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 چکیده

آن در درون بـه حضـوری     ای و مشـاهده  کردن انرژی خویش به پدیده آدمی با معطوف
و  یابد که جوهر آگاهی است؛ اما هنگامی که یگانگی خویش را با ذهن بگسلد دست می

رسیدن به ایـن  یابد.  ای فراتر به نام آگاهی متعالی دست می تماشاگر آن باشد، به مرتبه
این پژوهش، منظورِ آرامش ذهنی بسیار اهمیت دارد. در  های شرقی به آگاهی در عرفان

فرآیند رسیدن به این آگاهیِ برتر در مکتـب یوگـا و ذن بـه روش تحلیلـی ـ توصـیفی       
شده بـه توقـف جریانـات     کاربستن فنون ارائه مکتب یوگا با بهشود. رهرو در  بررسی می
نهایت، به حقیقت برتر درونی و رسیدن به رهایی در پرتـو آگـاهی متعـالی     ذهنی و در

شدگی همراه با ادراک حقیقت وجود از طریق  نائل خواهد شد. در مکتب ذن نیز روشن
کند. آنچه در این  پیدا می آید که با شهود درونی معنا تمرکز و حضور دائمی حاصل می

رغم اختالف در روش و مبانی مشترک است، همان هدف نهایی است که  دو مکتب علی
  گیرد. می بررسیدن به این آگاهی متعالی را در

  
  آگاهی متعالی، خودشناسی ذن، یوگاها:  کلید واژه
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  مقدمه
ت و آرامشـی پایـدار   انسان همواره در تالش بوده تا در پرتو نوعی آگاهی حقیقی به بصیر

ان از آن شناسـ  روانای کـه   در درون خود دست پیدا کند؛ البته این نوع آگاهی با آگـاهی 
کنند، متفاوت است. از سوی دیگر، انسان قادر بـه شـناخت خـویش نخواهـد      صحبت می

ای اسـت   بشری باشد. این معرفت بیـداری   شد، مگر با معرفتی که فراتر از خرد و اندیشۀ
شود. در این میان هر مکتبی چـه   ناخت و کشف حقیقت و روح خویشتن میکه باعث ش

هـا و   وحیانی چه غیروحیانی بنا بر هدف و خاستگاهی کـه دارد، پیـروی از دسـتورالعمل   
دانـد. در مکاتـب    برداشتن در ایـن مسـیر مـی    سویِ شناخت و گام هایش را راهی به آموزه

آن در سـعادت و رهـایی از درد و رنـج    زمین بر این سلوک درونی و نقـش   عرفانی مشرق
در  1توان به دو مکتـب ذن  بشر تأکید فراوانی شده است. ازجمله این مکاتب در شرق می

  در هند اشاره کرد. 2شرق دور و یوگا
در ژاپن است؛ ادامۀ مکتـب   4بودائی 3شدۀ مکتب مهایانه مکتب ذن که شکل بازسازی

ازنظـرِ پیـروان ایـن     .با آیین بودائی است در چین است که تلفیقی از فلسفۀ چینی 5چان
هـایی کـه دارد، کـار آسـانی نیسـت و بیـان        مکتب، فهم حقیقت ذن با وجود پیچیـدگی 

ماهیت آن کاری نسبتاً سخت است؛ چراکه باید رهرو این راه معنوی بود تـا مـاهیتش را   
تأکیدی  لحظه و نگاهی عمیق به حقیقت تمامی اشیا بازشناخت. ذن بر تفکر دائمی و در

فراوان دارد. معرفت برتر و ادراک حقیقت وجود و زندگی که از طریـق تمرکـز و حضـور    
  های شخصـیت  آید و درنهایت، رهایی از تمامی برچسب برای روندۀ این راه به ارمغان می

های دروغین که خود فرد یا جامعه بر او زده است؛ همان هـدف ذن اسـت کـه هـر      و من
  .شود برده می نام  6ه است و از آن با عنوان ساتوریسالکی به دنبال آن بود

خصوص مرتاضان وجود داشته  اگرچه سنت یوگا از دوران باستان در میان هندیان، به
شود. او  نسبت داده می 7یافتۀ آن در هند به شخصی به نام پتنجلی است؛ اما شکل تکامل

کتب که بیشتر بـر تمرکـز و   داند. این م یوگا را حذف مراتب ذهنی، عقالنی و نفسانی می
ریاضت تأکید دارد، با قطع عالیق نفسانی و مادی در پی رشد نیروی درونی انسان اسـت.  
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2. Yoga 
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واقع، راهی عملی و طریق سِیروسلوکی اسـت کـه بـا خاموشـی ذهـن از طریـق        یوگا در
بردن صفات مثبت و منفی انسانی در پی رسیدن آگـاهی از ایـن    ریاضت و مراقبه و ازبین

گانـه در راه رسـیدن بـه جـاودانی و      یقی است. در این میان، با ارائۀ اصول هشتخود حق
  دارد. رهایی گام برمی

هـایی   آوردن جوامع امروزی به راه روز فرهنگ مراقبه و روی با توجه به گسترش روزبه
هـایی   روی از روش برای رهایی و رسیدن به شهود و معرفتی متعالی و برتر و در پی آن دنبالـه 

منظورِ وصول به این حقیقت و البته ناآگاهی و شناخت کامل نسبت بـه   ون ذن و یوگا بههمچ
این دو مکتب و نقشی که در وصول به حقیقت دارند، ضرورت تحقیق در این مـورد را ایجـاب   

کند. سؤال اصلیِ این پژوهش چگونگی رسیدن به آگاهی درونی و سـپس آگـاهی متعـالی     می
  ها است. های آن ها و شباهت تب و بیان تفاوتبر اساس مبانی این دو مک

  
  پیشینۀ تحقیق

های متعددی در زبان فارسـی در زمینـۀ یوگـا و ذن در قالـب کتـاب و مقالـه و        پژوهش
 طـورِفرعی بـه مسـئلۀ آگـاهی برتـر      ها به نامه صورت گرفته است که در برخی از آن پایان

اینک رهایی، ترجمه و جمله کتاب ای شده است؛ از هدف غایی این مکاتب اشارهعنوانِ  به
ین تـر  مهـم  تألیف برزو قادری که در ایـن کتـاب بـه بیـان     تحقیق در سوتراهای پتنجلی

یعنی مفهوم حیات و زندگی، رنج و درد، منِ دروغـین و حقیقـی،    1،»سوتراها«موضوعات 
رسیدن به سرمستی و آرامش پرداخته شده است و در این میـان، بـه مراتـب و سـاحات     

دوگانـه معنویـت هیجـانی    «نیز اشاره دارد. همچنـین، مقالـۀ    2ی برتر در اوپانیشادهاآگاه
) نوشـتۀ بهـزاد   1398» (غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفـان اسـالمی  

داند. علی صادقی شـهپر در مقالـۀ    حمیدیه که هدف یوگا را دستیابی به تعالی آگاهی می
) با اشاره به هشـت مرحلـۀ سـلوک عرفـانی در     1393( »اخالقیات سلوک عرفان یوگایی«

مکتب یوگا، هدف یوگا را برانداختن آگاهی عـادی در جهـت کسـب آگـاهی فراطبیعـی      
) 1389» (مراتب سمادهی در مکتب یوگـای پتنجلـی  «داند. همچنین، ایشان در مقالۀ  می

ند کـه در آن  دا صورتِ دقیق، سمادهی را حالت فراآگاهی می با بررسی مراتب سمادهی به
  رسد. ها می شود و به پایان همۀ رنج رو می روح شخص با روح متعال و سعادت روبه

به مبانی فلسـفۀ ذن   ذن چیست؟همچنین، در زمینۀ مکتب ذن، ع. پاشایی در کتاب 
                                                                                                                             
1. Sutra 
2. Upanishads 
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یکی از بنیادهـای مکتـب ذن   عنوانِ  به پرداخته است و در این میان، به شناسایی بیکران
ابوالقاسم پیـاده کوهسـار   همچنین، اقع، همان آگاهی برتر است. اشاره شده است که درو

)، بـا اشـاره بـه تـاریخ     1396» (های ذن بودیسـم  حقیقت و رستگاری در آموزه«در مقالۀ 
های ذن، بـه حقیقـت رسـتگاری در ایـن مکتـب کـه همـان         بودیسم و خاستگاه و آموزه

ت شهودی معرفی کـرده  ساتوری است، پرداخته است و ساتوری را نوعی شناخت و معرف
نگرشـی نقادانـه بـه ذن بـودائی از     «هاسـت و در مقالـۀ    که فراتر از مرزهای همۀ شناخت

)، با بررسی مکتب ذن بودائی از دیدگاه توحیدی، تجربۀ اصـلی  1384» (دیدگاه توحیدی
  بودا ازنظرِ ذن نوعی بیداری به مرتبۀ فراآگاهی دانسته شده است.

