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  هدكيچ
 یـکبـه  ،انـه)یدا (تـرواده و مهان بـویـیآ یان اصلیجر در دو آن تیه اهمکاست  ییهااز آموزه یکی ،رونا)ک( »يهمدرد«
 ،انـهیارهـت و در مها يبرا یتنها مقام ،ه در تروادهکاست  ين مقام از مقامات چهارگانه معنویسوم يست. همدردیزان نیم

تـو « یـیآمـوزة ودا ،)1860- 1788( آرتـور شـوپنهاور يگردد. برایز میمنجر به نجات ن ،ستوهیبود یاصل یژگیعالوه بر و
 ياصـل همـدرد يربنـاین آمـوزه را زیهمـ يو .گفتیه همواره از آن سخن مکاست  یکیزیحدت متافهمان و ،»یهمان

همـان آمـوزه  كدر یعنـی ،یقت هستیحق كق دریا از طریزدودن ما معتقد استا دانسته و یرنج را ما يربنایز او داند. یم
ه کـافتـد یاتفـاق مـ زمانیز یاز سنساره ن ییگردد. رهایم یقیو فرادانش حق» خود - نه«منجر به تحقق آموزة  ،یتو همان
ار یانـه بسـیمها ين بـودایـیر در آین سیگردد. ایروانه محقق مین ،رونا و پس از آنک یعنی ؛گردد یعمل» خود - نه«آموزة 

ا یـسـتوه اسـت. نجـات یبود ییه هـدف نهـاکـانه است یمها ين بوداییآ یمشخصۀ اصل يهمدرد درواقع،پررنگ است. 
 ين بـودایـیبـه آ يفلسـفۀ و جهـت،ن یداند و از این مکمم یه فلسفۀ شوپنهاور آن را به سختکاست  يزیچ ،يرستگار

  شود.یم یکترواده نزد

  .شوپنهاور، ترواده، انهیمها، ن بوداییآ، رونا)ک( يهمدرد ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ي گونـاگون هاینان و آیادی ،در اخالق مطرحین مباحث ترمهمیکی از  ،موضوع همدردي یا شفقت

ه کـنیوجـود ا بـاانـد. همدردي را توصیه کرده ،هایی متفاوتبا بیان گوناگون، هاینان و آیاست. ادی
ت یـان اسـت و از اهمیـر ادیتر از سـاتر و پررنـگجامع، ترار عمیقیدر اسالم بس يموضوع همدرد

ن یـینظر در آموضـوع مـورد یجـیو نـه ترو یقیتطب یمقاله حاضر به بررس، برخوردار است ییواال
احمـدي، ؛ 1390ر.ك: آزادیـان، یشتر در مـورد آیـین بـودا (براي بررسی ب پردازدیم شوپنهاورو فلسفۀ  ییبودا

لسـوفان یو ف یاتـب مختلـف فلسـفکان میـدر فلسـفه غـرب در م .؛ )1388بهمن، حسینی قلعـه؛ 1390
اخـالق خـود برشـمرد.  يبـرا یانیـبنعنوان بـه را يه همـدردکـبود  شوپنهاور آرتورگوناگون تنها 

ن یـا یقـیتطب ین پژوهش بـه بررسـیدارد در ا ییبودا ییان او رنگ و بویمورد ب يهمدرد ازآنجاکه
همدردي مشخصه و خصوصیت انسـان رسـتگار ، در آیین بودام. یپردازیتب مکن دو میمفهوم در ا

ست کـه مـا یـک تنها در گرو درك این حقیقت ا ،است. در این آیین رستگاري و نجات از سنساره
 ،فلسـفی و فیلسـوفان گونـاگون گونـاگوندر میان مکاتب  ،غرب ۀروحیم در هزاران بدن. در فلسف

بنیانی براي اخالق خود برشمرد. آمـوزة همـدردي عنوان به بود که همدردي را آرتور شوپنهاورتنها 
شـدت بـا آیـین بـه  ،از این جهـت . این آیین،هدف نهایی انسان متعالی است ،شوپنهاوردر فلسفۀ 

بـودا از جایگـاهی ویـژه  آیـینبا  آن بررسی دیدگاه وي و شباهت رو،ازاین .بودایی همخوانی دارد
کنـونی در  Gdansk( در شهر مستقل دانزیگ 1788فوریه  22که در  ،آرتور شوپنهاوربرخوردار است. 

شابه بنیادین آن را اولین فیلسوف غربی است که آیین بودایی را جدي گرفت و ت، متولد شد لهستان)
 بسـیاري دارد. جلوةهمدلی با دین بودایی  ،شوپنهاوربه رسمیت شناخت. در فلسفۀ  ،خود ۀبر فلسف

فقر و کشتن نفس و تن سپردن به مرگ بـراي رهـایی از  ،زندگی پارسایانه ،همچون بودا ،شوپنهاور
فتـاده اسـت کـه دیگـران را انسان چنان در دام مایا ا وي،دارد. در نظر خواست زندگی را بزرگ می

بـه صـراحت کامـل و بـا شـکلی  ،همچون دین بـودایی ويبیند. گیرد و جز خود را نمینادیده می
عنـوان کـرد  1818در  خـود اثر اصلی در مقدمۀ ،شوپنهاورداند. تنها راه رهایی را نیروانه می ،سلبی

پـذیرش دیـدگاه  ةخواننده را آماد نافالطوآشنا باشد و دانش  کانت ۀبا فلسف که خواننده باید کامالً
را  وي فلسـفه بسـیار بهتـر ،مطلع باشـدو اوپه نیشدها اي که از وداها سازد و اینکه خوانندهوي می
عجیب و حتی بیگانه نخواهـد ، براي این فرد شوپنهاورزبان  ،صورتزیرا در این ؛دکرخواهد درك 

در بـاب اراده ( »On Will in nature« و با عنـوانبه بودا با چاپ اثري از ا شوپنهاورشور و شوق  بود.
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هـاي سـخنی از آمـوزه ،در ایـن کتـاب وي هرچنـد. بیشتري یافتنمود  1836) در سال در طبیعت
تـوجهی را بـه آیـین بـودایی بخـش قابـل ،شناسـیاي در چـیناما در مقاله ،بودایی به میان نیاورده

شـنهادي او بـراي مطالعـات عمـومی زنـدگی و هاي پیاختصاص داد که شامل فهرستی از خواندنی
به همدردي بیکـران  ،»پرده مایا«زدودن فرد خوب از طریق  :معتقد است شوپنهاورآموزش بودا بود. 

