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چکیده
قانون «وابستگي متقابل دییلیههلا» بلهعنلوان مملوزهای بنیلادی در میلی بلودا ،هلم بلا رویدل د
وجودشناختي قاب ب رسي است و هم با روید د مع فتشناختي .بهلحاظ وجودشناسي ،نظ یلهای
است ب ای توضیح ماهیت و روابط وجود ،صی ورت ،هستي و واقعیت غایي؛ بیی معنا كه تملامي
وضعیتها متوقف ب حاالت و وضعیتهای دیشی هستنی و خود ای حاالت و وضلعیتهلا نیل
بهنوبۀ خود ایجادگ دیگ امور هستنی؛ اما بهلحاظ مع فتشناسي ،نظ یهای است دربارۀ چگلونگي
كسب مع فت در رابطه با وجود ،صی ورت ،هستي و واقعیت .ای قلانون مليتوانلی دارای ارتبلا
وثیقي با صلح و هم یستي باشی؛ با ای توضیح كه اگ انسانها بله واقعیلت ارتبلا متقابل تملا
اج ای جهان مگاهي داشتهباشنی ،خواهنی دریافت كه كنشهایشلان نسلبتبله دیگل ان درواقلر در
ارتبا با خودشان است .ای مطالعه به روش توصیفي و تبییني در دي ب رسي اضالع و ابعلاد ایل
اص است.
دواژهها :بودا ،وابستگي متقاب دیییه ،صلح.
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-1مقدمه
دی بودا در س زمی هنی و از دل دی هنیو دییی ممی .در دیل هنلیوی اولیه ،ب ای نجات انسان،
ب ق باني و اج ای میی های گوناگون تﺄكیی ميشی .در ادامۀ وداها ،تعالیم اودانیشلادی دییی ممی كه
مع فت را نجات بخش ميدانست .مهم ت ی نقطۀ مشت ك من ها ای بود كه نجات نهایي تنها بل ای
یلﮏ ﻃبقله ،یعنلي ب اهمنلان امداندذی بلود .در واكنش به میی هنیوی اولیه ،دو میی اصللالحي
دییلی مملی كه عبارت بودنی از :جای و بودا .در میی جای تﺄكیی ب ریاضت بود؛ اما بلودا دﺲ از
ناامییی از راههای موجود ،ﻃ یق میانه در م اقبه و عی دلبستگي به امور ناداییار را تنها راه نجات
مع في ك د .تما توصیههای بودا معطوف به بحثهای عملي بود و تص یح مليكل د كله سخ او
دربللارۀ رنﺞ انسان و مبیأ من و راه نجات از من است؛ چ اكه تنها ایلل هاسللت كه به انسان كمﮏ
ميكنی تا از رنﺞ رهلایي یابلی؛ بناب ای سخنان او از بحثهای نظ ی خالي بلود و در باب وحیت
روح و جسم ،قیمت عالم و ازلیت و محیودیت وجود و امﺜال ایل هلا سخني نمليگفلت .بلیی
ت تیب ،بودایيها ب ای باورنی كه بودا (به معني «بییار») راه نجات واقعلي را مطل ح كل دهاسلت؛
چ اكه او خود با ﻃي ای ﻃ یق نسبتبه قلوانی جهلان ،ازجملله بله چهلار حقیقلت شل یف بینلا
شیهاست .از بی ای قوانی  ،یدي از بنیادیت ی شان« ،قانون وابستگي متقاب دییلیههلا»سلت كله
ش ایط واقعي امور جهان از نگاه بودا را توضیح ميدهی و مبنلایي بل ای هم یسلتي مسلالمتممیل
انسانها ميشود.
-1-1زمینۀپژوهشوبیانمسأله
الزمۀ شناخت ه دی و مییني در گا نخست شناخت مختصلات و مبلاني من اسلت .مملوزههلای
بنیادی در ه دی تالش ميكننی تا داسخي مناسب ب ای د سشهلای اساسلي انسلان ارا له كننلی.
ازمنجا كه ای مموزهها نوع تفد و ب داشت یﮏ مدتب و دی نسبتبه جهلان و هسلتي را ع ضله
ميدارد ،درواقر تدیهگاه فد ی همان مدتب یا دی بهشمار ميرونی و مجموع منها جهانبینلي من
نامییه ميشود .منچه در ای مقاله ميمیی ،ابتیا تبیی یدلي از مملوزههلای مبنلایي سلنت بلودا ي و
سپﺲ بیان كارك د اجتماعي من است .ناگفته نمانی ،منچه ذك ميشود ،تلالش بل ای توضلیح ایل
قاعیه ص فنظ از ج یات دیچییۀ من است.
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-1-2پیشینۀتحقیق

ب اساس ب رسيهای انجا شیه ،در زبان فارسلي اثل ی مسلتق در ایل زمینله وجلود نلیارد ،املا
تحقیقات بسیاری به زبانهای دیگ ازجمله انگلیسي و بیشت ذی موضوعات دیگ صورت گ فتله
كه در ای مقاله نی در حی امدان از منها استفاده شیهاست؛ ازجملۀ ای دژوهشهلا مليتلوان بله
موارد زی اشاره ك د:
دكت یوچي كاوادا ( )1999در كتاب خود باعنوان «صللح درون ،مقیملۀ صللح بیل ون» تلالش
ميكنی تا راهح بودا ب ای رسیین به صلح جهاني را مورد ب رسي ق ار دهی .او بل ای ایل منظلور
عوام رنﺞ در بودی

را توضیح ميدهی و در ادامه به تبیی مفهو «شنتي» یا «صلح» در هنلیویی

و به مفهو صلح در د تو اص وابستگي متقاب دیییهها در بلودی

مليدل دازد« .تل زا درالن یله»

( )Theresa Der-lan Yeh, 2006در مقالۀ خود با عنوان «راه صلح در بودی » ابتیا بله تع یلف
اص وابستگي متقاب دیییهها ميد دازد و سپﺲ علل و عوامل خشلونت از نگلاه بلودا را ملورد
ب رسي ق ار ميدهی و درنهایت نتیجه ميگی د كله راهحل بلودا بل ای ایجلاد صللح و هم یسلتي
مسالمتممی  ،راهحلي شگفتانگی و كارب دی است .ماهاسي سلیادا (،)Ven Mahasi Sayadaw
در كتاب ارزشمنی خود با عنوان «بحثهایي دی امون اص وابستگي متقاب دییلیههلا» در چهلارده
فص به ب رسي دقیق ج ییات ای اص د داختهاست .ای كتاب در اص در سلال  1999در ب مله
چاپ شی و توسط میه مانگ ) (Aye Maungبه انگلیسي ت جمه و بهصورت منالی منتش شی.
-1-3سؤاالتتحقیق
دژوهش حاض متدف داسخگویي به ای سؤاالت است :نخسلت ایندله ،قلانون وابسلتگي متقابل
دیییهها در میی بودا و ف قههای م بو به من دارای چه معنلایي اسلتد دو ایندله ،ارتبلا ایل
قانون با سای مموزههای بودا چگونه قاب تبیی است و سو ایندله رابطلۀ ایل قلانون بلا صللح و
هم یستي مسالمتممی در جامعۀ بش ی چیستد
روششناسی
 -1-4
ای تحقیق به شیوۀ توصیفي -تحلیلي و ب مبنای منابر كتابخانهای تیوی شیهاسلت و تلالش بل
ای بوده كه در حی امدان از منابر اصی و معتب و م تبط با موضوع استفاده شود.
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تبییناصلوابستگیمتقابلپدیدهها

