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چکیده
از ديدگاه اوشو ،انسان حيوان ناقصي است که به تنظيم و برنامهريزي زندگي خويش ميپردازد .اوشو
تفاوت اصلي انسان و حيوان را در توانايي برنامهريزي و عدم توانايي برنامهريزي زندگي و بروز احساسات
و هيجانات خالصه ميکند .انسان در تعيين سرنوشت خود محور واصل است و اوست که آينده خود را
رقم ميزند .او در درون خود داراي سرشتي کمالخواه و سعادتطلب است که با قدرت تامه خود بهشت
(لذتجويي) يا جهنم (سرکوب جنسيت و مبارزه با هواهاي نفساني) را انتخاب ميکند .اين در حالي
است که اين انديشه از لحاظ ناسازگاري دروني دچار بحران تناقض در گفتار است؛ ضمن اينکه مباني
اين انديشه از عقالنيت معتبري برخوردار نيست .از لحاظ ناسازگاري بيروني نيز ،انسان داراي دو بُعد
روحاني و جسماني است که بُعد روحاني ،اصل و نگهدارنده بُعد جسماني که تنها يک ابزار است،
مي باشد و بقاء انسان تنها به بُعد روحاني اوست.
واژههای کلیدی :اوشو ،انسان شناسي ،ماهيت انسان ،معنويت اوشو ،فرا آگاهي انسان.
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مقدمه
نگاهي کوتاه به ذات و ماهيت انسان ما را بدان رهنمون ميسازد که انسان از سه
حيطه شناختي ،احساسي و رفتاري برخوردار است .با کمک از حيطه انديشهايي و
شناختي تالش ميکند نسبت به امور هستي و ارتباط بخشي ها شناخت پيدا کند .بعد
از شناخت و تغيير نگرش ذهني ،نسبت به آن امور ،احساس پيدا ميکند و انگيزه او
برانگيخته مي شود و در مرحله بعد ،اين محبت که برخاسته از احساس اوست ،انسان را
وادار به حرکت و تغيير در رفتار ميکند .از اين رو براي تسلّط بر فرهنگها ،انديشهها و
جريانها ،مهمترين راه ،نفوذ به حيطه شناختي انسانهاست .وقتي بتوانيم انديشه را
عوض کنيم ،در حقيقت توانستهايم احساس و سپس رفتار آدمي را تغيير دهيم.
معنويت راجينش اوشو ،از جمله معنويت هاي خودساخته اي است که به دنبال
تغيير زاويه ديد و انديشه بشريت از آرمان حقيقي به آرمان سرابي است .وي که تأکيد
فراواني بر ماهيت انسان و رابطه آن با سکس و ابتذال و در نهايت رسيدن به معنويت،
آرامش و خوشبختي دارد ،ابعاد مختلفي را در باره انسان مطرح کرده که ضروري است
بطالن اين انديشه براي همگان که طالب حقيقتند روشن شود .پرسش هايي از جمله:
ماهيت انسان از نگاه اوشو چيست؟ و نيازها و ابعاد مختلف انسان را در چه مي داند؟ از
جمله سئواالت کليدي است که اين مقاله با استفاده از روش تحقيق کتابخانهاي و در
برخي موارد از تحقيقات ميداني و گونه پژوهش مقايسهاي يا تطبيقي ،پاسخ آنها را ارائه
خواهد کرد .الزم به ذکر است که در ابتدا نگاه اوشو را در اين باره تبيين و سپس مورد
نقد و بررسي قرار خواهيم داد.
چیستی انسان در اندیشه اشو
انسان ،حيواني است ناقص که قادر است خودش فراتر برود و موجودي است نامحدود
با ظرفيتهاي بسيار زياد که رو به تعالي دارد .او موجود بالقوهاي است که استعدادهايش
بايد به فعليت برسند .انسان موجودي پيچيده ،مرموز و عجيب است که اگر
توانمنديهاي بي حد و مرز و نامحدود بودن خود را باور داشته باشد ،عملکرد او هم
نامحدود خواهد بود و کساني که انسان را موجودي محدود تصوّر ميکنند ،به خطا
رفتهاند؛ بلکه انسان بخشي از بينهايت است.
وجه تمايز انسان و حيوان اين است که انسان ،خود ،به تنظيم و برنامهريزي زندگي
خود ميپردازد امّا ديگر حيوانات قادر به اين کار نيستند ،بلکه زندگيشان از قبل
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برنامهريزي شده و از مسير غريزي خود خارج نميشوند و انسان تنها حيوان ناقصي است
که رشد و43کمال براي او ممکن است.
«اگر باور کنيم که محدود هستيم ،مانند انسانهاي محدود عمل ميکنيم .زماني که
اين اعتقاد احمقانه را کنار بگذاريم ،چون موجوداتي نامحدود عمل خواهيم کرد ...
محدوديت فقط يک تصوّر است .مردم باورهاي غلطي دارند ،پس غلط عمل ميکنند و
وقتي غلط عمل ميکنند ،به دنبال دليل ميگردند و تأکيد ميکنند« :من به خاطر اين
باور غلط عمل ميکنم» و اين به يک دور باطل تبديل ميشود ،در حالي که حقيقتا
محدود نيستند»1 .
«ظرفيتهاي انسان را مرزي نيست .تمام مرزها باورهاي ما هستند .مرزي وجود
ندارد .انسان بخشي از بينهايت است»«2.انسان يک حيوان نمادگراست .اين تعريف من
از انسان است .انسان نميتواند بدون نماد زندگي کند»«3.انسان ،تنها حيواني است که
قادر است از خودش فراتر برود .زيبايي همين است»8.
«انسانها تنها موجودات خلّاق هستند و هيچ موجودي خطرناکتر از انسان نيست.
ساير موجودات خلّاق نيستند بلکه بهسادگي زندگي ميکنند و زندگي برنامهريزي
شدهاي دارند .آنها هرگز از مسير خود خارج نميشوند .يک سگ مثل همه سگها
زندگي ميکند و ميميرد .او هرگز سعي نميکند بودا شود .در نتيجه ،هرگز منحرف به
يک آدلف هيتلر تبديل نميشود .سگ فقط مسير غريزي زندگياش را دنبال ميکند و
بسيار محافظه کار است .انسانها عجيب و غريب هستند ،ميخواهند کاري انجام دهند،
جايي بروند ،باشند و اگر مجال هيچ يک از اينها را نيابند ،اگر نتوانند گل باشند ،آنگاه
تبديل به علف هرزي ميشوند .اگر نتوانند بودا شوند ،مجرم ميشوند1».
« خداوند واقعا شما انسان را شاهکار ،خلق کرده و بهتر از آنچه او آفريده نميتوانيد
باشيد«6.»...انسان همچون يک دانه زاده ميشود .او همچون يک بالقوه به دنيا ميآيد .او
همچون يک فعليت زاده نميشود و اين امر چيزي ويژه و فوقالعاده است؛ زيرا در تمام
جهان هستي تنها انسان است که همچون يک بالقوه زاييده ميشود ،بقيه حيوانات
 -1اوشو ،در هواي اشراق ،ترجمه فرشيد قهرماني و فريبا مقدم ،تهران ،کتاب آوند دانش1382 ،ش ،ص .109
 -2اوشو ،راز ،چ  ،2ترجمه محسن خاتمي ،چاپ دوم ،تهران ،فرا روان1339 ،ش ،ص .109
 -3همان ،ص .211
 -8اوشو ،بلوغ ،ترجمه مرجان فرجي ،چاپ اول ،تهران ،فردوس1380 ،ش ،ص .161
 -1اوشو ،در هواي اشراف ،پيشين ،ص .180

