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  )96/ 5/ 15، تاريخ پذيرش: 6/94/ 9تاريخ دريافت: (

  چكيده
هايي مقايسه كرد. در اين تطبيـق دو وجـه اشـتراك و     توان از جنبه آراي پال توئيچل و راجنيش اشو در باب تناسخ را مي

هسـتند و    آيد. وجوه اشتراك از اين قرارند: نخست) هر دو قائل به معناي واحدي از تناسخ دست مي ه اختالف بهدو وج
جانبة قانون كرمه بر چرخة زندگي اذعان دارند؛ دوم) هر دو به اهميت اثبات تناسخ اعتقاد دارنـد، در   به تأثيرگذاري يك

اند. موارد افتراق به ايـن   يادآوري خاطرات تمسك جسته  خويش، از نظريةي معنوي  ها اين مقام عالوه بر استناد به تجربه
سازي نظرية يـادآوري   شرحند: نخست) رويكرد آن دو دربارة تناسخ متفاوت است؛ با اين توضيح كه توئيچل با برجسته

تنهـا راه  «شـتن اينكـه   دهـد. وي بـا اصـيل پندا    كه در مقام اثبات به آن استناد كرده بود، به اهميت خودشناسي ارجاع مي
سـازي رنـج و    اي به تناسخ و يادآوري خاطرات دارد. اشو بـا برجسـته   التفات ويژه» شناختن خويش، مشاهدة خود است

هاي مكرر زندگي است، به اهميت امكان رهايي از رنج اذعان داشته و التفات بـه   درد اين حيات كه نتيجة اساسي چرخه
اي كـه ترسـيم كـرده اسـت، راه      شناسانه لمداد كرده است؛ دوم) توئيچل با نظام هستيشادي و نشاط را مالك اين غلبه ق
كند، ايـن خـروج و ورود، تبعـات     هاي معنوي معرفي مي هاي رواني و ورود به جهان رهايي از تناسخ را خروج از جهان

سخ تنها با اتحاد با بـرهمن و تحقـق   ترين آنها رهايي از تناسخ است. در انديشة اشو، رهايي از تنا متفاوتي دارند كه مهم
يابيم كه فارغ از وجوه اشتراك و افتراق، مسئلة تناسخ در انديشـة آن دو تـا    نيروانه محقق خواهد شد. در اين مقاله درمي
  .چه اندازه از اهميت بنيادين برخوردار است
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  . مقدمه1
) Bowker, 2005» (بازگشت روح پس از مرگ به بدني ديگر«معناي  به Reincarnation)تناسخ (

چرخة تولد، مرگ و تولد مجـدد در ايـن   «معناي  ) بهsamsaraاست. واژة سانسكريت سمساره (
اور بـه  بودن روية تولد مجدد در اين جهان حكايت دارد. ب ) بر چرخشيWerner, 1994» (جهان

هاي معنوي نوپديد بـا تعـابير جديـدي     تناسخ از جملة عقايد باستاني است كه اكنون در سامانه
هاي جديـد معنـوي،    . دليل باور به تناسخ در قرائت(Waterhouse, 2006: 14)رونق گرفته است 

اي هـ  رويكرد اساسي آنان از اقتباس و استفاده از باورهاي اديان سنتي است، به انضمام ويژگـي 
ترين آن جذابيت تناسخ باشد، جذابيت به آن دليـل كـه بـا تناسـخ مـدعي       ديگري كه شايد مهم

هاي جالب و متنـوع و   هاي پيچيدة گذشته در كالبدهاي گوناگون و شنيدني، با شخصيت زندگي
دهنـد كـه    رو را نويـد مـي   هـاي جديـد پـيش    شوند و زنـدگي  ها و شرايط متفاوت مي در مكان

  نبودنشان به عمل آدمي در اين زندگي منوط است.  بخش بودن يا لذت
 ةگرايي جديد هسـتند كـه بـه مسـئل     پردازان معنويت ش اشو از ايدهيپال توئيچل و راجن

و نظـام معرفتـي خـود را بـر اصـولي، از جملـه اصـل تناسـخ بنيـان           اند تناسخ توجه داشته
ند نظـامي بـراي تعـالي روح    كوشـ  نظر دارند كه مـي  لحاظ مبنايي هر دو اتفاق اند. به گذاشته
  هـاي درونـي   ادراك تجربـه  بـراي هايي را  و روشي بدهندخواه به دست  هاي معنويت انسان

معرفي كنند. اگر چه مبنا و روش فكري آنها متفاوت است؛ چرا كه توئيچل براي تحقق اين 
و نيـروي   خواهان نفوذ به اقاليمي است كه درك اسرار ،شناسانه ادعا، با ترسيم نظامي هستي

روح خواهد بود تـا توانـايي سـفر بـه آن      هايي نظير سفر اين كائنات در گرو آموختن شيوه
مان به تحقق تعالي روح، كسـب  أهاي دور مهيا شود. سفر به اين عوالمِ چندگانه تو سرزمين

ايـن هـدف    ةمعنوي و يافتن خويش حقيقي همراه خواهد بـود. امـا نـزد اشـو الزمـ      ةتجرب
اين خودآگاهي كه البته به تعـالي روح و كشـف    ةگاهي معنوي است، مقدمرسيدن به خودآ

شود، انكـار تمـام باورهـاي دينـي و مناسـك       ميمنجر هاي دروني فرد  استعدادها و توانايي
چيزي جـز   ،معنوي گذشتگان است و در مقابل، جايگزيني اين نكته كه ذات دين و مذهب
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رو، روشـن اسـت كـه در آثـار هـر يـك        شادي و سرور نيست. از ايـن  ،خوشحالي، رقص
  ي وجود دارد.هاي ها و اشتراك تفاوت

گيرد؛ چرا كه بحـث   اما تناسخ در فلسفه و عرفان اسالمي از زاوية ديگر مورد مداقه قرار مي
از تناسخ در فلسفة اسالمي با مباحثي نظير انواع نفوس، حدوث يا قدم نفس، تجرد نفس، معـاد  

يابـد و همچنـين،    وث مزاج و رابطة نفس و بدن و غيره ارتباط ميجسماني، مسئلة هيوال و حد
بحث از تناسخ در عرفان و تصوف اسالمي با مباحثي نظير معناي حلول، مسئلة تجلي خداونـد  
در مظاهر مختلف، آموزة تجسم اعمال و بحث از خلقيات و رابطة آن بـا بـاطن افـراد و غيـره     

معناي واحد يعني انتقال روح از جسمي به جسم ديگـر   شود. اما در هر دو، تناسخ در مرتبط مي
نسـخ  «فسـخ.   و رسـخ  مسـخ،  عبارت بهتر، تناسخ چهار قسـم دارد: نسـخ،   كار رفته است. به به
معناي انتقال روح انسـان بـه جسـم حيـوان؛      معناي انتقال روح انسان به جسم انسان؛ مسخ به به

معناي انتقال روح انسان به جسم جماد  سخ، بهمعناي انتقال روح انسان به جسم گياه و ف رسخ به
  ).195تا:  ؛ ايجي، بي165: 1405حزم،  ؛ ابن374: 1413(سبزواري، » داللت دارد

مل عميق همراه بوده است؛ چرا كه بـا بررسـي   أبحث از تناسخ نزد متفكران اسالمي با ت
شـود. ايـن مسـئله     مـي تمايل به تناسخ در آنها ديده  ةاندكي از متفكران، تمايل يا شبه يآرا
تـا  اسـت  هاي ديني موجب شـده   هاي علمي، اجتماعي و دغدغه  همراه برخي از ضرورت به

هاي متعدد و  رو، با ادله تناسخ بپردازند. از اين ةاغلب فيلسوفان اسالمي به نقد و ابطال نظري
همـراه   متنوعي در باب ابطال تناسخ از سوي فيلسوفان اسالمي موجه هستيم. اين مسئله بـه 

فلسفي خويش به بررسي، نقـادي و   -اين نكته كه هر فيلسوف بر اساس چارچوب فكري 
اسـالمي بـا دقـت     ةشود تا التفات به تناسخ در فلسف ، موجب مياست ابطال تناسخ پرداخته

  انديشي عقلي قرين باشد.  نظر و باريك
اختصاص يافته، با اين نوشتار كه به بحث از تناسخ در نگاه پال توئيچل و راجنيش اشو 

دوسـويه را مفـروض    ةاين دو، امكـان مقايسـ   ةاتكا به شواهدي ناظر به سير و تطور انديش
اثبات تناسـخ در   ة، معنا و ادلپردازيم ميداشته است. بدينسان ابتدا به بررسي وجوه اشتراك 

