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  چكيده
ريشه در  كه  است  ويشنويي    از تفكر  يصورت پرستش عاشقانه  آيينا  ي يبهكت

 در جنـوب و      گوناگون هاي  و سنت ها    اني جر ي ط آييناين  . د دار وئيسم هند تاريخ
ـ  مختلـف دسـت   و متألهـان    ان   حكيم يشود و از سو     مي مطرحهند   شمال وش خ

  .گردد  مياريتحوالت بس
 آيـين و در اوپانيـشادها  ، در وداهـا  داري ديـن صـورت از   آثار و عناصر ايـن      

 ي  در نهايـت در انديـشه      و هـا   ره، سـوت  ها   حماسي، پورانه  ي  ادبيات دوره ،  بهگوت
ـ  ويـژه    مكتب ودانته به  شارحان   ـ ديگـر    و   امانوجـه  عرفـاني ر   أمالتدر ت  انمتأله

  .استايي بررسي و شناس شايانويشنويي 
ايـن شـيوه از صـور        يهـا   نشانهابتدا به    بر آن است كه      يسعدر اين نوشتار،    

سـپس از   ،   شـود   پرداختـه   تفكـر هنـدويي    ي مختلف تاريخ  ها  در دوره  ياعتقاد
سـخن   پرستش عاشقانهي فلسفي و سهولت تفكر معطوف به     ها  پيچيدگي انديشه 

  .به ميان آيد
  .تفكر ديني -4، پرستش عاشقانه -3 ،نوييفلسفه ويش -2بهكتي،  -1 :يكليدهاي  هواژ

  

  ي بهكتي  واژهيمشتقات و معان .1
عمدتاً بر مشاركت در مراسم ديني يكي از         ي مربوط به بهكت    واژگان ،شناختي  زباناز نظر   

 ،در واقـع  .  داللـت دارنـد    ،كه خداي خوشبختي بود    ،بهاگهترين خدايان ودايي به نام       قديمي
. عام و خـاص   :  متضمن دو معني است    ،ييشنوي و يوهافاني هند بهكتي در ادبيات ديني و عر     

يا خجسته، ميمون و مقـدس       معناي عام آن تقسيم كردن، سهيم شدن، مشاركت داشتن و           
 عبـارت   ،دارد ياعتقـاد  -  كه بيشتر رنگ و بوي عرفاني      ،كه معناي خاص آن    در حالي . است

 سرسـپردگي و ارتبـاط    ، اخـالص،     االهـي  ، عـشق  حـق ست از پرستش عاشقانه، خدمت بـه        ا
  ).139 - 138: صص، 1:  ج،26  و130: ، ص2: ج، 8( )يان(شخصي ميان انسان و خدا
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   بحثي سابقه .2
 كه ريشه در تـاريخ      استويشنويي   داري  دينصورتي از    پرستش عاشقانه  آيينا  ي يبهكت

گون در   گويي موجز و اشاره   و   نارادا كه گفت   1 سوتره ،طوري كه در بهكتي   ه  ب. داردهندوئيسم  
ايـن شـيوه از      تـاريخ    ،اسـت  ي بهكت آيينپيرامون   و چهار عبارت كوتاه      از هشتاد اي    مجموعه

  ).2 :، ص21( قدمت تاريخ وداها دانسته شده است به خداپرستي
 براي نخستين بار پرستش عاشقانها ي يبهكت آيين ي پيشينهاورند كه  بر اين بهم برخي 

 ستين آيينـي تلقـي     را نخ  2 آيين بهگوت  رادهاكريشنان .گردد ميبه شوته شوتره اوپانيشاد بر    
طور مستقل و   ه   ديني هند ب   تفكررا در   پرستش عاشقانه   سرسپردگي و    ي  انديشهكند كه    مي

  ).132: ، ص2:  ج،8  و360: ، ص6 (از نجات مطرح كرده استاي  ق تازه طريي مثابه  هب
ـ    نمـي  ويي ويشن در سنت را   يبهكت آيين هرچند تاريخ    ،به هر حال   طـور دقيـق    ه  تـوان ب

 ي كـه در دوره    طوريه   ب ،دنشان دا ن در وداها و اوپانيشادها      توا  مي  رد پاي آن را    ،تعيين كرد 
 و  يابـد   مي  توجهي شايانت  اهمي  ديني اين شيوه از تفكر    ،ها  و سوتره  3ها  حماسي و در پورانه   

 وييويـشن ختلف  مان  حكيم ي  در انديشه  ،هنددر جنوب و شمال     ت در مكتب ودانته     در نهاي 
  .دكن  ميپيدانهضت و جريان فكري جايگاه مهمي صورت يك ه ب

  

  در ادبيات ودايي  بهكتي.3
را در   يبهكتـ   اعتقـادي  صـور سرسپردگي و    ي  دعاي كساني كه مباني انديشه    خالف ا  بر

، )176: ، ص 6( كننـد   مي جويي ت عرفاني هندويي پي   ساختاري خارج از دين، اخالق و ادبيا      
تـوان از دل مـضامين        مـي   را  ديني ي  اين شكل از انديشه   ست كه آثار و عناصر      قيقت اين ا  ح

يي از قبيل داستان عاشقانه ها  سرودهاي ودايي و ستايش و پرستش پرشور خدايان و داستان         
و كالسـيك قـرار   كه مبناي بحث شاعران و عارفان دوران حماسـي   ،5 و اورواسي  4پوروراواس

 ايـن امـر زمـاني خـود را بيـشتر نـشان             ).71: ، ص 13  ؛ 2: ، ص 27( گرفت، استخراج كـرد   
، فرزنـدان آديتـي، كـه در ابتـدا          ها   مانند آديتيه  ،يابند  مي دهد كه خدايان ودايي تشخص     مي

تـرين كاركردهـاي اجتمـاعي       از عميق بعدها   اما   ،شدند  مي ايان طبيعت تفسير   خد ي  منزله هب
از تـشخص بـه خـداي خوشـبختي و          كه پس    ،ها  برخورددار شدند و يا مانند بهاگه و آشوين       

  ).73 - 72: ص، ص13( بان نيروي اعجازآميز تبديل شدندصاح
ويـشنو و اگنـي   عاشـقانه   شـواهد روشـني دال بـر پرسـتش          ،همچنين در ادبيات ودايي   

اي « :جا كه در ريگ ودا آمـده اسـت         آنبراي مثال،   .  خدايان متشخص وجود دارد    ي  منزله  هب
و ديشه شاهدي است كه مباني ان   ،»كنيم  مي ي، ما به تو تعظيم    ت تو پدر و مادر ما هس      !ويشنو
 تـصديق ويي در سـنت هنـد   داري  ديـن از  اصيل  ي   صورت ي  مثابه   هپرستش عاشقانه را ب    آيين



139 در هندوييسم ) آيين پرستش عاشقانه(بهكتي 
بـه   6نـگ داون  يباو ي   واژه ، ادبيات ودايي در اين فقـره       شارحان ي  دهيبه عق عالوه،   هب .كند مي

پرسـتش  شـكارا بـر     آ ويـشنويي    ي  در فلـسفه   كـه    تعظيم و احترام است   ا  ي 7پاتهينه  پرمعني  
  ).177: ، ص6(  خدايان داللت داردي عاشقانه

 كه ناشـي از   ،ضتهندوها بيش از گذشته از طريق اعمال ديني و زهد و ريا           ها بعد،    مدت
ها يك نوع ارتباط من و تـويي          به خدايان روي آوردند و با آن       ،بود عاشقانهيك نوع پرستش    