 -6اوشو ،تمثيلهاي عرفااني ،ترجماه فلاورا دوسات محماديان ،چااپ ساوم ،تهاران ،نشار آوياژه،
1382ش ،ص.101
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ميشوند»1.

همچون فعليت زاده
«انسان داراي آينده است ،هيچ حيوان ديگري آينده ندارد .تمام حيوانات به طور
غريزي ،کامل به دنيا ميآيند .انسان تنها حيوان ناقص است و براي همين است که رشد
و تکامل ممکن ميگردد»2.
از نگاه اوشو ،انسان موجودي بالقوه است که بالقوه بودن او فرصتي است براي اين که
از ظلمت بيرون آمده و به سوي نور رود و معرفت خفته او بايد بيدار شود.
«انسان در ظلمت زندگي ميکند ،در ناآگاهي و بيمعرفتي و انسان قادر است تا
سرشار از نور باشد .انسان همچون يک فرصت زاده شده است و انسانهاي بسيار
معدودي اين فرصت را دريافتهاند»3.
جشن و سرور انسان ،تمیز دهنده او از دیگر حیوانات
انسان حيواني است که قادر است عواطف و هيجانات خود را تخليه کند و به جشن و
پايکوبي که الزمه زندگي و انسانيت اوست ،بپردازد.
«من معتقدم انسان حيواني است که به جشن و سرور ميپردازد و اين همان چيزي
است که او را از ساير حيوانات متمايز ميسازد»«8.انسان پديدهاي متشکّل از چند عامل
و موجودي رو به تکامل است1.» ...
انسان دارای فطرت است
انسان داراي سرشت و حقيقتي است که هميشه با او همراه است و معرفت و
شناخت اوّليه در او وجود دارد و فقط بايد بيدار شود6.اين سرشت و فطرت ،ويژگيها و
شاخصههايي دارد:
الف -سعادتخواهي و کمالجويي :آثار اوشو سرشار از واژههايي است که سعادت-
طلبي انسان را ميرساند و او را موجودي کمالجو معرفي ميکند .اين سعادتطلبي و
 -1اوشو ،راز ،ج ،1پبشين ،ص .61
 -2هملن ،ص.61
 -3همان ،ص68
 -8اوشو ،تائونيزم و عرفان شرق دور ،ج ،1ترجمه فرشته جنيدي ،چاپ اول ،تهاران ،هادايت الهاي،
1382ش ،ص.260
 6ا همان ،ص1229
 -6اوشو ،راز ،ج ،1پيشين ،ص .68
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کمالجويي او برخاسته از نياز فطري است و اين گرايش به منظور زدودن نقصها
ميباشد و18بايد اشباع شود.
ب -حس پرستش و خداجويي :خداجويي امري فطري است و هر انساني به دنبال
موجودي نامتناهي و کامل ميگردد تا با پيوستن به او به آرامش برسد .اوشو ،حس
خداجويي را از بدو تو ّلد در وجود کودک فطري ميداند و انسانها را عاشق خدا
ميپندارد با اين تفاوت که خدايي که اوشو در آثار خود به تصوير ميکشد ،همان زندگي
است نه يک موجود نامتناهي و بينقص« :خداجويي امري است فطري و ما با آن زاده
ميشويم ...عشق به خداوند از بدو تولّد همراه انسان است و تا زماني که فرد به بلوغ
فکري نرسيده و آمادگي الزم را نداشته باشد ،اين عشق برانگيخته و بيدار نميگردد»1.
ج -قدرت و اختيار :انسان موجودي مستقل است که هيچکس قدرت گمراه کردن يا
هدايت او را ندارد ،حتّي شيطان و خدا .او موجودي خودمختار است که با اختيار خود
انتخاب ميکند چگونه باشد ،با اختيار خود ميتواند در بهشت يا در جهنم که همين
دنياست ،زندگي کند«.شيطان قدرت گمراه کردن شما را ندارد ،خداوند هم قدرت
هدايت شما را ندارد»« 2.به خاطر داشته باش که خود مسئول انتخابهايي که ميکني،
هستي فقط تو ،و غير از تو هيچکس»« 3.تو هر لحظه حق انتخاب داري ،اينکه در
بهشت يا جهنم باشي ،اگر آگاهي نداري ،در جهنم هستي .اين به خودت بستگي دارد»8.
اختيار در زندگي انسان بسيار مهم است به گونهاي که انسان با اختيار خود ميتواند
به الوهيت برسد يا به يک اهريمن تبديل شود و يا براي خود بهشت فراهم کند و يا
جهنم« .در هر فرد هم الوهيت وجود دارد و هم اهريمن ،و در هر انساني هم امکان
بهشت وجود دارد و هم امکان دوزخ ،در وجود هر فرد ،هم گلهاي خير و زيبايي شکوفا
ميشوند و هم گندابهاي کثيف و زشت ميتواند ايجاد شود  ...فرد ميتواند به هر يک
از اين دو انتها دست يابد»«1.انسان بذر بدبختي يا سعادت را – جهنم يا بهشت را -در
 -1اوشو ،تعليمات تانترا ،ج ، 1ترجمه بهروز قنبري و اشرف عديلي ،چاپ اول ،تهران ،هادايت الهاي،
1381ش ،ص .100
 -2اوشو ،راز بزرگ ،ترجمه روان کهريز ،چاپ اول ،تهران ،باغ نو1380 ،ش ،ص .169
3ا اوشو ،عشق رقص زندگي  ،ترجمه بابک رياحي پور و فرشايد قهرمااني ،چااپ اول ،تهاران ،نشار
آويژه1339 ،ش ،ص.10
 -8اوشو ،تمثيلهاي عرفاني ،پيشين ،ص .101
 - 5اوشو ،از سکس تا فرا آگاهي ،ترجمه محسن خاتمي ،چاپ اول ،تهران ،فرا روان1380 ،ش ،ص
.68

12

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره پنجم  ،پاييز و زمستان 8931

درون خود يدک ميکشد؛ هر چه بر سرت ميآيد دليل آن اتّفاق،

تويي»1.

