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يف ت�أويل �شنكرا لن�ص الأوباني�شاد
قي�س اجله�ضمي

ظهر علم الت�أويل يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر على يد الفال�سفة الأملان مثل «�شال يرماخر» و «دلتاي» ،وا�ستخدم كونفيو�شيو�س الت�أويل
يف املفاهيم ال�صينية املقد�سة عن طريق تفريغ الن�ص من املفهوم القدمي وملئه باجلديد لكي ي�أخذ دوره احليوي باملجتمع ،لذا تتناول الكاتبة
هالة �أبو الفتوح يف مقالتها مبجلة الت�سامح «ت�أويل الن�صو�ص القدمية قراءة لت�أويل �شنكرا لن�ص الأوباني�شاد» �أهم الأفكار واملفاهيم التي و�ضعها
�شنكرا خالل ت�أويله لثاين الن�صو�ص املقد�سة «الأوباني�شاد» و�أكرثها تفل�س ًفا يف الع�صر القيدي ( 2500ق م  600 -ق م) ،وهي حماولة فيما �سماه
�شاليرماخر امتالك فهم متجدد للن�ص من �أجل فهم اخلطاب الإلهي وفهم ال�صلة بني املطلق والعامل والإن�سان.
�أهم مفاهيم كتاب الأوباني�شاد:
مثل الأوباني�شاد ن�ضج الفكر الهندي بانتقاله من ال�شرك والتعدد
�إىل الأح��ادي��ة والتوحيد ،ويتمحور م�ضمون الأوبان�شياد حول مبد�أ
احلقيقة ال���واح���دة وال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي ال ت��ت���أث��ر ب��ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي حت��دث
ب��ال��ع��امل ،وه��ي ب��ذات��ه��ا اجل��وه��ر العميق ل�ل�إن�����س��ان ،فمفهوم ال��ك��ارم��ا
يف الأوبان�شياد ي�شري �إىل حتديد م�صري الإن�سان عن طريق قانون
العمل الذي يتحمل فيه م�س�ؤولية �أعماله مما ي�ضمن تنفيذ الثواب
والعقاب ،و�أما مفهوم التنا�سخ ف�أ�شار �إىل عودة الإن�سان من جديد �إىل
الثواب والعقاب عرب دورات حياتية متتالية ،وتكمن خطورة مفهومي
الكارما والتنا�سخ يف التواجد الالنهائي للمعاناة التي �س ُت�صاحب روح
الإن�����س��ان يف ال��ع��امل امل���ادي ،وه��ي حرمانها م��ن الرغبة العليا «�إدراك
امل��ط��ل��ق» ،ل��ذا �أوج���د م��ف��ه��وم اخل�لا���ص م��ن ظ��ه��ور مفهومي ال��ك��ارم��ا
والتنا�سخ ال��ذي انح�صر يف البداية يف الهروب من العامل امل��ادي من
�أج��ل �إدراك املُطلق والتوحد معه ،فكان �سلو ًكا فرديًا �أنان ًيا ،ثم بعد
هيمنة مفهوم «التنا�سخ» تطور مفهوم اخلال�ص �إىل التحرر من العود
املتكرر �إىل هذا العامل والعودة للمطلق.
