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 ،ییاوشو و سنا
 

 قهیالحققهیحد هٔ اوشو دربار یبر گفتارها یدرآمد
 

 

 نیتدو یسیرا که در دو جلد به زبان انگل ییسنا میحک هٔ قیحد یاوشو در باب مثنو یها: قرار است که گفتارادداشتی
کوتاه بر آن ترجمه  ادداشتی کیکه  کردمیمنتشر شود. اول فکر م جیبرگردانم تا به تدر یشده است، به زبان فارس

یم شکشیپ ختگانیخدمت فره ها را بر آن گفتار ینک درآمدی. اشودیاما متوجه شدم که حق مطلب ادا نم سم،یبنو
 .کنم

 

 

 اوشو هٔ : دربارکمی
 

م( از متفکران و مرشدان 199۰ـ1931اوشو ) شیراجن
 یبودا، وجود خدا هٔ ویبود که به ش یبزرگ هند

. ستودیرا م انیاما صوف کرد، یگونه را انکار مشخص
 شرق و غرب یمکاتب فلسف ان،یتمام اد هٔ او پس از مطالع

خاص خودش را ارائه کرد که  هٔ ویتصوف، ش قیو طرا
نام نهاد. « بودا یزوربا» را وهیآن ش دئالیا تیشخص
« ازورب» یویشاِد دن تیاز شخص یبیبودا، ترک یزوربا

 هدیفرد به وحدت رس کیاست که در « بودا» تیو معنو
« رقص، خنده و عشق نییآ»را  شیخو نییباشند. او آ

خاص  هٔ به آن مراقب افتنی دست یبراو  کردیم یمعرف
  . کردیم شنهادیخودش را پ

 «یگانگی»به  ،یالوجودوحدت یُعرفا هٔ ویبه ش اوشو
 یکی چیکه ه پنداشت یم« دو قطب همزاد»و « سکه کی یدو رو»موجود را همزاد و  یها باور داشت. او تضاد

« قابل مشاهده ریجسم غ»را  و روح« روح قابل مشاهده». او جسم را ستیکیاصل هردو  و در ستین یگریبدون د
و به  میرا مغفول نه یکیکه  دیبه کمال، نشا دنیرس یو برا اند یکیدر اصل بازهم  ها نیاو ا اور. به بکردیم ریتعب
ر را د« بودا یزوربا» ش،یخو قتیطر یآرمان تیاو در شخص لیدل نی. به هممیمشغول باش یگرید دنیبخش یتعال

و عَرض، واجب و ممکن، ظاهر و  هر. او جورسند یبه کمال نم ییبه تنها ها نیکدام ا چینظر داشت. به باور او ه
 .کردیگفتمان طرح م نیدر قالب هم زین میکنیم ریآنچه را که به خدا و مخلوق تعب تیو در نها تیفیباطن، ذات و ک

شناخت  هٔ وی. به باور او شدانستینم یعقل، علم و فلسفه را کاف ها، دهیپد قتِ یتر حقکامل ایشناخت بهتر  یبرا اوشو
شناختن سنگ، آن را به  یبرا داننسیسا کیمتفاوت است.  اریاز آن بس یسنگ، با شناخت علم از مثالً  یعرفان

صرفا ذرات محسوب کرد که در  توانیبلکه آن را م ت،آن را سنگ گف توانینم گریکه د کندیم هیذرات آن تجز
 کیبزرگ و  هٔ صخر کیذرات  انیم توانیصورت، شناخت حاصله نه از سنگ، بلکه از ذرات است. چگونه م نیا

سنگ، سنگ  رد؛یذره را سنگ بپذ تواندیعارف نم کیاست. اما  گونهنیا یشد؟ شناخت علم لیقا زیکوچک تما گیر
 اند.شناخت از هم متفاوت هٔ ویدو ش نیا گونهنیاست و ذره، ذره. ا

