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  چکيده

خداي (و ايشوارا ) هستي محض يا خداي نامتشخص(مفهوم برهمن 
ارکان اصلي متافيزيک شانکارا را تشکيل  از موضوعاتي هستند که) متشخص

شانكارا به اين موضوعات از ديدگاه مکتب ودانتا پرداخته و سرچشمه . ميدهند
اين مکتب شارحان  مشهوري دارد که . اصلي اين مکتب نيز در اوپانيشادهاست

اند و در  هريک از آنها تفسير خاصي از برهمن و خداي متشخص ارائه نموده
در اين . اه شانکارا و رامانوجا از اهميت خاصي برخوردار استميان آنها ديدگ

نوشتار فقط به بررسي و معرفي آراء شانکارا پرداخته ميشود، زيرا مکتب ودانتا 
براي روشن کردن ابعاد مختلف مفهوم برهمن و . بيشتر با نام او عجين است

وارا است، خداي متشخص به مسئله مايا و جيوا که مرتبط با بحث برهمن و ايش
شانکارا برهمن را عين هستي محض، . نيز بنحو اجمال پرداخته شده است
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وي معتقد است که برهمن . آگاهي محض و بهجت يا وجد و شادي ميداند
غيرقابل توصيف است و فقط ميتوان او را از طريق صفات سلبي توصيف نمود، 

ار دهد و ولي بمحض اينکه انسان سعي ميکند او را تحت مقوالت عقلي قر
توصيف نمايد، مايا باعث ميشود که او متعين گردد و بصورت خداي متشخص 

در متافيزيک شانکارا، عالم کبير و عالم صغير، مظاهر حقيقت . جلوه کند
واحدي هستند؛ يعني حقيقت نهايي واحد است و از وجود واقعي برخوردار است 

و نسبت آنها به برهمن نيز  هاي عالم از وجود واقعي برخوردار نيستند ولي پديده
او همچنين مراتبي را براي برهمن و آتمان قائل . مانند نسبت موج به درياست

در باالترين مرتبه از اين . است که هريک از اين مراتب، قابل انطباق با يکديگرند
مراتب، عالم و معلوم، سوژه و ابژه، مدرِک و مدرک متحد ميشوند و حقيقت 

  . يدهندواحدي را تشکيل م

  ا برهمن، آتمان، خداي متشخص، حقيقت، شانکار: ها کليد واژه

*      *      * 

 مقدمه  

باره ي دراست و آراء خاص ٢ن شارحان مکتب ودانتاياز مهمتر يکي ١شانکارا
. ين گشته استکه نام او با مکتب ودانتا عج يطورب دارد، ٤متشخص يو خدا ٣برهمن

ن و يتريکه سنتاشاره شود قبل از پرداختن به آراء او الزم است به مکتب ودانتا  يول
. يداندن مکتب ميا ينده واقعيز خود را نماين مکتب هندوان است و شانکارا نيلترياص

برهمن واحد است و از  يعني يي،قت نهاين است که حقآن مکتب يا يشعار اصل
ن عالم وابسته به وجود برهمن يبرخوردار است و وجود موجودات ا يقيوجود حق

است و او نقش ) تياز ثنو يعار( ٥تايبر آموزه  آدو يز مبتنيشانکارا ن يودانتا. است
ر خود بر يق تفسين مکتب را از طريا وي. در گسترش آن داشته است يار مهميبس

                                                 
1. Shankara 

2. Vedanta 

3. Brahman 

4. Personal God 

5. Advaita 
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ن يا يالبته سرچشمه اصل. ردآن را مشخص ک يبسط داد و ارکان اصل ١انايآثار بادرا
است که بعدها مفسران برجسته هندو آن را  ٢شادهايدر خود اوپان يمکتب فلسف

و  ٣»ودا«کلمه ودانتا از دو جزء  .و در پرتو آن مکتب ودانتا را شکل دادند هبسط داد
ا ي ٥وداها يمات عرفانيمراد از آن تعلكه افته است يب يانتها ترک يمعناب ٤»آنتا«

  .ستيشادهااوپانهمان 
در رساله معروف  يک مکتب فلسفيعنوان ين بار باول يمکتب ودانتا برا

 يشود، همان مکتبيگر شد و آنچه امروز از کلمه ودانتا مستفاد م جلوه ٦براهماسوترا
ان يبن ١٠و واالبا٩، مادهوا٨بارکا يم، ن٧چون شانکارا، رامانوجا يرانبدست مفساست که 

 ةويبرآمدند و ش براهماسوترار ير و تعبيصدد تفسبزرگ درين پنچ مفسر ا. ديگرد
آشکار ساختند و هر  ين محکم و مباحثات فلسفيمطالب فشرده آن را با براه يليتمث

حه و يو قر هخود منطبق ساخت يرا با مذاق و مشرب فلسف ١١ک از آنان سوتراهاي
آن مشرب  اساسند و برآن نمود يرمز ياستعداد سرشار خود را مصروف کشف معان

، شانکارا ير کردندکه سوتراها را تفس يمين پنچ حکيب. ندکرد يزير يپ يديجد
ت يحمل بر شخص بايدره کننده را هم ين شهرت خيا. بدست آورد يريشهرت کم نظ

وه يش ،ليه و تحليآن را به قدرت تجز يستيم بزرگ کرد و هم بايشگرف آن حک
ق آن استاد بزرگ يشه دقيغ و انديبلع و کالم يسبک نگارش بد ،مجادله و مباحثه

گاه سخن از يع بوده است که هرر فلسفه شانکارا آنچنان فراخ و وسيتأث .نسبت داد
 ياست که و يياز افراد، غرض همان مکتب ودانتا ياريبس يد برايآ ميان يودانتا بم

به  ج داد ويشادها را بسط و تروياوپان يکتاپرستيالت يشانکارا تما. ابداع کرده است
جهان  يتهايه واقعير کليناپذييرد و محمل تغيسازمان بخش براهماسوترا ءد و آرايعقا

                                                 
1. Badarayana 
2. Upanishads 

3. Veda 

4. Anta 

5. Vedas 

6. Brahma Sutra 

7. Ramanuja 

8. Nimbarka 

9. Madhva 

10. Vallabha 

11. Sutras 
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خود به  يتناهيو جنبه ال يهيکه در بعد تنز يياصل خنثا يعنيرا برهمن دانست؛ 
برهمن که . ان کرديتوان بيه ميست و آن را فقط با صفات سلبيموصوف ن يج صفتيه

و  ١آتمان. بوده و معادل آتمان است ينيو ع ينات ذهنييتع يصرف است ورا يهست
ن ييشانکارا را آ ين ودانتاييآ.ر استير و صغيت در عالم کبيبرهمن دو قطب واقع

  )١(.نديگويميت نيز عدم ثنو
: ي ماننديقبل از شانکارا  در انديشه متفکران بودا) عاري از ثنويت(البته آموزه آدويتا 

