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باورهاي ديني و اسطورهاي در تاريخ تفكر هميشه سر منشأ بسياري از حركتهاي انساني بوده

است و همواره تحولات معرفتي و فكري بشر به نوعي به اسطوره و دين پيوند خورده است .در

كنار آيين ها و باورهاي ديني ،هنر بﻬترين وسيله براي به تصوير كشيدن اين تفكر ديني و
اسطورهاي است .در هنر اديان ،برخي نقشها و نمادها ﺻرفاً تصوير نيستند ،بلكه نماد يك حقيقت

رمزي يا متعالي محسوب مي شوند ،هنر بودايي ،مانند اغلب هنرهاي ديني ،سرشار از رموزي است

كه هر يك حامل مفاهيم نمادين و ژرفي هستند كه بدون تحليل و معناشناسي قابل فﻬم نيستند.
نمادهاي به كار رفته در هنر ديني بودايي به سه دستهي كلي نمادهاي غيرشمايلي ،نيمهشمايلي و

شمايلي تقسيم ميشوند .نمادهاي شمايلي شامل تمثالها و مجسمههاي بودا است و مﻬمترين آنها
مودراهاي بودايي است كه مراحل زندگي و سير و سلوك او را نشان ميدهند و بخش مﻬمي از هنر

بودايي محسوب مي شوند .اين پژوهش در ﺻدد است معناي نمادين مودراهاي بودايي را با توجه
به ويژگيهاي حاكم بر هنر بودايي با روش توﺻيفي تحليلي به تصوير كشد.
كليد واژه ها :شمايل ،مودرا ،غيرشمايل ،نماد ،هنربودايي.

-١مﻘدمه

هنر هند ،هنري ديني است كه براساس نيازها و دستورالعملهاي دين هندو و بودايي نمادهاي

ديني را در قالب تنديس ،نقاشي و ساخت معابد متجلّي ميكند .حجم قابل توجﻬي از تنديسهاي

بودا در حالتهاي مختلف ايستاده ،نشسته و تنديسهاي ايزدان مرد و زن و رقﺺ هاي مذهبي،
_____________________________
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چشمگيرترين جلوهي هنر هند است كه در طول تاريخ هند ،شيوهي بيان هنري آنها تقريباً ثابت

بوده است و همواره حالت تفكر در تنديسها و نمايش اندام نرم ،خمدار و گرد توام با حركات

موزون به ويژه براي رقﺺهاي مذهبي ،مد نظر تنديس سازان بوده است .در حدود  ١٥٠٠سال
پيش از ميلاد اقوام آريايي بر ساكنان درهي سند غلبه كردند و آنها را به سمت جنوب هند راندند،

به تدريج باورهاي آرياييها ،جايگزين آيينهاي بومي هند شد و با نام كيش هندو حيات خود را
آغاز كرد .باورها و فرهنگ بوميان هندي نيز با فرهنگ اين تازه واردان ادغام شد .هستهي مركزي

اغلب مذاهب هندي اعتقاد به تناسخ و چرخهي حيات بود كه روح ميتوانست بنا به اعمال گذشته
به مراتب ديگر ﺻعود يا نزول كند .با ظﻬور بودا در سدهي ششم پيش از ميلاد ،دگرگونيهاي
گستردهاي در اديان هند رخ داد .بودا براي رستگاري انسان بر مبناي تجربه هاي معنوي خويش

دستورالعملهايي را مطرح كرد و راه رسيدن به آن را چشمپوشي از خواستههاي نفساني دانست.

دين بودا به سرعت در سراسر شبه قاره هند گسترش يافت و در كنار توسعه وسيع آموزه هاي بودا
در كل شبه قاره هند و شرق دور هنر بودايي نيز در قالب پيكرهسازي ،نقاشي و معماري معابد رشد

و توسعه قابل توجﻬي پيدا كرد.

هنر دورهي بودايي به تناسب سلسلههايي كه در اين زمان بر هند حكومت كردهاند ،تقسيمبندي

ميشوند .در زمان امپراطوري موريا ) ،(Mauryaدر سدهي سوم پيش از ميلاد ،هيچ نشاني از
تحول هنرهاي بصري در هند مشاهده نميشود .دورهي موريا يكي از درخشانترين دورههاي تاريخ

هنر هند است .همچنين در زمان فرمانروايي آشوكا پادشاه هنرپرور اين سلسه ،هنر هند در زمينههاي
مختلف شكوفا شد .وي دين بودايي را پذيرفت و آنرا رواج داد و در زمان او بود كه هنر بودايي

شكوفا شد )دولافوز .(٥١-٥٠ :١٣١٦ ،آشوكا در سراسر قلمرو خود فرامين خود را بر ستون سنگي،

مسي و سنگ لوحها مينوشت .اين ستونها يا ميلهاي سنگي يا چوبي كه حامل پيامهاي آشوكا

بود در واقع ريشه در باورهاي كﻬن هندي داشت .در اين ميلها ،سرستونهايي از سمبلهاي هندي

مانند گاو ،فيل ،شير و يا گلبرگ نيلوفر استفاده شده است)فيشر .(٣٥-٣٤ :١٣٨٣ ،وي ميلها را به

همراه سرستونهاي طبيعتگرايانه كه هركدام نماد مفﻬومي خاص بودند ،براي گسترش آيين بودا

مورد استفاده قرار داد .در دورهي آشوكا نوعي ديگر از معماري بودايي به چشم ميخورد كه به آن

"غاركند" ميگويند كه شامل حفاري در دل كوهها و ايجاد معابد و تراشيدن پيكرههاي بودا بود .در
زمان كانيشكاي كبير آيين بودا از منزلت خاﺻي برخوردار شد و عقايد مﻬايانه به سرعت توسعه و

انتشار يافت .در تفكر مﻬايانه اعتقاد به وجود الﻬي و اساطيري بودا و بويژه سه مرتبه جسم بودا از
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اهميت بالايي برخوردار است )شايگان.(١٧٤ ،١٣٨٣،همچنين اعتقاد به بودي ستوه ها و بوداهاي

آينده نيز از اﺻول اساسي تفكر مﻬايانه به شمار مي رود )ناس .(٢١٥ ،١٣٧٩،پيروان مﻬايانه

اسطورههايي در رابطه با چگونگي زندگيهاي پيشين بودا براساس داستانهاي جاتكه )از مﻬمترين
متون بودايي ،كه داستانهاي تولد بودا درآن به زبان سغدي ذكر شده است(به وجود آوردند .در

زمان كانيشكاي دوم همچنانكه بر تعداد پيروان و قلمرو گسترش فرقهي مﻬايانه افزوده ميشد ،بر

حجم اساطير و افسانهها در رابطه با نوع زندگي بوداهاي گذشته و حتي نام و سرگذشت بوداهاي

آينده نيز اضافه ميشد .در كنار اين مجموعهي عظيم از اسطورهها ،مجموعهاي از هنر ،معماري و