ابعاد و ساحتهای انسان
اوشو انسان را موجودي دو ساحتي ميداند که يک ساحت او ماده و ساحت ديگرش
روح است .اوشو به تکامل انسان معتقد است و براي او دو بال فرض ميکند که با کمک
آنها به آسمان کمال ،پرواز ميکند .يکي از اين دو بال ،ماده (جسم) و بال ديگر ،روح
است که اگر انسان بخواهد تماميت خود را تجربه کند بايد به اين دو بال توجّه داشته
باشد« .تو به دو بال نياز داري ،بيرون و درون ،ماده و روح»2.
برون و روح از همديگر جدايي ناپذيرند و بدن و روح يکي و پيوستهاند« .هر آنچه را
که جامعه به تو داده دور بينداز :شخصيت ،اخالق ،مفهوم خوب و بد ،جدايي بدن و
روح» 3.در اين عبارت ،اوشو بدن و روح را جداييناپذير ميداند .او باور جداييپذيري
روح و بدن را باوري تحميلي از سوي جامعه ميداند و در جايي ديگر تأکيد ميکند که
بدن و روح يگانهاند« :بدن و روح تو يگانه و يکي هستند»8.
«بدن و روح با هم دو دشمن نيستند ،دوست هم هستند؛ در واقع نميتوانند جدا از
هم وجود داشته باشند تنها ميتوانند در يک پيوستگي با هم وجود داشته
باشند»1.ديدگاه غربيها و شرقيها اين بوده است که انسان داراي يک قطب و يک بُعد
است؛ در حالي که در فراسوي اين دو توازن کاملي از هر دو است .او هم روح است و هم
بدن»6.
ویژگیهای دو ساحتهای انسان
الف -جسم :ويژگيهاي جسم عبارتاند از:
 -1قابليت فرسودگي و پيري« :پيري به جسم تعلّق دارد ،همه سنشان باال ميرود،
همه پير ميشوند ...سالخوردگي چيزي نيست که تو خودت در آن دخالتي داشته باشي
چهاي که به دنيا ميآيد ،با
چيزي که خود به خود از نظر جسماني اتّفاق ميافتد .هر ب ّ
 - 1اوشو ،الماس هاي اشو ،ترجمه مرجان فرجي ،چاپ چهارم ،تهران ،فردوس1380 ،ش ،ص381
 -2اوشو ،گلهاي جاوداني ،ترجمه محسن خاتمي ،چاپ اول ،تهران ،سيگل1381 ،ش ،ص223
 - 3اوشو ،راز ،ج ،1پيشين ،ص92
 - 4همان ،ص81
 - 5اوشو ،راز ،ج ،2پيشين ،ص119
 - 6تائوئيزم و عرفان شرق دور ،ج ،2پيشين ،ص89
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گذشت زمان پير ميشود».
19 -2
قابليت رؤيت« :شما ميتوانيد فقط بدن فيزيکي را بينيد».
 -3قابليت فاني شدن :از ويژگيهاي جسم اين است که به مرور زمان فرسوده و
نابود ميشود و با مرگ از بين ميرود؛ زيرا مادي است و ماده فاني است«.ذهن قسمتي
از عملکرد بدن است .ذهن و بدن با مرگ نابود ميشوند»3
ب -روح :ساحت متعالي انسان روح است که او را از زمين به سمت آسمان ميبرد.
روح مرتبهاي باالتر از جسم دارد و اشتياق روح به بهتر و متعاليتر شدن انسان است.
روح موجودي مجرّد است که قابل ديدن نميباشد.
اوشو ساحت روح را برتر دانسته و روحگرايي را مق ّدم بر مادهگرايي قرار داده است.
«به نظر من روحگرايي در مرتبه باالتري از مادهگرايي قرار دارد .مادهگرايي مانند سنگ
اوّليه و زير بنايي عمل ميکند» ...«8.روح تو به وسعت کل کائنات است»«1.روح نيازي
ندارد جاودانه شود؛ جاودانه هست»6.
2