آنها نيز حقيقت نهايي را عاري از ثنويت . مطرح بوده است ٣و مادياميکا ٢ويجنانوادا
تأثير  را تحت ٥ماندوکيا کاريکاساستاد شانکارا کتاب خود بنام  ٤گاداپادا. ميدانستند

که در فلسفه شانکارا  ٦مکتب بودائيسم با قرائت ويجنانوادا نگاشت؛ براي مثال مفهوم مايا
 ٧ناگارجونا. نفي چهارگانه مطرح شده بود مطرح بوده است قبالً در بودائيسم در قالب

حکيم شهير بودايي اعتقاد داشت که عالم نه موجود، نه معدوم، نه هردو و نه هيچکدام 
گوداپادا از اين ايده در مکتب ودانتاي خود استفاده نمود و آن را براساس . است
ساس اصل طبق نظر بودائيستها، صور عالم برا. هاي اوپانيشادها گسترش داد آموزه

صور مختلف عالم دائم در حال صيرورت و . ناآگاهي يا جهل چيزي جز وهم نيست
يي  هاي عالم مانند دايره سيالن بوده، ولي بصورت وجود ظاهر ميشوند؛ يعني پديده

گوداپادا از اين ايده بودائيستها . آيند هستند که بر اثر چرخش سريع آتشگرداني بوجود مي
ور کافي از آن در فلسفه خود استفاده نکرد، اما بعدها شانکارا کوشيد متأثر شده بود، ولي بط

استفاده کند  ٨گيتا گوداهاي اوپانيشادها، سوتراها و به که از آن بنحو شايسته در پرتو آموزه
) سال ۳۵(شانکارا برغم عمر کوتاه خود . ريزي نمايد و اساس مکتب فکري خود را پي

توانست تفاسير ارزشمندي بر سوتراها بنگارد و در بسط مکتب ودانتا نقش مهمي ايفا 
او بعد از نگارش تفاسير خود به نقاط مختلف هند سفر کرد و به معرفي مکتب . نمايد

همچنين در اين سفر به مبارزه فکري با آراء بودائيسم و ساير وي . خويش پرداخت

                                                 
1. Atman 

2. Vijnanvada 

3. Madyamika 

4. Gaudapada 

5. Mandukya Karikas 

6. Maya 

7. Nagarjuna 

8. Bhagavad Gita 
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هاي اوپانيشادها نداشتند و  زيرا بودائيستها اعتقادي به آموزه. رقباي فکري خود پرداخت
اساساً سنديت آسماني وداها و اوپانيشادها را رد ميکردند و وجود جوهر ثابتي مانند 

اينرو بين آراء فلسفي و کالمي او و بودائيستها از . آتمان و برهمان را نيز قبول نداشتند
وي براي طرح آراء در چهار گوشه . تضادي وجود داشت که ميبايست به آنها اشاره ميکرد

هند مراکزي را ايجاد کرد و براي هرکدام از آنها مسئولي انتخاب نمود كه از قرار معلوم 
   .اين مراکز هنوز هم فعال هستند

در  ١ان وي اقدام به شرح آراء او نمودند، از جمله سارواجناتمندبعد از شانکارا، شارح
 ٥و شري هرسا ٤در قرن دوازهم، پراکاساتمن ٣و پادماپادا ٢قرن نهم ميالدي، واکاسپاتي

در قرن شانزدهم شروحي را ٧ در قرن چهاردهم و ويديارانيا ٦در قرن سيزدهم، سيتسوکا
ا منتقديني داشت که مشهورترين آنها همچنين شانکار. بر تفاسير شانکارا نگاشتند

در قرن سيزدهم ميالدي است که کتابي در نقد آراء  ٨رامانوجا و شاگرد او ودانتا دسيکا
نگاشت که در پاسخ به آن يکي از پيروان شانکارا به ) صد ايراد( ٩ساتادوسانيشانکارا بنام 

مادهوا  )٢(.را نگاشت) گوهرصد ( ١١ساتابوسانيکتابي به نام  ١٠آناتاکريشناساستري. م.نام م
  .نيز از حکماي ودانتايي بود که با آراء شانکارا موافق نبود

چنانکه پيش از اين اشاره شد، متافيزيک شانکارا مبتني بر مفهوم برهمن يا 
او تالش کرد ثابت کند که اين . ن استهستي محض است که عاري از ثنويت و تعي

عالم نميتواند وجود مستقلي داشته باشد و وجود آن وابسته به وجود برهمن است؛ 
پس درک دقيقتر متافيزيک . ببيان ديگر، وجود آن ريشه در وجود برهمن دارد

  . شانکارا در گرو فهم مفهوم برهمن است

                                                 
1. Sarvajnatmand 

2. Vakaspati 

3. Padmapada 

4. Prakasatman 

5. Shri Harsa 

6. Citsuka 

7. Vidyaranya 

8. Vedanta Deshika 

9. Satadusani 

10. M.M. Anatakrishna Sastry  

11. Satabhusani 
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  برهمن

برهمن در . هاي اوپانيشادهاست زهنظر شانکارا دربارة برهمن مبتني بر آمو
در وداها  به خدايان متعددي . اوپانيشادها در واقع جايگزين خدايان ودايي ميشود

اشاره شده است که دربارة آنها تفسيرهاي مختلفي از جانب مستشرقان غربي و 
 ١ حکماي هندي بعمل آمده است؛ برخي از مستشرقان غربي از جمله ماکس مولر

معتقدند که دوره ودايي دوره پرستش خدايان متعدد  ٢سرمونيهام ويليآلماني و 
خورشيد، : هاي طبيعي مانند است و پرستش خدايان نيز همان پرستش پديده

النوع ظاهر ميشوند، ولي محققان هندي  آتش، باران و غيره است که بصورت رب
مظاهر تمثيلي اين نظر غربيها را رد ميکنند و معتقدند که خدايان مطرح در وداها 

خداي واحد هستند ولي عوام از درک آن عاجز بوده و به عبادت ظاهري اصنام 
مستشرقان غربي نيز با توجه به نظر عوام قائل . مادي و خدايان متعدد ميپرداختند

محققان هندي معتقدند در آخرين . به وجود چند خدايي در دوره وداها هستند
 ٥و پراچاپاتي ٤، پوروشا٣اوين ويشواکارماهاي ودايي خداي واحد تحت عن سروده

ظاهر ميشود، ولي واقعيت اين است که  اين دوره از فلسفه هند به دوره عمل و 
انجام مراسم ظاهري ديني شهرت دارد؛ يعني در اين دوره تأکيد اصلي بر عمل 
بوده و بهترين عمل نيز  عمل قرباني براي خدايان بوده است؛ قرباني کردن، هم 