مجسمهسازي به همراه نگارگريهاي بسيار ظريف بر در و ديوار ابنيهها و معابد بودايي شكل

گرفت كه بر اساس همان داستانهاي جاتكه و عقايد مﻬايانه بود )تريگير .(٨٨ :١٣٨٤ ،نزديك
پانصد سال بعد از درگذشت بوداي تاريخي محتواي نگارگري بودايي با دگرگونيهاي بنيادي كه در
داخل اين دين رخ ميدهد ،شكل مي گيرد.
-١-١هدف و پرسشهاي تحﻘيق

هدف اﺻلي اين مقاله بررسي هنر بودايي و تاريخچه و تأثيرپذيري آن از هنرِ هند است .بر اين مبنا

به سه دسته نمادهاي غير شمايلي و نيمه شمايلي و شمايلي در هنر بودايي پرداخته شده و
مودراهاي مﻬم بودايي كه دربردارندة آموزههاي اﺻلي بودا هستند و بدون معنايابي و تحليل آنﻬا
اين آموزهها قابل فﻬم نيستند ،معرفي و معناشناسي شده است .مﻬمترين سوالاتي كه در اين زمينه
مطرح ميشوند عبارتاند از:

آيا هنر بودايي ابزار انتقال مفاهيم ديني است؟ هنر بودايي چه اشكالي دارد ؟ معناي مودراها در هنر

بودايي چيست ؟آيا مودراها منعكس كننده آموزه هاي بودايي و هندي محسوب مي شوند؟
-٢-١روش تحﻘيق

روش تحقيق در اين پژوهش با توجه به نوع موضوع توﺻيفي تحليلي است و ابزار گردآوري

اطلاعات مورد نياز تحقيق بصورت كتابخانهاي است ،بدين ﺻورت كه دادههاي مورد نياز پس از

گردآوري از طريق مطالعه و فيش برداري از كتب و مقالات مربوطه با توجه به سرفصل هاي
مشخﺺ شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
-٣-١پيشينه تحﻘيق

در مورد دين بودا و آموزههاي آن مقالات و كتب متعددي نگاشته شده است ،از جملهي آنها به

كتاب اديان و مكتبهاي فلسفي هند تأليف داريوش شايگان ،اديان هند تأليف قرايي ،عرفان
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بوديسم و جينيسم تأليف آشتياني و بودا تاليف پاشايي ميتوان اشاره كرد .در مورد هنر بودايي و
نمادهاي آن نيز مقالات و كتب معدودي نگاشته شده است ،مانند راز مكنون يك گل از حسن

بلخاري كه تنﻬا به نماد نيلوفر آبي پرداخته است ،كتاب نگارگري و معماري بودايي از رابرت فيشر
كه تنﻬا به نگارگري و معماري دين بودايي پرداخته است .علاوه بر كتب بيان شده مقالاتي در اين

زمينه نگاشته شدهاند از جمله "گردونهي مﻬر در كيش بودايي" كه به بيان گردونه مﻬر در ايران

باستان و نماد چليپا بودايي پرداخته است .همچنين مقاله "نقش برجستهها و مجسمه هاي هند
باستان در هنر بودايي" از شﻬره جوادي .ولي مقاله يا كتابي كه به طور جامع به بيان انواع سهگانه
نمادهاي شمايلي و نيمه شمايلي و غير شمايلي و بخصوص بيان مودراهاي بودايي بپردازد ،نگاشته
نشده است.

-٢خطوط كلي هنر بودايي

در هنر بودايي هيچ نقش و دستساختهاي ﺻرفاً جﻬت نمايش زيبايي نيست ،بلكه در نسبت با

آن مشاهدات و دعوت به آنها از طريق اشكال و ﺻوري است كه انسان را تشويق به تشبّه به بودا

مينمايد .نتيجة وجود امور قدسي در هنر بودايي ،رستگاري و نجات و آرامش و تسكين است.

هدف اﺻلي هنرمندان بودايي اين است كه از طريق تجسّم گوهر انسان برتر كه به عقيدة آنان در

بودا تجلّي يافته به يگانگي و سعادت كامل برسند .براي بوداييان هنر چﻬرهپردازي آرماني ،نقش
آييني و تربيتي دارد .به عقيدة آنان تمثال بودا در اين جﻬان موجب دوام حضور جسماني شخﺺ

بودا ميشود و به نوعي مكمّل آموزههاي بودايي است .آنها ميخواهند با ثبت تمام جزئيات و

اندامهايي كه در نقاشي به تصوير كشيده مي شود و استحالة آنها در يكديگر به آن تماميّت برتر

برسند .در اينجاست كه مسألة ﺻورتپردازي آرماني و شبيهسازي از روي جسم استعاري به ميان
ميآيد)كوماراسوآمي .(١٧٦ :١٣٨٦ ،براي رسيدن به اين هدف ،يعني نمايش انسان كامل ،هنرمند

هندي به مراقبه و تزكية نفس ميپردازد تا از طريق شﻬود و جذبة الﻬي به حقيقت امور دست يابد و

سپس آنرا به نمايش گذارد .علاوه بر اين در هنر بودايي ،مساله تجسد هم در استوپا و هم در
پيكره و تمثال بودا ،روح هنر محسوب ميشود .همچنان كه بوديزم در اعتقاد به تجسد وامدار
انديشة هندوئيزم است ،در هنر نيز از آن تأثير ميگيرد .بنا بر اعتقادات هندو ،معبد يا قربانگاه با

ساختماني مكعبي ،نمايانگر پراجاپاتي ،يعني كل وجود كيﻬاني است .در انديشة هندوان معابد
نمودار رمزي خدايان محسوب ميشوند .نكتة مﻬم ديگر در شناسايي هنر بودايي و تجسد در آن،

مسألة تن شكوهمند) ( body Glorifiedاست .از ديدگاه بودائيان تن انساني بودا ،پوشش خارجي
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حقيقت روحاني اوست .به عبارتي جسم و تن او ،معبر و گذرگاه رؤيت آن حقيقت روحاني از

طريق ايمان است كه شامل سي و دو نشانه است )بلخاري (١٧٤ :١٣٨١ ،كه در اين مقاله مجالي

براي بيان آن نيست.

