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 چکیده
هـای  هـای دینـی از ارزش     نگاری دینی، فصلی از هنر قدسی است و برای سـنت          شمایل

این شـاخۀ هنـری در بودیـسم        . تعلیمی، تبلیغی، آیینی و تجربی باالیی برخوردار است       
خوبی ها به ستوهیگاه و اهمیتِ ارجمندی داشته و مخصوصاً در نگارگری بودی         مهایانه جا 

ای از  پژوهش حاضر به روش اسنادی و اساسًا با هـدف نـشان دادن شـمه              . متجلی است 
دهد که گرچـه    آن نشان می   هایتبلور قداست در هنر بودایی انجام گرفته است و یافته         

ای اساطیری و متافیزیکی عـاری از هرگونـه         هبودیسم سنتی به دلیل فقدان رمزپردازی     
پرستی بود، لکن بودیسم متأخر تحت تأثیر هنر یونانی گندهاره و مـاتورا، دیانـت               تمثال

کایه و با ضرورتِ تـسکین روح       ایرانی و تحوالت الهیاتی درونی از جمله خلق آموزۀ تری         
ای نمونــه، در ایــن جــستار بــر. نگــاری روی آوردتــشنۀ ســالکان بــودایی، بــه شــمایل

ستوه اَوَلوکیتشوره مورد واکـاوی اجمـالی       شناسی بودی رمزپردازی، نمادگرایی و شمایل   
نیـزۀ  نگـاری اَوَلوکیتـشوره، تـسبیح،       ها ظـاهراً در شـمایل     قرار گرفته است و بنابر یافته     

نیلوفر آبی کاربرد غالبی دارنـد و  ـ مودرَه، عصای الماس شاهی و       شاخه، شمشیر، وَرَدَ   سه
 .تابدیک وجهی از وجوه خویشکاری او را برمی هر
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٨

 بیان مسئله
اوصـاف  ، مستعد بیان     از ابزارهای نمایشِ رمزیِ عالم ملکوت در عالم مُلک         عنوان یکی بههنر  
حجم لیکن، ]. ١١٥ ص ،٥[ است   متعین ی آثار لب مجرد در قا   ۀ انتزاعی یا یک اندیش    امریک  
شان از  اند و بسیاری از مشهورترین    توجهی از آثار هنری در بسترهای دینی شکل گرفته         قابل

 یهـای معابـد، نگـارگری اشـیا         ها، نقاشـی  النوعهای رب تندیس. مضامین قدسی برخوردارند  
از تبلور قداسـت در قلمـرو هنـر         هایی     شکوهمندِ اماکن مقدسه، نمونه    مقدس و نیز معماری   

اش و  با تمـام ایـن دامنـۀ گـسترده        » نگاری دینی شمایل«. ]١٤٠ ص ،٢٢[شوند  محسوب می 
برخوردار ای   ویژه جایگاه و اهمیت   هنر قدسی، در بودیسمِ مهایانه از        گرایشی در پهنۀ   مثابه به

ـ         پیروان مهایانه به اثربخشیِ هنر در گیرایی و تبلیغ کی         ظاهراً  . است ه ش خـود پـی بـرده و ب
هـایی از   هـا و پـرده    شان، دست به تـدارک پیکـره      های دینی  فراخورِ تفاصیل مربوط به آموزه    

نگـاری در    اهمیـت هنـر شـمایل      ۀدر زمینـ  . سیدارتاگوتَمه و سایر معبودهای بـودایی زدنـد       
بودیـسم، همــین نکتـه بــس کـه ســالکان بـودایی شــمایل انـواع بوداهــا را دارای خاصــیت      

 از  نگاری بـودایی  شمایلگرچه  . دانند شی و آنان را فائق بر مقتضیات قانون کرمه می         بخ نجات
 بـودا را شـامل      گری دهیانی ها و تمثال  ها گرفته تا نگارگری مندله    معماری و تزئینات استوپه   

نگاری و مخصوصاً در شمایل   ها  سَتوَه  بودی  پرجالل و جبروت   تراشیِ پیکره شود، اما آن در   می
 . العاده دارد  نمودی فوق،»اَوَلوکیتشوره«متنوع 

نگـاری دینـی در     فلسفۀ ظهور شمایل  جایگاه و   نخستین چالش این جستار عبارت از       
 غالبــاً هــاییکــارگیری واســطهبــه نمادهــا و خلــقظــاهراً . هنــر بــودایی مهایانــه اســت

 منظــورِ پیونــد زدنِ روح ســالک بــودایی بــه کالبــد حقیقــی بــوداانگــار بــه شــکل انــسان
چالش دوم بـه عوامـل درونـی و         .  اصلی رغبت مهایانه به این امر است       وجه) کایه رمههد(

رغـم آنکـه بودیـسم    بـه . شودای مربوط مینگاری مهایانهبیرونی مؤثر در گسترش شمایل  
های هندویی، ایرانی و  از فرهنگتأثرگری بود، اما ظاهراً با     سنتی عاری از هرگونه شمایل    

رشــد ظهــور و تراشــی خــدایان یونــانی، تمهیــدات هنــر پیکــرهخص تحــت تــأثیر بــاأل
شناسـی  شـمایل  بـر     مـسئلۀ سـوم    در نهایـت،  . نگاری در بودیـسم فـراهم گردیـد        شمایل
گریزی، در این مختصر تنهـا بـه        منظور ایجاز و اطاله    به . خواهد بود  متمرکزها  ستوه بودی

 .واهد شدبرای نمونه اکتفا خ» اَوَلوکیتشوره«ستوه نمادشناسی بودی
 

  ادبیات تحقیق

» صـورت «نگاری بودایی    در شمایل  ،)١٣٨٠(های پژوهشیِ مهنوش مشیری     براساس یافته 



  ٢٩  )  اَوَلوکیتشورهشناسیشمایل ( نگاریِ دینی در هنر بودایی  شمایل 
  

بخـشی  مجسمه از قابلیت نجات   یک   و جالل    و جمال حکایت دارد   » ذات«طور رمزی از    هب
یابــد کــه در نتیجــۀ درمــی) ١٣٧٥(در پژوهــشی امیرحــسین ذکرگــو . برخــوردار اســت

شـکن  گ هندویی و تحت تأثیر هویت معنوی جادۀ ابریشم، بودای بـت           همجواری با فرهن  
تأثیر «تحت عنوان    یپژوهش. اش به بزرگترین بت تاریخ بدل شد      ها پس از درگذشت   سال

تراشـی  تـأثیر هنـر پیکـره     ) ١٣٩٦ (»عناصر غیربودایی در انتظام دینی بودیـسم مهایانـه        
پـژوهش  . دانـد مـی یی حـائز اهمیـت    نگاری بـودا  خدایان یونانی را در زمینۀ رشد شمایل      

 که حضور اصـل تجـسد در دو دیـن مـسیحی و              گویای آن است  ) ١٣٨١(حسن بلخاری   
تـرین نمادهـای آن     بودایی منجر به تکوین هنری شد که معبـد، پیکـره و تمثـال اصـلی               

عنوان یگانه راه مطمئن    نگاری را به  هنر شمایل ) ١٣٨١(سعید علی تاجر    . رودشمار می  به
ای بنـابر پـژوهش او، رمـز نـشانه        . کندغ حکمت ذوقی و معرفت قدسی معرفی می       در ابال 

