
 

 غیرهیجانی، بر اساس  ـدوگانۀ معنویت هیجانی 

 جلی با عرفان اسالمیمقایسۀ یوگای پتن

 

1بهزاد حمیدیه
 

 (25/8/98 تاریخ پذیرش مقاله: ـ 21/3/98 تاریخ دریافت مقاله:)
 

 چکیده
در مقالۀ حاضر از طریق مطالعۀ موردی یوگـا   مقایۀـۀ  ب  ـا معتویـت ا،ـبم    ـه       

پرداختـه دـدا ا،ـت     « غمرهمجـای   ــ  همجـای  » ـه  « معتویـت »مۀتتد،ازی تقۀـم   
ممق در  جود ایۀاب ا،ت کـه  جۀـۀ فیـری  احۀا،ـ    رفتـاری      تحول  ع« معتویت»

های معتـوی    کتد  ،لوک یافتن از زیدگ  خاک    حموای  متعطف م  ایۀاب را  ه تعال 
تـواب ایـن    دود  متتوع ا،ـت   مـ    های جۀاب دیدا م  که در ادیاب   فرهتگ چتاب ب  

وک معتوی  مۀمر ،لوک  خش  مقایۀه کرد: غایت ،ل تتوع را  ر محور یک تحلمل ،ه
معتوی   فتوب تحول معتوی  در مقالۀ حاضر  یوگـای پتتجلـ   ـر ا،ـان ایـن دـمو        

دهد کـه یوگـا  رحۀـهر هـر ،ـه       دود   یشاب م  تحلمل   ا عرفاب ا،بم  مقایۀه م 
تواب  ب را خال  از همجایات  چتاب ا،ت که م  ب مؤلفۀ مز ور  یۀبت  ه عرفاب ا،بم   

دایۀت  اگر غایت یوگا د،ـتما    ـه  گـاه     « معتویت غمرهمجای »ه  عاطف    دریتمج
،ویر تعلق عادقایه  ه   رتر   حذف هرگویه تعلق    م    ریج ا،ت  عرفاب ا،بم  ر   ه

ر د  مۀـمر ،ـلوک ا،ـبم    فتـوب تحـول در       ها م  تعال  دارد    ه ا،تقبال ریج حق
های عاطف   از  اردات قلبمه   دگرگوی  عرفاب ا،بم  یمز  ه خبف یوگا  ،را،ر  کتدا

تواب د  گویه معتویت را  ازدتا،  کرد )معتویت همجای   یاب ا،ت   ا این مقایۀه  م 
های دیگر  ه کار  ـرد  هـر معتـویت        معتویت غمرهمجای (    ب را در تحلمل معتویت

کـامب    ای از یک طمف قرار گمرد  طمفـ  کـه یـک ،ـر  ب  معتویـت      تواید در یقطه م 
 ،وی دیگرش  معتویت خال  از همجایات ر ح  ا،ت   همجای    یک

 

معتویـت  »تعـال   گـاه   ردـد معتـوی  ریـج گریـزی  عواطـف مقـدن          : ها واژه کلید
   یوگای پتتجل    «معتویت غمرهمجای »  «همجای 
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 مقدمه

ر ز  از ز ایای مختلف  ازجمله تصـویر ،ـالک پمـ    تواب م های معتوی گویاگوب را  ،لوک
های ،لوک   فتوب تحول معتوی  رر،ـ  کـرد  متعلـق ایـن محورهـا جـاب        مدارج   پله
ا،ـان     ا همۀ ا عادش از  عد فیری   عقبی  گرفته تا  عـد عـاطف    ـراین    ؛ایۀاب ا،ت

تک ا عاد ایۀـای  ارزیـا        ایداز تک های مختلف ،لوک معتوی را از چش  جتبه تواب م 
 ر   ه  عد عاطف    همجای  عطف توجه داری     رر،  کرد  در این یودتا
هـای    ـه گویـه  « معتویـت »  را ر دـن ،ـازی    ا   « معتویـت »ا تدا  اید مقصودماب از 

« معتویـت »ایـد    تجر تـ   ب ادـارا کـردا    ۀمختلف  تبممن ددا ا،ت؛ اما عمدتا   ه جتبـ 
ا،ـت    تبط مـر  [2  ص13ترین معتا   ارزش ]    ا عممق [2  ص10،و ژکتمو ] ای پدیدا

خبقمـت    فـردی  ارتقـای ،ـبمت    رایگمزایتـد     غالبا  از عواطف یاب   ۀبود ر ا ط ممـاب 
  ام ارائـه کـردا   [(   تا  ر تعریف  که در جای دیگـر مۀـتد    4]:  ـیی کتدا ا،ت )ازجمله 

ای کـه   گمری  جودی )متمایز  عممق   فراگمر   ه گویه یک جۀتمعتویت : گفت تواب م 
یاگۀای  یا یادـ  از   ۀ( ا،ت )خواا یاد  از یک تیایکتد م  یوع  دگردیۀ  فرد احۀان

،ویر تعال  از ،طح زیـدگ  ر زمـرا کـه     مدت یا طو ی   ادد(  ه مقدمات عامدایه کوتاا
عد  ا خود   ُ عد رفتارعد دتاخت    ُتت    ُ ـ عد ر ای  ُکتد:  م  ا عاد  جودی فرد را درگمر

 [  102  ص3عد رفتار  ا ما رای طبمعت ]رفتار  ا طبمعت    ُعد رفتار  ا دیگراب   ُ
 رزی    تعاریف معتویت   ه  عد عاطف  ادارا دـدا ا،ـت   دـفقت     هرچتد در عمد

