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سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: 
از نمادین تا فیگوراتیو
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(تاریخ دریافت مقاله: 93/6/10، تاریخ پذیرش نهایى: 93/10/14)

چکیده
تجسم بودا در هنر هند همواره ضرورتى توأمان با زندگى، باورها و آیین هاى مردم هند بوده  است. این تجسم به دو دوره نمایش 
بودا به صورت نمادین و فیگوراتیو قابل  تقســیم اســت. بودا در دوران زندگانى اش با عینیت نــگارى خود مخالف بود، و صورت 
اســطوره اى وى در دوره اول، به کمک نشــانه هاى مرتبط با زندگانى وى به ظهور نشست. حدود 1م.، نشانه هایى از تصویر بودا 
با هیئت انسانى در هنر هند آغاز گردید. این مقاله بر این فرضیه تأکید دارد که على رغم ممنوعیت خلق تصویر انسانى از بودا 
در دوره اول، پیروان وى، همواره تصویرى ذهنى از بودا را در سر مى پروراندند، و پس از از بین رفتن افراطى گرى هاى بودیسم، 
مجال یافتند تا پیکره انسانى وى را بسازند. هدف از این مقاله، مطالعه نحوه گذاِر دوره نمادین به فیگوراتیو، و همچنین عوامل 
تأثیرگذار بر آن است. براى نیل به آن، گردآورى مطالب به روش اسنادى و با اشاره به متون مذهبى، اساطیر موجود و شرایط 
فرهنگِى اجتماعات بودایى صورت گرفته است. در مسیر تدوین این مقاله، این نتیجه حاصل شده است که، تصویر بودا در دوره 
اول هنر بودایى، متأثر از عوامل گوناگونى ازجمله هم جوارى با مذاهب هندوییسم و جینیسم شکل گرفته، و به دلیل عادت عوام 

به تمرکز بر تصویر بودا در هنگام مراقبه و نیایش، به صورت ذهنى و واقعى وجود داشت.
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هند کشــورى پهنــاور و مملو از ادیان و مذاهبى اســت که 
همواره بر هنر و فرهنگ آن تأثیر مســتقیم نهاده اســت. زندگى 
مردمان این مرز و بوم آ نقدر با مذهب درآمیخته است که در خلق 
آثار هنرى، هدفى جز نمایش ارادت خود نســبت به باورهایشان 
نداشــته اند. دراویدیان1 با انواع مجسمه هاى ایزدان و ایزد بانوان 
نگهدار مصادیق طبیعت، هندوها با ســاختن مجسمه ها و نقش 
برجســته هاى خدایان ثالثه2 و تجلیات شــان به خلق اساطیر و 
رقص هاى نمادیــن پرداخته، بوداییان با خلق نقوش برجســته 
نمادین از داســتان هاى زندگى بــودا و همچنین پیکرنمایى وى 
به این امر مبادرت ورزیدند. در واقع در ســابقه هنرى این کشور 
(تا پیش از اســتقالل)، کمتر هنرى مى توان یافت که سکوالر و 
غیردینى باشــد. هنر هند در رابطه با بودیســم نیز به عنوان یک 
مذهب، از این قاعده مســتثنا نبوده است. نمایش تصویر بودا در 
هند، از زمان زندگانى بودا تابه حال، در هنر هند مرسوم بوده است 
و مثال هاى بارز آن را مى توان در اســتوپاهاى3 سانچى4، امروتى5 
و بهاروت6، و نیز پیکره هاى وى در قندهار امروزى مشاهده کرد. 
از قرن 4ق.م. تا 1.م. بــود که فرازهایى از زندگانى بودا در قالب 
نقش برجســته هاى تزیینى در اســتوپاها یا الواح نذرى به نمایش 
درآمــد. هند ســابقه اى طوالنــى در هنر پیکره نــگارى دارد و در 
آیکونوگرافى7(شمایل نگارى)، بسیار غنى است، چنانکه از دورترین 
دوران، هندوها و جینى ها8 خدایان خود را به تصویر مى کشــیدند و 
پیکره آنها را مى ساختند. ساکنان این سرزمین، به جایگزینى تصویر 
براى خدایان خود عادت داشــتند، اما تصویر بودا تا قرن 1م. تجسم 
انســانى نیافت و تنها به کمک نمادها و نشانه هایى از زندگانى اش 
به نمایــش درآمد. این دوره را فاز نمادین یــا ان آیکونیک 9در هنر 
بودایى مى خوانند. این عقیده وجــود دارد که بودا با تصویرپردازى 
از خــود مخالفت مى ورزیده و بارها اعالم مى داشــت که تمایلى به 
پایه گذارى دین و جمع آورى پیروان ندارد، بلکه تنها مى خواهد روش 
سیر و سلوك خود را به کسانى که عال قمندند، آموزش دهد. ازاین رو 
هنرمندان در این دوره نسبت به نمایش انسانى بودا خوددار بوده و در 
عوض نمادهایى به جاى شخِص وى آفریدند. به عنوان  مثال هدفشان 
از تصویرکردن درخت در واقع به شــهود رسیدن بودا در زیر درخت 
بودهــى10 در بودهگیا11 بود و آن را نشــانه اى از یکى از رویدادهاى 

زندگى وى به شمار مى آوردند. این شیوه تا قرن 1م. در شمال هند 
و تا اواخر قرن2.م. در جنوب هند، بر هنر هند غالب بود.12 اما دوره 
دوم نمایش بودا در هنر بودایى که آن را دوره نمایش فیگوراتیو بودا 
مى خوانند از این زمان به بعد در نیمه شمالى هند در دو مرکز گاندارا13 
یا قندهار امــروزى، و متورا14 آغاز گردید و صرف  نظر از نوع مکتب 
هنرى، بودا از این دوران به بعد با هیئتى انســانى به تصویر درآمد.

    مقاله حاضر در پى پاســخ به پرسش هاى ذیل پایه ریزى شد: 
1- آیا امــکان دارد که تصویر فیگوراتیو بــودا، برخالف فرضیات 
مرســوم، در دوره اول هنر بودایى نیز وجود داشته؟2 -آیا ستایِش 
تصویــر15 کــه از دوران پیش ودایى16در ادیــان و مذاهب هندى 
رواج داشــت (و حتى در دوره اى که بودا زندگى مى کرد، در میان 
همسایگان هندوى آنها از ضروریات نیایش تلقى مى شد)، بر خلق 
تصویــر فیگوراتیو بودا تأثیرگذار بود؟ 3-آیا مى توان تصور کرد که 
بودیســت هاى نوپا به  یک  باره به حدى از شــعور مذهبى رسیده 
باشــند که توانایى تمرکز و ســتایش ایده اى انتزاعى را داشته و 
آرزوى ســاخت تصویرى از مراد خود را در ســر نپرورانده باشند؟ 
به دنبال این پرســش ها این فرضیه شکل گرفت که، احتماالً ایده 
تصویر بودا، از دوران زندگى وى در ســر پیروانش وجود داشــت 
و پــس از مرگ وى به مرور با روى کار آمــدن طریقت ماهاینا17و 
کاهــش افراطى گرى هاى دینى، به ورطه عمل درآمد. فرضیه  فوق 
بر این عقیده صحه مى گذارد که تصویر پیکره بودا نمى تواند حاصل 
یک باره ذهنى پاك و «انکارکننده تصویر» باشد. همچنین این مقاله 
سعى دارد تا علل و نحوه گذار از دوره اول نمایش بودا(نمادین) به 
دوره دوم(فیگوراتیو) را بر مبناى عواملى چون تحوالت اجتماعى، 
تغییر در باورهاى مذهبى، کم رنگ شــدن نظریات بودا و تأثیر از 
هنر سایر ملل مورد بررسى قرار دهد. براى دست یافتن به این معنا 
به روش توصیفى، تاریــخ این دوران را مورد ارزیابى قرار مى دهد، 
و به گردآورى مطالب به روش اســنادى، کتابخانه اى، و اشــاره به 
نوشــته هاى مذهبى، آثار باستانى کشف شــده و اساطیر موجود 
مى پردازد. در ابتدا رویکرد بودیسم و مذاهب سنت گرا و آزادى خواه 
آن را نسبت به تصویر انسانى تشریح کرده و پس از توصیف مختصر 
دوره اول و دوم از منظــر تاریخــى و هنرى، به بررســى و تحلیل 
علل احتمالى تغییر نماد و نشــانه به فیگور بــودا توجه مى کند.

