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תודות
ברצוני להודות לדר' רועי צהר אשר באמצעותו התוודעתי לחכמת האין חקר של
תורת היוגצ'ארה .אני אסיר תודה להנחייתו המסורה ,הממוקדת ומאירת העיניים
אשר עזרה לי לבטא את מחשבותיי ורעיונותיי בבהירות .אין לי ספק שמבלעדי אלו
הייתי הולך לאיבוד בנושאים החמקמקים והמורכבים שהתורה היוגצ'ארית פורשת
לפני קוראיה.
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אֲ נִי אֹומֵ ר ֶּבאֱ מּונָה שְׁ לֵ מָ ה
שֶּ הַ תְׁ פִ ּלֹות ָק ְׁדמּו לֵ אֱ ֹלהִ ים
הַ תְׁ פִ ּלֹות יָצְׁרּו אֶּ ת הָ אֱ ֹלהִ ים,
ָאדם
הָ אֱ ֹלהִ ים יָצַר אֶּ ת הָ ָ
ָאדם יֹוצֵר תְׁ פִ ּלֹות
וְׁהָ ָ
ָאדם.
שֶּ ּיֹוצְׁרֹות אֶּ ת הָ אֱ ֹלהִ ים שֶּ ּיֹוצֵר אֶּ ת הָ ָ
יהודה עמיחי

"על מה יש לתמוה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם
בדיבורו ,כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך
גשר של ברזל ,והוא אינו משער כלל ,עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים ,עד כמה עמוקה
ואפלה התהום הפתוחה תחתיו ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום".
חיים נחמן ביאליק
מתוך "גילוי וכיסוי בלשון"

IV

תקציר
משנתו של הבודהיזם היוגצ'ארי כביטוי לדיאלקטיקה פנימית
אבנר שפריר
השיח הפרשני המודרני בדבר מהותה הפילוסופית של אסכולת היֹוגצ'ארה הבודהיסטית המוקדמת
בהודו (מאה שלישית – מאה שישית לספירה) ניצב כמעט תמיד בפני אותה סוגיה :האם
היוגצ'ארה היא בגדר אידיאליזם מטאפיזי או שמא יש לפרש את העמדות המטאפיזיות שלה
אחרת ,דהיינו כבעלות תוקף שאינו מוחלט וכאמצעי בלבד בדרך אל ההארה? התשובות שמספק
המחקר העכשווי לשאלה הזו אינן חד משמעיות ,ובדרך כלל מדובר בתשובות מורכבות שאינן
מצליחות לפוגג את הבעייתיות הקשורה בנושא .מנגד ,אין כמעט עוררין על כך שהרעיון העומד
במרכזה של תפיסת העולם של היוגצ'ארה הוא האפשרות של טרנספורמציה עמוקה של התודעה
בדרך להשגת ההארה .חוקרים רבים מייחסים את הקושי הפרשני להכריע באופן חד משמעי מהי
העמדה הפילוסופית של היוגצ'ארה לעובדה שההיבט הסֹוטֶ ריולוגי שלה ,קרי היותה מכוונת
לגאולה ,נתפס על ידה כקודם לאספקט הפילוסופי (ולפיכך אין לצפות בה לעקביות או זהות
פילוסופית אחידה) .אחרים מייחסים את העדר הקוהרנטיות הפילוסופית של היוגצ'ארה לרבגוניות
ואי האחידות של הקנון הטקסטואלי שלה ,התפתחותו ההדרגתית ,והעדר גבולות ברורים לקנון
הדוקטרינרי של היוגצ'ארה .אך מעבר לכך לא מצאתי בפרשנות המודרנית כל ניסיון משמעותי
נוסף לבחון או להסביר את העמימות הפרשנית הזו לאורן של סיבות הנעוצות במאפיינים
המהותיים וההכרחיים לתפיסת העולם של היוגצ'ארה בפרט והבודהיזם בכלל.
מתוך נסיון לספק מענה לאפשרות זו  ,מחקר זה בוחן את מבני העומק של תפיסת העולם
הפילוסופית של היוגצ'ארה וטוען כי לאורם ניתן להצביע על עיקרון מארגן הנמצא ביסודן של
התאוריות של האסכולה ואשר עשוי להסביר את העמימות הפרשנית סביב מהותה הפילוסופית.
המחקר מצביע על שני עמודי התווך של הבודהיזם היוגצ'ארי ,התיאוריה והפרקטיקה ,כמקור
לפיצול מבני בתורה המשרה מתח דיאלקטי (להלן "הפיצול הדיאלקטי"); הוא מצביע על כך
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שהפיצול הדיאלקטי הזה הוא בעל תפקיד הכרחי לעצם הטרנספורמציה ,שהוא מתקיים במלוא
עוצמתו עד לרגע שבו מושגת ההארה ,ואולי גם מעבר לכך ,ולכן הוא מהותי ואיננו ניתן לביטול.
המחקר מעלה את ההשערה שהעמימות סביב מהות היוגצ'ארה היא ביטוי לפיצול הדיאלקטי הזה,
ושמכך אפשרי להסיק ששאלת מהותה הפילוסופית איננה ניתנת להכרעה.
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כללי התעתיק והניקוד :התעתיק לעברית והניקוד של מונחים בסנסקריט ובפאלי מבוסס על
הכללים המוצעים ע"י יובל אידו טל ,ד"ר קרן ארבל ויוסי לוס במסמך המתפרסם כהצעה 1.מונחים
מרכזיים ושגורים מופיעים בעברית בפעם הראשונה בטקסט כשהם מנוקדים עפ"י כללי תעתיק
וניקוד אלו ,ולאחר מכן הם מופיעים ללא ניקוד .מושגים ייחודיים בסנסקריט שאינם שגורים
בעברית מופעים בעבודה כפי שהם כתובים בספרות המחקרית בתעתיק .ITRANS
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ד"ר קרן ארבל ,יובל אידו טל ,יוסי לוס – "כללים מוצעים לתעתיק משפות בודהיסטיות (פאלי וסנסקריט) לעברית",
http://kerenarbel.com/wp-content/uploads/2010/07/transliteration.pdf
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הקדמה
המחקר מתמקד ביוגצ'ארה המוקדמת ,אסכולה של הבודהיזם המַ הַ אי ַאני .ליוגצ'ארה מיוחסים שני
מייסדים ,אסאנגה ) )Asaṅgaווסּובַנדהּו ( ,)Vasubandhuאשר יצירותיהם הטקסטואליות תוארכו
למאות הרביעית-חמישית לספירה .הוגי האסכולה הדגישו במיוחד את היוגה והמדיטציה ,ומכאן שם
האסכולה ,שפירושו "התרגול או המעשה של היוגה" 1.כתבי היוגצ'ארה מספקים מערכת מקיפה
ומפורטת שמתארת אופן פעולת התודעה ,את טבע המציאות ובעיקר את הדרך המובילה להפיכתו
של אדם לבודהַ ה ,כלומר לבעל תודעה ערה .היוגצ'ארה מאורגנת סביב מודל סֹוטֶ ריולוגי 2מקיף
ומפורט שמתבסס על הרעיון הפילוסופי  .vijñaptimātraביטוי זה ,שאחת ממשמעויותיו היא "ייצוגים
תודעתיים בלבד" ,מרמז לכאורה על תפיסה שמכונה בפילוסופיה המערבית "אידיאליזם" .בחלק
מהפרשנויות ,מסורתיות ומודרניות כאחת ,הפכה תפיסה זו לסימן ההיכר של האסכולה.
המחקר העכשווי של היוגצ'ארה נחלק סביב שאלת מעמדן ומטרתן של טענות האסכולה על
אודות פעילות התודעה וטבע המציאות .בקצה אחד של ספקטרום הפרשנויות אפשר למקם את
"הפרשנות האידיאליסטית" הרואה ביוגצ'ארה פילוסופיה בעלת מאפיינים של אידיאליזם מטאפיזי,
ומנגד ,בקצה האחר ,אפשר למקם את "הגישה האינסטרומנטליסטית" ,הרואה את המודלים
התיאורטיים של האסכולה כאוסף של שיטות וכלים לשינוי התודעה ,שאינם בעלי מעמד אונטולוגי.
נקודת המוצא של מחקר זה היא הפולמוס בין שתי העמדות הפרשניות הללו .טענתו העיקרית
היא כי חילוקי הדעות האלה (להלן "העמימות הפרשנית") נובעים ממאפיין אינהרנטי של האסכולה –
דהיינו ,שהעדר ההכרעה בעניין מעמדם של המודלים התיאורטיים של האסכולה אינו ביטוי לחוסר
קוהרנטיות ,כפי שסוברים אחדים ,אלא איכות מבנית שיש לה תפקיד מרכזי בטרנספורמציה
התודעתית שהתורה מציעה .אם כן אטען כי בליבה של תפיסת העולם של היוגצ'ארה מצוי פיצול
דיאלקטי אינהרנטי ,והוא המוביל להעדר ההכרעה בשאלה הפילוסופית על מהותה .טענה זו נפרטת
לארבע טענות משנה הקשורות למאפיינים של הפיצול הדיאלקטי הזה( :א) הוא נובע ממערכת
היחסים בין הפרקטיקה לתיאוריה בבודהיזם בכלל וביוגצ'ארה בפרט( .ב) יש לו תרומה מהותית
לטרנספורמציה התודעתית שהתורה מציעה ,כלומר יש לו תפקיד קונסטרוקטיבי בעצם השינוי
התודעתי של ההולך בדרך הסוטריולוגית( .ג) הדיאלקטיקה העומדת בבסיסו של הפיצול הזה איננה
מובילה לסינתזה ,כלומר הפיצול שהיא יוצרת הוא מהותי ואיננו פתיר (ד) יש לו בהכרח השפעה על
האופן שבו תפורש התורה .אטען כי זהו המקרה בוויכוח המודרני על מהותה הפילוסופית של
היוגצ'ארה; הפיצול הדיאלקטי שעליו אני מצביע אולי איננו הגורם הבלעדי המזין את הוויכוח ,אבל
הוא בוודאי תורם לו ,היות שקשה להעלות על הדעת אפשרות לנסח מצע פילוסופי חסר סתירות
לתורה שבמהותה בנויה סביב דיאלקטיקה בלתי פתירה.
1

שמות נוספים ליוגצ'ארה בסנסקריט( cittamātra ,vijñaptimātratā ,vijñaptimātra ,vijñānavāda :יוסברו בהמשך).
בתרגום ממקורות סיניים ויפניים השמות מתורגמים "אסכולה של תודעה בלבד" או "יוגצ'ארה של תודעה בלבד".
2
מודל תיאורטי ופרקטי המורה את הדרך לגאולה

2

טענה זו נתמכת על ידי אופן ההבנה של החוקר רונלד דייווידסון את המודלים התיאורטיים של
היוגצ'ארה 3כמשתנים של הטרנספורמציה התודעתית שלה (הקרויה "היפוך הבסיס").
הטרנספורמציה התודעתית מוגדרת באמצעות האופן שבו היא פועלת על המבנים התיאורטיים ,ואלה
מוגדרים ומובנים באמצעותה .למעשה הוא מציג את לב היוגצ'ארה כתבנית בת שני מרכיבים שיש
ביניהם תלות הדוקה ויחסי משמוע הדדיים .דייווידסון מצביע על כך שכאשר אחד מרכיבי התבנית
נתפס כבעל תכנים אונטולוגיים הדבר גורר עמימות מושגית שההוגים היוגצ'אריים ,לטענתו ,נמנעים
מלטפל בה .מבחינה זו המחקר מנסה לבסס את התבנית של דייווידסון ולהציע מהו אותו יחס מסויים
בין שני מרכיביה ומדוע ההוגים היוגצ'אריים נמנעים מלפוגג את אותה עמימות ,לא כל שכן ,כיצד
אותו יחס משפיע על העדר ההכרעה המחקרית בשאלת מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה.
יש לציין ,כהערה מתודולוגית ,כי בסיס הרעיון  -הגורס כי העמימות הפרשנית היא תוצאה של
פיצול עמוק ומהותי של היוגצ'ארה  -שואב את השראתו מתובנות העומדות ביסודה של המחשבה
הפסיכואנליטית .מדובר על הקשר שבין פיצול בלתי פתור בשלבי החיים המוקדמים וההפרעה
שפיצול כזה מחולל במבנה האישיות וזהותו של האדם בבגרותו .מלאני קליין ,למשל ,מתארת את
הפיצול בין "טוב" ל"רע" שיוצר התינוק בראשית חייו כמנגנון השרדותי הכרחי ,אבל ,לתפיסתה,
כישלונו של האדם להתגבר על הפיצול הזה בהמשך חייו ,מכונן את אישיותו כבלתי יציבה ומקבעת
יחס אמביוולנטי לעולם 4.רונלד פיירברן מייחס את הפיצול הזה לפער שבין הדמות ההורית
במציאות לבין הדמות ההורית המדומיינת 5.למרות השוני בין התיאוריות השונות הדנות בפיצול
הראשוני ,לכשלון ליצור תבנית פסיכולוגית-מנטאלית המכילה את הפיצולים הבלתי נמנעים האלו
יהיה תמיד ביטוי בהעדר יכולת של האדם הבוגר להמצא בעמדה קוהרנטית ביחסו אל האחר
והעולם .תבנית דומה מונחת ביסודן של התיאוריות של דולנד ויניקוט ,אוטו קרנברג 6ואחרים.
היוגצ'ארה איננה אדם וברור שאינני מציע שהמונח "הפרעה" רלוונטי לה ,אך הוא יכול להיות
רלוונטי לאופן שבו פרשנים מנסים לנסח את מאפייניה הפילוסופיים בנוכחותו של פיצול יסודי
וההפרעה שהוא יוצר .בהשראתה של המחשבה הפסיכואנליטית הזו אפשר לומר שהמחקר מנסה
לסמן את הפיצול שמטשטש את מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה .גם הניסיון להסביר את תפקידו
האפשרי של אותו פיצול שואב את השראתו מהמושג הפסיכואנליטי הקרוי "מרחב הביניים" של
וויניקוט .יחד עם זאת העבודה איננה נשענת על מונחים פסיכואנליטיים אלו אלא בסופה ,בניסיון
להציע פשר לפיצול הדיאלקטי אותו היא מנסה לבסס.
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תרומתו העיקרית של המחקר היא בהצגתו ופרישתו של עיקרון פרשני למחשבת היוגצ'ארה –
עקרון שאפשר לכנותו "עיקרון דיאלקטי-טרנספורמטיבי" – שמתאר את המפגש בין פרקטיקה
לתיאוריה בהקשר הסוטריולוגי כדיאלקטי בעיקרו ,מאפיין הנתפס כתנאי הכרחי לטרנספורמציה
התודעתית שמציעה היוגצ'ארה .המחקר מסתיים בשאלה עד כמה העקרון הזה ,כשהוא נבחן מול
תורות אחרות המציעות טרנספורמציה תודעתית והמבוססות על מארג של פרקטיקה ותיאוריה (כמו
אפילו הפסיכואנליזה המודרנית) ,הוא ייחודי ליוגצ'ארה.
העבודה נחלקת לחמישה פרקים .הפרק הראשון מציג את השקפת העולם הדוקטרינרית של
היוגצ'ארה כרקע הכרחי למהלך העבודה ; הפרק השני מציג את הוויכוח הפרשני המודרני על
מהותה הפילוסופית של האסכולה באמצעות האופן שבו פרשנים מודרניים מנתחים את הדילמות
העולות מתוך הטקסט .הפרק מסתיים בהצגת שאלות לגבי דימוי הרפסודה 7שלכאורה יכול היה לתת
תשובה מטפורית ברורה לשאלת המהות הפילוסופית של האסכולה; הפרק השלישי נוגע באופן כללי
בשאלת היחסים בין הפרקטיקה לתיאוריה בבודהיזם בכלל ותוהה כיצד שני עמודי התווך של
הבודהיזם מציגים סתירות וחוסר קוהרנטיות ביניהם ,וזאת למרות היותם עמודי תווך של השקפה
רחבה ,מוצקה ועקבית; הפרק מכוון לטענת העבודה שבין עמודי התווך האלה מתקיים מתח דיאלקטי
בלתי פתור; הפרק הרביעי ,שהוא לב הדיון מבסס את טיבו של אותו מתח דיאלקטי ביוגצ'ארה
ומציע שהמתח הזה נוצר ע"י פיצול מבני ואינהרנטי שלהלן יקרא "הפיצול הדיאלקטי" .הפרק בוחן
באופן ממוקד את יחסי הגומלין שבין יסודות פרקטיים ותיאורטיים בדרכו של הבודהיסטווה כפי
שהובנה על ידי האסכולה 8.באמצעות ניתוח של שלושה מקרי מבחן מתוך כתבים מרכזיים של
האסכולה אנסה להצביע על המתרחש ב"נקודות המגע" שבין יסודות פרקטיים ותיאורטיים ,על האופן
שבו יחסי הגומלין ביניהם מציגים פיצול דיאלקטי שאיננו מוביל לסינתזה ,ועל הכרחיותו של הפיצול
הזה לעצם הטרנספורמציה התודעתית המוכתבת על ידי האסכולה .בפרק הסיכום העבודה מעלה
השערות באשר לטיבו ותפקידו הטרנספורמטיבי של הפיצול הדיאלקטי והשפעתו האפשרית על
הוויכוח הפרשני לגבי המהות הפילוסופית של היוגצ'ארה .העבודה מציגה את הרעיון שאותו פיצול
דיאלקטי הוא בעצם היסוד החסר במשל הרפסודה ושנוכחותו התיאורטית הייתה יכולה להציע
הגדרה מטפורית למהותה הפילוסופית של התורה .בנוסף אעמוד על מקורות ההשראה לעבודה זו
והאופן שהמחקר הזה מציע כיווני מחשבה לתורות טרנספורמטיביות אחרות.
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משל הרפסודה מתוך ה Alagaddāpama Sutta-מתאר את התורה הבודהיסטית כרפסודה (ככלי מעבר בלבד)
שבעזרתה ההולכים בדרך הבודהיסטית חוצים את העולם רווי הסבל (הסמסארה) ,המשול לנהר סוער .הבודהה אומר
באמצעותו שאין צורך לשאת את הרפסודה לאחר שהנהר נחצה ושאפשר לזנוח אותה מאחור .על פניו המשל מעניק
פרשנות אינסטרומנטלית לתורה הבודהיסטית.
8
בודהיסטווה ( – )Bodhisattvaאדם מואר ,אדם שחותר אל ההארה של כל היצורים החיים .הבודהיסטווה הוא אידיאל
מהאיאני ,והוא מהפכני ביחס למסורת הבודהיסטית שקדמה למהאיאנה ,בכך שהוא חותר לא רק לגאולת עצמו.
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א .מבוא למחשבת היוגצ'ארה
היוגצ'ארה נחשבת אחת מהאסכולות הפילוסופיות המרכזיות של הבודהיזם המַ הַ אי ַאני .ניצניה הופיעו
במאה השנייה לספירה ,וכ 211-שנה לאחר מכן היא הפכה לאסכולה בעלת זהות מוגדרת שמכונה
בפרשנות המודרנית "היוגצ'ארה המוקדמת" 1.העיקרון המכונן של היוגצ'ארה הוא ,vijñāptimātra
שמשמעותו "ייצוגים בלבד" ,והוא מרמז על האפשרות שמבחינה פילוסופית היא מציגה עמדה
הקרובה לזו המכונה בפילוסופיה המערבית "אידיאליזם מטאפיזי" (עוד על כך בהמשך) .היוגצ'ארה
המוקדמת מציגה את פילוסופיית הנפש השיטתית והמפורטת ביותר במחשבה הבודהיסטית עד
להופעתה ,ומחשבתה ממשיכה להתפתח במהלך המאות הבאות ולהשפיע באופן עמוק ויסודי על
הפילוסופיה הבודהיסטית המאוחרת .היוגצ'ארה היא מסורת חיה בטיבט ובקוריאה ,והשפעתה ניכרת
בפרקטיקות רבות במזרח אסיה .כתבי היוגצ'ארה המוקדמת מיוחסים באופן מסורתי לאסאנגה
ווסובנדהו ,אחים למחצה שפעלו כנראה במאות הרביעית והחמישית לספירה ,והם שעומדים מאחורי
היצירה והעריכה של הקורפוס הטקסטואלי הנרחב של האסכולה 2.ייחודה של היוגצ'ארה הוא
במהלך יוצא דופן מבחינת היקפו ושאפתנותו – ניסיון לפתח תורה פרשנית ואינטגרטיבית שמגשרת
בין הפילוסופיה של הקורפוס האֲ בהידהַ רמי ,החותם את הבודהיזם המוקדם ,ובין הספרות המכוננת
של המהאיאנה ,ה,prajñāpāramitā -שבמרכזה הרעיון הרדיקלי של הריקות .במאמציה ליצור
סינתזה בין עמדות מרוחקות זו מזו מבחינה פילוסופית ודוקטרינרית היא הציגה המשגות פילוסופיות
ומבנים מורכבים ,כמו "תודעת המחסן" ו"שלושת הטבעים" שיוצגו בהמשך.
בלב ההגות היוגצ'ארית נמצא המערך הסוטריולוגי של המהאיאנה .המודל הסוטריולוגי הוא
למעשה תיאור "הדרך" של הבֹודהיסַ טווה 3אל ההתעוררות הבודהיסטית או הפיכתו של אדם
לבודהה .מצב זה מתואר באופנים רבים בספרות היוגצ'ארה ,אך המכנה המשותף של התיאורים
השונים הוא הגעה למצב תודעתי שבו ההולך בדרכה תופס את המציאות כפי שהיא ,ללא התפיסה
הדואליסטית השגויה שבבסיסה היחסים בין סובייקט לאובייקט או בין תופס לנתפס .במקורות
הראשוניים של המהאיאנה מופיעים כמה מודלים של הדרך הנבדלים זה מזה בשלבים שהם
מתארים וב"פירות" המושגים לאורכה .את הטקסטים המתייחסים למערך הסוטריולוגי אפשר לקרוא
כ"מדריכים" אשר מורים להולך בדרך את האופן שבו המציאות צריכה להיתפס בשלביה השונים עד
להשגת המטרה הסוטריולוגית הסופית.
היוגצ'ארה בכללותה יכולה להיקרא כפילוסופיה ,כדוקטרינה סוטריולוגית או כתורה פסיכולוגית,
אבל העמדה המקובלת בקרב הפרשנים היא שיש לקוראה כמודל סוטריולוגי שיש לו היבטים
1

Richard King, "Early Yogācāra and Its Relationship With the Mādhyamika School", Philosophy East
and West 44 (4) (1994), p. 659.
2
תאריכים שונים הוצעו ע"י חוקרי היוגצ'ארה לגבי התקופה בה אסאנגה וואסובנדהו פעלו ויצרו את הקורפוס המיוחס
להם ,אבל יש הסכמה רחבה שאת אסאנגה וואסבונדהו אפשר למקם במאה הרביעית לספירה.
))D'Amato 2012, p.39-41
3
מושג שקיבל את משמעותו הנוכחית מן הבודהיזם המהאיאני המתאר אדם השואף להשגת ההתעוררות בעודו מונע מכוח החמלה
והשאיפה ל

5

פילוסופיים ופסיכולוגיים .למשל ,אדוארד קונזה טוען בכתביו על הסוטרות של המהאיאנה
שהתיאוריה הבודהיסטית היא בראש ובראשונה תיאוריה סוטריולוגית ,וכי כל הקביעות הפילוסופיות
שלה ,ללא יוצא מן הכלל ,מוכפפות למבנה זה 4.בדומה ,גריפיתס טוען שהטיעון הפילוסופי הוא תוצר
משני של ההגות היוגצ'ארית ,וכי מרכז העניין שלה הוא פעולת התודעה והאופן שבו הטרנספורמציה
שלה יכולה לשרת את המטרה הסוטריולוגית 5.גריפיתס וקונזה מצביעים שניהם על הקושי
והמורכבות שהיררכיה זו יוצרת בחקירת ההגות היוגצ'ארית.
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דייווידסון בהקדמה לתזה שלו מתאר היטב את רמת המורכבות והעידון הנדרשים בהבנת
ההיקף העצום של התורה היוגצ'ארית .הוא כותב כך" :המסורת הבודהיסטית [של היוגצ'ארה]
הנחילה לעולם חידושים יוצאי דופן אשר הגדירו מחדש את המבנה המחשבתי של הבודהיזם ההודי
לקראת סיומה של המאה הרביעית לספירה .הוגי היוגצ'ארה תיאורו את הקונפליקט האדיפלי וזיהו
את קיומו של הלא-מודע [ 1,611שנה לפני פרויד] .הם שרטטו מערכות רב-שכבתיות של הכרה
שפועלות באופן סימולטני ונתונות בתהליך התפתחות תמידי .הם בחנו באופן חד וחסר פשרות את
בעיית הגוף-נפש והגדירו במדויק את פעולות הגומלין ביניהם כאשר האדם המתרגל מדיטציה צועד
בדרך [שהתורה המהאיאנית מתווה] .הם הקדישו תשומת לב מעמיקה למעמד האונטולוגי של מושאי
המדיטציה ובה בעת למהותו של מה שהסובייקט הצועד בדרך יכול לדעת .לפחות אחד [מההוגים
היוגצ'אריים] פיתח מודלים מורכבים של תודעה ,ידיעה ועולם ומערכות תיאורטיות שניסו להתמודד
עם שאלת יחסי הגומלין בין שפה למושג ,מתוך ניסיון ליצור הבחנה תיאורטית בין המעמד האונטולוגי
של אובייקט ההוראה ובין זה של תהליך ההוראה ,שיכול לגרום לייחוס מעמד אונטולוגי שגוי
לאובייקט .כל אלה מונחים לפני הפרשן המודרני המנסה לאפיין את מהותה של היוגצ'ארה ולצקת
את תכניה לתבניות פילוסופיות בהירות ,אלא שלא מדובר בעניין פשוט כלל ועיקר 8".דייווידסון
מצביע על כך שהיוגצ'ארה פורצת דרך בכמה ממדים מקבילים; הפסיכולוגי ,מבנה התודעה ,תפיסת
הסובייקט ,שפה ועולם ועוד .כל ממד כזה בפני עצמו מציב אתגר מורכב מאוד בניסיון להבין אותו ,לא
כל שכן עומד לפני הפרשן האתגר הגדול מכולם והוא הרצון ליצור פרשנות אינטגרטיבית בין כולם.

4

Edward Conze, Buddhist Thought in India:Three Phases of Buddhist Philosophy (London: Allen and
Unwin, 1962), p. 213
5
Paul J. Griffiths, On Being Mindless (Illinois: Open Court Publishing Company, 1986), p. 88
6
Griffiths 1986, p. 16; Conze 1962, p. 213
7
היוגצ'ארה עוסקת בטרנספורמציה של התודעה והיא בנויה ברובה סביב השאלה "איך התודעה פועלת" ו"מה צריך
לעשות איתה כדי להשתחרר"  ,הטענות האנטולוגיות במבנה תוכני כזה משרתות את המאמץ לתת תשובות לשאלות
אלו .המורכבות נובעת מכך :מהי טענה אונטולוגית אם היא נועדה לשרת מטרה שעיקרה איננה חקירה אונטולוגית?
האונטולוגיה נתפסת מראש כתוצר משני ובכך מעמדה הפילוסופי נחלש .יחד עם זאת ,העובדה שמדובר במעמד משני
איננה מאפשרת לפטור את הממד האונטולוגי מתוך היוגצ'ארה כלא היה ,וראיה לכך הוא הוויכוח הפרשני המתמשך .גם
אם הטיעון הפילוסופי איננו בראש מעיינה של התורה ,זה איננו גורר שהוא איננו חיוני להבנת התורה ומהותה.
8
בתרגומי מאנגלית Davidson 1986, p. 7 -
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א 1.ההתפתחות הרעיונית של היוגצ'ארה
ה )Saṃdhinirmocanasūtra( SNS-נתפסת כסּוט ַרה המכוננת של היוגצ'ארה .על פי סוטרה זו,
תורתו של הבודהה כוללת שלושה אירועים מכוננים שכל אחד מהם מכונה "הנעת גלגל הדהַ רמַ ה",
שהם בעצם שלוש הזדמנויות שונות שבהן הבודהה תיאר פן עמוק יותר של הבודהיזם .עצם הרעיון
של הנעת גלגל הדהרמה איננו ייחודי ל ,SNS-והוא הופיע כבר בסוטרות קדומות שנחשבות מבשרות
המהאיאנה .העובדה שהבודהה מציג את הדהרמה שלוש פעמים מנומקת באמצעות השוואת
הדהרמה למערך של אבחון וריפוי של הסבל האנושי .בדומה לצורך באבחון וריפוי שיתאימו למצבם
הרפואי של חולים שונים ולנסיבות מחלותיהם ,כך מוסבר הצורך בשלוש הנעות שונות כמכוונות
לקהלים שונים ולנסיבות שונות ובהתייחסותן לרבדים עמוקים יותר של "המחלה" וסיבותיה.
לפי ה ,SNS-ההנעה הראשונה היא האירוע המכונן של הבודהיזם המוקדם – תורת השומעים
( – )Śrāvakaשהגיע לשיא פריחתו בפילוסופיה האבהידהרמית .מנקודת המבט של המהאיאנה,
שפירושה "הרכב הגדול" ,תפיסת העולם של הבודהיזם המוקדם ובכלל זה הפילוסופיה של
האבהידהרמה נתפסת כפחותה ,ועל כן שמה "הרכב הקטן" – ההִ ינַי ַאנַה .ההצדקה העיקרית של
המהאיאנה לעליונותה נובעת מהגדרתן של מטרות שונות .המטרה בזרם ההיניאני היא
אינדיבידואלית ומגיעה למימושה בהשגת הנירואנה של הפרט ,האֲ ַרהַ נט ,ואילו המטרה במהאיאנה
(הכוללת את שתי ההנעות האחרונות) מרחיבה את הטווח הסוטריולוגי של הבודהיזם מעבר למטרה
האינדיבידואלית ,להשגת גאולה לכלל היצורים החיים .על פי ה ,SNS-עיקר ההנעה השנייה של גלגל
הדהרמה מופיע ב ,Prajñāpāramitā Sutra-המבשרת של אסכולת המַ דהיאמִ יקה ,וחידושה בכך
שהיא מציבה את התודעה והתפיסה כמושאי הטרנספורמציה בתהליך הסוטריולוגי .תמורה זו
מתרחשת באמצעות ההבנה המלאה והמוחלטת של מושג הריקות .śūnyatā ,ההנעה השלישית
מופיעה לראשונה ב ,SNS-ולכן היא נחשבת נקודת ההתחלה של מכלול התורה היוגצ'ארית על כל
זרמיה .ב SNS-לא נטען שיש מהפך מושגי בין ההנעה השנייה לשלישית ,בוודאי לא בסדר הגודל של
השינוי המתרחש בין ההנעה ראשונה לשנייה .ההבדל מוצג בה כנעוץ בבשלותו של הלימוד ובעומקה
של ההגות :מנקודת המבט של הסוטרה ההנעה השנייה מתוארת כתורה שאיננה מציגה תמונה
מלאה וסופית ,ואילו ההנעה השלישית מוצגת כתורה סופית שלא משאירה אף שאלה או בעיה ללא
תשובה ברורה ומוחלטת.
הסוטרה פורטת הבדל זה לארבעה מאפיינים .ההנעה השנייה מתוארת בה כך:
"[…T]his wheel of doctrine that the Bhagavān turned is
surpassable, provides an opportunity [for refutation], is of
interpretable meaning, and serves as a basis for dispute." 9

9

John Powers, Wisdom of Buddha -The Samdhinirmocana Sutra (Berkely: Dharma Publishing, 1995),
p. 140
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ואילו על הנעת הגלגל בפעם השלישית נטען:
"[…T]hat wheel of doctrine turned by the Bhagavan is
unsurpassable, does not provide an opportunity [for refutation], is
of definitive meaning, and does not serve as a basis for dispute."10
המשמעות המרכזית של הסוטרה בהקשר של שלוש ההנעות היא יצירת הבחנה ברורה
ומניעת בלבול בין רעיון הריקות ובין ניהיליזם ,שאפשר להסיק באופן שגוי שהוא הנמצא בבסיס
ההנעה השנייה .מה שמאפשר את ההבחנה הזו ,לפי ה ,SNS-הוא דוקטרינת שלושת הטבעים של
היוגצ'ארה ,וליתר דיוק ,הקביעה שרק כאשר הריקות נבחנת ומובנת מנקודת מבטם של שלושת
הטבעים אכן אפשר להבינה באופן מלא וסופי .כאשר הריקות נבחנת שלא דרך נקודת מבט זו ,היא
מובנת רק באופן חלקי .על שלושת הטבעים ונקודת המבט שהם מציעים ארחיב בהמשך .אף
שהיוגצ'ארה והמדהיאמיקה התפתחו בסופו של דבר לשתי אסכולות נפרדות ,החוקרים המודרניים
חלוקים באשר לאפשרות לתפוס אותן כתורה אחידה שמבוססת על הנחות יסוד משותפות לשתיהן.

11

מבחינה פילוסופית המכנה משותף לשתי האסכולות הוא הצבת הריקות במרכז ההגות ,ומבחינה
סוטריולוגית המכנה המשותף הוא הדרך של הבודהיסטווה להשגת הבודהיּות ) .)Buddhahoodזו
אולי הסיבה לכך שיש הסבורים שהיוגצ'ארה לא מייצגת זרם בודהיסטי נפרד ,אלא מבהירה את
החזון האמיתי והסופי של הבודהיזם המהאיאני.

א 2.הכתבים וההוגים היוגצ'אריים העומדים במרכז המחקר
רוב הכתבים של היוגצ'ארה המוקדמת מיוחסים על ידי המסורת לשלושה מייסדים היסטוריים או
יטרייה ( ,)Maitreyaאסאנגה ( )Asaṅgaווסובנדהו ( .)Vasubandhuעל
מיתולוגיים של היוגצ'ארה ,מא ֶ
מעמדו של מאיטרייה ועל הקשר בינו ובין אסאנגה התנהל ויכוח בין מלומדים בודהיסטיים מוקדמים
וכן בפרשנות המודרנית ,החלוקים האם מדובר במחבר הסטורי או דמות מיתולוגית הקשורה לבודהה
מאיטרייה.

