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چکیده :
مکتب يوگاچاره ،يکي از مکاتب فلسفي فرقه مهايانه بودائي است .اين مکتب بر اين باور است که فقط عالم ذهن
اصالت و حقيقت دارد و عالم عين ،صرفاً انعکاسي از عالم ذهن است و حقيقت ندارد ،امّا انسانها به علت جهل و
ناداني ،عالم عين را حقيقي مي پندارند ،در حالي که آن بازتابي از مخزن آگاهي(آليه ويجنيانه)است .از نظر اين
مکتب ،چيز ثابتي در عالم عين وجود ندارد و در مخزن آگاهي صرفاً صفات و پديدههای ناپايدار و گذران(دهرمه-
ها) به طور متوالي و لحظهای در عالم عين موجود و دوباره ناپديد ميشوند .از ديدگاه اين مکتب،انسان بايد از
طريق اعمال يوگايي بر فراز همه جريانات و تموجات آگاهي و ذهن قرار گرفته و آن را متوقّف و خاموش سازد.
بنابراين مکتب يوگاچاره تحليلي فلسفي و نظری از مکتب عملي يوگا دارد.
اين مقاله به ريشهها و منابع فکری مکتب يوگاچاره در ساختار مکاتب بودايي ميپردازد و قصد دارد نوعآوری اين
مکتب را در معرفتشناسي نسبت به ساير مکاتب بودايي نشان دهد و همينطور با روش تحليلي و توصيفي
روشن سازد که اين مکتب از مکتب عملگرايانه يوگا در جهت بحثهای رهاييبخشي ذهن از اسارت رنجها
چگونه بهرهبرداری کاربردی داشته است.
واژگان کلیدی  :مکاتب بودائي،مهايانه،يوگاچاره ،آليه ويجنيانه ،عالم عين،عالم ذهن.
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مقدمه :

هدف اصلي مکتب بودا ،برداشتن رنجهای بشری بود .ماهيت رنج با ماهيت درد به کلّي متفاوت است؛
رنج در اصل دارای ماهيت اخالقي و ارادی است امّا درد دارای ماهيت طبيعي است .دردهای طبيعي
واقعيت دارند امّا رنج های ارادی و اخالقي محصول ضعف اراده ی ما هستند .ما از سر ناآگاهي ميان
دردها و رنجها خلط ميکنيم؛ اگر چنانچه از ماهيت دنيا خوب آگاهي داشته باشيم ،ميتوانيم دردها را
در همان حد طبيعي خود متوقّف کنيم تا اينکه تبديل به رنج نشوند .به تعبير ديگر ميتوان گفت که
دردها علّت طبيعياند اما رنجها دليل ارادیاند و نبايد بين اين دو خلط کرد .بنابراين امر ارادی ما
تحت سيطره امر طبيعي قرار ميگيرد و اين نقطه آغاز تمام گرفتاریهای ماست .نجات انسان از
گرفتاری دنيا وقتي ميسّر مي شود که اراده خود را به کار بيندازيم و از طبيعت خود استعال بجوييم .بر
همين اساس ميتوان گفت که اصل اساسي مکتب بودا ،در واقع حذف رنجها بود نه دردها .بدين ترتيب
بودا پيروان خود را از گرفتار شدن در بحثهای فلسفي برحذر ميداشت و بر يک نظام اخالقي عملگرا
تأکيد مي کرد،امّا پس از مرگ وی ،پيروان او نتوانستند خود را از مسائل پيچيده و دشوار فلسفي برکنار
نگه دارند .از اين رو ،در درون دين بودايي دو فرقه بزرگ هينهيانه و مهايانه پديد آمد که از هر کدام نيز
دو مکتب فلسفي منشعب شد .در مقاله حاضر به معرفي يکي از مکاتب فلسفي مهايانه؛ يعني مکتب
يوگاچاره( )yogacaraميپردازيم .در مکتب يوگاچاره عالوه بر تکيه بر آگاهي متافيزيکي از ماهيت
دنيا ،بر اعمال يوگايي نيز برای از ميان برداشتن رنج بشری تأکيد ميشود.
با آنکه بودا پيروان خود را همواره از گرفتار شدن در بحثهای متافيزيکي برحذر میيداشیت و تأکيید او
در اصل بر يک نظام اخالقي و عمل گرا بود ،امّا پس از مرگ بودا پيروان بعیدی او نتوانسیتند خیود را از
مسائل پيچيده و دشوار ماوراءالطبيعي برکنار نگاه دارند .در نتيجه آنها برحسیب تمیايالت و معتقیدات
متافيزيکي باعث پيدايش دو فرقه عمیده هينیهيانیه ( )Hinayanaو مهايانیه ( )Mahayanaشیدند کیه
هرکدام از آنها نيز به دو مکتب فلسفي تقسيم ميشود.
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بنابراين الزم است به پيشزمينههای يوگاچاره که يکي از مکاتب بودايي است ،به طور مختصر اشیارهای
داشته باشيم .هدف اين مقاله بررسي مباحث معرفت شناختي يوگاچاره در ديین بیودايي اسیت و طبیق
بررسي هايي که به عمل آمده در اين مورد تحقيق مستقلي صورت نگرفته است.
مکاتب بودایی

دو مکتب در فرقه هينهيانه پديد آمد که يکي تحت عنوان ويبهاشيکه ( )vaibhasikaميباشد کیه
پيروان آن هم به واقعيت ذهن معتقد هستند و هم ماده ،و نيز معتقدند که اشيای خارجي تا زمیاني کیه
به ادراک حسي درنيايند ،به هيچ روی نميتوان محقّق دانست کیه تصیاوير ذهنیي نمايیانگیر صیاد و
صحيح اصل خويش هستند .مکتب دوم به سوترانتيکه ( )Sautrantikaمعروف است که به وجود هر دو
عالم ذهن و عين معتقد است .از نظر اين مکتب اگر عالم خارجي موجود نباشد ،وجود وهم و پنیدار نيیز
قابل توجيه نخواهد بود .با اين همه گرچه از نظر آنها جهان خیارجي واقعيیت دارد ،ولیي بیه ادراک در
نميآيد ،بلکه فقط از راه استنباط شناخته ميشود.
در فرقه مهايانه نيز دو مکتب پديد آمدند که يکي ماديميکه ( ،)Madhyamikaيعني فلسفه تهیي-
بودگييا شونيهواده( )Sunyavadaميباشد که از نظر آن همه چيز تهي و خأل است و عالم هيچ حقيقت
واقعي ندارد .دومين مکتب در مهايانه ،يوگاچاره يا ويجنيانهواده ( )Vijnanavadaميباشد .ايین مکتیب
معتقد است که تنها امر حقيقي و اصيل ذهن است و عالم خارج صرفاً تصاوير ذهني و در نتيجه وهمیي
است .اکنون به بررسي تفصيلي اين مکتب ميپردازيم.
