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چکیده

آیین هندو در بطن فرهنگ و تمدن هند ،آکنده از اشارهها و تعبیرهای عرفانی و حکیمانه است؛ شیوا به
همراه برهما و ویش��نو« ،تثلیث» هندویسم را تشکیل میدهند .بيان نمادين در رقصهاي آييني ،يكي از
مهمترين شاخههاي هنري است كه ميتواند به مثابه مطالعاتي جامعهشناختي ،ديني ،عرفاني و اعتقادي
و بهطور كلي تحت عنوان مطالعات فرهنگي ،خصوصيات زيباشناختي و محتوایی آثار هنري را پژوهش و
بررسی کند.
رقصه��اي آيين��ي يكي از جذابترين حوزههايي اس��ت كه عالوهبر جنبههاي زيباش��ناختي در فرمهاي
حركتي ،داراي مفاهيم و معاني عرفاني ،ديني و روايي اس��ت و در توالي زمان و مكان تحقق پيدا ميكند.
رقصهاي آييني در تمدنهاي مختلف بر اس��اس محتواي معرفتي و عرفاني يا روايي (اساطيري ،تاريخي
و )...شكل گرفتهاند كه در بعضي موارد ،مضمونهایی مشابه با يكديگر دارند .هنر در فرهنگهای سنتي و
ديني ،بستر مناسبي براي تجلي مضامين عرفاني ،معنوي و روايي است؛ بنابراین میتوان از طريق پژوهش
در اين نوع آثار هنري ،عالوهبر كشف معاني نمادين ،محتواي رمزي اشارههای حركتي آنها را نيز دریافت.
«ناتاراجا» یا رقص ش��یوا یکی از مضمونهای باش��کوه در اسطورهشناس��ی هندو است؛ منبع الهامبخش
هنرمندان و نمادی از عبادت برای مردم و حامل بس��یاری از معانی ،پیامها و استعارههاس��ت .حالت رقص
شیوا موضوع کار بسیاری از مجسمههای مفرغین هنرمندان سدههای دهم و دوازدهم میالدی قرار گرفت.
این مجس��مهها ،نماد شناختهشده و محبوب هندو ،بهعنوان نمادی از فرهنگ هند استفاده میشوند .این
مقاله به توصیف ،تحلیل و بررس��ی جلوههای نمادین رقص ش��یوا ،ارتباط بین ویژگیهای نمادین شیوا و
اسطورههای هندی پرداخته است.
واژه های کلیدی :شیوا ،آیین هندو ،رقص شیوا.

در سرزمين هند فلسفه ،مذهب ،عرفان ،اسطوره و
هنر مفاهيمي هستند كه بهطور شگفتانگيزي با
يكديگر ارتباط داشته و از يكديگر جداييناپذير و
مطالعه و فهم هر كدام مستلزم مطالعة حوزههای
دیگر اس��ت؛ بهگونهاي كه به اصطالح بايد چش��م
سومي داشت تا همزمان بتوان تمام مقولهها را در
كنار هم و با هم مشاهده كرد؛ در غير اين صورت
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مقدمه

فهم يك��ي بدون فه��م و درك ديگري غيرممكن
بهنظر میرس��د .اي��ن امر ماهيت س��رزمینهای
مشرقزمين اس��ت؛ زیرا س��رزمینهایی آكنده از
مفاهي��م رمزياند و رمزگش��ايي از آنه��ا ،نياز به
مطالعة همه جانبه دارد.
در رأس سلس��لة اين حلقههای ارتباطي ،مذهب
قرار دارد؛ بهعن��وان مثال براي درك و توضيح هر
نوع فلس��فهای ،نكتة مهم پيبردن به اين موضوع
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است كه آيا اين فلسفه ريشة مذهبي دارد يا خير؟
هدف اصلي فلس��فهها با ريش��ة مذهب��ي ،تجربة
عرفاني مستقيم از حقيقت است .چنين تجربهای
حضوري و بيواس��طه اس��ت .چون اي��ن تجربه،
ماهي��ت معنوي و مذهبي دارد؛ بنابراين از مذهب
تفكيكناپذير است .اين موضوع بيشتر از هر سنت
ش��رقي ديگري ،در هند صادق اس��ت و آن پيوند
قوی بين فلس��فه و مذهب اس��ت .تقریباً تفكرات
هندي ریشههای مذهبي دارند و فلسفة هندي در
دامن آيين هندو پرورش يافته است.
عالوهبر اين بايد يادآور شد كه «در باورهاي ديني،
انس��ان نخس��تين از اس��طورهها آغاز میگردد و
بعدهاست كه در زمانهای متأخرتر به گونة اديان
(مذاهب) ش��كل میگیرد .به عبارتي ،اس��طوره و
دين نخستين داش��تههای معنوي اوست .دانشي
كه بيشتر جنبة ش��هودي و نمادين دارد و از اين
قوانين علمي ادوار بعد به دور است( ».اسماعيلپور،
.)14 :1377
پس اسطوره هم ریشهای ديني دارد و هم به دنبال
اين حلقههای ارتباطي ،همين نمادها و تمثیلهای
اسطورهای هستند كه بخش اعظم هنر را تشكيل
میدهند و براي فهم آن هنر ،الزم است كه معاني
نمادين اسطورهها با توجه به زمینههای مذهبي و
فلسفیاشان در نظر گرفته شود.
میان اساطیر هندویی ،شیوا بهدلیل خصوصیتهای
غامض و پیچیده و همچنین تجلیهای گوناگون،
بهخصوص حالت سلطان رقص (تصویر  )1اهمیت
پیدا کرد .معانی نمادین رقص شیوا در مجسمههای
شیوا ،برای نش��اندادن نوعی تناسخ در باورهای
ذهنی و مذهبی پیروان این خدای هندوس��ت .در
پایان هر دورة اساطیری در هند ،زمانی که هستی
سرش��ار از پلیدی و ناپاکی اس��ت ،ش��یوا رقصی
ویرانگر را آغاز میکند که از ش��علههای سوزانندۀ
آن همه چیز نابود میش��ود .این نابودی زمینه را
برای ظهور دوبارة هس��تی در بس��تری پاک مهیا
میکند .آنچه از باور هندوان برمیآید ،نخس��تین
نمود و تجلی ،رقص کیهانی شیوا است؛ رقصی ک ه
نشاندهندة وحدتی بنیادین و ریتم کائنات است.

دین هندو

دين در هند مجموعهای وس��يع و نامتناس��ب از
نوشتههای آس��ماني ،آراء گوناگون نظري ،مكاتب
فلس��في و افس��انههای مقدس و اساطيري با نظم
و ترتيبی خللناپذير است که عليرغم پيچيدگي،
تعدد و تنوع مطالب ،شگفتآور و درخور ستايش
اس��ت .آنچ��ه در اين دين ،موجب حيرت اس��ت،
نيروي احياء و پيوستگي مداوم آن است .از دوران
باس��تاني ودايي تا پيدايش مكتب «تانترا»1كه آن
را «وداي پنجم» نامیدهان��د ،رنگ معنويت هندو
ك��ه بيش از هر چيز دس��تيافتن ب��ه راه نجات و
تجرد است و بيگمان قريحة نبوغ فكري اين قوم
ّ
کهنس��ال ،در ه��ر پديدة معنوي پوي��اي آن و در
هر علمي جوياي همان دوره اس��ت ،در كنه خود
تغييري نكرد .این دين براي آنكه بتواند جوابگوي
مقتضيات فكري و اجتماعي دورهای از تاريخ باشد،
شاخ و برگ بسياري به ساقة اصلي خويش افزوده
است (شايگان.)1 :1362 ،
يكتاپرس��تي ،2چندخدايي 3و مونيس��م 4در كلية
پدیدهه��ای ديگ��ري ك��ه در هند پديدار ش��د و
ام��روزه چ��ون جنگلی انب��وه و بیانته��ا به ديدة
مبتدي��ان جل��وه میکند ،موجب ش��د ت��ا عوام
ظاهر ام��ر را با اصل آن اش��تباه كنند و هندوان
را بتپرس��ت و صنمپرس��ت بدانند .كيش هندو
هي��چگاه مادهپرس��ت نش��د و از واقعي��ت ازلي و
ب��ارگاه ايزدي دي��دي بزرگتر از آن داش��ت كه
نامتناهي را مح��دود و در بند بتي ناپايدار ببيند،
مجازي را مطلق بپن��دارد و به چندخدايي صرف
بگرايد .كوماراس��وامي میگوید« :پنداشتن اينكه
كيش هندو آيين چندخدایی صرف اس��ت ،بسان
چندخدایی يونانيان و روميان ،خود سادهانديشي
محضي اس��ت كه فقط در حوزة دانشجوي غربي
است كه وارث «پاگانيزم» (( )paganismشرك و
بتپرستي) روميان و يونانيان بوده است ».فرضية
چندخدایی هندوان همواره مبتني بر يك سلسله
1. Tantra
2. monotheisme
3. polytheisme
4. monism