هـای   حموایـات   گماهـاب را از یشـایه      لیه  ا محمط زیۀت  تلطمف ر ا ط فرد  ا دیگراب
هـای     ،ـلوک  هـا  معتویـت  ابتـو  مـ  ر،ـد   اید؛ اما  ه یظر م  ردد معتوی در یظر گرفته

معتوی مختلف را  رحۀهر ممزاب عتایتشاب  ه عواطف   کمفمت حضور عواطف در مدارج 
یـا  رام  « ی غمرهمجای ها معتویت»  « ی همجای ها معتویت»  مقامات ،لوک  ه د  د،ته 

 ب  ـا معتویـت    ۀمـوردی یوگـا   مقایۀـ    ۀ  از طریـق مطالعـ  مقالۀ حاضر  در کردتقۀم  
 تـدی مز ـور در صـورت      تدی هۀتم   تقۀم     ه دیبال مۀتتد،ازی این تقۀم ا،بم 
های زیدگ  معتـوی مختلـف  ۀـمار کـارا        دتا،    تحلمل ،بک ددب  در گویهمۀتتد

 ر،د    مؤثر  ه یظر م 
،بی  از ،لوک ا،ـت کـه همجایـات عـاطف  در  ب     « معتویت همجای »مقصود ما از 

یـا  « معتویـت  رام »مقا ل   ۀ  در یقطداریدردد معتوی یقش تتۀا حضور دارید؛  لیه در  یه
هـا را   دهد؛  لیه احمایـا   ب  غمرهمجای  ،لوک  ا،ت که ر ی خوش  ه عواطف یشاب یم 



   11  غمرهمجای    ر ا،ان مقایۀۀ یوگای پتتجل   ا عرفاب ا،بم  ـد گایۀ معتویت همجای  

معتویـت  »ها،ـت  در   دـمرد   در پـ  حـذف هرچـه  مشـتر  ب      مزاح  ردد معتوی م 
یا ـد    ی مـ    عواطف در غایت ه  مدخلمت دارید   ،الک  هرچـه ردـد معتـو   «همجای 

هـای زممتـ  گفتـه        ـرخبفر  یهـه در عشـق    دـود  م احۀا،ات   همجایات ا   مشتر 
  تـرین جلـو     عشق  ،مای   کامـل « صال گور،تاب عشق ا،ت»مبت   ر ایتیه  دود  م 

  «معتویـت غمرهمجـای   »یا ـد  امـا    ترین ایۀاب یعتـ  ایۀـاب کامـل مـ      خود را در  اصل
 ددب دارد    اقد تبطمات ر ح ددب   ف صفرددب  خاموش ر  ه

گرایـ      عمق  ـاطن لحاظ   هه   ؛ی جۀاب ا،تها معتویتترین  از مۀ  یوگاگماب    
 فریتـ   ب در معتویـت جۀـاب امـر ز  امـر زا        ،عت یقشلحاظ   هیگری  ب   ه   در ب

ظرفمـت  ۀـمار زیـاد  ب در    لحـاظ    ـه دتاخت   ب اقبال ددا ا،ـت     حت   ه ا عاد ر اب
درمای  ا،تفادا ددا ا،ت  جایگـاا عواطـف       رامش ر ای    صلح در ی   در ر اب ایجاد

ی درق  در مقایۀه  ـا عرفـاب   ها معتویتترین  عتوابر یی  از داخص احۀا،ات در یوگا  ه
د  گویه مختلف معتویت را  تواب م ا،بم    ۀمار متفا ت ا،ت   از رهگذر این مقایۀه 

  از،ازی مفۀوم  یمود  
   ه علت  ییه  ا اعماق  جودی ایۀاب ،ـر کار دارد  چتـاب ایعطـاف   ،ـمالمت      یوگا

؛ اگر یوگای کب،مک پتتجلـ  را تتۀـا یـک    دود م های گویاگوب ،ازگار  دارد که  ا قاله
توایم   ا تعمتات دیگـر  ب هـ     یه تمام ماهمت  ب  م   یافته از یوگا  شماری  دیل تعممن

کـرد   هـدفش    ختلف از مدیتمشـن یوگـای  را معرفـ  مـ      دتا دوی    ودا ه  ادیال م
ها در ر،مدب  ه یمر ایا  حالت خامود    صفرددب  ود  دیـن جـمن یمـز     کمک  ه ایۀاب

ها   عۀدها( پایبتدی یوگـای    طلبد که  ه در ط خاص )قۀ  گویه از پمر ایش م   ،وان
 رزی( دارد   ت جود دادته  ادد   تأکمد خاص   ر رعایـت اصـل اهممۀـا )عـدم خشـوی     

هـای   رفع حجـاب  ۀا،ت که مرتب« کوالمن» ۀهدف در دین جمن  ر،مدب یوگای   ه مرتب
یعت  ذات زیدا  جـود  « جموا»ای   ظۀور    ر ز دایش کل ا،ت  دایش  که ذاتا  در  کرمه

کارگمری اعمال یوگای   ۀماری  تبش دارید  ـه توحمـد    ها ه   ا  ه دادته   دارد  ،میۀه
مایـد کـه تجر ـۀ دیتـ  از ،ـرگذرایدا در       امل  ر،تد  یوگا  ه یک گفتماب مـ    اتحاد ک
 اقـع  ـا گفتمـاب    اگر  ا یگاا یوگای  )درکتد   های مختلف را تفۀمر م  ها   فرهتگ ،تت

تـوایم    های  زرگ  مایتد جمن    ودا   هتد ئمۀ  یظر کتم   مـ   یوگمک(  ه اهداف  یمن
تـوایم  خطـوط    مـ   این دیدگااضوح  بمتم   همهتمن  ا   اتیای  را  ه یقاط مشترک قا لر