نیازهای انسان
اوشو در تحليل نيازهاي آدمي معتقد است از آنجايي که انسان يک موجود دو
بُعدي و دو ساحتي است ،براي پيمودن مسير رشد و کمال خود بايد در پي رفع نيازهاي
هر دو ساحت باشد« .انسان ،بدن و روح است و هر دو بايد ارضا و راضي شوند» 3.او
نيازهاي انسان را به دو دسته تقسيم ميکند:
الف -نیازهای واقعی :نياز واقعي چيزي است که اگر تأمين نشود ،موجب
بيماري ميشود و رفع نياز موجب سالمت است .نيازهاي واقعي انسان بسيار اندک و زيبا
هستند .رفع نيازها ضروري است« .نيازها اندکاند .نياز را بايد مرتفع کرد  ...نياز سنگين
وزن نيست»8.
 - 1همان ،ص.181
 - 2اوشو ،از سکس تا فرا آگاهي ،پيشين ،ص.39
 - 3اوشو ،الماسهاي آگاهي ،ترجمه محسن خاتمي،چاپ اول ،تهران ،اميرقلم1382،ش ،ص13
 - 4اوشو ،تائوئيزم و عرفان شرق دور ،ج ،1پيشين ،ص .12
 - 5اوشو ،بلوغ ،پيشين ،ص138
- 6اوشو ،راز ،پيشين ،ص200
 - 7همان ،ص89
 - 8اوشو ،در هواي اشراق ،پيشين ،ص .36
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ب -نیازهای کاذب :نيازهايي هستند که سر به طغيان گذاشته و افسارگسيخته
شدهاند و عملي شدن آنها غير ممکن است .نيازهاي کاذب همان آرزوهاي طوالني
هستند که انسان را به قهقرا ميبرند و تالش در جهت برآورده ساختن آن ها بيهوده
است؛ چرا که راسختر ميشوند«.آرزوها زيادند ا ّما نيازها اندکاند .نيازها را بايد مرتفع
کرد ،امّا آرزو را نه ،آرزو در واقع ،نيازي است که افسارگسيخته شده و اجابت آنها
غيرممکن است .هر چه بيشتر بکوشيد آن را مرتفع کنيد ،بيشتر پافشاري ميکند»1.
نگاهی دیگر به نیازهای انسان
اوشو نيازهاي انسان را به مادّي و معنوي تقسيم ميکند و از هر کدام تعريفي ارائه
ميدهد.
الف -نیازهای مادی:
هر انساني با توجّه به اين مسئله که عالوه بر بُعد روحاني ،داراي بُعد جسماني
نيزهست ،نيازهاي مادي مطابق با ساحت جسم خود دارد .نيازهاي مادي شامل :تغذيه،
پوشاک ،امکانات مالي و اقتصادي و نيازهاي جنسي ميباشد که اقتضاي جسمانيت
اوست« .تو غذا ميخوري؛ زيرا بدن تو به غذا احتياج دارد .بدن فقط آن چيزهايي را دفع
ميکند که به آنها احتياجي ندارد .هر آنچه را که ميخوري به نحوي مورد احتياج بدن
است .تو به غذا نياز داري»2.بدن به استراحت نياز دارد  .3»...انسان کامل کسي است که
ظ وافر و لذّت کامل را ميبرد و با رقص و پايکوبي جشن ميگيرد« .هر
از لحظات ح ّ
لحظه شبيه رقص است و بايد از لحظه ،آن طور که ميآيد ،ل ّذت برد ...با در لحظه بودن؛
يعني نگران نبودن درباره گذشته و آنچه هنوز نيامده است»8.
ب -نیازهای معنوی:
روحاني بودن انسان است که او را از حيوانات جدا ميسازد .اين ساحت او اقتضاي
نيازهاي ديگري را دارد و انسانيت انسان هم به تأمين نيازهاي غير مادي اوست.
نيازهاي معنوي انسان همان نياز به نيايش و عبادت و نياز به عشق و محبت است.
 - 1همان.
 - 2اوشو ،ريشهها وبالها ،ترجمه مسيحا برزگر،چاپ اول ،تهران ،نشر آويژه1382 ،ش ،ص203
 - 3همان ،ص208
 - 4اوشو ،در هواي اشراق ،پيشين ،ص309
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نياز به عشق امري ذاتي و فطري است و اساسيترين نياز ،نياز به عشق است .نيايش نيز
يک نياز 11
واقعي و عميق است که انسان بايد آن را در درون خود حس کند«.عبادت را
بايد در درون حس کرد .مردم معناي عبادت را کامال فراموش کردهاند»1.
الف« :احتياجات واقعي اين زندگي خيلي زياد نيستند ولي آرزوها پاياني ندارند.
انسان اگر بتواند مايحتاج خود را تهيه کند ،بايد خيلي راضي و خشنود باشد؛ و اين کار
به سادگي شدني است .نيازهاي او خيلي زياد نيستند .نيازهاي واقعي او غذاي روزانه و
سقفي است که بتواند زيرش بخوابد .نيازهاي واقعي محدودند ولي آرزوها نامحدودند و
تمام نشدنياند .يک سقف کم است ،يک قصر الزم است .ح ّتي با داشتن يک قصر بزرگ،
باز ذهن قصر بزرگتري را آرزو ميکند .اگر وسايلي را که در خانه داريد ،خوب وارسي
کنيد ،ميبينيد اگر نود و پنج درصد آنها را نداشتيد ،هيچ کمبود و ناراحتي براي شما
ايجاد نميشد .خواهيد ديد که اصال ضروري و واجب نيستند .باورتان نخواهد شد که
شما قادر نيستيد آن کارهايي را که ضروري هستند ،انجام بدهيد»2.
ب :دعا يکي از مصاديق نيايش است .اگر دعا کنيم ،به هيچ طبيبي نياز نخواهيم
داشت؛ زيرا با دعا به نياز معنوي و روحي خود پاسخ دادهايم و دعا يک راه درمان
بيماريهاي روحي-رواني نيز هست« .اگر بتوانيد دعا کنيد ،به هيچ درمانگر ديگري نياز
نخواهيد داشت»3.
ج :نیاز به عشق:
«انسان بايد عشق بورزد و او درست همان طور که به غذا نيازمند است ،به عشق نيز
که نيازي اساسي و مهم است ،نياز دارد .انسان به عشق بيش از غذا محتاج است؛ زيرا
عشق از ارزش و اهميت واالتري برخوردار است»8.