1. mythe

رقص

در ط��ول تاریخ ،بین اق��وام و ملل مختلف ،رقص
یک نوع ش��یوةبیانی و ارتباطی است و توسط آن
مفاهیم��ی ارائه میش��ود ک��ه در قالبهای بیانی
روزمرهنمیگنج��د« .رقص یکی از ابزار تش��ریح
درونمایة اساطیری سراسر جهان ،در همة اعصار
بوده اس��ت ،بهوی��ژه رقصهای آیین��ی مربوط به
باروری و رویش ،پیروزی در شکار ،درمان بیماران
یا حصول عرفان ش��منی درخور یادآوری است».
(اسماعیل پور.)63 :1377 ،
ژان پیر پاس��توری در کتاب سماع زندگان معتقد
است که «از هیچ شیوةبیانی به اندازةرقص جهت
ترس��یم رابطة انس��ان با باریتعالی استفادهنشده
است( ».پاستوری.)15 :1383 ،
همچنی��ن روژ ه گارودی اظه��ار میکن��د ،رقص
«آموزش ش��ور و ش��عف ب ه معن��ای اصیل کلمه
اس��ت ،احس��اس حضور خداوند و شریک عمل او
بودن [اس��ت] .رق��ص در روحانیترین حالت آن،
هنر هویدانمودن آنچه که پنهان است ،میباشد».
(همان.)30،
«نزد هندو «رقص» توالی موزونی است که از زمان
و مکان زاییده ش��ده -و این دو اساس این تجلی و
تعین را میسازند؛ از اینرو رقص ،پیش نمونة خالق
کلی یا جهانی است( ».پاشایی.)106 :1376 ،
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تمثي��ل و ص��ور تمثيلي بوده اس��ت و «ميت»1و
ارباب انواع گوناگون ،در حكم آيينهها و مظاهري
بودهان��د كه صفات رباني در آنها متجلي اس��ت
(شايگان.)3 :1362 ،
«اگ��ر آیینهای هندو يك پيام داش��ته باش��ند،
همين اس��ت .او بيانتها ،هم��هآگاه و به همه توانا
و همواره در همه جاس��ت؛ ولي ش��ايد كه «او» به
مردم گوناگون بهصورتهای گوناگون تجلي كند.
براي رس��يدن به او راهه��ای گوناگون وجود دارد،
هر راهي همان اندازه درست است كه آن ديگري.
نظره��اي بهظاهر مخالف درب��ارة خدا ،چيزي جز
بيانكنندة جلوههای بيانتهاي آن برترين نيستند.
پس بهط��ور كلي آنچه را که پي��روان آيين هندو
«خدا» مینامند ،موجوداتي اساطيري هستند كه
ب��ه هيچوجه معادل خداوند يكتا و واجبالوجود و
قائم به ذات نیستند كه ما در فرهنگ اسالم بدان
اعتقاد داريم .علما و متفكران هندو بر اين عقیدهاند
كه ابداع ش��خصیتهای اسطورهای و داستانهای
منسوب به ايشان ،به منظور انتقال مفاهيم عميقي
اس��ت كه درك آن بهصورت انتزاعي دشوار است؛
بنابراین ادبا و نويس��ندگان كهن ،آنها را بهشكل
قصه نگاش��تهاند .تا پندي براي آيندگان باشند و
اال حقيقت و جان عالم ،واحدي اس��ت بيشكل و
بينام( ».ذكرگو.)14 :1373 ،
هنديان نهتنها بتپرس��ت نبودهان��د؛ بلكه به يك
حقيق��ت و ذات مطلق نيز ايمان داش��تهاند .رادها
كريش��نان تاريخ فلس��فة هندو را ب��ه چهار دوره
تقسيم كرده است:
 .1دورة ودايي ( 600-500ق .م)؛  .2دورة حماسي
( 600ق .م -200ق .م)؛  .3دورة سوتراها (از سدة
دوم مي�لادي) و  .4دورة مدرس��ي (از س��دة دوم
ميالدي)( ،شايگان.)15 :1362 ،
رقص ش��يوا به دورههای ودايي و حماسي مربوط
میش��ود« .هند در طول تاريخ دو هزار و هفتصد
تا دوهزار و هش��تصد و س��ههزار س��ال تمدن و
فرهنگ ،سرچش��مة جوش��ش عرف��ان و تصوف
است( ».شريعتي.)239 :1359 ،

براي رس��يدن به نخس��تين جوشش و تجلي روح
عرفان هند ،بايد ابتدا از آریاییها شروع كنيم:
«در زم��ان ديرين ،يعني در اواس��ط ه��زارة دوم
ق .م .مردمي از انديش��ه و ن��ژادي ديگر از دامان
کوهها و سلسلهجبال هندوکش گذشته و از طرف
شمال غرب به داخل كشور هند سرازير شدهاند و
س��رانجام آن ملك را تسخير كرده و بدان صورت
و ش��كلي جديد دادهاند .آنه��ا مردمي بلندقامت
و س��فيدچهره از نژاد و ريش��ة «هند و اروپايي»
بودهاند كه خود را «آريايي» میخواندند( ».ناس،
.)132 :1381
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«در مورد تفسیر خدایان سهگانة هندو ،باید اظهار داشت که هندوان خدا را از جنبة ربوبیت و خال

مظهر صفات جمال و جالل است .به عبارتی «براهمن» مقام اطالق حضرت حق است که از هرگونه

از مقام ربوبیت او است که عالم را میآفریند ،نگه میدارد و نابود میسازد .احیاء ،ابقاء و افنا مظاهر

فرقة حق نیست و ب
تعدد درذات
اسم ممیت (میراننده) رب است .تعدد نام ،نشان
شيوايي رمز
مذهبایشوارا»
ترتیب «
1
برهمن متجلي شده است؛ اما اين موضوع
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مطلق و مبدأ نخستين است كه بهصورت ويشنو و

