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چکیده
امروزه در حالی شاهد گسترش جریانهای معناگرا در داخل شول ر هسلتکه شل
فرهنللم مللا دارای ی للاری ارزش ل ند در ح ل زۀ معن یللت و فرفللان اتللت ت ج ل

روزافزون ب معن یت ،برخی از پژوهوگران را بر ین داشت اتلت تلا بلا اشلاره بل

تعالکه جنبش های ن پدید معن ی ،تنها ب بکان وج ه توابهات ینها با یمل زههلای

فرفان اتالمی بپردازند ش این امر میت اند تبعات جدی ب دنبال داشت باشد ایلن
پژوهش با درنظرگرفتن ایلن مسله و بلا هلد

نولاندادن وجل ه افتلرات تعلالکه

جریانهای معناگرا با فرفان و معن یت اتالمی ،تعالکه اش را ش بنکانگذار یکلی

از جنبشهای ن پدید معن ی اتت مطالع میشنلد و دیلدگاه او را دربلارۀ وجل د
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خداوند ،امکان و راههای شناخت او ش ه اره از مههترین دغدغ های بور ب ده

اتت ،موخص میتازد ه چنکن تعالکه او در این ح زه را با یمل زههلای م ننلا

ب فن ان یکی از ن ایندگان راتتکن فرفان و معن یت اتلالمی ماایسل ملیشنلد تلا
وج ه افترات دیدگاه او را با دیدگاه فارفان مس ان نوان دهد نتایج این تحاکل ،

تفللاوت بنکللادین دیللدگاه اشلل و م ننللا در ایللن حلل زه را یشللکار مللیتللازد

انسجامنداشلتن دیلدگاه او دربلارۀ وجل د خداونلد و نکلز برداشلت متفلاوت او از

مفاهک ی مانند فو  ،یزادی و شناخت خ یوتن ب فن ان راههای شناخت خداوند

در ماایس با یم زههای م ننا مؤید این گفتار اتت ب نظلر ملیرتلد ایلن املر از
خاتتگاه فکری متفاوت این دو صاحبنظر نوهت گرفت اتت؛ چرا ش بلرخال

اشل شل یشللکارا بل انکلار ادیللان الهللی مللیپلردازد ،افتاللادات م ننللا ریول در
یم زههای دین اتالم دارد

واژههای کلیدی :خداشناتی ،جنبشهای ن پدید معنل ی ،معن یلت اتلالمی،

اش  ،م ل ی

 .1مقدمه
خداشناتی یکی از مههترین مباحثی اتت ش ه اره ذهن بور را ب خ د موغ ل داشلت اتلت بل

باور شاشاوند و گذشتی ،این مک و ط ب درونی از دیرباز وج د داشت و هلک گلاه فرامل ش نولده

اتت ( )1395از ه کنرو اندیو ندان ح زههای مخت ف و ب ویژه صلاحبنظلران فرصلۀ فرفلان و

معن یت نگاه ویژهای ب این ما ل داشت اند؛ ب گ ن ای ش یم زههای ینها ترشار از مباحث ح زۀ

خداشناتی اتت اهت ام ویژه ب این مسه در تعالکه جریانهای ن پدید معناگرا نکز ش از گسلترش

روزافزونی برخ ردارند ،موه د اتت از این گروههای معناگرا ش از دهلۀ  1960بل بعلد در بسلتر

مدرنکتل و پسللامدرنکت ظهل ر یافتل انلد ،بللا تعلابکری ماننللد جنلبشهللای ن پدیلد دینللی 1یلا معنل ی،

معن یت های ن پدید ،فرفان های ن ظه ر یا شب فرفانهای شلاذ و جریلان تفکلرات درونگرایلی
مدرن یاد میش د (شکانی1388 ،؛ ح کدی )1392 ،
هرچند هد

و وج اشتراک اینگ ن جنبشها جستوج ی معن یت اتت ،ب بلاور تانلم،2

بکوتر این گروههای ن پدید ،یشکارا خ د را از دینداران جدا میشنند و با «ادیان نهادین » ش اص ل
ابتی دارند ،مغایرتی اتاتی دارند ( )1391گروههای معناگرای متعددی در حال حاضر موغ ل بل

فعالکت هستند ش وِتت 3با اشاره ب فهرتتی از  100گروه مذهبی ب رت کت شلناخت شلده از تل ی

تازمانهای بکنال ی ،از مکتب راجنکوکسه 4ب فن ان یکی از موه رترین این جنبشها یاد میشند
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( )1387این مکتب ت تط باگ ان شری راجنکش 5م اب ب اُش  6در تال  1974بنا نهاده شده اتلت

ش اغ ب تعالکه او از تنتهای غربی و شلریی مایل گرفتل انلد و از بنکلاد ،شلریعتتلتکزند (هکن لز،

)7 :1393

این پژوهش با ت ج ب ترویج فااید و تعالکه اش در داخل شول ر بل دنبلال ین اتلت شل بل

بررتی دیدگاه او دربارۀ خداوند ،امکان شناخت او و راههای ین بپردازد؛ چرا ش فهه دیک مبلانی

فکری اش بدون ت ج ب جایگاه خداوند در دیدگاه او مکسلر نکسلت از تل ی دیگلر ،فرهنلم ملا

ترشار از ی ار ارزش ندی در ح زۀ فرفان و معن یت اتت ش با فرهنم جامعل و باورهلای دینلی
حاشه بر ین هه خ انی و تازگاری دارند و محت ای غنی و مناتبی در اختکلار ج ینلدگان معن یلت
راتتکن هستند ،یرار میدهند در این جستار ،دیدگاه اش با اندیو هلای م ننلا شل از فارفلان بنلام

مس ان اتت ماایس میش د تا بدینطری  ،بستر مناتبی برای یشکارشدن وج ه افترات تعلالکه ایلن

دو صاحبنظر فراهه ش د دلک انتخا ی ار م ننا در این پژوهش این اتلت شل از یلو تل بل

تعبکر ه ایی هک شتابی از تاخت های فکر و ی ه بوری ب اندازۀ مثن ی م ل ی افکار تلازۀ ارزنلده و

مطالب زندۀ جاودانی ندارد و فااید م ل ی ش در منظ مۀ مثن ی و دیگلر ی لار او پراشنلده اتلت،
دریایی فظکه اتت ش ب یعر ین نت ان رتکد ( ،)2 :1393و از ت ی دیگر دیدگاه او دربلارۀ مسله ۀ

امکان و چگ نگی شناخت خدا ب دلک برخ رداری وی از مکراث متن ع مور های شالمی ،ف سفی

و فرفانی پکوکنکان اه کت دارد (یرام کی)259 :1386 ،

 .2-1پیشینۀ پژوهش
رشد و گسترش روزافزون جریانهای ن پدید معن ی ،صلاحبنظلران را بلر ین داشلت اتلت تلا بل
بررتی تعالکه این جنبشها از ابعاد مخت ف بپردازند در ه لکن راتلتا ،تحاکالاتی نکلز در خصل

دیدگاه اش ص رت گرفت اتت وشک ی و مدنی ( )1389در «اش  :از وایعکت تا خ سل » بل بررتلی
برخی از ابعاد دیدگاه اش پرداخت و نظری هرچند ش تاه ب مبانی خداشناتلی اُشل نکلز داشلت انلد

ارشدریاحی و فرهادی ( )1391دیدگاه اش را دربارۀ برخی از مسائ خداشناتی مطالع شردنلد از

ت ی دیگر ،در ح زۀ م نناشناتی پژوهشهای بسلکار ارزنلدهای صل رت گرفتل اتلت شل از ین
ج

میت ان ب م ل ینام اشاره شرد ه ایی ( )1393در این پژوهش دوج دی ض ن تبککن تفکلر

م ل ی و اه کت و امتکازات ف دۀ مس و او ،ب بررتی فااید و افکار م ننا درخص

خداونلد،

جهان و انسان پرداخت دهباشی ( )1394نکز ض ن تأشکد بر گرایش یاب ت ج در ایران و جهان بل

ی ار م ننا ،بخشهایی از ف ک ترین و دیک ترین تحاکاات ص رتگرفت دربارۀ م ننلا ،زنلدگی و
ی ارش را گردیوری شرد درخص

ماایسۀ تعالکه اش و م ننا تنها یو تحاک ص رت گرفلت
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و در ین ،شاشاوند و گذشتی ( )1395وج ه موترک یم زههای فرفلانی م لل ی و اشل را مطالعل

شردند

نکتۀ یاب ت ج در پژوهشهای ص رتگرفت در این ح زه این اتت ش رویکرد هک شلدام از

پژوهشهای مذش ر ،بررتی وج ه افترات تعالکه جنبشهای ن پدید معناگرا با یم زههلای فرفلان و
معن یت اتالمی نکست؛ درحالیش این امر ملیت انلد از یلو طلر  ،بسلتر مناتلبی بلرای بررتلی

یتکبها و پکامدهای منفی تعالکه جریانهای ن پدید معن ی فلراهه یورد و از طلر

دیگلر ،ضل ن

فکانتاختن اصالت و حاانکت فرفان و معن یت اتالمی ،محت ای مناتلبی را در اختکلار ج ینلدگان

این وادی یرار دهد این پژوهش با درنظرگرفتن اه کت و ضرورت انجام این ن ع از تحاکاات و نکز
با ت ج ب این مسه ش تاشن ن هک پژوهولی درخصل

ص رت نگرفت اتت ،با تع

وجل ه تفلاوت دیلدگاه اشل و م ننلا

در تعالکه این دو اندیول ند ،وجل ه افتلرات دیلدگاه ین دو را دربلارۀ

یکی از مههترین دغدغ های بور  -ش وجل د خداونلد ،امکلان شلناخت او و راههلای ین اتلت -
یشکار میتازد

 .2وجوه افتراق دیدگاه اشو و موالنا

 .1-2وجوه افتراق آموزههای اشو و موالنا دربارۀ وجود خداوند
ینچ در تعالکه اش و م ننا موه د اتت ،ت ج هردو اندیول ند بل حل زۀ خداشناتلی اتلت ،املا

نکتۀ یاب تأم مکزان ضرورت و اه کتلی اتلت شل بلرای ایلن مباحلث یائل انلد اشل بلا اینکل در

یس تهای زیادی از تعالکه خ د از خداوند تخن ب مکان یورده اتت ،بر این باور اتت ش هرچند

در دوران گذشت مباحث این ح زه دارای اه کت فراوان ب ده اتت ،اما پرداختن ب این مباحث در

دوران معاصر اه کت و ضرورت چندانی ندارد در ه کن راتتاتت ش ابراز میدارد در زمان بل دا

یکی از تؤانت مهه این ب د ش «چ شسی جهان را یفریلد» ایلن تلؤال بلرای یلرنهلای مت لادی
ه چنان مطرح ب د ،ولی امروز ش تر شسی نگران این اتت ش چ شسی دنکا را خ شلرده اتلت

اشن ن شسی ب این چکزها اه کت ن یدهد بسکار ب ندرت شسی از من میپرتد «چ شسی جهان را

یفرید» با این تعبکر ،ذهن ه گام با تغککر زمان مدام در حال تغککر اتت ()106 :1380

از ت ی دیگر ،اش معتاد اتت ضروریترین مسه ای ش باید در دوران معاصلر بل ین ت جل

ش د ،انسان و مسائ مرتبط با اوتت؛ چرا ش انسان مح ر فاله هستی اتلت از ه لکنروتلت شل

