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 تايو بهگودگ ةالحقيق ةحديقعمل در  يقيتطب يبررس

  / جانيآذربا یمدن دياديان و عرفان دانشگاه شهدانشيار سعيد گراوند Geravand_s@yahoo.com 

 sajad_dehganzadeh@yahoo.com جانيآذربا یمدن ديدانشگاه شهاديان و عرفان استاديار زاده / سجاد دهقان
 25/03/1396ـ پذيرش:  27/10/1395دريافت: 

 دهكيچ

مسئلل  در  است. اين هاي دينی و عرفانیترين مسائل مورد بررسی در اغلب سنتعمل و تحليل عرفانی آن، يكی از مهم
  اسئت. در آيئين ابل مالحظفانی، ب  عنوان يك موضوع عرفانی قبسياري از منابع دين اسالم، اعم از فقهی، اخالقی و عر

 هگودگيتئا، عمئل وحقيقئ  و بها و بهگود گيتا مورد تأكيد اسئت. در دو مئتن حديقلا ها و پوران هندو نيز عمل در براهمن 
ت. در ايئن ه اسئيئر شئدهاي طريئ  رسئتگاري ت بعنوان يكی از بئديلانجام تكا يف دينی تبلوري ويژه يافت  و از آن ب 

مئ  هلوك بئراي پژوهش، خدا آدمی را براي عمل خل  كرده است؛ بخصوص ا تزام ب  اعمال شرعی در هم  مراحئل سئ
وجئودي و  سئا  امكئانتواند صفات آدمی را تغيير دهد. در حديق  اهل عمئل، بئر االزم و ضروري است. تا آنجا ك  می
ز ی( اسئت. بئ  ها )كيفيّات اها بر اسا  گون عمل انسان بهگود گيتا كنند. درحا يك  دراغراض مختلف، متفاوت عمل می

  ها بر اسا  طبقات مختلف اجتماعی، هريك اعمال و تكا يف خاص خود را دارند.عالوه، انسان
  پردازد.یگودگيتا ماين نوشتار ب  بررسی و مقايس  چيستی عمل و اب اد مختلف آن در دو متن حديقلا حقيق  و به

گرا رفئان عمئلع گويی از ادهد ك  حديقل ا حقيق  و بهگودگيتا، با تفسير خود از حقيقت عمل، هاي تحقي  نشان میيافت 
ی نادرسئت از رخالف تلقئدهند ك  مانع اشتغال دنيايی انسان م اصر نيست. افزون بر ايئن، بئو سلوك م نوي را نشان می

ي، بئر اصئا ت وفايی م نوحديق  و بهگودگيتا براي نيل آدمی ب  شكگرايی  و نتايج سوء آن در جهان م اصر، عمل و عمل
 ورزند.عمل و انجام تكا يف دينی، اصرار می

 ، عمل، ترك عمل، شري ت.بهگودگيتا، ةحديقة الحقيق: هاكليدواژه
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 لهئن مسييتب

اخت  و خود م طئوف سئ  فلسف  و عرفان را ب، اخالق، نيها توج  عا مان د  قرنكاست  يكی از مباحثی عمل، لللمس

بئا رو   يكهر ی،ر عرفاناز آثا ياريشمار بساي ك  گون . ب بوده است یاز آثار و متون مختلف عرفان ياريدغدغل بس

گئزار   بئ  انئد. بنئار سئ ادت بودهين آن در مراحل مختلف مسيادين نقش بنييو تب يیدر صدد رمزگشا ،خاص خود

 تئزام ايف ا كئنجام تا  ب  عمل و كاست اين  يقت،ر طريدر مس كسا  ل هرفين وظياو ی، و عرفان ینيمتون مختلف د

از   كئبل، سئتين يل بئ  رسئتگاريئتنها مئانع ننئ ، یعرفئان يهاعمل در سئنت: توان گفتمی ،رويناداشت  باشد. از

 ملزومات راه است.

 یبررسئ، شپئژوهن ايئ یاصئلی مسئلل  و ئ، ردكئتئوان بحئ  ی میمختلف يهادگاهياز د ،عمل ةدر بارهرچند 

بئ   يیگوسئ مرهئون پا، يئن امئر  در ايئاسئت. توف ،بهگودگيت  و  ةالحقيق  ةحديقدر  ی  عرفانياز حعمل  ياس يمقا

ر د ،عمئلمختلف   يدارد؟ مصاد یگاهيچ  جابهگودگيت  و  ةالحقيق ةحديق ت در يا تزام ب  شر باشد:می ريزهاي پرسش

شئتر در چئ  يب اررامئون عمئل يپ ،بهگودگيت و  ةالحقيق ةحديق كجوه اختالف و اشتراو ند؟ادامك بهگودگيتاو  ةالحقيق ةحديق

  رد؟كتوان جستجو يی میهان يزم

ن مباحئ  يتر يز عمااما در آنها ، ندهست   ب  دو سنت متفاوتهرچند مت ل ،بهگودگيت و  ةالحقيق ةحديق، ب  هر حال

 بئا توجئ  بئ  ،هگودگيتابو  ةالحقيق ةحديق: توان گفتیمرو، ازاينرود. یمب  ميان مربوط ب  عمل و سلوك عملی سخن 

از جملئ   را دارنئد. گريديكان تطبي  با كام، كمشتر يها يماز بر اسا  درونيو ن يیو محتوا يساختار يهاشباهت

 و مئتنن ديئر اد، یعرفئان یشناسئاز منظئر م رفتعمئل ل يئتحل. عمل اشاره كردمسلل   توان ب ها، میاين شباهت

 ار دارد.يت بسيّاهم

 ة بحثنيشينه و پيزم

كئ  يكئی از  هئا و اسئبابی را فئراهم سئاخت بئ  حئ ، راه قئر ب  مقتضاي حكمت خود، براي مت ال خداوند 

ش و نت آفئرينترين آنها، عمل و انجام تكا يف دينی است. ناديده گرفتن ايئن اسئبا ، امئري خئالف سئمهم

يشئ  در منئابع ر. از آنجاك  عرفئان اسئالمی، (369-368، ص 2، ج 1377 ،انفر)فروزمنز   نفی حكمت ا هی استب 

جاهئدت بتنئی بئر ماند از مسلمين ك  اسا  كار آنها در عمئل، معرفاي اسالمی جماعتی بوده»اسالم دارد و 

واي با زهد و تق عرفان اسالمی، از همان ابتدا: توان گفت، می(33 ،ص1373 ،كو )زرين«مستقل فردي بوده است

در  ر عرفانی،گردد. اين تفكب  عنوان راه رستگاري آغاز می، در انجام اعمال نمسلمانان صدر اسالم و دقت آنا

آميز زهئد و غئ اد قرن اول اسئالمی اسئت كئ  شئكل مبا زندگی و سلوك م نوي همان زهّ لمرحل  ب د، دنبا 

 .(39ص )همان، باشدي از دنيا و توكل و رياضت و امثال آن میريگكناره

كنداز طري  اعمئال و خود ميراث عصر ودايی است و مطاب  آن انسان س ی می، نزد هندوان نيز راه عمل

خئدايان موجئوداتی كئامالر درگيئر در  ،ريـ  ودا. در (255، ص 1380 ،)نئا ب  سرمنزل نجات رسد انجام عبادات،
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، رودينئی خشئنود و راضئی سئاخت. ازايئنشناسايی هستند ك  بايد آنها را از طري  اعمال دنياي مادي و قابل

هرچند . كسب رحمت از خدايان استبراي اي ضروري قربانی ب  عنوان يك عمل دينی در سنت ودايی وسيل 

زيرا شخص براي جلب رضايت خدايان بايد نسبت بئ  آنهئا عملكئرد ديندارانئ  ؛ تنهايی كافی نيستقربانی ب 

براهمنئ  و تئوان در زمين  و سئابق  عمئل را می . پس از وداها،(676ص ، 7، ج 1980ترنر،)ديگري نيز داشت  باشد

ی كرد. ديدگاه اوپانيشادها نسبت ب  عمل، مبتنی بر قربانی بئاطنی اسئت و انجئام سشنابازاوپانيشادهاسپس در 

زمين  را بئراي كسئب م رفئت  ،پادا  انجام نشوندراي گردد. اعما ی ك  بكاميابی آدمی میموجب اين اعمال 

گون  ك  از ريش   ، آنعنوان عمل مقدّ. ب د از اوپانيشادها، قربانی ب (564، ص 7، ج 1980آالن،)آورندوجود می ب

طور آشكار و تلويحی، در ديگئر   گيتاست ك  ببهگودآيد، موضوع اصلی گفتار سوم و چهارم ساكريفايس برمی

 .(9بند ، 16گفتار  ؛ همان،9بند ، 9همان، گفتار  ؛1 بند ،6گفتار  ،1977، گيتابهگود)گفتارهاي آن نيز مطرح شده است

ت  اسئت كئ  أ يف يافمقاالت قابل توج  و ارزشمندي ت ،عنوان راه رستگاري از منظر گيتادر زمين  عمل ب 

ثنئوي و معمئل و تئرك عمئل در »و  (1380فرهئودي، )«راه نجئات در گيتئا»تئوان بئ  مقا ئ  از آن جمل  می

م رفت و نسبت آن با »، (1381مهديزاده، )«خدا در بهگودگيتا» مقاالتب  و نيز  (1389و گراوند، پازوكی )«بهگودگيتا

رد. در زمينئ  اشئاره كئ (1383موحئديان عطئار، )«تئاهاي گیآموزه»و  (1388، پازوكی و گراوند)«عمل در بهگودگيتا

و  (1382، روسئتايار)«حكئيم سئنايیمفهئوم عقئل از ديئدگاه »همچون اي اينك  آثار ارزنده حديق  سنايی نيز با

ت ، اين مقئاالت در وجود دارد،  كن بنابر بررسی انجام گرف (1389، احمديان)«انديش  سنايیهايها و ساحتاف »

مقايسئ  تحليئل و اند.  بيشتر موارد يا از منظر ادبی ب  موضوع نگاه كرده و يا ب  بح  عمل توج  اندكی داشت

لئاا فتئ  اسئت، مكان نيل ب  رستگاري بطور مستقل در اين دو اثر صئورت نگرفعمل و ضرورت آن در مسير ا

و  )هنئدويی دار پرداختن ب  آن اسئت. مقايسئ  ديئدگاه دو اثئر مهئم از دو سئنّت فكئريپژوهش حاضر عهده

عمل يقت حقهاي آنها پيرامون ها و تفاوتكشف اشتراك تحليل و اسالمی( درباره عمل نوآوري تحقي  بوده و

 اصلی پژوهش است.  هدف

 ة الحقيقةحديقعمل در الف. 