8

در آيين هندو يا آيين خواص كه در سرتاسر كشور
ويشنو
يعني
عكس
ويشنويي
عبارت است
برهمنان
مورد
مطلق).
اصل07 :
7035
گیتا،
است؛» (
سه نام.
استبربه
پرستشحقیقت
نیستاز .یك
است ،یك
باطن جز
ايماندر
ظاهری و
2
اس��ت و ش��يوا و برهمن را تجليات او میپندارند
سه خدا «ثالوث» (برهما ،ويشنو و شيوا) كه آن را
.)251گوناگون بر دیگری غلبه دارد .می
:1362های
(شايگان،فرقه
گويند .خدا ،برحسب
این سه
سانسكريتهر یك از
شخصیت
«تريمورتي»3می
به زبان
«سه نخستين عدد دربرگيرندة واژة «همه» است
و «ثالوث» يعني عدد كل ،زيرا ش��امل آغاز ،ميان
و پايان اس��ت ،سه تداعيكنندة انسان (بدن ،جان
و روح) ،چرخ��ة حي��ات (تولد ،زندگ��ي ،مرگ) و
4
(گذشته ،حال و آينده) است».
«تثلي��ث هندو مع��رف ايدة جدي��دي از پيوند و
يگانگي آفرينش ،پاسداري و تباهي است كه با آن
مفهوم گردش دوران زندگاني ،مرگ و زايش ديگر
بار معني مییابد .در معياري وسيع چنين تثليثي
از هويت��ي اس��تعاري برخوردار اس��ت( ».ذكرگو،
.)66 :1373
«در مورد تفس��ير خدايان س��هگانة هن��دو ،بايد
اظهار داشت كه هندوان خدا را از جنبة ربوبيت و
5
تصویر  .1شیوا ناتاراجا ()www.giirvaani.net/2010
)www.giirvaani.net/2010
صفات  :1شیوا ناتاراجا (
خالقيت «ايشوارا» مینامند .ايشوارا مظهرتصویر
جمال و جالل اس��ت .به عبارتي «براهمن» مقام
اطالق حضرت حق است كه از هرگونه نسبتي مبرا صفات شيوا
ویشنو و برهمن متج
صورت
به
که
است
نخستین
مطلق
است و
«ايشوارا»مقدم
است وخدایان
سایر
مبدأ ش��يوا بهمعن��اي فرخنده ،مب��ارك ،ميمون،
كه و «.1
اصل است
ربوبيت او
تعبير از مقام
مهربان ،خجسته ،خير ،خوب ،نيكوكار ،دوستدار،
عال��م را میآفریند ،نگه میدارد و نابود میس��ازد.
برهمن را تجلیات
و
شیوا
و
است
مطلق
اصل
ویشنو
یعنی
در فرقة ویشنویی برعکس است؛
عزيز ،شاد ،خوشبخت ... ،خداي رحمت ،نام موكل
احياء ،ابقاء و افنا مظاهر سهگانة قدرت رب است و
يا ايزد خرابي بهنام فرش��تة ويراني و فنا و مرگ»
بدين ترتيب «ايشوارا» رمز اسم مميت (ميراننده)
.)157
است (اوپانيشادها.)544 :1368 ،
رب اس��ت .تعدد نام ،نشان تعدد ذات حق نيست
«در ودا لفظ ش��يوا ذكر نش��ده ،ولي نام ديگر اين
و برهما ،ويشنو و شيوا تثليثي است ،ظاهري و در
ايزد كه «رودرا» ( )Rudraباش��د ،به صيغة مفرد و
باطن جز يك نيس��ت .يك حقيقت اس��ت به سه
جمع ،زياد آمده است .رودرا از خدايان طوفانهای
نام( ».گيتا.)31 :1385 ،
شیوا
صفات
مخ��وف ،پ��روردگار «زمان» و ربالن��وع «مرگ»
يك از اين سه خدا ،برحسب فرقههای
شخصيت هر
اس��ت .او خداوندي خونخوار و خشمگين است و
گوناگون بر ديگ��ري غلبه دارد .میان پيروان فرقة
خوب،زميننیکوکار ،دوستد
خیر،
خجسته،
مهربان،
میمون،
« .7شیوا بهمعنای فرخنده ،مبارك،
حركاتش چون طوفانی ناگهاني و بنيادكن،
ش��يوايي ،شيوا بر ساير خدايان مقدم است و اصل
(ذكرگو،و:1373
فرشتةمیکشد».
خدای رحمت ،نام موکل یا ایزد خرابی بهرانامبه نابودي
.)191است (اوپانیشادها،
مرگ»
ویرانی و فنا
 .1كشور هند دو درجه دين وجود دارد :يكي در سطح عقايد عوام كه
 .2رودرا بهمعناي غران ،موكل فنا و خداي طوفان
متناس��ب با احتياجات زندگاني روزانه اس��ت و دوم عالي و فلسفي كه
است (اوپانيشادها.)527 :1368 ،
آيين خواص است و علم آن به برهمنان منحصر و مردم هرگز در صدد
فهم و درك آن نيستند( .ناس)275 :1381 ،
«او در خش��م آسماني خود پرس��تندگان خود را
2. Triad
معدوم میس��ازد و كودكان ،پدران و احشام آنان
3. Trimurti
5
 .4نورآقایی www.chn.ir ،خبرگزاري ميراث فرهنگي« ،ريش��ه اعداد
را نيز نابود میکند .عبادتکنانش از او درخواست
در كجاست».
5. Aishwarya
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ايمني و لطف و مرحمت میکنند .س�لاح او رعد
است ،تير و كمان مهلكي دارد و بر ارابهای نشسته
و چون خش��مناك گ��ردد ،تمامي موج��ودات را
نابود میس��ازد؛ ولي صفات بخشایشگر ،پزشك و
درمانكنندة بیماریها نيز به او منسوب است؛ زيرا
او از خش��م خدايان جلوگيري میکند و موهبت و
فيض آسماني بر آدميان ارزاني میدارد( ».شايگان،
.)252 :1362
«ش��ايد بت��وان خصايل منف��ي او ،يعني خش��م
و ويرانگ��ري و هراس��ي كه در دل پرس��تندگان
میافکن��د را به نوع جهانبيني اقوام كهن و بدوي
و مباني پرس��تش و نيايش آنان نسبت داد .اصوالً
در انسان بدوي ،اين خوف و ترس بوده كه او را به
پناهبردن به يك منبع قدرت وادار میکرده است،
اگرچه همان منبع قدرت خود ،عامل اين هراسها
باشد( ».ذكرگو.)195 :1373 ،
«در عه��د ودايي گاه «رودرا» هويت مش��تركي با
«آگنی» (خداي آتش) پيدا میکند؛ ولي در ادوار
متأخر او را جلوه و تجس��د ديگري از شيوا ()siva
دانستهاند و با نامهای رودرا–شيوا ()Rudra–siva
كه بهمعناي دوستي ،متانت و محبت است ظهور
میکند .بهنظر میرس��د كه اي��ن هويت نو ،براي
تعادلبخش��يدن ب��ه وجود مخ��وف او پديد آمده
باشد( ».همان.)192 ،
«درواقع ترس و وحش��تي ك��ه «رودرا» در اذهان
ش��اعران دوران ودايي برمیانگیخت ،موجب ش��د
كه صفت خجستگي و فرخندگي ،يعني شيوا بدو
تعلق گيرد و همين صفت ،نام ربالنوعی است كه
در آيي��ن متأخر هندو جايگزين او گرديد و يكي از
اركان تثليث هندوان شد( ».شايگان.)252 :1362 ،
«خداي شيوا نزد هندوان در عين حال كه ناموس
(اصل) ويراني است ،نيروها و صفاتش بيشمارند.
بهنام رودرا ( )Rudraو «مها كال» ()maha–kala
نيروي خرابكننده و نيستكننده است؛ ولي چون
نزد هندو ،ويراني و خرابي ش��امل تولد تازه است،
به اين جهت شيوا يا «شنكر» (( )sankaraرحيم،
كري��م) قوة خالقهایی اس��ت كه پيوس��ته آنچه
نيست میشود را دوباره بهوجود میآورد و از اينرو
او را «ايشور» (( )Isvaraخداوند اعلي) و «مهاديو»

(( )meha-devaخ��داي اعظم) ه��م مینامند .در
صفت خالقه نش��انة او «لينگا» ( )lingaاست و در
همهجا او را بدين صورت ،توأم با «جوني» ()joni
(آلت تأنيث) كه نشان «شكتی» ( )saktiيا نيروي
زنانگي اوست ،پرستش میکنند( ».جاللي ناييني،
.)158 :1348
«به طور كلي صف��ات او را میتوان در پنج مقوله
خالصه كرد:
 .1صورت اکرام و احس��ان؛  .2ص��ورت نابودگری
و فانیکنندگ��ی او ک��ه س��لطان م��رگ و خواب
نابودی اس��ت؛  .3صورت قلن��دری و دورهگرد؛ .4
صورت سلطان رقص و  .5صورت شهریار بزرگ».
(شاتوک.)77 :1380 ،
«ناب��ودي عالم مس��تلزم آن اس��ت ك��ه آفرينش
جديدي صورت بندد ،ش��يوا هم س��لطان مرگ و
نابودي است و هم منشأ حيات و سيالن نيروهاي
زندگي( ».شايگان.)253 :1362 ،
از اينرو «عملي كه شيوا متصدي آن است ،موجب
سعادت و آسايش بنيآدم میباشد ،پس نبايد او را
خداي شر و موذي دانس��ت؛ بلكه در عوالم نبات،
حيوان و انس��ان ،ش��يوا همهجا موج��ب زندگاني
جديد و مؤثر در پيدايش حياتي نوين اس��ت .قوة
روياننده و نيروي تناس��لي كه در نظر معتقدان به
شيوا به صور رمزي و كنايات جلوهگر میشود همه
از آثار خالقة شيوا است( ».ناس.)278 :1381 ،
ل دوران��ت در كتاب تاريخ تم��دن در رابطه با
وي�� 
پذي��رش اين دو نيروي بهظاه��ر متضاد (ويراني و
آفرينش) از طرف هندوان چنين بيان میکند:
«هيچ ملت ديگر ،مانند هندوها جرات نكرده است،
اينچنين با ناپايداري «صور» و بيطرفي طبيعت
روبرو گ��ردد ،و تا اين حد واضح و آش��كار دريابد
كه خير و شر متعادل است و ويراني دوشبهدوش
آفرينش میرود و تولد جنايتي اس��ت كه مجازات
آن را با مرگ بايد داد ...نيروي خالق طبيعت شيوا
همنوا با جهاني میرقصد كه مدام ش��كلي به خود
میگیرد و س��پس از هم میپاش��د و از نو ش��كل
میگیرد ،همچنان كه مرگ مجازات تولد اس��ت،
تولد هم شكس��ت مرگ است ،و همان خدايي كه
رمز ويراني اس��ت ،به ديده هندو ،نماينده شهوت
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و س��يل توالد اس��ت كه از راه ادامه نسل بر مرگ
انفرادي سبقت میگیرد( ».دورانت.)726 :1378 ،
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شيوا در تمثالها و مجسمهها