چون مقصد نﻬايي آيين بودا نيروانا است كه مرحله فرونشاندن عطش تمايلات و گريز و آزادي

از سلسله علل پيدايشها و رنج جﻬاني است كه از طريق هشتگانهي بودايي تحقق مييابد

)مظاهري سيف ،(١٢٨ :١٣٨٨ ،بنابراين به هنري نياز داشت كه نگارههاي آن بسيار آرماني و

بينﻬايت زيباتر از پيكرههايي باشد كه در وجود اين جﻬانيِ شخﺺ ديده ميشود .شايد به همين

جﻬت هنر بودايي بر بُعد انساني متمركز است و تمثالهايي از سعي فردي انسان و از رويدادهاي
مجاهدهي اخلاقي را نشان ميدهد كه هدف همهي آنها آميختن پيامي والا با جﻬاني ميرا است .هنر

و نگارگري بودايي مجموعهي پركاري از پيكرههاي خدايان و اشياست كه از يك آموزگار فروتن و

مﻬربان گرفته تا ايزدان چند سر هراسانگيز و تا پيكرههاي اسرارآميز و اشياي بسيار بغرنج سردرگم
كننده را در برميگيرد و اين پيشرفتي از پيكرههاي نمادين آغازين است ،مانند درخت ،تخت ،چرخ،

جانور ،تا نگارههاي باروري و پيشكش آورندگان ،و سرانجام هم تا تنديسهاي انساني بودا و

بوداسفان كه در سنت بودايي مﻬايانه ،وجودي است با بافت روحي بزرگ كه ميتواند به بودائيّت

برسد اما سوگند ميخورد بودا نشود ،مگر آنكه به همهي باشندگان ديگر ياري شود كه به اين

حالت برسند ) قرايي.(٣٣٧ :١٣٨٤ ،

هنر ديني بودايي ابتدا با نگارگري آغاز شد كه در آن درختان و تختهاي خالي و چرخها را به

جاي پيكرههاي بودا تصوير ميكردند .اين نگارگري شامل نمادهايي است كه غالباً مسائل و مفاهيم
پيچيدهاي را تجسم ميبخشند ،خواه اين نمادهاي آغازين واقعاً نمادهاي بودا بودند و خواه محل

رويدادهاي مقدسي چون تولد يا روشنشدگي او بودند كه در نقشها ميآوردند)فيشر.(٢٠ :١٣٨٣ ،
آنچه در نگارگري و پيكرتراشي آيين بودا واضح است ،تأكيد بر كثرت راز و رمزهاي اسطورهاي و

نمادين در اين دين است .مشخصهي اين آيين از لحاظ نگارگري ،تنوع و گوناگوني اساطير و

نمادهايي است كه در هر سرزمين با فرهنگهاي بومي آن منطقه اختلاط يافته و رنگ محلي به خود

گرفته و در درون آن فرهنگها تكامل يافته است ،نمونهي بارز آن ،تفاوت آشكاري استكه ميان

پيكرههاي بودايي هندي ،چيني ،ژاپني به چشم ميخورد .به نظر ميرسد سبك نگارگري بودايي نيز

متأثر از فرهنگها و مكاتبي است كه با بوديسم اختلاط داشتهاند)جوادي .(٨ :١٣٨٦ ،نگارگري و
معماري بودايي در سير تاريخياش سعي كرده تا حقايق جاودانه اين آيين را يادآوري و بيان كند.
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اين يادآوري ابتدا به شكل سمبلها و نشانههايي غير از پيكره بودا است ،ولي به تدريج با گسترش

دين بودا به ﺻورت پيكره و جسم بودا ترسيم ميشود.

در يك تقسيمبندي كلي ميتوان گفت كه نمادهاي مقدس بودا در هنر بودايي به سه دسته

تقسيم مي شوند)بلخاري.(٥٨ :١٣٨٤ ،

-١نمادهاي غيرشمايلي :مانند چليپا ،چرخ دارما ،شير ،نيلوفرآبي.
-٢نمادهاي نيمه شمايلي :مانند استوپا ،تخت خالي ،جاي پا.
-٣نمادهاي شمايلي :مجسمهها و نقش برجستههاي بودا

منظور از نمادهاي غير شمايلي ،نمادهايي است كه بهطور انتزاعي به حقيقت غايي اشاره دارد كه به

چند مورد آن به ﺻورت مختصر اشاره ميكنيم.
نماد نﻘش چليپا

نقش چليپا ،كه در نگارههاي به دست آمده از جاي پاي بودا ،ديده ميشود از نمادهاي غير شمايلي

به حساب ميآيد .چليپاي شكسته با پيشرفت آيين بودا و هنر پيكرهسازي و تصويرگري از بودا ،به

تمثالهاي بودا راه يافت .محل قرار گرفتن نشانواره كه در ابتدا روي انگشتان پاي بودا بوده است،

در تمثالهاي بودا بر سينهي وي ترسيم شده است .معمولاً چﻬار چليپاي شكسته بر روي چﻬار

انگشت پا ترسيم شده و گاهي بر روي هر پنج انگشت ديده ميشود .در نگارههاي كف پاي بودا

علاوه بر نقش چليپاي شكسته ،ديگر نشانها ،رمزها و سمبلهاي آيين بودا از جمله :نيلوفر ،چرخ

دارما ،ناگا )شاه مار( ديده ميشود .كه هر يك در جايگاه خود مفاهيم و معاني بسيار عميقي را در

بردارند )تصاوير  ١و.(٢

تصوير ،١:نماد چليپا بر سينه بودا

تصوير٢:

http://marefat-noor.blogfa.com/post/١٧
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نشان چليپاي شكسته در آيين بودا داراي مفاهيم متعددي است از جمله چﻬار حقيقت عالي

حقيقت رنج ،حقيقت خاستگاه رنج ،حقيقت رهايي از رنج و حقيقت راه رهايي به رنج ،به گردش
در آوردن چرخ آيين ،رفتن راهبان و آموزگاران به چﻬارگوشهي هند و اقصي نقاط جﻬان ،چﻬار

عنصر طبيعت و در چرخش بودن نظام طبيعت كه نمادي از فناناپذيري و عدم پايداري موجودات

است .دربارهي چليپاي شكسته تفاسير زيادي وجود دارد كه دو تفسير آن جالب و مورد توجّه
است؛ يكي اينكه ،اين نماد را راز پنﻬان آيين بودا مينامند .عمق آيين بودا و تجربهي بوداگي يك

تجربهي انحصاري است و غير قابل انتقال و تفسير است .دوّمين مفﻬوم كه عموميّت بيشتري دارد
آن است كه چليپاي شكسته نمادي از قلب بودا است .به همين دليل ،در تمثالهاي بودا نقش

چليپاي شكسته روي سينهي بودا ترسيم شده است و به مﻬر دل بودا مشﻬور است .اين نماد علاوه
بر تمثالهاي بودا ،گاه در نگارهها و پيكرههاي بزرگان و بودي ستوهها هم ديده ميشود.