. مانـدمیمایا گرفتار  ةدر پرد، داندکه دیگران را غیرخود می، فرد بدسیرت ،عکسهبیابد و دست می
بلکـه نشـانه  ،راز بـزرگ اخـالق تنهانـهاست کـه آن را  يابه اندازه ،و اهمیت او بر همدردي تأکید

-هاي هنـدوییگیري از آموزهبا نقد عقل کانتی و بهره شوپنهاور ،داند. در این راهرستگاري فرد می
علت بررسی آموزه همدردي میـان ایـن دو مکتـب در  ،همین امر .یافتبه این نظریه دست ،بودایی

رسی مبحث همـدردي در دو جریـان تـرواده و مهایانـه و نیـز در به بر ،این تحقیق است. این مقاله
  .پردازدمی شوپنهاورفلسفه 

  . همدردي (كرونا) در آيين بوداي ترواده۱
است. چهار  )Brahma-Vihāra(یکی از چهار برهمه ویهاره  ،همدردي یا کرونا ،در آیین بوداي ترواده

همـدردي ، )mettā(مهـر ، کرانـهه چهـار بیمعـروف بـ، یا مقامات چهارگانۀ معنـوي ،برهمه ویهاره
)Karuā( ،از شادي دیگران شاد بودن )muditā( و یکساندلی )upekkhā( یـکهر ،هستند. در آیین بودا 

با توصیف زیر از کرونا بـه درك ایـن  ،ع. پاشاییاند. به یکدیگر وابسته ،از چهار مقام برهمه ویهاره
  کند:وابستگی کمک بسیاري می

نمـودگی و لـرزد و قسـمی حالـت دلدلشـان می ،دیگران را دسـتخوش رنـج ببیننـدنیکان چون 
یعنـی غمخـوارگی یـا دلسـوزي.  ؛شـودخوانـده می »کرونا«شود که غمخوارگی در آنان پیدا می

بـه معنـی ، و نه دلسـوزي تنهـا، از میان بردن رنج و اندوه دیگران است ،ترین نشانه کرونابرجسته
دردي عمیق است.[...] از کروناست که حقیقت رنج همواره پیش چشـم مـا کنونی ترحم. کرونا هم
یعنی این حقیقت که جانـداران  ؛حقیقت رنج است، بنیاد واقعی غمخوارگی، روشن و آشکار است

دانند و نه راه رهایی از آن را. نه ریشه واقعی آن را می کهدرحالی، اندهمه از نادانی دستخوش رنج
چون این راه آنان را بـه  ؛گانۀ برین به دیگران استنشان دادن راه هشت، گیبرترین تجلی غمخوار

و اوج آن از ، برد. [...] تجلی غمخوارگی در رهایی از آزار و ستم اسـترهایی از رنج و آزادي می
  .)64ـ63ص، 1386، (پاشایی آزردن و رنجاندن و ستم رواداشتن به دیگران است هرگونهمیان بردن 

ــا ــ :لی آمــده اســتدر کــانون پ ــا (م ــرم می ،هر)ـمیت ــه دل را ن ــدحــالتی اســت ک ــ .کن  وداگوسهـب
)Bhadantācariya Buddhaghoṣa(  موریتـا«گویـد: می، م5مفسر و دانشمند آیین بوداي ترواده در قرن ،
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شـود کـه در بنـد هشـت دلی نیز در دلی پیـدا میاوپکا یا یکسان .شاد بودن از شادي دیگران است
نام و ننگ ، سود و زیان، رنج و خوشی، یعنی دستخوش ستایش و سرزنش ؛نباشد جهانیشرط این

گیري دردي و گوشـهاعتنـایی و بـیاي بیگونـهبهدلـی بـدل یکسـان ،نشود. اگر غمخوارگی نباشـد
هـاي دیگـران تبـدیل بـه تـرحم و از مشـاهدة رنج، شود که غمخوارگیمی موجبشود. شادي می

غمخـوارگی لبخنـدي بـه لبـان هـیچ کـس بـاقی ، ي همدالنه نباشـددلسوزي پست نشود. اگر شاد
  .)66-62ص ،(همانگذارد نمی

شـود. مـی منجر بـه پایـان سنسـاره، که وصف شدايگونهبهتحقق کرونا ، در آیین بوداي ترواده
دانند و میتا را میل بـه کرونا را تمایل به حذف آسیب و درد و رنج از دیگران می، ايمفسران ترواده

  .)187-186، ص 1998(گِتین، انگارند خوب و شاد بودن براي دیگران می

  . همدردي (كرونا) در آيين بوداي مهايانه۲
ه به ک ياشدهبالقوه و وجود روشن يبودا اصطالح(  Bodhisattva بودیستوهمشخصۀ اصلی  ،کرونا یا همدردي

هاي دل ویژگی ،است. کرونا مه ویهارهکرونا یکی از چهار بره همچنین .است) پردازدیق میعم يهمدرد
آخرین  ،مهاکرونا (همدردي عمیق) ،عشق و احترام به تمام موجودات زنده دهد.و قلب را نشان می

 هاانساناختصاص به  ،گسترش کرونا .)278، ص 2008(آیرونز، گانه بودا است لت از فضائل هجدهفضی
نسبت به  ،درنتیجهتمام موجوداتِ مُدرِك هستی و  کرونا همدردي نسبت به، ندارد. از نظر آیین بودا

بودیستوه از کرونا نیرو «ست: هاانسان مختص به ،تمام موجوداتِ زنده است. اما درك و تجلی کرونا
در آیـین  .)43-42، ص 2003(گیاتسـو، » همۀ موجودات با ادراك را آزاد کنـد که کندگرفته و عهد می

هاي اصلی بودیستوه در فرادانش یا فراشناخت از مشخصه( )prajña(ا کرونا ویژگی پرگی ،بوداي مهایانه
به این معنا که کرونا با افزایش فرادانش (پرگیـا)  ؛کنداست و با آن همراهی می )آیین بوداي مهایانه