هشی در این زمینـه بـا پـرداختن بـه اصـل مسـئله آگـاهی        ، تاکنون پژو با وجود این
  متعالی در این دو مکتب مستقالً صورت نگرفته است.

  
  خاستگاه یوگا در عرفان هندو

تقسـیم   2و ناسـتیکا  1های فلسـفی هنـد بـه دو دسـتۀ اصـلی آسـتیکا       طورکلی، مکتب به
د. گیـر  مـی د، در بـر  نیز نام دارن 3شوند. دستۀ اول شش نظام فلسفۀ هند را که دارشانا می

آسـتیکا نامیـده    رو، ازایـن را قبـول دارنـد؛    4گانه سندیت آسمانی وداهـا  این مکاتب شش
هـا سـندیت    هسـتند. ایـن مکتـب    7و جاینـا  6بودا 5اند. گروه دوم سه مکتب چارواکا، شده

  گویند. ها ناستیکا می جهت، به آن پذیرند، ازاین وحیانی وداها را نمی
م فلسفی آستیکا یا دارشانای هند است که پتنجلی آن را در یوگا یکی از شش سیست

، ص 1به حالت مـنظم و بسـامان در آورده اسـت [    8»های یوگا سوتره«اثر کالسیک خود، 
اند؛ لـیکن او مؤسـس و    گذار این مکتب دانسته  ]. هرچند برخی مؤلفان پتنجلی را بنیان3

، فقط ناظم و انتشاردهندۀ یـک  بانی مکتب یوگا نیست و همان طور که خود نوشته است
وتحلیل احوال نفسانی و ذهنی و راهنمای طریق فرونشاندن  فنون مربوط به تجزیه سلسله
گانه و عقـل در   توقف حواس پنج 9کاتا اوپانیشاد]. در 690، ص 5هاست [ کردن آن و مهار

                                                                                                                             
1. Asatika 
2. Nastika 
3. Darsana 
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کـه    باره چنـین آمـده اسـت: آنگـاه     شود. دراین جهت رسیدن به حقیقت، یوگا نامیده می
خـورد، آن را سـیر بـرین     گانه توأم با هوش منقرض گردد و عقل تکـان نمـی   حواس پنج

دارد، طریقـت یوگـا    راندن حواس را که انسان را از انحراف مصون مـی  نامند. این عقب می
های  ترین مکتب از میان تمامی فلسفه ]. درواقع، یوگا عملی360-359، ص 21نامند [ می

کنـد کـه همـراه بـا سـعادت و خلـوص        و عملی را مطرح می جهان است که راهی علمی
  ].25، ص 20فردی است [

  
  مبانی مکتب یوگا

پذیر است.  های گوناگونی امکان در مکاتب فلسفی هندی رسیدن به رهایی از طریق روش
کـه در نتیجـۀ تمـایز بـین روح و مـاده حاصـل       شـناختی   در مکتب یوگا، این رهایی بـا  

عبـارتی،   . یوگا سعی بر این دارد تا این جدایی ماده از روح و بـه آید شود، به دست می می
حق از باطل صورت پذیرد و به فعلیت دربیاید. این پیوند به علت نادانی از عدم شناسایی 

د. از طرف دیگر، این نادانی علـت و منشـأ درد و رنـج    ده می بین روح و مراتب ذهنی رخ
وضوع از جنبۀ عملی پرداخته شده است. بـدین  خواهد بود که در مکتب یوگا به این دو م

  سبب، مسئلۀ رنج و مسئلۀ نادانی در طرح مبانی یوگا اهمیت بسیار زیادی دارد.
  

  . مسئله رنج1
در باب فلسفه و چیستی یوگا ابتدا باید به موضوع رنج بپردازیم. بدان جهت که بر اساس 

ناکـامی و سـختی اسـت. حتـی      مبانی یوگا، این جهان آکنده از رنـج و درد و همـراه بـا   
ای  اند؛ بدین سبب، برای رهایی از این رنج باید چـاره  ها هم مشحون رنج و مشقت خوشی

) و 2:15(یوگـه سـوتره   » چیز رنـج اسـت   از دید حکیم همه«نویسد:  اندیشید. پتنجلی می
های فکر هندی تکـرار   این مضمونی است که در دورۀ ماقبل اوپانیشادی، در تمامی شیوه

جنبـۀ مثبـت نیـز دارد. ایـن امـر        قانون هستی، یکعنوانِ  به ده است. البته کشف رنجش
گـرفتن از   کند که تنهـا راه کسـب آزادی و سـعادت کنـاره     پیوسته به حکیم یادآوری می

تعلقــات ایــن جهــان اســت. در تفکــر هنــدی، معرفــت مابعــدالطبیعی معمــوالً هــدفی   
ت حقیقت غایی است که انسان بـا زدودن تـوهم   وسیلۀ شناخ شناسانه دارد؛ زیرا به  نجات

یابـد. از دیـد دو    ) را درمـی 1، آتمـن 1حاصل از جهان پدیدارها، ماهیت حقیقـی روح (پوروشـه  
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و یوگا، رنج در جهل به روح ریشه دارد، یعنـی ریشـۀ آن در التقـاط روح بـا      2مکتب سانکهیه
]. راه نجـات و  510، ص 19اسـت [  3های روانی است که جزء فـرآوردۀ مـاده پراکریتـی    حالت

رهایی از رنج از دید یوگا عبارت است از دستیابی به نوعی از معرفت که میان خـود حقیقـی و   
کند. یوگا راه رسیدنِ به ایـن معرفـت متمایزکننـده را در     بدن تمایز ایجاد می  مجموعۀ ذهن ـ 

روش همـۀ   دانـد و معتقـد اسـت کـه در ایـن      های ذهن و بدن منحصر مـي  فعالیت  مهار همۀ
گیـرد.   شود و امواج توفنـدۀ ناشـی از شـعور تجربـی آرام مـي      های ذهن تمام مي وتصرف دخل

فهمد که خود حقیقـی او متمـایز    شناسد و مي انسان واقعیت حقیقی خود را در این حالت مي
  ].555، ص 6ـ بدن و تعلقات آن بوده و موجودی ازلی و ابدی است [ از مجموعۀ ذهن 

  
  نی. مسئله نادا2

یا جهل را به فقدان دانش معنوی تعبیر کرده اسـت   4اویدیا )2:4یوگا سوتره (پتنجلی در 
شـود. اویـدیا    ها اعم از رنج خفته یا ضعیف، معلق و یا کامالً فعال می که منبع تمامی رنج

بـودن نیـز    یا جهل معنوی منشأ تمام موانع دیگر ازجمله تکبر، هوس، تنفر و عطش زنده
ها چه خفته و ضعیف باشـند و چـه در تنـاوب میـان دو حالـت پنهـان و        هست. این رنج

شدگی هستند. او اویدیا را همچـون خـاکی بـرای پـرورش      فعال، موانعی در مسیر روشن
]. ازنظرِ او، حتی دوام جهان نیز به علـت  113، ص 22داند [ ها با هر ماهیتی می رنج  همه
هـا فقـط در    ز نظـام گسـترش و تجلـی آن   شمار کیهان و نی روح است. اشکال بی» نادانی«

