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  چكيده

مکتب ودانتا اصيلترين جريان فکري و فلسفي هندي است که اصول فکري خود 

مورخان . گرايي و يکتاپرستي تأکيد دارد را از اوپانيشادها گرفته و بر وحدت

هندي، تاريخ اين مکتب را به سه دورة ماقبل شانکارا، دوره شانکارا و دوره  

مانند بادرايانا و گوداپادا در دوره اول، شخصيتهايي . پساشانکارا تقسيم ميکنند

در دوره دوم شانکارا به بسط . ريزي کردند ظاهر شدند و حکمت ودانتا را پايه

در دوره سوم . اين حکمت پرداخت و سهم زيادي درگسترش و اشاعه آن داشت

گرايي و مفهوم  نيز رامانوجا با نظريات انتقادي خود قرائت متفاوتي از وحدت

بطورکلي بانيان و . و دامنه اين مکتب را گسترش دادحقيقت نهايي ارائه کرد 

مفسران حکمت ودانتا در هر دوره برحسب ذوق و سليقة فکري خود به شرح و 

آنچه اهميت دارد اين . تر شدن آن شدند بسط اين مکتب پرداختند و باعث غني

گرايي اتفاق نظر داشتند، هرچند  است که همه آنها در يکتاپرستي و وحدت

نظر جدي وجود داشت و  بعضي از مباحث ميان برخي از ايشان اختالفدربارة 

در ميان متفکران معاصر هند . اين اختالف درميان پيروان آنها نيز مطرح بود
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نفوذ . برخي مانند رابيندرانات تاگور کوشيدند سازشي ميان آنها ايجاد کنند

يق بوده است؛ مکتب ودانتا در ميان متفکران و هنرمندان معاصر هندي نيز عم

در نوشتار حاضر . تأثير اين مکتب بوده است بطوريکه جهانبيني آنها کامالً تحت

  .گرايي مورد بررسي قرار ميگيرد سير تاريخي اين مکتب و نسبت آن با وحدت

  وپانيشادها، رامانوجاامکتب ودانتا، يکتا پرستي، شانکارا، : هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

يکي از مکاتب ششگانه فلسفي هند بوده و نظام فکري آن مبتني بر  ١ودانتامکتب 

يا  ٢گرايي در اينجا وحدت وجود منظور از وحدت .گرايي و يکتاپرستي است وحدت

گرايي مدنظر اين  که در فرهنگ غرب مطرح است، نيست، بلکه وحدت ٣انگاري يگانه

طبق اين . است ٥خدايي - در - مهاست که نوعي ه) ثنويت - عدم( ٤نوشتار همان ادويتا

او وراي تعينات ذهني و عيني است و در بعد تنزهي و . نظر برهمن هستي صرف است

جنبه اليتناهي خود به هيچ صفتي موصوف نيست و آن را فقط از طريق صفات سلبيه 

ودانتا بمعناي پايان وداها است و مراد از آن، متون اوپانيشادي  واژه .ميتوان بيان کرد

اين مکتب در واقع اصيلترين سنت کيش برهمني است و سرچشمه اصلي آن . تاس

تعاليم اوپانيشادي است؛ ازاينرو طريق معرفت و عرفان و همچنين راه اشراق و فرزانگي را 

مطابق اين مکتب، حقيقت نهايي واحد است و آتمان . در مقابل طريق عمل برگزيده است

يقت انسان يا عالم صغير است و برهمن نيز آتمان حق. و برهمن حقيقت نهايي است

در خصوص . حقيقت عالم يا عالم کبير است و اين هر دو مانند دو روي يک سکه هستند

نظرهايي وجود  اختالف ميان حکماي ودانتايي بخصوص شانکارا و رامانوجا ٦حقيقت نهايي

                                                 
1. Vedanta 

2. pantheism 

3. monism 

4. Advaita 

5. panentheism 

6. Ultimate Reality 
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گرا بوده و در  وحدتدارد ولي از نقاط مشترکي نيز برخوردارند؛ از جمله اينکه هردو 

القولند که يک علت غير  هر دو حکيم متفق. گرايان به مبارزه برخاستند مقابل ثنويت

همچنين هر دو برآنند که  وجود دو حقيقت . شعورمند نميتواند پديدآورنده جهان باشد

باشند و ) ماده(و ديگري غير شعورمند) خدا(نهايي و مستقل که يکي از آن دو شعورمند

  .کننده نيست اري يکديگر جهان را ساخته باشند، به اندازه الزم اقناعبا همک

، ٢بهاگاواتاگيتاو  ١اسوتر براهما، اوپانيشادها: منابع اصلي اين مکتب عبارتند از

فيلسوفان ودانتايي هر کدام برحسب ذوق و سليقه خود به شرح و تفسير آنها پرداخته و 

مدلول واژه ودانتا بعدها بقدري گسترش يافت که  .تلقي خود از اين مکتب را ارائه کردند

و پايگاه  جهانبينيامروزه . هايي كه برمبناي اوپانيشادها بود را فراگرفت کليه انديشه

اين مکتب در طول تاريخ . فکري اکثر متفکران معاصر هند ملهم از اين حکمت است

نظر در  ضمن اتفاق بانيان و مفسران آن. خود از يک سير تکاملي برخوردار بوده است

گرايي، با يکديگر اختالف نظر قابل توجهي نيز داشتند که در اين نوشتار به برخي  وحدت

  .از آنها اشاره ميشود

دوره اول، دوره . مورخان هندي تاريخ مکتب ودانتا را به سه دوره تقسيم ميکنند

دوره ) ۳شانکارا و دوره ) ۲، ٣دوره ماقبل شانکارا) ۱بعبارت ديگر . دوم و دوره سوم

تقسيمبندي اخير بجهت نقش محوري شانکارا در شکلگيري و بسط . پسا شانکارا

  .مکتب ودانتا صورت گرفته است

 )دوره ماقبل شانكارا(دوره اول 

. شروع ميشود ٤ياناراريزي ميشود و با بادا دراين دوره، شالوده اوليه مکتب ودانتا پايه

يي بنام  ليم فلسفي اوپانيشادها را بطور اختصار در مجموعهبادرايانا اولين کسي بود که تعا

دربارة شخصيت و . معلوم نيست براهماسوتراتاريخ دقيق نگارش . جمع کرد براهماسوترا

برخي معتقدند او به قرن پنجم قبل از . نظر وجود دارد يانا نيز اختالفارداتاريخ زندگي با

                                                 
1. Bramasutra 

2. Bhagavadagita 

3. Shankara 

4. Badarayana 
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 )١(.است ٢پوراناهامؤلف حماسه بزرگ ١وياسابرخي معتقدند او همان . ميالد تعلق دارد

  )٢(.معتقد است او به قرن دوم قبل از ميالد تعلق دارد ٣داسگوپتا

شامل مباحثي دربارة خدا، جهان، نفس و سير آن و همچنين رهايي  سوتراها  

شامل پانصد  سوتراها. نفس و پاسخ به اشکاالتي است که مخالفان مطرح کرده بودند

برخي از محققان . و پنجاه و پنج بيت مبهمي است که نياز به شرح و تفسير دارند

ماکس . سال قبل از ميالدي ميدانند ۲۰۰تا  ۵۰۰را  سوتراهاهندي تاريخ تدوين 

  )٣(.قبل از تدوين کتاب گيتا بوده است سوتراهامعتقد است تاريخ تدوين  ٤مولر

، ١٠، باالدوا٩، نيالکانتا٨، کساوا٧، ياداواپراکاسا٦، باسکارا٥نوجامفسراني مانند شانکارا، راما

اند و هرکدام از آنها از ديدگاه  اقدام به تفسير آن كرده ١٢و ويجنانابيکسو ١١، والبا١٠باالدوا

در طي اين تفسير آنها کوشيدند مضامين . اند را تفسير نموده سوتراهاخاص خود ابيات 

از چهار فصل تشکيل  سوتراها. سوترايي را درجهت تأييد ديدگاه فلسفي خود شرح دهند

فصل اول به نظريه برهمن بعنوان يک حقيقت محوري و اصلي ميپردازد و : شده است

اين فصل ماهيت برهمن و رابطه در . هدف آن تلفيق آراء مختلف ودايي دربارة برهمن است

در فصل دوم به اشکاالت مطرح شده . آن با اين جهان و روح فردي مورد بحث قرار ميگيرد

وابستگي اين جهان به خدا و همچنين تکامل تدريجي و دربارة برهمن پرداخته شده 

به  در قسمت پاياني اين فصل نيز. جهان و فناي آن در خداوند مورد بحث قرار گرفته است

در . اش با خدا و نيازهاي خود نفس پرداخته شده است ماهيت نفس، صفات آن و رابطه

در اين فصل همچنين . فصل سوم نيز نحوة وصول به برهمن مورد بحث قرار گرفته است

                                                 
1. Vyasa 

2. Puranas 

3. Dasgupta 

4. Max Muller 

5. Ramanuja 

6. Bhaskara 

7. Yadavaprakasa 

8. Kesava 

9. Nilakantha 

10. Baladeva 

11. Vallabha 

12. Vijnanabhiksu 
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. بحث تولد دوباره و برخي مباحث ديگر دربارة نفس و خدا مورد بررسي قرار گرفته است

