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چکيده
اين مقاله به ترسيم شخصيت زورباي بودا ،انسان آرماني اوشو ميپردازد كه يكي ،نماد زيادهخواهي ،شـوو و شـادمانگي
است و ديگري ،اسوه زهد و رياضت است .در نگاه وي ،انساني كه دنبال هوسراني است ،بدون هـي تناقضـي ميتوانـد
كماال معنوي خود را از طريق رياضت به دست آورد .ازاينرو ،در نگاه اوشو ،هر دو بعد جسماني و روحاني انسـان الـ
قرار ميگيرند و انسان آرماني كسي است كه هر دو جنبة وجودياش را به حد كمال برساند .درحاليكه در اسـال  ،انسـان
داراي دو حقيقت همسان و مساوي نيست و با در نظر گرفتن هر دو بعد جسماني و روحاني ،بعد روحاني انسان ال قـرار
ميگيرد و نيازهاي مادي انسانها ،بر اساس حقيقت روحاني وي تنظيم مييابد .اين مقاله با رويكرد تحليـ و انتقـاد وي،
به بررسي شخصيت زورباي بودا و نقد آن از منظر اسال ميپردازد.
کليدواژهها :انسان آرماني ،اوشو ،زورباي بودا ،مراقبه ،كمال ،جنبشهاي معنويتگرا ،رياضت.
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مقدمه

از موضوعات مهمي که در جنبشهاي نوين معنويتگرا مورد توجه قرار گرفت ه اس ت ،بح
آرماني است که هريك بر اساس ديدگاه خ ا

خ ود ،ان ان آرم اني م وردنظر را ترس م

از ان ان
توي م

نمودهاند؛ به هممن دلمل ،هريك از آنها سعي دارند ،الگويي جذاب کامل از ان ان مورد نظر خ ود ارائ ه
دهند .در اين ممان ،ا شو به عنوان يکي از جريانهاي اثرگذار مشهور در جنبشه اي معن وي نوپدي د،
در پي ارائه تصويري از ان ان نوين ،کامل ،سعادتمند آرماني اس ت .بهگونهايک ه ا تعلمم ات مکت
خود را در راستاي رساندن بشر به کمال سعادت ،که آرمان همه ان انهاست ،معرفي ميکند:
يكي از مهمترين و اساسيترين نكتههايي كه ميخواهم همه در مورد تعليمات من بدانند ،اينن اسنك كنه
من «انسان كامل بودن» را تعليم ميدهم و مادهگرا و يا روحگرا نيستم ،بلكنه نرنرم منن عنامك و كامنل
اسك .تنها يك انسان كامل ميتواند مقدس باشد(اوشو1383 ،الف ،ص .)29

سمر تحول فکري ا شو ،که از گفتههاي ا برميآيد ،حکايت از آن دارد که ي در پي ارائه ان ان ن ويني
است که از نقايص کاستيهاي در ن ،کمال دارايي ميسازد اختالف ات تناقض ات را تب ديل ب ه
تفاه

تعادل ميکند .ي در اينباره ميگويد« :اين را بپذيريد که نقص ،قانون اس ت ه ر چم فق

زماني کامل ميشود که زمان مرگش فرا رسمده باشد»(ا شو2004 ،م،

.)57

اما پمش از پرداختن به ان ان ايدهآل از نگاه ي ،ميبايد به قاموس ذهني ا شو مراجعه کرد ت ا
مراد ا را از کلماتي که دربارة ان ان آرماني خود بم ان م يدارد ،فهمم د .ازاي نر  ،الزم اس ت ک ه
تف مر ي از کلماتي مانند «کمال»« ،ان ان کامل» «آرمان ان اني» مورد بررسي قرار گمرد تا ان ان
آرماني که ي «ز رباي بودا» مينامد ،معرفي شود.
تفسير کمال از منظر اوشو

ا شو کمال را به گونهاي تف مر ميکند که اگر ان ان در پي آن برآيد ،ب ه نقه ه پاي اني زن دگي خ ويش
ن ديك شده است .تقاضاي کمال ،يعني تقاضاي مرگ مرگ از نگاه ا نقهه انتهايي اس ت .ا کم ال را
ضدارزش ميداند نقهه مقابل آن را ارزش براي ان ان ميداند .ازاينر  ،تويمه ميکند ک ه نق صه اي
خود را بپذيريد با شهامت ،با آنها ر بهر شويد سعي کنمد با هممن نق صه ا ه

از زن دگي ل ذت

ببريد .ا تصريح ميکند« :نقصان ،حقمقت زندگي است .شما سعي داريد به کمال برس مد م ن نق ايص
خود را پذيرفتهام»(ا شو1383 ،ب،

.)86

اساساً ا اديان را از اين جهت که ان ان را در رسمدن به کمال س عادت بش ري تش وي ميکنن د،
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نوعي مانع در رسمدن به سعادت معرفي ميکند بر اين عقمده است که اين کار به غمر از اح اس گن اه
نااممدي ،چم ي ج ناکامي ترس را به دنبال ندارد .ازاينر  ،ي ايوالً نقصاني را در ان ان نميبمن د
تا به دنبال رفع آن بر بمايد .به عبارت ديگر ،نقص ان ان در عدم پذيرش نقايص در ن ي اس ت کم ال
ي در پذيرش آنها .به هممن دلمل ،تنها نقص عق ماندگي ان ان را پذيرش مذه

دين ميداند ک ه

به دنبال رفع نقايص تعالي ان ان است .به هممن جهت ،تفا ت بمن دي ن حقمق ي اي مل را ب ا دي ن
غمر اقعي ،رسمدن به آرمان براي رفع نقايص معرفي ميکند:
تفاوت بين شبهمذهب و مذهب اصيل در همين اسك .شبهمذهب ميگويد كنه تنو بايند كامنل باشني ،و
احساس گناه ايجاد ميكند؛ زيرا كه تو كامل نيستي .چون كامل نيستي ،اخالقيات درسك ميكنند ،و ينك
تشويش عميق خلق ميكند ،يك ترس و لرز هميشري؛ زيرا كنه تنو كامنل نيسنتي و بهشنك و دوزخ را
ميآفريند .اگر كامل بشوي به بهشك دسك خواهي يافك و اگر كامل نشوي ،در عهنم تنبيه خنواهي شند!
مذهب اصيل ميگويد كه تو كامل هستي ،نه اينكه بايد باشي و زماني كه اين را تشخيص دادي ،كه كامنل
هستي ،با كمال زندگي ميكني(اوشو1999 ،م ،ص .)29

ا در جايي اعتراف ميکند که ان ان ،نميتواند به کمال برسد هنر ا  ،فق پذيرفتن نقصهايش اس ت .ا
برخي جاها نقصها را بهانه زندگي ابدي دان ته معتقد است :نقص ان ان ،موج ميش ود ر ب ه کم ال
حرکت کند پويا شود .ميتوان گفت ان ان آرماني ک ه ا دري دد شناس اندن معرف ي آن اس ت ،داراي
يژگيهاي مرکبي است که داراي تناقض در مقابل يکديگر يکديگر را نفي ميکنند .ا اي ن ترکم

را

نهتنها در مقابل يکديگر ،بلکه مکملي ميداند که فقدان هريك ،موج نقصان در ان ان است .ا ميگويد:
انسان تنها زماني ميتواند حقيقك را بشناسد كه از تضادها به عنوان مكمل استفاده كند .تنهنا در آن زمنان
اسك كه زندگي انسان از نظم و هماهنري برخوردار ميشود؛ زيرا وقتي مثبك و منفي در حالتي از تعنادل
و توازن قرار گيرند ،درهاي ماوراء به روي انسان گشوده شده و او با ناشناختهها آشنا ميشود ،آنگاه گنل
طاليي شكفته ميشود (اوشو1383 ،الف ،ص .)31