خاطرِ همین  ای وجود دارد که روح ـ خویشتن (پوروشه) از خودش ناآگاه است و به  مرتبه
]. درواقـع،  28، ص 2[ بـرد  مـی نادانی که نسبت به ذات ماورای طبیعی خویش دارد، رنج 
امـری پایـدار و   وانِ عن به آور را این نادانی به معنای واقعی این است که چیز ناپایدار و رنج

  ].35، ص 2فرخنده تلقی کنیم [
سؤال اصلی این است که علت پیدایش این نـادانی چیسـت؟ بـرای سـالک راه یوگـا،      

مجـرد اینکـه    است؛ زیرا به  5مسئلۀ مهم انهدام تموجات ذهنی (پنج دسته چیته وریتی)
تازند و جای  می ای دیگر چون امواج خروشان شوند، پاره برخی از این تموجات منهدم می

ناپذیری در دسـتگاه روانـی    ند. پس باید تصور کرد که منبع پایانگیر میمراتب پیشین را 
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یـا  » نـادانی «د و حتـی  گیـر  مـی هسـتی    انسان هست که جملـۀ ایـن مراتـب از آن مایـه    
پیونـدد. ایـن    واسطۀ همان مرکز سرشار از نیرو به وقوع می روح از ماده به» تشخیص عدم«

نام نهاده است که حاوی کلیـۀ تجـارب   » ضمیر ناخودآگاه«کنندۀ روح را یوگا  همرکز گمرا
های پیشـین ماسـت کـه هـم غیرمسـتقیم بـر سـبیل خصـایص نـژادی و           لطیف زندگی

اند و هم مستقیماً حـاوی   یافته ورسوم قومی و خصوصیات تمدنی خاص به ما انتقال  آداب
هـای خـود، در    گـونی مـداوم قالـب   گونـه تجـاربی اسـت کـه مـا بـر اثـر دگر        تأثرات آن 

  ].664-662، ص 10آوریم [مراتب هستی به دست می سلسله
  

  گانۀ سلوک یوگا مراتب هشت
ای را  گانه برای دستیابی به حقیقت و قرارگرفتن در مسیر نجات، مکتب یوگا اصول هشت

و هـای ذهنـی    کند که درواقع، فنون و ابـزاری بـرای زدودن و پـاالیش آلـودگی     ارائه می
  اند از: روحی هستند، این اصول عبارت

ها که به تهذیب اخالق مربوط اسـت. اگـر آدمـی در     یا همان پرهیزکاری 1مرتبۀ یمه
آرایـد و سرشـت    تحصیل آنان همتی بلند داشته باشد، خویشتن را به فضایل اخالقی می

ص ، 10گردانـد [  کند و آن را آمادۀ دریافـت حقـایق روحـانی مـی     وجودش را تصفیه می
پرهیـز از روابـط    4نکـردن،  دزدی 3گویی، راست 2آزاری، ها شامل بی ]. این پرهیزگاری669

هـا   شـود؛ البتـه ایـن پرهیزگـاری     مـی  6عدم حرص یا نپذیرفتن و نگرفتن هدایا 5جنسی،
  ].63، ص 2ایجادکنندۀ حالت یوگایی نیست، بلکه برای مراحل بعدی ضروری است [

هـای نیکـو در    دادن عـادت  نای آموختن و پرورشکه این اصل به مع 7مرتبۀ نی یمه
ها، تکالیفی نیز هست، ماننـد   موازات آن پرهیزکاری  ]؛ زیرا به565، ص 6خویشتن است [
توجـه محـض و    11تعمـق و مطالعـۀ کتـب مقـدس،     10ریاضت، 9قناعت، 8نظافت و پاکی،
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طـی   ]. در671، ص 10که سالک موظف است از آنان پیروی کنـد [  1تکلف به خداوند بی
 2تعالیم نی یمه، آگاهی و امواج ذهنی متمرکزتر شده و مستقیماً بر نحوۀ عملکـرد یـوگی  

]. هنگامی که فضـایل  44-43، ص 12شود [ های شخصی متمرکز می در خلوت و انضباط
یـوگی   مـثالً ها نیز ظاهر خواهد شـد؛   گانۀ مذکور در جان آدمی مستقر شدند، آثار آن ده

فکر خود را مهار کند. یوگی پـس از طـی ایـن مرحلـه دارای      تواند حس و از آن می پس 
کنـد، بهجـت و    فهمیـد، درک مـی   شود، چیزهایی را که قبالً نمی ذهنی شفاف و زالل می

  ].29، ص 24کند [ ای حس می سابقه سرور بی
هـای بـدنی    ها فقط تمرینات ورزشی نیستند، بلکـه وضـعیت   که آسنه 3مرتبۀ آسنه

آورد.  تحرک، تعادل، بردباری و نیروی حیاتی افزونی را پدید مـی ها  هستند که تمرین آن
ها جملۀ عضالت، اعصاب  دادن آن اند و با انجام ها طی چندین سده به تکامل رسیده آسنه

شـود و آن را   ها بر تن چیره مـی  شوند. یوگی با تمرین آسنه و غدد بدن به کار گرفته می
  ].30-29، ص 1کند [ به محمل مناسب روح تبدیل می

  
  

در تعالیم یوگا گفته شده برای توسعۀ نیروی حیاتی الزم است کـه   4مرتبۀ پرانایامه
که به معنای درک و هوشـیاری از جریانـات انـرژی     5یوگی سه قدم بردارد: اول پراناگیانا

) در تن است. این مرحله با آگاهی از تنفس و ماهیت دم و بازدم آغـاز شـده و بـه    6(پرانا
گانـه و هوشـیاری از عملکـرد     پـنج  7رود؛ یعنی درک وایوهای تری پیش می سطوح ظریف
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که کنترل، تدبیر و تسلط بر جریانات ظریـف پرانـای فـردی     1هاست. دوم پرانانیگراها آن
، فنـون بسـیاری وجـود دارد کـه تحقـق ایـن هـدف را میسـر         2است. در سنت هاتا یوگا

خـودی   وارد حالـت حـبس دم خودبـه   سازد. سوم، پرانایامه که در این مرحلـه یـوگی    می
]. تـنفس نقـش   47-45، ص 12آیـد [  های او پیش می شود و تغییرات کلی در انرژی می

حیاتی در سنت یوگا دارد و با خودآگاهی و حرکت در ارتبـاط اسـت. بـدون تـنفس، نـه      
توانند در بدن زنده بمانند. تمرینات تنفسی توسط یـوگی وی   پوروشه و نه پراکریتی نمی

  ].147-146، ص 17د [ده می سویِ طریق درست ارتباط با نیروی حیاتی سوق هرا ب
کـردن حـواس از ادراک اشـیای     که عبارت از بازداشتن و منصرف 3مرتبۀ پرتیاهاره

]. یـوگی در  567، ص 6داشتن حواس در زیر کنترل ذهـن اسـت [   ها و نگاه مربوط به آن
ای کـه   را بـه محـک تجـرد ذهنـی     تواند درجۀ پیشرفت تمرکز معنوی خود این حال می

شده است، بیازماید. در این مرحلـه، حـواس دیگـر تماسـی بـا       متعاقب حبس دم حاصل 
اشیای خارجی ندارند؛ بلکه بـه جـوهر خـود متکـی هسـتند و بااینکـه مجـرای طبیعـی         

د و به مدد قوۀ مصور ده می ادراکات مسدود شده است، حس باطن به فعالیت خود ادامه
 ].681، ص 10سازد [ ای صور را در خود منعکس می آینه خویش، همچون
کردن ذهن بر روی یـک   داشتن یا ثابت تمرینی ذهنی و عبارت از نگاه 4مرتبۀ دهارنا

]. یوگی در این مرحله کامالً بر یـک موضـوع واحـد یـا     569، ص 6شیء مشخص است [
درحقیقـت، یـک   ]. دهارانـا  38، ص 1کنـد [  تکلیفی که کامالً غرق آن است؛ تمرکز مـی 