رهمني پرداخته و همچنين حيات بعد از مرگ را مورد فصل چهارم به ثمرات حکمت ب

او . بادريانا طرفدار يک نوع يکتاپرستي بوده است ١بنظر راداکريشنان. بررسي قرار ميدهد

گرايي نداشته  و يا کثرت) ميان خدا و نيروهاي شيطاني يا خير و شر(اعتقادي به ثنويت 

يکي : که او هر دو را قبول داشتبطور کلي دو ديدگاه درباره برهمن وجود دارد . است

نميتوان دقيقاً  سوتراهااز طريق خود . برهمن بصورت متعين و ديگري بصورت غيرمتعين

، اوپانيشادهاهاي  طبق سروده. مشخص کرد که اين دو ديدگاه چگونه قابل تلفيق هستند

نه برهمن به اينکه چگو. برهمن غيرمتغير و ازلي است ولي اين عالم متغير و غيرازلي است

پاسخ  سوتراهابا اينکه غيرمتغير و ازلي است در عين حال علت وجودي اين عالم است، 

روشني نداده است ولي تا اين اندازه اشاره کرده است که برهمن در اين عالم حضور دارد 

در نظر بادريانا نفس عين جنانا است که شانکارا آن را . ولي در عين حال منزه از عالم است

ور تفسير ميکند ولي رامانوجا آن را عين عالم هوشمند ميداند و مفسر ديگري آن عين شع

از نظر بادريانا تفاوت نفس فردي و برهمن نيز . را هم عالم و هم علم يا شعور ميشمارد

  )٤(.مانند تفاوت نور خورشيد با خود خورشيد است

تعاليم اوپانيشادي او را بصورت يک مکتب  ٢يانا حکيمي بنام گوداپاداابعد از بادار

گوداپادا استاد . مطرح کرد) ودانتاي عاري از ثنويت( ٣فلسفي بنام مکتب آدويتا ودانتا

بنظر داسگوپتا، گوداپادا مهمترين حکيمي است که . استاد استاد شانکارا بوده است

الت برخاسته و کوشيده است که تماي اوپانيشادهاآساي  بعد از سرايندگان نابغه

يي روشن و دلپذير بيان کند و آنان را  را با شيوه اوپانيشادهايکتاپرستي صرف 

ين ودانتاي عاري از يشانکارا معتقد بود که آ. بصورت تعليمات منظمي سازمان بخشد

او درباره گوداپادا . ثنويت را گوداپادا از وداها استخراج نموده و ابداع کرده است

آنکه محبوب . افکنم و او را ميستايم اد بزرگ ميخويش را به پاي است: ميگويد

ور در اقيانوسي ديد که به وجود  آنکه چون آدميان را غوطه. محبوب من است

سوسماران بازپيدايي مهلک گشته بود و بعلت مهرباني و ترحم بر آنان، درياي وداها 

                                                 
1. Radhakrishnan 

2. Gaudapada 

3. Advaita Vedanta 



 

       اول ، شمارهپنجمسال         
  1393 تابستان                 

۶۸ 

د را با عصاي معظم خرد درهم آميخت و آنچه را که در ژرفناي قلب وداها وجو

   )٥(.داشت و خدايان جاويد را نيز بدان دسترسي نبود، بدست آورد

در بسط مکتب فلسفي بودايي  ١بدون ترديد همان نقشي را که ناگارجونا

که مبتني بر تعاليم بوداست ايفا کرد، گوداپادا در بسط مکتب ودانتا ايفا  ٢شونياودا

بنظر محققان هندي گوداپادا در بسط . بود اوپانيشادهانمود که مبتني بر تعاليم 

 ٣باتياچاريا. تأثير مکاتب بودايي بخصوص مکتب ماهايانا بوده است مکتب خود تحت

او را يک بودايي پنهان ميداند و معتقد است که گوداپادا در بسط مکتب ودانتا 

يستند برخي از نويسندگان هندي با اين نظر موافق ن. تأثير ناگارجونا بوده است تحت

و مکتب ودانتا ناشي از  ٤و معتقدند شباهتهاي موجود ميان دو مکتب بودايي ماهايانا

تأثير مکتب  بوده است؛ يعني اگر گوداپادا تحت اوپانيشادهاتأثير آن دو مکتب از 

 اوپانشادهاتأثير  بودايي بوده است، بدليل اين است که مکتب بودايي ماهايانا نيز تحت

بوده است، ازاينرو بجاي اينکه گفته شود گوداپادا يک بودايي پنهان است، بهتر است 

براي . گفته شود كه مکتب بودايي ماهايانا يک مکتب پنهان اوپانيشادي بوده است

   )٦(.آشنايي بيشتر با گوداپادا الزم است به برخي از آراء او اشاره شود

5نظريه عدم پيدايي
 

ادا، نظريه عدم پيدايي عالم است که طبق آن، اين عالم بطور سلبي مهمترين نظريه گوداپ

فقط يک جلوه است بدون اينکه خلق شده باشد و وجود مطلق نيز بطور اثباتي قائم به ذات 

گوداپادا با مکتب بودايي شونياوادا موافق است در اينکه . است بدون اينکه خلق شده باشد

او نظريات مختلفي را که درباره آفرينش . ممتنع است حدوث و پيدايي از ديدگاه مطلق امري

بنظر وي برخي معتقدند که . مطرح شده است مورد بررسي قرار داده و آنها را رد ميکند

آفرينش نوعي بسط خداوند است، برخي نيز آن را يک رؤيا يا نوعي وهم ميدانند، برخي هم 

ميدانند، برخي نيز آن را نوعي لذت  آن را اراده خدا تلقي ميكنند، برخي آن را حاصل زمان

                                                 
1. Nagarjuna 

2. Shunyavada 

3. Bhatacharya 

4. Mahayana 

5. No-origination 



گرايي مكتب ودانتا و وحدت؛ نقي باقرشاهي علي

 

  

  

اول ، شمارهمپنج سال  

   1393 تابستان  
88 -63صفحات   

69 

گاداپادا همه اين آراء را رد . خدا ميشمرند و برخي نيز آن را نوعي بازي از جانب خدا ميدانند

از . بخش همه آرزوهاست او معتقد است خدا نيازي به آنها ندارد، زيرا او خود تحقق. ميکند

گوداپادا . طور ذاتي صورت ميگيرداينرو آفرينش در ذات خداست؛ يعني آفرينش از جانب او ب

اگر . که در واقعيت چنين نيست معتقد است بنظر ميرسد که آفرينشي وجود دارد، در حالي

عدم ثنويت امري واقعي . اين عالم کثير واقعاً وجود داشت، بايد روزي به پايان خود ميرسيد

در نظر حکماي ودانتا اين عالم . است و ثنويت واقعيت نداشته بلکه نمودي بيش نيست

وجود دارد و نه نظر نهايي نه مرگي  از نقطه. رؤيا يا وهم و يا خيالي بيش نيستبصورت يک 

کسي وجود . تولدي، نه ناپيدايي و نه ظهوري، نه فنايي و نه پيدايشي و نه قيدي و نه آزاديي

کسي نيست . داشته باشدکسي نيست که آرزوي سعادت . ندارد که براي آزادي تالش کند

يک فرد حکيم ميداند که جهان نه . نه وحدتي وجود دارد و نه کثرتي. که آزاد شده باشد

تصور آتمان بصورت اشياء متعدد و تصور اشياء متعدد که درواقع وجود . ير است و نه واحدکث