مقدمه

بودا و بودیسم 

    گوتــم بودا 18 (بیــن 563ق.م.-483ق.م.)19، در اســاطیر و 
داستان هاى بودیسم، فرزانه اى خردمند بود که گرچه خود مخالف 
بنیان نهادن مذهب و دین بود، اما پیروان بســیارى یافت و بر پایه 
تعلیماتش، بودیســم شکل گرفت. الزم به ذکر است که در مذهب 
همسایگان بودایى ها، هندوها، بودا یکى از تجلیات ویشنو 20خداى 

نگه دارنده است (Kumar,1997, 260-275). علیرغم تمام تالشى 
که بودا براى دورماندن از جلب و جذب حوارى و سرسپرده انجام 

داد، بودیسم نهایتاً توسط تعداد کثیر پیروان وى بنا نهاده شد. 
    بودیسم را به دلیل اشاعه گسترده در دنیا و قوانینى که به مرور 
زمان توسط پیروان بودا مکتوب شد و مذاهبى که از درون آن رشد 
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کرده، دینى مستقل به حساب مى آورند.21 در تعریف بودیسم مى توان 
گفت؛ یک مذهب غیریزدان گرایانه مشــتمل بر مجموعه اعتقادات 
و تعالیم بودا اســت.  بودا میان پیروانش، نه انســان است، نه خدا. 
وى گاه از ویژگى هاى انســانى خاکى برخوردار است، و گاه از قدرت 
بى حدوحصر خدایان هندوییسم و جینیسم بهره مى یابد. آنجا که وى 
از تصویرشدِن خود توسط پیروانش جلوگیرى مى کند و معتقد است 
هر انسانى مانند وى توانایى رسیدن به نیروانا را دارد، انسانى روحانى 
است؛ و آنجا که در اساطیر، بى درد زاده مى شود و معجزه مى نماید، 
از خدایان است. ازاین رو به دلیل درهم آمیختگى تاریخ و اسطوره در 
هند، اصرار در انتخاب یکى از وجوه توصیفى براى بودا، منجر به ایجاد 
چارچوبى خشــک در روند مطالعه مى گردد. لذا مطالعه حاضر، بودا 
را انســان-خدا در نظر گرفته است. ازآنجاکه در کشورى مانند هند، 
تاریخ همواره در پیوند عمیق با اساطیر بوده است، در این مقاله نیز 
سعى شده است تا عالوه بر رویکرد تاریخى نسبت به بودا و جنبشش، 

داستان هاى مرتبط و تأثیرگذار در درك مفاهیم نیز روایت شود.   
     در طى قرون اولیه، پس از بودا، این مذهب به دوشــاخه 
اصلى متشکل از ســنت گرایان22 به معنى پیروان راه پیشینیان، 
و آزادى خواهان 23تقســیم شــد. «آزادى خواهان در نهایت سنِت 
بودیســِم ماهاینا 24را پایه نهادند و ســنت گرایان که به نسخه اى 
بسیار پیچیده و سخت فهم از عقاید فلسفى بودا اعتقاد داشتند، 
نهایتاً دچار تناقض هایى از درون شــده و گروه هاى مختلف یکى 
پس از دیگرى از آنها جدا شــده خود تشــکیل فرقه هاى دیگرى 
دادند» (cf. Boeree, 1999, 6-8). دانش امروزه ما از بودیســم 
و نمادهاى تصویرى رایج آن، متعلق به «منشــور پالى25 یا نسخه 
«ســه ســبد» از تعالیم بودیســم (در قرن1 ق.م.) است که در 

 .(Ibid, 6-8) «سریالنکا به زبان پالى 26به کتابت درآمد
   در نســخ آمده اســت که بودا، بــا تصویرکردنش مخالفت 
مى ورزیــد. «وى بــا انکار وجود خدایان و کشــیدن خط بطالن 
بر کتب دینى گذشــتگان، جایى براى ســاخت اصنام و نیایش 
شمایل ها باقى نگذاشت. آنچه بودا در تعالیم خود، محور قرارداد، 
درك نظام حقیقت هســتى و سجایاى اخالقى بود. به این قانون 
که چرخ هســتى بر محور آن به گردش درمى آید، دارما27 گفته 
مى شــود. بودا خدایان را شایســته نیایش نمى دانست، بلکه آن 
حقیقتى را کــه خدایان نماینده آن بودند، به عنوان نقطه درخور 
توجه مورد تأکید قرارداد. به عبارت واضح تر، بودا به مفهوم چرخ 
توجه داشت، نه به ویشنو که آن را به دست دارد. او وجود خدایان 
را حجابى بر ســر راه اتصال به حقیقت مى دانســت و از این  رو 
انکارشان مى کرد» (ذکرگو،139،1375). طبیعتاً هنر بودایى نیز 
به تبعیت از این گونه تعالیم دینى، مبتنى و مشتمل بر نمادگرایى 
اســت. در ادبیات بودیسم آمده اســت «بودا ازآن رو نشان داده 
نمى شد که متمایزبودنش به عنوان حقیقتى ابدى در اذهان باقى 
بماند» (Gombrich,1971,112). در متن سوتانیپتا28 آمده است: 
«او که در برابر تمامى امیال بى میل اســت، در هیچ مى زیید29» 
(Snellgrone,1978, 23). در همان متن همچنین آمده اســت: 
«همان گونه که شعله آتش با وزیدن باد خاموش شده و دیگر قابل 

رؤیت نیست، شخص فرزانه نیز از قالب نام و هیئت خارج مى شود 
و دیگر قابل مشاهده نیست»(Ibid, 23). نبود فرم انسانى بودا در 
هنر اولیه بودیســم در واقع نمایان گر جوهره حقیقى نیرواناى30 
وى اســت که در قالب شــکل بصرى و فرم انســانى نمى گنجد.

دوره اول(فاز نمادین نمایش بودا)  

    بنابــر ممنوعیتــى که بــودا خود وضع کــرده بود، نمایش 
فیگوراتیــو وى پس از مرگ وى در آثــار هنر بودایى اتفاق نیفتاد 
و تجســم وى به صورت نماد و نشــانه صورت پذیرفت. نمادها و 
نشــانه هایى که در دوره اول و به تجسم بودا پرداختند، به صورت 
کلى بازنمایى31 اشیاى مورد استفاده بودا در دوران حیات، اعضاى 
بدن وى، اماکنى که وى در آنها حضور یافته و یا رویدادى را رقم زد، 
بودند. ازجمله آنها مى توان به اســتخوان ها، دندان ها، مو، وسایل و 
اماکن مرتبط با تعلیماتش مانند اســتوپا، نسخه هاى مکتوب بودا، 
نشــانه ها و بقایاى زندگى هاى پیشین وى اشاره کرد. عالوه بر آن 
تصویِر ســایه، رّدپا و سنگى که بر روى آن لباس هایش را شسته، 
وسایلى که مورد استفاده روزمره اش بوده، کاسه و شنل؛ مکانى که 
در آن به شهود رسید مانند درخت بودهى و... نیز نشانه هایى از بودا 
دارند. کوماراسوامى معتقد است که «این نشانه ها و نمادها به عنوان 
جایگزین هایــى براى مکان ها، اتفاقات و اشــیایى پدید آمدند که 
براى عوام غیرقابل دسترس بودند. نمادهاى مختلف براى تمیزدادن 
اتفاقــات و اماکن گوناگون بود. به  عنوان  مثــال چرخ نماد اولین 