میگ ید تنها پرتش مذهبی وایعی این اتت ش «من شکسلته»؛ و ت لام پرتلشهلای دیگلر شلاذ

هستند ( )211 :1382این پرتش ،بنکادیترین پرتش فرفانی اتت ،ن خداوند ،ن بهوت و ن جهنه

( )39 :1382برخال

اش ش ب بحث دربارۀ خداوند پرداختل  ،املا دغدغلۀ اصل ی او خداشناتلی
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نکست ،م ننا ض ن طرح مباحث ح زۀ خداشناتی در یم زههای خ د ،بر اه کت و لزوم پلرداختن
ب این مباحث نکز تأشکد ملیورزد؛ چلرا شل بل تعبکلر زملانی ( )1394جلز ذات ایلد

م ج دات و شائنات را دارای وج دی تای وار میبکند

الهلی ،ه لۀ

با چنکن نگرشی ،یکی از بزرگترین دغدغ های م ننا ازشجایملدن انسلان ،بل شجلارفتن او و

چرایی این یمدن میش د (دی ان)1068 :؛ و بر اه کت و لزوم ت ج انسان ب خداوند ب فن ان مبدأ و
ماصد یفرینش نکز تأشکد فراوان میورزد این دیدگاه م ننا با دیدگاه اش ش ضرورت پرداختن ب
ح زۀ خداشناتی را رد میشند و بر لزوم ت ج ب ینچ محس

و در دتتر

اتت تأشکد میشند

مغایرتی اتاتی دارد م ننا ن تنها بلر للزوم ت جل انسلان بل مبلدأ و ماصلد یفلرینش خل د اصلرار

میورزد ،ب ک ب ناد حسگرایانی میپردازد ش مانند اشل  ،تنهلا راه شلناخت انسلان را مولاهده و
تجربۀ ام ر از طری ح ا

خ د میدانند و ب ه کن دلک  ،وج د خداوند را انکار میشننلد م ننلا

جهانبکنی افرادی را ش در پی شناخت هستی از طری «اتطرن دیده» (حل ا

ظلاهری) هسلتند

محدود و یاصر میداند و تأشکد میورزد ش چنکن افرادی «جهان را یدر دیدۀ خ د میبکننلد (دفتلر
پنجه )1906-1905 ،او شناخت منحصر ب ح ا

ظاهری را شناختی اصک ن یداند؛ چرا ش باور

دارد نزمۀ شه د ام ر باطنی و روحانی ،رهایی انسان از یکدوبند ح ا

 )1028از ه کنروتت ش بکان میدارد «حس خفاش» ش منظ ر حل ا
درگکر فاله محس تات میشنلد و «حلس دُرپلاش» شل ملراد حل ا

ظاهری اتت (دفتلر تل م،

ظلاهری اتلت ،انسلان را

روحلانی یدملی اتلت ،او را

ب ت ت یفتا حاکات ت ت میدهد (دفتر دوم )48-47 ،افزون بلر ایلن ،م ننلا بلا زبلان طعنل بل

شسانی ش درگکر فاله محس تات هستند و ن یت اننلد از ین چوله بپ شلند یلادیور ملیشل د شل

یدمی باید خ ک وار ،پای از فاله مادیلات و محس تلات بکلرون نهلد و در جسلتوجل ی خداونلد

حاکای باشد (ه ان)3078-3073 :

ه انگ ن ش اشاره شد ،اش و م ننا در یمل زههلای خل د بل بحلث دربلارۀ وجل د خداونلد

پرداخت اند؛ ب گ ن ای ش در نگاهی گذرا ب تعالکه ین دو ،شاید این اندیو ب ذهن متبادر ش د ش

دیدگاه هردو اندیو ند در این ح زه موترک اتت ،اما بررتیهای دیک  ،تفلاوت بنکلادین دیلدگاه

ین دو را یشکار میتازد این تفاوت دیدگاه را میت ان در م اردی از یبک ت ایزیائ شدن اش بکن
خدای درون و بکرون در مااب افتااد م ننا ب خداوند یکتا ،شرطیشدگی و تر

را فامل افتالاد

ب خداوند بکرون دانستن (از منظر اش ) در مااب افتااد ب فطریب دن خداشناتی (از منظر م ننلا)،
تنزل ناش خداوند ب خ ات هستی در دیلدگاه اشل در ماابل خداونلد را ه ل شلارۀ فلاله هسلتی

دانستن در دیدگاه م ننا بررتی شرد
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الف) اعتقاد به وجود خدای درون و نبود خدای بیرون /اعتقاد به وجود خداوند یکتا
اش در تعالکه خ د ب بحث دربارۀ خداوند میپردازد و از خداوند با تعابکر مخت فی یاد میشند او با
بکان این مط ب ش زندگی تراتر ب ش تع دارد می افزاید ما فاط برگهای یو درختکه ،یلو

درخت بزرگ هر نامی ش مک داری روی این درخت بگذار :خدا ،هسلتی ،شائنلات ()96 :1380
بررتی دیک تعالکه او این حاکات را یشکار میتازد ش هرچند ب بحث دربلارۀ خداونلد پرداختل

اتت ،خدایی ش از ین تخن ب مکان مییورد ،خدایی اتت در درون انسان ش ن یتل ان بلرای او

وج دی جداگان و خارج از انسان تص ر شرد ب ه لکن دلکل  ،یکلی از پرشلاربردترین مفلاهکه در

تعالکه او تعبکر «خدای درون» اتت او با این باور ش خدایی بکرون از انسان وجل د نلدارد ،از یلو

ت تأشکد می ورزد بی تردید ین خدایی ش بکرون از خ د تص ر می شنی ،وجل د نلدارد اگلر یلرار
اتت خدا یا چکزی شبک ب ین وج د داشت باشد باید در درونت ین را بکابی ( )153 :1380خداوند
چکزی نکست ش در جلای دیگلری یافلت شل د ،در شعبل  ،در شالکلاش ،در جکرنلا یلا در اورشل که
خداوند را باید در زیر فبای خ دت پکدا شنی ( )176 :1381و از طر

دیگر میگ ید خانلۀ خلدا

ه کن جاتت ،در دل های ما ( ،)231 :1380ولی تل هلک مفهل می از گل زریلن نلداری تل هلک

ایدهای از ال هکت درونت نداری ()98 :1382

ب نظر میرتد این باور اش از ینجا نوهت میگکرد ش او انسان را مح ر هستی میداند و تأشکد

دارد ش این ذهن انسان اتت ش ب ه چکز م ج دیت میبخود اش با ایلن افتالاد شل زنلدگی

ب خ دیخ د معنایی ندارد زندگی فرصتی برای خ معناتت معنا را باید ین را یفرید هر فلردی

باید خدا را ،معنا را ،حاکات را ب دنکا بکاورد ایدۀ بسکاری از مذاهب گذشت این ب ده اتت ش معنا

از یب وج د دارد؛ درحالیش نکست یزادی ینجاتت ش معنلا را بکافرینلد ( )235-233 :1380بل

ه کن دلک اتت ش تأشکد میورزد این ذهن ش اتت ش فاکدهای را طرحریزی ملیشنلد (:1380

)206؛ چرا ش هک حرفی معنا ندارد معنی در زندگی اتت ،نل در واژههلا ( )209 :1382معنلی را
فاط از راه تجرب میت ان شناخت ( )197 :1382با چنکن نگرشی اتت ش ض ن بکان اینک این دنکا

تنها فرافکنیهای خ د ماتت و دنکای دیگر نکز چکزی جز رؤیاهای ارضانودۀ ما نکست ش در یینده

فرافکنی شده ( ،)176 :1381اظهار میدارد هر ینچ دیده ش د ،بخوی از دنکای ت ه ی خ اهد ب د

بکننده حاکات اتت ،ن دیدهشده بکننده شاهد اتت و تنهلا شلاهد اتلت شل حاکالت دارد ت لامی

چکزهای دیگر رؤیا هستند و رؤیاهلای ایلندنکلایی وجل د دارد و رؤیاهلای یندنکلایی ویتلی ت لام
تجرب ها ناپدید شد و ت شامالً تنها ماندی ،ین ویت ب خ دت و ب مبدأ خ یش بازگوت میشنلی

ت دانندهای ،ت شناخت شدهای؛ ت بکنندهای و تل دیلدهشلدهای تل تجربل شننلدهای و تل تجربل -
ش ندهای تنها ت هستی ()92-91 :1381
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اش ض ن ینک بکن خدای درون و خدای بکرون ت ایز یائ میشل د ،فالیل و تل جهی نکلز بل

ا بات وج د خداوند ندارد و ب ه کن دلک نکز هک گ ن اتتدنلی برای ا بات وج د خداوند ذشلر

ن یشند و تنها ب ذشر این مسه ش خداوند در درون انسان اتت اشتفا ملیشنلد املا بلرخال

او،

م ننا معتاد ب وج د خداوندی واحد اتت ش وج د او نکازی ب ا بات نلدارد (دفتلر اول )116 ،و

نکز روشنترین گ اه بر وج د خداونلد ،شلهادت خل د خداونلد بلر وجل د اوتلت (ه لان-3643 :

 )3645درفکنحال از برخی از پدیدههای هستی مانند حرشلت و جنلبش م جل د در فلاله هسلتی

(دفتر پنجه ،)3317 ،نظه و ترتکب هد دار پدیدههای هستی (دفتلر چهلارم ،)2822 ،تغککلر و زوال

ینها (دفتر دوم )1747 ،و نکز ب فن ان دنی محکه در زمکنۀ ا بات وج د خداوند یلاد ملیشنلد

ش پانی ( )54-53 :1395معتاد اتت م ننلا هرچنلد مطلاب بلا زیسلت فارفانلۀ خل د ،فالیل ای بل

وتاطت فا و ا بات ین ندارد ،اما ب نککی میداند ش ه گان با او در این شک ه موارشت ندارنلد

و ناگزیرند واضحترین ام ر از منظر او را با فصای دلک و یرین بوناتند م ننا در ایلن م اضلد در

ماام بحث ،ب برهان و جدل روی مییورد و میش شلد تلا اذهلان را بل حالایای دربلارۀ امکلان و
ضرورت وج د خدا مت ج شند

ه انگ ن ش اشاره شد ،اش وج د خداوندی بکرون از وج د یدمی را انکار میشنلد و تأشکلد

میورزد ش خداوند در درون انسان اتت؛ این در حلالی اتلت شل از دیلدگاه م ننلا ذات ایلد

خداوند یکتا محکط بر ج کد م ج دات اتت و ب ه کن دلک  ،ن یت ان برای او جایگاهی یائ شد

(دفتر اول )1487 ،م ننا در تبککن این دیدگاه خ د در ج ا یکی از حسگرایان ش منکر وجل د

خداوند ب د ،ابراز میدارد :میگ ید ش در یت ان نکست! چ ن ملیدانلی شل در یتل ان نکسلت!!