 پرستش عاشقانه را در بين     و   يبهكت آيين ي  نشانه ،رو از اين  ).343: ، ص 28( را آغاز كردند  
در پرسـتش پرشـور      و هر چه بيشتر    تمام خدايان ودايي     عبادتتوان در     مي انسان و خدايان  

  ).20 - 5: ص، ص27( جو كردو  ساويتار و پوسان جست-وريااگني، ايندرا، وارونا، سشنو، يو
 ايـن نحـوه از تفكـر    عميـق  ي كه برخي سرچـشمه   اينصلي علت ا، ورنر بر اساس تحليل  

وت سـامهيتا بـا      ريشه در حال و هـواي ظـاهراً متفـا          ،كنند  نمي  را در ريگ ودا تصديق     ديني
هـا ناسـازگاري واقعـي وجـود         اين در حالي است كه در بين آن       .  دارد هندوييادبيات متأخر   

 و عناصـر آن   ها    و برخي از آموزه    سرودهاي ودايي    كه از مضامين باطنيِ    علت ديگر اين  . ندارد
اين در حالي است    . فهم حقيقتاً درستي وجود ندارد     يبهكت آيينو نقش قرباني در ارتباط با       

از . نهفته است موضوع پرستش عاشقانه     گوهر ريگ ودا و ارزش اصلي آن در          ،كه از نظر ورنر   
نـه   )2: ، ص همـان ( اسـت پرسـتش عاشـقانه     ا  ي يبهكت هدف غايي وداها همان      سوي ديگر، 

  .ابدي  ميبيتهذعشق به خدا ق ي از طريرا درون آدمي ز،ي احكام و اعمال ظاهريمعرف
قربـاني  مراسم  و  پرستش عاشقانه    آيين ورنر برخالف كساني كه پيوند ميان        به هر حال،  

قرباني را در حقيقت مظهر حقيقي پرستش ودايـي و           آيين ،دانند  مي را در سامهيتا ناسازگار   
افزون بر اين، ورنر سـرودهاي ودايـي را واسـطه و ابـزار اظهـار                . كند  مي  تفسير عشق به خدا  

  ).25 -19: صصهمان، ( كند  ميتلقيپرستش عاشقانه  آيينحقيقي 
يا نيايش و سرود، برهمن يا نيروي سـحرآميز،          9 تعابير دهي  ،8 االهي عشقورنر در كتاب    

 تفكر ديني  اين شكل از     يها  نشانهز  حاكي ا نيز  يا سوگند و قسم و تپس يا رياضت را           10ورده
  ).13-6 :صص، 27( كند  ميتلقيويشنويي  ي فلسفهدر 

 همچـون از سويي ديگر، وجود تجارب و احساسات پر شور ديني از سوي شاعران ودايي               
 )90-89:صص،  13( در ريگ ودا هم مظهر يك نوع ارتباط شخصي با وارونا است            11واشيشته

است كه به صورت زهد و رياضت يا تـپس در            رستش عاشقانه پ آيينصورتي از   و هم بازتاب    
 زاهـدان پـر شـور خـود را در           ،كه در سـنت ودايـي      چرا ،دهد  مي ادبيات ودايي خود را نشان    

شـور    و دادنـد تـا در انـدرون خـود خـواهش نفـس              مي معرض گرماي خورشيد يا آتش قرار     
: ، ص 23( ور كننـد   علهرا در وجود خود شـ     و عبادت خالصانه     خدمت  و  را بكشند  يخودخواه

130.(  
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 داري  ديني از    صورت ي  منزله  هب يبهكت آيينيي از   ها  توان به وجود نشانه     مي ،بدين ترتيب 

ميـان انـسان و     و محبـت     سرودهاي ودايي، قرباني و ارتباط مبتني بر عـشق            قرائت شكلبه  
ي اشـاره   خدايان و يا به وجود عناصري از قبيل تپس، ورده، برهمن، دهـي در ادبيـات ودايـ                 

  .كرد
  

   در اوپانيشادها بهكتي.4
ايـن شـكل از     يي از   هـا   وجود عناصـر و نـشانه      تاريخي جديد به سنت هند       كردهاي  روي

ايـن عناصـر و      ).130: ، ص 2:  ج ،8( انـد  از اوپانيشادها شناسايي كرده    را در برخي     داري  دين
د از طريق دهيانه، اوپاسنا  ان  عرفاني كساني دانست كه توانسته     ي  توان در تجربه    مي راها    نشانه

كـه   همچنـان . ناب ازلي دست يابند    مستقيماً به حقايق     ، خدا ي  يا پرستش زاهدانه و عاشقانه    
 كه به معناي پرستش خـدا بـا ذكـر نـام و جـالل                ، در اوپانيشادها  يادشده 12دي دياسانا    ني

:  ج ،10( انـد د  مي ي مادي ها  رهايي از حجاب  را  انجام خدمت و عبادت خالص       تنها راه    ،است
  تفكـر  ي  كـه از پيـشگامان برجـسته       ،هالبته طبـق تفـسير رامانوجـ       ).417 - 416: ص، ص 4

 نه انجام اعمـال     يك نوع پرستش عاشقانه بوده است      ،مقصود از اين پرستش   ويشنويي است،   
  ).411 - 410: ص، ص16( يو مراسم ظاهر
رنـگ و    ت زاهدانـه كـم    تمـايال شـوند كـه       مـي  در اوپانيشادها وقتي پر رنگ    ها    اين نشانه 

كه در    همچنان .كند  مي  ظهور ، بود  االهي  كه مبتني بر پارسايي و عشق      ، عاشقانه يها  انديشه
ا كـه    خد در برابر نه تنها مظهر سرسپردگي     موضوع پرستش عاشقانه     ،شوته شوتره اوپانيشاد  

به من به آت اگرچه نجات از طريق معرفت ، در اوپانيشادها. عشق به خداست   ي  مظهر برجسته 
 سـالك   دل ايجاد آن معرفت را در       ي  است كه زمينه  خدمت و عبادت خالصانه      ،آيد  مي دست
  ).131 - 129: صص، 23( آورد  ميپديد

 بـه   كهشود    مي تر پر رنگ در اوپانيشادها وقتي      از تفكر ديني   اين شيوه همچنين رد پاي    
 شكل مراسم قربـاني     جا كه  آنيعني   ؛شود  مي ديني حمله مرسوم  ي  ها  آيينمراسم ظاهري و    

يي تـشبيه   هـا   دارند بـه نـادان      مي ها را پاس    كه آن   و كساني  امن تشبيه شده    يي نا ها  به زورق 
  ).645: ، ص1  و49: ، ص1:  ج،2( شوند  مياند كه پيوسته اسير پيري و مرگ شده

كـه وجـود     عاشـقانه اسـت      خدمت و عبادت  از طريق   «،  اوپانيشاددر كتهه   عالوه،   هب      
نيـز موضـوع    در شـوته شـواتره اوپانيـشاد         ).24،  2،  25(» دگرد  مي ز غم و اندوه آزاد    اآدمي  

 يـا  14 ينگتـ  ه شـر وپناه جـستن بـه حـق       و   يا تسليم    13 يپت هپر ي  منزله بهپرستش عاشقانه   
صورت اين  توان گفت كه      مي ،رو از اين . ايزدي به كار رفته است    و فيض   استغراق در رحمت    

، 6( حتماالً براي نخستين بار در شوته شـوتره اوپانيـشاد ظـاهر شـده             كه ا  ،ويشنويي از تفكر 



141 در هندوييسم ) آيين پرستش عاشقانه(بهكتي 
نـوع   يكـسان اسـت، مظهـر يـك       اي    مالت مراقبه أبا مفاهيم دهيانه، اوپاسانا و ت     و  ) 360: ص