هر يك و در مقام اختالف نظر، به بررسي رويكرد معرفتي  كنيم ميآن دو را واكاوي  ةانديش
. خـواهيم كـرد  و همچنين راه رهايي از ايـن چرخـه را بررسـي     خواهيم پرداختبه تناسخ 
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سينا و مالصـدرا بـه نقـد تناسـخ اشـاره       ويژه ابن فيلسوفان اسالمي به يسپس بر اساس آرا
هـاي   هـا، مـوارد نقـض و تنـاقض     دهيم كه اصل باور به تناسخ با اشكال و نشان مي كنيم مي

غيرعقلـي   ،الهياتي ةعنوان يك نظري رو، اثبات و پذيرش آن به ت و از اينبنياديني مواجه اس
  آيد.   حساب مي به

  وجوه اشتراك .2

  معناي تناسخ .1. 2
اصطالحي تناسخ در آثار توئيچل و اشـو متفـاوت اسـت. توئيچـل      –اهتمام به بررسي لغوي 

غلب آنهـا بـه معنـاي تناسـخ     در ا  عالوه بر اينكه در بسيار از آثارش دربارة تناسخ سخن گفته،
اعتقـاد   يك ةمثاب به» تناسخ«اشاره كرده است. به گمان دليل اين التفات، نخست استفاده از ايدة 

 معنوي – يفكر يبه فضا يسم و راهيابي آنو بود يسمهندوئ يژهو دور به خاور ياندر اد ياديبن
معنـوي   –در نظام معرفتي  رااز تناسخ  فردي به منحصر يجنتا، توئيچل آنكه؛ ديگر غرب است

بـه   يضـرورت پرداخـت مفهـوم    عالوه برمذكور  اهتمام ،رو از اين. 1دهد يدست م بهخويش 
در مقابـل،   .كند يموجه جلوه م از آن يانحصار يجاستخراج نتا يل، به دلدر جامعة غربي تناسخ

ئله نـه  اشو در آثار خويش به بررسي اصطالحي تناسخ اشارة چنداني نـدارد؛ علـت ايـن مسـ    
يـابيم كـه تناسـخ را مـالك      اهميتي آن در تفكر اوست؛ چرا كه بـا نگـاهي اساسـي درمـي     كم

بنـدي   دانـد. مـالك تقسـيم    ترين مردم جهان مـي  بندي اديان بزرگ و مالك انتخاب آگاه تقسيم
شمردن تناسخ به دليل اهميت بنيادي آن، اديان بـزرگ را بـه دو     داند، آنجا كه با قسيم اديان مي

تة معتقدان به تناسخ يعني هندوئيسم، جينيسم و بوديسم و منكران تناسخ يعنـي يهوديـت،   دس
كنـد (اشـو،    بندي توجـه ويـژه مـي    مسيحيت و اسالم تقسيم كرده است و به اهميت اين دسته

گويـد:   داند، آنگاه كه مي ترين مردم مي ) و همچنين تناسخ را مالك انتخاب آگاه46الف: 1382
ترين مردم باستاني كرة زمين؛ چـرا كـه مـذهب در      ترين مردم آگاه هستند. آگاه  هندوها قديمي

ذهنشان خطور كرد و تنها يك آرزو دارند، اينكه چگونه از چرخة تولد و مـرگ رهـا شـوند،    
  ).  82ب: 1382چگونه از چرخة حيات به بيرون قدم بردارند (اشو، 

                                                           
1. See: Paul Twitchell, All about ECK: 77,78,80.  
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 لحـاظ  بـه (تناسـخ   يبه معنا يليصغفلت او از پرداخت تف يافتآثار اشو و در يبا بررس
نبايد اين را يـك   ،تناسخ يمفهوم يبه بررس توئيچل اهتمام مقابل در و )يو اصطالح لغوي

و آن را در معناي واحـد   اند داشتهبه تناسخ   اي يژه؛ چرا كه هر دو توجه واختالف تلقي كرد
  .گيرند كار مي به

رقي او به تناسخ بوده است. اين موضـوع  دليل انس مخاطبان اغلب ش شايد اين روية اشو به
هاي او دريافت، در جمع مخاطبان غربي، آنجـا كـه بـه     توان با بررسي مخاطبان سخنراني را مي

تبيين تناسخ پرداخته، بالفاصله به بستر آن در هندوئيسم و بوديسم ارجاع داده (نگـاه كنيـد بـه:    
ي موارد، رسـالت خـود را احيـاي    ) ضمن آنكه در برخ82ب: 1382؛ اشو، 47الف: 1382اشو، 

پس بـراي فهـم    ).9: 1381؛ اشو، 381: ج1382، اشو بوديسم و هندوئيسم خوانده است (ر.ك:
 Bhagavadتناسخ از نگاه اشو بايد به منابع هندوئيسم رجوع كرد؛ در فصل دوم از بهگود گيتا (

Gitaهر آنچـه  «ته شده است: ترين متون هندويي تناسخ نتيجة منطقي اين حقيقت انگاش ) از مهم
وجـود   حقيقتاً موجود است، محال است كه معدوم شود و آنچـه غيرموجـود اسـت، هرگـز بـه     

 –العمـل   قانون اخالقي عمل و عكـس  –) karma). بر پاية قانون كرمه (27تا  12(بند » آيد نمي
گي پيشـين،  مانـده از زنـد   ماند و تأثيرات برجاي آثار اعمال نيك و بد در روح آدمي بر جاي مي

چرخـة مكـرر زاد و    –كند. بر پاية قانون سمسـاره   اوضاع و احوال زندگي آيندة او را معين مي
ناپذيري خواهد بـود.   تا اين تأثيرات پا برجاست، بازگشت به زندگي دنيايي امر اجتناب –مرگ 

ين هـاي پيشـ   پس روح با تولدي مجدد در قالب و شرايطي كه كرمة بر جاي مانده از زنـدگاني 
اند كه همة  گردد. اين ماجراي دهشتناك را به اقيانوسي مانند كرده كند، به اين دنيا بازمي تعيين مي

: 1393عطـار،    رونـد (موحـديان   طور مداوم در آن باال و پايين مـي  ارواح نارهيده از بند كرمه به
، )46: الف1382اشو، (شود  يدوباره و دوباره متولد م االبد يانسان ال گويد: يك ). اشو نيز مي87

ب: 1382گيرد (اشـو،   يرا م يگريو بالفاصله بدن د كند يشخص در مرگ تنها بدنش را ترك م
)، مرگ سفسطه است، نه تولد آغاز ماجراست و نه مرگ پايـان آن؛ انسـان پـيش از تولـد     122

ك )، قانون كارمه مـال 22الف: 1383وجود داشته و پس از مرگ نيز وجود خواهد داشت (اشو، 
تنها آرزو بايد كسب آگاهي براي بيـرون رهيـدن از    )،63: 1380هاي بعدي است (اشو،  زندگي

  . )82: ب1382(اشو، يم ا كرده يرا بارها و بارها ط يسفر زندگ چرخة زندگي باشد؛ چرا كه
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 اساسي هستي، مـرگ و تولـد دوبـاره اسـت     ةپال توئيچل نيز معتقد است: طرح و نقش
(همان:  گردد تا تسويه حساب كند آدمي در اين چرخه آنقدر برمي .)20: 1377(سيمپسون، 

، بـا  يولي دوباره در شكل ديگـر  ،)، هنگامي كه روح از بدني پس بكشد، آن بدن تجزيه56
آدمي در هنگام مرگ تنها  ،)329الف: 1379(توئيچل،  شود اي تازه پديدار مي نيرو و زندگي

 د براي تمـامي آنچـه در زنـدگي اخيـر انجـام داده     تحت قانون كارمه قرار دارد؛ چرا كه باي
آموزد كه بارهـا   )، تناسخ به ما مي331ب: 1379(توئيچل،  ، پاداش و كيفر دريافت كنداست

آن ارتباط  ناپذير شويم. قانون كارمه تصريح دارد كه اعمال با نتايج اجتناب و بارها متولد مي
،  است چه را كه آدمي در زندگي ديگر كاشتهمعنا كه در يك زندگي آن  ينه امستقيم دارند؛ ب

  ).37ب: 1380؛ توئيچل، 54الف: 1380؛ توئيچل، 39: 1376، كرامر: ر.ك( كند درو مي
 ةقانون كارمه بر چرخ ةجانب ثيرگذاري يكأت دارداشو و توئيچل اهميت  ةآنچه در انديش

عال و كردار انسان در كلي، تمامي اف  طور زندگي است. هم اشو و هم توئيچل معتقدند كه به
ـ طـور جز  ثير گريزناپذيري بر زندگي بعدي او خواهند داشـت و بـه  أطول يك زندگي ت ي، ي