پیدایش و آثارمکتب یوگاچاره

پايهگذار اصلي اين مکتب ،ميتريهناته(()Maiteryanataحدود  951-311م ).است که تاريخي بودن او
اکنون مورد قبول است(مورتي ،7931،ج .)377 :7.با وجود اين ،تنظيم و تنسيق آن به صورت يک
مکتب به دست شاگرد او؛ يعني اسانگه ( (.Asanga,m,390-315و برادرش و سوبند و
 )Vasubandhuصورت پذيرفت ( .)Masaaki,1987,vol.,1:433عنوان ديني اين مکتب به ويجنيانه
واده ( )Vijnanavadaمعروف شده؛ يعني آموزهای()Vadaکه همه وجود پديداری را ساخته آگاهي
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( )Vijnanaميداند ( .)Idem,1987,vol.,15:523از نظر رادها کريشنان  ،يوگا چیاره نیارر بیه جنبیه
عملي و ويجنيانهواده نارر به جنبه نظری ايین مکتیب اسیت (.)Radhakrishnan,1958,vol.,1:625
درشکلگيری مکتب يوگاچاره اشخاص زيادی تیأثير داشیتهانید کیه از بیين آنهیا سیه شیخص؛ يعنیي
اشوگهوشه ( ،)As'vaghos'aاسانگه و وسوبندو بسيار مهم اند .اشوگهوشه ،حکيم نامور قبیل از اسیانگه،
احتمییاالً در سییال  711مییيالدی مییيزيسییت و رسییاالتي تحییت عنییاوين "مهايانییه شییرادوت پییده"
( )Mahayanas'raddhotpadaو نيییییز بوداچاريتییییه ( )Buddhacaritaو مهالمکییییاره شاسییییتره
( )Mahalamkaras'straرا نوشت .از رساله شرادوت پده شاستره فقط ترجمه چيني آن بهجیا مانیده و
اصل سانسکريت آن مفقود است .سوزوکي ( )Suzukiاين رساله را از چيني بیه انگليسیي تحیت عنیوان
بيداری ايمان در مهايانه ( )Awakening of faith in Mahayanaترجمه کرده است(شايگان:7915 ،
ج985 :7؛.)Comaraswamy, 2003:312
اسانگه و وسوبندو به دليل اختالف ديدگاهي که داشتهاند ،از مکتبشان با دو نام متفاوت ياد شده اسیت.
اسانگه که مرد دين بود ،راه رستگاری را در سلوک عملي يوگا دانست ،از اينرو اين مکتیب را يوگاچیاره
(رهرو يوگا) خواند .از سوی ديگر وسوبندو چون بيشیتر صیاحب نظريیه و انديشیه بیود ،ايین مکتیب را
ويجنيانهواده (نظريه دانستگي) ناميد(شومان .)733 :7933 ،گفته شده که اين دو برادر ،مؤسس مکتیب
يوگاچاره يا به عبارت ديگر ،شارحان عقايدیاند که پيشتر در لنکاوتاره سوتره ( )Lankavatara sutraو
بيیییداری ايمیییان اشوگهوشیییه موجیییود بیییوده اسیییت .اسیییانگه بیییر پییینج اثیییر ميتريیییه تفسیییير
نوشت( )Thomas,1998:238و رسالههای زيادی تصنيف کرد که عبارتند از :ساپته داشه بومي سیوتره
( ،)Saptadas'abhumisutraمهايانییه سییوتره ( ،)Mahayanasutraمهايانییه سییامگاريگراهه شاسییتره
( ،)Mahayanasamparigrahas'straيوگاچییاره بییومي شاسییتره ( ،)Yogacara bhomi s'astraو
مهايانه سوتره لمکاره ( .)Mahayanasutralamkaraهمه اين رساالت به استثنای میورد آخیر از ميیان
رفته و برگردانهای چيني و ژاپني آنها در دسترس است( شايگان ،7915،ج.)983 :7 .
اسانگه در کتاب مهايانه سمگراهه عقايد آليهويجنيانه و سه طبيعت هستي ( )trisvabhavaرا بحث
ميکند .اين کتاب اثر جامعي درباره عقايید و اعمیال يوگاچیاره اسیت(Masaaki,1987,vol.,15:525-
 .)526اسانگه در اين کتاب ،تفسيری نظاممند از اصول اساسي مکتب يوگاچاره را ارائه ميدهد که
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شامل ده بخش است -7 :آليه ويجنيانه  -3سه طبيعت موجودات  -9فهم حقيقیت تماثيیل  -4شیش
نوع کمال ( -5 )paramitaده مرحله ( )bhumiنيل به بودیستوه  -3احکام اخالقي ( -1 )s'ilaمراقبیه
( -8 )samadhiمعرفت بيمعرفتي( -3 )nirvikalpa-jnanaتغييیر و تبیدل اسیاس هسیتي و حالیت
نيروانا  -71سه کالبد بودا (.) Idem,1987, vol.1:434()trikaya
وسوبندو برادر کوچکتر اسانگه ،دو رساله درباره يوگاچاره نوشت :ويمشاتيکه ( )Vims'atikaرسیاله
بيست آيه(سوتره)ای که نظريه رئاليستي مطابقت ذهن و عين را انکار ميکند .تريمشیيکا ()Trims'ika
رساله سي آيهای که بخش اولش ساختار و عملکرد آگاهي را تشريح ميکند و بخش دوم آن نيز عقيیده
سه طبيعت يا ماهيت و مراحل عمل را تبيين ميکند .او رساله کوتاهي نيز در بحث نظريه سیه ماهيیت
تحت عنوان تريسوبهاونير دشه ( )Trisvabhavanirdes'aنوشت و آثار ديگر او تفسير بر آثیار منسیوب
به ميتريه مي باشند(.)Idem,1987,vol.,15: 525-526
اشوگهوشه فرزند برهمني به نام سايمهاگوهيه ( )Saimhaguhyaبود کیه ايیام جیوانياش را در
سفر به نقاط مختلف هند و شکست دادن بوداييها در بحیثهیای بیاز گذرانيید ،امّیا او احتمیاالً توسیط
پارشوه ( )Pars'vaکه شخص مهمي در شورای سوم بودايي بود ،به دين بودايي گرويد و به عنوان مبلّی
بودايي و نيز شیاعر و موسیيقيدان مشیتاقانه کیار کیرد( Dasgupta, 1968, vol.,1:129; Anesaki,
.)1964,vol.,2: 159

اشوگهوشه معتقد است که در روح و جان آدمي دو جنبیه میيتیوان تشیخيص داد :جنبیه "آنچنیاني"
( )Thatnessيا تتهتا( )Tathataو جنبه چرخه تولّد و مرگ ( .)Samsaraروح به عنوان تتهتا به معنای
يگانگي همه اشياء ( )Dharmadhatuو طبيعت اصیلي آن نیامخلو و غيیر بيرونیي اسیت .همیه چيیز
برحسب اثرات بيآغاز حافظه آغازين و ناخودآگاه تجربيات گذشته ما از حياتهای پيشیين ( ،)Smrtiدر
اشکال فرديت راهر ميشوند .اگر ما بر اين حافظه ( )Smrtiفائق آييم ،عالئم فرديت ناپديد خواهند شد
و هيچ نشاني از جهان اشيا باقي نخواهد ماند .همه اشیيا در طبيعیت اصليشیان قابیل شیمارش و قابیل
توصيف و در معرض تغيير و نابودی نيستند ،بلکه آنها را ميتوان به عنوان آنچناني (،)bhutatathata
فراتر از نيستي ،هستي ،وحدت ،کثرت ،فراسوی مقوالت عقالني و پديدههای محدود معرفي کیرد .تنهیا
ميتوان بارقهای از آن را فهميد و آن را به صورت منفي ،تهيبودگي يا شونيتا ( )Sunyataتعريف کرد.