 مشترک فرا ای  را در مۀمر  صول  ه هدف  مایم    



 1398 ۀار   تا ۀتاب   یی   دمارا د مپتجاا   ادیاب   عرفاب  ،ال  12

ـ  مـ  جۀت مۀ  ا،ت که  توجه  ه ر ح یوگا  از ب هـای   د مـا را از تودرتـوی ایـدام   توای
 رزایـه   های اخـبق  های یشۀتن  تتظم  تتفس  کتش  ی تمرین هشتگایه پتتجل   از   ه

  غای    اصل   رای یوگا رهتمای  کتد  یوگا ا،ا،ـا   ای ای مدیتمشن   ه جوهراه   فعالمت
دـدگ   گـاه  )،ـماده ( ،ـر کار دارد  یوگـا       زادهـای   صریحا    ییرا،ـت   ـا حالـت   

گوید فبب اعتقـاد   ای ا،ت؛ یم  گویتد  غمردگماتمک   غمر موزا که دارحمن م  چتاب ب  
گویـد  ـا    بب احۀـان را دادـته  ـاش؛  لیـه مـ      را دادته  اش  فبب طور عمل کن   ف

: ک مـالب  ر ؛ ها را تعال   خشـم   احۀا،ات  تفیرات    ا رهایماب چگویه رفتار کتم  تا  ب
 خود  یک پر ،ه   فرایتد ا،ت؛ یک طریقت   راا ا،ت      یوگا در جوهر[3ص  8]

ا ا،بم در ای چتدی مماب میاته معتوی درق   های مقایۀه در ز اب فار،   پژ هش
یامه   کتاب ایجـام یافتـه ا،ـت؛ امـا ادـارا ر دـن          پژ هش   پایاب ـ قاله مقاله علم 

عتـواب    ـا ای  جمله  مۀدی کریم  در مقالهازاید   دقمق   ه  عد عاطف  این مقایۀه ییردا
(  2  دمارا معرفت ادیاب)مجلۀ « ،اییۀمه ـدتا،  ا،بم   ا میته یوگا   مقایۀۀ ایۀاب»

های ایۀـای    که ایۀاب کامل ازیظرر ا،بم کۀ  ا،ت که در همۀ ارزش کتد م  داراتتۀا ا
 ه حد اعب ر،مدا ا،ت؛ اما در یوگا صرفا  قو  عقبیمش  ـه ا ج ر،ـمدا ا،ـت    گـاه      

ذاتر خود یافتـه ا،ـت  در یودـتار حاضـر  جایگـاا        ه محض  ه  جود مطلق  مجرد   قائ 
ه  خش غایت ایدئال ،لوک  مدارج   مۀمر ،ـلوک    عواطف   احۀا،ات ایۀای  را در ،

 فتوب تحول معتوی یوگا ارزیا   خواهم  کرد 
  

 غایت معنوی یوگا 

 ـه تعـال   گـاه        د،ـتما   هدف یوگا  رهای  از ریج ا،ت  ا توقف تموجات ذهتـ     
ر د  جـاب  دمـ  در    دتاخت یاب   مطلق  هتگام  که هرگویه تموج ذهت  از ممـاب مـ   

گمرد؛ دیگر در ،الک  یـه یفرتـ  یۀـبت     از هرگویه کشش   جذ ه عواطف قرار م تۀمت 
 ه چمزی یا کۀ   جود دارد   یه عشق   محبت   چه ایتیه این عواطف  موجه تبطـ   

  فرین ا،ت   دوید   تبط  در ی    الذات  ریج در ب ،الک م 
 ۀ  جملـ کتد م  معرف   گاه  یۀبت  ه ریج   یاخود  یبودپتتجل   یوگا را حالت  از 

یوگا تموجـات ذهتـ  را   »: گوید ( م ها یوگه ،وترامعر ف ا  )د ممن ،وترا در فصل ا ل 
عملیـرد  فعالمـت  یو،ـاب      »را  ـه   1« ریتـ   چمته»  [   ا 12  ص14] 1«کتد م  متوقف

                                                                                                                             

1. योगश्चित्तवशृ्त्तनिरोधः=yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ 



   13  غمرهمجای    ر ا،ان مقایۀۀ یوگای پتتجل   ا عرفاب ا،بم  ـد گایۀ معتویت همجای  

: ما را از این متبع گرفته« تموج»  [   ا 1010  ص11]:  ـیی؛ اید معتا کردا« تغممرات چمته
 « چمتـه »دهـد کـه عملیـرد      ۀادمه( توضمح م  ـ  یا،ه [(   یا،ه در درح )=1  ص12]

)= مجموع قوای در ی  ایۀاب( هـ  دـامل ادراکـات حۀـ  کـه تیالرگـرا   تمـایز فرین        
  ه  دامل  گاه    دعور یاب   یامحد د   ا فر یشۀتن   یف  ادراکات  دود م   هۀتتد

؛ زیرا همچ متعلق   رای دـتاخت یـدارد     دود م اصل ح«  ذر مدیتمشن   »تمایز فرین  
 [  3ـ4  صص15گویتد ] یا مطلق م « یاخود گاا» ه هممن ،به   داب 

کـه یوگـا  ـه     ر  از بگویـد    کـردبر ریـج )د کـه( مـ      پتتجل  از قدرت یوگا  ر ،بک
 ؛های مختلف پتتجل   این امر هویدا ا،ت )در  خش دود م دۀودی یاب   خالص متجر 