معـادل اصـطالح این اصطالح،  .هستند کهچنان ،دیدن حقیقت اشیاء است ،گردد. فرادانشبارور می
یکی از نقاط تمایز میان ترواده  ،. این تفسیر در مهایانهاست یدر عرفان اسالم» یما هکاء یاالش یارن«
فرادانش  .)228، ص 1998(گِتین، دهد مهایانه است که در آرمان ارهت و بودیستوه خود را نشان می و

تغییر  کند که کیفیات ذاتی همۀ چیزهاي این جهان را ببیند و قانون علیت وحقیقی به انسان کمک می
به هم وابسته و به  را چیز در جهانهمه توانمی ،فرادانش حقیقی باها را بشناسد. در همۀ پدیده مؤثر

جهان همچون یـک ، یا تنها ما محق باشیم ،اگر تنها ما داراي فرادانش باشیم ، درك کرد.هم سرشته
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و از راه رستگاري جدا  یستندبرخوردار نفرادانشی  که از مردم زیادي ،بهتر نخواهد شد. بنابراین، کل
روح همـدردي در  درواقـع،و  شـود، حس میرا از یک چنین موقعیتیآنها  انگیزه رهانیدن، اندشده
  .)341-340ص، 1389، (نیوانو جوشدهاي ما میدل

 و )Kuan Yin(در ژاپن  ،)GuanYin( ییندر چین گوآن  ،بودیستوه اولوکیتشوره، در سراسر جهان مهایانی
  مظهر کروناست. )Chenresi( در تبت

بودیسـتوه  کتـاب، یکـی از معتبرتـرین متـون در مسـیر بودیسـتوه شـدن ،در آیین بوداي تبـت
در بخـش هشـت  ،دوهشانتی است. )Shantideva( دِوَهشانتیاثر  ،)Bodhisattva caryāvatāra( چَریاوَتاره
در ابتدا تـالش بـراي تفکـر «ردازد: پبه توصیف مراقبه براي وصول به کرونا می گونهاین، این کتاب

نگهبـان همـه بـاش  ،بر یکسانی خود و دیگران. در خوشی و ناخوشی همه یکسان هستند. بنابراین
ها بسـیار و مجـزا هسـتند. امـا همـه یکـی ها و دیگر اندامدست. که نگهبان خود هستی گونههمان

  .)123ـ122، ص 2006دِوَه، (شانتی »هستند. ما یک روحیم در هزاران بدن

  . نجات در ترواده و مهايانه۳
از راه تالش انسان قابل کسب اسـت.  ،راه نجات به وسیله ارهت شدن است. مقام ارهتی ،در ترواده

زیرا داراي آگاهی از حقیقت دوکـه و نیـز  ؛بیشترین امکان ارهت شدن را دارند ، راهباندر این میان
در همین حیـات دنیـایی  ،که شایستۀ مقام ارهتی باشد ،داراي اعمالی خالصانه هستند. راهب ترواده

در درجـۀ اول ، هاي دیگرچون دین ،آیین بودا. )423، ص 13، ج 1987(وایمَن، شود به نیروانه نایل می
توان به جامعه یاري رساند. اما بهتر می، تربا تعالی فرد به یک زندگی عالی زیرا ؛به فرد بستگی دارد
دوسـتی نهـاده شـده و راه بـر بنیـاد نـوع ،به جامعه هم بستگی دارد. این دیـن ،آیین بوداي مهایانه

و چـون ، کوشـدوجودي است که بـراي رهـایی دیگـران می ،بودیستوه شالوده آن است. بودیستوه
، گذرانـداش را اساساً در نیکـی بـه دیگـران میهدف بوداییان حقیقی مهایانه دینی است که زندگی

هدف زنـدگی « ،ها. از نظر مهایانی)123ص، 1380، (سوزوکیرا در نظر دارد پس هم فرد و هم جامعه 
 ،وقتی که ایـن مقـام حاصـل شـد .اي استبلکه به مقام بودیستیوه ،بودایی نه رسیدن به مقام ارهتی

بـه ایـن معناسـت ، تر تحقق خواهد یافت. وقتی بودا دیگر تاریخی نباشدت آسانیییا بودا» بوداگی«
 »بوگه کایـهسـم«پس چیزي است که در اصطالح به ، طالح قوانین طبیعت هم نیستکه تابع به اص

)Sambugakaya( و هـر گفتـاري کـه از او در ، منـدي یـا خوشـدلییعنـی کالبـد بهره ؛معروف است
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در جهـان  ،در این مقام دیگر ،در این مقام گفته شده است. به این ترتیب و هاي مهایانه آوردهسوره
رخـت بـه جهـانی دیگـر ، اي اسرارآمیز به فرمان وحدت وجودي برتـرگونهبهبلکه  ،نسبیت نیستیم

، کـرانیعنـی همـدردي بی، ها این حالت فراتر از طبیعت بودن را تجلی مهاکروناایم. مهایانیکشیده
 ،در سـر دارنـد» مـن«یا » خود«دانند. کسانی که اندیشه کران دل بودیسیتوه مییعنی عشق و مهر بی

یعنی فرارونده و متعالی یا  ،»کرانبی«یا » بزرگ«زیرا که  ؛کران را دریابندانند این همدردي بیتونمی
کران است که بـودا را از عشق است. این مهر و همدلی بی هرگونهیعنی همدردي که اساس ، مطلق

هـر  ،یانـهدر مها .)48ص، ان(همـکشد تا آزادي را به جهان عرضه کنـد عوالم دیانه یا تفکر بیرون می
کـه در آن تنهـا  ،بودیستوه شود. بر خالف تـرواده، تواند با خاموشی عطش و امیال خودانسانی می

 ،هـدف از بودیسـتوه شـدن ،همچنین در مهایانه. )332، ص 8، ج 1980(پوزین، یابند راهبان نجات می
  آراسته به فضائل اخالقی زیر است: ،گسترش کرونا است. بودیستوه