و روش تفکر است. ا هٔ فلسفه، تفکر دربار گر،ید ریمغز است و به تعب یها باور داشت که فلسفه حاصل عملکرد او
( philosia) ایلوسی، اما ف«علم»به  دنیورز عشق یاو به معنا ری. فلسفه به تعبگفت یم ایلوسیخود را نه فلسفه، بلکه ف

و  هیو فنا. علم تجز رتیح ،یاما عرفان تماشا و خاموش ت،کردن اس انیاست. فلسفه ب قتیو تجربه کردن حق دنید
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 کی. کندیم هیتر کرده به ذرات تجزسطوح را کوچک و کوچک نیوجه، هم نیمواد است که در بهتر یسطح لیتحل
 لین یدر نظر دارد و برا یادیو تعارض بن نیرا بدون تبا یهست تیبلکه کل کند،یعارِف آگاه اما در سطح توقف نم

 الزم است.« صفا»و  «رتیبص» ،یقیحق ییو روشنا یهگابه آ
 یپوست و مغز در آثار شعرا و عرفا گاندواژیبازتاب دارد. کل اریبس زین یاسالم یاوشو در آثار عرفا دگاهید نیا

 یبازهم پوست است. مصداق سخن سعد م،یکنیمغز تصور م را که ظاهراً  یزیبرد است. آن چ پرکار زین یاسالم
 که گفت:

 همه مغز دمشیچون پسته د آنکه
 ازیمچو پـبر پوست بود ه پوست

 

 وقــلـخــدر م یرو انِ ــیاـارســپ
 ازـمـن نندکیـله مــبــر قـــب تـشـپ

 

 که گفت:  یمشهور مولو تیب
 

 میز را برداشتـرآن مغـا ز قـم»
 «میپوست را بهر خران بگذاشت

 

ً یکه اوشو به آن باور داشت دق «یگانگی»سخن است.  نیهم دیمؤ زین ار، عط ،ییاست که در آثار سنا یزیهمان چ قا
همان جدال فلسفه  زیما ن اناست. جدال عقل و دل در آثار عارف افتهیبزرگ ما بازتاب  یعرفا ریو سا دلیب ،یمولو
 فیوصگوارا ت ونان،ی انیو مثل شراب خدا نیریرا مثل عسل، ش ییاست که اوشو سنا لیدل نیاست. به هم ایلوسیو ف

 کرده است.
تزو، ِذن، چوانگ تزو،یال توس،یهراکل لیکه به ُعرفا و متفکران بزرگ جهان از قب یدر کنار توجه خاص اوشو

 یهاشهیتا زمان خودش داشت، به اند الدیو صدها مرشد و متفکر قبل از م دارمایبود شنا،یکر را،یگواتما بودا، مهاو
 ادی اریبس زین یبلخ نیالدبود. او از موالنا جالل ندم قهعال اریبس زین گرانیزردشت و د ام،یعمر خ ،ییسنا میحک

که اگر قرار باشد دو کتاب  دیگویو م کندیم فیتوص «جورهیب»تصوف  یایرا در دن ییکرده است. اوشو اما سنا
 است. ییسنا میحک هٔ قیالحققهیحد نیهم یکیجهان در باب عرفان را نگهدارم،  یها از کتاب

 آن هٔ کرده است که ده جلس یسخنران ییسنا میحک هٔ قیحد هٔ جلسه دربار ستیم در سالن بودا، ب19۷8در سال  اوشو
( Unio Mysticaگفتارها تحت عنوان ) نیاست. ا قهیاز حد یاتیدر مورد اب ییپرسش و پاسخ و ده جلسه گفتارها

 شده است. ی، در دو جلد گردآور«وصال عارفانه» یبه معنا
که توسط  قهیالحققهیبخش اول حد یسیانگل هٔ اما احتماال از ترجم دانست،ینم یر است که او زبان فارسذک قابل
 منتخب اتیم در کلکته چاپ شد، استفاده کرده باشد. اب191۰بنگال( در سال  ییای)عضو مجتمع آس یسیانگل فنسونیاست