آرمان انساني از نظر اوشو
«آنچه را که ه تي بپذير ،آرمان خل نکن»(ا شو1385 ،ال ،

 .)29ا شو معتقد است :زماني که ان ان به دنبال

آرمان خود حرکت ميکند ،نقص کمبود را در جود خود پذيرفته است ايوالً آرمانه ا نابودکنن ده آن
چم ي است که تعبمر به «کمال» ميشود .درحاليکه اگر جود خود را بپ ذيرد ،ديگ ر نقص ي در ا نم ت.
ازاينر  ،ان ان با پذيرفتن همه نقايص کاستيهاي خود ،به کمال دست پمدا کرده است .ا معتق د اس ت:
زماني که آرماني داشته باشي تا برآ رده سازي ،هرگ در راحتي نخواهي بود ،هرگ در طن نخواهي بود،
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هرگ نميتواني رضايت داشته باشي .به گفته ا « :کمال چم ي نم ت که در آينده به آن دست بمابي ،چم ي
است که هممشه با خودت حملش کردهاي ،کمال ذات طبمعت تو است(ا شو1999 ،م،

.)29

ا معتقد است که ان ان براي اينکه به شک ت نرسد ،بايد خ ود را هم انطور ک ه ه ت ،بپ ذيرد،
بيقمد شرط .در غمر اين يورت ،ان ان به دنبال تغممر برميآيد ،نه تحول تالش براي تغممر يك ک ار
احمقانه است که شک ت به دنبال دارد« .يك چم از من بماموزيد :پ ذيرش تم ام را()Total Acceptance

پذيرش تمام ،به خودي خودش سب

تحول خواهد شد :زيبايي آن در هممن است .قتي که خ ودت را

پذيرفتي ،شر ع به حرک ت ميکن ي ،ن ه اينک ه فش ار بم ا ري ،ن ه اينک ه بجنگ ي ،ب ا زن دگي ج اري
ميشوي»(ا شو2004 ،م،

.)30

ا شو تالش براي کامل شدن را يك سواس ذهني ميپندارد که تنها دغدغه تشويش ر اني را ب ه
دنبال دارد موج

ر انپريشي ان انهاست .ا زندگي ان ان را مانند يك تابلو طوالني نقاشي ميدان د

که همچگاه تابلو تکممل نميشود .ازاينر  ،ان انها در زندگي به کمال دس ت نمييابن د ت الش ب راي
دستمابي کمال کار بمهودهاي است .ا شو در خاطراتش ميگويد:
روزي ميهمان يك ماهاراعه بودم و او قصرم را به من نشان ميداد ،كاخي بسنيار زيبنا بنود .او در ينك

مكان خاص ايستاد و گفك :ميبيني؟ در آنجا يك ديوار بود كه ناتمام مانده بود .گفتم :چنرا آن را ناتمنام
گذاشتهاي؟ گفك :اين قصر را پدربزرگم ساخته و در خانواده ما سنتي وعنود دارد كنه هني چينز نبايند
كامل باشد .چيزي بايد ناقص بماند تا نسلهاي بعد به ياد بياورنند كنه زنندگي اعنازه كمنال نميدهند.
تابلويي كه من شروع كردهام ناقص خواهد ماند ،با وعودي كنه منن ميكوشنم آن را كامنل كننم ،ولني
طبيعك عهان هستي چنين اسك كه نميتواند كامل باشد(همان ،ص .)57

با اين تويمفات ا شو ،ميتوان گفت :ي ان ان را فاقد هرگونه هدفي ميداند که ا را به کم ال اقع ياش
ميرساند .درحاليکه آرمانگرايي حقمقي ،انگم هاي براي ک

ارزشها کماالت الهي در زندگي است.

مصداق (شخصيت) انسان آرماني

ا شو در ان انشناسي خود ،آرماني را تداعي ميکند که همه تويمهها دستورالعملها براي رس مدن ب ه
آن خت ميشود .در اقع ،ا با تعممن مصداق ان ان کامل ،به معرفي الگويي براي پمر ان خود ميپ ردازد
سعادت تکامل بشر را در گر رسمدن ب ه آن ميدان د .در مکت

ا ش و ،ان ان اي دهآل ترکمب ي از

ج مانمت ر حانمتي است که د بعد عال ان اني را تشکمل ميده د .ب ه بم ان ديگ ر ،م اديگرايي
ر حگرايي در اين نگرش پموند ميخورند ان ان متعادل از هر د جنبه را شکل ميدهند.
ا شو از يكسو ،نميخواهد خوشگذرانيها لذايذ بهره ريهاي مادي ان ان را سرکوب کن د از
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سوي ديگر ،منکر ساحت ر حاني ان ان نم ت .ازاينر  ،هر د ي اينها را در ح د کم ال ميپ ذيرد؛ يعن ي
ان اني که دنبال هوسراني گذراندن به شهوتراني است ،همو ب د ن ه مچ تناقض ي ميتوان د کم االت
معنوي خود را از طري رياضت به دست آ رد .ا آرمان خود را به گل زيبايي تشبمه ميکند ک ه از لج نزار
سر بر آ رده در آن رشد نمو پمدا کرده است(هم ان،

شکوفايي ميرسد حقمقت جودياش کش

 .)26ازاينر  ،در نگاه ي ان ان زماني ب ه رش د

ميشود که در ممان هوا هوس نف انياش رش د کن د.

تنها زماني ميتواند به بُعد برتر زندگي يعود کند که بُعد پ ت را پش ت س ر گذاش ته باش د .از منظ ر ا ،
پاداش رسمدن به مرتبه برتر زماني حايل ميشود که رنج عذاب لذتها خوش يهاي مرتب ه پ ت،
تجربه پشت سر گذاشته شده باشد .مثال معر ف ا شو در اين مورد ،تشبمه ان ان به گل نملوفر اس ت ک ه
در فرهنگ هندي نماد تقدس پاکي است .همانطور که نملوفر آبي ،پ مش از ش کوفا ش دن ،باي د از مم ان
مرداب بگذرد ،لجني که نملوفر آبي در آن رشد ميکند ،بهمثابه هم من دنماس ت .ا ميگوي د« :تخ نمل وفر
آبي اگر بخواهد به شکل نملوفر آبي شکوفا شود ،بايد در لجن بمفتد ،بايد اي ن د گ انگي تض اد را تجرب ه
کند .بد ن تجربه اين د گانگي زندگي در لجن ،نمل به فراسو ممکن نم ت»(همان).
ا شو اين آرمان را در د شخصمت اسهورهاي ترسم ميکند که يکي ،س مبل زي ادهخواهي ،ش هوت
شادمانگي است ،ديگري ،اسوه زهد رياضت که جمع بمن آن د  ،ان ان ايدهآل از منظر ا ش و اس ت .از
نگاه ا  ،ز ربا ن ماينده غناي زندگي بمر ني است ،بودا نماينده غناي باطني .در اينجا به توض مح هري ك از
اين د شخصمت اسهورهاي ا شو ميپردازي

ان ان آرماني از منظر ي را شرح ميدهم :