.(Coomaraswamy ,1998,5) «موعظه بودا در بنارس32 است
     «نمادها و نشانه هاى بودا اغلب به سه دسته کلى تقسیم بندى 
مى شوند: 1-غیر شمایلى که به طور انتزاعى به بودا اشاره دارند، ماند 
چرخ دارما، لوتوس و شــیر؛ 2- نیمه شمایلى که ظاهرى شمایلى 
ندارد اما اشاره مستقیم به بودا در قالب فیزیکى و مادى دارد مانند 
استوپا، تخت خالى و جاى پاى بودا؛ و 3- شمایلى با چهره شخص 
بودا، مانند آنچه در دوره کوشــان ها33 بر روى سکه هاى کانیشکا34 
در 78م.35 باب شــد» (جوادى،1386، 12- 15). چرخ دارما پیش 
از بودیسم به معنى اشرافیت بود(چرخ سلطنت36). اما به تدریج در 
بودیسم و بر روى ستون هاى آشوکا پدیدار شد (3ق.م.). این چرخ 
در واقع به روند تاریخى تعالیم بودا و دارما اشــاره دارد و همچنین 
8 پره آن اشاره به مسیر 8 الیه آن دارد. بودیست هاى سنت گرا اغلب 
از نشانه هاى بودا براى یادآورى او استفاده مى کردند. نشانه هایى که 
بار معنایى تاریخ مدار و قانون مدارى داشــت و ســنت هاى متعالى 
بودا را متبادر مى ســاخت. علیرغم اینکــه بودا در این طریقت نیز 
در ابتداى امر به تصویر درنمى آمد، اما خصوصیات ظاهرى وى در 
کتاب منشور پالى در بخش دیگانیکایا37 در قالب 32 ویژگى اصلى 
و 80 ویژگى فرعى ذکر شده است. دیگر نمادها و نشانه هایى که در 
دوره حیات بودا مورد استفاده سنت گرایان قرار مى گرفت، هر یک 

داراى مفهومى است که در جدول1 به تفکیک اشاره شده است.
اولین نشانه هاى هنر نمادپردازانه بودایى، در هنر سلسله موریان ها38 
به چشــم مى خورد. هنگامى که امپراتور «آشوکا39» در قرن3ق.م، 
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نه تنها معمارِى ملهم از بودیسم را اشــاعه داد، بلکه تعداد زیادى 
ســتون از سنگ یکپارچه را به نشــانه تبلیغ بودیسم در سرتاسر 
هند بر پا داشت. این ستون ها، سرستون هایى با هیئت شیر داشته 
و دربردارنده اولین قانون بودیســم یعنى احترام گذاشتن به همه 
موجــودات عالم بودنــد. آنها در نقاطى بر پا مى شــدند که یادآور 
فرازهایى از زندگى بودا ازجمله محل تولد، اولین موعظه و ... بودند. 
سرستون واقع در سارنات40 که معروف ترین و عالى ترین نوع از نظر 
شیوه و زیبایى شناسى هنر موریان ها در میان ستون هاست، حاوى 
دو نمونه از رایج ترین نمادهاى بودیســم، چرخ و شیر است(ن.ك 
به تصویر1). همان طور که در جدول1 آمد «شــیر معرف خود بودا 
است و از قدرت بى رقیب وى حکایت مى کند. در اینجا یک جانور 
قدرتمند که در اکثر فرهنگ ها ســلطان جانوران شناخته شده، و 
بســیارى از سالطین سلحشور در طول تاریخ نقش آن را به عنوان 
نشــان قدرت و ســلطه(در قلمرو جهان ماده) بر بیرق هاى خود 
نقش کرده انــد، حیثیتى معنوى مى یابــد و معرف قدرت بى رقیب 

بودا در قلمرو معنویت مى گردد» (ذکرگــو،140،1375). «وجود 
چهار شیر نشسته، اشاره بر سیطره بودا بر چهار جهت جغرافیایى 
دارد. شــیرها در حال غرش هســتند و حالتى بسیار هوشیار در 
چهره هاشان دیده مى شود. این حالت، نشانه اشاعه پیام بودا(دارما) 
به اقصى نقاط عالم است. این چهار شیر بر روى دیسک یا چرخى 
ایستاده اند که همان چرخ دارما است. بر سطح جانبى این چرخ نیز، 
درست زیر پاى هر یک از شیرها، چرخ دیگرى به طور نقش برجسته 
حجارى شــده که تأکید دیگرى بر تعالیم بوداست» (همان،140). 
چهار جانور منقوش بر چهارســوى چهارچرخ دارما نیز به نشــانه 

چهار جهت جغرافیایى نقش شده اند.
حکام سلسله شونگا41، نگاه دقیق ترى به هنر بودایى داشتند. 
آنها بانى نقش برجسته از وقایع زندگانى بودا (جاتاکا42)، تعلیماتش، 
صحنه هاى نیایش بودا و دیگر موضوعات مرتبط با وى، بر سنگ 
بودند. این در حالى بود که همچنان از نمایش انســان نگارانه بودا 
پرهیز مى شــد و در حدود 300 ســال عمر این دوره هنرى بودا 
همواره به  وســیله نمادها و نشــانه ها به نمایش درمى آمد. بدین 
ترتیب «تا اوایل تاریخ میــالدى، همچنان نمادگرایى روح غالب 
و مســلط بر هنر بودایى است. اگرچه عناصر ذى روح (از جانور و 
انســان) در آن حضور وافر دارند، لیکن هیچ نوع شمایل گرایى را 

جدول1-نمادها و نشــانه های بکار رفته در هنر بودایــی اولیه، به نقل از طریقت 
سنت گرایان.

جدول2- نمادهای هشت گانه بودیسم ماهاینا.

مفهومنماد

چرخش چرخ حقیقت/ نظم توسط بوداچرخ با هشت پره

هشت خوان راه رسیدن به حقیقتپره هاى  چرخ

رســیدن بودا به حقیقت، درختى که بودا درخت بودهى
در زیر آن به حقیقت دست یافت

پیشینه اشرافى بودا، حاکم جهان روحانیتتخت شاهى

 تعالیم بودا، قدرت تعالیم بودا، معرف خود شیر 
بودا

نعره شــیر تعالیم بودا را به دوردســت ها شیر غران
منعکس مى کند

حضور فیزیکى شخص بودااثر پاى بودا

کاسه گدایى
شیوه زندگى بودا(و راهبان بودایى)، زنده 
ماندن از طریق خوردن اندك خوراکى که 

دیگران در کاسه هاى آنها مى گذارند

گوزن

تعالیم جهان شــمول بــودا، ارائــه اولین 
بوســتان گوزن هــا، حضور  تعالیمش در 
آرامش بخــش بودا حتى حیوانات را نیز به 

گوش دادن سخنانش جلب مى کرد

ذهن به روشنایى دست یافته بودا، 5 عنصر استوپا
حیات(زمین، آب، آتش، هوا، فضا)

مفهومنماد

لوتوس 
پاکى بدن، گفتار و ذهن، رسیدن به 
شهود (گل کامًال بازشده: ذهن کامًال 

به شهود رسیده)

هارمونى ابــدى، وحدت خرد، رحم، مانداال (گره بى انتها)
زمان

یک جفت ماهى طالیى

ازدواج تــوأم با آزادى و ســعادت، 
آگاهى فرد نسبت به رنجها، رسیدن 

فرد به آزادى

پرچم پیروزى
پیروزى در جنگ، پیــروزى تعالیم 
مــرگ، جهالــت، چیزهاى  بر  بودا 

منفى این دنیا

دانش، دارما، شخص بودا، چرخیدن چرخ دارما
چرخ تعالیم بودا

هشت خوان رسیدن به نیرواناپره هاى چرخ

ثــروت و گنــج بى پایــان، زندگى گلدان گنج
طوالنى

تــاج، حفاظــت، حقاظــت در برابر چتر آفتابى
بیمارى ها و نیروهاى مضر و موانع

افــکار بودا، انتشــار تعالیــم دارما، صدف
بیدارى شدن از جهالت



79
سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: از نمادین تا فیگوراتیو

تداعى نمى کنند... این آثار که به جهت یادآورى وقایع دینى خلق 
مى شده، نوعى ذکر به شمار مى رفته (همان،143-142). بودیسم 
ماهاینا نیز اغلب از یک ســرى 8 تایــى43 از نمادها بهره مى برد. 
این نمادها نیز بار معنایى مشخصى داشتند(ن.ك. به جدول 2).