ولي عمل قرباني به . جلب رضايت خدايان و هم براي فرو نشاندن غضب آنهابراي 
افراط کشيده ميشود و زمينه براي تحولي بزرگ فراهم ميگردد و آن ظهور دوره 
اوپانيشادهاست که در آن تحولي عظيم صورت ميگيرد و طريق عبادت تغيير پيدا 

ال ظاهري و مراسم ميکند و تجسس باطن و طريق معرفت و عرفان جايگزين اعم
شانکارا دربارة دو طريق . عبادي ميشود و برهمن جايگزين خدايان ودايي ميگردد

  : عبادي در دوره وداها و اوپانيشادها ميگويد
اين دو طريق که بر آن تمام اصول ودا بنيان شده عبارتند از راه کردار و انجام دادن 

                                                 
1. Max Muller 

2. William Sermoniah 
3. Vishvakarma 

4. Purusha 

5. Prachapati 
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است و ديگري راه نهي از کردار که تکاليف شرعي که خاصيت آن تعلق و عالقه به عالم 
تعليمات ودايي در واقع مربوط به همان راه . خاصيت آن تجرد و رهايي از قيود عالم است

کردار و طريق انجام دادن وظايف و مراسم عبادي بوده است، حال آنکه اوپانيشادها 
طريق تجسس باطن و راه وصول به عالم تجرد و اطالق و نجات و آزادي را 

به عالم خدايان فقط از راه معرفت راه توان يافت، در : اوپانيشاد ميگويد. اند موختهآ مي
  )٣(.را بدانجاي راه نيست) طريق مراسم عبادي(که پيروان راه جنوبي  حالي

در  ينبارهشود که در ايم ييان وداين خدايگزيشادها برهمن جايپس در دوره اوپان
  : شاد آمده استياوپان

. به آزادي ممتاز شده، مراتب هستي را ميپيمايدروح مسعودي که 
به  ٢ميرسد و در آنجا رايحه سکرآور برهمن ١ابتدا به درخت ايليا

راه پيدا ميکند و در آنجا مزه  ٣مشامش ميرسد، سپس به شهر ساالجام
وارد ميشود و شکوه  ٤برهمن به مذاقش ميرسد، بعد به کاخ آپاراجيتا

ديدن او پراچاپاتي و ايندرا که  از. برهمن بدو روشنايي ميبخشد
سپس روح رستگار به تخت خرد . نگهبانان آن کاخند پا به فرار مينهند

پايان ميرسد که بر آن برهمن ي راه مييابد و به بالين فروغ بيو فرزانگ
لين باال ميرود و برهمن روح مسعود با نوک پا از آن با. جاي گرفته است

، طفل چهار فصل منم«: ايستي بگويدوي ب» کيستي تو؟«: پرسداز او مي
پايان که برهمن و بطن عالم است ظاهر گشته، زمان منم، آنکه از اثير بي

روشنايي ) برهمن( او » .منم، آنکه از روشنايي خويش هستي يافته، منم
او ذات گذشته و حال عناصر است و تو همان . و مبدأ زمان است

برهمن از او . »مانمتو آنچه باشي من نيز ه«و » حقيقت باطني«
راستي و «: روح مسعودي بايستي بگويد» کيستم من؟«: ميپرسد
روح رستگار بايستي پاسخ » راستي چيست؟«: او ميپرسد. »حقيقت

آن هستي محض است . آنچه بر فراز خدايان و دمهاي حياتي است: دهد

                                                 
1. Ilya 

2. Brahman gandhah 

3. Salajyam 

4. Aparajita 
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      )٤(.است ١و آنچه خدايان و دمهاي حياتي را شامل است آن تيام

لغت برهمن از : سدينويبرهمن م ةباردر برهماسوترا ر خود بريشانکارا در تفس
رشد و گسترش مشتق شده و مفهوم وجود نامحدود و اسم  بمعناي ٢شه برهير

و  يزگيسو، معرف پاکيکن شوکت و عظمت برهمن از يا. را دارد يبالرسم ذات بار
وجود  ...ستبه وجود خود اوي او اريدهنده هش يگر نشاند ياوست و از سو يدانيجاو

از  يهر موجوديرا ز. مييگوير ميا ضمي »خود«است که ما بدان  يقتيبرهمن آن حق
ان مفسران مکتب يدر م )٥(.کنديحاصل م يآگاه »من هستم«وجود خود بصورت 

ن آنها ياز مهمتر يکيعمل آمده است که ين آموزه باز ا يمختلف يرهايودانتا تفس
ا مطلق است که در زبان يمحض  يبرهمن از نظر او همان هست.  ستير شانکاراتفس

يمان او به بر ا ياعتقاد شانکارا به برهمن مبتن. شوديخوانده م ٣»سات«ت يسانسکر
سم که ينيسم و جيمانند بودائ ياو در برخورد با مکاتب يول. ستهاشادياوپان يها آموزه
ل ياثبات آنها، متوسل به دال يشادها را قبول نداشتند، براياوپان يت آسمانيسند

   .شده است يمتقن فلسف
 ٦و بهجت ٥مطلق ي، آگاه٤مطلق يچون هست ينيشادها از برهمن با عناويدر اوپان

يک و زيدو عنوان اول قابل بحث در متاف )٦(.اد شده استي يا وجد و شادي
 .ات سعادتمند استيو ح يشناس ييباياست و عنوان آخر مربوط به ز يشناس معرفت

ز يمطلق همان برهمن است و آن ن يو هست ييقت نهايشانکارا معتقد است که حق
  . است ين آگاهيع

کند ياشاره م يليک داستان تمثيمحض به  يعنوان هستيشاد دربارة برهمن باوپان
ز اشاره يپدر ن. اموزديخواهد معرفت برهمن را به او بياز پدر خود م يآن فرزند که در

 مرتبه نفس )۲، )٧راتيو(مرتبه ماده ) ۱: کند که عبارتند ازيمبه چهار مرتبه برهمن 

                                                 
1. tyam 

2. Brh 

3. Sat 

4. Satta 

5. Cit 

6. Ananda 

7. Virat 
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ا برهمن ي محض يمرتبه هست )۴و ) ٢شوارايا(ي مرتبه خودآگاه )۳، )١اگاربايرانيه(
ن برهمن است از چهار حالت برخوردار يز که عيشادها  آتمان نيدر اوپان). ٣آناندا(

  :است که عبارتند از

ن يت اينظر شانکارا قلمرو فعالب: )يجسمان من( ٤يداريآتمان در حالت ب. ۱
منظور از . است ياست، پس حالت شناخت خارج يداريت بيحالت آتمان، وضع

ي و وابسته به آن از ناآگاه ييکه شناسا ي استزيهر آن چ« يشناخت خارج
  .»باشد يخارج يها ابژه

حالت آنچه در «: ديگويشاد مياوپان :)ياتيمن ح( ٥ايآتمان در حالت رؤ .۲
، هفت عضو و نوزده مدخل و )نايآنتاهپراج(ي است، با دارا بودن معرفت درونيرؤ