  تحقمق ما للۀتد  ا وریحاب  مر ی  در [73ص  12] ،وترا د م از فصل د م: ک جمله راز
 ـه علـ     د،ـتما   یجات  ر،تگاری( در یوگا را تعال  از ریج  ه علـت  « )= خبص»مقصد 

دمارد    تا  ر فۀ  خـویش   های معرفت م  ذات    طبع  یفس ایۀای     زادی از حجاب
  دـود  مـ  گر در یوگا از یوع  اتحاد  ا خدا ید ،خن گفته دهد که ا از پتتجل  توضمح م 

،ـت   علـ  ذاتـ  ا     فیـار مبرا یمـاز   از ا  خاطرر  ب ا،ت که خدا ید از  رز  یا ترن     ه
 [  61  ص2ر،مدا یمز همایتد ا ،ت ] یجات  ه ها،ت   دریتمجه  فردر غمرمشوب  ه حجاب

کـه یوگـا    دـود  مـ  ،ـت  متـذکر   تـام ا دایشمتدی  ممرچا المادا که در یوگادتا،   
دـماری    رغـ ر تتـوع    ـ      رایدازی حا ت خود گاه  ا،ت   حـا ت خود گـاه  را  ـه   

ادـتباهات   خمـا ت  ر یاهـا  توهمـات  خطاهـای       ــ 1: در ،ه د،ته جای داد تواب م 
 یهـه یـک ایۀـاب عـادی     تجر مات عادی ر اب یعتـ  هر  ـ2ادراک   دفتگ    مایتد  ب؛ 

تجر مـات فرار ایـ  محصـول یوگـا کـه  ـرای        ــ 3   کتد م  ان یا ادراکیوگ   احۀغمر
افتد   ل  یوگـا د  حالـت ا ل از ایـن حـا ت خود گـاه  را از یـادای         مبتدیاب اتفاق م 

 [  45  ص1داید که  اید  رایداخته دوید ] یاد  م 
مقولـه  گریزی دا در ق : للۀتد من  ریج» ه محوریت  تواب م از مجموع  یهه ذکر دد  

مقبوله ف  العقل ا  مرذ له  طبع حمدر  اد دکن  افۀت یشر  مدار   یماز ا،ت   از افیـار  
مالا ۀ یک گفتماب  اموری همهـوب فر یشـایدب      در یوگا  هکرددر یوگا اذعاب « مبرا ا،ت

های ذهن   ادراکات  د،تما    ه دۀودی خالص  تعال  از تمایزات    تموجات    دفتگ 
یۀایت   مایتد  ب  حـول ایـن محـور اصـل         ت یاب  اتحاد  ا حقمقت   ر،مدب  ه  حد

یفۀه  دوید  گوی  اگر رهای  از ریج  مطرح یبود  امور مز ور  ف  معتادار م « مرکزی دال»

                                                                                                                             
1. citta-vr̥tti 
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جۀت   ا عرفاب ا،ـبم  مقایۀـه    یوگا را ازاین تواب م خوا،تت  یبودید  در مقام مقایۀه 
چویاب موضوع  ایگمزدـ    دـایاب تأمـل   تـد مر     « ریزیگ ریج»  در عرفاب ا،بم   کرد

 خوف علـمۀ      هـ    »ریج    ،لوک  ۀجت ا،ت         هرچتد ثمردود م مشاهدا ی
خـود  موضـوعمت دادـته     خـودی  یه  ییه ذاتا     ـه   ای قۀری ا،ت اما این ثمرا«  یحزیوب

   دادته  ادد ادد   ارزش غای  
تتۀا ارزش متف  یداریـد؛  لیـه  ـرای ردـد        ا،بم   یهگوی   ریج   اید ا در عرفاب 

تـرین مراتـه    کمال ایۀاب   ایۀته ا،ت   در طول مۀمر  دامتگمر ،الک  حتـ  در عـال   
چتـاب  کتـدا از معتا،ـت کـه  ـه درد         هرچتـد  ب دـود  مـ  ،لوک  درد   اید ا  درک 

    دود م  فرین  دل  دادی
 درد جو  درد  درد )مولوی( درد جو    همن مزب تو از ملول   ا ،رد

 

 دهتد )حافظ(   جام  ب  مشترش م   تر ا،ت که در این  زم مقربهر
 

 جاب جای   کفر   ایماب مت     ای دردی که درماب مت    گفت 

 دردت یماید جاب من  ز  ییه     ای درماب من  ای دردم دا  ذرا

 ا )عطار(  ای دردت دل عطار ر ذرا  دار را   کفر  کافر را   دین  دین

 
های معمشت   جۀ    اید هموارا دردر طلـه یـا درد عشـق را  ـه      ،الک عب ا  ر ریج
 :   ادد« رید  بکش»جاب  خرد   هموارا 

 هر دم  ید غمـ  از یـو  ـه مبـارک  ـادم       عشق ۀتا ددم حلقه  ه گوش در ممخای
 )حافظ(                                                                                                

 

 گر ز  اغ دل خبل  ک   ود )مولوی(    ر دل عاقل هزاراب غ   ود 

که مقصد ،لوک یوگای    رامش ا،ت؛ امـا  رامشـ     کردمشاهدا  تواب م   یتمجه در
   رامشـ  کـه  ـمش از  ییـه     دـود  مـ  عواطف  همهوب عشق   محبت معتا خأل  که در

ا،ت   یاد  از یبودب ریج ا،ت  یک یوگمۀت ایدئال  یۀایتـا  کۀـ     ایجا    ادد  ،لب 
ا،ت که جایش ،اکن   یامتبط  ا،ت  یه تعلقات مادی   حۀ   ،ـیوت   ،ـیویش را   