دوره دوم(فاز فیگوراتیو نمایش بودا)

   از قرن اول میالدى به بعد رفته رفته در آثار هنر بودایى(خصوصاً 
نقش برجسته هاى ســنگى)، تحولى مشــهود در پیکرنگارى آغاز 
مى شــود. گرچه نمادگرایى به  عنوان جوهــره آثار همچنان حضور 
دارد، لیکن گرایش هاى انسان مآبانه، قوت بیشترى گرفته و بار تجرید 
و انتزاع سبک تر مى شــود. تمثال فیگوراتیو بودا که تا این زمان در 
آثار هنرى غایب بود، رفته رفته ظاهر مى شــود. نمادها و نشانه هایى 
که تاکنون در تصاویر جانشــین بودا بودند، به تدریج اهمیت خود را 
از دســت دادند و تبدیل به نقوشى تزیینى در سطح تصویر شدند. 
ازجملــه چرخ بودا که تا مدتى بر روى تختى کــه بودا بر روى آن 
نشسته بود، نقش مى شد به  تدریج اهمیت گذشته خود را از دست 
 داده و تبدیل به هاله نور پشــت سر بودا شد(همان،143-142). با 
این حال اغلب محققان، اولین تصویر واضح با اندام کامل انســانى از 
بودا را «متعلق به 81. م. و مجســمه هاى متورا، و همچنین نقوش 
 .(Jain & Daljeet, 2004,7) «پشت سکه هاى کانیشــکا مى دانند
تصاویــر گچى بوداى موزه متورا نیز متعلق به همین دوران اســت 
(ن.ك.بــه تصاویر 2و 3). چنانچه تصویر بودا، حتى تصویر ذهنى از 
وى، دوره اى طوالنــى را در راه رســیدن به بلوغ در پیکرنگارى طى 
نکرده بود، این حجم کثیــر از آثار، تنوع در مدیوم و مصالح، انرژى 
منحصر به  فرد، روحانیت و درعین حال تعالى سبک و شیوه ارایه، از 
ویژگى هاى این آثار به  حساب نمى آمدند. در حقیقت، فلز، سنگ، گچ 
و گل نمى توانند مصالح اولیه تصویرى به  یک  باره متولد شده باشند. 
نمایش انســانى بودا از قرن 1.م. در نیمه شــمالى هند در دو 

مرکز گاندارا و متورا به شــکوفایى رســید. هنــر گاندارا متأثر از 
قرن ها تأثیر فرهنگ یونانى از زمان فتح اســکندر در 332ق.م. و 
شکل گیرى حکومت هاى یونانى-باخترى و هندو-یونانى بود، لذا 
هنرى به شیوه یونانى-بودایى در آن به رشد رسید. مجسمه سازان 
این سبک، بودا را به شیوه یونانى ساخته اند و ایده خدا-انسان را 
به نمایش مى گذارند. در هنر ماتورا بر اســاس سنن، ویژگى هاى 

ظاهرى و هنرى بومِى هندى پایه گذارى شده است. 

علل تأثیرگذار بر تغییر تجسم بودا

همان گونه که آمد، ستایش تصویر در هند به دوران پیش ودایى 
بــاز مى گردد. از آنجا که هیچ قانون گذارى بر طریقت هاى مذهبى 
نظارت نداشت، هر یک از مذاهب دراویدى با تجلى خدایى خاص، 
صورتى محلى و منطقه اى یافت. در این میان بودیسم همواره بر آن 
بــود تا بودا را به عنوان یک هویت واحد معرفى کند، نه یک تصویر 
تکرارشــونده و بى روح که نشانه روحانى مشخصى ندارد. مردمانى 
با چنین پیشــینه مذهبى، به  ویژه در امر نیایش تصاویر خدایان، 
نمى توانســته اند پس از مرگ بودا، بدون درنظرگرفتن جایگزینى 
براى وى، به ابراز ارادت خود ادامه دهند. شاید دور از ذهن نباشد 
که بگوییم تصویر ذهنى از بــودا را در زمان زندگانى اش در ذهن 
مى پروراندند و آرزوى ساختنش را داشتند، ولى تنها پس از مرگ 
وى بود که توانایى ســاختش را یافتند. و شاید این فاصله طوالنى 

میان دو دوره نمایش نمادین و انسانى بودا بدین دلیل باشد. 
شــواهد باســتانى بر این ادعا داللت دارند که آثار کشف شده 
از منطقــه چیالس44واقــع در پاکســتان امــروزى (که بر ســر 
تاریخ گذارى شــان اختالف نظر وجود دارد)، «حاوى حکاکى هایى 
قدیمى تر متعلق به قرن 1ق.م. مى باشند و به نظر مى رسد این آثار 
اولین تالش هاى پیروان بودیسم(در دوران ممنوعیت تصویرپردازى 
از بــودا) در نمایــش فیگوراتیو بودا بوده باشــد45. در یکى از این 

تصویر1- سرستون آشــوکا متعلق به دوره 
موریان ها،250 ق.م. موزه ملی سارنات، بنارس.

(www.sarnathindia.com) :ماخذ
 (retrieved on 26/6/2014)

سلسله  کانیشکا،  به  متعلق  سکه  تصویر3- 
کوشان1،م.، با نقش بودا بر پشت. 

 ( Ibid,7) :مأخذ

تصویر2- مجسمه گچی بودا، .م. 
موزه متورا.

( Jain & Daljeet , 2004, 7) :مأخذ
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تصاویر، یک فرم استوپا شکل بر روى سر فیگورى انسانى قرارگرفته 
است (ن.ك.به تصویر4) و در دیگرى (ن.ك.به تصویر5)، ساختمان 
یک استوپا طورى طراحى شــده است که دورنمایى از هیئت یک 
انســان به چشــم مى آید» (Jain & Daljeet, 2004, 6). به نظر 
مى رســد ذهن مجسمه ســاز بودایى که مدت ها میان «تصویر» و 

«بى تصویرى» مردد بود، نهایتاً وجود یکى را در دیگرى یافت. 
از دیگر دالیل باســتانى، افسانه شاه اودایانا 46 است که 6 سال 
پس از رسیدن بودا به نیروانا، دستور داد تا تصویر بودا را بر روى 
چوب ســندل حکاکى کنند تا در نبود وى، از دیدار بودا محروم 
نباشــد؛ و همچنین درخواســت اناتاپیندیکا47 از بودا براى اینکه 
اجــازه دهد تا در غیبتش حداقل تصویرى از بودیســتاواها48 در 
Hutingtonarchive.osu.edu, re-) اختیار پیروان قرار گیــرد

trieved on27/6/2014). این داســتان ها مؤید این مطلب است 
که، پیروان بودا حتى پیش از رســیدن وى به نیروانا و غیبتش، 
ایده تجســم بودا به صورت پیکره اى قابل لمس را در سر داشتند. 
هانتینگتون ها49 در رابطه با افســانه شــاه اودایانــا از معرقى یاد 
مى کنند که، در دوره گوانگ ژو50 در چین، به واسطه ویرانى معبد 
هونگ رن51 در اثر جنگ (در 1900م.)، گم شد، اما نقاشى که از 
روى آن کشــیده شده بود (ن.ك.به تصویر6)، به تاالر تاى هه52، 
و بعدها به بخش نمایشــگاه اشــیاى آنتیک تاالر53، منتقل شد. 
اگرچه اصل اثر، که بنا بر هانتینگتون ها، در دوران زندگى بودا 
و در دوره نمادین هنر بودایى ســاخته شــد، در دســت نیست، 
امــا نمى توان منکر کپى نقاشــى آن نیز که گواه بر وجود تصویر 