-2

” “Pratītya-samutpādaاصطالحي است در زبان سانسد یت كه بهصورت وابسلتگي دیلیایش،
وجود یا وابستگي متقاب در دیییهها ت جمه شیهاست .ای اصطالح از دو بخلش ” “Pratītyaدر
متون ودایي (ریگودا و اته وه ودا) به معني وابستگي و ” “samutpadaبه معني «ظهور ،دییایش،
ایجلاد و منشلﺄ» تشلدی شلیه و ت جمله انگلیسللي ایل اصلطالح در منلابر مختللف بلهصللورت
”،“Conditioned Arising” ،“Dependent Arising” ،“Interdependent Co-arising
” “Origination Dependentو ” “Conditioned Genesisممیهاست ( W. Monier, 1872:

.)1078, 62
جوه ای قاعیه عبارت از ای است كه همۀ موجودات و دیییهها دارای وابستگي متقاب به
یدییگ هستنی و همهچی در جهان مبتني ب ایل قاعلیه اسلت .حلال اگل ملا در زنلیگي علادی
مفاهیمي چون «م »« ،خود»« ،كوه»« ،درخت» را اموری داییار و دا مي ميدانیم ،ای توهمي بلیش
نیست؛ چ ا كه هیچچی ِ داییار ،بالذّات و منحص بهف د در هستي وجود نیارد .ب اساس ایل اصل
همهچی ازﻃ یق ارتبا متقاب میان دیییهها اتفاق ميافتی و وجود دییا ميكنی و ای درواقر همان
ارتبا یدپارچه و بينهایت در میان همۀ دیییهها در قلم و زمان و مدان است .اصلطالح «تهیگلي
بنیادی » یا «شونیاتا» در دی بلودا اشلاره بل هملی اصل دارد (S. J. Laumakis, 2008: 113-

 )115كه با ای مﺜال نشان داده ميشود« :اب های مسمان باران ميبارد /جلاده لز نلیه مليشلود /در
منجا م دی ب زمی ميخورد /و مسیب ميبینی».
در اینجا بارش باران به اب های مسمان ،لز نیگي جاده به باران ،افتادن م د به لز نیگي جلاده و
مسیبدیین انسان به سقو او بستگي دارد .عدﺲ ای رابطه چنلی اسلت« :اگل اب هلای مسلمان
نباشنی ،باران نخواهی ممی /منگاه جاده لز نیه نخواهیشی /دﺲ كسلي بل زملی نخواهلیخلورد /و
مسیب نخواهیدیی» (دمه دیه.)8 :
بناب ای  ،همۀ دیییههای جهان چنان به هم دیوستهانی و هیچچی نميتوانی بیون وابسلتگي بله
چی ی كه دیش از من ق ار دارد ،ایجاد شود و هیچ مبیأی نیست كه باعلث ایجلاد چیل ی دیگل ی
نشود؛ ازای رو با دقت در ه چی ی ميتوان بلاالت ی مبلیأ و دلایی تل اثل من را دیلی .در ادیلان
توحییی ،ای مبیأ همان خیاونی است؛ اما بودا من را ام ی ناشناختني ميدانی و ميگویی:
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«ای راهبان ،مبیأ مغازی ای چ خه (چ خۀ م گ و حیات) ناشناختني است و علت ناشناختهبودن
من ،جه و ناداني انسان است» (دمه دیه.)230 :
بههمی دلی  ،ه چنی كه بودا از عل و ش ایط در ج یان هستي سخ مليگویلی ،املا بلهجلای
علت اول ،دربارۀ قانون وابستگي متقاب دیییهها صحبت ميكنی؛ چ اكله زنلیگي ازنظل او شلین
است ،نه بودن؛ بناب ای او جستجوی یﮏ مغاز بل ای گذشلتۀ بليدایلان را كلاری عبلث و بیهلوده
ميدانی (.)Chan Khoon San, 2006: 64
سؤالي كه در اینجا مط ح ميشود ای است كه قانون وابستگي بودا چه تفاوتي با قانون علیلت
ارسطو و فالسفۀ دیگ داردد در داسخ بایی گفلت ،در قلانون علیلت فالسلفه ،عللت و معللول دو
روییاد متمای از هم بهشمار ميرونی كه یدي موجی دیگ ی است .در اینجا رابطۀ عللت و معللول
از حیث وابستگي ،یﮏﻃ فه است نه دوﻃ فه؛ زی ا وجود معلول وابستهبه وجود علتش است ،ولي
وجود همی علت وابسته به همی معلول نیست؛ ه چنی امدان دارد خود ای علت ،معلول عللت
دیگ ی باشی و از ای حیث وابسته به من علت باشی؛ مﺜالً ممدل اسلت «ج» معللول «ب» و «ب»
معلول «الف» باشی ،در ای صورت «ب» هم معلول است و هم علت (یعني هلم وابسلتگي دارد و
هم معلولي به او وابسته است)؛ ولي حیﺜیات من متفاوت است .درحالي كه مطابق قانون وابسلتگي
متقاب دیییهها ،رابطۀ علت و معلول رابطهای دوﻃ فه است؛ همانقیر كه معلول وابسته بله عللت
است ،علت نی به معلول وابستگي دارد؛ بناب ای دو روییاد را نميتوان كلامالً متملای از یدلییگ
درنظ گ فت ،زی ا در ای ف اینی دیونیهایي وجود دارد كه به هیچوجه قاب گسست نیست .ب ایل
اساس گفته ميشود هیچ روییاد واحی و مستقلي در جهان وجود نیارد .در ب خلي از نوشلتههلای
بودایي ای رابطه با ای مﺜال نشان دادهميشود:
شما در تعطیالت تابستاني به هتلي در منطقۀ گ مسی ی ميرویی و در كنار استخ حما مفتاب
ميگی یی .مفتاب مستقیم ب شما ميتابی و احساس گ مای شییی ،تع ق و ناخوشلاینیی مليكنیلی.
بالفاصله تشنگي به س اغتان مي میی و شما ب ای رفر من نوشییني خنﮏ می ميكنیی و درحالي كه
بهسوی هت ميرویی ،با خود ميگوییی« :از مفتلاب دا تابسلتان /تعل ق ،تشلنگي و ناخوشلاینیی
ب ميخی د /و با اتاق س د هت  /تع ق ،تشنگي و ناخوشاینیی زای ميشود».
ای رابطه توجه انسان را به ج یان ثابت «شین» جلب ميكنی كه ب اساس من تما دیییههلا در
مع ض ای تعام بيدایان هستنی و ازمنجا كه همۀ دیییهها به دیییههای دیگ وابسته هستنی ،همۀ
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منها در دی بودا گذرا و بيروح تلقي ميشونی .ازنظ بودا ،جهان در سطح كالن خود بهصلورت
شبدهای از جواه ات است كه ای جواه ات با گ ههایي با همییگ متص و بله یدلییگ وابسلته
هستنی .ه كیا از ای جواه ات درعی حال صیها ه ار گ ه در خود دارد .خود ایل گل ههلا هل
كیا دنیایي از شبده هستنی؛ بیی ت تیب ،بينهایت شبدهها و جهانها وجود دارد كه هملۀ منهلا
در ای كیهان عظیم و الیتناهي ،دارای حیاكﺜ نسبت و ارتبا هسلتنی .ایل شلبده در مواتاماسلدا
سوت ا «شبدۀ اینلیرا» ( )Indra’s Netنلا دارد ) .(Theresa Der-lan, 2006: 93بلا توجله بله
اعتقادات بودایي ،انسانها بهدلی تج بیات و اقیامات گذشته با محلیودیتهلای مختللف مواجله
هستنی و بههمی دلی اغلب منها قادر به درك ای رابطه نیستنی.
بودا با بییاری خود عل و ش ایط رنﺞ و شیوۀ ازبی ب دن منهلا را درك كل د و بلا اسلتفاده از
قاعیۀ وابستگي متقاب دیییهها توانست راهي ب ای رهایي مع في كنی .با توجه به ای اصل  ،اگل
عام رنﺞ متدي به چی ی باشی ،بهمحض ازبی رفت من چی  ،رنﺞ نی به دایان ميرسلی؛ ازایل رو،
حدمای باستان ب اهمیت ای بینش تﺄكیی داشتهانی و گفتهانی« :كسي كه وابستگي متقاب دیییههلا
را ببینی ،دمه را دییه است و كسي كله دمله را ببینلی ،وابسلتگي متقابل دییلیههلا را دیلیهاسلت»
).(Williams, 1974: 35
-3قانونوابستگیمتقابلپدیدههاوچهارحقیقتشریف
نخستی تعلیم بودا در ارتبا با وابستگي متقاب دیییهها ،چهار حقیقت ش یف است كه علت رنﺞ
و ش ایط الز ب ای توقف من را تبیی ميكنی .وقتي كه رنلﺞ گ ی نادلذی باشلی و چهلار حقیقلت
جلی تنها راه نجات از ای گ فتاری بسیار دیچییه درنظ گ فتهشود ،در ای صلورت فهلم مملوزۀ
دوازدهگانۀ بودا ض ورت دیلیا مليكنلی .مملوزۀ وابسلتگي متقابل دییلیههلا دارای دوازده ف اینلی
روان شناختي است كه ه ف اینی ش