دیگر،  عبارتِ انتزاعی دارد. بهصرفاً  است؛ اما مفهومی» عمل تمرکز بر یک نقطه«یا  5اکاگرا
سـاختن جریـان ذهنـی ـ روانـی و       دهارانا بدین لحاظ از اکاگرا که تنها هـدفش متوقـف  

را برای فهمیـدن بـه   » تمرکز«شود؛ این  ، متمایز می»کردن آن بر یک نقطه است متمرکز«
  ].76، ص 2آورد [ دست می

بـه  «و » به تفکـری ژرف فـرورفتن  «، »اندیشیدن«یعنی » دی«از ریشۀ  6مرتبۀ دهیانه
اشتقاق یافته اسـت. ایـن مرتبـه امتـداد زمـانی      » مشاهده و مراقبۀ احوال درون پرداختن

مرتبۀ پیشین یعنی نیروی معنوی اسـت. اگـر حالـت تمرکـز نیـروی معنـوی (دهارانـا)        
 یکپارچـه شـناختی    در زمـان گسـترش بیابـد و اسـتمرار آن از    همچون رودی پیوسـته  
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]. پتنجلـی دهیانـه را   684، ص 10شـود، آن را حالـت تفکـر و مراقبـه گوینـد [      متشکل
  ).3:2تعریف کرده است (یوگاسوتره » جریانی از تفکر پیوسته«

یا یک کیفیت سکون مخصوص یوگـا اسـت تـا    » حالت«بیشتر یک  1مرتبۀ سمادهی
ای نیسـت،   واسطۀ عملی که سازندۀ هیچ نوع تجربه دانش باشد. این حالت به اینکه نوعی 

سازد؛ اما هر سمادهی، خویشتن را کشـف   خودش کشف خویشتن (پوروشه) را میسر می
سازد. پتنجلی و مفسرانش بـین انـواع یـا     کند و هر سکونی رهایی نهایی را واقع نمی نمی

ای کــه در آن   ]؛ سـمادهی 83، ص 2انـد [  مراحل متعدد تمرکز عالی تمییـز قائـل شـده   
یـوگی هنـوز آگـاهی خـود را از دسـت نـداده و بـه مقـام وصـال خـود آگـاه اسـت، یـا            

شود و یـوگی ذهـن خـود را     ای را که به کمک مفهومی ایجاد می دیگر، سمادهی عبارتِ به
سـازد   ای در خأل یـا در عمق مطلبـی فلسـفی یـا مفهـومی انتزاعـی متمرکز می در نقطه

ای که محتـوای   نامند و سـمادهی می 2»سامپرآجنیاتا«کند،  و با آن اتحاد کامل برقرار می
آن از هرگونه شيء و مفهوم تهی است و این مقام را که خارج از هر نوع ارتبـاط عینـی و   

نامند. در این  می 3»اسامپراجنیاتاسامادي«یابد،  مدد پایه یا محملی تحقق می ذهنـی و بی
واسطۀ آن آدمــی بــا اشـیاء ارتبـاط برقـرار       مادهي شعور فردی شخصی که بهحالت، س

رود؛ چراکـه   شود، از بـین مـی   بودن نفس عالم و شيء معلوم آگاه می کند و به یکسان می
دیگر شــيء و مفهــومی نمانـده کـه شـعور و آگـاهی بـر آن اسـتوار باشـد، بلکـه ایـن            

ل انســـان در ذات ابــدیت و اتحــاد و و اســتغراق کامــ» فنــا فــی هللا«حالــت » ســمادهي«
مقامي، وجدان و آگاهی و عقـل، همگـی از    همانندی محض با مبدأ است. در این مقام بی

شـود و یـوگی بـه درجـۀ واالی رهـایی و       ایستد و عقل به ناتوانی خود آگاه می کار بازمی
  ].205، ص 18شود [ تجرد نائل می

  
  نقش استاد در سلوک یوگایی

ردن مراتب کمال و قرارگرفتن در مسیر صـحیح، ابتـدا یـافتن فـردی کـه      ک منظورِ طی به
خود این مسیر را طی کرده باشد، ضروری است. استاد و راهنمای حقیقی در ایـن میـان   
کسی است که حقیقت وجود خویش را یافته باشد و در تمام مراتب هستی حضـور دارد.  

های راه یوگا تا حد  ها و رنج ع، سختینام دارد. موان 4»گورو«چنین استادی در مکتب یوگا 
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شوند. او یک راهنمـای عـادی نیسـت، بلکـه آموزگـاری       زیادی به یاری گورو برطرف می
آوردن مایـۀ گـذران زنـدگی، روش     دسـت  جایِ آموزشِ چگـونگی بـه   روحانی است که به

 بخـشِ  دهندۀ دانش روح است. او از طریـق عشـق، الهـام    آموزاند. وی انتقال زندگی را می
» گـورو «]. پـس معنـای   15، ص 1اعتماد، سرسپردگی، نظم، درک عمیق و اشراق است [
در هـیچ قیـدی حتـی قیـد     » گورو«معادل معلم اخالق، معلم یوگا یا از این قبیل نیست. 

  ].74، ص 12آموزش و تربیت نیز محدود نیست [
  

  رسیدن به آگاهی متعالی در مکتب یوگا
دانند. هنگامی کـه   ندیشه را تجربۀ آگاهی متعالی میدر مکتب یوگا حالت توقف ذهن و ا

کند، آگاهی متعالی کـه هـدف وی    ایستد و حالت خأل پیدا می اندیشه و فکر یوگی بازمی
شود. آگاهی متعالی نوعی آگاهی و قدرت ناشناخته است که بـر خـرد و    است، پدیدار می

ازاینکـه یـوگی    ست. پـس شود و آنگاه دیگر یوگی خودش نی بینش و ارادۀ یوگی غالب می
سطح هوشیاری خود را به انرژی درون خویش گسترش داد و توانسـت آگاهانـه و کـامالً    

ای  ها را درک کند، آگـاهی  های درونی خویش را به نظاره بنشیند و لطافت آن رها، انرژی
در وجود وی ساری خواهد شد که همراه با درک یگانگی با هستی است. در ایـن مرتبـه،   

چنـان   چنان آرام است که گویی در خواب است و قوای ذهن او آن واس وی آنجسم و ح
  هوشیار که گویی بیدار است.

گانۀ خویش تسلط یابـد، در کنتـرل نفـس بـه یـک       هنگامی که سالک بر اندام هشت
شود که بـر   یوگی کامل تبدیل خواهد شد و از پرتوافکنی انرژی پوروشه دارای قدرتی می

هـای گونـاگون بـا یکـدیگر کـار       د. در این مرحله، اندامگذار میمند چیز تأثیری سود همه
، ص 23یابد [ نهایت، شخص به هماهنگی ذهن و بدن دست می کنند، تا جایی که در می

هـای   قـدرت «اش رسـیده باشـد، بـه     ]. یوگی وقتی به این مرحله از انضـباط مراقبـه  340
یافتن بـر سـمادهی    اقبه و با دستیابد. وی با تمرکز، مر دست می 1(سیدهی)» آسا معجزه

ـ به برخـی    2دیگر، با عمل سم یمه عبارتی موردِ شیء خاص یا نوع کاملی از اشیاء ـ به  در
یابـد. وی در   اش دسـت مـی   ء یا اشیای مربوط به تجربه های نهفته در رابطه با شی قدرت

ت ذهنـی ـ روانـی    پایان حاال های بی نتیجۀ سم یمه و در ارتباط با مفاهیم، به تمام رشته
بار بر مفهوم درون چیره شـده اسـت، تمـام حـاالت      ؛ چون یوگی یک برد میدیگران پی 
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بیند و قادر است تا این مفهـوم را در روان دیگـران    خودآگاهی را ـ مثل پردۀ سینما ـ می  
هـایی را کـه ایـن مفهـوم موجـب       کرانگـی وضـعیت   تواند بی نیز به روی پرده آورد. او می