ن ير ايشانکارا در تفس. »ساستيجاين ربع موسوم به تايف، دوميمتمتع از عنصر لط
ل متعدد يوسا ي، دارايدارير و وجدان حالت بيضم«دارد که يعبارت، نخست اظهار م

جز  يزياست چ يمتحد با موضوعات خارجنکه ياست و با ا) يحس ياندامها(
ا قلمرو خاص يحالت رؤ ».گذارديدر روح بر جا نم يرسوب يري، تأثيذهن يارتعاش

شود که بر يم شده ظاهر  يب مانند بوم نقاشيک ترکيذهن است که در آن همچون 
گذشته . خود درخشش دارد يدرون ياز محتوا يست ولين يمتک يچ محمل خارجيه

است که مقر آن حس باطن است و گذشته از  يشکل از تأثرات رسوبن، ذهن متياز ا
وسته از يو پ يپ در يبه ارث برده است، پ يقبل يهايکه از زندگ يرات واال و کهنيتأث
  . کنديه ميتغذ يداريمحسوس برخاسته از حالت ب يها ي از تجربهد ناشيرات جديتأث

آنگاه که «: يدگويشاد مياوپان :)يمن عقل( ٦قيآتمان در حالت خواب عم. ۳
آنچه در  .ق استين خواب عميند، اينب يچ خوابيل نکند و هيم يليچ ميخفته ه

 يکپارچه متمتع از سعادت و دارايجامع  يق به معرفت و آگاهيحالت خواب عم
   ».شود، آن، مرتبه سوم استيل ميشه تبدياند

                                                 
1. Hiranyagarba 

2. Ishvara 

3. Ananda 

4. Jagrat 

5. Svapna 

6. Susupti 
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دربارة اين حالت در اوپانيشاد، : )من شهودي( ١آتمان در حالت هستي محض. ۴
چهارمين حالت آتمان آن است که نه معرفت دروني دارد، نه معرفت و «: آمده است

آگاهي خارجي، نه شناخت از اين و نه از آن ديگري، نه علم و معرفت جامع، نه عدم و 
معرفت، نه علم همزمان که ناديدني است، تقرب ناپذير است، دريافت ناپذير است، 

» خود«اين . عاري از ثنويت است... تفکر ناپذير است، نام ناپذير استناپذير است،  تعريف
اين حالت چهارم هيچ معيار مشترکي با سه » .است و  اوست که موضوع شناخت است

حالت قبلي خود ندارد و اوپانيشاد ضمن متمايز کردن آن از سه حالت ديگر اظهار 
   )٧(.ميدارد که روش سلبي خصوصيات اين حالت نامشروط است

. ندبر هم منطبق شنان معتقد است که مراتب چهارگانه برهمن و آتمانيکر رادا
ن مرتبه آتمان يمرتبه بهجت و وجد بر باالتر يعني) آناندا( ن مرتبه برهمنيباالتر

ن مرتبه سوژه و ابژه، شاهد و مشهود، عالم و معلوم يدر ا. ا منطبق استيتور يعني
 ين مرتبه وجوديودانتا آتمان و برهمن در باالتر رو، در مکتبيناز ا. شونديمتحد م

. دهنديل ميرا تشک يقت واحديحقي يک سکه، شوند و مانند دو رويگر ميکدين يع
آتمان و همچنين . هستند يقت نهايير مظهر حقير و عالم صغيآنها مانند عالم کب

توان يم يآنها را فقط با صفات سلبو  ير قابل شناختندف و غير قابل توصيبرهمن غ
  .ف کرديتوص

خود، در پرتو نور وجود برهمن  رغم وجود کاذباز نظر شانکارا، عالم صور ب
 ياست مبن يشناس يک اصل معرفتن اظهار براساس يا. شونديصورت وجود ظاهر مب

 ؛اشاره کرد يزيبودن چ ير واقعيتوان  به غيقت ميک حقيکه با فرض وجود ينبر ا
ن يبر ا يز مبتنيخرگوش ن يموهوم مانند شاخهاا ي ياليک تصور خي يحت يعني

که  يگريمثال د .داشته باشيماز شاخ و خرگوش  يي فرض است که ما از قبل تجربه
نجا يدر ا. شوديظاهر م ياست که بشکل مار يشود مثال طنابيمعموالً به آن اشاره م

د ک وجويصورت خود را از طناب گرفته و ب وجود يعني ؛ندارد يمار وجود واقع
رغم ي ودانتا معتقدند که عالم صور باس، حکماين قيبر هم. ظاهر شده است يمستقل

. ديشوصورت وجود ظاهر مبوجود کاذب و متناقص خود، در پرتو نور وجود برهمن  
برهمن است که به  يعنيمطلق  يقت هستيبر وجود حق يپس وجود صور عالم، متک

                                                 
1. Turiya 
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  )٨(.ف استيقابل توص يروش سلب
 يصفات منجر به نوع يو نف ين اعتراض که روش سلبيشانکارا در پاسخ به ا 

دا نخواهد ياد و محمل، تحقق پيک بنيبدون  يچ توهم عبثيه: يدگويشود، ميتوهم م
نکه يد مگر ايآ يال نميل نقره، مار، انسان و سراب در خياز قب ييزهايتوهم چ. کرد

ابان داشته باشد تا محل يله و بيطناب، مدف، ص: ب ماننديترتيي، بادها و محملهايبن
ن توهمات هم يا ،ادها و محملها وجود نداشته باشندين بنياگر ا .ي آنها باشداتکا
       )٩(.نديوجود آيتوانند بنم

همراه با  ين آگاهيمحض است و ا ين آگاهيمحض، ع يشانکارا معتقد است هست
 يياو جا يند آگاهيبيم يرا در فاصله دور يانسان کوه يوقت مثالً ؛ستي ماآگاه

آن . است که وجود انسان قرار دارد يياست که کوه وجود دارد و آنجا همان جا
ق استنتاج ياز طر يال و هم در ادراک و هم وجوديتواند هم در عالم خيم يهست

تواند از آن يحضور دارد نم ين مرتبه در آگاهيکه در باالتر يوجود. داشته باشد
 يآگاه. شديک ابژه ميل به يتبد يصورت هستينر ايغ در ، زيرامتفاوت باشد يآگاه

آن . ستيشناسانه مطرح ن ي معرفتا فاعل شناساينجا در مقام سوژه يدر ا زين
وجود  يرد، مبنايگيانسان به آن تعلق دارد و آن را اصل در نظر م يکه آگاه ييهست
 ين، آگاهبنابري. يتابدمانند نور وجود بر کل عالم م يآن هست. انسان است يآگاه

 يينها يز هستيکند و برهمن نيق عالم خود را آشکار مياست و آن از طر ين هستيع
   .محض است ين آگاهيو ع