الز ب ای ظهور ف اینی بعیی است .دوازده ف اینی یا «نییانا»

( )Nidanasمجموعهای از دیونیهای علّي هستنی كه رونلی بازدیلیایي و ظهلور دوكاهلا و نیل راه
رهایي از چ خۀ بازدییایي را توصیف ميكننی .هفت حلقلۀ نخسلت بلا نلاداني مغلاز مليشلونی و
ش ایطي را بهوجود ميمورنی كه موجب اشتیاق ميشونی .اشتیاق بهعنلوان ملادۀ هشلتم در لیسلت
دوازدهگانه ،دومی حقیقت جلی نی است .ف اینیهای نهم تا یازدهم بهوجودمورنلیۀ شل ایط الز
ب ای رنﺞ مبتنيب اشتیاق هستنی .حقیقت رنﺞ نی ف اینی دوازدهم در وابستگي متقاب دییلیههلا و
نخستی حقیقت ش یف است .تصوی چ خه ب ای اشاره به ای ف اینلی از مفهلو چ خله اسلتفاده
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شیهاست و اگ ای چ خه قطر نشود ،انسان در چنب رنﺞ خواهی چ خیی .ب ميگ دیم بله ف اینلی
دوازدهگانه كه بیی صورت بیان شیهانی:
با «جه » ،نظا های ذهني بهوجود ميمینی،
با «نظا های ذهني» ،مگاهي ایجاد ميشود،
با «مگاهي» ،نا و شد تشدی ميشود،
با «نا و شد » ،معنا و مفهو دییی ميمیی،
با «معنا و مفهو » ،رابطه بهوجود ميمیی،
با «رابطه» ،احساس مغاز ميشود،
با «احساس» ،تمای ظهور ميكنی،
با «تمای » ،دلبستگي ایجاد ميشود،
با «دلبستگي» ،شین رخ ميدهی،
با «شین» ،بودن بهوجود ميمیی،
و با «بودن» ،دی ی و م گ دیییار ميشونی».
روش است كه ه ش ایطي بهنوبۀ خود باعث ایجاد شل ایط دیگل ی مليشلود و ایل هملان
«چ خۀ حیات» یا «سامساره» است .(Dhivan, 2009: 4) .ای چ خۀ حیات در هل سله دوره از
زنیگي انسان بهصورت زی ظاه ميشود:
در زنیگي دیشی بهصورت «جه » نسبتبه فعالیتهایي كه كارما را تولیی ميكننی .در حیلات
كنوني به شد «مگاهي»« ،نا »« ،شد » (شخصیت یا هویت)« ،دوازده دامنه» (دنﺞ حسلي فی یدلي
بهاضافۀ ذه  ،اشدال ،اصوات و افدار)« ،رابطه» (بی اجسا و حواس)« ،احساس» (ثبلت رابطله)،
«می » (به تیاو رابطه) و «دلبستگي» و در زنیگي مینیه به شد «شین» (بله معنلي یلﮏ زنلیگي
جییی)« ،تولی»« ،دی ی» و «م گ».