یت ان را وَژهوَژه پک دی خبر میدهی ش در او نکست!! اگر ت از یت ان مط د ب دی یلا تل ی

یت ان ،وَژهای بان میرفتی از این هرزهها نگفتی اینک میگ یکه ش ح بر یت ان نکست ،مراد ما
ین نکست ش بر یت ان نکست؛ یعنی یت ان بر او محکط نکست و او محکط یت ان اتت تع ای دارد

ب یت ان از این بیچ ن و چگ ن  ،چنانک ب ت تع گرفت اتلت بلیچل ن و چگ نل  ،و ه ل در
دتت یدرت اوتت و مظهر اوتت و در تصر

اوتلت پلس بکلرون از یتل ان و اشل ان نباشلد و

ب ش ی در ین نباشد؛ یعنی ش اینها بر او محکط نباشند و او بر ج

محکط باشد ()557 :1390

م ننا ض ن تأشکد بر این حاکات ش ح تعالی ورای ه ۀ فلالههاتلت (ه لان )279 :و نکلز بلا

یادیوری این حاکات ش خداوند در مکلان موخصلی از هسلتی نکسلت ،یلر خداونلد را درگلرو

رهایی از یکدوبند تع اات دنک ی میداند و میگ ید یر خداوند «ن بان ،ن پستی رفتن» ،ب کل «از
حبس هستی رتتن اتت» (دفتر ت م )4514 ،از ت ی دیگر ،م ننا هرچند با اتتناد ب ییات یلرین
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شریه (ت )16 :معتاد اتت ش خداوند «از ما ب ما نزدیوتر» اتت (دفتر دوم ،)2448 ،اما در جایی

دیگر نکز ب منظ ر تأشکدورزیدن بر اه کت و لزوم دتتکابی انسان ب تعالی و ش لال ،ایلنگ نل بکلان

میدارد:

اتصلللالی بلللیتککلللف بلللییکلللا
لکللو گفللته نللا  ،مللن ،نسللنا

م ننا براتا

نللی

هسللت ر النللا
نللا

را بللا جللان نللا

غکللر جللان جللان اشللنا

نللی

(دفتر چهارم)761-760 ،

چنکن دیدگاهی ،از یو ت ض ن اتتناد ب ییلات  89-88تل رۀ مبارشل شلعرا

مبنی بر لزوم پاشی ی ب ،بر این مهه تأشکد میورزد و اظهار ملیدارد «انلس حل را ی لب ملیبایلد

ت که» (دفتر اول )2374 ،از تل ی دیگلر از ای لان بل فنل ان نزملۀ یلر خداونلد یلاد ملیشنلد و

میگ ید:

گفت پکغ بر ش حل فرمل ده اتلت:

مللن نگللنجه در خلله بللان و پسللت

در دل ملللؤمن بگلللنجه ای فجلللب

گلر ملرا جل یی در ین دلهلا ط للب

در زملللکن و یتل ل ان و فلللرش نکلللز

من نگنجه ایلن یالکن دان ای فزیلز
(دفتر اول)2655-2653 ،

از دیگر م ارد یاب تأم در تعالکه اش این اتت ش او با ت ج ب اینک انسان را اتا

و مح ر

هستی و ب تبد ین معکار ه چکز میداند برای انسان ،نل شلأن خلیفة اللهی شل شلأن خلدایی یائل

میش د و ب ه کن دلک  ،تأشکد فراوان او بر «خدای درون» ب «انسان -خلدایی» منتهلی ملیشل د از

اینروتت ش اظهار میدارد لحظ ای ش من بگ یه من خدا هسته ،ملن ن لیگل یه شل ملن خلدا
شدهام من ه کو خدا ب دهام و اینو ب این توخکص رتکدهام انسان فاط میت اند چکزی بو د ش

هست ،ش از یب ب ده و ن هک چکز دیگر پس مسه ۀ شدن در شار نکست ،فاط مسه ۀ بکدارشلدن
ب وج دت اتت ،ب حاکالت خل دت ( )181-180 :1381ایلن در حلالی اتلت شل م ننلا ضل ن
یادیوری این حاکات ش اختکار انسان در مااب شک ه و فظ ت خداوند ،بسکار حاکر و ناچکز اتت

و منکت و خ دبکنی انسان ،نتکجۀ غف ت او از این حاکات مهه اتت (دفتر پلنجه ،)1856-1852 ،بلر
لزوم و ضرورت ت ج انسان ب این مسه ۀ مهه ش ال هکت مخصل

فراوانی دارد و اظهار میشند:

هسللللت ال هکللللت رَدای ذوالجللللالل

تللللاج از ین اوتللللت ین مللللا ش للللر

ذات خداونلد اتلت ،تأشکلد

هرشل در پ شللد بللر او گللردد وبللال

وای او شللز حللد خلل د دارد گللذر
(ه ان)534-533 :
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اش از ینجا ش انسان را تنها وایعکت هستی میداند ش ه چکز با گذر از ذهن او معنا مییابلد

و از طر

دیگر نکز باور دارد تنها ینچ یاب مولاهده و تجربل شلردن باشلد وجل د دارد؛ بنلابراین،

خدایی بکرون از وج د یدمی را نکز انکار میشند ،اما م ننا بلرخال

او نل تنهلا وجل د خداونلد را

مس ه و موه د میداند ،ب ک ب ناد شسانی میپردازد ش مانند اش وج د خداوند را انکار میشنند

ب افتااد او ،چنکن افرادی ب دلک نب د شناخت وایعکلت امل ر یلا درگکربل دن در فلاله محس تلات

ن یت انند بل شلناخت صلحکحی از امل ر دتلت یابنلد بلر ه لکن اتلا  ،در جلایی بکلان ملیدارد

م ج دات جهان ینگ ن نکستند ش ب نظر میییند اگر هرچ رون دی ین چنان ب دی ،پکغامبر بلا

ینچنان نظر تکز من ر و من ِّر فریاد نکردی ش ارنی انشکاء ش لا هلی (فکل مافکل )36 :؛ و در جلایی
دیگر نکز میگ ید:

نو جهان نکسلت شلک هسلت ذات

و ین جهان هسلت شلک بلی بلات
(دفتر اول)795 ،

چکتکو در تبککن دیدگاه م ننا در این زمکن  ،ض ن بکان اینک یدمی اشکا را ینطل ر شل وایعلاً

هستند ن یبکند ،اظهار میدارد از ینجا ش ظاهر دنکا فریبنده اتت ،انسان ،نکست را هستی و خ دش

را م ج دی در مکان تایر م ج دات ت ای ملیشنلد املا در حاکالت ،فالط خلدا وجل د دارد اگلر
وج دمان را در فرض وج د او یرار دهکه ،خ اهکه دید ش وج د ما تراتر بریمده از اوتلت و ملا
از خ د هک نداریه ما پرت یی از ن ر وج د او دریافت داشت ایه و دیری ن یگذرد ش این پرت ب

منوأش بازمیگردد از اینرو ینچ در ظاهر م ج د ب نظر مییید ،در وایعکت املر ،نکسلت اتلت و
ینچ نکست ب نظر مییید ،درواید هستی اتت ( )200-199 :1389از تل ی دیگلر ،م ننلا بل نالد

شسانی میپردازد ش ب دلک درگکرب دن در فاله محس تات ،وج د خداوند را انکار ملیشننلد در
ه کن زمکن اتت ش در جایی اظهار میدارد« :ین ملنجه ملیگ یلد شل «غکلر افلالک و ایلن شلرۀ

خاشی ش میبکنه ،ش ا دف ی میشنکد ش بکرون ین چکزی هست ،پکش من چکلزی نکسلت! و اگلر
هست بن ایکد ش شجاتت» فرم د ش ین تؤال فاتد اتت از ابتدا؛ زیرا میگ یی ش «بن ایکد شل

شجاتت!» و ین را خ د ،جای نکست و بعد از ین بکا بگ ش افتراض ت از شجاتت و در چ جای
اتت در زبان نکست و در دهان نکست ،در تکن نکست این ج

را بکاو و ببکن ش این افتلراض

و اندیو را در اینها ه هک مییابی !! پس دانستکه شل اندیول تل را جلای نکسلت چل ن جلای

اندیوۀ خ د را ندانستی ،جای خال اندیولۀ خل د را چل ن دانلی !! چل ن از اطلالع احل ال خل د

فاجزی ،چگ ن ت ید میداری ش بر خال خ د مط د گردی!!» ()556 :1390

ب باور ش پانی ،م ننا گاه در ماام احتجاج ،منطااً پکش از برهانیوردن بر وج د خدا ،ب دنبال

نواندادن این وایعکت اتت ش وج د و م ج د ،منحصر در محس تات و جهان مادی نکسلت ایلن
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مط ب ویتی اه کت خ د را درمییابد ش بدانکه بکوتر منکران وج د خدا ،ت یحاً و حتلی تصلریحاً
ب ن فی مادی و محس

نب دن او را دلکل نبل دش ملیداننلد ()54-53 :1395؛ بنلابراین م ننلا در

مثن ی ،ب نک هش افرادی می پردازد ش ناش خداوند را ب خ ات جهان و فدم دخاللت در تلایر

ام ر محدود میشنند یا مانند ت فسطائکان ،جهان خارج از ذهن یدملی را یبل ل ندارنلد و بل انکلار
وج د خداوند میپردازند (دفتر پنجه)3017-3015 ،

ب) شرطیشدگی و ترس :عامل اعتقاد به خداوند بیرون /فطریدانستن اعتقااد باه

خداوند یکتا
از دیگر م ارد یاب تأم در تعالکه اش  ،این باور اوتت ش ریوۀ خداج یی و افتااد ب خدای بکرون
را تر

اتت ش میگ ید خدای ش ا چکزی نکسلت

و شرطیشدگی انسان میداند بر ه کن اتا

جز فرضک ای ش شوکشها ،تکاتت داران ،صاحبان یدرتهای برتر و یم زگاران تاخت اند تلا شل ا
را در بردگی روانی نگل دارنلد ینهلایی شل ن لیخ اهنلد تلرشش باشلکد ،در پلی ماکلدشردن و

شرطیشردن ذهنتان با فااید مسکحکت ،یه دیت و هستند تا در اف ات وج دتلان ملرتعش ب انکلد
این ف

ب ینها یدرت میبخود؛ بنلابراین هلرشس بل یلدرت فالیل منلد اتلت ،از فرضلکۀ خلدا

ف تالعاده اتت اتتفاده میشند اگر از خدا میترتلکد ،بایلد از دتلت رها و ت صلک هلای او پکلروی

شنکد از شتا مادتش باید از او و ن ایندگانش اطافت شنکد درواید ،وج د او حس ن یش د،
ب ک تنها ن ایندگانش م ج د هستند این مسه ۀ بسکار فجکبی اتت واتط های بیش اری هستند،

ولی بر فراز این مج ف شسی نکست ش ا باید از تر

بوری بپذیرید ()210-208 :1380

بگذریلد و ین را بل فنل ان یلو وایعکلت

این باور اش میت اند از ینجا نوهت گرفت باشد ش او معتاد اتت ما ه چ ن ب مهای تپکد بل

این دنکا می ییکه و تپس چکزی روی ما ناش میش د ( )287 :1381بر پایۀ چنکن افتاادی اتت ش

میگ ید انسان از خ د ،ترشتی را دارا نکست پدیدهای را ش طبکعت یا ترشت مینامکه ،فاط غالباً
الگ های رفتاری ف ی اتت ش در یو چارچ

فرهنگی در شرایط اغ ب تکراری اجرا میش د

( )81-80 :1381این امر میت اند نوانگر افتاادنداشتن اش ب فطرت الهی انسان باشد؛ درحالیشل

م ننا خداج یی انسان را امری فطری میداند و با یادیوری ایلن حاکالت شل ه لکن مکل فطلری،
یدمی را ب ت ت خداوند میشواند ،اظهار میدارد:
مللؤمن و ترتللا ،جه ل د و گبللر و م ل

ج ل را رو تلل ی ین ت ل طان اُلُلل

(دفتر شوه)2419 ،
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دیدگاه م ننا در این ح زه نکز ریو در باورهای دینی او دارد ش برگرفت از یم زههای اتالم