بـرآن، بـه    تنها حقیقت مفهوم را در خود جذب کرده، بلکـه عـالوه   یند؛ زیرا نهشود، بب می
اش نیز نفوذ کرده و از طریق مفهوم و ماننـد آن، مالـک سرنوشـت انسـانی      پویایی درونی

]. او با ضبط حواس جسمانی و دمـاغی، درون خـود را از   90-88، ص 2خود شده است [
تـرین حالـت کـه حالـت      کند و بـه عـالی   می ها و آرزوها خالی جمیع تمایالت و خواهش

هـا از جلـو    هـا و حجـاب   خواهش شـد، پـرده   رسد و چون آدمی بی خواهشی است، می بی
چیـز وهمـی و بیمـی     کس و هـیچ  شود. در این حالت، او را از هیچ دیدگانش برداشته می

جـه  نیست؛ زیرا تقید و تعین از نظرش برخاسته است و به غیر از ذات مطلق به چیزی تو
هـای یوگـا کشـف قلمـرو      واقع، در اندیشۀ یوگي، هـدف روش  ]. در696، ص 5کند [ نمی

تجربۀ فرامادی و نیز هویداساختن واقعیت انسـان و جهـان، یعنـی نفـس واقعـی اسـت؛       
دهـد و یگانـه سـعادت     چیزی که تا ابد، پاك و روشن و آزاد به حیـات خـود ادامـه مـي    

ه آن نائل شود، به مقصود نهایی یعنی نجـات  ناپذیر است که هرکس ب راستین و دگرگون
  ].577، ص 6از تناسخ دست یافته است [

طورِکامـل و   وقفـه رسـید، بـه    حقیقت، وقتی انسان به مرحلۀ تمرکـز کامـل و بـی    در
 رسـد. از  ای که بر آن تفکر و تدبر کرده است، به آگـاهی مـی   ء دربارۀ شی روشنی تمام، به
 شـود. همچنـین، از   خـودی در مراقبـه گفتـه مـی     یـا بـی   1جهت، به آن پراجناتا یوگا این

د و خود بـه صـورت آن شـیء    گیر میکه ذهن در این مرحله، کامالً در شیء قرار  آنجایی
نامنـد. در مرحلـۀ بعـد، یعنـی      مـی  3یا سام پراجناتا سمادهی 2آید، آن را ساماپاتی درمی

شـده اسـت و دیگـر نـه     های ذهنی کامالً متوقـف   وتصرف همۀ عملیات و دخل 4نیرودها،
خـودی   اندیشد. این مرحلۀ بـی  شناسد و نه دربارۀ چیزی می داند و می ذهن چیزی را می

در جذبه است که در آن، ذهنیات آشکار و پنهان دربارۀ هر چیز، چه ذهنی و چه عینـی،  
قـراری   وبـاالیی و بـی   گونه ناهمواری، فرازونشیب، پسـتی  شود. دیگر هیچ کامالً ناپدید می

هـا و   وتصـرف  ی وجود ندارد. ذهن کامالً از کـار ایسـتاده اسـت. توقـف کامـل دخـل      ذهن
 5ها و اصوالً هرگونه عملیات ذهنـی یـا اصـطالح مشـترک سـمادهی ـ یوگـا        سازی معلوم
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ها زمینۀ الزم را برای تحقق و شکوفایی نفس مهیا و آمـاده   د؛ زیرا هر دوی آنشو نامیده می
تـرین و   ]. ذهن وارسته و رهـا میراثـی اسـت کـه تنهـا شـجاع      560- 559، ص 6سازند [ می

هـای   یابند. در این صورت، هیچ سـدی در جریـان انـرژی    ها به آن دست می داناترین انسان
رسد. این یگانگی با هستی همپای معرفـت   گی آگاهانه میفرد باقی نخواهد ماند و او به یگان

 ]. در19، ص 12های لطیف انسانی خواهـد بـود [   ترین احساسات و توانایی و متضمن عمیق
یابـد و از   نتیجه، نفس به حقیقت خویش که همانا شعور و آگاهی محض است، معرفت مـی 

  ].94- 93، ص 4شود [ می ند م ذات بهره به سعادت و بهجت این وجود سراسر آگاهی و قائم
  

  معرفی مکتب ذن
ذن بودیسم مکتبی است از شاخۀ مهایانۀ بودائی که در قرن ششم بعد از میالد در چـین  

گذاری شد و از آنجا به ژاپن انتقال یافت و سپس به سراسر جهـان گسـترش یافـت.     پایه
هـم در بـر دارد.    را 1بر اینکه مکتبی بودائی است، اصولی از مکتب تـائو  مکتب ذن عالوه

 بـرد  میای خاص خود ندارد و مصطلحات مهایانه را آزادانه به کار  مکتب ذن نظام اندیشه
نـوعی ایمـان نیـز    صـرفاً   پرهیـزد. ذن  یازیدن به هرگونه الگوی خاص تفکر مـی  و ازدست

انگیزد که هیچ جزمی یا اعتقادی را بپـذیریم. آنچـه اسـتادان ذن     نیست؛ زیرا ما را برنمی
هایی کـه بـیش    کنند، نوعی تجربه است و این تجربه باید به شیوه از همه تأکید میبیش 

واقـع، ذن بودیسـم طریقـت و     ]. در184، ص 8از همه مخـتص ذن اسـت، بیـان شـود [    
های رسمی و صوری اندیشۀ مدرن غربی  یک از گروه نظرگاهی است از زندگی که به هیچ

طریـق  «عنـوانِ   بـه  ه در هنـد و در چـین  ای اسـت ازآنچـ   تعلق ندارد. این مکتـب نمونـه  
گونه تعریف صـریح و   تواند هیچ شده است. یک طریقت رهاسازی نمی  شناخته» رهاسازی

قطعی و مطلقی داشته باشد. برای تعریف آن باید بگوییم ذن چه چیـزی نیسـت! تقریبـاً    
هـای سـنگ از یـک بلـوک سـنگی،       مثل یک پیکرتراش که از راه تراشیدن یا کندن تکه

  ].11، ص 15بخشد [ کند و به پنداری شکل می ای را آشکار می مجسمه
  

  های مکتب ذن مبانی اندیشه
که مبانی ذن دربردارندۀ اصـول بـودائی (شـاخۀ مهایانـه) اسـت. بـدین سـبب،         آنجایی از

های مکتب ذن نیز هسـت. ایـن مبـانی     مفاهیم اصلی مهایانه درواقع، همان مبانی اندیشه
  ت:شامل موارد زیر اس

                                                                                                                             
1. Tao 
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  . نظریۀ شناسایی1
تـوان در ایـن مکتـب برشـمرد: یکـی شناسـایی شـهودی         اصوالً دو نوع شناسایی را مـی 

ی انگـار  دوگانهدر شناسایی شهودی،  2و دیگری شناسایی واگشاینده (وجنیانه). 1(پرجنیا)
عبـارتی، واگشـاده    وجود ندارد؛ اما در شناسایی وجنیانه شناسنده و موضوع شناسایی، بـه 

چیـز را   د. در شناسایی وجنیانه یکگیر مید. این نوع شناسایی از راه خرد صورت شون می
نگـریم. در ایـن نـوع شناسـایی هـر چیـزی بـه اجـزای          تک اجزا و مجزا از هم می با تک
چیز همان طـور کـه هسـت،     شود؛ اما شناسایی پرجنیا شناخت یک اش تجزیه می سازنده

ین نوع شناسایی، برخالفِ شناسایی وجنیانـه،  بدون تقسیم به اجزای گوناگون است. در ا
پـذیرد. در ایـن    ای صـورت مـی   شود. این شناسایی بدون هیچ واسطه کل پدیده دیده می

شناسایی، شناسنده و موضوع شناسایی یکی هستند و هرچه هست، یکی اسـت. در ایـن   
اصـل  نوع از شناسایی، استدالل و تعقل جایگـاهی ندارنـد. درواقـع، شناسـایی مطلـق و      