12
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Ibid.
Richard King, "Early Yogācāra and Its Relationship With the Mādhyamika School", Philosophy East
and West 44 (4) (1994), p. 659.
12
עפ"י סטהירמטי  ,בודהיסט ומלומד הודי בן המאה השישית שנודע בפרשנותו המקיפה לכתבים של ואסובנדהו על
היוגצ'ארה ,מאיטרייה הוא בודהיסטווה ,הבודהה העתידי והמחבר של הׂ . )Madhyāntavibhāga( MAV-שּו'ַאן דזַאנג
) ,(Xuan Zangמלומד ונזיר בודהיסטי סיני בן המאה השביעית שתרגם לסינית כתבים בודהיסטיים רבים (בין השאר של
היוגצ'ארה) ,טוען כי מאיטרייה חיבר את הטקסטים המרכזיים של היוגצ'ארה ( YBH ,MAVו )MSA-וכי אסאנגה קיבל
אותם ממנו .ההיסטוריון הטיבטי טארנאטהא ) )Tāranāthaטוען שאסאנגה עבר לרקיע האלים ושם קיבל מידי מאיטרייה
את החיבורים ואז חזר להציג אותם בעולם הארצי .כך או אחרת ,המסורת יוצרת קשר בין ההוגה והמחבר "השמימי" של
הטקסטים ,מאיטרייה ,ובין המכריז "הארצי" שלהם ,אסאנגה .יש הטוענים כי יש ליצור הפרדה בין הבודהיסטווה
מאיטרייה ובין אדם היסטורי בעל אותו שם ,וכי מאיטרייה האנושי היה מורהו של אסאנגה והוא שחיבר מספר רב של
עבודות ששויכו בסופו של דבר לתלמידו .דייווידסון טוען שיש להסביר את הקשר בין מאיטרייה לאסאנגה בנטייה
הבודהיסטית הכללית למקם טקסטים בודהיסטיים בהקשר נשגב ולייחס אותם לאדם בעל סמכות רוחנית גבוהה (39-
 .(Davidson 1986, pp.41ד'אמאטו מציין כי דמיוויל ,אחד החוקרים המרכזיים של מאיטרייה ההיסטורי ,מציג מסורות
ומקרים דומים שמדגימים נטייה זו; דאמאטו מסיק מדברי דמיוויל שאין כלל צורך למקם את מאיטרייה מבחינה היסטורית,
והוא מבסס את מסקנתו על כך שאי אפשר להצביע במסורת הבודהיסטית על דבר שמאשר את ההנחה שהוא היה דמות
11
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אסאנגה נתפס על ידי המקורות מסורתיים ,וכן בקרב חוקרים מודרניים כאחד משני ההוגים
המרכזיים של המסורת היוגצ'ארית .הוא נולד בממלכה הקדומה גנדהארה ) )gandhāraופעל במאה
הרביעית לספירה 13.על פי המסורת ,בתחילה היה נזיר בודהיסטי במסורת הסרוואסטיוואדה
) (sarvāstivādaורק לאחר מכן פנה למסורת המהאיאנה .אסאנגה חיבר טקסטים יוגצ'אריים מרכזיים
ופירש אחרים .בין היתר שויכו לו או למאיטרייה (כדמות אמיתית או שמימית) הטקסטים MAV
(MSA ,)Yogācārabhūmi ( YBH ,(Mahāyānasaṃgraha) MSG ,(Madhyāntavibhāga
( ,)Mahāyānasūtrālamkāraו .)Abhidharmasamuccaya( AS-וסובנדהו  ,לצד אסאנגה ,נחשב
כמייסד השני של היוגצ'ארה והוא ידוע בעיקר בזכות הפרשנות שלו לטקסטים של האבהידהרמה
וכמחברם של יצירות פילוסופיות קצרות אך רבות חשיבות למסורת .על פי המסורת וסובנדהו הוא
אחיו למחצה של אסאנגה ,וגם הוא עבר שלוש תמורות :מאסכולת הסרוואסטיוואדה לזו של
האבהידהרמה של הסאוטרנטיקה ולאחריה לזרם המהאיאני בעקבות אחיו הבוגר ממנו .לאחר מפנה
זה חיבר וסובנדהו את החיבורים היוגצ'אריים המרכזיים" ,עשרים פסוקים על תודעה בלבד"
( (vimśatikāו"-שלושים פסוקים על תודעה בלבד" ( .(triṃśikāלוסובנדהו משויכים טקסטים נוספים
אחרים – בין היתר יצירתו על האבהידהרמה ,Abhidharmakośa ,ופרשנות שלה,
.Abhidharmakośabhāsya
העבודה מתייחסת בעיקר ליוגצ'ארה המוקדמת דרך שלושה טקסטים מרכזייםMAV ,14YBH :

15

יטרייה) ,ומתלווה להם פרשנות
ו .16MSA-כתבים אלו משויכים לאסנגה (ישירות או בהשראת מא ֶ
שכתבו וסובנדהו וסטהירמטי .אפשר להניח שכולם (למעט הפרשנות של סטהירמטי) נכתבו ,נאספו

הסטורית (D'Amato 2012,pp.3) .אפשר גם לשער שהנטייה להשגבה שירתה את המטרה של שאיבת חשיבות
וסמכות "שמימית" להגות חדשה בהתהוותה.
13
על פי חוקרים כמו למוט ( ,)Lamotteפראּוואלנר ( ,)Frauwallnerוויימן ( ,)Waymanדייווידסון ותרומן ()Thruman
14
ה ) Yogācārabhūmi( YBH-הוא טקסט אנציקלופדי בודהיסטי רחב יריעה אשר מכיל בין היתר טקסטים ששויכו
ליוגצ'ארה המוקדמת .זהו טקסט בסנסקריט שתורגם גם לסינית וטיבטית .הוא מורכב מחמש חטיבות ,שהראשונה
והראשית שבהן מורכבת מ 17-פרקים שכל אחד מהם מכונה "בהּומי" ) .(bhūmiארבע החטיבות האחרות פחותות
בהיקפן הכולל מהחטיבה הראשונה .הטקסט משויך לאסאנגה ,אם כי שמיטהאוזן סבור שמדובר באוסף של טקסטים
ממקורות ומחברים שונים שאסאנגה רק ערך ) .(Schmithausen,1969,p.812הפרק ה 12-בחטיבה הראשונה קרוי
 ,) BBH( Bodhisattvabhūmiוהוא הפרק שאליו אתייחס בעבודה זו .וכו' גם ביחס ליצירות האחרות
15
ה ) Madhyāntavibhāga( MAV-נכתב במקור בסנסקריט ,וכפי שעולה משם היצירה ,היא שמה לה למטרה ליצור
הבחנה ( )vibhāgaבין "דרך האמצע"– מושג בודהיסטי בסיסי המצוי גם בבודהיזם המוקדם וזכה למשמעות מיוחדת
במהאיאנה  -ובין העמדות הקיצוניות .על פי המסורת היא משויכת למאיטרייה ,ואסאנגה הוא שהציג אותה לעולם.
ואסובנדהו כתב פרשנות ל ,MAV-המסומנת כאן ב ,MVABh-והמתוארכת למאה הרביעית לספירה .סטהירמטי כתב
לשתיהן פרשנות נוספת המסומנת כאן ב .TMAVt-ה MAVBh-נכתבה ,כמו ה ,MAV-בסנסקריט ,אך בניגוד אליה היא
כתובה פרוזה ) . (D'Amato 2012 p.32ה MAV -עצמו מוכל ככתבו וכלשונו בתוך ה MAVBh-על כל גרסאותיה ומופיע
בחמישה פרקים בגרסאות הסנסקריט והטיבטית ובשבעה פרקים בגרסה הסינית.
16
ה ,(Mahāyānasūtrālamkāra) MSA-כמו שאר הטקסטים שהזכרתי ,שויך במסורת למאיטרייה ואסאנגה נחשב מי
שהציגו לעולם .הטקסט קיים בסנסקריט ,טיבטית וסינית .הטקסט של ה MSA-מופיע בתוך פרשנות כתובה בפרוזה
(למעט בגרסה של הקאנון הטיבטי) ,המסומנת כאן ב .MSABh-הטקסט מתאר את הדרך של הבודהיסטווה אל
ההתעוררות ומדגיש את ההיב טים המהאיאניים של היוגצ'ארה .הוא מורכב מ 22-פרקים ,זהים לאלה של ה ,BBH-וערוך
ב 314-בתי שיר .אל ה MSABh-התווספו מאוחר יותר פרשנויות משנה של סטהירמטי ופרשנים נוספים .דייווידסון
ואחרים סבורים שאפשר לייחס את הטקסט למאה הרביעית לספירה .נראה שמדובר בטקסט שבחלקו הגדול נאסף
ונערך ממקורות שונים בידי עורך יחיד ) .(D'Amato, 2005, p.186דייווידסון סבור שהטקסט נאסף ונערך מעט לפני
תקופת יצירתו של אסאנגה ,שהכיר אותו ואף ציטט ממנו(Davidson,1986.pp. 4-41(.

9

ונערכו במאה הרביעית לספירה וכך נוצר הטקסט הנמצא בידינו היום 17.הוויכוח על שיוכו של טקסט
מסוים לאסכולה או לתת-זרם בתוכה הוא עניין מורכב מאוד וכרוך בניתוח היסטורי וטקסטואלי
דקדקני .דאמאטו מנסח בעניין זה אבחנות חשובות שעומדות גם בבסיסה של בחירת הטקסטים
לעבודה זו .הוא מונה חמישה קריטריונים שנועדו לבחון אם הטקסט מייצג אסכולה פילוסופית נתונה:
( )1דבקות בתזה פילוסופית קוהרנטית )2( ,שימוש בטרמינולוגיה מאפיינת של האסכולה )3( ,אופן
השימוש במתודות ובשיקולים פילוסופים )4( ,התייחסות לאנשים או קבוצות ודוקטרינות אחרות בתוך
הטקסט ,ו )2(-התייחסות של מקורות אחרים (חיצוניים ,של מסורות אחרות בדרך כלל) לטקסט
הנידון 18.דאמאטו מיישם את הקריטריונים האלה על ה MAV-ופרשנותו וקובע שאפשר לראות
טקסטים אלה כמייצגים של היוגצ'ארה במובן הרחב ,גם אם יש סתירות ביניהם ובין חיבורים
יוגצ'אריים אחרים .הוא מוסיף ואומר שהבחירה לא להתרכז בבדיקה היסטורית דקדקנית של
הקורפוס של ה( MAV-כלומר בזיהוי ודאי של הטקסטים כיוגצ'אריים בהגדרתם) היא בחירה
מושכלת ,ושעדיף להתרכז במה שהטקסט עצמו אומר ולא לעסוק במה שהיינו מצפים מטקסט
שהוגדר יוגצ'ארי 19.בהשאלה ,ניתן ליישם אבחנותיו של דאמאטו גם ל MSA-ול ,YBH-היות שהדומה
רב על השונה ביניהם :הם מיוחסים לאותה קבוצת מחברים ולמסגרת הזמן המזוהה עם שורשיה של
היוגצ'ארה והיוגצ'ארה המוקדמת באותם רעיונות בסיסיים ,למרות השוני והסתירות ביניהם.
הקבצתם של שלושת הטקסטים הנמצאים במרכז מחקר זה כטקסטים השייכים לזרם המחדש
והמייצג של היוגצ'ארה המוקדמת נתמכת גם ע"י חוקרים אחרים .לפי ארמאקי ( (AramakiהSNS-
וה YBH-שייכים לבסיס הראשוני של החשיבה היוגצ'ארית ונבדלים מהזרמים שקדמו לה .מנקודה זו
ארמאקי מסמן פיצול בין הזרם השמרני  ,שהמשיך לפתח את הרעיונות של ה SNS-וה YBH-ברוח
אבהידהרמית ,ובין הזרם שממשיך את המאמץ לפתח אינטגרציה וסינתזה בין הדוקטרינות
המרכזיות .לזרם השני משוייכים ה MSA-וה .MAV-כך גם שמיטהאוזן המסכים עם ארמאקי ביחס
לחלקים מהטקסטים של ה SNS-וה.YBH-

20

א 3.הדוקטרינה של היוגצ'ארה – מושגים וטענות מרכזיות
הדוקטרינות של היוגצ'ארה אינן עשויות מקשה אחת  -הספרות של האסכולה היא רחבת היקף,
וההוגים המרכזיים שלה חוזרים על תיאורים מפורטים של הדוקטרינות באופנים רבים ושונים זה
מזה .אפשר למצוא בין ההוגים סתירות בתיאורי המערכות השונות ,והם אינם נמנעים מלמתוח דברי
ביקורת זה על זה.
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גם השמות השונים שניתנו לרעיון המרכזי אודות התודעה מעידים על הגוונים
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D'Amato 2012, pp.41-46
Ibid, p. 46
19
Ibid., p. 48
20
(אראמאקי מצוטט ע"י ד'אמאטו) Ibid., p. 47
21
)Dan Lusthaus, What is and isn’t Yogācāra, (http://www.acmuller.net/yogacara/articles/intro.html
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השונים שהתורה חושפת לקורא בה"( cittamātra :מיינד או נפש בלבד")"( vijñānavāda ,תורת
התודעה") ,ו"( vijñaptimātra-ייצוגים בלבד") .נסיון לעמוד על ההבדלים בין התאורים הדוקטרינריים
של מקורות שונים של האסכולה ביחס לאותם מושגים ומערכות תיאורטיות חורג מהיקפה ומטרותיה
של עבודה זו ,ולהלן אסתפק בהצגת המשותף ביניהן בקווים כלליים.
במרכז תפיסת העולם התיאורטית של היוגצ'ארה עומדות ארבע דוקטרינות (או לחלופין ארבעה
מודלים) אשר מתייחסות לטבע התודעה ,אופן פעולתה והדרך אל ההתעוררות( :א) מודל שמונה
הרמות של התודעה ,שכולל את המושג הייחודי של היוגצ'ארה" ,תודעת המחסן" ()ālayavijñana
(ב) הדוקטרינה של "ייצוגים בלבד" (( )vijñaptimātraג) הדוקטרינה או המודל של "שלושת
הטבעים" (( )trisvabhāvaד) המודל הסוטריולוגי או תיאור הדרך להתעוררות.
ארבעתן מציגות ,אם כי לא באופן מלא ,את רוחב היריעה היוגצ'ארית .מנקודת מבט מעשית
אפשר לומר ששלוש הדוקטרינות הראשונות מתארות את פעולת המיינד באופנים שונים" :תודעת
המחסן" מתארת כיצד פועל המיינד ,הדוקטרינה של "ייצוגים בלבד" מתארת כיצד המיינד תופס את
הדברים ,ואילו הדוקטרינה של "שלושת הטבעים" מתארת את מרחב האפשרויות של תפיסת
המציאות במיינד .לעומת זאת ,מנקודת מבט אונטולוגית אפשר לומר ששלוש דוקטרינות אלו
מתארות את עולם התופעה והרובד הממשי של המציאות באופן הבא" :תודעת המחסן" מגדירה מהי
התודעה" ,ייצוגים בלבד" מציגה את עולם התופעות כשגיאה ושוללת את קיומו של כל אובייקט ,ואילו
"שלושת הטבעים" מתארת את טבעה האמיתי של המציאות .כבר בהקשר זה ניתן לראות כיצד
אפשר לפרש את התורה היוגצ'ארית משתי נקודות מבט שונות בתכלית.

א 1.3.תודעת המחסן

((ālayavijñana

הבודהיזם המוקדם מנסה להסביר את הדוקטרינה המרכזית של האין-אני ( )anātmanבאמצעות
הצגת מבנה התודעה האחראי להבניית הניסיון ומתוך כך להראות כיצד הסובייקט ועולם האובייקטים
אינם אלא מבנים מותנים וריקים מכל מהות .הבודהיזם המוקדם פורט את הנסיון החושי לשש
תודעות הקשורות לאיברי החושים (עין ,אוזן ,אף ,פה ,גוף והמיינד ,שנתפס בבודהיזם כאיבר חישה)
וממשיך ופורט אף את הקטגוריות הללו לרצף של חלקיקים מנטליים המכונים דהַ רמות .לדהרמות
אפשר להתייחס כ"-אטומים של ניסיון" היוצרים את מכלול הניסיון ובכללה את תחושת העצמי.
חלקיקים אלה תלויים בתודעה ובקַ רמַ ה ,הם קיימים רק ל"משך זמן ההווה" ,נמצאים באינטראקציה
בינם לבין עצמם באופן שבו נוצר הניסיון כולו ,והם מהווים את התנאים להווצרותם של החלקיקים
ברגע הניסיון הבא .הדהרמות על פי הבודהיזם המוקדם הן למעשה קטגוריות קוגניטיביות,
תודעתיות  ,ובמונחים פסיכולוגיים עכשוויים הם שייכים לתחום המודע של המיינד .החידוש של
היוגצ'ארה הוא בהצגת מבנה בעל שתי תודעות נוספות (אחת מהן היא תודעת המחסן) ,הכוללות
זרם של ארועים מנטליים שבמונחים עכשוויים אפשר לכנותם לא מודעים .החוקר דאמאטו סבור
שהרחבת מבנה התודעה באופן הזה ,ובעיקר ההמשגה של תודעת המחסן ,יכולה להיחשב מודל
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הפעולה המפורט ביותר שמסביר את הדוקטרינה של ה"אין-אני" של הבודהיזם המוקדם.
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גריפיתס ,וולדרון ואחרים מציגים את תודעת המחסן כתשובה המפורטת והמוצלחת ביותר שניתנת
לבעיית יסוד מרכזית בבודהיזם אשר היוותה כר פורה לקשת רחבה של רעיונות ,תיאוריות ואסכולות
לאורכה של ההגות הבודהיסטית עד להופעתה של הדוקטרינה היוגצ'ארית אודות מבנה התודעה.
לפני שאסביר את מבנה התודעה על פי היוגצ'ארה ,אתאר את הבעייתיות שהביאה את הוגיה
לפיתוח פתרון זה .וולדרון טוען שמבחינת הקורפוס הטקסטואלי שלה היוגצ'ארה צריכה להיחשב
אסכולה אבהידהרמית בגין שני מאפיינים( :א) מתקיימת הקבלה ממשית בין מבנה הטקסטים
היוגצ'אריים למבנה הקורפוסים האבהידהרמיים של התהֶ ַרו ַאדַ ה )( (theravādaב) ישנו דמיון רב
בהנחות המוקדמות ,באופן ביצוע האנליזה ובטרמינולוגיה בין שני הקורפוסים .לכן הוא סבור שאת
החידוש התיאורטי של תודעת המחסן יש להבין בעיקר דרך הבנת מגבלות השיח האבהידהרמי ,שכן
בגלל אותה קרבה מבנית ותוכנית בין שני הקורפוסים ,ניתן לקרוא את היוגצ'ארה כמי שפותרת
ומשלימה את הקורפוס האבהידהרמי.
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את השיח האבהידהרמי ,שמבוסס באופן מוחלט על מונחי

הדהרמות ,הוא מאפיין כתאור סינכרוני של הניסיון – במובן זה שכל רגע ניסיון נובע כולו  -ובמובן זה
מסונכרן  -באופן בלעדי עם רגע הניסיון הקודם .אין בשיח האבהידהרמי מנגנון סיבתי אחר לניסיון
למעט "גל ההווה הסינכרוני" של הדהרמות .וולדרון טוען כי השיח הסינכרוני שמייצג המודל החלקיקי
של הניסיון הוא שיח חסר ,שכן הוא איננו בעל כוח תיאורי ויכולת אנליטית ביחס לתופעות הרצף
בקיום הרגיל (הסַ מסַ ארי) .המגבלה שעליה מצביע וולדרון מנוסחת כך :כאשר הניסיון מתואר דרך
זרימה אינסופית של חלקיקי דהרמות סינכרוניים ומתכלים ,ובהעדר כל מנגנון של "זיכרון" קבוע
(כנגזר מהרעיון הבסיסי של האין-אני) ,בלתי אפשרי לתאר את המשכיותן של נטיות ושל סיבתיות
קרמטית .דוגמה מרכזית לבעיית ההמשכיות הקרמטית היא השאלה המתעוררת כאשר המתרגל או
המודט יוצא מן המצב המדיטטיבי של "השגת ההכחדה" – מצב שבו ,על פי התורה ,מתרחש נתק
סינכרוני או ,במילים אחרות ,מפסיקה הזרימה של הדהרמות ואיתה כל תהליך קוגניטיבי .אם אכן יש
מצב שבו הזרם הסינכרוני הדהרמטי מופסק לחלוטין ,כיצד קם ועולה מאותה הפסקה מוחלטת זרם
ניסיון "חדש" שממשיך את הניסיון שלפני ההפסקה? במילים פשוטות ,כיצד התופעה הקרויה "עצמי"
ממשיכה להיתפס כאותו עצמי לאחר שהתרחש כיבוי מוחלט של כל מה שחולל את העצמי
מלכתחילה? גריפיתס מציג בעייתיות זו בספרו  On Being Mindlessכך :כאשר ההכחדה מושגת
אפשר להצביע רק על אירועים פיזיקליים סתמיים שאין בהם אינטנציונליות .לכן לא נותר אלא להניח
שהגורמים להתעוררות האירועים המנטליים מחדש ,כאשר המודט יוצא ממצב השגת ההכחדה,
יכולים להיות אך ורק אותם אירועים פיזיקליים נטולי אינטנציונליות ,אחרת הדבר עומד בסתירה לכך
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D'Amato 2012, p. 9
William S. Walldron, The Buddhist Unconscious: The Ālayavijñāna in the Context of Indian Buddhist
Thought (New-York: Routledge Curzon Critical Studies in Buddhism Series, 2003), p. 55
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שהושגה הכחדה .זוהי כמובן בעיה במודל הקרמה .גריפיתס טוען שבעיה זו עוררה בבודהיזם
המוקדם קשת רחבה של תשובות אפשריות ,למעשה את "כל התשובות האפשריות" בלשונו.

24

מבנה התודעה של היוגצ'ארה שפותר את הבעיה הוא מבנה רב שכבתי , 25שהוא בעצם
הרחבה של מבנה התודעה הסינכרונית ,שאיננה עומדת בסתירה לתפיסה האבהידהרמית של
העצמי המבוססת על חמשת המצרפים.

26

האנליזה האבהידהרמית מתורגמת למבנה הכרה שבו

שישה סוגים או שש רמות של הכרה :חמש הכרות מתאימות לחמשת איברי החישה (ראייה ,שמיעה,
ריח ,טעם ומישוש) ,וההכרה השישית היא ההכרה המנטלית-קוגניטיבית ,זו שמכירה את
האובייקטים המנטליים של עצמה (קרי המחשבות) ואת האובייקטים המנטליים הישירים המופיעים
בתודעה בעקבות חמש ההכרות של החושים .את האנליזה הזו משאירה היוגצ'ארה בשלמותה.
וולדרון כאמור מכליל את שש ההכרות בניסוח זה במה שהוא מכנה "שיח סינכרוני" .הוא מאפיין את
הפתרון היוגצ'ארי בקטגוריה חדשה ,המתווספת לשיח הסינכרוני בלי לשנותה ,ומכנה אותה "שיח
דיאכרוני" .השיח הדיאכרוני מאפשר לדבריו להסביר באופן אפקטיבי ושלם את בעיית הרצף כפי
שהוצגה לעיל .בפועל ,החידוש של היוגצ'ארה הוא בהוספת שתי רמות הכרה נוספות שוולדרון מכנה
"ההכרות הדיאכרוניות" :הרמה השמינית ,ה( ālayavijñana-תודעת המחסן) ,והרמה השביעית,
 manasvijñānaאו  ,klistavijñānaשוולדרון מתרגם " ,"afflictive27 mentationכלומר "פעילות
תודעתית מזהמת" .יתרונו של המבנה היוגצ'ארי הוא בהיותו הרחבה טופוגרפית רב-שכבתית
שאיננה משנה במאום את יסודותיו האבהידהרמיים של המבנה הטופוגרפי הקודם.
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Griffiths 1986 , p. xv
25
המטפורות לתאור מבנה התודעה של היוגצ'ארה לקוחות מהמודל הטופוגרפי של הנפש שהוצע ע"י פרויד .הבחירה
איננה מקרית בשל הקרבה המפתיעה בין התאור של הלא מודע במונחיו של פרויד ותאור תודעת המחסן .המבנה של
פרויד מדבר על שלוש שכבות ,המודע ,הקדם מודע והלא מודע; שלוש שכבות של ההכרה מונחות זו על גבי זו ומחליפות
ביניהן תכנים .את המבנה הטופוגרפי הזה אניח גם על מבנה התודעה של היוגצ'ארה בעל שמונה השכבות ,ולכן אשתמש
בתאור במונחים כמו "מעל"" ,מתחת" " ,עובר אל השכבה הבאה" המתאפשרים מהאנלוגיה.
26
חמשת המצרפים ( )skandhaהמרכיבים את ההוויה הקרויה "עצמי" :העולם הפיזיקלי ( ,)rūpaתחושות ()vedanā
לגבי האובייקט ,תפיסה ( )samjñāשל האובייקט ,תבניות והרגלים מנטליים ( )samskāraוההכרה ( )vijñānaכבסיס
התופס את כל מרחב הניסיון.
27
" – "afflictionתרגום המונח הסנסקריטי  ,kleśaשמשמעותו "פגמים"" ,נגעים"" ,פגעים" וכד'
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כך נראה באופן סכמטי מבנה ההכרה בן  3השכבות:

תודעת המחסן היא בראש וראשונה תהליך מנטלי לא מודע ,השכבה התהליכית העמוקה,
"הלא-מודע" או "תת-ההכרה" אם לשאול את המונחים מהמודל הטופוגרפי של פרויד .כלומר היא
תהליך שאין בו כל צורה של קוגניציה מודעת .המטאפורה מתארת אותה כמחסן שבו נמצאים זרעים
קרמטיים המתפקד כתשתית לכל הרמות האחרות של התודעה .את "התקשורת" בין תודעת המחסן
ובין שאר התודעות אפשר לתיאור באופן מעגלי כך( :א) זרעים קרמטיים נטמנים בתודעת המחסן
כתוצאה מפעילות קרמטית קודמת (ב) זרעים אלו מתקיימים כזרם תת-הכרתי שכפוף גם הוא לעקרון
ההשתנות המתמדת (ג) זרעים אלו מתנים (מעצבים) את פעילותן של כל רמות ההכרה האחרות,
ואלה יוצרות פעילות קרמטית נוספת (ד) אותן פעולות קרמטיות הן שטומנות זרעים חדשים בתודעת
המחסן ,וחוזר חלילה .מדובר אם כן בזרעים שנטמנים ברמה התחתונה של תודעת המחסן,
וכשנוצרים התנאים הם שבים ועולים אל השכבות שמעל  -וכשהם עולים כך הם מניעים את הזרם
הקרמטי המביא מצידו להמשכיותו של האדם האינטנציונלי שמעשיו המכוונים הם שטומנים זרעים
נוספים בתודעת המחסן וחוזר חלילה.
בשכבה הבאה מעל תודעת המחסן נמצאת ה ,manasvijñāna-תהליך שתופס בטעות את
תודעת המחסן כאובייקט ומפרשת אותו כעצמי ,או במילים אחרות ,ה manasvijñāna-מבינה בטעות
את האספקט הדיאכרוני ,יוצר הרצף ,כ"עצמי" ובכך היא מהווה את מה שניתן לכנות "אגו לא מודע".
היא פועלת כך באופן בלתי מודע ,מתוך היותה תודעה מזוהמת ( )kliṣṭamanasבגלל ראייה שגויה
ובורות ( )avidyāבדבר העצמי.

28

הבורות מתבטאת בתפיסת קיום העצמי ( )satkāyadṛṣṭiהמזינה

את הרעיון " ,(asmimāna( "I amובאהבת העצמי ( .)ātmasnehaבשתי הרמות העמוקות של פעילות
התודעה – דהיינו ה ālayavijñana-וה - manasvijñāna-מתרחשים אפוא שני תהליכים לא מודעים,
במקביל וביחסי גומלין הדוקים לכל התהליכים המודעים בשש הרמות האחרות של ההכרה .מעל ה-
Waldron 2003, p. 185
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 manasvijñānaנמצאת התודעה השישית ,זו של ההכרה הקוגניטיבית ,שתופסת ומפרשת באופן
מודע את העצמי שה manasvijñāna-יצרה באופן לא מודע ושאליו משויכת ההתנסות של כל
התודעות החושיות שמעליו.
זהו מבנה שכבתי כביכול שבו בכל שכבה נוכח אספקט אחר של הניסיון( :א) בהכרה השמינית
מתקיים זרם נטול מבנה פסיכולוגי כלשהו של זרעים קרמטיים בלבד (ב) בהכרה השביעית נוצרת
תחושת עצמי לא מודע (כקונסטרוקט מנטלי) כתוצאה מההכרה השמינית (ג) ההכרה השישית
פועלת באופן כפול :היא יוצרת אני מודע כתוצאה מפעילות לא מודעת של ההכרה השביעית ,והיא
מאגדת את חמש ההכרות של החושים הפועלות מעליה למכלול סינכרוני של "אני" .וולדרון טוען
שבאמצעות מבנה משוכלל זה היוגצ'ארה פותרת 29את הבעיה שהאבהידהרמה מציבה ,בלי לשנות
את התפיסה האבהידהרמית של העצמי (המודע) .אם נחזור לשאלה שהועלתה קודם :אם הזרם
הסינכרוני הדהרמטי מופסק לחלוטין עם השגת ההכחדה ,כיצד קם ועולה מאותה הפסקה מוחלטת
זרם ניסיון "חדש" שממשיך את הניסיון שלפני ההכחדה? או כיצד התופעה הקרויה "עצמי" ממשיכה
להיתפס כאותו עצמי לאחר שהתרחש כיבוי מוחלט של כל מה שחולל את העצמי מלכתחילה?
התשובה היא שבתודעת המחסן ,באופן לא מודע ,ממשיך להתרחש תהליך רציף שבו
האינטנציונליות ממשיכה למרות העדרו של מבנה המייצג את העצמי – ובמובן זה אכן מושגת
הכחדה – אבל באותה העת ,תהליך זה הוא שיתניע את "חזרתו של העצמי" בעת היציאה ממצב
ההכחדה.

א 2.3.ייצוגים בלבד

((vijñaptimātra

מבנה התודעה לפי היוגצ'ארה מסביר את מבנה המיינד ואת אופן פעולתו ,הדוקטרינה של "ייצוגים
בלבד" ,לעומת זאת ,היא דוקטרינה בעלת אוריינטציה פסיכולוגית 30שמסבירה את התוכן והמאפיינים
של התפיסה התופעתית האשלייתית .המונח מופיע לראשונה בכתבים הבודהיסטים בהקשר
התרגולי שבו מתואר העיקרון המדיטטיבי של יצירת דימוי ויזואלי יציב ומוחשי בתודעה .בהקשר
מצומצם זה ,המונח "ייצוגים בלבד" מתייחס לעובדה שאובייקט מנטלי שלם יכול להיווצר ולהיות נתון
באופן ממשי לתודעה באמצעות מדיטציה של ריכוז בלבד ,ללא שום קשר לעולם שבחוץ .הSNS-
מרחיבה את מרחב המשמעויות של המושג מעבר להתנסות המדיטטיבית .שמיטהאוזן טוען
שהסוטרה משתמשת בביטוי "ייצוגים בלבד" לא רק ביחס לאובייקט המושג בעזרת המדיטציה,
כלומר היא מכוונת בפירוש לאובייקטים רגילים 31.הדוקטרינה גורסת שתוכנה של כל אפיזודה
קוגניטיבית ללא יוצא מן הכלל – בין שמדובר באובייקט שמושג באמצעות ריכוז מדיטטיבי ובין
29

Ibid., p. 102
D'Amato 2012 , p .12
31
Lambert Schmithausen, "On the Vijñaptimātra Passage in Saṃdhinirmocanasūtra",
Studies of Mysticism in Honour of the 1150th Anniversary of Kobo-Daishi's Nirvāṇam, Acta Indologica
6 (1984), p. 437
30
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שמדובר באובייקט אשר נתפס כחלק מן העולם – הוא יציר התודעה .בהמשך אעסוק בהשלכות שיש
לתפיסה זו על המסקנות שניתן להסיק לגבי הטיעון האונטולוגי על קיומם או אי קיומם של אובייקטים
חיצוניים ושאלת מעמד התודעה.
לעת עתה חשוב להדגיש כי הדוקטרינה של התודעה בלבד נסמכת על שני רעיונות בודהיסטים
מוקדמים יותר :רעיון היעדרותן של קביעות וזהות עצמית של כל דבר או ,כפי שהוא מכונה" ,עקרון
ההשתנות המתמדת" ( impermanenceאו  ,)anityatāוהרעיון בדבר "העדר הסימן" (.(animitta
העיקרון הראשון גורס כי כל התופעות המותנות הן בנות חלוף ומתקיימות כאוסף של אירועים
רגעיים .את כל האובייקטים היומיומיים שנתפסים כקבועים ובעלי זהות ,ובהם העצמי ,אפשר לפרק
באופן מלא לאותם אירועים רגעיים .על פי עיקרון זה ,השימוש בשפה וההבחנות המושגיות הוא
שמשליך על התשתית הרגעית של התופעה קביעות ,אי-השתנות וזהות עצמית – השפה וההבחנות
המושגיות הן הכלי דרכו מתקבע הניסיון האשלייתי המסתיר את הטבע המשתנה תמידית של
התופעה .מתוך נקודת המבט של ההשתנות המתמדת ,רעיון ה"תודעה בלבד" בוחן מה הם מאפייני
המיינד שגורמים לו לייצר באופן אשלייתי עולם שמורכב מאובייקטים בעלי זהות עצמית וקביעות
לכאורה .העקרון השני מתייחס להעדר הסימן ( signlessnessאו  .)animittaהארווי ) )Harveyמגדיר
את הסימן ( )nimittaכך :אינדיקטור או הפנייה לדבר שמופיע בשדה התודעה ,למחשבה ,לתשוקה,
לאירוע ,למאפיין ,לקטגוריה או לקבוצה של כמה מאפיינים של התופעה ,למטרה ,לאובייקט של
מדיטציה (פיזי או נפשי) וכד' 32.הסימן בהגדרתו זו רק תוחם תופעה שכלפיה מוסבת תשומת לב,
אלא שעל פי הטקסט הבודהיסטי ,הוא מעניק לדבר המסומן איכות או מאפיין שנמצאים מעבר לו,
שאינם באמת שייכים לו – איכות זו היא היותו אובייקט במציאות .על פי תפיסתו של הארווי ,הפסקת
הסימון ) )animittaהיא מצב מדיטטיבי שבו המתרגל מתוודע אל האופן שבו מתרחשת פעולת
הסימון ומתמיר את תודעתו כדי להפסיקה .ניתן לתאר את פעולת הסימון במונחים של עקרון
ההשתנות המתמדת באופן הבא :הסימן ופעולת הסימון "מקפיאים באופן מנטלי" את החלקיקים
המשתנים תמידית ,ובכך מתקבעת הופעתם כ"אובייקט" באופן שאיננו קיים במציאות .הארווי
מצביע על כך שההיאחזות ופעולת הסימון כרוכות זו בזו :ההיאחזות היא אספקט של הסימון כי היא
ה"התכווננות" של האדם כלפי האובייקטים המופיעים בתודעתו ,שבעקבותיה מתרחש הסימון.
הפסקת הסימון קשורה לשחרור ,המוגדר כשלילת המהות והקביעּות של הסימן והמסומן,
המדיטציה על טבע הסימון מקבלת מעמד מרכזי בהשגת הנירו ַאנַה (.)nirvāṇa

35

34

33

ואילו

המצב של "העדר

סימן" או "הפסקת הסימון" מוגדר בבודהיזם כניתוק בין מרחב הסימנים לרפרנטים שלהם או כשבירת
32

Peter Harvey, "Signless Meditation in Pali Buddhism", The Journal of the International Association
of Buddhist Studies, Fairfield, Connecticut 9 (1) (1986). p.33
33
הארווי מצטט את הסוטרה  Majjhima-nikāya-atthakathāמתוך הקאנון הּפאלי:
But when attachment arises, it arises as if making a nimitta for perceiving 'this person, indeed, is one
with attachments' – just as a brand identifies a calf as belonging to a certain herd.
34
Ibid., p. 35
35
"And what, monks, is the path which goes to the unconditioned? Void-samadhi, animitta-samadhi,
)desireless samadhi (Ibid., p. 29
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הקשר בין הייצוג לאובייקט המיוצג .בקריאה פשטנית נראה שהדיון על הסימון הוא דיון על הדואליות
מיינד-עולם (סובייקט-ואובייקט בעולם) ,אלא שהדוקטרינה של "יצוגים בלבד" קובעת טענה הרבה
יותר חזקה מזו .היא תוחמת את פעולת הסימון על כל רכיביה ,כלומר מרחב הסימנים והרפרנטים
עליהם הם מצביעים ,לכדי פעילות מנטלית טהורה של התודעה והיא מייתרת את האובייקט חיצוני
(רפרנט) שבעולם כחלק מתהליך הסימון .במילים אחרות ,הרדיקליות של הדוקטרינה קובעת
שהתהליך התודעתי של סימון כרוך בשתי רמות של שגיאה( :א) ההנחה השגויה שהסימן מסמן
אובייקט בעולם ,שתיקונה הוא ההבנה שהסימן לא מסמן דבר בחוץ ,אלא דבר שהיה ויהיה לעולם
יציר התודעה; (ב) שגם אם אנחנו מבינים שאין הסימן קשור לאובייקט בעולם ,עדיין פעולת הסימון
של התודעה היא פעילות תודעתית שגויה כשלעצמה שיש להכחידה .הול ( )Hallאומר שהדוקטרינה
של תודעה בלבד שקולה להוראה "עצור בתפיסה כפי שהיא; אין צורך להניח כל ישות
מאחוריה" 36.הדוקטרינה גורסת אפוא שכל תהליך הסימון ,על הסימן והרפרנט שלו ,הוא תהליך
הומיאומורפי ,מן המיינד ואל תוך המיינד ,שאיננו נשען בשום צורה על החוץ .אבל חשוב להבהיר :אין
זה אומר שאין שום מציאות אונטולוגית .ייתכן שהיא ישנה ,ייתכן אף שהתודעה נשענת עליה ,אבל
האובייקטים כפי שהם נתפסים במערכת הסימנים אינם קיימים.
עקרון האי-קביעות והפסקת הסימון מחדדים את החידוש של היוגצ'ארה בנושא זה .הדוקטרינה
היוגצ'ארית חורצת את דינה של ההפרדה המדומה בין האספקט הסובייקטיבי של ההכרה ובין עולם
האובייקטים ,בין התודעה ובין האובייקטים שלה" .תודעה בלבד" היא דוקטרינה ששוללת את
ההבחנה – מבחינה אפיסטמית ואונטולוגית – שבין האובייקט והסובייקט ,מכחידה את עצם
הדואליות וקובעת שהמרחב האפשרי היחיד של המיינד הוא הניסיון הטהור שבמסגרתו שני
האספקטים הללו נתפסים כהבנייה 37 .גריפיתס מתמצת את הדוקטרינה באופן הבא" :מבחינה
אונטולוגית ,אין לא אדם ולא אובייקט ,קיים רק הניסיון" 38.ברור אפוא מדוע עקרונות אלו יכולים
להיות כר פורה מאוד לפרשנות אידיאליסטית ולעורר ויכוח ער על מהותה הפילוסופית של
היוגצ'ארה.

א 3.3.שלושת הטבעים ((trisvabhāva
"שלושת הטבעים" היא הדוקטרינה היוגצ'ארית המתייחסת לטבע של המציאות לאשורה
( .)yathābhūtaṃאפשר לקרוא את הדוקטרינה בשני אופנים :האחד מטאפיזי ,כתיאוריה על טבע
התודעה והמציאות ,והאחר מנקודת המבט הסוטריולוגית ,כלומר כתיאוריה שמטרתה השגת ההארה
הבודהיסטית .בקריאה הסוטריולוגית מדובר בדוקטרינה שמסבירה מה צריך לקרות למיינד כדי

36

Bruce Cameron Hall, "The meaning of vijñapti in Vasubandhu's Concept of Mind", Journal of the
International Association of Buddhist Studies 9 (1986), p. 18
D'Amato 2012, p. 14
Griffiths 1986, p. 88
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שההולך בדרך ישיג את ההתעוררות באופן מלא ,ועצם אפשרותן של שתי הקריאות מעלה את
השאלה העומדת בבסיס עבודה זו באשר למהות העמומה של הפילוסופיה היוגצ'ארית.
שלושת הטבעים הם המדומיין ( ,(parikalpa-svabhāvaשהוא האופן שבו המציאות מופיעה
בהכרה הרגילה המזוהמת; המותנה ( ,)paratantra-svabhāvaשהוא הטבע האמיתי של הניסיון אם
מתבוננים בו שלא דרך האשליה של המדומיין; והמושלם ) ,)pariniṣpanna-svabhāvaשהוא טבעה
האמיתי של המציאות.
המדומיין הוא הניסיון שנתפס בפרספקטיבה של הדואליות אובייקט-סובייקט ומובנה באמצעות
השפה ותהליך ההמשגה .במילים אחרות ,זהו האופן השגור שבו נתפסת התופעה .לאור וויליאמס
( ,(Williamsהמדומיין כפי שהוא מתואר ב SNS-כולל את הפעולה המעַ וותת והמטעה של השפה.