اتت؛ چرا ش م ننا در تعالکه خ د ،ب ییاتی از یرین شریه ش بر فطریب دن خداشناتی در انسان

تأشکد فرم ده (روم30 :؛ افرا  )172 :اتتناد شرده اتت (دفتر اول1241 ،؛ دفتر ت م4543 ،؛ دفتلر

پللنجه )2126 ،در ه للکن راتللتا در جللایی دیگللر نکللز بکللان مللیدارد :در یدمللی فوللای و دردی و

خارخاری و تااضایی هست ش اگر صد هزار فاله ،مُ و او ش د ،او نکاتلاید و یرام نکابلد یخِلر

معو ت را «دنرام» میگ یند ،یعنی ش دل ب وی یرام گکرد؛ پس ب غکر ،چل ن یرام و یلرار گکلرد
()187 :1394

ج) تنزل نقش خداوند به خلقت هستی /خداوند را همهکارۀ عالم هستی دانستن
از دیگر م اردی ش در تعالکه اش در این ح زه یاب بررتی اتت ،ناش و جایگلاهی اتلت شل او
برای خداوند یائ اتت؛ چرا ش تص یری ش از خداوند و ناش او در فاله هستی ارائل ملیدهلد،

بسکار مبهه اتت اش ض ن بکان این مسله شل خداونلد خلال ایلن هسلتی اتلت ( )108 :1382و

خداوند ش ا را خ شرده ( ،)185 :1380ناش خداوند را ب خ ات فلاله هسلتی تنلزل ملیدهلد و
ناش دیگری برای خداوند متص ر ن یش د براتا

چنکن باوری اتت ش مبحث صفات خداونلد

نکز چندان م رد ت ج او یرار نگرفت اتت از ت ی دیگر ،هرچند اش در برخلی تلخنان خل د ،از

خداوند ب فن ان خال هستی و انسان یاد میشند ،این رابط ب ه کن جا خته میشل د؛ چلرا شل در
باور او ،خداوند در ط ل حکات یدمی و پس از ین ،دیگر هک نظارتی بر اف ال یدمی و نکز داوری

دربارۀ ینها ندارد در ه کن راتتاتت ش اظهلار ملیدارد« :ایلن جهلان ماتلت و ملا بخولی از ین
هستکه نزم نکست از ین بترتکه خداوند یبالً یضاوت شرده اتت این چکزی نکست ش یرار اتت

در یینده اتفات بکفتد ،ب ک یبالً اتفات افتاده اتت حتی تر

از ین یضاوت هه محل شلده اتلت

درم رد مسه داوری روز رتتاخکز نگران نباش روز داوری در اولکن روز اتفات افتلاده؛ لحظل ای

ش خداوند ت را خ شرد ،ه ان ویت هه درم رد ت داوری ن د ت مخ ت او هستی اگر ت

ب گ راهی روی او مسه ل اتت ،ن خ دت چط ر تل ملیتل انی مسله ل باشلی ! نزم نکسلت از

ج عکت یا خدای خکالی ش در پایان جهان از ت بازخ اتت میشند ش چ شردهای و چ نکردهای

بترتی» ()127-126 :1380

او ه چنکن بر این باور اتت ش خداوند هک گ ن اشرافی بر ویاید یینده ندارد؛ چرا ش ب تعبکر

او ،زندگی رازی غکریاب پکش بکنی اتت حتی او ش ب تص ر شل ا جلایی در یتل ان هفلته اتلت،

حتی اگر هه در ینجا باشد ،ن یداند در لحظۀ بعد چ اتفایی رخ میدهلد! چل ن اگلر لحظل لحظلۀ

زندگی ،پکش بکنی شده باشد ،زنلدگی املری تلاختگی و شلاذ اتلت اگلر ه ل چکلز پکولاپکش
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مکت

شده باشد ،پس ه

چکز از یب مارر شده اتت اگر او بدانلد در لحظل بعلد چل اتفلایی

میافتد ،پس زندگی روندی مکانککی اتت ،یزادی بیمعناتت اگر ه چکز از یبل مالرر شلده

باشد ،پس رشد و تکام بی معنی اتت اص نً شک ه و فظ تی وج د ندارد ( )10-9 :1380ب نظلر

میرتد این افتااد اش میت اند ریو در یکی از پکشفلرضهلای مهله داشلت باشلد؛ اینکل معکلار

شناخت انسان مواهده و تجرب شردن اتت اش باور دارد هر ینچ یاب مواهده و تجرب شردن باشد

اصک و وایعی اتت و جهانی دیگر غکر از این جهان مادی و محس

وج د ندارد بر ه کن اتا

ش در ین زندگی ملیشنلکه

میگ ید ش ا فرزندان ه کن دنکا هستکد ( )362 :1382تنهلا یلو دنکلا

وج د دارد ،این تنها دنکاتت ( )85 :1381از ت ی دیگر ،او معتاد اتت زندگی هرگز نتکج گکری
ندارد ن ی ت اند داشت باشد؛ زیرا مرگی وج د ندارد زندگی یو روند بی پایان اتت ش هرگز ب
نتکج ن یرتد ()130 :1382

با چنکن نگرشی اتت ش اتتنباط میشنلد خداونلد هلک نظلارتی بلر اف لال یدملی و یضلاوتی

درم رد ینها ندارد؛ چرا ش اتاتاً در باور او ،فاله دیگری وج د نلدارد شل یلرار باشلد در ینجلا

اف ال داوری ش ند از اینرو ،دغدغۀ بازرتی اف ال انسان از تل ی خداونلد و دریافلت پلاداش و

جزایی متناتب با ینها را ندارد؛ ب نفی روز رتتاخکز میپردازد و درنهایت ،تعالکه او حل ل محل ر

این دنکا ،زیستن در لحظۀ حال ،ارضای شام نکازهای جس انی و میچرخد اش ه چنکن بر ایلن

مسه تأشکد میورزد ش خداوند هک گ ن اشرافی بر ویاید یینده ندارد؛ چرا ش ب باور او ،اشرا

خداوند ب ویاید یینده ،با یزادی انسان منافات دارد رویکرد فروشاهوی اش در تنزل ناش خداوند
ب خ ات هستی ،یادیور تعبکر «تافتتاز نه تی» اتت ش مصباحی و دیگران در تبککن ین اظهلار

میدارند وضعکت دین در دورۀ مدرن شامالً در تااب با دورۀ پکش از ین ب د و ایتدار و فنایلت بل
ین تا حد زیادی رو ب پایان ب د درواید مههترین تأ کری ش تح نت ف ی در دین ایجاد شرد ،ب

ناش خداوند در طبکعت مرب ط ب د خداوند در این ناش ،مع اری ب د ش جهان را یفریلده بل د و

پس از فرایند یفرینش ،طبکعت ب ص رت خ دشار ب حکات خ د ادامل ملیداد تعبکلر «تلافتتلاز

نه تی» بر این ت ای از دخالت خلدا در فلاله دنللت دارد؛ ناولی شل دخاللت خلدا را تلا انلدازۀ

ایجادشنندۀ نظام هستی فرومیشاهد ()103-102 :1396
برخال

دیدگاه اش ش در این ح زه نکز بسکار مبهه و متنایض اتت ،دیدگاه م ننلا روشلن و

منسجه اتت و بر ه کن اتا  ،تص یری شل او از خداونلد ارائل ملیدهلد ،بلا تصل یر اشل بسلکار

متفاوت اتت م ننا هرچند بر این فاکلده اتلت شل فال یدملی از درک ذات خداونلد فلاجز و
نات ان اتت (دفتر پنجه ،)15 ،ب ت صلکف خداونلد ملیپلردازد خداونلدی شل م ننلا از او تلخن

میگ ید خدایی اتت یکتا و بیه تا (دفتر اول ،)1069 ،پاک و مبرا از نالص و نکلاز (دفتلر پلنجه،
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 ،)2634فادل و شاهد (دفتر شوه ،)2881 ،ترچو ۀ فکض (دفتر پنجه )308 ،شل «از بلرای لطلف،

فاله را» خ شرده اتت (دفتر دوم )2632 ،خداوندی ش ن تنها مییفریند ،ب ک هدایت ملیشنلد

(دفتر اول )3899 ،و ب ه کن دلک تنها مرجعی اتت ش میت ان از او ط لب هلدایت شلرد (ه لان:

 )2238خداوندی ش م وال و اتت (دفتر چهارم )664 ،و «حاشه اتلت و یفعل ام ملا یولاء»
(دفتر دوم )1619 ،با چنکن نگاهی اتت ش م ننا میگ ید «ینچ مع م ت نب د چکست ین» (دفتلر

پنجه)4156 ،؛ چرا ش ریوۀ افتاادات او در یم زههای یرین شریه اتت ش در ییات متعلددی بلر
این حاکات تأشکد ورزیده اتت (انعام )59 :از اینرو خداوند را «فالمالغکب» میخ اند (دفتر ت م،

 )2368ش بیاذن او «هک برگی درنکفتد از درخت» (ه ان)1899 :

از ت ی دیگر ،یکی از مههترین پکشفرضهای م ننا ش بسکار بر ین تأشکد ملیورزد ،وجل د

فال ی دیگر غکر از این جهان مادی اتت ش ب باور او ،ین جهان ،م طن اصل ی انسلان اتلت و بلر
ه کن اتا  ،طنکن نالۀ هجران از ین فاله و ش ت بازگوت ب ینجا در تراتر تخنان او بل گل ش

میرتد او با اتتناد ب یس تی از ییۀ  156ت رۀ مبارشۀ باره ش میفرماید «انا م و انا اِلک راجِع ن»،

بر این حاکات تأشکد میورزد ش انسان از خداتت و بل تل ی خداونلد بلازمیگلردد (دفتلر تل م،

 )464از اینرو از ین جهان با تعبکر نکستان (دفتر اول ،)2 ،باغ م ک ت ،فاله ف ی (دیل ان)1068 ،
و از این جهان مادی با تعابکری ه چ ن ترای له و لعب (دفتلر شوله )143 ،و زنلدان (دفتلر اول،

 )983یاد میشند و یادیور میش د ش فاله مادی یابل ماایسل بلا فظ لت و جلالل ین فلاله بلرین
نکست (دفتر شوه)26 ،؛ چرا ش «ص رت ظاهر فنا گردد» و «فاله معنی ب اند جلاودان» (دفتلر دوم،

)1020

ب تعبکر م ننا ،ین جهان اص  ،و این جهان مادم ای اتت ش انسان در ین امتحان ملیشل د و

براتا

اف ال خ د از پاداش و جزایی متناتب برخ ردار ملیشل د (دفتلر دوم )979 ،بل بلاور او،

فدل خداوند ایجا میشند جهانی دیگر وج د داشت باشد و انسلان نتکجلۀ اف لال خل د را ببکنلد؛
بنابراین تأشکد میشند ش اف لال یدملی حتلی اگلر بل انلدازۀ ذرهای باشلد ،از دیلد خداونلد پنهلان
نخ اهند ماند و جزایی متناتب با ین ب انسان داده خ اهد شد (دفتلر پلنجه )3139-3131 ،م ننلا

معتاد اتت نتکجۀ اف ال یدمی هه بر زندگی دنک ی و اُخروی او ا رگذار خ اهد ب د (ه ان)215 :

و نکز جهان دیگر را یشکارشنندۀ رازهای یدمی میداند (ه ان )3598 :او ب ناد شسانی میپردازد

