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چکیده 

انسان از بدو خلقتش به دنبال جایگاهی بوده که "امر قدسی" را در آن به نمایش بگذارد. ازاین رو با ایجاد مکان های خاص، 
همواره در صدد بوده که روح خدایی را در آن جا عینیت بخشد. معابد، یکی از این مکان هاست. 

"معابد" در آیین هندو مکانی برای تجلی "اوتار"2 خدایان هستند که مردم با حضور در معبد، در مقابل آنها کرنش کرده و 
نذوراتی همچون گل، عود، نقل، آب مقدس و .... را پیشکش می کنند. این تجلیات به صور هنری گوناگون از جمله نقاشی 
و پیکرتراشی و ... در معابد مشاهده می شوند اما در این نوشتار فقط هنر پیکرتراشی مورد بررسی بوده است، که در قرون 
پیشین در غار- معبدها و اکنون در معابد و منازل هندوها می توان دید. آئین هندو که از آئین های کهن شبه قاره هند 
است به عنوان دین غالب سرزمین هند هنوز رواج دارد و اغلب آثار هنری آن نیز به نوعی با همین دین مرتبط است. تا 
قرن ها )از قرن سوم پیش از میالد تا حدود قرن 5و6 میالدی( بیشترین آثار هنری در شبه قاره را مجسمه سازی و معماری 
بودایی و هندویی تشکیل می دادند. بنای معابد، تندیس های سنگی، فلزی و چوبی، نقش برجسته های مربوط به خدایان 
متعدد، نقاشی روی دیوار غارها و معابد آثاری هستند که به وفور در نقاط مختلف هند دیده می شوند و مطالعه آنها از 
ابتدا تا کنون نشان می دهد علیرغم تغییرات شیوه ساخت، ابعاد و تزیینات، سنت یکسانی در ساختشان رعایت شده است. 
در این راستا صرفاً تمرکز روی معابد تری مورتی است. این سه گانه گرایی که در اعتقادات کهن هندی ریشه دارد معرف 
ایدة جدیدی از پیوند و یگانگی آفرینش، پاسداری و تباهی است که به ترتیب به برهما، ویشنو و شیوا برمی گردد. اعتقادات 
مذکور در تعدد معابد مربوط به هر کدام از تجلیات هم بارز بوده به طوری که تعدد معابد هر کدام بر حسب نقشی که در 

هستی ایفا کرده، قابل توجیه است. 
این پژوهش بر پایه مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای در پی بررسی تجلیات برآمده است. نمونه های موردی این 
پژوهش را غارهای الفانتا، آجانتا، الورا و "معابد مهم شیوا" ، "ویشنو"و "برهما"در نقاط گوناگون کشور هندوستان تشکیل 

می دهد. 

واژگان کلیدی

آیین هندو، اوتار، شیوا، ویشنو، برهما.
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مقدمه

پیرامون چگونگی تجلیات تری مورتی در  نوشته حاضر، پژوهشی 
معابد هندو بر اساس اسناد و مدارک موجود است. به طور کلی 
همواره عبادت در حضور اوتارها در سنت مذهبی-عبادی هندوان 
غار- در  هم  امروزه  تجلیات،  این  داشته اند.  اساسی  بسیار  نقش 

معبدها و معابد متروک و موزه ای به شکل پیکره های عظیم سنگی 
مسکونی  محالت  در  واقع  متعدد  معابد  در  هم  می شوند،  دیده 
بسیار مورد رجوع عبادت کنندگان قرار می گیرند. همچنین عالوه 
بر معابد، در منازل، اداره ها و اماکن کسب و کار نیز به وفور می توان 

آنها را مشاهده کرد. 
برهما در تجلیات هنری کمتری به چشم می خورد. او گرچه ایزد 
آفریننده است لیکن به این علت که حوزة قدرت او در چارچوب 
خلق و آفرینش خالصه می شود، در سراسر هند معابد اندک از او 
موجود است. تعداد کم معابد به دلیل نقش این خداست که پس 
از خلقت، هستی را به ویشنو واگذار کرده و عمل آفرینندگی او به 
پایان رسیده که در ادامه نقش کمرنگ تری در هستی ایفا می کند. 
حفظ کائنات که رکن اصلی جهان شمرده می شود به عهده ویشنو 
قالب  در  بارها  هندوان  باورهای  بر  بنا  که  است  محافظ(  )خدای 
موجودات زمینی ظاهر شده تا به حفظ نظام هستی همت گمارد. 

نقاشی ها، تندیس ها و معابدی است که به  از  آثار هنری هند پر 
ویشنو و تجلیات مختلف زمینی او اختصاص دارد. 