در تولـد بعـدي او خواهـد گذاشـت. از      يثير دوچنـدان أمرگ ت ةافعال و گفتار فرد در لحظ
احتضـار توجـه ويـژه     ةرو، هم اشو و هم توئيچل به مراقبت بر احوال و گفتار در لحظـ  اين
هنگام آخرين فكر در زمان خواب، تبديل به اولين فكـر در   شب«د. اشو اين را با تمثيل دارن

كيـد دارد كـه عـدم تفكـر بـر      أكند. توئيچل نيـز ت  ) بيان مي342: 1381(اشو،  »زمان بيداري
چيزهاي مادي در هنگام مرگ، از كمال اهميت برخوردار است؛ چـرا كـه آخـرين كلمـات     

  ).81ب: 1380(توئيچل،  ي را رقم خواهد زدمحتضر، كيفيت تولد بعدي و
  هاي اثبات تناسخ راه. 2 .2

تجربـة  «توان مدعي شد كه آنها در مقام اثبـات تناسـخ، بـه     بر اساس انديشة توئيچل و اشو مي
اند. از تجربة معنـوي تحـت    ) استناد كردهcryptomnesia» (يادآوري خاطرات«و نظرية » معنوي

 تجربـه، « تـوان يـاد كـرد.    دآوري خاطرات با عنوان دليل تجربـي مـي  عنوان دليل عرفاني و از يا
 يگـران، (پترسـون و د  »و نسبت بـه آن آگـاه اسـت    گذراند ياست كه شخص از سر م يا واقعه
و حالـت   يزودگذر ي،معرفت يفيتكيري، ناپذ يفرا توص ينيتجارب د هاي يژگيو .)36: 1376

يادآوري نيز با پيشفرض قرار دادن اين نكته كه  . نظرية)65: 1383(پراودفوت، دانند  يم يرشپذ
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ضمير ناخودآگاه مخزن اطالعات نامنظمي است كه افراد در حالت عادي فهمـي از آن ندارنـد،   
شكل اتفـاقي متبلـور    مدعي است برخي از اين خاطرات يكسره دورافتاده از ضمير خودآگاه، به

شده در ذهن را  اشخاصِ تداعي طرات و شبهآيند. در چنين شرايطي فرد خا شوند و به ياد مي مي
مثابة دليلي بر  رو، اين فرايند به . از اين)Harris, 1986: 19(كند  هاي دورة قبلي مي حمل بر زندگي

هـايي نظيـر هيپنـوتيزم     شود. يـادآوري خـاطرات گـاهي از طريـق روش     اثبات تناسخ اقامه مي
)hypnotismيكبـاره خـاطراتي بـه يـاد      ه اقدام پيشيني، بهافتد و گاهي فارغ از هرگون ) اتفاق مي

  كند. مي هاي قبلي خويش قلمداد  صورت فرد آن را دال بر تناسخ آيند. به اين مي
بـراي   ،اي قائـل اسـت   العاده معنوي و سفر روح اهميت فوق  ةتوئيچل كه براي تجرب .1

معنوي به كليـت   ةبدر يك تجرمدعي بود كه اي اشاره دارد. او  اثبات تناسخ به چنين تجربه
يـدم، در حـال   را د ناپـذير  اي با عظمت و توصيف تناسخ پي برده است: ... من فرشته ةمسئل

سـرعت ورق   نوشتن در كتابي كه هزاران فرسنگ درازا، پهنا و ضخامت داشت. صفحات به
شد و نام روحـي كـه بـراي     پاك مي ،شد خوردند؛ نام روحي كه از جهان مادي فوت مي مي

) و در 43د: 1380(توئيچـل،   رسـيد ...  در جاي خود به ثبت مي ،گشت آنجا بازمي تناسخ به
جـاي كتـاب    شود، اين ادعـا در جـاي   هاي قبلي خود مي يت تناسخؤمدعي ر يديگر ةتجرب
هاي قبلـي خـود را ديـدم.     ها تصوير از تناسخ ميليون«... ويديا نمايان است. براي نمونه:  اك

هـايي بـه دورم    انتها گسترده شـده، همچـون منحنـي    ميز بياين تصاوير بر روي سطح يك 
شـود،   ... هر زندگي شامل يك دسته از تصاوير است كه بـا تولـد شـروع مـي     چرخيدند مي

). اشـو نيـز   26ب: 1380(توئيچل،  »پذيرد كند و به مرگ پايان مي وقايع گوناگون را طي مي
و آن را براي خود بهتـرين دليـل   است براي اثبات تناسخ به كشف معنوي خود استناد كرده 

تـوانم   ام كـه از آنجـا مـي    اي رسيده  ام، من به نقطه من مراقبه كرده«... كند:  اقناعي قلمداد مي
هاي قبلي خود را ببينم و به همين برهان بسنده است. اين شناخت مـن اسـت. ايـن     زندگي
ربطي نـدارد. مـن بـر     من است. اين به ميراث هندوان، باورها يا هيچ چيز ديگرشان ةتجرب

  ).46الف: 1382(اشو،  »گويم اساس اختيار خود سخن مي
قائم به يك ادعاي مقدماتي است، اينكه ذهن آدمي مخـزن   ،يادآوري ةاستناد به نظري .2

منبع اطالعات تناسخات قبلـي   ةمثاب هاي پيشين است. ذهن به اسرار تمامي خاطرات زندگي
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. اشو با مقياس خوانـدن  خواهد بودهاي قبلي  ث زندگيها و حواد روح، حامل تمامي اتفاق
پنجاه سال قلمداد كنـيم، سـن ذهـن وي را     دارد: اگر سن بدن فردي را مثالً زمان اذعان مي

توان زد. بودا نيز ذهن هر انسـاني را مخـزن اطالعـات     حدود پنجاه ميليون سال تخمين مي
ياد كرده است (اشـو،  » مخزن آگاهي«هاي قبل او دانسته و از آن تحت عنوان  تمامي زندگي

برخـي احساسـات، عاليـق و تمـايالت      ةرو، يادآوري خاطرات و ريش ). از اين342: 1381
انـس بـا مسـائل مربـوط در      ةذهني كه در زندگي فعلي مسبوق به سابقه نبوده را بايد نتيج

  گويد:  ه او ميك). چنانosho, 1987: 223( هاي زندگي قبلي دانست دوره
كنـد، دلـيلش    اگر با ديدن يك گل رز ناگهان احساس عشق در ذهن هر انساني تراوش مـي  «...

ژرفي از گل رز بودن در زندگي قـبلش دارد. تصـادفي نيسـت اگـر كسـي       ةاين است كه خاطر
اش وجـود دارد كـه او را از دوسـتي     اي در مخزن آگـاهي  خاطره ،ها را بسيار دوست دارد سگ

افتـد تصـادفي نيسـت. در     كند. آنچه در زندگي ما اتفاق مي آگاه مي ،ها داشته عظيمي كه با سگ
جريان باريكي از علت و معلول در كار است. اگر چه بـدن بـا مـرگ از بـين      ،پشت اين وقايع

دهد. به اين دليـل اسـت كـه گـاهي      آوري خاطرات ادامه مي رود، ذهن به سفر خود و جمع مي
: آنها به من تعلق ندارنـد. گـاهي كارهـاي خاصـي را     گويد بينيد و مي اشكالي در ذهن خود مي

گوييـد: بـدون آنكـه بخـواهم      كند و مـي  دهيد كه احساس عجيبي را در شما ايجاد مي انجام مي
كنيم. آن رفتار از آسمان فروفرستاده  ما در بعضي شرايط مانند حيوان رفتار مي ة... هم انجام شد

  ).342(همان:  »آيد ن مينشده، بلكه از درون مخزن ذهن خودمان بيرو
دارد  هاي قبلي را محفوظ مي هاي مربوط به زندگي در انديشة توئيچل نيز روح، تمامي دانش

هـاي پيشـين قلمـداد     هاي زندگي ) و يادآوري آنها مؤيد فهم شاخص147الف: 1380(توئيچل، 
ت عنوان ) او حتي براي يادآوري خاطرات گذشته از دانشي تح242ب: 1380شود (توئيچل،  مي
توانـد بـا مطالعـه و بررسـي      گويد. متخصص ايـن دانـش مـي    ) سخن ميEckvidyaويديا ( اك
  هاي قبلي، به او ياري رساند. يادآوري خاطرات تناسخ هاي رواني شخص، در  گي ويژ