 يانسان بلکه مبنا يبرهمن نه تنها مبنا. شه در برهمن دارديز ريوجود انسان ن
من «د يد بگويخود را مطرح کند نبا اگر انسان بخواهد وجود. وجود کل عالم است

عنوان کارگر، معلم، ي مثال بمشخص برا يعنوان فردمن ب: ديد بگوي، بلکه با»هستم
من آن نوع موجود هستم، بلکه فقط  :ديگويبرهمن نم يول. هستم ...يا  کشاورز

صورت شاهد من، عمل من، يتابد و بق من مياز طر ينور هست. »من هستم«د يگويم
ء يش ةدربار يدانم که علميم  من ميتوانم بگويمن م. يشه حضور داردمن هم يآگاه

است که  ين بواسطه حضور آگاهيعلم است و ا ةعلم دربار ،ن نوع علميدارم که ا
 يخاص من است، ول يشه همراه با آگاهيهم يعني ؛همراه من و افعال من است
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ز ين ١يآگاهـ  ن شاهدخاص انسا ين آگاهيبه ا. قتر از آن استيتر و عميمتعال
شادها مطرح شد و سپس مکتب ياست که ابتدا در اوپان يي يهن نظريا. نديگويم

ن يا اين است که آيشود اينجا مطرح ميکه در ا يسؤال )١١(.آن را بسط داد )١٠(هايسانک
ال ؤن سيمکتب ودانتا در پاسخ به ا يهمان برهمن است؟ حکما يآگاهـ  شاهد

معتقد است  يعني ؛ستيشادهااوپان يشانکارا تابع نظر کل ظاهراً. ستنديمتفق القول ن
را  ين برهمن و دوميرا ع ياو اول. است يآگاهـ  ن شاهديمن ع ييقت نهايکه حق
نظر يرا بن نظر شانکارا موافق نبودند، زيروان او با ايپ يول. دانديآن م يا تجلينمود 

 يهاي منآگاهـ  د شاهديآن با صورتين برهمن باشد در آنع يآگاهـ  آنها اگر شاهد
پس . کسان وجود دارديها بطور يرا همان برهمن در همه منز باشد، زيگر نيد

 يهاي منهايرمن است ضم يآگاهـ  شه همراه با شاهدير من هميهمانطور که ضم
د يبا زيکه من دارم آنها ن يجه هر علميدر نت و شه همراه با آن بودهيز هميگر نيد

ـ  ودانتا شاهد ياز حکما يرو، برخيناز ا. ستين نيکه چن يحالداشته باشند، در 
من  ين آگاهيق عيشادها و در حالت خواب عميدگاه اوپانيرا براساس د يآگاه

ز ين يبرخ. دهنديتر از برهمن قرار ميينپا ين جهت آن را در مقاميدانند و بديم
از برهمن  يصورت) شوارايا( متشخص يک خدايمانند  يگاهشاهد ـ آمعتقدند که 

  يريهر ضم يد برايپس با. دهدياست که انسان انجام م ياست که شاهد تمام افعال
متشخص  ياز صور خدا يکيصورت بجدا وجود داشته باشد که  يآگاهـ  ک شاهدي

واحد  يهمتايب يوجود دارد که همان  خدا يپس طبق نظر آنها، برهمن. کنديجلوه م
 يز وجود خداين يبرخ. است يآگاهـ  صورت شاهدصور مختلف آن باست و 
همه  يصورت مبناي بآگاهـ  معتقدند که شاهد يکنند، وليرا مطرح م يمتشخص

ق ينسبت به ابژه از طر يسوژه و متعلق آن و آگاهة من ـ موجودات، آشکار کنند
وجود دارد که  ييات فوق تفاوتهايدر نظر. است يذهن و ادراکات حس يابزارها

در فهم  ينقش مهم نيز ن حال،يدر ع ين مسئله دارد، وليا يدگيچيت از پيحکا
ر ين برهمن و ضميز بيجه گرفت که تمايتوان نتين بحث مياز ا. قت انسان دارديحق

ر يمکتب ودانتا معتقدند که ضم ياکثر حکما. است يز دو مرتبه وجوديانسان تما
 يا خداي ن برهمنير عيز معتقدند ضمين يي هعد. ستين ين مرتبه متعاليانسان ع

                                                 
1. Witness -   consciousness  
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ن آنها يب يوستگيپ يدر واقع نوع. است يآگاه ـ ن شاهديست، بلکه عيمتشخص ن
ن رفته يا از بيا، فراموش شده يوار ما ي و حجابوجود دارد که بخاطر قدرت پوشش

و  ؟نش عالم دارديدر آفر يو چه نقش ؟ستيا چيکرد که ما يسرد بريحال با. است
  ست؟ينسبت آن با برهمن چ

  ا يما

قت يمطلق و حق ين اشاره شد، در نظر شانکارا، برهمن هستيش از ايچنانکه پ
ز با ينحو عدم تماي هم باست و نفس فرد يقيصرف است و عالم فاقد وجود حق

ن عالم يا.  هستند يواحد ييقت نهايز حقيبرهمن و آتمان ن. برهمن مشترک است
خود را جدا  وهم،  يرو ا از يا و يخاطر وجود ماهم ب ينفوس فرد. ستياز خلق ماين

که  يبهمان نحو اند؛ يکسان دانستهاز برهمن پنداشته  و برهمن را با عالم کثرت 
ا با يا مايطبق نظر شانکارا وهم . شوديقائل نم ين طناب و مار تفاوتيب يانسان گاه

  .شوديطلوع معرفت محو م
ن کرد که اين تعبير مايا را به لفظ توهم جهاني تعبير ميکنند ولي بايد خاطر نشا

 ١»ما«مايا از ريشه . بسياري برخوردار است ضکاملي نيست؛ زيرا مايا از صفات متناق
مشتق شده » صورت بخشيدن«و » ظاهر ساختن» «تناسب«، »گيري اندازه«بمعناي 

مايا ميزان و اندازه ظهور : مايا ميگويد ة، دانشمند معروف هندو دربار٢کوماراسوامي. است
صور عالم است که براساس کميت کائنات و مظاهر جهان بنيان شده؛ مظاهري که 
بسبب آن ميتوانيم برحسب کمال خويش، هم گمراه شويم و هم به معرفت شهودي نايل 

نري خود آنکه کثرات را به نيروي تجلّيات ه. به لفظ هنر تعبير کرد دمايا را باي... آييم
صحنه نمايشي است که در آن، صفات الهي  ةآفريند، معمار الهي است و جهان بمنزل مي

به ظهور ميپيوندند و عالم همان اندازه حقيقي يا فاني است که آثار هنري در آن حقيقي 
زيرا صنايع بديع هنري از لحاظ استمرار و دوام نسبت به امکانات . يا فاني هستند