«عشق همان غذاي روحي انسان است که رفع اين نياز او موجب تقويت روحي و
سالمت ميشود ...بدن به غذاي مادي و روح نيز به غذاي معنوي نياز دارد ...و عشق آن
غذاي معنوي است که روح را تقويت و تغذيه ميکند»1.
 - 1همان ،ص .119
 - 2اوشو ،راز بزرگ ،پيشين ،ص .222
 - 3اوشو ،تائونيزم و عرفان شرق دور ،پيشين ،ص .12
 - 4همان ،ج  ،2ص.96
 - 5همان ،ص .22
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«عشق الزامي است .عشق تنها خوراک روح است .بدن ميتواند بدون غذا سر کند
ولي روح فقط با عشق ميتواند به حياتش ادامه دهد»«1.عشق براي رشد معنوي الزامي
است»«2.عشق آيينهاي معنوي است .عشق روحت را تغذيه کرده ،به تو انسجام ميبخشد
و تو را براي سياحت دروني آماده ميکند»3.
از ديدگاه اوشو ،انسان حيوان ناقصي است که خود به تنظيم وبرنامهريزي زندگي
خويش ميپردازد .او موجودي است بالقوه که فرصت بالفعل شدن استعدادهايش را
بدون کمک گرفتن از هيچ نيرويي در اختيار دارد .وجود توانمنديهاي فراوان و ظرفيت
نامحدود درونياش ،او را از ساير حيوانات جدا ساخته است .تفاوت اصلي انسان و
حيوان ،در توانايي برنامهريزي وعدم توانايي برنامهريزي زندگي و بروز احساسات و
هيجانات خالصه ميشود .انسان در تعيين سرنوشت خود محور و اصل است و اوست که
آينده خود را رقم ميزند .انسان با قدرت خلّاقيت خود ميتواند به سوي صعود يا به
سوي سقوط گام بردارد .او در درون خود داراي سرشتي کمالخواه و سعادتطلب است
و حس خداجويي و خداپرستي ،نيازي است که او را به سرچشمه کمال و سعادت
ميبرد .امّا خدا از ديدگاه اوشو همان طبيعت و بهره وري کامل از آن است .در واقع،
خداي اوشو همان ل ّذتپرستي است که انسان با قدرت تامه خود بهشت (ل ّذتجويي) يا
جهنم (سرکوب جنسيت و مبارزه با هواهاي نفساني) را انتخاب ميکند .انسان با همه
قابليتهايش داراي دو ساحت و دو بال است (ساحت جسم و ساحت روح) که رفع
نيازهاي واقعي اين دو و پرهيز از نيازهاي کاذب افسارگسيخته ،زمينهساز کمال اوست.
نقد و بررسی
رويکرد نقادانه به ان ديشه انسان شناسانه معنويت اوشو ،به دو صورت ناسازگاري دروني و
بيروني خواهد بود که بر اساس ناسازگاري دروني به اين صورت ميباشد:
 -1نقد کلّي اصل اعتقادي با روح کلّي حاکم بر نظريه به هدف کشف تناقض
گويي در مبنا و گفتار
 -2نقد واژگان داراي بار معنايي خاص و تجزيه و تحليل ادعا
 -3تحليل تناقضات به کار رفته( تناقض يک اصل با اصل اعتقادي ديگر مدعي)
 - 1همان ،ص .521
 - 2اوشو ،بلوغ ،پيشين ،ص521
 - 3همان ،ص521
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 -8تحليل تناقضات به کار رفته(تناقضات اين اصل با ساير اعتقادات و آموزه هاي
17
مدعي )
 -1کشف برخي مغالطات
 -6بررسي عقالني اصول اعتقادي و تناقضات با مسلّمات عقلي و فطري بشر و امّا
رويکرد نقادا نه بر اساس ناسازگاري بيروني به اين صورت است که هر اصل
اعتقادي اوشو بر اساس منابع اصيل ديني؛ يعني قرآن و روايت ،مورد سنجش
قرار ميگيرد.
ناسازگاری درونی
 -1نقص ويژۀ انسان نيست :نقص درتماميموجودات (مخلوقات) وجود دارد نه
اينکه ويژه انسان باشد و مم ّيز انسان از ديگر حيوانات به شمار آيد؛ درحاليکه اوشو
معتقد است نقص ،مختص انسان است که بايد به کمال تبديل شود .با دقّت در زندگي و
رشد ديگر حيوانات پي به ناقص بودن تماميحيوانات وموجودات ميبريم با اين تفاوت
که درجات کمال ديگر موجودات با انسان بسيار متفاوت است؛ مثال يک گياه رشد و نمو
دارد و گل ميدهد يا يک نهال به درخت تبديل شده و سپس ثمر ميدهد .بنابراين،
مسير کمال براي انسان و ديگر حيوانات کامال متفاوت است و به اعتراف اوشو انسان
شاهکار خلقت است و به همين دليل بايد رشد و تعالي بيشتري از ديگر حيوانات داشته
باشد.
 -2انسان موجودي محدود است :اوشو معتقد است که انسان موجودي نامحدود و
داراي ظرفيتهاي ناتمام است و مرزي براي او وجود ندارد .انسان موجودي دو ساحتي
است که ساحت مادي او داراي کمّيت و کيفيت است و در زمان و مکان جاي ميگيرد.
همه ويژگيهايي که برخاسته از ساحت مادي و جسماني اوست ،محدوديتساز است.
بّعد جسماني انسان بهوضوح اثبات کننده محدوديت انسان است .بنابراين اوشو خود با
پذيرش دو ساحتي بودن انسان ،به نقض نامحدود بودن انسان ميپردازد .عالوه بر اين،
نامحدود و نامتناهي بودن ،فقط ويژگي موجودي است که وجودش ضروري باشد و او
کسي نيست جز واجبالوجود که علّت هستيبخش ديگر موجودات است .در اينجا اوشو
مطلب را خلط کرده و به نامحدود بودن انسان معتقد ميشود و تصوير خداگونه به او
ميبخشد.
 -3انسان موجودي بي نهايت نيست بلکه بايد به بينهايت برسد :با توجّه به اينکه
انسان موجودي ناقص است ،بايد مسير کمال را در پيش گيرد و با طي طريق ،به کما ل