شیوا خدای ویرانگر و آفرینش دوباره در هر هزاره، نگهدار آسمان 
و زمین، نابودکننده اهریمنان، بخشاینده گناهان و افزایش روزی 
را  اول  رتبه  تری مورتی  میان  در  معابد شیوا  تعدد  ازاین رو  است، 
مردمان  زندگی  در  او  روزه  هر  نقش  با  کاماًل  امر  این  که  دارد، 
به  هند  مردم  وابستگی  نگارنده  مشاهدات  براساس  است.  سازگار 
معابد این خدا و انجام مراسم نیایش در اوقات سحر و غروب در 

شمال، مرکز و شرق منطقه واضح بود.
معابد امروزی هند عموماً به پرستش دو ایزد ویشنو شیوا و تجلیات 
آنها اختصاص دارند. این معابد مملو از تندیس خدایان، توصیفات 
تصویری )به صورت نقش برجسته، پیکرتراشی و نقاشی(، روایات 

شرح حال زندگی خدایان و جانوران اساطیری است. 
خدایان  جلوه های  بصری  خصوصیات  بیان  به  پژوهش  این  در 

سه گانه در معابد پرداخته شده است. 
پرسش های این پژوهش عبارت است از : ویژگی تجلیات تری مورتی 
در معابد هندو چیست؟ این تجلیات در طول تاریخ چه تغییراتی 

داشته اند؟

فرضیه 
هندو  معابد  پیکرتراشی های  قالب  در  تری مورتی  تجلیات  بررسی 
از ابتدا تا کنون گویای آن است که علیرغم تغییرات مواد و شیوة 
ساخت، ابعاد، رنگ و تزیینات، سنت یکسانی در ساختشان رعایت 

شده است. 

آیین هندو
هندوئیسم، آیینی است که امروزه اکثریت مردم هند بدان اعتقاد 
از هشتصد میلیون نفر هندو هستند.  دارند، به گونه ای که بیش 
این آیین در طول مسیر خود، نسبت به مفهوم خدا، رویکردهای 
گاه متناقض اتخاذ کرده است. در دورانی پرستش مظاهر طبیعت 
را پیش گرفته، در زمانی دیگر به پرستش خدایان متعدد همت 
عالم  حقیقت  و  موجود  تنها  را  »برهمن«  هم  زمانی  و  گماشته 
امروزین  خمیرمایه  کلی  طور  به  است.  پنداشته  جهان  جان  یا 
آیین هندو از پرستش مظاهر طبیعت و خدایان نر و ماده ذهنی 
ترکیب یافته و در حدود چهار هزار سال است که با همه تحوالت 
و تغییراتی که در نحوه پرستش این قوم پدید آمده، هنوز اکثریت 

مردم هند به این آیین پای بندند و آن را باور دارند.3 
عمده متون هندویی که وصف خدایان و آداب پرستششان در آنها 
پوراناها )400 م.- و  وداها )1500 ق.م ـ 500 ق.م(  آمده شامل 

600م.( است که به ترتیب در دوره ودایی و کالسیک هندوییسم 
عبارتند  هندوییسم  آیین  تاریخ  مختلف  مراحل  آمدند.  وجود  به 
سال   1750 تا   4000 به  مربوط  تاریخ  از  پیش  دوره  الف(   : از 
پیش از میالد که هیچ گونه آگاهی تاریخی مکتوبی از آن نداریم. 
تنها مدارک، حاصل کاوش های باستان شناسانه ای است که در دو 
منطقة مرزی میان پاکستان و هندوستان به نام های »موِهنجوَدرو« 
)تپة مردگان( و »هرپه« صورت گرفته است. آثار متعدد )از جمله 
را  آنها  محققان  که  شده  کشف  منطقه  دو  این  از  مجسمه هایی( 
مجسمه های خدایان نرینه و مادینه ای می دانند که مردم آن زمان 
)الوهیت  گوناگون  خدایان  پرستش  ظاهراً  می پرستیدند،  را  آنها 

چندگانه( در آن دوره رایج بوده است.
ب( مرحلة دین ودایی است که از حدود نیمة هزارة دوم پیش از 
میالد تا سال پانصد پیش از میالد ادامه داشته است. آنچه منبع 
دینی این دوره و نشانگر باورهای آنها باشد، مجموعة برجسته ای از 
سرودهای مذهبی شفاهی است که در طول زمان به صورت مکتوب 
دانش  معنای  به  که  دارد  نام  »ودا«  مجموعه  این  درآمده است. 
است. عمده ترین  تشکیل شده  ودا  از چهار  وداها  است. مجموعة 
آموزه ها و اعتقادات مربوط به خدایان در ریگ ودا آمده است و در 

ضمِن سرودهایی آنها را ستایش می کرده اند. 
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ج( مرحلة هندوی کالسیک است که از سال 500 ق. م. تا سال 
500 م. ادامه داشته است؛ در این دوره مکاتب فلسفة عاّم هندویی 
شکل گرفت که همه یک وجه اشتراک دارند: اینکه فرد هندو باید 
اعتقاد به وداها را مبدأ و منتهای ایمان خود بداند؛ ازاین رو ودا های 
رکن  اوپه نیشدها(  و  )براهمنه ها  آن  دو شرح  با  همراه  چهارگانه، 
این دوره،  را تشکیل می دهند. در  فلسفة هندوها  و  اساسی دین 