آثـار ابوالقاسـم دادور     . اش دارد شناختی با صورت مثالی   قراردادی نبوده و ارتباطی هستی    
و ) ١٣٨٦(، شــهره جــوادی )١٣٨٢(، لــویس فردریــک )١٣٧٩(، رقیــه بهــزادی )١٣٨٩(

 لـیکن،   .رۀ پیشینۀ پژوهش حاضر ذکر کـرد      توان در زم  را نیز می  ) ١٣٧٧(مسعود نصرتی   
نگـاری و   کـدام موضـوع شـمایل     انـد، امـا هـیچ     رغـم آنکـه بـسیار پرفایـده       آثار مذکور به  

مـستقالً  های اَوَلوکیتشوره    را با توجه به رمزپردازی     هایِ مهایانه ستوهشناسی بودی  شمایل
رو اساساً به روش  پیشاند که جستار شناختی مورد واکاوی قرار ندادهو از یک منظر دین

 . دار انجام آن استاسنادی عهده
 

  و وجوه پیدایش آن در بودیسمنگاری دینیشمایل
Iconography        ِمتشکل از دو واژۀ یونانیeikon) شمایل (  وgraphia) و از نظـر    ) نگارش

م علـ «توان مترادف   این تعبیر را اصطالحاً می    . است» توصیف تصاویر «اللغت به معنای    فقه
نگاری بـا تـدارکِ   علم شمایل. [p 3 ,52]در نظر گرفت » تفسیر و معناشناسی آثار هنری

تر، امکان فهم مـشارالیه نمادهـای مـستعمل در آثـار هنـری را               فهرستی از معانی عمیق   
هـای قدسـی   بررسـی داللـت  «اش، این علم در مفهوم دینـی . [p 73 ,32]سازد میسر می

هـا،  برجـسته  و هر امر تصویریِ نمادین، اعم از نقـش [p 420 ,42] است »نمادهای بصری
ها، اسباب شعائری و غیره را که از نظرگاه مؤمنان دارای وجـه قدسـی               ها، نقاشی مجسمه
 . [p 3 ,50] دهدمورد توجه قرار میاست، 

نگاری دینی چه کارکردهـایی دارد و       در اینجا این پرسش قابل طرح است که شمایل        
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هـای دینـی    شـمایل گرا،   مرتب است؟ از منظر مکاتب فکری شمایل       کدامین فواید بر آن   
، امکان بصریهایی مثابۀ واسطهو به]  ٧٦، ص ١ :ـ نک[ شوندفرض می مجالی امر قدسی

 کـشف های دینی همچنین باعـث      تمثال. سازند می میسردسترسی مستمر به الوهیت را      
 ،٢١ :ـ  نکـ [سـازند   مـی  را نمایـان     »فـضای عرفـی   «مکان مقدس شـده و حـدود و ثغـور           

نگــاری، نیروهــای شــمایل«، )١٩٤٦ـــ١٨٧٨(زعــم هِلِــن گــاردنر بــه. ]١٥٢ـــ١٥٣صصــ
کنـد و عظمـت الهـی را در یـک هیئـت       متافیزیکی را از مجرای آثار دیدنی، مجسم مـی        

این خود هنر بزرگی اسـت، بـه شـرط آنکـه هنرمنـد بتوانـد در                 . دهدجسمانی نشان می  
؛ ٢٥٨ـ٢٥٩ ص   ،٢٣[» ، عظمت امر الیتناهی را بگنجاند     مقیاس کوچک و محدودِ شمایل    

آنچـه یـک اثـر هنـری را قابـل اسـتفاده        «جان هینلز نیز بر آن است که        ]. ١٩. و نیز نک  
 محتوا ۀسازد، نه تنها هیئت ظاهریِ تصویر یک اثر هنری، بلکه همچنین چگونگی ارائ می

، معتقـد   )١٨٨٩ــ ١٩٧٦ (مارتین هایدگر ]. ٤١٥ ص   ،٢٦[» و ارج و قرب موضوع اثر است      
وجـه  . وجه آسمانی و وجه زمینـی     : است که هر اثر هنری از جمله شمایل، دو وجه دارد          

 میان اثـر  حیثشود و از این زمینی همان برداشتی است که در نخستین نگاه حاصل می       
 ۀ اما وجه آسمانی، دروازۀ عالم دیگری را به منـص          .وجود ندارد هنری و سایر اشیا تفاوتی      

اش، سـاحت دیگـری را هـم متجلـی       رساند و اثـر هنـری غیـر از شـأن شـیئی            میظهور  
 ،٢١[ قدسی، بیانگر چیزی غیر از ظـاهر خـود هـستند             هنر تمام آثار    ،رواز این . سازد می
نگـاری از کـارکرد و ارزش آیینـی نیـز        با وجود ایـن، صـنعت شـمایل        ].١٤٤ـ١٤٥ص  ص

شـناختی اثـر     از آنکه به ابعـاد زیبـایی       شبی دینی   ینگارشمایلخبرگان  . برخوردار است 
دیگر به این اهتمام دارند      دارند و  توجه  و نیایشی آن   نخست به وجوه عبادی   توجه کنند،   

 تـوان گفـت    مـی  به همین سبب  . ارائه کند های دینی    از آموزه   قبولی قابلنمایش  که آن،   
ـ نگاری توصیف موضوع و محتـوای اثـر هنـری بـه منظـور ا               شمایل کار اصلی   معـانی   ۀرائ
 سـت و  ا در پی مشخص کردن تاریخ دقیق اثر هنری           نه نگاری شمایل وتری است   آگاهانه

 .پردازد میداوریبه آن شناختی  دربارۀ ارزش زیبایینه
های پیشین را در باب دین بودا ارزیابی کنـیم،          حال اگر بخواهیم صحت و سقم گفته      

نگاری در بودیسم چه بوده     شمایلوجوه پیدایش   «نماید که   طرح این پرسش ضروری می    
 هـیچ   هـا، در آغـاز    بنـابر یافتـه   » و کیفیت رشد آن از چه مراتبی برخوردار بـوده اسـت؟           

 نائـل و از     »نیروانـه «بودا اساساً به     سیدارتاگوتَمه. تجسمی از سیدارتاگوتَمه وجود نداشت    
صـورت  بـه سانِ ایزدانی که ممکـن اسـت        او حتی به  . تمامی مظاهر هستی محو شده بود     
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به طریق اولـی    او  . داد  هایی در بهشت تصویر شوند، دیگر به هستی خود ادامه نمی          تمثال
بعـدها برخـی از راهبـان بـودایی بـه منظـور خلـق                 اما .بهره بود بی نیزشمایل انسانیِ   از  

ای نظیر رد پای او یا درختی کـه وی           را با نمادهای غیرانسانی ویژه     یادبودی برای بودا، او   
هـا و     کاری  در کنده ]. ١٨٣/ ١ ص   ،٣ [ردند دست یافته بود، تجسم ک     اشراق آن به    در زیر 
 و معمـاری معابـد دیـده    »هـا  اسـتوپه «های اولیۀ بودایی نیز که بیـشتر در تزئینـات       نگاره
شـد و از      واسطۀ چنین نمادهـایی نـشان داده مـی        ، در آغاز بودا تنها به     ]١٠ :ـ  نک[ شد  می

با وجود این، در قلمرو کوشـانیان و پـس از ظهـورِ سـبک               .  انسانی او خبری نبود    شمایل
 بـار، بـودا در هیئـت انـسانی نیـز بـه تـصویر درآمـد                  بـرای نخـستین    »نـدهاره گ«هنری  