  . بوده استويشنو به خداي پيوند معنوي و عاشقانهارتباط 
  

   حماسيي  در ادبيات دوره بهكتي.5
 ي  انديـشه  ،ت باطني در اوپانيـشادها    در وداها و عبا   دپرشور  يق ستايش و پرستش     از تلف 

 كـه از سـنت      ،ايـن آيـين   .  پديد آمـد   15تدر آيين بهگو   عاشقانه   عبادت آيينسرسپردگي و   
 ظهـور سپس در جنوب بـه        و  ابتدا در شمال غربي هند      است، واسودوه كريشنا نشأت گرفته   

 ي  بـه مثابـه   ر مـستقل و     را به طو   داري  دينن شكل از    ايو نخستين آييني است كه       درس مي
 در ايـن آيـين،      ،به عبـارت بهتـر     ).132: ، ص 2:  ج ،8( كند  مي از نجات مطرح  اي    ريق تازه ط

 جوو   جست ،كه همان بهكتي است    ،پرستش عاشقانه با معشوق ازلي را از طريق       سالك اتحاد   
نه را عاشـقا   16يـاني و دختـران، ايـزد بـانوي كاتيا       ) 2: ، ص 21  و 218: ، ص 1:  ج ،3( كند مي

: ، ص 24( هـا برسـاند     بـه آن   ،هاسـت   شوهر آن  ي  به مثابه  كه   ،كنند تا كريشنا را     مي پرستش
 است  پرستش عاشقانه  آيين بارز   يها  نشانه تجلي ويشنو از     ي  به مثابه همچنين كريشنا    ).61

آموزد و دختران گـاوچران       مي  طريق عشق ورزيدن را به دختران گاوچران       ،كه با تجلي خود   
، 13( برنـد   مـي   به سر  شنايكرجوي عشق به    و  جستي هستند كه عاشقانه در      مظهر شيفتگان 

  ).117: ص
ل يتـرين مفـاهيم و مـسا    از ادبيات حماسي هنـد، رامايانـا كـه بـا عميـق         اي    در مجموعه 

  اشـاره كـرد    ياين شـكل از صـور اعتقـاد        يها  نشانهتوان به     مي ،ردكار دا  وجودي بشر سر و   
، 26(  اسـت  17ي اسـاطير  يعـشق ق سيتا به راما از سنخ       در اين مجموعه عش   اگرچه  ). همان(

  ).138: ص
بارزي ي  ها  نشانهن به   توا  مي ،ست ا ونا و كريشنا  گوي ارج و   كه حاصل گفت   ،گيتابهگوددر  

رادهـا   كه به تعبير     ،در اين منظومه  ). 33 - 31: ، ص 4(  اشاره كرد  پرستش عاشقانه  آييناز  
اين صـورت از    به تبيين روشن و بنيادين       ،است )16: ، ص 24(» ك عشق يزيمتاف«ان  كريشن
   .اشاره شده است ، نام دارديكه بهكت ،ويشنوييغالب  تفكر

شگفت انگيز است در دوراني كه خداوند در ميان منازعـات و تفكـرات بـسيار متنـاقض                  
 هويـت اصـلي خـود را از          باطني اوپانيشادها رفته رفتـه     ي  و انديشه اي    آيين پرستي براهمنه  

براي  داري دين  گوهري مثابه  را به يبهكت آيينگيتا بهگود ). 95: ، ص1:  ج،2( داد  ميدست
  دينـي  ايـن شـيوه از تفكـر       ،چراكـه در گيتـا     ،)75: ، ص 24( نجات آدميان به ارمغـان آورد     

شـيوه  اين  ،  تر به تعبير دقيق  . قيد و شرط به خداي شخصي است       ارتباطي ناشي از اعتماد بي    
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صرفاً اي     آموزه نه ،)66: همان، ص (  به خداست  مانيعشق و ا   ،يشنااز ديدگاه كر   داري  ديناز  

  .)61: همان، ص( عقالني و معرفتي
ريقـي مـستقل بـراي     ط،ويشنويي  صورت غالب اعتقاد   ي  منزله  هب پرستش عاشقانه  آيين

  دينـي اين صورت از تفكر يي كه در آن كريشنا به تفسير      ها  يكي از گفتار  .  است  نجات ل به ين
كه كريـشنا    آن پس از    ،در اين گفتار  . )339: ، ص 1، ج 3( است گيتا گفتار دوازدهم    پردازد مي
از آنان كه «: پرسد  مي  آرجونا از وي   ،شود  مي  را به آرجونا يادآور    يجاودانگ به   دنيرسي  ها  راه

آورند و كـساني      مي به تو روي  عشق  كنند و آنان كه از طريق         مي عبادتتو را   عمل  از طريق   
» توان شـناخت    مي كنند كدامين را در يوگه برتر       مي  و اليزال تو را ستايش     كه ذات نامتجلي  

  را به من معطـوف      خود ي  انديشههايي كه تمام     آن «:گويد  مي كريشنا ؟)10:  ص ،12ج،  24(
هـا از    آن،صادقانه روي به من آورده مرا ستايش كنندپرستش عاشقانه و ايمان   دارند و با     مي
  ).6-7: صصهمان، (»  برخوردارند يوگاي ترين مرتبه اليمتع

 ايـن صـورت از   ي دربـاره يـوگي  ي ها در تبيين مشخصه  نيز  گيتا  شنا در گفتار پنجم     يكر
عارف كه به حق واصل شد با قلبي آرام و بدون تشويش نه به              « :گويد  مي ويشنويي اعتقادات

 مـاده مـرده     او با قلبي كه در برخورد با عـالم        . گردد و نه از ناخوشي غمناك       مي خوشي شاد 
يابد و با استغراق تام در ذات حق به شادي سـرمدي              مي است خوشي را در ژرفاي جان خود      

  ).22 - 20: ، صص5جهمان،  (يابد  ميدست
معطوف به   ي  انديشها  ي يبهكتدر ادبيات عرفاني هندوها،     توان گفت كه      مي بدين ترتيب 
حلـه از پيـشرفت را شـامل        سـه مر   دست كم    كهاست ذو مراتب    اي    ، مقوله پرستش عاشقانه 

 اين شيوه از تفكـر      ي  كه از نمايندگان برجسته    ، رامانوجه بنا به گزارش   اين سه مرحله     .است
و پرمـه    19 پـره جنانـه    ،18پـره بهكتـي    : از انـد  عبـارت ه  يتا بهاش ي گ ي  در مقدمه  ،ديني است 

عقيـده  نه  از پرستش عاشقا  مراتب سه گانه    اين  رامانوجه در تفسير     ).22: ، ص 19( 20بهكتي
ي نـ يد نخست، ريشه در انجام اعمال و تكاليف         ي  در مرتبه   ديني اين صورت از تفكر   دارد كه   

ايـن اعمـال خالـصانه در واقـع         . ي نخستين خود انجـام داده اسـت       ها  دارد كه آدمي در تولد    
پس از اين مرحله است كه ميـل شـديد بـه            . آورند  مي ديپد حق را  ايجاد معرفت به     ي  زمينه
  وارد پـره بهكتـي     ، سـالك در ايـن مرحلـه       ، در واقـع   .آيـد   مي  پديد ر دل سالك  حق د شهود  

 پـس   .گردد  مي  حق فراهم  ي  واسطه ي ب زمينه ايجاد شهود  در آن   كه  اي     يعني مرتبه  ؛شود مي
  دسـت  شنويـ و كاملي از    ي  جا به تجربه   شود كه در آن    مياي    از شهود حق، سالك وارد مرتبه     