39

ב SNS-נאמר שהמאפיין המיוחס לתופעה כחלק מהותי שלה הוא בעצם רק כתוצר לוואי של פעולת
הסימן הנדבק לתופעה.

40

המותנה הוא התופעה כאשר "מסירים" מעליה את הרובד האשלייתי של המדומיין ,כלומר הוא
זרם רצוף ללא נקודת התחלה או סיום של חוויות רגעיות המותנות זו בזו .התופעה בצורתה זו נטולת
כל התוצרים של פעולת האובייקטיפיקציה המתרחשת במדומיין .ה SNS-מגדירה את המותנה באופן
מפורש במונחי ההתהוות המותנית ( )pratītyasamutpādaבמובנו הרגיל של מושג זה בבודהיזם.

41

המושלם הוא המציאות כפי שהיא נתפסת באופן אמיתי ,כשהיא איננה מתווכת באמצעות
השפה ותהליך ההמשגה ,ובכלל זה התיאור של הטבע המותנה שזה עתה הוצג .את המדומיין
והמותנה קל להקביל לדוקטרינות בודהיסטיות מסורתיות; המושלם ,בעיקר באמצעות היחס שלו
לשני הטבעים האחרים ,הוא השדה שבו היוגצ'ארה מחדשת .היא עושה זאת באמצעות חידוד
ההגדרה של הריקות המהאיאנית לא כבחירה בינארית בין "מלא" ל"ריק" ,אלא מפרספקטיבה של
שלוש איכויות תודעתיות .על האופן שבו המושלם מוגדר ארחיב בהמשך.
ספונברג מתאר את שני האופנים שבהם אפשר להבין את הדוקטרינה של שלושת הטבעים
כ"מודל צירי" ( ,)pivotal modelשמציג את הטבעים כמבנה שבמרכזו נמצא מרכז כובד אונטולוגי,
ו"מודל התפתחותי" ( 42.)progressive modelבגישה הצירית המושלם והדמיוני אינם אלא שתי
נקודות מבט אל המותנה .בקריאה זו המותנה הוא עמוד תווך בעל מעמד אונטולוגי ,שמשני צדיו
מתאפשרות שתי תמונות העולם של הדמיוני והמושלם .שינוי נקודת המבט מתרחש באופן הבא:
כאשר המותנה נחווה מהפרספקטיבה הדואלית של אובייקט-סובייקט ,אז הוא הדמיוני ,וכאשר הוא

39

Paul Williams, "Some Aspects of Language and Construction in the Madhyamaka", Journal of
Indian Philosophy 8 (1980(, p. 8
40
"It is that which is imputed as a name or symbol in terms of the own-being or attributes of
phenomena in order to subsequently designate any convention whatsoever" (Powers 1995, p. 81).
41
הרעיון שכל תופעה מתהווה כשהיא מותנית באינסוף סיבות ותנאים ,וכי דבר (בעולם התופעות) לא קיים כישות
קבועה ועצמאית:
"It is simply the dependent origination of phenomena. It is like this: Because this exists, that arise".
Alan Sponberg, "The Trisvabhava Doctrine in India and China", (In Bulletin of Institu,1983).

42
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נחווה בככותו – 43ללא הדואליות של האובייקט והסובייקט – הוא המושלם .המעבר בין הדמיוני
למושלם הוא מה שמכּונה ביוגצ'ארה "היפוך הבסיס" ( )āśrayaparāvṛttiוהוא פסגת התהליך
הסוטריולוגי .המשמעות של התפיסה הצירית היא שלבסיס המותנה יש איכות אונטולוגית שהייתה
כך מאז ומעולם ,כלומר הוא מוצג כמצע אונטולוגי הכרתי .ב MAV-ישנם פסוקים שמנוסחים כך באופן
מובהק ,למשל:

"There is the unreal imagination. Duality does not exist there, but
emptiness does. That [unreal imagination] exists in this
[emptiness] as well"44
הריקות מוצגת בפסוק זה כדבר קיים ,לאחר שהדואליות הוסרה ממנה ,ולכן את המותנה אפשר
לראות בשני אופנים – או כרווי אובייקטים באופן הדואלי או כריקות ,מה שהיה רווי אובייקטים עד
שהעיוות הדואלי הוכחד.

45

המודל ההתפתחותי מציג את שלושת הטבעים כשלושה שלבים בהתקדמות לקראת
התעוררות לטבעה האמיתי של המציאות .ספונברג מצביע על תהליך של שלושה שלבים ,שבו כל
שלב מאיין את השלב שלפניו 46.הדמיוני הוא המצב האשלייתי שבו המציאות נתפסת דרך העדשות
של הדואליות אובייקט-סובייקט ,הזרם של התופעה מעובד באמצעות השפה ותהליך ההמשגה,
והעולם נחווה כמורכב מאובייקטים בעלי זהות עצמית .באמצעות התרגול המדיטטיבי האדם מצליח
להבין שמאפיינים אלו הם השלכה של התודעה המזוהמת ושהתופעה היא למעשה זרם של השתנות
מתמדת של אירועים מותנים שאין לאף אחד מהם קיום עצמי וקבוע .באופן זה התודעה מתפתחת
אל המותנה .מבחינת המודל ההתפתחותי ,ההכרה שחווה את התופעה במותנה היא עדיין תודעה
שנזקקת לתיווך של ההמשגה ,אם כי לא זו המבחינה בין סובייקט לאובייקט ,כמו במדומיין ,אלא זו
הרואה בניסיון זרם של אירועים מותנים .כשהמתרגל מצליח להכחיד גם את ההתבוננות על המותנה
או להתמיר אותה לאיכות הקרויה "ככּות" ,מושג המצב של היפוך הבסיס .אפשר למצוא בכתבים
פסוקים ופרשנות שמתווים את ההבנה של שלושת הטבעים כמהלך פרוגרסיבי מובהק .כך למשל
נטען ב MAV-שהדרך מושגת "באמצעות הבנה עמוקה של טבע המדומיין ונטישתו ,באמצעות הבנה
עמוקה של טבע המותנה ונטישתו ,באמצעות הבנה עמוקה ,השגתו והנכחתו של המושלם".

47

את

ההבדל בין המותנה למושלם אפשר להבין באמצעות פרשנותו של סטהירמטי למושג "unreal
" ,)abhūtaparikalpa( imaginationשאדון בו בפרוט בהמשך.

48

סטהירמטי אומר בהקשר זה

שהמותנה מותנה בסיבות ותנאים ,הדמיוני מזוהם בראייה השגויה של ההבדל בין הסובייקט
43

 Tathatāבסנסקריט ו suchness-באנגלית

44

)(D'Amato 2012, p. 117, trans. of MAV 1.1
""The definition of emptiness is the nonexistence of duality and the existence of that non-existence
(Ibid, p.125, trans. of MAV 1.13AB).
46
Sponberg 1983
47
)]D'Amato, 2012, p. 148 (Trans. of MAV[3.10
48
ראו עמ'  63לעיל.
45
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לאובייקט ,והמושלם הוא היחיד שנקי גם מהתפיסה של הדמיוני וגם מהתפיסה של המותנה.

49

מכאן

יש להבין שגם המותנה עדיין לא "נקי מספיק" ,או כפי שמתאר דאמאטו את התהליך :כאשר
הריקות של הדמיון האשלייתי מובנת/מושגת המתרגל עדיין תופס את האיכות של התופעה כזרם
הטהור של אירועים ,אבל הוא מפסיק את ההמשגה של התופעה בצורתה זו במונחים של סובייקט
ואובייקט .במילים אחרות ,כל עוד יש תופס-ונתפס בתהליך התודעתי של ההולך בדרך ,הדרך לא
הסתיימה.

50

הטקסט הבא מתוך  ,BBHשתשומת לב מיוחדת תוקדש לו בפרק הרביעי ,מצליח לבטא באופן
אפקטיבי את האיכות הזו ובעיקר את ההבדל בין המותנה למושלם:

What the bodhisattva does is nothing but [intuitively] grasping the
thing-in-itself [which is no other than] the Reality itself. And [in
doing so,] it does not occur to him, 'this is the thing-in-itself or
this is the Reality itself‘, but [what] the bodhisattva [does is] to
practice [focused only] on [his] object [goal]. Practicing [focused
only] on the supreme object [/goal], through transcendent
wisdom, he correctly regards all phenomena as being identical
with the Reality.51
הטקסט דן ב 52,vastu-שמתורגם "הדבר כשלעצמו" ומזוהה עם המושג "ככות" (שעל משמעותו
53

אעמוד בהמשך) .זהו כנראה הבסיס הרעיוני שעליו התפתחה הדוקטרינה של שלושת הטבעים,

אם

כי ,חשוב לציין ,שלושת הטבעים כמושג לא מוזכרים ב BBH-אפילו פעם אחת .הטקסט מציע הבחנה
מדויקת בין שני מצבי תודעה ,שאפשר להחיל אותה גם על המעבר החמקמק בין המותנה למושלם.
טענתו היא כי בעצם ההצבעה על טבע המציאות והקביעה "זה הדבר כשלעצמו" (או "זה המותנה"
במקרה של שלושת הטבעים) יש אקט של סימון ,והסימון הזה איננו מן האפשר במצב נטול סימנים.
לכן רק כשהבודהיסטווה ימשיך את האימון לקראת המטרה הסוטריולוגית הוא יצליח להיות "בככות".
המושלם הוא אפוא מצב תודעתי – או לחלופין טבע המציאות – שנמצא צעד אחד מעבר למה שמושג
או נתפס במותנה .מהדוגמאות לעיל אפשר להסיק כי בעוד שהמעבר מהדמיוני למותנה כרוך בהסרת
מצע דואלי ברור ובוטה מאוד מן התופעה ,המושלם מוגדר באמצעות הסרה של היבט דואלי עדין
וחמקמק מאוד של המותנה .להיבט החמקמק הזה יש תפקיד מהותי בטיעון שהמחקר מבקש לבסס.

49

D'Amato 2012, p. 56
Ibid., p. 55
51
Florin Deleanu, "Meditative Practices in the Bodhisattvabhūmi: Quest for and Liberation through the
– Thing-In-Itself", Harvard Oriental Series, ed. by Michael Witzel 17 (2013), p. 891
(הסוגריים המרובעים במקור ,ההדגשה שלי)
52
"This entity, called thing-in-itself, is identified with the inexpressible Ultimate Reality (tathatā) and is
cognizable only to the highly trained bodhisattvas" (Ibid., p. 891).
53
דלנו מצביע על חוקרים יפניים כמו ארמאקי ) (Aramakiהטוענים ש vatsu-הוא מושג המפתח המרכזי בהתפתחותה
של דוקטרינת שלושת הטבעים (.)Deleanu 2013, p.890
50

21

הסיבה לכך ששלושת הטבעים יכולים להתפרש בשני אופנים שונים נידונה בספרות הפרשנית.
ספונברג מעלה השערה שהמשמעות הכפולה של הדוקטרינה קשורה לאופן שבו הטקסטים מנסים
לבנות תמונה קוהרנטית של הטבעים וממזגים בתוך כך מקורות משלבים שונים של התפתחות
היוגצ'ארה .דאמאטו טוען שלא מדובר בסתירה 54אלא בשלושת הטבעים הנצפים משתי נקודות מבט
אנליטיות שונות אך עקביות :מנקודת המבט הצירית מדובר באנליזה אונטולוגית-אפיסטמולוגית
שדנה ביחס בין המיינד ובין העולם – איך העולם צריך להיראות ללא ההשלכות של השפה
וההמשגה; ומנקודת המבט ההתפתחותית מדובר באנליזה סמיוטית-אפיסטמולוגית ,כלומר באנליזה
של פעולת הסימון של המיינד שמתוכה נוצר האובייקט – כיצד ההולך בדרך צריך לשנות את תפיסתו
(ראיית הכול כזרם של סימנים וייצוגים) לתפיסה לא מושגית ,ישירה ,של הככות.

55

גם חוקרים אחרים מתמודדים עם הסוגיה ,אך בשל מגבלות המקום לא אסקור את טיעוניהם.
אפשר לשער ,בשלב זה ,שהניסיון המתמשך ליישב את התפיסות השונות של שלושת הטבעים
מקפל בתוכו ,אולי יותר מכל דוקטרינה יוגצ'ארית אחרת ,את השאלה הנמצאת במרכזו של מחקר
זה .קל לראות כיצד המודל ההתפתחותי מתואר כקונסטרוקט פרקטי "מה צריך לעשות או לקרות",
ומכאן קל ליחס לו גוון אינסטרומנטלי ,ואילו המודל הצירי מתואר כמבנה המתאר את טבע הדברים
ומכאן קל לייחס לו גוון מטאפיזי.

א 4.3.המודל הסוטריולוגי
השלבים בדרך להתעוררות ,הוא נושא שיש לו גרסאות רבות בספרות היוגצ'ארית .כל הטקסטים
המתארים את המודל הסוטריולוגי הם מעין "מדריכים" אשר מורים להולך בדרך את האופן שבו
המציאות צריכה להיתפס בשלביה השונים עד להשגת המטרה הסוטריולוגית הסופית .הם נבדלים
זה מזה במספר השלבים ובחלוקתם .כך למשל ה)Ten Stages Scripture( daśabhūmika-sūtra-
מתארת את הדרך של הבודהיסטווה לשחרור בעשרה שלבים שמקבילים לעשרת השלבים להשגת
החוכמה המושלמת ( (prajñāpāramitāבדרך המהאיאנית .פירוש הסוטרה משויך לוסובנדהו ,ולכן
אפשר להתייחס לתיאור הדרך כאל מודל יוגצ'ארי .אסאנגה ,לעומתו ,מתאר ב YBH-דרך ובה 17
שלבים מפורטים ,שבמקומות אחרים כמה מהם מאוגדים לשלב אחד .אפשר להציג דוגמאות רבות
אחרות ,אבל כאמור רוב הטקסטים מצביעים על אותה דרך .אחת הנוסחאות הקצרות של הדרך
מופיעה ב( Ch'eng wei-shih lun56 -או בתרגומה לסנסקריט  )Triṃśikā vijñaptimātra śāstraשכתב
ׂשּו'ַאן דזַאנג כפרשנות ל Triṃśikā-של וסובנדהו  .לדברי לוסטהאוז ,זהו תיאור ממצה של עיקרי
הדרך על גווניה השונים 57:השלב הראשון מכונה "הצטיידות" ( ,)sambhārāvasthāובו העומד לצאת
54

D'Amato 2012 , p. 19
Ibid., p. 18
56
Liu, JeeLoo. An Introduction to Chinese Philosophy (From Ancient Philosophy to Chinese
"Buddhism. 2006. p. 221) – "Discourse on the Establishment of Consciousness Only
57
Lusthaus 2010, p.
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לדרך "מצטייד" לקראתה .תהליך ההכנה שלו כולל פיתוח התכונות הנדרשות להולך בדרך כגון
איפוק ,צניעות ,התנהלות מודעת וכד' .במקביל הוא עוסק בפיתוח היחס המתאים לדרך ומטפח את
השאיפה להגיע להתעוררות .השלב השני קרוי "ההתנסות" ( ,)prayogāvasthāובו ההולך מתנסה
בתורה ובתרגול המתאימים ולומד לבחון את האובייקטים ואת הדרך שבה הם מתקבעים בתודעה.
הוא מבין איך זה קורה ואת האופן שבו התודעה נכשלת שוב ושוב בתפיסתה .ההולך בדרך מתחיל
להבין את התפיסה הדואלית ואת היחסים בין האובייקטים ,השפה וההכרה .לאחר הבנת האופן שבו
נוצרים האובייקטים במיינד הוא נכנס אל השלב השלישי ( .)prativedhāvasthāבשלב זה הוא מעמיק
את ההבנה או "הראייה הנכונה" ) .)darśanamārgaזהו שלב שבו הוא מתחיל את ההתנסות בהכרה
לא מושגית ,כלומר הוא מתנסה בראייה ישירה ללא ההבחנה בין תופס לנתפס .להבנתי מדובר
בהרחבת ההתנסות מאובייקטים בודדים למלוא טווח התפיסה .במהלך השלב הרביעי
( )bhāvanāmārgaהוא מטפח ומעמיק את התפיסה הלא קונספטואלית עד להכחדתה המוחלטת של
הדואליות .בסיום שלב זה מתרחש היפוך הבסיס ( ,)āśrayaparāvṛttiכלומר טרנספורמציה מלאה
של התודעה ,שהיא ההתעוררות .השלב האחרון ( )niṣṭhāvasthāהוא זה שבו ההולך בדרך לומד
להתבסס ולשכון בתוך התודעה הלא קונספטואלית ומתחיל לתפוס כך את העולם באופן מתמשך.
שש ההכרות הראשונות שעברו "היפוך" נקראות עכשיו "הכרות מיידיות" (,)pratyavekṣaṇajñāna
והן תופסות את האובייקט ללא המאפיינים שלו כשהוא נתפס בהכרות הרגילות .עתה ,כשתודעתו
מבוססת בתוך השינוי שעברה ,הוא מתרכז במטרתו היחידה – לעזור ליצורים החיים האחרים
להשתחרר ,כלומר לקיים את שבועת הבודהיסטווה .לשלב אחרון זה יש משקל בניסיון של מחקר זה
להסביר מהו אותו מצב מתמשך של תודעה לא קונצפטואלית עבור הבודהיסטווה השרוי בעולם
המתנהג ומתפרש באופן קונצפטואלי.
הפרשנות של וסובנדהו לפסוקים  3.4ו 3.5ab-ב MAV-יוצרת מיפוי ברור בין שלושת הטבעים
ובין השלבים הסוטריולוגיים .כך נאמר ב MAV-עצמו:
[3.4] Views involving the imputation or denial of persons and
phenomena, subject and object, or existence and non-existence
[3.5ab] do not occur when there is awareness of defining
characteristics of reality.58
וסובנדהו בפרשנותו לפסוק זה מונה שם שלושה אופני התבוננות ערים בטבע הדברים.59
הטקסט הפרשני משתמש באופן חזרתי בשתי תבניות קבועות:
"…"awareness of the defining characteristic of reality in terms of
אותה אתרגם בפשטנות כ"-הבנת מאפייני"...
""views involving the imputation or denial of..
ואת הביטוי הזה אתרגם כ"-השקפות הנוגעות בחיוב או בשלילה של"...
D'Amato 2012, p. 144
Ibid.
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וסובנדהו מבהיר כאן מה מושג מבחינה סוטריולוגית כאשר מתקיימת הבנה מלאה של מאפייני
המציאות לפי שלושת הטבעים:
(א) כאשר מאפייני הדמיוני מובנים ,השקפות הנוגעות בחיוב או בשלילה של האדם
והתופעה  -אינן קורות.
(ב) כאשר מאפייני המותנה מובנים ,השקפות הנוגעות בחיוב או בשלילה של הדואליות
אובייקט סובייקט  -אינן קורות.
(ג) כאשר מאפייני המושלם מובנים ,השקפות הנוגעות בחיוב או בשלילה של הקיום או אי-
קיום - 60אינן קורות
מכאן נגזר ,להבנתי ,שהדרך הסוטריולוגית היא טרנספורמציה של מאפייני תפיסת המציאות
ושאפשר להקביל בינה ובין שלושת הטבעים ,אבל זו מסקנה הדורשת ביסוס נוסף .מתוך מסקנה זו
ניתן ליצור קשר בין חמשת השלבים לשלושת הטבעים כך :בשלב הראשון ההולך שקוע כולו
במדומיין אבל מכין את עצמו ליציאה ממנו .בשלב השני ההולך בדרך נמצא עדיין במדומיין ,אבל הוא
חווה הבלחות (קצרות) של התודעה אל טבעה המותנה .הוא מצליח לראות (כנראה בעת התרגול)
כיצד הדברים הם חסרי מהות משל עצמם וכיצד התודעה פועלת במדומיין ויוצרת את האובייקט.
בשלב השלישי והרביעי התודעה מתבססת בטבע המותנה ,והוא מתנסה בראייה ישירה (כנראה
לאורך זמן) ובראייה לא מושגית .רק בסוף השלב הרביעי הראייה המושגית מוכחדת לחלוטין ,כלומר
גם האיכות התודעתית שאפשרה לתודעה לפעול בטבעה המותנה מוכחדת .זהו הרגע שבו מתרחש
היפוך הבסיס ,כלומר הכניסה למושלם .השלב החמישי הוא "האופן הרגיל" שבו ההולך נמצא
במושלם ומממש את תפקידו מול היצורים האחרים בסַ מסַ ַ
ארה.

א 4.התבנית המארגנת של היוגצ'ארה לפי דייווידסון
היוגצ'ארה מציגה אם כן דוקטרינות תיאורטיות ייחודיות ומורכבות ולצידן מודל סוטריולוגי סדור
ברוח המהאיאנית .דייווידסון מכנה את המודלים השונים של היוגצ'ארה כ"-מערכות של מציאות"
( )systems of realityהנתונות בתוך ההקשר של הטרנספורמציה הסוטריולוגית .הוא טוען (כמו גם
פרשנים אחרים שיסקרו בפרק ב') שהמודלים לא נבנו באופן מסונכרן ומתואם ע"י ההוגים
היוגצ'אריים ,שלעתים קרובות יש סתירות מהותיות ביניהם ושאפילו מדובר במערכות מתחרות.
לעתים מודל מסוים שּונה או הורחב כדי לטפל בשאלה נקודתית  ad-hocשל הטרנספורמציה
הסוטריולוגית .אלא שלטענתו שינויים אלו "השתלטו" לא פעם על כל המסגרת המחשבתית וגררו את
המערכות האלו למקומות שונים ולא תמיד קוהרנטיים ביחס לכוונתן המקורית.
60

61

דבר זה תרם

להבנתי ההשקפה אודות "קיום -אי קיום" (זה קיים ,זה לא קיים) זהה להשקפת "תופס-נתפס" (זה התופס – זה
הנתפס) – רק כאשר גם השקפות אלו אינן קורות – התודעה במצבה המושלם.
61
"[…] the culture-bearers of the Buddhist tradition were faced with more than one possibility and had
to come to a decision between competing models. Not all the models were developed at the same
time; indeed most were not. All the models though, found their final expression in that curiously
)Buddhist, intellectual discipline of soteriology" (Davidson 1986, p. 69
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בוודאי להגדלת הפערים בין המודלים השונים .כל זה נאמר כדי להדגיש את התפקיד המרכזי שיש
למערכת הסוטריולוגית ביחס לכל המערכות והמודלים האחרים על שונותם והסתירות שביניהם.
דייווידסון ,כמו פרשנים אחרים (ראה פרק ב') ,מתאר את המודל הסוטריולוגי כמסגרת אינטגרטיבית
שבתוכה מצאו המערכות והמודלים התיאורטיים של היוגצ'ארה מקום ומשמעות אינטגרטיבית ,על
אף שונותם.
הייתי מכנה את טיב היחסים שדייווידסון מתאר כיחסים תחביריים .הוא מציב את
הטרנספורמציה כגורם-על ונותן לה קדימות ברורה על פני התיאוריה כשלעצמה או הפרקטיקה
כשלעצמה .הוא מציג תזה שלפיה הסוטריולוגיה היוגצ'ארית מאורגנת סביב היחסים בין פעולות של
התודעה ובין מודלים של המציאות המשתנים במהלכה" .הוגי היוגצ'ארה פיתחו סדרה של מודלים
של מציאות ואז הם פעלו על 62המודלים האלו במרחב המונחים של היפוך התודעה וצורותיה
השונות 63 ".זהו ,על פי דייווידסון ,הגורם המאחד את כל רכיבי התורה .היוגצ'ארה מציגה מודלים של
המציאות (תיאוריה) אך גם מתארת את האופנים שבהם מודלים אלה נתונים למניפולציה
(בפרקטיקה) בתוך השיח של "היפוך הבסיס" .נראה שדייווידסון סבור שהמודלים מקבלים את
הצדקתם בעיקר כמושאי הפרקטיקה ,אך דומה כי גם לפרקטיקה אין משמעות אלא דרך מושאיה.
במערכת יחסים כזאת מדובר לא רק במִ שמּועַ הדדי ששני רכיבים אלו מעניקים זה לזה ,אלא בתלות
תחבירית ביניהם אשר נגזר ממנה שאף אחד מהם לא יכול לעמוד בפני עצמו .בהפשטה ניתן לומר
שהתבנית התחבירית של היוגצ'ארה לפי דייווידסון בנויה מהטרנספורמציה הסוטריולוגית (נושא)
המושגת (נשוא) ע"י יחס בין שני מושאים :הפרקטיקות והמודלים היוגצ'אריים של המציאות .אפשר
לתאר את התבנית התחבירית של דייווידסון בסכמה הבאה באשר החיצים שבין המודלים
התיאורטיים והפרקטיים מסמנים קשר תחבירי:

)"They then manipulated these models" (Davidson 1986, pp. 8-9
Ibid

62
63
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בפרק הבא אציג את הוויכוח הפרשני המודרני על מהותה הפילוסופית של אסכולת היוגצ'ארה .אראה
כי הוויכוח הזה מוזן בחלקו מאותו מאפיין יוגצ'ארי בולט של טבע היחסים בין המודל הסוטריולוגי לבין
ושאר מערכות המציאות ,כפי שמצביע עליו דייווידסון.
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ב .שאלת מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה
ניתן לאפיין אידיאליזם באופן חיובי כשיטה פילוסופית שמעניקה לאידיאות או לרוחני תפקיד מרכזי
בפרשנות של הניסיון ,בניגוד מובהק לעמדה מטריאליסטית 1.את הגישות האידאליסטיות במסורת
הפילוסופית במערב ניתן למקם על רצף שנקבע על פי מידת הקדימות האונטולוגית והאפיסטמית
שניתנת למיינד מול אמצעי החישה והעולם .האידיאליזם המטאפיזי המחמיר גורס שהעולם כולו קיים
רק כתוצר של התודעה ,ולכן גם הממשי שייך למרחב האידיאות .בכך הוא מנוגד פילוסופית
למטריאליזם ,הגורס שהמהות של הממשי הוא חומר .האידיאליזם האפיסטמי לעומתו גורס שכל מה
שהמיינד מכיר הוא מנטלי וכי אין לו אפשרות להכיר דבר מעבר לכך .האידיאליזם האפיסטמי עומד
כנגד הריאליזם ,ובעיקר כנגד הריאליזם הישיר ,או הנאיבי ,הטוען לזהות בין אופן תפיסת האובייקט
לאופן קיומו בעולם .בניגוד לאידיאליזם המטאפיזי ,האידיאליזם האפיסטמי איננו אנטי-מטריאליסטי
בהכרח ,אלא שם את הדגש על שאלת אפשרות הידיעה .הוגים וחוקרים מגדירים את סוגי
האידיאליזם המערבי באופנים מורכבים יותר ,אך אין זה מעניינה של עבודה זו לנסות לעסוק
בהגדרות אלו.
מרגע שהטקסטים היוגצ'אריים נחשפו למערב ,הפכה השאלה בדבר מעמדה הפילוסופי של
היוגצ'ארה למוקד של ויכוח סוער בקרב חוקרים מערביים .בהכללה אפשר לומר שהוויכוח מתקיים בין
הסבורים שהתורה טוענת טענה אונטולוגית בסיסית ביחס לקיומה הבלעדי של התודעה ,ובין אלה
אשר מתייחסים לטענה האידיאליסטית של היוגצ'ארה כלטענה אינסטרומנטלית ,שאין בה בכדי לטעון
לקדימות או הבלעדיות האונטולוגית של התודעה .דומני שאין ויכוח מהותי בין הפרשנים על כך
שהיוגצ'ארה על כל גרסאותיה אכן משמרת גוון אידיאליסטי ,אבל הם נבדלים זה מזה במשקל הסגולי
שהם מעניקים לקביעה הזו" .האידיאליסטים" רואים בקביעה על קיומה הבלעדי של התודעה את
מרכז הכובד של התורה ,ואילו "האינסטרומנטליסטים" רואים את הקביעה הזו כמשנית ביחס למטרה
המרכזית של התורה ,שהיא הטרנספורמציה של התודעה .חוקרים אחדים מרחיקים מעבר לכך
וטוענים כי עצם הדיון על מהות פילוסופית בהקשר של הטעון המרכזי של היוגצ'ארה הוא שגוי .כך
למשל טוענת ג'ניס וויליס כי הקריאה של "( cittamātraמיינד או נפש בלבד") כטענה פילוסופית היא
קריאה שגויה לחלוטין ,וכי אין להבין אותה אלא בהקשר של הפרקטיקה המדיטטיבית המתייחסת
לממשותו של האובייקט כפי שהוא נתפס בתודעה 2.הוויכוח העקרוני הזה מתרחש להבנתי בשני
מישורים שקשה לעיתים להפרידם ובשל כך הוא הופך למורכב יותר :המישור האחד מתמקד בניסיון
להבין את מהות היוגצ'ארה בתוך ההקשר הבודהיסטי עצמו ,והאחר מתמקד בניסיון לפענח את
1

D. Runes Dagobert, The Dictionary of Philosophy (New York: Citadel Press, 2001), p. 142
Janice Dean Willis, On Knowing Reality: The Tattvārtha Chapter of Asaṇga’s Bodhisattvabhūmi
)New York: Columbia University Press, 1979( , p. 25.
2
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הפילוסופיה היוגצ'ארית במונחי הפילוסופיות המערביות .לא עשיתי מאמץ במחקר זה להפריד בין
שני המישורים והנושא ראוי לבחינה נוספת .בהמשך אראה כי דווקא הפרשנים המנסים לפענח את
המהות הפילוסופית של היוגצ'ארה מתוך הטקסט היוגצ'ארי עצמו ,ומבלי להזדקק לאבחנות
ולקטגוריות המערביות ,רלוונטיים יותר לעמדה המוצגת בעבודה זו .כך או אחרת ,לקורא המערבי
המחפש מקבילה ברורה לעולם המושגים הפילוסופי המוכר לו נכונה דרך חמקמקה בשדה ההגדרות
האפשריות של היוגצ'ארה.
גרעין האידיאליזם היוגצ'ארי מופיע בצורתו הראשונית והגולמית ב ,SNS-שכאמור מהווה טקסט
יטרייה שואל את הבודהה האם הייצוג המנטלי של האובייקט
מכונן של אסכולה .הבודהיסטווה מא ֶ
העולה מהריכוז המדיטטיבי (" )samadhiשונה מהמיינד או לא שונה מהמיינד" 3.הבודהה עונה שהוא
לא שונה ,ובכך הוא יוצר זהות בין המיינד ובין הייצוג ושולל כל אובייקט שאיננו תלוי בתודעה:
Maitreya, "It is not different". Why is it not different? Because
that image is simply cognition-only (vijñaptimātra). Maitreya, I
have explained that consciousness is fully distinguished by [the
fact that its] object of observation is cognition-only
(vijñaptimātra).4
אפשר לתאר את הוויכוח בין האידיאליסטים לאינסטרומנטליסטים בעזרת שני אופני התרגום של
המילה  mātraבצירוף  .vijñaptimātraהאידיאליסטים מתרגמים את הצירוף "ייצוגים מנטליים
בלבד" ,כלומר רואים אותו כהכרזה השוללת את קיומו של כל אובייקט מחוץ למיינד או להכרה,
ולעומתם האינסטרומנטליסטים מתרגמים "רק מחשבה" או "לא יותר ממחשבה" 5,כלומר מניחים
שהביטוי רק מצביע על מקור הבעיה ולא טוען דבר על התודעה כדבר היחיד שקיים; האידיאליסט
מבין את העולם כיציר התודעה ,ואילו האינסטרומנטליסט מבין אותו כטעות הכרתית מחשבתית.
בשני המקרים הטעות היא מרכז הכובד ,אבל האידיאליסט מסיק ממנה שכל מה שקיים אונטולוגית
הוא המיינד .האידיאליסט רואה באידאליזם של היוגצ'ארה טענה בדבר הממשות,
האינסטרומנטליסט רואה בה בעיקר מתודה לתיקון טעות .אלא שהמצב מורכב יותר מתרגומה של
מילה בודדת .מדובר בוויכוח שיש בו גוונים רבים ,והם מעוררים תהיות על מבנה העומק המזין אותו.
מטרת הסקירה בפרק הזה היא להדגים את הבעייתיות והמורכבות של שאלת האידיאליזם כרקע
לשאלה שתידון בהמשך ביחס לקונפליקט הפילוסופי המובנה בעמדתה של היוגצ'ארה.

3

)"Is it 'different from the mind' or is it 'not different?'" (Powers 1995, p. 153
Powers 1995, p. 154
5
Willis 1979, p. 25
4
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ב 1.שאלת האידאליזם של היוגצ'ארה כפרשנות בהקשר דינמי :סקירה כללית
השאלה בדבר האידאליזם של היוגצ'ארה כרוכה בהכרח בנקודת מבטו של הפרשן .בהקשר פילוסופי
עכשווי ,קביעת מהותה של היוגצ'ארה היא אקט השוואתי שמנסה להטיל את ההמשגות המערביות
של האידיאליזם בתוך המרקם הפילוסופי של היוגצ'ארה ואגב כך לשפוך אור על מהותה .באופן טבעי
אלו המתבוננים ביוגצ'ארה "מן החוץ" חשופים יותר להשפעותיהן של רוח התקופה והאג'נדה
הפילוסופית שמתוכה הם פועלים .אבל גם אם הפרשן עורך מסע פנימה אל תוך נבכי התורה ,וגם
אם הוא עושה מאמץ להטיל באופן זהיר ומחושב את ההמשגות המוכרות לו אל תוך המרקם
הפילוסופי שלה ,הוא לעולם יישאר "נגוע" ברוח התקופה ויפעל מתוך ההקשר שבו הוא מתקיים.
ניניאן סמארט ( )Smartסבור שהשתלת מושגי מפתח בסביבה חדשה יוצרת ,על אף התלות של
המושגים בהקשר שממנו הם שאובים ,סיטואציה חדשה שמעניקה דינמיות ומשמעות רלוונטית
לסביבה זו 6.בהמשך הסעיף אציג בקצרה כמה דוגמאות שידגישו עד כמה היוגצ'ארה היא כר פורה
ל"היטלים" מן הסוג הזה ,ועד כמה השינויים של רוח התקופה יכולים לעצב את תפיסתנו לגביה.
בהמשך הסקירה ניתן יהיה להיווכח כי ניתן להצביע על "מגמה" של מעבר מן הפרשנות
האידיאליסטית המאפיינת פרשנים מוקדמים של היוגצ'ארה אל הפרשנות האינסטרומנטלית
המאפיינת פרשנים עכשוויים .האם זה אומר ששאלת הזהות נוטה להכרעה עפ"י המגמה העכשווית?
המחקר איננו נוקט עמדה בעניין זה ,אלא שואל את השאלה מה יש ביוגצ'ארה שמאפשר זאת?
טענתי היא שרבגוניותה ו רגישותה של פרשנות היוגצ'ארה לשינויים הכרוכים ברוח התקופה מעידה
אולי על כך שמדובר במאפיין המהותי לתורתה של האסכולה שאינו רק תגובה לנסיבות הפרשנות.
להלן כמה דוגמאות ליחסי הגומלין שבין רוח התקופה והפרשנות הניתנת ליוגצ'ארה ולמידת
ההשפעה של נקודת המבט הפרשנית על שאלת האידיאליזם; קאלופאהנה ) (Kalupahanaבוחן כיצד
קיבלה היוגצ'ארה את פרשנותה כאידיאליזם מטאפיזי .בין היתר הוא מצביע על כך שהברהמינים
מיהרו "לתייג" את היוגצ'ארה כאידיאליזם מטאפיזי ,כלומר הם אימצו את הפרדיגמה שההכרה
קיימת אונטולוגית ושהמציאות היא תוצר של התודעה 7.אפיון כזה ,לפחות מצד הברהמינים ,יצר
מחדש קרבה בין הבודהיזם ובין המטאפיזיקה ההינדואיסטית ושירת את תפיסת העולם שלהם .ואלֶה
פוסאן ) ,)Poussinהינדולוג צרפתי שתרגומיו לכתבי היוגצ'ארה פורסמו בשנות העשרים של המאה
ה ,21-מייצג את הנטייה הפילוסופית המערבית במאה ה .19-פוסאן ,כמו רבים מבני תקופתו ,היה
חסיד נלהב של הפרשנות האידיאליסטית של היוגצ'ארה .בנוגע לפרשנות זו ,טוען לוסטהאוז שפוסאן
לא היה יכול להניח שהביטוי  vijñaptimātraמכוון לדבר אחר פרט לאידיאליזם ,וכי אילו היה סובר

6

N. Smart, The Analogy of Meaning and the Tasks of Comparative Philosophy (New Jersey:
Princeton University Press, 1988), p. 182
7
David J. Kalupahana, The Principles of Buddhist Psychology (Albany: State University of Ney York
Press, 1987), pp. 126-143
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אחרת הדבר "לא היה נוח לו" באקלים הפילוסופי של תקופתו 8.לוסטהאוז מצביע על ככך שבחיבוריו
פוסאן מעלה נימוקים מופרכים כדי להצדיק את עמדתו  .פוסאן הוא ללא ספק מייצג נאמן של רוח
תקופתו בתפיסה הדוגמטית של היוגצ'ארה כאידיאליזם מוחלט 9.צ'אטרג'י ( (Chatterjeeהוא מייצג
מודרני יותר של התפיסה האידיאליסטית .הוא קובע שהיוגצ'ארה היא אידיאליזם מטאפיזי שמחויב
לשלוש טענות( :א) ההכרה מחוללת את העולם (ב) אין עולם מחוץ להכרה (ג) ההכרה היא
ממשית.