[27, pp 232-235] .اش را حکایـت  های زندگی هایی که داستان  نگارهۀتدریج از صحناو به
 ۀبـا ادامـ   . رستش واقع گردید  های مستقلی، مورد پ     عنوان تندیس کردند، جدا شد و به      می

اش بـه بزرگتـرین بـت       شکن پس از گذشت هزار سـال از درگذشـت            بودای بت  ،این روند 
 ].١٤٥ ، ص١٢[تاریخ تبدیل شد 
هـای   رمزپـردازی   یـا قلّـت    ای بـه علـت فقـدان        یانـه   نگاری هینه   شمایلبا وجود این،    

ـ   ای به  که به شاکلهشتالطبیعی تمایل دا بعد ما پیرایـه منحـصر گـردد،     یغایت سـاده و ب
شـکنی گـام      پرسـتی و شـمایل      که گویی این سنت در مـرز بـاریکی میـان شـمایل            چنان
. ای برخوردار اسـت    از جایگاه و اهمیت ویژه       مهایانه  در گرایی   شمایل حال آنکه . دارد  برمی

دارد،    الوهیـت منـسوب مـی       بـه سـاحت    ان آنچـه هنـدو    نظیر رموزی از   ایشان همچنین 
 کـه جـزو ابـزار و        )آذرخـش (،  »وجـره «چـون   هم نمادها و رموزی  . برد  ی می  وافر ۀاستفاد

ای هنـر    تنتـره  ۀسَتوَه و البتـه جنبـ     اسباب خدایان است، کثرت سرها و بازوانِ یک بودی        
هـای     تمثال گونه بود که  این]. ١٦٤، ص   ٧[اند   موارد اقتباسی  همین از   هایی نمونه المایی

ها و جواهرهای بوداهـا       آرایش بیشتری یافتند؛ پیرایه   خدایان مهایانه تدریجاً پیچیدگی و      
سازان که اغلب رهرو بـودایی بودنـد، بـسیاری از             تر شدند و پیکره     ها سنگین   ستوهو بودی 

، همـان [را بـه مجمـع خـدایان مهایانـه افزودنـد            ) آیین بُن (خدایانِ پانتئون سنتی تبّت     
، باورهـا و رسـوم محلـی و         هـا    سـنت   در اصل این هنرمندان بودایی بودند کـه        ].١٢٠ص

 عـادی   پیـروان . کار بردند بندی شمایل ایزدان بودایی به    استعداد خالق خود را در صورت     
خواستند معبود خود را در هیئت نیرومندتری بنمایانند، دست، سـر و               اگر می  بودایی نیز 

وب خـود   ها را با اعتقـاد و مطلـ       افزودند تا آن  های آن می    ها و نگاره    پای اضافی به تندیس   
بدین ترتیب هر کدام از این ایزدان اشکال متنوعی، همراه با تعداد زیـادی              . منطبق کنند 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٣٢

گونـه بـود کـه ایـزدان     ایـن . دست، چندین سر و رنگ و قیافه مختلفی به خـود گرفتنـد       
 .[p 34 ,29]آوری رو به افزایش نهادند  مهایانه به طرز شگفت

غبت پیروان بودایی به صنعت پیکرتراشـی       در اینجا اهتمام به فلسفه یا وجوه اصلی ر        
جذابیت هنر از حیـث آفریننـدگی و        رسد که   نظر چنین می  به. خالی از فایده نخواهد بود    

بـرای یـک سـنت دینـی        ی  ، ارزشِ تبلیغی فراوان   کبریاییتوانمندی آن در انتقال مفاهیم      
 و معنـاداری را     یملکوت اوالً احوال    مقدسهای  گری چهره نگاره دینی،   در تاریخ هنر  . دارد

منظور تنبه مؤمنان  اهداف تعلیمی و بهبا ثانیاً در بیشتر موارد  وکنندلقا میابه مخاطبان 
با وجود این، هر ملتی متناسـب بـا فرهنـگ خـاص             . شوندبه ساحت الهوتی استفاده می    

 آیین بـودا نیـز اوالً بـه       ]. ٢١  ص ،١٣[پردازد  خود به نمادپردازی و تصویرگری دینی می      
هـا،   الهوتی و ثانیاً برای زنده نگه داشـتن آیـین          ساحتمنظور متوجه ساختن پیروان به       

ای از ارزش   چنـین اسـتفاده   ]. ١١٥  ص ،١٦[دانست  استفاده از آثار هنری را ضروری می      
نگـارگری بـودایی مـضافاً بـرای یـادآوری حقـایق            . تبلیغی بسیار باالیی نیز برخوردار بود     

های غیرانسانی، امـا بعـد در اثـر اخـتالط بـا             ز نمادها و نشانه   جاودانۀ این دین، نخست ا    
معتقد اسـت   » رابرت فیشر «. های انسانی بودا بهره برد    های مجاور هند، از تندیس    فرهنگ

. ای نیز برخوردار اسـت     پشتوانه ۀ، از جنب  »رمههد«نگارگری بودایی عالوه بر یادآوری      «که  
 نیروانـه، نیـاز مبـرم بـه هنـری دارد کـه               بـه  وصـول  و   ندۀ سمـساره  تعالی از جهان فریب   

هنـر  غـرض اصـلی   . جهـانی باشـد   های ایـن های آن بسیار آرمانی و زیباتر از پیکره  نگاره
 . ]٣ ص،١٧ [»درآمیختن پیامی واال با جهان فانی استبودایی 

گرایی بودایی دو نکتۀ بسیار حائز اهمیت وجـود دارد          در بحث ماهیت و وجوه شمایل     
لطفی در حق اربـاب سـایر ادیـان         ها ممکن است موجب سوِءتفاهم یا کم      نکه غفلت از آ   

کیهـانی یـا کالبـد       ذات   ،گـری  اصلی شمایل  الگویدر الهیات بودایی    نخست آنکه،   . گردد
یافتـۀ   عنـوان صـور تفـرد     ها بـه  ستوهبخشی بودی  به نجات  باور صرفاً   . بوداست شکوهمند

همچنـین  . [p. 40 ,32]نـر شـده اسـت    شان در هبوداست که باعث رواجکیهانی سرشت 
 ۀ که از طریق تجسم گوهر انسان برتـر کـه بـه عقیـد    بر آن استهنرمندان بودایی   سعی  

پیوند زننـد تـا       بودا کیهانیآنان در شخص بودا تجلی یافته است، روح پیروان را به ذات             
ره شـد،   که پیـشتر اشـا    چنان.  دست یابند  »نیروانه« ابدیبتوانند به یکپارچگی و سعادت      

 بـه بـاور ایـشان،     . پردازی آرمانی، نقش آیینی و تربیتی نیز دارد       برای بودائیان هنر چهره   
 ،٦[شـود    شـخص بـودا مـی       و عینی  تمثال بودا در این جهان موجب دوام حضور جسمی        
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ای دارد که هنرمندان    رعایت تناسب در ترسیم چهرۀ بودا نشان از اهمیت ویژه         ]. ١٧٣ص
امـا دومـین   ]. ٢٣ــ ٢٥ ص   ،١٣[انـد   عنوان یک شخصیت آرمانی قائل    بودایی برای بودا به   