ش ب تعبکر او «یخُربکن» هستند و ب لذتهای زودگذر دنک ی شل فامل تبلاهی انسلان هسلتند ،دل
بست اند و از یخرت خ د غاف ماندهاند (دفتر ت م )3141 ،از ه کنرو ،ض ن تأشکد بر لزوم ت جل

انسان ب اف ال و رفتار خ د ،بر تالش یدمی در گلردیوری ت شلۀ مناتلب بلرای روز رتلتاخکز نکلز

اصرار میورزد (دفتر اول)3178 ،
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براتا

مطالب ف ت ،وج ه افترات یم زههای اش و م ننا درخص

ناش و جایگاه خداوند

در فاله هستی نکز یشکار میش د؛ چرا ش اش نالش و جایگلاه خداونلد را محلدود و منحصلر بل

خ ات فاله هستی میداند و بر این افتااد خ د ش جهانی دیگر ب جز این فاله مادی وجل د نلدارد

تأشکد میورزد این در حالی اتت ش در باور م ننا ،خداوند ن تنها خال هسلتی ،ب کل ه ل شلارۀ

فاله هستی اتت اوتت ش مییفریند و هدایت میشند ،بر اف ال یدمی نظارت میشند ،ینهلا را

داوری میدهد و براتا

فدل خ د ،پاداشی متناتب ب انسان فطا میشند از چنکن منظلری اتلت

ش تأشکد میشند ایرار ب خالاکت خداوند ین اتت ش رفتار و اف ال یدمی نکز مؤید ین باشلد؛ نل

اینک مانند شافران ،تنها ب ص رت لفظی بکان دارد خداوند خال یت انها و زمکن اتت (دفتر پنجه،

)2210-2206

 .2-2وجوه افتراق دیدگاه اشو و موالنا دربارۀ امکان شناخت خداوند و راههای آن
یکی از مههترین مباحث ح زۀ خداشناتی ش ه اره ب ین ت ج ص رت گرفت  ،مسله ۀ شلناخت

خداوند اتت پرتش این اتت ش ییا شناخت خداوند برای انسان امکانپذیر اتت یا خکر ،و اگلر
امکان شناخت مکسر باشد ،از چ طریای میت ان بدان دتت یافت!

 .1-2-2امکان شناخت خداوند
تعالکه اش در این زمکن نکز ه راه با ابهام و تنایض اتت او شل بل وجل د خلدایی بکلرون از انسلان
افتاادی ندارد ،ض ن ابراز اینک ین خدایی ش بکرون از خ د تص ر میشنی ،وج د نلدارد (:1380

 ،)153تأشکد میورزد ت هرگز نخ اهی دانست ش خدا چکست؛ چ ن خدا را فاط در درون میت ان
شناخت ( )222 :1380بر ه کن اتا

اتت ش اظهار می شند بکن ت و خداوند ابداً فاص ای نکست؛

حتی نکاز ب برداشتن یو گام هه نکست ( )223 :1381او معتالد اتلت شل امکلان شلناخت ینچل

ناشناخت اتت ،برای انسان وج د ندارد از اینرو ،با بکان این مط ب ش ن یت ان درم رد ناشلناخت

فکر شرد ،ناشناخت را باید تجرب شرد ( )80 :1382میافزاید شناخت ذهنکت اتت و ناشلناخت خلدا
ناشناخت هرگز ب ح زۀ شناخت ن ییید اگر روزی بخوی از شناخت ش د ،دیگر خلدای ناشلناخت

نکست ناشناخت ناشناختنی بایی میماند ( )194 :1380او براتا

این بلاور خل د شل بلکن انسلان و

خداوند فاص ای نکست ،با انتخا هرگ ن راه بلرای رتلکدن بل خداونلد مخالفلت ملیورزد و در
پاتخ ب این تؤال ش راه ح چکست میگ ید :راه ح یعنی هک راه ت ام راهها اشتباهند؛ زیرا راه

ویتی م رد نکاز اتت ش بکن ت و ماصدت فاص ای وج د داشت باشد ،ولی بکن ت و خداوند فاص ای

نکست پس نکازی ب راه نکست هک راهی راه ح نکست ت ام راهها راه خطا هستند؛ زیرا راه تل را
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دورتر میشند ت نباید ب جایی بروی ،پس نکاز ب هک راهلی نلداری شل ا شلامالً از ایلن وایعکلت
غاف هستکد ش خدا ینجا نکست و اینجاتت ین زمان نکست و حانتلت خلدا جسلتوج شل نده
نکست و خ د جستوج شننده اتت؛ پس هر راهی ت را گ راه خ اهد شرد ()179-178 :1382
دیدگاه اش درخص

شناخت خداوند نکز ه راه با ابهام و تنایض اتت؛ چلرا شل او از یلو

ت در برخی از تخنان خ د ،امکان شناخت خداوند را نفی میشند و از تل ی دیگلر در برخلی از

تخنان خ د ب بکان راههای رتکدن ب خداوند و شناخت او میپردازد اش در جایی اظهار ملیدارد

شناخت خداوند امکانپذیر نکست و در تبککن این دیدگاه ،تنها ب بکان این دلک ش خداوند ناشناخت

را هک گاه ن یت ان شناخت بسنده میشند خاتتگاه این باور اش میت اند نگاه تجرب گرایانۀ او بل
هستی باشد؛ چرا ش ه انگ ن اشاره شد ،اش وج د جهان دیگری غکر از ایلن فلاله ملادی را شل

محس

محس

و یاب دیدن اتت ب دلک نامحس

ب دن انکار میشند و تأشکد میورزد ش یدمی ب ام ر

ش یاب تجرب شردن اتت بپردازد براتا

چنکن رویکردی اتت شل وجل د خداونلد را

شنی ت فاط میتل انی در وایعکتلی شل در دتلتر

اتلت ،تحاکل شنلی ( )225 :1382از ایلنرو

نکز ش مادی و مواهده نکست انکار میشند و میگ ید ت ن یت انی خلدا را جسلتوجل و تحاکل

ت صک میشند ب جای خداوند ش ب تعبکر او فرضک ای بکش نکست ،انسان تپاتگزار از شل هسلتی

(ش د) و ن از او ش فاکدهای تح ک ی اتت؛ چرا ش هستی فاکده نکست؛ چکزی اتت ش ش ا را از
درون و بکرون احاط شرده اتت ب خاطر بسپار! فرضکۀ او (خداوند) رخت بربست اتلت لحظل ای
ش ین را فرضک بنامکد ،ایدۀ او از بکن میرود ()209-208 :1380

این دیدگاه اش مواب دیدگاه ت فسطائکان و تجرب گرایان اتت طباطبایی ،اشلرفی و شلهبازی

ض ن اشاره ب دیدگاه ت فسطائکان ش وج د جهان خارج را انکار میشردنلد و نکلز بلاور شلکاشان

ش میگفتند جهان خارج وج د دارد اما شناخت ین امکانپذیر نکست اظهلار ملیدارنلد در ماابل

شکاشان و ت فسطائکان ،بسکاری از متفکران نکز وج د دارنلد شل معتادنلد امکلان شلناخت وجل د

دارد ،اما اختالفوان بر تر راهها و شک هها و ابزارهای شناخت اتت فا گرایلان معتادنلد پلذیرش

هر باوری من ط ب داشتن ش اهد شافی فا ی اتت گروه دیگر تجرب گرایلان هسلتند شل معتادنلد

اگرچ شناخت امکان دارد ،راه ین از ح ا

میگذرد در این نگرش ،اصالت فا بل ش لی شنلار

زده میش د و ادراشات بوری فاط در ح زۀ ح ا

یرار میگکرد ()117 :1394

این در حالی اتت ش م ننا فدم امکان شناخت خداوند را ب شلناخت ذات خداونلد محلدود

میشند و اینگ ن ب تبککن ین میپردازد ش درک شن ذات حل تعلالی بلرای انسلان مکسلر نکسلت

(دفتر شوه )1299 ،و هک چکز در فاله وج د ،دتتنکافتنیتر از ذات الهی برای فهه انسلان نکسلت

(دفتر ت م )3652 ،از اینروتت ش با یادیوری این مط ب شل فال یدملی ن لیت انلد بل چنلکن
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ماامی دتت یابد (دفتر پنجه )15 ،اظهار میدارد «زین وصکت شرد ما را مصطفی /بحث شه ج یکد
در ذات خدا» (دفتر چهارم ) 3700 ،هرچند م ننا معتاد ب فدم امکان شناخت ذات خداوند اتت،

تأشکد دارد ش این امر «حالت فام بُ َد»؛ چرا ش ب تعبکر او« ،ماهکلات و تلر تلر ین /پلکش چوله

شامالن باشد فکان» (دفتر ت م )3653-3650 ،ب ه کن دلک اتت ش اظهار میدارد واصالن غلرت

ذات خداوند هستند (دفتر دوم )2813 ،از ت ی دیگر ،با ت ج ب اینک یکی از پکشفرضهای مهه

م ننا در معرفتشناتی ،شناخت ام ر و اشکا بل وتلک ۀ ضلد ینهاتلت (دفتلر پلنجه ،)599 ،م ننلا

شناخت خداوند ش ضدی ندارد را نکز نام کن میداند و ملیگ یلد نل ر حل را نکسلت ضلدی در

وج د /تا ب ضد او را ت ان پکدا ن د (دفتر اول)1134 ،

 .2-2-2راههای شناخت خداوند
ه انگ ن ش اشاره شد ،هرچند اش در برخی از م ارد امکان شناخت خداوند را رد میشنلد ،در

تعالکه خ د ب بکان راههایی رتکدن ب خداوند و شناخت او میپردازد و از م اردی از یبکل یزادی،

تفر ب درون و فو  ،ب فن ان راههای شناخت خداوند یاد میشند با تع ل در یمل زههلای هلردو
صاحبنظر ،اینگ ن ب نظر میرتد ش با وج د اینکل م ننلا نکلز در تعلالکه خل د ،از ایلن مفلاهکه

ب فن ان راههایی یاد میشند ش از طری ینها میت ان ب شناخت خداوند دتت یافت ،با تع ل در
چگ نگی شاربرد این واژهها در متن و تفاوت بار معنایی این فبارات در یمل زههلای اشل و م ننلا

میت ان ب تفاوتی بنکادین در دیدگاه ین دو پی برد

الف) آزادی
ب افتااد اش  ،یزادی یکی از راههایی اتت ش از طری ین ،انسان ملیت انلد بل شلناخت خداونلد
دتت یابد در ه کن راتتا اظهار میدارد اگر بخ اهی خداوند را بوناتی ،یزادی ،نخستکن پکشنکاز

اتت ()77 :1382؛ یزادی دری اتت ش ب بارگاه الهی بازمیگردد ( )82 :1382ب باور او ،یزادی
یرزوی هر مرد و زنی اتت؛ یزادی مط  ،یزادی محض ( )102 :1380انسلان شلامالً یزاد اتلت

زیبایی انسان در ه کن اتت و شلک ه و فظ لت او نکلز ه لکن اتلت ( )168-167 :1382از ایلنرو

تأشکد می ورزد تا زمانی ش ب ین یزادیای ش با ین زاده شده اید نرتکد ،ن ی ت انکد وارد م کل ت

خداوند ش ید ( )92 :1381او یزادی را نخستکن پکشنکلاز شلناخت خداونلد ملیدانلد ،املا مفهل م
یزادی در تعالکه او مسه ای اتت ش بسکار جای تأم دارد اش یزادی را ب معنای یزادی مط و