 بـراي   واسـطه  ي بـي   است كـه زمينـه    اي     مرتبه ،كتي نام دارد   كه پرمه به   ،اين مرتبه . يابد مي
  ).22: ، ص19( استسالك در آن نهفته آرامش غايي 

  



143 در هندوييسم ) آيين پرستش عاشقانه(بهكتي 

  ها و سوترهها   در پورانه بهكتي.6
 راويـشنويي    از تفكـر  غالـب ايـن شـكل   آثـار و عناصـر    ، حماسـي  ي  ات دوره پس از ادبي  

 كـه در  ،ايـن آثـار  . شناسايي كـرد  زينتوان در ويشنو پورانه، بهگوت پورانه و پادمه پورانه          مي
دهنـد،    مـي  تـشكيل هـا     مجموع نظامي از ادبيات ديني و فلسفي سنسكريت را به نام پورانـه            

هيم گيري مفا گيري باورهاي عاميانه به ويژه در شكل تأثيرات بسيار مهمي در چگونگي شكل
  ).115:  ص،1:  ج،2( اند  داشتهپرستش عاشقانه آيين عرفاني از قبيل يها آيينو 

 از  پرسـتش عاشـقانه  ي انديشهمحورانه حاكم است،   شي انسان كه عمدتاً نگر   ،ها  در پورانه 
     خواهد   مي كه ويشنو  طوريه   ب ،)664: ، ص 2:  ج ،18( ت دارد جهت اتحاد انسان با خدا اهمي

عبـادت و  كـه   چرا، را تجربـه كننـد   عبـادت خالـصانه   ات از رنج رهايي يابند و        موجود ي  همه
عنصر نجات در عـصر كـالي      عامل و    و مؤثرترين  داري  دينگوهر  ها     در پورانه  لصانهخدمت خا 

  ).665 - 664: صصهمان،  (است 21وگهي
 ي ويـشنوي  ايـن صـورت از تفكـر      ت و مراتب مختلف      از اهمي  ،همچنين در بهگوت پورانه   

نـد  كه در اين پورانه، ارواحي كه در هنگام پرسـتش خداونـد از خداو              چنان. سخن رفته است  
 - 706: صصـ همـان،   ( انـد  ترند از ارواحي كه محو در ذات حقيقـت         ند خوشحال متمايز باش 

  معطـوف بـه    ي  انديـشه سرسـپردگي و     ي  لهأمـس ت   اهمي با اين وصف،  ). 361: ، ص 6  و 707
 با خدا پيوند  هر چه بيشتر    از آن حيث است كه وجود آدمي را          ،ها   در پورانه  پرستش عاشقانه 

  .دهد مي
تـوان در متـون و        مـي  راويـشنويي    تاز اعتقـاد  ااين شيوه   ، آثار و عناصر     ها  از پورانه پس  

پرسـتش عاشـقانه     آيين،  هبراي مثال، در بهكتي سوتره ناراد     . شناسايي كرد اي    ادبيات سوتره 
 دقيقـاً ماننـد     ؛جوي نتـايج آن باشـد     و  كه سالك در جست    آن عبارت است از عشق به خدا بي      

 خـود را بـه خداونـد        خـدمت  سالك بايد تمام اراده و       ،رهطبق تفسير اين سوت   . احساس لذت 
 از   سالك را در انجام عمل     ي   عميقي است كه تمامي غرض و انگيزه       ي  وقف كند و اين تجربه    

 در ايـن سـوتره تنهـا راه         ،از ايـن رو    .كند  مي  سرشار  االهي عشقبرد و وجود او را از         مي بين
  ).5 - 2 :ص، ص21( استاخالص و سرسپردگي   به نجاتوصول

 شـديد بـه خـدا و    بـستگي   دل ي  به مثابه  پرستش عاشقانه  ،  ، در اين سوتره   افزون بر اين  
تـر   آسان ويشنويي   ي  در فلسفه  داري  دينهمين شيوه از     تفسير شده است و      داري  دينوهر  گ

، 21(  معرفي شده اسـت    انجام تكاليف ديني   و   تفكر عقلي  ي ديگر از قبيل   ها  شيوهو واالتر از    
 عاشقانه مستلزم تمايز ميان عابد و معبود        معطوف به خدمت   ي  شهياند چه). 26 - 13: صص

 ي  منزله  ه سالك حقيقي ب   ،كه در اين سوتره    چرا ، نه محو شدن سالك در ذات حقيقت       ،است
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كند و خداونـد فروتنـي را دوسـت           مي  احساس فروتني  خدا خدمتكار خداست كه در حضور    

  ).5 - 2: ص صهمان،( دارد
 شكيلكه دومين بخش از ادبيات شيوا سيدانته تنتره را ت          ،22آنوبهوه سوتره همچنين در   

 به اين معنا كه ، است عاشقانه مبتني بر عبادتداري  دينصورتي از    ،دهد، شكتي در واقع    مي
 ،ايـن سـاحت   در  .  شـكتي نـام دارد     ،رود  مـي  وقتي نيروي حياتي به قصد آفرينش رو به جلو        

 بهكتي  ،اشداما وقتي همين نيروي حياتي در حالت تعليق ب        . ت است  فعالي  ي  به مثابه شكتي  
 شـكتي واجـد     ،در واقع از نظر داسـكوپتا     .  سكون است  ايت  ي فعال نبود ي  به مثابه نام دارد كه    

سـاحت برتـر سـاحتي اسـت كـه          . ساحت فروتر  -2 ،ساحت برتر  -1: استاي    ساحت دوگانه 
 ،دهـد   مـي  را به صورت بهكتي نشان كه خود، اما ساحت فروتر  ،متمايل به ظهور جهان است    

  ).62: ، ص5:  ج،10( مايل به بازگشت به سوي خداستمت
  در اين تقسيم دوگانه همان شكتي مايـا و بهكتـي ناميـده             ، اين سوتره  بر اساس گزارش  

كـه بهكتـي در آنگـه و در واقـع وحـدت          شود، همچنان   مي شود و شكتي در لينگا پديدار      مي
  ).همان( ز اين هماني شيوا و جيوارت است الينگا و آنگه عبا

 ،ه در بهكتي سـوتره نـاراد  عاشقانهعبادت سرسپردگي و  ي  انديشهتوان گفت كه      مي پس
 تعاليم فلسفي و انجام تكـاليف دينـي   تر از  آسان ،ويشنويي است فلسفه   ي  كه از آثار برجسته   

   .است
  

  جنوب و شمال هند در  بهكتي.7
ـ    پرستش ي  لهأمس ،ب ودانته در جنوب هند    در مكت   از تفكـر   عنـوان صـورتي    ه عاشـقانه ب

از سوي رامانوجه، نيم باركه، ولبهه، و حتي از سوي كساني كه معاصر ما هستند نظير                 ديني
اما در بـين ايـن      ). 20 - 18: صص،  24( تيالك، شري اوروبيندو و گاندي مطرح شد      .جي.بي

، فلسفي شنكره/  تفاسير دينياري ازاست كه با بسي   اي    ترين چهره   رامانوجه معروف  ،انحكيم
هـاي كـامالً جديـدي       مخالفت كرد و ديدگاه   ،   بود  عرفان شيوايي  ي  از نمايندگان برجسته  كه  

رامانوجـه كـه از     ). 598: ، ص 12:  ج ،14( بـه دسـت داد     اين شيوه از تفكر ديني       درخصوص
گوت پورانـه   فرهنگ و ادبيات تاميلي، سرودهاي آلوارها و هر چه بيشتر از ويشنو پورانه و به              

 با مفاهيم ويـشنويي      در صدد بر آمد تا تفكرات اوپانيشادها، گيتا و برهماسوتره را           ،متأثر بود 
 - 1 :صصـ ،  5  و 668: همان، ص  ( است آشتي دهد    و سرسپردگي  تسليمهمان  بنياد آن   كه  