یﮏ بودایي بایی ای ش ایط را ب رسي كنی؛ زی ا تنها با مقابله با یدي از منها مليتوانلی از ایل
چ خه خارج شود؛ به عنوان مﺜال اگ كسي تصلمیم بگیل د جهل خلود را كلاهش دهلی ،در ایل
صورت ،جه ميتوانی بهعنوان عام تعیی كننیه درنظ گ فتهشلود .چلون فل د ملوردنظ در ایل
زنیگي جاه بوده و همی باعث «تولیی ك مه» و «تیاو چ خه» شیهاسلت« .نی وانلا» درسلت بله
همی معني است كه با ازبی ب دن عل اشتیاق ،اشتیاق متوقف ميشود .با متوقفشین تولی ،مل گ
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متوقف ميشود .با توقفِ شین ،تولی متوقف ميشود و به ای ت تیب ،هنگلاميكله نلاداني از بلی
ب ود ،كارما ایجاد نميشود و تما رونی م گ و تولی بازميایستی .یا اگ كسلي بتوانلی احساسلات
بیون اشتیاق داشتهباشی ،تمای بهوجود نخواهیممی و ميتوانی از چ خۀ تولی و م گ مزاد شود.
-4قانونوابستگیمتقابلپدیدههادرمکاتببودایی
ای قانون با اشدال و تعابی مختلف در همۀ مداتب و انشعابات بودایي دییهميشود كه در ذی به
مهمت ی منها اشاره ميشود:
-4-1مهایانا
در مهایانا منظور از وابستگي متقاب در وجود همان «تهیگي» ( )Emptinessاسلت .تهیگلي یعنلي
اینده همۀ دیییهها اساساً غی ممد و خالي هستنی؛ چ اكه همهچی مش و  ،درحال تزیی و گلذار
و به اصطالح منیدا هستنی و هیچ هویت مستق یلا مناتلایي وجلود نلیارد .در سلخنان ناگارجونلا،
دایه گذار مدتب مادیمیده ،از مداتب فلسفي مهایانا ،ای معنلا بلهﻃلور واضلح دیلیهمليشلود كله
ميگویی:
«ه چی كه وابستگي را نشان دهی ،بهعنوان تهیگي تفسی ميشود.
بناب ای  ،وابستگي راه میانه است.
اگ چی ی وجود نیاشتهباشی ،وابستگي نی وجود نخواهی داشت.
اگ چی ی نباشی ،تهیگي نی وجود نخواهی داشت» (.)Nagarjuna, 1995: 18-19
در تحلی ای مطلب ممیهاست ،ه گاه وابستگي در وجود ،ج و قلانون ﻃبیعلت نباشلی ،خلود
وجود نی نخواهی بود .درحالي كله موجلودات بلودهانلی و خواهنلی بلود؛ بنلاب ای مادیمیدله بله
مجموعهای از عل و ش ایط اشاره دارد كه دارای وابستگي متقابل (یعنلي دارای تهیگلي) هسلتنی
(.)Rinchen, 2006: 21
در بودای تبتي و در سنتدوگ نی اص وابستگي متقاب دییلیههلا مدمل مفهلو «تهیگلي»
بهشمار ميرود .ای سنت حقیقت را به «مطلق» و «نسبي» تقسیم ميكنلی« .حقیقلت نسلبي» یعنلي
همۀ ظواه دارای وابستگي متقاب هستنی و «حقیقت مطلق» همان «تهیگي» است .با ایل توضلیح
كه ذات همۀ دیییهها ،تهیگي و فقیان ذات است .ای رابطه بهوسیلۀ میفا ب رگ ،فیلسوف بسلیار
تﺄثی گذار تبتي در كتاب «فانوس یقی » ( ،)Beacon of Certaintyبا اسلتفاده از اسلتعارۀ ملاه و
مب بیی صورت توضیح دادهميشود:
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«ماهیت تما دیییهها هماننی بازتاب ماه در مب است .عدﺲ ماه درست مﺜ وابستگي متقابل
دیییههاست ،درحالي كه درواقر ماه وجود نیارد و ه منچه هست ،تهیگي مطللق یلا فقلیان ذات
است» (.(Rinpoche, 2012: 58-9
-4-2تهرواده
در سنت تعلیمي «ته واده» ،ای ف اینی در ﻃول هفت یا هشت روز مموزش دادهمليشلود .بلا ایل
مموزش ره وان ميمموزنی كه اوالً جه نسبتبه عوام رنﺞ ،منج به رنﺞ ميشلود؛ ثانیلاً مگلاهي
نسبتبه ای اسباب و عل و عم درست مطابق دستورات دوازدهگانه منج به ف وداشي زنجی ه و
دایاندادن به رنﺞ ميشود .درواقر توضیح ای ف اینی بسیار دقیقت از چهار حقیقت شل یف اسلت؛
به ای دلی كه اص همبسلتگي متقابل دییلیههلا نشلان مليدهلی كله فل د و محلیط اﻃل اف من
جیایي نادذی هستنی .بیون دانسلت علل اساسلي رنلﺞ (اشلتیاق و تعللق) ،فل د از روی نامگلاهي
تحتتﺄثی شل ایط مختللف و چلهبسلا در معل ض دییلیههلای ناخوشلاینیی چلون نژادد سلتي،
همجنﺲگ ایي ،تبعیض و استﺜمار اقتصادی در جهان ق ار ميگی د.
-4-3مکتبهوییین
ای مدتب كه از مداتب فلسفي مهایانا بهشمار ميرود ،اص وابستگي متقاب دیییهها را بهصورت
شبدۀ اینیرا تلقي ميكنی .عبارتي كه ب ای بیان ای مطلب استفاده ميشود ای است كه« :یلﮏچیل
درب گی نیۀ همۀ چی های دیگ و تما چی های دیگ درب گی نلیۀ هملان یلﮏچیل هسلتنی ».ایل
فلسفه نی مبتنيب سنت ناگارجونا و بهویژه سلوت ای مداتاماسداسلت .ازنظل سلوزوكي ،دانشلمنی
ژادني و متخصص در فلسفههای بودایي بهویژه ذن ،قانون وابستگي متقاب دیییهها در ایل سلوت ا
بهتفصی بیان شیهاست .ای سوت ا قلم وهای بينهایت كیهان را مبتنيب یدییگ و بهﻃور متقابل
درب گی نیۀ همییگ ميدانی.
-4-4ذنبودایی
تیچ نات هان ،استاد ذن ،ب تفاوت میان اصل علیلت و اصل وابسلتگي متقابل دییلیههلا تﺄكیلی
ميورزد و توضیح ميدهی كه در متون بودا ي یﮏ علت ب ای بلهوجلودمملین یلﮏ معللول كلافي
نیست .یﮏ علت در عی حال معلول نی است و به همی دلی است كه هیچ عللت اوللي وجلود
نیارد كه خود بينیاز از علت دیگ باشی .از نظ او ای رابطه در سوت اها به ایل صلورت تصلوی
شیهاست« :سه عید چوب تنها زماني ميتواننی س دا باشنی كه به یدلییگ تدیله دادهباشلنی ،اگل

4

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

42

یدي از منها را ب داریی ،دیگ چوبها فل وخواهنلی افتلاد» (Thich Nhat Hanh, 1999 :221-

)222؛ بناب ای منچه در میان استادان ذن دییه ميشود ،توضیح و تبیی بیشت ای اص بلا تدیلهبل
سوت اهاست.
-5صلحوآرامشدرپرتوقانونوابستگیمتقابل
ب اساس مموزههای بودا ،درك واقعیت وابستگي متقاب  ،به صلح درون ملي انجاملی و صللح درون
مقیمۀ صلح بی ون است؛ به ای معنا كه در د تو اص وابستگي متقابل دییلیههلا چهلار فللیلتِ
(ب هما-ویهارا) دوستي ،شفقت ،شادی و همیردی ،جایگ ی رذا لي چلون مز ،نفل ت و جهل در
درون انسان ميشونی .با فعالیتهای معنوی ميتوان ای فلای را در خود تقویلت كل د و انل ژی
موجود در رذا

را به روشنایي حدمت بیل ك د كه در ایل صلورت واقعیلت وابسلتگي متقابل

دیییهها قاب مشاهیه و صلح درون قاب تحقق ميشود .نیچی ن ،استاد بودایي ق ن سی دهم در ژاد
در ای زمینه ميگویی« :با نابودك دن رذا

درون ميتوان شعلۀ حدمت را در خلود فل وزان كل د»

))Kawada,1999:4؛ بناب ای انتظار ای است كه جامعلۀ مؤمنلان بلودایي (سلامگا) كله م دانلي
جنگجو در مییان نب د با نفﺲ خود هستنی ،دیشلگامان كسلب و تل ویﺞ چنلی مگلاهي و مرامشلي
باشنی.
داالیي المای چهاردهم در یدي از گفتارهای خود در ای خصلو