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روح به عنوان تولّد و مرگ (سمساره) از حقيقت متعیال يیا رحیم تتهاگتیه ( )tathagatagarbhaصیادر
ميشود ،امّا اين امر ميرا و ناميرا با همديگر سازگار و يکي ميشوند .بنابراين امر مطلق که جنبیه نسیبي
به خود ميگيرد ،مخزن آگاهي يا آليهويجنيانه ناميده مي شود(.)Dasgupta,1968, vol.,1:130-131
اشوگهوشه در "بيداری ايمان"،تتهتا ()Tathataيا آنچناني را ورای دوگانگي عين و ذهین و شیبيه
برهمن اوپانيشادها تلقّي ميکند .آليهويجنيانه نيز به عنوان جلوه تتهتا ،دارای دو اصل روشینايي و عیدم
روشنايي ،آلوده تاثير و تاثرات ،ناداني و نسبيت است و غالب انسانها در اين مرتبهاند و از اصل روشنايي
محروماند.
آثار و عقايد اشوگهوشه بر روی اسانگه و وسوبندو تأثير زيادی گذاشته است .اسیانگه و وسیوبندو دو
برادر از يک خانواده برهمن از مردم پوروشه پوروه ( )Purusapurvaيا پيشاور کنوني در پاکستان بودند.
گفته شده آنها پيش از آنکه به مهايانه بگروند ،پيیرو مکتیب سرواسیتيواده ()Sarvastivada؛ يعنیي
قائل به اصالت واقعي جهان بيرون بودند .اسانگه دوازده سال از عمرش را يکه و تنها در غاری به مراقبیه
بيثمر سگری کرد ،امّا در اوج نااميدیاش ،بودیستوه ميتريه ( )Maitreyaبیر او ریاهر شید و او را بیه
بهشت توشيته ( ) Tus'itaبرد و تعاليم يوگاچاره را به او آموخت .به نقل از سنت ،اسانگه پیس از تعلیيم
يیییافتن نیییزد ميتريیییه بیییرادرش وسیییوبندو را نيیییز بیییه کیییيش يوگاچیییاره در آورد(شیییومان:7933،
.)cf:Lusthaus,1998,vol.,2:65;738

کتاب لنکاوتاره سوتره که پيشتر از آن ياد شد ،يکي از متون اصلي مهايانیه در ديین بیودايي نگیالي
است ودر چين و ژاپن اهميت زيادی در فلسفه دين بودايي مهايانه و ذن بودايي دارد کیه شیامل عقايید
صرفاً ذهن ( ،)only-mindتتهاگته -گربهه ،و آليهويجنيانه ميشود.
لنکاوتاره لفظاً به معنیای "ورود بیه لنکیا" و لنکیا يکیي از جزيیرههیای جنیوب هنید اسیت .کلمیه
"ورود" اشاره به آمدن بودا به اين جزيره دارد .گفتهاند اين سوتره گفتگوی بودا با مهامتي ()Mahamti
رهبر بودی ستوهها در آنجاسیت ،ولیي از نظیر سیوزوکيايراد چنیين سیوترهای در وسیط اقيیانوس غيیر
معمولي به نظر ميرسد( .)Suzuki,1998:3امّا از نظیر ادوارد تومیاس "لنکیا" شیهری واقیع در بیاالی
کییوه مااليییه ( )Malayaو مااليییه کییوهي در ماالبییار( )Malabarمییيباشیید (سییوزوکي711 :7938 ،؛
) Thomas, 1998:230
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عقايد مطرح شده در لنکاوتاره سوتره ،همان چيزی است که بعداً در مکتب يوگاچیاره توسیط اسیانگه و
وسوبندو تشريح شد .لنکاوتاره متعلّیق بیه مکتیب مهايانیه اسیت و آن تهیيبیودگي اشیياء ( )Sunyaرا
ميپذيرد .اين اثر برخالف مکتب ناگارجونه که منطقي است ،از ديدگاه روانشناختي به تحليیل مسیائل
ميپردازد و تمثيل روانشناختي از دين بودايي اوليیه؛ يعنیي از اسیکانداها ( ،)Skandasانیدام حسیي و
حواس را ارائه ميدهد .بر طبق لنکاوتاره آدمي شش نوع آگاهي اعم از بينايي ،شنوايي ،چشايي ،بويیايي،
المسه و آگاهي ذهني و عالوه بر اينها معرفت هفتمي هم بیه نیام ذهین و خودآگیاهي ( )manasدارد.
همه اين حواس بر اساس ذهن کار ميکنند .اين ذهن يا چيته ( )cittaذهني نيست کیه فقیط در عیالم
کثرات تجربه مي شود ،بلکه ذهني است فراتر از کثرات و تمايزات و آن مخزن آگاهي يیا آليیهويجنيانیه
است(.)Idem:230,233
معرفت شناسی یوگاچاره

بيان محدوديتهای مدّعيات ماوراء طبيعي آدمي بر عهده شاخصهايي است که فرد در معرفتشناسیي
اثبات ميکند .از آنجا که وجودشناسي هر فردی مبتني است بر آنچه معرفتشناسي وی مجیاز میي-
دارد ،بسياری از مکاتب هندی کوشيدند تا در فهرست ابزار معتبر معرفت ،ابزارهايي را قرار ميدهند کیه
اثبات مدعياتشان را هموار و آسان ميکند .برای نمونه ،هندوان کتابهای مقیدّس خیود را ابیزار معتبیر
معرفت دانستند و هندوهای ديگر مانند بوداييان و جينهیا ،حجيیت کتیب مقیدّس هنیدوان را میردود
شمردند .از اين رو هندو در بحث با بودايي و جيني نميتواند به حجيت کتب مقدّس خود استناد کنید،
بلکه بايد مبنای معرفتشناسانه مشترکي بيابد .در ارتباط با جين ،تنها مبنیای مشیترک اسیتنتاج بیود.
ساير مکاتب جز مکتب جين ،ادراک حسي را ابزار معتبر در معرفت شمردند؛ يعني معرفت حسي معتبر
است(.)Lusthaus,1998,vol.,2: 67
در مکتب ماديميکه دو نوع معرفت نسبي و مطلق وجود دارد ،امّا در مکتب يوگاچاره سیه نیوع معرفیت
وجود دارد :معرفت وهمي ،نسبي ،و مطلق .در حقيقت دو نوع معرفت وهمي و نسبي تقسيم کوچیکتیر
همان معرفت نسبي هستند .پس به طور کلي ميتوان سه نوع معرفت را به صورت زير بيان کرد:
 -7معرفت وهمي ( )parikalpita satyaکه در آن يک چيز را به اشتباه چيز ديگر ميپنیداريم ،میثالً
ريسمان را مار ميپنداريم .اين نوع معرفت هيچ اصالت و حقيقتي ندارد.
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 -3معرفت نسبي ( )paratantra satyaکه در آن يک چيز را همان چيز ميشناسيم .میثالً ريسیمان را
همان ريسمان ميشناسيم .در اين نوع معرفت صورت راهر اشياء را همانطور که هسیتند ،ادراک میي-
کنيم .همه تعاليم ديني ،فلسفي و معلومات روزمره که در زندگي با آن ها مواجیه هسیتيم ،از ايین نیوع
معرفت به شمار ميآيند.