در نماي��ش صفات خدايان اس��اطيري ،هيچ امري
بدون دليل نيس��ت و هر نكت��ه و تمثيلي گوياي
حقايق لطيف و مطالب ظريف است .تمثيل ،خود
نمايندة حقايق حكمي و جهانشناسي است .جهان
مظه��ر رموز حقايق باال اس��ت و عالم كبير و عالم
صغير ،آيينة تمامنماي يكديگرند .اين صفات ايزدي
را میتوان با توسل به تمثيلهای بصري و سمعي
به عنوانهای مختلف بيان كرد .شخصيت خدايي
چون ش��يوا ،متشكل از يك سلسله تمثيل است و
هر يك مظهر حقيقت و منشأ فضيلتي است.
تصوير ش��يوا (تصویر 2و ،)3اغلب بهصورت مردي
خوشرو و داراي چهار دست است.
«چهار دس��ت شيوا اش��اره به چهار جهت فضا و
نش��ان فرمانروايي او بر جهان و اس��تيال بر عناصر
است كه معادل آن تمثيل صليب در مسيحيت و
چرخ گيتي در آيين بودا است( ».شايگان:1362 ،
.)256
گاه دو دس��ت شيوا ،يكي نیزهای سهسر و ديگري
ي گرفته است و دو دست ديگر يكي در حالت
تبر 
فرونش��اندن خش��م و وحشت ،برخاس��ته است و
ديگري نعمتهای آسماني ارزاني میدارد.
هالل ماه بهعنوان نشانة شیوا ،نماد یکی از چندین
نماد قدرت او برای آفریدن و نابودکردن است« .ماه
نماد تولد ،مرگ و رس��تاخیز ،ماه نماد بیمرگی و
ابدیت ،تجدید حیات جاودانی و اش��راق اس��ت».
(کوپر.)339 :1379 ،
شیوا در این مجس��مهها با گیسوان بافته و مزین
طرههای
به گوهرهای گرانبها دیده میش��ود که ّ
پایین آن ب ه هنگام رقص به گردش درمیآیند .در
موهای او یک مار کبرای پرپیچوخم و یک جمجمه
و چهرة گنگ 1که بهش��کل عروس دریایی است و
عنکب��وت و گلهای نیلوفر را مش��اهده میکنیم.
«مار با پوس��تاندازی ادواری خود ،تجدید حیات
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1. Ganga

میکند و بنابراین نماد مرگ و تولد دوباره است».
(دوبوکور.)51 :1373 ،
«بهط��ور کلی موهای ش��یوا نمایانگ��ر رود گنگ
اس��ت .رودخانه عموم��اً نماد خلق م��داوم جهان
متعین ،گ��ذر زندگی میباش��د .رودخانه حیات،
قلمرو عالم الوهیت کبیر است و رودخانهی مرگ،
هستی عینی ،جهان تغییرپذیر ،عالم صغیر است.
رود گنگ که یکی از چهار رودخانه بهش��تی است
ک��ه در چهار جهت اصلی جری��ان دارند و از پای
درخت حیات در کوه مرو ( )Mount Meruجاری
میش��ود ،نیروی آفرینندهای اس��ت که از منش��أ
غیرعین��یاش جریان مییابد و در جهان عینی به
س��مت منتهیالیه مرز دریا پیش میرود که این
عمل یعنی اعلی علیین به س��طح اس��فل رفتن».
(کوپر.)176 :1379 ،
«حالت رودمانند موهای شیوا اشاره به پاکیزهگی
فطری آبهای آسمانی است چنانکه اثر معروف
شیوایی میگوید :ش��یوا در حالیکه رود گنگ از
س��رش جاری بود ،تمام وسایل رستگاری و نجات
عالم را در اختیار گرفت( ».شایگان.)256 :1362 ،
درب��ارة گ��وش ش��یوا« :گ��وش کالم آفرینش را
میشنود و بنابراین نفس حیات را تداعی میکند.
در آیینهای هندو ،نرمه گ��وش ِکشآمده ،مانند
آنچه در مجسمههای شیوا شاهد آن هستیم مظهر
س��لطنت یا اقتدار معنوی یا بزرگی است( ».کوپر،
.)317 :1379
نکتة قابل توجه گوش��وارههای شیوا این است که
در گوش راست ،گوشوارة مردانه و در گوش چپ،
گوشوارة زنانه را به گوش دارد و نمایانگر این است
که ش��یوا دو جنس را در خود دارد .در حقیقت دو
نی��روی مذکر و مؤنث با هم توأماند که آفرینش را
بهوجود میآورند.
شیوا دارای سه چشم است .چشم نماد علم مطلق،
خ��دای بصیر و قوة ش��هود اس��ت و «بهتقریب در
سراسر جهان نماد نیروی دراکه است و مبتنی بر آن
میباید چشم جسمانی را از نظر کاربردش بهعنوان
گیرنده نور ،چش��م پیش��انی یا چشم سوم شیوا ،و
سرانجام چش��م دل که همگی نور معنوی دریافت
میکنند ،ملحوظ داشت( ».شوالیه.)512 :1382 ،

 .1به باور هندوها ،یک روح واحد کیهانی بهنام برهمن وجود دارد .هر
موجود زن��ده یک روح ذاتی (آتمان) و خدایی دارد که با برهمن یکی
اس��ت .بهدلیل اینکه موجودات زنده ،این موضوع را درک نمیکنند و
فریب این تصاویر ناماندگار جهان ظاهری را میخورند ،روحهای ذاتی
اف��راد در تلة بدنها گیر افت��اده و نمیتوانند به برهمن بپیوندند .تنها
زمان��ی که فرد این یگانگی ارواح را کام ً
ال درک کرد ،آتمان میتواند از
چرخة زایش دوباره و قانون کارما بگریزد و به برهمن جاویدان بپیوندد.
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«در «بهگود گیتا» و همچنین در «اوپانیش��ادها»
دو چشم ،همذات با دو نوربخش ،یعنی خورشید و
ماه هستند که چشم راست (خورشید) به فعالیت
و آینده بستگی دارد و چشم چپ (ماه) به انفعال و
گذشته وابسته است .جدایی این دو چشم با درکی
تفکیکی به درکی واحد و بینشی ترکیبی میرسد
که این درک واحد ،کاربرد چش��م س��وم یا چشم
پیش��انی است .اگر دو چشم صورت به خورشید و
ماه ارتباط دارد ،چش��م سوم با آتش مرتبط است.
نگاهش همه چیز را به خاکس��تر تبدیل میکند،
یعنی در زم��ان حال ،بدون بع��د همزمانی ،آنچه
ظاهر است ،نابود میکند( ».همان.)512 ،
از اینرو «س��ه چشم شیوا به ترتیب نمایندة فروغ
خورشید و ماه و آتش است و سرچشمة روشنایی
زندگی که به زمین و آسمان و اثیر پرتو میافکند.
س��ه چشم شیوا ،زمان گذشته ،حال و آینده را در
آن واحد میبیند( ».دادور.)238 :1385 ،
ِ
«ش��یوا به روایتی کامة خدای کام یا عش��ق را با
نگاهی از چش��م س��وم خویش به خاکستر مبدل
میس��ازد .ش��یوا کام��ه را به س��بب مزاحمت در
دروننگ��ری خویش ناب��ود میس��ازد( ».ایونس،
.)75 :1373
«چش��م سوم است که در پایان خلقت جمله صور
را باط��ل میکند و جهانی را مبدل به گورس��تان
میس��ازد .چشم شیوا س�لاحی است نیرومند که
با خیرهش��دن به دشمنان خویش آنان را به آتش
میکش��د ...مظهر بصیرت معن��وی و خرد متعالی
اس��ت ...در مرکز پیش��انی نماد وح��دت ،توازی،
بصیرت ،رهایی از ثنویت و اضداد اس��ت و دیدن با
چشم س��رمدی ،خرد متعالی و تبلور نور ،بصیرت
معنوی و اش��راق است که هیچ نوع کیفیت مادی
ندارد( ».کوپر.)114 :1379 ،
در این مجس��مهها ،بدن ش��یوا به تزییناتی چون
گردنبن��د ،بازوبن��د ،کمربند مرص��ع ،حلقهها و
انگشتریهای دست و پا مزین شده است .قسمت
عمدة لباس او عبارت است از نیمشلوارهای کوتاه،
چس��بیده و محکم .همچنین یک ش��ال در حال
اهتزاز و یک ریسمان مقدس بر تن دارد.
«گردنبند یا همان تس��بیحی که ش��یوا به گردن