پیکرنگارى بودا در دوران اول است، شد.
بنا بر متون باســتانى در ادبیات بودیســم آمده اســت «بودا 
ازآن رو نشان داده نمى شــد که متمایز بودنش به عنوان حقیقتى 
ابدى در اذهان باقــى بماند» (Gombrich,1971,112). در متن 
سوتانیپتا54 آمده است: «او که در برابر تمامى امیال بى میل است، 
 Snellgrone,1978,) «[بدون شکل و فرم است]در هیچ مى زیید
23). در همان متن همچنین آمده اســت: «همان گونه که شعله 
آتش با وزیدن باد خاموش شده و دیگر قابل رؤیت نیست، شخص 
فرزانه نیز از قالب نام و هیئت خارج مى شود و دیگر قابل مشاهده 
نیســت» (Ibid, 23). نبود فرم انسانى بودا در هنر اولیه بودیسم، 
درواقع نمایان گر جوهره حقیقى نیرواناى وى اســت که در قالب 
شــکل بصرى و فرم انسانى نمى گنجد. «بااین حال در هیچ منبع 

مکتوبى، اشــاره مســتقیم و دقیق به نام بودا و به تصویرکشیدن 
و یا نکشــیدن وى نشده اســت» (Hintington,1990, 401). به 
اعتقاد برخى نیز «در متون شــریعت هاى مختلف بودیسم، اشاره 
مســتقیمى به ممنوعیت تجســم فیگوراتیو بــودا وجود ندارد و 
تنها در برخى کتب، اشــارات غیرمستقیمى صورت گرفته است. 
ازجملــه در متن وینایا55 آمده اســت که روزى یکى از پیروان از 
بودا پرســید:« سرورم اگر که اجازه نیایش تصویر شما را نداریم، 
آیا مى توانیم تصاویر بودیستاواها را به جاى تصویر شما بگذاریم؟ 

.(Krishan, 2009, 9) «و ایشان اجازه فرمودند
چنانچه فرض شود که حکمى در این رابطه صادر نشده است 
و در صحــت آنچه وجود دارد نیز شــک کنیــم، از این حقیقت 
نمى توان گذشــت که بوداییان سنت گرا که ســخت گیرانه ترین 
و خالص ترین عملکرد را در میان طریقه هاى بودیســم داشتند، 
همواره هرگونه تجسم فیگوراتیو بودا را منع مى کردند. بنابر باور 
این گروه، بودا نیز مانند دیگران، فى الذاته یک انسان است. ازنظر 
آنها، بودا به خاطر رســیدن به نیروانــا از چرخه مرگ و زندگى 
رهایى یافته و به مرحله «بى شــکلِى ابدى» رسیده است. ازاین رو 
آنها تجســم بخشــیدن به وى، آن هم با صورتــى کامًال متفاوت 
از چهره اصلى را خطا مى دانســتند. اما متــون این فرقه بر این 
مســئله تأکید دارند که بودا صرفاً بعد از رسیدن به نیروانا است 
که غیرقابل دیدن اســت. در دیگهانیکایا56 (بند1:46) آمده است: 
«مادامى که بدن وجود دارد، مردم قادر به دیدنش هســتند، اما 
پس از فروپاشــى بدن در پایان عمر، مردم دیگر قادر به دیدنش 
نخواهند بــود» (Krishan, 2009,10). بنا بــر انگوتارا نیکایا57 
(37-39)، بــودا نه یک دوا58 یا موجودى مافوق طبیعى اســت، 
نه یک گانداروا59 اســت، نه یک یکشــا60 یا روح قدسى و نه یک 
انسان»(Ibid,10). بنا بر متن سوتانیپتا61 (ابیات1073و 1075) 
«پس از نیروانا به یک باره ناپدید مى شــود، در نام و شکل...دیگر 
شــکلى براى او وجود ندارد62، که بــه کمک آن بگویند او وجود 
دارد، وجودى براى او دیگر نیســت» (Ibid,10). در این خصوص 
منابعى کــه در آن پیروان مدام از بودا و جانشــینان وى تقاضا 
دارند، تا بودا را به تصویر بکشــند یــا اجازه دهند در نبود بودا از 
تصویرش فیض ببرند، قابل چشم پوشــى نیســت. در کانون پالى 
در بخش مجیما نیکایا 63چنین آمده است: «آیا مى توان هدیه اى 
به کاهنان داد که تصویر بودا در آن قرار داده شــده باشــد؟ بله. 

تصویر5- اســتوپا با هیئت انسانی چهارزانو نشسته، 
کشف شــده از حفاری های چیالس پاکســتان، 1.ق.

(Ibid, 6) :ماخذ

از روی  تصویر6-نقاشــی 
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تاالر تای هه.
 مأخـــــذ: (سایت مرکز 
داده هـــای «آرشیــــو 
دانشگاه  هانتینگتـون ها»، 
Huting-) (2010  اوهــایو،
 tonarchive .osu .edu,
(retrieved on27/6/2014

تصویر4- فیگور انسان با سر اســتوپا، کشف  شده از 
حفاری های چیالس، پاکستان،1 ق.م. 

( Jain & Daljeet , 2004,6) :مأخذ
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چگونــه؟ تصویرى[از بودا] به همراه اشــیاى مقدس وى باید بر 
روى یک ســینى روبروى کاهن قرار داده شــود و هدایا در آنجا 
قــرار گیرنــد»(Swearer, 2012,14) (Ps.V.73). از آنجــا که 
بازنمایى بــودا به صورت نمادین، در وقایــع زندگى وى پیش از 
رســیدن به نیروانا، زمانى که وى مانند هر انسان دیگرى بود، در 
متون بودایى به شکل قانع کننده اى توضیح داده نشده است، لذا 
احتماالً بازنمایى فیگوراتیــو وى نیز در آن دوران از زندگى وى 

مورد تناقض احکام دین بودایى نبود.
   بنابر متون باستانى چنین آمده است که «باآنکه تا قرن 1م. 
هیچ گونه نمایش شــمایل نگارانه از بودا وجود ندارد، ویژگى هاى 
آناتومیــک بــودا در بخش دیگانیکایا از منشــور پالى (در بخش

D,1:142 ) آمده اســت64. ویژگى هــاى ظاهرى وى همچنین در 
مدیحه اى به زبان پالى بانام نریســیها گاتا65 توســط همسر بودا 
توصیف شده است66. اگرچه هیچ گونه شــاهد باستان شناسى در 
ارتبــاط با این امر متعلق به آن دوران هرگز کشــف نشــده، اما 
نمى توان وجــود چنین متونى را نادیده گرفت. در این منشــور 
بــه  غیر از 32 خصیصه اصلــى، 80 خصیصه فرعى نیز براى بودا 
ذکرشده است. چنانچه تصویر بودا بنا بر عرف ممنوع بوده باشد، 