) فرحبخش(٦٦-٦٥ :١٣٨٧ ،
نماد چرخ درمه

از ديگر نمادهاي غير شمايلي ،چرخ درمه است .چرخ درمه از سه قسمت اﺻلي چرخ ،دسته و پايه
تشكيل شده است .چرخ يا گردونه با يك دايره كوچك به عنوان نقطه مركزي با شعاعهاي شانزده

گانهي خطي به حلقهي مياني و آن هم به دستهي چرخ كه دايره يا گردونه را به پايهاي متصل
ميكند .دستهي چرخ به شكل اژدهايي است كه پاي يك الﻬه را در دهان دارد .اين اژدها به ﺻورت
قرينه در طرفين قرار گرفته درحاليكه نقوشي بر بدن آن حك شده است و يك گل نيلوفر آبي
هفت پر در بين آنهاست .چرخ دارما نمادي است كه در آيين بودا به ساختار چرخش زندگي اشاره

دارد و ميتوان آن را در حالت دوّار و چرخنده مشاهده و درك كرد .به عبارتي اعتقاد بر اين است

كه زندگي از همان نقطهاي شروع ميشود كه پايان
مييابد ،و از همان نقطهاي كه پايان مييابد شروع

ميشود و نيز اين چرخ بيانگر اعتقاد بوداييان به تحول
است و اينكه در هستي هيچ چيز پايدار نيست ،بلكه به

شكل مداوم در حال تغيير است .چرخ به مفﻬوم تناسخ

)يكي از اﺻول اعتقادي مﻬم در بوديسم ،كه مطابق آن

انسانها بر اثر كارهاي بد يا خوب خود ،بارها و بارها

در بدنهاي گوناگون و به ﺻورتهاي مختلف در

تصوير ٣:نماد چرخ ،معبد سوريا،

واقع در كونارك ،هند،مورخ ١٢٤٠م
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همين جﻬان زاده ميشوند .زندگي آينده هر فردي متناسب با كرمه و كردار وي در زندگي پيشين

است و اين چرخه تا زماني كه فرد به نيروانا نرسد ادامه دارد( نيز اشاره ميكند .بوداييان درمه را از
ابزارهاي توﺻيه شده بودا براي پيوستن به نيروانا ميدانند )فيشر.(٢٠ :١٣٨٣،
نماد گل نيلوفر آبي

از ديگر نمادهاي غيرشمايلي ميتوان به نيلوفر آبي اشاره كرد .اين گل نزد اغلب اديان هندي مقدس

شمرده ميشود و به عنوان نمادي از وجﻬهي تجلي جﻬان هستي ،در هنرهاي ديني بسيار استفاده

ميشود و در اكثر نمادهاي بودايي وجود دارد .گلبرگهاي متعدد آن بيانگر لايههاي مختلف هستي
و ادوار بيپايان تاريخ است كه يكي پس از ديگري ظﻬور ميكنند .در آثاري كه تخت بودا را نشان

ميدهد ،نيلوفر به عنوان پايههاي تخت حضور دارد .همچنين در آثاري كه جاي پاي بودا را نشان
ميدهند هم نيلوفر حضور دارد و نيز در آثار شمايلي همواره پيكر يا تصوير بودا را به ﺻورت
ايستاده يا نشسته بر گل نيلوفر ميبينيم.

بنابراين ميتوان گفت ،گل نيلوفر ،گستردهترين نماد غير

شمايلي بوداييان در آثار هنري و معماري است و در هنر بودايي به عنوان سمبلي برجسته شناخته
ميشود ،درست به همان ﺻورتي كه ﺻفا و پاكيزگي ميتواند از دل بدبختيها و درد و رنج جﻬان

سر برآورد ،همان طور نيز شكوفههاي زيباي آن به رنگ زرد ملايم از درون گِل و لجن سربرآورده

و باز ميشوند) ،بوش .(٣٧٠ :١٣٧٤ ،نيلوفر يا در دست بودا قرار ميگيرد ،يا با گلبرگهاي خود،
تختي ميسازد كه بودا بر آن مينشيند ،يا پايگاهي ميشود كه بودا بر روي آن ميايستد و يا تغيير

شكل ميدهد تا ميل و محور عظيم كوه مرو را بسازد ) بلخاري .(٥٩ :١٣٨٤ ،مركز عالم در نظر

بوداييان كوه مرو ) ( meruاست كه از چكاد آن سطوح گوناگون افلاك برميآيند .پيرامون اين كوه

سر به فلك كشيده را هفت سلسله جبال گرد هممركز گرفتهاند ،كه با هفت اقيانوس از هم جدا
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تصوير ٤:گل نيلوفر در دستان بودا؛ تصوير ٥:بودا نشسته برگل نيلوفر

http://gomargap.blogfa.com/١٣٩١/٠٣

ميشوند .پشت اين سلسله جبال اقيانوس بزرگي است كه چﻬار قارهي جزيرهاي در آن واقع اند

و هر كدام در يكي از چﻬار ناحيهي فضا قرار دارند كه جنوبيترينشان جزيرهي جمبودويپه

) (jambudvipaاست كه قلمرو انسانها است .در نﻬايت پيرامون كل اين عالم را يك ديوار
سنگي عظيم گرفته است .بلنديهاي ستيغ مرو مسكنگاه چﻬار فرمانرواي چﻬار جﻬت اﺻلي و سي

و سه خداي اﺻلي و چكاد آن جايگاه ايندره ) (Indraشاه خدايان هندو يا جايگاه بوداي آسماني

يعني ويروچنه است .بر فراز همهي اينﻬا طبقات آسمان است كه شمار آنها در هر فرقه و هر

عصري متفاوت است).فيشر١٣٨٣ ،؛ ص (.٣٤-٣٣البته لازم به ذكر است كه تقدس اين كوه از

باورهاي پيش ودايي و مربوط به تفكر هندو بوده است.
نماد شير

از ديگر نمادهاي غيرشمايلي نماد شير است .شير از مﻬمترين نمادهاي بودايي است كه در قرن

سوم قبل از ميلاد ،در هنگام حكومت امپراتور آشوكا رواج يافت .او ستونهاي ياد بود بسياري در
محلهاي مﻬم زندگي بودا بنا كرد .معروفترين سرستوني كه از زمان آشوكا به جامانده ،سر ستون

سارنات ) (Sarnathاست .در اين سر ستون دو نماد چرخ درمه و شير همواره با هم ديده ميشوند
) ذكرگو .(١١ :١٣٧٨ ،اين سر ستون بر روي يك ﺻفحه مدور افقي است كه از چﻬار حيوان و

چﻬار چرخ يك در ميان تشكيل شده است .بر ﺻفحهي افقي آن ،چﻬار شير پشت به يكديگر
نشستهاند و در اﺻل يك چرخ گردونه بزرگ در بالاي سرشان بوده است .در اينجا تمام شكلها
نمادين هستند .چرخ احتمالاً از نمادهاي باستاني خورشيد گرفته شده است و چﻬار جانور به

نشانهي چﻬار ربع دايره ،كه چرخ به آن اشاره دارد ،مفﻬومي كيﻬان شناختي دارند .ستون در آنجا

نماد محور جﻬان به شمار ميآيد .شيرها نيز معاني چندگانهاي داشتند كه در اينجا با ساكياموني

بودا كه به شير طايفهي ساكيا معروف بود برابر پنداشته شدهاند .شيوهي حجاري شيرهاي اين سر
ستون به ويژه يالها و نوع حجاري پنجههاي سترگ آنها شباهت و تأثيرپذيري عميق آنرا از آثار