اظهلار مليدارد« :مراملش

واقعي از مرامش درون س چشمه ميگی د .مرامش در حی قاب مالحظلهای بلا احسلاس صلمیمیت
نسبتبه یدییگ  ،احت ا به حیات دیگ ان ،اجتناب از می به مزار رسانین به دیگل ان و دیل وی از
ای روید د كه زنیگي دیگ ان بهانیازۀ زنیگي خود ما مقیّس است ،ارتبا دارد .ما بایلی بله ایل
اص بها دهیم و ب ای اساس ،در حی توان به دیگ ان نی كمﮏ كنیم ،تا منهلا نیل بله ایل اصل
ایمان بیاورنی» ( داالیي المای چهاردهم 15 ،اوت.)2008 ،
تق یباً تما مثار بودایي ،مگاهي انسان نسبتبه چهار حقیقت ش یف و نیل نسلبتبله حقیقلت
وابستگي متقاب دیییهها را مهمت ی عام ایجلاد مراملش درون و ازبلی ب نلیۀ خشلونت درون و
ب ون تلقي ميكننی؛ بهعنوان نمونه ،س ارادآنیاریدا سوت ا ،یدي از مهمت ی متون مقیس مهایانلایي
صلح مرماني بودا را درنتیجۀ مرامش درون و نی با عمل ب اسلاس الگلوی اخالقلي بلودی سلتوه
ميدانی .اخالقي كه ب نفي خود ،نوعدوستي و نگاه مشفقانه به همگلان مبتنلي اسلت .در سلوت ای
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لوتوس هم بودی ستوه ها بهعنوان دیییمورنیگان ف هنگ صلح مع في شیهانی .بودا در دالي نیدایا،
شاگ دان خود را به چنی الگویي ف اميخوانی و ميگویی:
«ای راهبان ،ب خی یی و مجاهیت كنیی.
ب ای رفاه همگان و ب ای خوشبختي منان،
از روی عشق و شفقت،
ب ای شادی خیایان و انسانها...
دمه را موعظه كنیی،
كه مغاز و انجامش بهت ی است و معاني و كلماتش كام ت ی .
شما بایی زنیگي مقیس را به بهت ی شد ممد ارتقا دهیی» (مهاواگا.)19 :
ازنظ بودا ،ب ای رسیین به شادی و مرامش بایسلتي بلا مگلاهي از حقیقلتِ وابسلتگي متقابل
دیییهها ،از مسیبرسانین به دیگ ان چه در گفتار و چه در كل دار اجتنلاب ورزیلی؛ زیل ا مسلیب
فی یدي و كالمي منج به نف ت ميشود .همانﻃور كه در یﮏ مت بودایي ممیهاست:
«كلمات بی دیگ ان را مزار ميرسانی ،كلمات متدب انه دیگ ان را تحقی ميكنی .از ای رفتارهلا
كینه و نف ت ب ميخی د و بیی صورت ن اع بهوجود ميمیی» (دمه دیه.)8 :
بیی ت تیب بهت ی نوع زنیگي یا «زنیگي خیایي» (ب هما-وی هلارا) بلا «شلفقت» (،)metta
«همیردی» (« ،)karenنفلي حسلادت» ( )muditaو «بخشلش» ( )upsekaدر د تلو فهلم قلانون
وابستگي متقاب دیییهها امداندذی است و بودا با گذرانین ای نحوه از زنیگي است كه بهعنلوان
تجسم «باالت ی شفقت» ) (mahā kāruṇikaدرنظ گ فتهشیهاست.
اص وابستگي متقاب دیییهها در دی بودا ،در عم خود را با صفت «شفقت» نشان مليدهلی.
در میی بودا «شفقت» رابطۀ همیالنه با دیگ ان است و ای یعني سهیمشین در رنﺞ و ناخشلنودی
دیگ ان و كمﮏ به منها ب ای غلبهب عوام رنﺞ و تالش ب ای تبیی ك دن منها به شادی و صللح.
سابقۀ ای اییه به دیش از دیلیایش بلودا و بله چنلیوگیا اودانیشلاد )(Chandogya Upanishad

ميرسی .در منجاست كه ب ای نخستی بار گفته ميشود كه بایی قاعلیۀ «اهیمسلا» (نفلي خشلونت)
نسبتبه همۀ موجودات ،بهج ق بانيهای مقیس ،رعایت شود .ای قاعیه در دی «جلای » بسلیار
مورد توجه ق ار ميگی د؛ اما بودا از اصطالح جییی «متا» ) (mettaبه معني «شفقت» (مشتقشیه از
«میت ا» به معني دوست) ب ای ای مفهو استفاده ك د .متا ،شفقت بيحلی و حصل نسلبتبله هملۀ
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موجودات ازجمله انسانهاست .بودا شفقت را ب ت از همۀ ارزشهای دیني ميدانی و من را نله بله
معني دوستي ص ف ،بلده در حی عشق مادر به تنها ف زنیش ميدانی و ميگویی« :عشق بليحلی و
م ز نسبتبه همۀ موجودات را گست ش دهیی؛ درست مﺜ مادری كه تنها ف زنی خلود را بیشلت از
زنیگي خود دوست دارد» ).(Jayatillake, 2008: 3

بناب ای «اص وابستگي متقاب دیییهها» بهعنوان یﮏ واقعیت بی وني ،به اضافۀ «ایلیۀ شلفقت»
بهعنوان یﮏ فلیلت دروني ،به قاعیۀ «نفي خشونت» انجامیی .تسامحﻃلبي و صلحجویي بوداییلان
ریشه در ای ساختار دارد .حال اگ كساني ب ای قاعیه نیسلتنی ،نله از روی گناهدلاری بلدله از
روی ناداني منهاست؛ ازای رو وظیفۀ ره و بودابي ،مموزش و اصالح منهاست ،نه مجلازات منلان
و بهت ی كاری كه ه كﺲ (حتي بودا) ميتوانی انجا دهی ای است كله در ایل مسلی بله منهلا
كمﮏ كنی.
قاعیۀ «نفي خشونت» بودا با ه گونه مخالفت و حتي با رقابت ناسلازگار اسلت .بلودا خلود را
مخالف ادیان دیگ یا اه رقابت با منها نميدانی و بهص احت بیان ميدارد كه هیف او از موعظۀ
دمه ص فاً بیان رنﺞ و راه رهایي از من است ،نه ستی با سای رهب ان دیني و همانگونه كه در دمله
دیه ممیه ،او در انییشۀ تعلیم قانوني است كه ف ات از دی وزی و شدست است.
«دی وزی موجب نف ت ميشود؛ چ ا كه ف د مزلوب را غمگی ميسازد.
دی وزی و شدست را رها ك ،
كسي كه در دي مرامش است ،سختگی نیست.
نف ت با نف ت داك نميشود؛ نف ت تنها با عشق محو ميگ دد.
ای است قانون جاویی» (دمه دیه.)207 :
زماني كه بودا عی تنف ( )averaو شفقت را مبنای فلسلفي نفليخشلونت قل ار داد و نجلات
انسان را در د توی ای مبنا تیوی ك د ،نتیجه گ فت كه نجات انسان در دست خود اوست ،نه در
دست منجي بی وني .همچنانده دمه دیه ميگویی:
«ما خود بی ميكنیم و خود رنﺞ ميب یم.
كژیها را خود اصالح ،و خویشت را خود داكی ه ميكنیم.