 -9معرفت مطلق يا کامل ( )parispanna satyaکه در آن اشياء صرفاً به عنوان مفهوم و اسم هستند و
هيچ واقعيت و وجودی ندارند .در اين نوع معرفت نه ريسماني وجود دارد و نه مار .معرفت مطلق حاصل
تجربه دروني و منجر به معرفت نيروانه است .اين نوع معرفت مختص روشیني يافتگیان است(سیوزوکي،
35-34 :7938؛ .) Commaraswamy,2003: 253
مشهورترين نوعآوری(بدعت) يوگاچاره اين بود که دو نوع معرفت ( )vijnanaبر شش نوع معرفیت ديین
بودايي رسمي افزود .شش نوع شناخت و ابزار معرفت مربوط بیه همیان شیش انیدام حسیي اسیت کیه
عبارتند از :بينايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي ،المسه و ادراک ذهني .هر يک از ايین شیش حیوزه حسیي
ميتواند مستقل از ديگر حواس عمل بکند .دو نوع شناخت که يوگاچاره بدانها افیزود ،ذهین يیا منسیو
مخزن آگاهي يا آليه ويجنيانه بود .منس همان اشتغاالت ذهني به تصوّرات و ابعاد مختلف است و آليیه-
ويجنيانه مخزن همه تخمها و تجارب قوا است.
آليهويجنيانه را دانستگي بنيیادی ( )mulavijnanaنيیز ناميیدهانید؛ زيیرا دارنیده و سیامان دهنیده
تخمهای کرمهای است و اين تخمها بر هفت روش ديگر دانستگي تأثير میينهنید و نيیز از آنهیا تیأثير
ميپذيرند .دانستگي هشتم عمدتاً ساز و کاری است برای انبار و سیامان دادن تخیمهیايي کیه روی هیم
رفته ناآگاهاند .روشنشدگي توقّف هشت دانستگي و جايگزيني نيروهای معرفتي روشني يافته (جنيانیه)
است .اين نوع معرفت و روشن شدگي ديگر قابل توصيف نيست(.)Lusthaus,1998,vol.,2: 72-73
همانطور که گياه با ريشههای نامريي از دل زمين سر بر ميآورد ،همين طور نيز تجیارب کرمیهای
نامرئي و زائل شده پيشين در ذهن ميرويد .افعال کرمهای با باردادن ثمر سیالم يیا ناسیالم ،کرمیههیای
متناسب با خود را توليد ميکنند .از آنجا که يوگاچاره آموزه لحظهپايي بودايي را قبول دارد ،ميگوينید
عمر تخمها تنها يک "آن" است و در همان "آن" تخمهیا علیت تخیم مشیابه بعید از خیود میيشیوند.
تخمهای ناسالم مانع نيل آدمي به روشن شدگياند ،امّا تخمهای سالم و پاک با ايجاد تخمهای پاکتر،
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آدمي را به روشن شدگي نزديکتر ميکنند .وجود شیرايط فسیادآور ،تخیمهیای ناسیالم فیرد را فزونیي
ميبخشد و حال آنکه وجود شرايط سالم مانند گوش سگردن بیه تعیاليم درسیت بیودايي يیا سیددهرمه
( )saddharmaتخمهای سالم فرد را تحريک و افزون ميکند(.)Idem:73
از نظر مکتب يوگاچاره اشياء بيروني مورد ادراک ما وجود خیارجي ندارنید ،بلکیه انعکاسیي از عیالم
ذهن هستند .يک ذهن جهاني -نه شخصي -به نام آليهويجنيانه وجود دارد که هميشگي اسیت .در ايین
ذهن جهاني است که نطفهها و تخمها ی همه اشياء در ذهنيت خود موجود هسیتند .بیه عبیارت ديگیر
جهان بيروني از ماده و خميره ذهن ( )mind-stuffتشکيل ميشود و آن توهّم ناشي از جهیل و نیاداني
است که ايده()Idiaهای واقعي را به جهان بيروني و پديداری منعکس ميکند .آليیهويجنيانیه گیاهي بیا
«ايیینچنينییي» ( )suchnessاشییتباه گرفتییه مییيشییود ،امّییا آن در واقییع بییه منزلییه صییدوری نسییبي از
«ايییینچنينیییي» میییيبیییا شییید و چيیییزی شیییبيه بیییه ناخودآگیییاهي جمعیییي در روانشناسیییييون
ميباشد(.)Commaraswamy,2003: 627
مکتب يوگاچاره يا ويجنيانهواده ،وجود اشیياء خیارجي و واقعیي غيیراز آگیاهي (ويجنيانیه) را انکیار
ميکند .کل جهان ايده و ذهني است .تجربههای بيداری ما نيز مثل تجربههای رؤيا پر از ايدههايي است
که از تأثّرات قبلي ذهني بدون اشياء بيروني ناشي ميشیوند .همیه دهرمیه هیا ( )dharmasيیا اشیياء و
صفات آنها که جريان مستمر لحظهایاند ،آگاهي ميباشند .نکته اينکیه هیر چيیزی میيتیوان دربیاره
جهان طبيعي گفت ،امّا نميتوان تجربه باطني را انکار کرد .به عبارت ديگر ،آگاهي هسیت و حضیور آن
مؤثّر است(.)Radhakrishnan, 1958, vol.,1:627
وريفیییه يوگاچیییاره ،نشیییان دادن بیییياساسیییي میییاده مطلیییق ناشیییناخته سیییوترانتيکه و نيیییز
متقاعیید سییاختن مییا در کنییار گذاشییتن همییه عقايیید راجییع بییه وجییود خییارجي بییود .دليییل
قییانع کننییدهای وجییود نییدارد کییه علّییت همییه ايییدههییا را جییوهر مییادی تصییوّر کنییيم .مییاده يییک
ايییده اسییت نییه چيییز ديگییر ،و اشییياء مجموعییه حییواس هسییتند .اشییياء آگییاهي مییا هییم ايییده-
هییايي هسییتند کییه بییر حییس عم یالً اثییر مییيگذارنیید و هییم ايییدههییايي هسییتند کییه بییا تمايییل بییه
شییهوات و فعاليییتهییای ذهیین تصییوّر مییيشییوند .در نتيجییه اشییياء بيرونییي غيییر وابسییته بییه
آگییاهي ،قابییل فهییم نيسییتند( .)Idem:626همییه ايییدههییا و تصییاوير ذهنییي اشییياء بيرونییي از
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مخییزن آگییاهي يییا آليییهويجنيانییه بییر مییيخيزنیید .آن مخییزن تمییام ادراکییات گذشییته و حتّییي
تولدهای پيشين و نيز سازنده اعمال و ادراکات حال و آينده ميباشد.
تیییأثّرات ذهنیییي يیییا واسیییانههیییا( )vasanasموجیییب فعليیییت يیییافتن تیییأثرات جديییید يیییا
سمسیییکاره( )samskaraو ايییین جريیییان تیییا وقتیییي کیییه يیییوگي آن را از طريیییق فنیییون يوگیییا
متوقّف نساخته ،ادامه مييابد( واسانه← سمسکاره← واسانه ).