یک سلسله منابع دینی پدید آمد.
د( آیین هندوی میانه یا قرون وسطای هندوئیسم است و از سال 
این  در  که  دینی  منابع  است.  داشته  ادامه  1800م.  تا  م.   500
دوره پدید آمدند، عبارتند از: آثار مکاتب فلسفی و ادبیات مذاهب 

سه گانه که عقاید و نحوة پرستش را بیان می کنند.
به برهمن وجود دارد؛ به گونه ای که خدایان  این دوره توجه  در 
را  آنها  هندوها،  از  برخی  یا  می پنداشتند  توّهم  و  مایا  را  دیگر 
و  )ویشنو، شیوا  او  برهمن می دانستند. همچنین مظاهر  تجلیات 
شکتی( پرستش می شده و گرایش های متعددی از ویشنوپرستی، 
از  برهما که یکی  شیوا پرستی و شکتی پرستی )به جای پرستش 

اضالع تثلیث هندویی بود( را در این دوره می بینیم.
ه( از سال 1600م. تاکنون را دورة مدرن آیین هندو می دانند. در 
این دوره، ارتباط رو به فزونی میان هندوها و غرب شکل گرفت که 
همراه با سلطة سیاسی و اقتصادی انگلستان بر سرزمین هند بود 
و از اواسط قرن نوزدهم تا میانة قرن بیستم ادامه داشت )خواص، 

.)1390

جایگاه تری مورتی در آیین هندو
در دوره حماسی از دوره های چهارگانه4، تفکر هندویی به آهستگی 

شیوا  و  )نگهداره(  ویشنو  )آفریننده(،  برهما  خدایان  شد،  ظاهر 
)ویرانگر( به شیوه مذهب مونوتئیسم5 هر یک به صورت پروردگار 
متعالی بود ، به شیوه مذهب پلی تئیسم6 به صورت خدایان همپایه 
یک  گوناگون  جنبه های  صورت  به  یکتاپرستی  شیوه  به  و  بودند 
خدای برتر )راداکریشنان، 1367(. علی رغم وجود خدایان سه گانه 
و هزاران خدای دیگر در آیین هندو، هندوان در واقع یکتاپرست 
هستند. یکتاپرستی هندی در تمام اشکال زنده و حاضر خود از 
دوران ودایی گرفته تا عصر حاضر به تجلیات گوناگون خدا معتقد 
و به وحدت همه آنها در ذات یگانه باور داشته است )اعظم لطفی، 
1392 : 19(؛ )جوادی، 1392 : 10 و 11(. تری مورتی در آیین 
هندو به سه خدای برتر یا خدایان سه گانه هندو که در بردارنده 
سرشت همه خدایان کهن و خدایانی که از طریق اوتار ممکن است 
در زمین به هیئت قهرمانان درآیند، اطالق شد )ایونس،64:1373(

)تصویر 1(.
   

تجلیات برهما
خدای خلقت و آفریدگار کل است. در سرتاسر هند فقط شش معبد 
مخصوص او موجود است. او را خدای خدایان هندو دانسته اند که 
پس از آفرینش جهان، دیگر در روی زمین، فعالیت و کاری ندارد. 
او خالق عینیات جهان است )ناس، 1370 :277(. در جهان شناسی 
را  آن  برهما  ریاضت  که  است  حرارتی  نتیجة  آفرینش،  پورانه ها 
ایجاد کرده است. بنا بر َمْتسیه پورانه، هنگامی که برهما از جام گل 
نیلوفر سر برآورد، از خود پرسید : من کیستم؟ این گل نیلوفر که 
آب های  پهناور  عرصة  روی  و  آمده  پدید  بیکران  آفاق  خلوت  در 
می دارد.  نگه  را  آن  موجودی  شاید  چیست؟  می غلطد،  الیتناهی 

www. studyblue.com : تصویر 1. تری مورتی، معبدی در غارهای الفانتا. قرن 6م. مأخذ
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تصویر 3.  برهما، سقف معبد هوچکاپایا گودی )huchchappaiyya-gudi( واقع در  
www. Alamy.com : مأخذ .)aihole-bijapur(بیجاپور

تصویر 4. برهما، معبد پوشکار. 
www. pushkarguide.com : مأخذ

تصویر 5. برهما، معبد سیرکازی )Sirkazhi( واقع در تامیل 
www. Alamy.com : مأخذ      )Tamil Nadu( نادو

دهلی  در  واقع   )iskon( ایسکن  معبد  برهما،   .6 تصویر 
www. Alamy.com : مأخذ     )delhi-uttar-pradesh(

تصویر 7. برهما، معبدی نزدیک تامیل نادو.
www.youtube.com : مأخذ

تصویر 2. برهما، معبد چناکساوا )Chennakesava( واقع 
در سمانتاپورا کارناتاکا

)Somanathapura,_Karnataka( قرن 12م.
www.findmessages.com : مأخذ 
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آنگاه داخل ساقة نیلوفر شد تا شاید انتهای آن را بیابد؛ ولی چون 
از راهی  پایانی ندارد. پس  مسافتی را پیمود، دانست که آن راه، 
بازگشت و در خود فرو رفت. بسیار ریاضت کشید  بود،  که رفته 
و حرارت تولیدشده از او، سبب پیدایی کائنات شد.  روشن است 
که این عبارات، بیانی تمثیلی است )خواص، 1390(؛)تصاویر6-2(.