ـ  عبـادت سرسـپردگي و     موضـوع  ، ديني و فلسفي   ي  دل آن همه انديشه   و از   ) 5 غـرض و    ي ب
  .مطرح و بسط و گسترش داداي  به طور برجستهرا خالصانه 
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 يعني وجود متشخصي اسـت      ؛استاي    رامانوجه خداوند سگونه  تفكر   در   ،برخالف شنكره 

ي وجود ما حضور  ترين ژرفاي باطن   كه در تجارب زندگي، اهداف و اعمال ما و حتي در عميق           
ور اسـت  تأله بر اين بـا    عنوان يك م    وي به  بنابراين.  )690 - 689: ص، ص 2:  ج ،18( تام دارد 

 به دست و رحمت ايزدي     23و فيض  يبهكت كه از طريق  كه نجات نه از طريق معرفت يا عمل         
كـه از طريـق    يا تالش فـردي      حقيقت نه از طريق معرفت منطقي        24و شهود ) همان(آيد   مي
از نظـر رامانوجـه، امـر متعـال         ). 674: همان، ص ( دشو  مي حاصل امر متعال    برابردر  م  يتسل
ويشنو تنها خداي حقيقي است كه تجلي و شكوه جمال او در            .  نه برهمن  ان ويشنو است  هم

  ).19: ، ص24(  ديگر ايزدان قابل مقايسه نيستعالم محسوسات با
 اسـت و محوريـت      ريپـذ  فيا بـرهمن توصـ    ي نخ سگونه برهمن  پس خداي رامانوجه از س    

 از  ايـن شـكل    رامانوجـه،    تفكر است كه در     ياد شايان. است 25 او بهكتي مارگه   جريان فكري 
 بلكه دقيقاً مانند اطاعـت از       ، يك احساس صرف نيست    ،نام دارد  يبهكت آيين كه   ، ديني تفكر
 پرسـتش   آيـين ،  به عبـارت بهتـر     ).705: ، ص 2:  ج ،18( استمعرفت به آتمن     ، خدا ي  اراده

 ز خداسـت تـري ا  نسان به معرفت كامـل   يابي ا  رامانوجه دست عرفاني  / ديني در تفكر    عاشقانه
  ).704: همان، ص(

ت كـه بـر عناصـري كـه          تـا آنجاسـ    داري  ديـن اين صورت از    شور و اشتياق رامانوجه به      
. دكنـ   مـي  آورنـد، تأكيـد بـسيار       مي ديد را در وجود انسان پ     د پرستش عاشقانه   ايجا ي  زمينه

  رهـايي از   -2 ،26قـوه تمييـز    -1 ):همـان ( انـد از    اين عناصر عبـارت    ،مطابق تفسير رامانوجه  
 خيرخـواهي   -5 ،29 دستگيري ديگـران   -4 ،28 محو در ذات حقيقت    -3 ،27ي خودي ها  حجاب

 -10 ،34 عدم خشونت  -9 ،33 شفقت -8 ،32 فضيلت يا صداقت   -7 ،31يطلب حقيقت   -6 ،30عام
  .36 اشتياق و اميد-11 ،35نيكوكاري

 اني نظيـر نـيم    حكيمـ  از سوي    ،امانوجه در جنوب هند    پس از ر   پرستش عاشقانه جريان  
 باركه تفـسير   اركه و ولبهه نيز مطرح شد و طبق تفسير رادهاكريشنان، گوهر اصلي آثار نيم             ب

 يسنت عرفان در . استپرستش عاشقانهسرسپردگي و  مبتني بر ي  انديشهاساس   اتي بر االهي
ترين عنصر    حقيقتي است كه با عشق وحدت يافته و مهم         پرستش عاشقانه جريان  ولبهه نيز   

   ).21 - 19: صص، 24( استي آدمنجات در زندگي 
 شـكل گرفـت كـه خاسـتگاه         داري  ديناين شيوه از     جريان ديگري از     همدر شمال هند    

 جـويي   گيتـا و بهگـوت پورانـه پـي         د بهگـو   را در دو متن سانسكريت     پرستش عاشقانه  آيين
  در شـمال هنـد بـه دو جريـان عمـده تقـسيم              پرستش عاشقانه  ي  شهياند ،در واقع . كرد مي
 . نامتـصف  ييـا بهكتـ    38نيرگونـه بهكتـي    -2 ، متـصف  ي يا بهكت  37 سگونه بهكتي  -1: شد مي
عشق خود را بـه تجليـات       از اين رو،    . اند سگونه بهكتي ان شمال هند از حاميان      حكيمشتر  بي
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هـا از حاميـان نيرگونـه        كـه سـيك    در حـالي   ،كنند  مي ويژه به كريشنا و راما تقديم      هويشنو ب 
 از خـدا را انكـار     اي    گونـه  ش تجليات ويشنو و يا هر تجلـي انـسان          عموماً پرست  كه ،اند بهكتي

  ).3 - 1: ص، ص17( كنند مي
مراسم ويژه در پنجاب،      در شمال هند، به     پرستش عاشقانه   معطوف به  تفكر ،ريتقدبه هر   

اخالص و سرسپردگي عشق شديد و كرد و بر   ميشعائر ظاهري دين را به كلي انكار ي و   آيين
در مبـادي امـر، ايـن جريـان همچـون سـنت قديـسان               . ورزيـد   مي عال اصرار  مت امر در برابر 

 بـه تـدريج     ،ويژه هندي و پنجابي     به ،ي محلي ها   در سرودهاي عاشقانه به زبان     39مهاراشترين
: نـد از  ا  ان اين جريان عبـارت    حكيمترين   معروف. سط و گسترش يافت   شكل گرفت و بعدها ب    

ها در مجموعـه اشـعاري       و تعاليم عرفاني آن    انديشهه   ميراباي، رايداس و دادو ك     كبير، نانك، 
، 12( بـاقي مانـده اسـت      40آدي گرانت ،  ها  ي محلي و حتي در كتاب مقدس سيك       ها  به زبان 
  ).187 - 185: صص

است كه در عمـق تعـاليم دينـي و عرفـاني متألهـان شـمال هنـد مفـاهيم                    توجه  جالب  
در اين دنيا اسير مـرگ      روح انسان   : ستمشتركي وجود دارد كه عمدتاً مبتني بر اين گزاره ا         

و  عاشقانه   انجام خدمت و عبادت    آدمي بايد از طريق      ،رو از اين .  است وهم و خيال  يا زمان و    
  ).، همان12(  به سوي آن حقيقت متعال باز گرددخداذكر نام 

را در سنتي جدا از سـنت         ديني ي  اين جريان از انديشه   متأله ديگري كه در شمال هند       
 ي  درياچـه يـا    41هـا   رام چاريتمانـه  وي در كتـاب     . ان تفسير كرد، تولـسيداس بـود      محكيآن  

رام . ازدردپـ   مـي  دينـي  اين شـيوه از تفكـر      به تفسير    »شيوا«يقاً از زبان     اعمال ما دق   ،مقدس
 ،ردر همــين اثــ.  عاشــقانهعبــادت ي شهيــاندتفــسيري اســت از  ،در حقيقــت هــا چاريتمانــه

پرسـتش   آيـين تفكـر معطـوف بـه        و سـهولت     ي فلـسفي  اه  انديشهپيچيدگي  تولسيداس بر   
 ، جهـان آزاد باشـد     بـستگي   دل اگـر آدمـي از       ،به طوري كه از نظر او     . كند  مي  تأكيد عاشقانه