کمال . 6 کمال همت؛. 5 ؛کمال فراشناخت. 4 کمال ترك؛. 3 کمال سلوك؛. 2 گی؛کمال بخشند. 1
اگر این فضائل در  .دلیکمال یکسان. 10 کمال مهر؛. 9 کمال پایداري؛. 8 کمال حقیقت؛. 7 بردباري؛

  .)202، ص 2009، پُل( ي دیگر را نجات دهدهاانسانتواند می ،روشن شده باشد انسان وجود
ش بـر تأکیـدامـا ، گیـردبه هیچ وجه همدردي و همدلی بـا دیگـران را نادیـده نمی ،هبا آنکه ترواد

ش بـر تأکیداما ، با آنکه از فرزانگی و فراشناخت غافل نیست نیز شدگی فردي است. مهایانهروشن
انـدازد. در مهایانـه بر تـرواده سـایه می ،آشکار است که در این بخش از آیین بودا يحد بههمدلی 

اگـر ، شدگیارزش روشن :پرسدبراي پرداختن به همدردي است. مهایانه می ،فراشناخت رسیدن به
، (سـوزوکیپـس در چیسـت؟  ،که دیگران را به واالترین نیک یا خیر اعلـی برسـاند این استنه در 

، غـذا، ثـروت :دهـدهدیـه می همه دارایی خود را بخشـیده، بودیستوه ،. به همین دلیل)38ص، 1380
هاي زیـادي . داستانش رابه غیر از پدر و مادر ،همسر و فرزندانش ،ی و یا حتی اندامزندگ، پوشاك

 ،بودیستوه آزادانـه و بـدون اینکـه حتـی از او درخواسـت شـود ،آنها جاتکه وجود دارند که در در
کمک  ،ترین عامل براي کسب فضائلپس اصلی .)203، ص 2009، پُـل(بخشد چیزهاي باارزشی را می

  و نجات آنهاست. به دیگران
اهمیت  روشنیبه ،میالدي هفتمق.م تا قرن  دومبه تحوالت آیین بوداي مهایانه از قرن  با نگاهی

یکـی از ، خواهانـه را. مهایانـه در آغـاز کوشـش نیـککـردمشاهده  توانمی روزافزون همدردي را
ن مقصـد دور را فرامـوش آ، اما گویا مهایانۀ دورة آخر، داندهاي رسیدن به روشنی و بیداري میراه
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شـتابی  ،براي رسیدن به بودي و بودا شدن ،بودیستوهدرنگ کند. ، دهد که در راهو ترجیح می ،کرده
طور بـه شـدنجهـانیهمۀ زندگان را در کار ایـن، ايتواند در همان مقام بودیستوهاو می زیرا ؛ندارد
دوسـتی مقصـد شـمرده  ،انسان که خود جهت وجود داردي یاري کند. کشش آشکاري به این مؤثر
در همـین  همچنـینجدي به بودا شـدن بیندیشـد. طور به ،اولوکیتیشورهرسد زیرا به نظر نمی ؛شود

طـراز قـرار دارنـد و هشت بودیستوه در یک گروه هـم ،که در ابتداي مهایانه کنیممشاهده میقرون 
ایـن  ،خرأت. در مهایانـۀ دور متـبـاالتر از دیگـران اسـ )Mañjuśrī( منجوشـريرانند. فقط فرمان می

بـه ایـن معنـا کـه  ؛شـودبـه فرمـانروایی مطلـق تبـدیل می ،هاجمعـی بودیسـتوهفرمانروایی دسـت
 چراکـه ؛کنـدهاي دیگر را جذب میهاي بودیستوهکارها و برتري، همۀ هنرها و نیروها ،اولوکیشوره

، (پاشـاییرانـد بالمنازع فرمـان می یابد واو خداي مهر و همدردي است. او در جهان مقامی واال می

همـدردي ، از طریق مراقبـه و تفکـر بـر روي چهـار حقیقـت بـرین ،بودیستوه. )334ـ333ص، 1380
کرونـا نقطـه  درحقیقت،. )205، ص 2009(پُل،  دهد(کرونا) خود را تا باالترین حد ممکن افزایش می

  تفاوت نجات در ترواده و مهایانه است.

  شوپنهاور فة. همدردي در فلس۴
ترین تجزیه و تحلیل در مورد طبیعت و اهمیـت اخالقـی همـدردي را در فلسـفۀ جامع ،شوپنهاور

همچنین از ارتباط عمیق مفهوم کرونا میان فلسـفه و آیـین بـودایی بسـیار  ويغرب تحقق بخشید. 
خاصی بر روي نقش اساسـی همـدردي و غمخـوارگی بـر  تأکید ،آنها هر دوي چراکه ؛خرسند شد

بنیـان  تـوان در کتـابدر مورد همدردي را می ويترین بحث دگی اخالقی انسان دارند. گستردهزن
شـود: چـه چیـزي فـرد را ال مطـرح میؤبراساس اخالقیات این سـ وي،یافت. بنابر فلسفۀ  اخالق

ن تواتمام امور اخالقی را می، شوپنهاوراش غلبه کند؟ از نظر کند تا بر امیال خودخواهانهتشویق می
تـوانی بـه همـه هـر چقـدر می ،در عـوض .به هیچ کس گزند مزن«در این عبارت التین نشان داد: 

دهد که تنها سه انگیزة بنیادي است که محرك هاي تجربی نشان میبررسی :گویداو می». کمک کن
  شود:کارهاي انسان می

  خودمداري (خودخواهی): میل به سعادت خود؛  .الف
    ؛به بدبختی دیگري خبث: میل، بدخواهی .ب
  . همدردي: میل به سعادت دیگري.ج
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انـدازه بـه میـزان بی ،در همـۀ افـراد« شـوپنهاوربـه نظـر ، این سه محرك بنیادي اخالقی انسان
 »آیـدها بر انسان اثـر گذاشـته و فعـل پدیـد میمحرك ،این اساس متفاوت و نابرابر وجود دارد. بر

  .)29، ص 2007(شوپنهاور، 

کند ادعا می ، ويکرونا انگیزه نهایی یا اساسی انسان است. به این ترتیب :تقد استمع شوپنهاور
کنند و این همدردي توسط طیف وسیعی از رفتارهـایی تا حدي آن را احساس می هاانسانکه همۀ 