 شمایل بودایی از معنای قدسی تهی باشد، هیچ دلیلـی           نکتۀ قابل توجه این است که اگر      
 شـمایل پرستش  «کند که    اظهار می  )قرن دوم  (آسوکاوادانا. برای پرستش آن وجود ندارد    
چوب یا خاک مجسمه نباشد، بلکه      شود که هدف پرستنده     بودا به این شرط پذیرفته می     

 توسـل هـا  ایمهایانهروست که از این. [pp 99 & 68 ,40] » بودا را تصورکندذاتبایستی 
 مـرگ و زنـدگی ضـروری        ۀها را برای رسیدن به نیروانه و رهایی از چرخـ          به این شمایل  

 یانـسان هـر    کـه    گوینـد تلویحـاً مـی   ها  همچنین شمایل ]. ١١١ـ١١٢ ص ص ،٩[دانند  می
 و برتـرین روشـنایی را       تطور یافتـه  کلی  تواند به  اشراق می  ۀدر نتیج ،   بودا دیگری همانند 

 .]١٢٨، ص ٤[تجربه کند 
 

 نگاری بوداییثر در رشد شمایلؤعوامل م
نگـاری بـودایی،    در توسـعۀ شـمایل     محتمـل    دیدگاه مورخان هنر دربارۀ عوامل اثربخشِ     

هـای بـودایی را متأسـی از        اولـین شـمایل   ای   عده .شودطیف وسیعی از آراء را شامل می      
هـا را محـصولِ     داننـد و برخـی دیگـر آن       مـی ،  های ایزدان بومی هنـدی، یاکـشاها      پیکره

اما ظاهراً . [p. 99 ,40]کنند هنرورزی پیکرتراشان یونانی در شمال غربی هند قلمداد می
خامنـشی ایـران    م تا قرن اول میالدی متأثر از هنـر دورۀ ه          .هنر بودایی از قرن چهارم ق     

 . ]٨ ص ،٨[ اسکندر، از هنر یونانی تأثیر پذیرفته است ۀبوده و تنها سه قرن پس از حمل
فـاکتور   تـرین رسد که نخستین و مهمنظر چنین میپژوهان، بهرغم تنوع آرای دین  به

» سـازی شخـصیت سـیدارتاگوتَمه     الهـی « را باید    نگاری بودایی    شمایل ۀاثربخش در توسع  
عنوان یک معلم، الگو و موجودی کـامالً        ی تاریخی در بودیسم سنتی تنها به      بودا. دانست

بخشی بـه جـوهر بـودا بیـشتر در بودیـسم مهایانـه و               الوهیت، اما   شد  بشری شناخته می  
بنـدی  این آموزه استخوان  . میسر شد ) سه بدن (کایه   قول به آموزۀ تری    واسطۀبهخص  باأل

ـ   بوداشناسی و بلکه کیهـان     براسـاس  ]. ١١٣، ص ١٨[دهـد   ه را شـکل مـی     شناسـی مهایان
). الـف : و آن مشتمل بر سه ساحت یا سه بدن        ست  کایه، هستی عبارت از جوهر بودا      تری

» کایـه نیرمانـه «). یا بدن روشنایی و ج    » کایه  سمبهوگه«). یا بدن حقیقت؛ ب   » کایهدهرمه«
. داق دارنـد   هم در سطح فردی و هم در سطح کیهانی مـص           ،این سه الیه  . یا بدن تاریخی  

همـۀ موجـودات را شـکل       » گـوهرۀ درونـی   «کایه است کـه     االمری بودا، دهرمه  ذات نفس 
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بنـابراین در  . سـازد ها و اشکال اثباتی و ثبـوتی نمایـان مـی       او خود را در ساحت    . دهد می
شود که بودای تـاریخی تجـسد حقیقـت قدسـی و            بودیسم مهایانه این عقیده مطرح می     

عنـوان  نیـز بـه   اشـکال حیـات   ۀ آدمیان و در جـوهر همـ  ۀهمروشنایی است که در ذات     
رو، بـرای برخـی بـه         پذیر است و از این      کایه اندیشه   سمبهوگه. حضور دارد » گربههتتاگته«

عنوان اما جوهر بودا به   . شود  ظاهر می » ایشوره«شکل  و برای گروه دیگر به    » آمیتابه«شکل  
در واقع   .گیردزندگی خاکی را به خود می     کایه برای دستگیری از رهروان، شرایط       نیرمانه

 .]٧٥ ص،١٥[او مجالی امر قدسی در تاریخ انسانی است 
شـود، تـصور    عامل اثربخش دوم که در تتمه و پیوند تنگاتنگ با عامل اول مطرح می             

بـه بـاور    . نگاری دینی است  عنوان منبع الهام هنرمندان شمایل    به» کالبد شکوهمند بودا  «
مونی چیزی جز پوششی خـارجی نبـود کـه حقیقـت            کالبد انسانی شاکیه  پیروان مهایانه، 

 را  نادیده گرفـت       بودا توان کالبد تاریخی    می. ساخت  قدسی او را در لفافۀ خود پنهان می       
هیچ وصفی از اوصـاف کالبـد   نظر داشت که  او  » کالبد شکوهمند «و به حقیقت آن، یعنی      

تـوان    کوهمند را تنها بـه چـشم ایمـان مـی          این کالبد ش  . آدمیان متعارف را با خود ندارد     
. نامنـد   نیـز مـی   » کالبـد پـاک   «و یـا    » کالبد شادمان «پیروان بودا این کالبد را      . تصور کرد 

 و از کالبـد     بـودا نداشـته    تـاریخی هرگز توجهی به کالبـد      نگاران بودایی   بنابراین، شمایل 
بـشری در ایـن     را ف ۀدو نشان  و  توان سی ها می از نظر بودایی  . گیرندمیشکوهمند بودا الهام    

شـود و      دیگـر تکمیـل مـی      ۀدو نشانه اغلب با هـشتاد نـشان         و  این سی . کالبد سراغ گرفت  
کالبـد  . سـازند   ها، وجوه شاخص کالبد شـکوهمند بـودا را آشـکار مـی              مجموع این نشانه  

 رنگ بودا، طالیـی اسـت و میـان دو    .شودشکوهمند بودا دارای هجده پا ارتفاع فرض می     
همچنین رنگین کمانی از موهای او سـاطع  . [p. 37 ,31]ای مو ریخته است  او طُرهابروی 

یکی نوعی دستار و کالهـی      . اندتوجه دیگر کالبد شکوهمند بودا، جالب     نشانۀدو  . شود  می
شاخص . شود   بر باالی سر نشان داده می      مشخصیطرز   های بودا، به    است که در مجسمه   

نوری که شب و روز     ،  کند  ت که محیط اطراف را روشن می      دیگر تابش نور از کالبد بوداس     
هایی که از سـر و   های بودا این نور با شعله در مجسمه. [p. 38 ,37] است تابیدندر حال 

او را الوهیـت و قداسـت    کـه  شـود  کشند، نشان داده مـی    او زبانه می   ۀگاهی اوقات از شان   
  .کندنمادپردازی می

نگاری مربوط بـه آن     و شمایل ستوه    سط مفهوم بودی   مؤثر در ب   املعتوان سومین   می
های بین بسترهای مختلـف دیـن   شباهت. [p. 30 ,33]دیانت ایرانی دانست  را در مهایانه
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را بـر    ایرانی و دین بودایی و نیز وجود برخی شواهد تاریخی و فرهنگی، بیشینۀ محققان             
بـسیاری  شود که    می گفته. دآن داشته است تا به تأثیر و تأثر بین این دو دین حکم دهن             