10

עמדותיו אלו של צ'אטרג'י זוכות לבִק ֶֹּרת מצד וויימן והוא גורס שתפיסותיו אופייניות

לפרשנים בעלי נקודת מבט החיצונית ליוגצ'ארה וכי מכאן נובעת פרשנותו המוטעה לאידיאליזם
המטאפיזי שלה.

11

טריוודי ) )Trivediבוחן את האפשרות להטיל על היוגצ'ארה מונחים מן

האידיאליזם המערבי .הוא מונה שלושה סוגים של אידיאליזם מערבי – האידיאליזם המטאפיזי (לפי
ג'ורג' ברקלי) ,האידיאליזם האפיסטמי (קאנט) והאידיאליזם האבסולוטי (הגל) – ושולל בניתוח
מדוקדק את האפשרות ליצור התאמה בין האידיאליזם היוגצ'ארי לכל אחד מהשלושה 12.גארפילד
טוען שהצמדת הכותרת "אידיאליזם" לפילוסופיה כלשהי היא פשטנית וכוללנית מדי ,שכן להגדרה
כזו אין תוכן ברור .מה שנדרש ,לדבריו ,בכל ניתוח פילוסופי מן הסוג הזה הוא שיקוף מדוקדק של
טענות הפילוסופיה הנידונה על מאפייני התופעה ועל היחס שלהם לייצוגי המיינד .בכך טמונה
לטענתו ההגדרה האמיתית של האידיאליזם שלה .לטענת גארפילד ,פילוסופיה אידיאליסטית היא
"אונטולוגיה קונסטרוקטיבית" 13,ובכך הוא בעצם אומר שלא ניתן לדון באידיאליזם במנותק מפירוט
האופן שבו פילוסופיה זו מתארת כיצד התודעה "בונה" את העולם .גרפילד בעצם אומר ,לפי הבנתי,
שלא ניתן להבין את האידיאליזם היוגצ'ארי מנקודת מבט חיצונית לתורה .וויליאמס מדמה את
המרכיבים הפילוסופיים של היוגצ'ארה לשני צדדים של אותו מטבע וסבור שאין טעם להפריד בין
אפיסטמולוגיה לאונטולוגיה 14ושאי אפשר לתאר את היוגצ'ארה ללא הפן האונטולוגי שלה .לכן הוא
מזהיר מהגדרה פשטנית של היוגצ'ארה כאידיאליזם מערבי ומציע לקרוא לאידיאליזם היוגצ'ארי
"אידיאליזם דינ מי" ,במובן זה שהסובייקט והאובייקט אינם אלא זרם מנטלי של החוויה.

15

דאמאטו

קובע שהיותה של היוגצ'ארה אידיאליסטית או לא-אידיאליסטית משתמעת מתוך השלבים השונים
של התהליך הסוטריולוגי .בכך הוא שולל את האפשרות לדון בשאלת האידיאליזם היוגצ'ארי כהכרזה
16

פילוסופית שעומדת בפני עצמה מחוץ לשדה של המבנים המורכבים של התורה.

פרשנות היוגצ'ארה שינתה את פניה במהלך המאה הקודמת :בסוף המאה ה 19-ובתחילת
המאה ה 21-שלטה בה עדיין הגישה האידיאליסטית ,אך מעמדה הלך ונחלש ,ואפשר לומר שהיום
8

Dan Lusthaus, Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of the Yogācāra Buddhism
and the Ch’eng Wei-shi Lun (New York: Routledge Curzon, 2002), p. 92
9
Ibid., Preface p. V
10
Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealis (Delhi: Motilal Banarsidass, 1962), p. X
11
Alex Wayman, "A Defense of Yogācāra Buddhisy", Philosophy East and West 46(4) (1996), p.448
12
Saam Trivedi, "Idealism and Yogācāra Buddhism", Asian Philosophy 15(3) (2005), p. 235
13
Jay. L. Garfield, Empty Words (England: Oxford University Press, 2002), p.155
14
Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (London: Routledge, 1989), p. 396
15
Ibid, p. 94
16
D'Amato 2012, p. 126
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רוב הפרשנים נוטים במובהק לפרשנות אינסטרומנטליסטית ,כפי שאראה בהמשך .אבל השינוי הזה
איננו מתרחש רק בין תקופות שונות .לעתים הוא מתממש בתוך תפיסתו של חוקר אינדיבידואלי ,כמו
במקרה של גארפילד :גארפילד "המוקדם" מציג את הנטייה לערער את הפרשנות האידיאליסטית של
היוגצ'ארה כעניין אופנתי,

17

אך הוא עצמו עושה מהלך מנומק המערער במידה רבה את

האידיאליזם בו החזיק .דינמיקה זו מציבה שאלה שכבר עמדתי עליה בפסקה הקודמת :האם חוסר
הפופולריות היחסי של הפרשנות האידיאליסטית מסמנת הכרעה בויכוח בנוגע למהותה של
היוגצ'ארה? ואם כן ,מה הטעם בהצעתו של מחקר זה להציג מבנה עומק שמצדיק את העדר
ההכרעה? אנסה לענות על השאלה באופן חלקי .מעיון בהגותם של חוקרים ופרשנים לאורך
ההיסטוריה של היוגצ'ארה מהיווצרותה ועד היום עולה כי המורכבות הכרוכה בקריאה אידיאליסטית
איננה עניין מודרני בלבד וכי היא מלווה את היוגצ'ארה מתחילתה .שמיטהאוזן קובע שבשלבים
הראשונים של היוגצ'ארה אין עקבות של טענות הניתנות להגדרה כטענות אידיאליסטיות וכי
הדוקטרינות "תודעת המחסן" ו"תודעה בלבד" לא היה קשורות ביניהן בקשר הדוק 18.מדבריו עולה
שהקושי הפרשני המודרני עשוי להיות תוצאה של אינטגרציה לא מלאה בין החלקים השונים של
התורה – כלומר אגידתם של מבנים בעלי משמעות אונטולוגית שונה וסינתזה של טקסטים שונים עם
דוקטרינות שונות .ואכן ,בתוך היוגצ'ארה המוקדמת אפשר למצוא הבדלים בין האידיאליזם של
אסאנגה ובין זה של וסובנדהו (האחרון נתפס כאידיאליסט יותר מאחיו הבכור) 19 .פרשנים מודרניים
כמו ג'יַאנג ) ,20(Jiangקינן ( 21)Keenanאו אואֵ דה ) 22(Uedaמצביעים על האופן שבו התפתחו שתי
אסכולות ביוגצ'ארה ,זו המוקדמת (של אסאנגה ווסובנדהו) ,הנידונה בעבודה זו ,וזו "החדשה",
שהתפתחה ממנה ומזוהה עם פרשניהם בסין דהרמפאלה ( )Dharmapālaוׂשּו'ַאן דזַאנג .הם
מצביעים על כך שהגישה של פרשנים אלה ממשיכה את המגמה האידיאליסטית של היוגצ'ארה
המוקדמת ונתפסת כאידיאליזם מחמיר יותר.

23

ׂשּו'ַאן דזַאנג ביסס ומחזק את האידיאליזם באמצעות

הצגת התודעה כישות בעלת מבנה כפול ,אינהרנטי והכרחי של תופס/משייך מול נתפס/משויך,
כלומר לא כקונסטרוקט ריק כפי שאפשר להבין מהיוגצ'ארה המוקדמת .התודעה מקבלת בפרשנות
זו מעמד אונטולוגי ברור יותר ,ואי אפשר לטעון שהיא ריקה; הטענה על היחסים בין התודעה לעולם
נובעת מהמבנה הזה; ׂשּו'ַאן דזַאנג טוען שמבלעדי מבנה דואלי זה דבר לא היה קיים ,שהעולם הוא
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גארפילד ) (Garfield 2002, p. 155מתייחס לפרשנים כמו קאלופאהנה ( ,)Kalupahanaקוצ'ומוטום
( ,)Kochumuttomדאן ) ,(Dunneלוסטהאוס ( )Lusthausופאוורס (.(Powers
18
Lambert Schmithausen, Alayavijñana: On the Origin and Early Development of a Central Concept
of Yogācāra Philosophy (Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies, 1987).
19
Kalupahana 1937, p. 50
20
Tao Jiang, Contexts and Dialogue (Honolulu: University of Hawaii Press, 2006).
21
Ibid., p. 162
22
Yoshifumi Ueda, "Two main streams of thought in Yogacara philosophy", Philosophy East and West
17 (1967), pp.155-65
23
Jiang 2006, p. 47
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יציר התודעה מאחר שהמבנה האינהרנטי של תופס ונתפס הוא תנאי הכרחי שמקיים [מַ בנה] את
העצמי והעולם .24הוא מנסח זאת כך:
]It is on the basis of these two aspects [appropriated, appropriating
that ātman and dharmas are established, because there is no other
basis.25
סקירה קצרה זו אכן מצביעה על כך ששאלת האידיאליזם היא שאלה של נקודת מבט פרשנית
המושפעת מרוח התקופה ,אבל אי אפשר להתעלם מהמצע הרעיוני של היוגצ'ארה המאפשר את
הדינמיקה המשמעותית הזו; זו איננה תופעה הנובעת רק מנקודת המבט המערבית ,אלא אולי מבנה
ששורשיו נטועים עמוק בתהליך התעצבות התורה עצמה .לכן אני סבור שגם אם בזמן הנוכחי
הפרשנות האינסטרומנטליסטית שולטת בכיפה ,אין להתעלם מכך שמבנה העומק של הפילוסופיה
היוגצ'ארית נושא בחובו קונפליקט ראשוני שמקיים את הקריאה הפילוסופית המורכבת והעמומה של
היוגצ'ארה .

ב 2.גישות מרכזיות במחקר העכשווי
סקירת דעותיהם של הפרשנים המודרניים על מהות היוגצ'ארה היא מסע מפרך ולעתים מבלבל בין
עמדות ואבחנות .באופן גס אפשר לחלק את הפרשנים לשניים :אלו שדנים ביוגצ'ארה מנקודת מבט
חיצונית לעומת אלו שמנסים לדון בה בתוך ההקשר ההיסטורי והדוקטרינרי שבו היא נתונה .העמדות
ה"חיצוניות" בוויכוח הפרשני מדגימות את הפיצול שהיוגצ'ארה מעוררת ,אבל הן פחות מעניינות
מבחינת מטרת המחקר ,ולעתים הן פשטניות מדי .הן נובעות בדרך כלל מהכללה מלווה בנטייה
לכפות על היוגצ'ארה מונחים פילוסופיים מערביים ומתרחקות מהמורכבות האינהרנטית של
האידיאליזם כפי שהוא ארוג בתוך הטקסט היוגצ'ארי .דווקא העמדות אשר מציגות את האידיאליזם
כמושג מורכב ,ייחודי ליוגצ'ארה ומותנה בהקשר ספציפי (היסטורי או דוקטרינרי) משרתות באופן
ענייני יותר את הנושא העומד במרכז עבודה זו .בחרתי להתמקד בעיקר בדעותיהם של פרשנים
שמתייחסים למבנה הדוקטרינרי של היוגצ'ארה ולא להקשר ההסטורי-תרבותי-פוליטי שבו היא נוצרה
או מתפרשת.
מטרת הסקירה הבאה איננה הדבקת תוויות חד משמעיות לפרשנים הדנים בנושא ,אלא
להתחקות אחרי מורכבות השפה והמבנה בה מוצגים טיעוניהם ומתוך כך להציף את העמימות
הכרוכה בנושא ,שהיא הבסיס למהלך המחקר .כאמור בהקדמה ,את העמדות הפרשניות ניתן לסדר
על רצף הנע בין שני קטבים :מן הצד האחד "האידיאליסטים" הרואים בקביעה על קיומה הבלעדי של
התודעה את מרכז הכובד של התורה ,ואילו מן הצד השני את "האינסטרומנטליסטים" אשר רואים
את הקביעה הזו כמשנית ביחס למטרה המרכזית של התורה ,שהיא הטרנספורמציה של התודעה.
Ibid., p. 52
Ibid., p. 55
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מטעמים מתודיים מיינתי את הפרשנים הדנים באידיאליזם היוגצ'ארי לשלוש קבוצות לפי הקדימות
שהפרשנים מעניקים לטענות האידיאליסטיות של התורה .שלוש הקבוצות ממוקמות ע"ג הרצף בין
שני הקטבים :הקבוצה הראשונה מתייחסת אל האידיאליזם היוגצ'ארי כמצע פילוסופי העומד בפני
עצמו ולכן תקרא "אידיאליזם בלתי תלוי" ,הקבוצה השניה מתארת את האידיאליזם היוגצ'ארי
כמשולב בתוך הקונטקסט של התהליך הסוטריולוגי באופן שלא ניתן לדון בו בפני עצמו ולכן תקרא -
"אידיאליזם תלוי תהליך" ,והקבוצה השלישית מתייחסת אל כל טיעון אונטולוגי של היוגצ'ארה באופן
אינסטרומנטלי ,ולכן תקרא "אידיאליזם כאינסטרומנט" .בפועל מדובר ברצף ובקבוצות שיש בהן מן
החפיפה ויש להתייחס לשמות של הקבוצות כמסמנים סכמטיים בלבד .כמו כן הסקירה איננה מכסה
את כל מרחב הפרשנים שדנים בנושא ,אלא את אלו המדגימים באופן מספק את הרצף המדובר
ומתוך כך את העמימות שהנושא מעורר .מאחר והאנליזה של דברי הפרשנים בפרק זה מתייחסת
בעיקר למבנה השפה והאופן בו מוצגים טיעוניהם ,חשוב מאוד לסייג ולומר שהכללה של פרשן זה
או אחר באחת משלוש הקטגוריות האלה איננה טענה על תפיסתו האישית ,מבחינת "השורה
התחתונה" של דעתו על הפילוסופיה היוגצ'ארה ,אלא קטגוריזציה של המעמד שהוא מעניק
בקונטקסט מסוים לטיעונים אודות האידיאליזם .כך למשל ,העובדה ששמיטהאוזן מופיע בסקירה זו
תחת הקטגוריה של "האידיאליזם הבלתי תלוי" איננה מרמזת בהכרח על השקפתו כאידיאליסט
מטאפיזי ,אלא רק על העובדה ששמיטהאוזן מתייחס לטענות על האידיאליזם כמי שמופיעות במהלך
התפתחותה הרעיונית של היוגצ'ארה וכעומדות בפני עצמן.
ב 1.2.אידיאליזם בלתי תלוי
גארפילד "המוקדם" 26הוא אידיאליסט אשר מזהיר מהגדרה פשטנית מדי של האידיאליזם היוגצ'ארי
ומהתפלפלות מיותרת סביב סוגי האידיאליזם המערבי 27.על פי משנתו ,היוגצ'ארה היא ללא ספק
אידיאליסטית באופן שבו היא מעניקה למיינד ולתופעה המנטלית מעמד מטאפיזי ראשוני ושוללת
אותו מהתופעה החיצונית .לאובייקטים שבחוץ היא מעניקה מעמד משני ,בהיותם תלויים במיינד .לכן,
מה שהופך לטענתו את היוגצ'ארה לאידיאליסטית הוא שלושה מאפיינים( :א) ההבחנה בין רמת
הקיום של האובייקטים של התודעה ובין רמת הקיום הגבוהה יותר של המיינד( ,ב) היותם של
האובייקטים של התודעה מותנים בתודעה( ,ג) היות התודעה עצמאית ,כלומר מהות שאיננה מותנה
באובייקטים שלה .מסקנתו של גארפילד היא שבמובן המתואר כאן היוגצ'ארה היא אידיאליזם
מטאפיזי במשמעותו המלאה של המושג.

28

עם זאת הוא טוען שפשטני לתייג פילוסופיה כלשהי

כ"אידיאליזם" ,שכן להגדרה כזו אין תוכן ברור .מה שנדרש לדבריו הוא שיקוף מדוקדק של טענות
הפילוסופיה הנידונה על מאפייני התופעה ועל היחס שלהם לייצוגי המיינד .בכך לטענתו טמונה
26

גארפילד ,שפרשנותו ליוגצ'ארה הייתה תחילה אידיאליסטית בבירור ,שינה במידה מסוימת את דעתו ,כפי שאפרט
בהמשך.
27
Garfield 2002, p. 155
28
Ibid.
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ההגדרה האמיתית של האידיאליזם של אותה פילוסופיה .ברוח זאת גארפילד קובע שהדוקטרינה של
שלושת הטבעים כפי שהיא מופיעה ב Trisvabhāvanirdeśa-היא שמגדירה את האידיאליזם של
היוגצ'ארה.

29

וכך הוא מתאר אותו כנגזר משלושת הטבעים :מן הטבע המדומיין הוא נגזר מכיוון

שכל האובייקטים הנתפסים כחלק מן התופעה הם מדומיינים; מן הטבע המותנה הוא נגזר מכיוון
שכל האובייקטים האלו ,מעבר לטבעם הדמיוני ,הם בעלי טבע מותנה ,כלומר הם תלויים במיינד;

30

מן הטבע המושלם הוא נגזר בעקבות הכחדתה של ההבחנה בין הסובייקט לאובייקט .על פי
גארפילד ,כל ניסיון לבחון את מהות האידיאליזם היוגצ'ארי שלא מבעד לשלושת הטבעים חוטא
לאמת .הוא משווה את כוחה ההגדרתי של דוקטרינת שלושת הטבעים לאידיאליזם של ברקלי ,קאנט
ושופנהאואר .השוואה זו מביאה אותו למסקנה שהדוקטרינה של שלושת הטבעים לא רק מגדירה
באופן מוחלט את האידיאליזם היוגצ'ארי ,אלא מספקת כלים מושגיים שלא מצויים בפילוסופיה
המערבית ומאפשרת להבין לעומק את ההבדלים בין תפיסות האידיאליזם המערבי ואת היחסים
הדינמיים ביניהן 31.אלא שגארפילד ,על אף עמדתו הנחרצת והמנומקת ,לא נותר מקובע בפרשנותו
האידיאליסטית :בדיון באקדמיה האמריקאית לדתות 32שנערך בינו ובין ג'ונתן גולד ב ,2111-הוא חזר
בו במידת-מה מפרשנותו המוקדמת והודה שחלקים מסוימים ביצירתו של וסובנדהו יכולים להיקרא
באופן פנומנולוגי" :בעוד אני סבור שבחיבוריו ,במיוחד ב Vimśatikā-וב , Triṃśikā-וסובנדהו מגן על
עמדות אידיאליסטיות ,סביר גם שבטקסטים אחרים -כמו ה - Trisvabhāvanirdeśa-הוא איננו מגן
עליהן ,ואפילו יהיה זה לא-בלתי-מדויק לומר בפה מלא שניתן לקרוא אותו כפנומנולוגיסט
(.") phenomenologist

33

מה השתנה בתפיסתו לאחר שבראשית דרכו הציג את הנטייה לערער את הפרשנות
האידיאליסטית של היוגצ'ארה כעניין אופנתי?

34

במאמרו I am a Brain in a Vat -

) (Or Perhaps a Pile of Sticks by the Side of the Roadגארפילד בוחן את משמעות המשפט "אני
מוח במיכל" 35בהקשר לדימוי "ערמת המקלות" במשל הקוסם והפיל.

36

קשה לשים את האצבע על

המקום שבו גארפילד מציין את "קו פרשת המים" שבגינו הוא עושה את התפנית .ההשערה שלי
המובאת כאן היא בעיקרה פרשנית .לדעתי גארפילד המוקדם בוחן את היוגצ'ארה כמי שעוסקת
29

Garfield 2002, p. 160
30
האידיאליזם של המותנה מעניק לאובייקט ממשות מסוימת בתוך המרקם של הפעולות המנטליות שמתנות אותו .אני
מציע את הקריאה הבאה :מרקם ההתניות המנטליות של הטבע המותנה ,הגם שאין בו אובייקטים מדומיינים של הטבע
המדומיין ,הוא עדיין אובייקט כשלעצמו במובן זה שהמיינד מתבונן בו.
31
Garfield 2002, p. 168
32
Religion Conference in San Francisco, held in 2011,
https://religion.princeton.edu/events/2011/aarpanel/AAR_Conference_Panel_2011.html
33
")Jay Garfield," I am a Brain in a Vat (Or Perhaps a Pile of Sticks By the Side of the Road
(Melbourne: Smith College, 2011), p. 9 .
34
Garfield 2002, p.155
35
"אני מוח במיכל" הוא ניסוי מחשבתי שנועד לבסס סקפטיסיזם קרטזיאני .הרעיון הוא להוכיח את האפשרות שניתן
לבסס את הניסיון רק על בסיס ההנחה שהוא נחווה ע"י מוח במיכל .בPutnam, ( Reason, Truth and History-
 )1981פוטנם מפריך את הרעיון הזה .מאז המאמר של פוטנם עורר ויכוח רחב היקף סביב היחסים ביו פילוסופיה ,השפה
והמיינד .גארפילד נשען על המאמר של פוטנם ו שואל מהי עמדתו התיאורטית של וסובנדהו סביב הניסוי המחשבתי הזה.
36
בהמשך עמ' 62
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בממשותו של הסובייקט ובממשותו של הניסיון כנושאים פילוסופיים העומדים בפני עצמם ,ומכאן הוא
מצליח לחלץ עמדות אידיאליסטיות ברורות; לעומת זאת ,גארפילד המאוחר משנה את נקודת המבט
שלו .הוא כבר לא בוחן את היוגצ'ארה כמי שדנה ביסודות האלו (הסובייקט ,הניסיון) בפני עצמם,
אלא ביחסים המורכבים וההדדיים שבין הסובייקט ,הניסיון ,המציאות וההוויה שלנו בתוך מצע זה.

37

בסיכום המאמר הוא אומר" :אני טוען שוסובנדהו (ופוטנם) לא קוראים לנו לבחון ולאתגר את
המציאות או את טבעו הדמיוני של האובייקט שאנו תופסים ,אלא [לאתגר] את ההבנה
האינסטינקטיבית שלנו את המצע הנפרש בין המציאות ,טבעו הדמיוני של האובייקט ,ביננו ובין
עובדת היותנו [בעלי ניסיון בתוך המצע הזה] .וסובנדהו ,אם כן ,קורא לנו לבחון את ההנחה
האינסטינקטיבית שהמצע הזה נתון לנו כפי שהוא או כפי שהוא ישאר לעולם".

38

המסקנה

המתבקשת היא כמובן ששאלות אונטולוגיות יכולות להיות מוכרעת באופנים שונים וסותרים  -משום
שמדובר במצע אינסטינקטיבי וסובייקטיבי בעיקרו.
שמיטהאוזן מציע שמקור התפיסה האידיאליסטית של היוגצ'ארה הוא הכללה של התובנות
העולות מהפרקטיקה המדיטטיבית ולא מהיבטים של התיאוריה.

39

הוא טוען שבכתבים המוקדמים

של היוגצ'ארה ,כמו ה ,YBH-אפשר לזהות הנחות אונטולוגיות ריאליסטיות ,ומאידך גיסא אי אפשר
למצוא את המאפיינים של האידיאליזם כפי שהם מתבטאים בצירוף  .cittamātraבכתבים מוקדמים
אלו הקיום של חלקיקים רגעיים של המציאות (הדהרמות) איננו מוטל בספק ,אך בחלקים אחרים ,כמו
ה ,BBH-אפשר כבר לזהות את השלבים הראשונים שמובילים מאוחר יותר לתזה אידיאליסטית
אוניברסלית כפי שהיא מופיעה למשל בשתי סוטרות ,ה SNS-וה 40 .Bhadrapālasūtra -שמיטהאוזן
מדגיש שבמקורות אלו מופיע לראשונה המונח  cittamātraכמושג יחיד המסמן מכלול רעיוני שלם
בעל גוון אידיאליסטי מובהק.
בדומה לשמיטהאוזן ,פרננדו טֹולה ( )Tolaוכרמן דרגונֶּטי ( )Dragonettiמציגים בספרם את
היוגצ'ארה כתפנית אידיאליסטית בהתפתחות הרעיונית הבודהיסטית שלדבריהם הייתה דוקטרינה

37

"The argument has nothing to do with reference, and nothing to do with the reality of subjectivity,
"but everything to do with the complex reciprocal relationship between experience, reality and being.
)(Garfield, 2011, p.26
38
" Vasubandhu and Putnam each invite us to interrogate the structure of experience and the structure
of Dasein. The figure of the Brain in the Vat is meant by Putnam to demonstrate the necessity of the
existence of the external world as we perceive it; that of the illusory elephant is often taken to deny its
existence at all. Instead, I have argued, each calls upon us to challenge neither the reality nor the
illusory character of the objects we perceive, but rather our instinctive view that they, we, and our
)experience of our own being is given to us as it is, or that it ever could be.", (Ibid, p.28
39
Lambert Schmithausen, "Spirituelle Praxis und philosophische Theorie im Buddhismus", In
Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 57 (1973), p. 176.
40
"This is different in the case of the Saṃdhinirmocanasūtra […] which seems to be the oldest, at
least the oldest extant, Yogācāra text that clearly expresses universal idealism". Lambert
Schmithausen, On the Problem of the External World in the Cheng Wei Shih Lun (Tokyo: The
International Institute for Buddhist Studies, Studia Philologica Buddhica, Occasional Paper Series,
2005), p.247
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ריאליסטית עד לאותה תפנית.

41

הם מתארים את המרחב הפילוסופי ההודי באמצעות שני ממדים:

הממד האחד נפרש בין מהותנות ( ,(substantialismהאמונה בקיום של המוחלט והנצחי ,למשל
האטמן ) ,(ātmanובין הפנומנולוגיה כפי שהיא מיוצגת בבודהיזם המוקדם (באמצעות מושג
הדהרמות והדוקטרינה של ההתהוות המותנית כמאפייני הניסיון); הממד השני ,לדבריהם ,נפרש בין
ריאליזם ,הכרה בקיומו של העולם האמפירי (כמו למשל התהֶ ַרוַאדַ ה) ,ובין האידיאליזם ,שהוא
הנטייה הדומיננטית לדעתם בבודהיזם היוגצ'ארי .הם קוראים את היוגצ'ארה כתורה אידיאליסטית
במלוא מובן המילה .את הביטויים  cittamātraאו  vijñaptimātraהם מפרשים כשלילה מוחלטת של
קיום אובייקטים חיצוניים 43 42.טולה ודרגונטי מציבים את דוקטרינת שלושת הטבעים כהצהרה
אונטולוגית ברורה  -מכך ששני הטבעים הראשונים מתארים את המציאות כפי שהיא מתגלה דרך
הניסיון ,והטבע המוחלט מתאר את המציאות המוחלטת ,הם גוזרים שלוש מסקנות( :א) עצם
החקירה של שלושת הטבעים היא חקירה ישירה של הניסיון והמוחלט; (ב) הגדרת המהות של
הטבעים היא הגדרת המהות של הניסיון והמוחלט; (ג) המכניזם המתאר את האופן שבו הדמיוני נוצר
מתוך המותנה הוא התיאור השלם של האופן שבו המיינד יוצר את העולם התופעתי.

44

טולה

ודרגונטי תוהים מדוע הכרחי להוגי היוגצ'ארה לתאר באופן מפורט ומורכב כל כך כיצד ייצוגי
האובייקטים נוצרים בתודעה ,שכן אילו העולם היה קיים באופן אוטונומי ללא תלות בתודעה ,זה לא
היה הכרחי לדעתם.

45

לדעת גריפיתס היוגצ'ארה היא אידיאליסטית בשני המובנים הבאים( :א) היא שוללת את קיומו
של אובייקט חיצוני (ב) עיקר עניינה באופן פעולת התודעה .את הקריטריון השני אפשר לקרוא כמה
שמצמצם את המשקל הסגולי של הקריטריון הראשון ,שכן אילו היוגצ'ארה הייתה עוסקת רק במה
שיש ולא ב"איך זה פועל" ,זה היה מעלה את משקלו של הקריטריון הראשון ,ואז היה אפשר לדבר
על אידיאליזם מטאפיזי העומד בפני עצמו .גריפיתס טוען שהעיסוק של היוגצ'ארה באופן פעולתו של
המיינד מציב הקשר ספציפי שרק בתוכו אפשר לקרוא אותה כאידיאליסטית .את האמביוולנטיות
המודעת הזו אפשר למצוא אצל גריפיתס בדבריו על היחס בין הייצוג לעולם:
[M]ental representations do not necessarily (perhaps necessarily
do not)… possess, or have as their intentional objects, physical
objects external to the mind.46

41

"These themes [cittamātra, ālaya-vijñana, trisvabhāva] present new ideas, many of which are in
clear opposition to the previous realistic approach and show an open idealistic conception of reality,
centered around the idea that the empirical world is nothing else than a mental creation. ", Frenando
Tola, Carmen Dragonetti, Being as Consciousness (Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), p. XII
42
Ibid., p. 134
43"[…] only mind (cittamātra), only consciousness (vijñānamātra), only cognition (vijñaptimātra) in the
meaning of only ideas is the basic ontological and epistemological tenet of the school.", Ibid., p. XXVI
44
Frenando Tola and Carmen Dragonetti "Philosophy of Mind in the Yogācāra Buddhist Idealistic
School", (In History of Psychiatry, 16(4), 2005), p. 454
45
Ibid., p. 456
46
ההדגשה שלי Griffiths 1986, p. 93 -
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שינוי המיקום של המילה "בהכרח" במשפט יוצר שתי טענות שונות בתכלית .הראשונה היא שהייצוג
המנטלי עשוי להיות שונה מאובייקט חיצוני בעולם וזו טענה על אידיאליזם אפיסטמי ,והשנייה היא
שבהכרח לייצוג המנטלי אין אובייקט בעולם וזו טענה על אידיאליזם מטאפיזי.
גארפילד ,שמיטהאוזן ,טולה ודרגונטי טוענים שהאידיאליזם היוגצ'ארי הוא הכללה הנובעת
מתוך הטיעונים הספציפיים של התאורים היוגצ'אריים אודות מבנה התודעה או הפרקטיקה
המדיטטיבית ,ולכן ניתן לדון בו גם כשהוא עומד בפני עצמו .גריפיתס מסייג במקצת וגורס כי על אף
שהאידיאליזם היוגצ'ארי הוא תוצר של הדיון היוגצ'ארי ,הוא תוצר משנה.

36

ב 2.2.אידיאליזם תלוי תהליך
קבוצת הפרשנים הבאה מציגה את הטענות האידיאליסטיות של היוגצ'ארה כשהן נתונות באופן
מובהק בתוך הקונטקסט הסוטריולוגי .הם אינם מכלילים אותו בניגוד לקבוצה הקודמת ש"מוציאה את
האידיאליזם מחוץ לסוגריים" ,אלא מתנים את מופעיו השונים במצבי התודעה המתהווים בתוך
התהליך הסוטריולוגי .השפה בהם הם מתארים את האידיאליזם איננה מנסה לבטל את הטיעון
האידיאליסטי של היוגצ'ארה אלא להגביל אותו ,במובן זה הם נמצאים בקבוצת הביניים.
מוקסלי בתזת הדוקטורט שלה על וסובנדהו מציגה מושג חדש לתיאור האידיאליזם היוגצ'ארי.
היא מכנה אותו "אידיאליזם תהליכי"" :אני מציעה שהיוגצ'ארה של וסובנדהו היא אידיאליזם תהליכי
( )process idealismהמדגיש את טבעה של "ההתכלות המתמדת" ) (perpetually perishingשל
עצמיים מובחנים ( (discriminated selvesודברים ,ובמקביל לכך את ההתפתחות המתמדת של
הטבע העצמי ( (svabhāvaשל האבחנה" 47 .גם אם המושג לא נהיר דיו ,היא מסבירה שהאידיאליזם
(של וסובנדהו) שמתבטא בדוקטרינת שלושת הטבעים הוא תהליך דינמי שמתרחש במרחב שבין
הסובייקטיבי לאובייקטיבי 48,כלומר זהו תהליך מתמיד שבו האובייקטים המובחנים ,ובכללם העצמי
המובחן ,מתכלים או מתהווים על בסיס התנועה במרחב שקטביו הם הדואלי והלא-דואלי .במילים
אחרות ,האידיאליזם של מוקסלי הוא ביסודו מנגנון ולא טיעון אונטולוגי .למיטב הבנתי ,מוקסלי
מציעה מעין מעבר משיח אונטולוגי לשיח שמזכיר במידה מסוימת את הבסיס של הפילוסופיה המכנה
את עצמה "פילוסופיה תהליכית" .הפילוסופיה התהליכית מציבה את התהליך כמושג המארגן של
המציאות ,בניגוד להצהרות אונטולוגיות (שעומדות בבסיסה של הפילוסופיה הקלאסית) 49.הניסיון של
מוקסלי ללא ספק מעיד על הקושי שהיוגצ'ארה מציגה ועל הניסיון לפתור אותו בתוך מערכת היחסים
בין האונטולוגי לסוטריולוגי.
לטענתו של דאמאטו אי אפשר להפריד בין הממד הסוטריולוגי להכרזות האונטולוגיות של
היוגצ'ארה ,ה"אונטולוגיה" מופיעה בהגדרות שונות בהתאם לשלב הסוטריולוגי שבו הטקסט דן.

50

כיוון שאי אפשר להפריד בין שני הממדים הכרחי להציג רמות שונות של אנליזה של המציאות .הוא
טוען שאין לפרש את שלושת הטבעים (כפי שהם מופיעים ב (MSABh-כמודל אונטולוגי פשטני ,אלא
כמודל סוטריולוגי-אונטולוגי אשר מציג שלושה שלבים התפתחותיים של מצבי הכרה או השגה שלכל
אחד מהם יש מעמד אונטולוגי ופסגתם היא המושלם.

51

אני סבור כי התיאור של שלושת הטבעים

כ"מודל סוטריולוגי-אונטולוגי" נובע מאותם גורמים שהביאו את מוקסלי לטבוע את המושג "אידיאליזם
47

Johnason, M. K. Moxely,"Vasubandhu's Consciousness Trilogy: A Yogācāra Buddhist Process
Idealism", Ph.D. Thesis (Missouri: University of Missouri-Columbia 2008), p. 292
48
Ibid., 296
49
"Process philosophy is based on the premise that being is dynamic and that the dynamic nature of
being should be the primary focus of any comprehensive philosophical account of reality and our
place within it" (Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/processphilosophy/).
50
Ibid., p. 21
51
M. D'Amato 2005
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תהליכי" או את וויליאמס לדון ב"אידיאליזם דינמי" – 52אם כי מדובר במושגים שונים .גם הגדרה זו
של דאמאטו יוצרת אי-בהירות באשר למשמעותה הקונקרטית .חשוב לסייג כאן שבמקומות אחרים
משתמע שדאמאטו הוא בעצם אינסטרומנטליסט מוחלט ,למשל הוא טוען כי הדוקטרינה
 vijñaptimātraאיננה מובילה לשום צורה של אידיאליזם אונטולוגי ,אם כבר היא מובילה לנטישת
הדוקטרינה עצמה.

53

אלא שכאמור אני מתייחס בסקירה כאן לשפה ולמבנה של טיעונים נבחרים

כדי להבליט את המורכבות והעמימות שהדיון הזה ספוג בהן ,וכך לדעתי הביטוי "מודל סוטריולוגי-
אונטולוגי" הוא נציג נאמן למה שכיניתי כאידיאליזם תלוי תהליך.
קינג מצטט את וסובנדהו :
Through the perception that there is mind-only (cittamātra) there
arises the nonperception of knowable things. Through the
nonperception of knowable things, there arises the
nonperception of mind also.54
על פי הטקסט ,הדוקטרינה של ה cittamātra-מאבדת את תוקפה האונטולוגי (אם היה לה כזה)
בסופו של התהליך .קינג 55אומר שתיאור של היוגצ'ארה כאידיאליזם כפשוטו הוא בעייתי מאחר
שעצם מושגי התודעה והמיינד ,מושגים שאמורים להיות קבועים ובלתי משתנים בתפיסה
אידיאליסטית מחמירה ,נתונים בתהליך של התמרה ,שבו מושג הייצוג עצמו נזנח (.)relinquished

56

קינג מצביע על כך שהמושגים והטענות שאנו רוצים לסמן כקבועים ובעלי ערך אונטולוגי נתונים בתוך
תהליך שמערער את תקפותם .קינג קורא תיגר על עצם אפשרות הדיון הפילוסופי אודות האידיאליזם
היוגצ'ארי אם מדובר בדבר שנזנח בסופו של חשבון.
ואכן השאלה שעולה כאן היא האם ייתכן שהאונטולוגי יהיה מותנה .הניסיון להגדיר את
ההצהרות האונטולוגיות של היוגצ'ארה באופן מותנה הוא ניסיון מאיר עיניים שנועד להתמודד עם
השאלה במונחי היוגצ'ארה עצמה .זוהי התמודדות המתרחשת בשטח אפור שבו היבטים
סוטריולוגיים "מתערבבים" עם היבטים אונטולוגיים; היא גורמת לנו לצאת מההגדרות הפילוסופיות
המוכרות לעבר מרחבים מוכרים פחות ומאלצת אותנו לחרוג אל מעבר לדימוי המטבע של
וויליאמס ,57קרי שליוגצ'ארה שני פנים בעלי משקל סימטרי ולומר משהו על המתרחש בין שני הפנים
של המטבע.