ي و ذهني است. هاي گذشته در طبقات فيزيكي، اثيري، علّ هاي روح شامل تمامي تناسخ پيشينه«
 ،هـاي فـرد   ويديا را بياموزد، قادر خواهد بود در خصوص يكايك تناسـخ  د اككس كه بتوان هر

  ).24(همان:  »1دست آورد اطالعات گسترده و دقيقي به
                                                           

اي دارد. وي عـالوه بـر اشـاراتي بـه ايـن       گونه انگيز و اغراق هاي هيجان ويديا توصيف پال توئيچل دربارة دانش اك .1
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ديني و يادآوري خاطرات را داليـل موجـه اثبـات تناسـخ      ةهم اشو و هم توئيچل تجرب
 اي  كننده افي و قانعتجربي خويش، آن را دليل ك ةاند. اشو نخست با اتكا به يافت قلمداد كرده

يد ياد كرده است. توئيچل نيـز بـا توصـيف    ؤعنوان م داند، گويي از يادآوري خاطرات به مي
شـكل جـانبي در مقـام     يادآوري به ةدارد، ضمن آنكه از نظرياذعان خويش به تناسخ  ةتجرب

تناسخ  ديني شخص، در مقام اثبات ة. اما بايد توجه داشت كه تجرب1كند اثبات تناسخ ياد مي
هاي برخاسته  توان برخي قرائت تواند دليل اقناعي براي عموم افراد باشد. ضمن آنكه مي نمي

ديني سالكان اديان ابراهيمي را در تعـارض بـا آن اقامـه كـرد. در مقـام داور ايـن        ةاز تجرب
تناسخ پرداخت. فيلسوفان اسـالمي   ةهاي معرفتي نظري بايد به بررسي و تحليل پايه ،تعارض

انـد. امـا    فلسفي انكار تناسخ سخن گفتـه  –هاي خود در باب داليل عقلي  ات در كتابكرّ به
ن بـه ايـن نظريـه بـراي     ه قائالكدارد چنانريشه يادآوري خاطرات در مسائل تجربي  ةنظري

ي هـاي  اند. اما داليـل آنـان نيـز بـا اشـكال      استقرايي استناد كرده –اثبات آن به داليل تجربي 
ـ   ، از ايـن انـد  كننـده مواجـه شـده    هاي نقـض  تههمچون ظهور ياف يـادآوري   ةرو كليـت نظري

                                                                                                                                        
دارد كـه در آن  » ويديا؛ دانش باسـتاني پيـامبري   اك«هاي خود، كتاب مجزايي تحت عنوان  دانش در بسياري از كتاب

ويديا سخن گفته است. او در ايـن كتـاب بـر ضـرورت يـادگيري و       به تناسخ، يادآوري خاطرات و دانش اك  راجع
هاي اين دانش ادعاهايي كرده و در بسياري از فصول آن ابراز داشته كه تنها انسان آگاه به اين دانش خـود او   ويژگي
  است.

عنـوان داليـل ديگـر نـام      بـه » بقاي ماده و انرژي«و نظرية » پذيري معنوي مسئوليت«عالوه بر اين، وي از قانون  .1
ـ تنها يك عمـر قا  انسانيبراي هر  معنوي معتقد است كه اگر پذيري مسئوليتبرد. تحت قانون  مي ايـن   ،ل باشـيم ئ

بـريم يـا از    ما بدون دليل آشكاري رنج ميرسد كه  نظر مي سخن غيرمنطقي است. در يك زندگي منفرد چنين به
كنـد. قـانون    مقصـود جلـوه مـي    جويانـه و بـي   شـويم. آفـرينش در ايـن وضـعيت كينـه      لذايذ زندگي متنعم مـي 

آمـوزد   تناسخ را بپذيريم. تناسخ به ما مي يابد كه ما قانون كارمه و پذيري معنوي هنگامي بيشتر معنا مي مسئوليت
. همچنين با ايـن تفسـير از قـانون    شويم ي خود را فرانگيريم، بارها و بارها متولد ميهاي معنو تا زماني كه درس

رود، بلكه فقـط از شـكلي بـه شـكل ديگـر تبـديل        آيد و نه از بين مي وجود مي بقاي ماده و انرژي كه ماده نه به
هـي اسـت كـه نـه     اي ال كند كه هر يك از اجزاي كيهان، بخشي از يك چرخه است. روح بارقه شود حكم مي مي
يـابيم، حتـي در    هاي مختلف حيـاتي در آگـاهي تكامـل مـي     رو، ما به گونه تواند خلق و نه نابود شود. از اين مي

ورزي و يافتن راه بازگشت به منزلگاه الهي است. نگـاه   قلمروي نباتي و حيواني. هدف ما آموختن راز بقا، عشق
  .42: 1380 ي براي عصر حاضر،مت باستان، اكنكار حكو داگالس منسون كرامركنيد به: تاد 
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سـوي ادعاهـاي ديگـر     يادآوري پلي بـه  ةهر حال، توئيچل از نظري به 1.دار شده است خدشه
ـ  تناسخ را بـه  ةطور كلي مسئل يادآوري و به ةنظري )برخالف اشو(زند. او  مي اي  مقدمـه  ةمثاب

از اخـتالف اساسـي آن دو در نگـاه     هند. اين نكتـ ك مطرح مي يبراي رسيدن به هدف ديگر
  دارد.حكايت تناسخ  ةمعرفتي به مسئل

  وجوه اختالف .3

  رويكرد به تناسخ. 1. 3
است. نگاه اشو بـه تناسـخ بسـان    نهفته نگاه كالن آن دو به تناسخ  ةاختالف اساسي در نحو

ـ    ةيسـم اسـت و نتيجـ   و بود يسـم ثر از هندوئأمت الهياتي –اي معنوي  مسئله  ةآن نيـز بـه ارائ
 –اي معنـوي   شـود. نگـاه توئيچـل بـه تناسـخ بسـان مسـئله        مـي منجـر  هاي الهياتي  توصيه
  د.  انجام شناختي مي راهكارهاي انسان ةآن به ارائ ةشناختي است كه نتيج روان

يادآوري دليلي بر اثبات تناسخ اسـت.   ةنظري )ه گذشتكچنان(توئيچل  ةبر اساس انديش
توان مالك اثبات تناسـخ دانسـت.    هاي پيشين را مي داعي خاطرات زندگيعبارت ديگر، ت به

ـ  يـادآوري   ةاما يادآوري خاطرات چه پيامدهايي دارد؟ توئيچل معتقد است كه هرچند نظري
بـا بـروز مشـكالت     شـايد حال،  د؛ در عينكن ما را به اثبات اصل اساسي تناسخ رهنمون مي

جهـان درون خـويش، بـا انبـوهي از      ةمالحظـ شود؛ چـرا كـه فـرد بـا     توأم رواني  –ذهني 
هـاي قبلـي او    هـاي زنـدگي    شود كه هر كدام به همدوره رو مي هموجودات و شخصيت روب

شود كه فرد با آنان معاشرت  اند. اين جمع انبوه و نامنظم شامل تمامي كساني مي بودهمتعلق 
داشته است. هنگامي كـه فـرد   گر بوده يا در آن سهم  كرده، ارتباط داشته، فعاليتشان را نظاره

در قالـب   اسـت،  كه يكسره با آنان در تماس بـوده را هاي منفي و مثبت تمام كساني  انرژي
كه همان نفس يا (هاي ناسازگار را درون ذهن خويش  انرژي ناچاركند،  خاطرات جذب مي

 ينجمعيتي از روحيات گوناگو ةهاي عاريتي نمايند شخصيت«كند.  تعبيه مي )است agoمن 
؛ توئيچـل،  234الف: 1380(توئيچل،  »ند اعتبار ةگر و تشن هستند كه هر كدام نيرومند، اخالل

                                                           
  .1389؛ شكراللهي، 1393براي نمونه ر.ك: موحديان عطار،  .1
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ها، گروه پرازدحـامي از عقايـد، افكـار و     ها و انرژي ). در نهايت انبوه شخصيت152: 1377
  .1زنند هاي متضاد را در ذهن فرد رقم مي نظريه

وهي، حاوي تمـام اطالعـات   در عوض، مخزن ذهن شامل تمام اطالعات شخصي و گر
توان ادعـا   هاي فرد است. بنابراين مي مربوط به روابط، احساسات، تمايالت، عاليق و نفرت

. توئيچل با استناد بـه  خواهد بودروي ديگر يادآوري خاطرات » خودشناسي«كرد كه امكان 
 »تخـود اسـ   ةتنهـا راه شـناختن خـود، مشـاهد    «كه  )Yaubl Sacabi(يائوبل ساكابي  ةجمل