هخامنشي نشان مي دهد .جانوران نيمبرجسته دورتادور ﺻفحه زير پاي شيران به سبك قديمي

موهنجودارو كندهكاري شدهاند) گاردنر.(٦٧٤ :١٣٧٩ ،
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تصوير ٦:سرستون آشوكا،
عﻬد مورياي  ٢٥٠ق.م

پاشايي٣٠٤ :١٣٨٣ ،

نمادهاي نيمه شمايلي

نمادهاي نيمه شمايلي نمادهايي هستند كه ظاهر شمايلي) تصوير و تمثالي از ايزد كه مورد نيايش

قرار ميگيرد( ندارند ،اما اشاره مستقيم به معبود و حقيقت غايي– در غالب فيزيكي و مادي -دارند.
در اين نمادها با عدم حضور مستقيم تمثال معبود مواجﻬيم و معرفي معبود و حقيقت غايي همچنان

با اشارت است ،كه از جملهي آنها استوپا است .استوپا شناختهشدهترين و آشكارترين علامت

بوديسم است و به شكل گنبدي است كه ستوني از نوك آن سربرآورده است و تنديس سادهاي از
پيروزي بودا بر دنياي وهم و خيال و دستيابي او به نيروانا است .ستون استوپا اغلب سه چتر را در
برگرفته است كه سمبل سه گوهر بودايي )بودا ،دهرمه يا تعاليم بودا و سنگﻬه يا انجمن بودايي(

است .آنها از دو قسمت مساوي تشكيل شدهاند كه هر قسمت به شكل يك چﻬارگوشه با طول

حدود پنجاه متري بههم چسبيدهاند و به وسيلهي يك گذرگاه به هم مربوط هستند و هر قسمت
روي يك طرح چﻬار ايواني بنا شدهاند.؛ اين نماد حامل يادگارهاي با ارزشي است كه براي احترام

به بودا و ساير شخصيت هاي ديني به وجود آمده است و به وسيلهي حجمي از معماري خارجي

كه شامل راهروها و معبدها و نمازخانههاي كوچك به وسيلهي يك ايوان به طرف استوپا رخ

گشودهاند در برگرفته شده است) بلينتيسكي.(٧٩ :١٣٦٤ ،

استوپاها نخستين و ابتداييترين معابد بودايي
محسوب ميشوند كه پس از مرگ بودا و

سوزاندن اين مصلح بزرگ شرق بنا شدهاند.
مطابق سنت ديني هندوان ،جسم بودا سوزانده ،و

خاكستر آن به هشت قسمت تقسيم شد و هر
بخش در مركز يك استوپا مدفون شد) فيشر،

.(٣٧ :١٣٨٣

نماد جاي پا

تصوير ٧:استوپا ،سانچي ،هند ،قرن اول م

)پاشايي(٣٩ :١٣٨٣ ،
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يكي ديگر از نمادهاي نيمه شمايلي بودا كه مستقيماً به شخصيّت تاريخي او اشاره دارد جاي پا

است .اين نماد نشانهي حضور بودا بر روي زمين است كه در همان زمان هم در آسمان وجود دارد

و هم از زمين به آسمان رفته است ،اما هنوز آيين آن برجا مانده است .جاي پا نزديكترين نماد به

شمايل است .يكي از اين نمادها يك جفت جاي پاي بودا ،از جنس سنگ است ،كه با خطوط

ﺻيقلي ،مدور و نرم در سطحي دايرهاي شكل كه در واقع گل نيلوفري است كه گلبرگهاي آن در

اطراف تصوير شده اند ،ديده ميشوند) تصوير  .(٩جاي پاي ديگر بودا ،سنگ برجستهاي مزيّن به

ورق طلا و نقش و نگارهاي مختلف است) تصوير.(٨ :

تصوير .٨ :جاي پا بودا .قرن  .١٦از ناحيه

انگكور ،كامبوج ،سنگ،قد ١٢٢سانتي متر
)پاشايي(٣٩ :١٣٨٣ ،

تصوير .٩:جاي پاي بودا ،از منطقه بودگيا

 ،ايالت بيﻬار ،هند) ،هينلز(٣١٨ :١٣٨٩،

نمادهاي شمايلي

منظور از نمادهاي شمايلي ،پيكرهها ،مجسمهها و تمثالهاي ساخته شده از بودا است .در ابتداي

آيين و پس از مرگ بودا ،هيچ تمثالي از بودا ساخته نشده بود .آغاز زمان پيكره سازي و تصويرگري

از بودا و اينكه اولين بار مجسمههاي بودا در چه زمان و مكاني ساخته شده است به درستي

مشخﺺ نيست ،اما چنانكه بيان شده نخستين بار در مكتب گندهاره بوده است كه هنرمندان يوناني

چنانكه خدايان خود را در هيئت مجسمههايي از جنس سنگ ،چوب ،گچ و ...ميساختند؛ شخﺺ

بودا را نيز در هيئت يكي از خدايان خود آپولو ،به شكل مجسمهاي ترسيم كردند؛ در حالي كه پيش

از اين ،بودا را در هنر هندي به وسيلهي نمادي مانند جاي پا ،چتر يا تخت وي نشان ميدادند .اين
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پيكرهها و مجسمهها بيشتر داستانهايي از تولد بودا ،چگونگي تكامل و تحول تدريجي سيدارتا به

شخﺺ بودا و پيوستن او به نيروانا را به تصوير ميكشد كه در معابد بودايي فراوان به چشم
ميخورد.

در تمثالها ،عمودي ايستادن بيانگر حركت و اميد و آرزوست .دراز كشيدن به ﺻورت افقي،

بيانگر ﺻلح و ﺻفا و خشنودي يا رضايت است .مجسمهي نشسته ،مفﻬوم استواري ،اعتقاد محكم و
ثبات را زنده ميكند .در تمثال بدن خوابيده به پشت با پاهاي به هم پيچيده مركز ثقل ،اطراف كمر

است .اين مطمئنترين وضعيتي است كه جانور دو پا در حالي كه زندگي ميكند ،ميتواند به اين

ﺻورت بنشيند .اين همچنين رمز ﺻلح و ﺻفا ،آرامش و اعتماد به نفس است .حالت ايستاده عموم ًا

بيانگر روحي جنگنده ،يا حالت دفاعي و حالت تﻬاجمي است .اين حالت همچنين به شخﺺ
احساس خودبيني كه از فرديّت و قدرت ناشي ميشود ،ميدهد)سوزوكي.(١٤٤-١٤٣ :١٣٨٥ ،

در حقيقت تمثال بودا به شكل سنتي ،بيانگر ذات بوديسم است؛ و حتي مي توان گفت كه از

قدرتمندترين براهين آن به شمار مي رود .تمثال سنتي بودا ،از سويي بر قانون مربوط به ابعاد و
تناسبات مبتني است و از سوي ديگر بر توﺻيف نشانههاي مشخصهي پيكر بودا ،بدانگونه كه از

متون استنتاج مي شود ،استوار است .مشابﻬتي سرّي ميان تمثال انساني بودا و شكل استوپا ،وجود

دارد .اشارات دستان بودا مربوط به دانش مودرا است كه در بوديسم ،ميراث هندوئيسم است

)بوركﻬارت .(١٧١-١٦٩ :١٣٦٩،اين مودراها كه بسيار نيز هستند ،حامل مفاهيم نمادين و ژرفي در
شمايلهاي بودا هستند و هر كدام معناي خاﺻي دارند و در برگيرندهي آموزه هاي بودا و
بخصوص مراحل سلوك هستند و براي فﻬم بﻬتر نياز به معناشناسي و تحليل دارند .از آنجايي كه
تعداد اين مودراها زياد است ،تنﻬا به مودراهاي رايج و مﻬم آن اشاره ميكنيم.