آلیهویجنیانه

آليه ويجنيانه واژهای است به زبان سانسکريت ،مرکّب از دو جزء آليه ( )alayaبه معنای انبار و مخیزن و
نيز ويجنيانه ( )vijnanaبه معنای تمييز و آگاهي ،و در مجمیوع بیه معنیای "آگیاهي انبیار" يیا "انبیار
آگاهي" است که در آن تأثّرات و غرايز ناشي از افکار و اعمال يا کرمهها انباشته ميشوند .به ايین اعتبیار
آليهويجنيانه ،ذهن يا چيته ( )cittaناميده ميشود و چيته در مکتب سانکيه يیا يوگابیه مجموعیه عقیل
( ،)buddhiانانيت ( ،)ahamkaraو ذهن ( )manasگفته ميشود .به عبارت ديگر ،چيته انعکیاس آليیه
ويجنيانه در عالم نسبي است که ذهن انساني و بقيه مخلوقات ساخته آن هسیتند .ذهین يیا مینس نيیز
برزخي ميان آليهويجنيانه و حواس است و آن از درک کيفيت و چگونگي آليه قاصر است ،امّیا هیر گیاه
فعل تصفيه و دگرگوني حاصل آيد ،نظام هشتگانه ويجنيانه ديگرگون ميشود و منس عیين آليیه میي-
گردد و در صافي و زاللي ذاتي و فطری خويش همچون آينه آليه مينماياند .در اين مرتبه منس و آليیه
ورای تضاد عين و ذهن ميگردد .دانههای تأثّرات ناشي از افعال ،اقوال و حیواس در مینس میيروينید و
رشد مييابند و سگس در آليه انباشته ميشوند و هر گاه باد ناداني روی سطح دريای آليه میيوزد ،ايین
دانههای نيروهای نهفته به امیواج الينقطیع آليیه هسیتي و حيیات میيبخشند(سیوزوکي734 :7938 ،؛
.)Idem:624-630

درمکتب يوگاچاره ،اسانگه يک آگاهي فراشخصي را امر مسلّم میيگيیرد کیه اسیاس همیه اعمیال و
تفکّرات و ريشه و مخزن همه تجارب گذشته و ثمرات (کرمه) آنها است .اين آگاهي صیرفاً محیدود بیه
آگاهي روح شخصي و اندام جسمي-رواني نيست ،بلکه آن شامل حقيقت عيني نيز ميشود که ما در اثر
ناداني و اويديا ( )avidyaآن را با روح شخصي و فردی اشتباه ميگيريم .مفهوم مخزن آگاهي فراتر از
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تعقّل و بحثهای عقالني است؛ چنين مفهومي از مخزن آگاهي به نظريه عدم خیود يیا نفیس ()anatta
داللت ميکند .مطابق اين نظريه فقط دستهای از دهرمه()dharmaهای گذران وجود دارد که بیه طیور
متوالي ميآيند و نيست ميشوند .اين نظريه را ميتوان در برابر نظريه آتمن ( )atmanثابیت و نیامتغيّر
آيين برهمني تصوّر کرد .پيروان مکتب يوگاچیاره جهیان بيرونیي و عملیي را از مخیزن آگیاهي و ذهین
استنتاج و ارهار کردند که ذهن متعال از خود جدا شده و خود را به صورت جهان عيني متکثّر ميکند.
آنها در اين مورد وارد نظام بسيار پيچيدهای شدند که هيچ ربطي به رهايي میورد نظیر مکتیب يوگیا و
دين بودايي نداشت .آنها در حقيقت دين بیودايي و مکتیب يوگیا را از سیادگي عملیي و تحليیل روان-
شناختي به پيچيدگي نظری و تحليل منطقي بدل ساختند .برای شخص سالک در مکتب يوگیا و ديین
اوليه بودايي برای رسيدن به رهايي ،دل کندن از دنيیای بيرونیي و تیرک محسوسیات ( )pratyaharaو
رفتن به اعمال ناشناخته ذهني و ناخودآگاهي و حتّي عبور از آن به ورای تضادها و دوگانگيهای عين و
ذهن مهم بود ،نه بحثهای پيچيده ماوراءالطبيعي (.)cf: Conze, 2001: 168-169/170-171
مکتب يوگاچاره تا حد زيادی با عقايد شونيه وادينها ( )Sunyavadinsسازگار است .همه دهرمهها
(صفات و اجسام) فقط ساختهای خيالي اذهان نادان هستند .هیيچ حرکتیي در جهیان بيیرون و هیيچ
جهان بيروني آنطور که ما تصوّر ميکنيم ،وجود ندارد .آن تنهیا آفیرينش خيیالي ( )svacittaناشیي از
ناداني يا اويديا و توهم ( )mayaاست .همه جهان پديداری از آليه ويجنيانه صادر ميشیود و نسیبت آن
دو به يکديگر نسبت موج و درياست .امواج (پديدهها) نه با دريا يکياند و نیه بیا آن متفیاوتاند.آليیه يیا
چيته نيز مثل دريا به شکل اعمال (امواج) راهر ميشود .پس همه پديیدههیا اعیم از هسیتي و نيسیتي
صرفاً توهم (مايا) هستند و هيچ اسم ،شکل و وجودی ندارند و نه هستياند و نه نيستي .چنیين حیالتي
در لنکاوتاره سوتره به عنوان آنچناني ( )thatnessو در جای ديگر آن به عنوان تهيبیودگي()sunyata
و نيز در جیای ديگیر بیه عنیوان تتهاگتیه گربهیه ( )tathagatagarbhaيیاد شیده اسیت( Dasgupta,
.)1968vol.:145-147

ممکن است اين عقيده از واقعيت نهايي در يوگاچاره مشابه آتمن يا برهمن ودانته يا ماننید تتهتیای
اشوگهوشه تصوّر شود ،امّا در لنکاوتاره سوتره وقتي راونه ( )Ravanaاين شبهه را از بودا ميپرسد ،بیودا
جواب ميدهد که آنها يکي نيستند؛ زيرا ساختار فلسفي بودايي عدم اعتقیاد بیه وجیود روح يیا جیوهر
ثابت ( )nairatmayaدر برابر اعتقاد به آتمن نامتغيّر است .آليه ويجنيانه همواره در حال تغيير و رشد و
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نقصان است .آن تأثّرات اعمال و تجارب ذهني ،اعمال و پديدههای بيروني است .شخص يوگي به وسیيله
مراقبییییه مییییيتوانیییید بییییه ايیییین مخییییزن دسییییت يابیییید و آن را ضییییبط و مهییییار کنیییید
( .)Idem: 147; Radhakrishnan,1958,vol.:629امّا برخي مثل سوزوکي(ذن شناس معروف ژاپني،
 )7333-7811آليه ويجنيانه را معادل شیونيتا تصیوّر میيکننید .او آليیه را اصیطالحي روانشیناختي و
شییونيتا را مفهییومي وجییودشییناختي يییا معرفییتشییناختي تلقّییي مییيکنیید( ;cf:Suzuki,2004:340
 .)Yamaguchi,1956:166.به طور کلّي شايد بتوان گفیت کیه هیر جیا سیخن از بیرهمن نیامتغيّر يیا
نيرگونه برهمن ( )Nirguna Brahmanاست ،نميتواند با آليه ويجنيانه مشابهتي داشته باشد ،امّیا هیر
جا سخن از مرتبه خالقيت برهمن يا سگونه برهمن ( )Saguna Brahmanاسیت ،آن از جهیت تغيّیر و
خلق به وسيله مايا ميتواند با آليه تشابهي داشته باشد .شونيتا از آن جنبه ميتواند با آليه تشابه داشیته
باشد که پديدههای بيروني ناشي از آليه نيز به عنوان نمودهای بيبود مانند تهیيبیودگي يیا شیونيتا نیه
هستي و نه نيستي است .پس سگونه برهمن ،مايا ،شونيتا و آليهويجنيانه تقريباً يک سطح از حقيقیت و
نيرگونه برهمن و تتهاگته گربهه هم به عنوان زهدان «ايینچنينیي» سیطح ديگیری از حقيقیت را اراده
ميکنند.
