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 نقش برجسته ها و مجسمه هاي هند باستان در هنر بودايي
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چكيده
كه تاثير عميقي بر فرهنگ و ،2 جينو  1 آيين بودا .در طي سده ششم پيش از ميالد دو دين بزرگ در هند پديد آمد

مسبه بياني اين دو فرقه در سير مذهب هندوئي. هفتم ميالدي داشت هنر هند از سده ي سوم پيش از ميالد تا سده ي
به ظهور رسيدند كه به مسئله غامص زندگي هندوان يعني نجات از قانون كرمه و رهايي از چرخه پياپي تولد و مرگ

شكل راآن معماي م سعي كرده اند جداگانه پاسخي انديشيده و به طرق مختلف با نگاهي متفاوت ، هر يك)سمسارا(
بر فرهنگ و هنر هند باستان تاثير مي گذارد و باعث به وجود آمدن آثار آيين بودا بيش از جينيزم. دكننحل 

بودا را تجلي نهم ويشنو، يكي از خدايان تثليت ،هندو برهمنان. مي گردد نقش برجسته و مجسمه  ازشگفت انگيزي 
اما شخص بودا مدعي طرح آييني جديد بود و بودائيان خود را هندواعالم مي كنند، ) برهما، ويشنو، شيوا(هندو 

و هرگز تجلي يكي از سه در هنر بودايي، حتي در انساني ترين صورت خود باز نمادي از بودا مي باشدبودا . نمي دانند
چرخ :غيرشمايلي مانندنمادهاي  -1:  در هنر هند نمادهاي بودا به سه دسته كلي تقسيم مي شود. خداي هندوان نيست
مجسمه ها و:  نمادهاي شمايلي -3 استوپا، تخت خالي، جاي پا:  نيمه شمايلي مانندنمادهاي  -2 دارما، نيلوفر آبي، شير

باقي مانده هنرهاي هند باستان با توجه به آثاردر  و ديگر شخصيت ها جينوجه تمايز بودا با  .نقش برجسته هاي بودا
.و كامالً برهنه تصوير نشده استمجسمه ها اين است كه همواره شمايل بودا پوششي بر تن دارد  در نقش برجسته ها و

.اشاره به زندگي و تعاليم بودا داردموضوع هنر بودايي بيشتر 

كليدي ه هايواژ
،نقش برجسته، پاجاي  ،تخت خالي ،استوپا ،شير ،آبي نيلوفر ،چرخ دارما ،بودا غيرشمايلي، شمايلي، نيمه شمايلي، ،نماد
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  مقدمه  
از . بررسي و تحليل هنر هند باستان با شناخت زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي مردم آن سرزمين ميسر خواهد بود

  . ي از سوابق مذكور اشاره مي شوداين رو به مختصر
و موهنجودارو توسط اقوام اوليه  )پاكستان كنوني( چون هاراپا يبزرگو در مناطق دره سند در  ساله 6000قدمتي  باهنر و تمدن هند 

قبل از . شودمي  اولين آثار هنري در مهرهاي به دست آمده از اين اقوام ديده. آفريده شده است "دراويديان"ساكن شبه قاره يعني
هنر هند (تجارت و ارتباط با بين النهرين داشته اند كه آثار آن در ويرانه هاي بابل يافت شده است ردم مهاجرت آرياييان به هند اين م

تمدن و هنر  هزاره دوم پيش از ميالد هجوم مهاجمان و مهاجران آريايي به شبه قاره باعث تحوالتي در فرهنگ، حدود .)و سومري
متوني مانند وداها، رزمنامه هاي حماسي  .بومي گرديد و به تدريج هنر اعصار ودايي و برهمني متكي بر متون ديني شكل گرفتاقوام 

  . ا و نيز آثاري بديع، پويا و پرتحرك به صورتي نمادين در قالب نقش برجسته و مجسمه آفريده شدهاراترامايانا و مهاب
كم كم موجب اختالف طبقات شد كه سرانجام منجر به نظام كاست گرديد و تا امروز ) آرياييها( در اين دوران روابط بين اقوام بيگانه

تأثيرات اين نظام طبقاتي به خدايان نيز سرايت يافت به طوري كه تثليث خدايان هندو يعني برهما، . بقاياي آن درهند باقي است
و . زان بود و بقيه مردم در طبقات پست بودند كه به شمار نمي آمدندشيوا انعكاسي از طبقات برهمنان، سلحشوران و كشاور و ويشنو

همه اين مسائل شرايطي را فراهم آورد تا در طي . بايد در چرخه پياپي تولد و مرگ و قانون كرمه از رنج و عذاب دنيا بهره مند شوند
به رهبري گوتاما  او ديگري آيين بود 3مهاويرهيكي آيين جين به رهبري . هند پديد آيد سده ششم پيش ازميالد دو آيين بزرگ در

هفتم ميالدي  و بود كه تاثيرات عميق فرهنگي و هنري بر هند باستان از سده سوم پيش از ميالد تا سده ششم "بودا"ساكيا موني
رقيبي قدرتمند و تهديدي از آنجا كه تعاليم بودا نوعي بدعت گذاري عصيان گرانه در دين هندويي بود، لذا براي برهمنان، بودا . داشت

جدي عليه موجوديت آنها به حساب مي آمد كه تكذيب و طرد او امر آساني نبود چون كه عامه مردم بودا را با لقب بهگوان 
كه با عامه مردم همنوا شوند و با . بنابراين برهمنان براي حل اين معضل بودا را نهمين تجلي ويشنو قرار دادند. ياد ميكردند"خدا"يا
ين ترفند كه بودا تجلي ويشنو در عصر تباهي و گناه است و در اين دوران، خداوند به طرح تعاليم گمراه كننده پرداخته تا از تعالي ا

البته اين ترفند به مرور زمان نتيجه بخش شد تا جايي  .طبقات پاييني به مراتب واال جلوگيري كند او را كم كم از صحنه خارج كردند
يا مهر ايزد بزرگ آريايي كه  "ميترا"قبل از بودا  .ميالدي آيين بودا از زادگاهش يعني سرزمين هند، رخت بربست كه از قرن هفتم

و ديگر خدايان قرار گرفت و به تدريج از مقام و ) يدخداي خورشيد هن(مظهر نور و فروغ خورشيد بود در كنار ايزداني چون سوريا 
    امروز معابد مهري و پرستش مهر بسيار كم رنگ و . كمترين خدايان پرستيده مي شودمنزلتش كاسته شد تا جايي كه در رديف 

و كم كم  نداهورامزدا گشت انآناهيتا ياروو در ايران نيز با ظهور زرتشت مهر . رايج مي باشدكم رونق در روستاهاي جنوب هند 
و . جاي خود را به ستايش اهورا مزدا و نماد آتش مقدس داد دكه از مظاهر مهر و آناهيتا بو و گرامي داشتن آب و گياه آنانپرستش 