ذکر ویژگى هاى ظاهرى وى ضرورتى نداشته است.    
به دلیل چندگانگى در اعتقادات طریقه هاى مختلف بودیسم 
در نمایش بودا و عدم اشــاره صریح به احکام، نمایش نمادین نیز 
کــم از نمایش فیگوراتیو بودا ایفاى نقش نکرده اســت. چنانچه 
حکم بوداییان ســنت گرا در مورد عدم نیاز به تجســم فیگوراتیو 
کسى که به نیروانا رســیده و وارد عرصه بى شکلى شده است را 
حکمى منطقى و قطعى در نظر بگیریم و با این رویکرد به نقوش 
نمادین بهاروت و امروتى نگاه کنیم، به نکاتى متناقض پى خواهیم 
برد. در سنگ  نوشته هاى بهاروت، حتى درصحنه هایى از زندگى 
بودا که وى هنوز به نیروانا نرسیده است، بودا مرتباً «بهگهاوت67، 

 Krishan,) «روحانــى، قابل ســتایش و بهگوان68 به معنى خــدا
2009,12) خوانده شده است. این نوشته ها به  وضوح به ظهور یک 
اوتار69و تجلّى از خدا (بهگوان) اشــاره مى کنند. نقوش بهاروت، 
سانچى و امروتى به طورقطع رفتار و ژست هاى پیروان را در حال 
ستایش نمادهاى بودا نشــان مى دهد. در این تصاویر، نمادهاى 
بودا بیشتر از فیگور احتمالِى وى بت گونه عمل مى کنند! (ن.ك. 
به تصویر7). مى توان به این نتیجه رسید که پیروان بودا على رغم 
تمــام ممنوعیتى که بودا بــراى دورى از تصویر و بت کردن خود 
قائل بود، از هر فرصتى براى خلق تصویرى قابل فهم توسط عامه 
استفاده مى کردند و حتى نمادهاى آنها نیز تصویرى انسانى را در 

ذهن ستایش کننده عامى متبادر مى ساخته است.
به همراه عقاید و ایده هاى جدیِد ماهاینا، نسخ تعلیمى جدیدى 
نیز نگاشــته شد. آخرین و مهم ترین نوآفرینى طرفداران بودیسم 
ماهاینا که کمتر فلســفى بود و بیشــتر به راه و روش رسیدن به 
شــهود تأکید داشت و تا حد زیادى گذار از دوره نمایش نمادین 
به فیگوراتیــو را توجیه مى نماید، ییدام70 بــود. این تکنیک که 
کمتر شناخته شده است، درواقع به صورت ناخودآگاه، نامحسوس 
و به مرور زمان بروِز بیرونى پیدا کرد. روش این تکنیک، استفاده 
از تصویر ایزدان و ایزدبانوان و دیگر موجودات روحانى در هنگام 
ســتایش و یا نیایش اســت. در این اصل، تصویــر یا به  صورت 
فیزیکى در برابر شــخص مراقبه کننده قرار مى گیرد، یا در ذهن 
او مجسم، و توسط چشــم ذهنش دیده مى شود. این تصاویر در 
واقع کیفیت کهن الگویى شهود است و شخص را در مراقبه یارى 
مى دهد. الزم به ذکر اســت که این اهمیت به تصویرکشــیدن و 
جســمیت بخشیدن به فرد مقدس، ریشــه در هندوییسم دارد. 
به نظر مى رســد ماهاینا که در شمال هند رواج یافته بود، منجر 
به خلق اولین مجســمه ها از بودا در این منطقه شــد. این سنت 
به دنبال راهى آســان تر براى مراقبه مردم عادى بود که توانایى 

متمرکزشدن بر ایده اى ذهنى را نداشتند.     
    ترس از نارســایى فرم از دیگر عوامل تأثیرگذار است. علم 
صورت شناســى71 هیچ گاه قادر نیست ویژگى هاى ظاهرى بودا را 
تعیین کند، چراکه بوداى ایدئاِل بودیسم، فراتر از آناتومى است. 
شاید ترس از این نارسایى فرم در انتقال معنى در کنار ممنوعیت 
شرع، موجب این تأخیر چند صدساله شده باشد. نوشته سمیوتا 
نیکایا72 بــودا را از قول خودش دارما مى خواند و چنین مى گوید: 
«هــر کس که دارما را ببیند، مــرا دیده، و هرکس که مرا ببیند، 
دارمــا را نیز خواهد دیــد» (cf. Jain & Daljeet, 2004, 5). از 
این رو مجسمه ســازى که بنا بود بودا را بسازد، مى باید وى را در 

قالب ابعاِد انتزاعِى دارما تجسم کند. 
    متن اوتتارا تنترا73، تنها کســانى را الیــق تصویرکردن بودا 
مى داند که «بخشش، اخالقیات و صبر، جذب وجودشان شده باشد و 
تنها کسى که کیفیت روح و نه مهارت دست داشته باشد، اجازه دارد 
بودا را به تجسم درآورد» (cf. Jain & Daljeet, 2004, 5). از این رو 
پیش از اینکه تصویر بودا تبدیل به مدیوم74 مجسمه شود، مى باید که 
فراتر از ابعاد ریخت شناسى اش رشد کند. بنابر آنچه رفت، شاید در این 

تصویر7- ستایش گران در برابر یکی از نمادهای بودا( استوپا)، استوپای بهاروت، 2ق.م. 
(Jain & Daljeet, 2004, 6) :ماخذ
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باور کسى لیاقت ساخت صورت وى را نداشته است.
   در میــان عقاید مختلفى که در باب دو دوره نمایش نمادین 
و فیگوراتیو وجود دارد، برخى نظریات نسبت به دیگر تئورى ها از 
نظر تاریخى منطقى تر به نظر مى رسند. ازجمله آنها نظریه جان و 
سوزان هانتینگتون است. آنها معتقدند «نمایش بودا به  هیچ  وجه 
مانند آنچه در بهاروت، ســانچى، امروتى و بودهگیا دیده مى شود، 
دوره شمایل شــکنانه نداشته و به فاصله کوتاهى پس از رسیدنش 
به نیروانا به صورت فیگوراتیو مجسم شده است. از نظر آنها، «لزوم 
احتیاج به تصویر بودا برآمده از دو عامل اســت: 1- دریافت برکت 
با تماشــاى تصویر بودا؛ 2- تمایل عوام به ادامه مشاهده بودا حتى 
پس از رســیدنش به نیروانــا» (Krishan, 2009, 20). بنابر آنها 
نیز خلق تصویر بودا از ســنت هایى است که پیروان عامى آن را از 
ابتداى بودیســم پایه گذارى کردند75. بدین ترتیب یکى از دالیلى 

که آنها ذکر مى کنند این است که «عدم نمایش بودا در دوره اول 
نه به خاطر شمایل شــکنى (که اساساً منکر شمایل شکنى در هنر 
بودا مى باشــند)، بلکه به خاطر این اســت که در آن دوره مدیوم 
مورد اســتفاده خاك و چوبى بوده که به  مرور زمان از میان  رفته 
c.f. Ibid, 20-) «و اثرى از تجســمات بودا بر جاى نگذاشته است

22). ســویرر76 نیز معتقد است «هیچ دوره اى از آغاز بودیسم تا به 
 حال نمى توان پیدا کرد که در آن بودا در داستان، افسانه، اسطوره، 
سمبل یا یک فرم مادى به تصویر یا تصور77 درنیامده باشد. تصاویر 
تکى بودا از آغاز قرن 1م. را نباید به عنوان گواهى بر ظهور یک باره 
تصویرگرى در بودیسم یا تغییر در شیوه ستایش آن دانست. بلکه 
این پیکره ها انعکاس دهنده تقابلى پیچیده و مدام میان معیارهاى 
تاریخى و فلسفى است که سرسپردگى در بودیسم را از همان آغاز 