بییکدوشرط و رهایی انسان از بایدها و هنجارهای مذهب ،جامع و تعبکر میشند؛ چرا ش ب باور

او ،انسان یزاد مت لد میش د ،اما ب واتطۀ بایدهای تح ک شده ،شرطی میش د؛ درحالیشل انسلان
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باید یزاد باشد و از هک هنجار و یافدهای بکرونی پکروی نکند و تنها ب ندای درون خ دش پایبند و

متعهد باشد ب ه کن دلک اتت ش میگ ید انسان از خ د ترشلتی دارا نکسلت ( )80 :1381ذهلن

محص لی اجت افی اتت ( )31 :1380هک شس مطاب هستی ش باید باشد نکست جامع  ،فرهنم،
مذهب و تحصکالت ،ه گی ف ک ش دشان معص م تبانی شردهاند ()115 :1380

اش اینگ ن ب تبککن دیدگاه خ د میپردازد ش رویکرد من ب زندگی «یزادی فلردی» اتلت

یزادی ت ام برای هر فرد ( )298 :1382و بر ه کن اتا

اظهار میدارد من ه ۀ معکارها را زیلرورو

می شنه فرد نباید خ د را با یالب وف دهد احترام من ب فرد ،مط و بی یکدوشرط اتت من زیلاد

نگران وتک نکسته وتک را میت ان ف ض شرد ( )228 :1382ب باور او ،زندگی از هک یافدهای

برخ ردار نکست ( )54 :1381هر چکزی ش از بکرون بکاید بی ارزش اتت اخالت ،وجدان ،معن یت

و هر ات ی ش میخ اهی روی ین بگذار فاط ینچ در درونت مانند یلو نک ل فر یبلی شلکفت

میش د ،دارای ارزش غایی اتت ( )279 :1382از ت ی دیگر ،اش براتا

افتااد ب تغککر دائ لی

جهان و فدم بات ین ،بر نب د معکاری ابت برای توخکص درتتی و نادرتتی ام ر تأشکد میشند و

اظهار میدارد ه ۀ شنکدههایتان را فرام ش شنکد درتتی و نادرتتی ام ر را شنار بگذارید زنلدگی
ابت نکست چکزی ش امروز درتت اتت ،فردا م کن اتت غ ط باشد ( )27 :1380ب ه کن دلک

اتت ش ت صک می شند از این الگ های ش کو ای ب درییکد! براتا

معکارهای خ د زندگی شنکد

مسه این اتت ش حاکاتاً میخ اهکد چ شار شنکد بدون درنظرگرفتن نتایج ،ین شار را انجام دهکد

( )188 :1381تأشکد او بر یزادی مط انسان ،لزوم پکروی از ندای درون و فدم پکلروی از بایلدها،

بدان جا منتهی میش د ش معکار درتتی و نادرتتی را لذتبردن انسان ملیدانلد و ملیگ یلد فالط

شاری را بکن ش از ین لذت میبری اگر لذت ن یبری ،ین را انجام نده؛ زیرا لذت فاط از مرشز،
از هستۀ وج د ت برمیخکزد پس بگذار مالک ه کن باشد و ب این مالک پایبند باش ()191 :1380
تع

در تعالکه اش نوانگر ین اتت ش او یزادی مط انسان و رهایی از بایدهای ملذهب و

را بسترتاز شناخت خداوند میداند ایلن برداشلت او از مفهل م یزادی نکلز بلا مفهل م ایلن واژه در

تعالکه م ننا تفاوتی بنکادین مییابلد م ننلا رتلکدن بل مالام وانی یزادی را درگلرو پلارهشلردن

یکدوبندهای نفسانی و تع اات دنک ی میداند (دفتر اول)19 ،؛ زیلرا بل بلاور او مُ لو دنکلا حاکلر و

بیارزش اتت و برای انسان گرفتاری ایجاد میشند (دفتر شوه )4420 ،او دنکا را بل تلان تلاحری

میبکند ش تنها راه رهایی از «نفا ات» و «فُاد» او ،پناهبردن ب خداوند اتت (دفتر پلنجه )1042 ،از

اینروتت ش از دین با تعبکر «شاهراه باغ جانها» (دفتر دوم )2454 ،یاد شرده و ت صک میشند «جز
ب شاری ش بُ َد در دین مک ش» (دفتر ت م )128 ،او با یادیوری این مط ب ش پکامبران ،تنهلا راه

رهایی از زندان دنکا را دینداری معرفی میشنند ،میگ ید:
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روحهللایی شللز یفللسهللا رتللت انللد

انبکلللللای رهبلللللر شایسلللللت انلللللد

ما ب دیلن رَتلتکه زیلن تنگلکن یفلس

جز ش این ره نکست چاره این یفس

از بلللرون یوازشلللان ییلللد ز دیلللن

ش ره رتتن ،ت را ایلن اتلت ،ایلن

م ننا با چنکن نگرشی و با اتتناد ب شالم پکامبر اشلرم (

(دفتر اول)1544-1542 ،

) ،از تعبکلر «اللدین نصلکح » اتلتفاده

میشند (دفتر ت م )3943 ،و دین را ترشار از بایدها و نبایدهایی میداند ش راه مستاکه را ب یدمی

مین ایاند از ه لکنرو ملیگ یلد «ج ل یلرین امرونهلی اتلت و وفکلد» (دفتلر پلنجه )3026 ،او
ه چنکن از پکامبران الهی ب فن ان نایبان خداوند یاد ملیشنلد (دفتلر اول )673 ،شل از طریل ینهلا

میت ان ب شناخت خداوند دتت یافت؛ بنابراین بکان میدارد «چ ن ز ذات ح بعکدی» میت انی از
طری «رت ل و معجزات» او «وصف ذات» خداوند را دریابی (دفتر شوه )1299 ،ب افتااد م ننلا،

فهه انسانهای فام یاب کت و ت ان درک اترار الهی را ندارد؛ چرا ش «بحر را گنجایی انلدر جل ی
نکست» (دفتر اول)3810 ،؛ بنابراین با یادیوری این مسه ش صالح نکست اترار الهی بر ف ام فلاش

ش د ،دلک برگزیده شدن پکامبران از ت ی خداوند را شناخت حاکات از طری ینها فن ان میشند
(ه ان)3550 :؛ و ب ه کن دلک اتت ش تأشکد میورزد:
مگسللل از پکغ بلللر ایلللام خللل یش
گرچ شکری ،چ ن روی ره بی دلکل

هللکن مپللر ان شلل بللا پرهللای شللکخ

تکک شه شن بر فن و بر شام خ یش

خلل یشبللکن و در ضللاللی و ذلکلل

تللا ببکنللی فلل ن لوللکرهای شلللکخ
(دفتر چهارم)544-542 ،

بدینترتکب ،تفاوت معنایی مفه م یزادی در تعالکه اش و م ننلا یشلکار ملیشل د؛ زیلرا اشل

یزادی را در مفه م رهایی انسان از یکد بایدها و هنجارهای بکرونی میداند و از اینرو مخاطبانش را

ب زندگیشردن براتا

معکارهای خ د ،پایبندی ب ندای درون و لذتگرایی ت ت ملیدهلد ایلن

در حالی اتت ش م ننا یزادی را در گرو رهایی انسان از یکدوبند تع اات دنک ی و نفسانی میداند

و راه تحا ین را در پناه جستن ب دین و شالم خداوند ش ترشلار از بایلدها و هنجارهاتلت و نکلز

مددجستن از انسان شام -ش پکامبران الهی ن نۀ افالی ین هستند -میبکند

ب) سفر به درون
اش براتا افتااد ب وج د خدای درون و نب د خدای بکرون ،بل راههلایی درونلی شل مبنلای ین
دخک ب دن تجربۀ شخص در ین اتت ،ت ج دارد و از ه کنرو یکی از راههای شناخت خداوند را
تفر ب درون میداند او میگ ید چنکن نکست ش ت باید در جستوج ی خدا برییلی شجلا او را
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جستوج خ اهی شرد! در شدام جهت! ت هک نوانی از او نداری ت شک و نام او را ن یدانی

حتی اگر با او برخ رد هه شنی ،یادر نخ اهی ب د او را توخکص بدهی پس لطفاً تفری را ب تل ی

خدا شروع نکن این تفر از ه ان یغاز محک م ب شکست اتلت بلرفکس ،بل درون بلرو بکولتر

تاشت ش  ،بکوتر یت ده باش و ناگهان ،روزی ت شروع میشنی ب شنکدن ین زنلمهلای زیبلا در
درون برای ه کن اتت ش ت امی بصکران دنکا اصلرار داشلت انلد شل خداونلد ،طبکعلت ت تلت

م ک ت او در درون ت تت ،نکازی ب جستوج نکست ( )173 :1381او تأشکد ملیشنلد بل شتلب

ماد

گ ش ندهکد ب ندای درونیتان گ ش فرادهکد این تنها نسخۀ یت انی اتت ش من ت صک

میشنه اگر با حساتکت زیاد گ ش فرادهکد ،هرگز گ راه نخ اهکد شد بلا گل شدادن بل نلدای

درونتان ،بدون تبووتنگکنشردن درتت و غ ط ،خ دب خ د در مسکر درتت گام برمیدارید از
این ندا پکروی شنکد و ب هرشجا ش رهن دتان ملیشنلد ،بولتابکد گلاه م کلن اتلت بل گ راهلی

بکفتکد ،اما ب خاطر بسپارید این گ راهی بخوی از رشد و تکام اتت هرگلز تلابد یل انکن بکرونلی
نباشکد ()24 :1380
براتا

چنکن نگرشی اتت ش اصرار میورزد ب وج دت گ ش بسلپار و اگلر ش لی تلاشت

باشی ،صراط مستاکه را احسا

میشنی ه لان شسلی بلاش شل هسلتی هرگلز تلعی نکلن شلس

دیگری باشی ()25 :1380؛ چرا ش یدمی را معکار ه چکز در جهان میداند و ب ه کن دلک  ،بکلان

می دارد این ن ایونامۀ زندگی اتت بازیگر ت یی ،شارگردان ت یی ،ت اشاگر ت یی ،ن یسنده ت یی،

خ انندۀ م تکای متن ت یی ،ه ۀ اینها ت هستی ( )286 :1382اش ض ن تأشکد بر پکروی از نلدای

درون و ف

شردن براتا

معکارهای شخصی ت صک ملیشنلد در دنکلا زنلدگی شلن ،بلدون هلک

دغدغ ای در این باره ش چ اتفایی یرار اتت بکفتد ملرگ ه ل چکلز را بلا خل د ملیبلرد (:1382

 )237هریدر ش میخ اهکد اشتباه شنکد این ح ش اتت ش یزادان ب گ راهی بروید این بخوی
از شرامت ش اتت حتی در مااب خداوند بایستکد ()27 :1381؛ چرا ش ب باور او ،انسانی ش خطا
نکند ،هرگز رشد نخ اهد شرد ()276 :1382

نگاه م ننا در این ما ل نکز با اش متفاوت اتت هرچند م ننا نکز از شناخت خ یوتن ،ب فن ان

راهی برای شناخت خداوند یاد میشند و بدینجهت بر لزوم تلفر بل درون بل منظل ر خ دشناتلی

تأشکد ویژهای دارد ،اما ینچ ت ج بدان بسکار حائز اه کت اتت ،تفاوت دیدگاه م ننلا و اشل بلر