   . آييني ديگر دگرديسي نمودند دربدين گونه مهر و بودا 

كه در نقش برجسته ها و مجسمه ها به ظهور پرداخته شده  "هنربودايي"در هنر هند باستان با عنوان بودا در اين مقاله به تاثير آيين
  . بروز نموده است 6و شمايلي 5، نيمه شمايلي4نمادين بوده كه در طي دوران در سه قالب غير شمايلي يهنر بودايي هنر. رسيده است

  نقش برجسته ها و مجسمه هاي هند باستان در هنر بودايي 
يعني نجات از قانون كرمه و   مسئله غامض زندگي هندوان، براي، دو فرقه ي مبدع به ظهور رسيد كه سميادر سير تاريخ هندو"

. ، هر يك جداگانه پاسخي انديشيده و به طريقي متفاوت آن معماي مشكل را حل كرده اند)تناسخ(رهايي از چرخه تولد و موت پياپي 
يعني فرقه جينيزم، فقط در خاك هندوستان پيروان و معتقدان بسيار پيدا كرد و با وجود هر گونه مقاومت و شدت كه   يكي از آن دو،
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مذهب جينيزم، عيناً مانند . دارد ير جهان باقي ماند، و هم اكنون نيز در آن سرزمين موجود است و پيروانعليه آن به كار رفت د
 .بود كه ابداع شد در واقع واكنشي بر ضد مبادي و افكار منتشر شده برهمنان هنگاميبوديزم كه يك نسل بعد از آن به ظهور رسيد 

. است "ناتاپوته واردمنه"ولي نام اصلي او . است "پهلوان بزرگ"يا"مرد بزرگ"به معناي "مهاويره"موسس و بنيانگذار جينيزم 
. يافت م وفات. ق 527م متولد و در سال . ق 599ميلي شمال شهر باتتا در  30گويند، وي در نزديكي قصبه وسالي در ايالت بهار در 

رياضت شاقه امكان پذير نيست، دوم  و بدون عمل رنجاز شرور و آالم ) مكشه(دو عقيده جازم داشت يكي آنكه نجات روح  مهاويره
البته اين دو . ميسر است و بس "نيازردن هيچ ذي حيات"يعني "اهيمسا"آنكه طهارت و تنزيه نفس فقط در پيروي از قاعده ي

  ابراز داشت بي سابقه و خلوص و استقامتي كه در پيروي اين عقيده  ،عقيده ابداع او نبوده، وي اين هردو را تعليم گرفته بود و صداقت
از لحاظ مناسك ومراسم، جين ها به فرقه ها و جماعات مختلف تقسيم شده اند، بعضي از ايشان، كه به نام . بي نظير است

موسومند، تا حدي به آزادي قايل شده اند و پوشيدن يك جامه يا پيراهن را جايز مي دانند، ولي بعضي ديگر، كه در  7"شوتاميره"
اند برآنند كه آدم را جز هوا پوششي نيست و چون مهاويره هيچ جامه نپوشيد، آنها نيز به  به اصول قديمي يبندعصب و پارياضت مت
سراپا عور و برهنه زندگاني مي كنند بعضي از فرقه هاي جين به هيچ وجه بت نمي پرستند و معبد و پرستشگاه ندارند،  تقليد از او

   ]167- 174ص :  1373ناس، [".مي دانندهمه جا را معبد و دل را معبود 
تنديس هاي . الوار نقش شده است وي را در وضعيتي برهنه تصوير نموده اندشمايل ها و تمثال هايي كه از مهاويره درغارهاي  در

جين بدون پوشش تنديسي از ". بودا و جين بسيار شبيه به هم هستند و تنها به واسطه برهنه بودن مي توان جين را از بودا بازشناخت
 از گل نيلوفر آبيساقه اي در حاليكه  ؛چهره اي آرام و روحاني بر گل نيلوفر آبي ايستاده است ،ساده و خالصه شده شكليبر بدن با 

. آويخته اند درطرفين او پيچيده و شخارج شده، باالآمده و در باالي زانو به دو شاخه تقسيم شده و به دور دستاناز بين دوپاي او 
خه و برگ هاي اين درخت فضاي اطراف مهاويره را منقوش نمود و فضايي بين او و شا

 اند وترسيم شده برشانه هاي وي نقوشي حلقوي . انساني ايجاد نموده استاندامهاي ديگر
دو . در پشت سرش قرار گرفته است) از گل نيلوفر آبي يا چتر مقدس(نيم دايره اي  شكل

با بدني برهنه و پوششي منقوش  هاي ايستاده "ياكشي" اصلي ديگر اين تصوير شخصيت
گردنبندهايي بر گردن و موهايي جمع شده در باالي سر با تاجي يا  مي باشند؛ در پايين تنه

پوششي كه قسمتي از آن از سمت چپ شانه آويخته است و دستي بر شاخه هاي برگ دار 
بلند بر  ند سه رشته اي و كالهينشسته در حالت چهارزانو با دستبند و گردنب فردي. دارند

در حالت هاي متنوع  نقوش ديگري در قسمت باالي تصوير به صورت كوچكتر سردارد،
شايد بتوان اذعان داشت كه برهنه بودن شمايل هاي رهبر جينيزيم . ديده مي شوند

رياضت و ه و يا نشان "آدمي را هيچ پوششي، جز هوا نيست"برگرفته از اعتقاد او باشد كه
  )1تصوير( .اري بودن از تعلقات مادي و دنيوي باشدع

  

  آيين بودا 
قبل از  566تا  624را بين سالهاي  مي توان تولد اوحدوداً در مورد تولد بودا قول هاي متفاوت و مختلفي وجود دارد كه ": تولد بودا

در شرق هند " بيهار "همچنين بعثت او در. انستدر شمال بنارس د "8كاپيالواستو"در شهر در نپال كه قبالً جزء هند بوده و ميالد
                 زندگي و بعثت او در هند آيين بودا نتوانست در اين سرزمين پهناور باقي بماند و از اواخر ،اما عليرغم تولد. بوده است

اده بسيار ثروتمند از طبقه در يك خانو 9"گوتاما بودا".هفتم ميالدي در هند رو به انحطاط گذاشت و كم كم از بين رفت قرن
 "آنكه به بيداري رسيده"شده و به معناي ذلفظ بودا از ريشه سانسكريت و پالي اخ". ديده به جهان گشود 10كشاتريا از طايفه ساكيا

از مجموعه  32ماره شجين ايستاده، تصوير از غار . 1رتصوي
ميالدي  9قرن . راغارهاي الو
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كسي كه به مرتبه واالي آگاهي و معرفت . مرتبط و هم ريشه مي باشد "شعور و ادراك"به معناي Buddhaاست و همچنين با لفظ 
كه به معناي پروردگار 11گوتاما را در آغاز با لقب بودا نمي خواندند بلكه او را بهگوان. مي گردد دست يافته باشد لقب بودا برازنده وي