زورباي يوناني

ز ربا در اف انههاي قديمي نام يك فرد يونانيتبار ب مار خوشگذران بود که ه مچ اعتق ادي ب ه ع ال
ما راء نداشت .ي همه چم را در دنماي مادي زممني تصور ميکرد .ا دائ به لذايذ دنموي ع مش
نوش خود ميپرداخت زندگي افراط ي از خوش ي بيح د م رز داش ت .ا ش و در ح الي ز رب ا را
شخصمتي جذاب معرفي ميکند ،که معتقد است :ا ان ان کامل مهلوب ي نميباش د ،بلک ه ا فاق د
جنبه ديگري است که ا شو از آن تعبمر به «زهد» «معنويت» ميکن د« .ز رب ا شخص متي اس ت ب مار
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،
ريشهدار همچون يك سر ستبر ،لي فاقد بال است .ا نميتواند به آسمان پر بکشد .ا ريشه دارد ل ي
بال ندارد»(ا شو1380 ،پ،

.)16
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ا شو عماشي هرزگي ز ربا را يکي از لوازم زندگي دنما ميداند ک ه ش رط الزم ب راي رس مدن ب ه
ان ان ايدهآل ا ست ،اما شرط کافي نم ت؛ زي را به ره ري از لذاي ذ دنم وي ر زي پاي ان ميپ ذيرد
خ تگي تکرار به دنبال دارد .ازاينر  ،ي براي بر نرفت از اي ن مالل ت ،کم ي رياض ت زه د را
تويمه کرده ،معتقد است :جنبه معنوي ر حاني ان ان با آن قابل دستمابي اس ت مکم ل بع د زممن ي
ان انهاست .ا ميگويد:
خوردن و نوشيدن و از لذتهاي دنيوي بهره بردن ،فينفسه كامالً خوب اسك و كار نادرستي بهشمار نميآيد،
ولي كافي نيسك .اين نوع زندگي به زودي خستهكننده ميشود .آدم كه نميتواند براي هميشه بخورد و بنوشد و
عياشي كند ،چيزي نميگذرد كه اين خومگذرانيها عاي خود را به غمگذراني ميدهد ،چون كنه تكنراري
ميشود .كسي كه از ادامه اين نوع زندگي دائماً خرسند باشد ،بسيار سبكمغز اسك (اوشو2004 ،م ،ص .)26

بوداي زاهد

بودا از نگاه ا شو ،شخصمت به اشراق رسمدهاي است که جنبة ر حاني خود را به حد کمال رسانده ب ا
رياضت ع لتنشمني به مقام زهد آگاهي دست يافته است .از نظر بودا ،راه يحمح زندگي به مراقب ه
نش تن ،نظارهگر بودن عدم حرکت است.
بودا يك ابر بشر اسك .كسي در اينباره ترديد ندارد ،اما او بعد انساني را از دسك ميدهد .او فوق طبيعني
اسك .او از زيبايي فوق طبيعي بودن برخوردار اسك ،اما زيبايي زورباي يوناني را فاقد اسك .زوربا بسنيار
دنيوي اسك .دلم ميخواهد تو هر دوي اينها باشي زوربا و بودا(اوشو2001 ،م ،ص .)13

ا شو خود را جانشمن بودا دان ته ،معتقد است :پس از بم ت پنج قرن مم بان بودا ش ده اس ت .ا ش و
حتي معتقد است :ر ح بودا در کالبد ا
«من در جود خودم يك بودا ه ت

ارد ميشود در اي ن د رة زن دگي ،ا ش و ر ح ب ودايي دارد.
اژه بودا در انحصار همچ کس نم ت»(ا شو1381 ،ب،

.)221

ا شو ،بودا را عارفي ميداند که توان ته با رنج تالش ،به جنبه ر حاني ان ان دس ت ياب د .گرچ ه
بودا را نميتوان مظهر کاملِ ان ان آرماني ا شو دان ت؛ زيرا به گفته ا  ،بودا يك موج ود کام ل نم ت.
لي در عمن حال ،ي بودا را شر ع خوبي براي انقالب در ني ميداند؛ زيرا بودا بم انگر جنب ة آس ماني
ان ان است که در مکت

ا شو ،زهد بودايي با مراقبه به دست ميآيد .ا در جاي ديگر ،در م ورد نق ش

بودا اينچنمن ميگويد« :من عاش بودا بودهام ،درست همانطور که عاش مخترع گاري ب ودم .اي ن ي ك
انقالب بود .بودا شر ع يك انقالب بود ،لي فق

شر ع نه پايان»(ا شو1381 ،ب،

.)220

البته شر ع انقالب در ني ،به معناي زهد پمشه ساختن نم ت ،بلکه ا معنويت بودا را برخاس ته از
طبمعت ز ربا ميداند که در بودا حلول کرده است به تکامل يکي ش دن نائ ل آم ده اس ت .در آخ ر

نقد و بررسی شخصيت زوربای بودا؛ انسان آرمانی اوشو 155 

ا شو به مريدان خود تويمه ميکند که ابتدا مانند ز ربا باش،گلي متعل به زممن از اين طري ظرفم ت
بودا شدن را به دست بما ر ،گلي متعل به آن دنما ،ن دنما آن اين يکي پنه ان اس ت ،اي ن دنم ا تجل ي آن
دنماست،

آن دنما ج ء نامتجلي اين دنم ا(ا ش و2004 ،م،

 .)26ا ش و ر ش زه د ب ودايي را از طري

مراقبه دستيافتني ميداند که در اينجا به بمان آن ميپردازي :
مراقبه

ا شو مراقبههايي را براي رسمدن به کمال ان اني تويمه ميکند که شموههاي اجرايي مراقبه ي ،برگرفت ه
از انديشه يوگاي هندي است که در ممان اديان تمدنهاي کهن جهان ،مراقب ه ب ا تکنمكه اي مختل
مورد استفاده بوده است .ي معتقد است :مراقبه (تخلمه کامل ذهن؛ نه تمرک ) ،کلم د درياف ت حقمق ت
است همه ر شندالن تاريخ از هممن م مر ،به مقصد رسمدهاند .از نظر ا  ،ان ان مراقبهگ ر ب ه ه تي
پموسته است ،خودآگاهياش به ا ج شکوفايي رسمده در همهجا گ ترده اس ت .ا ش و م دعي اس ت:
تنها راه سعادت تکامل بشر ،در گر انجام تمرينهاي مراقبه است .ازاي نر  ،فق دان مراقب ه را نم تي
جهان ه تي تعبمر ميکند.
اكنون علم به مراقبهگران بزرگي نياز دارد ،وگرنه اين كره خاكي محكوم به نابودي اسنك .ايننك علنم بنه
افرادي احتياج دارد كه بتواند اذهان خود را به كار گيرند .كساني كه مالك وعود خويشانند .كسناني كنه
قادرند علم را به شيوهاي خودآگاهانه به كار گيرند .در غير اين صورت ،ما در مرز يك خودكشني عهناني
به سر ميبريم (اوشو2004 ،م ،ص .)205

ا شو ،د ازده نوع مراقبه را ابداع تويمه ميکند که همه آنها زممنهساز اب اري براي رسمدن ب ه عش
آگاهي است .ا معتقد است :مراقبه تنها آمادهسازي است ،فق

سمله راه است .عش ه دف اس ت،

عش مقصد است پس خوب بدانمد مراقبهاي که از آن عش جاري نشود ،هنوز نفس را در خ ودش
پنهان دارد(ا شو1382 ،ب،