تا از طریـق آن انسـان دیگـري را بـه سـعادت برسـانند. ایـن  شود، بیان میدهندکه افراد انجام می
یـا  شـودتواند به سادگی مهار خود از انجام کاري باشد که موجـب اذیـت دیگـران میمی ،رفتارها

منـابع و یـا حتـی ، انرژي، رفتارهایی باشد که نیازمند ایثار و ازخودگذشتگی در وقت ،ممکن است
همـدردي را میـل و  وي ،درنتیجـه فراهم کردن آسـایش فـرد دیگـري شـود.گذشتن از جان براي 
ي مشـفق بـا دیگـران هاانسـانکنـد کـه می تأکیـدو  کرده،رفاه دیگري تعریف خواستِ سعادت و 

 .دانندکنند و سعادت و رفاه دیگران را سعادت و رفاه خود میپنداري میهمزاد
همـواره پررنـگ ، براي رنج حیوانـات ويخود شخصی مشفق و دلسوز بود. نگرانی  ،شوپنهاور
هـا اسـب ه آهن این است که زندگی فالکت بار میلیونبیشترین فایدة را«نویسد: می ويبوده است. 

 شـوپنهاوردوستی است که همین شفقت یا نوع .)171، ص 2004(شوپنهاور،  »دهدبارکش را نجات می
گذشـت و ، صـبر، شـکیبایی« ،ترین چیزهـاضروري ،اساس اخالق است. در فلسفۀ او :معتقد است

  .)op. cit. p.50(» همه به آن مدیونیم ،براینعطوفت هستند که همۀ ما به آن نیازمندیم و بنا
کنـد توضیح ویژگی پویایی همدردي و اینکه چگونه انسان مشفق را به این مسیر هدایت می در

العـاده یک تجربه فوق شاملهمدردي  معتقد است: شوپنهاور، که خواهان سعادت فرد دیگري باشد
که فرد مشفق در ذهن خـود آن  ،ندوه فرد دیگراز غم و اندوه فرد دیگر است. این تجربه از غم و ا

دقیقاً همچون غـم و ، شود که فرد مشفق با غم و اندوه دیگريمنجر می به این امر ،کندرا تجربه می
خواهنـد دیگـري را از غـم و رنـج می، افـراد مشـفق ،دیگـر عبارتبـه .اندوه خودش برخورد کند

طبیعـی بـراي از بـین بـردن آن طور بـه ،داشته باشندغم و رنج  فرد که اگر خود گونههمان ،برهانند
دهد کـه در همـدردي این همزادپنداري به این دلیل رخ می :معتقد است شوپنهاورکردند. تالش می

کنـد. او اما در بدن دیگـري تجربـه می ،یک فرد رنج دیگري را همچون رنج خود، کردن با دیگري
رفتـار ، شناسـی توضـیح داد و همـدردين از لحـاظ روانتواالعاده را نمیاین تجربۀ فوق :گویدمی

بـه  ،در عـین حـال .کندیا چیزي است که تمام رفتارهاي اخالقی را توصیف می ،ارزشمند اخالقی
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هـر عمـل  چراکه گویا ؛)32-30، ص 2005(کارترایت، شود یک از این رفتارها توصیف نمیوسیلۀ هیچ
در تضاد مستقیم  ،دهنده آنکند که فرد انجامعالم میا، خیري که با نیت خالص صورت گرفته باشد

دانـد. یکی مـی ،از او جداست او خود را با فرد دیگري که کامالً ؛ زیراکندبا دنیاي نمودها عمل می
. به دلیـل )22ص، 1392، (شوپنهاورناپذیر و یک راز است مهربانی بدون غرض امري توضیح ،بنابراین

راز «همـدردي را  وي، از رفتار با ارزش اخالقی شوپنهاورر توصیف نقش اولیه و اصلی همدردي د
  براي شناخت آن به توضیحی متافیزیکی نیاز است. :معتقد است ،نامید »بزرگ اخالق
. ایـن کندهایی ارائه میاستدالل، براي اثبات اینکه همدردي پایه و اساس اخالق است شوپنهاور

هاي فلسـفی و دینـی گذشـته و تجدیدنظر در مورد دیـدگاه، هاي رسمیشامل استدالل ،هااستدالل
هاي ترین استداللتوجهشد. دو مورد از قابلهاي خوانندگان خود میتجدیدنظر نسبت به حساسیت

  هستند:دو استدالل زیر ، وي
هاي رفتارهاي با رسید سرچشمهنظر میبه که با حذف فضائلی که استاستداللی ، استدالل اول

نشـان  به دنبالکرد همدردي سرچشمه اصلی است. استدالل دوم نیز ثابت می ،باشند یارزش اخالق
ت ئاز همـدردي نشـ، دوسـتیهاي اساسـی عـدالت و انسـانهـا و فضـیلتدادن این بود که ارزش

احساس غرور خاصی از ایـن نظریـۀ  شوپنهاور ،عالوه بر این .)32-30، ص 2005(کارترایت، گیرند می
خـواهی و خود، کـرد بـه همگـان نشـان داده اسـت کـه همـدرديتصـور می چراکـه ؛خود داشت

براي هر نظام اخالقی ضروري  ،کند که این امربیان می شوپهناورپرستی را شکست داده است. خود
ضروري براي هر عملی اسـت کـه داراي  یشرط، هاي خودخواهانهعدم وجود انگیزه چراکه ؛است

امـا نظـام اخـالق  ،کنداین همان استداللی است که او بیان می. )31-33(همـان، ص بار اخالقی است 
شیوة استفاده ، بیندمی کانتدر اخالق  شوپنهاورمشکالتی که  جملهاز بیان آن عاجز است. از کانت
خـواهی بـا تـو با دیگران کاري نکـن کـه نمی«از حکم قدیمی التینی یا قاعدة زرین چینیانِ  کانت
ایـن کلمـه در اخـالق  ،شـوپنهاورزعم به آیین اخالقی خویش است. بهبراي معنا بخشیدن ، »بکنند

گردد کـه بلکه به احساسی منفعـل در مـا بـازمی ،زیرا اصلی است که نه به کنش ؛هیچ معنایی ندارد
یعنـی خودخـواهی  ،به دغدغۀ سـعادت درواقع ازآنجاکه، همانا رنج است. پس این نگرش منفعالنه

  .)147ص، 1377، (جهانبگلوپذیرفتنی نیست  ،گرددبازمی
یکی از سخنان  ؛رسدمی» توهمانی«به آموزة ودایی ، با روشن کردن مفهوم خودخواهی شوپنهاور
 that(نیشد بیان شده است. این اصل از سانسکریت و به معناي که در چاندوگیه اوپه یبزرگ و مهم
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thou art(، برطور به و)همن) در درون (آتمـن) همـۀ ضمنی اشاره بـه ایـن دارد کـه حقیقـت نهـایی
بیانگر شناخت و معرفت به این امـر  ،کند که این عبارتادعا می شوپنهاورموجودات حاضر است. 