به عنوان اسم خاص  به معناي معلم مي گفتند و تنها پس از گذشت زمان بود كه نام بودا 12و نشان احترام بسيار است و يا شاستري
    از علل انحطاط بوديسم درهند نفوذ زياد پيروان ويشنو، هجوم قبائل سفيدپوست  ]683:  1370گاردنر،[".ق گرديدبه گوتاما اطال

شمال هند در قرن ششم ميالدي و استيالي بعضي از فرق اسالمي و از بين بردن معابد آنان بود و تعرضات ديگري كه هر يك 
اما به اعتقاد نگارنده علت اصلي و اساسي كه منجر به تضعيف اين آيين شد همانا  .زمينه هاي افول اين دين بزرگ را فراهم آورد

. مبارزه بودا با نظام طبقاتي هندوان و منع رياضت هاي سخت و افراطي بود كه برهمنان و هواداران جين برآن صحه مي گذاشتند
به طوري كه . د اين آيين را در هندوايسم ادغام كنندهندوان براي كم رنگ كردن آيين بودا به صورت مبارزه غيرمستقيم سعي كردن

بودا نهمين تجلي ويشنو قلمداد شد و به عبارتي ديگر او را اولين تجلي عصر گناه و فساد و تباهي دانستند كه خداوند به تعاليم گمراه 
ظام طبقاتي كاست در آيين هندو را تثبيت از اين رو ن. كننده پرداخته تا از نيل طبقات پايين و زيردست به طبقات واال جلوگيري كند

از ديگر سو با عقيده انقالبي بودا مبني بر نكوهش رياضت هاي طاقت فرسا و يكسره رها . نموده و با تفكر بودا به مبارزه برخاستند
ميان جهان مادي و از آنجا كه بودا در سومين دوره زندگي خويش بر اين عقيده شد كه تعادل . كردن دنياي مادي مخالفت ورزيدند

     عبادت و رياضت صرف مسير انحرافي بوده و سالك را از درك حقيقت باز معنوي تنها راه رستگاري مي باشد و اعالم كرد كه 
مي دارد؛ ضربه اي ديگر بر پيكر هندوايسم وارد ساخت كه روحانيون هندو را بر آن داشت تا اساس و ريشه اين آيين را با خرافات در 

توانستند به تدريج اين رو و از اين . در عصر فساد و تباهي است "ويشنو"تجلي  "بودا"يخته و زيركانه تدبيري انديشيدند كه هم آم
  .سرانجام بودا از زادگاه خويش رخت بربست و به ديگر سرزمينها رفت .آيين را در دل هندوايسم جاي داده و مستحيل گردانند

بزرگترين شاه هند آيين بودا را ترويج كرد و پس از مدتي مبلغاني به سيالن، برمه، " آشوكا"راطور حدود قرن سوم قبل از ميالد امپ«
مخالفتهاي  با وجودسال دين بودا  800بعد از آشوكا تا . شكل گرفت 13"هينييانا"تايلند و كامبوج فرستاد و فرقه اوليه بوداييان يعني 

اين آيين پس از مخالفتهاي شديد به غرب هند منتقل شد و صورتهاي تازه به خود  اما مركز. بسيار در سراسر هند  انتشار يافت
در شمال غربي  14"ماهايانا"و باالخره مكتب جديد بودا يعني . گرفت و با تغيير و تحوالتي در سراسر آسيا تا اقصي نقاط ژاپن رسيد

    ]217- 207:  1372برگرفته از ناس،[».هند شكل گرفت
 در وسط آنها "مايا"انساني به طور كامل از چهار زن و سه مرد نقش شده است كه ملكه  شخصيتهفت  ولد بودادر نقش برجسته ت

زنان بطور كامل پوشيده و مردان كه در سمت راست ملكه قرار دارند از پايين تنه، پوششي  اندام. مي باشدمشخص تر و كمي بزرگتر 
كه پويايي و . شده اند ترسيماه و عريض هستند و با خطوطي نرم، منحني و مواج اندام ها كوت. با چين هاي منظم و مرتب دارند

گردنبند و  ،تزييناتي بر سر، گوشواره هايي در گوش. هر يك از اندام هاي انساني حالت ويژه خود را دارند. حركت را تداعي مي كنند
  . حلقه هايي در دست و بازو دارند

اده اند بجز بانويي كه در سمت همه اندام ها به صورت روبر ايست
چپ ملكه مايا ايستاده و با دستش كمر او را گرفته كه اين بانو به 

و از كمر به پايين گردشي در اندام  نمايش داده شدهصورت سه رخ 
نيمرخ نمايانده شده اند و بر مچ پاهايش دو  دارد يعني پاهاي او

يك ها بر مچ پا حلقه نقش شده است مانند ملكه مايا و بقيه اندام 
به طرفين ) در راس آن(از وسط كادر يعني ملكه مايا . حلقه دارند

در . اندام ها كوتاهتر شده اند و حالت يك مثلت را نشان مي دهند
دست  وسط كادر درختي بر باالي سر ملكه قرار دارد كه او با

  . واشنگتن دي سي. گالري هنري فرير. بخشي از يك نقش برجسته سنگي عهد كوشان، قرن دوم ميالدي:  تولد بودا. 2تصوير
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. خه و برگهايي در حاالت متفاوت در طرفين قرار دارددو درخت به صورت قرينه ولي با شا. راستش شاخه ايي از آن را گرفته است
تولد وي را فردي خاص و متفاوت از  ابتدايمي دهد به طوري كه از  اين تصوير تولد فيزيكي بودا را به صورتي غير معمول نشان

بودا درحالي كه مادرش صحنه تولد  .شده استديگران معرفي مي كند كه شخصيتي برجسته و قابل احترام براي آينده او پيش بيني 
ايستاده و دست بر شاخه درخت مقدس گرفته و بودا را به دنيا مي آورد در پرده اي از نقاشي يكي از  15ملكه مايا در زير درخت سال

  )2تصوير(. غارهاي آجانتا نيز تصوير شده است
     جواني از خانه فرار خواهد كرد و راهبي بيابانگرد واز آنجا كه طالع بينان به پدر گوتاما هنگام تولد او گفته بودند كه فرزندش در 

 برآن شد تاپس پدر از همان لحظه  ؛بي خانمان خواهد شد ولي اگر او را به درستي مراقبت كنند، هر آينه پادشاه هند خواهد گرديد
ولت و بيماري و مرگ مي انجامد و را از مشاهده اوضاع غم انگيز عمر كه به كه وسايل آسايش و سعادت فرزند را فراهم سازد و او

  . كندباعث توجه نفس به مبادي ديني است منع 
وصلت كرد و پس از چند سال زندگي خوش و مرفه از وي ور با يكي از شاهزاده خانم هاي استان مجاسالگي  19گوتاما در سن "

د كه نه تنها سرنوشت او را دگرگون كرد بلكه به تحولي در زندگي گوتاما رخ دا سالگي 29سن در . داراي پسري به نام راهول گرديد
روزي براي تفريح و تفرج بر ارابه اي نشست و در باغ روح افزاي قصر به . عنوان انقالبي عظيم در تاريخ اديان جهان ثبت گرديد