 ضرورت عمل

جودي ده و ارز  وزيرا خداوند انسان را براي عمل خل  كر؛ ، انجام عمل ضروري استحديقهدر تفكر عرفانی 

 يابد: بدون انجام عمل و مجاهدت، انسان قادر نيست ب  رستگاري دست. انسان ب  عمل كردن است

 از پئئئئئئئئی كئئئئئئئئارت آفريدسئئئئئئئئتند

 

 جامئئئئئئئئ  خلقتئئئئئئئئت بريدسئئئئئئئئتند 

 (73، ص 1377، سنايی)   

  كئسئازد می نشئاناطرخ، ب  انسان نياديدهد و ب  طور بنمی اصا ت را ب  عمل، خود یر عرفانكبر اسا  تف ،سنايی

 .(623 ، ص1388 ،پوريا )افراسده استيانجام عمل آفر يبرا ك  دارد، يیخداوند او را بر اسا  فطرت و است دادها
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 سئئئ ی بخئئئوان كئئئ  انئئئدر نشئئئر فئئئ  ي

 

 طرقئئئوا گئئئوي مئئئومن اسئئئت بئئئ  حشئئئر 

 (92ص  ،1377سنايی، )   

 يند.بمی فركيپادا  و  يا نادرست خود،در برابر عمل درست  یآدم، حديقهبنا ب  گزار  

 چئئئون تئئئو بئئئر ذره اي حسئئئا  كنئئئی

 دهئئئئئی حرامئئئئئی بئئئئئود عئئئئئاا  ور

 كئئئئی پسئئئئندي ز بنئئئئده ظلئئئئم و خطئئئئا

 بقضئئئئا حوا ئئئئت كئئئئنم گنئئئئ  چئئئئون

 

 كنئئئئئی عتئئئئئا  بشئئئئئبهت بئئئئئود ور 

 روز محشئئئئئر بئئئئئدان عقئئئئئا  دهئئئئئی

 جئئئئزا ور تئئئئو رانئئئئی چئئئئرا دهئئئئی تئئئئو

 اليرضئئئئئی كفئئئئئر نامئئئئئ  در گفتئئئئئ 

 

 
 (639ص  )همان،  

 هاهدجم

ر دمجاهئده »سئت. بئا عمئل و اب ئاد مختلئف آن در ارتبئاط ا، ی  در سنت عرفانكاست  یمياز مفاه يكی، مجاهده

راه حئ   نائل شود و يوب  مقامات م نآدمی تا ي، ا و مخا فت با هوهيل دشوارواداشتن نفس ب  تحمّ ی نياصطالح 

 یبخشئ یو حتئ، دهمئوردنظر قئرار دا هحديقـن موضئوع را در يئت ايّئز اهمين سنايی. (697 ، ص1370 ،)سجادي«ابديرا ب

 .(79، ص 1377)ر.ك: سنايی، سروده است «ا مجاهده یف»جداگان  با عنوان 

اي از عمئل و حظئ     شب و روز ب  مجاهده بپردازد و در راه رسيدن ب  حئ كند كب  سا ك توصي  می، سنايی

ات او در حقيقئت ذ و بوي جان جانئان شودچراك  از اين راه است ك  سا ك ب  ح  نزديك می؛ تال  دست برندارد

ز عمئل اان نبايئد انسئ، امئا اين است ك  هرچند هدايت از سوي خداسئت سنايیگردد. ديدگاه بنيادي عطرافشان می

ر نی هئم كئ  دكنئد. در سئخناهاي مختلفئی بيئان میمضمون اين بح  را در ضمن داسئتان ،سنايیاجتنا  ورزد. 

ول بئ  حئ  مئل مهئم وصئتوفيئ  را عا ،تمثيلی بين مراد و مريدي صورت گرفت  و مريد، مجاهده را بيهوده انگاشت 

 ت.سح  ز سوي اساز توفي  و عنايت ، زمين گويد ك  انجام عملاز زبان آن مراد، پاس  می سنايی .داندمی

 بكئئئئن او هئئئئدايت دهئئئئد تئئئئو جهئئئئد

 

 سئئئئئئخن كئئئئئئار و برميئئئئئئار كئئئئئئاركن 

 

 

 

 (496ص  )همان،  

 قتعلّ كتر

دارد و ب  می زجسمانی با خاطر ب  دنيا و پرداختن ب  امورسا ك ا ی اهلل را از د بستگی و ت ل ، هحديقدر  سنايی

 گرديده است. (32: )ان ام«يرٌخَ ةِالخِرَ الدُّنيا ِالّا لَعِبٌ وَ لَهوٌ وَ لَلّدارُ اةُووَ مَا الحَي» لنوعی، يادآور آي
 تئئئئو ايسئئئئتادي چئئئئون كمئئئئر بسئئئئت 

 نئئئئئ  سئئئئئر دل بئئئئئر اقبئئئئئال تئئئئئاج

 

 نهئئئئادي تئئئئئو دل فئئئئرق بئئئئر تئئئئاج 

 خئئئئور و گئئئئل نئئئئ  پئئئئاي ادبئئئئار بئئئئر
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 گئئئئرت بايئئئئد كئئئئ  سسئئئئت گئئئئردد زه

 گرچئئئئ  غافئئئئل بئئئئرين عمئئئئل خنئئئئدد

 

 ده گئئئئئئئئازر بئئئئئئئئ  اوالر پوسئئئئئئئئتين 

 عمئئئل بنپسئئئندد  يئئئك عاقئئئل جئئئز ايئئئن

 
 (79ص  ،1377سنايی، )  

 يرا بئرايئز ؛نئدكی می رفئمقئات دن از ت لّيشكود را دست ياز ق يیرها يبراگام ن ياو  سنايی يد،آیات برمين ابياز ا

 .ست  وصول گردديند تا شاك كز پايد خان  دل را از هرچياو باك، ظهور نور ح  در قلب سا 

، رويئنا. ازيش برانئدرگاه خو  خدا انسان را از دكشود میموجب ز يجاه و مقام ن حبّ ،سنايیاز نظر ، نيافزون بر ا

 د:يگومی يیسنا، شده است. از آن جمل  دكيأت تيّاز من ينفس و دور كب  تر، هحديقاز  ياريبس يدر جاها

 هئئئر سئئئري كئئئز تئئئو رسئئئت هئئئم در دم

 باشئئئد ديئئئدنی زانكئئئ  هئئئر سئئئر كئئئ 

 

 راغ و شئئئمع و قلئئئمسئئئر بئئئزن چئئئون چئئئ 

 باشئئئئئئئئد طريقئئئئئئئئت بريئئئئئئئئدنی در

 (126ص  )همان،   

را  یآدمئ،   دشمن انسان استكا يدن ،از نظر او. (361، ص همان)ندكمی اديا با عنوان قاتل بستگان انسان ياز دن ،سنايی

چ يهئ، گانسئو جئز  مثاب  مردار استيا ب از نظر او دن، عالوه  گردد. بمی ت اوعزّموجب آن  كرد و تريگي میب  باز

 .(369ص همان، )رودنمی س ب  دنبال مردارك

 نشونئد بئ  بنئدگا  خداكئرا  يیهئايدرد و رنج و گرفتار یحت سنايی  كمهم است  يحد، ب  ياعدم توج  ب  دن

بئ  خئاطر  او انسئان را  كئنيا ی نئي؛ دانئدمی ا و توج  او ب  ح يبنده از دن يدوربراي ب  خاطر محبت خدا ، دهدمی

بئ  حئ   طئوف منظئر  سئازد تئا بنئده فقئ  می گرفتئار، ورزدمئی   نسبت ب  اوك یرتيدارد و غ   ب  اوك یحبتم

 .(432)همان، ص باشد

 ليرذا كتر

در ، هيق حددر  یسئنايب  ح  است.  ك  مانع وصول سا كند شومحسو  می یز از رذائل اخالقيحرص و آز و طمع ن

مئل عقئت يحق، نصئرعن سئ  يئ  اكند كمی و خاطرنشان، يل  هشدار دادهرذن يراه درباره ا كب  سا  ياريبس يجاها

ص ين حئرانسئا: د اسئتم تقئكرده،   يآز و طمع را ب  مار و سگ و گرب  تشب سنايی كند.يك میره و تاريرا ت كسا 

 .)همان(باشدمی ن صفاتيا يدارا

گ و امئور نسئان از مئروردگار و غفلئت ان انسان و پريجاد حجا  بيا، ل ين اوصاف رذين آفات ايتراز بزرگ يكی

ن يئتئوان آثئار امی،  سوز بئا حئياز پرغرض و راز و نیاز راه عمل ب، . از نظر او(352)همان، ص ي استو م نو ياخرو

 نمود. كل  را از وجود خود پايصفات رذ

 دـزه

د. يئآشمار میی ب ن اسالمتصوف و عرفاهاي رمجموع يعارفان  و از ز كاز مقدمات سلو يكیزهد ی، نش عرفانيدر ب
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هئر  أو فقدان آن سرمنشئ كیهر پا یزهد سرچشم  اصل، هحديقبر اسا  گزار  ، (83، ص 1388، نيا و پوردرگاهی)صدري

 ند:كمی انين بيچنينن دانا و زاهد ايب يگوورا در داستان گفت يزهد و زهدورز، هحديقدر  سنايینوع گناه است. 

 شئئئئهوات از مئئئئن گئئئئاه نهئئئئيش كئئئئنم

 كنئئئد بئئئاز خئئئويش ز خئئئور  خئئئويا

 كئئئئئنم دانئئئئئ  دو بئئئئئاقلی از قئئئئئوتش

 سئئئاعتی نفئئئس چئئئون شئئئود در خئئئوا 

 برخيئئئئزد خئئئئوا  پئئئئيش از آن كئئئئو ز

 يئئئك دو رك ئئئت بئئئی او چئئئو بگئئئاارم

 

 از  ئئئئئاات مانئئئئئد بئئئئئاز مگئئئئئر تئئئئئا 

 كنئئئئئئد فئئئئئئراز بخئئئئئئود شئئئئئهوت در

 بئئئئر وي چئئئئو گورخانئئئئ  كئئئئنم خانئئئئ 

 مئئئن كئئئنم يئئئئك دو رك تئئئی بشئئئئتا 

 آويئئئئئئزد مئئئئئئن در بيمئئئئئئار همچئئئئئئو

 از آن نفئئئئئس گشئئئئئت بيئئئئئدارمب ئئئئئد 

 (135ص  ،1377 ،)سنايی   

و  كانئد يخوردن غاای، نفسان يهاو خواهش يويا دنياز  اا ين دوريع، سنايیزهد از نظر : توان گفتمی، نيبنابرا

 باشد.می انجام اعمال و عبادات

 يو .داردمئی برحئار یييئارا از ا تزام بئ  زهئد ر كسا ، ر عرفايز همچون ساين سنايی  كاست الزم ب  يادآوري 

 در. اسئت  حئيقئت در حق ين زهئديچنئ يرسئاند و مشئترمی انسان را ب  ح ی، قي  فق  زهد حقكند كمی دكيأت

 .(372ص  )همان،ي نداردچ اعتباريه ی،تيو عار ي  زهد ظاهركیحا 

 عبادت و خلوت

و فرهنئگ ، هممئدردكئ  ه یسئانكبئا  د ب  عمئل بپئردازد ويبا ،آخرت لجمع نمودن توش يانسان برا، سنايیاز نظر 

 ت.ان متفاوت اسياز آدم يك  طلب و مراد دل هرچراك؛ ارتباط نداشت  باشد، يستندسن  او نهم

 اي گيئئئر از ايئئئن جهئئئان مجئئئازگوشئئئ 

 پيونئئئئد بئئئئود كسئئئئی نئئئئ  تئئئئو را بئئئئا

 