مودراهاي اصلي در شمايلهاي بودا

مودرا ،در زبان سانسكريت به معناي مﻬر يا نشان از قدرت است .در زبان سانسكريت اوليّه اين
معنا همواره مورد استفاده بوده است .به عنوان مثال بازي سياسي توسط ويسا خاداتا ) Visa
 Khadattaحدود قرن  ٧ق.م( نوشته شده كه مودرا راكس آسا ) ) ،(Mudra raks asaانگشتر

خاتم دار از راكسا آسا( ناميده ميشود .او وزير ارشد شاهنشاهي نانداس و پادشاه مگده بود و حلقه

وي نشان دهندهي مﻬر و مقامش بود .اما ،در سنت برهمايي قرون وسطي ،به ويژه در مراسم
مذهبي ،معناي ديگري از مودرا شايع شد .در اين زمان مودرا نماينده ي سمبليك شكلي ملموس و

واقعي بود ،و يا ايدهاي را از طريق حركات ) (hastasو گاهي اوقات حالت چﻬره بيان ميكند.
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همچنين با حركات دست كه در رقﺺ و بازيگري استفاده ميشود مرتبط است .مودرا همچنين به

حركت دست در زمينه شمايل نگارانه ،اشاره دارد ،و اين نوعي نوآوري است .به عنوان مثال در

تانتراي بودايي ،اﺻطلاح مودرا ،گاهي اوقات براي توﺻيف حالتهاي دست در تصاوير بودا و

بوديستوهها استفاده شده است .برخي تانتراي بوداي باطني ،مانند )  (Guhyasiddhiكه به

وسيلهي پادماواجرا ) ،(Padmavajraدر قرن هفتم ميلادي نوشته شده است ،به نام مودراي شريك
زن ماهر خوانده ميشود .بر طبق تانتراي سيدا ،شاكتي اعلي كه بي نام است ) ،(anakhyaبه عنوان

مودرا تعيين شده است .همچنين اين اﺻطلاح به معني قدرت الﻬي است ،در واقع شاكتي به عنوان،

مظﻬر قدرت الﻬي است ،و مودراي او ناميده ميشود .تانتريك شريك در مراسم به عنوان نمايندهي

شاكتي اعلي و همچنين تجسم قدرت الﻬي در نظر گرفته ميشود .(White, ٢٠٠٣ ) .در اوايل فﻬم
ديني هند ،اﺻطلاح مودرا منحصراً به انواع سمبلهاي حركات دست از معاني و اعطاء مشروعيت

در يك عمل آييني اشاره دارد(Gupta, ٢٠٠٥: ٩١ ) .

حركات خاص فيزيكي برخي از اعضاي بدن در اغلب آيينهاي ديني داراي مفاهيم خاﺻي

است .در بوديزم اين حركات به شكل نمادين در پيكرههاي بودا به يادگار مانده است .مودرا به

معني حالت گيري دست هاست ،كه در شمايل نگاري بودايي براي نشان دادن جنبههاي مختلف
آموزهي بودايي به كار رفته است .در شمايلنگاري بودايي هر بوديستوه را با حالت گيري خاص

دستهايش ترسيم ميكنند .مودراها در آيين بوداي مﻬايانه ،به ويژه در سنتهاي خاص فﻬم
)مكاتب باطني كه از شاخههاي بودايي به وجود آمدند .مانند مكتب ذن كه بر باطن گرايي تأكيد

ميكند و راه رستگاري را مراقبه و سلوك باطني ميداند( اهميت زيادي دارد .آنها بيانكنندهي
فيزيكي حالات دروني هستند)هينلز (٤٠٧ :١٣٨٩،و در آداب بوديزم باطني ،مفﻬوم و معنايي وراي

ظاهر حركت دارند ،چرا كه هر حركت نشاندهندهي امري دروني است كه از ساحت حقيقت ﺻادر
شده است.

تﻘسيم بندي مودراها

مودرا ها به دو دستة كلي تقسيم ميشوند:

-١مودراهايي كه حالات و حركات دست يك انسان را در حال انجام مناسك ديني يا رقﺺ آييني،

نشان ميدهند كه موراي متحرك نام دارند.

-٢مودراهايي كه حالات نمادين دست در تمثالها و شمايلها را نشان ميدهند و موراي ثابت نام
دارند .مودراهاي نه گانه كه به بيان آنها مي پردازيم در دسته ي مودراهاي متحرك قرار دارند.
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 .١ابهايا مودرا ( Abhaya – mudra ) :يا مودراي بيترسي ،در اين حالت ،دست راست بلند

شده در حالي كه كف دست به سوي مخاطب است .اين مودرا ،مخاطب را به آرامش و سكون
دعوت ميكند ،و به او اطمينان ميدهد كه در حريم امن قرار دارد و نبايد خوفي به دل راه
دهد).ذكرگو (٢٠ ،١٣٨٣،اين حالت ضمن القاي بيترسي ،نمادي از قانونگذاري است .تنديس بودا

به عنوان شارع آيين بودا و ترويجدهندهي دهرمه ،در همين حالت ديده ميشود .بنابراين ميتوان
گفت كه حالت ابﻬايامودرا ،از يك سو بودا را به عنوان شارع و قانونگذار معرفي ميكند و از سوي

ديگر وي را محافظ برقراركنندهي امنيّت نشان ميدهد .نماد ابﻬايامودرا دربردارندهي آرامش و

سكون دل براي همهي آنهايي است كه به دهرمه روي ميآورند ) .( Keshav dev,١٩٩٥: ٣٢

تصوير) ١٠ :ذكرگو(٢١ ،١٣٨٣،

 .٢وارادا مودرا ( Varada- mudra) :يا مودراي احسان ،اين مودرا با دست چپ اجرا ميشود،

در حالي كه دست راست ميتواند حالتهاي متفاوتي داشته باشد ،اما معمولاً با مودراي بيترسي

همراه است .در اين مودرا ،انگشتان دست كشيده به طرف پايين و كف دست به سوي مخاطب

است .و اين مودرا نمادي از ﺻدقه ،رحمت و احسان است .به شمايلهايي كه داراي اين ويژگي
هستند ،قدرت برآوردن حاجات نسبت داده ميشود .پنج انگشت كشيده در اين مودرا نمادي از پنج
مرتبه از كمال شامل ،سخاوت ،اخلاق ،ﺻبر ،همّت ،تمركز و مراقبه است(Hirschi, ١٩٩٨: ١٥٤) .
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تصوير) ١١:ذكرگو(١٣٨٣،٢٤،