ن متاثر و متحول شد پيرمردي شكسته، مريضي درمانده، يك جنازه و زاهدي آرام چنا:  گردش پرداخت در راه از ديدن چهار منظره
اين مناظر او را در فكر فرو برد و انديشيد كه تمام افراد بشر از . كه مابقي عمر خود را تحت تاثير آن مناظر به سير و سلوك پرداخت

وقتي به قصر بازگشت حال ديگري داشت حالي كه پدرش از درك آن عاجز بود و . جمله خود او روزي به اين بالها دچار خواهد شد
ديگر جمال و جالل زندگي درباري در . او به هيچ چيز نمي انديشيد مگر بيماري، پيري و مرگ. و را بسيار نگران حال فرزند مي كردا

مهم ترين مشكل او . او مصمم شده بود كه از اين ظواهر عبور نمايد و به عين حقيقت دست يابد. ديدگاهش بي ارزش مي نمودند
      او كه يك هندو بود و در دامن فرهنگ فلسفي او پانيشادي رشد كرده بود، در . عذاب دنيا بودمسئله عميق و گسترده رنج و 

 ؛جست و جوي راه حل به روش انديشه فلسفي هندويي متوسل شد، ولي نتوانست خود را از منجالبي كه در آن گرفتار بود رها سازد
 ندكي غذا كه در نهايت به يكدانه برنج و يا يك كنجد رسيده بودشش سال به خوردن ا. . پس به روش رياضت جسماني روي آورد

مدتي به . از خلق گريزان شد، زبان در كام كشيده بود و به نيروي اراده افكار را هدايت مي كرد و اميال را از دل مي راند .بسنده كرد
. مي كشيد هنوز قلبش را منور نكرده بود خويش مسلط شده بود ولي آن نوري كه او انتظارش را او بر نفس. همين منوال گذشت

   قايقراني سوار بر بلم خويش، نرم و آرام، بر آبهاي رود مي راند و با خود آوازي زمزمه. روزي در ساحل رودي به مراقبه نشسته بود
 ين الفاظ ساده و ا "اگر رودخانه را محدود كني طغيان مي كند و اگر رهايش كني هرز مي رود" : مي كرد كه مضمونش چنين بود

شي اغراق آميز هم خود حجابي است كه حقيقت را از نظرش پنهان مي دارد و كُ دانست كه رياضت و نفس. پر معني در او موثر افتاد
نزارش كه در پس راه ور سم مرتاضي به كناري نهاد و خوراك را به متعارف بازگرداند تا جسم . راه فالح با ميانه روي ممكن مي شود

   ]1370و ناس،  1377ذكرگو، از برگرفته [".رياضت مدام رنجور و شكسته شده بود؛ قواي از دست رفته را بازيابداثر 
 ؛و اسكلتي كه تنها بافت نازكي از پوست بر استخوان ها داردمي نمايد با بدني اغراق شده را او  شمايل نشسته از بوداي رياضت كش
صورت استخواني با . ر بازو ها و پاها پوششي دارد كه با خطوط منحني و نرم نقش شده استبه حالت يوگا بر نيلوفر آبي نشسته و ب

      . و دو تكه در باال جمع شده است چشماني بسته و چهره ايي آرام با گوشهايي بلند و كشيده و موها به صورت خطوطي مواج
به صورت ساده نقش شده اند كه در حال  شش زاهد) نيلوفرگل (بر پايه تخت او . مقدس قرار گرفته است) هاله (پشت سرش حلقه 

  . با گل نيلوفر روي آن، ايستاده اند 16عبادت و در طرفين يك شيوا لينگام
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حقيقت شش سال روزه گرفت  كه با عنوان بوداي روزه گير نيز معرفي شده است شايد اشاره به بوداست كه در جستجوي اين شمايل
كه آن  17شبي در زير سايه درخت گامبو. ساند كه روزانه به يك دانه برنج و حتي يك ارزن اكتفا مي نمودو امساك غذا را به حدي ر

در حالت خلسه هنگامي كه از تسلط حواس پنجگانه رهايي يافته   را درخت انجير نيز ذكر كرده اند، نشسته و به مراقبه مشغول بود؛
. اولين مرتبه اشراق و تنوير مشرف گرديد بود نور قلبش بر كلبه تاريك وجودش تابيد و به

گوتاما . شعفي در دل خويش حس كرد، گويي به علت اصلي رنج و غم جهان دست بافته بود
او منور شده بود . و در خود غوطه ورشد چهارزانو نشستدر پاي درخت انجير هفت شبانه روز 

 "18سمسارا"از دور تسلسل وي . و در پرتو وجود تابناك خويش حقيقت عالم را در يافته بود
  )3تصوير(. كه همه رنج و درد بود خارج شد و دريچه جهان جاويد بر او گشوده گشت

  
  
  

تمثال بودا بـا هالـه اي   . بودا را درمرحله اشراق يا روشن شدگي نشان مي دهد ي ديگرتصوير
بـر كرسـي، در وسـط كـادر بزرگتـر از بقيـة نقـوش        در پشت سر و با چهره اي آرام و رها از مصائب دنيا به صورت چهار زانو نشسته 

چين هاي منظم . يك خال و موهاي جمع شده بر باالي سرش با خطوطي مواج حك شده است ،در وسط دو ابرو. تراشيده شده است
آنها با چهره اهريمنان است كه هر يك از و اطراف او پر از نقوش اعم از انسان، خدايان . مي دهد و متعدد، پوشش لطيف او را نمايش

  . هايي از حالت تعجب، تبسم وخشم نشان داده شده اند
 ،نقوش حيواني مانند اسب. اين اندام به صورت كوتاه و پهن با موهايي موجدار و نقوشي از چين لباس بر تن آنها تراشيده شده اند

در زير پاي بودا و بر ديواره تخت . ديده مي شودا نقوش گياهي به ويژه در باالي سر بود. فيل و شتر نيز البه الي آنها كار شده است
دو  .شخصيت يكي واژگون و ديگري در حالت استراحت ديده مي شونداو دو 

گروه خير و شر يعني خدايان و اهريمنان كه به صورت غالب و مغلوب هستند 
   )4تصوير (.تصوير شده اند

  
  
  

ودند و بعد او را ترك كرده بودند، در محلي نزديك بنارس به نام باغ غزاالن بار پنج تن از برهمناني كه قبل از دوره رياضت با بودا ب
از آنجا كه بودا از عالم وحدت و تجرد بيرون آمده و براي نشر و تبليغ حقيقت بار ديگر از خلوت به جلوت . ديگر به او برخوردند

آنها سخن گفت و در اثبات طريقه خود بياناتي ايراد فرمود كه در  از مبادي و تعليمات خود با. برگشته و به بيان حقايق باز آمده بود
بايد اجتناب كند و  "افراط و تفريط"از اين دو سرحد مرد سالك و طالب حقيقت . آداب و آثار بودايي به وعظ باغ غزاالن معروف است
  ]186:  1370ناس،  [. نقطه وسط را كه عدالت حقيقي است به دست بياورد