چگ نگی و ماصد خ دشناتی اتت ب تعبکری دیگر ،تأشکد ویژۀ اش بر خ دشناتلی ،بل شلناخت

ت ان ندی ها و ظرفکت های ف ت العادۀ انسان و این باور ش انسان خداتت منتهی می ش د اما خ دشناتی

م رد ت ج م ننا ،انسان را ب شناخت خ د ،نااط ی ت و ضعف خ د ،رهایی از دام نفلس املاره و

یتکبهای ین میرتاند ب افتااد م ننلا ،رهلایی انسلان از ش نلد نفلس و زدودهشلدن زنگارهلا و
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شناررفتن حجا ها میت اند بستر مناتبی برای شناخت خداوند مهکا شند از اینرو ،از نفس اماره با

تعبکر «گرگ درنده» یاد میشند (دفتر شوه )4856 ،و ب یدمی یادیور میشل د شل در «وجل د ملا
هزاران گرگ و خ ک» اتت (دفتر دوم )1417 ،ب باور او ،نفس اماره ه چ ن تاحری اتت شل

در هر وت تۀ او تحری پنهان اتت (دفتر ت م )4074 ،فذا جاودان یخرت را برای انسان ته
و یتان ج ه میدهد (ه ان )4068 :و تختتر از ه اینک «نفس لعلکن» یدملی را از مالام یلر

الهی دور میتازد (ه ان )974 :بر ه کن اتا  ،نفس اماره را بزرگترین و ترتختترین دش ن

یدمی میخ اند (دفتر اول )906 ،و ت صک میشند ش «گرد نفس دزد و شلار او مپلک » (دفتلر دوم،

 )1063با چنکن نگرشی ،یدمی را بر شوتن نفس اماره تو ی میشند (دفتر دوم)783 ،

م ننا صدای نفس اماره را ب «بانم غ نن» توبک میشند ش یدمی را ب ورطلۀ فنلا و نلاب دی

مللیشوللاند و راه رهللایی از ین را از یللو ت ل یللاد خداونللد (دفتللر دوم )754 ،و از ت ل ی دیگللر،
مددجستن از پکر (انسان شام ) ش ب تعبکر او «نردبان یت ان» اتت (دفتلر شوله )4125 ،ملیدانلد

م ننا ش راه رتتگاری را ن در تجربۀ شخصی خ د انسان و گ شدادن بل نلدای درون ،ب کل در

اطافت محض از انسان شام میداند ،تأشکد میورزد «دامن ین نفسشُش را تخت گکر»؛ چرا شل

ب تعبکر او« ،هک نکود نفس را جز ظ پکر» (دفتر دوم )627 ،از ت ی دیگر ،م ننا در شنار تأشکد
بر لزوم رهایی انسان از دام تع اات نفسانی ،بر اه کلت و ضلرورت تهلذیب نفلس و پلاشی دل نکلز

تأشکد میورزد و اظهار میدارد:

تخت دل مع ل ر شلد ،پلاک از هل ا

حکلله بللر دل بعللد از ایللن بللیواتللط
م ننا براتا

بر وی الرح ن ،ف یالعلرش اتلت ی
ح شند ،چ ن یافت دل این رابطل

(دفتر اول)3666-3665 ،

باورهای دینی خ د ،راه شناخت خداوند را محدود ب راههای درونی ن یداند و

در شنار ییات انفسی ،ب ییات یفایی نکز اشاره میشند بر ه کن اتلا  ،بلا اتلتناد بل ییلات یلرین
شریه ش یدمی را ب تفکر در پدیلدههلای هسلتی فراملیخ انلد (فصل ت ،)53 :بلر للزوم تفکلر در

پدیدههای هستی تأشکد میورزد و میگ ید «در فجلبهلااش بل فکلر انلدر رویلد /از فظک لی وز

مهابت گه ش ید» (دفتر چهلارم )3708 ،او تغککلر و تحل ل م جل د در هسلتی را «گل اه ذوالجلالل

ترمد» میبکند (دفت پنجه )3317 ،زوال پدیدهای هستی را حاد ی میداند ش ب تعبکر او «محد ی
خ اهد یاکن» (دفتر دوم )1747 ،و نظه و ترتکب پدیدههای هستی (دفتر چهارم )2822 ،را از ج ل

نوان هایی میداند ش از طری ینها میت ان بل شلناخت خداونلد دتلت یافلت از ایلنرو ت صلک

میشند ش یدمی ب تدبر در پدیدههای هستی بپردازد تا بدین طری ب شناخت خداوند دتت یابلد
(دفتر اول )3337-3330 ،و این حاکات را دریابد ش «ال عنی ه ام» (ه ان)3338 :

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 127 /

م ننا با رد دیدگاه شسانی ش وج د خداوند را ب دلک نامحس

ب دن انکار میشنند ،بلر ایلن

نکت تأشکد میورزد ش پدیدههای هستی نوانگر وج د خداوند و راهلی بلرای شلناخت او هسلتند

(دفتر شوه .)1316 ،از ه کنرو ب انسان یادیور میش د ش با شناخت فظ ت خداوند و نع تهای

او ب تپاتگزاری از خداوند بپردازد (دفتر چهارم)3710 ،؛ درحالیش اش ض ن بکلان ایلن مط لب

ش خداوند بکرون از انسان فرضک ای بکش نکست ،از انسان ملیخ اهلد شل بل شلناخت هسلتی شل

محس

و در دتتر

اتت ،تپاتگزار باشد

اوتت بپردازد و از هستی ب واتطۀ نع تهای فراوانی ش بل او فطلا شلرده

ج) عشق
از دید اش « ،فو » یکی دیگر از راههایی اتت ش شناخت خداوند را برای انسان مکسر ملیتلازد

ب تعبکر او ،فو نخستکن نوانۀ ا بات خداوند را ب انسان میدهد ( )49 :1382فول نخسلتکن گلام

ب ت ی خداوند اتت و راه فراری از ین نکست ینان ش تالش میشنند از این گام بگریزند ،هرگلز

ب خداوند نخ اهند رتکد این مط ااً نزم اتت تل فالط زملانی از ت امکلت وجل د خل دت یگلاه

میش ی ش ت تط حض ر دیگری برانگکخت ش ی ()46-45 :1382؛ بنابراین اظهلار ملیدارد ت لام
رویکرد من در اینجا فو اتت و بس من فاط و فاط فول را تع لکه ملیدهله و نل چکلز دیگلر

میت انی نام خدا را فرام ش شنی؛ چرا ش این تنها واژهای خالی اتت ملیتل انی نکلایش و دفلا را

فرام ش شنی؛ زیرا این تنها یدا و رت می اتت ش دیگران بر ت تح کل شلردهانلد فول یلو

نکایش طبکعی اتت ش هک شس بر ت تح ک نکرده ت با فو زاده شدهای فو  ،خلدای وایعلی

اتت ()48 :1382؛ و در جایی دیگر ت صک می شنلد خل دت را بل درون فول بریلز تلا در دنکلای

درون ،فضایی ایجاد ش د؛ زیرا خداوند ویتی میت اند وارد ش د شل در درون تل فضلایی بلرای او
باشد ()1381:210

اش معتاد اتلت فول دارای تلط ح چهارگانل ای اتلت شل فبلارتانلد از فعالکلت جنسلی،

دوتت داشتن ،دفا ،تامادهی (ابریگاهی) (1380؛ 1381؛  )1382در ه کن راتتا بکان میشند فو

از یمکزش جنسی زایکده میش د ینگاه فبادت از فو زایکده میش د و ینگاه خدا در ا ر فبادت

در انسان تج ی مییابد؛ و این انسان ب بانتر و بانتر ،ب اوجگرفتن ادام میدهد ( )316 :1382بل

تعبکر او ،فعالکت جنسی پدیدهای طبکعی اتت ،ولی در ط ل یرنهلا ین را محکل م شلردهانلد؛ زیلرا

محک مشردن ین یکی از مهه ترین راهکارها برای ت ط ج یی بر انسلان اتلت ( )101 :1382او بلا
بکان این مط ب ش انسان ترشکبی از تکس و مرگ اتلت ملیافزایلد فلرد بایلد بلا ایلن دو وایعکلت

روب رو ش د اینها وایعکتهای غلایی زنلدگی هسلتند اگلر بلدون تلر

بلا ینهلا روبل رو شل ی
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میت انی وارد م کل ت خداونلد شل ی ( )203 :1381از ایلنروتلت شل ملیگ یلد یمکلزش بایلد

بزرگ ترین هنر مرایب ش د این پکوکش تانترا ب دنکاتت پکوکش تانترا از ه فالی تر اتت؛ زیرا

ش کدهایی را در اختکارت یرار میدهد ش از پستترین ب وانترین ،اتتحال پکدا شنی ()240 :1382

با چنکن نگاهی ب فو اتت ش اش بر باور خ د مبنی بر لزوم ارضای نکازهلای جنسلی تأشکلد

می شند و می گ ید من مخالف یمکزش جنسی نکسته من طرفلدار یمکلزش جنسلیام ()294 :1382؛

زیرا ب تعبکر او ،بدن انسان دیر یا زود پکر میش د ،املا اگلر بل جلای تلکرا شلردن فطلش امکلال و

یرزوهایت ،ینها را ناشام رها شرده باشی ،فریادشان درملیییلد و جنجلال بل پلا ملیشننلد (:1380

)172؛ بنابراین اصرار میورزد هرگز بر ضد امکال جنسی نباش ش میت اند ب نک ل فر یبلی تل بلدل
ش د ویتی نکروی جنسی وایعاً تغککر شک داد ،درمییابی ش این نکرو چ فطکۀ گرانبهایی ب د شل

خداوند ب ت ارزانی شرده ب د این ه ۀ زندگی ت تت ه ۀ انرژی ت تت چ در تط ح پایکن تر،

چ در تط ح بانتر ،این تنها انلرژی ای اتلت شل در اختکلار داری پلس ضلدیت را شنلار بگلذار

( )246 :1380او با تأشکد بر لزوم ارضای شام و یزاد نکازهلای جنسلی در زملان اوج بلروز خل د،
اظهار می دارد یمکزش جنسی در زمان و دورۀ خ دش چکز بسکار زیبا و دل انگکزی اتت و خارج از

ین زمان و دورۀ خ دش زشت اتت یادت باشد ش بکن چهلارده و بکسلت ویلو تلالگی ،اجت لاع

تاله برای یمکزش جنسی ،یزادی مط یائ اتت در ویت مسافد ،زنلدگی جنسلی را طبل روال

طبکعیاش طی شن ( )81 :1380او ب نفی ازدواج میپلردازد و ملیگ یلد ازدواج ،گل پالتلتککی

اتت و فو  ،گ ترخ وایعی ( )335 :1382ینان ازدواج را جایگزین فو تلاخت انلد ینلان هلر
چکز وایعی را با چکزهایی غکروایعی جایگزین شلردهانلد ازدواج ،مصلن فی اتلت و تلاختۀ انسلان

فو یفرینش خداوند اتت ()78 :1382

این در حالی اتت ش چنکن تعبکری از فو  ،تفاوتی اتاتی بلا مفهل م فول در تعلالکه م ننلا

دارد ب تعبکر م ننا ،فو «اتطرن اترار خدا» (دفتلر اول )110 ،و از «اوصلا

خلدای بلینکلاز»

اتت از اینروتت ش «فاشای بر غکر او» را مجاز میداند (دفتر شوه )983 ،او ضل ن بکلان اینکل