.)260

از اينجا ر شن ميشود که ا مراقبه را راه ي ب راي ي ول ب ه آرم اني ميدان د ک ه ا در عش
شادماني به دنبال آن است .ازاينر  ،در مراحل باالي مراقبه ا  ،عش به يورت جن ي درميآيد ک ه ب ه
گفته ا  ،آمم ش جن ي ب رگترين هنر مراقبه است .ي که يکي از مر ّج ان مراقب ه س کس اس ت ،در
اينباره ميگويد:
آميزم عنسي بزرگترين هنر مراقبه اسك .اين پيشكش تانترا به دنياسك .پيشكش تنانترا از همنه عناليتر
اسك؛ زيرا كليدهايي را در اختيار شما قرار ميدهد كه از پسكترين به واالتنرين اسنتحاله پيندا ميكنني.
كليدهايي را در اختيار شما قرار ميدهد كه لجن را به نيلوفر آبي بدل كني (اوشو1382 ،الف ،ص .)240
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زورباي بودا zorbaye booda

ا شو بعد از پذيرفتن زهد بودا لذتگرايي ز ربا ،تصوير خويش از ان ان اي دهآل ام ر زي را ز رب اي
بودا مينامد ترکم

بمن اين د شخصمت را ترکم

غايي خويش ميداند .در عمن حال ،معتق د اس ت:

هريك از آن د داراي نقايصي است که در سايه اتحاد ترکم

آنها ،شخصمت کام ل ب ه جود ميآي د.

ا شو بمن بودا ز ربا همچ تضادي نميبمند آنها را همچون د نممه جدانشدني ميداند که ان ان ب راي
رسمدن به نقهه ايدهآل خود ،بايد از هر د بهره گمرد در در ن خويش پماده کن د ،گرن ه ب ه مهل وب
دست پمدا نخواهد کرد .ا در اينباره ميگويد:
من ميخواه م مردمم دو بال سالم داشته باشند .اينها با هنم مخنالف نيسنتند ،آنهنا از هنم حماينك
ميكنند .تو نميتواني با يك بال پرواز كني .تو به دو بال نياز داري ،بينرون و درون ،مناده و روح،

شهود وغيب .بنودا فقنن نيمني انسنان اسنك .منن ميخنواهم شنما انسنان تمنام()Whole man

باشيد»(اوشو1381 ،ب ،ص .)223

ا شو در تويم

ان ان آرم اني خ ويش چن من ميگوي د( :ز رب اي ب ودا) ا ه

خ واهش ج

را

ميشناسد ه اشتماق ر ح را؛ آمم هاي است از ج مانمت محض ر حانمت ناب .ا ت ن خ ويش را
قدر ميداند هرگ لذات تن را انکار نميکند .با جود اين ،خود آگاه است اهل ش هود س لو ..ا
بصمرت م محا را دارد شور اپمکور را .به عقمده ا شو ز ربا از دل بودا خارج ميشود ک ه معج وني از
با رها انديشههاي بودايي ،به معني الگوي ملکوت رهبر طريقت ج
حد اس قه هاي مختل

ز ربايي ب ه معن ي زممن ي،

متضاد عال است.

در نگاه ا شو ،شکاف گ

ت بمن اين د الگوي ،شخصمتي است که موج

ش ده ان انها

راه کمال سعادت را گ کنند در سرگرداني حمرت بمانن د .درحاليک ه ب ا د بخ ش ک ردن
ان ان است که رياضت در مقابل لذت ،زهد در مقابل شادماني ،قديس در مقابل گنهکار ،اخالق در
مقابل ضد اخالق قرار ميگمرد.
ا شو با ارائه اين الگو ،دريدد است تا با يکپارچه کردن در ن ،از تشويشهاي ر ان ي نب رد
در ني افراد بکاهد؛ زيرا مفهوم پارهپاره ان ان ،سالمت کمال را از آدمي ميگم رد ه ر پ اره ا ،
علمه پاره ديگر اعالم جنگ ميکند .آنگاه پارهاي که در اين جنگ شک ت خ ورده اس ت ،منتظ ر
فريت ميماند تا راهها اب اري براي انتقامگمري فراه بما رد .در اين يورت ،ان ان ب ه عري ه
نبرد بيامان د پاره متخاي

جود خود تبديل ميشود .ا با نگرشي د بع دي ،ان اني ب ه ظ اهر

متعادل را معرفي کند که با پموند بمن د بعد ،ان ان نويني متولد ميشود.
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نقد و بررسي
 .1تفسير اوشو از کمال و آرمان انساني

در ديدگاه ا شو ،کمال به معناي هدايت از بمن بردن رذاي ل در ن ي نم ت ،بلک ه نق ايص کاس تيها،
همان کمالي است که ان ان با آنها رشد پمدا ميکنند با پذيرش آنها ،به تعالي ميرسد .ا ش و ،در تعبم رات
خود از يكسو ،ادعا ميکند که دريدد شناساندن ان ان کامل است .از سوي ديگر ،به کمال رساندن ان ان
را نفي ميکند .اين تعابمر ا بمانکننده نوعي تناقض در ني در ساختار گفتار ا ست ک ه معم والً در س خنان
ا به فور اينگونه موارد ضد نقمض يافت ميشود .ان ان آرماني ن د ي ،ان اني پ ر از نق ايص در ن ي
است که به دنبال منافع خويش به راه افتاده به چم ي ج لذتهاي خود نميانديشد .ب ه ه ر ح ال ،اي ن
ابهام در کالم ا شو جود دارد که آيا کمال ان ان ،امري ممکن است تا به سوي آن حرکت کنم  ،يا ممک ن
نم ت؟ آيا ما نقصهايمان را بپذيري

از آنها لذت ببري يا در برطرف کردن آنها تالش کن م ؟ ب ر اس اس

تبممن ا ل اشو ،چنانچه در بر طرف کردن نقصها تالش کنم  ،کار بمهودهاي انجام دادهاي .
همچنمن ،با ج ت جو در کالم ا شو ،ميتوان فهممد که مراد ي از کمال ،رش د ارزشه اي االي
ان اني نم ت؛ زيرا ا پذيرش بار ر کردن نقايص را کمال ميداند .از سوي ديگ ر ،ي آرم انخواهي
ان انها را زير سؤال برده ،سرکوب ميکند ايوالً حرکت تالش در جهت دستمابي به آرمانه ا را
 -که همان ک

فضائل اخالقي به دستآ ري ارزشهاي متعالي است -کار بمه ودهاي ميدان د ک ه

نتمجهاي ندارد .درحاليکه از يژگيهاي يك مکت  ،ترسم ايدههاي آرم اني مه اب ب ا اق ع اس ت ت ا
رسمدن به ايدهآل مهلوب را هموار کند .آرمانها در جهت منافع بشري تعري

ميش وند ت ا ان انها

براي دستمابي به آنها دريدد محق ساختن آنها برآيند .آرمان ان انها در ب راي رس مدن ب ه س عادت
کمال ميباشد؛ زيرا همه ان انها به دنبال کمال سعادت ه تند .اما باي د توج ه داش ت در اينک ه چ ه
چم ي براي ان ان کمال يا سعادت است ،اختالفنظر دارد .ک اني ک ه زن دگي را ج زن دگي م ادي
دنمايي نميدانند مردن را نابودي تلقي ميکنند ،کمال س عادت خ ود را خوشگ ذراني در اي ن ع ال
خواهند دان ت .درحاليکه ا شو ،آرماني غم ر از توج ه ب ه مش تهمات نف اني در .ل ذات حم واني
نميداند .ازاينر  ،با ايجاد هرگونه انگم هاي براي رسمدن به کماالت ان اني مخال

ميباشد.