کـه هسـتند،    شناسایی نیز همین شناسایی پرجنیا است. اگـر بخـواهیم چیزهـا را چنـان    
بنگریم؛ باید حقیقت مطلق را بشناسیم. پرجنیا کـه درواقـع، همـان شناسـایی شـهودی      
است، باالترین مرتبه در مسیر بیداری است که همان حقیقت مطلق است. دسـتیابی بـه   

شـدگی   همین شناخت کامل و مطلق یا روشـن  این شناخت حاصل تجربۀ درونی است و
  ].47-45، ص 9انجامد [ می 3است که به رهایی نهایی در مکتب بودا، یعنی نیروانا

  
  4. معنای چنینی2

شدگی است و همان حقیقت مطلق است که در مهایانـه، ایـن    شناسایی مطلق هستۀ روشن
ـ    شود. از نامیده می» شناسایی چنینی«شناسایی  ودا هسـتی را از اندیشـه و   آنجاکـه آیـین ب

است، در جهـان اندیشـه   » چنینی«کند؛ آنچه در جهان بیرونی  اندیشه را از هستی جدا نمی
است. چنینی ـ چـون شناسـایی مطلـق ـ در حـوزۀ شناسـایی        » شناسایی مطلق«یا درونی 

تـوان شـناخت. شناسـایی چنینـی      تجربی یا حسی نیست. آن را با تعقل و اسـتدالل نمـی  
هسـتی  «یـا  » طبیعت خـود «که هستند و دریافتن چیزها در  به چیزهاست، چناننگریستن 

که هستند ـ یعنی در حالت چنینی چیزهـا ـ بازگشـتن     هاست. دیدن چیزها چنان آن» خود
به آن حالت جان است که هنوز دوگـانگی یـا دویـی ـ یعنـی تقسـیم دوگانـۀ شناسـنده از         

  ].18، ص 3آن راه نیافته است [سو و موضوع شناسایی از سوی دیگر، ـ در  یک
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  1. تهیت3
شود. تهیت بر فضای خـالی داخـل    ناشی می 2اندیشۀ تهیت در آیین بودا از اندیشۀ ناخود

هر چیز، یعنی نداشتن همانی یا هویت این چیز، نه نبودن یا غیاب خود این چیز داللـت  
به این معنا کـه  وجو کرد،  وارگی جست دارد. به همین طریق، در هر چیزی باید یک تهی

بـودن   بـودن را نبایـد نیسـت    آن چیز از یک هویت مطلق عاری و خالی است. البته تهـی 
چیـز در ایـن کـالم     دانست. درواقع، از این تهیت است که همۀ نمودها هستی دارند. هیچ

شرط آنکه چیزها را در پرتو ناخود و نپایندگی نگاه کنیم؛ بنابراین، اندیشۀ  مهم نیست به 
  ].119-117، ص 14ها نیست [ ثبات هستی چیزها است و به معنای نفی آنتهیت ا
  

  . نفی منطق و ذهن4
هـای عقلـی    های شرق، ذن تنها مکتبی است که بر نفی منطق و اسـتدالل  در بین مکتب

تصریح دارد. ذن بر این موضوع استوار است که زندگی در درون فرد جریان دارد و نبایـد  
طقی زندگی کرد، بلکه باید قوانین مخصوص بـه خـود را آفریـد.    خود را درگیر قوانین من

هـای عقلـی و    ذن بر نوعی سادگی استوار است که منظور از آن، همان درگیـر اسـتدالل  
نشدن است و دیدن واقعیت همان طور که هست. در منطـق و اسـتدالل همـواره     فلسفی

ایی از ایـن رنـج الزم   شود و برای رسیدن به حقیقـت مطلـق، رهـ    ردپایی از رنج دیده می
های بشری یعنی ذهـن و عقالنیـت در ذن جایگـاهی ندارنـد.      ترین ساخته است. برجسته

یک بودائی ذن فقط به دنبال محتوای عرفانی است و ادراکات عرفـانی دردسـترس عقـل    
های عرفانی پیرو ذن بعـد از حصـول، دردسـترس     د. البته ممکن است یافتهگیر میقرار ن

هـای   های شخصی و دریافت ها تنها از طریق آزمایش ؛ اما نیل به آن یافتهعقل قرار بگیرد
  ].64، ص 11پذیر است [ باطنی امکان

  
  )3معنای مراقبه در ذن (ذاذن

آوردن چیـزی   دسـت  واقع، مراقبه در ذن نوعی نشستن است، بدون اینکـه در پـی بـه    در
ه است. با مراقبـه در ذن  شود، همین مراقب شدگی منجر می باشی. تنها راهی که به روشن

ای که همـراه بـا سـکون فکـر و آگـاهی       یابیم؛ تجربه فرد دست می ای منحصربه به تجربه
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هـا از   لحظه و شفاف است. هنگام مراقبه باید تمامی افکار را ساکت و تمامی خواسته به لحظه
تـرین   عمیـق  ها را متوقف و نوعی ارتبـاط بـا   ها، حتی نگرانی طلبی قبیل امیال و آرزوها، جاه

های وجود خویش برقرار کنید. در طی این پروسه، ذهن باز و شفاف و پاک خواهد شد  الیه
هـا ایـن پتانسـیل را در     ناپذیر است. تمامی انسان و به آرامشی دست خواهد یافت که تزلزل

  درون خود دارند که به این لحظۀ ناب یگانگی با جهان دست پیدا کنند.
شـود کـه بـه یـاد بیـاوریم ذن واقعیـت را        گامی آشـکار مـی  وابستگی ذاذن به ذن هن

بینـد. بـرای دیـدن جهـان      اش و همان گونه که هست مـی  چنینی صورتِ این مستقیماً به
ها و انتزاعات، بایـد   شدگی به گروه هستی همان گونه که واقعاً هست، یکجا، بدون تقسیم

اه کنـد. بنـابراین، معنـای    انسان با یقین و ذهنی که تحت کنترل خیال نیست، به آن نگ
های درونی و بیرونـی را از   ذاذن این نیست که با ذهنی مبهوت که تمام تأثیرات احساس

طورِسـاده عبـارت اسـت از     ای بنشینیم. معنی این کار به خود دور کرده است، فقط گوشه
 آگاهی گسترده و احاطۀ کامل بـدون تعبیـرات خیـالی از هرآنچـه اینجـا و اکنـون روی      

ترین احساس از اینکه بین خود شخص و دنیای  د. این آگاهی همراه است با روشنهد می
خارج، بین ذهن و محتویـاتش کـه صـداها و منـاظر گونـاگون و سـایر تـأثیرات محـیط         
پیرامون او باشد، تفاوتی نیست. بدیهی اسـت کـه ایـن احسـاس بـا کوشـش بـه دسـت         

گونه نظر و غرضی بنشیند  بدون هیچد که انسان ده می آید، بلکه تنها هنگامی دست نمی
  ].204-203، ص 15و به مراقبه بپردازد [

  
  در مکتب ذن 1معنای کوآن

هایی است که از اسـتادی کهـن بـه     در سنت ذن منظور از کوآن در اصطالح نکته یا نکته
هـای   هـا همـه روش   وگویی است میـان اسـتاد و شـاگردی و ایـن     جا مانده است یا گفت 

طـورکلی، مـراد از کـوآن     هسـتند. بـه    ن جان رهـرو بـه حقیقـت ذن   گشودن و شکوفاند
فراتررفتن از دوگانگی حواس است. کـوآن نـه معماسـت و نـه اشـارۀ هوشـمندانه، بلکـه        

دربارۀ کـوآن   ].72-71، ص 3است [ نممکتاحدِّکردن شک و دورراندن آن  هدفش بیدار
آگاهی ما نفـوذ کنـد و     ون نیمهنباید اندیشید یا به حافظه رجوع کرد. باید بگذاریم به در