ميثل الربهمان -كما تذكر �أبو الفتوح -التجلي املو�ضوعي لتعيني
احلقيقة املطلقة واجلوهر الالمتناهي ،كما يتبنى �أوباني�شاد بريهاد
يف حتديد ماهية الربهمان �أ�سلوب ال�سلب من خالل عبارة «ال هذا
وال ذاك» ،منها �صار الإل��ه يف الن�ص املقد�س معرو ًفا وجم��ه��و ًال فهو
معروف من قدرتنا على ا�ستدالل بع�ض الق�ضايا عنه لأ ّن��ه حقيقة
بديهية ،وجمهول لأ ّن الأ�شياء املتناهية التي ن�ستمد منها معرفتنا
به ال تو�صلنا �إىل معرفة فعاليته الالمتناهية ،وم��ن الن�صو�ص ما
�سعى �إىل �إثبات وج��ود الربهمان املطلق داخ��ل ال��ذات الإن�سانية على
�أ ّنه حال ،فظهر مفهوم «الأمتان» الذي يعني الذات �أو الروح �إ�شارة �إىل
اجلوهر الالمتعني يف الإن�سان� ،أم��ا ق�ضية حلول املطلق يف الإن�سان
ف�أثارت الكثري من الت�سا�ؤالت والتف�سريات ون�شبت �صراعات فكرية
ب�ين امل��دار���س الفل�سفية �آن���ذاك وم��ن بينها حم��اول��ة �شنكرا يف القرن
الثامن قبل امليالد والتي تعترب ق��راءة على ق��راءة �أ�ستاذه باداريانا
وت�أوي ً
ال لها.

ت�أويل �شنكرا:
انطلق �شنكرا يف حتليل عالقة املطلق بالعامل من خالل ت�أكيده على
�أن املطلق هو ال��ذات الكونية ال�شاملة وم�صدر كل الكائنات وغايتها
و�أن��ه كينونة تغاير ع��امل الأ�شياء ،ولأن هناك من الأ�سفار ما متاثل
بني املطلق والعامل ا�ستبدل �شنكرا مبد�أ املماثلة مببد�أ العلة حيث �أكد
�أن الربهمان هو العلة الفاعلة واملادية للعامل ،ومنها نقد ال�سامكهيا
التي قالت بن�شوء العامل من علل مادية خلقت نف�سها بنف�سها ،ويف
عالقة املطلق مع العامل تذكر �أبوالفتوح �أن �شنكرا يرى �أن الربهمان
حق والعامل جمرد مظهر خارجي �أو وهم لكن الأدفيديا �أو اجلهل هو
الذي يدفعنا لنتوهم �أن العامل هو الربهمان ذاته ،فا�ستحدث مفهوم
الوهم للتدليل على ن�سبية العامل واختالفه عن املطلق ،وتعرف املايا
عرب الن�ص املقد�س �أنها اجلهل النا�شئ عن النق�ص املعريف وهي تت�أرجح
ال فرديا «�أفيديا» �أو جه ً
بني كونها جه ً
ال كونيا «مايا» ال��ذي هوعلة
ما ندعوه بالعامل املادي مع الت�سليم بوجوده منذ الأزل ،لكن �شنكرا
�أعاد ت�أويل املفهوم ليعني به عيبا عقليا يف التفكري ب�سبب تناهي العقل
الب�شري فيذهب �إىل تف�سري املقد�س لكثري من املو�ضوعات مما ي�ؤدي
�إىل �إخ��ف��اء الطبيعة اجل��وه��ري��ة ،فاملايا ل��دى �شنكرا تفيد �أن العامل
موجود لأن �إدراكنا احلي ي�ؤكد وجوده ولكنه لي�س هو الوجود احلق.
احتوى الأوباني�شاد على ما ي�سمى بالربهمان الأ�سمى وهو اجلوهر
الالمتناهي والربهمان الأدن��ى وال��ذي يعني عامل الظواهر ،وجتاوز
�شنكرا هذا الن�ص وا�ستخدم املفهومني للداللة على نف�س الإل��ه مما
�أوقعه يف م���أزق الثنائية الذي يتعار�ض مع ن�سقه الت�أويلي «الأدفيتا»
الالثنائية ،ويف ت�أويله لن�صو�ص الإل��ه امل�شروط والإل��ه املجرد ا�ستند
على ق�ضية اللطف الإلهي حيث قر�أ الن�صو�ص التي وجد فيها الإله
املتعني بو�صفها و�سيلة ا�ستخدمها الإله للتعبري عن ذاته �أمام الوعي
الإن�ساين وتدعيماً لعمليات الت�أمل والعبادة.