گربهـه    مَنجوشـری و کـشیتی    مَیتریـه،   ها، از قبیـل آمیتابـه، اَوَلوکیتـشوره،           ستوه  از بودی 
، از جملـه    هـای بیرونـی      از فرهنـگ    و احتمـاالً   پیشینۀ روشنی در فرهنگ هندی ندارنـد      

 شواهدی دال بـر ایـن وجـود    همچنین. [p. 142 ,45] شده باشند اقتباس فرهنگ ایرانی
 به شـمال هنـد و چـین راه یافتـه اسـت              م ابریش ۀجاداز راه   فرهنگ و تمدن ایرانی     ارد  د
ـ     مترجمان ایرانی نیز از عوامل اصلی     ]. ٦٠ ص ،٢٢[  بـر بودیـسم     یتأثیرگذاری دیـن ایران

دانـشمند مطالعـات مربـوط بـه آیـین زرتـشت،       . [p. 5 ,51] آینـد حساب مـی بهشمالی 
یانه از دیانت زرتشتی را از قرن سوم قبل از مـیالد            ، تأثیرپذیری بودیسم مها   »بویس مری«

 کشمیر و نیز حضور گسترده اقوام ۀتا قرن سوم میالدی و از طریق نفوذ مانویت در منطق
عـالوه، اسـتوپاهایی کـه     بـه . کنـد سکایی، اشکانی و باختریان در شمال هنـد تـصور مـی           

 شـمایل و آداب مربوطـه        کوشانی ساختند، از نظـر     ۀبوداییان آسیای مرکزی در آغاز دور     
هـا بـا    های زرتـشتی دارد؛ مـثالً رسـم سـتایش در زیارتگـاه            شباهت بسیاری به آتشکده   

 . های گل، که احتماالً از مناسک مربوط به آناهیتا اقتباس شده است حلقه
هـا شـمه یـا الگـویی از جـوهر             سـتوه   بوداها و بودی    در بودیسم مهایانه دیانی   عالوه،  به

انــد و  ؛ امــشاسپندان مجرداتــی متــشخص]٣١٤، ص٩[دان را دارنــد روحــانی اَمــشاسپن
تـوان بـا بودائیـت       ها را نیـز مـی       فروشی. اند  ها نیز تجسم و تعین علم و محبت         ستوه  بودی

بسیاری از . [p. 339 ,33]های بهشتِ توشیتا مقایسه کرد  ستوه بالقوۀ درون و نیز با بودی
در دورۀ شاهنـشاهی کوشـانی      ) سوشیانت (محققان معتقدند مفهوم منجی موعود ایرانی     

شـود     ادعـا مـی    ودر کسوت میتِریۀ منجی وارد تفکر بـودایی شـده اسـت             .)  م ٣٧٥ـ٦٠(
 ،٧[اش را از سوشـیانت گرفتـه اسـت         دهنـدگی   میتریه نامش را از میترای ایرانی و نجات       

و  »اسـپونبرگ  «،]see 35, p 129-132[» ایموتـو «پروفسور . Ibid, pp 129-132]؛ ٣١٤ص
 معتقدند که نام و القاب میتریه و میترای ایرانی بـا هـم ارتبـاط نزدیکـی دارنـد      »الموته«
 [49, p 51; 41, p 706] . بـودایی، معتقـد اسـت کـه بـین      مطالعاتکنث چن، دانشمند 

بهشت نورانی و مملو از نور در دیانت زرتشتی با همتـای آن در بودیـسم مهایانـه یعنـی                    
]. ٥٠١ ص ،١٤[ارتبـاط وجـود دارد      » تـر اسـت   آن کس که از همـه درخـشنده       «وایروکنا  

 را در مفهوم آمیتابه و بودیسم شمالی، مرتبط          نور حضور عنصر  همچنین   پروفسور ایموتو 
های مختلف  های متصاعد از بدن به شکل      هاله و شعله   .داند  أثیراتی دیانت زرتشتی می   با ت 
  .]٢٢١ـ٢٢٢ ص ،٢٥[ها درآمد ستوههای مختلف بودا و بودیصورت یکی از جنبهبه
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نگـاری صـورت پادشـاهان و روحـانیون دینـی              در شـمایل   عنوان نور ایزدی  بهخوَرنه  
مشهود نیز  ها    ستوههای بودا و بودی   رنه در شمایل  انعکاس خوَ . شودمزدایی نشان داده می   

های   های بودایی، خوَرنه را بر سکه       ها و تندیس    عالوه بر نگاره  ]. ٩٤ و ٦٢ ص ص ،١٨[است  
هـا نگـارۀ      در برخـی از ایـن سـکه       ]. ٣١٤ ص   ،٧[تـوان دیـد       پادشاهان کوشانی نیـز مـی     

ای از نور در اطـراف         با هاله  مونی یا میتریه  شود و بودا شاکیه     دیده می » های مشتعل   شانه«
پـردازی اهـورامزدا بـا بـودا اسـت و       اند؛ این، نوعی ادغام نماد ها به تصویر کشیده شده    آن
رغـم   امـا بـه  .[p. 79 ,47]تواند به معنی تأثیر دین زرتشتی بر بودیسم قلمـداد شـود    می

ـ                 ی، همچنـان   وجود انبوهی از شواهد دال بر تأثیرپذیری هنربـودایی از دیـن و هنـر ایران
آور اثبات کـرد، درسـت بـه        توان امکان چنین تأثیر و تأثری را  به شکل مطلقاً یقین           نمی

 . توان آن را مطلقاً نادیده گرفتهمان سیاق که نمی
تراشـی  نگـاری بـودایی، هنـر پیکـره       ظاهراً چهارمین عامل تأثیرگذار در رشد شمایل      

و » گنـدهاره «،  .) م ٣٧٥ــ ٦٠(نیان  در عهـد شاهنـشاهی کوشـا      . ایزدان یونانی بوده اسـت    
حمایت پادشاه کوشانی،   در اصل،   . رفتند  شمار می مراکز اصلی نگارگری بودایی به    » ماتورا«
 شـمایل بـودا تحـت تـأثیر         نگـاری بـودایی بـود و       رونق شمایل  ، از عوامل مهم   »کانیشکا«

]. ٢٣٠ ص ،٢٠[ انسانی بـه خـود گرفـت         کسوت  بود که  »گندهاره« در    مخصوصاً ها یونانی
معتقـد اسـت کـه      قویاً  ،  »پدر مطالعات گندهاره  «، ملقب به    ) م ١٨٦٥ـ١٩٥٢(آلفرد فوچر   

 بـودا توسـط      انـسانی  تـرین شـمایل    کهنـه   و هـای یونـانی دارد    هنر گندهاره مطلقاً ریشه   
جرقـۀ احتمـال تأثیرپـذیری از یونـان     . [p. 34 ,39]هنرمندان یونانی ساخته شده اسـت  

ای از شـمایل     بـا بررسـی مجموعـه      ١٨٧٠لیتنـر در سـال      زمانی زده شد که جی دبلیـو        
از  .[Ibid]حک شده است » یونانی ـ بودایی «ها واژه ای کشف کرد که بر روی آنگندهاره