کريسمس همفريز(بوداشناس انگليسي )7389-7317،نيز بر اين نظیر اسیت کیه آليیهويجنيانیه بیا
اصطالحاتي مثل «اينچنيني» ،تتهاته ( )bhutatathataو يا تتهاگته گربهه مترادف است ،البته بیا ايین
تفاوت که آليهويجنيانه در مکتب يوگاچاره تا حدی روانشناسانه ،امّیا در "بيیداری ايمیان" اشوگهوشیه
متافيزيکي و کيهاني ميشود و جايگزين اصطالحاتي مثل تتهاتیه يیا ايین «چنينیي» میيگیردد .آليیه-
ويجنيانه شبيه ناخودآگاه روانشناسي غربي است و آن حالت آگیاهي غيیر شخصیي اسیت کیه آگیاهي
شخصییییي از آن ناشییییي مییییيشییییود .بنییییابراين آن دارای دو سییییطح کيهییییاني و شخصییییي
است(.)Humphereys,1955: 57,153
پيروان مکتب يوگاچاره معتقدند که انسانها و اشياء بيروني و اصطالحاتي مثل خود (آتمن) و جیان
زنده ( ،) Jivaدر حقيقت تغييرات آگاهي در سطوح مختلف هستند .از نظر آنها آگاهي سه اليه دارد :ا-
آگاهي در سطح حواس پنجگانه و ذهن  -3آگاهي در سطح انانيت و "من" (اهمکیاره) کیه شیش نیوع
آگاهي مورد اوّلي را نيز به همراه دارد  -9آگاهي در سطح بسيار لطيف تحت عنوان آليهويجنيانه که
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مخزن آگاهي و تأثّرات ( )vasanasو دانهها و تخم()bijaهای تجربيات گذشته حتّیي مخیزن تجربيیات
تولّدهای قبلي نيز ميباشد .پس بنابر مکتب يوگاچاره اين هشت نوع معرفت (شیش ويجنيانیه ،چيتیه و
آليه ويجنيانه) دارای دو وجه اشرا يافته و اشرا نيافته نيز هست که وجه اشرا يافته اين هشیت نیوع
معرفت ،همان نيروانه ميباشد .در حقيقت ذات و ماهيت سمساره ( )samsaraو نيروانه يک چيز اسیت،
با اين تفاوت که اين هشت نوع معرفت در مرحله سمساره اشیرا و روشیني نيافتیهانید ،امّیا در مرحلیه
نيروانه اشرا يافتهاند .در مرتبه نيروانه و رهايي ،يوگي از تمام محسوسات و جهان بيرون کنده ميشیود
و در آگاهي محض و بنيادين آليه ميآرامید(نک :شیومان719-717 :7933 ،؛ اشوگهوشیه-33 :7983 ،
31؛ .)Masaaki, 1987,vol.15:526-527
ذهن

ذهن ( ،)mindفکر ( )thoughtو آگاهي ( )consiousnessواژههايي هستند که در فلسفه بودايي میي-
توانند جايگزين همديگر بشوند .پيروان مکتب يوگاچاره در توضيح نيروانیه از اصیطالحاتي مثبیت مثیل
فقط ذهن ( )mind-onlyاستفاده ميکنند و به نظر ميرسد که آنها از سنّت بودايي که هميشه اسامي
منفي را برای توضيح امر مطلق ترجيح ميدادند ،منحرف شدهاند .آنها به نقطهای از هستي اشاره میي-
کنند که فراتر از تجربه ما است و آن (ذهن) واقعاً از اين جهان نيست ،بلکه متعالي از آن است .سعي در
به دست آوردن آن کاری بيهوده است؛ همچنانکه تيغه چاقو نميتواند خودش را ببرد ،ذهن يیا آگیاهي
نيز نمي تواند خودش را بشناسد و آن را تجربه بکند .زيرا به محض اينکه ما به ذهین رو بکنیيم ،آن بیه
صورت يک شيء شده و ذهن بودنش متوقّف ميشود .ذهن همواره با يک شيء بيروني همکاری ميکند
و شخص يوگي با کنار زدن و ترک اشياء محسوس ميخواهد بیه بیاطن و درونیيتیرين بخیش ذهین و
آگاهي دست يابد .رهايي و معرفت حقيقي فقط در کنار زدن اشياء و رفتن به اعمیا ذهین و آگیاهي از
طريق خلسه و خأل يا شونيتا به دست ميآيد .در اين حالت ديگر شيء يا چيزی باقي نميماند تا شخص
از آن آگاهي يابد .از اينرو آن را ميتوان صرفاً شونيتا(خأل) ناميد .در مراتب باالتر خلسه و مراقبه؛ يعني
در آخرين درجه سمادهي ( )Samadhiيوگي نه تنها نسبت به شيء مورد مراقبه بلکیه نسیبت بیه ايین
حالت نيز هيچ آگاهي و شعوری ندارد ،در حقيقت آن به تعبير عرفان اسالمي فنا از فنا است .انسانهای
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نادان هستند که به خطا به جای غور در ذهن خود ،به دنبال اشياء بيروني در جهان هستي هسیتند ،در
حاليکه بر طبق يوگاچاره اشياء بيروني صرفاَ عکس و تصوير عالم ذهني است؛ گويي آنها عکس میاه را
به جای ديدن مستقيم آن در آسمان ،در چاه آب ميبينند .در حقيقت همه رنیجهیا و شیرور از همیين
ناشي ميشود که ما اشياء بيروني را جدای از عالم ذهني خويش ميپنداريم و به جای جسیتجوی اصیل
اشياء ،در جستجوی عکس و تصاوير آنها درعالم بيرون گرفتار هستيم(.)Conze,2001: 166-167
در حقيقت آموزه يوگاچاره در واژه "وجنيه پتي ماتره" ( )vijnaptimatraنهفته است؛ يعنیي آگیاهي و
دگر هيچ ،که آن غالباً به "تنها ذهن" يا تنها آگاهي ترجمه ميشود .از ايین رو گیاهي آن را بیه ايیده-
آليسم مابعدالطبيعي تعبير کردهاند ،يعني تنها ذهن واقعي است و هر چيزی جز آن مخلو ذهن است.
امّا خود مکتوبات يوگاچاره چيزی کامالً متفاوت از آن را بيان ميکند .از نظیر مکتیب يوگاچیاره آگیاهي
(ويجنيانه) نه راه حل يا حقيقت نهايي ،بلکه ريشه تمام مشکالت است .اين مشکل ناشي از فعاليتهیای
ذهني است و تنها با توقّف اين فعاليتهیا میيتیوان بیر ايین مشیکالت فیائق آمید( Lusthaus, 1998,
 .)vol.,2:66در مکتب يوگا که مورد اعتقاد مکتب يوگاچاره نيز هست ،هدف و تعريف يوگا را گفتیهانید:
چيتهوريتي نيرودهه ( ،)citta vrtti nirodhaيعني بازداشتن تموجیات و جريانیات ذهنیي ،و رفیتن بیه
فراسوی تضادهای ذهني و آرام گرفتن در سمادهي که شخص يوگي حتّي نسبت به اين حالیت نيیز در
آنجا ناآگاه و بيشعور است .در حقيقت آن شبيه شونيتای مورد تأکيد ماديميکه است.