18

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره پنجم  ،پاييز و زمستان 8931

و بينهايت و ابديت متّصل شود .اگر بپذيريم که او بخشي از بينهايت است ،ديگر جايي
براي تالش در جهت رسيدن به تکامل باقي نميماند؛ چرا که سير از نقص به کمال معنا
ندارد.
 -8عدم تعيين سرنوشت و تنظيم برنامه زندگي توسط انسان :از نگاه اوشو انسان
موجودي است کمالطلب که خود به برنامهريزي و تنظيم زندگي خود پرداخته و بر
اساس آن استعدادهاي نهفته و بالقوه خود را به شکوفايي و فعليت ميرساند .مي دانيم
که برنامهريزي و تنظيم زندگي نياز به سير فکري منطقي و تفکّر دقيق دارد ،درحاليکه
اوشو در تعاليم ويژه خود به مذمّت فکر و تفکّر و منطق ميپردازد .وي از يکسو ،به
تفکّر توصيه ميکند و راه رسيدن به سعادت را برنامهريزي دقيق ميداند که شالوده آن
تفکّر است و از سوي ديگر ،بهشدّت از تفکّر و منطق منع نموده و بر بيفکري (بيذهني)
تأکيد ميورزد و ميگويد تفکّر همه چيز را آلوده ميکند و در بيفکري ،شادي و آزادگي
نهفته است 1که اين خود تناقضي واضح است.
 -1محدوديت اختيار و قدرت انسان :در تعاليم اوشو انسان موجودي قدرتمند و
بااختيار است که با خالقيت ويژه خود به تنهايي اين مسير پر پيچوخم را طي ميکند و
نقش موجودي برتر يا دخالت قدرت او در زندگي انسان مورد نظر اوشو رنگي ندارد .در
حالي که جسماني بودن انسان براي او محدوديتآور است و اين محدوديت شامل دايره
اختيارات و قدرت انسان نيز ميشود .البته تواناييهاي ويژه انسان را نبايد ناديده گرفت
امّا بايد دانست که او توانايي درک کامل هستي و شناخت دقيق خود را ندارد و فکرش
بسيار محدود و کوتاه است و از آينده خود آگاهي ندارد .چنين موجودي چگونه ميتواند
برنامهاي دقيق و جامع براي خود تنظيم کند.
 -6دنيا قابليت جايگاه ابدي بودن را ندارد و سنجش اعمال انسان بر اساس
انسانيت حقيقي و تعادل در غرايز انجام ميگيرد :تعريف اوشو از بهشت و جهنم بسيار
عوامانه و سطحي است .او بهشت را همان کامگيري و ل ّذتجويي و خوشگذراني
ميداند؛ زيرا انسان مورد نظر او گرايش به ل ّذت دارد و بهشت او در همين دنيا خواهد
بود و جهنم او هم در همين دنيا و عبارت است از سرکوبي هواهاي نفساني و مبارزه با
آن .اوشو معتقد به جهان ديگر نيست و هميشه توصيه به آسايش ،راحتي و غريزهپرستي
دارد؛ چون زندگي را منحصر در همين دنيا ميبيند .جايگاه ابدي که اوشو براي انسان
قائل است ،فاني و نابودشدني است درحاليکه خود او موجودي ابدي است .چگونه
 - 1او شو ،الماسهاي آگاهي ،پيشين ،ص.2
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موجود ابدي در ظرفي فاني به جاودانگي خواهد رسيد در حالي که ابديت با فاني بودن
قابل جمع13نيست.
 -3نياز جنسي يکي از نيازهاي جسماني است و نميتواند نياز معنوي باشد:
نيازهاي انسان در دو دسته جسماني و معنوي خالصه ميشوند .اوشو اشاراتي به
نيازهاي جسماني دارد ،امّا نياز جنسي بيشتر مورد تأکيد اوست .وي اين نياز را در قالب
نيازهاي معنوي با عنوان نياز به عشقورزي مطرح ميکند .در صورتي که اين نياز و
غريزه انساني را نبايد آزاد و رها گذاشت که سر به طغيان گذارد ،اوشو در عرفان خود
سراسر از آزادي اين نياز دم ميزند و چنان به پيش ميرود که سکس را نياز حياتي
ميپندارد و آن را نياز ضروري ميداند .اوشو ثروتاندوزي و مالپرستي وزيادهروي در
آنها را بيماري و مانع کمال ميداند امّا از طرف ديگر خود به زيادهروي و
افسارگسيختگي در جنسيتگرايي و ل ّذتگرايي امر ميکند و اين ،تناقض در گفتار او را
نشان ميدهد.
ناسازگاری بیرونی
اين تعريف از نظر منطقي کامل
در منطق ،انسان را «حيوان ناطق» معرفي
است؛ چرا که براي معرفي نمودن يک چيز بايد جنس و فصل آن را بيان کرد .در اين
تعريف ،حيوان جنس و نطق فصل مقوّم و مميّز انسان از حيوان است ،امّا بايد مقداري
بيشتر در اين تعريف دقّت نمود تا تفاوت اساسي انسان و حيوان را شناخت.
در نظر اوشو «انسان حيوان ناقصي است»! پرسش اين است که مراد از کلمه
«ناقص» چيست؟ نقص در مقابل دو واژه «کمال» و «تمام» قرار دارد که در عربي
معناهاي نزديک به هم دارند 2.اگر مراد ازجمله« :انسان حيوان ناقص است» ،ناقص در
مقابل تام باشد ،اين معني صحيح نيست؛ زيرا انسان بماهو انسان تام است و اغلب
انسانها در جهان از نعمت سالمتي برخوردارند .اگر مراد ازجمله «انسان حيوان ناقص
است» ،نقص در مقابل کمال باشد که ظاهرا همين معنا مراد است در آن صورت هيچ
فرقي بين کمال در انسان و ساير حيوانات نيست؛ چون کمال در ساير حيوانات نيز به
معناي از قوّه به فعل رسيدن است .حال اينکه کمالي که براي انسان مطرح است با
نمودهاند1

 - 1محمد رضا مظفر ،المنطق ،چاپ اول ،قم ،دارالتفسير1339 ،ش ،ص.83
 - 2مرتضي مطهري ،انسان کامل ،چاپ سوم ،تهران ،صدرا1363 ،ش ،ص18ا .19
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کمالي که براي هر موجود ديگري مطرح ميباشد ،متفاوت

است1.