 .2نقد شخصييت زورباي بودا

ان ان آرماني در مکت

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

را ز رباي بودا مينامد؛ شخصمتي که داراي د جنبه متضاد در ني است از شخصمت ب ودا ز رب اي

 158

 ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 1395

يوناني الهام ميگمرد؛ زهد در ن که تمناي شهوت هوس دارد ،نه براي اين است که به امم ال ش هواني
جهت دهد از زيادهخواهياش بکاهد ،بلکه براي اين است که لذتخواهي افراطي را ف ني دهد ب ه
حد مهلوب خود ،که رضايت نف اني است ،برساند .درحاليک ه امم ال ش هواني هوسه اي حم واني،
هرگ پاياني ندارد با دامنزدن به آن ،شعله آن بمشتر بمشتر ميشود .ا شو ،از زهد رياض ت ،ک ه ا
آن را مراقبه ميخواند ،ان اني را ميسازد که شهوت هوسها در ي در ي ك نظ ام چ ارچوبي ق رار
ميگمرد که همه آنها ،در پي ارضاي نفس شادخواري ان ان ش کل گرفت ه اس ت .در اق ع ا ب ا اي ن
نگرش ،زهد بودا را نه از جهت اينکه خويشتنداري از شهوات لذات حمواني ک ار ارزش ي الزم ب ه
ح اب ميآيد ،بلکه زهد بودا را براي رام کردن نفس سرکش حايل از زي ادهخواهي افراط ي ميطلب د
که ز ربا در آن غرق شده است .به عبارت ديگر ،زهد در اينجا کن ارهگمري ت ر .به ره ري از ل ذات
مادي جن ي نم ت ،بلکه زهد ،ک
موج

مهارت کنترل تمرک بر شهوات نم ر ي جن ي اس ت ک ه

بهره ري بمشتر از لذات همجانات شهواني ميشود ک ه ب ه س مله مراقب ههاي چندمرحل هاي،
جن ي آماده ميکند.

شخص را براي ارگانم

ا در پموند در ن بمر ن ،به دنبال ان ان نويني است که بهرهمنديهاي دنموي را فراه آ رد .ازاي نر ،
اگر ا دم از ر حانمت سلو .معنوي ان ان ميزند ،ادعايي بمش نم ت .بنماد آموزهه اي ا  ،اثب ات ان ان
نويني است که موجودي طبمعي نم ت .از نظر ا  ،محصول ان ان نوين ،ترکمبي است از ز رب اي يون اني
گوتاما بودا ،که ان ان نوين (ز رباي بودايي) است .ازاينر  ،در نگاه ا شو هر د بعد ج ماني ر ح اني
ان ان ايل قرار ميگمرند ان ان آرماني ،ک ي است که هر د جنبه جودياش را به حد کم ال برس اند.
حال آنکه اسالم ان ان را داراي د بعد ر حاني ج ماني ميداند که پرداختن به ه ر د ض ر ري اس ت.
يکي ،سازگار متناس

با عال باال ملکوت يکي ،از عال خا .ناسوت ه شأن با خا ..اما اين د

حقمقت ،هم ان م ا ي نم ت با در نظر گرفتن هر د بعد ج ماني ر حاني ،بع د ر ح اني ان ان
ايل قرار ميگمرد نمازهاي مادي ان انها ،بر اساس حقمقت ر حاني تنظم مييابد .اسالم ،ان ان را داراي
د حقمقت هم ان م ا ي نميداند ،بلکه يکي را ايل ديگري را فرع قرار داده است.
 .3نقد مراقبه هاي اوشو

در مکت

ا شو ،مراقبه به خدمت گرفته ميشود تا فرد م ائل پمرام ون خ ود را ب ه فراموش ي ب پارد.

ازاينر  ،هنگامي مراقبه کامل يورت ميگمرد که فرد در بيذهني کامل ب ه س ر ب رد .اي ن يعن ي از ک ار
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افتادن ذهن خرد که ا براي ان ان آرماني خويش در نظر ميگمرد .به راستي آيا ميتوان ان ان کام ل را
بد ن خرد عقل در نظر گرفت؟ آيا ان ان ميتواند بد ن تفکر تعقل ،به تعالي رش د دس ت ياب د؟
در اين يورت ،فرق بمن حموان ان ان چم ت؟
ا شو ،مراقبه را پاسخي به نمازهاي مه بشري تويم

ميکند ،اما همه نمازهاي بشر را در امور جن ي

هوس ج مي خاليه ميکند .ا در جايي مراقبه خويش را مراقبه ه تي تويم

ميکند ،اما مراقب ههاي

ا همه در راستاي رسمدن به ان ال ارگاس جن ي است که برخاسته از شهوت ه وس اس ت .بن ابراين،
ميتوان گفت :مراقبه ا مراقبه هوس است ،نه مراقبه ه تي که ا دم از آن ميزند .ازاينر  ،هم ه چم را از
منظر اين هوسها در حال تغممر رنگ عوض کردن ميبمن د ر اب

عش قي نم از اي ن قاع ده م تثنا

نم ت .آنچه ا شو در مقام ابداع توان ت انجام دهد ،اين است که عش جن ي مراقبه را ب ه ه آممخت ه،
ترکمبي از اين د را براي رسمدن بشر دنمايي به مهلوب آرمان خويش ارائه بدهد.
ايوالً افکار ا در اين رابهه ،تحت تأثمر مذه

تانترا است که به م ائل جن ي عش اهممت زي ادي

ميدهد .ي معتقد است :غري ه جن ي را نبايد سرکوب کرد ،بلکه بايد ب ه دقم ترين ج ه ب ه اظه ار آن
پرداخت در ارضاي آن کوشمد(ا شو1383 ،ب،

 .)61در سخنان ديگر ا شو ،مراقبه چم ي ج س کس

امور جن ي نم ت؛ چرا که به نظر ا شو در اقع سهح ا ل عش سکس ان ال است ،سهح چه ارم آن،
مراقبهاي است که همة هنر آن ،آمم ش جن ي است .در نتمجه ،سهوح عش چم ي ج س کس ان ال
نم ت! ا در بح

از عش  ،که کمال ان ان را در پماده کردن عش در جود ان ان ميدان د ،تع الي آن را از

طري سکس ميپندارد .ازاينر  ،تعابمر ي در مورد عش جابهجايي الفاظ است(ا شو1380 ،ب،

.)86

 .4انسان خدايي با طعم معنوي

ا شو ،با توجه قرار دادن خواستههاي بشر امر زي کامجوييهاي متنوع لذتهاي پايانناپذير بشر ،ان ان
ايدهآل را در برآ ردن تمايالت آرز ه اي در ن ي ا ميجوي د .برايناس اس ،هم ة ام ور توس

ان ان

ارزشگذاري ميشود ايمان الهي همچ جايگاهي ندارد .در اين انديشه ،ايالت دادن به ان ان خواستههاي
ا در برابر ايالت خدا ند اراده مهلقش ک

بمشترين خمر در دنما ،باالترين هدف ان ان اس ت .اي ن

نگرش ،دريدد حذف هرگون ه انديش ه م ا راءالهبمعي ،حم اني ،دي ن ال وهي اس ت ک ه انديش هها
ر يکردهاي الهي را به عنوان ب رگترين مانع جدي بر سر راه ارزشهاي ان اني ميبمند .اين نگرش ،ناشي از
توجه بيحد حصر افراطي به شأن من لت ان اني ،ناديدهانگاشتن کاستيها مح د ديتهاي ان اني
است که خود را به جاي خدا مينشاند .به گونهاي که خود خدايي ،جايگ ين ان انمداري شود.
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ا معنويت بودا را برخاسته از طبمعت ز ربا ميداند که در بودا حلول کرده اس ت ب ه تکام ل يک ي
شدن نائل آمده است .معنويت مورد ادعا ا شو ،ر ي آ ردن به خدا محور ساختن ا در انديش ه رفت ار
نبود ،بلکه سامانبخشي معنويتي بر محور ان ان ميباشد که اين نوع معنويت ،الزمهاش اعتقاد به خدا نم ت
منهاي خدا ،منهاي عبوديت شمرده ميشود .ا در بح