در موقع مناسب از آن سر بر خواهد آورد و ناگهان شهودی را به ذهن عرضه خواهد کرد 
توان رسید. بدین سبب، نباید کوآن را مفهـوم   که هرگز با تسلسل اندیشۀ آگاه به آن نمی

                                                                                                                             
1. Kōan 
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ا اینکـه  وجود خویش درک کنیم تـ   روشنفکرانۀ ذهنی پنداشت، بلکه باید کوآن را با همه
تواند پاسـخ آن را بیابـد. اگـر     به آگاهی ساتوری تبدیل شود. تنها یک ادراک شهودی می

  وتحلیل کنیم و آن را توضیح دهیم، به موضوعی برای اندیشـۀ  سعی کنیم کوآن را تجزیه
 ].111-110، ص 7شود [ خودآگاه تبدیل می

ون همراهـی کـوآن، آن   تنهایی و بـد  نشستن، به مراقبه در سنت عرفانی ذن ذاذن و به
اند. از طریـق   د. درواقع، کوآن و ذاذن دو بال یک پرندهده می ارزش اولیۀ خود را از دست

 یافت. از طرف دیگر، وسیله به ساتوری دست  توان به حل کوآن پرداخت و بدین ذاذن می
  شود. وسیلۀ کوآن تمامی طرق استدالل و برهان مسدود می به

  
  نقش استاد در طریق ذن

مامی مکاتب بر نیاز به استاد و راهنمای سلوک معنوی تأکید دارند. آموزش در ذن هـم  ت
هـای مسـتقیم    صـورتِ پرسـش   صورتِ بحث و مکالمه میان استاد و شاگرد است که به به

د کـه حتـی گـاهی بـا     دهـ  مـی  یی نامرتبط و غیرمستقیمها پاسخشود و استاد  مطرح می
ز این طریـق سـعی دارد، شـاگرد را بـه فراتـر از      خوردن شاگرد همراه است. استاد ا کتک

اسـتاد تنهـا بـا     .اندیشه راهنمایی کند. این استاد خـود بایـد بـه بیـداری رسـیده باشـد      
شـدگی   کردن به شاگرد بدون هیچ سؤالی قادر است تا درک کند که آیا وی به روشن نگاه

به ذن و جهـان  رسیده است یا خیر. استاد ذن باید در درون خود احساسی عمیق نسبت 
هستی داشته باشد؛ احساسی که همراه با نوعی آسودگی و رهایی و سبکی همراه اسـت.  

کنـد؛   درنهایت، درست است که رهرو راه ذن با راهنمایی استاد مسیر حقیقی را پیدا مـی 
برداشتن در این مسیر و پیمودن آن تنها به دست خود رهـرو اسـت و خـود بایـد      اما قدم

  های سخت و دشوار آن برآید. کند و از پس آزمایشاین مسیر را طی 
  

  ساتوری و رسیدن به آگاهی متعالی در مکتب ذن
کردنـی   بیـان  ناپذیر است؛ چراکه با کلمـات و سـخن    ساتوری در مکتب ذن تقریباً تعریف

نیست. درحقیقت، ساتوری شناسایی و معرفت شهودی اسـت کـه از نگـرش بـه درون و     
آید. ساتوری حالتی است  هستند، به دست می که چنان آنمور، طبیعت خویش و نگاه به ا

هـای خـود    که از منیـت  کند، چرا که در آن فرد معنای وجود خاص خودش را کشف می
یافته است و خـود را عاشـقانه بـا تمـامی عـالم       تهی شده و به حالتی از فقر و خأل دست 
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یکپارچگی آگاهی نیست ]. درواقع، ساتوری چیزی جز 9، ص 16د [ده می هستی تطبیق
، ص 9اش اسـت [  هـای پویـایی   شدن آگاهی در همـۀ زمینـه   که نتیجۀ آن بیداری و آگاه

معنـی آن ایـن   ». ادراک ذاتی عمـل عـالی اسـت   «ای در ذن هست که:  ]. گفته243-244
است که نباید هیچ فرقی بین ادراک بیداری (ساتوری) و پرورش ذن در مراقبـه و عمـل   

ای برای رسیدن  ه ممکن است تصور شود که تجربه و روش ذن وسیلهک قائل شد. درحالی
شدن نیسـت کـه بـه تمـرین ذن      به سرحد بیداری است. به دیگر سخن، انسان برای بودا

د، بلکه چون خود از آغاز یک بوداست و این ادراک ذاتی نقطۀ آغـاز زنـدگی ذن   پرداز می
  ].202-201، ص 15است [

ای که همیشه و حتـی   د، آگاهیده می ی را به ما نشانتمرین ذن راه رسیدن به آگاه
ایم و با تمام آنچه در دوروبر ما اتفاق  در خواب حاضر است. معموالً ما غرقۀ فعالیت روزانه

غلـط   کنـیم، چـون بـه    وجو مـی  شدن را فعاالنه جست شویم. ما این یکی افتد، یکی می می
رسـیم کـه کـامالً درگیـر      اهنگی مـی طورکلی، موقعی به یگانگی یا هم معتقدیم که ما به

زندگی باشیم؛ اما یگانگی حاصل از این پنداری و وهمی است. ما تعارضات خود را درمان 
کنیم. درواقع، در  ها را زیر یک جریان انرژی و شیدایی و تالش فرومی کنیم، فقط آن نمی

د. بـدین سـبب،   ذن جان یا دل باید بیدار شود؛ اما روی چیزی نماند یا به آن متکی نباش
]. 84-83، ص 13انـد [  آگاهی نام دیگری است کـه بـه ایـن حالـت روانـی بیـداری داده      

کننـد کـه    کننـد و گمـان مـی    ها معنی این آگاهی را درست تفسیر نمـی  متأسفانه خیلی
یا خودنگری؛ اما این مشاهدۀ خود کامالً خـالف  » مشاهدۀ خود«آگاهی چیزی است مثل 

کند. مشـاهدۀ   ساده است. این کار فقط وضع ما را بدتر می بسط توجه روشن و دانستگی
تواند یک توهم یا پندار وحدت ایجاد کند؛ اما باالخره کـارش   شدن می خود هم مثل یکی

  ].85، ص 13این است که حس جدایی یا دویی را در ما افزایش دهد [
  
 گیری نتیجه

مکتب ذن در شـرق دور   مکتب یوگا که در هند دارای پیشینه بسیار زیادی است و با
هایی  های زیادی دارد؛ ولی از برخی جهات نیز تفاوت نظرِ مبانی و اصول فکری شباهت از

ها تأثیرپذیری مکتب ذن از فرقه مهایانه بـودایی اسـت    با یکدیگر دارند. علت این شباهت
در شـرق دور رواج   گیـری  شـکل تدریج، بعـد از   که ریشه در فرهنگ کهن هندو دارد و به

ها نفوذ مبانی تفکر تائویسم و فرهنگ شرق دور در  یدا کرد. اما علت وجود برخی تفاوتپ
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رنج از مبانی مشترک هر دو مکتب اسـت؛ زیـرا هرگونـه      مکتب عرفانی ذن است. مسئله
  رنـج   دهنـدۀ  نـوعی پـرورش   انسانی خود دربردارندۀ رنج است و تمامی حـواس بـه    تجربۀ

یز میـان روح و مراتـب ذهـن از جهـل و نـادانی مشـتق       هستند. از طرف دیگر، عدم تمـا 
نادانی یا  ین علل رنج انسانی در هر دو مکتب شمرده شده است. اینتر مهم شود که از می

رود. درواقـع،   وجودآورنـدۀ جریانـات ذهنـی بـه شـمار مـی       شناختیِ به اویدیا علت هستی
ایـم؛   هل و نادانی شدههنگامی که بین روح و مراتب ذهن تفکیکی قائل نشویم، مرتکب ج

جهـت، دچـار رنـج و      ایـن  شود و از زیرا روح با ذهن و حاالت روانی آن یکی انگاشته می
رسـد. اگرچـه مسـئله رنـج در هـر دو مکتـب        شود و به آرامش حقیقی نمی گرفتاری می