 سئئئئئئئازمی درو جهئئئئئئئان توشئئئئئئئ  آن 

 تئئئا تئئئو گريئئئی بئئئدرد و آنكئئئس خنئئئد

 (730، ص )همان   

او  يی  گئوكند كعبادت  ياگون  د خدا را بيانسان با، رويناافتد. ازنمی مقبول یهر نوع عمل ،سنايینظر از گفت: د يبا

ل ند و شئاهد و نئاظر اعمئايبیم اما خداوند هر  حظ  او را، يندبنمی   اگرچ  چشمانش خدا راكد بداند يند و بايبمی را

، یطنت و مرتب  بئا  همان صورت عمل اسك ،يمرتب  ظاهر؛ عمل دو مرتب  دارد: توان گفتمی  كنجاست ياوست. ا

 .(95، ص همان)دهدمی لكيقت عمل را تشياد و حقي  بنك

 يعتاز شر يرويپ

ده يئدانئد. او عقي میالزم و ضئرور كمراحل سلوهمل  ت را در يد ب  شريّ  ا تزام و تقكاست  یسانكاز جمل   سنايی
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را بئ  نجئات  كدهئد و سئا می رييئرا تغ ی  صفات آدمكاست  وازمی از  يكی، یشرع تكا يف  عمل و انجام كدارد 

 گرداند.می واصل

 منقئئئئئاد آنكئئئئئ  او شئئئئئرع را شئئئئئود

 برهئئئئئی تئئئئئا بنئئئئئده شئئئئئرع بئئئئئا 

 

 عنئئئئاد بئئئئراه نئئئئرود چئئئئون خئئئئران 

 ديئئئئو رهئئئئی ورنئئئئ  گشئئئئتی بپئئئئيش

 (472همان، ص )   

 ركذ

ر كئذ بئ  یز  دل آدمئ  اركن باور است ير اب ،سنايیم مرتب  با عمل است. ياز مفاه يكی «ركذ»ی، در سنت عرفان

و  نئانيطما، موجئب ام خداوندكر ن  ذكست م تقد ا «ااَل بِذِكرِ اهللِ تَطمَئَنُّ القُلوُب»  ياد خداوند است و مطاب  آينام و 

 گردد.یاز  غز  م كسا  يو دور یمنجر ب  ثابت قدم

 بئ  هر حظئ  اره وهمئو ك  سئا كن است اي ،ركاول ذداند. مرتب  می ذومراتب يار را مقو  كذ سنايی، ينهمچن

  ند.كاد ير ح  باشد و او را از دل و جان كاد و ذي

تئا و وسئت اة ر دربئاركئفو ت یر  سئانكئشتر ناظر بئر ذيبی، ر مرحل  قبلك  ذكن باور است ياو بر ا، در مرتب  دوم

 یهئوده و عملئيب، كئرنوع ذ نيگر انجام ايد، يدرس یب  منازل و مراتب خاص ك  سا ينكاز اپس اربرد دارد. ك يااندازه

  ود را در حضئور حئخئ یوقتئ، ك واصلسا  اما. ب استي  غاكرد كاد يد يرا با یسك  آن چراك؛ يشان  استاندوت ك

 ر او نخواهد بود.كب  ذ يازيگر نيد، يابدمی

 رياز به پين

 گونئ نيجئود نئدارد. او، شئدپرداختئ  باآن  يهایژگيت و وياهم، رير پكمار ب  ذي  مستقك ياجداگان  فصل، حديقهدر 

و  ،ودهنبئ يازيئر آن نكئ  ب  ذكار بوده است كچنان آش سنايیدر نزد ، خوديخودير ب ت پي  اهمكرد كتوان تصور می

بئ  ر جاهئاي مت ئدد، د يو، نيبا وجود ا. (97، ص 1388 ،)روزبهانیدينخواهد رس يیمدد او ب  جای  بكدانست  ك میسا 

  راه را كئ  همچئون چشئم ك يريوجود پ، ي مراد پرداخت  است. از نظر اوهایژگيوبيان ز ير و نيت وجود پيّان اهميب

 يت است.مت و والكح، رين پيا یژگياست. و يضرور ،دهدمی نشان

 بئئئئئود راه ديئئئئئده پيئئئئئر بايئئئئئد كئئئئئ 

 هسئئئئئت پيئئئئئر از واليئئئئئت دينسئئئئئت

 

 بئئئئئود بئئئئئر عقئئئئئل برگزيئئئئئده تئئئئئا 

 آنكئئئئ  گوينئئئئد پيئئئئر پيئئئئر اينسئئئئت

 (721، ص 1377)سنايی،   

صادق است. بئ  ، اركن ياست و همچون او در ا ميهمچون حضرت ابراه كمت و م رفت،ر اهل حيپ ،سنايیاز نظر 

، يننئ  بئ  صئورت آن. بنئابرا، يقت عمل توج  داشتب  حق ی،نيف ديا كدر عمل و ت مي  حضرت ابراهكل ين د يا
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هئل م رفئت ا ،ميحضئرت ابئراه ن  همچئوكئند ك  يطر یط يمرشدسا  نظر   بر اكاست  اين كف  سا يوظ

 .(722)همان، ص يابدتا ب  وصول ب  ح  دست ، باشد

. او هنمئون شئوندتوانند آدمی را راين باور است ك  وهم، احسا ، خيال، و حوا  ظاهري نمی بر، سنايی

اگئر هئم در  ز او، حتئیكند ك  بئدون پيئروي او خاطرنشان میكرده، م رفی  بهترين پير را حضرت محمد

بئديل تد  ب  زر وجو سْآدمی بايد از عمل او متاب ت كند تا مِ، رسی. پسب  حقيقت نمی، مسير سلوك باشی

 .(204، ص همان)گردد

  مئانع راه هئر كئند كمی  يگردد و توصمی ادآوري كر و سلويرا در راه س یوجود موان ، در بح  از عمل، سنايی

 شف و شهود باشد.كخود ، ن مانعياگر ا یحت از راه برداشت،يد آن را با، ي باشدزيچ

و ی لباطيئذائئل دناز رو نيز هريك  ینفسان ،یجسمان يهاخواهش، از ادبيات عرفانی خود مختلف يدر جاها يو

 .(644ئ493ص  )همان،ندكمی انيب كرا ب  عنوان موانع سلو يويمتاع دن

 مراتب عمل

ر عشئ  د»ا عنئوان بئ یاتيئدر ضئمن اب ،سنايین مسلل  را ير ايراتب است. تفسمي ذوعمل امر، حديقهبنا ب  گزار  

 ند.كمی انيب «يمجاز

 يهئااز ن مت يمنئد  خئدا را بئ  طمئع بهرهكئهستند  یسانك اند. دست  اول،اهل عمل دو دست ، سنايیاز نظر 

طلبنئد می را یر ن مات بهشتيو سا اهیدنيو نوش هاینند و ب  هنگام عبادت از خداوند تمام خوردنكمی عبادت یبهشت

 .(335ص  ،همان)ندارند يارك، طلب نمودن خود خداوند و ب 

  يئاز آ بئ  تبئع، بئاداتعآنان از انجام اعمئال و  ی  مقصود اصلكهستند  یسانكدست  دوم ، سنايیدگاه يبنا ب  د

ا راو  يجئز  قئا يزيئز خداوند چانگام عبادت ب  ه، يشانخداوند است. ا يمنحصرار طلب رضا «رِضوانٌ مِنَ اللِّهِ اَكبَر»

 .)همان(نندكنمی طلب

 نسبت عمل با علم

  بئ  كئتند هس یاتياب، يم. دست  اولخوریبرم اتيب  س  دست  از اب، حديقهبر اسا  ، يان عمل با علمدر با  نسبت م

. در بخشئندیم يعلئم برتئر را بئر   عملكهستند  یاتياب، عمل و علم اشاره دارند. دست  دومرابط  دوجانب  و متقابل 

 .كندمیی ز علم را برتر از عمل م رفيدست  سوم ننهايت، 

دن بئ  يو رسئ مقام شكوفايی م نئويص ود ب   ي  براكد دارد كيأت  تكن نيبر ا، اتيدر دست  نخست از اب سنايی

 يئكخلئ   ي  براكطور همان .(73)همان، ص باشدمی مان از علم و عملوأت يمندبهره، ل ين وسيبهترك، ت سلوينها

د هم عمئل باشئد و يز باين و دو ت نيوجود آمدن د  ب يبرا، وجود داشت  باشند همتاي مادين  و نرين م د هيبا ،انسان

از ، ين حئالدر عئ. خود را بئ  مرحلئ  عمئل برسئاندهاي د دانست ي. انسان با(319)همان، ص هم علم وجود داشت  باشد
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از . ي و ارز  علم ب  واسط  عمل اسئتسودمند، سويك. از (315)همئان، ص ابديدست  وشش و عمل ب  علمك  يطر

 .(292)همان، ص ی خواهد بودآدم يگرفتار ليما ،  ب  عمل منجر نشودك یعلم، يگرد يسو

 ة  نحئوكئ ، هرچنئدخئدا ك  زائئر خانئ دارد می انيب سنايیعمل بر علم اشاره دارند.  يب  برتر، ياتدست  دوم اب

 . بنئابر(320)همئان، ص افتدنمی عمل او مقبول، ياوردجا نك  اعمال مربوط ب  حج را بیاما تا زمان، كردن را بداندت اريز

 نئد و خئود  از آنكمی   بار گئوهر حمئلكاست  يیهمچون چارپا، ندك  ب  علم خود عمل نك یعا م، هحديقتا  ك

، ك  خنجئرطور نهما. است «خنجر»مثاب  دانش ب  ن،يشود. همچنمی حمل بار را متحمل یفق  سخت؛ بهره استیب

خئود را  یارز  واق  زيده شود علم نيرس يروزيو ب  پ، يور  برده شود  با آن ب  صف دشمن كارز  دارد  یهنگام

 .(291)همان، ص دهدمی عمل نشانتحق  در 

، يئردنجئام گ  بدون علئم اكرا  یعملار و ك، سنايیم علم بر عمل اشاره دارند. ات بر تقدّيدست  سوم اب، تيدر نها

)همئان، آوردنمی   باررا ب يچ حاصل و ثمري  هكمغز است یب لهمچون دان ین عمليچن: و م تقد استدانست ،  ثمریب

،   تئنهمواره نسئبت بئ ك  جانآنجاازند. كمی  يتشب «تن»و عمل را ب   «جان»نجا علم را ب  يدر ا، سنايی. (321ص 

از نظئر او ، ين. همچنئ(318)همان، ص سان از عمل ارزشمندتر استز ب  همانيعلم ن، است يواالتر ارز  باال و يدارا

زه بئ  انئدارچنئد ه، ك  ارز  علمیحا در. كم استار يبس، شودمی انجام یمدت زمان طوالن ی  در طك یارز  عمل

 .(319)همان، ص ار واالتر خواهد بوديبس، يك  حظ  باشد

از  يئك  هركئ يدارد مزدمی اظهار، ردهكان يب «ما  ا م و ا مت لّ یل فيا تمث»  با عنوان ك هم یليدر تمث ،سنايی

 انجئام ياديئار زيار بسئكئ، يسئ  بئا مهنئد ارگر در مقاك  كنيبا ا، روينااز. مربوط ب  دانش آنهاست ،رنديگمی نهايا

ارگر مئزد كئنسبت ب   دارد و يشتريز  بز اريعملش ن، شتر استي  علم و دانش مهند  از او بی ازآنجاكو ، دهدمی

 .(318ئ320،ص همان :)ر.كارگر واالتر استكاز عمل ، ارز  علم مهند : گفتتوان یند. پس مكیافت ميدر يشتريب

ظئر ناز ، عمئل ويئان علئم م ی  نسئبت اصئلكج  گرفت يتوان نتمی اتين س  دست  از ابيا یس  و بررسياز مقا

تئا در ، اشئدبم اهئل علئم هد هم اهل عمل و يبا، سنايیوجانب  آنهاست. انسان از نظر همان رابط  متقابل و د سنايی

 ابد.يب  ح  دست  كسلومنازل 

 تايعمل در بهگودگب. 