چیستی انسان از نظر قرآن کریم
براي شناخت انسان ،بايد به سراغ قرآن کريم که کالم آفريننده اوست ،برويم و
ببينيم آن در اين زمينه چه فرموده است .قرآن کريم انسان را موجودي مرکّب از روح
الهي و بدن ما ّدي ميداند که زمينه صعود يا سقوط بينهايت را دارد و در آيات بسياري
او را ستوده 2و در نزديک به شصت آيه 3او را به نوعي نکوهيده است.
الف -بُعد جسمانی انسان در قرآن
آياتي که به مراحل آفرينش جسماني انسان اشاره کرده است به چهار بخش تقسيم
ميشود:
ن
 .1آياتي که به بيان آفرينش انسان از خاک ،گِل يا زمين ميپردازدَ « :و مِنْ آياتِ ِه أَ ْ
شرٌ تَنْتَشِرُونَ»« 8هُوَ الَّذي خَلَ َقکُم مِن طين»« 1اَلَّذي جَعَلَ
ن تُرَابٍ ثُ َّم إِذَا أَنْتُ ْم بَ َ
خَلَقَ ُکمْ مِ ْ
لَکُ ُم االَرضَ مَهدا  ...مِنها خَلَقنااکُم»6.اگرچه اين آيات در اصل ،نظر به آغاز آفرينش
انسان و خلقت حضرت آدم دارد؛ امّا چون آفرينش همه انسانها از طريق
آدم(عليهالسالم) به خاک منتهي ميشود ،حکم مذکور را ميتوان مربوط به عالم
انسانيت دانست3.
 .2آياتي که به آفرينش انسان از آب اشاره کرده« :هُوَ الَّذي َخلَقَ مِنَ الما ِء بَشَرا»8و
گاهي اين آب را به وصف بيمقدار و پست متّصف ميکند«« :اَلَم نَخلُقکُّم مِن ماء
مَهين»9.
 - 1حسن اسماعيل پور نيازي ،انسان شناسي ،بيچا ،تهران ،انتشارات کانون انديشاه جاوان1389 ،ش،
ص.108
 - 2بقره30 ،؛ تين8 ،؛ اسراء.30 ،
 - 3ازجمله :نساء28 ،؛ اسراء11 ،؛ ابراهيم.38 ،
 - 4ازجمله :نساء28 ،؛ اسراء11 ،؛ ابراهيم.38 ،
 - 5انعام.2 ،
 - 6طه 13 ،ا.11
 -2محمد حسين طباطبايي ،الميزان ،ج ،16چاپ سوم ،قم ،دفتر انتشاارات اساالمي1338 ،ش ،ص
161؛ همان ،ج ،3ص8؛ همان ،ج ،18ص.132
 -8فرقان.21 ،
 -9مرسالت.20 ،
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 .3آياتي که مرحله پيشرفتهتري (نطفه) را بيان کرده است« :خَلَقَ اإلنسانَ مِن
68وَ لَم يرَاالِنساانُ اَنّا خَلَقنا ُه مِن نُطفَة» 2.نطفه ،در لغت به معناي آب صاف
نُطفَة»1؛ «اَ
اندک (يا زياد) ،آب جاري يا آب ريخته شده و در اصطالح برخي از علماي علم لغت به
معناي آب مرد است 3.برخي ديگر آن را هم بر آب مرد و هم بر آب زن ،اطالق ميکنند
و بعضي نيز نطفه را ترکيبي از دو سلول جنسي نر و ماده ميدانند که در پي عمل لقاح،
تشکيل ميشود8.
 .8آياتي که مراحل تکاملي نطفه را مطرح ميکنند که نخستين آنها ،مرحله عَلَقه
است« :خَلَقَ اإلنسانَ مِن عَلَق»1؛ «اَيحسَبُ اإلنسانُ  ...ثُ َّم کانَ عَلَقَة6.»...علقه را به خون
غليظ و بسته شده معنا کردهاند 3که بعد از مرحله نطفه قرار دارد8.
پس از نطفه و علقه ،مرحله مضغه و سپس ايجاد استخوان و در پي آن روييدن
گوشت است .اين مراحل در قرآن کريم گاه به اجمال آمده و يا از آن با تعبير آفرينشي
پس از آفرينش ديگر در تاريکيهاي سهگانه (شکم مادر ،رحم و مشيمه = کيسهاي که
رحم در آن قرار دارد)9ياد شده است« :يخلُ ُقکُم في بُطونِ امهاتکم خَلقاا مِن بَعدِ خَلق
في ظُالُمات ثَلاث» 10.گاهي نيز اين مراحل به صورت پيدرپي مورد اشاره قرار گرفته و
گوياترين آنها در سوره مؤمنون ،مطرح شده است11.
ب -بُعد روحانی انسان در قرآن
 -1نحل 8 ،و .16
 -2يس36 ،؛ عبس 13،و 19؛ فاطر.31 ،
 -3اسماعيل ابن حماد جوهري ،ج  ،8پيشين ،ص 1838؛ محمد ابن مکارم ابان منظاور ،پيشاين،
ج ،18ص313؛ محب الدين ابي فيض زيبدي ،تاجالعروس ،ج ،12بيچا ،بيروت ،دارالفکر للطباعة والنشر
والتوزيع1998 ،م ،ص.101
 -8التحقيق ،ج  ،12ص .161
 -1علق.96،
 -6قيامت 36 ،ا .38
 -3المصباح ،ج  ،2ص .826
 -8فضل ابن الحسن طبرسي ،مجمعالبيان ،ج ،10بايچاا ،بياروت ،موسساة االعلماي للمطبوعاات،
1811ق ،ص .381
 -9همان ،ج ،8ص366؛ ناصر مکارم شيرازي ،تفسير نموناه ،ج ،19چااپ ساوم ،تهاران ،دارالکتاب
االسالميه1338 ،ش ،ص.388
 -10زمر.39 ،
 -11مؤمنون.23 ،
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قرآن کريم درباره آفرينش ملکوتي و روحاني انسان ،در مورد آدم (عليهالسالم) پس
از ذکر تسويه که ناظر به بُعد جسماني اوست ،تعبير «نَفَختُ فيهِ مِن رُوحي» 1بهکار
ميبرد و درباره نسل وي ،پس از بيان مراحل آفرينش جسماني (نطفه ،علقه ،مضغه و )...
لحن خود را از خلق به انشاء تغيير داده و مرحله جديدي را که با مراحل پيشين متفاوت
است يادآور ميشود؛ مرحلهاي که در آن سخن از حيات ،علم و قدرت انسان است.
مراحل پيشين هر چند در ويژگيهاي رنگ ،طعم و شکل با يکديگر متفاوت بودهاند ،امّا
همجنس يکديگر به شمار ميرفتهاند؛ در حالي که اين مرحله همجنس مراحل پيشين
به شمار نميآيد .خداوند در اين مرحله همانگونه که انسان را از علم و حيات و قدرت
برخوردار ساخت ،جوهره ذاتي(هويت شخصي) به وي عطا کرد که در مراحل پيشين
چنين نبود2.
تفاوت انسان با حیوانات
تفاوتهاي انسان با حيوانات در تأثيرپذيري از جاذبهها و توانايي ايستادگي انسان در
برابر ميلهاست .حيوانات در برابر ميلها و کششهايي که در آنها وجود دارد ،توانايي
مقاومت ندارند .تفاوت ديگر انسان با حيوانات ،در گذار از محدوده ماديات به جاذبههاي
معنوي است که سبب گسترش فعاليت او از مرزهاي ماديات تا افق عالي معنويات است،
و ديگر مجهّز بودن او به نيروي عقل و اراده و داشتن حق انتخاب و آزادي است که به
همين دليل ،مکلّف دانسته شده است .امّا در نگاه اُوشو تفاوت انسان و حيوان در توانايي
برنامهريزي و عدم توانايي برنامهريزي زندگي و نيز بروز احساسات و هيجانات خالصه
ميشود.
تفاوت انسان با سایر حیوانات از نظر قرآن کریم
تفاوت انسان با سايرحيوانات و ممتاز بودن انسان از آنها چيز واضح و روشني است،
اما نکته مورد بحث اين است که وجه تمايز انسان با ساير موجودات از ديدگاه قرآن در
چه چيزهايي است؟
انسان و حيوان از جهت داشتن جسم و روح مشترک هستند و هر دو داراي