  )١٢(.د خود هنرمند بالقوه موجود است، ناچيز و فاني استآفرينشي که در وجو
که  مايا مفهومي است که در مکتب ودانتا داراي مترادفهاي مختلفي بوده است
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ها اغلب جايگزين  اين واژه. اشاره نمود ٣ويوارتا و ٢، آدياسا١ازجمله ميتوان به آويديا
. اند؛ هرچند در اينباره نيز در بين حکماي ودانتا اختالف نظر وجود دارد يکديگر بوده

خود شانکارا اين است که مايا و آويديا مترادف  ةديدگاه کلي اين مکتب از جمله عقيد
ايجابي برخوردارند؛ يکديگرند و تمايز بين آنها اين است که آنها از دو جنبه سلبي و 

يعني اوالً، مايا از يک جنبه ايجابي برخوردار است و کامالً وابسته به برهمن است 
برهمن تأمل نمود و در قدرت نيز غيرقابل متمايز با  ةکه از طريق آن ميتوان دربار بطوري

برهمن است؛ در حالي که آويديا کامالً از يک جنبه سلبي برخوردار است، زيرا آن جهل 
ثانياً، مايا يک قدرت جهاني است که شرايط را براي . محض نسبت به حقيقت است

تأثير آويديا  آورد و ايشوارا نيز هيچگاه تحت خداي متشخصي چون ايشوارا فراهم مي
برهمني که در مايا منعکس ميشود ايشواراست و برهمني که در آويديا . نبوده است

زاينرو، هرچند جهل فردي از طريق معرفت ا. است) نفس فردي( ٤جيوا ،منعکس ميشود
ثالثاً، مايا از . محو خواهد شد، ولي مايا جزء ذات برهمن است و هرگز محوشدني نيست

  .ايجاد شده است ٧و تاماس ٦ايجاد شده است ولي آويدا از سه عنصر ساتوا، راجاس ٥ساتوا
   :کنديان مير بيا را به شرح زيما يهايگيژشانکارا و

مقابل برهمن مانند ناآگاهي در مقابل آگاهي مطلق است؛ دقيقاً مانند مايا در . ۱
در مکتب سانکيها، هر چند برخالف  ٩در مقابل پوروشا ٨تقابل بين پراکريتي

  .پراکريتي مايا نه واقعي است و نه از استقالل برخوردار است
بوده و به او  مايا قدرت ذاتي برهمن و مقارن با آن است، در عين حال وابسته. ۲

  .ستهمچنين ملهم از او
  .مايا ازلي است. ۳
نحو واقعي؛ يعني داراي دو جنبه سلبي و مايا وجود محصلي دارد، ولي نه ب. ۴

                                                 
1. Avidya 

2. Adhyasa 

3. Vivarta 

4. Jiva 

5. Sattva 

6. Rajas  

7. Tamas  

8. Prakriti  

9. Purusha 



مفهوم برهمن و خداي متشخص در فلسفه شانكارا

 

دوم، شماره دومسال     
1390 پاييز      

43

مايا از جنبه سلبي موجب اختفاي حقيقت ميشود و بصورت حجابي . ايجابي است
افکني  عمل ميکند و باعث پنهان شدن حقيقت ميشود و از جنبه ايجابي موجب طرح

  .خلقت عالم کثرت براساس برهمن ميشود و
. مايا غير قابل توصيف و تعريف است، زيرا نه واقعي است و نه غير واقعي و نه هردو. ۵

غير واقعي نيست، زيرا عالم پديدار را . مايا واقعي نيست زيرا وجودي جدا از برهمن ندارد
غيرواقعي نيست، زيرا . ميشودواقعي نيست، زيرا با ظهور معرفت محو . طرح افکني ميکند

مايا واقعيت ندارد که بتواند براي برهمن محدوديتي ايجاد . که هست واقعيت دارد تازماني
در . يي واقعيت دارد که بتواند موجب ظهور عالم پديدار بشود بکند و در عين حال باندازه

  .هد شدخوا ضنهايت نه واقعي است و نه غير واقعي، زيرا در آنصورت دچار  تناق
مايا از يک خصلت پديداري و نسبي برخوردار است؛ يعني ميتوان گفت که آن . ۶

  . فقط نمود است
مايا از يک حالت تلفيقي برخوردار است، مانند وجود طناب و مار، مار و صدف . ۷

  .باعث خطا در شناخت و تشخيص حقيقت ميشود
ر علم جهل از بين مايا با ظهور معرفت نابود ميشود؛ همانطور که با ظهو. ۸
  .نما منتفي ميشود، طناب ماروقتي طناب شناخته شد. ميرود

شانکارا بطور کلي معتقد است که مايا فقط عدم معرفت نيست، بلکه نوعي علم 
مايا موجب ميشود نامتناهي . محصل نادرست است؛ يعني سوء درک است نه غير درک

شانکارا . ب کثرت و تفاوت ميشودمتناهي جلوه کند و همچنين باعث ايجاد مفاهيم کاذ
او جهان را بصورت سراب، . مانند بودائيستها عالم پديدار را بعنوان عالم واقعي رد ميکند

وي در آثار خود از همان . صدف، آسمان غبار آلود، وهم و کف ميداند وطناب، نقره  ومار 
البته . بودائيسم استفاده ميشد ١اصطالحاتي استفاده ميکند که در مکتب ماهاياناي

استفاده از چنين اصطالحاتي در آن زمان رايج بوده است؛ يعني فقط در اختصاص آيين 
   )١٣(.ولي همين امر حکايت از نفوذ فرهنگ حاکم بر انديشه شانکارا دارد. بودا نبوده است

   )ايشوارا( خداي متشخص

ي محض و حقيقت مطلق همانطور که اشاره شد، در نظر شانکارا، برهمن هست
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محدوده ذهن و زبان است،  او مطلقاً نامتعين و عاري از ثنويت است، فراتر از. است
نمود که در مکتب ودانتا با اليوصف است و فقط ميتوان او را با صفات سلبي توصيف 

او در همه جا حضور دارد و خود را در . به او اشاره ميشود١ »، نه اينننه اي« عبارت
آشکار ميکند ولي بمحض اينکه انسان سعي ميکند او را تحت مقوالت عقلي همه جا 

شود و او را از حالت از ماهيت ذاتي او دور مي قرار دهد و متعلق عقل خود سازد؛
طبق نظر حکماي ودانتا، برهمن از طريق مايا . آگاهي مطلق و نامتعين خارج ميکند

در واقع، ايشوارا جنبه . را ميشودمتعين ميگردد و تبديل به خداي متشخص يا ايشوا
يعني  ٢در مکتب ودانتا به ايشوارا،  آپارابرهما. متشخص برهمن غيرمتشخص است

که بمعني  ٣برهمن صغير نيز ميگويند در مقايسه با برهمن نامتعين يا پارابرهما
  .برهمن کبير است