زمان  مرور  به  اگرچه  می شود،  مشاهده  تصاویر  در  که  همان طور 
جنس تندیس ها تغییر یافته، حالت چهره از خشک و اسطوره ای به 
چهره طبیعی انسان شبیه تر شده، سبک البسه تغییر یافته و رنگ 
به تندیس اضافه شده اما آنچه از نشانه ها و مشخصه های برهماست 
ثابت بوده است؛ در تصاویر 2-7 ، معموالً تصویر برهما به صورت 
پادشاهی که چهارسر به نشانه چهار ودا دارد تجسم بخشیده شده 
یک سمت  به  نیز  او  از سرهای  یک  هر  و  دارد  بر سر  تاجی  که 
است. عمدتاً سه سر از چهار سر او نمایان است. در بازوان و مچ 
از دست ها  انگشتانش حلقه هایی دیده می شود. در یکی  و  دست 
نیلوفر، در دیگری تسبیح نشان سلطنتی، نشانة تدبیر و ادارة عالم 
–که عنصر حیاتی و مایه  برهما، دست سوم ظرف آب  به دست 
آفرینش است و قوام جهان به وجود آب وابسته است، دست چهارم 
نسخه ای از وداها دیده می شود. بر گردنش گردنبندی آویخته شده 
بلند  کالهی  با  سرهایش  می شود.  دیده  کمرش  بر  کمربندی  و 
گوشواره  گوش هایش  بر  و  پوشانده  مخروطی  شکل  به  مرصع  و 

آویخته شده است. 
 

تجلیات ویشنو7
نگه دارنده  را خدای  او  که  است  ریگ ودا  اصلی  از خدایان  ویشنو 
و نیروی اتصال اجزای عالم می دانند. او خدایی مهربان و محافظ 
متأخر  آیین  را تضمین می کند. در  تداوم هستی  و  است  کائنات 

هندو، همواره او را اصل نگه دارنده می دانند. در ریگ ودا، سرودهای 
متعددی در وصف ویشنو و ذکر عظمت او وجود دارد. در متون 
دینی، صفات کمالی )مانند ازلی و ابدی بودن، قادر مطلق بودن، 
پاک و منزه بودن، علم الیتناهی و ...( به ویشنو نسبت داده شده 
ناحیه  هفت  گام،  سه  در  که  است  آفتاب  نیروی  مظهر  او  است. 
جهان را می پیماید و همه چیز را با گرد نور خویش احاطه می کند. 
در مانداالی اول سرود 154 )ریگ ودا( چنین توصیف شده است: 
او منزلگاه اعلی را در جای خود نگاه داشت و با گام های بلند نواحی 
سه گانه را پیمود. در میان سه گام وسیع او تمام آفریدگان منزل 
دارند. به تنهایی این جهان و همه آفرینش را به جای خود نگه 
می دارد. در برخی مکاتب ودانته ای، ویشنو را به جای برهما، تجلی 
برهمن در مقام خالقیت می دانند. حتی او را علت مادی عالم نیز 
به شمار می آورند. در پورانه های متقدم نیز، ویشنو را خدای یگانه 

و خالق و حافظ جهان می شمرند. 
در منزلگاه او گاوان چند شاخ چابک هستند. ویشنو در ریگ ودا 
موجب  این صفت  و  توصیف شده  حامی شکست ناپذیر  یا  حافظ 
نسبت  او  به  را  فوق العاده  و حمایت  قدرت حفظ  بعدها  که  شده 
دهند )جاللی نائینی، 1381: 122-117(. او به رنگ های مختلف 
در می آید به ویژه رنگ سفید، سیاه، قهوه ای، قرمز و آبی. در بیشتر 
تصویرها و تماثیل، ویشنو را به صورت مردی جوان نشان می دهند 

که چهره ای بّشاش و چهار دست دارد )تصاویر 8- 19(.
همان طور که در مورد برهما مالحظه شد و در تصاویر8-19 هم 
تغییر  تندیس ها  جنس  زمان  مرور  به  اگرچه  می شود،  مشاهده 
یافته، حالت چهره از خشک و اسطوره ای به چهره طبیعی انسان 
اضافه  تندیس  به  رنگ  و  یافته  تغییر  البسه  شبیه تر شده، سبک 
شده اما نشانه ها و مشخصات ویشنو ثابت مانده است؛ در تصاویر 