    دود م زیتد   یه  ر اثر  زش یۀم  عشق  دچار غ  هجراب یا  جد  صال   ر ه  م 
 ۀگـود   در خ دادا دـود  داید  زم  ادد  رای تیممل  حث  ه یک ادیال مقـدر پا،ـ  



   15  غمرهمجای    ر ا،ان مقایۀۀ یوگای پتتجل   ا عرفاب ا،بم  ـد گایۀ معتویت همجای  

دـود:   گفتـه مـ   یـوع یوگـا ،ـخن     ،ه  این متن  ۀمار مقدن در مماب هتد ها  از گمتا
یـا یوگـا از یـوع دایـش   ادراک       « جتایه یوگا»کتش   یا یوگا از یوع عمل  « کرمه یوگا»

ار کرمه یوگا  ب ا،ت که کـرد «   ۀیت  یوگا»یۀایتا  یوگا از یوع عاطف    اگزیۀتایۀمال یا 
یه یاد  از توجه  ـه یتمجـه   جۀـتن فایـدا        صرفا  از ایگمزا عمل  ه  ظمفه یاد   ادد

امـا   دـود؛  مـ  جتایه یوگا دایش عممق ا،ت  ه معارف  که در میته ،ـاییۀمه  موختـه   
کـردب خـود  ـرای ا    عبـادت خالصـایه          ۀیت  یوگا  عشـق  تمجمـد محبـوب   قـف    

ا،ت چتاب گماب دود که عتاصـر عـاطف  یمـز در     ا،ان  ممین پر،وز گداز ا،ت   راین
 ۀگـود  تر یمۀت  اما  اید تذکر داد کـه   اهممت یوگا حضور دارد    لیه از عتصر عقبی    

 ه علت پرداختن  ه عتصر عاطفه   عشق   متت  از میته یوگا مۀتقل ا،ت   دقمقا  گمتا
  5]: کـردب همـمن ییتـه در    یشـاب خاطر   تگرید  ه  مقا ل یوگای پتتجل  قرار دارد ۀیقط
که در ،ـه ترکمـه مز ـور  ـه کـار      « یوگا» ۀدهد که کلم [  دایگاب تذکر م 310  ص1ج

رفته ا،ت  معتا   مفۀوم خاصـ  یـدارد   صـفت مشـترک همـۀ  ب ،ـه مفۀـوم  صـرفا          
 [  313  ص1  ج5پمو،ت   اتصال  ه معبود ازل  ا،ت ]

 ه معت  خدا ید  در یوگا داید موجـه ایـن گمـاب دـود کـه      « ایشورا» جود مفۀوم 
دهد که ایشـورا مطـرح در یوگـا     عواطف  یۀبت  ه ا  مطرح ا،ت  ممرچا المادا تذکر م 
 اقع   قت  یوگا همهوب ،ـاییۀمه  در،وترا پتتجل   یقش  حداقل  دارد   خالق یمۀت  

ازل  یعت  پرکریت  صـادر دـدا ا،ـت  جـای        ادپذیرد که جۀاب مادی   ایۀاب از م م 
 رای تصور خدای خالق  جود یخواهد دادت  البته دـارحاب  عـدی  ـر یقـش   اهممـت      
ایشورا افز دید؛ اما در یوگای کب،مک  ا  صرفا  موجه دتاب  مشتر ر ید رهای    یجات 

 [ 96ـ98  ص14ج: 9]:  ـیی؛ ا،ت   یه چمزی  مش از این
 

 گا مسیر معنوی یو

هـای     چارچو   مفۀوم   رای درک عملیـرد  دود م ( متمرکز Kleśaیوگا  ر علل ریج )
   3خویشتن یـا ایایمـت   2  یفس فر تر در مماب تعمتات حوان  ذهن کتد م  فراه  1یفس

حقمقـ  ا   پرکریتـ      کـه جـوهر   درحـال  ؛  ه تعمتات گمر افتادا ا،ـت  4دعور    گاه 
ب  جدا از دعور محض )پور ده(  یفس فراتر   ه اصل خود )مادیت فاقد  گاه ( ا،ت  کام

                                                                                                                             
1. ego 
2. manas 

3. ahamkar 

4. bodhi 
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 ازگشته   از ایدماج در غمن  گاه    مادیت ر،ـته ا،ـت  ریـج   مشـیبت زیـدگ  از  یجـا       
دمارد؛ یعت  هماب یفۀ  که  ا  ـدب   خمزد که فرد  خود را صرفا  هماب یفس فر دین م   رم 

 1دود؛ امـا فـرد حیـم       از دتاخته م دادتن  گرفتار  ودب در چتگ حوان  عواطف   ذهن 
 ـودب   ر ـط  خوری ( ر،ـمدا ا،ـت    ـ      ه  ب  رم   ۀگود گمتا ه یفس فراتر )تعبمری که در 

 گــاا را درک کــردا ا،ــت   دریتمجــه   تحــو ت پرکریتــ  فاقــد  گــاه   ــه پور دــۀ همــه
   د،ترن ا ،ت  ،ۀولت  در ها   اممال   ه گرفتن   درگذدتن از خوا،ته کردب  یادیدا فراموش
ای از خویشـتن دارد  خودیـت خـود را     تجر ه کتد که م  یادر،ت   گماب  ه« اهمیار»
  چمتـد    جۀاب را  ر محور خود   یگاا محد دی کـه  ـه جۀـاب دارد مـ      کتد م  تالبمت
  اعمال   رفتارش را خود متایه  کتد م  دارد   ازدتا، « من»چمز را  ا یۀبت  که  ا  همه