ا به جهانيان عرضه كرد انقالبي در سيستم اجتماعي، اقتصادي و سياسي هند بود؛ چون با ارائه راه ميانه و اعتدال دو آييني كه بود
مذهب و مسلك بزرگ در جامعه هند را زير سوال برد و در عمل آنها را رد كرد و همينطور به پايه و اساس آيين هندو يعني كاست و 

. نايل گردد 19هر قشر و طبقه اي ميتواند به جايگاه رفيع اشراق يعني نيروانافرد از در آيين بودا  ازيرسيستم طبقاتي لطمه وارد نمود 

سانتي متر، عهد  85بوداي رياضت كش، شمايل سنگي، بلندي . 3تصوير 
قرن دوم و سوم ميالدي، موزه الهور،  ،)قندهار(ز گاندهارا كوشان، ا

  . پاكستان

عهد كوشان، سبك گاندهارا . بخشي از نقش برجسته سنگي:  موعظه بودا. 4تصوير
  . امريكا. سي. واشينگتن، دي  فرير،م ميالدي، گالري هنري و، قرن د)قندهار(
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شيوه گام به گام و سير منازل و سلوك در . عمدتاً اخالقي بود اوتعاليم . بودا پس از نيل به اشراق، به تبليغ يافته هاي خود پرداخت
توجه . 7 ،كوشش صحيح. 6 ،معاش صحيح. 5 ،كردار صحيح. 4 ،گفتار صحيح. 3، ر صحيحپندا. 2، ديدگاه صحيح. 1:  آن عبارتند از

  . مراقبات صحيح. 8 ،صحيح
ولي اين سنت هندويي كه پيام و . بودا از طريق شرح و بيان اصول عقايد، روايات، كنايات و كلمات قصار در اذهان و افكار نفوذ كرد

يت كه زبان خواص و علماي دين است ارائه شود را زير پا گذاشت و تعاليم خود را از تعاليم و كالم مقدس بايد به زبان سانسكر
هنگامي كه در ميان و بودا در سن هشتاد سالگي به بيماري سختي دچار شد. طريق استعاره و مجاز به زبان توده مردم ابراز نمود

  )4تصوير ( ]137و  133:  1377ذكرگو، [.به نيروانا پيوست ياران و طرفدارانش آراميده بود
يك دست را زير سر نهاده و با  وپهلو آرميده در سنگ برجسته مرگ بودا صحنه اي است كه بودا را بر تخت نشان مي دهد كه به 

چهره اي آرام، گوش كشيده، موهاي مواج جمع شده بر باالي سرو هاله اي برگرد 
پوشانده ر بدن او را كه تن پوش او با چين هايي مرتب و منظم سراسدر حالي  آن

ياران او كه پشت تخت ايستاده اند ديده  مياندرختي با سه برگ بزرگ در  .است
در اطراف بودا . نمايان است بين دو برگ درخت نيم تنه فردي از نيمرخ. مي شود

و برخي با با فرياد و فغان  بعضيخاص  يشاگردان و مريدان او هر يك با حالت
تخت او با نقوش هندسي . ست دادن استاد مي باشنددر ماتم از دبهت و حيرت 

   تزيين شده و در زير تخت فردي با حالت يوگا با چهره اي آرام و پوششي با 
بهم  شكلو در كنار او . چين هاي منظم كه سراسر بدنش را پوشانيده نشسته است

 اين فرد شايد روح. يك غنچه نيلوفر آبي نقش شده استو پيوسته سه قطعه چوب 
  )5تصوير( .مي رساند بوداست كه به نيروانا پيوسته و يا حالت ماتمي عرفاني را

  

  تعاليم بودا 

بوداهاي زيادي ظهور كردند كه تنها يكي از آنها به نيروانا رسيد و رسـالت يافـت و بـه    . بيداري رسيده استبه يعني كسي كه  "بودا"
را موجودات زميني شمرد بنابراين اعمال و مناسك ديني هندوان از جمله قرباني  بودا خدايان هندي را منكر شد و آنان. تبليغ پرداخت

نظام طبقاتي را قبول نداشت و موروثي بودن طبقه برهمن را رد كرد و معتقد بود تنها اخالق است كـه انسـان   . را عملي بيهوده شمرد
گوتامـا تعـاليم خـود را بـا دو     . عار عدالت و برابري ظهور كرديك مصلح ديني و پيامبري با ش عنوان بودا به .را به رستگاري مي رساند

از آنجا كه بودا رقيبي جدي براي برهمنان محسوب مـي شـد و   . شعار مهم مبارزه با نظام كاست و نفي رياضت كشي صرف آغاز كرد
خـدايان محبـوبي چـون رام و     همچنـين بـودا بـا    ،را زير سوال مي برد و ضمناً تكذيب و طرد او آسان نبود قدرت و موجوديت ايشان

بـه وي  موجب گرايش بسياري از اقشار پسـت جامعـه    ؛يعني خدا ياد مي كردند" بهگوان"كريشنا برابري مي كردو مردم او را با لقب 
و بـه  اما به تدريج برهمنان با دسيسه چيني و تدبير مردم را فريفتند و بودا را اولين تجلي عصر تبـاهي و فسـاد قلمـداد كـرده     . گرديد

  .خصوص طبقات مرفه و متوسط را بر آن داشتند تا از پذيرش عدالت اجتماعي و انساني در جامعه سرباز زنند

  

  

ي عهد بوداي آرميده، بخشي از يك نقش برجسته سنگ. 5تصوير 
  . قرن دوم ميالدي) قندهار(كوشان، سبك گاندهارا 
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  هنر بودايي
ب به آن كشور برسد، شكوفايي يافته بود ولي اين أسازي در هند ديرزماني قبل از آنكه نفوذ هنر يوناني مهنر نقش برجسته و پيكره 
به جود داشت كه پيكرهاي بودا براي نخستين بار هنر در منطقه قندهار و

در نقش برجسته اي از قرن دوم ميالدي . نقش برجسته تصوير شد صورت
گوتامابودا در حال ترك منزلگاه خود ديده ميشود در حاليكه خدايان دستها را 

او گرفته اند كه صدايي برنخيزد و شيهه او را خاموش ) كانتاال(زير سم اسب 
از قرن چهارم قبل از ميالد تا قرن اول ميالدي شيوه متاثر  )6تصوير(. كرده اند

به هند حدود سه قرن طول  از هخامنشي رايج بود اما پس از حمله اسكندر
. و سبك يوناني بودايي مدتي دوام داشت. كشيد تا تاثير هنر يوناني آشكار شد

قبل از آنكه  .استدرهنر بودايي روايتگري از زندگي و تعاليم بودا مرسوم بوده 
تصويرگري روايي در هنر پيكرسازي و نقش برجسته هاي بودايي شكل بگيرد 
    براي تجسم و تقديس بودا از نمادهاي غيرشمايلي و نيمه شمايلي استفاده 