 نخـستين شـرط     ،فسير تولسيداس  در ت  ،رو از اين . وجودش لبريز از عشق به خدا خواهد شد       
و  يخـاك جهان  ن  يا به    عدم وابستگي  ،پرستش عاشقانه  معطوف به    ي  شهياند و   يسر سپردگ 

  ).366 - 365: ص، ص7(  كامل به خداستبستگي دلر عين حال د
  

  ) پرستش عاشقانهآيين(يبهكتي ها مشخصه .8
ا يـ  ي بهكتـ  آيـين  از   شـكل تـرين    ساده ، ويشنويي ي  در فلسفه رسد كه     مي چنين به نظر  

 آن را در    وجـه تـرين     را در وداها و متعـالي      پرستش عاشقانه و خداباوري    بر   يمبتن ي  شهياند
 به عالم   بستگي  دلي كسي است كه از هر گونه        قيحقزيرا در گيتا عاشق     . توان يافت   مي گيتا

اي، نه فرزندي و نه دوستي و او كـسي   حسي آزاد است، به اين معنا كه نه زني دارد، نه خانه    
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 كسي كه   ، طبق تفسير گيتا   ).349: ، ص 4:  ج ،10( عشق به خداست   است كه كامالً محو در    

 بـه حقيقـت در   ، هر كجا هم زنـدگي كنـد  ،دست يافته باشدبه آتمن  معرفتبه اين مقام از    
   ).30، 6، 24( كند  ميستيبرهمن ز

 همه چيـز را در خـدا و خـدا را      ،رهايي يافته ها    از تمام خودخواهي  اي    چنين انسان آزاده  
ي وجودي از قبيـل  ها بيند و از دوگانگي  ميبيند، او همه چيز را در واسودوه  ميدر همه چيز 

آزاد است و   هم   گناه   ي  قراري و حتي از دغدغه      و بي  بستگي  دلغم و شادي، نااميدي و اميد،       
كند و سرشار از شعف و شادي         مي ي از آن حقيقت ناب زندگي و عمل       ي روح و جز   ي  به مثابه 

برد، عمـل خـدا، دسـت او          مي عمل كسي كه در اين وضعيت به سر       . و سعادت معنوي است   
  ).581: ، ص4( ترين وضعيت معنوي است ي خدا و وضعيت او متعالدست
 ي از خـدايان برجـسته   تجلي ويشنو ي منزله هبر اساس گزارش شري اوروبيندو، كريشنا   ب

، اگرچه براي دنيا، در خدا،      ندخواهد كه در خدا زندگي كن       مي ها انساناز   ، ويشنويي ي  فلسفه
 هـا  انـسان ا از   كريـشن  .نـد جـدانش زنـدگي كن    ش و در عمـق و     لـب اش، در اعماق ق    در زندگي 

. كـه تمـام كاينـات اسـت        يعنـي در وجـود خاموشـي         ،نـد خواهد كه در روح زنـدگي كن       مي
گذر دائماً متغيـر   يعني در،خروشخواهد كه در آن امر متعال و پر  مي ها انساناز   او   همچنين

 و در   نـد زنـدگي كن  گي  خواهد كـه در جـاودان       مي ها از انسان  ، و در نهايت   ندزمان زندگي كن  
  ).32: همان، ص( ودانگي زيستن يعني عاشقانه زيستنجا

در بهكتــي  42 طبــق تفــسير گوپــشواراجي مهاراجــه، عاشــقانهعبــادت و خــدمت آيــين
 نه چيزي از    ،ندليه سوتره است   منطبق با شا   داري  ديناين شيوه از     كه تفسيرش از     43مارتاندا
 اشـكال   اگرچـه . يـا عبـادت دينـي اسـت       عمـل    است و نه چيزي از سنخ        علم و دانش  سنخ  

علـم و   شـوند و  پرستش عاشـقانه ت ديني ممكن است منجر به ظهور  ادمختلف اعمال و عبا   
 در حالي ،باشد الزم بستگي دلغير مستقيم براي اي   ممكن است فقط به گونه ظاهري دانش

  ).350: ، ص4:  ج،10( انجامد  نميعلم و دانش به بستگي دلكه 
از اي  عنوان شـيوه  هعاشقانه بپرستش كريشنان، ها شد كه از نظر راد دآورياد  يهمچنين با 

 بلكـه   ،آزادي نيـست  و  عاطفـه   و يـا    عشق زميني   يا  احساس  چيزي از جنس    ويشنويي   تفكر
عرفـاني آتمـن و     /  و تبيين هويت فلسفي    )60: ، ص 24(  عاشقانه به خداوند است    بستگي  دل

ـ ت تفـسير م است براي قابلياي   برهمن آموزه  353: ، ص4ج، 10( پرسـتش عاشـقانه   تاهي.( 
ديني كه پرستش عاشقانه  اين شيوه از تفكر ماهيت ،هاگرچه طبق تفسير بهكتي سوتره ناراد

  ).24: ، ص21( ستا قابل تفسير يرنام دارد غ
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 عبـادت و خـدمت     ي  شهيـ اند دينـي كـه بـه        ، اين صورت از تفكـر     ويشنويي ي  فلسفهدر  
ي مـشترك   هـا   يـن ويژگـي   ي برهمن اسـت، ا    ها  واجد ويژگي تا حدي    ،معروف است  عاشقانه
  ):430 - 349 :ص، ص4ج، 10( اند از عبارت
  . هم يك امر مينوي است عاشقانهعبادت برهمن يك امر مينوي است،: امر مينوي. 1
 . هم خالقيت دارد عاشقانهعبادتبرهمن خالقيت دارد، : خالقيت. 2
 هـم وصـف حقيقـت        عاشـقانه  عبادت  حقيقت متعال است،   نبرهم: حقيقت متعال . 3

 .متعال است
  هـم گناهـان را   عاشقانه عبادت كند،  مي برهمن گناهان را پاك   : پاك كردن گناهان  . 4
 .سوزاند مي

 .بخش است  هم وحدت عاشقانهعبادت بخش است، برهمن وحدت: بخشي وحدت. 5
 . هم طريق نجات است عاشقانهعبادت  نجات است،اديبنبرهمن : نجات. 6
 . هم طريق شادي است عاشقانهعبادت  برهمن شادي مطلق است،: ادي و شعفش. 7
  د دو وجـه تجلـي و تعـالي اسـت،          جبرهمن وا : تجلي و تعالي يا سگونه و نيرگونه      . 8
د دو وجـه  جـ به عبارت بهتر برهمن وا. د دو وجه تجلي و تعالي استجهم وا   عاشقانه عبادت

 .د دو وجه سگونه و نيرگونه استجا هم و عاشقانهعبادتست، سگونه و نيرگونه ا
يك فرايند متعال است و در ايـن         44 در شت سندر بهه     عاشقانه عبادت و خدمت  عالوه   هب

 يابد و زيستن جاودانه با خدا را تجربه         مي فرايند متعال است كه آدمي از خودي خود رهايي        
ي بشر كـشف    ز زندگ  مقصود غايي ا   ، چون كه در سنت هندو     ).419: ، ص 4:  ج ،10( كند مي

مـن پيكـري جـدا شـده از     «:  است كه مبتني بر ايـن گـزاره اسـت      به آتمن يك نوع معرفت    
  ).126: ، ص2:  ج،20(» ام ي از آن حقيقت متعاليخداوند نيستم، بلكه جز

 نيـست، بلكـه      عاشـقانه  عبـادت سندر بهه ايمـان دينـي از سـنخ           شت   بر اساس گزارش  
ايـن  جـايي كـه      شود و آن    مي  عاشقانه دمتخسرسپردگي و   ور  است كه موجب ظه   اي    زمينه