یاب ا،ـت   ۀ  این گماب یادر،ت  ا،ت؛ زیرا حقمقت  پور دکتد م  ه تتظم   خودخواهای
که دتاخت    گاه  محض ا،ت  مجزا   جدا از هرگویـه مادیـت   ظۀـورات مادیـت در     

کتشـ    قاله عتاصر ،خت  عتاصر یرم   حوان  در دۀود حقمقت  مادیت    گاه    ره 
   تـا راین    دـود  مـ  ر پور دـه ی هـا  موجـه تغممـر   تحـول  د    «گویا»یدارید   تحو ت 

 دوید    ،ا درک یم  تحو ت ریج
تردید  ،مری ایفۀ  دارد   ۀتر تحـول   را،ـتای صـمر رت  جـودی در مراحـل       یوگا   

کتـد:   هـای   لـودا مواجـه مـ      گایه  خویشتن ا،ت  ا لمن یگاا  ه در ب  ما را  ا خوا،ت هشت
ب  یفس یا هماب خویشـتن   ـر مـن چویـاب     ها  دۀوت  یفرت   مایتد   خودخواه    ا ۀتگ 

ر،ـد    جۀم  دارای عبیق  عواطف  حا ت دل  احۀا،ات   افیار پریشاب ر زمرا  ه یظر مـ  
محض ا،ـت  ا یـدیا    2این دایش یمۀت  خوددتا،  یمۀت   گاه ر  اقع  یمۀت؛  لیه یادای ر

صـورتر   د را  ـه متـ   ه تعبمر پتتجل  عبارت از ایـن ا،ـت کـه خویشـتن ا ـدی  یـاب    ۀـرا       
تجر ـۀ محـد دش از  اقعمـت غـای  را     « من»غمرخویشتن  غمرا دی  غمریاب   دردمتد  بمتد  

هـای خـود    گمرد  خودگرای   تعلق  دۀوت یا ممـل افراطـ   ـه حمـات  از  یژگـ       ادتباا م 
 های  لودا ا،ت    هۀتتد  یوگا  ه دیبال کا،تن تأثمر این ایگمزا 3در غمن

مۀـمر  دهـد     رام  جۀل جای خود را  ه دایـش مـ    ی یوگا   رامها  ا مۀاعدت تیتمک
چمرگـ   ـر حـوان    : گـذرد  یگـری مـ    این د   از مقاطع تعممق   تعـال  خویشـتن    منر
ـ      گایه   تد  ردب جریاب ادراکات حۀـ   ضـبط پریـد    پتج  ۀتمزپـر از خمـال  تـرک تجر 

                                                                                                                             
   تمن ـ ور دهپ  1

2. avidia 

3. ego 
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یک از  گاه    مادیـت  ایدب هرو   ا (   یۀایتا   ازگرد)در تقا ل  ا ت« من»محد د   متعمن 
  ه اصل ازل  خود  

یعت   گاه  محض   صـرف ا،ـت    ؛،مر ایفۀ  ر،مدب  ه پور ده ۀترین رتب متعال 
همهوب  ؛پذیرد که همچ تأثمری از تحول کمفمات )گویاها( متدرج در مادا )پرکریت ( یم 
ها،ـت    ب ر دخایهماا ثا ت   ا،توار که تغممر  حرکت   لرزش تتۀا از  بر تصویرش در  

 ریج ا،ت   یاب      1یه از  بر خودش  این هماب خویشتن حقمق  
ای ا،ت کـه   های یفس  یک ر ی ،یه در ،مر ایفۀ  عرفاب ا،بم    صمرت  ه تعمن

ر ی دیگرش   صمرت یۀبت  ه فقر  جودی  یاداری   ر ط محض  ه خدا ید ا،ـت  یمـل   
در عرفاب ا،ـبم  یمـز محقـق      در یوگا ا،ت تعمن که هماب پور ده ،را       ه  گاه ر

؛ اما همهتاب  ا احۀان فقر   یماز همراا ا،ت که از ا تدای ،لوک همراا ،ـالک  دود م 
الوجـودی ا،ـت       از ،ـتخ ممیـن  دـود  م  ودا ا،ت   گاه  مطلق که ،الک  داب یایل 
اب الوجـودی ا،ـت   ـه تعبمـر فتـ  عرفـ       هرچتد در اطبق  همۀاب  گاه  مطلق  اجه

دهـد   همهتـاب مخلـوق ا،ـت        ا،بم    تدا در فتا  عمن ثا ت خود را از د،ت یمـ  
  ،الک ا،بم   رخبفر یوگمۀت  حتـ   دود م ممین  این تمایز  زرگ  ازجمله موجه 

  عد از یمل  ه فتا  عبودیت  عادقایه  ورزد  
الوجود    قهممن توجه  ه تمایز ظریف عرفای  مماب  اجه   ممین  ذات    جه  مطل

 دود م حق   دئویاتش ا،ت که مایع دعوی ر و مت از ،وی عارف  اصل     جود مطلق
  حاصـل  دـود  مـ  که هرچه از معرفت ) گاه  متعال ( یصـمه ا    کتد م     ه ا  گودزد

«  العبودیــه جــوهرا کتۀۀــا الر و مــه»: عبــد مطلــق   فقــر محــض دیــدب خــویش ا،ــت
 ؛تعال  که کمال مطلق ا،ـت  ،ویر حق جاب عارف  هحال  ،مبب عواطف از ،وی  درعمنر

یا د تا جای  که خودیت ا  در  تش عشق  ه کلـ     ا تعممق عبودیت   ،عت   ددت م 
    دود م ذ ب  لیه محو 