52

Williams 1989, p. 94
D'Amato 2012, p.53
54
)Quote from Trisvabhāvanirdeśa, verse 36 (King 1994, p. 677
55
Ibid.
56
Ibid., p. 676
53

57

ראה עמוד 28
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ב 2.3.אידיאליזם כאינסטרומנט
הפרשנים בקבוצה השלישית שוללים את האפשרות להבין את ההצהרות של היוגצ'ארה
כאידיאליסטיות בכך שהם מעניקים להן תפקיד אינסטרומנטלי בלבד .באומרי זאת אינני טוען שלא
ניתן למצוא בדבריהם טענות אונטולוגיות כלשהן לגבי התורה ,אלא שאת ההכללות האידיאליסטיות,
בין שהן עומדות בפני עצמן או בין שהן מותנות בתוך התהליך הסוטריולוגי ,לא ניתן לראות אלא
בהקשר אינסטרומנטלי.
אפשר להגדיר אינסטרומנטליזם 58בפשטות כתפיסה של דבר-מה כאמצעי להשגת מטרה.
פייראבנד ( ,)Feyerabendפילוסוף של המדע ,מגדיר את האינסטרומנטליזם (המדעי) בהשוואה
לריאליזם :את הריאליזם הוא מזהה עם ההנחה שידע מדעי מתאר מאפיינים (כלליים או
פרטיקולריים) של היקום ,ואת האינסטרומנטליזם עם הטענה שגם תיאוריה נכונה לחלוטין אינה
מתארת דבר 59.אינסטרומנטליזם מדעי מניח שתיאוריות מדעיות הן קונסטרוקטים מחשבתיים
שמספקים אמצעי ניבוי הולמים למה שניתן לצפייה ומסגרת יעילה לפתרון בעיות בתחום נתון .לכל
אחת מהגישות יש יתרונות מבחינת החקירה המדעית ,והן נתפסות כשונות מאוד זו מזו .הגישה
הריאליסטית נתפסת כחמורה ,חסכנית ,בת תיקוף ומאפשרת דיון ועימות ,ואילו הגישה
האינסטרומנטליסטית מציגה יצירתיות ,יכולת סינתטית ,יכולות גנרטיביות וטווח פעולה רחב .מבחינת
האינסטרומנטליסט אין אף רכיב בתורה מדעית שבחירתו מתחייבת ממציאות פיזיקלית ,ולכן ,ובאופן
מפתיע ,האינסטרומנטליזם יכול להכיל (באדישות) הנחות אידיאליסטיות מוחלטות ,אבל ההפך הוא
לא בהכרח נכון :לא כל השקפה אנטי-ריאליסטית היא אינסטרומנטליסטית.
אדוארד קונזה טוען שהיוגצ'ארה איננה אבסולוטיסטית או אידיאליסטית ,ושבמהותה היא כלי
סוטריולוגי ,כלומר רק בטעות טענותיה מובנות כטענות מטאפיזיות שעומדות בפני עצמן:
This assertion about the non-existence of objects is, however, a
soteriological device and its main function consists in acting as the
first step of a meditation on the perverted views.60
קֹוצ'ּומוטום ) (Kochumuttomדן באופן מפורט בשאלת המהות היוגצ'ארית ביצירתו של
וסובנדהו  .הוא טוען שביטויים כמו  vijñaptimātraודומיו ב vimśatikā-אכן יכולים להישמע על פניהם

58

האינסטרומנטליזם הוא זרם בפילוסופיה הפרגמטית שפיתחו ג'ון דיואי ועמיתיו באוניברסיטת שיקגו .תומכיו רואים בו
שיטה להתמודדות עם קשיים ,בעיקר כאלה שצצים באופן מיידי לאחר ניסיון כושל להתמודדות עם סיטואציה חדשה .על
פי דוקטרינה זו ,המחשבה מורכבת מתוכניות ודפוסים ,בהם כאלה שיוצאים אל הפועל וכאלה שנשארים רעיונות .כיוון
שיעדיה של המחשבה הם הרחבת ההתנסות ופתרון מוצלח של בעיות ,רעיונות וידע הם משמעותיים רק כאשר הם
משמשים אמצעי לפיתוח ההתנסות .במילים אחרות ,האינסטרומנטליזם טוען כי טיבו של רעיון נמדד על פי ערכו המעשי
והיכולת להשתמש בו ככלי לפתרון בעיות.
59
Paul Feyerabend. Realism and Instrumentalism: Comments on the logic of factual support, Vol. 1
(New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1981), p. 176
60
Conze 1962, p. 252
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כביטויים אידיאליסטיים ,אלא שבקריאה מעמיקה אין זה כך 61.הוא מפנה את תשומת הלב לדבריו
של וסובנדהו על הטרנספורמציה,

62

שלפיהם הייצוגים (של התודעה) והתפיסה החושית (של

האובייקט) הם מושאי הטרנספורמציה – ולא התודעה עצמה או האובייקט עצמו .בניסוח זה אכן
מדובר בעמדה לא אידיאליסטית" :אילו וסובנדהו היה אידיאליסט אמיתי הוא היה צריך לומר
שהחושים וגם אובייקטי החושים הם [נגזרות של] טרנספורמציות של התודעה אבל בשום מקום
וסובנדהו לא מעיר על כך[ ...לכן] אין שמץ של אידיאליזם בהשקפה הזאת [של וסובנדהו]".

63

קוצ'ומוטום קורא את תשובתו של וסובנדהו לשאלותיו של יריב פילוסופי כעמדה לא אידיאליסטית.
היריב שואל :אם הכול הוא ייצוג מנטלי ,איך אפשר להרוג אחר? על כך אומר קוצ'ומוטום שאילו
וסובנדהו היה אידיאליסט ,הוא לא היה מתייחס לטענת היריב ברצינות והיה פוטר אותו בכך שאיש
לא הורג אחר במובן האמיתי .אבל וסובנדהו ,לא רק שאיננו מזלזל בשאלת היריב ,הוא עונה תשובה
מורכבת שממנה משתמע שאדם אכן יכול להרוג את רעהו.

64

קוצ'ומוטום מבקר פרשנים שרואים

בביטוי  vijñaptimātraתיאור של התחנה הסופית – המושלם ,הנשגב ,המוחלט ,הטבע הטהור ללא
המזהמים ,זה שאין בו הבחנות ,שאי אפשר לבטאו וכו' מכאן הדרך קצרה להבנת המושג כהכרזה
אידיאליסטית .אלא שקוצ'ומוטום סבור שמדובר באי-הבנה מוחלטת של כוונת וסובנדהו ושל הטקסט;
הוא מצביע על כך שביטויים כמו  vijñaptimātraמופיעים תמיד כתיאור של מה שמתרחש בתוך
הניסיון הסמסארי (כלומר המצב שבו האדם מטיל בטעות את הקיום על ייצוגי האובייקטים) ,ושלא
ניתן למצוא אותם בהקשר של המושלם או המוחלט .קוצ'ומוטום מכוון לדבריו של וסובנדהו על
הייצוגים:
Depending upon the perception that there are mere
representations of consciousness [vijñaptimātra] there arises the
nonperception of knowable things. Depending upon the
nonperception of knowable things there arises the nonperception
of the mere representation of consciousness.65
הוא מסביר כי מדברים אלה משתמע ש vijñaptimātra-היא טענה תקפה ואמיתית בתוך התפיסה
הדואלית (הסמסארית) ,אך היא מאבדת את תוקפה כאשר הראייה הישירה (הלא דואלית) מושגת.
גם דאמאטו מפרש את פסוק זה באופן דומה ,לדבריו הדוקטרינה  vijñaptimātraאיננה מובילה
לשום צורה של אידיאליזם אונטולוגי ,אם כבר היא מובילה לנטישת הדוקטרינה עצמה.

66
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Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience: A New Translation and Interpretation of the
Works of Vasubandhu (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1982), p. XX
62
Ibid., p. 134
63
" […] to be a real idealist Vasubandhu should have said that the sense and its object are both
transformations of consciousness. But he makes no such remarks […] And there is nothing idealistic
)about such a view". (Ibid., p. 140
64
Ibid., 192
65
)Quote from MAVBh 1.7 (Kochumuttom 1982, p. 201
66
D'Amato 2012, p.53
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קאלופאהנה ) )Kalupahanaבספרו  The Principles of Buddhist Psychologyאומר שהחיבור
 Vimśatikāנועד להפריך את תפיסת הניסיון כאובייקט ולא להכחיש את עצם קיומו של אובייקט.

67

לתפיסתו ,וסובנדהו חושף את המציאות כאשליה לא מתוך נטישה של הניסיון החושי כמקור ידע בעל
תוקף ,אלא כאמצעי להעיר את האדם מתרדמת דוגמטית.

68

וויליס אומרת שכנראה אין עוד מושג ביוגצ'ארה שזכה לחוסר הבנה ופרשנות מוטעית כמו
 .cittāmātraחוסר הבנה זה מתבטא בשני אופנים :האחד הוא הפיכת המושג למאפיין המובהק
ביותר של התורה ,והאחר הוא תרגומו לאידיאליזם אונטולוגי ואבסולוטי .וויליס גורסת שהמושג צריך
להיות מתורגם "רק מחשבה" או "לא יותר ממחשבה" ,שתוקפו הממשי הוא במובן הפרקטי של השיח
המדיטטיבי ,ושאין לו מעמד פילוסופי תיאורטי משל עצמו .היא מצביעה על המקומות השונים שבהם
המושג מופיע בהקשרים שונים ובמשמעויות רבות ושונות ובכך היא מערערת על היותו המייצג של
לב התורה.

69

היא מצביעה על שלושה שימושים שונים במושג ביוגצ'ארה המוקדמת( :א) בהקשר

של מידע טכני שקשור לניסיון המדיטטיבי (ב) כעצה הנובעת מהיגיון פשוט בקשר לנטייה של האדם
להיקשר לאובייקטים חומריים וכשלב הכנה בדרך הרוחנית (ג) כאנליזה פילוסופית ותיאור סיבת
הסבל האנושי .המשמעות שעולה מהשימוש השלישי היא קביעה אפיסטמולוגית באשר לתפיסה
"הרגילה" של האובייקט – הוא איננו יותר מייצוג מנטלי 70.העמדה האינסטרומנטליסטית של וויליס
מבוססת על ההנחה שהיוגצ'ארה עוסקת בראש ובראשונה באופן פעולת המיינד בדיוק משום
שהמיינד הוא מקור השגיאה והוא האובייקט שעובר טרנספורמציה בתהליך המדיטטיבי.
לוסטהאוז בספרו  Buddhist Phenomenologyטוען שלא רק שהתיאור של התודעה ביוגצ'ארה
הוא אינסטרומנטלי ,אלא שלתיאור עצמו יש ערך טרנספורמטיבי ושהוא עצמו מושאה של
טרנספורמציה זו .התאור לפי לוסטהאוז הוא המתודה ,וכאשר מושא התאור הוא התודעה עצמה,
העידון והשכלול של התאור היוגצ'ארי גורם לשינוי התודעה עצמה עד כדי כך שמושא התאור
(התודעה) משתנה ונדרש תאור (קרי מתודה) חדש(ה) כדי להמשיך את התהליך 71 .לוסטהאוז אומר
שהיוגצ'ארה מציעה פרשנות לעצם הניסיון 72.הבעיה המרכזית שהיוגצ'ארה מטפלת בה היא אופן
פעולת המיינד שדוחף אותנו לשייך תכונות לדברים שהניסיון כופה עלינו ,והיא מציעה דרך ללמידה,
הבנה והיווכחות במקור הדחף המובנה הזה ,מתוך מטרה להעלימו .אין לה עניין ,על פי לוסטהאוז,
בתיאוריות בעלות תוקף מטאפיזי .התודעה ,לפי פרשנותו ,איננה ישות אונטולוגית אלא שורש
הבעיה 73במערכת של "פעולות שגויות מצטברות" ,שאת השפעתן אפשר לסלק רק עם ירידה
לעומקה של הבעיה .הטעות בקריאה האידיאליסטית-מטאפיזית של היוגצ'ארה נעוצה בקריאה
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פוזיטיבית של הטקסט כאוסף טענות אידיאליסטיות בעלות משקל אונטולוגי ,ולא ,כפי שהוא גורס,
כאוסף "אזהרות" על האופן שבו נוצר המבט השגוי על הקיום.
גולד טוען שהיוגצ'ארה מתייחסת אל החומר ( )rūpaכאל מונח אנליטי ולא מטאפיזי .במאמרו
" "No Outside, No Inside: Duality, Reality and Vasubandhu’s Illusory Elephantהוא קובע
שהוויכוח על המשמעות האידיאליסטית של היוגצ'ארה נובע מבלבול מושגי ביוגצ'ארה המוקדמת בין
"דואליות" ובין "תופס ונתפס" ( .)grasped and grasperעל פי גולד ,רעיון האי-דואליות הוא שמזין
בדרך כלל את הפירוש האידיאליסטי של היוגצ'ארה כשלילה של העולם החיצוני .עיקר הרעיון הוא:
הדואליות היא שיוצרת את האשליה שיש עולם חיצוני ,וכשהיא מוכחדת ,העולם החיצוני איננו קיים.
מושגי התופס והנתפס ,לעומת זאת ,הם קונסטרוקט שמצביע על המבנה הבסיסי של התודעה
ומסביר את הדיכוטומיה של תפיסת האובייקט והסובייקט מבחינה מנטלית (כלומר פנימית).
ביוגצ'ארה המאוחרת נעשית הבחנה ברורה בין שני הרעיונות במקביל לשכלול הדוקטרינה העוסקת
בשפה ותפיסה .גולד בעצם מכוון לכך שקריאתה של היוגצ'ארה כאידיאליסטית נובעת מהאופן הכפול
וה"לא נקי" שבו מתפרשים המושג "דואליות" והדוקטרינה .vijñaptimātra

74

גולד מפרש שם 75את פסוק  1.7ב MAV-שצוטט לעיל 76כתיאור של שני שלבים בתנועה אשר
מתחילה מן ה"חוץ" אל תוך המיינד ,ו"ייצוגים בלבד" הוא רק הראשון בהם .השלב השני הוא ההכרה
באי-דואליות ,אבל זו מוגבלת ליחסים המדומיינים בין המיינד ובין האובייקטים המנטליים שלו על
מופעיהם השונים .גולד טוען בפירוש שאובייקטים חיצוניים מעולם לא הוכללו בתיאור הזה .במילים
אחרות vijñaptimātra ,היא המשגה תיאורטית שמתאימה רק לחלק הראשון של הפסוק ,כלומר
להבנת האופן שבו תהליך ההבניה הקונספטואלית מושלך על העולם ויוצר את האשליה
שהאובייקטים הפנימיים נמצאים גם בחוץ .החלק השני מתייחס לשניות האשלייתית של המיינד
והאובייקט המנטלי ,ולכן לטענתו לא מדובר כאן על קיומם או אי-קיומם של אובייקטים בעולם.
כך נראית בסכמה גרפית הטרנספורמציה לפי גולד:

בפעם הראשונה הטרנספורמציה היא ביטול החץ המסומן כהשלכה של הייצוגים על העולם ,ובפעם
השנייה היא ביטול הדואליות של המיינד והאובייקטים שבתוכו .השרטוט מדגים את העובדה שדבר
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לא נאמר כאן על העולם שבחוץ .גולד מבקר את הנימוקים שעליהם לוסטהאוז מבסס את תפיסתו
האינסטרומנטליסטית .לדבריו ,לוסטהאוז טועה בכך שהוא "מגייס" את המטריאליזם כעמדה של
ההוגים היוגצ'אריים .אין לדעתו טקסט יוגצ'ארי ששולל חומריות (במובן  )rūpaכקטגוריה בודהיסטית
תקפה ,ההיפך הוא הנכון ,ההגות של היוגצ'ארה מכילה חומריות כחלק מהאנליזה שלה 77.לא
האידיאליזם המטאפיזי ולא המטריאליזם רלוונטיים לשגיאה הנובעת מהתפיסה הדואלית ,אומר
גולד 78.היוגצ'ארה לא נזקקה מעולם לקיומו או לאי-קיומו של העולם החיצוני במודל האינסטרומנטלי
שלה.

ב 3.מעבר לשאלת המהות
הסקירה שהצגתי נעה מטיעונים פרשניים הניתנים למיקום סביב הקוטב האידיאליסטי (פוסאן,
צ'אטרג'י ,וויליאמס ,גארפילד ,טולה ודרגונטי) אל טיעונים פרשניים סביב הקוטב האינסטרומנטליסטי
(קונזה ,וויימן ,גולד ,וויליס ,קוצ'ומוטון ,לוסטהאוז ,קאלופאהנה) .בין שני הקטבים נעשה ניסיון ליצור
הגדרות היברידיות ולעתים עמומות של האידיאליזם היוגצ'ארי (גריפיתס במידה מסוימת ,דאמאטו,
מוקסלי) .לסיכום אנסה לתאר את רצף הטיעונים באופן סכמטי .חשוב לזכור שמטרתו של הרצף
המובא כאן איננו תיוג פילוסופי מדויק של הפרשנים ,שאיננו משימה קלה כלל ועיקר ,אלא הצבעה על
קשת המורכבויות של הנושא ומכאן על עמימותו:
רוב הפרשנים מסכימים שהתודעה היא אובייקט החקירה המרכזי של היוגצ'ארה ,אך הם
חלוקים על יחסי הקדימות והתלות בין הטענות האונטולוגיות ובין מצבי התודעה המשתנים
בתהליך הטרנספורמטיבי.


"האונטולוגים" טוענים שאין יחסי קדימות ותלות ,ושההכרזות האונטולוגיות עומדות בפני
עצמן.



לאחריהם נמצאים אלו הטוענים שהטיעונים האונטולוגים ומצבי התודעה הם שני צדדים של
אותו מטבע ולא ניתן לדון באחד ללא השני.



לאחריהם נמצאים פרשנים הטוענים שמדובר ביותר משני צדדים "עצמאיים" של אותו מטבע,
ושמתקיימים בין השניים יחסי גומלין דינמיים ותלות הדוקה .השפה וההמשגות של פרשנים
אלו מדגישה באופן מובהק את העמימות עליה מדבר המחקר.



לבסוף נמצאים האינסטרומנטליסטים ,שטוענים שהיוגצ'ארה כלל לא מדברת על העולם.
העיקרון  ,cittamātraנרדפותיו ומה שנובע מהם הם בסך הכל אמצעים ,סימני דרך ,במסע
הסוטריולוגי ואין להם כל ערך אונטולוגי.

"Lusthaus 2011 – in "What is and isn’t Yogācāra
Gold 2006, p. 30
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קיומם של ניסיונות חוזרים ונשנים ליישב את סוגיית מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה מתמיה
כשלעצמו .היוגצ'ארה היא הגות רחבת היקף ששמה לה למטרה לתת פרשנות סופית ואחרונה
לתורה הבודהיסטית .סיבת קיומה ,על פי ההכרזה ב ,SNS-היא למנוע פרשנות מוטעה באשר
למשנתו של הבודהה ,כדי ,בלשון המטפורה ,שלא יהיה צורך בסיבוב גלגל הדהרמה בפעם
הרביעית .לכן ה"התעלמות" של הוגיה המרכזיים מהקושי הזה ,יהיה ביטויו אשר יהיה ,מפתיעה.
כיצד ייתכן שהם לא היו מודעים לבעיה? האם וסובנדהו ,למשל ,לא שם לב לעמימות של דבריו?
כיצד הבעייתיות הזאת לא הוכרעה? האם יש לה סיבות מבניות? אולי היא אפילו מכוונת? ואם כן,
מה יכול להיות הרציונל הסוטריולוגי לכך?
כמה מחקרים חשובים ניסו לתת תשובה נסיבתית לשאלה העולה כאן .שמיטהאוזן (כפי
שהוזכר לעיל) מסביר כי העמימות של היוגצ'ארה היא תוצאה של סינתזה בין מקורות והוגים שונים
מתקופות שונות .דניאל בושר מצביע במחקרו הפילולוגי על ספרות המהאיאנה על כך שמחברים
ועורכים בעלי רקע סוציולוגי-דתי שונה היו מעורבים ביצירת הטקסטים כפי שאנו קוראים אותם
היום 79.גולד מייחס את העמימות לחלקים ביוגצ'ארה המוקדמת שלא הבשילו עדיין מבחינה רעיונית.
אלו הן ללא ספק סיבות מוצקות והגיוניות שיכולות להצביע על המחלוקת העמוקה שהיוגצ'ארה
מעוררת סביב שאלת מהותה הפילוסופית ,אולם ניתן להצביע על סיבה נוספת ,שאינה עומדת
בסתירה לאלה והיא שהמחלקות הזו נובעת ממאפיין אינהרנטי של התורה.

ב 4.שאלות על משל הרפסודה
משל הרפסודה מציע לכאורה אינטרפרטציה למעמד האינסטרומנטלי של כלל התורה הבודהיסטית,
אלא שבקריאה בקורתית ואישית נראה שיש לו מגבלות מבחינת תקפותה של מטפורת הרפסודה
לדיון במהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה .אילו היתה בידנו מטפורה מתאימה יותר ,קל היה אולי
לפוגג חלק מהעמימות הפרשנית שהיוגצ'ארה יוצרת .בהעדר מטפורה כזאת ,דווקא ההבנה של
מגבלות המשל מאפשרת ליצור מסגרת חשיבתית הקושרת את שאלת העמימות הפרשנית לרכיבים
שונים של התורה היוגצ'ארית ,ביניהם היחסים שבין הפרקטיקה לתיאוריה ,נשואי הפרק הבא.
משל הרפסודה מתוך ה 80Alagaddāpama Sutta-מתאר את הדהרמה כרפסודה שבעזרתה
ההולכים בדרך הבודהיסטית חוצים את עולם הסמסארה ,המשול לנהר סוער .הבודהה אומר
באמצעותו שאין צורך לשאת את הרפסודה לאחר שהנהר נחצה ושאפשר לזנוח אותה מאחור .המשל
מופיע בסוטרה המדברת על השקפות שגויות ,טעויות ודעות מקובעות אשר מסלפות את הלימוד של
הבודהה ,בעיקר סביב הלימוד הבודהיסטי אודות האין-עצמי.
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ביחס למהותה ומשקלה של התורה הבודהיסטית לאחר שהאדם מגיע להארה ,ובכך הוא מציע
נקודת מבט כוללת ואינסטרומנטלית על התורה הבודהיסטית בכללותה .העיקרון האינסטרומנטלי
העומד בבסיסו של משל הרפסודה מנוסח היטב בדימוי הסולם של ויטגנשטיין במאמר לוגי פילוסופי
ביחס לשפה" :משפטים אלו שלי מבהירים משהו בכך ,שמי שמבין אותי מכיר ,בסופו של דבר ,שהם
חסרי מובן .דרכם ובאמצעותם הוא יטפס אל מעבר להם( .הוא חייב ,כביכול ,לזרוק את הסולם לאחר
שטיפס עליו)" 82.ואכן דימוי הרפסודה יכול להיתפס כנימוק משמעותי ומכריע בוויכוח הפרשני על
היוגצ'ארה ,אלא שהדבר לא כה פשוט.
לקריאתי המשל מכיל מספר דימויים בעייתיים מנקודת הראות של היוגצ'ארה .בדימוי הראשון
התורה הבודהיסטית משולה לרפסודה וזו מוצגת כיחידה אחת שלמבנה שלה אין משמעות מבחינת
מטרתה .בדימוי השני הטרנספורמציה הבודהיסטית (חציית הסמסארה) משולה לשינוי מקום מצידו
האחד של הנהר לצידו השני .הדימוי השלישי הוא עצם השאלה ,האם לנטוש או לא לקחת את
הרפסודה לאחר חצית הנהר .אני מוצא שדימויים אלו אינם מספקים מטפורות עשירות דיין כדי לתת
מענה המבהיר משהוא חדש שלא היה ניתן להבנה ללא המשל ודימויו.
אלו הן הנקודות שבהן אני מזהה את החולשה של המשל ביחס ליוגצ'ארה ,והן כרוכות זו בזו:
(א) לפי היוגצ'ארה האדם עובר בתהליך הסוטריולוגי טרנספורמציה תודעתית עמוקה
הקרויה היפוך הבסיס ( )āśrayaparāvṛttiבמתוארת לפרטי פרטים .שינוי מקום (מגדה
אחת לשניה) היא מטפורה חלשה לטרנספורמציה רדיקלית כ"כ.
(ב) לוסטהאוז טוען כי התיאור של התודעה ביוגצ'ארה הוא אינסטרומנטלי (כמו הרפסודה),
אלא שלתיאור עצמו יש ערך טרנספורמטיבי ושהוא עצמו מושאה של טרנספורמציה זו.

83

מכאן עולה שהרפסודה עצמה ,באנלוגיה לתאור ,צריכה הייתה להשתנות במהלך הדרך.
במשל זו אותה רפסודה לאורך כל חציית הנהר.
(ג) היוגצ'ארה מציגה מבנה מורכב של רכיבים תיאורטיים ופרקטיים הקשורים לדרך אשר
מתקיימת ביניהן פעולת גומלין .אם המבנה זה והפעולה ההדדית של רכיביו הם מהותיים
לאופן פעולת התורה על התודעה ,כפי שהמחקר הזה מציע ,זהו אספקט שאיננו מקבל
ביטוי מרפסודה העשויה ממקשה אחת.
(ד) ולבסוף ,אם הן התודעה והן הרפסודה משתנות במהלך הדרך ובסופה האדם מגיע
לפסגת התהליך הסוטריולוגי ,מה נותר בכלל מה לנטוש או לא לנטוש על גדות הנהר?
הדילמות העולות מארבע הנקודות שמניתי מחלישות את ישימותה של מטפורת הרפסודה
לתורה היוגצ'ארית ומעמעמות במקצת את הגוון האינסטרומנטלי הברור העולה מן המשל .שאלת
המהות הפילוסופית של היוגצ'ארה ,שלרגע נראתה כמי שמוכרעת ע"י המשל ,עדיין עומדת בעינה.
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יחד עם זאת משל הרפסודה ,על ארבעת האספקטים החסרים בו ,מעורר שאלות מטפוריות
חשובות :איך אם כן בנויה הרפסודה היוגצ'ארית והאם יש משהו עקרוני במבנה שלה שהוא מהותי
לחֲ ִציַת הנהר? מהן יחסי הגומלין בין חוצה הנהר והרפסודה? האם בכלל ניתן לדבר על נטישתה?
האם האדם בגדה השניה אכן לא "נושא חלקים" מן הרפסודה אתו?
משל הרפסודה מובא כאן על קריאתו הבקורתית כהשראה למהלך העבודה .מחקר זה מציע
שהיחסים המורכבים בין פרקטיקה לתיאוריה בבודהיזם בכלל ובעיקר ביוגצ'ארה ,הם אולי הממד
החסר במשל הרפסודה שיכול לתת מענה מסויים לשאלות שנשאלו.
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ג .פרקטיקה ותיאוריה בבודהיזם
פרק זה דן ביחסים שבין הפרקטיקה והתיאוריה הבודהיסטית בכלל והיוגצ'ארה בפרט .אראה
שמערכת יחסים זו איננה ניתנת לתאור כמודל קוהרנטי וסדור .הפרשנים המודרניים מנסים לתת
להעדרו של מודל כזה הסברים הסטוריים ואחרים ,אבל השאלה כיצד נושא כל כך מרכזי ומהותי
בבודהיזם איננו מגיע לכדי סינתזה מלאה נשארת פתוחה .בסופו של הפרק אני מציע שהתבנית
התחבירית של דייווידסון ליוגצ'ארה (ראה פרק א') יכולה לשמש כמסגרת אינטגרטיבית אפקטיבית
ליחסים בין פרקטיקה ותיאוריה בבודהיזם בכלל ,על אף העדרו של מודל קוהרנטי בניהם .מתוך כך
אפשר להבין את משקלם הרב של יחסים אלו כמי שמעצבים את התהליך הטרנספורמטיבי; שתי
שאלות עולות ממהלך זה )1( :מהו המאפיין המרכזי של אותם יחסים שהופך אותם לנדבך כל כך
מהותי בתהליך הטרנספורמטיבי? ו )2(-האם יתכן שיחסים אלו הם העומדים בבסיס העמימות
הפילוסופית המאפיינת את הדיון הפרשני במהות היוגצ'ארה?

ג 1.מושגי יסוד
פרקטיקה ותיאוריה
המושגים "פרקטיקה" ו"תיאוריה" ,שבהם עוסק פרק זה ,הם מושגים רחבים ביותר ולעתים בלתי
מדויקים ,ולכן הם דורשים דיון נפרד ,שאיננו מתאפשר במסגרת העבודה .מצד הפרקטיקה אפשר
למצוא בספרות הבודהיסטית את המושגים "מדיטציה"" ,פרקטיקה מדיטטיבית"" ,מצבים
מדיטטיביים"" ,התנסות מיסטית" ,ההוראות הניתנות לבודהיסטווה בדרך אל ההארה ועוד .במרחב
התיאורטי אפשר למצוא מושגים ודוקטרינות כמו "החוכמה"" ,דהרמות"" ,העדר עצמי"" ,התהוות
מותנית"" ,ריקות" ו"מישורי קיום" ועיסוק במבנים של תודעה ,טבע המציאות ועוד .הטקסט
הבודהיסטי ,והיוגצ'ארי בפרט ,לא "מכריז" בדרך כלל מתי הוא עוסק בפרקטיקה ומתי בתיאוריה,
ופעמים רבות מופיעים בפסוק אחד דברים שמערבים את שני סוגי השיח או דברים שקל לקוראם
בשני "קולות" במקביל – התיאורטי והפרקטי .ניתוח התוכן יכול לרמוז שמדובר בטיעון תיאורטי או
בהנחיה פרקטית ,אבל הגבול ביניהם לא תמיד חד .גם ניתוח דקדוקי לא יכריע תמיד .אפשר לכלול
בפרקטיקה את כל מה שמבוטא בשפה תהליכית (פרוצדורלית) ,כלומר מתאר "מה לעשות"" ,איך
לראות"" ,איך לנהוג" ו"מה חווים או מרגישים" ,ובתיאוריה את כל מה שמתנסח בשפה הצהרתית
(דקלרטיבית) ,כלומר מתאר מושגים ,מודלים ,אידיאות – כל מה שאיננו תהליכי – אך קו הגבול בין
שני המרחבים והמתח הנוצר שם מעניינים מבחינת נושא העבודה הרבה יותר ממרכיביו הייחודיים
של כל אחד מהמרחבים .לפיכך ההבחנה תישאר אינטואיטיבית ותשתנה בהתאם להקשר הספציפי.
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הדיאלקטיקה ההגליאנית
בפסקה הזו אציג בקצרה את המונח "דיאלקטיקה" במובן הספציפי שעבודה זו עושה בו שימוש.
דיאלקטיקה היא מושג מרכזי בתרבות האירופית וההודית שיש לו כמה גוונים ומובנים .היא סוג של
שיח קונפליקטואלי ,אבל שונה מאוד מוויכוח ( ,)debateשמטרתו הכרעה בין שתי עמדות מנוגדות.
דיאלקטיקה היא בראש ובראשונה תהליך שמביא לידי צמיחה של דבר חדש מתוך הדינמיקה של
הטיפול בקונפליקט הנמצא במרכזה .דיאלקטיקה יכולה להתרחש במרחב התודעתי הפנימי או
להיחשב שיטת פעולה מדעית-פילוסופית .היא יכולה להיות מודעת וברורה ,אך לעיתים היא איננה
מודעת או שההתוודעות אליה היא רק בדיעבד ובאמצעות רפלקסיה .ההגדרה המתאימה ביותר
לדיאלקטיקה לצורך מחקר זה היא זו של הגל 1.הדיאלקטיקה ההגליאנית מקבלת את הסתירה
כהיבט מהותי של העולם וכדחף תמידי לשינוי 2.המרחב שבו פועלת הדיאלקטיקה לפי הגל הוא
המרחב הפנומנולוגי והתודעתי של האדם .הגל מתאר דינמיקה של מושגים שיוצרים תהליך
התפתחות פנימי על רקע של קונפליקטים וסתירות .לדיאלקטיקה ההגליאנית שלושה שלבים( :א)
כמה מושגים או פרדיגמות מחשבתיות נתפסים כקבועים ,מוגדרים היטב ונפרדים אלו מאלו (ב) דרך
התבוננות עמוקה במשמעותם ההדדית עולים סתירות וקונפליקטים (ג) מתוך אלו מפציעה תובנה
חדשה ,מערכת מושגים או פרדיגמה מחשבתית (סינתזה) ,שמסוגלת להחליף או להכיל את המכלול
שהביא להיווצרותה ולפתור או ליישב את הקונפליקטים והסתירות שעלו.
אחד מהעקרונות הדיאלקטיים החשובים הוא אחדות הניגודים ,עיקרון שהתפתח במקביל
להגות סביב הדיאלקטיקה וקיבל משמעויות שונות במהלך הזמן 3 .שתיים מהן (מתוך רשימה של
שש במקור) רלוונטיות לעבודה זו )1( :מערכת או תהליך דיאלקטי מתקיימים במרחב שפועלים בו
כוחות מנוגדים בו זמנית הדוחפים לשני הפכים סותרים ( )2קיים פרק זמן שבו מתקיימים (ונכונים) בו
בעת שני ההפכים – זהו הרגע של אחדות הניגודים 4.במילים אחרות :במערכת דיאלקטית מתקיים
תהליך דינמי שמוגדר על ידי שני הקטבים ושואף (אך לא בהכרח מגיע) ליצירת אחדות ביניהם.

ג 2.סקירה פרשנית
הבודהיזם פיתח מספר גדול של תרגולים מדיטטיביים ובמקביל כמה דוקטרינות מקוריות ומובהקות
משל עצמו ,כמו הדוקטרינה של ה"אין-אני" ,הדוקטרינה של הדהרמות ,הריקּות המהאיאנית או
הגרסה היוגצ'ארית של אידיאליזם ,שנידונה בפרק הקודם .אלי פרנקו מצביע ,לצד חוקרים אחרים,
על העובדה שלכל דוקטרינה תיאורטית יש מקבילה במרחב התרגול המדיטטיבי ,וטוען כי ייתכן
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W. T. Parry and V. J. McGill, "The Unity of Opposites: A Dialectical Principle", (Science & Society,
12(4) (1948), p. 419
3
Ibid., p. 421
4
Ibid., p. 442
2
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שחלק מהדוקטרינות התפתחו באופן ישיר כתוצאה מהפרקטיקה המדיטטיבית 5.החוקרים מציינים
שתי סיבות לכך שלדוקטרינות בודהיסטיות בעלות גוון מטאפיזי יש תמיד תרגום לפרקטיקה
המדיטטיבית .הסיבה הראשונה היא ההנחה שאם בתרגול היוגי עולים בתודעה אובייקטים
מחשבתיים שנתפסים כאמיתיים ,בהכרח יש להם מקבילה במציאות .הסיבה השנייה היא שברוב
המסורות הבודהיסטיות השחרור וההתעוררות כרוכים בראייה נכוחה של טבע המציאות ,ראייה שאין
דרך להשיגה במלואה באמצעות מחשבה דיסקורסיבית בלבד ,כלומר כשהמציאות מתוארת בעזרת
שפה ומושגים.

6

החקירה של ההקבלות וטיב היחסים הסיבתיים בין שני הנדבכים המרכזיים של הבודהיזם
עומדת במרכז פרק זה .את הדיון של המחקר המודרני בנושא היחסים בין הפרקטיקה לתיאוריה
אפשר לאפיין על פי מידת התלות המתוארת ביניהן .בין היתר אפשר לזהות מודלים המתארים יחסים
היררכיים ,כלומר מודלים שבהם התיאוריה היא תוצר משני ,שנובע באופן בלעדי מהפרקטיקה; יחסי
שקילות ,שבהם התיאוריה והפרקטיקה מקיימות תלות הדדית; ואפילו יחסי זהות ,שמתארים את
הפרקטיקה והתיאוריה (המכונה במקרה זה "חוכמה") כאותו אובייקט משתי נקודות מבט שונות .יש
גם דוגמאות לפרקטיקות שאין ביניהן ובין מודלים תיאורטיים כל קשר סיבתי ,ואז אפשר לדבר על
יחסים בלתי תלויים .אבל בסופו של דבר מדובר בחלוקה סכמטית ,שכן מדובר ברצף שיש בו הרבה
אזורי ביניים ,ואפשר אף למצוא דוגמאות שמשתמע מהן יחס מורכב שמתאים ליותר מקטגוריה
אחת 7.יתרונה של הקטגוריזציה הזו הוא בכך שהיא חושפת את הפנים השונות של היחסים
המורכבים המתקיימים בין היסודות התיאורטיים והפרקטיים .כדי להציג את המרחב הנפרש
באמצעות קטגוריות אלה אסקור את עמדתם של חלק מהפרשנים המודרניים בסוגיה זו.