خ��ود آویخت��ه ،همانا ردی��ف مروارید کش��یدهبر
نخی که «بهگودگیتا» از آن س��خن میگوید .نخ،
«آتمان» 1است و تمام دانههایی که به نخ کشیده
شده ،برای ش��ناخت تمام جهانها و تمام مراحل
ظهور است« .آتمان» ذات جهانی این جهانها را به
هم وصل میکند و در عین حال نفخهایی است که
به آنها جان میبخش��د( ».شوالیه.)345 :1382 ،
«در آیین هندو ،رشته بهمعنی عدم تعین و دانهها
کث��رت در عالم عین و دایره ،زمان اس��ت .بهطور
کلی رش��تهای که از مروارید با سنگ قیمتی عبور
میکند محور کیهان اس��ت ،ش��کل کروی مهره،
مظهر دایره تجلی اس��ت .تس��بیح عالوه بر شیوا
از نش��انههای برهما و گانشا نیز است .لباس شیوا
یعنی همان شلوار کوتاه چسبنده در زبان هندی،
«دهتی» ( )Dhotiن��ام دارد که همان لنگ کوتاه
ریاضت است و شاید این لباس نماینده یوگیبودن
شیوا باشد و همچنین شالی که به کمر شیوا بسته
ش��ده و در مجس��مهها اغلب در حال اهتزاز دیده
میش��ود و میتواند همان()pitambaraای باش��د
که ویش��نو هم بر کمر دارد و سمبل قوانین الهی
مندرج در وداها است که تنها از طریق آن میتوان
به حقایق الهی پی ب��رد .نیل به درک مرتبهای از
جوهر نظ��ام کائنات تنها از طریق واس��طهای که
همان کالم مقدس است بر مخلوقات میسر است».
(ذکرگو.)93 :1373 ،
ریس��مان مقدس که شیوا بر تن دارد ،نماد زندگی
فردی است که با مرگ بریده میشود .در رابطه با
کمربند شیوا باید گفت« :در روایات مردمشناسی،
کمربند نخستین جامه انسان قلمداد شده است و
بعدها نشانه تعهد و التزام و سوگند و پیمان بهشمار
عالوه بر اینها ممکن است نقشی رازآموز
میرفت .
داشته است و نماد پاکی و طهارت و نیرو و قدرت
محسوب میشده است( ».دوبوکور.)96 :1373 ،
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نام « ناندی» مرکب اوست( ».دادور.)103 :7035 ،