 
 فنون تحول معنوی یوگا

  دـود  مـ  در یوگای پتتجل    رای تحول عممق معتوی از چتد تیتمک  دی   ۀرا گرفته 
تـر یگریۀـت؛ زیـرا       رد؛ امـا  ایـد  ـه  ب عممـق      ه ارمغـاب مـ   تتفس ریتممک   رامش 

 ه خویشـتن یزدیـک    تواب م  تمادی حمات ا،ت    ا تمرکز ر ی  ب  ر یدرکشمدب   یفس

                                                                                                                             
1. true self 
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 ـه  « āt»یظمری  ـرای یزدییـ     تواب م در عر   را « یفَس»  « یفْس»دد )یزدیی   ا گاب 
یت دایۀت(   ـا کتتـرل تـتفس    معت  یفْس در ،تۀیره  « ātman»کشمدب  ا  معت  یفس

دهـ    ها(  تمرکـز   جۀـت   یشۀتن ) ،ته طرزر ر حوان   یمز  ر تفیر چمرا دد   تواب م 
 را  ر ایۀاب ک  کتتد    1حوان   یۀایتا  مراقبه  رای  ب ا،ت که تأثمر جۀل

گویه کـه    رایگمزید   ب تت    ۀمار چشمگمر   توجه ـ  های ر ای  در یوگا  فتوب   تیتمک
دـود  یحـو     هـا ا،ـتفادا مـ      خشـ  از  ب  جداگایه  در کار درماب   التمـام  صورتر ر زا   هام

ا،تقرار  دب  طرزر یشۀتن  تتفس ریتممک   تمرکز داید ا لمن تصویری  ادد کـه از یوگـا   
یظر از پشتوایۀ یظری ،اییۀمه یا حت   مر ب از قلمـر    ها  صرفر  ید  این تیتمک  ه ذهن م 
ددب فیر  رفع ا،ـترن     ر،تد که کما مش موجه  رام توی  مؤثر  ه یظر م فیری یوگا  ف

دوید  این  رامش کـه از تتظـم   ضـعمت  ـدب )  احمایـا   ـا        تخلمۀ ذهن از افیار متف  م 
کـردب ا،ـه چمـوش حـوان   خمـا ت( حاصـل        کمترین تبش   فشار در ی   ـرای رام 

یظر   ه خویشـتن  اقعـ   ر،ـد   از معبـر     ای متا،ه ا،ت تا فرد  ا تعممق  دود  زممته م 
هـا      ۀـا فـردر گرفتـار در دغدغـه     د،ت یا د   د ب این  رامـش  چـه   3 ه ا،تغراق 2مراقبه 
 های عممق یدادته  ادد    های ر زمرا  تواب   ایر ی در ی  کاف   رای مراقبه پریشای 

 ا مۀـار جۀـ       خاص  هاتا یوگا(طورر تعبمر متا،ه اریۀت   د   ب ا،ت که یوگا ) ه
  [116ص  6[  ه یقل از ]16] کتد م  های مادی را  ه ایر ی معتوی  دل اممال  ب  ایر ی

های تجۀ  مبۀوط   دقمق  ـه   ها   تمرین ای از  ،ته مجموعه  اهای جۀم   دب  ایر ی
های جۀـم   فیـری   تجۀـم   کایـال      دهتد  تمرین های معتوی تغممر دیل م  ایر ی

یا ـد     جتۀ   ه طرف ،توب فقرات تا فرق ،ر امتداد مـ   یدامکه از ا گشاید ظریف  م 
 ،ازد    مۀمر صعود ایر ی جۀم    جتۀ  را فراه  م 

  ایـن فتـوب     دـود  مـ  تت  دیدا ی ـ ای  ر فتوب ر ای  در عرفاب ا،بم   تأکمد  یژا
فمـات  ی  کمفرمـا  حیـ   تـواب  مـ  ر،د  حال   ه یظر م  درعمنر یمۀتتد؛،لوک  ذات ر ءجز

 ر ح  یظمر عشق  توکل  رضا  خوف  رجا   مایتد  ب  ر ،لوک را جایگزین فتـوب ر ایـ   
دـود     مـ    ،ـالک عادـق  ،ـراپا طلـه     دـود  مـ  تت  دایۀت   ه عشق  ۀمار تأکمد  ـ
 رزد  عشـق  ،ـالک را از    هـای ظلمـای    یـورای  اهتمـام مـ       ایگمزا  ه زد دب حجابپر

ر،ـاید  در فتـوب یوگـا  ـه ایـن       ای در محبوب ازل  مـ    ا  را  ه فت کتد م  خودیت رها

                                                                                                                             
1. avidia 

2. dhyanah 

3. samadhi 
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 ۀ  یوگـا  مـایع تبطـ  ر حـ  ا،ـت   د،ـتمای      دـود  مـ  کمفمات عممق در ی  توجۀ  ی
که عشق  خوف  رجـا   مایتـد     ودب همهوب ،طح     راکد ا،ت  درحال  اش   رام اصل 

کشـتد    ،ـو مـ       ب ،و ایناید   ر ح ایۀای  را در قبض    ۀط   ه   فرین  ب  ذاتا  تبط 
گاا  1گرید  گاا  ممار عشق ا،ت   گاا ر ح   ا یشاط دارد  ختدد   گاا م  ،الک گاا م 
  گـاا   کتـد  م  عشق ا،ت   گاا ،لطاب عشق  گاا  ه درگاا حق تضرع ۀگدای در ممخای

   دیرگزار ا،ت   مبتۀج  ه یعمات الۀ     
در ا تدا   الۀ  ا،ت   ،لوکش  که ،الک مۀلماب  ،مرش در ا،ماء   صفات  یجا از