شود و ماننـد   مشترک است؛ اما در سنت ذن اهمیت زندگی و ارتباط با طبیعت انکار نمی
کند. در کنار این  فسیر هندویی از زندگی و جهان هستی خود را کامالً جدا نمییوگا در ت

مبانی مشترک، نقش استاد معنوی نیز در هر دو مکتـب بسـیار برجسـته اسـت، اگرچـه      
هایی در رفتـار   شیوۀ تأثیر گذاری استاد بر شاگرد در هر دو مکتب یکسان نیست و تفاوت

وجواب یـا مونـدو در مکتـب ذن     وگو و سؤال ۀ گفتشیو مثالًنسبت به شاگرد وجود دارد. 
  چنین نیست. بسیار شایع است؛ اما در سنت یوگا این

ین ابـزار  تـر  مهم های ذهنی و تفکیک آن از روح متعالی اگرچه اهمیت کنترل فعالیت
برای رسیدن به آگاهی متعالی در هر دو مکتب هست؛ اما در مکتـب یوگـا، رسـیدن بـه     

د کـه در  گیـر  مـی شدن از رنج و نادانی از طریـق ابزارهـایی صـورت     آگاهی متعالی و رها
های بدنی و کنترل نفـس   به تمرین ج،یتدر بهمرحلۀ اول، جنبۀ پرورشی و اخالقی دارد و 

شود تا آمادگی الزم برای تمرکز و مراقبه به وجـود آیـد و درنهایـت،     و حواس کشیده می
ترل حواس در کنـار حرکـات بـدنی    آگاهی متعالی شکوفا شود. اهمیت حبس نفس و کن

خاص در این سیر معنوی بسیار مشهود است. در ذن نیـز توجـه بـه مسـائل پرورشـی و      
های بدنی و کنترل نفس و حواس اهمیت دارد. همچنین، مراقبـه و   اخالقی در کنار شیوه

 تمرکز نیز برای رسیدن به ساتوری دارای اهمیت بسیار زیادی است.
های فلسفی و عقلی یـا ذهنـی نیسـت؛     تعالی از جنس آگاهیدر مکتب یوگا آگاهی م

کند و در محـدودۀ   بلکه از جنس آگاهی شهودی است که همۀ وجود انسان را درگیر می
گنجد؛ زیـرا ذهـن و اندیشـه در ایـن      زمان و مکان و ادراکات عقلی و حسی و ذهنی نمی

اراده شـخص غالـب    شود. درواقع، ایـن نـوع آگـاهی بـر خـرد و      مرحله کامالً متوقف می
شدگی در ذن همـان   شود. همچنین، روشن های ذهنی کامالً متوقف می شود و فعالیت می
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دانستن خویش با هستی و حقیقت ازلی و فناناپذیر است. درک حقیقـت   یگانگی و مرتبط
شدن به ایـن حقیقـت و    وجود؛ حقیقتی که هم در خویشتن و هم فراتر از آن است. واقف

کند که حتـی   همات ذهنی دریچۀ جدیدی از آگاهی به دید انسان باز میکردن از تو عبور
هـای   اهمیت خودشناسـی و درک الیـه   در رفتار و احساسات شخص نیز تأثیرگذار است.

شـدن بـا هسـتی کـه بـه       عمیق وجود خویش نیز برای رسیدن به وحدت درونی و یکـی 
شود، نیـز در هـر    می شود و هدف غایی در هر دو مکتب محسوب رهایی انسان منجر می

  دو مکتب یوگا و ذن بسیار اهمیت دارد.  
وجود موانع در سیر مراقبه درونی برای یگانگی با هستی از دیگر مسائلی است که در 
هر دو مکتب مطرح است. در مکتب یوگـا مـوانعی ماننـد؛ عـدم تعـادل جسـمانی، نبـود        

پرسـتی، دانـش    آسـانی، نفـس   اعتنایی، تن توجهی یا بی آمادگی روانی، شک یا دودلی، بی
شـود؛   نادرست، عدم مداومت اندیشۀ تمرکز و ناپایداری در نگاهداشت تمرکز مطـرح مـی  

نگـری و انهـدام امـواج ذهنـی      کشی و درون ترین مانعی که یوگی را در راه نفس اما بزرگ
ای  گانـه  کند، تأثرات ذهنی ضمیر ناخودآگاه است. در مکتب ذن نیز موانع پـنج  تهدید می

رسـد، حـال ایـن شـادمانی همـان       ها به شادمانی مـی  اند که رهرو با زدودن آن شده بیان 
آزادی و رهایی از احواالت قبل از رسیدن به آگاهی است. این پنج مانع شـامل شـهوت و   

آرامـی و هیجـان، شـک و     جویی، بدخواهی و ارادۀ نادرست، تنبلـی و افسـردگی، بـی    کام
یگر عدم حضور در لحظه است. هنگامی کـه ذهـن کـامالً    شود. ازجمله موانع د دودلی می

حال است، لحظۀ تجربه است. ذن درواقع، حضـور مـداوم     حضور دارد و معطوف به لحظه
پنداشتن خـود و ذهـن اسـت.     اندیشۀ آدمی در لحظۀ حال و اکنون است. مانع دیگر یکی

ی و کاذب منجـر  وقفه است، این هیاهو به پیدایش خود ذهن ذهن ما در حال هیاهوی بی
ی جای دارنـد، بـه ایـن    انگار دوگانهکه تفکر و استدالل هم در محدودۀ  شود. ازآنجایی می

توان به ذن دست یافت؛ بنابراین، تفکـر هـم مـانعی بـر راه آگـاهی در       سبب با تفکر نمی
  رود. مکتب ذن به شمار می

شود که در  از جهت مراتب ذهنی و خودآگاهی در مکتب یوگا و ذن، الزم است گفته
جویانه وجود دارد و هـدفی   ویژه یوگا، نسبت به ذهن نگاهی برتری مکاتب فلسفی هند، به

کند، کنترل ذهن و طبیعت آن است. هدف یوگا حـذف مراتـب    هم که متعاقباً دنبال می
ذهنی و نفسانی و عقالنی است که کلیۀ ادراکـات آدمـی از قبیـل عقـل و خودآگـاهی و      
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 در آن پذیرفتـه  1شود؛ اما در مکتب ذن کـه اصـول تائوئیسـم    مینفس و حواس را شامل 
پذیرند و سـعی در زدودن موانـع    شوند و آن را می تبع آن با ذهن همراه می شده است، به
بـراین، آنچـه    عـالوه  کننـد.  واقع، این موانع محصوالت خود ذهن هستند، می ذهن که در

، این است که یوگی از زندگی دنیـوی  سازد مکتب یوگا را از ذن در این زمینه متفاوت می
کند. وی با تمرین فنون یوگا، درواقع، مخالف آنچه طبیعت انسانی است، عمـل   پرهیز می

د؛ امـا در ذن  دهـ  مـی  کند. وی در برابر تمایالت عادی زندگی دنیوی واکـنش نشـان   می
یـد بـا   رهـرو ذن با  طور نیست و نسبت به طبیعت وجود انسانی مخالفتی وجود ندارد. این

عبـارتی، ذن را بایـد زنـدگی     تمام وجود و هستی خویش در مسیر آگاهی حرکت کند. به
اسـت کـه در   بـه همـین جهـت،    کردن جریان زندگی کار ذن نیست. شاید  کرد و متوقف

هایی که در یوگا در طی مسیر رهایی بر آن تأکید شـده اسـت، تائیـد     مکتب ذن، ریاضت
کنـد کـه حجـابی میـان انسـان و       ذهنی تلقـی مـی   های ها را همچون بت شود و آن نمی

 جهت و از طرف دیگـر،  بدین سبب، توجه به مسئلۀ زندگی از یک حقیقت مطلق هستند.
  تر است. تر و عمیق ارتباط عمیق با طبیعت در مکتب ذن نسبت به یوگا بسیار گسترده
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