توان به تأثیرپذیری از فرهنگ یونـانی       های کوشانی نیز می    روی سکه   بر نقش تمثال بودا  
بود کـه حتـی معابـد بـودایی بـه           ای  ؛ میزان این تأثیرپذیری به اندازه     ]١٥ ص ،٨[برد  پی

سبک یونانی ساخته شدند و پیکرتراشی بودایی از لحاظ حاالت چهره و لباس نیز یونانی               
هـا بـرای نـشان دادن عظمـت معبودشـان،      بودائیان به تقلید از یونانی. [p 232 ,32]شد 

هنگامی که این باور شـکل  ]. ١١٧ ص،٢٤[ساختند اغلب شمایلش را بر روی سکویی می  
ها کمـک و یـاری طلبیـد، اهمیـت          ستوهتوان با استغاثه و مناجات از بودی        رفت که می  گ

عـالوه،  بـه ]. ٢٣٠ــ ٢٢٨ ص   ،٢٠[ گردیـد     معابد و بناهای مذهبی بیش از پـیش پررنـگ         
ای تحت تأثیر هنر یونانی موجودات الهی همچـون فرشـتگان بالـدار و              هنرمندان مهایانه 

 . وجود آوردندبودا بههای فرعی دیگری را در کنار شخصیت



  ٣٧  )  اَوَلوکیتشورهشناسیشمایل ( نگاریِ دینی در هنر بودایی  شمایل 
  

 شناسی اَوَلوکیتشوره شمایل
خـدای  «معنـای   بـه » ایـشوره «و  » نـاظر «بـه معنـای     » اَوَلوکیتـه «مرکـب از    » اَوَلوکِیتشوره«

و ایـن معنـا از      » نگردخداوندگاری است که به زیر دست می      «بنابراین او   . است» متشخص
اولوکیتـشوره در برخـی از   .  [see. 28]های موجودات حکایت دارد او به رنجۀنگاه مشفقان

، ٢[عنوان منجی موجودات در هنگام وحشت و سختی شـناخته شـده اسـت               ها به سوتره
او حـامیِ کـسی اسـت کـه در مقابـل ده خطـر            » سَدَّرماپوندریکه سوتره «مطابق  ]. ٣٠ص

های مربـوط   ها و نقاشی  برجستههای او اغلب در نقش    همین خویشکاری . کنداستغاثه می 
او همچون ویشنوی سنت هندویی قـادر اسـت از بـاب    . [p. 47 ,52]اند مجسم شدهبه او 

های متنوعی  شفقت و به حکم صیانت از نظم امور و البته به فراخورِ شرایط واقع، کسوت              
 .ای متناسب با موقعیت ببنددبه خود بگیرد، طرحی نو درانداخته و پیرایه) اوتاره(

 و نیـز  [p. 15 ,42]در انهدام آالم و مـصائب  » لوکیتشورهاَوَ«منظور اشاره به توانایی به
سـوترۀ  «کـه صـفات ممیـزۀ او هـستند، در     » خـوارگی غـم «و » فرزانگی«برای نشان دادن  

از طرفی شمایل او با یک      . شناختی متنوعی از او نمایان شده است      تصاویر شمایل » نیلوفر
عا، یک شـاخه بیـد، چنـد        گلدانِ پر از شبنم مقدس که نماد شفقت اوست، یک کتاب د           

؛ امـا از سـوی   [p. 222 ,36]شود شاخه گل مقدس، یک یاکریم و یک تسبیح ترسیم می
ویژه در سنت بودایی چینی و تبتی او را در تندیسی با هزار ابزار جنگی ترسـیم                 دیگر، به 

توانـد  منظـور حمایـت از مخلوقـات مـی        دهد که اولوکتیشوره بـه    این نشان می  . کنندمی
 .[p. 314 ,34]ای گوناگون و حتی متضادی را بپذیرد هکسوت

شود ترسیم می ) در نپال به رنگ قرمز    (ها به رنگ سفید     اولوکیتشوره معموالً در نگاره   
گانه یا به چنبـرۀ او بـر        سرهای یازده . شمار است های بی و اغلب دارای یازده سر با دست      

به همـین   .  برای کمک به موجودات    گانه او همۀ جهات اشاره دارد یا به سوگندهای یازده       
منوال، برای نشان دادن صفت مهربانی و امدادگری اولوکیتشوره، او را با هزار چشم برای               

تعدد دستان . انددیدن مصائب جهان و هزار دست برای آزاد کردن مردم نیز ترسیم کرده      
 دارد  اشـاره ) لوکـشوره (های بسیارش به عنوان پروردگـار جهـان         اولوکیتشوره به توانایی  

[52, p. 48] .شود تـا بتوانـد شـمار زیـادی را در     او همچنین با دستان متعدد ترسیم می
 و از روی شفقت بـه یـاری تمـام کـسانی بپـردازد کـه از او       [p. 526 ,33]آغوش کشیده 

 .[p. 165 ,46]تقاضای کمک دارند 
قرار دارد؛ »  سنهنهدیا«یا » سنهوجره«در تبت تندیس اولوکیتشوره در جایگاهی به نام 
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وی شـال  .  معنوی استۀنشسته و در حال مراقب  ) دارسکوی کنگره (» پیتا«او بر روی یک     
ای بر گردن دارد که نماد روح پرشوری است که در اطراف جسم او بـه رقـص در                   آویخته

کنند؛ در دستان او اشیایی قرار دارد که هر یک بطور نمادین پیامی را تداعی می              . آیدمی
شاخه به پیروزی بـر زمـان گذشـته          سه ۀالً، تسبیح، نماد ادواری بودن زمان است؛ نیز       مث

، »ــ مـودرَه   وَرَدَ«گانه اشاره دارد؛ شمشیر، نماد خرد و معرفت بوده و           برهمنی و عوالم سه   
نماد اعطای مواهب و رحمت است؛ عصای الماس شاهی، نماد بقا و خردی است که حب                

 شـدگی   و نیلوفر آبی، نمـاد خلـوص، دهرمِـۀ جاودانـه و روشـن              بردیا بغض را از بین می     
[43, p. 324]نیلوفر آبی نشکفته نماد دل موجوداتی است که هنـوز بـه روشـنایی    .  است

او را در ایـن  . [p. 461 ,44]اند و حالت شکفته آن بر دل روشن شده اشـاره دارد  نرسیده
نامنـد کـه همچنـین بـه صـورت          مـی » پـانی پادمـه «یـا   » خدای نیلوفر به دست   «شمایل  
 . شود شاهانه با تاجی بلند بر سر ترسیم میۀای ملبس به جام شاهزاده

صـورت مـذکر و هـم در کـسوت مؤنـث            های مربوطه هم بـه    اَوَلوکیتشوره را در نگاره   
هایی پهن و صـورتی لطیـف کـه بـه ترتیـب بـه قـدرت و میـل                    کنند، با شانه  ترسیم می 

منظـور نـشان   اما هنرمندان مهایانه بـه . [p. 224 ,53]ه دارد گری اشاراش به یاری باطنی
ــاک دامنــی اولوکیتــشوره، در شــمایل و تنــادیس او بیــشتر از  دادن کمــال لطافــت و پ

او در چین شکل زنانه به خود گرفتـه و  . [p. 50 ,37]گیرند های مؤنث نیز بهره می هیئت
از قرن هـشت بـه بعـد حـامی زنـان            النوع بومی باروری، تلفیق شده و       ، رب »یینکوآن«با  