يعني  ٤؛ يکي برهمن نيرگوناقائلندهمچنين حکماي ودانتا براي برهمن دو مقام 
برهمن عاري و منزه از هر صفتي و حتي سلب صفات سلبيه و ديگري برهمن 

، يعني برهمن مزين به تمام صفات و کيفيات؛ يعني بمحض اينکه هستي ٥ساگونا
آيد و ذات نامتناهي برهمن به نخستين صفت خود که هستي است،  پديد مي

هاي عالم است  پديدهساس موصوف ميگردد، آنگاه تمام صفات و کيفيات جهان که ا
از اين مبدأ اوليه صادر ميگردد که اين مقام برهمن را مقام تعين اول يا برهمن 
ساگونا ميگويند که مزين به تمام صفات و کيفيات است و اين همان مقامي  است 

  . که به آن ايشوارا ميگويند
جه پديداري ايشوارا از باالترين مرتبه ظهور برخوردار است، از اينرو ترديدي در و

برخي از  فيلسوفان منتقد هند اهميتي  به ايشوارا نميدهند، زيرا معتقدند . او نيست
در . که ايشوارا در مکتب ودانتا غير واقعي است و از اينرو اهميت زيادي ندارد

بعالوه، . که ايشوارا زماني غير واقعي است که با برهمن يکسان فرض شود صورتي
ايشوارا ميتوان سخن گفت؛ يعني آن  ةخن گفت ولي درباربرهمن نميتوان س ةدربار

دم که انسان اقدام به سخن گفتن درباره برهمن ميکند،  آن ديگر برهمن نيست 
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  .بلکه تبديل به ايشوارا  شده است
او . ايشوارا يا خداي متشخص از نوعي وجود، آگاهي و بهجت برخوردار است 

او در ذات اشياء است و از درون، عالم را . ماياست او رب. شخصيت کاملي استداراي 
او . او هم حاّل در عالم و هم منزّه از آن است. او نفس عالم است.  زير نظر دارد

ات کل جهان و بهشت نهايي موجود منشأاو . خالق، حافظ و نابود کننده عالم است
از  توصيفي که شانکارا. بخش زندگي اخالقي است او متعلق ايمان و الهام. است

  .ايشوارا ارائه ميکند همان توصيفي است که رامانوجا از برهمن ارائه ميدهد
برهان . انسان اثبات نمود يتوان با فکر متناهيشانکارا معتقد است که خدا را نم

برهان . کنديرا اثبات م يک خالق متناهيک خالق مطلق، بلکه فقط ينه  يشناسهانج
. کندين عالم خلق عمل ميدر پس ا يل آگاهک اصيد که يتواند بگويز فقط مين ييغا

ک يعنوان ينکه خدا را بدهد نه اياز خدا  ارائه م يهم فقط تصور يبرهان وجود
ک امر يخدا . ز در اثبات وجود خدا موفق نبوديا نيايمکتب ن يحت. ت اثبات کنديواقع

يل وجود تنها دل) متون مقدس( ١ياست و شانکارا معتقد است که شروت ياعتقاد
ن، خدا يبنابر. وجود ندارند يشانکارا معتقد است که مخلوقات بطور واقع. ستخدا

  .خدا هستند ياست و مخلوقات فقط تجلّ يخود خدا واقع. ستين يخالق واقع
. شانکارا را اشغال نموده بود روانيبود که ذهن پ يي دهيچياز مسائل پ يکي ايشوارا

. ياستديبرهمن در آو يز تجلّيوا نيو ج ستيابرهمن در ما يشوارا تجلّي، اينظر برخب
در  ؛ستيشواراشود ايا محدود مين يا متعيق مايگر، برهمن که از طريد ينظر برخب

ه يه اول را نظرينظر. ستيواشود جين ميا متعيق مايکه از طر يکه برهمن يحال
شوارا يا يوا را تجلّيج يبرخ. نديگويم ٣ديه تحديه دوم را نظريو نظر ٢يا تجليبازتاب 

ا فاقد ين است که در آن هم برهمن و هم مايا يا تجلّيه بازتاب ياشکال نظر. داننديم
 يتجلّ يصورتيک ظرف بيتواند در يکه فاقد صورت است نم يئيک مبدصورتند و 

ن يا يکنند، وليرا مطرح م يمبدأ و مجل ينهمانيا ين اشکال برخيدر پاسخ به ا. کند
ا يديا آويا ين است که در آن مايز ايد نيه تحدياشکال نظر. ستيراد نياز ا يپاسخ عار

ه ين دو نظريکه با ا يکسان. ستيکنند که قابل قبول نيجاد ميت ايبرهمن محدو يبرا
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وا يشوارا و هم جيکنند که طبق آن هم ايرا مطرح م يه سوميستند نظريموافق ن
 يخود شانکارا برا. بعد از شانکارا شدت گرفت ينبارهبحث در ا.  مظهر برهمن هستند

ا يا ظروف متعدد و يامواج  يا ماه بر رويد يل بازتاب خورشياز تمث شان نظر خوديب
ه بازتاب يت به نظريکرد که در نهايشه استفاده ميک شيانعکاس رنگ سرخ در 

ند و وجود ات برهمن هستيوا از تجلّيشوارا و جين بود که ايجه آن ايکتر بود و نتينزد
نظر  که تحت يواييج يمتشخص فقط برا يخدا. ستياديا آويا ياز ما يآنها ناش

شه يست او هميکند که خداآن خدا هرگز احساس نم. ستيکند خداا عمل ميديآو
 ١صورت سامساراي به برهمن بوقت. ستيااو رب ما. دانديکسان ميخود را با برهمن 

به  يوقت يشود، وليعت ظاهر مينفس و طبم، بالفاصله در آن، صورت خدا، ينظر کن
  .مينيبيعت در آن نمياز خدا، نفس و طب يچ صورتيم هيذات برهمن نظر کن

  جيوا

. آتمان که حقيقت وجود انسان است در سطح انفرادي بصورت جيوا ظاهر ميشود
در اينجا تفاوتي ميان جيوا و آتمان وجود دارد؛ اولي داراي محاسن و معايبي است و 

در . و الم را تجربه ميکند، ولي دومي از چنين ويژگيهايي برخوردار نيستلذت 
اوپانيشادها با مثالي لطيف به رابطه اين دو اشاره شده و از آن دو بصورت دو مرغ ياد 

اند؛ يکي از آنها ميوه  نشسته شده است که مانند دو دوست و همدم بر درختي
نميخورد و دوست خود را تماشا  شيرين درخت را ميخورد در حالي که مرغ ديگر

در اين تمثيل جيوا در اصل همان آتمان است که بواسطه محدوديتهاي  )١٤(.ميکند
جسم، نفس و ذهن از اصل خويش جدا شده و بصورت واحد مستقلي ظاهر شده 

ولي با برداشته شدن اين تعينات و . است و از لذايذ زندگي بهرمند ميشود
اما اگر جيوا بر جهل چيره نشود و . اصلي برقرار ميشودمحدوديتها، اتحاد با مبدأ 