تصویر 8. ویشنو، موزه گویمت 
)Guimet(  پاریس

www. Flickr.com : ماخذ

تصویر 9. ویشنو، معبد چاتوربوجا  
)chaturbhuja( واقع در خاجوراهو 

www. alamy.com : مأخذ )khajuraho(

گاپورام  معبد  ویشنو،   .10 تصویر 
indiasur واقع درایندیاسور )gopuram(

www.alamy.com : مأخذ

تصویر 11. ویشنو و تجلیاتش
www. pilgrimage-india.  : مأخذ 

com
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Srirangam-(  تصویر 12. ویشنو، معبد سریرانگام رانگاناتاسوامی
 Tiruchirappalli,(  واقع در تامیل نادو )Ranganathaswamy

www. natarajank.com : مأخذ )Tamil Nadu

معبد  ویشنو،   .13 تصویر 
جاگانات  )Jagannath( واقع در 
 www. : مأخذ .)Odisha( ادیشا

Pinterest.com

تصویر 14. ویشنو، معبد بدرینات )Badrinath( واقع در اتارکند 
www.hindumeeting.com : مأخذ )Uttarakhand(

تصویر 15. ویشنو، معبد تیروپاتی تیروماال باالجی
www.sacredartindia.org : مأخذ.)Tirupati Tirumala Balaji(

تصویر 16. ویشنو، معبد. جیپور.

عکس : شهره جوادی، 1391.
تصویر 17. ویشنو، معبد، ادیپور.
عکس : شهره جوادی، 1391.

تصویر 19. نشانه های ویشنو. 
www.sacredartindia.org : مأخذ

)rescuing Gajendra( تصویر 18. ویشنو، معبد رسکینگ گاجندرا
www. Pinterest.com : قرن 8 و 9 م. مأخذ ،)Jammu & Kashmir( واقع درجامو و کشمیر 
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ویشنو را اغلب به شکل جوانی با صورت و بدنی آبی رنگ مشاهده 
می کنیم که چهار دست دارد. در یکی از آنها صدف بزرگ و در 
دیگری کتاب، در دست سوم گرزی سر پهن و در دست چهارمش 
گل نیلوفری قرار دارد. در سینه و در مچ هر چهار دست، دستبند و 
بازوبند و جواهر و روی سرش کاله و دستیارانی کوچک در طرفین 
هستند و بعضی تصاویر در کنار یا باالی سرش می توان مجموعه ای 

از ده اوتار او8 دید. 
هندی- اصیل  نژاد  با  سیاه پوست  مردی  قالب  در  نیز  گاهی  او 

دراویدی در پوششی طالیی، شبیه پادشاهان قدیم که سر و گردن 
و دست و بازوانش به تاج و جواهرات آراسته اند دیده می شود که 
حلزون،  صدف  سرپهن،  گرز  چون  نشانه هایی  اوقات  اغلب  مانند 
عصا در دستانش قرار دارند. از آنجا که او نماد ثبات و نظم و قانون 
به صورت  که  تصویر می شود  پادشاهی  به هیئت  معموالً  و  است 
نیروهای  تعادل  تا  می آید  زمین  به  مختلف  چهره های  با  ادواری 

خیر و شر را برقرار سازد.
است،  تیره  آبی  ابرهای  رنگ  به  پوستش  رنگ  ویشنو:  نشانه های 
چهار دست )مظهر 4 جهت فضا و نشان سیطره وی بر جهان (که 
در آنها یک برگ نیلوفر آبی، یک گرز )مظهر توهم(، شیپوری به 
شکل صدف حلزونی )مظهر آوای آسمانی و کالم قدسی( و حلقه 
یا کمان )مظهر علم( گرفته است. در برخی تصاویر –مانند غارها-

نیز روی چمبره ماری بزرگ به نام »ششا« دراز کشیده که نماد 
ادوار جهانی است. در برخی دیگر، ویشنو سوار بر مرکبی به شکل 

انسان- عقاب است.

شیوا
خدای ویرانگر است که جهان را نابود کرده و دوباره جهان از نو به 
وجود می آید که شباهت هایی به رودرا، خدای کهن ودایی9 دارد. 
او تا حدودی، خدایی بامحبت است که لطف سرشاری به بندگانش 
قالب  و  می کند  نزول  زمین  به  که  دارد  وجود  تصور  این  و  دارد 
خاصی به خود می گیرد. او با شفاعت کردن برای کسانی که او را 
پرستش می کنند، به آنها کمک می کند؛ اما شیوا، نقش ویرانگری 
نیز دارد؛ البته هندوها معتقدند که این ویرانی برای بازآفرینی و 
تولد دوبارة موجودات است. در دوران ماقبل تاریخ، شیوا را خدای 
حاصلخیزی و باروری می دانستند و به دلیل قدرت ویرانگری اش، 
ترسیم  گوناگون  صورت های  به  را  او  تصاویر  می پرستیدند.  را  او 
کرده اند و بر همین اساس، نام های دیگری نیز برای او وجود دارد 
که معروف ترین آنها »شیوای رقصان« است. در تصاویر و تماثیلی 
که برای شیوا ارایه شده، معموالً چشم سومی نیز در وسط پیشانی 
تصویر شده که همواره نیمه باز است و پیروان او اعتقاد دارند که 
این چشم سوم در روز معینی گشوده خواهد شد و جهان را زیر 
را  گنگ  مقدس  رود  سرچشمة  شیواپرستان،  کرد.  خواهد  رو  و 

گیسوان شیوا می دانند.