 عمل

ر يئفراگ يادغدغئ ، )فراحيات يا خئداگونگی(ش كمل ب  ين ايبر حيات(رنج و )گردون  از سمساره يرستگار، «سميهندوئ» در

)راه  گئي یتئكو به )راه م رفئت( گئيجنان ، )راه عمئل( گئي  رمكشود: یحاصل م (مارگ /يگ )ي   عمدتار از س  طركاست 

از  ، يكئیشودیافت ميدر آن  يیهندو ي  مجمل باورهاك يعنوان اثرب ، بهگودگيتا. (267ئ254 ، ص1380 ()نا ،محبت

توانئد بئا انجئام می انسئان، ن راهيئر ااسئت. د )راه عمئل( گي رم، كندكمی نجات از سمساره مطرح ي  براك يیهاراه

 عمئل بئدوناز طريئ  ژه يوو بئ  انئد)دهرمئ (ینئيف ديوظا ين حال،  در عك یف طبقاتيعمل ب  وظايك، ن يارهاك
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 یبئ  م نئ، ياز نظئر  غئو«  كرمئ». (29، ص 10، ج 1987انسئول، )يی برداردرها يگام ب  سو، ( كرم)نيشكام چشمداشت 

 گيتـاهرچند در . ا عمل استيار ك یاصطالح ب  م ن  ب كاست  ياواژه، «رسدمی ب  ظهور شود ومی   انجامكآنچ  »

. واژه عمئل در (118، ص 1975)هيرينئ ، يی اسئتمتون ودا «ا  باداتعلم»  مربوط ب  كنظر است مورد عمل ةژيل وكش

 .(126، ص 1996فلوود، )داردی اشاره ف طبقاتيو وظا ینيهم ب  اعمال روزمره در جهان و هم ب  اعمال د، گيتا

و  نئددار كسلو یرفتب  اب اد م  یابيان دستكمتر امك  ك یسانك ياست برا یقت راهيعمل در حق، بهگودگيتادر 

ل يئامشئتر تي  بكبل ،ستنديشناسان  نيیبايا احساسات زيو  یو عاطف یروحهاي چندان دستخو  جاب از سوي ديگر، 

راجع بئ  م رفئت  جوناآرال ؤدر پاس  ب  س، كريشنا. (39، ص 1383، )موحدياندارند یو عبادات شرع یب  مجاهده جوارح

 رفئت و ماهئل  يت بئرامردم گااشتم: راه م رف يش پاينش دو راه پيمن از آغاز آفر»د: يگومی ن پاس يچن، و عمل

 .(3، بند 3گفتار  ،1385گيتا، بهگود)«ي اهل عملراه عمل برا

. از جملئ  كنئدیم دكيئأن تت آيّخواند و بر  زوم و اهممیرا ب  عمل فرا آرجونا، يتاگاز  ياريبس يدر جاها كريشنا

 ، بنئد3 ، گفتئارهمئان)كنئدی میم رفئ «گناه»عمل را ب  عنوان  كو تر ی ت آدميسرشت و طب يعمل را مقتضا ، كنيا

ي ست الزم و ضئرورجهان ا يا  خدكز يخود  ن يبرا یعمل را حت، كريشنا  كاين. جا ب (33، بنئد 3همان، گفتار ؛ 6ئ5

 ردن الزمكئعمئل  ايا بئر ت )وداهئا( ريام شركاح يريادگي ،نيهمچن كريشنا. (33، بند 2، گفتار 1977 بهگودگيتا،)داندمی

ه و ز مورد قبئول بئوديا ناقص ني ز ويعمل ناچ، يتادگاه گيند. از دكی میم رف یاز ناراست یراستبيانگر داند و آنها را می

ز ئزل تمئام و بئدون تت بئا همّئ ین عملي  چنكن شرط مهم ياما با ا. رهاندمی ج از گردون  تناس يتدرشخص را ب  

 .(41ئ40، بند2، گفتار 1385 بهگودگيتا،)رديانجام گ

ن   در دروكئ یف اخالقئين اصئول و وظئايئ  اكئر شد كد متايبا، يك از طبقاتف هريرغم  زوم انجام وظایعل

، 4، ج 1987هونی، مئا)شود گر ب  عهده گرفت يگر از طبق  ديد يتواند توس  فرد، نمیرندخاص طبقات قرار دا يهانظام

فئ  ي  انجئام وظبئ  اقئدام كئن اسئت يئبهتر از ا ب  طور ناقص انجام دهد،هرچند ف  خود را ي  وظك یسك. (330ص 

 .(35، بند 3، گفتار 1385 ،بهگودگيتا)ديگران نمايد

از عمئل  یو زمئان، بندايو آرامش ب ي  از عملشان شادكرسند می وفايی م نويشكب   یان زمانيهم  آدم يتا،در گ

 )آننئده(يسئندرا خئدا خئود  شئ ف و خريئز؛ او باشئد يش خداوند و بئراياين،   آن عملكشوند می ش مسروريخو

  كئارد دادامئ   يیاوند تا جئن رياما ا يد ب  عمل بپردازد،انسان با ،كريشنابنا ب  گفت  . (115، ص 1380مقئدم، )جال یاست

 .(18ئ17 د، بن3،گفتار 1977 ،)بهگودگيتاي برسدب  شاد، يگرر ديون و آرامش و ب  ت بكشخص ب  مرحل  س

 هامراتب عمل بر اساس گونه

 تفئاوت اعمئالموجئب ها تفئاوت در گونئ . يرنئدگمی سرچشئم  )كيفيّئات از ئی(«هاگونئ »اعمئال از ، گيتـااز منظر 

، )پركريتئی(عئا م یا س  است داد در ماده از ئيس  جوهر ، ها در واقع. گون (29ئ27، بندهاي 3، گفتار 1385 ،بهگودگيتا)گرددمی

جئز  يزيئچي، دادها مئاديئاعمئال و روهمئل د و هستن (تنبلی)و تمس (شور خودخواهی)، رجس(روشنايی)ي ستوههاب  نام
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عمل را بئ  سئ  ، هابا توج  ب  تنوع گون  گيتا. (302، ص 1، ج 1375 شايگان،ر.ك: )ستنديمداوم آنها ن يهاتيماحصل ف ا 

 :كندمی مينوع تقس

 ،ق انجام شـودچشمداشت و فارغ از تعلّيو ب يو دشمن يشائبه دوستياگر ب، ي استف آدميلكه انجام آن تك يعمل

اسـت و  يسـعمـل ر ، يار انجام شودف بسلّكا به تيا از سر پندار يجه يه به هوس نتك يعمل .ي استاعمل ستوه

 .(23ـ25 بند ،18 گفتار،1385 ،بهگودگيتاعمل تمسي است)، عملي كه از سر ناداني بجا آورده شود

 مراتب عمل بر اساس طبقات چهارگانه

 در نظئر رمئ (دهشئرام  وارنآی)ف طبقاتياز وظئا يرويئژه پيوب ،  تياز شر يرويرا پ گيتا یم اصليت ل، محققان یبرخ

نظئام شئامل  يرفتئار يعمئل بئر اسئا  ا گوهئا ،گيتادر . است« ار سختك» يب  م نادر اصل ، فيلكرند. تيگمی

 ینئيد ياوردار از م نئ  در اصل برخكش را يف  مربوط ب  طبق  خويا وظيف يلكد تيس باك. هر استاست( ك) یطبقات

. اسئت يفردبئ  صئرف منحيوظئا يدارا، ي از مئردماهر طبقئ ، عالوه  انجام دهد. ب مقدّ يعنوان رفتارب ئ  است

هرچنئد صئرف . (35 ، بند3،گفتار 1977)بهگودگيتا، موجب ضرر است، يف  خوديگران و غفلت از وظيف ديپرداختن ب  وظا

. اسئت ياركزيپره ،نبرهم يكف  يانجامد. وظیو نجات نم يب  رستگار يیتنهاز ب يش نيف خويا كف و تيانجام وظا

ت ، همّئتب  خئدم هشودر در نهايت،و  يشاورزك  ب  تجارت و يشياو. ردازدپیو جنگ م یتنها ب  امور نظام،  يشاترك

، 1995وا كئر، )  دشمن اسئت يلعمبارزه ،  يشاتركل انتسا  ب  طبق  يد ب ،  آرجون لفيتا وظي  در گك، رويناگمارد. ازیم

ح نقئش يشئرت،  رمئكمئوزه اره آتا دربيگ یمنظور اصل. هاستنده هم  انسانينجا نمايدر ا  آرجون. ظاهرار (135، ص 1ج 

 .(272 ، ص1، ج 1372 و ديگران، )اباذرياست يف فرديلكنِ انجام تيراست

شئنا يرك، عالوهند. بئ كخود غلب   یليمی  بر اندوه و بكند كرا متقاعد  آرجونا  كن است يشنا ايركف  يوظ، گيتادر 

يئ  از نظرگيتـا ، يئبن ترتي. بئد(33ئئ31بنئد  ،2گفتار  ،1977 )بهگودگيتا،ندكمی دكيأت  آرجون یف  طبقاتيبر  زوم انجام وظ

، ج 1987، هيلتبيتئل)نئدكی میبانيپشئت يم نو كو مراحل چهارگان  سلو یف طبقاتيوظاسلسل   ی نيدهرم    شرامآوارن

طبقئ   يرابئچئ  ؛ یاز زنبد از جنگ سر يز تو نبايد: از نظرگاه طبق  خود نيگومی آرجوناخطا  ب   كريشنا. (351، ص 6

ن يچنئ   بئ كئ !تئايپسئر پر يا، ها يشئاتركست. خوشا ب  حال ين با اخالص يواالتر از نبرد يزيچ چيه، يانجنگجو

 .(38و33ئ32 بند ،2گفتار  ،1977 )بهگودگيتا،فراخوانده شوند یسمقدّ جنگ

 ليرذا كتر

 ،شئناكري .رفت  اسئتگره قرار مورد اشامكرر گيتا   در كاست  یاز مباح  مهم يكیی، و جسمان یت لقات نفسان كتر

ی، خئواهآرزو، وا حئ ياجتنئا  از ارضئا دارد. از جملئ ،مئی لئ  برحئارين صئفات رذيرا از متخل  شدن ب  ا آرجونا

 گويد:میگيتا در بخشی از ، كريشناحرص و آز و... ، خشمی، پرستشهوت، تن یآسودگی، ادوستيدن

يـوگي بايـد... »؛ (2، بنـد 6، گفتـار همان)«ود را ترك كندهاي خكسي از راه يوگا نتواند رفت  ز آنكه هوس»