   .مي شد
  

  

ه دارند كه مهمترين آنها منظور از نمادهايي غير شمايلي نمادهايي است كه به طور انتزاعي به معبود اشار : نمادهاي غير شمايلي
  . چرخ دارما، گل نيلوفر و شير:  در هنر بودايي عبارتند از

   چرخ دارما
چرخ يا گردونه با يك دايره كوچك به عنوان . پايه تشكيل شده است و دسته ،در اين تصوير چرخ دارما از سه قسمت اصلي چرخ

. هم به دستة چرخ كه دايره يا گردونه را به پايه اي متصل مي كند گانه خطي به حلقه مياني و آن 16نقطه مركزي با شعاع هاي 
اين اژدها به صورت قرينه در طرفين قرار گرفته در حاليكه . دستة چرخ به شكل اژدهايي است كه پاي يك الهه را در دهان دارد

  )7تصوير ( .پر در بين آنهاست هفتنقوشي بر بدن آن حك شده است و يك گل نيلوفر آبي 
  
  
  
  
  
  

  20گل نيلوفر آبي
اين گل نزد اغلب اديان هندي مقدس شمرده مي شود و به عنوان نمادي از وجهة تجلي جهان . دومين نماد غير شمايلي بوده است

كه يكي از الهه هاي قديم هند است در ابتدا سمبل 21همسر ويشنو لكشمي. هستي، در هنرهاي ديني مورد استفاده ي وسيع است

، واقع در كونارك )surya(معبد سوريا  - نماد چرخ. 7تصوير 
)konarak( ميالدي، سنگ 1240، هند مورخ  

) گانتاكا(خدايان دستها را زير سم اسب . گوتاما در حال ترك منزلگاه خود. 6تصوير 
  قرن دوم ميالدي .گرفته اند كه صدايي برنخيزد و شيهه او را خاموش كرده اند
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ود وگل نيلوفر را به او منتسب مي دانستند ولي با ظهور بودا و شمايل قدرت وسلطنت ب
گل تخت بودا و يا به نوعي اين هاي آن همه جا او را بر گل نيلوفري قرارداده اند و 

گلبرگ هاي متعدد گل نيلوفر معرف اليه هاي مختلف . نمادي از او محسوب مي شود
اين گل در . پس ازديگري ظهور مي كنند ادوار بي پايان تاريخ هستند كه يكيهستي و 

سنت هندويي به عنوان كرسي مقدس بودا نهمين تجلي ويشنو است و لذا مقام الوهيت 
دارد و در بسياري از شمايل هايش در حالي كه روي يك گل نيلوفر نشسته تصوير شده 

   ) 8تصوير ( .است
  
  
  

   شير 
، رواج يافت او ستون هاي 22قبل از ميالد، در هنگام حكومت امپراتور آشوكا از مهمترين نمادهاي بودايي است كه در قرن سوم 
. است 23معروف ترين سرستوني كه از عهد آشوكا به جامانده، سرستون سرنات. بود بسياري در محل هاي مهم زندگي بودا بنا كردديا

   ]11:  1378، ذكرگو[ ".ديده مي شوندهمراه با هم "چرخ دارماو شير"در اين سرستون دو نماد
چهار حيوان و چهار چرخ يك در ميان  است كه از اين سرستون بر روي يك صفحه مدور افقي

بر صفحه افقي مزبور چهار شير پشت به يكديگر نشسته اند و در اصل يك چرخ . تشكيل شده است
چرخ كه خود . در اين جا تمام شكل ها نمادين هستند. گردونه بزرگ نيز باالي سرشان بوده است

گرفته شده است، چهار جانور به نشانه چهار ربع دايره كه چرخ  خورشيداحتماالً از نمادهاي باستاني 
  كه ستون در آنجا نماد محور جهان به شمار . به آن اشاره دارد؛ يك مفهوم كيهان شناختي دارند

دا كه به شير طايفة ساكيا شيرها نيز معاني چندگانه اي داشتند كه در اينجا با ساكياموني بو. مي رود
شيوه حجاري شيرهاي اين سرستون به ويژه يالها و نوع حجاري . معروف بود برابر پنداشته شده اند

جانوران . مي دهد پنجه هاي سترك آنها شباهت و تاثير پذيري عميق آن را از آثار هخامنشي نشان
. ودارو كنده كاري شده اندنيم برجسته دورتادور صفحه زيرپاي شيران به سبك قديمي موهنج

  ) 9تصوير ( ] 674: 1379گاردنر، [
  

نـدارد امـا   ) مثالي از ايزد كه مورد نيايش قرار مـي گيـرد   ياتصوير (نمادهايي است كه ظاهر شمايلي :  نمادهاي نيمه شمايلي بودايي
مادهايي مي شدند كه به طـور انتزاعـي بـه    اشاره ي مستقيم به معبود در قالب فيزيكي و مادي دارند و نمادهاي غير شمايلي شامل ن

. خداونـدي اشـاره داشـتند    "قدرت"و "خلقت" ،"نظافت"چرخ لوتوس و حتي شير نمادهايي هستند كه به صفات. معبود اشاره داشتند
فـوق را   اين مفاهيم به قدري انتزاعي هستند كه مي توان آنها را به ديگر اديان و تلقي ديگر فرهنگ ها از خداوند كـه همـه صـفات   

  مستقيم معبود روبه رو هستيم و معرفي معبود همچنان از طريق  غيبتدر نمادهاي نيمه شمايلي كماكان با . داراست، تسري داد
اشارات است، اما در نوع اخير با اشارات واضح به شخصيت و هويت خاصي رو به رو هستيم كه ناخودآگاه يك نظام مشخص دينـي را  

  . ، تخت خالي و جاي پا24استوپا:  ازند بارز نيمه شمايلي در هنر بودايي عبارتنمادهاي . تداعي مي كند

  نقش برجسته سنگي. لكشمي و گلهاي نيلوفر. 8تصوير 
  يلوفرآبي و غنچه هاي آن، از گلهاي مقدس ن 

 قرن دوم پيش از ميالد بهارهوت

  .سانتي متر 2115سرستون آشوكا، ماسه سنگ چنار، بلندي . 9تصوير 
   م موزه باستانشناسي سارنات. ق 250عهد موريايي  
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   استوپا

ي ترين معابد بـودايي  ياستوپاها بناهاي نيمكره يي شكل و توپري هستند كه نخستين و ابتدا 
اولين استوپاها پس از مرگ بودا و سوزاندن اين مصلح بـزرگ شـرق بنـا    . محسوب مي شوند

طابق سنت ديني هندوان، جسم بـودا سـوزانده و خاكسـتر او بـه هشـت قسـمت       م. گرديدند
در ايـن تصـوير نمـايي     )10تصـوير  (. تقسيم شدو هر بخش در مركز يك استوپا مدفون شد