 بلكـه   ، اعمال ديني نيـست    وجود آوردن آن كار معرفت و     ه  ، ب باشد غايب    ديني شيوه از تفكر  
 در وجـود     عاشـقانه  عبادت و خـدمت     واقعي ظهور   علت ويشنو ي  راده زيرا ا  ، است ويشنوكار  

 بـراي آدمـي      عاشـقانه  و عبـادات   آيـين انجـام    فقـط از طريـق       ويشنوست و حقيقت    آدمي ا 
 كـه    عاشـقانه   و عبادت  آيين  چرا كه ساحت   ،علم و دانش ظاهري    نه از طريق      است پذير  فهم

 ي  فلسفي از آثار ثانويـه تعاليم فلسفي، اگرچه تعاليمچيزي است فراتر از      است،   ويشنووصف  
  ).416: ، همان، ص10(  است دينياين شيوه از تفكر
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 عاشـقانه  و عبـادت  آيين ، شأن ويشنويي را در تفك  يشود كه آ    مي ن پرسش مطرح  يحال ا 

 ان را بـه   يـ  آدم  ويـشنويي  ان در تفكر  ي، خدا گرير د يبه تعب  ؟ا شأن تعاليم فلسفي   ياست   واالتر
   ؟خوانند  ميفراديني ي ها انديشه و يصور اعتقادكدامين شيوه از 

 واالتـر    پر شور دينـي    عبادتسرسپردگي و   از  اي     حتي اندك بارقه   ويشنويي ي  فلسفهدر  
بـي  توان به يقـين و اطمينـان قل         نمي  زيرا از تعاليم فلسفي و منطقي      ،است از تعاليم فلسفي   

 ،داري  دين گوهر   ي  منزله   به ، عاشقانه عبادت  در حالي كه از طريق     ،)433: همان، ص ( رسيد
 ببيند  ويشنوكسي كه عاشقانه همه چيز را در        « ،كريشنابه تعبير   . چنين اموري ممكن است   

، 6،  24(» كند  مي يست ز ويشنوجا هم زندگي كند، در      كدر همه چيز ببيند، هر        را   ويشنوو  
30.(  

 كه همان بهكتي    ، عاشقانه و عبادت  خدمت ي  مرتبه،  ويشنويي ي  فلسفهدر  ر،  يبه هر تقد  
 در وجود انسان موجب يك      عاشقانه زيرا عبادت  ،عمل  معرفت و  ي   واالتر است از مرتبه    ،است
بـر اسـاس    رسيده باشد،     باطني معرفتكسي كه به اين مقام از        است و    معرفت به آتمن  نوع  

كسي است كه با هيچ انسان كينه نورزد، با همه مهربـان            « ،ويي ويشن گزارش متون و ادبيات   
، 12همـان،  (» باشد، از حجاب خودخواهي رهايي يافته و رنج و شادي براي او يكسان اسـت        

13.(   
اين صـورت    آدميان را به     ي   همه  هندويي خدايانبرخي از   بر اساس اين نگرش است كه       

 سـنت  ق   زيـرا مطـاب    ،دنـ خوان  مـي  فرا ،است عاشقانه   عبادتكه همان    ،ويشنويي داري  ديناز  
» كنند، براي هميشه نجات خواهند يافت       مي كساني كه عاشقانه خدا را پرستش     « ،وييويشن

د برگي، گلـي يـا      اگر كسي عاشقانه به خداون    «انگيز است كه حتي       شگفت ).20،  12همان،  (
د تـا   نخواه  مي آدمي از   ،ويي ويشن در تفكر  رو پذيرد، از اين    مي  خداوند آن را   ،آبي هديه كند  

 آدمـي   باشـد تـا  بـراي خـشنودي خـدا   ، دكوشـ   مـي  و يـا  دده  مي ،دخور  مي ،دكن  مي هر چه 
  ).26 - 27، 9همان، (» د آزاد ساز اسارت بخشرا از قيد و بندهاي عملخويشتن 

است كه بـه صـرف      اصل  اين   بر   يمبتن ويشنويي    اعتقادات ادي داشت كه بن   خاطربايد به   
ت كـه در پاسـخ بـه         اسـ  ايـن ويـشنو   . آيـد   نمـي  فردي نجـات بـه دسـت      تالش و مجاهدت    

 دهـد و موانـع را از سـر راهـش بـر              مـي   انسان، به او يـاري     ي   عاشقانه سرسپردگي و عبادت  
ل و زنجير را از وجود كسي كه خود را           غ ويشنو. عرفت كامل نايل گردد   به م  يآدمدارد تا    مي

  بـر  اسـت  پرسـتش عاشـقانه ديـده      ي  در درياي رحمت ايزدي افكنده و فقـط او را شايـسته           
  ).773: ، ص1( سازد  ميرا از او دورها   درد و رنجي دارد و همه مي

 ي صـور اعتقـاد    وجه ديگر اين شـيوه از     توان گفت كه      مي در پيوند با گزارش فوق الذكر     
 متكي بر لطف و رحمت ويـشنو يـا تجليـات           كه كامالً  پتيه  نام پر ه  ي است ب  قيطرويشنويي  
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تـرين   تـرين و متعـارف     ه ساد ، تسليم محض و پناه جستن به حق       ي  پتي يا مسأله  ه  پر. ستاو

را كـه  هـا   ، تمام انـسان   بر اساس اين تفكر   . استويشنويي   در تفكر ي براي نجات    صور اعتقاد 
 پناه جستن در برابـر ويـشنو      تسليم و   اند، به    ه شده دايي آلود پسر خدا هستند ولي با گناه ج      

 45 آلوارهـا   در سنت ويشنويي،   ي اين شيوه از صور اعتقاد     ي   برجسته ي  ونهنم. شوند  مي دعوت
 بـدون توجـه بـه تولـد نخـستين، كاسـت، ارزش و        ،هستند كه همچون عارفان اوپانيـشادي     

3:  ج ،10 ؛26 – 24: ص، صـ  19(  پناه جـستند   ت اجتماعي به لطف و رحمت ويشنو      موقعي ،
  ).327: ، ص1: ، ج2  و92 - 91 و 55: صص

معـروف   46ادهيـ  بـه مر   ،ييشنويـ در تفكـر و    ي بهكت آيينمعطوف به    ي  شهياندگر  يوجه د 
ق مجاهـدت و  يـ  كـه از طر  در مقابـل ويـشنو  يم و سرسـپردگ ي آن مرتبه از تسل يعني ؛است

  ).368: ، همان، ص2( ديآ  مي به دستيتالش آدم
ا يـ  47 مارگـه  ي عاشـقانه بـه پوسـت      گر از عبادت و خدمت    ي، وجه د  ييشنوي و ي  در فلسفه 

شنو يـ  و  شـفقت و رحمـت     ،ي از صـور اعتقـاد     ن مرحلـه  يادر  . ض خدا مشهور است   يق ف يطر
 داري ديـن از ن مرتبـه  يـ در ا. ك شدن به او ندارند ي نزد ي برا يشود كه راه   ي مي ب كسان ينص
 ي  قـه ي اسـت كـه در طر      ين در حـال   يا. ستياصالً مهم ن   افراد   يستگيت و شا  يقابل،  ييشنويو

  ).همان( نجات استل به ين افراد شرط ي فردت و مجاهدتي قابل،ادهيمر
 ي  دربارهوستي را در تفكر ويشنويي      رادها كريشنان وجه تمايز صور اعتقادي پره پتي و پ         

 كند  مي قايسه با نزاع اوگوستين و پالگيوس م       در تاريخ تفكر مسيحي     نجات چگونگي نيل به  
  ).63: ، ص24(