و آنكه گردش  هان را » .(10، بند همان)«انديشه و تن رام گرداند و از بند آرزو و تشويش مال دنيا فارغ آيد



140    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

بـه بالـل  ! زنـدگي، اي پسـر پريتـا .پيروي نكند و در گنـاه بزيـد و بـه ار ـاي حـواس خشـنود گـردد

 .(16و 4ـ7، بند 3ر ، گفتاهمان)«گذاردمي

ت كئواسئت  حرخل و يئو آزاد از تما نتئرلكبئا احساسئات تحئت  یان مسئائل احساسئيئ  در مكرد يگمی ادي آرجونا

  منجئر كئ ،وازه جهنمخشم و حرص را ب  عنوان س  در، اقيشنا اشتيرك ،ن منظوريبد. (309، ص 4، ج 1987دالتره، )ندك

 .(36ئ41 ند، ب3؛ گفتار 22ئ21، بند 16، گفتار 1977 ،)بهگودگيتاشرح داده شده است ،شوندمی روح يب  نابود

 عتياز شر يرويپعبادت و 

ن يئبئ  ا ، ووجئ  نمئودهت يرسئتگارل بئ  يدر ن، ي تاز شر يرويز پير عبادت و نيثأ  ب  تكاست  یاز متون يكی، گيتا

ام كئخسئت احرد. نكئ یاناست جدا تئوتو باشد تا راست از نار ي  شرع راهنماكبگاار »مسلل  مهم اشاره نموده است: 

  او را كئدهئد می فرمئان اآرجونئصراحت بئ  ب  كريشنا . (24بند  ،16گفتار  ،همان)«ار بندكگاه بدان ر و آنيشرع را فراگ

را  یعبادت عملئتنها ، ن بادتع ،كريشنااز نظر . (34ئ33 بند؛ 14ئ13 ، بند9)همان،گفتار يدمر خم نماكبپرستد و در عبادت او 

، همئان)گرددمی سو ارزشمند و مقبول مح یعنوان عبادت  ز بي  صرف گو  دادن ب  سخنان او نكبل شود،می املش

 .(70، بند 18گفتار 

يئز اشئاره ن «یقربئان» گئر تحئت عنئوانيب  مسلل  مهم د، م عبادات و سجده در برابر خداوندعالوه بر انجا، گيتا

مئن سئجده  يده و فئرا رو یدر راه من قربان، پرداز و دل هم  در من بنداد من يسراچ  خاطر ب  »د: يگومی و، نموده

 .(65 ، بند18گفتار  ،همان)«يدرس یمن خواه ي  ب   قاكآر 

 ركو ذ يق بارز عمل: قربانيمصاد

اسئت.  یقربئان، اسئت دهيئد گردكيئأمطرح شده و بر  زوم انجام آن تگيتا   در ك، ی مهمنيف و اعمال دياز وظا يكی

د يئ. امئا با(15ئئ14 ، بنئد3، گفتئار همئان)ي استضرور يامر،   در وداها مقرر شدهك یب  عنوان عمل، یل قربانانجام عم

 را «م رفئت» یان آنها قربئانيز مو ا، ی پرداخت ان انواع قربانيب  ب، 30تا  25ي در بندها، در گفتار چهارمگيتا در : گفت

گيتـا منظور  .(33 ، بند4گفتار همان،)«گر برتر استيد یم رفت از هر قربان یقربان»رد: يگیها در نظر میر قربانيبرتر از سا

، ميسئتقمرد و بئا تجربئ  يئگیرا از ساحت وجود انسان برم یو دود  ك  شكاست  یهمان م رفت، ن نوع م رفتياز ا

 .(35، بند 4،گفتار 1385 ،بهگودگيتا)گرددمی ن بر او حاصليقي

شئود. یم یارز آن تلقئبئ  يو از مصئاد، با راه عمل در ارتباط بوده، گيتادر   كاست  یمياز مفاه يكیز ين «ركذ»

حئ  گمئارد و  يد مدام دل دريوگی با» د:يگومی، رويناياد او باشد. از  همواره ب  كدهد می فرمان  آرجونب   ،كريشنا

 ردن اودا و يئاد كئردن نئام خئكند ك  ذكر كخاطرنشان می كريشنا. (10، بنئد 6گفتار همان، «رخت در كنج تنهايی كشد

يئز. دل و ب  جنگ برخ پس اي پسر كنتی همواره مرا بياد دار و»گويد: وصول انسان ب  ح  شود. آنجا ك  میموجب 

شئاي واالي رووب  پ، زدداگمان ب  من رسی. چون كسی دل در مراقب  گمارد و خاطر از غير بپرجان در من بند ك  بی

 .(7بند  ،،8 ارگفت ،همان)«تابناك واصل شود
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 خالصانهعمل 

 یرونئي  بيو محتاج شرا سر استيم ین در صورت خاصاياما ، داندینجات م يهااز راه يكیراه عمل را گيتا ،  كنيبا ا

. (212 ، ص1384 ،)راسئخیيئدن فراغت از عمئل ناميد بتوان عمل در عيژه را شاين نوع عملِ وياست. ا ياژهيو یو درون

 یابين راه دسئتيترد. آسئانب  بار نخواهنئد آور يانندهدكيّمق يارماك چشمداشت ب  انجام رسند،، بدون چنانچ  اعمال

اذ  كئت نيئحئس او  یخئواهخودو انجئام اعمئال بئدون  اشئنيركم همئ  اعمئال بئ  يتقئد، ن فراغت از عمليب  ا

 .(51، ص 1381،)شاتوكاست

سئتلزم م  كئده اسئت شناخت  ش كارما()نيشكام شتيشتر با عمل بدون چشمداب، ي بشرب  ابنا كريشنا يم م نويت ل

م و يقئام تسئلمبئ   را كسئا ، گيتـا. (382، ص 1953زيمئر، )يكی استنفس  با هم  ی  فكاست  يیم نفس ب  خدايتسل

ا نظئام يئو  ینو نفسئا یالنر عقكر و تفيهرگون  تدب از ب  دور، يمان و عش  ب  ح خواند تا با امی نفس فرا یفراموش

 .(9، ص 1391، )گراوند و صباحیديض و رحمت ح  پناه جوياي ب  فشرام آ است وك

ر عمئل بئدون بئكيئد أضئمن ت، كريشئنارده اسئت. كئاشئاره فئراوان ار مهئم ين آموزه بسيب  ا كريشنا، گيتادر 

بئا    عمئل راكئرا  یسئانكد. او يتئوان رسئمی از عمل تمرتب  فراغ ب  كار،ن ي  با اك كندمی نشانچشمداشت خاطر

ش ي  عمل خئوكرا  یسك شناكري. (47ئ52 ، بند2، گفتار 1385، )بهگودگيتاداندمی  يفروما، دهندمی ج آن انجاميتوج  ب  نتا

 م عمئلبئ  انجئا ضو بی غر اشت  بدون چشمدكرا هم  یسك نادان و ،دهدمی ج  آن انجاميمنف ت و نت يرا از رو

 .(25، بند 3)همان، گفتار كندمی دانا خطا  پردازد،می

طئرح شئده مت يّن كیاخالص و پا يل انجام عمل از روكغرض ب  شیانجام عمل ب، گيتا يهاقسمت یدر برخ

و بئ  »د: يئگومی  كئ. آنجا كندمیی م رف يب  آزاد یابيدن ب  ح  و دستيرا عامل رس )بهكتی(يورز، عش گيتااست. 

از  ،چئ  هسئت   است و هريحم ی  بر هم  هستك  ب  او كد يرس ین راه توانيتنها از ا، !تايپسر پر يا، عين مقام رفيا

 .(71، بند 18گفتار ؛ 22، بند 8همان، گفتار )«يورزعش اوست از دل و جان 

گيتـا ، ينآميزند. همچنئمخلصان ب  خود خداوند اختصاص دارند و با وجود آنان در می ،كريشنابنا ب  گفت  

محسئو   حتی شئخص گناهكئار نيئز از نيكئان، اشتن آنك  با دكند میاخالص را همچون اكسيري م رفی 

 (.29ئ31 بند ،9)همان، گفتار گرددمی

 نسبت عمل با علم

. بخشئندمی علم را بر عمل رجحئان ی،بوده است. برخ يیران هندوكهمواره مورد توج  متف يان عمل با علم،نسبت م

ن بئا يدو راه علم و عمل را متبئا، گيتامفسران از  يكی، شنكرهدهند. می حيعمل را بر علم ترج، سكعب  گر يد یبرخ

ش ينقئا  از جمئال خئو،   نور علئمكد باشد يتواند مفی میعمل تا آن هنگام ،يرده است. ب  نظر وكگر تصور يديك

ب  حئال او  يگر سوديد، اعمال، ندكسمساره عبور  يايابد و انسان از دري  علم تحق  كنيمجرد ا  برنگشوده باشد و ب

ن يئبئر ا، گيتاگر از مفسران يد ، يكیرامانوج . (438، ص 1، ج 1973؛ داسگوپتا، 288، ص 1، ج 1375 ،)شايگاناشتنخواهند د
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 یسئكشئود و هئر می شتنيرا راه عمل سرانجام منجر ب  م رفت خويز ؛  راه عمل بر راه علم مقدم استكباور است 

 .(443ئ441داسگوپتا، همان،ص )شتن را هم انجام دهديخو يو ضرور یف شرعيوظاد ير بايناگز يوندد،  ب  راه علم بپك

كند ك  بيان می ب  طور صريحگيتا خود : بايد گفتگيتا در با  نسبت ميان عمل با علم، بر اسا  گزار  

م را خردمندان، عل كودكان و ن »كند: بيان میچنين صراحت ب  يك از اين دو راه از ديگري جدا نيست و هيچ

 ،1385 گودگيتئا،)بهيئز داردحقيقت آنك  يكی از اين دو را داشت  باشد، ديگئري را ن  باما «. ننددااز عمل جدا می

ر اظهئاچنئين هاي يئوگی راسئتين پس از بيان ويژگی، در بند نوزدهم از گفتار چهارم ،كريشنا. (4ئ5، بند 5گفتار 

، بنئد 4ن، گفتار )همانندا فرزان  خواكند: عمل او در آتش علم گداخت  و پاك شده است و دانايان چنين كسی رمی

نئوع تاهري آن دو، د يئل دوگئانگی ظئ .هر دو در مسير رستگاري مفيدنئد، م رفت راه علم و راه، گيتادر  .(19

ز م رفئت ااند و اهل عمئل است دادهاي بشري است، اما ن  ب  اين م نا ك  سا كان طري  م رفت از عمل فارغ

زيرا اگر  ؛م رفت است انسان براي فهم حقيقت عمل، نيازمند. و ملزوم يكديگرنداند. علم و عمل، الزم بهرهبی

فئت بايئد يدن ب  م ردر عين حال، انسان براي رس. تواند ب  حقيقت عمل راه يابدنمی، كسی فاقد م رفت باشد

سئلوك بئ  ل زمنئاا در تانسان هم بايد اهل عمل باشد و هم بايد اهل م رفت باشد ، ب  عمل بپردازد. بنابراين

سئی را بئ  كبا خودداري از عمل ب  مرحل  فراغ از عمل نتوان رسيد و محئض تئرك عمئل »ح  دست يابد: 