.(Swearer, 2012,12) «شکل داد

در این مقاله به این جمع بندى مى رسیم که نظریات گوناگونى 
در باب گذار از دوره نمایش نمادین به نمایش فیگوراتیو توســط 
کارشناســان ارایه شــده اســت. بنابر آنچه رفت مى توان عوامل 
احتمالِى تأثیرگذار بر تغییر در تجســم بودا، از نماد و نشــانه به 

پیکر را به طور کلى چنین تقسیم بندى نمود:
الف-هم جوارى بودیسم با دیگر آیین هایى از جمله شاخه هاى 
متعدد هندوییســم و جینیســم، که در آنها ستایش و پرستش 

تصویر از ملزومات مراقبه و نیایش برشمرده مى شد،
ب- تمایل ذهنى پیروانى که تا پیش از بودیســم بنابر سابقه 
تاریخى مذهبِى شبهه قاره هند، قادر به درك نیایش بدون تمرکز 

بر تصویرى با هیئت انسانى در مقابل چشم نبودند،
ج-آزادى اى کــه بــه فاصله چند قرن پس از مــرگ بودا، به 
واســطه تحریف در قوانین ســنت گرایان و همچنین پدیدآمدن 

مذهب آزاد اندیشانه تِر ماهاینا براى بودیست ها به وجود آمد،
د- پایه گذارى تکنیک ییدام توســط مذهــب ماهاینا، براى 
تمرکز بهتر در هنگام مراقبه و نیایش، براى کســانى که توانایى 

متمرکز شدن بر ایده اى ذهنى را نداشتند،
ه- عــدم وجود حکم قطعى در متون مذهبى بودایى در رابطه 

با ممنوعیت یا آزاد بودن نمایش فیگوراتیو بودا،
و-جبراِن نبوِد بودا پس از مرگش، به کمک جایگزینى تصویر وى،

ز-انکار وجود دوره شمایل شــکنانه و نمایــش نمادین( بنابر 
نظریه هانتینگتون ها). 

    عــالوه بر آن به اثبات این فرضیه پرداخته شــد که، تصویر 
بودا در دوره اول نمایش و حتى در دوره زندگانى اش، ولو به صورت 
ذهنى وجود داشته است. از آنجا که ستایش تصویر از دوران پیش 
ودایى در ادیان و مذاهب هندى رواج داشته و حتى در دوره اى که 
بودا زندگى مى کرده، در میان همسایگان هندوى آنها از ضروریات 
نیایش تلقى مى شده؛ نمى توان تصورکرد که بودیست هاى نو پا به 
حدى از شــعور مذهبى رسیده باشند که توانایى تمرکز و ستایش 

ایده اى انتزاعى را داشته و آرزوى ساخت تصویرى از مراد خود را در 
سر نپرورانده باشند. احتماالً ایده ساخت این تصویر از دوران زندگى 
بودا در سر پیروان پرورش داده مى شده و پس از مرگ وى به مرور 
با روى کار آمدن طریقت ماهاینا و کاهش افراطى گرى هاى دینى، 
به ورطه ســاخت و عمل درآمده اســت. آنچه بر این عقیده صحه 
مى گذارد، این حقیقت است که تصویرى به بلوغ و رسیدگِى هنرى 
تصویر بودا، نمى تواند حاصل یک بــاره ذهنى پاك و «انکارکننده 
تصویر» باشــد، که هیچ هنرمندى توانایى خلق یک باره اثر هنرى 
بــا آن همه ظرایف و دقایق را دارا نیســت. بدین ترتیب، عللى که 
بر وجــود تصویر بودا، ولو به صورت ذهنى، در میان پیروان، حتى 
در دوره اى که نمایش فیگوراتیو وى ممنوع بود، تأکید مى ورزد، را 

مى توان به عوامل زیر تقسیم کرد:
الف- خدا، یا تجلِى خدا خواندن بودا در سنگ نوشته هاى دوره 

نمادین، از جمله در بهاروت،
ب- ســتایش تصویر کــه در هند بــه دوران پیــش ودایى 
باز مى گــردد همواره در ادیان و مذاهب هند وجود داشته اســت 
و بــراى پیرو بودایــى، تمرکز بر ایده اى انتزاعــى از خدا، مراد... 

غیرقابل درك بوده است،
ج- نمایش پیروان بودا در حال ستایش و سجده در برابر نمادهاى 
بودا که به نظر مى رسد بیشــتر از یک تصویر انسانى، بتگونه عمل 
مى کنند (نمادهایى که تصویرى انسانى را در ذهن متبادر مى کنند، 

مانند چرخى که بر روى تخت قرار داده شده است)،
د- وجود افسانه ها و داســتان هاى گوناگون در متون بودایى 
(حتى در دوره زندگانى بودا) در باب خواهش پیروان براى کسب 

اجازه استفاده از تصویر بودا در هنگام نیایش و مراقبه،
ه-ذکر ویژگى هاى ظاهرى صورت و اندام بودا در بســیارى از 

متون بودایى از جمله منشور پالى،
و- تصاویر و مجسمه هاى بالغ از نظر هنرى و ویژگى هاى ظاهرى، 

که به نظر حاصل یک باره ذهنى خام و پاك از تصویر نیست،

نتیجه
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ز- وجود نقاشــى کپى شده از روى حکاکى فیگوراتیو بودا در 
قرن پنجم قبل از میالد که به دستور پادشاه هم دوره بودا، اودایانا 

ساخته شد،

ح- حکاکى هاى کشــف شــده از حفارى هاى منطقه چیالس 
در پاکســتان، یک قرن قبل از میالد با تصاویرى از تلفیق فیگور 

انسان و استوپا.

پی نوشت ها

Dravidians   1 نژاد بومیان اولیه هند.
2  متشکل از برهما، ویشنو و شیوا.

Stupa   3 واژه اى از زبــان سانســکریت که در لغــت به معنى کپه و توده 
مى باشد و در بودیسم عبارت است از یک ساختمان گنبد مانند، که بقایاى بودا را 
در آن قرار داده و به محلى براى براى عبادت و مراقبه از آن استفاده مى کردند.

Sanchi  4 قدیمى ترین اســتوپاى سنگى بودائى در 3 ق.م. توسط آشوکا 
در آن بنا شد.

5 Amarvati.
 Madhya)منطقــه اى در مرکز هنــد در ایالت مادهیا پرادش Bharut    6
Pradesh) که از 3ق.م. به خاطر آثار برجسته استوپایى بودائى شهرت دارد.

7 Iconography.
Jainism  8 یکى از ادیان هندى که تاکید بر راه روش زندگانى توام با عدم 

خشونت نسبت تمام جاندارن دنیا دارد.
Aniconic  9  پرهیــز از نمایش بدن و صورت افراد مقدس، در هنِر برخى 

از ادیان (موسوم به شمایل شکنى).
Bodhi tree   10 درختى که گفته مى شود بودا در زیر آن به نیروانا رسید.

Bodhgaya   11 جایى در ایالت بیهار در هند که گفته مى شــود بودا در 
آن در زیر درخت بودهگیا به نیروانا رسید.

12  مخالفــت با تصویرپردازى مبحث تــازه اى در تاریخ هنر ادیان نبوده و در 
سایر مذاهب و ادیان(همچون یهودیت، مسیحیت و اسالم) نیز  وجود داشته است.

13 Gandhara.
Mathura   14 واقع در ایالت اوتتار پرادش در شمال هند.

15  در مورد بودیســم منظور از ستایش در واقع احترام و بزرگداشت بودا 
اســت، و با نیایش تصویر خدایان در که دیگر ادیان هند بســیار مرسوم است 

متفاوت است. 
16 Pre-Vedic.

Mahayana   17 جلوتر به تفصیل خواهد آمد.
18 Gautama Buddha.
19  L. S. Cousins (1996), “The dating of the historical Buddha: a 

review article”, Journal of the Royal Asiatic Society (3)6(1): 57–63.
20 Vishnu.