او را در این شمایل، گاهی تنها و گـاهی در حالـت حمـل نـوزادی                 . باردار قلمداد گردید  
نظیری به تصویر مـریم عـذرا در        اولوکیتشوره در این اشکال شباهت بی     . کنندترسیم می 

 .رو به مریم عذرای چینی مشهور است و از این[p. 222 ,36]مسیحیت دارد 
یر هویت به جنس مؤنث ریشه در متون مقدس دارد و ابداع چینیان نیست این تغی
شماری از محققان بر این باورند که بودیسم تحت تأثیر شکتیسم قائل به . [303 ,54]

خدایان مؤنث گردید و بنابراین اشکال مؤنث اَوَلوکیتِشوره به همان زیبایی اشکال 
های بین  او وجود دارند بر شباهتمذکرش ساخته شدند و مودراهایی که در تماثیل

در ژاپن نیز غالباً از شکل مؤنث او . [p 1156 ,37]کنند شکتی و اَوَلوکیتِشوره داللت می
در کیوتو و » هزار بودا«ترین این نوع شمایل در معبد برای مثال مهم. استفاده شده است

ا در خود جای داده است، هزار مجسمه از اَوَلوکیتِشوره رعبادتگاه شیزوکا، معبدی که سه
اعتقاد ) م١٩٦٦ـ١٨٧٠(باوجود این، محققانی چون سوزوکی . [p. 110 ,51]وجود دارد 
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دارد که گرچه تمثال مؤنث اَوَلوکیتِشوره رایج و محبوب است، اما تمثال اصلی و اولیه 
د هایی از اولوکیتشوره نیز وجواما نگاره. [p 223 ,53]اولوکیتشوره تمثالی مذکر است 

در این اشکال . دهنددارد که او را فراتر از تمایزات جنسی، نه مذکر و نه مؤنث، نشان می
شال آویزان و خطوط (اش از خصوصیت هر دو جنس مؤنث برای حذف هویت جنسیتی

این غیاب جنسیتی در شمایل وی . توأمان استفاده شده است) سبیل(و مذکر ) نرم
های محیط سمساره اشاره داری او از همۀ دوآلیسمحکایت از کمال او دارد و به برخور

 .[p. 15 ,30]کند می
شـکل  ). الـف : در ژاپن از اشکال متنوع اولوکیتشوره هفت نوع آن بسیار مشهور است           

معموالً به صورت نشسته یا ایستاده با دو دست که بـا یکـی نیلـوفری را                 : نونساده کوآن 
با دو یا چهار دست به همـراه هفـت سـر؛            : مِنـایچیـنون جو کوآن). نگه داشته است؛ ب   

تِئـی، تمثـالی نشـسته بـا هجـده          ـنون جُن کوآن). جو، با هزار دست؛ د    نون سِن کوآن). ج
تـو،  نون باـ کوآن). کنِجاکو، که معبود رایج فرقۀ تندای است؛ و       ـنون فوکو کوآن). دست؛ ه 

). هایاگریوا؛ ز «ها،   تبتی اسب   خشن و یک سر اسب، احتماالً مرتبط با حامی         ۀبا یک چهر  
 آرزوهـا   ۀایرین، تمثالی در حالت نشسته با شش سر و جواهر برآورده کنند           ـنون نیو کوآن

 .[Ibid, p. 16]را در دست دارد 
گر کوچک در تاج اَوَلوکیتِشوره ارتباط او را با آمیتابه نشان وجود یک بودای مراقبه

ستوه مهاستاماپراپتا در ه نفری به همراه بودیاو همچنین گاهی در یک گروه س. دهدمی
ترسیم او در کنار این مالزمان داللت بر این . شودبهشت آمیتابه به تصویر کشیده می

از جمله در یکی . [p 222 ,53]ها دارای یک سرچشمه هستند  آنۀدارد که احتماالً هم
و تاج بزرگی بر سر که دیگر از تماثیل، او را با گوهری درخشان، نیلوفری در دست چپ 

تصویر آمیتابه بر روی تاج . دهندبر روی آن تصویر آمیتابه نقش بسته است، نشان می
عنوان مالزم یا پسر نشانگر اعتقاد بودیسم سرزمین پاک در مورد تلقی اَوَلوکیتِشوره به

 .آمیتابه است
 را از   همچنین اعتقاد بر آن اسـت کـه اولوکیتـشوره عهـد کـرده اسـت تـا بودائیـان                   

 کودکـان قلمـداد     ۀدهنـد عنـوان نجـات   مخصوصاً او را بـه    . های دوزخ نجات دهد   شکنجه
همچنـین از   . کننـد اش را بر روی مزار کودکان نیز نـصب مـی          رو تندیس از این . کنند می

اولـی  :  پوتوشان وجود داشـت    ۀ بسیار مشهور و مقدس در صومع      ۀاَوَلوکیتِشوره دو مجسم  
گـردن پوشـانده شـده بـود و         عظیم بود که با شنل و شـال       یک مجسمه مرمرین با سری      
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العاده زیبا بـا    خوارگی او داشت؛ تمثال دوم یک مجسمه فوق        آرام و صفت غم    ۀداللت بر چهر  
هایی تـزئین شـده بـود    ردایی سفید که بیشتر در پیکرنگاری تبتی مرسوم است با دسته گل    

] [53, p 223 .بزرگـی بـر گـوش    هر سر گذاشـته، گوشـوار  در این تمثال اَوَلوکیتِشوره تاجی ب 
ای رنگارنـگ و    در این تمثال همچنین در هالـه      . [Ibid]انداخته و یک تسبیح در دست دارد        

 .اند شوند که از او منبعث شدهدیده میهای کوچک دیگری ستوهپیچیده بودی
 
 گیرینتیجه

در نمـایش حقـایق     تدریج به توانمنـدی هنـر       پیروان مهایانه، برخالف بودیسم سنتی، به     
منظـور خلـق یادبودهـایی بـرای بـودا، متوجـه سـاختن              جاودانۀ دینی تفطن یافتند و به     

های جاودانـه   ها، تبلیغ دین، تذکار دهرمه    مؤمنان به بعد الهوتی، استبقای و توجیه آیین       
و اساساً در راستای پیوند زدن روح تشنۀ سالکان بودایی به ذات کیهانی بودا به اسـتفاده                 

نگـاری دینـی در هنـر بودیـسم،         در پیدایش و رشد شمایل    . آثار هنری متمسک شدند   از  
های غیر بودایی متعددی نقـش بـسزایی        عالوه بر تحوالت درونی جامعۀ بودایی، فرهنگ      

. های هنـدویی، ایرانـی، یونـانی اشـاره کـرد     توان به فرهنگها میداشتند که از جملۀ آن  
از . ای برخـوردار اسـت  العـاده هـای فـوق  انـه از جلـوه  هـا در مهای   ستوهنگاری بودی شمایل

اَوَلوکیتـشوره، مـشهور بـه      . توان به اَوَلوکیتشوره اشاره کـرد     ها می ستوهمشهورترین بودی 
نگرد و بـا    لحاظ الهیاتی معبود متشخصی است که مشفقانه به زیردست می         پانی، به پادمه

او قادر است .  از همۀ موجودات استبرخورداری از توان بسیار باال همواره مترصد حمایت
های متنوعی به خود بگیرد و خود دارای هزار چشم، هزار سر،            به مقتضای شرایط کسوت   