12

بهطور خالصه پوش��ش ش��یوا در این مجسمهها،
نمایانگر یک یوگی است و همواره نماد کسی است
که س��عی دارد تا با ریاضت و سرسپردگی و پشت
پازدن به این دنیای فانی ،رهایی و رس��تگاری را با
وصلشدن به روح اعلی در عالم کبیر به ارمغان آورد
و شاید از اینروست که او را «یوگی اعظم» مینامند.
نيزة سهسر او موس��وم به «پيناكا» نماد آذرخش
اس��ت و اشاره به سه جوهر متش��كلة جهان دارد
كه بيانگر صفات ايجاد ،ابقاء و فنای اوس��ت .شاعر
ب��زرگ هندي كاليداس��ا در منظومة پيك ابر او را
«مالك س��ه عالم» خوانده است« .نیزة س ه شاخه
در دست شیوا ،یادآور مهرهای موهنجودارو هزارة
سوم پیش از میالد است( ».گاردنر.)638 :1365 ،
«شيوا خداي تولد و تناسل است و بعضي فرقههای
تصویر  .2تمثال شیوا ()www.shivaho.com/2010
هن��دو كه آلت رجولیت را میپرس��تند ،از پيروان
تصویر  :2تمثال شیوا ()www.shivaho.com/2010
ش��يوا هس��تند و معم��والً او را بهص��ورت مردي
كوماراس��وامي فرايند دريافت ف��رم ،انتقالدادن و
عبوس نمايش میدهند كه بر پوس��ت ببر نشسته
برگردان��دن آن به ش��كل را به اله��ام و درجهای از
و مارهاي��ي بر گردنش پیچیدهان��د و گاوي به نام
دريافت و حياتي تشبيه كرده است .وي براي تبيين
«ناندي» مركب اوست( ».دادور.)238 :1385 ،
فرم
تحلیل رقص شیوا بر اساس
بهتر اين مقوله ،به مسئلة فرم در شمایلها میپردازد.
او معتقد است كه شمايلنگاري ،هنري است
اساس
رقص شيوا بر
تحليل
دارندكهوبهآنچه ما امروز
فرم ،شکل و فرم ،معنایی جدا از یکدیگر
هندی
زیباشناسی
بینش و
در
1
واسطة آن «فرم واقعي» اشيا معين میشود.
در بينش و زيباشناسي هندي ،شكل و فرم ،معنايي
2
ناتاراجا
تری��ن نام
زم��رة بزرگ
امروزهبهفرم و
آنچه ما
يكديگر دارند و
جدا از
اینجابه الزم است تا
ش��یوا،در
هایاند که
کرده
انتخاب
محتوابرایدرآنها
ترتیب
فرم را
شکل و
عنوانهای
میخوانیم ،هنديان عنوانهای ش��كل و فرم را به معن��ای ربالنوع رقصندگان یا س��لطان بازیگران
اس��ت .ربالنوعی که در بینش هن��دوان با رقص
اينجا الزم
صحبتكه در
انتخاب کردهاند
درآنها
قدریبراي
ترتيب
شود.
اینباره
خود ق��درت ازلی پ��روردگار را متجل��ی میکند.
است تا پيش از واردشدن به بحث اصلي ،قدري در
ش��ک «شکل»« ،صو
واژهیهای
فارسی،
استصکه
رکان هنرهای تجسمی
اينبارهفرم از
اس��ت؛ اما ب
منابعمتفاوت
های اودرمتعدد و
رق
صحبت اشود.
ریشة اصلی تمام این رقصها ک موبیش یکی است
فرم از اركان هنرهاي تجس��مي است كه در منابع
ساحت ظهور مربوط
به
که
است
اثر
از
وجهی
،
فرم
از
عمومی
«ش��كل»،درك
هایبنابراین
اند؛
و همان تجلیگری قدرت ازلی پروردگار است.
«هيئت»
«صورت» و
آوردهواژه
فارسي،
کوماراسوامی دربارة رقص ش��یوا م
را معادل «ف��رم» آوردهاند؛ بنابراین
«عالمدست داده که
گوید:آن به
تعریفییاز
عموميبه فرم پرداخته است و
هایدركخود
کوماراسوامی در نوشته
صحنة رقص اوست و رقصهای متعددی در برنامة
از ف��رم ،وجهي از اثر اس��ت كه به س��احت ظهور
او موجود است که هم تماشاگر و هم بازیگر است».
نيز .قابل رؤيت است .كوماراسوامي
اس��ت و
مربوط
است
متفاوت
(کوماراسوامی.)135 :1372 ،
در نوشتههای خود به فرم پرداخته است و تعريفي
«در قس��مت اعظ��م تاریخ هند ،رق��ص یک نوع
از آن بهدس��ت داده كه با تعاري��ف رايج در متون
تعظی��م و تکریم خدایان،
غربي متفاوت است.
پرس��تش مذهبی برای 10
بابرک��ت و وزن ،زیبایی را نش��ان میدهد .در نظر
كوماراس��وامي فرم را امري مج��رد از ماده معرفي
میکن��د و آن را صورت��ي میدان��د ك��ه در ذهن
 .1نق��ل به مضم��ون ،مفهوم ف��رم و درج��ات كمال هن��ري در آراء
هنرمند ،هنگام مواجهه ب��ا آن حقيقت غيرعادي
كوماراسوامي ،صص.68-76
ايجاد میشود.
2. Nataraja
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هفتاد نوع رقص شیوا نام برده شده
هند ،از
ادبیات
(دورانت،
نبود»
این رق
مواجهه با
هنگام
ذهن هنرمند،
که در
تنداند
نمایشمی
صرفصورتی
صهاآن را
کند و
هندو می
ری مجرد از ماده معرفی
اس��ت که از جملة آنها رقص شامگاهی ،تاندوا و
)825 :1378؛ بلک��ه «در هند رقص ،روش خاص
میشود.
رقص نادانتا است.
معنوی است که همطراز با آداب یوگا ،چون حبس
دریافت و
الهام و
شکل را
آن به
برگرداندن
تشبیه رقص ش��امگاهی وجود دارد،
حیاتی که از
تصویرهایی
ای از در
درجهنها
موازات آ
اس��تبهو به
فکری
نیروی
یافت فرم ،انتقالدادندموو تمرکز
هنریسازگاری و هماهنگی خدایان
دست ،دارد و
است» .میپردازد .او معتقد است که شیوا
بهتر این مقوله ،به رشد
شمایلدونگاری
کردهشمایلها
نمو در
مسئلةو فرم
از وضع ایس��تادن آنها در دس��تة رقصندگان به
رق��ص 70در نزد این اقوام خاصیت کیمیایی داش��ته
واقعی» اشیا معین میشود .
وضوح نمایان است .دیگر آسوراي ( )Asuraبهخاک
که به موج��ب آن رقاص ح��رکات و حاالت خود
71
النوعی که
جنب��شیا وسلطان
رقصندگان
حرکاتالنوع
معنای رب
پاهایدرشیوا پایمال نشده است و شیوا
ربدر زیر
بازیگران است.افتاده
نیروی متحرکه
افالک و
ی شیوا ،ناتاراجا بهرا ب��ا
هم��راه دیگر خدایان میرقصد و در
متعددکهو بامتفاوتدر این
کوش��یده
رقصمی
ی.داده و
تطبیق م
طبیعت
عالم
رقصبیشك
است؛ اما
های او
کند
متجلی می
پروردگار را
د قدرت ازلی
ادبیات شیوا هیچگونه تعبیر و تفسیر بهخصوصی
انج��امدادن این حرکات،خصوصاً خود را به درجه
ها کموبیش یکی است و همان تجلیگری قدرت ازلی پروردگار است.
از این رقص دیده نمیشود.
موجودات اس��اطیری ارتقا ده��د و حتی خویش
که
است
موجود
او
برنامة
متعددی در
رقصهای
اوست و
رقص
عالم صحنة
«تانداوا ( )Tandavaیکی دیگر از رقصهای شیوا
افس��ونگر
اهریمنان
جادوی
س��حر و
مب��دل به
شیوا میگوید « :را
اس��ت که به جنبة ظلمانی و تاری��ک و غضبی او
.)705سوی دیگر جنبه جهانشناسی نیز
رقص از
ست( ».کوماراسوامی،سازد.
:7011
مفهوم افزایش نیروی از بینبرنده
گ��ردد و به
تکریمرا به
در خود
برای نهفته
نیروهای
رقاص
داشته و
زیبایی را
برم وی وزن،
وسیله بابرکت
خدایان،
تعظیم و
مذهبی
پرستش
هند ،رقص یك نوع
یا فانیکننده اس��ت .معموالً این رقص یا به شکل
خاصیت کیمیایی رقص برمیانگیخت و خویشتن
طبیعت«در هند رقص ،روش خاص
مرموز)؛ بلکه
315 :7013
دورانت،
صحنه تن
این رقصها صرفرانمایش
«بهی��راوا» ( )bhairavaو «ویرابه��ادارا» (vira-
نیروهای
نبود»و(ظهور
نمایش
موازات آنها رشد و نمو کرده
(شایگان،است و
نیروی فکری
تمرکز
دم و
است».
گورس��تانها و محل سوزاندن اجساد
 )bhadraدر
:1362به.)258
است».
کرده
اب یوگا ،چون حبسمی
یا خاکس��تر مردگان انجام میش��ود( ».نوروززاده،
.)69 :1381
«در آنجا ش��يوا معموالً بهصورت موجودي دهنده
اس��ت ،به همراه دس��تهاي از ديوه��اي رقصان با
دِوي ( )Deviوحشيانه به رقص ميپردازد .تصاوير
و نق��وش اين رق��ص در ميان سنگتراش��يهاي
باستاني مث ً
ال در الورا ( ،)Eluraالفانتا ()Elcphanta
همچنين در «بهووانش��وارا» ()Bhuvaneshvara
فراوان دیده میشود .رقص تانداوا ،اص ً
ال مربوط به
يك الهة آريايي بهصورت نيمخدا و نيمديو اس��ت
فرودگاه
کمپ،
نزدیکی فورت
نزدیکیشیوا در
شیوا.3درمجسمة
تصویر
بنگلور هند
فرودگاه
فورتکمپ،
تصویر  :2مجسمة
كه عيش و نوش نيمش��ب خود را در گورستانها
()www. scriptures.ru/2010
هند
بنگلور
()www. scriptures.ru/2010
برپ��ا ميكند .در دورههاي بع��د ،اين رقص كه در
جنبشم و
افالك و
نمودباو حرکات
خود را
آید،و حاالت
حرکات
موجبباورآن رقاص
ت کیمیایی داشته که به
یشود و گاهي از شيوا و گاهي
مردگان
خاكستر
نخس��تین
هندیان برمی
آنچ��ه از
ادبيات شيوا و شهكتي ()Shakti
است ،در
کهبه درجهبه دوي
خصوصاًرقصی
شیواس��ت؛
کیهانی
رقص
رقص،
اساطیری
موجودات
خود را
حرکات،
دادن این
انجام
تجلیکه با
طبیق میداده و میکوشیده
وجه ،ومورد تعبير و تفسير قرار گرفته
عميق
است.جنبه به
بنیادین و
اهریمنان وحدتی
نشاندهندة
ترينداشته
ناسی نیز
جهانش
کائناتدیگر
ریتم سوی
رقص از
افسونگر سازد.
مبدل به سحر و جادوی
است( ».کوماراسوامی.)137 :1372 ،
در کت��اب رقصهای کالس��یک هند آورده ش��ده
را بهوسیله خاصیت کیمیایی رقص برمیانگیخت و خویشتن را صحنه نمایش و ظهور نیروهای مرموز
1
سومین رقص شیوا نادانتا نام دارد:
اس��ت که« :رقص ن ه تنه��ا یک هنر و نه فقط یک
«ای��ن رق��ص در مقابل انجمن��ي در ايوان طاليي
گان .)153 :7031 ،بیان ناشی از ش��ادی و هماهنگشدن با طبیعت
چيدامبارام (( )Chidambaramتصویر  )4يا تيالي
اس��ت که از همه بیشتر معرف فلسفه هند است».
( )Tillaiمركز عالم ،در مقابل خدايان و ريشيها يا
(نوروززاده.)69 :1381 ،
11
گفته میش��ود شیوا  108نوع رقص داشته است و
همچنین او را مظهر موس��یقی میدانند؛ البته در
1. Nadanta

13

طبقه حكما و دانايان هند ،بعد از تسليم اين گروه
در جنگل تاراگام ( )Taraqamبرپا شد.
افس��انه پيدايش اين رقص را باالخره هيچ ارتباط
نزديكي با معن��اي واقعي اين رقص ندارد ميتوان
چنين خالصه كرد:

تصویر  .5مجسمة شیوا ناتاراجا

تصویر  :5مجسمة شیوا ناتاراجا
()www.sasthaprakash.wordpress.com/2010
()www.sasthaprakash.wordpress.com/2010