هاي متعدد زندگي اسـت را   چرخه ة) تناسخ و مخزن ذهن كه نتيج242ب: 1380(توئيچل، 
كنـد. در واقـع،    خود قلمداد و آن را مسير خودشناسي معرفي مـي  ةبهترين راه براي مشاهد

توئيچـل ارزش   ةتناسـخ در انديشـ   پستناسخ است.  ةاين همان نگاه كالن توئيچل به مسئل
با نظر بـه صـفات و   «كند؛ چرا كه  مكان تحقق خودشناسي كسب ميخود را در ا ةالعاد فوق

(توئيچـل،   »شـود  هاي پيشـين نمايـان مـي    خصوص زندگي خصوصيات روح، همه چيز در
هاي پيشين را در  تنها ذهن است كه تمام دانش مربوط به زندگي«). چرا كه 147الف: 1380

ويديا را ابزار وصـول بـه    اك ). توئيچل دانش23ب: 1380(توئيچل،  »دارد خود محفوظ مي
زعم او اين دانـش در سـه زمينـه     كند. به هاي پيشين معرفي مي خودشناسي از طريق زندگي

راهگشاست: نخست، تبيين جايگاه روح بر اساس الگوي كارمه در زندگي فعلي؛ دوم تبيين 
يـات و شـرايط   يسطح آگـاهي روح پـيش از شـروع زنـدگي فعلـي و در آخـر، تبيـين جز       

  گذارد.بثير أتواند بر كيفيت زندگي فعلي ت هاي قبلي فرد كه مي زندگي
ايـن مـاجرا؛    ةاشو، نه تولد آغاز ماجراي انسان است و نه مرگ خاتمـ  ةبر اساس انديش

مكـرر زنـدگي    ةهيچ انساني تاكنون متولد نشده و تاكنون از بين نرفته است. آدمي در چرخ
تولد و مرگ فقط دو قسمت « .برد از بين مي معناي تولد و مرگ را ،اسير است و اين چرخه
). بنابراين انسان با پهناي وسيع زنـدگي مواجـه   22الف: 1383(اشو،  »زندگي جاودان است

                                                           
: كنـد  يمـ  يمعرفـ  يلطف خداونـد  ةاز افراد را نشان يخاطرات برخ ورييادآعدم  يچلكه پال توئ روست ينااز  .1

دچـار   يزنـدگ  يـن اسـت تـا در ا   هيدما كشـ  يشينپ يها حافظه يبر رو يا پرده ،كه دارد كراني يب يضخدا با ف«
الـف:  1380معنـوي،  چـة  ؛ توئيچـل، دفتر 287: الـف 1379 ،جهان اسرار يداكنكار كل يچل،(توئ »يممشكالت نشو

  خاطرات است. يادآوري يمنف يرو ينتوجه داشت كه ا يد). در هر حال، با147
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نوعي برآمده از تناسخ است، انسـان را بـا سمسـاره كـه      . اين پهناي وسيع كه بهخواهد بود
جبارانــه و اي خشــك،  كرمــه كــه ضــابطه بــا و شــود مــيمســتوجب تكــرار و ســردرگمي 

. امـا  انـد  اين دو قـانون قـوام يافتـه    ةد. زندگي انسان بر پايكن ناپذير است، مواجه مي تخلف
. 1وري در رنـج فهـم كـرد    توان زنـدگي را جـز غوطـه    با اين مقدمات نمي زندگي چيست؟

كـه  اسـت  زندگي را امري بذاته خنثـي معرفـي كـرده    » هواي اشراق« ةهرچند اشو در رسال
اي  د؛ بايد توجه داشت كه اين ادعـا را مقدمـه  كن يش آن را زيبا و زشت ميآدمي به ميل خو

نوعي تـوان رهـايي از رنـج زنـدگي فـراهم       دهد تا به براي رهايي از سختي زندگي قرار مي
ايم. از  توان در زندگي لذت برد و شاد بود؛ چرا كه ما شادي و لذت را تجربه كرده شود. مي

بته رنج قطب ديگر آن؛ بنابراين با تبيـين ذات زنـدگي بـر    رو، لذت يك قطب است و ال اين
تناسخ و همچنين امكان رنج و شادي در آن، اشو رهايي از رنج زندگي را در شـادي و   ةپاي

اندازد. به  گرايي مي ما را به ياد مكتب لذت ،رار بر اين ايدهصوي با ا 2.كند سرور خالصه مي
  معنوي خواند. –يسم ديني ئدوني هتوان او را مروج نوع گمانم با تسامح مي

انسان شادمان قادر نيست كاري نادرست انجام دهد، نه در مورد خودش و نه در مورد ديگـران؛ در  «
او توانايي انجام كارهاي نادرست اصالً وجود ندارد. امـا انسـان غمگـين نـاگزير از انجـام كارهـاي       

ينـي. غمگينـي گنـاه اسـت و شـادماني،      توان تنها يك چيز دانسـت: غمگ  نادرست است. گناه را مي
                                                           

ه خواست و نظر انسان نبوده است. خواهي متولد شوي؟ تولد ب پرسد كه مي در هنگام تولد كسي از انسان نمي« .1
آيـد ...   آيي يا نه؟ مرگ به خواست و ارادة انسان نمي پرسد كه آيا با من مي رسد، از انسان نمي وقتي مرگ فرامي

وقتي سهمي در تولد و مرگ نيست، اين چگونه زندگي است. حتي تمام احساسات، تمايالت و عواطف نسبت 
اين  –العمل كردار قبلي آدمي  بر اساس قانون كارمه و عكس –آيند  ناشناخته مياي  به زندگي و امور آن از ناحيه

  ). 46: 1381(اشو، ضربان قلب حقيقت مطلق، » آوري است خاطرات بسيار حزن
؛ اشو، مراقبه، هنر وجـد و  149: 1384؛ اشو، آواز سكوت، 267: 1382هاي اشو:  رقص و پايكوبي (اشو، الماس .2

)؛ شـادي و  269: 1382هـاي اشـو،    )، خنده و شوخي (اشو، الماس11: 2، ج 1382اتوئيزم، ؛ ت54: 1380سرور، 
هاي  )؛ شعر و موسيقي (اشو، الماس67و  29: 1384؛ اشو، آواز سكوت، 271: 1382هاي اشو،  آواز (اشو، الماس

؛ اشـو،  260: 1382هـاي اشـو،    )؛ جشن و تفريح (اشو، المـاس 12: 2، ج 1382؛ اشو، تاتوئيزم، 289: 1382اشو، 
؛ اشو، عشق، رقص زندگي، 123: 1384ورزي (اشو، آواز سكوت،  )؛ عشق242: 1380مراقبه، هنر وجد و سرور، 

 ).18: 1379، 2؛ راز، ج 54: 1383اي در دريا،  ؛ اشو، قطره58: 1379
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پرهيزگاري. تنها پيام من به رهروان اين است: خندان باشيد. شادمان باشيد. به رقص درآييد. بـه آواز  
  ).21ب: 1383(اشو، » دهيد، درست و صواب باشد درآييد، تا آنگاه هر كاري انجام مي

تناسـخ را حـاوي    ةدر چرخ گرفتاري )همانند اشو(معنا نيست كه توئيچل  البته اين بدان
) چرا كه عالوه بر تصريح مفهـوم  240و  229ب: 1379: توئيچل، ر.ك( رنج و مشقت نداند
 شـود  مـي باب ضرورت رهايي از رنج سخن گفته است. توئيچل مدعي  رنج در چرخه، در

برخـي از مشـكالت و    ةآنكه ريشـ   ضمن ؛از تناسخ به خودشناسي دست يافتتوان  ميكه 
عبـارت ديگـر، رويكـرد توئيچـل      تمايالت و احساسات را كشف كرد. بـه از ري مبناي بسيا

يـادآوري عقيـده دارد عـالوه بـر اينكـه       ةباب نظري تناسخ دوسويه است. نخست در ةدربار
تحقق آن براي بسياري افراد موجـب   ناچار بهشود،  يادآوري موجب فهم و اثبات تناسخ مي

گويـد   تناسـخ مـي   ةبـاب مسـئل   . سپس دراهد شدخوو مشكالت رواني نيز  ها ضبروز تناق
، الجـرم تحقـق آن توانسـته    بـوده همراه سختي و سردرگمي  عالوه بر اينكه وجود تناسخ به

الهيـاتي   ةيـك مسـئل    مثابه ترين منبع خودشناسي قلمداد شود. اما اشو به تناسخ به مهماست 
 أتناسخ را سرمنش بوده، ن هندوهاي كه آن منبعث از آموزه ةماي . اين برداشت كه بنداردنظر 