قـرار    هر لحظه تحـت تجلمـات ا،ـمائمه    همراا ا،ت ا  یه دیدب همۀ مخلوقات ا،تدامه 
عبـد ،ـالک     یتمجـه در  د  گویه ا،ـمای جمـال   جـبل دارد    تعال  حق  از یجاکه دارد 
ر  امـا یوگـا    ؛گذرایـد  ر ح    تتوع  از تجر مات معتـوی را از ،ـر مـ     ددبر گویه  ه گویه
ازلـ  پور دـه   پرکریتـ     ثر مماب یفس    دب   ر،مدب  ه تمایز   تأ ،ویر قطع تأثمر  ه

مرحله  از هر تعلـق  دـۀوت   یفرتـ  د ر      ه  رام   مرحله یتمجه  یوگمۀت   رامدارد   در
 تا  ه ییۀاب دل   ر،د   دود م 

 
  نتیجه

  دارد،ـلوک اهممـت    عاطف  ۀهای موجود مماب یوگمۀت   عارف مۀلماب از جتب تفا ت
رهـای  از ریـج    : ،ـلب  ا،ـت   یامـر   ،ـمطر  زیـر گذاری خود  معتویت یوگای  در هدف

 رزد  این ،مر ایفۀـ     ،پرد   تعمق م  یوگمۀت  رای رهای  از ریج در خویشتن را م 
،ویر حقمقت که هماب پور ده )دعور مطلـق(   های توهم  خویشتن ا،ت  ه ،مر از  یه

تتـ    - هـای ر ایـ    مادیت )پرکریت ( ا،ت  در این ،مر   ـا تیتمـک  در جدای  کامل از 
   دـود  مـ  هـا د ر   یشۀتن   ا،ـتقرار  ـدب  یفـس از تعلـق      مایتد تتظم  تتفس   یحو

  در این مۀمر  یفس  ه یمـاز  جـودی     دود م های در ی   تر   فاقد تبط  رفته  رام رفته
  ۀرا ا،ت   وب عشق   دلدادگ    فقر ذات  خود توجه یدارد   از عواطف عممق همه

دـود )مـن از درمـاب   درد       در معتویت ا،بم   یۀبت  ه ریج اثباتا    یفما  توجۀ  یمـ  
 صل   هجراب / پۀتدم  یهه را جایاب پۀتدد(   مقصد خدای متعـال ا،ـت )فتـاء فـ          

 فـاق   ایفـس    قاء  الله(  معبر   مۀـمر معتویـت ا،ـبم   ا،ـماء   صـفات الۀـ  ا،ـت در        
)،تریۀ  ایاتتا ف  ا فاق   ف  ایفۀۀ  حت  یتبمن لۀـ  ایـه الحـق(  ،ـالک در طـول ،ـمر        
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دود   دۀود جمال موجـه تعممقـ  عشـق      رفته  ا ا،مای حۀتای پر ردگار  دتاتر م  رفته
دود  در طول ،لوک  عواطف مقدن همهوب خشمت  ایا ه  تضرع  توکل   رضـا   ،وز م  جاب

 ،ازد    های گریزیاپذیر دچار م    ۀط کتد   ا  را  ه قبض فرمای  م  حی  ر جاب ،الک 
   تیویـوا کالـذین یۀـوا   فایۀـمۀ      » ۀدـریف  ۀدر معتویت ا،بم   ا ا،تتاد  ه  ی

یماز   فقر  جودی خـویش   ۀتبع  غفلت از  جۀ خدا    ه گفت فرامود ر تواب م   «ایفۀۀ 
مود  دود    ه خود حقمق  د،ـت یما ـد  یفـس    فرادود که ایۀاب دچار خود م موجه 

معتا،ـت  پـس    الـذات  پـوو    ـ     تعـال    اطـل    د ب لحاظ  ا ۀتگ   جودیش  ه حـق 
دادب  ـه   تر خود  عجمن ا،ت  ا هرچـه فقمرتردیـدب خـود   اجـازا     دتاخت هرچه عممق

 یفس   ۀتر در  یت ا،ماء   صفات الۀ   رای تجل  هرچه کامل
معتویـت  : از د  گویـه معتویـت ،ـخن گفـت     تـواب  م ائه دد  ر ا،ان تحلمل  که ار

دـدب  ـه      در قۀـ  ا ل  غایـت ،ـلوک معتـوی   ـدل     2  معتویت غمرهمجای  1همجای 
ترین ایۀاب ا،ت  ایۀای  که ا،مر ،لطاب عشق حقمق  قرار دارد  مۀمر ،ـلوک ا    عادق

ا گرفتـار  تجلمات ا،مائ    صفات  ا،ت که  ا رفـع حجـه  هرچـه  مشـتر  دل ،ـالک ر     
کتتد  در معتویت همجای   همجایات  ـزرگ   اصـمل  همهـوب خـوف       جمال حقمق  م 

یـه مـایع     یدا ها   فتوب تحول معتوی مطرح عتوابر تیتمک رجا  رضا  محبت   مایتد  ب  ه
مقا ل  معتویت غمرهمجـای   غـایت  ،ـاکن   رام   فاقـد ریـج   درد را       ۀ،لوک  در یقط

هـای   تا  ا عبور از  یه دود م   ا  را  ه مۀمری ایفۀ  رهتموب یۀد  پمش ر ی ،الک م 
( فاقـد کمفمـات   دـود  مـ  عمت  )حقمقت یفس که از  ب غفلت   توهم  یفس  ه حقمقت

  توجـه   دود م تت  ا،تفادا  ـ عاطف   ر،د  در معتویت غمرهمجای   عمدتا  فتوب ر ای 
   دود م چتدای   ه عواطف عممق یفس ی
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