تجلیاتش  و  ظاهری  خصوصیات  چه  و  ویژگی ها  در  چه  "شیوا" 
به "رودرا" شبیه است و با میراث بردن از رودرای کهن، پیروان 
ذکر  خدایان  از  "رودرا"  دارد.  امروزی  هندوان  میان  در  زیادی 
شده در ریگ وداست که نامش همواره در هاله ای از برافروختگی 
که  است  خشمگین  و  خونخوار  خدای  او  می درخشد.  غضب  و 
حرکاتش زمین را به نابودی می کشد. او در عین حال که دستور 
)ذکرگو،  نیز هست  شفادهنده  می کند،  صادر  را  بیماری ها  و  تب 
از  او یکی  ایزد فنا و هالک است.  1377 : 194( شیوا همچنین 
پیچیده ترین شخصیت ها را در میان خدایان هندو دارد که وظایف 
را در خود جمع کرده  متضاد ریاضت کشی و سرپرستی خانواده 
است. وسیله نقلیه اش گاو سفید »ناندی« است. شیوا خدای تولد 
است.  پرستش  مورد  نیز  لینگا  هیئت  در  ازاین رو  است.  تناسل  و 
این نماد گویای آن است که شیوا عصاره وجود به شمار می آید. 

)تصاویر 33-20(.
همان طور که در مورد برهما و ویشنو مالحظه شد و طبق تصاویر 
البسه  سبک  و  تندیس ها  جنس  زمان،  مرور  به  اگرچه   ،33-20
تغییر یافته و رنگ به آن اضافه شده اما تمامی نشانه ها و مشخصات 
با لینگا10 و  شیوا ثابت مانده است؛ شیوا در تصویر30 در ترکیب 
یونی11 در حالی که سر، پیشانی و گردن و گوش هایش با جواهرات 
آراسته شده و ماری باالی سرش قرار دارد نشان می دهد که گل ها 

و پیشکش هایی دیگر به او تقدیم شده است 
در بعضی تندیس ها مشاهده می کنیم که در هیئت جوانی آبی رنگ 
ظاهر شده که بازوان و مچ دست و سینه اش با جواهراتی آراسته 
می شود.  دیده  مارهایی  دستش  بازوی  و  سرشانه  بر  است.  شده 
چشم سوم بر پیشانی او، نیزه سه شاخه و هالل ماه روی موهایش 
از نشانه هایی است که در اغلب تصاویر به چشم می خورد. شیوا سه 

www.imgur.com : تصویر20. شیوا، قرن 8 قبل از میالد. مأخذ
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تصویر21. شیوا، معبد، دهلی.
عکس : شهره جوادی، 1390.

تصویر22. شیوا، معبد  
 )Trimbakeshwar(تریمباکشوار
سال 1755م. واقع در ناسیک، 

)nasik,maharashtra( ماهاراشتارا
www. desibantu.com : مأخذ

8م.  قرن   )Kedarnath( کدرانات  معبد  شیوا،  تصویر25. 
)Uttarakhand( واقع در اتارکند
www.panoramio.com : مأخذ

تصویر26. شیوا، معبد بیماشانکار)Bhimashankar( واقع 
در پون ماهاراشترا )Pune, Maharashtra(، قرن 13م.

 www.tripadvisor.com :مأخذ 

 )Nageshwar( تصویر27. شیوا، معبد نگشوار
  )Jamnagar, Gujrat( واقع در جمنگر،گجرات

www. tripadvisor.in : مأخذ

در  واقع   )Samadhishwar( سامادیشوار  معبد  شیوا،  تصویر30. 
www. alamy.com : مأخذ .)Chittorgarh-Rajasthan( راجستان

تصویر24. شیوا، در معبد سریکاشی، 
 )Sri-kashi-vishwanath( ویشوانات
واقع در بنارس. قرن 18م. مأخذ : 
www. alamy.com

تصویر23. شیوا، معبدودیانات 
)Vaidyanath( در دگراه 

 )deogarh, jharkhand(جارکند
www. bullshido.net : مأخذ

تصویر28. شیوا، معبد ملیکارجونا 
سوامی)Mallikarjuna Swamy( واقع دراندراپرادش 

)Srisailam, Andhra Pradesh(
www.79tube.com : مأخذ 

تصویر29. شیوا، معبد 
ماهاکالشوار)Mahakaleshwar( واقع 

 Ujjain, Madhya( در مادیاپرادش
www. vediyanand. :مأخذ )Pradesh

wordpress.com
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تصویر31. شیوا، معبد سومنات )somnath( واقع در
www. wallpaper.marooti.com : ایالت گجرات. مأخذ 