ندارند، وابسته به وجود مطلق عاري از ثنويت يا آتمان محض است؛ همانطور که تصور يک 

فقط وجود مطلق . مار بر روي يک ريسماني که شبه مار است وابسته به وجود ريسمان است

   )٧(.ستمسرور و سعادتمند ا

وجود . حقيقت در معرض حدوث و پيدايش نيست، از اينرو هميشه يکسان است

گاهي مخلوقات را  اوپانيشادها. مطلق عاري از ثنويت است و اصالً تمايزي وجود ندارد

تا از اين . متمايز از علتشان ميداند و به شرح موجودات از قبيل زمين ميپردازد

  . دهد طريق، عدم پيدايي را به ما تعليم

محققان ودايي معتقدند نه تنها از طريق متون مقدس بلکه از طريق استدالل 

کسي که به . عقلي نيز ميتوان ثابت نمود که در شهر نهايت چيزي حادث نميشود

پيدايي موجودات اعتقاد دارد، اين سخن بيمعني را پذيرفته است كه چيزي که از 

آيد، همانطور که  م هرگز بوجود نميعد. قبل وجود داشت دوباره بوجود آمده است

نظريه عدم پيدايي . فرزند زني که نازاست نه در وهم و نه در حقيقت زاده نميشود

  .جهان مؤيد وجود واقعي حقيقت نهايي است

برخي . گرايان اختالف وجود دارد گاداپادا معتقد است در ميان خود ثنويت

ي ديگر معتقدند اين عدم است که که برخ معتقدند که موجود ايجاد ميشود، در حالي
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که برخي  آيد، درحالي برخي معتقدند چيزي از وجود مطلق بوجود نمي. ايجاد ميشود

بنظر گاداپادا برخي از مکاتب بودايي . آيد ديگر ميگويند چيزي از عدم بوجود نمي

 مانند مکتب شونياوادا به عدم ثنويت اعتقاد دارند و هر دو نظريه وجود و عدم وجود،

  . دنايجاد و فنا را قاطعانه از طريق نظريه عدم پيدايي حمايت ميکن

  اينهماني حقيقت و آگاهي محض

معتقد است که جهان درنهايت  ١گاداپادا مانند حکماي مکتب ويجناناوادا

اين نوع . غيرواقعي است، زيرا نه وجود مستقلي دارد و نه جدا از آگاهي وجود دارد

بنظر شانکارا، گاداپادا استدالل مکتب ويجناناوادا در . آگاهي عين حقيقت مطلق است

گاداپادا معتقد بود که در نظر . اثبات غيرواقعي بودن اشياء عالم را پذيرفته بود

. انسانهاي عادي اين جهان وجود دارد، زيرا قابل درک بوده و داراي فوايد عملي است

بنظر اين افراد بايد از موضع . انسانها هميشه از نظريه عدم پيدايي عالم واهمه دارند

از موضع بنيادي . جهان پديدار به پيدايي عالم نگاه کرد و به آن اعتقاد پيدا کرد

   )٨(.ي براي اثبات حقيقت عالم  ارزش و اعتباري نداردادراکات حسي و فوايد عمل

اما برخي اين ديدگاه ويجناناوادا را رد ميکنند و معتقدند که اين عالم واقعيت دارد و 

استدالل ميکنند كه هر شناختي بايد علت عيني خود را داشته باشد وگرنه تمايز ميان 

داشته باشد، زيرا شناخت به  عالم خارج بايد وجود. عين و ذهن غيرممکن خواهد شد

دا معتقدند که ادر پاسخ به اين رويکرد، حکماي مکتب ويجناناو. آنها تعلق ميگيرد

گرايان ميخواهند ثابت کنند که هر شناختي بايد علتي داشته باشد، ولي آن علت  واقع

شيء خارجي ميتواند بصورت متعلق فاعل . عيني که مدنظر آنهاست درواقع علت نيست

ا وجود داشته باشد ولي خارج از آگاهي وجودي ندارد، زيرا تمايز عين و ذهن نيز شناس

از اينرو ميتوان گفت که فقط آگاهي وجود دارد و آن نيز . درخود ذهن شکل ميگيرد

گاداپادا . هيج ربطي به جهان خارج ندارد، چه در گذشته و چه در حال و چه در آينده

ظر او اين جهان، جهان واقعي نيست زيرا وجود هميشگي بن. کامالً با اين نظر موافق است

تفاوتي . فقط من مطلق وجود واقعي دارد که آن نيز عين آگاهي است. و دائمي ندارد

                                                 
1 . Vijnanavada 
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هر دو ميتوانند در حد خود واقعي باشند؛ آب . ميان حالت بيداري و حالت رؤيا نيز نيست

آب واقعي نيز در حالت ميتواند تشنگي را در حالت خواب برطرف کند، همانطور که 

هر دو شبيه هم هستند ولي نه بطور . بيداري ميتواند تشنگي واقعي را برطرف کند

خودي که تجلي خود است از طريق قدرت وهم خود ميتواند خود را از طريق . مساوي

. خود تصور کند و همين خود است که ميتواند شناختي نسبت به اشياء عالم پيدا کند

هاي  اريکي طنابي بصورت مار ديده ميشود، من مطلق نيز بصورت سوژههمانطور که در ت

همانطور که وقتي علم به طناب . فردي، حاالت ذهني و اشياء خارجي تصور ميگردد

حاصل شد، تصور آن بصورت مار از بين ميرود، بر همين قياس، وقتي معرفت به من 

من . ابژه نيز از ميان ميرودحاصل گردد، ثنويت سوژه و ) آتمان عاري از ثنويت(مطلق 

آگاهي گاهي بصورت سوژه و گاهي . مطلق از طريق قدرت وهم شيفته خود ميشود

بنابرين، کل اين عالم و کل ثنويت سوژه و . بصورت ابژه در خواب يا بيداري ظاهر ميشود

. نه روح فردي و نه اشياء بيروني وجود واقعي ندارند. ابژه فقط خيال من مطلق است

عالم خارج . يي در آسمان است ه من فردي يا شيء بيروني مانند وجود ردپاي پرندوجود 

چيزي که وجود . خلق من فردي نيست بلکه هردو فقط مظهر آگاهي مطلق هستند

آگاهي مطلق حال در سوژه و ابژه . حسي داشته باشد را نميتوان حقيقت نهايي ناميد

. تر از اتحاد عالم و معلوم و علم استاست و در عين حال منزه از آنهاست؛ يعني فرا

نظر تجربي  ميتوان گفت که آن از نقطه. آگاهي مطلق هيچ نسبتي با چيزهاي ديگر ندارد

از ديدگاه نهايي حتي نميتوان گفت که آن زاده نشده است؛ يعني از . زاده نشده است

کند،  کسي که حقيقت نظريه عدم پيدايي را درک. نظر عقلي حتي قابل توصيف نيست

   )٩(.ميتواند به تمام غمها و اميال خود پايان دهد و به هدف نهايي خويش برسد

بنابرين، گاداپادا با ويجناناوادا موافق بود در اينکه حقيقت عين آگاهي محض بوده و 

ولي شانکارا اين ديدگاه ويجناناوادا را مورد انتقاد قرار . فراتر از ثنويت سوژه و ابژه است

ميدهد؛ هر چند ويجناناوادا عينيت جهان خارج را رد نميکرد بلکه وجود آن را در خارج 

در واقع ديدگاه او بيانگر . شانکارا خود بمعنايي اين نظر را قبول دارد. ميکرد از آگاهي رد

وي حالت بيداري و حالت رؤيا را يکسان نميداند و . مرحله پيشرفته همين نظر است

ميکوشد غيرحقيقي بودن جهان خارج را ثابت کند ولي نه بدليل اينکه خارج از آگاهي 
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. آن بعنوان وجود يا عدم اساساً قابل توصيف نيست وجود ندارد، بلکه به اين دليل که

واقعيت اين است که سخن وي جديد نيست، زيرا قبل از او در مکتب بودايي شونياودا 

گاداپادا نيز معتقد بود که . نيز چنين نظري مطرح بوده و گاداپادا هم آن را پذيرفته بود

: او ميگويد. توصيف نيستاين جهان، جهان واقعي نيست، زيرا وجود و عدم آن قابل 

گردان در هنگام چرخش بصورت يک خطي ظاهر ميشود، آگاهي  همانطور که يک آتش

گردان در حالت  بعالوه، همانطور که وقتي آتش. نيز بصورت سوژه و ابژه ظاهر ميشود

توقف مجالي براي ظهور وهم نميدهد، زماني که معرفت راستين حاصل ميگردد امکان 

گردان ايجاد ميشود،  چيزي که از طريق حرکت آتش. نيز از بين ميرود وهم سوژه و ابژه

گردان متوقف ميگردد، چيزي ظاهر نميشود، زيرا  از اينرو وقتي آتش. عامل خاصي ندارد

. گردان شود و يا در زماني خاص از آن خارج گردد عامل خاصي ندارد که بتواند وارد آتش

نه وجود واقعي دارند و نه غير واقعي و بعبارت ديگر، آنها . آنها فقط پديدار و نمود هستند

اين سخنان کامالً . نه وجود دارند و نه عدم، از اينرو ذاتاً نه قابل توصيفند و نه قابل تفکر