تصویر  .4معبد چيدامبارام در تامیل نادو

()www.travel247.tv/india/2010ل نادو
تصویر  :3معبد چیدامبارام در تامی

مظاهر نمادین در مجسمههای شیوا
()www.travel247.tv/india/2010
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در جنگل تاراگام ،گروهي از ريشيهاي بدعتگزار
شيوا راست شیوا در این مجسمهها ،در حال رقص بر روی
داشتند،پای
پيرو ميمانسا ( )Mimansaسكونت .7
براي مجادله با آنها در حاليكه به وس��یله ويش��نو
فراموشی 73خواندهاند .دیو فراموشی میتواند نماد «مایا» باشد
كه به صورت زن زيبايي درآمده بود و آتي ششان
Mimansa
براییمجادله با آنها
شیوا
)
های بدعتگزار پیرو میمانسا (
ل تاراگام ،گروهی از ریشی
فراموشی
داشتند،دیو
سکونتآپاسمارا یا
تصویر  .6دیو
تصویر  :4دیو آپاسمارا یا دیو فراموش
تصویر :5
ناتاراجا
مجسمة شیوا
رفت.
جا
بدان
ش��د
ي
م
همراهي
()Ati-Sheshan
71
()www.sasthaprakash.wordpress.com/2010
جاا  ،هیو
پراکریتی»
«
داستان آفرینش بهعنوان توهم جهانی با
www.sasthaprakash.wordpress.com/2010در
(
)
www.sasthaprakash.wordpress.com/2010
بود)و وجدال
ن��زاع
س��ختي به
ابت��دا به
ريش��یها در
آتی ششان( ( )Ati-Sheshanهمراهی میشد بادان
درآمده
زیبایی
صورت زن
ویشنو که به
ه به وسیله
نیزمتوجه
پرداختند ولي به زودي خشم و غضب آنها
صورش��كل
الجثه به
واقع غولي
آخرين بار
تعبیر میولي
مایه فریب
سعی که
است
عظيمو
اشکال
براي در
شود.
کردناد
و
شد
شیوا
متوجه
آنها
غضب
و
خشم
زودی
به
پرداختند
جدال
نزاع و
شیها در ابتدا به سختی به
ولیافسون او
س��حر و
كردند تا با
س��عي
ش��يوا شد و
مويلك ،عفريت دژخيم بر او حمله آورد .خداوند
قرباني،
ه��ای
مجسمهش
آتش آت
كنند .در
ناب��ود
پشت
فشرد
شیوااو
بر»روي
بر
پدیداربه
خود را
درندهومینوك
شکلباا و صو
هجومواست
عبارت
شدتمایا
پاي در
خشمگین.
گردد
کثرات
های
نمادیندردر
آوردازشایوا
واقعشد« و
ببريدرنده
ببری
شیوا،
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الزم است ،این تصورات و موهومات زیر پا گذاشته شوند.
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باال ،درك
چپذات و
گری این
برای تجلی
شود؛ بنابراین
.1از او
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.)703
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می (
دید».
خواهد
که این رقص را دوباره در تیالی مقدس مرکز عالم

 .1دست چپ پایین ،در این رقص چون خرطوم پیل کشانیده شده (تصویر  )1و آن اشاره به گانشا فرزند

«گانشا خدای محبوب ،هندویی با سر فیل است .وی مظهر دانایی و نیکوکاری است و او را برطرفکنندة موان
در آغاز کارهای دشوار از او نام میبرند( ».همان.)031 ،

مظاهر نمادین در مجسمههای شیوا
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 .1پای راس��ت شیوا در این مجس��مهها ،در حال
رقص ب��ر روی پیکر دی��وی (تصوی��ر  )6نمایش
داده میش��ود که آن را دیو فراموشی 1خواندهاند.
دیو فراموش��ی میتواند نماد «مایا» باشد« .مایا»
مفهومی پیچیده است که به افسون یا جادو اشاره
دارد .در داستان آفرینش بهعنوان توهم جهانی با
«پراکریتی» ،2هیوالی اولی همسان است« .از کلمة
«مایا» بهمعنی نیرنگ و حیله نیز تعبیر میش��ود.
در واقع اشکال و صور است که مایه فریب میشود
و موجب دلبستگی و توجه به «پراکریتی» و عالم
کث��رات میگردد .در واقع «مایا» عبارت اس��ت از
ش��کل و صورت که مایة غفلت آدمی از براهمن و
توجه او به پراکریتی میباشد( ».گیتا.)38 :1385 ،
با توجه بهمعنای «مایا» میتوان نتیجه گرفت ،رقص
صفتی
نمایانگر
دستیوا
دست ش
تصویر.7:6چهار
تصویر
شیوا بیانگر این است که اگر بنا باشد ،ذات مطلق
استاست
صفتی
نمایانگر
هر یهرکیک
شیوا
چهار
())www.sasthaprakash.wordpress.com/2010
(www.sasthaprakash.wordpress.com/2010
خود را بر کسی متجلی کند ،ابتدا باید آن شخص
به این درک برس��د که این کث��رت و صورتهای
جهانی توهمی بیش نیست و در عین حال همگی
مودرا» 3میگویند« .این مودرا که در رقص ش��یوا
 .5در دست راست باال ،طبل کوچکی (تصویر  )1را گرفته که بهوسیلة آن ضرب میگیرد .این طبل «دامارو
صوری متجلیش��ده از یک ذات مطلق هس��تند.
شاهد آن هس��تیم ،حالت عدم ترس است .درواقع
خودراراازباالدو جمجمة سر یك پسر و
کاسه
دستاین
خدایان،گذشته
است .در
تشکیلکهشده
مابقیضربی از
اس��ت وساز از
تنها اوس��ت که حقیقی این
راست
یکی از
موهوماتیدو کاسههنگامی
طبق عقاید آنها نیمی از بدن
یو
شود
حمایتنواخته می
توسط شیوا
مریداناغلب
برد،دامارو»
هند «
ساختند.
در آدرنها باعث
میشدن
بیش نیستند که توجه و غرق
سازد
برخوردار م
خود را از
اعتقادات مردممی
برای
دورشدن و فراموش��ی از او منیمیةشود؛
و ترس را دور میکند( ».هال.)270 :1380 ،
بنابرایناست.
دیگر آن زن
تجلیگری این ذات و درک حقیقت الزم است ،این
 .4دس��ت چپ پایین ،در این رقص چون خرطوم
تصورات و موهومات زیر پا گذاشته شوند.
پیل کشانیده شده (تصویر  )7و آن اشاره به گانشا
 .2در این مجسمهها ،دست چپ باال ،اللهای آتشین
فرزند شیوا است« .گانشا خدای محبوب ،هندویی
گرفته (تصویر  )7و مظهر ش��علههای فانیکنندة
 15دانایی و نیکوکاری
با س��ر فیل اس��ت .وی مظهر
خلق��ت و انحالل عالم در پای��ان یک دورة جهانی
است و او را برطرفکنندة موانع مینامند و در آغاز
اس��ت« .کلیة مکاتب هندو به فرضیة ادوار جهانی
کارهای دش��وار از او نام میبرند( ».همان.)382 ،
معتقد بودهاند و آن را بهصورت دوران منظم انحالل
 .5در دس��ت راست باال ،طبل کوچکی (تصویر )7
و خلقت پی در پ��ی میدیدهاند که به موجب آن
را گرفته که بهوسیلة آن ضرب میگیرد .این طبل
4
آفرینش در آغاز زم��ان به وقوع میپیوندد و ادوار
«دامارو» نام دارد .این س��از از ضربی از دو کاسه
انحط��اط و اضمحالل خ��ود را میپیمایند و بر اثر
تشکیل شده اس��ت .در گذشته این کاسه را از دو
انحالل ،کائنات و موجودات به اصل باز میگردند و
جمجمة سر یک پسر و یک دختر میساختند .در
از نو بنیان میشوند .اعصار و ادوار خلقت و انهدام
اعتقادات مردم هند «دامارو» اغلب توس��ط شیوا
آفرینش تا ابد ادامه دارد( ».شایگان.)25 :1362 ،
نواخته میش��ود و طبق عقاید آنها نیمی از بدن
 .3دست راست باالگرفتة شیوا (تصویر  )7را «آباگا
شیوا مرد و نیمة دیگر آن زن است.
 .2پراکریتی ،صورت یا وضع اصلی هر چیزی است.

1. Apasmara

3. Abaga mudra
4. Damaru

15
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ویشنو و شیوا ظاهر میشود( ».شوالیه.)133 :7031 ،