 .٣دهيانا مودرا (Dhyana- mudra ) :يا مودراي تمركز ،اين مودرا در چند حالت ديده ميشود.
رايجترين حالت ،دست راست گشوده و با انگشتان كشيده ،روي دست چپ قرار ميگيرد و دو

دست در حالتي بدون تنش ) كف دست رو به بالا( در جلوي فرد به مراقبه نشسته و بر دامن تكيه

دارند .در برخي تمثالها ،دستها در سطح شكم و در برخي ديگر در سطح نشيمنگاه قرار

گرفتهاند .مودراي تمركز براي شخﺺ
در حال مراقبه ،تعادل فكري ،آرامش

حواس و سكون دل را به همراه

ميآوردKeshav dev,١٩٩٥ : ) .

 .(٣٥نام ديگر اين مودرا " پادماسانا

مودرا" ) (Padmasana- mudra

است ).(Sudhi, ١٩٨٨: ٦٨

در برخي از شمايلهاي بودايي،

تصويرHeller,١٩٩٩, ٥٨ ١٢:

حالت دستها در مودراي تمركز طوري قرار گرفته كه نوك انگشتان شست ،يكديگر را لمس
ميكنند و در نتيجه فضايي مثلثي شكل در اين بين ايجاد ميشود .اين فضاي سه گوش ،نماد سه

گوهر بودايي ) بودا ،دهرمه ،سنگﻬه( است .حالت ديگر مودراي تمركز ،در تمثالهايي ديده ميشود

كه انگشتان هر دست با شست همان دست يك حلقه ميسازند و دو حلقه در مقابل هم ،تركيبي

قرينه و متوازن به وجود ميآورد .حلقههاي ايجاد شده نشانهي گردونهي قانون الﻬي است ) nitiin
.(kumar,٢٠٠١,
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تصوير ١٣:جوچوآميدا ،درحال تمركز

پاشايي٣١٨ :١٣٨٣،

 .٤دهرمه چكرا مودرا (Dharma chakra- mudra ) :يا مودراي چرخ قانون ،در شمايلهاي

بودايي ،هنگامي كه بودا تمثال چرخ را به دست دارد ،نمادي از استيلاي او بر نيروهاي كلي جﻬاني

است .دهرمه به معناي تعاليم بوداست و لذا مودراي چرخ قانون با تعليم و آموزش مرتبط است.

بنابراين آن را مودراي آموزش هم ميگويند .در اين مودرا كه معمولاً با دست راست انجام ميشود،
نوك انگشت شست و انگشت نشانه

يكديگر را لمس كرده و حلقهاي به
وجود ميآورند .اين حلقه از يك سو
نماد چرخ درمه و از سوي ديگر حالت

تعليم را نشان ميدهد

٢٠٠١: ٣).

( Kumar,
تصويرtreasures of tibetan art,١٩٩٩٬٤ ١٤:

 .٥ويتاركا مودرا ( Vitarka - mudra ) :يا مودراي مباحثه ،به اين مودرا ،مودراي استدلال يا
تعليم نيز ميگويند .اين مودرا در برخي شمايلها با دست راست و در برخي ديگر با دست چپ

ديده ميشود .در تعدادي از تمثالها هم ،هر دو دست در حال اجراي اين مودرا هستند .در برخي از

اشكال اين مودرا ،نوك انگشتان دست راست به سوي بالا و دست چپ به سمت پايين است و
نوك انگشتان شست و نشان هر دو دست ،به يكديگر متصل شده؛ حلقهاي را تشكيل ميدهند .كف

هر دو دست رو به مخاطب است ،دست راست تا ارتفاع شانه بالا ميآيد و دست چپ همارتفاع

نشيمنگاه است) .ذكرگو .(٢٣ ،١٣٨٣،اين مودرا نشاندهندهي بحث و انتقال آموزههاي بودا است.
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تصوير١٥:

Heller,١٩٩٩, ٣٣

 .٦واجرا مودرا (Vajra- mudra ) :يا مودراي خرد اعلي ،نامهاي ديگر اين مودرا ،مودراي مشت

خِرد و مودراي شش عنصر است و واژهي واجرا به مفﻬوم آذرخش و نمادي از فناناپذيري و

جاودانگي است .در شمايلنگاري بودايي ،واجرا در حالات دست بودا ،جلوهاي نمادين به خود
گرفته است ،و سلاحي است كه نيروي
نﻬفته در آن خرد اعلي است و چون

اين خرد ،نابودكنندهي شور و تشويش

ناشي از جﻬل و غفلت است ،آن را

مودراي مشت خِرد هم ميگويند .در

اين مودرا ،دست راست مشت ميشود
در حاليكه شست در ميان انگشتان

تصويرKrishna, ١٩٩٦: ٥٠ ١٦:

پنﻬان است .انگشت نشان به سوي بالا بلند شده و كف دست به سوي بيرون يا پايين است.

).(Hirschi, ١٩٩٨: ١١٦

 .٧بهومي سپارشا مودرا (Bhumisparsha- mudra ) :يا مودراي لمس زمين ،حالتي است كه

با دو دست انجام ميشود .دست راست آزادانه از روي زانو آويخته ميشود بهطوري كه سر

انگشتان زمين را لمس ميكند .در اين حال ،دست چپ به ﺻورت باز و كف دست رو به بالا ،در

دامن بودا قرار دارد .اين مودرا با واقعهي زندگي بودا كه زير درخت تنوير به مراقبه نشسته بود و

شياطين بر او حمله كردند تا در تمركز او خلل ايجاد كنند؛ مرتبط است ).(Kumar, ٢٠٠١:٣
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تصويرKrishna, ١٩٩٦: ٥d ١٧:

 .٨انجالي مودرا (Anjali- mudra ) :يا مودراي نيايش ،در اين مودرا كف دو دست به حالت

عمودي به هم متصل ميشوند و تا ارتفاع سينه و گاهي تا زير چانه بالا ميآيند .نامهاي ديگر اين
مودرا ،مودراي احترام و درود است ).( Huntington, ١٩٩٥: ٧
در

شمايلنگاري

بودايي،

قديسان

و

بوديستوهها اغلب در اين حالت به نمايش
در ميآيند .بوديستوه واژهاي به زبان پالي

است و به معناي كسي است كه به مرحلهي
اشراق رسيده و يا در راه رسيدن به اين
مرتبهي والاي معنوي است .در شمايلنگاري

بودايي ،در پيكرههاي گروهي ،عموماً شخﺺ

بودا توسط عدهاي از بوديستوهها احاطه
شده است.