هیچكﺲ ما را نجات نخواهی داد و هیچكﺲ را یارای من نیست
بودا تنها راه را نشان ميدهی ،خود بایی من را ﻃي كنیم» (دمه دیه.)165 :
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البته ممد است تعقیب نجات ف دی ،نوعي خودخواهي و درنتیجه مخلالف اصل وابسلتگي
متقاب دیییهها تلقي شود؛ اما منظور از نجات ،دستیابي به حالت نهایي «صلح درونلي» یلا «مزادی
كام » (ساما ویموتي) ) (samma-vimuttiاست كه ف دیت انسان در من محو ميشود و انسان بلا
ازخودگذشتگي ) ،(cāgaعشق مشفقانه و رفتار روشنگ انه ) (vijjucaraṇaميتوانلی بلیان دسلت
یابی .عقلي كه چنی حقایقي را درك كنی ،عقلي «میینهگون» یا «عقل ملیرك» (pratyaveksana-

 )jnanaنا دارد كه «حدمت ب اب ی» (سلاماتا-جنامنلا) در من انعدلاس مليیابلی و عقللي كله در
راستای ایل حقیقلت انسلان را بله تصلمیمگیل ی درسلت و منطقلي سلوق دهلی« ،عقل ملیب »
) )krtyanusthana-jnanaنا دارد .راهبي كه بیی توانایي دست بیابی و در مسی مگلاهي كامل
(روش شیگي) گا ب دارد ،بیدسو ( )Bhiksuنامییه ميشود .در ای صورت «او موجلود زنلیهای
را تلف نخواهی ك د ،س قت نخواهی ك د ،م تدب زنا نخواهی شی ،او درو نخواهی گفت ،دچلار
اعتیاد نخواهی شی ،بعی از ظه ﻃعا نخواهی خورد و از جش و رقص دوری خواهلی كل د ،اهل
ریا و تظاه نخواهی بود و از عط استفاده نخواهی ك د ،او بل مسلنی ،صلنیلي یلا تخلت راحلت
نخواهی نشست و خود را از ﻃال و نق ه دور خواهی ك د».
بناب ای  ،بودا از كانال ای قانون وارد اص مهم دیگ ی در روابط میلان خلود انسلانهلا و نیل
درروابط میان انسانها بلا سلای موجلودات و جهلان مليشلود كله من اصل صللح و هم یسلتي
مسالمتممی متقاب همۀ موجودات است .ه انساني در چارچوب ارتبا متقاب با سای انسانهلا،
موجودات و جهان و بهعبارت دیگ  ،با شبدۀ بههمدیوسته از حیلات زنلیگي مليكنلی .بلا مگلاهي
نسبتبه ای اص مي توان عشق غ ی ی به خود را به نوعدوستي بیل ك د و به د ورش هملیلي و
ب دباری د داخت.
بیی ت تیب بودا با درك قاعیۀ وابستگي متقاب دیییهها به درك رنﺞهای انسلاني و چگلونگي
رفر من دستیافت و توانست بنیاني نظ ی ب ای صلح ف اهممورد .صلحي كه مبتنيبل ایل قاعلیه
باشی ،صلحي است داییار؛ زی ا ب مبنای نسبتها و روابط متقاب در سطح خُ د و كالن جهان است.
همچنی درك ای قاعیه باعث احساس مسئولیت قوی نسلبتبله رفتارهلای خلود و تقویلت
روحیۀ قیرشناسي و همیلي نسبتبه دیگ ان ميشود .به ای ت تیب ،یﮏ ف د مليتوانلی علالوهبل
رفر احساسات و افدار منفي و غی صلحممی درون خود ،ازﻃ یلق تمل ی فهلم واقعیلت مبتنليبل
وابستگي متقاب  ،نگ انيهای دیگ موجودات را بهتلیریﺞ تبلیی بله نگ انلي ﻃبیعلي خلود كنلی؛
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همچنانده بودا ميگویی« :كسي كه مشفقانه عم ميكنی ،هیچ كشمدشي نخواهی داشت؛ كسي كله
با مه باني زنیگي ميكنی ،همیشه مناسبت عم خواهی ك د» (دمه دیه.)210 :
بههمی دلی بود كه شاگ دان بودا اعماز راهبان و راهبهها در میان اجتماع زنیگي مليك دنلی و
بودا منان را تشویق به ان واگ یني نميك د؛ زی ا در زنلیگي اجتملاعي امدلان شدوفاشلین فللای
یادشیه وجود داشت .البته احتمال اختالف و تنازع در ه جامعه ازجمله در جامعۀ بلودایي وجلود
دارد؛ بناب ای بودا شش اص صمیمیت را با هیف ایجاد عشق ،احت ا  ،انسجا  ،همداری و اتحلاد
و رفر اختالف تعلیم داد» ).)Der-lan Yeh, 2006. 104
بینبرندۀصلحوآرامش
عواملاز 

-6
ب اساس مموزههای بودا ،همچنان كه فلای درون منج به مراملش بل ون مليشلود ،رذایل درون
باعث ازبی رفت صلح و مرامش بی ون ميشونی .رذای درون مجموع صفاتي است كه دیییمورنیۀ
رنﺞ هستنی .بودا در موعظهای به ماهیت و علت رنﺞ ميد دازد .او درحالي كله بلا شلاگ دانش در
حال صعود ب كوه بود ،به دایی نظ ميكنی و ميگویی« :جهان در سه متش ميسوزد؛ من متلشهلا
عبارتانی از :متش «ح
ح

و مز ،متش كینه و متش جه ».

و ﻃمر و نف ت ،از حاالت ﻃبیعي در وجود انسان هستنی و انسان قادر است بلهمسلاني

منها را كنت ل كنی ،اما اگ ای سه ویژگي با تعصبها و اعتقادات هم اه شونی ،بهم اتب سختتل
خواهنی شی.
تيانتای ،فیلسوف بودایي ق ن ششم در چی  ،دربارۀ ای عوام ميگویی« :بنیادیت ی عوامل
تباهي ،تباهي ناشي از افدار و امیال است .ای ها باعلث مللودگي گذشلتۀ زنلیگي نیل مليشلونی.
ملودگي انییشه به دلبستگي بیشازحی و غی معقول به اییهها یلا ایلی ولوژیهلای خلا

م بلو

است ».ازنظ تيانتای ملودگيهای امیال و افدار از مهلدات اصلي بهشمار ميرونلی؛ چ اكله ایل
ملودگيها در اف اد موجب ه جوم ج و اختالل در خانوادهها ،مل و دول ميشونی .ای ملودگيهلا
از نسلي به نس دیگ منتق ميشونی و در بی اف اد ،اقوا  ،مل و دول نف ت و خشونت تلاریخي
ایجاد ميكننی» (.)Kawada, 1999: 5

بناب تعالیم بودا« ،جه » عام اصلي رنﺞ و ناخشنودی بهشمار ميرود .جه چلون ملانعي در
ب اب دییگان انسان است ،با وجود من نميتوان واقعیت اص وابستگي متقابل دییلیههلا و رابطلۀ
متقاب همهجانبۀ منها را دیی؛ یعني انسان نميتوانی جهان و خود را منچنان كله هسلتنی ،ببینلی و
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بههمی دلی خود را تافتۀجیابافته از دیگ ان ميدنیارد و مفاهیم «م » و «ملال مل » در او تقویلت
ميشونی .نادییهگ فت اص وابستگي متقاب  ،باعث ميشود كه انسان در ه روییادی در وضلعیت
و ش ایط دیچییهای ق ار بگی د و در ه روییاد خا

 ،اظهار بیگانگي داشتهباشی و به ایل ت تیلب

امدان ارزیابي صحیح ای روییاد و واكنش بهموقر از او سلب ميشود .نبلود شلفافیت در علل و
مثار روییادها بهناچار انسان را بهسوی درگی ی و منازعه سوق مليدهلی و ایل روحیله منجل بله
ناامییی و ت س همگاني ميشود؛ بناب ای جه در بودیسم بهعنوان عام اصلي خشونت ،درگی ی
و جنگ بهشمار ميرود .عالوهب ای  ،جه موجب ح

و مز نی ميشود؛ بهگونلهای كله انسلان

همواره بهدنبال تحقق خواستههای خود حتي به قیملت رنلﺞ دیگل ان مليشلود ( Der-lan Yeh,