  .  با مکتب بودايي شونياودا مطابقت دارد

  وجود مطلق و معرفت به آن

ت را با آتمان يا برهمن وجود مطلق عاري از ثنوي اوپانيشادهاگاداپادا با الهام از 

از نظر او . يکسان ميداند و معتقد است که آن از طريق معرفت محض قابل درک است

وجود مطلق به سه صورت ظاهر ميشود ولي در حقيقت فراتر از اين سه صورت است که 

اين وجود مطلق هم علت است و هم معلول، هم . گويد و آن بيکران است ١به آن توريا

اين . ٥است و هم پارا ٤، هم آپارا٣است و هم نيرگونا ٢هم ذات، هم ساگونا پديدار است و

وقتي که او علم به ظاهر پيدا . وجود همان من مطلق يا آگاهي مطلق است که ميدرخشد

وقتي و گويند  ١گويند، وقتي علم به باطن پيدا ميکند به آن تايجاسا ٦ميکند به آن ويشوا

                                                 
1. turiya 

2. saguna 

3. nirguna 

4. apara 

5. para 

6. Vishva 
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اين مراتب با سه حالت بيداري، رؤيا و . گويند٢ پراجنا متمرکز در خود آگاهي است به آن

ويشوا از مقدار و کل تايجاسا از ظرافت و پراجنا از بهجت و سرور . خواب مطابقت دارند

توريا نيز نه . ويشوا و تايجاسا علت و معلولند ولي پراجنا فقط علت است. برخوردار است

او . و قادر مطلق است او حاکم مطلق. گويند  ٣علت است و نه معلول و به آن ايشانا

پروردگار عالم است و واحد است و درش تغيير وجود ندارد، پراجنا علم به اشياء ندارد 

او نه علم به خود . او فقط يک وجود انتزاعي دارد. ازاينرو حتي نميتوان او را سوژه ناميد

گاهي مطلق است، همه اما توريا که آ. دارد و نه به چيزي ديگر و نه حق است و نه باطل

هرچند در پراجنا و توريا جايي براي ثنويت وجود ندارد، اما وقتي جهل . چيز را ميبيند

ويشوا و تايجاسا با رؤيا و علم . رخ ميدهد، پراجنا با خواب عميق نسبتي پيدا ميکند

يا در تور. پراجنا نيز با خواب ارتباط دارد. کاذب و همچنين با خواب و جهل نسبتي دارند

در خواب نيز ما با . در رؤيا ما چيز ديگري ميبينيم. نه خواب وجود دارد و نه رؤيا

وقتي فراتر . زندگي در حال بيداري نيز يک رؤيايي بيش نيست. حقيقتي سروکار نداريم

نور . از خواب و رؤيا و بيداري ميرويم به مرحله چهارمي ميرسيم که آن هدف نهايي است

که در خواب  ٤)جيوا(وقتي من يا خود فردي . افکنده شده استوجود مطلق در همه جا 

جهل فرو رفته بيدار ميشود، آتمان يا وجود مطلقي که نزاده و عاري از خواب و رؤياست 

او . او به جايي نميرود؛ يعني از جايي نيامده و به جايي نميرود. را درک ميکند

تمام مقوالت . سانها جاي داردپروردگاري است که در همه جاي عالم است و در قلب ان

عقلي در او محو ميشوند و اين فقط براي عارفي قابل درك است که باطن وداها را درک 

   )١٠(.کرده باشد و از هر تعلق و غضب و ترسي دور بوده باشد

. آتمان مانند فضاست و نفوس فردي و جزئي نيز مانند فضاي داخل ظرف هستند

برهمين . اخل آن محو در فضاي کلي ميگرددوقتي ظرف شکسته ميشود، فضاي د

قياس، نفسهاي فردي نيز محو آتمان ميشوند، وقتي که جهل از طريق معرفت 

ممکن است فضاي داخل ظرفي آلوده شود، ولي اين به اين معني . راستين محو شود

                                                                                                              
1. Taijasa 

2. Prajna 

3. Ishana 

4. jiva 
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اما . فضاهاي ظروف گوناگون يکسان نيستند. اند نيست که همه فضاها آلوده شده

فضاي يک ظرف نوعي تغيير شکل يا شکل اصالح شده يا جزئي . ن استآتمان يکسا

از فضا نيست، بر همين قياس، نفس فردي نيز نه تغيير شکل و نه شکل اصالح شده 

حقيقت . سخن آخر اينکه حقيقت داراي درجاتي نيست. و نه جزئي از آتمان است

  .صغير است کبير و عالم مطلق بطور يکسان حالّ در عالم

ديدگاه مکتب بودايي ماهايانا، بودا از يک امتياز بزرگي برخوردار بوده و آن  مطابق

گاداپادا . هاي اقشار مختلف مردم تعليم ميداده استزاينکه او حقيقت را متناسب با نيا

نيز سه مرحله براي سه قشر مردم که از سطوح فکري گوناگوني  وداهامعتقد است در 

براي ) عبادت( ٢و اوپاسانا) طريق عمل( ١؛ مثالً کارماهايي شده است برخوردارند توصيه

اين فقط . براي کساني که اهل معرفتند) طريق معرفت(اقشار پايين و متوسط و جنانا 

گرايان هستند که با يکديگر نزاع ميکنند و ميکوشند موضع فکري خود را تقويت  ثنوي

گرايان از ديدگاه  ظر ثنويدر ن. گرايان با کسي نزاعي ندارند کنند، درحالي که وحدت

گرايان معتقدند حتي در وحدت و کثرت نيز  تجربي نوعي ثنويت وجود دارد، ولي وحدت

) صفات سلبي( ٣)نتي نتي(پاسخهاي سلبي. نوعي عدم ثنويت و وحدت وجود دارد

درواقع  انکار کثرت و تفاوت، نوعي . کتابهاي مقدس ربطي به آيين خودانگاري ندارد

ي که وجود مطلق را ياز آنجا. ت و وجود مطلقي است که نزاده استتأکيد بر وحد

ثنويت را . نميتوان از طريق عقل توصيف کرد، بهترين راه توصيف آن طريق سلبي است

. در وراي عقل که عين آگاهي محض است، ثنويتي مشاهده نميشود. عقل ايجاد ميکند

معلوم همان برهمن است . ندارد اين مقام مقامي است که نزاده است و تفاوتي با معلوم

اين مقامي است که حتي توسط بزرگان يوگا نيز قابل . که عين نور ابدي و آرامش است

عدم . يي وجود ندارد درک نيست؛ زيرا آنها واهمه دارند، درحالي که در آن هيچ واهمه

واهمه، پايان رنج، بيداري هميشگي و آرامش ابدي همگي بستگي به مهار ذهن خود 

وقتي ذهن انسان دچار خواب نشود و منحرف نگردد، وقتي دچار تزلزل  و . نسان داردا

بودائيان اين . درک برهمن عين بهجت و سرور است. وهم نشود، عين برهمن ميشود

                                                 
1. karma 

2. upasana 

3. neti neti 
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مقام را نيروانا گويند که غيرقابل توصيف است؛ يعني اين وجود مطلق که عاري از ثنويت 

کسي که جاهل است . ا توانست آن را درک کندبوده هميشه يکسان است و فقط بود

هست، نيست، هم هست : فقط ميتواند چهار مقوله عقلي را درک کند که عبارت است از

از طريق اين چهار مقوله نه تنها نميتوان حقيقت . و هم نيست، نه هست و نه نيست

کسي که . مطلق را درک کرد بلکه اين مقوالت موجب تيره و مبهم شدن آن نيز ميشوند

فراتر از اين مقوالت عقلي من مطلق را درک کند، ميتواند وجود مطلق را درک کند و 

کسي که به چنين مقامي نايل شود، معرفتش فراتر از اشياء بوده و به . داناي کل ميشود

او همچنين فراتر از تثليث علم و عالم و . سوژه و ابژه تعلق ندارد؛ زيرا فراتر از عقل است

  .ده و عين آگاهي مطلق استمعلوم  بو

بطور کلي ميتوان گفت که گاداپادا تاحدي با مکتبهاي بودايي شونياودا و 

او بودا را مورد تکريم قرار ميدهد، ولي . نظر دارد ويجناناوادا در برخي موارد اتفاق

هاي بودا و مکتب ودانتا را در  او انديشه. نميتوان گفت که او يک بودايي پنهاني است

هم نميديد بلکه آنها را همسوي هم ميدانست و معتقد بود سرچشمه هر دو  مقابل

بعد از گاداپادا . نيز تأکيد بر وحدانيت است اوپانيشادهاو در  اوپانيشادهاستمکتب 

او در . شانکارا ظاهر ميشود که بيشترين سهم را در بسط مکتب ودانتا داشته است

  .بوده است ١واقع شاگرد شاگرد گاداپادا يعني گويندا

  )دوره شانكارا(دوره دوم 

او يکي از مروجين و مدافعين . دومين دوره مکتب ودانتا با شانکارا آغاز ميشود

. بوده است ٢گرايي و يکتاپرستي مطلق عاري از ثنويت غيرمتعين راسخ آيين وحدت

معتقدند شانکارا  ٣برخي مانند تالنگ. نظر وجود دارد دربارة تاريخ زندگي او اختالف

 ٤و مکدونل که ماکس مولر درحالي. در قرن ششم ميالدي زندگي ميکرده است

) ١١(.م از دنيا رفته است. ۸۲۰م ميالدي بدنيا آمده و در .۷۸۸معتقدند که او در سال 

                                                 
1. Govinda 

2. non-qualified monism (advaita) 