تصويرHeller,١٩٩٩, ٦d:،١٨ :

 .٩واجرا پرادما مودرا ، (Vajrapradama- mudra ) :در اين مودرا نوك انگشتان از دست

ميگذرند و نشان دهندهي اعتماد به نفس است).( Hirschi, ١٩٩٨: ١٦٠

بازشناسي هنر بودايي از طريق شمايلشناسي مودراها

تصوير١٩ :

http://buddhism.about.com/od/eight
auspicioussymbols/tp/mudras.htm

-٣بحث نظري

آيين بودا در ميان ديگر اديان داراي موقعيتي خاص است ،زيرا تجربهي مشترك بخش وسيعي از

جمعيت جﻬان شمرده ميشود .به بيان ديگر توانايي زياد اين آيين در سازگاري با فرهنگهاي

مختلف باعث شده كه بيش از هر جنبش و دين يا رويداد ديگري در عرﺻه ي جﻬاني تأثير گذار

باشد .اين آيين ضمن ورود به ميدانهاي مختلف فرهنگي سعي بر اين داشته كه با اعمال و سلوك

سنتي هماهنگ شود و مدعي بوده كه با خدايان بومي خاستگاه مشتركي دارد .بدين ترتيب آيين بودا
در بسترهاي متنوع و گوناگون گسترش پيدا كرده است .اگر چه دين بودا نسبت به اديان ديگر

بيشتر انسان محور محسوب مي شود و كمتر سعي كرده مانند اديان ابراهيمي به بيان ﺻفات خداوند

و الﻬيات مبتني بر پرستش يك خداي متشخﺺ بپردازد ،اما در بيان مباني و تعاليم خود مانند مسئله

رنج و نظام علت و معلول كه باعث گرفتار شدن انسان در چرخه سمسارا مي شود و نﻬايت سير و

سلوك انسان كه در رسيدن به نيروانا متجلي مي شود ،سعي كرده از همه ظرفيتﻬاي ديني و آييني
خود استفاده كند.

اهميت هنر ديني بودايي با توجه به انعكاس آموزه هاي ديني و عرفاني بودا در آن بيشتر خود

را نمايان مي سازد ،بطوري كه بدون توجه به سير و تكامل هنر بودايي درك كاملي از سير آموزه

هاي بودايي نيز امكان پذير نيست .از جﻬت ديگر تاثير پذيري آموزه هاي بودايي از تفكرات بومي

هندو و مناطق جغرافيايي ديگر كه حاﺻل مﻬاجرت اين دين است در هنر بودايي نيز خود را به
نمايش گذاشته است .مﻬمترين مسئله در هنر بودايي كه در همه ادوار اين دين وجود داشته است
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مسئله تجسد است .البته در تفكر بودايي اين تجسم حقيقت متعالي در قالب نمادهاي به ظاهر مادي

مانند جاي پا،گل نيلوفر ،استوپا و يا حتي مودارهاي بودايي كه كاملا شمايل بودايي را به نمايش

مي گذارد ،كاملا نمادين و رمزي تفسير مي شود و در هر كدام از اين نمادها با همه تنوع و كثرتي

كه دارد ،آنﻬا سعي مي كنند آموزه ها و مباني سير و سلوك ديني خود را جستجو كنند.در واقع هنر

بودايي در خدمت آن است كه يادآور حقايق جاودانهي اين دين باشد ،آنها را حمايت و تقويت

كند و چون مقصد فرجامين آيين بودا تعالي اين جﻬانِ فريب و رسيدن به نيروانا است؛ به هنري نياز
دارد كه نگارههاي آن بسيار آرماني شده و بينﻬايت زيباتر از پيكرههايي باشد كه در وجود اين

جﻬاني ِشخﺺ ديده مي شود.

اگرچه هنر بودايي بيش از هر چيز بر بُعد انساني تأكيد دارد ،اما در به نمايش گذاشتن نمونه

هاي هنري خويش اعم از معبد تا مودراها و تمثالهاي بودا ،از تلاش و مجاهدهي اخلاقي انسان

براي برقرار كردن پيوندي ميان جسم ميراي او و معاني متعالي و جاودانه حكايت مي كند و اين

مسئله يكي از ويژگيﻬاي بسيار مﻬم هنر ديني بودايي است .به همين دليل نگاهي سطحي و گذرا به

اين جنبه از هنر ديني بودايي و عدم آشنايي با نمادهاي خفته در آن باعث ميشود كه فرد از درك
معاني حقيقي و متعالي آن باز بماند.
-٤نتيجه

هنر بودايي كه تجلّي آنرا در هنرهاي كاربردي ميبينيم ،هنري ناب و خالﺺ است ،كه از هندوستان

به ساير مناطق جﻬان انتقال يافت و در مسيرش چﻬرهي هنر هر يك از مذاهب و مكاتب و

فرهنگهاي مربوطه را به خود گرفت .بدين ترتيب از تلفيق هنر هندو و آيين بودا هنري به وجود
آمد كه هم از سنگيني امواج دريا و هم از انبوهي جنگلهاي بكر آن سرزمين نشان داشت .هنري با

شكوه ،فاخر و آهنگين كه با رقﺺ پيوندي تنگاتنگ دارد و گويي از پايكوبي خدايان ،در آسمان
الﻬام گرفته است .هنر اقوام بودايي سرچشمهي عرفاني دارد و با فرهنگ هند آميخته شده است.
نفوذ و فرهنگ بودا در هنر هند مكتبي هنري با فلسفهاي جديد و هنر شمايلنگاري و نگارگري به

وجود آورد كه در پي آن سبكهاي مختلفي در نقاشي ،طراحي و پيكرهسازي ايجاد شدند.

مجموعي از نمادهاي رمز گونه و نمادين در هنر ديني بودايي وجود دارد كه جز با بررسي اين

علائم نميتوان نسبت به آنها معرفت يافت .بيشتر اين نمادها نشانگر خود بودا ،زندگي و
تمثالهايش ،اﺻول و تعاليم او و اجتماع بوداييها است كه به سه گوهر معروف است .بودا فردي

عملگرا بود و مطالبش را اغلب به كمك مثالهاي پيرامونش ،به شكلي ملموس و عيني بيان ميكرد
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و اين مقدار زيادي از جﻬان او را براي ما باز ميكند و ما را با انديشهها و آموزههاي وي بيشتر آشنا

ميسازد .براي بوداييان هنر چﻬرهپردازي آرماني ،نقش آييني و تربيتي دارد .به عقيدهي آنان تمثال

بودا در اين جﻬان موجب دوام حضور جسماني شخﺺ بودا ميشود و به نوعي مكمّل آموزههاي

بودايي است .هدف آنﻬا از ثبت تمام جزئيات و اندامهايي كه در تصاوير و مجسمه ها به نمايش

گذاشته مي شود ،ﺻورتپردازي آرماني و شبيهسازي از روي جسم استعاري است كه از اين طريق

آموزه هاي بنيان گذار مقدس خويش را بطور مستمر در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سير
و سلوك معنوي خويش به تصوير كشند.
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