ظاهري است و اینکه وجود درونی و جـوهر در همـۀ  صرفاً، است که کثرت و تنوع افراد در جهان
شـود؛ پایـه و ار مـیهمان چیزي است که از طریق همدردي اظهـ ،یکسان است. این شناخت ،افراد

 همچـون رنـج و درد دقیقاً ،و در آن با رنج و درد دیگري وابسته استاصلی که تمام فضایل به آن 
یی از نظر اخالقـی خـوب هسـتند کـه بـا بـه هاانسانکند ادعا می شوپنهاورشود. برخورد می ،خود

با وجود واقعی و کنند که همگون در جهانی خارجی زندگی می، رسمیت شناختن خود در دیگران
 دانندمی» المثناي خود«را آنها  بلکه ،کنندغیرخودي برخورد نمیعنوان به با دیگران ماهیت آنهاست و

  دهد؛ به گفتۀ او:تناسخ ارائه میمفهومی بسیار جدید از  ،و سرانجام .)170-169، ص 2005(کارترایت، 
و بنابراین یگانه ، نفسهشیء فی، ة او استکه اراد، در وجود درونی خود، با نگاه به درون، هر فردي

خـود را هسـته و مرکـز جهـان  ،رودهد. ازاینتشخیص می ،چیزي را که در همه جا واقعی است
و ، در قلمرو تصور، وقتی به بیرون نگاه کند، داند. از سوي دیگرنهایت مهم میو خود را بی، انگاردمی

و ، د را فردي در میان شماري نامحـدود از افـرادیعنی جایی که خو ؛در قلمرو پدیدار محض است
حتی ، فردي هر، روازاینبیند. کامالً ناچیز می درواقع،و ، اهمیتنهایت بیچیزي بیعنوان به ،درنتیجه

وقتی از بیـرون  ،در مقابل .همه چیز است، وقتی از درون نگریسته شود، و هر منی، ناچیزترین افراد
تفاوت عظیم میان آنچه هر فردي لزوماً در چشم خودش است و آنچه ، هیچ است. لذا، نگریسته شود

از ، کنـدکه هر کسی دیگري را براي آن سرزنش می، خودخواهی درنتیجهو ، در نگاه دیگران است
در ، شود که مـاخطاهاي ما این می ۀترین هماساسی، این خودخواهی ،درنتیجهشود. ناشی می اینجا

عادل و شریف و مهربان بودن چیزي جز برگرداندن  ،ستیم. از سوي دیگرغیر من ه، رجوع به دیگري
و نه ، هاي محض شناخت ما هستندکرمه اعمال مان به خویش نیست. گفتن اینکه زمان و مکان صورت

با این اندرز بسیار مکرر بر همنان  ،مانند این است که بگوییم آموزة تناسخ، نفسهمشخصات اشیاي فی
  .)1036-1035ص، 1389، (شوپنهاور» این تو هستی«یعنی » توم اسیتت «یکی است که 

. افـراد داندمیالطبیعی از اراده تجزیه و تحلیل خود از همدردي را مبتنی بر تحلیل ماوراء شوپنهاور
کنند و رفتار می» المثناي من«عنوان به با دیگران، که داراي شخصیت خوبی هستند ،مشفق و مهربان

تـو «از فرمـول ودایـی  ،بیان شکلی از شناخت که در رفتار افراد خوب آشکار استبراي  شوپنهاور
 .و دیگـران اسـتآنها  کمترین تمایز و فاصله میان بیانگر ،کند. رفتار افراد خوباستفاده می» همانی

و دیگـران جـدایی مطلـق آنهـا  کننـد کـه گـویی بـیناي عمـل مـیگونهبهبرخالف مردم دیگر که 
 ،ي مشفق از طریق زندگیهاانسانکنند. همچون خود رفتار می ،ردم خوب با دیگرانفرماست. محکم
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 شوپنهاوربیانگر آنچه در فلسفۀ  عمالً، که گویی دیگران همسان و یکسان با خودشان هستندايگونهبه
پـس تئـوري ». واحـد اسـت همه چیـز فردیت توهم است و«هستند: ، تئوري مطرح استعنوان به

به رفتار و اعمال  شوپنهاور ،شود. به همین دلیلاثبات می عمالً، وسط زندگی افراد مشفقت، شوپنهاور
کند و ریشۀ چنین رفتاري را به همان منبـع تمـام اشاره می» عرفان عملی«عنوان به ي خوبهاانسان

 شناختی که بیانگر وحدت وجود، کنددهد؛ شناختی که در اصلِ فردگرایی رخنه میعرفان نسبت می
که معناي  قابلیت و توانایی رنج کشیدن همراه دیگري، امکان وجود همدردي :معتقد است وياست. 
اینکه درد و رنج دیگران را همچون  و پیامدهاي بعدي آن که عبارت از، الفظی همدردي استتحت

  .)31-32، ص 2005(کارترایت، به علت وحدت متافیزیکی است ، دقیقاً رنج خود بدانیم
اي متفاوت از تلقـیِ وحـدت گونهبه ،گویداز آن سخن می شوپنهاورمتافیزیکی که  این وحدت

اگـر  ،به عقیـدة وي .داندجهان را تجلی خدا نمی ،شوپنهاوراست.  شده در اغلب مکاتبوجودِ بیان
، بـه یـک میـزان ،شودپس هر کاري که توسط انسان و نیز حیوان انجام می، جهان تجلی خدا باشد