تصویر32. شیوا، معبد 
)tryambakeshwar(تریمباکشوار

www. jyotirlingatemples.com : مأخذ

 2007 ،)Omkareshwar( تصویر33. شیوا، معبد امکارشوار
 )Madhya Pradesh( م. واقع در مادیاپرادش
www.masterfile.com : مأخذ 

چشم دارد که به ترتیب نماینده فروغ خورشید، ماه و آتش است 
و سرچشمه روشنایی زندگی که به زمین و آسمان پرتو می افکند. 
در تصاویر، گیسوان او بافته و مزین به گوهرهای گرانبهاست که 
از برگ های  تاجی  با  قرار دارد که  ماه هاللی شکل  باالی آن  در 
درخت فلوس زینت یافته است. در گوش راستش گوشوارة مردان 
و در گوش چپ گوشوارة زنان دارد و با گردنبند، بازوبند، کمربند 
مرصع و حلقه ها و انگشتری های دست و پا مزین شده به نمایش 
و  نیم شلوار کوتاه  از  او عبارت  لباس  درآمده است. قسمت عمدة 
چسبنده و محکم است که شالی در حال اهتزاز با یک نخ مقدس 

بر تن دارد. در یکی از دست های راست او طبل و دست دیگر به 
عالمت اینکه انسان نباید بیم و هراس به خود راه دهد بلند شده و 
بر روی پوست ببر نشسته است. در بعضی تصاویر لباسی از پوست 

ببر هم بر تن دارد.
نشانه های شیوا عبارتند از : چشم سوم، گردنبند مار کبرا، موهای 
پریشان، هالل ماه، گنگ مقدس، طبل، ویبوتی، ویبوتی )سه خط 
نشان دهنده  که  است  پیشانی  روی  بر  شده  کشیده  خاکستر  از 
خشونت(،  و  خودپرستی  )جهل،  است  انسان  در  بدی  جوهره 

خاکستر، پوست فیل و گوزن، رودراکشا، عصای سه شاخه.

نتیجه گیری

خدایان در تجلیات مختلف به صورت پیکرتراشی در غارها و معابد کهن 
و نیز معابد شهرهای امروزی، علیرغم وجود تفاوت در ابعاد و جزییات و 
تزیینات و مواد و مصالح ، در نشانه های بصری و نمادهای مختص هر یک 
از خدایان یکسان هستند. دلیل این یکسانی تداوم سنت اعتقادی در میان 
پیروان آیین هندوست، چرا که همواره منابع مکتوب این آیین مورد الهام 
هنرمندان قرار گرفته اند. از پایان مقطعی که گردآوردی بخش آخر وداها 
تا زمان پیدایی نخستین  از میالد(  تکمیل شد )حدود 600 سال قبل 
نمونه های هنر هندو، دوره ای است که از نظر فرهنگی و تاریخی، اطالع 
نه  منبع،  عمده ترین  نیز  مورد  این  در  نیست.  در دست  آن  از  چندانی 
مستندات تاریخی هنر و نه یافته های باستان شناسی، بلکه متون مکتوب 
است.کتاب هایی که از نظر ترتیب تاریخی بعد از وداها نگاشته شده اند 
عبارتند از : برهماناها12، اوپانیشادها و پوراناها و همین طور دو حماسة 
بزرگ هندوستان، مهابهاراتا و رامایانا، که در اواخر هزارة نخست پیش 
از میالد از روایت های شفاهی ریشه گرفته و سروده شده اند. تمام این 
منابع مکتوب-و بخصوص دو کتاب حماسی و پوراناها- منبع الهام هندو 
بوده اند. این منابع برای هر صفت خداوند مانند خشم و قهر و ... تمثیلی 
می کنند.  مجسم  خداوند  تجلیات  از  یکی  با  را  کدام  هر  و  بوده  قائل 

منابعی که برای استفاده هنرمندان فرصت و منبع خوبی بودند تا این 
الگوی مکتوب را به تصویر بکشند، از همین رو به  تدریج به مثابة پایه و 
شالوده ای تلّقی شدند که اعتقادات نسل های بعدی به واسطه پیکره ها و 
تصاویر تداوم یافت. چنان که از دوران کهن تا کنون و نسل های جدید 
امروزین که از آن متون اطالعی ندارند تنها از طریق آثار موجود در معابد 
و معابر و آیین های رایج پای بند به دین و آیین هندو هستند. نکته قابل 
توجه در تجلی خدایان سه گانه هندو این است که از گذشته تا کنون 
تغییر و تحول بنیادین در آنها مشاهده نمی شود و صرفاً تداوم تجلیات 
در مجسمه ها و نقش برجسته ها دیده می شود که مبنای آن اساطیر و 