كلي از استوپاي بزرگ سانچي، در استان راجستان هند ديده مي شود كـه اسـتوپاي گنبـدي    
پايان سـاختمان  . ديده مي شود در اطراف آن رنقش و نگاشكل در مركز و چهار دروازة پر از 

  . آن در سده نخست قبل از ميالد است

  
  جاي پا

. جاي پا نزديك ترين نماد به شمايل است. سومين نماد نيمه شمايلي بوداست كه مستقيماً به شخصيت تاريخي مذهبي او اشاره دارد 
مدور و نرم در سطحي دايره اي شكل كه در  ،خطوط صيقلي با كه،است جنس سنگاز جاي پاي بودا، يكي از اين نمادها يك جفت 

   )11تصوير( .اند ديده مي شوندكه گلبرگ هاي آن در اطراف نقش شده  مي باشدواقع گل نيلوفري 
  ) 12تصوير.(و ديگري جاي پاي بودا، سنگ برجسته اي مزين به ورق طال و نقش و نگارهاي مختلف مي باشد

  

  

  استوپاي سانجي، سده اول قبل از ميالد . 10تصوير 

) Bodhgaya(از منطقه بودگاياجاي پاي بودا، . 11 صويرت
  ايالت بيهار، هند، سنگ 

ــودا، قــرن دوازده مــيالدي از منطقــه وات  . 12 صــويرت ــاي ب جــاي پ
)(wat177امبوديا، سنگ مزين به الك سـياه و ورق طـال، بلنـدي    ك 

سانتيمتر، وسط اين جاي پا يك چرخ دارما ديده مي شود و اطـراف آن  
  .   نمادهاي گياهي، حيواني، انساني و هندسي حك شده اند
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   نمادهاي شمايلي
در اين . به وجود آمد 25نمادهاي شمايلي در هنر بودايي در دوران حكومت كوشان ها

مي گردد  دوره است كه شمايل هايي از بودا يعني چهره انساني بودا در هنر نمايان 
كه براي آن علل مختلفي را قايل شده اند از جمله اينكه سلسله كوشان در زمان 

بود به اوج  ميالدي 78پيشاور در حدود كه پايتختش در  26حكومت كانيشكا
از جمله دين مختلف كانيشكا با بررسي در اصول و فروع اديان  .شكوفايي رسيد

اين باعث انتشار عمده بوديزم در منطقه گرديد . زرتشتي سرانجام به دين بودا درآمد
اعث اين تقارن ب. و مقارن با چهارمين مجمع بودائيان نيز بود ميالدي 78كه در سال 

هنري را  –نتيجه اين امتزاج فرهنگي . رشد و گسترش فرهنگ و هنر بودايي گرديد
 ]12:  1378ذكرگو، [. در ضرب سكه هاي دوره كانيشكا مي توان مشاهده نمود

  )13تصوير (
  

م او را نيز با حروف رومي حك نموده، و نا يوناني و با توجه به نقش روي سكه كه بودا را به صورت ايستاده شبيه تمثال امپراتوران
  . مي توان شاهد آميختگي فرهنگ يونان و هند بود. يوناني نگاشته اند

كه دو . بودا به صورت انساني مجسم مي شود "ماتورا"و  "قندهار"در پايان سده نخست ميالدي در 
م بر دين يزئعامل عمده آن يكي تاثير فرهنگ و هنر يوناني، رومي، ايراني و ديگري نفوذ و تاثير هندو

   ]690- 684: 1379 ،گاردنر[. بودايي مي باشد
در سنت ديني از آنجا كه  .داردحالت ايستاده تاثيري از هنر پيكره سازي يونان و روم تنديس بودا در 

مشرق زمين بويژه هند پيشوايان مذهبي به حالت مراقبه يعني نشستن روي پاها به صورت چليپا 
ي اوليه بودا مانند خدايان يونان و روم به صورت ايستاده نمايش داده اما در شمايل ها. ظاهر شده اند

آرام و نمادين بودا و چين هاي لباس او نيز تحت تاثير هنر يونان و روم مي باشد و چهره . شده است
  )14تصوير ( .شكل گرفته است يينماياندن اندام از زير لباس تحت تاثير هنر بومي و هندو

  
  
  
  

يي در مناطق مختلف با توجه به امكانات و شرايط محيطي و جغرافيايي از قبيل آداب و سنن بومي، ابزار و مصالح شمايل هاي بودا
به طوري كه در مناطق غربي و . دنو در هر ناحيه ويژگيهاي خاص خود را دارا مي باش اند گوناگون باشيوه هاي متفاوت شكل گرفته

  تنديس بوداي غول پيكر همچون  .و حجاري شده استل كوه ها و غارها حكاكي شمالي تنديس هايي غول پيكري از بودا درد

سكه طالي عهد كانيشكا با نقش بودا دوره كوشان، اواخر قرن اول . 13تصوير 
  و اوايل قرن دوم ميالدي موزه هنرهاي زيبا، بوستون، آمريكا

  بوداي ايستاده از منطقه ماتورا هند، عهد گوپتا، . 14تصوير 
  ملي، دهلي نو، هند  سانتي متر، موزه 27ماسه سنگ سرخ بلندي . ميالدي 5و اوايل قرن  4اواخر قرن 
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بودا را به صورت ايستاده با حالتي كه تحت تاثير فرهنگ و  مجسمهاين . كه در دل كوه كنده شده است) افغانستان كنوني( 27باميان
نوي و گوشهاي بلند هنر يوناني و رومي است بالباسي پر از چين هاي منظم با چهره اي آرام و مع

  ) 15تصوير.(مي دهد و كشيده نشان
  
  
  
  
  
  

در برخي شمايل ها بودا با هيكلي تنومند و پهلواني شبيه خدايان يوناني و رومي با عضالت پر و 
    حالت نشسته بودا در : مشاهده مي شود  16چنانكه در تصوير . به نمايش درآمده استبرجسته 

اما  .مي باشدهمه از عناصر هنر بودايي  ي كشيدهگوشهاو مو رايشآ ،، چهرهچهارزانوبه صورت 
حاكي از تاثير  لباس كه روي دستها نمايان استحالت دست ها و چشم هاي باز و خيره و چين 

وجود دو بز يا آهو به صورت قرينه در پايه ي تخت، صفحه اي از گل . هنر يونان و روم مي باشد
است هاي قرينه در طرفين آن از ديگر عناصر اين نقش برجسته  نيلوفر در پشت سر بودا و شاكتي

   .تاثيرات هنر هندويي است كه
  
  

ميالدي به بعد دين و آيين بودا رو و سوم به طوري كه از سده هاي دوم . از آيين هندو به آيين بودا نفوذ كرده است28وجود شاكتي ها
در مذهب بودا نفود يافته تا باالخره در سده هاي ششم و هفتم كامالً آن را  كه به تدريج فرهنگ و سنن هندو زيرا. به كاستي نهاد
   ]1359جنسن،  [. كنار مي زند