«فو مردگان پاینده نکست» (دفتر اول )217 ،تأشکد میورزد «فو را بر حی جانافزای دار» (دفتر

پنجه )3272 ،ش ت ام انبکا «یافتند از فو او شار و شکا» (دفتر اول )220 ،او از «فو ربانی» با تعبکر

«خ رشکد ش ال» یاد میشند (دفتر شوه )293 ،و چنکن فوای را «طبکب ج
یدمی را از هرگ ن حر

«حر

ف تها» میداند شل

و فکبی پلاک ملیشنلد (دفتلر اول )23-22 ،بل ه لکن دلکل اتلت شل

اندر فو » خداوند را مایۀ فخر و مباهات (دفتر تل م )1955 ،و فول هلای رنگلی را مایلۀ

ننم و تباهی انسان میداند (دفتر اول)205 ،؛ زیرا ب تعبکر او چنکن فو هلایی «فول نبل د ،هلرزه

ت دایی ب د» (دفتر پنجه)587 ،
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م ننا ت ایزی اتاتی یائ میش د بکن فو حاکالی شل بل واتلطۀ ین جسله خلاشی ،بلر اوج

افالک میش د (دفتر اول )25 ،و فو مجازی ش میت انلد یدملی را بنلدۀ شله ت تلازد (ه لان:

 )3815و او را ب ت ت پستیها بکولاند (دفتلر دوم )3153 ،او تأشکلد ملیورزد «هرشل در شله ت
فروشد برنخاتت» (ه ان )1272 :ب باور او «نار شه ت» ش «اص گناه و ذلت» (دفتر اول،)1052 ،
و یفت بزرگ تکر و ت ک معن ی اتت (دفتر دوم ،)10 ،بصکرت یدمی را ناب د میشند ،زشتیها

را زیبا مین ایاند و یدمی را بدنام میتازد (دفتر پنجه )1370-1365 ،از اینرو ترک شه تهلا را
ج ان ردی میداند و ین را «عروة ُالوثقی» میخ اند ش «برشود ایلن شلاخ ،جلان را بلر تَل ا» (دفتلر
دوم .)1274-1272 ،در ه کن راتتا ،ض ن بکان اینک دلک وج د شه ت در یدمی باای نس اتت

(دفتر پنجه )941 ،تأشکد میشند ش شه تهای نفسانی باید در مسکر تعالی روح ب شار گرفت ش ند
(دفتر چهارم )238 ،و راه رهایی از بند شه تها را خ یوتنداری و بیافتنایی انسان ب امکال نفسانی

(دفتر اول )3703 ،و از ت ی دیگر «فض ایلزد و اِنعلام خلا » او ملیدانلد (ه لان )3817 :و بکلان

میدارد:

نلار شلله ت را چل چللاره! نل ر دیللن

برخال

نُللللل رُشُه اِطفلللللاء ُنارِالکلللللافِرین
(دفتر اول)3700 :

اش ش ب مخالفت با ازدواج میپردازد ،م ننلا از ازدواج نکلز بل فنل ان راهلی بلرای

رهایی از شه تهای نفسانی یاد میشند و ض ن تأیکد ایلن تلنت حسلن ملیگ یلد «نکلاحی شلن،

گریزان ش از ین»؛ چرا ش «نکاح یمد چ ن نح ل و ن /تا ش دی ت نفکند اندر بال» (دفتر پنجه،

 )1375-1373بدینترتکب بررتی دیک تعالکه اش و م ننا تفاوت بنکادین مفه م فو در دیلدگاه
ین دو را نکز یشکار میتازد؛ زیرا اش با تأشکد فراوان بر لزوم ارضای شام  ،یزادان و بلییکدوبنلد

نکازهای جنسی ،فوای زمکنی را ترویج میدهد ش ریو های انسان را در خاک ف ک تر ملیتلازد،

اما م ننا فوای را ترویج میدهد ش یدمی را «بانشوان تا اص خ یش» میبرد (دفتر دوم)1275 ،

و از خاک بر افالک میرتاند (دفتر اول )25 ،از ایلنرو ،راه رتلکدن بل چنلکن مرتبل ای را نل در

بریوردهشدن شام و یزاد امکال نفسلانی ،ب کل در خ یولتنداری ،بلیافتنلایی بل ین امکلال و نکلز
اتتفاده از ینها در جهت تا یت تا ی میداند (دفتر ت م)2137 ،

نتیجهگیری
در این پژوهش ،دیدگاه اش ش بنکانگذار مکتب راجنکوکسه اتلت درخصل

وجل د خداونلد،

امکان شناخت او و راههای ین بررتلی شلد و تلپس بل منظل ر یشکارتلاختن وجل ه افتلرات او بلا

یم زههای فرفان و معن یت اتالمی ،فااید او با اندیو های م ننا ش یکلی از ن اینلدگان راتلتکن
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معن یت اتالمی اتت ماایس شد نتایج بکانگر ین اتت شل اشل و م ننلا در تعلالکه خل د دربلارۀ

خداوند و شناخت او بسکار تخن ب مکلان یوردهانلد و حتلی در برخلی از مل ارد از تعلابکر مولاب و

یکسانی نکز اتتفاده شردهاند ش این امر در نگاهی گذرا شاید این اندیو را ب ذهن متبادر تازد ش

دیدگاه ین دو در ح زۀ خداشناتی با یکدیگر توابهاتی دارد ،اما بررتی دیک اندیو های ینها از
یو ت و تع

در شاربرد و بار معنایی ین واژهها در تعالکه ینان از ت ی دیگر ،تفاوتی بنکلادین و

اتاتی را یشکار میتازد؛ ب گ ن ای ش میت ان بل صلراحت اذفلان داشلت روح ش لی حلاشه بلر

تعالکه اش با تعالکه م ننا در تعارض اتت

ب فبارت دیگر ،هرچند اش در م ارد زیادی ب بحث دربلارۀ خداونلد پرداختل اتلت ،خلدای

م رد نظر او خدایی اتت ش صرفاً در درون انسان حض ر دارد و ناش او ب خ ات هستی محلدود

میش د هک گ ن نظارتی بر اف ال یدمی و ب تبد ین داوری دربارۀ ینهلا نلدارد از ایلنرو وجل د
خداوندی بکرون از انسان را نفی میشند و افتااد بل وجل د چنلکن خداونلدی را محصل ل تلر

و

شرطیشدگی انسان میداند این در حلالی اتلت شل در تلاحت اندیولۀ م ننلا ،خداونلدی یکتلا
حض ر دارد ش وج دش چنان روشن و موه د اتت ش ا بات ین نکازی ب دلکل و برهلان نلدارد،

نمکان و محکط بر ه چکز اتت ،ه شارۀ فاله اتت و هستی با اوتت ش معنلا ملییابلد نل تنهلا

ناظر اف ال یدمی ،ب ک داور و جزادهندۀ ین اف ال نکلز هسلت از ایلنروتلت شل م ننلا بل نفلی

دیللدگاه افللرادی ماننللد اش ل مللیپللردازد و ریوللۀ چنللکن باورهللایی را درگکربل دن یدمللی در فللاله

محس تات ،دتتکابی ب شناخت مبتنی بر ح ا

ظاهری و درکنکردن وایعکت ام ر میداند

از ت ی دیگر ،در ح زۀ شناخت خداونلد و راههلای ین نکلز دیلدگاه اشل از انسلجام چنلدانی

برخ ردار نکست او با ت ج ب افتاادنداشتن ب خداوندی بکرون از وج د یدمی ،شلناخت خداونلد

درون را در شان ن ت ج خ د یرار داده اتت و از م اردی از یبکل یزادی ،تلفر بل درون و فول

ب فن ان راههایی برای شناخت خداوند درون یاد میشند هرچند م ننا نکز در تعالکه خل د ،از ایلن

مفاهکه ب فن ان راههایی نام میبرد ش از طری ینها میت ان ب شناخت خداوند دتلت یافلت ،املا
تع

در چگ نگی شاربرد این واژهها در متن ،نوانگر ین اتت ش تفاوت بنکادینی در دیلدگاه ین

دو وج د دارد یزادی در دیدگاه اش ب معنای رهلایی از ت لامی بایلدها و هنجارهلا و ف ل شلردن
براتا

معکارهای شخصی و لذت درون اتلت تلفر بل درون ،در معنلای پکلروی از نلدای درون،

احترام ب خ د ،تجرب گرایی و لذتگرایی یمده اتت فو نکز در نگاه او ،الزاملاً درگلرو ارضلای
شام نکازهای جنسی در زمان اوج هکجانات جنسی و ب صل رت شلامالً یزاد اتلت ایلن در حلالی

اتت ش در تعالکه م ننا ،یزادی در معنای رهایی از یکدوبند تع اات نفسانی ،خ دشناتی ب معنلای
شناخت نااط ی ت و ضعف خ د ،رهایی از دام نفس اماره ،یتکبها و وت ت های ین و رتکدن ب
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شناخت خداوند ،و فو نکز ب معنای رهایی از نار شه ت ب شار رفت اتلت بلدینترتکلب ،تفلاوت

بنکادین تعالکه اش و م ننا در ح زۀ مل رد بررتلی در ایلن ن شلتار یشلکار ملیشل د شل ایلن املر

میت اند بکانگر خاتتگاه فکری متفاوت این دو صاحبنظر باشد؛ چرا ش باورهای م ننلا ریول در

تعالکه دینی و یم زههای اتالمی دارد و این در حالی اتلت شل اشل وامدار ادیلان الهلی نکسلت و
نگرش او از نگاه مادهگرایان و تجرب گرایان اش ب هستی نوهت میگکرد از ه کنروتت ش بکولتر

تعالکه او بر مح ر اصالت ماده و تجرب میگردد ه چنکن جایگلاهی شل اشل بلرای انسلان ترتلکه

میشند و ناش مح ریای ش بلرای او در هسلتی یائل ملیشل د و نکلز تأشکلد فلراوان او بلر للزوم
بریوردهشدن ه جانب و حداشثری خ اتت های نفسانی ب ص رت شامالً یزاد ،تعالکه او را ب ت ت

انسانگرایی و لذتگرایی ت ت میدهد
پینوشت

1. New Religious Movement
2. Tong
3. Vest
4. Rajneeshism
5. Shree Rajneesh
6. Osho
7. Hinnells
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Abstract
While Iranian culture has long enjoyed valuable works in the field of spirituality and
mysticism, currently, we witness the spread of new religious movements. Increasing
attention to spirituality has led some researchers to focus exclusively on the
similarities between the teachings of the nascent spiritual movements and those of
Islamic mysticism, which could have serious consequences. Taking that into
consideration, and with the aim of depicting the conflicts between the teachings of
the new religious movements and Islamic spirituality and mysticism, the present
study addresses Osho’s teachings, as the founder of one of the nascent spiritual
movements, and examines his views regarding the existence of God and the
possibility and ways of knowing Him, as the most important concern of humankind.
To illustrate the dissimilarities between his viewpoints and those of Muslim mystics,
his teachings in this field are also compared with Rumi’s, as one of the true
representatives of Islamic mysticism and spirituality. Findings reveal fundamental
differences between the views of Osho and Rumi’s. Lack of coherence in his view
of the existence of God, as well as his different perceptions of notions such as love,
freedom, and self-knowledge as ways of knowing God, which stand in contrast with
the teachings of Rumi, support this issue. This seems to be due to their different
origins of thoughts because unlike Osho that clearly denies the divine religions,
Rumi’s beliefs are rooted in the teachings of Islam.
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