 -1حجر11 ،؛ ص.38 ،
 -2محمد حسين طباطبايي ،ج ،11پيشين ،ص.19
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غريزهاند« :ربنا الذي اعطي کل شيء خلقه ثم هدي» 1،ليکن انسان در بُعد جسماني
69فتر از حيوانات است و ضعف خلقت انسان مربوط به جسم اوست ،و قرآن
بسيار ضعي
کريم انسان را در اين مورد ضعيف معرفي نموده است« :خُلِقَ ا ْلإِنْسَانُ ضَعِيفا»2.
اما در بُعد روحاني وضع عکس اين است .خداي سبحان در سوره مبارکه مؤمنون آيه
 18پس از بيان مراحل خلقت انسان در رحم مادر ميفرمايد :ما او را به خلقتي ديگر
طفَة في قَرَارٍ َّمکِينٍثُ َّم
ايجاد نمودهايم« .وَ لَ َقدْ خَ َلقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍثم جَعَ ْلنَاهُ نُ ْ
حما ُثمَّ
ظاما فَ َکسَوْنَا الْعِظَامَ ل ْ
طفَةَ عَ َلقَة فَخَ َلقْنَا الْعَ َلقَةَ مُضْغَة فَخَ َلقْنَا الْمُضْغَةَ عِ َ
خَلَقْنَا النُّ ْ
3
ن» .و اين جمله آخر متعلّق همان خلقت
ک اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِي َ
أَنشَأْنَاهُ خَلْقا ءَاخَر َفتَبَارَ َ
ديگر است و اگر آن خلقت ديگر نبود ،چنين چيزي هم بيان نميشد؛ چرا که پس از
بيان خلقت انسان از خاک و نطفه فرمود«:ما او را به خلقتي ديگر انشا نموديم» و سپس
خويش را مدح کرد« :فتبارک اهلل احسن الخالقين» .در مورد هيچيک از حيوانات با
داشتن آفرينش مشابه و در مواردي شگفت انگيزتر اين مدح و ثنا بيان نشده است ،پس
اين مدح متعلّق به آن خلق ديگر است .براي فهم اينکه آن خلق ديگر چيست ،به سراغ
آيات ديگر قرآن کريم ميرويم.
در سوره حجر جريان را به گونهاي ديگر بيان فرموده و آن خلق ديگر را نفخ روح
ن
ک لِلْمَ َلائکَ ِة إِني خَالِق بَشَرا مِّن صَلْصَالٍ مِّ ْ
خدا در انسان معرفي کرده است« :وَ إِذْ قَالَ رَبُّ َ
ت فِي ِه مِن رُّوحِي َفقَعُواْ لَهُ سَا ِجدِينَ» 8و همين نفخ روح
سنُونٍفَإِذَا سَوَّيتُ ُه وَ نَفَخْ ُ
حَمَإٍ مَّ ْ
الهي ،دليل سجده مالئکه بر انسان است .پس شرافت انسان به داشتن روح الهي است.
خداوند متعال در قرآن کريم براي انسان چنان مقام ارجمندي قرار داده که براي هيچ-
يک ازديگر مخلوقات جهان آفرينش خود ،حتّي فرشتگان وکرّوبيان ،قرار نداده است .اين
مقام عبارت است از :مقام «خليفةاللّهي» بر روي زمين.
انسان و تعیین سرنوشت ازدیدگاه قرآن
از منظر اُوشو ،صعود ويا سقوط انسان مبتني بر خالقيت اوست و خود او تعيين
سرنوشت خود را در دست دارد .ازديدگاه قرآن کريم ،آفرينش آدمي بر پايه فطرت الهي،

 -1طه.10 ،
 -2النساء.28 ،
 -3مؤمنون.18 -12 ،
 -8حجر.29،
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که حقخواهي و حقپويي است ،بنا شده است« :فِطرَتَ اللّ ِه الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها» 1و
افزون بر هدايت تکويني عام که شامل همه موجودات ميشود« :رَبُّنَا الَّذي اَعطي کُلَّ
ل إِمَّا
شَيء خَلقَهُ ُث َّم هَدي» 2از هدايت تشريعي نيز برخوردار است« :إِنَّا هَدَينَا ُه السَّبِي َ
شَاکِرا َو إِمَّا کَفُورا»3؛ يعني نسبت به تعيين سرنوشت ،او را مختار قرار داديم .ولي انسان
بهگونهاي است که اگر همه موانع کمال از سر راه وي برداشته شود و او نيز از امکانات و
زمينههاي خداداد سود جويد ،به کمال اليق خود (لقاء اللّه) نائل خواهد شد و اين خود
انسان است که با اختيار ،يا از پايگاه واالي خود سود جسته و مسير کرامت را تا وصول
به هدف نهايي ميپيمايد يا در بستر غفلت ،خود را تباه ساخته ،نه تنها فضيلت بر ديگر
پديدهها را از دست ميدهد ،بلکه به سطح چهارپايان و پستتر از آنها تنزّل مييابد:
«اُولائِکَ کاالَنعا ِم بَل هُم اَضَلُّ  8»...و در نهايت ،کار او به جهنم خواهد انجاميد« :و َلقَد
ذَرَأنا لِجَهَ َّنمَ کَثيرا مِنَ الجِنِّ واالِنسِ  1.»...بنابراين ،هرگز نميتوان آدمي را موجودي ذاتا
شرور ،منحرف و فاسد ،و دنيا را براي او مانند زندان ،تبعيدگاه يا مرتع و چراگاه دانست،
بلکه با توجّه به هدايتهاي قرآن و تعاليم اولياي خدا ،دنيا به لحاظ نظري ،مدرسه و از
حيث عملي ،مزرعه آخرت اوست« :الدنيا مزرعة اآلخرۀ»6.
نتیجه گیری
اوشو انسان را بخشي از بينهايت ميداند .معتقد است انسان ،حيوان ناقصي است که
ظرفيت تعالي و رفتن به فراتر را دارد .انسان را شکل يافته از دو بّعد جسماني و روحاني
ميداند که البته اين دو بّعد را جدا ناپذير ميداند و جدايي و تعدّد اينها را فرضي باطل
تلقّي ميکند .بنابراين مکتب عرفاني اوشو در شناخت و معرفي انسان کامل ،نگرش
عميق وهمهجانبه ندارد ،بلکه نگاه او بسيار سطحي وکامال ماديست .عرفان اوشو ،چيزي
جز اينکه انسان را بسيار زود ،به پوچي ميرساند را براي بشر به ارمغان نمي آورد.
محوريت کالم اوشو فقط تالش براي سيري غرايز حيوانيست وبر اساس آموزههاي او
انسان بايد زيستي کامال حيواني داشته باشد.
 -1روم.30 ،
 -2طه.10 ،
 -3انسان.3 ،
 -8اعراف.139 ،
 -1همان.
 -6محمد باقر مجلسي ،پيشين ،ج ،33ص.130
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