ولي هنگامي که از خواب . دچار ثنويت گردد، بصورت يک واحد مستقلي باقي ميماند
جهل بيدار شود متوجه خواهد شد که او فقط بدن و ذهن نيست، بلکه يک من يا 

و اين  جيوا بواسطه جهل با منيت همراه ميشود. ضمير کلي عاري از ثنويت است
زماني رخ ميدهد که ذهن از طريق حواس در معرض احساسات ناپايدار قرارگيرد و 
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يي روشن و شفاف از روي خطا  تصور نادرستي از خود پيدا کند، همانطور که شيشه
سرخ تصور شود فقط بخاطر گل سرخي که در پشت آن قرار دارد، يا طنابي مار 

شانکارا . ورات نادرستي از بين ميرودتصور شود که با ظهور علم راستين چنين تص
اعتقاد دارد کسي که معتقد است بر اساس کتاب مقدس جيوا عين برهمن نيست از 

  . پايينترين مرتبه علمي برخوردار است

  منتقدين شانکارا

ن که ين جيين بودا و آييروان آيان پيدر م يشانکارا عالوه بر داشتن مخالفان
در  ؛ر متشرع بودنديوداها نداشتند و از نظر هندوان غ يت آسمانيبه سند ياعتقاد

مثال  يبرا ؛داشت ينيز منتقديکه وداها را قبول داشتند ن يگريان مکاتب ديم
ر يشانکارا را در تفس ييگرا و معرفت يي داشتگرايد بر عملکيمانسا تأمکتب م

فس بدن ت نيماه ةدربار يز نظر خاصيها نيشادها قبول نداشت و مکتب سانکياوپان
  )١٥(.بودض تعاردگاه شانکارا در يداشت که با د

ي داشت که با ن قدرتمنديز منتقدين ييان متفکران ودانتايدر م يشانکارا حت
 ييادت شانکارا مخالف بودند و او را به کفر بوياز ثنو ين و عارينامتع ييگرا وحدت

ندگان برجسته يمانند رامانوجا و مادهوا که از نما ييحکما مثالً ؛کردنديمتهم م
ا و ينش، مايمتشخص، آفر يمانند مفهوم برهمن، خدا يمکتب ودانتا بودند در مسائل

همانطور که . رفتنديگرا اختالف نظر داشتند و آراء او را به باد انتقاد ماره با شانکيغ
بر نقش معرفت در مقابل عمل و کردار در نجات و  يد خاصيکذکر شد شانکارا تأ قبالً

ت از يمعرفت و اشراق است و تبع ،انسان داشت و معتقد بود راه نجات يرستگار
را که نمودار صفات برهمن  يمجاز يق کردار و پرستش بتهايو طر يمراسم عباد

شانکارا معرفت را موجب انهدام  .ن فرزانگانأنه در ش يدانستدر خور عوام م هستند
که  يدر صورت يدانست،م قتيل و آشکار شدن حقياوهام و جهل و تاروپود حجاب تخ

اعتنا  يب) محبت(ي ق بکتيطرودند که شانکارا در فلسفه خود بمعتقد ب ين ويمنتقد
ش گرفته است که يدر پ يل به رستگارين يبرا معرفت را يانتزاع بوده و روش کامالً

ن ييشش به آيعلت گرارامانوجا ب. عوام از آن محرومندق خواص است و ين طريا
دگاه يق عشق و محبت عالقه داشت و ديتا به طريم گير تعاليثأت يشنو و تحتو

 يگر از نکاتيد يکي. ستي اعتناب يق بکتيطريداد که بم قرار شانکارا را مورد انتقاد



 

     دوم سال دوم، شماره 
  1390  پاييز                 

48 

برخوردار بود مفهوم  ي نيزاديت زين شانکارا بود و از اهميکه مورد انتقاد منتقد
را  دانست بلکه آنيشخص نممت يا خدايشوارا ين ايشانکارا برهمن را ع. برهمن بود

ن عالم ياست و ا ييقت نهايدانست و معتقد بود که برهمن حقيمحض م ين هستيع
شوارا را يکه رامانوجا برهمن و ا يدر حال ،ست بلکه مظهر برهمن استين يعالم واقع

و  تلقي ميكرد يدانست و عالم روح و ماده را چون خود برهمن واقعين هم نميع
و  يدانست و معتقد بود عالم روحانيم را نسبت جوهر به عرض منسبت برهمن به عال

در  ،ن دو به برهمن نسبت جسم به روح استيصفات برهمن هستند و نسبت ا يماد
ن عالم يو نسبت ا يش نبودهب يليتخ يو روحان يکه در نظر شانکارا عالم ماد يصورت

  .استبوده ا يبا برهمن نسبت موج با در
تأثير مکتب  يکي ديگر از انتقادهايي که به شانکارا ميشود اين است که او تحت

او مبحث مايا و فرضيه توهم جهاني را . ماهايانا بوده که يکي از مکاتب بودائيستي است
شانکارا معتقد است که برهمن نامتناهي از طريق مايا نسبيت . در فلسفه خود مطرح کرد

منتقدين از جمله رامانوجا فرضيه مايا را . د تنزل ميکندمييابد و به چهار مرتبه وجو
شانکارا نيز ديدگاههاي منتقدين خود را . غيرمتشرع ميدانند که ربطي به وداها ندارد
بنظر برخي از مستشرقين از جمله رنو با . غيرودايي ميداند و انتقادات آنها را نميپذيرد

است ولي شانکارا به آن صفتي مخصوص  اينکه فرضيه مايا در مکتب ماهايانا مطرح بوده
او فقط نيمه ايدئاليست است و معتقد . بخشيد که با مکاتب بودائيستي تطبيق نميکند

است جهان عيني از يک واقعيت نسبي برخوردار است؛ يعني تا وقتي که انسان واقعيت 
لم نه عا. را از غيرواقعيت تشخيص نداده جهان عيني از يک حقيقت نسبي برخوردار است

در حالي که مکاتب . وجود است و نه غير وجود و مانند مايا دو پهلو و وصف ناپذير است
شانکارا در فلسفه خود کامالً . بودايي کليه پديدههاي جهان را نيستي و عدم ميدانستند
هاي عرفاني خود را در دامن  به سنت برهمني و تشرع هندويي مقيد بود و انديشه

شايد يکي از داليل بدبيني منتقدين شانکارا نسبت به او، . نمود معنويات هندويي مطرح
عدم وجود ديدگاه عرفاني در بين آنها بوده باشد که انديشه شانکارا به آن مزين بوده و 

گرايي و يکتاپرستي بوده است که اين عالم را رؤيايي بيش  آنچنان سرمست وحدت
ين هستي محض، آگاهي محض و نميدانست و حقيقت نهايي را برهمن ميدانست که ع

  .  وجد است
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