3. Telang 

4. Macdonel 
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آنچه مسلم است اين است که او از عمر کوتاهي برخوردار بوده، ولي در اين دوره 

وي به . بيشترين سهم را در بسط مکتب ودانتا داشته است) سال ۳۲(کوتاه زندگي 

پرستان به قيام  سراسر کشور هند سفر کرده و براي مبارزه با بودائيان و ثنويت

برخاسته و با مناظرات و مجادالت و براهين محکم خويش عقايد و آراء آنها را در هم 

که به آيين خويش کوفته و بر همة مخالفين خود غلبه يافته است و سپس براي آن

ناپذير ببخشد، در چهار گوشة سرزمين هند، چهار  بقا و استمرار هميشگي و تزلزل

هنوز هم پابرجاست و سران هريک از اين مراکز عنوان مرکز ديني ايجاد کرده که 

را بسط و ترويج داد و به عقايد  اوپانيشادهاشانکارا تمايالت يکتاپرستي . دارند شانکارا

سازمان بخشيد و اساس و محمل تغييرناپذير کليه واقعيتهاي  براهماسوتراو آراء 

جهان را برهمن دانست؛ يعني اصلي که در بعد تنزيهي و جنبه اليتناهي خود به 

   )١٢(.هيچ صفتي موصوف نيست و آن را فقط به صفات سلبيه بيان توان کرد

آتمان يا برهمن ياد  شانکارا معتقد است حقيقت نهايي واحد بوده و از آن با نام

هستي محض، آگاهي محض يا آگاهي از خود محض   آتمان يا برهمن عين. ميکند

برهمن همراه با . است که عاري از هر نوع صفتي و فراتر از تمام مقوالت عقلي است

٢يا مايا ١)شاکتي(قدرت خود
يا برهمن آپارا يا خداي ) ساگونا(بصورت برهمن متعين  

برهمن هم بصورت نيرگونا و هم بصورت ساگونا  اوپانيشادهادر . ايشوارا ظاهر ميشود

مطرح شده است که شانکارا معتقد است نيرگونا حقيقت نهايي است ولي رامانوجا 

   )١٣(.معتقد است حقيقت نهايي هم نيرگونا و هم ساگوناست

بطه يکي در را: از نظر شانکارا خدا يا برهمن را از دو منظر ميتوان ديد و توصيف کرد

خدا در رابطه با جهان بعنوان خالق، برپادارنده، . با جهان و ديگري در رابطه با ذات خود

ليکن در رابطه با ذات ). تشبيه(نابودکننده، عالم مطلق و قادر مطلق قابل توصيف است 

خود که از هر ربط و نسبتي منزه و متعالي بوده و شعور مطلق و هستي محض است، 

شانکارا خدا را در جنبه تنزيهيش نيرگونا و در جنبه ). تنزيه(غيرقابل توصيف است 

  .تشبيهيش ساگونا ميگويد و ميکوشد ميان تشبيه و تنزيه خدا سازشي ايجاد کند

پذير نيست و به همين  او معتقد است خدا در جنبه تنزيهيش به هيچوجه توصيف 
                                                 

1. shakti 

2. maya 
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موصوف کردن خدا با صفتهايي حتي . مشخص و يا نيرگونا مينامد خاطر او را نامتعين، يا نا

چون نامتناهي، واقعيت محض، شعور مطلق و غيره نيز با آنکه به نسبت توصيف او با 

صفتهاي عرضي، از صحت بيشتري برخوردار است، هنوز هم براي توصيف برهمن، رسا و 

بليغ نيست و فقط ميتواند ذهن را به اين سو هدايت کند که برهمن از صفتهايي چون 

اما خدا از جنبه  )١٤(.غيرواقعي بودن و ناشعورمندي بري و برکنار استتناهي، 

مورد خدايي است که داناي مطلق و قادر مطلق و خالق جهان است و ) ساگونا(تشبيهيش

شانکارا در واقع از دو . پرستش واقع ميشود، ولي اين صفات آشکارکننده ذات خدا نيست

جنبه تشبيهي و تنزيهي خدا سازش ايجاد ميکوشد ميان  مينگرد و جنبه به خداي واحد

کند ولي رامانوجا بعلت اينکه هم نيرگونا و هم ساگونا را حقيقت نهايي ميداند و اين جهان 

  . و مايا را واقعي ميپندارد، نميتواند ميان تشبيه و تنزيه سازشي ايجاد کند

رمبناي شانکارا معتقد است که پرستش خدا و قرار دادن او در جايگاه عبوديت ب

شونده تمايز و تفاوتي  کننده و خداي عبادت اين باور است که ميان نفس عبادت

را يکي از اشياء جهان دانسته و آن » من«بر اثر جهل ما نفس محدود يا . وجود دارد

يگانه چيزي است «را واقعي ميپنداريم، زيرا از فهم اينکه فقط خدا واقعيت دارد و 

ه غير از اينکه ما نفس را يک واقعيت در مقابل خدا ب. ، ناتوانيم»که واقعي است

کننده جهان  ميدانيم، علت ديگر پرستش اين است که ما خدا را خالق و هدايت

ميشناسيم؛ از اينرو مبناي عبادت خداي معبود، نگرش ما به خدا از منظري پايينتر و 

نسبت با اين از اين ديدگاه، جهان واقعي است و خدا نيز در رابطه و . فروتر است

اين خداي مکيف يا ساگونا  يا ايشوارا نام . جهان، مکيف به کيفيتهاي فراوان است

   )١٥(.دارد که معبود و موضوع پرستش واقع ميشود

شانکارا معتقد است اين جهان از ديدگاه پديداري وهم نيست بلکه کامالً واقعي است؛ 

او ميان حالت خواب و حالت بيداري تمايزي قائل است و . يعني از نظر عملي واقعي است

که خواب ادامه داشته باشد، ولي   معتقد است که اشياء در خواب واقعي هستند تا زماني

اين جهان نيز واقعي محسوب ميشود . شد، آن اشياء محو ميگردندکه انسان بيدار  زماني 

رؤيا يک امر شخصي است و . که معرفت واقعي نسبت به حقيقت نداشته باشيم  تا زماني

جيوا از وحدت عالم ناآگاه است و . ولي جهان مخلوق ايشواراست. مخلوق جيوا است

ر شانکارا اين جهان نمودي بيش همانطورکه مالحظه شد از نظ. کثرات را واقعي ميپندارد
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که براي مقاصد عملي جهان را واقعي قلمداد  نيست و آن ناشي از جهل ماست و تا زماني 

انگيز خدا براي  از نظر او مايا قدرت شگفت. کنيم خدا را خالق اين جهان ميپنداريم

ب از اينرو خردمندان فري. آفرينش جهان واقعي است، ولي اين صفت ذاتي خدا نيست

چنين . ن نمودي بيش نيستظاهر دنيا را نميخورند، زيرا ميدانند که اين جها

ئاليسم بودايي  تأثير ايده ي از طرف شانکارا باعث شد که برخي او را تحتنظرها نقطه

  .هاي بودايي مبارزه ميکرد بدانند؛ هر چند كه او با انديشه

ثابت نمود، شانکارا  اينکه آيا ميتوان از طريق براهين فلسفي و عقلي خدا را

اساساً عقل در فلسفه او از جايگاه نخستي  )١٦(.معتقد است چنين تالشي بيهوده است

برخوردار نيست، زيرا معتقد است که از طريق عقل هم ميتوان حقيقتي را اثبات 

ولي از عقل ميتوان در فهم متون ديني استفاده . نمود و هم مورد انکار قرار داد

بطور . او حتي معتقد است نميتوان بنحو فلسفي وجود نفس را اثبات كرد )١٧(نمود

از ابتدا ممکن نيست از راه عقل و استدالل به وجود  کلي حکماي ودانتا معتقدند که

خداوند پي ببريم، بلکه اول بايد از طريق کتابهاي ديني به وجود خدا ايمان داشته 

سفي به توجيه آنچه در متون ديني باشيم و سپس از طريق منطق و استدالالت فل

البته اين گرايش شانکارا باعث شده که منتقدينش او را . آمده است اقدام نماييم

  . متهم به ضد عقلگرايي کنند که البته او اين اتهام را رد ميکند

تأثير مکاتب  برخي معتقدند او نيز تحت. مطالب فوق چکيده فلسفه شانکاراست

تب ماهايانا قرار گرفته است، زيرا در برخي از آثار خود از فلسفي بودايي بخصوص مک

ولي خود شانکارا . عباراتي استفاده نموده که در آثار بودايي نيز استفاده شده است

اما گاداپادا از مکتب . چنين نظري را رد ميکند و ظاهراً مخالف بودائيان بوده است

که شانکارا منتقد آن  ايد در حالي بودايي ماهايانا به نيکي ياد ميكند و آن را ميست

او مکتب بودايي شونياودا را نوعي . بوده و عبارات تندي را بر عليه آنها بکاربرده است