نگـاری اَوَلوکیتـشوره، برخـی از نمادهـای         براساس شمایل . و تعداد بیشماری دست است    
به پیـروزی  شاخه تسبیح، نماد ادواری بودن زمان است؛ نیزه سه     : مربوط به او عبارتند از      

گانه اشاره دارد؛ شمشیر، نماد خرد و معرفت بـوده و          بر زمان گذشته برهمنی و عوالم سه      
، نماد اعطای مواهب و رحمت است؛ عصای الماس شاهی، نماد بقا و خردی         »ـ مودرَه وَرَدَ«

برد و نیلـوفر آبـی، نمـاد خلـوص، دهرمِـۀ جاودانـه و              است که حب یا بغض را از بین می        
 . استشدگیروشن
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 منابع
 . همایون همتی، تهران، نقش جهانه، ترجممفهوم امر قدسی). ١٣٨٠( اتو، ردولف .]١[
، »المعارف و موجز آیین بـودا ای به مفاهیم ادیان در دائره روزنه«). ١٣٨٤( ادبی، محمد جواد     .]٢[

  .٣٠ـ٢٨، شهریور و مهر، صص١٥ ه، شماراخبار ادیان
 . مرتضی گودرزی، تهران، سمته، ترجم دینی بشرۀجربت). ١٣٨٣( اسمارت، نینیان .]٣[
 . مانی صالحی عالمه، تهران، نیلوفره، ترجمهنرها نمادپردازی امرقدسی و). ١٣٩٢( الیاده، میرچا .]٤[
،  فرهنـگ  ۀنامـ سـید بـاقر ابطحـی،       : ، متـرجم  »تاریخ و تقدس دینی   «). ١٣٧٣(ـــــــــــ   .]٥[

  .١٥٣ـ١٥٠، بهار، صص١٣ ۀشمار
 . جالل ستاری، تهران، سروشۀ، ترجمهنر مقدس). ١٣٦٩(ورکهارت، تیتوس  ب.]٦[
های ایرانـی در انتـشار چنـد دیـن در آسـیای مرکـزی و                نقش زبان «). ١٣٨٤( تجدد، نهال    .]٧[

 .٣٢١ـ٣١١، بهمن و اسفند، صص٤٧ ۀ، شمار بخاراۀمجل، »چین
هنر ،  »ستان در هنر بودایی   های هند با  ها و مجسمه  نقش برجسته «). ١٣٨٦( جوادی، شهره    .]٨ [

 .١٨ـ٥، بهار و تابستان، صص ٧ ۀ، شمارباغ نظر: و معماری
 ۀ، سال اول، شمار   معرفت ادیان ،  »حقیقت غایی در آیین بودا    «). ١٣٨٨( حسینی، سید اکبر     .]٩ [

  .١١٦ـ٩٩اول، زمستان، صص 
های زرتشتی  آتشکده تطبیقی   ۀمطالع«). ١٣٨٩( دادور، ابوالقاسم؛ مهتاب برازنده حسینی       .]١٠ [

 ۀسال سوم، شمار  مایه،  پژوهشی هنرهای تجسمی نقش   ـ علمی ۀفصلنام،  »و استوپاهای بودایی  
 .٢٠ـ٧، پاییز و زمستان، صص٦

، ٥ ۀ، شمار ایران شناخت ۀمجل،  » ابریشم ۀهویت معنوی جاد  «). ١٣٧٦( ذکرگو، امیرحسین    .]١١[
 .١٩٧ـ١٧٨تابستان، صص 

ــ .]١٢ [ ــ ــ ــ ـای بـودایی      تأملی در سیر پیدایش شـمایل     : بودا تا بت   از«). ١٣٧٥ (ــ  ۀفـصلنام ،  »گـری در هنره
 .١٤٥ـ١٣٦دوم، تابستان، صصۀ ، سال ششم، شمارتحقیقاتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی

هـای مـشترک طراحـی       تطبیقـی ویژگـی    ۀمطالع«). ١٣٩٢( رجبی، زینب؛ مراثی، محسن      .]١٣[
 علمی ـ پژهـشی   ۀفصلنام، »)بودایی، مسیحیت، اسالم(های دینی های معنوی در تمدنچهره
  .٣٣ـ١٩، تابستان، صص ٢٦ ۀ، شمارنگره

نقش ویژه ایرانیان بـودایی در تـرویج و گـسترش بودیـسم در چـین و                 «). ١٣٨١(نژاد، شهاب    ستوده .]١٤[
 .٥٠٦ـ٤٩٥، زمستان، صص  ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه تهرانۀ دانشکدۀمجل، »جنوب شرقی آسیا

 .  نگاه معاصرۀپاشایی، تهران، موسس.  عۀ، ترجمراه بودا). ١٣٨٠( سوزوکی، بئاتریس لین .]١٥[
نگاری بودا در دیوارنگاری    های پیکره و شمایل   بررسی ویژگی «). ١٣٩١( شیرازی، ماه منیر     .]١٦[

، مایـه  علمی ـ پژوهشی هنرهای تجسمی نقش ۀفصلنام، »های بودا در مشرق زمینو مجسمه
 .١٢٦ـ١١٣ سیزدهم، زمستان، صصۀال پنجم، شمارس
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: پاشــایی، تهــران.  عۀ، ترجمــنگــارگری و معمــاری بــودایی). ١٣٨٤( فیــشر، رابــرت ایــی .]١٧[
 .فرهنگستان هنر

 . ضیاء الدین دهشیری، تهران، طهوریۀ، ترجمارض ملکوت). ١٣٨٤( کوربن، هانری .]١٨[
 .تهران، انتشارات نگاه، هنر در گذر زمان). ١٣٧٩( گاردنر، هلن .]١٩[
علــوم ، »نگــارگری و پیکرتراشــی بــودایی: هــای بامیــانمجــسمه«). ١٣٨٦( لطفــی، زهــرا .]٢٠[

 .٢٣٨ـ٢٢٣، زمستان، صص ٤ ۀ، شمار فرداۀجامع: اجتماعی
 ۀفلـسف ،  »رویکردهای دینی بـه هنـر مقـدس       «). ١٣٨٨( محمودی، ابوالفضل؛ الیاسی، پریا      .]٢١[

 .١٥ـ١٣٩، زمستان، صص چهارمۀ، سال ششم، شماردین
نامۀ کارشناسی ارشـد دانـشگاه      پایان،  »قداست در بودیزم مهایانه   «). ١٣٩٤( نامیان، حسن    .]٢٢[

 .زاده سجاد دهقان،، استاد راهنماشهید مدنی آذربایجان
 .، تهران، هیرمندتاریخ عمومی هنرهای مصور). ١٣٧٣(نقی  وزیری، علی.]٢٣[
زاده،  الهام شوشتری  ۀ، ترجم المعارف مصور تاریخ جهان   ةدایر. )١٣٩٥(هارت دیویس، آدام    . ]٢٤[

 . نشر سایان،تهران
 رقیـه بهـزادی،   ۀ، ترجمای نمادها در هنر شرق و غرب     فرهنگ نگاره ). ١٣٨٠( هال، جیمز    .]٢٥[

 .تهران، فرهنگ معاصر
گاه ؛ جمعي از متـرجمین، قـم؛ دانـش        ۀ، ترجم ادیان زنده شرق   ).١٣٨٦( لز، جان راسل  ن هی .]٢٦[
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