 ،یلدر زبان اص اتیکردن آن اب دایانتخاب شده است که پ قهیصورت پراکنده از متن حداوشو بدون ذکر منبع آن، به
 هٔ که اوشو استفاده کرده با ترجم هٔ که الفاظ ترجم شودیم ریوپاگدست یزمان یدشوار نیدشوار است. ا اریکار بس

کرده است قل خود ن هٔ ژیو اتیرا با ادب فنسونیاست هٔ اوشو ترجم ایکه آ ستیمعلوم ن قی. دقستین کسانیهم  فنسونیاست
وشو با ا یرا از گفتارها قهیحد یسیکرده است که متن انگل یداشته است. به هر صورت، مترجم سع یگریمنبع د ای

اوشو را  هٔ ردکنقل اتیباهم مقابله کرده و اب یمدرس رضو حیبا تحص قهیحد یو متن فارس فنسونیاست یسیمتن انگل
 .دنقل کن ییسنا میو به زبان خود حک یاز متن اصل

جلد کتاب  ۲۰۰از  شیدر ب شیهایرا ننوشته است، اما سخنران یکتاب چیکه اوشو به قلم خود ه رسدینظر م به
جهت  نینداشت و از ا یخوب هٔ انیم انیتمام اد ینیجهان و رهبران د مداراناستیشده است. او با تمام س یگردآور

 شهیهم« آدم»فرزندان  یبرا یانگریاست. عص ورطنیهم زیو تا کنون ن شدیم ریتعب انهیافکار او ماجراجو
 بود. اریعتمام انگریعص کیبوده است و اوشو  بردارنهیهز

 روانشیاش با رقص و ساز و آواز پم در شهر پونه در هندوستان درگذشت و جنازه199۰ یدر ماه جنور اوشو
-اوشو»نوشته است:  نیسنگ قبر او چن یدارد. رو تیدر شهر پونه موقع زیاو ن هٔ . اکنون مرکز مراقبدیگرد عتیمشا

 «.کرد دارید نیزم هٔ اریم با س199۰ یم تا نزدهم جنور1931دسامبر  ازدهمیاو فقط از  -هرگز زاده نشد، هرگز نمرد
عارف بزرگ  کی ایمسلمان در هند پس از مرگ مرشد  انیاست که صوف« ُعرس»مراسم  ادآوریاوشو  هٔ جناز عییتش

غذا پهن است و شعر  هٔ عارف که در آن سفر کی« وصال» لیتجل یجشن است برا ی. عرس نوعکردندیبرگزار م
ینم اتیح زیانگغم انیمرگ را پا انیصوفو جشن است.  یعروس یبه معنا زیعرس ن هٔ . واژشودیخوانده م یو قوال
مرگ  انی. صوفرندیگیآن را جشن م لیدل نیبه هم پندارند،یوصل به اصل م لیدلبه یشادمان یبلکه آن را نوع دانند،
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که در  کنندیم ریمعشوق تعب داریو د قتیحق یدوزخ، بلکه درگِه ورود به ساحت قدس ایبهشت  ریرا نه حرکت در مس
 ندارد. ییو دوزخ رنگ و معنا هشتآن ساحت، ب

 

 ییسنا میحک هٔ دربار ی: اندکدوم
 

را وارد  انهیصوف هٔ شیکه اند ستیشاعر نیافغانستان، نخست یغزن هٔ م( متولد و درگذشت1131ـ1۰8۰) ییسنا میحک
 عداً حال داد که شرح آن ب رییتغ یاند که بر اثر اتفاقمقرب دربار بود، اما گفته لیدر اوا ییکرد. سنا یشعر فارس

 یاهغزل یبود. موالنا چنان از او متأثر بود که گاه شیاز خو پسو الهام بخش تمام عارفاِن  یخواهد آمد. او منبع اصل
ً یرا ع ییسنا الفاظ  رییبا تغ ،ییسنا میحک یهایموجود در مثنو اتیاز حکا یاری. بسافتی توانیم ریکب وانیدر د نا