  نتايج 
جسته ها و مجسمه هاي بودايي كه در قالبهاي غيرشمائلي، نيمه شمائلي و شمائلي در هنر بودايي ظاهر شـده انـد   نقش بردر بررسي 

  :قابل نتيجه گيري است  خصوصيات زير
  . نس، مواد و مصالح اين آثار از ماسه سنگ و مفرغ استج .1
، دوران مختلف زندگي گوتاما و تعاليم بودا اوهمچون تولد و مرگ  زندگي بودا ازروايات ديني و آئيني شامل  موضوع آنها .2

  . مي باشد
 . در اين آثار جنبه هاي نمادين و اسطوره اي غالب است .3
  .طبيعي مصالح مي باشد به رنگعموماً بدون رنگ و  آثار اين .4

  ميالدي 5متر، سبك گوپتا، اوايل قرن  83بوداي غول پيكر، سنگ، بلندي . 15تصوير

  موزه باستان شناسي كرزون، ماتورا. ميالدي 3و2بوداي نشسته ماتورا، سده هاي . 16تصوير 
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، براي ايجاد سايه روشن هاي طبيعي سنگها و صخره هااستفاده ي درست و به جا از فرورفتگي ها و برجستگي هاي  .5
 . استنمايش سطوح و احجام شده مختلف جهت 

هندسي و  در اين آثار عالوه بر تنديس هاي عظيم و غول پيكر و نقش برجسته هاي حجيم و پرابهت از نقش و نگارهاي .6
  . گياهي نيز استفاده شده كه بسيار پركار و ظريف مي باشند

و بعضاً با اساطير و نمادهاي هندويي  استفاده از فيگورهاي انساني و حيواني كه بيشتر آنها اسطوره ايي و نمادين هستند .7
   .در اين آثار به چشم مي خورد مشترك اند

بيش از همه فرم  كه هندسينقوش مختلف  و انبه و درخت سال ،، درخت انجيرنيلوفر آبياز جمله استفاده از نقوش گياهي  .8
  .در ميان آنها به چشم مي خورد، زمينه اين آثار استحلقه يا دايره 

 يا نيمه برهنه ديگر خدايان هند باستان كه معموالً برهنه تنديس جين وبرخالف . شمايل بودا همواره پوششي بر تن دارد .9
 . مي باشند

در هنر دار فربه فرم موهاي مواج و  كه از جمله مي توان پذيرفته  اتيو يونان تأثير، بين النهرين از هنر ايرانودايي ب هنر .10
هايي با نقش شير  و ستون و سر ستوندر هنر يونان و بين النهرين  هاو حالت ايستادن اندام ها، چين و چروك لباسايران 

   . ايران اشاره كرد در معماري

  :  هاپي نوشت 
Buddhism 1.   

2. Jainism  
  نام اصلي او ناتاپوته واردمنه - 3

4. Aniconic  
5. Semiconic  
6. Iconic 

  
  سفيدپوستان  - 7

8. kapilavastu  
 )Gautama Buddha (9. 

10. Sakya  
11. Bhagavan  

. 12. Sastr 

  .و نيمه شمايلي پرستش مي كردندبوداييان اوليه كه بودا را در قالبهاي غيرشمايلي .  hiniyanaهينييانا . 13
  . را در معابد پرستش مي كردندبوداييان متأخر كه پيكر بودا .  Mahayanaماهايانا .14
  درخت جنگلي بومي هند كه چوب گرانبهايي دارد"سال ". 15
 

  Siva lingam .16نمادي از باروري 
17. gambo 

  Samsara .18 گردونه دوار تولدهاي مكرر



 شماره هفتم 
 

 
 

نيروانا در متون كهن بودايي چون نيكاياها . عروف ترين لفظ خاص آيين بودايي است كه نفس اداي آن، رهايي، اشراق و تنوير گوتاما بودا را به ياد مي آوردنيروانا م -  19
)Nikaya (و آگاماها ) به زبان پاليAgamas ل به مشهود و رهاييراهي عملي است براي زدودن نگراني و اضطراب انسان در زندگي و ني) به زبان چيني .  

در نيروانانه رنج است . ن صفتي باشدبرخي نيروانارا به صفاتي چون شعف، آرامش و لذت نيز آراسته اند ولي واقعيت اين است كه لفظ نيرواناني في الذاته نمي تواند داراي چني
در نيروانا خوشي يا ناخوشي، زيبايي يا زشتي، وجود يا عدم معني ندارد چرا . في نداردنيروانا از لحاظ لغوي به معناي خاموشي است و خاموشي بعدي مثبت يا من. و نه خوشي

در مقام نيروانا، حقيقت مطلق . وجود و عدم هر دو جنبه هايي است كه در رابطه با جهان واقع معنا مي دهد و نيروانا وراي اين هر دو است. كه نيروانا نه عدم است و نه وجود
از هر  و در مي يابد كه اين جهان و هر چه در آن است هيچگاه نبوده، هيچ وقت نيست و هيچ زمان نخواهد بود و كسي كه به اين مرتبه صعود مي كندبر سالك مكشوف و ا

 )1377برگرفته از ذكرگو، (. بندي رها است

20. Lotus  
21. Laksmi  

آشوكا را در واقع مي توان دومين باني و مروج دين بودايي . بود) م. ق 184- 321حدود (ه موريا امپراتور هند نوه چاندار گوپتا موسس سلسل) م. ق 232 - 272(اشوكا - 22
 زيرا وي با كمال جرأت به آن فلسفه زاهدانه و متقي جنبه دنيوي و مثبت بخشيد و آن را مذهبي عملي قرارداد. دانست

23  -    Sarnath capital   
24 - Stupa  مدور و مرتفع برج مانند مخروطي شكل كه قبه نوكداري در راس آن قرار گرفته و هر يك از اين استوپاها را يكي از مومنان به استوپا عبارت است از يك بناي

. ودداقل يك استوپا بششكرانه انجام عمل خير يا خدمت مقدسي بنا كرده است و اين جزو اعمال صالح و ثواب براي هر فرد است كه در طول عمر خود موفق به ساختن ح
 )1370  برگرفته از ناس،(

25  - )Kushan period( ن عبور درقرن اول ميالدي قبيله صحرانشيني به نام كوشان، كه با تركان و تورانيان از يك ريشه بودند، از آسياي مركزي برخاستند و از افغانستا
و سبك ) گاندهارا(مركز حكومت آنان قندهار . يوناني و باختري را اقتباس كردند كردند و به شمال غربي هندوستان تاختند و جانشين سالطين محلي شده، تمدن و فرهنگ

  ".است"گاندهارا"هنري اين دوره نيز
 

26. Kanishka  
  . اين تنديس بودا با تصميم گيري طالبان منفجر و از ميان برداشته شد - 27
 . ر آثار هنري به ويژه نقوش برجسته هند باستان در كنار خدايان قرار داده شده اندالهه هاي مونث يا نيروي مونث خدا، در نزد پيروان آيين هندو، كه د - 28
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