اي است كه بر كليـت   ت اين رنج تا اندازههاي انساني معرفي كرده است. قو گرفتاري و رنج
راه رهـايي از   ي)و البته مسائل ديگر(نظر به اين مسئله  افكند، اشو با عطف زندگي سايه مي

امـا رهـايي از رنـجِ     كنـد.  ها قلمداد مـي  ها و لذت سوي خوشي رنجِ زندگي را در گرايش به
  اي براي رهايي از اصل تناسخ باشد. مقدمه شايدزندگي به كمك مواردي از اين دست، 

  راه رهايي. 2. 3
شـناختي او توجـه داشـت.     دربارة رهايي از تناسخ، بايد به نظام هسـتي  يچلتوئبراي فهم ايدة 

خست عبارتند از: جهان وي اعتقاد دارد نظام هستي متشكل از دوازده عالم است. چهار طبقة ن
فيزيكي يا مادي، جهان اثيري يا اختري، جهان علّي و جهان ذهني. توئيچل از اين چهار طبقـه  

وجـود  » هاي معنـوي  جهان«ها  كند. در مقابل اين جهان ياد مي» هاي رواني جهان«تحت عنوان 
ات، آگـام،  هـاي روح، آالخ، آاليـا، حوكيكـ    دارد كه متشكل از هشت عالم ديگر است بـه نـام  

؛ توئيچـل،  103ب: 1380آنامي، اقيانوس عشق و رحمت، سوگماد (نگـاه كنيـد بـه: توئيچـل،     
هاي معنوي، در مسئلة كارمـه و   هاي رواني از جهان ). وجه تمايز بنيادين جهان170الف: 1380
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هاي تحتاني همواره با تناسـخ و حاكميـت قـانون كارمـه      تناسخ است. چرا كه آدمي در جهان
كند: تناسخ همانند باري اسـت   و خواهد بود. توئيچل اين وضعيت را چنين توصيف مير روبه

هـاي فوقـاني    هاي تحتاني بر دوش دارد. روح در جهان كه روح طي پرورش معنوي در جهان
). ســالك بايــد از twitchell, 1971: 59شــود ( از آزادي، اســتقالل و فرديــت برخــوردار مــي

گانه را كسب كند، الزمـة   وان حركت صعودي در عوالم دوازدهتصورات ذهني رهايي يابد تا ت
اين حركت صعودي، يادگيري سفر روح است؛ چرا كـه روح فـارغ از تعلقـات جسـماني در     
عالم فيزيكي توان بالقوه براي حركت صعودي و تكامل آگاهي را دارد. البته غايت سـفر روح  

شود. وصـول بـه جهـان     منجر مي )ادو اين حركت صعودي به ورود به عالم دوازدهم (سوگم
اي از شـناخت كـه در آن    مرحلـه «) است. اكشار يعني Ecksharمنزلة كسب اكشار ( سوگماد به

 ).  79ج: 1380(توئيچل، » شود آگاهي به ادراك الهي نائل مي

رهايي از  ةبه ادعاي توئيچل دربار توان راجع شناسانه مي حال با توجه به اين نظام هستي
اي اسـت كـه    گـزاره  )Jivan Mukti(وضوح بيشتر سخن گفـت. جيـوان مـوكتي     تناسخ، با

 ةآزادي، رستگاري روح در طول زندگي حاضر، آزادي روح از دور«معناي  توئيچل آن را به
بـرد. منظـور از    كار مي ) به125(همان:  »تولد و مرگ و آزادي معنوي در طي زندگي حاضر

ــايي از چــ   ةدو واژ ــتگاري، ره ــخي آزادي و رس ــودهرخ تناس ــي را   ب ــه آدم درون  درك
توان به آزادي رسيد؟ با ورود بـه   هاي اين زندگي گرفتار كرده است. اما چگونه مي ناخوشي

اما بـا عبـور از    ،هاي فوقاني ملزم به تولد در چرخه است روح در جهان«هاي معنوي  جهان
). بـر اسـاس   256: 1380(اسـتايگر،   »يابـد  تناسخ رهايي مي ةهاي رواني از چرخ مرز جهان

بـه اسـتهالك كامـل     )با كمـك اسـتاد  (روح بايد در هر طبقه  ،آيد آنچه از عبارات وي برمي
هـاي معنـوي قـدم بگـذارد. ورود بـه       همان طبقه مبادرت ورزد تا در نهايت به جهان ةكارم
معناي رهايي از حاكميت كارمه و قانون تناسخ است. روح آزاد، هنگـام   هاي معنوي به جهان

گـذارد؛ آگـاهي    مـي قـدم  راحتـي بـه بيـرون از كالبـد      بـه  ،پايان سفرش در جهان فيزيكـي 
  كند. هاي معنوي، مرگ را در غبار زندگي محو و نابود مي آمده از ورود به جهان دست  به

(اشـو،   اسـت  )Brahman(اشو رهايي از تناسخ نهفتـه در اتحـاد بـا بـرهمن      ةدر انديش
كند: اتحاد با برهمن، وحدت وجـود   ايده با سه گزاره ياد مي). اشو از اين 339و  29: 1381
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و هر سه را در قالب عطـف  است ده دان ارائهسه  ينا از اي تعريف جداگانهاو  اما و نيروانه.
از  ييآن، از جمله رهـا  يجكه نتا گيرد يم يمتعال يگاهجا فهم و تحقق يك ةمثاب و به يليتفص

شود، نخسـت اينكـه بـا اسـتناد بـه       اشو استنتاج مي بر اساس آنچه از عبارات تناسخ است.
) يعني نفي 45(همان:  »همه چيز متعلق و از آن برهمن است«دارد كه  نيشدها اذعان مي اوپه

كـه   نبـه مالكيت از غيربرهمن؛ براي نمونه عدم مالكيت هر چيزي براي انسان؛ امـا از آن ج 
ونه، تحقق من به حضور تعلقات براي نم(است منوط تحقق هر چيزي به تملك تعلقات او 

ه گذشـت، همـه چيـز بذاتـه متعلـق بـه       كو چنان )استمنوط من و مالكيت من بر تعلقات 
ماند؛ چرا كه وقتي هـر   برهمن است، بنابراين بايد گفت كه جايي براي غيربرهمن باقي نمي

 ونماند، چـ  باقي نمي» من«چيزي متعلق به برهمن يا هستيِ محض است، ديگر جايي براي 
كـه بـر    ؛ چـرا خواهد بودي فاست، و اين امر منتنياز » من«به حمايت مال » من«براي تداوم 

دوم آنكه، با استناد بـه   ؛همه چيز متعلق به برهمن است ،ها نيشد شده از اوپه اساس اصل ياد
(همـان:   »انسان نه جزئي از هستي، بلكه هستي در كل اسـت «دارد كه  نيشدها اذعان مي اوپه
درون و برون را واحـد   وشو در تبيين اين جمله، به اتحاد درون و بيرون آدمي اشاره ). ا30

شـود و   از شناسايي درون آغـاز مـي   ). اما راه شناسايي بيرونosho, 1989: 9كند ( ميقلمداد 
معنـا تنهـا پـس از شـناختن درون اسـت كـه         ينه ااست، ب يناپذير مهم و اجتناب ةاين نكت

. هسـتند يعني فهم اينكـه درون و بيـرون يكـي     ،ناخت و شناخت بيرونتوان بيرون را ش مي
نحو وجودي به اين نظام معرفتـي پـي    توان به وجود آيد كه چه زمان مي به پرسشاين  شايد

  يابد. برد؟ فهم وجودي آن در وصول به نيروانه تحقق مي
نيروانه را در « ةايد فرد است. او راه رسيدن به نيروانه را در به فهم اشو از نيروانه منحصر

  گويد:  كند و مي خالصه مي» جو كنو چيزهاي عادي جست
اجازه ندهيد كه اين ميل در شما قوت بگيرد كه آدم بـزرگ و مشـهوري شـويد، انـدازة     هرگز «

 بودن و درسـت در حـد متعـارف و عـادي      طبيعي ةانداز طبيعي خودش عالي است. يكسره به
 ةي غيرعـادي زنـدگي كـن. همـ    ا بودن را به شيوه  ما اين عاديقدر كافي خوب است. ا بودن، به 

توانـد   وقت نيروانـه مـي    داستان نيروانه همين است. اگر نيروانه به هدف بزرگي تبديل شود، آن
پاافتاده باشد ـ   و پيشترين كابوس تو باشد. اما اگر نيروانه در چيزهاي كوچك  واپسين و بزرگ