از ان ان آرماني ،خواس تههاي ان ان را در ح د

حموان تن ل ميدهد همه چم را در راه رسمدن به من افع م ادي ان ان ج اي ميدان د .در نگ اه ا  ،حت ي
همجنسبازي براي رسمدن به لذت آرامش در ني تويمه ميشود .مراقبههاي پمشنهادي در راستاي رسمدن
به ارگاس جن ي قرار ميگمرد .بعد ر حاني در ان ان در نگاه ا شو ،عبارت از رسمدن ب ه ش ادکامي اس ت.
ازاينر  ،اگر ا دم از زهد آگاهي تقوا ميزند ،مقصد رشد ارزشهاي اخالقي در ان ان نم ت؛ زي را ا
ارزش را بر محور تمنمات در ني ان ان ميداند چم ي ارزشگذاري ميشود که ان ان از آن لذت ببرد.
ان ان آرماني در مکت

ا شو ،به عنوان ان ان آزادي معرفي ميشود که از هر قمد بن دي رهاس ت.

اين اعتقاد ،از آنجا نشأت ميگمرد که ان ان آزاد به دنما آمده است بايد از هر قم د بن دي ،ج آنچ ه
خود براي خود تعممن ميکند ،آزاد باشد .ا ان ان خدايي را به جاي ان انمداري ميگذارد .با اي ن ک ار،
خدا را ساخته پرداخته ذهن بشري ميخواند که ان انها همواره با ياد آن ،خود را مشغول کردهان د .ا
در مورد تصويري که از خدا در انجمل آمده تصويري که بشر از خدا ساخته ،چنمن ميگويد:
انجيل ميگويد كه خدا انسان را طبق تصوير خودم آفريد .واقعيك درسك عكس اين اسك :انسنان خندا
را براساس تصوير خودم آفريده اسنك و انسنان كوشنيده تنا تصنوير خندا را پنااليش دهند و اننواع
توضيحات مسخره را در موردم پيدا كند» (اوشو ،بيتا«ب» فصل اول).

ا شو ،گاهي سالك طري را که به رشد به کمال مراقبه رسمده ،خدا ميداند(ا شو1385 ،ج .)62 ،گاه
تکتک انسهنهه را خدا پنداشته ،ميگويد« :همه خدا هستند .هيچکس نميتواند غيا از ايا
بهشد»(اوشاو1382 ،ب ،ص  .)111يه اينکه ميگويد« :تو در واقعيت يک خادا هساتي»(ا ش و1383 ،ب،
 .)99و گه از اسهس منک وجود ه نوع خدايي شد و آن را زائيد ذه انسهنهه مايداناد:
«هستي دمدست توست و خدا فقط در ذهنت وجود دارد .يک مفهوم اسات و وجاود عيناي
ندارد»(ا شو ،بيتا«ال  ،فصل .)2 ،1
گههي هم دم از خدايي بزرگ ميزند که هماهجه حتاي درون باتهاه هسات ،اماه درون
معبدهه نيست؛ چ اکه به عقيد اوشو ،معهبد به دست انسهنها ساخته شدهاند .چگونه اين تعارض
ممکن است؟ مگر بتها ساخته دست غمر ان اناند؟! چگون ه خ دايي ک ه در ن ب ت تراش مده دس ت
ان انهاست ،در معبدها راهي ندارد؟!
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البته معناي اين سخن آن نم ت که اين فرقهها را بيخدا بدانم  ،بلکه س خن از محوري ت ان ان ب ه
جاي خداست که در برخي فرقهها ،اين محوريت تا آنجاست که خدا در جود ان ان تعقم

ميش ود

ا به خدايي ميرسد .محور بودن ان ان در معنويتگراييه اي نوپدي د ،مقتض ي خ ارج ش دن خ دا از
غايت هدف حرکتهاي باطني است ،نهتنها در مکت

ا شو ،بلکه در آموزههاي ب ماري از فرق ههاي

معنويتگراي غمرديني ،حتي سخني از خدا حرکت به سوي ا نم ت؛ زيرا هدف از حرکت ،رس مدن
به تواناييهاي کش نشدة ان ان ،آرام گرفتن ،درم ان درده ا ره ايي از رنجه اي بمر ن ي در ن ي
جايگ ين کردن شادماني با آن است که اين اهداف ه به ادعاي آنها ،بد ن اعتقاد ب ه خ دا پم امبران
فق با مأ ا گ يدن در در ن خود ،قابل تحصمل است.
انسان آرماني در مکتب اسالم

با بررسي ان ان آرماني در مکت

ا شو ،اينچنمن به دس ت ميآي د ک ه م راد از ان ان آرم اني در اينگون ه

جنبشها ،همان ان انمحوري [به جاي خدامحوري] است که آدمي را محور اساس همهچم

ا مانم

را تنها راه تأممن سعادت کمال بشر معرفي ميکند به گونهاي که خدا را به دست فراموشي س پرده ،ان ان
خدايي را به جاي آن نشانده ،ان ان آرماني شأن خدايي پمدا ميکند .لي اين سعادت از دي دگاه اس الم ،در
م مر رشد تعالي ارزشهاي االي ان اني نم ت .درحاليکه در آموزههاي ادي ان اله ي ،ب ه ي ژه اس الم،
ان ان ج با خدامحوري پموند با مبدأ آفرينش به حم ات حقمق ي ان اني جايگ اه برج ته ممت از
خويش دست نمييابد .آفرينش طبمعت ان اني بهگونهاي است که ج در پرتو ه دايت اله ي ،اس تعدادها
توانمنديهايش شکوفا نميشود .ان ان کامل اسالم ،ان اني است که زندگي ا در تم امي ابع اد ،کام ل
شاي ته باشد .همه ارزشهاي ان اني ،هماهنگ با ه در ا رشد کرده باشد؛ زيرا کم ال ان ان در تع ادل
توازن ا ست؛ يعني ان ان با داشتن همه استعدادهاي گوناگون ،آنگاه ان ان کامل است ک ه فق

ب ه س وي

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

رش د ده د(مهه ري،1362 ،

 .)30 28پ رداختن افراط ي ب ه ي ك ارزش

بيتوجهي به ساير ابعاد ارزشها ،سب در ج ا زدن ،انح راف از ي راط م تقم

در نهاي ت ،موج

گمراهي انحراف ان ان از م مر کمال حقمقي ميشود .به عبارت ديگر ،ان ان کامل اسالم ب ا مق دم ک ردن
خواستههاي الهي ،بر خواستههاي ان اني ،به تقويت رشد جنبههاي فراحمواني ،در بعد شناختي ادراک ي
در جنبة گرايشهاي متعالي فهري ميپردازد که اين به کمال رساندن ،جنبههاي فراحمواني در نتمج ه،
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مبدل شدن ان ان طبمعي به ان ان فهري ،موج

