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  14/05/2020                                                داکتر جالل    
 بسم هللا الرحمن الرحيم

» گفته هاى اوشو« بهتبصره ای   

 
ترجمه شده توسط محترم با تشويق محترم رشيد از دهلی،  به» گفته هاى اوشو« تحت نام »تولد يک کتاب بزرگ« 

»محمد ستوده« سری زدم. آنجا دربين بعض جمالت جذاب و قابل تأمل و درک که غالبا متعلق سنائی غزنوی رحمه هللا 
 اند، به تبصره های از نويسنده كتاب برخوردم  كه الزم نديدم از آن بدون تبصره عبور نمايم.  

 مثال:
راهی وجود نداشت. اگر به استدالل بچسبيد، دير يا زود يک خداناباور يا يک "اكنون ميتوانم بگويم که برای شناختن او  

رياکار خواهيد شد؛ مرد ِم اطراف شما همينطورند. آنهايی که با استدالل و استعانت مغز، سعی ميکنند به خدا برسند، به 
به اصطالح ديندار، را ميتوان در  زودى در يکی از اين دو گروه سقوط ميکنند؛ يا رياکار ميشوند يا بى باور. رياکار،

کليساها، معابد، مساجد و گوردوارها يافت که قرآن، گيتا و انجيل ميخوانند. اينها همان رياکاران به اصطالح ديندارند،  
همان رياکاران. اينها صادق نيستند، اينها به چيزی پی نبردهاند، اما حتا آماد ٔه پذيرش شکست خويش هم نيستند. اينها 

ر نيستند که شکست »نفس« خويش را بپذيرند؛ بنابراين، به ايمانداری رو آورده اند. اينها هيچ چيزی به دستشان حاض
 نيامده است، اما همچنان معتقدند .اين باور، غلط است، اين گونه باور، آدم را كم اصل و جعلی ميسازد."

 
 ود ناميد. آئينهٔ ناصاف با ديد محدود... اين يعنى چى؟؟؟ حداقل ميتوان اينرا ديدن ديگران در آئينه خ-
 

هللا به بندگان خود امر نموده قرآن بخوانند، نماز بخوانند و به مسجد برودند )البته هرجائيكه از نماز ذكر شده، اداء زكات 
مايند، پيغمبر نيز در پهلوى آن آمده، تا انسان تنها غرف جان خود نبوده به ديگران نيز بايد برسد.(، ذکر هللا را بسيار ن

صلى هللا عليه وسلم كه قرآن برايش نازل شده بود، قرآن ميخواند، نماز ميخواند)حتى بيشتر از ديگران(، ذکر ميکرد و  
استغفار ميگفت و با صحابه كرام نماز جماعت را در مسجد قضاء نميكرد. آيا پيغمبر كه تا سدرة المنتهى بلند رفته و با 

نماز را از آسمان آورده، ريا كار بود؟؟؟ اعوذباهلل. پيغمبر صلی هللا عليه وسلم رياء را   هللا صحبت نموده، و فرضيت
 شرک خفی ناميده و ضمن احاديث متعددی فرموده که هللا عبادت ريائی را نمی پذيرد.

 
مل به آنها، بلی تسليمی سبب بلند رفتن درجات  و زياد شدن ايمان ميشود. مگر تسليمی چيزی جز قبول احکام الهی و ع

 خواهد بود؟ چطور خواهيم توانست، نام از تسليمی ببريم اما احکام هللا را قبول ننمائيم؟؟؟
 

بسيار ديده شده اند شيادان كذاب و صوفی های قالبی كه از مريدان شان ميخواهند به آنها سجده نمايند، اما خودشان نماز 
ز ميخوانند ، يا اينکه به درجهٔ رسيده اند، که ديگر ضرورت به نماز نميخوانند به اين بهانه که همين حاال در کعبه نما

 ندارند و امثالهم تا جائيکه مواد غايطه خود را به نام تبرک به مريدان خود می بخشند. اعوذباهلل. 
دن  اتباع پيغمبر و اخالص به هللا خودش بهترين طريق رسيدن به هللا است. رفتن به هر راهی منجمله تصوف، غرق ش

در بحر اوهام و اهواء است. کالم هللا و ارشادات پيغمبر که هردو از طريق پيغمبر به ما رسيده اند، راه گشا و رهنما و  
 کشتی نجات ميباشند.  

همين علت است، که استفاده جويان و اشغالگران، هميشه کوشش به ايجاد فاصله بين انسان و قرآن و سنت مينمايند در  
اصلی و آسان است. زيرا همين راه است که انسان را بيدار و هوشيار ميسازد. درينصورت گنگس و حاليکه همين راه 

 مفعول ساختن مردم و استفاده بيغم از نعمت های ماحول آنها ناممکن ميباشد.
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ه استفاده از نيروى عقل براى شناخت هللا، حكم صريح قرآن شريف است. عقل است كه انسان را خداشناس ميسازد. ب
 همين خاطر عاقل و بالغ مكلف است و طفل و ديوانه معاف.

 
َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَى   إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب  الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

  ي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطاًل ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ ُجنُوبِِهْم َويَتََفكَُّروَن فِ 
 ترجمه:

(  آنها که  ١٩٠به تحقيق در خلقت آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز دالئل روشنی است برای خردمندان عالم.)
خدا را ياد کنند و دائم در خلقت آسمان و زمين می انديشند و گويند: پروردگارا، در هر حالت، ايستاده و نشسته و خفته 

(. سورة  ١٩١ای، پاک و منزهی، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار)تو اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريده
 آل عمران 

 
 و در نهايت خداشناسى و خدايابى. همين است دعوت به تفكر، دعوت به تحقيق، دعوت به ساينس و الگورتيم -

با توجه به اين نكته كه پيغمبر صلى هللا عليه وسلم از تفكر در »ذات« هللا متعال منع فرموده اند، زيرا عقل انسان كه  
مخلوق و محدود در ساحه مخلوقات است، نميتواند كيفيت ذات هللا را درك نمايد. البته  به اين نکته را در کتاب مذکور 

سورة الشورى( ترجمه: هيچ چيزى مانند   ١١اشاره شده است. "ليس کمثله شيء و هوالسميع البصير )قسمتى از آيت  نيز  
 او نيست و او شنوا و بيناست."

اما بازهم خدا ناشناختنى نيست،  قبال نوشتيم، كه هللا با موسى عليه السالم صحبت كرد و با تجلى شمورى از نور ذات   
ا پارچه پارچه ساخت، به موسى عليه السالم فهماند، كه من هستم اما تو با اين جسم و چشم ضعيفت خود بر كوه كه آنر

 كه مال اين دنياست، مرا ديده نميتوانى. اما به مومنان مژده ديدار
ن خود را در حيات آخروى، كه جان انسان تركيب ديگرى ميباشد، ارزانى فرموده است. دعاء مينمائيم، كه  اين بزرگتري

 نعمت را هم نصيب ما نمايد. آمين
 

نتيجتاً ميتوان گفت، بيخود نيست كه رب العالمين وقتا فوقتا پيغبرانهانرا كه آخرين آن حضرت محمد مصطفى هللا ميباشد، 
براى هدايت بشر و بحيث الگوى عملى بندگى و خداشناسى فرستاده است. اگر راه بهتر از راه پيغمبران برای رسيدن  

 ممکن ميبود، حتما خود پيغمبران آنرا نشان ميدادند. به هللا 
 السالم علی من التبع الهدی 
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