.)2006: 97
بودا دلبستگي را بهعنوان یدي از علل اصللي درگیل یهلای درونگ وهلي و بل ونگ وهلي
ميدانی .ه چه دلبستگي قویت باشی ،وسوسلهانگیل ی بیشلت خواهلیشلی و رفتارهلای اف اﻃلي،
درگی یهای شیییت ی بهوجود ميمورد .وابستگي به دییگاهها و اص ار ب صحت نظ ات ،اییههلا
و روشها منج به تعصب ،قطبیت ،نادییهگ فت دییگاههلا و شلیوههلای دیگل و درنهایلت نفلي
اف ادی كه از «ما» متفاوت هستنی ،ميشود .ای خودمحوری باعث ميشود كه انسان رابطۀ خلود را
بهشیت از شبدۀ حیات قطر كنی .كسي كه همواره در تالش اسلت كله بله ف اتل از خودمحلوری
بنیادی ب سی ،در حالت صلح و مرامش دروني بهس ميب د .قلب چنلی فل دی بلا حدملت اصل
وابستگي انواع روش است و با روح شفقت لب ی است.
-7اصل«وابستگیمتقابلپدیدهها»دردنیايجدید
تمین میرن ام وزی دارای یﮏس ی ویژگيهاست كله در میلی بلودا بله منهلا «تبلاهي ناشلي از
گذشللته» ملليگوینللی و نشللانههللای من مات یالیسللم رایللﺞ ،سلللطۀ ظالمانلله بل ﻃبیعللت و مصل ف
لجا گسیخته است .از دورۀ جنگ س د ،جهان گ فتار تلادهای گست دۀ ناشي از دلبسلتگيهلا بله
ایی ولوژیها شیهاست .ایی ولوژیها مانیگاری بیشت ی دارنی و اگ با ح

و نفل ت درممیختله

شونی ،مثار مخ ب بسیاری ب جای ميگذارنی .در دهلههلای دیشلی ملا ایلی ولوژیهلا را تج بله
ك دهایم .دو مدتب ب رگ جهان را به دو اردوگاه تقسیم ك دهبود .در حال حاض مشاج ۀ بی ایل

4

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

48

ایی ولوژیها بهتیریﺞ از بی رفتهاست ،املا هنلوز مشلدالت ناشلي از ملليگ ایلي ،نژادد سلتي و
ف قهگ ایي باقي است ).)Bhikkhu, 1993: 3
منشﺄ بسیاری دیگ از درگی یها ،احساسات نامعقولي چون ناسیونالیسم اف اﻃلي اسلت كله در
بودیسم منها را ج و ملودگيهای امیال و انییشهها ﻃبقهبنیی ميكننی .دیش فت فنلاوری در قاللب
توسعۀ صنعتي ،تق یباً تبیی به یﮏ اب ار ح

و مز و نف ت شیه و بله جلای توسلعۀ انسلان یلا

كیفیت زنیگي ،مص ف لجا گسیخته و مسمومیت در اشدال مختلف را باعث شیهاست .در چنلی
ش ایطي ،بایستي با گست ش افق دیی خود و با به همنیی از قانون وابستگي متقابل دییلیههلا ،بله
گست ش صلح در جامعۀ بش ی كمﮏ ك د و ازﻃ یق صللح دایلیار و هم یسلتي مسلالمتممیل و
هماهنگ با اكوسیستم جهاني ،صلح با ﻃبیعت را بنیان نهاد .بیی منظور ،نخسلتی قلی بل ای هل
بودایي دقتنظ در خود و حوادث اﻃ اف است ،همچنان كه بلودا مليگویلی« :بلهمنظلور توقلف
ن اعها ،بایی با دقت از ذه خود م اقبت نمود و مگاهي خود را ارتقا داد» (دمه دیه.)75 :
اص وابستگي متقاب  ،جهان را متشد از ارتباﻃات و مبادالت دویلا در میلان هملۀ موجلودات
جهان ميدانی .شبدۀ دیچییۀ عل و ش ایط در ه روییاد خلا

 ،بیشلت بل روی ف اینلی و علل

تم ك ميكنی ،نه ب روی نتایﺞ نهایي .در گذشته ،صلح بهعنلوان مرملاني مطللق و متعلالي درنظل
گ فته ميشی و بههمی دلی هیفي غی واقعي و غی قاب دست س بهشمار مليرفلت .مل د در علی
حال كه مشتاق من بودنی؛ اما عمیقاً در دل ميدانستنی كه صلح در ای دنیا محتم بهنظ نميرسلی.
ام وزه اكﺜ محققاني كه در زمینۀ صلح مطالعه و كنداش ميكننی ،معتقینی كه صلح بله هلیچوجله
حالتي داییار در انتهای تون نیست ،بلده ت كیبي از تعامالت دویاست كه بهدنبال شل ایط دا ملاً در
حال تزیی همۀ نی وها و عوام درگی بهدست ميمیی؛ بناب ای  ،ای گونه نیست كه در تالش بل ای
ایجاد صلح تنها عوام م تبط و ش ایطي كه بهظاه بهﻃور مستقیم به صلح منج ميشود یلا فقلط
اقیاماتي كه میاخلۀ مستقیم در ح منازعات دارنی ،دارای اهمیت باشلی .ایل نگل ش جییلی بله
سازوكار صلح و حفظ من ،كامالً مطابق با جهانبیني بلودایي اسلت .علالوهبل من ،ملواردی چلون
جهتگی ی درست ،ایجاد زمینههای صلح ،تقویت عوام و ش ایط دیییمورنیۀ من و دیشلگی ی از
عل و عوام ایجاد خشونت ميتواننی نقش مؤث ی در ای زمینه ایفا كننی.
ازنظ یوهان وینسنت گالتونگ ( ) 1930جامعهشناس و ریاضییان ن وژی و بنیانگلذار اصللي
رشتۀ «مطالعات جنگ و صلح» در دانشگاه اسلو ،قانون وابستگي متقاب دیییههلا در میلی بلودا و
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جهانبیني حاص از من موجب غنای دژوهشهای صلحمحور شیهاست .ازنظ او ام وزه ای نلوع
تحقیقات تبیی به یﮏ ف اینی دیوسته شیهاست كه به جای تحقیقات تﮏبُعیی ،از ﻃیف وسیعي از
دییگاهها و مجموعهای از تالشهای كوچﮏ اما هماهنگ در ابعاد مختلف به ه ميب د؛ زیل ا ایل
سیستم مبتنيب شبدۀ دیچییهای از روابط درونگ وهي است .او بل ای ایندله در شل ایط مختللف
چنی تزیی ات مناسب و میاومي وجود داشتهباشی ،به جلای ملذاك ۀ بلی گ وهلي بلا تهییلیهای
دا مي ،ب ب گ اری گفتوگوهای منظم بلی هملۀ ﻃل فهلای درگیل  ،در سلطوح بلی الملللي و
غی دولتي تﺄكیی دارد و خاﻃ نشان ميكنی كه جهان درحال ورود به عص جیییی از سیاستهلای
تعاوني و ح اختالفات بی المللي است .در چنی ش ایطي تﺄكیی ب رونی درحال تزیی و وابستگي
دروني واقعیت ميتوانی الها بخش انییشمنیان و فعاالن صلح ب ای ابیاع روشهای نومورانه بل ای
ایجاد صلح و دیشبُ د ب نامههای م بو به من باشی (.)Galtung, 1993: 24
عليرغم اینده ب ق اری صلح در س اس جهان كار بسیار دشواری است؛ اما درواقلر در سلطح
جهاني ،بهت ی هیف است .واقربینانهت ای است كه بایی از هلماكنلون در سلطحِ محلیود خلود،
خانواده ،انجم و منطقه با اقیاماتي نظی بهوجودموردن «منطقۀ صللح» كلار را شل وع كل د .یلﮏ
نمونه از ای نوع فعالیتها نهاد بی المللي سوگا گاكي ( )SGIاست كه یﮏ مؤسسۀ بودایي اسلت.
ای مؤسسه با ف اهمساخت محیطي همیالنه و با دشتیباني معنوی ،دردي تمل ی شلفقت در میلان
اف اد است .هیف ای نهاد د ورش نجاتبخشان (بودی ستوهها) ب ای دنیای ام وز اسلت .جهلاني
كه در من ،خودخواهي افسارگسیخته اختالالت عمیقلي در درون انسلانهلا ایجلاد كل ده و باعلث
ازدسترفت بینش انسان نسبتبه هن هم یستي با ﻃبیعلت شلیهاسلت .ایل اجتماعلات كوچلﮏ
ميتواننی در ایجاد رابطه و درك متقابل مفیلی باشلی و در حدلم واحلههلای انسلاني عمل كننلی
(.)Kawada, 1999: 7
در جهان ام وز ،نجاتبخش كسي است كه بتوانی وضعیت را به نفر صلح و مرامش دگ گلون
كنی .او كسي است كه با انجا اعمالي كه درواقر تجلي حدمت و شفقت هستنی ،در دي كمﮏ بله
جامعۀ بش ی است .كسي كه به فد نجات بش یت است ،تما همّ و غمّ خلود را صل ف كلاهش
رنﺞ و مال و ایجاد شادی ب ای خود و دیگ ان ميكنی .چنی عملي را ميتلوان «انقلالب انسلاني»
نامیی .حالت دروني چنی ف دی را ميتوان حالت ناشي از مرامش معنوی تلقي ك د .در میی بلودا،
وجود صلح بستگي به ای نیارد كه چه اتفاقي ب ای م د ميافتی؛ بلده بیشت به ایل بسلتگي دارد
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كه چه نگ ش و دركي نسبتبه من روییاد وجود دارد و چه واكنشي نسبتبه من انجلا مليشلود.
درك صحیح مجموعه عل و ش ایطي كه باعث ایجاد یﮏ حادثه شیه و واكنش مناسب به من ،تنها
ميتوانی ناشي از وجود بینشي باشی كه مبتنيب اص وابستگي در وجود است .همانﻃور كله بلودا
ميگویی« :حال كه در صلح سدني گ ییها (به روش شیگي نا ممیها و نسبتبه قلوانی جهلاني
مگاهي یافتها ) ،از دشواریها استقبال مليكلنم و در میلان مل د خشلمگی  ،شلادمان بله زنلیگي
ميد داز » (دمه دیه.)8 :
بناب ای ه كﺲ بهتنهایي ميتوانی در راستای تحقق اهلیاف بل رگ صللح جهلاني و سلعادت
بش ی تالش كنی .درخصو