ג 1.2.יחסים היררכיים
רגאמי ) (Regameyקובע שהפילוסופיה המערבית נולדת מתוך סקרנות ומתוך הצורך לדעת ולהסביר
את העולם באופן קוהרנטי ,ואילו הפילוסופיה ההודית היא אינטרפרטציה רציונלית של ההתנסות
המיסטית 8.הפילוסופיה ההודית היא ,לדבריו ,מאמץ לפרש באמצעות השכל את הניסיון המושג
ברובו בפרקטיקה; אפשר להבין מדבריו כי בניגוד לפילוסופיה המערבית ,לפילוסופיה ההודית אין
טענות שעומדות בפני עצמן ,במנותק מהתנסות.

5

Eli Franco, "Meditation and Metaphysics On their mutual relationship in South Asian Buddhism",
Yogic Perception, Meditation and Altered States of Consciousness, ed. by Eli Franco (Vienna:
Austrian Academy of Sciences, 2009), Introduction.
6
Ibid., p. 2
8

Ibid., p. 4

7

פרנקו ) ( Franco 2009, p. 2מצטט את – Regamey
Constantin. Regamey, 1951, "Tendances et méthodes de la philosophie indienne comparées à celles
de la philosophie occidentale. Revue de Théologie et de Philosophie IV (1951) 245-262.
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קונזה אומר באופן מפורש שלהכרזות הפילוסופיות הבודהיסטיות אין ולא יכול להיות מעמד
עצמאי ,שכן הן כפופות למטרה הסוטריולוגית .לדבריו ,יש להתייחס להצהרות הפילוסופיות
שהפרשנים המערביים מנסים לחלץ מתוך התורה הבודהיסטית כאל ספקולציות חסרות ערך .קונזה
סבור שכל הצהרה פילוסופית בודהיסטית צריכה להיות נידונה בהקשר של הסוטריולוגיה והפרקטיקה
המדיטטיבית.

9

המייצג הנאמן ביותר של ההיפותזה ההיררכית הוא שמיטהאוזן .הוא מדגיש שלא מדובר רק
בהשערה היסטורית על כך שתיאוריות פילוסופיות מסוימות צמחו מתוך הפרקטיקה המדיטטיבית,
אלא שקיים תהליך ממשי ומתמשך ,שבו התיאוריות הפילוסופיות הבודהיסטיות התפתחו מתוך
הפרקטיקה 10.שמיטהאוזן סבור שתהליך זה מאפיין את כל ההיסטוריה האינטלקטואלית של
הבודהיזם .פרנקו טוען שהתיאוריה של שמיטהאוזן מפתה במעמד המיוחד שהיא מעניקה לבודהיזם
כנגד כל הפילוסופיות המערביות וגם כמבחינה בינו ובין תורות פילוסופיות אחרות שצמחו בהודו.
גריפיתס במחקרו על התיאוריה של המדיטציה הבודהיסטית מצביע על המאמץ והצורך
המשותף של פילוסופיות וזרמים דתיים בהודו להציג מסקנות אונטולוגיות 11.לדבריו ,צורך זה נובע
מהעובדה שהפרקטיקות שהזרמים השונים מטיפים להן יוצרות בדרך כלל מצבי תודעה שונים
מהרגיל ( ,(altered statesשבהם אפשר לתפוס את "האמת" או את "הדברים כפי שהם" .ההכרח
לנסח "תפיסת עולם" או פילוסופיה נובע מהצורך להצדיק אפיון זה .גריפיתס אומר שהשאלה במצבי
התודעה המוערים היא לעולם "מה זה אומר לנו על המציאות?".

12

גריפיתס דן במעמדו של הביטוי "הדברים כפי שהם" ( (yathābhūtaביוגצ'ארה ובאופן שאפשר
להבין ממנו את המציאות .הוא טוען שאפשר להבין את הביטוי באופן קוגניטיבי ,פסיכולוגי או דתי.
קוגניטיבי -פירושו שתפיסת המציאות כאשר רואים את הדברים כפי שהם היא בעלת תוקף אונטולוגי;
פסיכולוגי  -פירושו שתפיסת המציאות תלויה במצב נפשי פנימי ,ולכן אין לה קשר הכרחי למציאות;
דתי  -פירושו שראיית הדברים כפי שהם היא חוויה דתית ,ולכן אין היא סותרת את המציאות או
מתיישבת עמה .גריפיתס מציין שהבודהיזם היוגצ'ארי ,בעיקר על פי תפיסתם של אסאנגה ווסובנדהו,
מפרש את המשפט באופן קוגניטיבי מובהק ,כלומר מניח שמצבי התודעה הקשורים בצירוף "הדברים
כפי שהם" נותנים לנו תמונה מדויקת של המציאות .לדוגמה ,את המצב ,yathābhūta-jñānadarśana
שמופיע כאחת ההגדרות של ההארה ,גריפיתס מתרגם כך" :לדעת שהדברים הם הדברים
כשלעצמם ולתפוס אותם בהתאם לכך" 13 .נובע מכך שדווקא מצבי התודעה הרגילים של האדם הם
מצבים שאינם קוגניטיביים ,כי העולם נתפס בהם דרך מיסוך של תשוקה וטעויות קונספטואליות.
הרציונל של הגישה הקוגניטיבית (ובכללה זו של אסאנגה ווסובנדהו) טמון לדעתו של גריפיתס
9

Conze 1962, p. 213
Schmithausen 1973, p. 185
11
P. J. Griffiths, "Indian Buddhist Meditation-theory: History, Development and Systematization",
Ph.D. Thesis (Madison: University of Wisconsin 1983), p. 654
12
Ibid., p. 652
13
Ibid., p. 653
10
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בבודהיזם המוקדם מעצם העובדה ההיסטורית שהבודהה גַאּוטַ מַ ה הוא שהתוודע לראשונה לתובנות
ולתפיסות האלו כאשר השיג את ההארה 14.בניגוד לבודהיזם המוקדם ,שבו לא היה עולה על הדעת
לערער על כך שההתנסות הדתית (כמו זו של הבודהה) היא אמצעי ידיעה תקף ,אין לגזור לדעתו אף
מסקנה פילוסופית על מהותם של הדברים על בסיס ההתנסות האישית ,תהיה צורתה אשר תהיה, .
לפי גריפיתס ,עדויות להבנה שיש להפריד בין המעמד הדתי של האמיתות העולות ממצבי התודעה
הערים והמעמד האונטולוגי שלהם מופיעות רק לקראת המאה השמינית לספירה .ברוח התנועות
הפילוסופיות של התקופה ,התיאורטיקנים הבודהיסטים מתוודעים להשקפות עולם מתחרות של
דתות כמו ההינדואיזם והג'ייניזם שגם הן מבוססות על אותה תבנית ,קרי שטכניקות פסיכוטרופיות
מאפשרות קביעות אונטולוגיות באשר לדברים כפי שהם באמת .מאחר ומדובר בהשקפות עולם
שונות בתכלית ,מתבססת ההבנה (של אותם תיארוטיקנים) של מקום המרחב הדתי בהקשר של
המעמד האונטולוגי שמאחורי הביטוי "הדברים כפי שהם".

15

גריפיתס מבסס בכך את דעתו שהגישה

הקוגניטיבית למציאות איננה יכולה להתבסס על ההיסק מתוך הפרקטי אל האונטולוגי .גריפיתס גם
פוסל את הקריאה הפסיכולוגית ומכנה אותה נאיבית מבחינה פילוסופית .הוא טוען שמדובר בגישה
רלטיביסטית ,אשר שוללת את עצם תקפותה של השאלה "מה הם פני הדברים לאשורם".
הבודהיסטים ,לפי גריפיתס ,בדרך כלל אינם רלטיביסטים ,ולכן אי אפשר לדון בשאלה מהו העולם
בתלות במצבי התודעה המושגים בפרקטיקה של ההארה .בסופו של דבר ,גריפיתס מחזיק בדעה
שהקריאה הדתית היא היחידה האפשרית וזה אומר שיש להבין את החוויה הדתית לסוגיה ,תובנה
במצבי תודעה ערים ,תפיסה רוחנית של שלמויות וכו' כמי מספקות אבני בניין שיש להם ערך אך ורק
בתוך תמונת עולם קוהרנטית ושלמה 16 .לפיכך ,מסיק גריפיתס ,מצבי התודעה המתוארים אכן
מספקים תשתית מקיפה לדיון אונטולוגי ולתמונת עולם קוהרנטית ,אבל אלו בהכרח מתקיימים בתוך
המסגרת הדתית .השאלה האם הקשר בין מצבי התודעה ובין הטיעונים האונטולוגיים הוא ישיר
נשארת פתוחה ,וספק אם אפשר להכריע בה .מה שברור הוא שגריפיתס דוגל במחקרו זה במה
שאפשר לתאר כאן כגישה היררכית  -הוא סבור שהדיון האונטולוגי והתיאורטי לא יכול להתרחש
מחוץ להקשר של ההתנסות הדתית הפרקטית .במקום אחר הוא מציג תפיסה יותר מורכבת של
היחסים הללו כמזינים זה את זה (כפי שמיד יתואר).

ג 2.2.יחסי שקילות
כאמור ,ההבדלים בין הקטגוריות השונות של היחס בין הפרקטיקה לתיאוריה (היררכיה ,שקילות,
זהות וכו') אינם חדים .ואכן ,במקום אחר גריפיתס מתאר את היחסים ביניהן כיחסים סימביוטיים,
כלומר ככאלה שאינם ניתנים להתרה" :שיטה אפקטיבית להבין את הרציונל והמשמעות של
14

Ibid.
Ibid. p. 654-655
16
Ibid., p. 657
15
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דוקטרינות בודהיסטיות מרכזיות יכולה להיות מושגת באמצעות בחינת הקשרים של אלו עם
פרקטיקות מדיטטיביות שאיתן הן כמעט תמיד פועלות בסימביוזה" 17.בהצגת הדברים באופן הזה
גריפיתס מרחיב את התפיסה ההיררכית וטוען כי החץ הסיבתי לא פועל בהכרח באופן חד-כיווני
מפרקטיקות מסוימות אל דוקטרינות שמשויכות אליהן .לטענתו מתקיים יחס גם בכיוון ההפוך ,שבו
תפיסות פילוסופיות מעצבות טכניקות מדיטטיביות דרך מתן הסברים קונקרטיים להתרחשות
המדיטטיבית .למבט הפילוסופי יש השפעה מעצבת על ההתנסות בזמן המדיטציה ועל המסקנות
אשר עולות מההתנסות המדיטטיבית .היחסים שנובעים מהסימביוזה הם דיאלקטיים במובן זה שבין
הפרקטיקה לתיאוריה מתקיימים לעולם יחסי גומלין ,ואי אפשר לסמן באופן גורף קדימות או תלות
של אחד הרכיבים במשנהו.
גריפיתס מעיד כי תפיסתו בעניין המדיטציה הבודהיסטית עוצבה בהשראתו של אוברהאמר
) ,(Oberhamerשטוען כי טקסט אשר מתאר את הפרקטיקה המדיטטיבית איננו מתאֲ רּה "מן החוץ"
אלא הוא עצמו שרטוט ( )blueprintשל הניסיון.

18

יש כאן אמירה בעלת משקל ,שכן על פי תפיסה זו

הניסיון הופך נגיש ורלוונטי בשביל ההולך בדרך ומתוך כך בעל משמעות אפקטיבית בעיניו ,כמו
שהאיברים הפנימיים הופכים נגישים ורלוונטיים לרופא בתהליך הטיפול ,באמצעות תצלום הרנטגן:
"טקסטים העוסקים במדיטציה הם בעצם ייצוגים ציוריים ,סמלים ,מושגים וכו' שבעזרתם לאדם יש
גישה להתנסות ט ַרנסֶ נדֶ נטִ י (.")transcendent experience

19

הקביעה הזו של גריפיתס מסבירה

באופן עמוק יותר את התפיסה ה"סימביוטית" שלו ,שכן היא מטשטשת את הגבול בין הפרקטיקה
כמשקפת את התיאוריה של הניסיון ובין האופן שבו התיאוריה מעצבת את הפרקטיקה .בגישה זו
הפרקטיקה והתיאוריה הופכות לשתי נקודות מבט על אותו אובייקט מרכזי של הבודהיזם ,על הניסיון.
יחסי שקילות נגזרים גם מהקשר בין קוסמולוגיה למצבים תודעתיים .קשר זה מחזק גם את
התפיסה ההיררכית מב חינת ההיסטוריה של הרעיונות הבודהיסטיים אבל בעיקר את האיזון
שמתקיים בין שתי אבני הבניין המרכזיות של הבודהיזם .אסקור כאן בקצרה את הסימטריה והקשר
בין מצבי המדיטציה השונים של הג'האנות ) dhyānaבסנסקריט jhāna ,בפאלי) ובין המטאפיזיקה של
מבנה היקום הבודהיסטי .המושג "ג'האנה" מתייחס למדיטציה או למצב תודעתי שמושג במדיטציה
של "הריכוז" ( ,(samadhiוהוא מופיע בהקשר של ארבע האמיתות הנאצלות בהגדרת הדרך כפולת
השמונה .הדיון במערכת היחסים בין הג'האנות השונות ובין התנאים להשגת הנירואנה הוא מורכב,
ולא כאן המקום לפרטו .די להזכיר כי הג'האנות עצמן מאורגנות בשתי קבוצות – "חומריות "
( )rūpajhānaו"וה-חומריות " ( – )arūpajhānaארבע בכל קבוצה .ארבעת מצבי התודעה ה"ארציים"
הם רצף פרוגרסיבי ,ובכל אחד מהם המתרגל משיג רמה גבוהה יותר של תודעה בדרך אל ההארה.
השלב הראשון מתאפיין באיכות של אושר גופני ( )kāyasukhaואושר מנטלי ( ,)prītiשנובעים
מהעובדה שהוא מצליח לסלק את התשוקה מתודעתו .במצב זה הוא עדיין נטוע במרחב השפה
17

Griffiths 1986, p. XIV
Griffiths 1983, p. 7
19
Ibid.
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והחשיבה הקונספטואלית .בשלב השני הוא מפסיק גם תהליכים אלה .האיכויות שנוצרו בשלב
הראשון ממשיכות להתקיים ,אלא שהפעם הן נובעות מעצם המצב המדיטטיבי של הריכוז ולא
"נעזרות" בחשיבה הקונספטואלית .השלב השלישי מושג כאשר כוח הריכוז עולה והאושר מתחלף
בתחושה של "השתוות הנפש" ( .)upekkhāבשלב הרביעי גם האיכויות של האושר הגופני שהושגו
בשלב הראשון נעלמות .תודעת ההולך בדרך נטועה ב upekkhā-מוחלטת ,וכל סוג של תחושה,
אפילו האושר שהושג בג'האנה הראשונה ,נעלם .התודעה הופכת בהירה באופן אבסולוטי ,וההולך
בדרך מתחיל לראות בהדרגה את מכלול ההתניות הקרמטיות שלו ושל כל היצורים החיים ,כלומר את
הטווח הסמסארי במלואו .מול מצבי התודעה האפשריים שהבודהיזם מתאר מוצב מערך קוסמולוגי
שפותח מאוחר יותר באבהידהרמה ומתאר את מבנה הסמסארה באמצעות  31מישורי קיום ,שבכל
אחד מהם מתקיימים יצורים מסוג מסוים שיש להם חלק במעגל הלידות והמוות .העובדה המעניינת
היא שהג'האנות המתוארות כאן (וגם אלה שלא תוארו) זוכות לקבל מקבילות קוסמולוגיות
ומטאפיזיות במישורי הקיום האלו 20.גטין סבור שהמפתח להבנת הסכימה הקוסמולוגית
הבודהיסטית טמון במיפוי הזה .בעצם ,טוען גטין ,הקוסמולוגיה הבודהיסטית היא מפה של מישורי
קיום שונים ותיאור של כל החוויות האפשריות בהתאם לקרמה ולמצב התודעתי .מישורי הקיום
השונים קשורים קשר הדוק למצבי תודעה מסוימים 21.אפשר לתהות אם המיפוי הזה הוא מטאפורי
בעיקרו ,נובע מטעמים היסטוריים ,תרבותיים או דתיים ,או שהוא בעל מעמד אונטולוגי.
כאשר בוחנים את המודל הזה לאור התזה של שמיטהאוזן מבחינה היסטורית ,ניתן לומר
שראשית היה התרגול המדיטטיבי ,וממש מתוכו ,בהתאמה לוגית כמעט שלמה ,עלתה תורה
קוסמולוגית ומפורטת .המבנה ההיררכי מבחינת התפתחותם של הרעיונות הבודהיסטיים ברור –
הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה נגזרו מן התרגול המדיטטיבי – אך מרגע שנוצרו כך ,מתקיימת ביניהם
שקילות מבנית .תיאורים קוסמולוגיים יכולים להיות בסיס לטיעונים מטאפיזיים ,ותהליכים פסיכולוגיים
יכולים להיות מבוטאים דרך הדינמיקה של הפרקטיקה המדיטטיבית .כאשר גטין קובע כי קיימת
שקילות בסיסית בין העולם האובייקטיבי ובין המרחב הסובייקטיבי,
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אפשר לגזור באופן דומה

יחסים של שקילות בין התיאוריה הבודהיסטית (המייצגת תפיסה אובייקטיבית של העולם) ובין
הפרקטיקה (המייצגת תפיסה סובייקטיבית של התהליך).
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ג 3.2.יחסים שאינם היררכיים או שקולים
באסכולות מאוחרות של הזן אפשר למצוא סוטרות שמציגות את המדיטציה והחוכמה כזהות או
לפחות לא שונות זו מזו .למשל :סוטרת הקתדרה (,)Platform Sutra

23

השייכת לקורפוס של הזן

בודהיזם שנכתב בין המאה השמינית למאה ה 13-לספירה ,מבטלת כל הבדל אפשרי בין החוכמה
ובין המדיטציה:

At the very moment when there is wisdom, then meditation exists
in wisdom; at the very moment when there is meditation, then
wisdom exists in meditation. Good friends, this means that
meditation and wisdom are alike. Students, be careful not to say
that meditation gives rise to wisdom , or that wisdom gives rise to
meditation, or that meditation and wisdom are different from
each other.24
When meditation and wisdom are equal, one sees all things25
אלי פרנקו לא מערער על העובדה שבין המדיטציה למטאפיזיקה הבודהיסטית יש יחסים
קרובים ,אך הוא מסייג וטוען שבלתי אפשרי לצמצם אותם למודל יחיד .בסופו של חשבון אי אפשר
להימנע מהמסקנה שחלק מהתיאוריות הפילוסופיות אכן צמחו מתוך המדיטציה ,אבל בוודאי יש גם
אחרות ,שמקורותיהן אינם ידועים 26.מסקנתו של פרנקו שונה מזו של שמיטהאוזן :הוא מתקשה
לקבל את מעמדו המוחלט של המודל הקושר בין מדיטציה למטאפיזיקה באופן סיבתי ,כשהמדיטציה
היא תמיד הסיבה והמטאפיזיקה היא תמיד התוצאה .מחקרים היסטוריים על מקורות המדיטציה
מצביעים על שילוב של טכניקות שונות שצמחו בסביבות פילוסופיות לא הומוגניות.
שלדון פולוק ( )Pollockנותן לשיח השסטרי ( )Śāstric Discourseהתיאורטי ,ובכללו לתיאוריה
הבודהיסטית ,קדימות על פני הפרקטיקה והטענות התיאורטיות על העולם .הוא רואה בשיח
השסטרי ניסיון לספק סיווג מלא וטוטאלי של מרחב הפרקטיקות המכילות את כל טווח ההתנהגות
האנושית .פולוק טוען כי התיאוריה היא מערך מארגן של חוקי התנהגות פוליטיים ,חברתיים ואישיים,
וכי רק באופן משני היא יכולה להיתפס כמערך של טענות תיאוריות על העולם ועל טבע הדברים.
פולוק משווה את מעמדה של הפרקטיקה הקשורה בהארה למעמדן של הפרקטיקות הקשורות בחיי
היומיום – את שתיהן ,לתפיסתו ,אי אפשר לקיים ללא הטמעה של הדוקטרינה המארגנת של
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מקור השם בבמה שעליה ישב המורה.
Paul Yampolsky, The Platform Sutra of the Sixth Patriarch (New York/London: Columbia University
Press, 1967), p. 135
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הדברים 27.על פי תפיסתו ,אי אפשר לדון ביחס בין יסודות פרקטיים ליסודות אונטולוגיים אלא
במסגרת הרחבה שבה הוא תופס את השיח השסטרי.

ג 3.המודל התחבירי של דייווידסון כמסגרת כללית ליחסי הפרקטיקה והתיאוריה
נראה שהניסיון להציע מודל אחיד והומוגני לקשר שבין הפרקטיקה והתיאוריה איננו פשוט .גם אם
הפרקטיקה קדמה לתיאוריה ויצרה אותה בתהליך אבולוציוני ,וגם אם מדובר במערכת סימביוטית או
אפילו בשקילות ,המארג המורכב שלהן כולל קשרים מסוגים שונים שאינם ניתנים להתרה .גטין גורס
שאין כלל ספק שהשקפות ותיאוריות לא עקביות ולעתים מנוגדות ממקורות שונים הוכללו בקורפוס
של הבודהיזם המוקדם ,מבלי משים או בכוונת מחברים .אבל בה בשעה יש הוכחות ברורות
בטקסט הבודהיסטי להשקפה רחבה ועקבית.

28

לדעת גטין ,אי אפשר להבין ולהעריך את הספרות

של הבודהיזם המוקדם ללא התחשבות בשני אלו .מצב זה מעורר שאלות :מדוע לא נעשה ניסיון מצד
הוגי הבודהיזם להציג מודל מאחד בהתאם לאותה השקפה רחבה ועקבית שגטין מצביע עליה? מהי
אותה השקפה רחבה המאפשרת "לסבול" את העדר האחידות?
כאשר פולוק מגדיר את המוטיבציה של ההוגים הבודהיסטים כרצון ליצור מסגרת מארגנת של
חוקי התנהגות פוליטיים ,חברתיים ואישיים ,הוא מציע אגב כך פתרון להעדרו של מודל יחסים ברור,
אחיד וקוהרנטי בין הפרקטיקה לתיאוריה – הפתרון של פולוק ממעיט מחשיבותו של מודל כזה מאחר
ו"אפשר לחיות בלעדיו" כל עוד המסגרת המארגנת מתקיימת ורכיביה ,על אף הסתירות שביניהם,
משרתים אותה.
כפי שהזכרתי בפרק א' דייווידסון קובע כך" :הוגי היוגצ'ארה פיתחו סדרה של מודלים של
מציאות ואז הם פעלו על 29המודלים האלו במרחב המונחים של היפוך התודעה וצורותיה
השונות 30 ".בכך דייווידסון הציב את הטרנספורמציה כמסגרת מארגנת סביבה מתגבשת התורה
היוגצ'ארית על רכיביה התיאורטיים .הצעתי להתבונן בקביעה זו של דייווידסון כמי שמציעה תבנית
תחבירית בת שלושה רכיבים לקריאת היחסים בין הטרנספורמציה ,הפרקטיקה והתיאוריה
ביוגצ'ארה .מורכבות היחסים בין הפרקטיקה לתיאוריה עולה בפרק זה בהקשר בודהיסטי כללי ,ומכך
מתבקשת השאלה האם התבנית התחבירית של דייווידסון באשר ליוגצ'ארה היא גם קריאה אפשרית
למקרה הכללי .קריאה כזו מאפשרת להציע מודל כללי הדומה באיכותו לפתרון של פולוק אודות
השיח השסטרי :כאשר הטרנספורמציה מהווה מסגרת כללית שבתוכה מוכלים היחסים המורכבים בין
הפרקטיקה והתיאוריה ,הקוהרנטיות של היחסים האלו והאופן שבו הם התגבשו ,פחות חשובים.
נראה כי קריאה זו לא עומדת בסתירה לאף אחת מהקטגוריות שהוצגו בפרק זה אודות היחסים
27
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28
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ההסטוריים והרעיוניים בין פרקטיקה לתיאוריה (יחסים היררכיים ,שקילות וכו'); וכי היא אדישה
לשאלת הקדימות של רכיביה שכן התבנית שלמה רק על כל חלקיה .הכללה זו דורשת דיון וביסוס
מדוקדק יותר שלא יעשה מטעמי היקף העבודה ,אבל גם כך היא מאפשרת להתמקד במבנה העומק
של התורה הבודהיסטית ,ובעיקר במה שמתחולל בנקודת המפגש בין הניסיון הפרקטי ובין החשיבה
התיאורטית ,מבלי להדרש להקשר ההיסטורי המפורט של התפתחותם הרעיונית .מכאן ,החזרה
למקרה הפרטי של יוגצ'ארה נעשית מתוך הבנה שאולי בדוקטרינה המוגדרת כפרשנות הסופית
והאחרונה לתורה הבודהיסטית אפשר יהיה ללמוד משהו בסיסי ויסודי על היחס בין טרנספורמציה,
פרקטיקה ותיאוריה ועל האופן שיחס זה מעצב את המכלול הבנוי סביבו.
בפרק הבא אנסה לבסס את ההשערה שהיחסים בין רכיבי התבנית של דייווידסון אינם רק
יחסי תלות תחביריים הנובעים מהאופן שבו התיאוריה ממשמעת את הפרקטיקה ולהיפך ,כמתבקש
מנקודת מבט כללית על היוגצ'ארה כפי שראינו עד כה ,אלא יחסים המושתתים על פיצול דיאלקטי
שיש לו משמעות עקרונית לטרנספורמציה היוגצ'ארית .דרך ניתוח טקסטואלי ממוקד של נקודות
מפגש בין רכיבים פרקטיים לרכיבים תיאורטיים ביוגצ'ארה אנסה לתאר מאפיינים אחדים של אותו
פיצול דיאלקטי.
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ד .פרקטיקה ותיאוריה ביוגצ'ארה
הפרק הרביעי מתמודד עם התזה המרכזית של העבודה .הוא מתמקד בשלושה מקרי מבחן שונים
שבהם בא לידי ביטוי המתח בין היסודות הפרקטיים והתיאורטיים המופיעים בהם .בשלושת המקרים
מדובר בטקסטים מרכזיים המהווים "ספרי הדרכה" לדרכו של הבודהיסטווה ,וכולם דנים באופנים
שונים בדינמיקה המאפיינת את "נקודת המגע" בין המערכת התיאורטית הנמצאת במרכזם ובין
הנחיות פרקטיות מפורשות המכוונות לאותה מערכת תיאורטית .האנליזה של מקרי המבחן הנידונים
נעשית במידה רבה לאור התבנית התחבירית של דייווידסון מתוך מטרה לנסח את מהותו
הדיאלקטית של אותו קשר תחבירי.
אף שהמתח בין התיאוריה לפרקטיקה מופיע בבודהיזם מתחילתו ,כפי שהראיתי בפרק הקודם,
ביוגצ'ארה הוא מגיע לשיא בגלל האופן שבו היא מגדירה את נקודת המפגש הטעונה בין השתיים.
הדינמיקה בנקודת המפגש היא ביסודו של דבר התנגשות בין שני סוגי ידיעה :הידיעה הקוגניטיבית,
המבנה את תמונת העולם דרך השפה וההכרה (זוהי הידיעה המאפשרת לבודהיסטווה להבין "מאין
הוא בא ולאן הוא הולך"?) ,ולעומתה הידיעה הישירה ,המפגישה את הבודהיסטווה באופן בלתי
אמצעי עם "העולם כמו שהוא" באמצעות ידע מושלם שאין בה המשגות .הידיעה הקוגניטיבית מושגת
בתיווך השפה ,באמצעות המודלים ,והיא עמוד התווך של מה שמכונה כאן "התיאוריה" .הידיעה
הישירה לעומתה מושגת באמצעות המדיטציה ,ללא תיווכן של ההמשגות והשפה ,והיא מה שמכונה
כאן "הפרקטיקה" .היוגצ'ארה מגדירה בדיוק רב כיצד שני סוגי הידיעה שוללים זה את זה והכרחיים
זה לזה – וזה מה שהופך אותה לשדה מרתק כל כך ,על כך אצביע בהמשך .רגע המפגש
הקונפליקטואלי מרתק מבחינת יחסי השפה והעולם ,ורבות נכתב בנושא ,אבל מה שנמצא במוקד
העניין בעבודה זו הוא בעיקר הדינמיקה שהרגע הזה מחולל :כיצד הוא פועל על הבודהיסטווה ואיך
הוא משפיע על הפרשן המתבונן מן הצד שמנסה לחלץ הצהרה אונטולוגית קוהרנטית על העולם.
השערת העבודה מסמנת את הרגע הזה כפיצול דיאלקטי וכליבת התהליך הטרנספורמטיבי ,עד כדי
כך שעצם הניסיון לייצר תמונת עולם פילוסופית קוהרנטית עומד בסתירה לתהליך שהיא מניעה.
במרכזם של שלושת מקרי המבחן עומד מודל תיאורטי של המציאות ,והפרקטיקה
הטרנספורמטיבית שבה הם דנים נוגעת בהיפוך הבסיס ( .)āśrayaparāvṛttiמודל המציאות מופיע
בשלושת המקרים דרך שלושה מושגי יסוד( :א) "שלושת הטבעים" ,כפי שהמושג מופיע בקטעים
רלוונטיים ב( ;MSABh-ב) המושג  ,vatsuהמתורגם כ"הדבר כשלעצמו" ,כפי שהוא מופיע ב( ;BBH-ג)
המושג  ,abhūtaparikalpaהמתורגם כאן "הדמיון האשלייתי" ,כפי שהוא מופיע ב" .MAVBh-הדבר
כשלעצמו" ו"הדמיון האשלייתי" קרובים במהותם לדוקטרינה של שלושת הטבעים באופן שיוסבר
בהמשך ,ולכן בכל שלושת מקרי המבחן הדוקטרינה של "שלושת הטבעים" תימצא בצורה זו או
אחרת במרכז הדיון .ב"היפוך הבסיס" אפשר לראות מייצג נאמן של גרעין הטרנספורמציה
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התודעתית המתרחשת אצל ההולך בדרך .ניתוח הטקסטים הללו נעשה תוך בחינת פרשנותם של
כמה חוקרים בולטים :שלושת הטבעים נבחנים בעזרת ההמשגות והאבחנות של דייווידסון 1והעיקרון
האנליטי שהוא מבסס מלווה גם את שני המקרים האחרים .ה vatsu-מופיע כפי שהוא נידון אצל
וויליס 2ודליאנו 3כשהם דנים בפרק על תפיסת המציאות ) )Tattvārthapaṭalaב ;BBH-הדמיון
האשלייתי נבחן באמצעות אנליזה של חלקים רלוונטיים ב ,MAV/Bh-בעיקר בהסתייע בפרשנותו של
דאמאטו.

4

ד 1.מקרה מבחן ראשון :היפוך הבסיס ושלושת הטבעים (ב)Mahāyānasūtrālamkāra-
דייווי דסון מאפיין את היחסים בין המודלים התיאורטיים של היוגצ'ארה ובין התהליך הסוטריולוגי על
כל שלביו .את הדוקטרינה של "היפוך הבסיס" הוא מסמן כגרעין הדוקטרינה הסוטריולוגית ומתוך כך
כמפתח להבנת המבנים התיאורטיים והמודלים של היוגצ'ארה .לצירוף  āśrayaparāvṛttiבסנסקריט
יש כמה משמעויות parāvṛtti .אפשר לתרגם כשינוי ,טרנספורמציה ,חילוף ,החלפה או מניפולציה.

5

דייווידסון בוחר בעיקר במשמעות מניפולציה .לעומתו ,סאלי קינג 6טוענת שהמושג יכול להיקרא
בשני מובנים של כיוון השינוי :להיפטר ממשהו או לרכוש משהו חדש (בתודעה) 7.המילה "בסיס"
) (āśrayaמתייחסת לתודעת המחסן ( .)ālayavijñanaעל פי היוגצ'ארה ,זהו המקום שבו מאוחסנים
הזרעים הקרמטים שנצברו שם כתוצאה מפעולות העבר .כאשר מסתיים התהליך של היפוך הבסיס,
הכוונה היא לכך שכל הזרעים ,הנושאים בקרבם את המזהמים ( )kleśaוהתשתית של הידיעה
המבחינה מוכחדים לחלוטין ובמקומם מושגים פירות הדרך :החוכמה והנירואנה .לכן אפשר לקרוא
את המושג "היפוך התודעה" גם כ"הריסתה של תודעת המחסן".

8

החידוש המושגי של דייווידסון שרלוונטי למחקר זה הוא היחס שהוא מציע בין היפוך הבסיס
ובין האובייקט התיאורטי שעליו הטרנספורמציה מוגדרת ופועלת .הוא מצביע על כך שהדוקטרינה
הסוטריולוגית בהגדרתה חייבת להישען על מודלים שעליהם מוחלת פעולת ההיפוך .בשפה
תחבירית ,פעולת ההתמרה היא תמיד פועל שפועל על מושאו .יתר על כן ,הוא מתאר בעבודתו יחסי
גומלין של הכרח בין פעולת היפוך הבסיס ובין מודלי המציאות שמציגה היוגצ'ארה .לדבריו "פעולת
הטרנספורמציה של התודעה" 9תלויה בהגדרת מודל המציאות שמולו ועליו היא פועלת ,ומשום כך
היא לעולם מופיעה בצמידות למודלים שונים ומרתקים של "מציאויות" .וזה אולי ,לדעתו של דייווידסון,
1

Davidson 1986
Willis 1979
3
Deleanu 2013
4
D'Amato 2012
5
Davidson 1986, p. 218
6
Sallie B. King, Buddha Nature (Albany: State University of New York Press, 1991), p. 58
7
Ibid.
8
Ibid.
9
במקור כתוב "הדוקטרינה של היפוך הבסיס" אבל אני מעדיף ניסוח כללי יותר כדי להבהיר את המבנה הדקדוקי
שדייווידסון מתאר.
2
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היסוד הכי מרתק שלה ,כלומר ההכרח (שלה) במערכות ומודלים מפורטים של מציאות על כל טווח
האפשרויות שלהם 10.במילים אחרות ,הטרנספורמציה של היפוך הבסיס או התודעה איננה ניתנת
להגדרה ולהשגה אלא לעולם מול מודל מוגדר של מציאות.
היחס בין פעולת ההיפוך למושאה הוא הכרחי על פי דייווידסון .זהו רעיון מהותי לטענת
העבודה :מה שחשוב להוגים היוגצ'אריים הוא העברת המסר הסוטריולוגי כמדריך מהימן שמראה
את הדרך להארה .לצורך כך הפרקטיקה "נאלצת" להישען על מודלים תיאורטיים של המציאות ,כי
אלמלא כן ,אין טווח אפקטיבי לפעולתה .מתוך כך אפשר להסיק שהתלות הזו קודמת לכל ,גם
לשאלה האם המודלים האלו הם בעלי משקל אונטולוגי .יתר על כן ,אנסה להראות שעצם השאלה על
הממד האונטולוגי של מודלים אלו ,כשהם מנותקים מההקשר הפרקטי ,היא שאלה שיכולה לעמוד
בסתירה לדרך הסוטריולוגית .בפראפראזה מוקצנת של דברי דייווידסון שציטטתי במבוא :11למודלים
התיאורטיים של היוגצ'ארה אין קיום אלא בהקשר הזה.
דייווידסון מאפיין בעבודתו חמש מערכות )מודלים תיאורטיים) אשר משמשות מושאים
לטרנספורמציה של היפוך הבסיס בבודהיזם המהאיאני :הראשונה היא המערכת הפסיכו-פיזית
המבוססת על התפיסה האבהידהרמית שלפיה אפשר לחולל טרנספורמציה גופנית .המערכת השנייה
היא המערכת ההכרתית ,ובעיקר זו הלא מודעת של תודעת המחסן .זהו מודל שלם של תפיסת
המציאות (הן הסינכרונית והן הדיאכרונית ,)12מודל שהיה חסר עד לצמיחת היוגצ'ארה .תודעת
המחסן מוצגת ביוגצ'ארה כמערכת הבסיסית הנתונה לטרנספורמציה או מטאפורת כמקום ))locus
שבו ומתוכו הטרנספורמציה פועלת .המערכת השלישית היא שלושת הטבעים ,שהיא המערכת
המתייחסת לפן האונטולוגי של התפיסה היוגצ'ארית 13.המערכת הרביעית היא המערכת של
הככות ) ,)tathatāהשונה מהמערכות האחרות משום שקשה יותר לדבר על תמורה ברורה ביחס
למושג זה .דייווידסון מסביר שמערכת זו היא המצע שעליו מתרחשת הטרנספורמציה ,ואפשר
להוסיף שהיא הציר שסביבו היא פועלת .את המערכת האחרונה הוא מתאר כמערכת העוברית של
הטאטהאגטה "טבע הבודהה" ) – tathāgatagarbhaהמואר ,זה שהשיג את השלמות).