  . نيهيليسم ميداند و بشدت مورد نقد قرار ميدهد

  نقد بودائيسم

 ١يکي از مهمترين مکاتب فلسفي فرقه ماهاياناي آيين بودايي مکتب سرواستيوادا

                                                 
1. Sarvastivada 



گرايي مكتب ودانتا و وحدت؛ نقي باقرشاهي علي

 

  

  

اول ، شمارهمپنج سال  

   1393 تابستان  
88 -63صفحات   

79 

ب نيز به دو مکتب فرعي تقسيم ميشود که يکي مبتني بر رئاليسم اين مکت. است

خام بوده و اعتقاد به وجود مستقل ذهن و بدن دارد و ديگري مبتني بر رئاليسم 

. انتقادي است و معتقد است که وجود اشياء خارجي از طريق ذهن استنتاج ميشود

و گذارا و ماده را به  ولي هر دو مکتب رئاليست بوده و ذهن را به تصورات ناپايدار

بنظر شانکارا پيروان اين مکاتب معتقدند که . احساسات ناپايدار تحويل ميکنند

بر همين قياس حقيقت . حقايق خارجي يا خود عنصر هستند و يا عنصري هستند

مثالً خاک، آب، آتش و هوا از عناصر  ؛دروني نيز يا ذهن است و يا وجود ذهني دارد

جهان دروني نيز . ند رنگ و اندامهاي حسي عنصري هستندهستند و چيزهايي مان

    )١٨(.شامل پنج ادراک حسي و احساس کردن، تصور، احساسات، مفهوم و نيرو است

اشکال شانکارا بر اين نظريه آن است که دو مجموعة بيروني و دروني بدون وجود 

و ادراکات  يي اتمهاي غيرهوشمند لحظه. يک اصل واحد هرگز نميتوانند شکل بگيرند

اشکال . مندي را تشکيل دهند يي هرگز نميتوانند خود بخود يک کل نظام حسي لحظه

يي در نظر گرفته  اساسي در اين است که هيچ اصل هوشمندي در پس چنين مجموعه

يي باعث  ممکن است گفته شود که يک جريان خردمند يا يک آگاهي لحظه. نشده است

ي چنين سخني قابل قبول نيست، زيرا يک جريان ايجاد چنين پيوندي شده باشد، ول

پس اين جريان فکري . بخش باشد خردمند بايد اول وجود داشته باشد و سپس وحدت

بعالوه، چنين . يي توقف داشته و نميتواند بصورت يک جريان بوده باشد براي لحظه

يي از  لهيي کلي نميتواند مبتني بر يک عليت مستقلي بوده باشد، زيرا در سلس مجموعه

. ها علل، هر حلقه فقط ميتواند علت فاعلي حلقه بعدي باشد نه علت فاعلي کل حلقه

    )١٩(.يي نيز بخودي خود نميتوانند با يکديگر متحد شوند اتمهاي لحظه

همچنين بودائيها معتقدند که وجود از عدم ناشي ميشود؛ براي مثال بذر ابتدا بايد 

يي از آن حاصل شود يا شير بايد از بين برود تا پنيري  هشکفته شود و از بين برود تا جوان

در مقابل اين اعتقاد شانکارا ميگويد که وجود يا جوهر هرگز از عدم يا . از آن بوجود بيايد

  . زيرا اگر چنين بود، هر چيزي ميتوانست از هرچيزي بوجود بيايد. آيد ناجوهر بوجود نمي
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   1يي پنداري نقد نظريه لحظه

يي پنداري بودايي، حلقه قبلي در يک سلسله عللي بمحض  لحظه طبق نظريه

ظهور حلقه بعدي محو ميشود؛ يعني وقتي لحظه قبلي کامالً به گسترش خود رسيد، 

اين ادعا نيز از نظر شانکارا پذيرفتني نيست؛ زيرا اين . ميتواند علت لحظه بعدي شود

لي باشد، بالضروره ارتباط سخن که يک لحظه کامالً گسترش يافته ميتواند علت فاع

. خود را با لحظه بعدي پيشفرض ميگيرد و اين ناقض نظريه لحظه پنداري است

همچنين ممکن است ادعا شود که صرف وجود لحظه قبلي يک چيزي بمعناي علت 

اين نيز از نظر شانکارا غيرممکن است، زيرا هيچ معلولي بدون . فاعلي بودن آن است

اد نميشود و قبول اين بمعناي قبول کردن آن است که قبول ماهيت يک علت ايج

که وجودي در معلول  داشته باشد و اين بمعناي کنار  يک علت دائمي است تا زماني

    )٢٠(.يي پنداري است گذاشتن نظريه لحظه

  )دوره پسا شانكارا(دوره سوم 

حقيقت بعد از شانکارا مفسران ديگر ودانتايي ظاهري شدند و آراء خود را دربارة 

نهايي و موضوعات ديگر فلسفي و همچنين آراء انتقادي خود را نسبت به مکاتب 

و ديگران  ٤، واچسپتي٣، پادماپادا٢مفسراني مانند ماندانا. فلسفي بودايي مطرح کردند

در ميان اين . توجهند  پرداختند و آرائي را مطرح کردند که قابل سوتراهابه شرح 

او بدليل تفسير خاص خود از . وجا مطرح نبوده استحکما هيچکدام باندازه رامان

حکمت ودانتا در برخي موارد اختالف شديدي با شانکارا داشت، ازاينرو الزم است 

طبق نظر محققان هندي، رامانوجا بزرگترين منتقد . يي به آراء او گردد باجمال اشاره

اس ميکرد شانکارا شانکارا بوده است و انتقادهاي او بيشتر از اين جهت بود که احس

  .تأثير ايدئاليسم بودايي قرار گرفته است در فلسفه خود تحت

وي از  )٢١(.دربارة زندگي رامانوجا بايد گفت که او به قرن يازدهم ميالدي تعلق دارد

م نيز از .۱۱۳۷م در جنوب هند بدنيا آمد و در سال .۱۰۱۷طبقه برهمن بود و در سال 

                                                 
1. Momentariness 

2. Mandana 

3. Padmapada 

4. Vachaspati 
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 ۱۲۰رامانوجا برخالف شانکارا از يک عمر طوالني برخوردار بود؛ يعني حدود. دنيا رفت

او از ابتدا به تحصيل مکتب ودانتا پرداخت و بعد از طي مراحلي بر سر . سال عمر کرد

نظر پيدا کرد؛ بطوري که مجلس درس او  تفسير متون اوپانيشادي با استاد خود اختالف

وي به توصيه دايي خود نزد . را نزد استاد ديگري ادامه دادرا ترک کرد و تحصيل خود 

استاد ديگري به تحصيل پرداخت که او نيز بعد از مدت کوتاهي از دنيا رفت و گويا آن 

بنويسد که مرگ به او مهلت نداد و رامانوجا  براهماسوترااستاد آرزو داشت که تفسيري بر 

فسيري نمود تا آرزوي استادش را برآورده با توجه به آرزوي او اقدام به نوشتن چنين ت

  :روزي رامانوجا خيلي دلتنگ و گرفته بود که ناگهان ندايي شنيد كه ميگفت. کند

وحدت در (من حقيقت متعال هستم، داراي قدرت مطلقه، اينهماني در تفاوت 

و از طريق اوست، تسليم کامل در برابر من تنها طريق آزادي است، ) کثرت

ي ضروري نيست، آزادي بستگي به زندگي بعد از مرگ دارد، تالش فردي خيل

  )٢٢(.است ١بهترين معلم مهاپورانا

سپس رامانوجا به نزد مهاپورانا رفت و از طريق او  بيشتر با مکتب ودانتا آشنا شد 

نشيني بعنوان  نشيني و عزلت اختيار کرد و بعد از ترک گوشه و بعد از مدتي گوشه

 ٢شريباسيارامانوجا عالوه بر تأليف کتاب مهم . رديدشهريار پارسايان مطرح گ

، گاديا ـ ٥، ودانتا ـ ديپا٤، ودانتا ـ سارا٣گيتا ـ باسياکتابهاي ديگري تحت عناوين 

او همچنين معابد متعددي ساخت و بسياري از . را نگاشت ٧و ودانتا ـ سانگراها ٦تريا

  . از هنديان را به آيين ويشنو دعوت نمود

يي بود و هرکدام از آنها آثار او را تفسير کردند و  رامانوجا داراي پيروان برجسته

دو قرن بعد از . برخي از آنها نيز اقدام به نقد آراء شانکارا، رقيب رامانوجا، نمودند