21  منظور از دین لزوماً، نه دینى آســمانى، بلکه نوعى جهان بینِى انسانى 
بالغ، و مجموعه اى از روش ها به منظور رسیدن به هدفى خاص است که ازنظر 
فلسفه کامل اســت. علیرغم این که بودیســم داراى تمرین و مراسم مذهبى 
بسیارى است، ولى مانند دیگر ادیان به خداى آفریننده اى که بر تقدیر خالیق 
دخیل اســت، اعتقادى ندارد. بودیسم بیش از آنکه یک دین باشد، شیوه تفکر 

خاص و آموزش ذهن است.
22 Theraveda.
23 Mahasangha.
24 Mahayana.

Pali Canon 25 یا Tripataka منشــورى است از قوانین شرع بودائى که 
در شمال هند به صورت سینه به سینه نقل مى شد، و در 29 ق.م. (450 سال 
پس از مرگ بودا) در سریالنکا به زبان پالى به کتابت در آمد. این منشور شامل 

سه بخش مجزا است به «سه سبد» با تریپیتاکا نیز مشهور است.
Pali 26 یکى از زبان هاى مرده هندو آریاى میانه که اغلب متون بودیســم 

بدان نگاشته شده است.
27 Dharma.

Suttanipata 28 یکــى از بخش هاى متن منشــور پالــى از متون مرجع 
بودیسم که 29 ق.م. به کتابت درآمد و پیش از آن به صورت شفاهى نقل مى شد.

29 یعنى عارى از فرم ظاهرى است.
Nirvana 30 مرحله رهایى از دام امیال انسانى و فریب دنیا.

31 Representation.
32 Banaras.
33 Kushan Period (1-3 AD).

Kanishka 34 پادشاه سلسله کوشان.
35 در رابطه با تاریخ ســلظنت کانیشــکا و آغاز سلسله کوشان ها در بین 
تاریخ دانــان اختــالف نظرهایى وجــود دارد. برخى تاج گــذارى وى را بنا بر 
 Harry) گزارشات ســیاحان چینى 78م. مى دانند و برخى مانند هرى فالک

Falk) آن را 127 م. مى دانند. 
36 Chakravartin   .
37 Diga Nikaya بخشى از سبد دوم منشور پالى.
38 Mauryans  322   -180 ق.م.
39 Ashoka.

Sarnath 40 واقــع در ایالت اوتتار پــرادش، محلى که بودا اولین دارماى 
خود را آموزش داد.

Sunga 41  185ق.م. تا 75ق.م.
Jataka 42 داســتان هایى شــامل زندگى هاى پیشین بودا در قالب انسان 

یا حیوان.
43  Ashtamangala.
44  Chilas ll.

45  ایــن منطقه داراى نقــوش و حکاکى هاى گوناگــون از هزاره 5 ق.م 
تا دوران معاصر( نقش شــده توســط بازدیدکنندگان)است. نقوش بودائى نیز 
محــدود به دو نقش نام برده نیســت و عمده آن متعلق بــه قرن 1 م. تا 9 و 
10م. اســت و نقوش فیگوراتیو بسیارى از بودا دارد. جیسن نیلیس از دانشگاه 
واشنگتن، نیز مانند جین و دالجیت معتقد است، از آنجا که کتیبه هاى همراِه 
این مجموعه نقوش (به زبان خروشــتى) متعلق به 1 ق.م. تا اواسط 1م. است، 
depts.)پس این نقوش نیز به احتمال بســیار متعلق به همین دوران اســت

washington.edu/silkroad/exhibit/sakas/chilas_II.html).اما نقوشى که 
در متن آمده (1ق.م)از آنجا که از نظر فرمیک به نظر تالشــى مردد و بینابین 

میان نماد و فیگور را نشان مى دهد، بیشتر به کار فرضیه مقاله مى آیند.
46 Udayana.
47 Anathapindika یکى از پیروان بودا.
48 Bodhisattva کسانى که مانند بودا به نیروانا رسیده باشند.
49  John and Suzan Huntington.
50  Guang Xu.
51  Hong Ren.
52  Tai He.
53  Exhibition Hall of Antiques.

Suttanipata 54  یکــى از بخش هاى متن منشــور پالى از متون مرجع 
بودیسم که 29 ق.م. به کتابت درآمد و پیش از آن به صورت شفاهى نقل مى شد.

Vinaya 55 همان وینایا پیتاکا.
Digha Nikaaya 56 به معنى فهرســت عالئم و یکى از بخش هاى سوتتا 

پیتاکا از منشور پالى.
Angutara Nikaya 57 یکى از بخش هاى سوتتا پیتاکا از منشور پالى.
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58 Deva موجودى فرا انسانى.
59 Gandharva پایین ترین رتبه میان موجودات مافوق طبیعى.
60  Yaksha.
61  Suttanipaata.
62  Pamaanam.
63  Majjima Nikaya.
-Walshe, Maurice(1995), Wisdom Publishers, Bos برگردان  64

ton 441-461 صفحات.
65 Narisiha Gatha    شیر مردان.
66  Eligiriye Indratana Maha  Thera, “Vandana: The Album of 

Pali Devotional Chanting And Hymns”   (2002)(pdf) Retrieved 
25 december 2012, pages 49-52.

67 Bhaghavat خداوندگار.
68  Bhagvaan.
69  Avatar.
70  Yidam.
71  Physiognomy.
72 Samyutta Nikaya یکى از بخش هاى سوتتا پیتاکا از منشور پالى.
73 Uttara tantra    از متون بودا که گفته مى شود احتماالً نوشته مایتریا 

.است maithrya natha ناتا
74 Mediumرسانه هنرى.

75  این کاِر عوام بوده، و نه راهبان.چرا که راهبان بودائى یکجانشین نبوده و 
مدام در حال سفر بودند و نمى توانستند مجسمه و تمثال بودا را با خود حمل کنند.

76  Swearer.
77  Imaged or imagined.

فهرست منابع 

جوادى، شــهره (1386)، نقش برجسته ها و مجسمه هاى هند باستان در 

هنر بودایى، نشریه باغ نظر، شماره 7، صص17-5.
ذکرگو، امیر حسین( 1375)، از بودا تا بت(تاملى در سیر پیدایش شمایل گرى 
در هنرهــاى بودایى)، نشــریه نامــه فرهنگ، شــماره 22، صص145-136.

Boeree, George (1999), an Introduction to Buddhism, Ship-
pensburg University, Pennsylvania.

Coomaraswamy, Ananda. K (1998), Elements of Buddhist 
Iconography, Munshilal Manoharlal Publications, New Delhi.

Gombrich, Richard. F (1971), Precept and Practice: Traditional 
Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon, Clarendon Press, Oxford.

Huntington, Susan L (1990), Early Buddhist Art and the Theory 
of Aniconism, Art Journal, New Approaches to South Asian Art, 
Published by: College Art Association, Vol. 49, No. 4, pp. 401-408.

Huntington, Suzan and John (2010), King Udayana’s Image 
of Shakyamuni Buddha, in the Digital Database of The Hunting-
ton archive of Ohio state University in /huntingtonarchive. osu.
edu /(retrieved on 3/8/2004).

Jain, P. C and Daljeet (2004), Evolution of the Buddha Image, 
Exotic India Journal of Art, Vol May, http://www.exoticindiaart.
com/article/lordbudha/(retrieved on 17/8/2014).

Krishan, Yuvraj(2009), the Buddha Image: its Origin and De-
velopment, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.

Kumar, Singh, Nagendra (1997), Buddha as Depicted in 
Puranas, In Encyclopedia of Hinduism, Vol7. Anmol Publica-
tions, New Delhi

Snellgrone, L. David (1978), the Image of the Buddha, UNES-
CO, Paris.

Swearer, Donald. K (2012), the Buddhist World of South Asia, 
State University of New York Press. Albany, New York.