11

Davidson 1986, pp. 8-9

ראו עמ'  22לעיל.
12
ראו עמ'  11לעיל.
Davidson 1988, p. 10
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תודעת המחסן ושלושת הטבעים הן המערכות המסקרנות בעבודתו של דייווידסון וביוגצ'ארה
בכלל ,הן בשל חשיבותן הרבה ,והן משום שהן שונות זו מזו ברמה הפילוסופית .נוסף לכך ,היחס בין
שתי מערכות אלו ובין היפוך הבסיס (כלומר האופן שבו הן נתונות למניפולציה של התהליך
הטרנספורמטיבי) נוגע ישירות בשאלות מדיטטיביות ותיאורטיות ,ומכאן חשיבותן גם לעבודה זו.
האופן שבו תודעת המחסן משמשת אובייקט למניפולציה של היפוך התודעה הוא המקרה הקל יותר
להבנה מבחינה פילוסופית 14,משום שזהו מבנה פסיכו-פיזי שאין לדיון בו השלכות אונטולוגיות
ישירות – כך לפחות ביוגצ'ארה המוקדמת 15.המקרה של שלושת הטבעים מורכב יותר בגלל
השאלות האונטולוגיות שהוא מעורר .זהו השדה שבו מתקיימות נקודות המפגש בין טענות
אונטולוגית כבדות משקל ובין טענות אינסטרומנטליסטיות שנוגעות לשינוי התודעה .בשדה הזה
מתרכז הדיון .אבל ראשית אדגים את הרעיון של דייווידסון דרך הטרנספורמציה המופעלת על תודעת
המחסן משום שבמקרה זה המניפולציה פועלת על מבנה בעל גוון הסברי ולא על מבנה בעל גוון
אונטולוגי .הבנת הפרדיגמה של דייווידסון במקרה הפסיכו-פיזי תאפשר דיון ברור יותר במקרה
המורכב יותר של שלושת הטבעים.
המבנה הפסיכו-פיזי הקשור בראייה ,בשמיעה ,במגע ,בריח ,בטעם ובהכרה (כחוש השישי)

16

הוא מושא ברור של הטרנספורמציה התודעתית כבר בבודהיזם המוקדם .מודל ששת החושים הוא
חלק מרכזי מהדוקטרינה של "חמשת המצרפים" ) ,17(skandhasהכוללים את הגוף הפיזי ),)rūpa
שניחן בחמישה חושים מתוך השישה ,ומעליו מכלול התחושות ( ,)vedanāהרעיונות והתפיסות
) ,)samjñāהתשוקות ורצונות אחרים ( )samskāraוההכרה או התודעה ).(vijñāna
ה ,Vibhaïgasutta-הסוטרה העוסקת בהתהוות המותנית ) )pratītyasamutpādaמתוך
הסַ מיּוטה ניקאי ַה ( ,)SN II 2-4מדגימה כיצד שינוי התודעה פועל על המודל הפסיכו-פיזי של האדם
ובתוכו על עצם מבנה התודעה (ששת החושים):
מהיפסקּותה והיעלמּותה המּוחלטת של הבורות נפסקות ההתניות; מהפסקתן של ההתניות מפסיקה ההכּרה;
מהפסקתה של ההכּרה מפסיקה הגּופניּות-נפשיּות; מהפסקת הגּופניּות-נפשיּות מפסיקים ששת בסיסי
החושים; מהפסקתם של ששת בסיסי החושים מפסיק המגע; מהפסקת המגע מפסיקה התחּושה; מהפסקת
התחּושה מפסיקה ההשתוקקות; מהפסקת ההשתוקקות מפסיקה ההיצמדּות; מהפסקת ההיצמדּות מפסיקה
ההתהוות; מהפסקת ההתהוות מפסיקה הלידה; מהפסקת הלידה מפסיקים הדאגה ,צער ,כאב ,אבלּות ,עצב,
18
זיקנה ומוות; כך נפסק כל הגודש הזה של אי-נחת ,כאב וסבל.

זוהי המסגרת הכללית בבודהיזם שבה מודגם כיצד המודל תיאורטי של ההכרה (ששת
החושים) ,יחד עם כל המכלול הפסיכו-פיזי הנקרא אדם ,הוא מושא למניפולציה באמצעות
14

Davidson 1986, p. 75
15
בהמשך התפתחותם של הרעיונות היוגצ'אריים תודעת המחסן כבר מוצגת כבעלת מבנה אינהרנטי ולכן מטאפיזי
(.(Jiang 2006, p. 55
16
Davidson 1986, p. 75
17
על פי הבודהיזם המוקדם ,האדם הוא מה שמורכב מאוסף של חמישה מצברים/מצרפים של תנאים פיזיים
ופסיכולוגיים (ראו :גטין  ,2114עמ' .)21
18
ניקאי ַה באדיבותה של קרן ארבל ,נמסרה כדף לקריאה בהרצאה,
הדרשה על ההתהוות המותנית מתוך הסַ מְׁ יּוטה ָ
באוניברסיטת תל אביב .2112
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טרנספורמציה תודעתית המכונה בטקסט המצוטט "הפסקת התודעה" .היוגצ'ארה משנה ומרחיבה
את המודל הזה בשני אספקטים :את המודל הפסיכו-פיזי היא מרחיבה לשתי הכרות נוספות (ה-
 ālayavijñanaשהיא הבסיס ,וה ;)manasvijñāna-ואת פעולת הטרנספורמציה עצמה היא מגדירה
מחדש באמצעות ההמשגה של "היפוך הבסיס".
דייווידסון מצביע על ה YBH-כטקסט שבו מופיע בפעם הראשונה אזכור ברור של מהות השינוי
שהדוקטרינה של היפוך הבסיס יוצרת במודל התודעה היוגצ'ארי .נכתב שם כך :עבור אותם
מתרגלים טהורים אשר השיגו את היפוך הבסיס (ההארה) ,בסיס הזרעים שלהם שהכיל דהרמות
נגועות בזיהומים הותמר ( 19 .)transformedעל פי דייווידסון ,ההכרה הלא-מודעת המתפקדת כמחסן
כל הזרעים נמצאת במרכזו של הפסוק כמושאה של הטרנספורמציה 20 .כך למשל מתוארת ב-
 21Viniścayasamgrahaהטרנספורמציה של תודעת המחסן:
Since the underlying consciousness is the sphere of all that brings
together the manifestations of the various formations, having
collected, piled, amassed, and accumulated all of these into the
underlying consciousness, because of service and meditation
]through the gnosis which focuses on thusness, [the yogin
transforms the fundament. Immediately after this fundament
transformation, it is said that the underlying consciousness is
eliminated.22
דייווידסון טוען כי היוגי ,בפרקטיקה הממוקדת בככות ,מהפך את בסיסה של תודעת המחסן
אשר אחראית לתפיסת העולם השגויה ואשר צוברת לתוכה את כל התוצרים של תפיסת עולם זו.
מרגע שהבסיס הותמר ,תודעת המחסן מוכחדת .תיאור זה מדגים היטב את הרעיון של דייווידסון.
הוא מבהיר כיצד המודל התיאורטי נתון למניפולציה .זהו המקרה הקל ,עתה ננסה לבחון כיצד המודל
התיאורטי הנוגע בטענות אונטולוגיות על מבנה המציאות נתון למניפולציה דומה .דייווידסון מתאר את
שלושת הטבעים כמודל שעבר שינויים נרחבים במהלך הזמן .הצורות המוקדמות שלו היו נטולות גוון
אידיאליסטי ,ואילו הצורות המאוחרות כבר מכילות יסוד אידיאליסטי מובחן 23.ב ,SNS-הסוטרה
המכוננת של היוגצ'ארה ,מופיע המתווה של שלושת הטבעים ללא התייחסות מורכבת לקו התפר בין
הרובד הפסיכולוגי של התפיסה לרובד האונטולוגי שלה .הטקסט מתרכז בבעייתיות הנובעת מהשפה
ומהמשגת המציאות ,ואין בו התמודדות עם שאלת קיומו או אי-קיומו האונטולוגי של האובייקט .ב-
 MAVמופיעים כבר שלושת הטבעים כקונסטרוקט הסברי ברור יותר ,אבל עדיין לא כמודל שנתון
למניפולציה של המהלך הטרנספורמטיבי .לעומת זאת ב MAVBh-ו MAVt-מופיע כבר המפגש בין
המודל התיאורטי לטרנספורמציה שהוא מושאה .דייווידסון מצביע על מקומות אחרים (כמו ב-
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Davidson 1985, p. 201
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Ibid., p. 204
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במשמעותו "-תקציר ההגדרות" מתוך הYBH-

Ibid., p. 206
Ibid., p. 228
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 (viniścayasāṃgrahāṇīשבהם דן המחבר בנקודת המפגש הזו רק באופן מקומי 24 ,כנראה בגלל
צורך רגעי אבל לא כמסגרת מושגית .דייווידסון מסביר שהימנעות המחבר (אסאנגה) מדיון דוקטרינרי
בנקודת החיבור יכולה להיות ביטוי לשמרנות ולרצון להימנע מערעור העמדה האורתודוקסית 25.עולה
כאן האפשרות שההימנעות נובעת מהמטען המורכב שמתלווה לחיבור כזה בנקודה מוקדמת יחסית
בחשיבה היוגצ'ארית ,אך השערה זו דורשת בדיקה נוספת .כך או אחרת ,זוהי בדיוק האפשרות
שעבודה זו מנסה להציע :בנקודת המגע בין הפרקטיקה לתיאוריה מופיע יסוד טעון שדורש גישה
זהירה .העובדה שהוא יכול לערער את הגישה האורתודוקסית מעידה על כך.
דייווידסון סבור שלמחבר ה MSA-כבר אין עכבות כמו אלו שעליהן הצביע בטקסטים
המוקדמים 26,כלומר הוא כבר יוצר במפורש נקודות מגע בין הטרנספורמציה לשלושת הטבעים.
עיקרו של הטקסט הוא אבחנות ותובנות תיאורטיות של האסכולה היוגצ'ארית שאפשר לחלץ מתוך
הפרקטיקה של הדרך המהאיאנית 27.במובן זה ה MSA-הוא מועמד טוב לחקירה בשל הדגש
התיאורטי שבו ,לעומת הטקסטים שייבחנו בהמשך העבודה ,שהם בעלי אוריינטציה פרקטית יותר.
דייווידסון סבור שמחבר ה MSA-מרחיב את הביקורת הקוגניטיבית-פסיכולוגית של היוגצ'ארה אל
הספירה האונטולוגית וכך מכניס לתוכה טווח רחב של טיעונים סוטריולוגיים .מחבר ה MSG-צועד
בעקבותיו של מחבר ה MSA-וכבר מגדיר באופן מלא את היפוך הבסיס לאורם של שלושת
הטבעים 28.על פי דייווידסון ,ה MSA-וה MSG-הם נקודת המפגש של הביקורת האונטולוגית,
האידיאליזם היוגצ'ארי והמתווה הסוטריולוגי.

29

ב" MSA -נקודת המגע" מופיעה בפרק ה ,11-הנקרא "חקירת הדהרמה" ,בפסוקים :12-13

30

[15] Unreal imaginative construction is declared to be just like
magical illusion, and the error of duality to be just like a magical
creation.
)[16] It is accepted that the ultimate reality is like that (imagined
not existing in that (relative); and the superficial reality is like that
(imagined) being perceived in that (relative).
[17] Just as in the absence of that (illusory effect), one perceives
the manifestation of its cause, so when there is the foundational
transmutation, one perceives the manifestation of the unrealityconstruction.
Ibid., p. 229
Ibid., p. 231
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Robert Thurman, The Universal Vehicle Discourse Literature (Mahäyänasüträlamkära), Together
with its Commentary (Bhäsya) By Vasubandhu, Translated from Sanskrit, Tibetan, and Chinese by L.
Jamspal, R. Clark, J. Wilson, L. Zwilling, M. Sweet, R. Thurman, editor-in-chief R. Thurman (New
York: The American Institute of Buddhist Studies at Columbia University, 2004), pp.122-123.
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[18] People, when no longer deceived, act freely in relation to
(what had previously been) the cause of that (illusion); in the
same way, upon foundational transmutation, the ascetic, no
longer deluded, acts as he pleases.
ארבעת הפסוקים עוסקים בשלושת הטבעים באמצעות דימוי של קוסם שמשלה את הצופים ,אך
התיאור ב MSA-איננו שלם .הפרשנות וההערות של וסובנדהו מוסיפות לדימוי פרטים ,וסטהירמטי
הוא שמשלים את התיאור .ההסבר הבא הוא סיכום הפסוקים והתוספות של מפרשיהם.
הדימוי נסוב על קוסם שבאמצעות כוחותיו גורם לאובייקטים רגילים להופיע אחרת .אובייקטים
שהם אבנים וגזרי עצים מופיעים לעיני הצופים כסוסים ,פילים או זהב (אובייקטים אשלייתיים).
החפצים האלו (האבנים ,גזרי עצים ,החבל וכו') הם נטולי הזהות העצמית שמטילים עליהם הצופים.
הטבע המדומיין של המציאות הוא השגיאה/האשליה המופיעה בתפיסה הדואלית ,כפי שהסוסים
והפילים מופיעים בכוחו של הקסם .הטבע המותנה של המציאות הוא בסיס התופעה ,כמו האבנים,
גזרי העצים והחבל .הטקסט משקף את הדוקטרינה של שתי האמיתות :האמת היחסית
( )saṃvṛtisatyaוהאמת המוחלטת ( ;)paramārthasatyaאי-קיומם של האובייקטים האשלייתיים הוא
האמת המוחלטת ,ואילו תפיסתם כקיימים היא האמת הארעית .התפיסה הנכונה של האובייקטים
איננה מופיעה אלא כאשר מתרחש היפוך הבסיס .כאשר זה מתרחש ,הטבע המותנה של המציאות
מופיע כפי שהוא ,והיוגי מגיע להארה .הדימוי מוגבל מעצם מהותו .המכשף וכוחותיו למשל אינם
מוצאים את ביטוים במדומה (בנמשל) ,ומקומו של הטבע מושלם איננו מובן .הפתגם נאמן יותר
לתמונה המהאיאנית של האמת המוחלטת והאמת היחסית ,אם כי הדוקטרינה של שלושת הטבעים
כבר מופיעה באופן חלקי בטקסט .חשיבותו של המשל היא בסדר העדיפויות של מה שמוצג לנו:
התמה המרכזית ,קרי היפוך הבסיס ופעולתו על מודל המציאות (הקוסם והאשליה) ,היא המופיעה
בקדמת הבמה ,ואילו המעמד האונטולוגי של הדברים (הקוסם ,העצים והאבנים) נדחק לירכתיה ואולי
אפילו אל מאחורי הקלעים .בהמשך פסוקים  39-41כבר פורשים את שלושת הטבעים במלואם:
[39] The projection of (disparate) name and referent
corresponding to name and referent – the process of unreal
mental construction – such is the imaginatively constructed
identity.31
כאשר האובייקט נתפס בהתאם לשמו הוא ייחשב האובייקט האשלייתי שיצרה ההבניה המנטלית –
וזה המדומיין.

Thurman 2004, p. 131

31

63

[40] Having a threefold appearance, with the nature of subject
and object, (the very process of) unreal mental construction
(itself) is the relative identity.32
הפסוק מבחין בעצם בשני מרחבי תפיסה ועיבוד של התופעה .כל מרחב כזה נחלק לשלוש רמות של
תפיסה :במרחב הראשון נמצאים המילה ,המשמעות והדבר שאליו מתייחסים .בשני נמצאות
החשיבה (המיינד ,אשר תמיד "נדבק" לתופעה) ,התפיסה הסובייקטיבית (הנובעת מההכרה
החושית) וההבניה המושגית (הנובעת מההכרה המנטלית) .שני המרחבים מייצגים את התפיסה
הדואלית – המרחב הראשון מייצג את האובייקט ,והמרחב השני את הסובייקט .עצם התהליך הזה
כשהוא מובן – הוא המותנה.

33

[41] Nonexistence, existence, existence and nonexistence in
equality,peaceless peace, and freedom from discriminative
construction – this is the perfect identity.
הטבע המושלם של המציאות מוגדר כאן באמצעות השחרור מההבניה המבחינה ,34אך הפסוק נשאר
סתום .דייווידסון טוען שבדומה לתיאורים רבים אחרים ,ההבדל בין המותנה והמושלם איננו בהיר גם
בפסוק זה 35.נוסף על כך ,היפוך הבסיס עדיין לא מופיע כחלק מן המודל אלא באופן מרומז ,כמו
בתיאור של המושלם ,כהשתחררות מאספקט תודעתי שקיים במותנה.
הפסוק הראשון שבו מופיע היפוך הבסיס הוא :44
[44] From the total transmutation of the seed, there is the
;transmutation of the appearance of places, objects, and bodies
this is the uncontaminated realm, and it has a universal basis36.
פסוק זה ,לפי דייווידסון ,מתאר את הטרנספורמציה האחרונה ,הקרויה "התמרת הזרע(ים)"
( ,)transmutation of the seedאשר בה גם תפיסת האובייקטים באיכותם הפיזיקלית (הקרויה כאן
"ההופעה של מקומות ,אובייקטים וגופים" ,בניגוד לאיכות הקונספטואלית שמקנה להם השפה
במדומיין) עוברת התמרה 37.הפסוק יוצר קשר בין הטבעים ובין תודעת המחסן באמצעות השימוש
בדימוי הזרעים ,כלומר הוא קושר את הטבעים למבנה התודעה שהוצג קודם כמבנה תיאורטי שנתון
כולו למניפולציה של היפוך הבסיס .הטרנספורמציה הברורה שהיוגצ'ארה מציגה לגבי תודעת המחסן
משרה אגב כך איכות טרנספורמטיבית גם על שלושת הטבעים .במילים פשוטות אפשר לומר
שהכחדת הזרעים מתודעת המחסן היא שמשנה את תפיסת המותנה כמותנה.
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34
discriminative construction
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Davidson 1985, p. 236
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לביטויים " "universal basisו" "uncontaminated realmיש פרשנות מורכבת .אני נמנע כאן מדיון בנושא מאחר
שאיננו נוגע למטרת העבודה.
37
"The 'transmutation of the seed' is the transmutation of the fundamental consciousness. (It
"produces) transmutations of consciousnesses which appear as places, objects, and bodies
)(Thurman 2004, p. 134
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דייווידסון מצביע על העובדה שמשל המכשף ופסוקים  44-42הם שני המקרים היחידים בMSA-
שבהם יש ביטוי לאינטראקציה בין היפוך הבסיס ובין שלושת הטבעים ,בניגוד למקרה של תודעת
המחסן ,שממשיכה להיות נידונה כאובייקט שנתון למניפולציה של היפוך הבסיס .במקרה של שלושת
הטבעים אין בטקסט דיון המשך 38למרות השאלות המורכבות שהוא מעלה .דייווידסון כותב שנראה
כי המחבר שכח את הטיעון האידיאליסטי או שהוא "מתחמק" מהמשמעות שנוצרת מהחיבור בין
היפוך הבסיס ובין שלושת הטבעים 39.ואכן ,כאשר קוראים את שלושת הטבעים בהקשר של היפוך
הבסיס ,המטען המטאפיזי שלהם מתפוגג .זוהי בדיוק הטענה שעבודה זו מנסה לבסס :בנקודת
המגע בין "חומרים" שונים זה מזה (הפרקטיקה והתיאוריה) מופיעה בעייתיות שהתורה לא
ממהרת לתת עליה את הדעת .מסקנה זו מובילה אותנו קרוב יותר לטיעון המרכזי :היפוך הבסיס
) (āśrayaparāvṛttiושלושת הטבעים ( )trisvabhāvaמייצגים את הקטבים של הפרקטיקה והתיאוריה
בהתאמה ,והם משפיעים זה על זה באופן שלא ברור אם אפשר לנסחו במילים.
דייווידסון בוחן את המערכות היוגצ'אריות ואת יחסן לפעולת הטרנספורמציה של היפוך הבסיס.
הוא מציג מודל סדור ומסמן את הנקודות שבהן נוצר מפגש בין השיח הסוטריולוגי לפן התיאורטי של
התורה .מה שהודגם בסקירה של טיעוניו הוא שתי אבחנות ביחס לשלושת הטבעים( :א) המשקל
האונטולוגי של המודל נחלש כתוצאה מהיותו נתון לטרנספורמציה; (ב) הטקסט נמנע מלטפל בנקודת
המפגש הזאת ,או לפחות לא מטפל בה כמו במקרים שבהם מודלים אחרים מופעים כמושאי
הטרנספורמציה.
גם דאמאטו מצביע על האופן שבו הקרבה בין שלושת הטבעים ובין הטרנספורמציה יוצרת
שינוי באופן שבו ניתן להבינם .הוא קובע שפסוקים ( 12-29שמתחילים בדימוי הקוסם) מציגים את
שלושת הטבעים כמודל אונטולוגי ,ואילו הפסוקים המאוחרים  41-46מציגים את שלושת הטבעים
כמודל סוטריולוגי של שלבים פרוגרסיביים בדרך להארה.

40

דאמאטו סבור כי שלושת הטבעים

בתיאורם הפרוגרסיבי הם אמצעי להכחדת תודעת המחסן .הדבר עולה מפרשנותו לפסוק  21בפרק
:19
Awareness whose object is thusness is free of grasping after
duality and perceives the multitude of hindrances. In the
destruction of that, there is the knowledge of the wise.41
על כך דאמאטו אומר :הכוונה בביטוי " "in the destruction of thatהיא בהריסת כל המכשולים,
כלומר בתודעת המחסן.

42

באותה פסקה דאמאטו טוען שכל עוד שלושת הטבעים אינם מופיעים

בהקשר של הפעולה התודעתית ,הם מציירים מודל אונטולוגי .ברגע שהשפה הטרנספורמטיבית

38

"it is pertinent to ask why there was basically no follow-up on the interaction between the doctrines
of fundamental transformation and the three natures" )Ibid., p. 241).
39
Davidson 1985, p. 238
40
ראו עמ'  21לעיל.
41
D'Amato 2005, p. 197
42
Ibid.
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"נוגעת" במודל ,הוא מקבל גוון סוטריולוגי-תהליכי והופך למודל אינסטרומנטלי .השניות הזאת היא
שמביאה את דאמאטו לכנות את מודל שלושת הטבעים בשם ההיברידי soteriologico-ontological
 43,modelשאיננו מסמן פשוט להבנה.
מן הדוגמאות שהובאו מתוך ה ,MSA-ומרוח פרשנותם של דאמאטו ודייווידסון מתברר
שהמפגש בין הפרקטיקה לתיאוריה בהקשר הספציפי הזה יוצר דינמיקה מורכבת בין יסודות
מנוגדים :דייווידסון גורס בשפה חופשית שהטענות התיאורטיות הן בעלי משקל אונטולוגי
ה"מתמוסס" במידה מסוימת מעצם האפשרות שהוא נתון למניפולציה תודעתית ,אבל הוא איננו
מתבטל ,שכן בכך אנחנו היינו גוזלים מהטרנספורמציה התודעתית את "הגרעין המהפכני והקשה"
שלה במובן של היפוך הבסיס .דאמאטו אומר דבר דומה מאוד באותו הקשר ,היוגצ'ארה טוענת
טיעונים אונטולוגים ולא-אונטולוגים לגבי אותם דברים ,תלוי בהקשר .דעותיהם של דאמאטו
ודייווידסון מעידים לדעתי על היחס המורכב ,המתעתע ,הניגודי והמשלים של שני הפכים .אין ספק
שלהגדיר יחסים האלו כמושתתים על דיאלקטיקה מבנית ובלתי ניתנת להכרעה עולה בקנה אחד עם
הניתוח של מקרה המבחן הראשון.

ד 2.מקרה מבחן שני :היפוך הבסיס ו"הדבר כשלעצמו" (ב)Bodhisattvabhūmi-
ה YBH-הוא עבודה אנציקלופדית רחבת היקף שהניחה את היסודות ליוגצ'ארה .בסיסו במסורת של
השראווקיאנה ) )Śrāvakayānaובעיקר של אסכולת הסרוואסטיוואדה .הטקסטים של המסורות האלו
(ה )SRV-כלולים ב .YBH-דליאנו שואל מה הופך את ה YBH-לקורפוס שמזוהה עם מסורת היוגצ'ארה,
ומסמן את החטיבה הקרויה ( Bodhisattvabhūmiה )BBH-כקו פרשת המים.
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אף כי הBBH-

נכתב בסמיכות זמנים ל ,SRV-דליאנו קובע שאין ספק שהוא שייך כבר לכיוון חדש מבחינה מחשבתית
ויצירתית (היוגצ'ארה) ,שמטרתו להציג את מושג הריקות ( )śūnyatāשל ספרות החוכמה המהאיאנית
) )Prajñāpāramitāכטענה פוזיטיבית בעלת תוכן חיובי שאיננה שוללת 46.היוגצ'ארה לא הייתה
הניסיון היחיד להרחיב ולפרש את ספרות החכמה .דליאנו אומר שהניסיון להבהיר את התפיסות
שמבוטאות בה הביאו לעתים קרובות לצמיחת ערוצי חשיבה חדשים ,הרבה מעבר למטרה
הראשונית של עידון ,הבהרה והרחבה של התורה המקורית.
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Ibid., p. 206
Deleanu 2010, p.884
45
אף שקשה לתאר במדויק את תהליך היווצרותו של ה ,YBH-אפשר להניח את ההתפתחות הבאה :הSRV-
() Śrāvakabhūmiנוצר במהלך המאה השנייה לספירה והושלם במחצית המאה השלישית לספירה .ה BBH-חובר
כנראה בסוף המאה השלישית לספירה ,לא יותר מעשורים ספורים לאחר ה ,SRV-וה SNS-חובר בתחילת המאה
הרביעית לספירה .ה ,YBH-שמכיל את רכיבים מתוך ה SRV-וה BBH-החל להיווצר כנראה בסביבות מחצית המאה
הרביעית והושלם בסביבות  371-331לספירה.
46
Ibid., p. 887
47
Ibid.
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קו הגבול שבו מתחילה הטריטוריה היוגצ'ארית ,לפי תפיסה זו ,עובר במקום שבו מתעורר
הצורך לצקת משמעות חיובית למושג "ריקות" .באופן ספציפי הפרק שאליו דליאנו מכוון מתוך ה-
BBHהוא הפרק על אודות המציאות ,ה .Tattvārthapaṭala -חוקרים רבים נתנו את דעתם לפרק הזה,
שהוא הפרק החשוב והפילוסופי ביותר ב,BBH-

48

הפרק דן בדרך הנכונה לתפיסת הריקות ובשאלה

כיצד אפשר להעריך ולתקף את הידע על המציאות "כפי שהיא באמת" (.)yathābhūtaṃ

49

נראה כי

הפרק עונה על אותה שאלה שלשמה פיתחה היוגצ'ארה את מודל שלושת הטבעים .ואכן ,חוקרים
יפניים ,כמו ארמאקי ואחרים ,סבורים שהפרק מטרים את היווצרות הדוקטרינה של שלושת
הטבעים.

50

למושג "ריקות" יש היסטוריה ארוכה בספרות הבודהיסטית .הריקות מופיעה כאחד השערים
לנירואנה ,לצד העדר הסימן ( )animittaוהעדר התשוקה ( ,)apranihitaבמובן של ריקות התודעה
מאובייקטים שאליהם היא משתוקקת .בספרות החוכמה המהאיאנית המושג מקבל מעמד מרכזי
והופך להכרזה המכוננת שלה – "כל התופעות ריקות" 51.אחת השגיאות הנפוצות בהבנת המושג
היא שלילת קיומו של כל דבר ,ובכלל זה הדבר כשלעצמו ,כלומר ניהיליזם מוחלט 52.הטקסט מבהיר
את ההבדל בין התפיסה השגויה לתפיסה הנכונה של הריקות באופן הבא 53:הריקות נתפסת באופן
שגוי כאשר הדבר נתפס כריק וגם מה שנשאר לאחר שמבינים שאין לו "מהות עצמית" 54נתפס כריק.
היא נתפסת נכון כאשר מבינים שמה שנשאר אכן קיים ,כלומר כאשר הריקות נתפסת כשלילה של
הדבר שאיננו נמצא ,אבל לא כשלילה של עצם ההצבעה על מה שריק מהדבר ,כלומר על "מה
שנשאר" 55.מה שנשאר או "מה שקיים באמת" הוא ( vastuאו  ,)vastumātraמושג שמופיע
ביוגצ'ארה המוקדמת ,מתורגם "הדבר כשלעצמו" ומזוהה בטקסט עם מה שמכונה "המציאות
המוחלטת" (.)tathatā

56

ההולך בדרך מגיע בסופה להבנת הריקות במובן כפול :ראשית הוא יודע

שהדבר כשלעצמו קיים (כלומר שהריקות איננה שלילת הכל) ,ושנית הוא יודע שכל השאר הוא רק
אוסף הסימנים ,השמות והרעיונות אשר מושלך על הדבר כשלעצמו ויוצר את האשליה של דבר בעל
מהות 57כשלמעשה הוא ריק ממהות זו .משמעות כפולה זו משתקפת גם באופנים שבהם המושג
 vastuמופיע בטקסט :פעם כאשר הדבר כשלעצמו נתפס כ"דבר" אשר מקבל לתוכו את ההשלכות
המחשבתיות והלשוניות ולכן מתעוות ונתפס באופן שגוי ,ופעם כבסיס האובייקטיבי של "מה שנשאר"
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Ibid., p. 888
Willis 1979, p. 43
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Deleanu 2010, p. 891
51
D'Amato 2012, p. 50
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Deleanu 2010, p. 888
53
Ibid.
54
"מהות עצמית" – מה שאפשר לחשוב על מהות האובייקט לאחר שמושלכים עליו יצירי ההכרה הקוגניטיבית כמו
סימנים ,שמות ,מובן וכד'.
55
Ibid, p. 889
56
"This 'entity', called 'thing-in-itself', is identified with the inexpressible Ultimate Reality (tathatā) and
is cognisable only to the highly trained bodhisattvas" (Ibid., p. 891).
57
Ibid., p. 890
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לאחר שכל אלו הוסרו ממנו 58.אני מבין זאת כך :אף שלכאורה המשמעויות נשמעות דומות ,בפעם
הראשונה הדבר כשלעצמו הוא עדיין דבר שניתן להצביע עליו ,ואפילו הכרחי להצביע עליו ,שכן
אחרת לא יהיה אפשר להבין מעשית ולוגית את האופן שבו מושלכים עליו דברים .בפעם השנייה הוא
אפילו לא "דבר" (אובייקט) במובן שניתן להצביע עליו ,אבל הוא קיים .המשמעות הזו עולה גם
בדוקטרינת שלושת הטבעים בהבדל שבין הדמיוני למושלם ,כפי שארמאקי וחוקרים אחרים
מציעים..המושג על שני מובניו הוא הצהרה פילוסופית על טבע התופעה והמציאות ,אך זוהי הצהרה
בעייתית :מחד גיסא הכרחי להבין אותה לעומקה ,ומאידך גיסא ,כל עוד היא נשארת הכרזה
פילוסופית היא קונפליקטואלית .בפרק הפתיחה של ה Tattvārthapaṭala-נשאלת השאלה מהו הידע
על המציאות ,והתשובה מתייחסת לשני אופני הידיעה :את מושג הידע אודות המציאות יש להבין
בשני אופנים ,הראשון כידע של הדהרמות כשלעצמן [כלומר את המציאות כשהיא מפורקת ליחידות
רגעיות ואטומיות של הניסיון] והשני ,את כל הדהרמות כפי שהן בשלמותן /בכוללניותן.

59

אך שני האופנים סותרים זה את זה .ביטוי לסתירה זו מופיע במפגש של היסוד התיאורטי עם
היסוד הפרקטי בקטע הבא ,אשר מתאר באופן מדויק "קפיצה" בין שני מצבי ידיעה שאין ביניהם
גשר .הקטע שצוטט במבוא 60מתאר את הבודהיסטווה החודר בהכרתו לעומקה של התופעה ולהעדר
המהות העצמית שלה; הוא יודע שטבעה בלתי ניתן לתיאור בשפה ,ולכן הוא נמנע מלדמיין את
התופעה (כאובייקט) בכל מופע אפשרי שלה .כדי לעשות זאת הוא תופס באופן אינטואיטיבי את
הדבר כשלעצמו ,אשר איננו שונה מהמציאות עצמה ,ובעשותו כך ,לא עולה בדעתו "זה הדבר
כשלעצמו" ,אלא הוא ממשיך את התרגול כשהוא מרוכז (מתבונן) באופן מלא במטרתו.

What the bodhisattva does is nothing but [intuitively] grasping the
thing-in-itself [which is no other than] the Reality itself. And [in
doing so,] it does not occur to him, 'this is the thing-in-itself or
this is the Reality itself‘, but [what] the bodhisattva [does is] to
practice [focused only] on [his] object [goal]. Practicing [focused
only] on the supreme object [/goal], through transcendent
wisdom, he correctly regards all phenomena as being identical
with the Reality.61
הטקסט משלב את שני סוגי הידיעה .הבודהיסטווה מכיר את האופן שבו הידיעה הקוגניטיבית מבנה
את המציאות ,הוא יודע שהמציאות כשלעצמה איננה ניתנת לתיאור באמצעות השפה ,ולכן הוא יודע
שהכחדתה של התפיסה הקוגניטיבית מתוך התופעה תעלה בפניו את המציאות כשלעצמה .אבל
הידיעה הזאת כידיעה לא מאפשרת לו להצביע על התוצאה הנובעת ממנה ולומר "זו המציאות",
ההיפך הוא הנכון ,כל עוד הוא אחוז בידיעת האמת הגורסת "זו המציאות ללא התפיסה הקוגניטיבית"
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Willis 1979, p. 69
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ראו עמ'  19לעיל.
Deleanu 2010, p. 891
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אין לו יכולת לראות את המציאות כפי שהיא .במקום הזה הטקסט מציע קפיצת דרך :הוא שולל את
האפקטיביות של עצם הידיעה שהביאה את הבודהיסטווה לנקודת המפגש הזו ,כדי לתת לידיעה
הישירה אפשרות להפציע .מדובר כאן בציווי פרקטי אשר שולל את עצם האפשרות "להחזיק"
באבחנה התיאורטית שהוזכרה זה עתה עם ערכי האמת שלה .הבודהיסטווה נדרש לפרקטיקה של
הריכוז המתבוננת באובייקט המציאות בלי להפכו לאובייקט שאפשר להצביע עליו .הידיעה
התיאורטית והציווי הפרקטי כרוכים זה בזה בתלות סימביוטית ,הכרחית ,ועם זאת הם שוללים זה
את זה.
הניתן לידיעה קוגניטיבית והניתן לתפיסה ישירה ,למרות שהם מכוונים לאותו דבר ומה שהם
מייצגים הוא אותו דבר ,אינם שווים זה לזה במובן "הזהות האלגברית" .את היחס המתקיים ניתן
לכנות "זהות דיאלקטית" :בין שני איברים מתקיימת זהות אשר משמרת סתירה מהותית ביניהם .אם
נחזור להקדמה על הדיאלקטיקה ההגליאנית ,ואם נקבל ששני סוגי הידיעה עליהם מדבר הטקסט הם
שני הקטבים ההופכיים של המערכת הדיאלקטית המתקיימת בין התיאוריה והפרקטיקה של
היוגצ'ארה ,או אז אפשר לומר שהטקסט המצוטט מתוך ה BBH -מתאר באופן יוצא דופן את שבריר
הזמן הייחודי שבו מתקיימת "אחדות ההפכים".