داستان های مکتوب است.
آنچه از تماثیل خدایان سه گانه بر می آید، نشانه هایی است که در تمام 
آنها مشترک است مانند ظاهر شدن خدا با چندین سر و دست )که نشان 
گردنبند  داشتن  است(،  امور  انجام  بر  او  بی نهایت  توانایی  و  تسلط  از 
مروارید و دیگر نشانه های مجزا و متفاوت هر کدام از خدایان، از قبیل 
سالح و ابزار و یا رنگ لباس و آرایش که مربوط به داستان های زندگی 

اوست و تفاوت های منطقه ای، جغرافیایی و نژادی.
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پی نوشت ها 

* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »منظر شهری هند« و برداشتهای میدانی سفر مطالعانی آن در سال  1390 است که در پژوهشکده نظر انجام شد.
1. خدایان تثلیث هندو : برهما، ویشنو، شیوا.

2. اوتار به معنی هبوط یا فرود آمدن یا تجلی است.
3. آیین هندو از پیش از تاریخ )4000 ق.م.( تا دوران معاصر )1800 م. به بعد(، تحوالتی را به شرح زیر پشت سر گذاشته است :

آیین فعلی هندو، ترکیبی از عواملی است که ظرف هزاران سال گردآمده اند. از دوران پیش از تاریخ، اشیاء و پیکرک ها و مهرهایی به دست آمده که حاکی از مناسکی آیینی، شبیه 
سنت های متأخر است. در عصر ودایی که با ورود آریایی ها به هند آغاز می شود، زبان سانسکریت، اعتقاد به خدایان اقوام هند و اروپایی، مراسم قربانی برای آتش، رایج شد و متون 
اساطیری ودایی سروده شدند. بعدها در دوران آیین باستانی هندو، برهمن ها کم کم معتبر شده و رسوم آیینی کاهنان و عبادت های عوام و آداب مرتاضان شکل گرفت. همچنین 
داستان های حماسی راجع به خدایان در این دوران به رشته تحریر درآمد و سنت های عمومی راجع به خدایان پرستی در کتاب مقدس"پوراناها" در دسترس همه مردم قرار گرفت. 
در سده های میانه )500م ـ 1800م( آیین هندو از طرف دولت مورد حمایت واقع شد که این حمایت منجر به ساخت معابد بزرگ در مراکز شهری و تعمیق اندیشه ورزی در حوزه 
دین شد. مناسک عمومی در معابد به عنوان کانون های پرستش خدایان، رایج شد و خدایان محلی نیز به خدایان عمومی تبدیل شدند. در دوران معاصر نیز عمده اعمال عبادی، مطابق 
"پوراناها"ست که اغلب در دو مکان شامل معبد و خانه انجام می گیرد. آنچه مردم عصر ودایی، از مفهوم "هندوییسم" یا" براهمنیسم" تصور می کردند غیر از مفهومی است که در عصر 
حاضر میان هندوان متداول و معمول است. مشخصاتی که اکنون در ادب "هندویی" مشاهده می کنیم، غالباً نتیجه تحوالت و دگرگونی هایی است که در هند رخ داده و بعدها متأثر از 

دین اسالم و مسیحیت شده است. )جاللی نائینی، 1385 : 15و16(
4. چهار دوره تفکر هندو : الف ( دوره ودایی )Vedic period( 1500 الی 600 سال پیش از میالد

ب( دوره حماسی )Epic period(600 سال پیش از میالد الی 200 سال بعد از میالد
ج( دوره سوتراها )Sutrd period(که از سده دوم میالدی آغاز می شود

د( دوره مدرسی )Scholastic period( این دوره نیز از سده دوم میالدی آغاز می شود
5.. »مونوتئیسم« به معنای پرستش »رب االرباب« است )زروانی، مجتبی. 1376، 224- 199 به نقل از ماکس موللر(.

6. چند خدایی
7. ویشنو )بشن، وشن، Visnu( مشتق از فعل Vis به معنای نفوذ و تسلط است.

8. ماهی)ماتسیه(، الک پشت )کورمه(، گراز )ورهه(، شیر انسان )ناراسینهه(، کوتوله )وامنه(، رام تبر به دست )پرسورام(، رام چندر )راما(، کریشنا، بودا، کالکی.
9. رجوع شود به پی نوشت 4.

)Linga(10. نماد مردانگی و زایش
 .yoni 11. نماد زنانگی

قابل ذکر است که شیوا، خدایی است که گاه به شکل زن و گاه مرد ظاهر شده است. در قالب مرد دارای همسرانی است که هریک مظهر و نشانه خاصی دارند. امروزه در جامعه هند 
برای افراد دو جنسی احترام قائلند زیرا معتقدند که این افراد از نسل خدایانند.

12. توصیف و توضیح مراسم قربانی مندرج در متون ودایی توسط برهمن ها یا روحانیون.
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