�إ ّن الإن�سان يف حقيقته لدى �شنكرا-كما تذكر �أبو الفتوح -مركب
م��ن ج��وه��ري��ن م���ادي وروح�����ي ،وه���و ب��ه��ذا ي�����ش��ارك يف امل��رت��ب��ة العليا
واملرتبة الدنيا ،ف�إذا كان الربهمان الأدنى هو الربهمان الأ�سمى �أثناء
ارتباطه باملايا� ،إذاً فالروح الفردية هي الربهمان الأ�سمى املرتبطة

بالأفيديا ،وذكر �شنكرا �أن الن�صو�ص التي يبدو ظاهرها وك�أنها تفرق
بني الربهمان والروح فهي تفرق على �أ�سا�س احلالة الراهنة ال على
اجل��وه��ر مبعنى �أن جوهرهما واح���د لكن ي��ب��دوان خمتلفني ب�سبب
العنا�صر امل�ضللة.
� ّإن االرتفاع باملتناهي هو جمرد عودة اجلزء الالمتناهي الكامن
ف��ي��ه �إىل الإل��وه��ي��ة يف كمالها امل��ط��ل��ق ،وه��و اخل�لا���ص ك��م��ا ظ��ه��ر يف
الأوب��ان�����ش��ي��اد� ،إذ � ّإن اخل�لا���ص ه��و اك��ت�����ش��اف حلقيقة �أزل��ي��ة كامنة
بداخلنا ،وذه��ب �شنكرا �إىل � ّأن اخلال�ص هو خال�ص املجموع و�أك��د
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل وم�����س��اع��دة الآخ���ري���ن ،ث��م ق�����س��م اخل�لا���ص �إىل
ال�سمو يف ح��ال االرت��ب��اط
ن��وع�ين :اخل�لا���ص امل���ؤق��ت «جيفا موكتا» ُّ
بالإطار املادي واملتمثل يف اجل�سد ،واخلال�ص الأبدي «فيدها موكتا»
ال�سمو امل��رت��ب��ط باالنف�صال الفعلي ع��ن اجل�سد وال��ع��امل عن
وه��و ُّ
طريق املوت ،وهكذا �أ�صبح اخلال�ص حالة من الوعي الكامل يتم من
خاللها اال�ستمتاع ب�صحبة املطلق.
منهجية الت�أويل:
جتاوز �شنكرا تنظري وحتديد �آليات منهجه يف الت�أويل �إىل التطبيق
واملمار�سة ف�أعطى نظرة �شمولية لأه��م الأف��ك��ار واملفاهيم يف الن�ص
املقد�س ،ومن قواعد ت�أويله التي ظهرت من خالل تعامله مع ن�صو�ص
الأوباني�شاد «االلتزام بحرفية الن�صو�ص» ،فكان يت�أرجح بني الأخذ
بنظريات و�أق��وال الكتاب املقد�س احلرفية وبني االبتعاد عن مقولة
«قال الكتاب املقد�س» ،فعلى �سبيل املثال �أعلن �شنكرا �أن العامل يبدو
�أ ّنه حق فقط على النطاق املادي �أما على م�ستوى احلقيقة اجلوهرية
فهو جمرد وهم حم�ض ،يف حني �أعلن الأوبان�شياد انف�صال الربهمان
عن العامل على النطاق املادي �إال �أنه �أكد التماثل يف م�ستوى اجلوهر
امل��ط��ل��ق ،وه��ذا ال��ت���أرج��ح يف التعامل م��ع الن�صو�ص خلق ال��ع��دي��د من
التناق�ضات جعلت حتديد املعنى املق�صود �صعبا جدا ،و�أما يف جدله مع
اخل�صوم فكان يلج�أ �إىل اال�ست�شهاد ب�أقوال الكتاب املقد�س ولو كانت
الأق��وال تعار�ض �أفكاره التي طرحها من قبل وكل هذا لأجل تدعيم
رده على خ�صومه ،و�أدى هذا الفعل �إىل وجود العديد من التف�سريات
املتباينة خالل ت�أويله.
qabuazan@gmail.com
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