مسا

م بو به امنیت و توسعه ،بودیسلم اصل علی خشلونت را

ت ویﺞ ميكنی و خواهان تحولي اساسي در زنیگي انسانها و گذر از زنلیگي مبتنليبل تعلقلات و
امیال مادی به ارزشهای وجودی و معنوی است كه ای به معني عملليسلاخت اصل شلفقت در
زنیگي است .در مورد حقوق بش نی تملا افل اد جامعلۀ بشل ی ملي تواننلی شلفقت و حدملت
بينهایت را در خود متجلي سازنی .ب اساس میی بودا ،ه گاه همۀ ادیان با مختصات خا

خلود،

با سه امور مهلﮏِ مز ،نف ت و جه مبارزه كننی و درعی حال ب ای حل و فصل مسلا

جهلاني

همداری كننی ،ای ميتوانی بسیار نوییبخش باشی .درواقر ،دلورالیسم ف هنگي و میارای دینلي در
بودیسم به همی معناست.

5

در مورد مشتي با اكوسیستم ،عقییۀ بودایي هم یستي خالق با ﻃبیعت است .شفقت درنظ بودا
تنها منحص به انسان نیست؛ بلده شام تما موجودات زنیه است .اص توسعۀ داییار را مليتلوان
در ای هم یستي خالقانه با ك ﻃبیعت دیی؛ بهعنوان مﺜال نهاد «اس.جي.می» در ﻃیف گسلت دهای
از فعالیتهای محیط زیستي وارد شیهاست و از د وژۀ جنگ كلاری در مملازون و جاهلای دیگل
حمایت ميكنی.
در ح و فص چالشهای جهاني ،بایستي مموزه های ارزشمنی و بنیلادی ادیلان ملورد توجله
جیی ق ار گی نی .سبﮏ زنلیگي مبتنليبل صل فهجلویي در انل ژی ،بازیافلت منلابر و دليگیل ی
ارزشهای معنوی باشی .هیف اساسلي ارتقلای مگلاهي ،نسلبتبله انسلانیتِ مشلت ك و احسلاس
همبستگي با ارگانیسم زنیۀ زمی باشی .همچنی بایستي در راستای اهیاف سودمنی عللو زیسلتي
ازجمله مهنیسي ژنتیﮏ ب اساس حدمت تالش ك د و از سنتهای دیني و اخالقي در ایل زمینله
به همنی شی.
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جهگیري
-8نتی 
در مموزههای بودا مهلدات حیات مز ،نف ت و جه هسلتنی .ایل مهلدلات ابتلیا در درون انسلان
شد ميگی نی و درنهایت ك بش یت را درب ميگی د؛ بناب ای با فهم روش ميتوان مثار مخل ب
ای مهلدات را خنﺜي و منها را تبیی به عوام صلحممی ك د .ب اساس مموزههلای بلودا ،صللح و
شادی در جامعه مستل

صلح و شادی دروني است و ه كﺲ دیش از ه چی ميبایست منهلا را

در درون خود تﺜبیت كنی .ای صلح دروني حالتي است كله بلا حدملت و شلفقت همل اه اسلت.
ازمنجایي كه ه انساني در چلارچوب ارتبلا متقابل بلا سلای انسلانهلا ،موجلودات و جهلان و
بهعبارتدیگ  ،با شبدۀ بههمدیوستهای از حیات زنیگي ميكنلی ،بلا مگلاهي نسلبتبله ایل اصل
مي توانی عشق غ ی ی به خود را به نوعدوستي بیل كنی و به د ورش همیلي و ب دبلاری بپل دازد.
قاعیۀ نفي خشونت در اخالق بودایي مبتنيب ای مموزه است كه دیگ موجودات زنلیه ماننلی ملا
هستنی؛ ما بایی با منها بهگونهای رفتار كنیم كه ميخواهیم با ما رفتار شود .احساس هملیلي حدلم
ميكنی كه ف د دییگاهي احت ا ممی و غی خشونتممی نسبتبه همۀ موجلودات داشلتهباشلی .ایل
همان روحیهای است كه منج به دییایش احدا ش یف هشتگانه ميشود .درنهایت اینده رویدل د
بودی

به صلح ،ميتوانی زمینههای مشت كي ب ای دیگ سنتهای دیني نی ف اهمكنی .عوام ایجاد

صلح واقعي و داییار ميتوانی ازﻃ یق گفتگو و تبادل و همداری بيوقفه ديگی ی شود و درنهایت
گست ش دوستيها و تفاهمها را دردي داشتهباشی.
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