ميشود که هم ة جنب ههاي حم واني غري ي بش ر ب ه

کنترل ا درآيند به کمال مهلوب خويش برسد .درحاليکه در مکت

ا ش و ،نف ي فه رت حرک ت ب ه

سوي غري ه ،ترسم کننده آرمان ان اني مفهومبخش حمات بشري است .هممن دنبالر ي غري ه است ک ه
ان ان را به خودمحوري ر يگرداني از خدا ن د متع ال ميکش اند .نکت ه اساس ي در اينجاس ت ک ه اي ن
خدامحوري در اسالم ،در مقابله با خودمحوري است که در مکت

ا ش و اس ت .در خودمح وري ان ان،

ديگر خبري از خدا اطاعت از ا نم ت ،بلکه آنچه م ورد توج ه ق رار ميگم رد ،خواس تههاي در ن ي
مشتهمات نف اني است .در اين انديشه ،اگرچه ان ان با محور قرار گرفتن ،شخص مت ش کوفايي کام ل را
خواستار است ،اما آن را در اممال هوسهاي ز دگذري ج ت جو ميکند ک ه ج ء س قوط هالک ت
چم ي را به همراه ندارد .بر هممن اساس ،ارزش همهچم بر محور خواست ان ان اس توار اس ت .خ دا ب ه
اندازه موجود ساخت ذهني تن ل مييابد.
از منظر قرآن ر ايات ،عامل ب ه حرک ت درآ رن ده ان ان در م مر خم ر ش ر ،گ رايش تک ويني
کمالخواهي خداخواهي ا ست که در ذات سرشت ان ان نهاده شده اس ت .اگ ر اي ن نم ر  ،در م مر
يحمح هدايت قرار نگمرد ،بيشك در م مر متخ ال

متض اد آن ق رار م يگم رد ک ه يک ي ،در مقص د

خداخواهي است ديگري ،در مقصود خودخواهي؛ پايان يکي بهشت رحم ت غاي ت ديگ ري د زخ
غض

است .پممودن يك م مر فضملت ارزش پممودن ديگ ري رذيل ه ض دارزش .درحاليک ه در

مکت

ا شو ،ان ان نهتنها در جهت رشد ارزشها فضائل ر حي ان اني حرکت نميکند ،بلکه در جه ت

مخال

آن گام برميدارد با حرکت قهقرايي ،به رشد غرائ حم واني هوسه اي در ن ي دام ن ميزن د.

ازاينر  ،به يك جنبه ان اني که طبمعت ج ماني را در بردارد ،اهممت داده ميشود.
اسالم ،کمال به فعلمت رساندن تواناييهاي عالي ان ان را کانون توجه جدي ق رار داده ،ان ان کام ل
را قه

محور ه تي معرفي کرده است انبماء را ،که کاملترين ان انه ا ه تند ،م أموران اله ي ب راي

شکوفا ساختن استعدادهاي مثبت در بمن بشريت معرفي کرده است« :هُوَ الَّذي ََََذ َ يذ الْذُُِّي ي نَ ر َُسذوً
ِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَ ْهمْ آياته وَ يُزَكي همْ وَ يََُليمُهُمُ الْكتابَ وَ الْحكْمَةَ وَ إنْ كانُوا ِّنْ قَبْلُ لَف ضَاللٍ ُِّبذ نٍ»(جمع ه)2 :؛
ا ست آنکه در ممان بيسوادان فرستادهاي از خودشان برانگمخت ،تا آيات ا را ب ر آن ان بخوان د پاکش ان
گرداند کتاب حکمت بديشان بماموزد[ ،آنان] قهعاً پمش از آن در گمراهي آشکاري بودند.

َسذتَُُُْوهُمْ ِّ ثَذا َ يطْ َتذه وَ
امام علي در اينباره ميفرمايند« :يَبَََ َ ي همْ رُسُلَهُ وَ وَاتَذ َ إلَذ ْهمْ أَنْب َذاََ ُ ل ْ

يُيَكي ُوهُمْ َِّنْس َّ نَْمَته وَ يَحْتَجُّوا عَلَ ْهمْ َالتَّبْل غ وَ يُث ُوا لَهُمْ َُيَذاِنَ الَُْقُذول»(نهجالبالغ ه ،خ  ،)1پ س خدا ن د
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رسوالنش را بر انگمخت ،پمامبرانش را به دنبال ه به سوى آنان گ مل داشت ،تا اداى عهد فهرت الهى را
از مردم بخواهند ،نعمتهاى فراموش شده ا را به يادشان آرند با ارائه داليل بر آنان اتمام حجت کنند،
نمر هاى پنهان عقول آنان را بر انگم انند .برايناساس ،هدف خلقت ان ان از ديدگاه اسالم ،ش کوفا ک ردن
رشد دادن جوهر جودي ان ان ،به اسهه طاعت تکامل ر حي ي بمان گرديده است(ذاري ات .)42 :ق رآن
کري  ،معناي اخمر را مقام جانشمني خدا «خل فةاللهي» در ر ي زممن دان ته است(بقره.)30 :
فطرت؛ آرمان انساني

آدمي موجودي هدفدار ،آرمانخواه ،کمالطل  ،زنده پويا است .به گفته شهمد مههري:
انسان موعودي اسك ارزعو ،آرمانخواه ،و كمال مطلوبخواه ،آرمانهايي را عسنكوعو منيكنند كنه
مادي و از نوع «سود» نيسك ،آرمانهايي كه تنها به خنودم و حنداكثر همسنر و فرزنندانش اختصناص

ندارد .عام و شامل و فراگيرنده همه بشريك اسك ،به محين و به منطقه خاصي از زمان محدود نميگنردد.
انسان آنچنان «آرمانپرسك» اسك كه احياناً ارزم عقيده و آرمنانش فنوق همنه ارزمهناي ديرنر قنرار
ميگيرد(مطهري ،1372 ،ص 11ن.)12

گرايش به کمال ،که از سوي خدا ند سبحان در ان ان به ديعه نهاده شده ،بخشي از جود ان ان را ک ه
در قرآن کري به «فهرت» تعبمر شده است ،دربرميگمرد که ب ه گ رايشه اي اله ي مق دس در ان ان
اشاره دارد .از نظر قرآن ،شکوفايي اين بُعد موج

تکام ل ان ان ب ه ي ورت مرحل هاي(مجادل ه)11 :

رسمدن به مقام جانشمني خل فةاللهي مقام معلمي فرشتگان ميشود(بقره .)33 :به عبارت ديگ ر ،آرم ان
ان ان همان «عهشها خواستهاي فهري» است که مبناي «دين الهي» ميباشد« .ان ان» ،طال

«آرمان» است .پس فهرت« ،آرمان ان اني» بوده پوينده آن «ان ان آرماني» اس ت .در مکت

اي ن

ا ش و ،ب ا

پر رش بعد حمواني ،اين آرمان به دست فراموشي سپرده ميشود با کنار زدن آن ،آرمان ض د فه رت،
که همان رشد رذائل اخالقي است ،جايگ ين ميشود ،در اين يورت ،کمالطلبي فهري ان ان منح رف
ميشود ان ان همچ ارزش هدفي را در سر ج سوداي سود نميپر راند!
اينجاست که ان ان بد ن همچ ت وجهي ،در م مر انحه اط ز ال ن ابودي اي ن اي ل ج ودي
خويش (فهرت) گام برميدارد مرحله سقوط تن ل را طي ميکن د ب ه بمم اري زنگ ار دل مب تال
ميگردد(مهففمن .)14 :قرآن کري  ،نخ تمن مرحله سقوط ان انمت را رسمدن به درجه حموان يا پ تت ر از
آن شمرده(اعراف )179 :مرحله نازلتر سقوط ر ح فهرت را مرتبه نب اتي بم ان ک رده چن من نف س
نازلي را به درخت خبم