 ،بنـابراین .تر و یا ارزشمندتر از کـار دیگـري باشـدتواند محکومهیچ کاري نمی .ی استالهی و عال
کـه توسـط ايگونـهبه. او وحـدت وجـود را )1026ص، 1389، (شـوپنهاورهیچ اخالقی وجـود نـدارد 

خـدایی و را محکوم به همـه اسپینوزاوحدت وجود  ويداند. مردود می، ارائه شده هگلیا  اسپینوزا
از اخالق که مصالح اخالق بایـد  هگلتعریف  ،در مقابلداند. را سبکسرانه می هگلود وحدت وج

، و این تنها موضوع حائز اهمیت بـراي اخـالق اسـت، هاي مردم باشدکه رفتار توده، نه رفتار افراد
، دهد که در هر فردي کل ارادة زندگیوحدت وجود خود را چنین توضیح میآورد. وي، سر بر می

هـا چیـزي شود و عالم اصغر همچون عالم اکبـر اسـت. جـوهر تودهظاهر می، نفسهجود فییعنی و
ورزي بلکـه بـر سـر اراده، له بر سر عمل و نتیجـه نیسـتئبیش از جوهر فرد نیست. در اخالق مس

سرنوشت  ،شوددهد. آنچه تکلیفش اخالقاً مشخص میورزي تنها در فرد رخ میو خود اراده، است
انتـزاع  درواقـع،هـا بلکه سرنوشـت فـرد اسـت. ملت ،نیست، ها در پدیدار وجود داردکه تن هاملت

وحـدت وجـود از ایـن طریـق بـا اخـالق مـرتبط  ،تنها افراد واقعاً وجود دارند. بنابراین .اندمحض
تجلیاتی از یک ، همچون اشیاء مادي، ما هايبدن شوپنهاور. به عقیدة )1026-1027ص، همان(شود می

این امر مبناي اخالق است. تنهـا چیـزي کـه  .احد ذاتاً نامتمایز است که اساس بودن ماستو پدیدة
اي بنیـادین در وجـود ماسـت کـه همان وحدت ذاتی ما و انگیزه، تواند مبناي اخالق قرار گیردمی

  یا همدردي نامیده شده است.  »شفقت«
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کـردن بـراي یکـدیگر و  احسـاس، براي یکـی شـدن بـا یکـدیگر هاانسانتوانایی ، »همدردي«
به  ،دهد. اگر من به کسی صدمه بزنمهاي یکدیگر را توضیح میها و خوشیمشارکت کردن در رنج

همدردي و شفقت است که مبناي روابط بین فردي و ارتباط است.  .امهستی نهایی خود صدمه زده
  .)42، ص 1998(مَگی، همدردي مبناي راستین اخالق و عشق است 

  شوپنهاور فةفلس. نجات در ۵
اسـی) را  (تت تـومخود  وحدت متافیزیکی، شوپنهاورشوند که روشن می گونهاینمالحظات فوق 

و همـدردي ارتبـاط تنـگ ، اساس اخـالق وياصل همدردي  .دهدزیربناي اصل همدردي قرار می
هـا نظریـه نهمـه ای .دهـددهد و مایا زیربناي رنج را به ما نشـان میخود را با زدودن مایا نشان می

مـا را بـه ، بیداري شفقت و همدردي در ما درواقع،شوند. آور میکرونا و فلسفۀ آن در مهایانه را یاد
 هاانسـانهرگونه تمایز اخالقی میان  ،دهد. از این پسمشارکت در درد و سعادت دیگران سوق می

عملی که ما را  ؛داردیما را به مشارکت در عمل خیر وام، حس شفقت ،رود. در عین حالاز بین می
پنـدار مایـا را از پـیش  اي که یک انسان پردةسازد. از لحظهاز هر پنداري در باب اصل تفرد رها می

هیچ دردي در عـالم بـراي او بیگانـه نیسـت. امـا جهـان پنـدار بـا عرضـۀ ، زندچشم خود کنار می
بـار امید اسـت کـه مـا را ، . ایندهدفریب میما را بار دیگر ، هایی دیگر فراروي خواست ماانگیزه
شود. تنها آن کس که توانسته باشد از مایۀ رنج ما می ،دهد. امیدبه سوي پندار جهان سوق می دیگر

اعتنـا در برابـر ایـن دلجـویی فریبنـده بی، گوهر یکسان همه چیزهـا را بشناسـد، رهگذر اصل تفرد
کـه بازتابنـدة جهـان  ،ل هسـتی خـوداو دیگر حتـی از اصـ ،گرداندشود. خواست او روي برمیمی

کـه . ازآنجا)141ص، 1377، (جهانبگلوکند گوید و آن را انکار میسخن نمی ،نمودهاي محسوس است
مندانـه شوند. او عمل فضـیلتفضایل اخالقی از آگاهی نسبت به یکسانی همۀ موجودات ناشی می

منجر به انکار اراده زنـدگی یـا  ،تداند که در صورت مداوماي میاي به نقطهرا نوعی وصول لحظه
تنها یک قـدیس  ،شوپهناور. از نظر )1043-1042ص، 1389، (شوپنهاورشود نیروانه می، به زبان بوداییان

منشانه راه رهـایی را طـی کنـد. تواند زنجیرهاي خواست خود را بگسلد و از رهگذر ایثار پارسامی
 نفـی آنچـه هسـتْ، شود. این حالتالت نیستی میوارد ح، هرگاه فاعل عرفانی به این مرحله برسد

. در )142ـ141ص، 1377، (جهانبگلوفقط شناختی منفی است  ،شناخت ما از این حالت ،روازاین .است
با وجود اینکه رستگاري و راه آن را بیان کـرده  شوپنهاور ،است و آن اینکه توجهاي قابل اینجا نکته
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زندگی پر از رنج اسـت و جهـان  چراکه ؛این رستگاري ندارد اما امید چندان زیادي به وقوع ،است
زیـرا  ؛کننـددرك نمـی ،که در آن قـرار داریـم را ايشرایط واقعی هاانساناغلب  .سراسر وهم است