ميان . مرگ رامانوجا پيروان او به دو گروه مکتب جنوب و مکتب شمال تقسيم شدند

                                                 
1. Mahapurana 

2. Shri-bhasya 

3. Gita-bhasya 

4. Vedanta-sara 

5. Vedanta-dipa 

6. Gadya-trya 

7. Vedanta-sangraha 
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و نقش تزکيه ) جنوبي(مقدس سانسکريتي و متون تاميلي اين دو گروه دربارة متون 

نفس در کسب الطاف الهي و نقش تالش بشري و همچنين نقش اراده الهي در نجات 

رامانوجا خود بيشتر تحت تأثير آلوارها، آچارياها و . انسان اختالفاتي وجود داشت

  . بوده است ١بخصوص استاد خود، ياداواپراکاشا

گرايي اوپانيشادي و خداگرايي  رامانوجا اين بود که ميان مطلقدر واقع، هدف اصلي 

البته چنين رويکردي در آيين هندو يک سنت . ويشنويي سازشي ايجاد کند ٢متشخص

چنين اهتمامي صورت  پوراناهاو  مهابهاراتا، گيتاجديد نيست؛ قبل از او نيز در کتاب 

اين سنت از طريق قديسين آلوار و مفسران آنها و همچنين آچارياها که . گرفته بود

گرايي  اهتمام براي سازش ميان مطلق. رامانوجا بسيار وامدار آنهاست، شروع شده بود

مکتب  :غيرمتشخص و خداگرايي متشخص بصورت سه جريان مطرح بود که عبارتند از

در اين جريانات فکري خداي متشخص همان . و مکتب شاکتي اويشنو، مکتب شيو

ويشنو يا شيوا و يا شاکتي فرض شده بود و هريک از اين جريانات و مکاتب داراي متون 

ميدانستند و  وداهامقدس خاص خود بودند که به آنها آگاما ميگفتند و آنها را در سطح 

اين متون از چهار . عي تلقي ميکردندبرخي از پيروان اين جريانات حتي آنها را وداي واق

اند که يک بخش آن دربارة معرفت و بخش ديگر دربارة يوگا است و  بخش تشکيل شده

هاي پرستش و دعا  بخشهاي سوم و چهارم نيز دربارة عمل توأم با احداث معابد و شيوه

يوا، و به آگاماي مکتب ش ٣به آگاماي مکتب ويشنو پانچاراترا سمهيتا. کردن ميباشند

مکتب شاکتي عمالً به مکتب شيوا .  ميگفتند ٤آگاما و به آگاماي مکتب شاکتي، تانترا

بطور کلي تاريخ . نزديک شد، ولي ميان مکتب ويشنو و شيوا هميشه نزاع وجود داشت

بوده  ٥ين جينيفرهنگي جنوب هند هميشه شاهد نزاع ميان مکتب ويشنو و شيوا و آ

يدند نظر مساعد حکّام را براي سرکوب رقيبان خود است؛ بحدي که حتي برخي ميکوش

در مکتب ويشنو چهار گرايش وجود دارد که يکي از آنها گرايشي است که . جلب کنند

    )٢٣(.رامانوجا به آن تعلق دارد

هايي عرفاني به زبان  آلوارها از اولين قديسان ويشنوي جنوب هند بودند که سروده

                                                 
1. Yadavaprakasha 

2. personal theism 

3. samhita 

4. tantra 

5. Jainism 
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فيلسوفاني  - آنها متکلم. از آلوارها، آچارياها ظاهر شدند بعد. تاميل در وصف خداوند دارند

بودند که کوشيدند به خداگرايي متشخص آلوارها يک مبناي فلسفي بدهند و همچنين 

 ٢ناتاموني. ، عمل و علم آنها را با يکديگر ادغام کنند)عشق( ١سعي کردند نظريه بکتي

    )٢٤(.رد آخرين آلوار بوده استاولين آچارياي مکتب ويشنويي و شاگ) قرن دهم ميالدي(

  وحدت در كثرت

گرا بود ولي درخصوص حقيقت نهايي به عدم ـ ثنويت  رامانوجا نيز مانند شانکارا وحدت

او معتقد بود حقيقت يا وجود مطلق از يک . اعتقاد داشت ٣متعين يا مشروط به تفاوت

چنين وجودي . وحدت اندامواري برخوردار است؛ وحدتي که از طريق تفاوت متعين ميشود

بصورت يک کل انضمامي است و عناصر آن از يک ارتباط دروني و وابستگي متقابلي 

وحدت بمعناي . يز گويندکننده و ساري در کل عالم ن برخوردار است و به آن روح هدايت

. خدا يا وجود مطلق همين کل است. تحقق وجود مقوم عضو حياتي اين کل انداموار است

کننده درون ذات و متعالي است که وحدت را حفظ کرده و ماده و نفوس فردي  او هدايت

رامانوجا سه موجود را موجود نهايي و حقيقي ميداند که عبارتند . در حکم بدن او هستند

. همة آنها حقيقيند ولي دو موجود اول، مطلقاً به خدا وابسته هستند. ماده، نفس و خدا: از

آنها مانند بدن خدايي هستند . آنها هرچند خود جوهرند ولي نسبت به خدا عرض هستند

نفسهاي ما نسبت به ابدان ما . خدا نفس طبيعت و نفس نفوس است. که او نفس آنهاست

رابطه . خدا  بدن او بوده و خدا نفس آنها محسوب ميشودنفس هستند، ولي نسبت به 

اين رابطه يک رابطه دروني، . ناپذير است نفس و بدن مانند رابطه جوهر و عرض تفکيک

بدن از نظر رامانوجا آن . خدا از طريق ماده و نفس متعين ميشود. حياتي و انداموار است

آنها . ميباشداو ست و در خدمت چيزي است که تحت هدايت نفس بوده و به او وابسته ا

خدا هم علت مادي و هم . رابطه خدا با آنها طبيعي و ابدي است. مانند خدا ابدي هستند

او خداي . او هم حالّ در عالم است و هم منزه از اين عالم است. علت ابزاري آنهاست

  .متشخص کاملي است با کماالتي چون وجود، علم، زيبايي، عشق و قدرت

                                                 
1. bhakti 

2. Nathamuni 

3. non-dualism qualified by difference 
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  خدا

  :کلي دربارة خدا سه نکته مهم در نظريه رامانوجا وجود دارد که عبارتند ازبطور 

او برهمن است و برهمن بايد يک وحدت متعين . خدا عين وجود مطلق است. ۱

. عالم مظهر خداست و ماده و نفوس بدن او هستند و او خود نيز نفس آنهاست. باشد

ـ تثليث و همچنين بصورت خدا بعنوان وجود مطلق، وحدت نهايي در ـ از طريق 

يکي بصورت معلول و ديگري بصورت : يک کل انضمامي در دو مرتبه ظاهر ميشود

دهنده  خدا بصورت علت همراه با ماده لطيف و نفوس غيرمتجسد که تشکيل. علت

در مقام . کل عالم بصورت پنهان در او ملحوظ است. بدن او هستند، ظاهر ميشود

در اين . خود متجسد ميشود ١متجسد براساس کارمايخلقت ماده لطيف و نفوس غير

  .حالت اولي، حالت علت برهمن است. حالت بصورت معلول آشکار ميشود

او . يي است که در ذات عالم است خدا حالّ در عالم است؛ يعني هدايت کننده. ۲

همچنين او محرک نامتحرکي در فرايند جهاني . جوهر متعيني است که اليتغير است

. ر ذات او هيچ تغييري وجود ندارد و صفات و حاالت او نيز تغييرناپذير استد. است

او معتقد است ماده و نفوس را شايد . رامانوجا ميان صفات و حاالت تفاوتي قائل نيست

آنها . بتوان صفات يا حاالت ناميد ولي آنها کامالً وابسته به خدا هستند و از او جداناپذيرند