فاسد تشبمه کرده است(ابراهم  .)26 :آخرين مرحله را رسمدن به درج ه جم ادي

شمرده که در آن ،قل

ر ح ان ان مثل جمادات ،فاقد حواس رشد نمو معنوي ميگردد.
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بنابراين ،ان ان آرماني اسالم در م مر فه رت اله ي گ ام برم يدارد .ه دف خ ود را در تق رب ب ه
پر ردگار ميبمند .ا در پي رشد تعالي به فعلمت رساندن همة استعدادهاي اله ي در ج ود خ ويش
است .ازاينر  ،کمال را در خدامحوري دنبال ميکند از خودمحوري گري ان است.
کمال نهايي انسان

کمال ان ان به معناي رشد ،تعالي استکمال نف اني ا ست .در يك تق م بندي کلي ،همة اموري را ک ه
به نوعي موج

رشد کمال شکوفايي نفس آدمي ميشوند ،ميتوان به د جنب ه تق م ک رد :جنب ه

نظري جنبه عملي؛ زيرا ر ح آدمي داراي د بعد ايلي نظري عملي است ،هر آنچه در نفس ان ان
تأثمر اقعي ميگذارد فعلمت جديد در ا به جود ميآ رد ،يا به جنبة نظري مربوط ميش ود ي ا ب ه
جنبه عملي .مراد از جنبه نظري ،بعد شناختي معرفتي ان ان ،هر معرف ت جدي دي ،ب ه ن بت ن وع
اهممت آن ،رشد کمال جديدي را در نفس آدمي ايجاد ميکند ،خواه آن معرفت ،حص ولي مفه ومي
باشد خواه شهودي حضوري.
مراد از جنبه عملي ر ح استکمال عملي ان ان ،اي ن اس ت ک ه نف س آدم ي در س ايه رفتاره اي
خا

 ،تحوالت فعلمتهاي نويني مييابد .مقصود از عمل ،اختصاي اً رفتاره اي خ ارجي فم يک ي

نم ت ،بلکه شامل اعمال باطني در ني آدمي نم ميشود؛ اموري نظمر نمت ،خضوع خش وع ب اطني،
خلقمات ملکات سجاياي اخالقي.
قرآن ،هدف از بعثت انبماء را استکمال د بعد عملي نظري ان ان معرفي ميکند« :هُوَ الَّذي ََََذ َ
ي اْألُِّي ي نَ رَسُوً ِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَ ْهمْ آياته وَ يُزَكي همْ وَ يََُليمُهُمُ الْكتذابَ وَ الْحكْمَذةَ»(جمع ه)2 :؛ ا آن ک ي
است که در ممان درستناخواندگان ،فرستادهاي از خودشان برانگمخت تا آيات ا را ب ر آن ان بخوان د
پاکشان گرداند کتاب حکمتشان بماموزد .در اين آيه مبارکه« ،ت کمه نفوس» به جنب ه عمل ي ان ان
«تعلم کتاب حکمت» ،به جنبه نظري ا اشاره دارد.
استکمال عملي نظري ان ان ،از مراحل نازلتر آغاز ميشود به ت دريج ب ه مراح ل برت ر منته ي
ميگردد .مرحله عالي تکامل معرفتي عملي ان ان ،موج

کم ال نه ايي بع د نظ ري عمل ي ان ان

ميشود؛ يعني ميتوان براي هر د جنبه ،غايت غرضي نهايي تصور کرد .در آيهاي ديگر ،هدف نه ايي
بعد عملي ان ان ،رس مدن ب ه مق ام «عب ودي» عن وان ش ده اس ت َ « :م ا خَلَقت تُ التجِ ن َ الت ِِنتسَ ِال
لِمَعتبُدُ نِ»(ذاريات)56 :؛ جن انس را نمافريدم ،ج براي آنکه مرا بپرستند.
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عبوديت پر ردگار ،از مراحل ا لمه ،که همان خش وع خض وع ظ اهري (پوس ته عب ادات) اس ت،
شر ع ميشود به مرات

نهايي ،که ا ج اخال

رسمدن به مقام « اليت کلمه الهمه» است .حدي

است ،خت ميشود .ثمرة رس مدن ب ه ا ج اخ ال

،

«قرب نوافل» ،به ر شني آثار برکات رسمدن ان ان ب ه

چنمن درجهاي از اطاعت عبوديت را بمان ميکند .رسول خدا فرمودهاند:

قال اهلل عزوعل :ما تقرب الي عبد بشيء أحب الي مما افترضك عليه و أنه ليتقرب اليّ بالنافلة حتني أحبّنه
فاذا احببته كنك سمعه الذي يسمك به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي ينبطش بهنا.
ان دعاني أعبته و ان سألتي اعطيته(كليني1407 ،ق ،ج  ،2ص )353؛ هي بندهاي به محبوبتر از واعبنات
به من تقرب نجويد .همانا او به وسيله انجام نوافل به من نزديك ميشود ،تا آنجا كه او را دوسك بندارم و
هنرامي كه او را دوسك بدارم ،خود گوم او شوم ،همان گوشي كه بنا آن ميشننود و چشنم او گنردم،
همان چشمي كه با آن ببيند و زبانش شوم ،همان زباني كه با آن سنخن گويند و دسنك او گنردم ،همنان
دستي كه با آن بريرد .اگر مرا بخواند ،اعابتش كنم و اگر از من خواهش كند به او بدهم.

نتيجهگيري

ان ان آرماني که ا شو ،آن را ز رباي بودا مينامد ،داراي شخصمتي متضاد پر از نقايص در ني اس ت ک ه
فق به دنبال منافع خويش بوده ،به چم ي ج لذتهاي خود فکر نميکند .زهد در ن ،ک ه نمم ه ر ح اني
ان ان آرماني ا را ميسازد ،تمنايي ج شهوت هوس ندارد به دنبال آن نم ت که از زيادهخواهي خ ود
بکاهد ،بلکه براي اين است که به اممال شهواني نممه ديگر ،که دائ در لذايذ دنموي ع مش ن وش خ ود
غرق شده ،جهت دهد لذتخواهي افراطي را ف ني بخشد به حد مهلوب خود ،که رض ايت نف اني
است ،برساند .بنابراين ،ان ان آرماني در مکت

ا شو ،ان ان ل ذتطلبي اس ت ک ه غم ر از خوش گذراني

عماشي ،به چم ديگري نميانديشد .هدف ا دستمابي به لذت ناشي از م ائل غري ي جن ي است.
اين الگو ،با ان ان کاملي که از ديدگاه اسالم مهرح ميشود ،نهتنها همخواني ندارد که در ب ماري از
موارد ناسازگاري دارد ،به طوري که در تضاد در تقابل با يکديگرند .ريش ه اي ن تض اد را ميت وان در
مباني انديشهاي هريك از آنها ج ت جو کرد .در مکت

اسالم ،از ان ان آرماني به عن وان ان ان کام ل

ياد ميشود که ج با خدامحوري پموند با مبدأ آفرينش به حمات حقمقي ان اني جايگاه برج ته
ممتاز خويش دست نمييابد تنها يك هدف احد را که همان «تق رب» ب ه پر ردگ ار ه تي اس ت،
فرار ي خود ميبمند .اما مبناي ه تيشناسي ا شو ،ان انمحوري نه خدامحوري است.
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