چـه كـه    سازي ـ به هر  را به عملي مقدس و عبادت مبدل مياي كه تو هر فعاليت كوچك  شيوه
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العاده زيبا و مقدس خواهد شد. آنگاه نيروانه آزادي است. نيروانه يعني زندگيِ  دست بزني، فوق
  ).166: 1380(اشو،  »عادي را زندگي كردن

حـائز   ،قـول مـذكور    در نقـل » ي غيرعادي زندگي كـن ا  عادي بودن را به شيوه«عبارت 
است؛ چرا كه اگر آن را در كنار اين نكتـه كـه اشـو مراقبـه را طريـق عملـي بـراي         اهميت

هاي  مراقبه« ة) قرار دهيم، به فلسف34: 1381(اشو،  كند رسيدن به اتحاد با برهمن معرفي مي
سـكس،   ةفرد نظير مراقبـ  به هايي غيرعادي و منحصر خواهيم برد، مراقبه  اشو پي» غيرعادي

هاي معنوي،  : كياني، مراقبهر.كخنديدن و ... ( ةپرت و پالگويي، مراقب ةرقص، مراقب ةمراقب
رقصـند   ترين دستور اين است: فقط كساني كه مي آخرين و مهم«گويد:  ). آنگاه كه مي1390
 ).41: 1381(اشو،  »كنند به معبد هستي راه پيدا مي ،خندند و سرشار از شادي هستند و مي

واي سالك در انديشة اين دو در باب سير صـعودي روح و  مقصود نهايي و غايت قص البته
در انديشـة توئيچـل بـا    » اكشـار «شود؛ چرا كه مقـام   هاي انسان كامل، به هم نزديك مي ويژگي
يابيم كه انديشة اين دو  شود. لكن درمي هاي اشو دربارة اتحاد با برهمن و نيروانه نزديك مي ايده

هاي  . در انديشة پال توئيچل روح بعد از صعود به جهاننحوة رهايي از هم متمايز است در باب
يابد. اين رهـايي   معناي ورود به طبقة پنجم خواهد بود، از چرخة تناسخ رهايي مي معنوي كه به

هاي رواني است، لكن حركت صعودي روح همچنـان ادامـه دارد تـا     محصول خروج از جهان
عبـارت   وح الهي يكي و همـراه شـود. بـه   درنهايت، در طبقة آخر به آگاهي محض برسد و با ر
محـض ورود بـه عـالم     هاي معنوي، يعني به ديگر، توئيچل رهايي از تناسخ را با ورود به جهان

كنندة مقام  نوعي تداعي كند؛ توصيفات او دربارة روحِ رسيده به عالم دوازدهم، به پنجم معرفي مي
شو اتحاد با خدا و وصول بـه نيروانـا را   نيروانه و اتحاد با خداست. حال آنكه چنانكه گذشت، ا

هايي ميان ايدة اشو در باب نحـوة   حساب آورده است. وانگهي، شباهت قرين رهايي از تناسخ به
بـه  » 1ضربان قلب حقيقـت مطلـق  «نيشدها وجود دارد. چنانكه او در رسالة  رهايي با تعاليم اوپه

ت، شـرحي كـه اشـو در آن تـالش     زمينه پرداخته اس  تشريح بخشي از نظرهاي خويش در اين
 نيشدها تا حدودي پايبند باشد.  هاي مشهور از اوپه كند به قرائت مي

                                                           
  نيشدهاست. رسالة مذكور كه شرح اشو بر بخشي از اوپه .1
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  نقد و نظر .4
جهاني، يعني  ترين مباحث اين باوران، اين نظريه عالوه بر اينكه يكي از پيچيده از نگاه تناسخ

ـ   شر و ناعـدالتي را حـل مـي    ةمسئل وان بـا  بنيـاديني اسـت كـه يكسـره همخـ      ةكنـد، نظري
. بنابراين در مقام نخست ادعـا  شود محسوب ميرويكردهاي معنوي و ناظر به اصالت روح 

معنا كه بـاور بـه تناسـخ     كند؛ به اين خوبي تبيين مي شر را به ةتناسخ مسئل ةشود كه نظري مي
هـا و   فجايع و حوادث ناگوار آدمي را توجيـه و در ضـمن، نـابرابري    ،ها تواند انواع رنج مي

د؛ چرا كه طبق اين نظريه، هر كسي در اين زندگي حاصل كـردار  كن ها را نيز موجه  لتيناعدا
افعـال   ةنتيجـ  ،هـا  ب و تنگدسـتي يبيند و آسايش و رفاه يـا مصـا   خود در زندگي قبل را مي

  شود.  خود او قلمداد مي ةپسنديده يا ناپسنديد
دهـد   ظاهر توضيح مـي  به است. نخست اينكه تناسخ همراه هايي اما اين ديدگاه با اشكال

طـور   دنيا آمد است، اما بـه   اي فقير و با شرايط جسماني نامطلوب به كه چرا زيد در خانواده
كند. عالوه بر آن، صـرف ايـن نكتـه كـه مفهـوم تناسـخ        نميكلي اصل وجود شر را توجيه 

اهـد  نخودليـل پـذيرفتن آن    ،شود شرور را تبيين كند، هرچند امتيازي براي آن محسوب مي
صرف نتايج مثبت مترتـب بـر آن و بـدون داشـتن      اي را تنها به توان فرضيه ؛ چرا كه نميبود

خـوبي   ). در ضمن، اديان توحيـدي بـه  94: 1385داليل متقن در اثبات آن پذيرفت (مينايي، 
خلقت و هـدف اسـتكمالي انسـان، وي در     ةاند؛ چرا كه طبق فلسف شر را تبيين كرده ةمسئل

و بسياري از شرور ناظر به اين هدف ظاهر  شدحتم امتحان خواهد  به ،ارتقامقام آزمايش و 
شك، خداوند در مقابل هر رنج و مصيبي به انسان پاداش و نعمتي خواهد   شوند و بدون مي

 ،بسا، آدمي براي دفع ضرر يا كسب منفعتي كه مترتـب بـر مصـيبتي اسـت     داد. همچنين چه
  قع، آن گرفتاري عين منفعت است. وا دچار گرفتاري شود. حال آنكه به

تناسخ همخوان با رويكردهاي معنوي و نـاظر بـه اصـالت روح اسـت.      ةدوم آنكه نظري
اعتقاد  ،هاي شرقي و غربي ترين داليل باور به تناسخ نزد انواع نحله عبارت ديگر، از عمده  به

كـه در   شـده ي معنا كه انسان خالصه در نفـس مجـرد    ؛ به اينبودهبه اصالت روح يا نفس 
شود كـه بتوانـد از زنـدان     كالبد جسماني اسير شده است و حيات حقيقي او زماني آغاز مي

حيات حقيقي روح، دستيابي به صـفا و پـااليش    ةجسم نجات و به آزادي دست يابد؛ الزم
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به بـدن ديگـر    دوباره ؛نفساني است و تا اين امر محقق نشود، روح بعد از هر مرگ ظاهري
دسـت   شود و اين چرخه همواره ادامه خواهد يافت. اما آنچه از اين تبيين بـه  ه ميبازگرداند

 ةروست كـه بسـياري از فالسـف     و از اين حكايت دارددانستن نفس   آيد، از باور به قديم مي
اعتقاد ضمني به قدم نفس است، نقـد   ،باور به تناسخ ةاسالمي، تناسخ را بر اين مبنا كه الزم

  اند. كيد كردهأمشاء بر اين نكته ت ةه فالسفكد. چنانان دهكر و بررسي
هـايي نظيـر نفـس شـفا،      در رسـاله  ،سينا در مقام ابطال تناسخ مبتني بر حدوث نفس ابن

كـه   اعتقـاد دارد و معـاد بـه تفصـيل سـخن گفتـه اسـت. وي        أاشارات و تنبيهـات و مبـد  
جاد مزاج، صـورت مـادي اشـيا    دانند و بر اين باورند كه با اي باروان نفس را قديم مي تناسخ

و ايـن   رسـد  مـي بدن به آمادگي كامـل   ،شود. حال آنكه از نگاه او، با ايجاد مزاج حادث مي
خواهـد  سان نفس حـادث   و بدين شود مي آمادگي موجب فيضان نفس از جانب عقل فعال

 اگـر  حـال «گويـد:   شود. وي در ادامه مي محض ايجاد مزاج، نفس حادث مي . بنابراين بهشد
 سـبب  بـه  كـه  نفـس  يـك  باشـد،  داشته نفس دو بدن يك كه آيد مي الزم بپذيريم، را تناسخ