همانطور که در يک فرد اين بدن اوست که در معرض . س آنهاستبدن او هستند و او نف

تغيير است ولي نفس تغييرناپذير است، بر همين قياس، فقط بدن خدا يعني ماده و 

از . نفوس فردي در معرض تغيير قرار ميگيرد نه خود خدا که حکم نفس آنها را دارد

تهاي موجود در ماده و نقص کننده ثابت تمام تغييرات بوده و محدودي اينرو خدا هدايت

  . موجود در آنها هيچ تأثيري در ذات خدا ندارد

او . او از يک تشخص کاملي برخوردار است. همچنين خدا منزه و متعالي است. ۳

فقط کارما . يچوجه باعث انقياد او نميشوده يک بدن الهي دارد، ولي تجسم خدا به

از اينرو خدا هرچند متجسد است ولي مقيد نيست، زيرا او خود . باعث انقياد ميشود

گرفته شده است ولي نکته  اوپانيشادهادو نکته اول دربارة خدا از . خداي کارماست

ود مطلق رامانوجا ميکوشد ميان وج. بر انديشه رامانوجاست گيتاآخر، نتيجه تأثير 

خدا بعنوان يک وجود . حلولي اوپانيشادي و خداي منزه گيتايي سازشي ايجاد کند

                                                 
1. karma 



گرايي مكتب ودانتا و وحدت؛ نقي باقرشاهي علي

 

  

  

اول ، شمارهمپنج سال  

   1393 تابستان  
88 -63صفحات   

85 

او از يک بدن الهي . کامل عاري از هر نوع نقصي بوده و داراي همه کماالت است

نماد قدرت و  ١الکشمي. کننده اين عالم است برخوردار بوده و خالق و حافظ و ويران

آورندگان به پنچ شکل و  ولي براي کمک به ايماناو خود واحد است، . رحمت اوست

او بعنوان نفسي که حالّ در جهان است، ظاهر ميشود که . صورت متجلي ميشود

او بعنوان خداي منزه و متشخص ظاهر ميشود که . صورت اول محسوب ميشود

صورت دوم است و بعنوان خالق، حافظ و فناکننده صورت سوم را تشکيل ميدهد که 

وقتي او در زمين بصورت انساني ظاهر ميشود به آن . کل تجلي ميکندبه چهار ش

علت تجلي او در قالب اين صور آن است که او . گويند که صورت چهارم است ٢آواتار

طريق نيکوکاران را کمک کند و بدکاران را تنبيه نمايد و بدين طريق قانون و   بدين

نوع اول، همان حضور خود خدا در : تآواتار بر دو نوع اس. عدل الهي را حاکم ميسازد

و نوع دوم زماني است که برخي از نفوس از خدا الهام  ٣زمين است مانند کريشنا

از ميان اينها فقط خدا در نوع اول بايد جهت . شيوا، بودا و غيره: ميگيرند مانند

صورت پنجم و نهايي او نيز زماني . رسيدن به رستگاري مورد پرستش قرار بگيرد

پيدا ميکند که او از روي  نهايت ترحم بصورت اصنام مقدسي در معابد ظاهر  تحقق

  .ميشود تا فرصتي براي برخي از دينداران جهت اداي دينشان به او فراهم كند

  نفس و معرفت 

است و غيرممکن است انسان  ٤رامانوجا معتقد است هر معرفتي مستلزم تمايز

بعبارت ديگر، معرفت هميشه از . بتواند به يک شيء نامتمايزي معرفت پيدا کند

موافق است كه معرفت  ٦و ميمانسا ٥او با مکاتب نيايا. طريق تفاوت حاصل ميشود

جوهر از نظر او بستر و حامل کيفيات و اعراض . هميشه به متعلقي تعلق ميگيرد

است هم جوهر باشد و هم عرض؛ براي مثال، نور نسبت به يک شيء ممکن . است

کل عالم بعنوان مظهر . چراغ عرض است ولي نسبت به شعاع و پرتو خود جوهر است

                                                 
1. Lakshmi 

2. Avatar 

3. Krishna 

4. discrimination 

5. Nyaya 

6. Mimansa 
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کماالت خدا نسبت به خود او عرض است ولي در عين حال خود داراي جواهر 

برهمين قياس، معرفت هم جوهر است . فراواني است مانند نفوس و موجودات مادي

معرفت . معرفت جوهر است، زيرا از صفت قبض و بسط برخوردار است. و هم عرض

اهميت خاصي براي معرفت   رامانوجا. زيرا  به خدا يا نفسي تعلق دارد ،عرض است

او جوهر را به دو قسم مادي و روحاني تقسيم ميکند و معتقد است . قائل است

وضع مياني برخوردار است و معرفت به هيچيک از آنها تعلق ندارد بلکه از يک م

معرفت مانند جوهر مادي ناآگاه نيست، زيرا . غيرمادي است ولي متمايز از آنهاست

آن بدون استمداد از ديگري ميتواند خود را نشان دهد و همچنين باعث بروز و تجلي 

همچنين آن مانند نفوس خودآگاه نيست، زيرا خود نفس آگاه . موجودات ديگر شود

همچنين نفس خودنماست؛ يعني . واند معرفتي به خود داشته باشدنيست و نميت

ولي معرفت هم خود را مينماياند و هم . فقط ميتواند خود را بنمايد نه اشياء را

آن مانند . متعلق خود را، اما نميتواند به خود و به متعلق خود علم داشته باشد

رامانوجا ميان . چراغي است که هم خود را روشن ميکند و هم ظرف خود را

معرفت در نظر او نوعي رابطه ميان سوژه و . خودنمايي و خودآگاهي تمايز قائل است

او . يي که با متعلقش پيدا ميکند تحقق پيدا ميکند ابژه است و معرفت فقط در رابطه

با شانکارا در اين موافق است كه نفس يک سوژه خودآگاه ابدي است و معرفت ذاتي 

مخالف است كه چيزي بنام آگاهي محض وجود مورد با وي اوست، ولي در اين 

آگاهي هميشه . او معتقد است چيزي بنام آگاهي محض وجود ندارد. داشته باشد

يي تعلق داشته و به  متعين بوده و از صفاتي برخوردار است؛ يعني هميشه به سوژه

من آگاه «: بلکه ميگويد» من آگاهي هستم«: هيچکس نميگويد. يي اشاره دارد ابژه

. نفس يک جوهر خودنماست و آگاهي به آن تعلق دارد و از آن ناشي ميشود. »هستم

. نفس يک جوهر است و دچار قبض و بسط نميشود و نميتواند چيزي را آشکار کند

درحالي که . نفس ميتواند خودنمايي کند ولي ميتواند به خود و ابژه علم پيدا کند

قبض و بسط قرار ميگيرد؛ يعني هم ميتواند علم و معرفت عرض است و در معرض 

معرفت هميشه . خود را بنمايد و هم اشياء را ولي نميتواند به آنها علم داشته باشد

  . وابسته به نفس بوده و براي او ميباشد و ازاينرو به آن علم عرضي نيز ميگويند

ب بيشتر با بنظر ميرسد نماينده اصلي مکتب ودانتا شانکارا باشد، بطوريکه اين مکت

يکي از نقدهايي که به ديدگاه . ولي ديدگاههاي او نيز قابل نقد است. نام او عجين است
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اند، بخصوص از جانب هندوان متعصب، اين است که وي در ارائه نظريات  او وارد نموده

در مکاتب . ليستي آيين بودا بوده استئاتأثير مکاتب ايد خود دربارة حقيقت جهان تحت

ن نيستي صرف و عدم پنداشته شده است و نظريات شانکارا نيز به آن مکاتب بودايي جها

نقد ديگري که بر نظريات او مطرح ميکنند اين است که شانکارا تصويري . نزديکتر است

از خدا ارائه ميکند که مالحظات ديني در آن لحاظ نشده است؛ يعني خداي او به خداي 

از اينرو در . ان با چنين خدايي مبهم استغيرمتشخص شبيه است و نحوة ارتباط انس

البته شانکارا و پيروان او چنين شبهاتي . سازش ميان فلسفه و دين نيز موفق نبوده است

اند و چنين برداشتهايي از نظريات شانکارا را ناشي از عدم آشنايي  را بدون پاسخ نگذاشته

 . اند هاي او دانسته دقيق با انديشه

ا در درون خود از تعارضات فکري متعددي برخوردار است، بطور کلي مکتب ودانت

بطوريکه نمايندگان آن بخاطر برخورداري از آراء متفاوت درباره موضوعات مهم 

مدافعين معاصر اين . اند فکري، يکديگر را متهم به متأثر شدن از آراء بيگانگان نموده

د ولي چندان موفق اند ميان جريانات مختلف سازشي ايجاد کنن مکتب نيز کوشيده

يکي ديگر از نقاط ضعف نمايندگان اين مکتب آن است که دقيقاً نسبت . اند نبوده

اند تا از اين طريق بتوان رابطه سنت و مدرنيزم را  خود را با علم جديد مشخص نکرده

   .از ديدگاه اين مکتب مشخص نمود
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