شونیتا

نظريه خأل ( )Sunyataيا بيتولّدی ( )anutpadaاساس مکتب مهايانه بیودايي اسیت و آن منحصیر بیه
مکتب ماديميکه ناگارجونه نيست ،هر چند برخي محقّقان تصوّر ميکنند کیه شیونيتا نظريیه انحصیاری
اين مکتب است ،امّا در حقيقت آن نظريه عمومي همه مکاتب بودايي روانشناسیانه و منطقیي اسیت .از
همين رو لنکاوتاره سوتره بر عقيده خأل به اندازه رساله پرجناپارميتا سوتره ()prajna-paramita-sutra
مکتب ماديميکه تأکيد ميکند و آن تنها اصطالح بيتولّیدی ( )no-birthيیا تولّید نيافتیه ( )unbornرا
بيشتر از تهيبودگي يا خأل به کار ميبرد .از نظر سوزوکي در حقيقت هر دو متضمّن يیک چيیز و کیامالً
مترادف هستند (.)Suzuki, 1998: 239
در پرجناپارميتا نظريه تهيت يا شونيتا به وضوح آمده است ،امّا در لنکاوتاره چنیين اشیاره واضیحي
بدان نشده است .در لنکاوتاره اصطالحات مايا ،بيمرگي و بيتولّدی آمده است که مترادف همان شونيتا،
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نيروانا« ،اينچنيني» ،عدم دوگانگي ،و عدم جوهر و ذات ميباشد و همه اين اصطالحات اسامي مختلفي
برای يک چيز هستند .نبايد آنها را اشتباهاً متمايز و به عنوان نيستي تلقّي کرد(.)Idem: 292-293
در واقیییییع نظريیییییه شیییییونيتا بسیییییط منطقیییییي نظريیییییه انتیییییه ( )anattaبیییییودايي
ميباشد( .)Humphreys,1955:144از اين لحاظ شونيتا قابل مقايسه با آليهويجنيانه است کیه آن نيیز
ريشه در نظريه انته دارد؛ زيرا در آليهويجنيانه هم فقط جريان متغيّیر آگیاهي وجیود دارد و چيیزی بیه
عنوان جوهر ثابت وجود ندارد .در شونيتا هم هيچ چيز ثابتي وجود ندارد و آن صرفاً خأل و نيستي است.
در نتيجه ميتوان گفت که آليهويجنيانه صورت روانشناختي شونيتا است .از نظر يوگاچیاره همیه چيیز
جريان ذهني است که انعکاسي در عالم بيرون نيز دارد ولي ما به غلط و از روی ناداني ،اشیياء بيیرون را
مستقل از ذهن تصوّر ميکنيم .حقيقت آليهويجنيانه فراتر از اضداد و فراسوی همه ارهارات است .آن نه
هستي است و نه نيستي ،نه يکي است و نه متعدّد ،بلکه فراتر از فهم عقالني است .در توصيف آن فقیط
ميتوان گفت که "اينچنين" است(.)cf: Idem: 148-149; Dasgupta, 1968, vol.:149
برطبق تعليمات اشوگهوشه در کتاب بيداری ايمان ،ميتوان گفت که منظور از آليهويجنيانیه همیان
تتهاگته يا شونيتا است .در حقيقت ،تتهاگته حقيقت مطلق است ،امّا آليهويجنيانه در سطح پیايينتیر از
آن و دارای حقيقت نسبي است .در واقع آليهويجنيانه حالت رواني و کيهاني اسیت کیه ازتتهاگتهگربهیه
صادر ميشود و نسبيّت مييابد .رسيدن به آنسوی آليهويجنيانه همان نيروانه است ،امّا اگر ايین آليیه-
ويجنيانه تحت تأثير ناداني ،آشفته و به عالم بيرون منعکس شود ،سراب دنيای خارج (مايیا) و گرفتیاری
در کرمه و سمساره يا بازتولّد به وجود ميآيد .جهت رسيدن به نيروانه و آنسیوی آليیهويجنيانیه ،بايید
سراب اين جهل و ناداني را شکست و دنيای کثرت و اضداد را پشت سر گذاشت .شکستن اين سیراب از
نظر مکتب يوگاچاره تنها به وسيله طي مراحل يوگا و ترک محسوسات (پرتياهاره) ممکن ميشود.
مکتییب يوگاچییاره دربییاره منییازل راه رهییايي ،ديییدگاههییای متفییاوتي دارد .دشییه بییومي شاسییتره
( )Das'abhumis'astraکه تفسيری بر ده مرحله کتاب مقدس منسوب به وسیوبندو اسیت ،جريیان راه
بودیستوه در نيل به آزادی مهايانهای را در ده مرحله بيان ميکند که قابل قياس با ده مرحلیه ضیمني
در تقريیییر مهايانیییهای از ده کمیییال فرزانگیییي اسیییت .اسیییانگه در يوگاچیییاره بیییومي شاسیییتره
( )Yogacarabhumis'astraيک دسته هفده مرحلهای را بيان ميکند .تقريرهای ديگیر نيیز ماننید راه
پنج مرحلهای بررسي سودمندی از تقريرهای ديگر را ارائه ميدهد.
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منزل نخست را "تدارک آذوقه" يا سمبهاوستا ( )sambhavasthaخواندهانید .ايین آذوقیههیا در درجیه
نخست عبارتند از :پرورش منش و نگرش درست و تصميم در پالودن آن .منزل دوم منزل "تجربیه" يیا
پريوگاوستا ( )parayogavasthaاست .در اين منزل فرد با مراعات اعمال و نظريههیای بیودايي صیاحب
"تجربه" ميشود .منزل سوم؛ يعني "تعميق فهم" ( )prativedhavasthaيا اشاره برخي متون "درشنه
مارگه" ( )dars'anamargaاست .پايان اين منزل وقتي است که فرد به شناخت و معرفت غير مفهومي
بصيرت پيدا کرده باشد .شناخت غير مفهومي در منیزل چهیارم؛ يعنیي راه شیکوفاندن يیا "باونامارگیه"
( )bhavanamargaتعمّق مييابد .در اين مرحله نسبت مدرِک و مدرَک همانند هر مانع معرفتي از بيخ
برکنده ميشود .اين راه با نابود کردن اساس ،يا روشن شدگي به اوج خود میيرسید .در آخیرين منیزل؛
يعني منزل پنجم يا "نيشتاوستا" ( ،)nisthavasthaفرد در روشني کامل ماندگار ميشود و به جهیان از
دريچه پنج شناخت بيواسطه ميپردازد .در اين منزل همه فعاليتها و شناختهای آدمي "پسیاآگاهي"
است .فرد به عنوان يک پيرو مهايانه ای از همان منزل اول نه تنها خود را صرف حصیول روشینشیدگي
خود کرده است ،بلکه نيل به روشن شدگي همه موجودات را نيز در نظر دارد و در اين منزل يک چنیين
فعاليتي تنها دغدغه او ميشود( .)Lusthaus,1998,vol.2:74نظرات مکتیب يوگاچیاره از طیرف ديگیر
مکاتب مورد نقد قرار گرفته است که در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره ميکنيم.