 چنـين . اسـت  شـده  آن وارد تناسـخ  راه از كه نفسي ديگر و يافته تعلق آن به بدن استحقاق
. كنـد  مي احساس واحد را خود نفس ،اي زنده موجود هر زيرا پذيرفت؛ توان نمي را وضعي

 زنـده  موجـود  كـه  بـوده،  كـار  در دومي  نفس كه صحيح دانست نتوا نمي نيز را فرض اين
 بـه  هـم  اشـتغالي  و  هنبود آگاه خود به ،نيز نفس آن خود و باشد نداشته آگاهي آن به نسبت
 يعنـي  اسـت،  ممكن اشتغالي  ةعالق صورت به بدن تنها و نفس پيوند زيرا باشد؛ نداشته بدن
 تدبير را آن و تصرف كرده بدن در نفس كه است اي گونه به بدن و نفس ميان عالقه و پيوند
 و مـدبر  نفـس  بـه  همـواره  زنـده  موجـود  بنـابراين  پذيرد. مي اثر نفس از بدن نيز و كند مي

  ).320: 1375سينا،  (ابن» است آگاه خود متصرف
پـردازد.   در ابطـال تناسـخ مـي    اءكيد ادله مشأمالصدرا در اسفار اربعه، ابتدا به تبيين و ت

كنـد.   را اقامـه مـي   )كه مبتني بر اصل حركت جوهري اسـت (اختصاصي خود  ليسپس دال
ـ اسـالمي دال  ةروشني بر اين ادعاست كه فالسف ةدليل مالصدرا نمون ل خـود را نـاظر بـه    ي

خـوبي حركـت    رو كه صدرا در ابتـداي امـر، بـه    اند. از آن اختصاصي خود اقامه كرده ةفلسف
 ةيكباره همـ   دليل خود به ةات كرده است؛ با اقامجوهري و اتحاد تركيبي نفس و بدن را اثب
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شـود و بـاور بـه آن     ؛ چرا كه ديگر فرض آن يكسره منتفي مي1كند اقسام تناسخ را ابطال مي
  د. خواهد شمستوجب تناقض آشكار 

شـوند و   حـادث مـي    شـكل امـور بـالقوه    مان بـه أصدرا، نفس و بدن تو ةنظري بر اساس
شـود. نفـس و بـدن در طـول حيـات       ز آنهـا قلمـداد مـي   حركت جوهريِ ذاتي، ويژگي بار

، ميان آنهـا  رو كه اوالً رسند و از آن حسب افعال و كردار گوناگون به فعليت مي جسماني بر
ــاً  ، حركــت جــوهري تحــت هــيچ شــرايطي  تركيــب اتحــادي طبيعــي وجــود دارد و ثاني

 گرددمحض بـاز  ةقوشده به حالت  ناپذير است؛ در نتيجه احتمال اينكه نفس بالفعل برگشت
 نفـسِ  اگـر  حال« عبارت ديگر و قرين جسم بالقوه شود، يكسره محال و غيرممكن است. به

 الزم آن، غيـر  چـه  باشـد  جنينـي  حالـت  در بدن آن چه بگيرد، تعلق بدني به اي يافته تناسخ
 اسـت؛ زيـرا تركيـب    محال امر اين. باشد هقو ةمرتب در بدن و فعل ةمرتب در نفس كه آيد مي

 و بـالقوه  يكـي  كـه  امـري  دو بـين  كه حالي در است، طبيعي و اتحادي تركيبي بدن، و نفس
). بنابراين تعلق چنـين  3: 1337(مالصدرا،  »است محال طبيعي تركيب باشد، بالفعل ديگري

 ةواسـط  شود؛ چرا كه از سويي، اين نفس بـه  نفسي به چنين بدني اجتماع ضدين قلمداد مي
تعلـق آن بـه    ةهاي بالفعلي است و از سوي ديگـر، الزمـ   راي ويژگياول دا ،همراهي با بدن

  محض بودن است. وةفقدان هر نوع فعليت و ق ) جنين(بدن جديد 

  گيري نتيجه .5
  طـي  ة، نحـو  باب سـپهر وظيفـه   هايي در رويكرد معرفتي توئيچل و اشو در هرچند اختالف

آن دو با تكيه بر  ةكه نظام انديشطريق و هدف انسان معنوي وجود دارد؛ بايد اذعان داشت 
  رو است. ههاي اساسي روب تناسخ با داليل و اشكال ةتناسخ قوام يافته است. حال آنكه نظري
يادآوري خـاطرات اشـاره كـرده     ةلي همچون نظرييتوئيچل در مقام اثبات تناسخ به دال

هـاي گذشـته    سـخ پندارد كه تنا اصلي مي ةمثاب است. از طرف ديگر، يادآوري خاطرات را به
كند. توئيچل با استناد بـه اصـل    و آن را موضوع بحث خويش قلمداد مي اند گواه بر آن بوده

                                                           
: 1351ين برهان در ابطال تناسخ به ادلـة صـدرالمتألهين اختصـاص دارد (سـبزواري،     از نگاه مالهادي سبزواري، بهتر .1

295.( 
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يـادآوري خـاطرات را مسـير وصـول بـه      » خـود اسـت   ةتنها راه شـناختن خـود، مشـاهد   «
داند و اينكه خودشناسي مستلزم تحقق اهـداف كـالن يعنـي تعـالي روح و      خودشناسي مي

اثبات تناسـخ، بلكـه    دليل تنها به يادآوري نه ةارزش نظريپس اد است، رسيدن به عالم سوگم
سـمت تعـالي    اهميت خودشناسي است. در نهايت، فرد با خودشناسي و حركت بـه  علت به

از  ،رواني و سپس ورود بـه عـوالم معنـوي اسـت     ةروح كه مستلزم عبور از عوالم چهارگان
 ةدهد تـا بـا آگـاهي خـدا در طبقـ      دامه مييابد و همچنان به حركت خود ا تناسخ رهايي مي

  دوازدهم يكي شود. 
يكسـره متـذكر نتـايج وجـودي آن، درد و رنـج حاصـل از        ،اشو بعد از اثبـات تناسـخ  

زندگي و حاكميت قانون كارمه اسـت. موضـوع بسـياري از آثـار اشـو       ةگرفتاري در چرخ
نوان تعالي و وصول به . در واقع، هدف اشو تحت عبودتوجه به رنج و غلبه بر درد زندگي 

 ةشـود. ايـد   عطف نظر به اهميت غلبه بر رنج و سختي زندگي محقق مـي  با ،آگاهي معنوي
اهتمام به شادي و سرور نهفته در زندگي اسـت.   بوده،غلبه كه مستلزم كاهش تدريجي رنج 

معنوي است؛ چرا كـه اشـو همـواره لـذت را بـه       –ديني  يسنجش عمل طبق شادي، روش
ييد اهميت رسـيدن  أالبته وي با ت 1.گرايي را معناي حقيقي دين پنداشته است تعبادت و لذ

دهد كه البتـه ايـن    دست مي فردي از نيروانه به به به نيروانه و اتحاد با برهمن، معناي منحصر
هـايي   تنهـا در مراقبـه   ،معنا يكسره مطابق رويكرد كالن مذكور است و راه رسيدن بـه آن را 

سـان   اي يكسره استوار بر شادي، پايكوبي، لذت و خنده دارنـد. بـدين   ايهم داند كه درون مي
تنها با وصول بـه   است) آن حاكميت درد و رنج در زندگي بوده ةكه نتيج(رهايي از تناسخ 

  شود.  هاي استوار بر خنده و شادي محقق مي نيروانه از طريق مراقبه
كنند و بر شواهد  ناسخ اقامه نميپال توئيچل و راجنيش اشو هيچ دليل عقلي در اثبات ت

 ةشناسـان  كيد دارند. اما در مقابل داليل تجربي آنها، داليـل زيسـت  أتجربي و دليل شهودي ت
كنند كه ديگر  تشريح مي يپذير توجيه ةگون انساني را به ةديگري وجود دارد كه نبوغ و غريز

گي قبـل را تجربـه   د. ضمن آنكه اغلب مردم خـاطرات زنـد  خواهد شاتكا به تناسخ منتفي 
                                                           

 . 358و  103، 105، 61، 29: 1382هاي اشو،  براي نمونه ر.ك: اشو، الماس .1
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تـر   عقالني است و مهم ةپذيري و پشتوان كنند. همچنين اتكا به دليل شهودي فاقد اثبات نمي
هـا و   شود و در مقابل، تالش گونه تالش عقلي براي اثبات تناسخ ديده نمي آنكه از آنها هيچ

  . آنها اشاره شد اي از داليل عقلي فراواني در ابطال تناسخ وجود دارد كه در اين مقاله به گوشه
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