ד 3.מקרה מבחן שלישי :היפוך הבסיס והדמיון האשלייתי (ב)Madhyāntavibhāga-
ה MAV-נוגע בשאלת האינטראקציה בין הטרנספורמציה ובין המודל התיאורטי באמצעות המושג
 abhūta-parikalpaהמתורגם "הדמיון האשלייתי" .ה MAV-בנוי מחמישה פרקים ,ובו  112פסוקים
שמציגים את מסלול הפיכתו של ההולך בדרך לבודהה .אפשר לקרוא את הטקסט כמדריך שמנחה
את המתאמן להגיע למצב תודעתי זהה לאופן שבו הבודהה תופס את המציאות.
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 63סטהירמאטי
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בפרשנותו מתאר את האופן שבו יש להבין את מבנה הטקסט וחלוקתו לפרקים :הפרק הראשון נועד
להסביר שני מושגים ,הריקות וה( abhūtaparikalpa-המתורגם לאנגלית ""unreal imagination
ולעברית "הדמיון האשלייתי") ,שאעמוד על משמעותו בהמשך .הפרק מצביע על מקור הסבל ועל
האפשרות להשתחרר ממנו באמצעות ההבדל בין שני המושגים .הפרק השני דן בסבל במונחים של
"גורמי מיסוך/הסתרה" ) ,(āvaranaשהם המצבים הנפשיים המסתירים את תמונת המציאות כפי
שהיא .הפרק השלישי דן בשחרור מהסבל במונחים של תפיסת המציאות-כפי-שהיא כאשר האדם
משתחרר מהמכשולים .הפרק הרביעי דן בשלבים ובאמצעים להשגת השחרור מהמכשולים במונחים
של תרופות או נוגדנים ( .)pratipaksa-bhāvanāעד לנקודה זו המבנה של ארבעת הפרקים משותף
לזה של כל האסכולות הבודהיסטיות .הפרק החמישי הוא פרק מהאיאני ,והוא מונה את המשימות
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D'Amato 2012, p. 49
63
את הגרסה בסנסקריט ערך נגאו ) (Nagao, 1964ומאז היא תורגמה לאנגלית לפחות תשע פעמים .את הגרסה
שאליה אתייחס תרגם דאמאטו ,ונכללות בה ההערות של ואסובנדהו ( (MAVBhוהפרשנות של סטהירמטי (.(MAVt
64
)Quote from Yamaguchi 1934 (D'Amato 2012, p. 50
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המוטלות על הבודהיסטווה ואת האבחנות המבדילות של האסכולה לעומת האסכולות הלא-
מהאיאניות.
הפרק הראשון של ה MAV -מפרש את המושג "ריקות" ביחס למושג "הדמיון האשלייתי".
הפסוק הראשון בפרק קובע:
There is unreal imagination. Duality does not exist there, but
emptiness does. That [unreal imagination] exists in this
[emptiness] as well.65
הפרשנות של הפסוק ,המבוססת על הקריאה של דאמאטו ,היא זו :צורה מסוימת של דמיון אשלייתי
– כלומר ,מחשבות שגויות וקונסטרוקטים פרי הדמיון של מה שהוא לא אמיתי – אכן קיימת .הדמיון
האשלייתי מופיע כדואלי :הוא גורם להבין שהוא מבוסס על הבחנה בין סובייקט קולט לאובייקט
נקלט .אך למעשה אין הבחנה כזו :הדמיון האשלייתי קיים ,אבל החלוקה לאובייקט וסובייקט איננה
קיימת .לכן אפשר לומר שהדמיון האשלייתי ריק מהדואליות אובייקט-סובייקט.
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במילים אחרות ,הריקות איננה שלילה של הדמיון האשלייתי אלא שלילת האיכות הדואלית שלו.
הצגת הריקות באופן כזה היא משמעותית ומהפכנית ביחס לאופן שבו הריקות נתפסה עד להופעת
היוגצ'ארה :67הריקות איננה מוצגת עוד כשלילת "כל מה שקיים" המזוהה כתופעה ,אלא מאשרת את
קיום הדמיון האשלייתי כתופעה ללא הדואליות של תופס ונתפס .באופן הזה היוגצ'ארה לא שוללת
את הקביעה המהאיאנית שכל התופעות ריקות ,אלא רק מחדדת ומבהירה את מושאה של הריקות.
אם אצל נאגארג'ונה הריקות היא אופרטור ששולל קיום עצמי על כל צורותיו ,אצל אסאנגה היא
אופרטור ששולל רק את הדואליות.
אבחן עתה את הדמיון האשלייתי בשני מובנים ,האונטולוגי והסוטריולוגי ואראה כיצד גם המושג
המרכזי מושפע מהפיצול הדיאלקטי של היוגצ'ארה:

ד 1.3.הדמיון האשלייתי כתשתית אונטולוגית
דאמאטו גורס שלאור הפסוק הבא ניתן להבין שלדמיון האשלייתי יש מעמד אונטולוגי :
[…] unreal-imagination that is said to be empty, which implies that
unreal-imagination has certain ontological status 68
המשפט  "That [unreal imagination] exists in this [emptiness] as well"69מציג יחס מורכב בין
שתי איכויות :הן אינן זהות ,האחת איננה מוכלת באחרת בהגדרה האלגברית של יחס ההכלה ,והן
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)Quote from MAV 1.1 (D'Amato 2012, p. 51
Ibid: 51
67
Garfield 2002, pp. 181-182
68
D'Amato 2012, p. 52
פסוק [ ]1.1מתוך ה MAV-בתרגומו של דאמאטו ()D'Amato 2012, p. 117
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אינן בלתי תלויות .נראה שיש כאן הצהרה על קיום מותנה ומתמיד של שתיהן .העדרה של הדואליות
מהדמיון האשלייתי מנכיח את הריקות ,שאחרת מתעוותת באופן מוחלט ונתפסת כ"מלאות",
והריקות ,כשהיא מתגלה ככזאת ,מנכיחה את הדמיון האשלייתי כבר קיום אבל לא באופן דואלי.
האבחנה הבאה של דאמאטו מסבירה את היחסים בין המושגים באופן פרקטי מנקודת המבט של
הניסיון" :כאשר האדם נוכח בריקות ,הוא איננו נכנס למישור קיום אחר; להפך :הוא נשאר בתוך
המרחב של הדמיון האשלייתי ,אלא שעכשיו הוא מסוגל להבחין באופן שבו הדואליות עולה מתוכו
כשגיאה".
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בהתייחס לטענה זו גולד סבור שבטענה זו היוגצ'ארה מבהירה שעמדתה מכוונת כלפי

הדואליות בלבד ,ושאין היא מכחישה את קיומם של אובייקטים מחוץ לתודעה.
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דאמאטו מסכים

ואומר כי "לא זו בלבד שאין הכרח לפרש את הפסוק כאידיאליזם אונטולוגי ,אלא שהריקות והדמיון
האשלייתי יכולים להצדיק את ביטול הדוקטרינה של 'ייצוגים בלבד'".
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הטקסט יוצר הקבלה בין הדמיון האשלייתי ובין שלושת הטבעים .כשהדמיון האשלייתי רווי
אובייקטים אשלייתיים הוא מתאים למדומיין ,כשלעצמו [ללא האובייקט האשלייתי] הוא מתאים
למותנה ,וכשהוא נעדר דואליות אובייקט-סובייקט ,הוא מתאים למושלם 73.סטהירמטי קובע שהטבע
האינהרנטי ( )svabhāvaשל התודעה הוא הדמיון האשלייתי 74.עובדה זו מעניקה לתודעה כמה
איכויות ובראש וראשונה את עובדת קיומה :היא לא קיימת באופן שבו היא נתפסת ,אבל מעצם
העובדה שהיא נתפסת בלתי אפשרי לומר שהיא לחלוטין לא קיימת .לשאלת היריב התוהה מדוע
אפשר להסיק שהתודעה קיימת ,עונה הטקסט כי מאחר שהשחרור (מהתפיסה הלא נכונה) אפשרי,
אי אפשר לשלול את קיומה של התודעה.
המאמץ הפרשני להסביר את ממשותה של התודעה גם שהיא ריקה מההמשגה ומהדואליות,
או לחילופין להסביר את מהותו של הדמיון האשלייתי  ,מביא את אורבן ) (Urbanוגריפיתס לשאול את
השאלה "מה עוד נשאר בריקות?" .הם דנים במאמר במצב השחרור בהקשר של הפסוקים שצוטטו
מתוך ה .MAV-הם מסיקים שבמצב זה התופעה ממשיכה להתקיים בריקותה ,אבל בניגוד לתפיסת
הריקות המהאיאנית ,היא רוויה בייצוגים ,בסימנים וכד' ,אלא שבמופעה זה היא איננה נתונה להבניה
קונספטואלית שנובעת מהמשגות והבחנות .לכן אפשר לומר שהריקות בהגדרה היוגצ'ארית לא
שוללת את הניסיון מהאדם המואר .הוא ממשיך להיות ער לזרם המנטלי על ייצוגיו וסימניו (הדמיון
האשלייתי) אך ללא ההבניה המושגית של כל אלה .אילו התודעה הייתה מתמסרת להבניה
הקונספטואלית ,התפיסה הדואלית הייתה מעצבת מחדש את הניסיון ,וזרם התופעה שוב היה
מתמצק והיו מופיעים בו אובייקטים מנטליים.
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D'Amato 2012, p. 52
Gold 2006.
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D'Amato 2012, p. 53
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Ibid: 56
74
)Quote from Yamaguchi (D'Amato 2012, p. 53
75
—"A strong case can be made, then, for the conclusion that phenomenally rich mental images
designated by vijñapti, pratibhāsa, nimitta, or abhutaparikalpa—do remain in emptiness but that
these cannot have been subject to the constructive activity denoted by vikalpa" Hugh B. Urban and
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ד 2.3.הדמיון האשלייתי כתשתית סוטריולוגית
הידיעה שהדמיון האשלייתי קיים ושזה הוא טבעו (כפי שתואר בפסקה הקודמת) היא הבסיס
שמאפשר את הטרנספורמציה של מופעיו השונים (המדומיין ,המותנה והמושלם) .הטקסט מציג שני
שלבים פרוגרסיביים של הבנת הדמיון האשלייתי בדרך לשחרור:

Depending upon perception, non-perception occurs,
depending upon non-perception, non-perception occurs". 76
כתוצאה מהבנה של הדמיון האשלייתי כפי שהוא באמת ,האדם מגיע להבנה המלאה של רעיון
ה"ייצוגים בלבד" ,כלומר לכך שכל האובייקטים החיצוניים (לכאורה) ניתנים לרדוקציה לכדי "לא יותר
מייצוגים" .כאשר זה קורה ,האדם מפסיק להניח את קיומם של אובייקטים חיצוניים כבלתי תלויים
בתפיסתו ,או במילים אחרות ,נוצרת האיכות הקרויה כאן " ."nonperceptionשלב זה משמש נקודת
מוצא לצעד אחד נוסף ,אלא שבו כבר מדובר על איכות אחרת ,עמוקה יותר ,המשויכת לאותו מושג
של " ."nonperceptionהשאלה "מהו הדבר שנתפס ,אם הוא קיים רק במובן האשלייתי?" חושפת
את האשליה של הדואליות (תופס-נתפס) ,שכן גם היא בהכרח דמיונית כתוצריה המדומיינים .כך
עולה ההבנה שהייצוגים הם מנטליים ואינם מייצגים בעצם דבר ,ובכך מתבטל גם האופן שבו
הדואליות "צובעת" את התפיסה.
The implication of this analysis is that representation-only
(vijñaptimātra) cannot be taken as the text's ultimate view of
things, but rather is only a propaedeutic perspective ultimately
leading to a nonconceptual awareness (nirvikalpajñāna).77
דאמאטו מגיע למסקנה שה vijñaptimātra-היא רק תחנת ביניים בדרך להבנה האמיתית של העדר
הדואליות המושגת בראייה ישירה ( .)nirvikalpajñānaהפרשנות של דאמאטו רואה היררכיה של שני
שלבים פרוגרסיביים ,שהשני בהם הוא הבנה ישירה שמובילה לסוף הדרך הסוטריולוגית .ההבנה
הישירה איננה רק תנאי הסיום של התהליך ,היא גם מאיינת את מה שעומד בבסיס ההבנה של חלקו
הראשון של הפסוק ,ובכלל זה האספקטים התיאורטיים שלו.

Paul J. Griffits, "What Else Remains in Śūnyatā? An Investigation of Terms for Mental Imagery in the
Madhyāntavibhāga Corpus", Journal of the international Association of Buddhist Studies 17 (1994). p.
19
76
)Quote from MAV 1.6-1.7, (D'Amato 2012, p. 56
77
Ibid., 57
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ד 3.3.הדיאלקטיקה של הדמיון האשלייתי
הדיאלקטיקה מתבטאת בקטעים אלו מתוך ה MAV-בכמה אופנים ,שכמה מהם כבר הזכרתי.
הראשון הוא אפשרות ההבנה הכפולה של שלושת הטבעים או של הדמיון האשלייתי – פעם כהצהרה
אונטולוגית ופעם כמבנה פרוגרסיבי .היא מופיעה ב MAV-גם באופן שבו שני השלבים
הפרוגרסיביים של הבנת הדמיון האשלייתי סותרים ,זה אחר זה ,את התשתית התיאורטית של
המהלך הפרוגרסיבי הקודם .תחילה נשללת הדוקטרינה של ייצוגים בלבד ,ולאחר מכן הדואליות ,עד
למצב שבו התפיסה מוכחדת לחלוטין .פן דיאלקטי נוסף מופיע ביחסים בין הריקות לדמיון האשלייתי,
שמתוארים כשתי שכבות ממשיות של התופעה :הן נמצאות בתלות הדדית מתמדת ,אחת שואבת
את קיומה מתוך האחרת ,אבל הן אינן זהות .התרומה הייחודית של הדמיון האשלייתי להיבט
הדיאלקטי במובן החשוב לעבודה זו נובעת מההבנה שגם הקיום במושלם מתרחש בתוך המרחב של
הדמיון האשלייתי .זוהי תרומתו של המקרה השלישי לטענת העבודה .כפי שדאמאטו וגריפיתס
ואורבן טוענים בצורות שונות :כאשר האדם נוכח בריקות ,הוא איננו נכנס למישור קיום אחר; להפך:
הוא נשאר בתוך המרחב של הדמיון האשלייתי ,אלא שעכשיו הוא מסוגל להבחין באופן שבו
הדואליות עולה מתוכו כשגיאה .זוהי ידיעה תיאורטית אשר נתמכת כל העת בפרקטיקה המבטלת
את ההיבטים האשלייתיים של עצם הידיעה .על דרך המשל ,זהו לוליין שצועד על חבל דק על פי
תהום ומשיג שיווי משקל מושלם באמצעות נטרול כל ההשלכות הקוגניטיביות והפסיכולוגיות של
ההימצאות מעל תהום ,בלי שהידיעה על עצם קיום התהום תיעלם ולו לרגע קט מתודעתו.
הדיאלקטיקה מתקיימת בין הידיעה התיאורטית ובין ההיבטים האשלייתיים הבלתי נמנעים של עצם
הידיעה .זהו שיווי משקל שיכול להיות מושג רק מתוך הדהוד דיאלקטי בין הפן התיאורטי של הידיעה
והפן הפרקטי המנטרל אותה.

ד 4.שלושה מקרי מבחן כביטוי לדיאלקטיקה היוגצ'ארית
בחנתי בפרק זה שלושה מקרי מבחן ובתוכם את המתרחש בין יסודות פרקטיים ליסודות תיאורטיים
במאמץ של הבודהיסטווה לדעת את המציאות כפי שהיא( :א) מן הדוגמאות שהובאו מתוך הMSA-
ופרשנותם הצבעתי על יחס מורכב ,מתעתע ,ניגודי ומשלים של שני היסודות (ב) מתוך הקטע שצוטט
מן ה BBH -על הבודהיסטווה הראיתי כיצד שני אמצעי הידיעה ,הקוגניטיבית (התיאורטית) והתפיסה
ישירה (הפרקטית) ,הכרחיים זה לזה ושוללים זה את זה באופן בו זמני; (ג) ומתוך ה MAV -הראיתי
כי בין השניים נוצר שיווי משקל מתמיד שנראה כי לא ניתן לוותר עליו גם לאחר שהיפוך התודעה
הושג בשלמותו .בפרק הסיכום אציג את האופן בו שלושת מקרי המבחן מבססים את הטענה
המרכזית בעבודה זו ואת העיקרון הדיאלקטי-טרנספורמטיבי שניתן לחלץ ממנה.

73

ה .סיכום – הפיצול הדיאלקטי
ה 1.קיומו של פיצול דיאלקטי
במקרה הראשון תיארתי ,ברוח התזה של דייווידסון ,את התמונה הרחבה של נקודת המגע בין
הפרקטיקה ובין המודלים התיאורטיים של היוגצ'ארה בכלל והתמקדתי בשלושת הטבעים .מהאנליזה
שלו עולה שמדובר בחיבור (עם שלושת הטבעים) שהטקסטים נמנעים מלעסוק בו באופן מפורט,
בניגוד בולט למגמה היוגצ'ארית להתעמק בכל נושא שדורש הבהרה .במקומות המעטים שבהם
נקודות המגע מופיעות ,דייווידסון מבחין ב"דעיכה" של העמדה האידיאליסטית .זה מצביע על קשר
אפשרי בין נקודת המגע המדוברת ובין העמימות ביחס למהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה.
המסקנה השמרנית שאפשר להסיק מהאנליזה של דייווידסון היא שמדובר בנושא מורכב וטעון שאיננו
מתמסר לאנליזה כמו מקומות אחרים שנבדקים במחקרו .המסקנה שאליה מכוונת עבודה זו היא
שמדובר בפיצול דיאלקטי מהותי שהוא רכיב יסודי של הטרנספורמציה התודעתית.
שני מקרי המבחן האחרים ,מתוך ה BBH-וה ,MAV-אפשרו מבט מקרוב על הפיצול המתרחש
בנקודת המגע בין הפרקטיקה לתיאוריה .במקרה של ה BBH -נראה שהפרקטיקה והתיאוריה
שואפות להתכנס לאותה נקודה ,אבל זו לעולם לא מושגת ברמת השפה ,שכן האחת שוללת את
אפשרותה של האחרת .המקרה השלישי מציג באופן מפורט ומדויק יותר את מה שאפשר להבין
באופן אינטואיטיבי מן המקרה השני .עולה ממנו שיש נקודה שבה הראייה הישירה מאיינת את
הדוקטרינה של "ייצוגים בלבד" – כלומר את מה שנתפס כבסיס האידיאליזם היוגצ'ארי .אבל הוא
מוסיף נדבך חשוב בעל גוון מבני ולא נקודתי כמו המקרה השני ,שכן מתברר בו כי מצב ההארה איננו
מבטל את המבנים שקדמו לו .באמצעות הפרקטיקה משתמרים בו מצבי תודעה שהאיזון ביניהם
ממשיך להיות קשור בתלות ושלילה הדדית .מאפיינים אלו רק מחזקים את קיומו של מצע דיאלקטי
כפי שהוא הוגדר בפרק הקודם.

ה 2.פיצול דיאלקטי בעל תפקיד קונסטרוקטיבי
הכרחיותו של הפיצול הדיאלקטי נובעת מעצם העובדה שהטרנספורמציה מתרחשת בסמוך לנקודת
המגע בין ההבנה הקוגניטיבית של המודל התיאורטי ובין שלילתה של ההבנה הזו באמצעות
הפרקטיקה .מה שמתרחש באותה נקודה הוא בהכרח רגע סינגולרי מבחינת החוויה .ב"גילוי וכיסוי
בלשון" ביאליק כותב:
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"על מה יש לתמוה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח
שמלווים את האדם בדיבורו ,כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו
או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל ,והוא
אינו משער כלל ,עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים ,עד כמה
עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו ועד כמה יש ממעשה הנס
בכל פסיעה בשלום".

1

תהום שנפערת היא המטאפורה שאני מבקש לשאול מחיבורו של ביאליק .הן הבודהיסטווה והן
החוקר שמנסה לחלץ מסקנות אונטולוגיות על היוגצ'ארה עומדים על פי תהום .התיאוריה שארגנה
את העולם והביאה אותם עד לאותה נקודה מתפוגגת כלא אפשרית ,כעומדת בסתירה לעצם הדבר
שהיא מנסה להוכיח .מה מתחולל ברגע הזה? מהו האופן שבו הדיאלקטיקה הזאת פועלת באופן
קונסטרוקטיבי? כיצד היא יוצרת את תנאי הטרנספורמציה? כאן אני מבקש להישען על מטאפורה
מהשדה הפסיכואנליטי המודרני" .מרחב ביניים" או "מרחב פוטנציאלי" הוא מושג פסיכואנליטי שטבע
וויניקוט 2 .מרחב הביניים מוגדר כמרחב דיאלקטי שבו כל אחת משתי תפיסות מנוגדות יוצרת את
האחרת ,מכירה בה ,משמרת ושוללת אותה .כל אחת מהן מצויה ביחסים דינמיים עם האחרת ,והן
נעות לקראת אינטגרציה שלעולם לא מושגת 3.מרחב ביניים ,במובנו הפסיכואנליטי ,הוא זירה
קונפליקטואלית ,דיאלקטית ,יצירתית ורבת פנים ,שבה מתרחשים תהליכים טרנספורמטיביים
התפתחותיים ,שלא היו יכולים להתרחש ללא הפיצול הדיאלקטי .את אפיונם של תהליכים אלה
כיצירתיים אנסה להבהיר באמצעות דוגמה.
על פי התיאוריה הפסיכואנליטית של יחסי האובייקט ,התינוק בשלבי חייו הראשונים לא מצליח
להפריד בין אמו שבחוץ ["האובייקטיבית"] ובין האופן שבו הוא חווה את אמו במרחב הפנימי שלו.
בחוויה הראשונית והאומניפוטנטית של התינוק האם החיצונית והאם הפנימית הן אותו אובייקט.
תפיסה זו מעוררת סבל ותסכול בעולמו הפנימי ,שכן אין היא תואמת את המציאות .האובייקט של
האם לא מתנהג כאובייקט פנימי מוחלט ,שכן האם בפועל איננה יכולה להתאים למצב הפנימי של
התינוק בכל רגע ורגע .התינוק נאלץ לבצע טרנספורמציה תודעתית לא פשוטה :הוא נדרש להפריד
בין האובייקט שבחוץ לאובייקט שבפנים .הטרנספורמציה מושגת רק בעזרת משחק מדומיין במרחב
הביניים .במשחק התינוק מעניק לאובייקט אפשרות להיות בעל תכונות סותרות ,אבל הוא חווה את
הדיכוטומיה הנוצרת כנסבלת .מרחב הביניים מאפשר לו להכיל מצב קונפליקטואלי ,וכך התינוק עובר
טרנספורמציה רדיקלית שמאפשרת לו להכיל את העובדה שדבר אהוב יכול להיות בעל שני מופעים
הפוכים וסותרים .המשחק הוא שמחולל את הטרנספורמציה .באמצעות הקונסטרוקט ההסברי של
1

ביאליק ,חיים ,נחמן ( )1912גילוי וכיסוי בלשון (ניתן לקריאה ב)http://benyehuda.org/bialik/article02.html-
2
דונלד וויניקוט ( ) 1396 -1971היה פסיכיאטר ילדים ,רופא ילדים ופסיכואנליטיקאי אנגלי ,מממשיכי דרכם של זיגמונד
פרויד ומלאני קליין .וויניקוט פיתח את הטיפול הפסיכולוגי בילדים באמצעות טיפול במשחק וכתב כמה ספרים בנושא זה.
הוא הביע בכתביו רעיונות מקוריים שסטו הן מהתיאוריה הפרוידיאנית והן מהתיאוריה הקלייניאנית.
3
ראו הגדרתו של אוגדן למושג "מרחב הביניים" של וויניקוט :ת.ה .אוגדן ,מצע הנפש (תל אביב :תולעת ספרים.)2113 ,
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וויניקוט אפשר להבין את תפקידה של הדיאלקטיקה היוגצ'ארית במרחב שבין הפרקטיקה לתיאוריה.
נוכל לומר שהמרחב הדיאלקטי הזה יוצר שדה שבו ניתן להחזיק את המבנה התיאורטי ולשלול אותו
בו בזמן .זוהי לדעתי הכוונה במושג "אחדות הניגודים" 4בהקשר ההגליאני .בדימוי הלוליין ,אחדות
הניגודים המושגת במרחב ביניים היא זו שמאפשרת ללוליין לדעת שהוא על פי תהום אבל לא לדעת
זאת באופן שיערער את צעידתו .מרחב הביניים של וויניקוט מאפשר לתאר את הדיאלקטיקה
היוגצ'ארית לא רק כהכרחית ,אלא כמה שמאפשר באופן קונסטרוקטיבי את הטרנספורמציה.

ה 3.פיצול דיאלקטי שאיננו מגיע לכדי איחוי
מצב דיאלקטי מעורר ציפייה להתרחשותה של סינתזה שתפתור את הקונפליקט .זה לא המצב
ביוגצ'ארה .מדובר בתהליך תודעתי שבו מתקיימת תנועה אשר מתכנסת לשתי נקודות הופכיות.
לעתים אף שאפשרי ששני המצבים מתקיימים כמצב תודעתי אחדותי ,הסינתזה לא תתרחש .השיח
התיאורטי והשיח הפרקטי תמיד "ימשכו" לכיוונים מנוגדים וסותרים ,אבל ברמה הטרנספורמטיבית
הם דוחפים לנקודה (ההארה) שבה ייווצר איזון של הכוחות למרות הישארותם מנוגדים זה לזה לעד.
נשאלת השאלה אם שני הקטבים הדיאלקטים נשארים מנוגדים רק מבחינת הפרשן הקורא את
התורה ,או שמא הם ממשיכים להתקיים ככאלה גם לאחר שהתהליך הסוטריולוגי הגיע לסופו,
קרי להארה .אני סבור שעל השאלה הזו עונים לדעתי גריפיתס ואורבן במאמרם "מה עוד נשאר
בריקות?" 5הם קובעים שהאדם המואר ממשיך להיות ער לזרם המנטלי על ייצוגיו וסימניו אך ללא
ההבניה המושגית שהם מעוררים .אין אפשרות לדבר על מה שקורה בשלב ההארה ,שכן מדובר
במצב הוויה שלא ניתן לקונספטואליזציה ,אבל ברור שמשתמע מכך שהמואר מצליח לקיים עמדה
נכונה מול זרם הניסיון הרווי בכל האלמנטים שהיו יכולים לעורר בכל רגע מחדש את התפיסה
הסמסארית .כיצד זה אפשרי? יש שתי אפשרויות :האחת היא שההארה היא טרנספורמציה רדיקלית
ובלתי הפיכה עד כי המואר יכול לעמוד בשטף הזה לעולם בלי לסגת לאחור .אבל אפשרי גם לומר,
וזו ההשערה שעבודה זו מנסה לבסס ,שהפיצול הדיאלקטי המוצג כאן יוצר מתח שגם ממשיך לשמר
את מצב ההארה .אם נחזור למשל הרפסודה על חסרונותיו" ,הרפסודה הדיאלקטית" עליה חוצה
האדם את הנהר מתמירה את התודעה של האדם גם במובן זה שהפיצול הדיאלקטי הבלתי פתור
ממשיך את פעולתו נוכח הזרם המנטלי על יצוגיו וסימניו .הרפסודה במובן זה לא ננטשת.

4

ראו פרק ג' ,עמ'  47לעיל.
Urban 1994, p. 2
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ה 4.הוויכוח הפרשני סביב מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה
בנוגע להשלכות של טענות אלה על שאלת המהות הפילוסופית של היוגצ'ארה ,ברצוני להעלות שתי
השערות .הראשונה נוגעת ליחס של הוגי היוגצ'ארה כלפי הפיצול הדיאלקטי כפי שהוא נדון בעבודה
זו ,והשניה לאופן שבו הפיצול הזה משפיע על הדיון הפרשני המודרני בשאלת מהותה של התורה.
בנוגע להשערה הראשונה ,ברצוני לחזור לדייווידסון המסב את תשומת לבנו לכך שאין המשך
לדיון של ההוגים היוגצ'אריים על הקשר בין היפוך הבסיס לשלושת הטבעים .הוא גם שם לב
שהמחבר נוטש או מתעלם מההיבט האידיאליסטי של התורה בנקודות המגע 6.הסוטרה Cula
 Malunkyovada Sutta: The Shorter Instructions to Malunkyaמציעה הסבר שאפשר ליחס
להתעלמות שדייווידסון מצביע עליה .הבודהה נשאל מדוע הוא מתעלם משאלות מהותיות
ואונטולוגיות .תשובת הבודהה ארוכה ,אבל הפסוק המייצג שלה הוא:
And why are they undeclared by me? Because they are not
connected with the goal, are not fundamental to the holy life.
They do not lead to disenchantment, dispassion, cessation,
calming, direct knowledge, self-awakening, Unbinding. That's why
they are undeclared by me. 7
על פי הסוטרה ,תשובות לשאלות האונטולוגיות לא יכולות לשרת את המטרה של הדהרמה (הפסקת
הסבל) ,ולכן אין הבודהה עוסק בהן .ומכאן נשאלת השאלה ,האם ההימנעות של ההוגים
היוגצ'אריים מהבהרת המעמד האונטולוגי באזורי הגבול בין התיאורטי לפרקטי היא פרגמטית (כמו
שעולה מן הסוטרה) או שמא יש לכך סיבה נוספת .הטענה בעבודה זו היא שלא מדובר רק בחוסר
עניין פרגמטי ,אם כי גם זה נכון מבחינת הדהרמה ,אלא בבעיה מבנית :ניסיון להבהיר את העמימות
האונטולוגית העולה מן הדיאלקטיקה יפר את העיקרון הדיאלקטי ,שיש לו תפקיד טרנספורמטיבי
הכרחי .ניסיון כזה כופה הכרעה שמטבעה משתקת את הדינמיקה הדיאלקטית .ה"שתיקה" של
ההוגים היוגצ'אריים היא לא רק פרגמטית אלא גם הכרחית על פי גישה זו.
ובאשר לפרשנות המודרנית ,מטרת העבודה הייתה להצביע על הפיצול הדיאלקטי הנמצא
בבסיס היוגצ'ארה ולהראות כיצד הוא פועל ומשפיע על המכלול; להבין מהו הכוח המשפיע על שאלת
המהות הפילוסופית של היוגצ'ארה ולא מאפשר להכריע בסוגיית האידיאליזם .המטאפורה של
ביאליק מציעה הסבר תמציתי – תהום שנפערת – ושאלת המהות יכולה להיות מתוארת כניסיון
להתמודד ,לבנות גשר ,מעל פני התהום .סביר מאוד שכל סוגיה מהותית שנוגעת ללב התורה איננה
ניתנת להכרעה ללא התייחסות לתהום זו .עם זאת ,הוכחת קשר סיבתי ישיר בין הדיאלקטיקה
שתוארה כאן לאופן התמודדותם של הפרשנים השונים עם שאלת המהות היא משימה בעייתית
6

Davidson 1985, p. 238
Cula-Malunkyovada Sutta, Cula-Malunkyovada Sutta: The Shorter Instructions to Malunkya,
translated from the Pali by Thanissaro Bhikku 1998, Available at:
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.063.than.html, Last Visited: 21-Dec-14
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מבחינה מתודולוגית ,שכן הדבר מחייב זה להתעלם מההסברים שהפרשנים מספקים ,ולהסביר
אותם אחרת ,לאור הטענות של מחקר זה .לכן יש להסתפק בהבנה שאם אכן קיים מרחב דיאלקטי
בעל תפקיד קונסטרוקטיבי ושאיננו ניתן לפתרון ,לא יתכן שאין לו טביעת אצבע ברורה על המאמץ
הפרשני בשאלת העמימות הפילוסופית של היוגצ'ארה.

ה 5.כיווני המשך
העבודה ביקשה להיות מעין "הוכחת היתכנות" לקריאה דיאלקטית של היוגצ'ארה ,ואני מקווה
שמטרה זו הושגה .כדי להעמיק את ביסוסה של ההשערה נדרש מחקר נוסף בשני כיוונים לפחות.
ראשית ,מן הראוי לבחון את השערת העבודה לאורם של מקרים רבים שהקורפוס היוגצ'ארי מציע
ולאורך ציר התפתחותם של הרעיונות היוגצ'אריים .אמנם שלושת המקרים שנבחרו הם מקרים
מייצגים בעלי חשיבות מרכזית ,אבל אין הם מספקים .שנית ,הקשר שהוצע כאן בין זיהוי היסוד
הדיאלקטי ותפקידו ביוגצ'ארה ובין הוויכוח המודרני על מהותה הפילוסופית של היוגצ'ארה הוא
סיבתי .כדי לבסס אותו תידרש קריאה ביקורתית ומדוקדקת של הפרשנויות האידיאליסטיות
והאינסטרומנטליסטיות בניסיון להתחקות על מקורותיהן הדיאלקטיים .מפאת היקף העבודה שני
הכיוונים האלו לא מוצו אלא רק הותוו באופן ראשוני.
לסיכום ,כמה מילים על מקורות ההשראה לעבודה זו .המוטיבציה לעבודה זו נבעה מעיסוקי
בפסיכותרפיה .משם שאבתי את הרעיון לחפש פיצול מהותי במבני העומק כהסבר לעמימות
הפרשנית .הקשר בין קונפליקט בלתי פתור ו"הפרעה" במבנה האישיות הוא עיקרון פסיכואנליטי
מקובל .היוגצ'ארה איננה אדם ,כמובן ,ואינני מציע שהמונח "הפרעה" רלוונטי לה .השימוש בעיקרון
הפסיכואנליטי היה כהשראה בלבד .במהלך המחקר התנסח עיקרון דיאלקטי-טרנספורמטיבי שתיאר
את המפגש בין פרקטיקה לתיאוריה בהקשר הסוטריולוגי כהתרחשות דיאלקטית ואת הדיאלקטיקה
הזאת כתנאי הכרחי לטרנספורמציה תודעתית .השדה היוגצ'ארי נותן לעיקרון הזה תוקף ממשי
וקונקרטי ,שכן התורה מצביעה על קונפליקט מפורש בין השפה ובין המציאות כשלעצמה .כיוון
שעיקרון זה איננו נשען על הנחות מטאפיזיות חיצוניות כמו קיומו של בורא ,אלא אך ורק על אנליזה
של התודעה והתפיסה ,אפשר לנסות לבחון אותו גם מחוץ לשדה היוגצ'ארי.
הפסיכואנליזה על כל זרמיה היא תורה שעוסקת בטרנספורמציה של התודעה .הפסיכואנליזה
מציגה מודלים טרנספורמטיביים אשר ניזונים הן מקונסטרוקטים הסבריים (המודל הסטרוקטורלי של
פרויד ,למשל) והן מהפרקטיקה הקלינית .סביב התיאוריה הפסיכואנליטית עולות שאלות אשר
בוחנות את הבסיס הפילוסופי שלה ותהיות על מעמדם האונטולוגי של המודלים שהיא מציעה ,כמו
למשל שאלת קיומה של התת-הכרה הפרוידיאנית .בדומה ליוגצ'ארה ,גם הפסיכואנליזה איננה
מניחה הנחות מטאפיזיות חיצוניות ,והיא מרוכזת רובה ככולה באנליזה של התהליכים התודעתיים
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הקוגניטיביים והתת-הכרתיים .זהו מכנה משותף משמעותי בין שתי התורות ,והוא מזמין אותנו
לתהות אם העיקרון הדיאלקטי-טרנספורמטיבי שמחקר זה מציע יכול לשמש גם לקריאה פילוסופית
של המרחב הפסיכואנליטי.
התורות הפסיכואנליטיות לא מציגות בדרך כלל קונפליקט בין התיאוריה לפרקטיקה כיסוד
מהותי שלהן; המבנה שלהן הרמוני לכאורה .עם זאת ,לפחות מתוך הניסיון המקצועי שלי ,קיימות
נקודות "אי-רציפות" בין הפרשנות האנליטית הנגזרת מן התיאוריה ובין המתרחש בפועל ברגעים
טרנספורמטיביים שפרשנות זו יכולה לחולל .במאמרו "גילוי וכיסוי בלשון" כתב חיים נחמן ביאליק:
"שום מילה אין בה ביטולה הגמור של שום שאלה ,אבל מה יש בה? – כיסויה" .בהשראתו
הפואטית של ביאליק – אם נקרא את המילה "מילה" במשפט המצוטט כ"פרשנות" – אפשר להעלות
חיבור אפשרי בין הסיטואציה הפסיכואנליטית ובין העיקרון הדיאלקטי-טרנספורמטיבי שהוא נושאה
של עבודה זו.

8

היוגצ'ארה היא תורה אנליטית של ההכרה ושל תפיסת המציאות ,והיא מציגה "תצלום רנטגן"
מפורט של תהליך טרנספורמטיבי .מחקר זה מציע עיקרון שיכול לשמש נקודת מוצא לבחינה
מדוקדקת גם של הטרנספורמציה שמציעה הפסיכואנליזה לזרמיה .ברעיון זה נסגר מעגל במחקר
זה :ראשיתו באופן שבו הפסיכואנליזה הציעה עיקרון להסבר "בעיית המהות" של היוגצ'ארה ,והוא
מסתיים באופן שבו היוגצ'ארה מציעה עיקרון פילוסופי שיכול אולי להבהיר משהו על תנאי
התרחשותם של רגעים טרנספורמטיביים פסיכואנליטיים ,גם אם התכנים המנטליים הנידונים הם
אחרים לגמרי.

8

למשל ,המודל הפסיכולוגי של לקאן הקרוי "שלושת הסדרים" (הדמיוני ,הסמלי והממשי) מתאר את הממשי כמה
ש"נופל מתוך הרשת הסמלית" .הממשי הוא מה שנתקלים בו ואי אפשר לבטאו במילים ,מה שאפשר לדבר רק "סביבו".
נראה שהתשתית המושגית של לקאן היא כר פורה לבחינת העיקרון הנידון.
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Abstract
At the core of contemporary interpretations of the early Indian Buddhist Yogācāra
philosophy, is the basic controversy: Does the Yogācāra adhere to Metaphysical Idealism or
rather should its so-called idealist claims be viewed as instrumental? The various answers
provided by modern scholars do not seem to solve the issue conclusively and the
hermeneutical ambiguity remains.
There is no doubt that the main concern of the Yogācāra thinkers is the achieving of
a fundamental transformation of consciousness and the fulfilling of the soteriological path
to enlightenment. Many scholars attribute the ambiguous philosophical nature of the
Yogācāra to this aspect; that is, that the subservient of the school's philosophical statements
to its soteriology is the reason for certain inconsistencies, and therefore ambiguity, of these
statements.
This research suggests that this ambiguity might be a result of a deeper structure;
that there is a significant dialectic tension built into the Yogācāra's basic world view and
doctrinal topics: on the one hand practical knowledge, meditation and instructions for a
person advancing upon the path to enlightenment, and on the other hand the category of
theoretical knowledge: i.e. the school's ontological claims about self, consciousness and
reality. Uncovering and explicating at his dialectics is the main theme of the research. I will
show that not only can this dialectic tension serve to account for the school's doctrines
hermeneutical ambiguity, but that it also has a significant role in the schools conception of
the transformational process of consciousness.
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