انتقادهای وارد شده بر تفکرات یوگاچاره

مکتب يوگاچاره عمدتاً از جانب مکتب ادويتهودانته و رئاليستها در مسائلي از قبيل :آليهويجنيانه و
ذهن ،مورد نقد قرار گرفته است .از آن جا که مکتب يوگاچاره فقط به وجود يک واقعيت حقيقي کیه آن
هم از جنس شعور و آگاهي است ،باور دارد ،آن را ايدهآليست خواندهاند .يکي از ايرادهای اساسي که بیه
نظريه ايدهآليسم ذهني وارد مي شود ،اين است که اگر موجوديت اشياء صیرفاً بیه ذهین انسیان وابسیته
است ،چرا ذهن هر وقت که بخواهد نميتواند هر چيزی را ايجاد کند؟ بیه عیالوه ايینکیه اشیياء بیدون
دخالت و اراده مدرک ،خود به خود دگرگون ،آشکار و پنهان ميشوند ،چگونه توجيه میيشیود؟ پيیروان
مکتب يوگاچاره در رفع اين اشکال ميگويند که ذهن جرياني از حاالت و آگیاهيهیای آنیي و لحظیهای
است .در اين جريان سيّال ،احساسات ،خاطرات و ادراکات ( )Samskartaمربوط بیه تجربيیات گذشیته،
ذخيره و مدفون شدهاند و در يک لحظه خاص که شرايط مقتضي فراهم آمده باشد ،اين ذخيره مدفون
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از اعمال به سطح آگاهي و شعور ميآيد .به همين علت ادراک برخي از اشياء به زمان و شرايط مناسیب
بستگي دارد و نه به اراده شخص(چاترجي .)973 :7984 ،از طرف ديگر ،مکتب يوگاچاره تحليلیي روان-
شناختي از ذهن دارد ،نه تحليل متافيزيکي .از اين رو اين مکتب ايدهآليسیت متیافيزيکي نيسیت؛ زيیرا
هيچ متن يوگاچارهای وجود ندارد که ماده ( )rupaرا به عنوان مقوله معتبر بودايي انکار کند .بیر عکیس
پيروان يوگاچاره ماده را در تحليل خود وارد ميکنند و رويکرد آنان به ماده کامالً در سنّت بودايي ريشه
دوانده است .متون بودايي غالباً به جای واژه "ماده" از واژه "تماس حسي" يا در پالي از پسّه ()phassa
و در سانسکريت اسگرشه ( )spars'aاستفاده ميکنند .حتّي کهنترين متون بودايي تبيين ميکنند که
چهار عنصر مادی اوّليه عبارتند از :کيفيات حسي سختي ،سياليت ،حرارت و حرکت ،و در وصف آنها را
به ترتيب در مفاهيم انتزاعي زمين ،آب ،آتش و هوا نشان ميدهند .شخص به جیای تأکيید بیر واقعيیت
وجودی مادی ،به بررسي نحوه حس ،احساس و ادراک حسي شيء مادی ميپردازد(.)Idem: 71
اشکال ديگر اينکه پيروان مکتب يوگاچاره در وهمیي بیودن عیالم خیارجي ،خیواب و رؤيیا را مثیال
ميزنند .آنها معتقدند که عالم بيرون نيز مانند رؤيا امری توهّمي و غير واقعي است ،امّا مکتیب ودانتیه
اين نوع تحليل از اين تمثيل را رد کرده و ارهار ميکند که مقايسه بيداری با رؤيا و دادن حکم واحد به
اين دو ،اشتباه است؛ چرا که تجربه رؤيا ذهني و شخصي است ،در حاليکه تجربه بيداری همگاني اسیت
و تجربه عالم بيرون اختصاص به يک شخص ندارد .از طرف ديگر ،تجربيات رؤيا غير واقعي ،غير میؤثّر و
ناپايدار ،امّا تجربيات بيداری ،واقعي ،مؤثّر و پايدارند .همچنين اگر عیالم بيیرون وجیود نداشیت ،چگونیه
شخص مي توانست آن اشياء را در خواب ببيند؛ زيرا غالبیاً محتويیات رؤياهیا تصیاويری از عیالم بيیرون-
اند(.)Radhakrishnan, 1958, vol., 1:633
نقد مکتب يوگاچاره نيز بر مکتب ماديميکه اين است که ايین مکتیب بیا انکیار واقعيیت ويجنيانیه
( )vijnanaديگر نمي تواند ادّعای خود را از طريق ذهن و آگاهي و تفکّر بیه اثبیات برسیاند ،يیا ديیدگاه
رقيب را ردّ کند .چون در ردّ و اثبات هر نظريهای نياز به استدالل عقالني و ذهنیي میيباشید و اگیر آن
نظری در اين مورد بدهد ،ميتوان با او جدل کرد که اين نظر غير واقعي و باطل است(.)Idem: 628
مکتب يوگاچاره پای چندين آموزه مهم و جديد را به آيين بودا باز کرد که از آن جملهاند :آموزههای
"آگاهي و دگر هيچ" ( ،)vijnaptimatraسه ذات مسیتقل ( ،)self-natureو نظیام معرفتیي هشیتگانه.
يوگاچاره با بررسي موشکافانه معرفت و آگاهي ،دو تحوّل مهم را به وجود آورد -7 :نظام درماني مبتني
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بر روان شناسي پيچيده که با کشف مشکالت معرفت و پادزهرهای آن در پي درمیان اسیت  -3کوشیش
معرفتشناسانه جدّی که آن پيشرفتهترين طرحي است که بوداييان يیا هنیدوان تیاکنون دربیاره ادراک
حسي و منطق مطرح کردهاند(.)Lusthaus, 1998, vol., 2: 66
نتیجه

با آنکه بودا پيروان خود را از گرفتار شدن در بحثهای متافيزيکي برحذر ميداشت و در اصل بر يک
نظام اخالقي و عملگرا تأکيد ميکرد ،امّا مکتب يوگاچاره نيز مثل اغلب مکاتب بودايي خود را درگير
مباحث نظری و ذهني کرد و حتّي متّهم به نگرش ايدهآليستي شد .در حقيقت هدف مکتب يوگاچاره،
بهره جستن از مکتب عملي يوگا جهت متوقّف ساختن تموجات ذهني و فراتر رفتن از مقوالت ذهني
بود و سعي داشت از طريق معرفت و شناسا يي ذهن بتواند بر آن غلبه کند؛ زيرا در تفکّر بودايي ذهن و
تموجات و توليدات ذهني همگي مادی و مانعي برای رسيدن به نيروانا ،سمادهي ،تتهتا ،شونيتا و رهايي
هستند و برای غلبه بر چيزی از شناخت آن چيز(ذهن) چارهای نيست.
بنابراين مکتب يوگاچاره ريشه همه اشياء بيروني(عالم عين) را در عالم ذهن يا آليهويجنيانه(مخزن
آگاهي) جستجو ميکرد و حقيقت و واقعيت عالم عين را انکار ميکرد و راه رهايي و رسيدن به بيرنجي
يا کاهش رنج را در معرفت پديدههای ذهني ميدانست .از اين رو مکتب يوگاچاره فن يوگا را به هدف
خود سازگارتر يافت و از آن برای متوقّف کردن تموجات ذهني(يوگا :چيته وريتي نيرودهه) بهره جست،
امّا برخالف مکتب يوگا که بيشتر بر فنون عملي تأکيد ميکرد ،مکتب يوگاچاره خود را بيشتر درگير
مباحث فلسفي و نظری از نوع بحثهای ماوراء طبيعي سانکيهای(مکتب نظری و پايه فکری مکتب
يوگا) ساخت .نت يجه کلّي اين که مکتب يوگاچاره نسبت به مکتب يوگا ،يک مکتب نظری محسوب مي
شود امّا آن نسبت به ديگر مکاتب بودايي از قبيل :ويجنيانهوادهها و مکتب ماديميکه که هر دو عالم
ذهن و عين را انکار ميکردند ،يک مکتب عملگرايانه محسوب ميشود؛ زيرا يوگاچاره برخالف آنها
واقعيت عالم ذهن را ميپذيرد.
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