 بسئتگی انجئام دآن را بئدون  . كسی ك  ب  عمل خود م رفت داشت  باشئد،(4، بند 3، گفتار همان)«كمال نرساند

 ساند.رم رفت میمنزل ، انسان را ب  غرضدهد. از سوي ديگر، عمل بیمی

 تايقه و بهگودگيعمل در حد كتر

، شئدبا یت امئر ا هئت و غرض اطاعيّ  نكهرجا ؛ ت و غرض استيّبست  ب  ن ،عمل يیبايو ز یزشت، یسنت عرفاندر 

تن و سئكش یشئتك ،روينا، آن عمل ناپسند است. ازد بر ح  باشديت و غرض زايّ  نكعمل مستحسن است و هر جا 

فئرق اسئت  س،پئ.   اهل م رفت استكاست  ی  خضر در مقامچراك ؛ده استيسندقت پيشتن از خضر ب  حقكغالم 

 كند.می   بر اسا  فرمان ح  عملك یسكند با كمی عمل ی  بر اسا  غرض نفسانك یسكان يم

ضئ  عر خا صئان را  اعمال خود ك  همچون خدا،است  یسكم خدا يركبنده  ،حديقهاز جمل  در  ،یات عرفانيادب در

 بئر اسئا  ی،نئيد آدا  وعبئادات، م ابئد، اءيئتئب انب، كلت و شئرافت مسئاجديفضئ یر عرفانكتفدر  ين،. همچنكند

 .(1665ئ1663، ص 4، ج 1386كبرآبادي، )اینفسانهاي ب يو شا ین  بر اسا  نفع شخص در عمل است، یغرضیب

اهئد قئواي انسئان اگئر بخو: گويدمسجد اقصی را... می عمارت كردن سليمان داستاندر ضمن  ،سنايی

ماننئد سئليمان بايسئتی  حيوانی او از اواطاعت كنند و براي ساختن عمارت عش  و اخالص او در كئار باشئند،

عاشئ   :گويئدگاشت  بئود... می حاتم طايیاي ك  در كرم از همچنين وي در قص  خليف د. غرض عمل كنبی

ب  ترك عمل رسيده اسئت. ي نئی يك از اعما ش از سر غرض و كسب پادا  نيست، چون ب  مرتحقيقی هيچ

بلكئ  او چئون حئ  را ؛ ن  براي رسيدن ب  بهشت و ن  از سر عادت يا بيم از دوزخ است پرستد،اگر ح  را می
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غئرض بئر كرده، درست ماننئد خورشئيد كئ  بی عملی نظررو، ب  بیبيند، خواهش دل در او راه نيابد. ازاينمی

 .(104، ص 1389 پازوكی و گراوند،؛ همان)تابدهمگان می

 يدا را بئرا  خئكئ بر خالف عابئد،. ندكغرض پرستش ی  خدا را بكاست  یسك یقيحق عاش  در سنت عرفانی،

  كئنئد. امئا آنكمی از سر غرض عمل يد است،مقام تقل   درك یسكند. كمی د بهشت پرستشيا ب  اميتر  از جهنم 

  كئخداسئت  یأن و ئشی، ن مرتب  از عاشقيا .(1389 گراونئد،پازوكی و )ندكمی غرض عملیب، با ح  دارد يوند م نويپ

ر قت علئم ديند: حقيگوی میمختلفهاي عارفان در داستان، رونيند. ازاكمی عمل «رشوتیعلت و بیب»، همچو ح 

 در یتيز وجئود عئارشئدن ا یفان ل خوف از عدم ويب  د  ،هاعمل است. اما انسان كتر قت عمل دريو حق، علم كتر

، ص 1389 كی و گراونئد،)پئازوك علم و اراده و عمل استدر تر، ی نجاتقي  حقي  طريكحا در، يزندگری میو هستعمل 

 .(442ئ444، ص 2، ج 1377فروزانفر،  ،108

 اسئت تگی و غرضعملی. عملی ك  موجب د بسبیكارم  عمل و كارم   كرم  بر دو نوع است: نيزبهگودگيتا در 

ماناتئان، )رااسئت «مئلع كرم  ترك»، سازدمی و غرض آزاد یرا از د بستگ ی  آدمك یعملنام دارد. اما  «رم  عملك»

 .(109، ص 1389 پازوكی و گراوند،؛ 335، ص 1999

ر ياسئ، رونياكنند. ازمی ت و قدرت عملا حصول  اّي، ي وصول ب  بهشت  براكاست  یسانكآن  از، رم  عملك

 قئع پئادا  انجئامعمئل را بئ  تو،كئ  ز از شئهوت يئ بركئ  هستند  یسانك، گيتار يطب  تفس ،ن دست يااند. سمساره

 ياركئتر از پسئت اريسئب، ك  ب  توقع پادا  انجام شئود ياركرا يز؛ ستنديست  وصول ب  ح  نيشا، رونيااز. دهندمی

 كريشئنامئل از ع ن مرتبئ يئدر با  ا، ين. همچن(109 ، ص1389 پازوكی و گراوند،)ديج  ب  عمل آيش نتيتشوی  بكاست 

 هسئتند یسئان، كانئدهردكنند و دل ب  ا فاظ وداها خو  كي میرويپيی ودا يام ظاهرك  از احك یاحمقان» د:يگومی

 ار گونئاگونكئاذ اوراد و، قئدرت دسئت آوردن  ئات و  بئ يبئرا ابنئد ويآرزو تا ب  بهشت دست  سرشار از شهوت و

 .(.44، بند2، گفتار 1977 ودگيتا،بهگ)«يی نخواهد داشتدايجز بازپ ی  حاصلكخوانند می

ال هئو    بئ  دنبئكئاسئت  يريهمچئون اسئ، ج  عمل استي  جانش از ح  جداست و در بند نتآنك ،گيتادر 

بئ  خئود در  رو،نيئو ازا، نگفتئ  كدل را تئرهئاي خواهش بئرد،می ت بسئريّن وض ي  در اك یسك شود.می شاندهك

  يننئد. و آنكئبیم   حئ  راكئاست  یسانكآن  از ك عمل،رم  ترك  ك یدر حا  اين .گرددنمی شتن خود خشنوديخو

 يقئتر از حقيسئن تفيئنئد. براسئا  اكمی عمئلغرض یب و بردی میقت لّیر بيخواهش دل را با شمش، نديبح  را ب

ن كئدا خ ي! عمل براینتكپسر  ياست. پس ا ي  گرفتاريما ،  ن  ب  خاطر خدا باشدكعمل »د: يگومی كريشنا عمل،

 نيچنئ، افت يحدت   جانش با جان ح  وكاست  یسكشأن ، عمل كمرتب  تر ،گيتا ريطب  تفس. «ي پادا  آنن  برا

 (.12بند  ،5فتار گ ،همان)من خواهد بوديا یاز تباه ،من استيب آ  اي  از آسك ،لوفريهمچون برگ ن یانسان

 عمئل را جياز آثئار و نتئا ین م نئيئر ايسئتف زد.يتواند از گزند اعمال گاشت  خود بگرنمی سكچ يه، ب  هر حال

هئاي اها و ن  در مغارهيان درين  در آسمان و ن  در م»افت: يتوان می زين يیبودا   در سنتك ،يیدر سنت هندوتنها ن 
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)بئ  «ش در امان باشئديز خويآم  انسان بدان پناه ببرد و از گزند اعمال شرارتكافت يتوان يی نمیچ جايه، وهسارانك

 .(70، ص1950دهم  پده،؛ 244، ص 8، ج 1998ز: مو ر، نقل ا

ل را ب  نتئايج اعمئا غرضی،خواهند ك  روح عدم د بستگی و بیهر دو از آدمی می ،گيتا وحديقه بنابراين، 

نظئر و ن عئي، غرض عمئل كئردنهاي اين دو متن بیزيرا با توج  ب  گزار ؛ در وجود خود گستر  بخشند

 م رفت است.

ن عئدم يئامئا ا، ارنددد كيج  عمل تأيب  نت یهر دو بر روح عدم د بستگ، گيتاو حديقه وري است ك  الزم ب  يادآ

، گيتـاو حديقـه  ،رونياست. ازين جهان نيب  امور اكردن تمام اعمال و پشت  كتر يب  م نا، ين متوندر ای د بستگ

. (6بنئد  ،5تئار گف ،1977 ،)بهگودگيتئاواصل شد عمل كتوان ب  مقام ترمی   فق  از راه عملكدهند می ان بشارتيب  آدم

 یبئا زنئدگ یقئيربئ  و نسئبت عم یعملئ كسئلو، گيتاو حديقه هاي با توج  ب  گزار : توان گفتمیحال، ن يبا ا

ف يا كئاز ت نئد وكرا رهئا  زيئ  همئ  چكنين  ا، دهدادام  خود  یاجتماع ید ب  زندگيبا كسا ، رونيای دارد. ازاجتماع

 ند.كفرار ی اعو اجتم يفرد

 ؛«ا اسئتوار اسئتوگئي در»گيتـا  ريطب  تفس، رسدها میسان دانستن تناقضيك  ب  مرتب  ك یس، كنيافزون بر ا

ار كئهنئر » وگئا رايبهگود گيتـا ، رونيابد. ازايمی دست كین جهان خاياغراض م تبر در ا يفراسو ياب  مرتب  ی ني

و  دار باشئد.يئو با، ان شئب اسئتي  بر هم  جهانكگاه   آنكرسد می ياب  مرتب  كسا  ی ني؛ ندكیم ريتفس« ردنك

ان آثئار آن در امئ وز گزند عمل ا، ردينپا یرگيبارها تي  از جوكا ي. و همچون در، او در خوا دارنديان بي  جهانكگاه آن

 .(70ئ72بند  ،2)همان،گفتار خواهد بود

افتئ  ي یمت ئا  ياديبن یشده است و اعمال آدم كاده سا ن اريگزياراده ح  جا: تتوان گفمی ی،تين وض يدر چن

ن يئا بئر، هگـود گيتـابو حديقـه ، نندكمی ريتفس يجبرانگار یرا نوع ین طرز تلقي  اك یسانكاست. برخالف تصور 

 .یاجتماع و يردف فيا كاز بار ت ن  فرار، است« ت با ح يم »ك، ردن و طرز سلوكوه عمل ين شي  اكباورند 

ی نئيف ديا كئجام تتواند از عمل و انمی ايآ، يافتب  م رفت دست  یسك  اگر كشود می سش مطرحن پريا حالْ

ورت دارد ضئر یمل تئا زمئانمرتب  ع، يیسناحديقه  در يوست  ب  انجام عمل مشغول باشد؟پد ي  باكنيا اي، امتناع ورزد

 سئت. دراعمل  كتر او یقيشأن حق ،قبا م شو ینياما پس از وصول و همنش، يده باشدب  مقام وصال نرس ك  سا ك

، يئل آمئدنا ش كا اگر ب  مده باشد. اميش  نرسك  ب  مكاست زمانی تا  یوگي يبرا ینيف ديا كز انجام عمل و تينگيتا 

امئا ، اوسئت يراهنما عملش، وگا استي  ي  در طركو آن »د: يگومی شنايرك، رونيازا. گرددمی او يراهنما یعملیب