 یواقعـ یـتموقع ياگر فردچیزها به چه صورت هستند.  براي وجود امید باید انسان ببیند که واقعاً
 شـوپنهاوروجود نخواهـد داشـت.  یشاز رنج برا ییرها يبرا یچندان یدام، جهان را نداند ینامور ا

 یچهـ ،ین. بنـابرااطالعـی ندارنـدجهـان  یواقع یتوجه از موقع به هیچ هاانساناغلب  :معتقد است
 دانـدیجهان آگاه است و مـ ینا یواقع یتکه از موقع يفرد يوجود ندارد. اما براآنها  يبرا یديام

 هاانسـاناگـر  حتـی چراکه ؛ددار جودوید بسیار کمی ام، وهم است، اراده، جهان جهان رنج ینکه ا
بـراي خـروج از  را کـه از خرد یا قدرت الزم برخوردار نیستند تا آنچهآنها  اغلب، آن را درك کنند

 .)1043ص، 1389، (شوپنهاوردار شوند عهده ،این وهم و رنج ضروري است

  گيرينتيجه
آیـد کـه دسـت مـیهب گونهاین ،شوپنهاورترواده و فلسفۀ  در مهایانه و از بررسی منفردانه آیین بودا

 شـوپنهاورهمدردي در بودیزم مهایانه و هینه یانـه و نیـز فلسـفۀ ، اگرچه ممکن است از نظر مفهوم
یک نظریـه عنوان به بیشتر ،از نظر اهمیت متفاوت است. همدردي در تروادهدر عمل اما ، یکی باشد

بـر  تأکید، عالوه بر این جنبه ،در مهایانه کهدرحالی .ام برهمه ویهاره مطرح استو یکی از چهار مق
جنبه عملی نیز مطرح است که به معناي حذف خودخواهی و رسیدن به نگرش برابري با یکـدیگر 

از جهت حذف خودخواهی و عملی شـدن آمـوزه نـه خـود و اهمیـت بـه  ،شوپنهاوراست. فلسفۀ 
   خاص بسیار شبیه به مهایانه است.تحقق همدردي در زندگی اش

ارتباط نزدیکـی بـا مفهـوم بودیسـتوه دارد و مشخصـه و وظیفـۀ  ،همچنین همدردي در مهایانه
اما مشخصـۀ ، هرچند که همدردي یکی از مقامات ارهت است ،اما در ترواده .اصلی بودیستوه است

ن برداشـتی اسـت. بـا ایـن به دلیل عدم وجود منجی فاقد چنـی ،شوپنهاوراصلی او نیست و فلسفۀ 
همدردي شامل عشق و همدردي و احترام نسبت به تمام موجـودات زنـده  ،در هر سه مکتب ،حال
  .هاانسانفقط نه ،است

ش تأکیـداما ، گیردبا آنکه سنت ترواده به هیچ وجه همدردي و همدلی با دیگران را نادیده نمی
، آنکه از فرزانگی و فراشناخت غافـل نیسـت مهایانه با، شدگی فردي است. از سوي دیگربر روشن

بـر تـرواده سـایه  ،اسـت کـه در ایـن بخـش از آیـین بـودا به حدي روشن بر همدلی آن تأکیداما 
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 شـوپنهاوررسیدن به فرا شناخت براي پرداختن به همدردي است و در فلسفۀ  ،اندازد. در مهایانهمی
ظاهري اسـت  صرفاً، ت و تنوع افراد در جهاننیز پس از زدون مایا و رسیدن به این معرفت که کثر

گـردد کـه اسـاس همدردي متحقـق مـی، اینکه وجود درونی و جوهر در همۀ افراد یکسان است و
  اخالق و رستگاري است.

وحـدت عنوان بـه آمـوزة تـو همـانی را ،نیشدهاگیري از تفکر هندویی و اوپهبا بهره ،شوپنهاور
دهـد. در ان کرده و آن را زیربنـاي اصـل همـدردي قـرار مـیبی ،وجودي که در هستی جریان دارد

کران بییعنی همدردي عمیق و  ،این حالت وحدت وجود و فراتر از طبیعت بودن مهاکرونا ،مهایانه
شود که به مقام سمبوگه کایه متعلق است؛ وجودي کـه در جهـان وحـدت وجـود غـرق نامیده می

  نه در جهان نسبیت. ،است
بودیسـتوه شـود. ، تواند با خاموشی عطش و امیال خودر مهایانه هر انسانی میاینکه د ،سرانجام

با وجود اینکه همچـون  ،شوپنهاوریابند. در فلسفۀ بر خالف ترواده که در آن تنها راهبان نجات می
 ؛اما امید چندان زیـادي بـه وقـوع ایـن رسـتگاري نـدارد ،تواند رستگار شودمهایانه هر انسانی می

 یـتموقع ياگر فـرد، کننددرك نمی ،که در آن قرار داریمرا اي شرایط واقعی هاانسانب اغل چراکه
وجود نخواهـد داشـت. امـا  یشاز رنج برا ییرها يبرا یچندان یدام، جهان را نداند ینامور ا یواقع
، اراده، جهـان جهـان رنـج یـنکه ا داندیجهان آگاه است و م ینا یواقع یتکه از موقع يفرد يبرا
از آنهـا  اغلـب، آن را درك کنند هاانساناگر  حتی چراکه ؛ددار جودوید بسیار کمی ام و هم استو

 ،براي خروج از ایـن وهـم و رنـج ضـروري اسـت را خرد یا قدرت الزم برخوردار نیستند تا آنچه
 ؛بسیار پررنـگ اسـت شوپنهاوردر فلسفۀ ، هاانساندار شوند. این عدم خرد یا قدرت الزم در عهده

اما در مهایانه به دلیـل وجـود منجـی امیـد بـه  ،حرفی از منجی زده نشده است ،زیرا در فلسفۀ وي
تـر در کم بودن امید به ترواده نزدیـک ،شوپنهاورکند. فلسفۀ نجات بر پایه همدردي افزایش پیدا می

 ر است.تکهایش به مهایانه نزدیاست و در پررنگ بودن بنیان همدردي در آموزه



   ۱۵۱ شوپنهاور فةهمدردي در آيين بودايي و فلس
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