عبـارت اسـت از     ويشنويي   ي صور اعتقاد  ي   عاشقانه در مجموعه   عبادتديگر از    ي  همرحل
 نـرد عـشق   خـود   ق   كه طي آن خداوند به عنـوان عاشـق بـا معـشو             عاشقانه يا بازي    48ال لي
 از دو   عاشـقانه بازي   بهكتي،   آييندر  . جا كه هر دو براي ابد با هم يكي شوند          بازد تا بدان   مي

 بـازي عاشـقانه   ايـن    .2 ،لذت وصال كه همراه با اندوه فراق است        .1: شود  مي مرحله تشكيل 
  ).328: ، ص1:  ج،2( يابد  مي نجات دستعادت ابدييابد كه جيوه به س  ميي پايانوقت

  

  بحثو خالصه نتيجه . 9
رستش پ بر   ي مبتن ي  شهيا اند ي يبهكت آيين كهشود    مي از آنچه به اجمال گذشت معلوم     

ايـن  . د دار  هندوئيـسم  ريـشه در تـاريخ     ويشنويي است كه     ي از صور اعتقاد   ي صورت ،عاشقانه
گاهي به شـكل    ،  »شكتي«گاهي به شكل  ،  »بهكتي«در سنت ويشنويي گاهي به شكل        آيين

بـه شـكل    وجـه   ن  يتر در كامل نهايت   و در  »يپوست« و   »ادهيمر« به شكل    ي، گاه »پتيه  پر«
  . دهد  مي خود را نشان»لي ال«
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از يـك سـو     آن است كـه     ويشنويي   در هندوئيسم  ي از صور اعتقاد   وجه امتياز اين شكل   

گر،  پيـروي    از سوي دي  . دهد  مي پاسختر   آسانمردم متعارف را     يق باطن يعمتمايالت  عمدتاً  
و نـه مـستلزم بـودن در    اسـت   نه مستلزم اعمال و شعائر ديني       ي  از اين شيوه از صور اعتقاد     

، عاشقانه عمل   ه زيستن عاشقانتفكر عاشقانه داشتن،     بلكه مستلزم     ،خاص ييا موقعيت طبقه  
  . استپناه جستن  عاشقانه كردن و

در  ايدر هر سنت و مذهب و       ن است كه آدميان     آويشنويي   اين شيوه از تفكر   پيام اصلي   
 همـه  تا   د كنن عبادت را   جود خدا با تمام و    و عاشقانه بكوشند  ،ه هستند ك يهر مرتبه و مقام   
 اسـت، دسـت     رسـتگاري كه همان   خود   اييغبه مقصود   هرگونه نظام ارزشي    بدون توجه به    

  .يابند
  ها يادداشت

4. Pururavas 3. Puranas 2. Bhagavatism 1. Sutras                
8. Love Divine 7. Pranipaata      6.  Bowing down  5. Urvasi               
12. Nididhyasana 11. Vasistha       10. vrdh                 9. Dhi                  
16. Katyayani 15. Bhagavata   14. Sharanagati        13. prapatti           
20. parama-bhakti   19. para-jnana    18. para-bhakti 17. Kanta-Bhava   
24. Saksatkara         23. Prasada        22. Anubhava-sutra 21. kali-yoga         
28. abhyasa 27. vimoka                 26.  Viveka                25.  Bhacti marga 
32. arjavam 31. Satyam          30.  Kalyana              29. Kriya 
36. Anavasada 35. dana           34. ahimsa              33. Daya                  
40. Adi Granth 38. nirguna bhakti      39. Maharashtrian sants 37. saguna bhakti    
44. Sat-sandarbha         43.  Bhacti-Martanda     42. Gopesvaraj Maharaja 41. Ramacaritmanas   
48. Lila 47. pusti-marga   46. Meryadha       45. Alvars 

          

 منابع
: قم، ي فلسفي هندها معرفي مكتب، )1384(، چاترجي، ساتيش چاندرا، دريندرا، موهان داتا. 1

  .العات و تحقيقات اديانانتشارات مط
، چاپ  خسرو جهانداريي ، ترجمهتاريخ فلسفه شرق و غرب ،)1367( رادا كريشنان، سروپالي،. 2

  .انتشارات علمي فرهنگي:  تهران،1:  ج،دوم
 .اميركبير: تهران ،1:  ج،، چاپ چهارمي فلسفي هندها اديان و مكتب، )1375( شايگان، داريوش،. 3

4. Aurobindo, S., (1996), Essays on the Gita, India, Pondicherry: Ashram 
Publication Press. 
5. Bartley. C.J., (2002), The Theology of Ramanuja, New York: 
Routledge Curzon. 
6. Bhattacharya. B., (2003), Bhakti: The Religion of Love, New Delhi: 
UBS Publishers Dis  pvt, LTD. 
7. Bhattachatyya. N., (1999), Medieval Bhakti Movements in India, New 
Delhi:Mushiram Publishets. 



152 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
8. Carman, J., (1987), "Bhakti", in Encyclopedia of Religion, (ed) by 
Mircca Eliade,vol.2, NewYork & London: Macmillan Publishing Co. 
9. Crook, W., (1980), "Vaisnavism", in Encyclopedia of Religion & 
Ethics, (ed) by James Hastings ,vol.4, New York: Macmillan. 
10. Dasgupta. S., (1970), A History of Indian Philosophy, vol 2.3.4.5. 
Cambridge: Motillal Banatsidass Publishers.  
11.  Dasgupta., S., (1996), Hindu Mysticism, Motilal Banarsidass. 
12. Flood. G., (1996), An Introduction Hinduism, Cambridge: Cambridge 
University Press. 
13. Flood. G., (2005), Companion to Hinduism, Cambridge: Blak well 
Publishing. 
14. Garbe, R., (1980), "Vedanta", in Encyclopedia of Religion &Ethics, 
(ed) by James Hastings(ed) ,vol .12 , New York: Macmillan. 
15. Garison,G., (1987), "Bhacti- Marga", in Encyclopedia of Religion, 
Mircca Eliade(ed) ,vol. 2, New York: Macmillan. 
16. Hiriyanna. M., (1975), Outlines of Indian Philosophy, 
London:George Allen &unwin LTD. 
17. Lorenzen. D. N., (1996), Bhakti Religion in North India, New York: 
State University of New York Press. 
18. Radhakrishnan. s., (1991), Indian Philosophy, Vol 1 & 2, Oxford: 
Oxford University Press. 
19. Ramanuja, (1969), The Gita Bhashya, Tr. into English by M. R. 
Sampatkumaran, M. A. Madras: Published by the Ministry of  
20. Siegel, L., (1987), Bhagava Gita. Encyclopedia of Religion, (ed) by 
Mircca Eliade.vol 2, New York & London: Macmillan Publishing Co. 
21. Sinha, N., (1998), Bhakti Sutras of Narada, New Dehli: Mushiram 
Manoharlal Publishers. 
22. Sinha, N., (1998), Sandilyasutram, with the Commentry of 
Svapnesvara, New Delhi: Munshiram Publishers. 
23. The Bhagavad Gita, (1997), Translated by F. Edgerton, Cambridge: 
Harvard University Press. 
24. The Bhagavad Gita, (1977), Translated by S. Radhakrishnan, New 
Delhi. USB Publishers. 
25. The Principal Upanishads, (1997), Radhakrishnan, S., India: Harper 
Collins Publishers. 
26.  Walker. B., (1995), Hindu World, Vol I., India: Harper Collins 
Publishers. 
27.  Werner. D., (1993), Love Divine, New Delhi: Curzon Press. 
28.  Zimmer. H., (1943), Philosophies of India, London: Princeton. 