 .(3بند  ،3گفتار ،همان)«شودمی او يراهنما یعملیافت بيوگا را ي  كآن

د. امئا ابئيرفت دست نب  م  ی  آدمكد است يمف يیتا جا، یام شرعكو اح ینيف ديا كانجام ت، شنكرهر يطب  تفس

 رفئت وصئول بئ  م، رهشنكنظر  ا بت  از .ی ضرورت نداردنيف ديا كگر انجام تيد، يافتب  م رفت دست  یآدم یوقت

 رج است.در آن مند ینيف ديا كو ت یام شرعك  انجام احكاست  یاسبا  و مقدماتسلسل   يكب  مشروط 
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گئر   اكئ ین در حئا يئ. اكننئدكيئك میرا از عمل تف م رفت، اندبينصی  از م رفت بك یسانك، رامانوج از نظر 

رفت و عمئل م  قتِيرا حقيز؛ دوشكی مینيف ديا كن در عمل و انجام تيقيب  ، ی برخوردار باشدقياز م رفت حق یسك

 ابند.ينمی آن راه ي  جاهالن ب  ژرفاكاست  يزيچ

، نئدكن یز هئم تلقئن دو را جئدا ايئ  ای كئسئانككرده، ان م رفت و عمل اشاره يب  وحدت و نسبت م، رامانوج 

بهگودگيتا، گفتئار  ،330ئ331 )رامانوج ، صو ناقص دارند یئ  م رفت جزك یسانك ی ني ؛ندكمی ريتصو «انكودك»منز    ب

متنئاع ورزد. اما از عمل ا، دی از م رفت برخوردار باشسك  كن است كمميرد: غيگومی رامانوج ، نيافزون بر ا .(4، بند 5

ت و قئت م رفئيحق: گفئت يدبا، ينابد. بنابراياما ب  م رفت دست ن، ی اهل عمل باشدسكن است كممير  غكنانچهم

بئ  ؛ آورندمی رب  با یآدم يراب یسانيكج يرا نتايز؛ گر دارنديديكبا  یقابل و تنگاتنگمت ن دو ارتباطيا. است يكیعمل 

تئوان بئ  آن دسئت یم م رفئت() كي   ساني  از طرك يااست. و مرتب  يگريمنز   قبول دب  يكی  قبول كن م نا يا

 .(112، ص 1389)پازوكی و گراوند، ز قابل وصول استي)عمل( نيگ   ياز طر، يافت

 یآدمئ ؛ زيئراافتيتوان می را یب  ظاهر متناقضهاي رو گيتا و حديقه   در كدرست است : توان گفتمی پس

 بئا عمئل دعئوت بئ  م رفئت تئوأمنيز  یعمل و گاه كب  تر یگاه، ق  عمليب  طر یگاه، ق  م رفتيب  طر یگاه

بئل و دو نسئبت متقا، ويئن دان ايئ  مكبل، عمل است ز ازيمتما، يق  م رفت  طركن تصور شود يد چنياما نبا ؛شودمی

 .ي  استقابل توجيرنام قول و غ يگرياز د يكی يیان جداك  امچنانكآن ؛وجود دارد يا يسو

 تايو بهگودگ ةالحقيقة حديقسه عمل در يمقاج. 

 وجوه تشابه. 1

  خداونئد كئسازد می نشان، ب  انسان خاطرنياديدهد و ب  طور بنمی اصا ت را ب  عمل، ر اسالمكبر اسا  تف، سنايی

، يئن جهئانر اعمئل را د، ناكريشئز يئنگيتا  ده است. دريت آفريّعمل و ف ا  يبرا ،  داردك يیاو را بر اسا  است دادها

 يد.گویسخن م، آن يك يبرا یحتی، عملیان بكند و از عدم امكمی انيب ی ت آدميطب يمقتضا

ز ا يكئیعمئل سئت: م تقئد اداند. او ي میضرور كر سلو ت را دي  ا تزام ب  شركاست  یسانكاز جمل  ، سنايی

ر عبئادت و يثأد و تئكنمی دكيأت، ي ت )وداها(از شر يرويز ب  پينگيتا رساند. یم يرا ب  رستگار ك  سا كاست  یاسباب

 فرمئان آرجونا  ب كريشنااسا ، براين د.كنی میمهم تلق يامر مقام شكوفايی م نويل ب  يرا در ن يیام وداكانجام اح

الزم و  يل بئ  رسئتگارينبراي  یام شرعكاز اح يروي  پچراكد؛ يخم نما مرك  او را بپرستد و در عبادت او كدهد می

 .(24ئ23، بند 16، گفتار 1977 )بهگودگيتا،است يضرور

 ،«يعشئ  مجئازدر»بئا عنئوان  یاتيضمن اب ،حديقهمراتب و متنوع است. ي ذوعمل امر ،حديقهبنا ب  گزار  

 یبهشئت يهئااز ن مت يمند  خدا را ب  طمع بهرهكهستند  یسانكدست  اول  :ندكمی ميمل را بر دو گون  تقساهل ع

يئن د و بندنئد. ايئدر ق، یات بهشئت  ب  خاطر طلئب  ئاّكن است يا، ين دست  از عابدانبارز ا یژگينند. وكمی عبادت

دسئت  ، سئنايیاز نظئر  پرداختنئد.نمی ب  انجام عمل، دادنمی ب  آنان يان وعدهي  اگر خدا چنكهستند  یسانك، دست 
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بئ  هنگئام ، يشئانخداونئد اسئت. ا يمنحصرار طلئب رضئا، ی آنان از انجام عمل  مقصود اصلكهستند  یسانكدوم 

بئ  مئو  سئفره ب ئر ، ك  در انجام اعمال اخالص نداردرا  یسك، سنايینند. كنمی ح  طلب يجز  قا يزيعبادت چ

ز يئن گيتـاگئردد. در می آنهئا یتباهموجب اخالص  ي  عدم انجام اعمال از روكند كمی طرنشانند و خاكمی  يتشب

اعمئال ، گيتـادهد. یاز عمل را انجام م ینوع خاص، يش ت خويبنا ب  طب یسكهر ؛ تنوع و مراتب مختلف دارد، عمل

 ديئگویسئخن م «یتمس»عمل و  «یرجس»عمل ، «ياستوه»ند و از عمل كي میبندها طبق را هم بر اسا  گون 

و عمئل  صئن تگران، نظاميان، انف برهمنيرده و از وظاك يبنددست  ،اسا  طبقات چهارگان  مردم و هم اعمال را بر

 كند.بح  می كارگرانمربوط ب  طبق  

انجئام ب  ،   توقع پادا يش و بخو يات و آرزوهاافتن ب   اّيدست د يل   ب  كهستند  یسانك، گيتادگاه يبنا ب  د

  عمئل كئیحا درشود. می يیدايبازپموجب   كبل، ي در نجات انسان نداردريثتأ»تنها ، ن ین عمليپردازند. چنمی عمل

شمداشئت كيئد بئر عمئل بئدون چأضئمن ت، كريشئنارد. يئغرض و بدون توقئع انجئام گی  بكاست  یعمل، یقيحق

مئل را بئا   عكئرا  یانسئكب  فراغت از عمل برسئد. او تواند ب  مرتمی انسان، ن نوع عملي  با اكند كمی نشانخاطر

 یاهلل را از د بسئتگ یا ئ ك سا سنايی .(47ئ52، بند 2، گفتار همان)ر.ك: داندمی  يفروما، دهندمی ج آن انجاميتوج  ب  نتا

 كند.ي میاريد بسكيأاز خواهش ت ينفس و دور كدارد و ب  تریات بازميخاطر و پرداختن ب  جسمان و ت لّ

 يرا از رو جونئاآر، كريشئنا  كئاسئت گيتـا شده در گر از مباح  مطرحيد يكی، یو جسمان یقات نفسانت لّ كتر

از  يدور، ا حئو يز ارضئاا يدور، قاتتوان ب  ت لّمی، ن صفاتيدارد. از جمل  امی ل  برحارين صفات رذيآوردن ب  ا

ان، گفتئار ، همئ10و2بنئد  ،6، گفتار همان)ردكو آز اشاره حرص ، خشمی، پرستشهوت، تن یآسودگی، ادوستيدنی، آرزوخواه

 .(16، بند 3

آرامئش ب موجر خداوند كذ: ست. او م تقد استياد خدار نام و كب  ذ، ی  ارز  دل آدمكن باور است يبر ا سنايی

ا عامئل رحئ  ر كئد. او ذاد او باشئيئ  همواره بئ  كدهد می فرمان، آرجوناز ب  ين كريشناگردد. ك میو ثبات قدم سا 

 شمرد.میو مقام شكوفايی م نوي ي ل ب  رستگاريدر ن یمهم

 وجوه اختالف. 2

عمئل ة ربئاردخئود  دگاهيئد يدر صئورتبند، گيتا  كن است يابهگودگيتا و حديقه وج  اختالف در ، در خصوص عمل

نئ  ين زميدر ا، حديقه  كی درحا. دارد يگاه بلنديان جايت دد خدامسلل     در آن. كاست يیهندو يركثر از اصول فأمت

بارهئا  اكريشئن، سئا اين . بئر همئشودمی دكيد تأيبر اصل توحك  در آن،  اسالم و قرآن است يركف یثر از مبانأمت

  كئيد. در حا يسئرتوان ب  مرحل  فراغت از عمل می، اخالص ي  با عمل بدون چشمداشت و از روككند می حيتصر

ل يئن هدف ناي  ابتوان ب، ز عمل هدف باشد و با عمل مخلصان نفس فراغت ا ، كنيدر خصوص ا يشواهد، حديقهدر 

 خورد.نمی ب  چشم، شد

قابئل ، هسئتند یتئيركموسئوم بئ  پر یمئاده از ئ ي  جوهرهئاكئ، هابئر اسئا  گونئ  یاعمال انسئان، گيتابنابر 
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 يو جوهرهئا یاز ماده از ئ، حديقه اما در، شوندیم يیاز هم بازشناسا یو تمس یرجسي، او اعمال ستوه، انديبنددست 

 ست.ين ين اسا  خبريبر ا، ي اعمالبنددست نيز گان  و س 

ار يئم يتـا گ  در كئیدرحا ، ف و اعمال خئاص خئود را دارديوظا يا  هر طبق كنياست و اكموسوم ب   يبندطبق 

 ه است.  اشاره نشدژه هر طبقيو افراد و ن  ب  اعمال يبندن  ب  دست ، حديقهدر ، ده استياعمال گرد يبنددست 

؛ نئديبیم فركيپادا  و  ،خود. يا نادرستدر برابر عمل درست  یآدم، حديقهبنا ب  گزار  ،  كنيگر ايوج  تفاوت د

عمئال ا یاستگاه اصئلخ، گيتاواسط  است. اما در  يكعمل خداست و انسان فق   یقيفاعل حق، سنايی  از نظر كچرا

 ان مربوط است.يشوند و ب  سرشت آدمی می( ناشی)ماده از  یتيرك  از پركهستند ها گون 

ه مئودنراه را روشئن  ،  همچون چشمك، يا مرشد م نوي ید از وجود و يبا، كسلومسير انسان در ، سنايیاز نظر 

 و ي نئون مرشئد ميئت  زوم ايمان اهيب  بمكرر د. او ين راه از او متاب ت نمايد و در ايبهره جو ،دهدمی و آن را نشان