ل اما قب خوانند،یم «یقرآن در زبان پهلو»را اکنون  یمعنو یکه مثنووجود دارند. با آن یمولو یمعنو یدر مثنو
ست. موجود ا یغزنو نیالدبرهانخیاش به شکار برد که در نامهبه قهیالحققهیحد یعبارت را برا نیا ییاز موالنا، سنا

 اندیکه آن را در محضر مر یرا در حافظه داشت و زمان یینظرند که موالنا اکثر اشعار سنا نیاز محققان به ا یبرخ
. موالنا اما از مقام و منزلت نوشتندیخاطر به نام او م نیاز خود موالناست؛ به ا هک کردندیها فکر مآن خواند،یم

 :گفتیواقف بود و م ییسنا
 

 دو چشم او ییروح بود و سنا عطار
 میدـار آمــطــو ع یـیاـسن یـاز پ اـم

 

 نایعمر مرا که او در اواخر  «قهیالطر عهیو شر قهیالحققهیحد» یبود. مثنو دهیدفاضل و جهان اریمرد بس ییسنا
 نیاست. ا جورهیخودش ب هٔ و در حوز یو ادب یه.ق( به نظم آورد، بدون شک شاهکار عرفان534ـ5۲5) یهاسال

 غیدر میحک ریآورد که حتا از تکف ها را به خشمو متألهان غزنه چنان گران آمد و چنان آن هانیمنظومه اما به فق
الفه را به دارالخ یآن مثنو ییکه سناقادر به دفاع از او نشد تا آن زیشاه( ناند که سلطان غزنه )بهرامنکردند. نوشته

 .ردیگ ئتبرا ریفرستاد تا از حکم تکف «گرانیبر»مشهور به  یغزنو نیالحس بنیعل نیالدبرهان خیبغداد، محضر ش
 قیگفته است. دق «نیمحبوس تربت غزن»خود را  ییموجود است. در آن نامه، سنا قهیحد انیدر پا میمنظوم حک هٔ نام

به باور -نامه  دنیقبل از رس میحک ای دیبه غزنه رس مینامه از دارالخالفه، قبل از وفات حکبرائت ایکه آ ستیمعلوم ن
برهنه  یو پا دانستی، خاک غزنه را فرش خدا م«آدم» فرزندرفت. به هر صورت، آن  ایکافر از دن -هانیآن فق

 نیچن زین ییسنا«. بَود یشیخود مغز درو یکافر»کافر مؤمن بود و به قول عطار:  کی. او رفتیآن راه م یرو
 گفت:

 ستین ها نیها و د فرـدم کـقِ  در
 ستین هانیصفت چن یصفا در

 

 قهیحد هٔ گفتار اوشو دربار هٔ ترجم تی: اهمسوم
 

اند. جدال زاهد  واجه بودهم هانیاز جانب فق ییهاتیما چه در زمان خودشان و چه در زمان حاضر با محدود یعرفا
ند شد ریتکف انیو مولو هانیاز عرفا در زمان خودشان با حکم فق یوجود داشته است. تعداد خیو عارف در طول تار

 یو قدرت فرهنگ ریعارفان با سانسور مضاعف درگ نیا گاهستیهم پس از مرگ. اکنون که زادگاه و ز یو تعداد
داشت.  یطیشرا نیعارفان را در چن نیا هٔ شیاند هٔ طرفانیتوقع شرح ب توانینمدچار سانسور است،  عمالً  یزبان فارس

 خواهد بود. هیباشد، توج حیکه توضاز آن شیهم نوشته شود، ب یزیاگر چ
صرفا  ،یو تبار ییایجغراف ،ینید ،یتر دارد. او بدون تعلق زبانمتفاوت کردیزبان و رو ،ییسنا هٔ اوشو دربار گفتار
 یداده است و مثل هر کس حیتوض ینشیرا گز ییسنا اتیپرداخته است. گرچند او اب ییسنا یعرفان یها شهیبه اند

 نقد باز خواهد بود. هٔ و درواز اخداشته، اما جهان فر اتیبرداشت خودش را از آن اب گرید
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