تواننئد نمی ،يرال و حئوا  ظئاهيئخ ،حئس ،  وهئمكن باور است يا بر يپرداخت  است. و یو  يهایژگير وكز ذين

م در اگئر هئ ین حتئانسئای، و و  ياز مرشد م نو يروي  بدون پكم تقد است اسا ، براين را رهنمون شوند. كسا 

بئ   ،گيتـادر  ابد. امايست ند تا ب  نجات دكاو متاب ت د از سنت يبا یآدم، رسد. پسنمی قتيب  حق ،باشد كر سلويمس

  خئالف كئشئود یمی ن امر از آنجئا ناشئيا: توان گفتمی ت پرداخت نشده است.يو وال یب  ضرورت و ، يوهن شيا

، يتـاگهرچند در   كر شد كد متايباهمچنين ست. يت و نبوت مطرح نيدور وال يیهندو یدر سنت عرفان، سنت اسالم

د و يئردو ت كاز شئ اآرجونئ يیدر رهئا كريشئناحضئور ، اما يت اشاره نشده استو وال یم ب  مسلل  و يتقب  طور مس

از  ی  از برخئكئد نام دار «یشير» يی  در سنت هندوكاست  يم نو يدال ت بر  زوم وجود مرشدی، د يش و دوتشو

 برخوردار است. یاوصاف و 

طهئارت  و كیدر پا یقيت نماز حقيان نماز و اهميب  ب، حديقهدر  سنايی  كن است يا، يگر از وجوه اختالفد يكی

عمئل ، يتـاگاسئت. در  ردهكئاز عبئادت اشئاره ن یب  نوع خاصگيتا   ك، رسدمی انسان پرداخت  است. اما ب  نظر یدرون

 ت.ت اسيّان بر اسا  غرض و نيعمل آدم یزان درستيم، حديقههاست. اما در ان بر اسا  گون يآدم

در  امئا، ی دارد تيشتر جنب  شريب، حديق  يهاو بر اسا  گزار  سنايیر كعمل در تف: توان گفتمی، یلطوركب 

جنبئ  ، ديقـهح  در كئ ن م نئايئب  ا؛ شودمی دكيأعمل ت یقتيشتر بر جنب  طريب، كريشنا يهاو بر اسا  گزار  گيتا

 .عمل توج  شده است یقتيب  جنب  طر، گيتادر  یرسد و می ب  نظر يقو، عمل ی تيو شر يظاهر

 يريگجهينت

شئده در انجام یسئبرر .بوده اسئتبهگودگيتا و حديقه عمل در مسلل   ال در با ؤپاس  ب  چند سپژوهش، اين هدف از 

و ه حديقـ  كئ هند، ی اسالم ون  در سنت عرفاينكند. از جمل  اكمی دييرا تأ گانات نگارنديفرض ياديتا حد ز  ،بارهينا

 است. ب  عمل ك  قوام عا م،ش  وجود دارد ين انديرامون عمل ايپ هستند، آنگان ندينماگيتا 

سئبب  ،ف در برابئر خئدايا كئك  نبايد تصور كرد ك  عمئل و انجئام تآيد ب  دست میاز آنچ  گاشت  در نتيج ،
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 نئدو هسئتند،يان عرفئانی اسئالم و هدو جرة ك  نمايند ،بهگود گيتاو حديقه در ، بلك  ب  عكس ،شودمی حقارت انسان

 یام ا هئكئ ت و احيبايئد نسئبت بئ  شئر، پناه بردن ب  امور و مقوالت ديگئرر حضور دارد ك  آدمی ب  جاي كاين تف

سا ك را بئ  خئدا ، یام ا هكدر برابر اح يم و خرسنديتسل ی ني، ی و بندگی درستنيزيرا انجام اعمال د؛ خرسند باشد

 شود.می از ح  كب دوري سا ، موجيفا كز انجام تا یچيسرپ ك  غرور ودرحا ی. كندمی ترنزديك

ن يئا، د گيتـابهگـوو حديقه در ، نندكمی ريار تفسيعدم اخت یف را نوعيا ك  عمل و انجام تك یسانكبرخالف تصور 

توانئد می  كئت اسئ یعرفئان كو مقامات سلو يساركخا راتبمترين یمت ا از  يكیك، ردن و طرز سلوكعمل  ةويش

 خبر سازد.يف عا م م نا با   طيو حقا ینرا از م ا كسا 

عشئ  و  ،بهگـود گيتـاو حديقـه در  يعمئل ظئاهر ك  سرچشئم  تئركئدهئد می   نشئانين تحقياهاي افت ي

 كاز سئا  يدا  و اعمئال ظئاهر، آرتيئان عشئ  و حيئب  سبب غل یدر واقع گاه. ن بودن م شوق استيفرآرتيح

ی ر از حئ  د بسئتگيئد غي  ب  اغراض پلكنظر، نزد اهل عمل  كتر ن نوع يند. اكیعمل م كتراو شود و یساق  م

ل يئر از حئ  از قبيئغ يامور ج عمل وين  ب  آثار و نتا، ك فق  ب  ح  توج  دارد  سا راك؛ چباشدیده ميپسند، ندارند

 . ...و ، دوزخبهشت
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 .95ئ100ص  ،1   ،سال هفتم، پيك نور، «يمو و يو مثنو يیق  سناير در حديپ يمايس  سيمقا»، 1388 ،رضايعلی، روزبهان

 .99ئ82ص ، 2 دورة سوم،  ، ، كابلخراس ن نشرية، «حكيم سنايیمفهوم عقل از ديدگاه » ،1382، يار، سيد عليشاهروستا
 .37ئ22، ص 161   ،کيه ن فرهنگی ،«غزنوي سنايی ش ر در انسان» ،1378، مهديسيد زرقانی،
 .49ئ46، ص 155،   کيه ن فرهنگی، «روي و آين ، پژوهشی دربارة قهر و  طف ا هی در انديشل سنايی» ،1378ئئئئئ ، 
 .21/10/1382 ،رقش روزنامة ،(فلسف  و ادبيات ماه كتا  نشست گزار )«سنايی انديش  هايها و ساحتاف » ،1382ئئئئئ ، 
 ، چ هفتم، تهران، اميركبير.ارزش ميراث صوفيه، 1373كو ، عبدا حسين، زرين

 .يطهور، تهران ،فرهنگ اصطالح ت و تعبيرات عرف نی ،1370سجادي، سيدج فر.

 دانشگاه تهران.، تهران، يمدر  رضو مصحح ،حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه ،1377 ايی، مجدودبن آدم،سن

 .كزمر، تهران ،حسن افشارل ترجم، دين هندو ،1381، بليسك، شاتو

 .يربكريام ،تهران ،ادي ن و مكتبه ي فلسفی هند، 1375 ،و يدار، گانيشا

 ،(یفارسئ یو عرفئان یمتون ادب )بر اسا  «ز(يها و تمايژگي)و یو ، عارفی، صوف، زاهد» ،1388ی، پوردرگاه ميباقر و ابراه، اينيصدر
 .100-82، ص 52سال ، نشريه دانشكده ادبي ت و علوم انس نی دانشگ ه تبريز

 .زوّار، تهران ،شرح مثنوي شريف ،1377، فروزانفر، بديع ا زمان

 .150ئ133 ، ص11،   م نهفت آس، «راه نجات در گيتا»، 1380، فرهودي، مصطفی
-41ص  ،29   ،ره ش ن ختیادبي ت عرف نی و اسطو، «مقام تسليم در مثنوي و گيتا بهاشي » ،1391س يده،  ،گراوند، س يد و صباحی

55. 
 .یخوارزم، تهران، موحد یمحمدعلل ترجم ،1385 ،تا(ي)بهگودگ گيتا

يخ ب ه ر آي ت، اح ديث، مأخذ قص   و تمث يالت و کلم  ت مش  : مشتمل بةالحقيق ةتعليق ت حديق ،1344 ی،محمدتقي، مدر  رضو

 .یعلم یموسس  مطبوعات، تهران، انضم م تفسير و توضيح ابي ت مشكله

 .خوارزمی، تهران، ترجمه بهگودگيت )سرود خداي ن(، 1385 ،علیموحد، محمد
 .33ئ52، ص 23،   هفت آسم ن، «تاهاي گیآموزه»، 1383، موحديان عطار، علی

 .269ئ284، ص 71،   ه مق الت و بررسی، «خدا در بهگودگيتا»، 1381، اده، علیمهديز
 .یو فرهنگ یلم، عتهران، متكاصغر حیعلل ترجم ،ت ريخ ج مع ادي ن ،1380 ،ريجان با، نا 

 .662ئ656، صص 21  ، راهنم ي کت ب)از موالنا بشار(، « شري ت و اشارات سنايی برآن»، 1357، نيال  رحيمی، غالم فاروق



150    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

Allan, J, 1980, " Jnana-marga", In Encyclopedia of Religion and Ethics. James Hastings(ed), V7, 

New York, Macmillan. 

Bhagavad Gita, 1977, tr. S. Radhakrishnan, New Delhi. 

The Dhammapada ,1950, with Introductory Essays, pali text, English translation & notes, By S. 

Radhakrishnan , Madras Oxford University Press,Delhi Bombay Calcutta. 
Dasgupta, S, 1973, A History of Indian Philosophy, V.1-5, Cambridge, Motillal Banatsidass 

Publishers. 

Delattre, Roland, 1987, A, "Desire", In Encyclopedia of Religion, Mircca Eliade(ed), V4, New 

York, Macmillan. 

Esnoul, A.M, 1987, "Moksa", In Encyclopedia of Religion, Mircca Eliade(ed), V.10, New York, 

Macmillan. 

Flood, Gavin, 1996, An introduction to Hinduism, Cambridge, University press. 

Hiltebeitel, Alf, 1987, "Hinduism", In Encyclopedia of Religion, Mircca Eliade(ed), V.6, New 

York, Macmillan. 

Hiriyanna, M.A, 1975, Outlines of Indian philosophy, London, George Allen & Unwin LTD. 

Mahony, W, 1987, "Hindu Dharma", In Encyclopedia of Religion, Mircca Eliade(ed), V.4, New 

York, Macmillan. 

Muller., M, 1998, The Sacred Books of the East, Translated by various oriental scholars,V.1-2; 8, 

Motilal Banarsidass. 

Muller., M, 1998, The Bhagavad Gita with the Sanatsujatiya & the AnuGita, V.8, Translated by 

Kashinath Trimbak Telang, Motilal Banarsidass. 
The principal  Upanishads,1997,Radhakrishnan,S. HarperCollins Publishers India. 

Ramanathan, A.S., 1999, Esseance of Bhagavad Gita, Jaipur, Motillal Banatsidass. 

Ramanuja.,1969, The Gita Bhashya , Translated into English by M. R. Sampatkumaran, M. A.  

Turner, R, 1980, "Karma-marga", In Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hastings(ed), V.7. 

New York, Macmillan. 

Upanisads, 1996, Translated from the Orginal Sanskrit by Patrick Olivelle , Oxford University press. 

Walker, B, 1995, Hindu world, V.1, India, Harper Collins publishers. 

Zimmer, Henrich, 1953, Philosophies of India, London, Princeton. 

 