16

کوماراسوامی بر اس��اس منابع هندو معتقد است
که آفرینش از نوای طبلی برخاس��ته اس��ت و این
طبل عالمت صوت و اش��اره به وحی الهی و کالم
مقدس( 1اوم) است« .طبل نماد صدا ،آواز آغازین،
حقیقت الهی و مکاشفه است و مظهر همة ایزدان
تندر است و در رقصهای خلسهآور مورد استفاده
قرار میگیرد .طبل ش��یوا صدای آفرینش آغازین
را تولی��د میکند( ».کوپ��ر« .)252 :1379 ،دین
تصویر )om)www.religionfacts.com/2010 .8
هندو برای صدا نیروی فراوانی قائل است .در آغاز تصویر )om(www.religionfacts.com/2010 :7
مرتکب میش��ود به ص��ورت تأثراتی بس لطیف و
عصر ودایی ،کاهنان با سرودهای مقدس با خدایان
س��وائقی پیگیر در ضمیرش اندوخته میش��وند و
ارتباط برقرار میکردند( ».شاتوک.)75 :1380 ،
 .3پای چپ شیوا در این رقص بلند شده است که مظهر آزادی ارواح و پناهگاه ابدی آنها و عرضهکنندة رستگاری است
چون نیروهایی نهفت��ه و پذیرنده و منفعل ضبط
«اوم» (تصوی��ر  )8در صدر تمام الفاظ آواز آیینی
هندوان معتقد هستند که روح آدمی از زمان بیآغاز در چرخ بازپیدایی محصور است و هر دم و هر آن ،از مرتبهای به
«
میگردند و به علت شکوفایی و به ثمر رسیدن این
قرار دارد و اولین «مانترا» 2اس��ت ،همچنین یکی
تأثرات اس��ت که انسان به قالب دیگری در میآید
از قدرتمندترین «مانتراها» در مذهب هندو است؛
16یکند( ».شایگان)22 :1362 ،
و حیات نوی آغاز م
قویتری��ن نماد الوهیت که در بیرون بدن تلفظ و
ای��ن مفهوم به زیبایی در حرکت پای چپ ش��یوا
در درون ب��دن عمل میکن��د« .اوم» چکیدهای از
مشهود اس��ت و همان رهابودن پای شیوا در این
دم پروردگار ،در س��نت ودایی ،وقتی خدای خالق
مجس��مه که به هیچ نقطهای تکیه ندارد ،اشاره به
ای��ن ترکیب را ایجاد کرد و آن را برای بیدارکردن
همین مفاهیم رستگاری و رهایی است.
همه چیز فراخواند ،نیرویی در کهکشان به حرکت
 .7مجس��مة شیوا روی پایة گل نیلوفر قرار گرفته
درآمد و جهان را باعث ش��د« .مفهوم کلی اوم ،با
است .گل نیلوفر نماد تولد و مرگ است .گلی است
این واقعیت کامل میشود که سه حرفی که آن را
که هس��تی از آن نشئت میگیرد و از بین میرود؛
تش��کیل میدهد ،شامل ضرباهنگی سهتایی است
مظهر کیهانی است که از آبهای آشفتگی آغازین
ک��ه همانقدر در تفکر هن��دو اهمیت دارد که در
بهصورت خورش��یدی خارج شد که در آغاز دنیا از
سازمانیافتن جهان و کیهانشناسی هندو .در این
نیلوفر برآمد .نیلوفر نماد انس��ان فوقالعاده یا تولد
باب باید بیان داش��ت که باری تعالی س��ه وجهی
الهی نیز هست؛ زیرا بدون هیچ ناپاکی از آبهای
اس��ت و به صورت برهما ،ویش��نو و ش��یوا ظاهر
آلوده خارج میشود.
میشود( ».شوالیه.)286 :1382 ،
 .8در مجسمههای شیوا حلقة آتشینی او را احاطه
 .6پای چپ ش��یوا در این رقص بلند ش��ده است
کرده است.
ک��ه مظه��ر آزادی ارواح و پناهگاه اب��دی آنها و
«حلقه از چند لحاظ با نماد دایره در مفهوم ابدیت،
عرضهکنندة رس��تگاری اس��ت« .هندوان معتقد
ت��داوم ،الوهیت و زندگ��ی ش��باهت دارد .مظهر
هس��تند که روح آدمی از زم��ان بیآغاز در چرخ
حفاظت ،کمال و زمان دورانی است .آتش نیز نماد
بازپیدای��ی محص��ور اس��ت و هر دم و ه��ر آن ،از
نیروی زندگیبخش ،تجدید حیات ،ویرانی ،تبدیل
مرتب��های ب��ه مرتب��ه دیگ��ر و از قالبی ب��ه قالب
یا گذر از مرحلهای به مرحله دیگر است و از جایی
دیگ��ر در میآید .تجاربی ک��ه وی در این مراحل
که نابودکنن��ده دروغ و جهل و وهم و مرگ و نیز
پیوس��ته دگرگون به دس��ت میآورد و اعمالی که
سوزاننده ناپاکی هستند ،مظهر حقیقت و معرفت
به شمار میروند( ».کوپر.)4 :1379 ،
1. Om
 .2مانترا ( )mantraیا ذکر در مراقبه ،غالباً واژهای بیمعنی اس��ت که
«ای��ن هالة ف��روزان که ب��ر آن گلهای آتش��ین
صرفاً یک فرکانس صوتی دارد .یک صدا و صوت است که نه معنی دارد
گوناگونی میافروزند و خاموش میش��وند ،تمثیل
و نه مفهوم و نه فکر را به خود مشغول میکند.

ایجاد و احی��اء پیدرپی کائنات ناپای��دار و گذران
است که طی ادوار بیشمار جهانی یک چندی باقی
میمانند فانی میشوند( ».شایگان.)259 :1362 ،

تفسیر رقص شیوا

1. Nadanta
2. Pancakritya
3. Shrishti
4. Sthiti
5. Samhara
6. Tirobhava
7. Anugraha
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در این بخش معنای رقص نادانتای شیوا را بررسی
میکنیم ،آنگونه که مفسرین رقص شیوا از روی
متون الهی استنباط کردهاند.
«پروردگار ما رقصنده است و مانند گرمايي كه در
هيزم نهفته اس��ت قدرت خود را در جس��م و روح
پراكن��ده ميكند و آنها را نيز به رقص ميآورد».
(کوماراسوامی.)139 :1372 ،
این رقص در حقیقت ممثل و نمودار پنج اس��م یا
پنج 2اوست که عبارتاند از:
 .1طبلی که در دس��ت اوس��ت ،مع��رف آفرینش
3
اس��ت که به زبان سانسکریت آن را «شریشتی»
بهمعنای رحمت شامله ،خلقت و کمالبخشیدن
گویند؛  .2ابقاء یا «س��تهیتی» 4بهمعنای حفظ،
5
ابقا ،استمرار و تأیید است؛  .3انهدام یا «سامهارا»
بهمعنای نابودی ،کمال و در حقیقت بازگردانیدن
کائنات به مبدأ اس��ت که نماد آن ،همان آتش��ی
است که در دس��ت چپش قرار دارد؛  .4استتار یا
«تیروبهاوا» 6ب ه معنای حجاب ،ستر ،تجسم و وهم
و خیال ،همچنین آرامش بخش��یدن اس��ت و در
حقیق��ت واقعیت الیتناهی در پس مظاهر تخیلی
«مایا» اس��ت که در مجس��مهها با لگدمالکردن
کوتولة فراموشی توسط شیوا نمایش داده میشود
 .5عنایت و اکرام یا «انوگراها» 7بهمعنای نجات،
رهایی ،رس��تگاری ،فی��ض و عنایت اس��ت و در
حقیقت رس��یدن ب��ه آرامش ابدی اس��ت که در
مجسمهها با باال و پایینآوردن پا و کندن از زمین
و در حقیق��ت کندن از این دنی��ای وهم و خیال
است ،نشان داده میشود.
«این فعل کیهانی با فیض عام و رحمت ش��امله از
1

خصایص مهم و برجس��تة رقص است .بنا به گفتة
کوماراس��وامی رقص شیوا ،روشنترین تجسمی از
فعالیت خداوند است که هر هنر و مذهبی میتواند
به آن ببالد چون ربالنوع مظهری از برهمن است
پس فعالی��ت او یکی از دهها هزار تجلیات برهمن
در جهان است.
«رقص شیوا ،یعنی بزرگجهانی که در حالت رقص
است یعنی سیالن بیوقفه انرژی که در بینهایت
ش��کل و الگو در یکدیگر ذوب میش��وند( ».کاپرا،
.)247 :1368
مجسمههای رقص شیوا ترکیب و تلفیقی از علم،
دین و هنر هستند .عالوهبر اینها نکتههایی که در
ساخت مجسمهها رعایت شده ،اهمیت بسیار دارد:
«در تندیس کالس��یک ش��یوای رقصان ایستایی
هن��ر پیکرهس��ازی و ضربآهنگ رق��ص به نحو
کاملی با هم ترکیب میش��وند :حرکت ،به صورت
دوران پیرامون محوری ثابت تصور و تصویر شده
و چون به چهار اش��اره یا حرکت نمونه دس��ت و
پای تقسیم گشته که مانند مراحلی متوالی پشت
هم میآیند ،میتوان گفت که آن حرکت در پهنه
و گس��تره خاص خود آرمیده و ساکن شده است؛
حرکت مذکور ابتدا متحجر و انجمادیافته نیست،
اما ضربآهنگش در نس��خه ی��ا صورت متداولش
که ایس��تا است گنجیده ،بس��ان آبی در ظرفی و
بدینگونه زمان ،در زمان بیزمان ،زمان سرمدی
و ازلی ،مندمج گش��ته و به تمامیت و کمال خود
رسیده است .اندامهای خدا چنان باز میشوند که
پرس��تنده بیننده پیکره از رو به رو ،همه اش��کال
آن را یکس��ره مش��اهده میکند و آن اش��کال در
پهنه دایره آتشینی که رمز ( )prakritiاست ،ثبت
شدهاند ،بیآنکه کششها یا گرایشهای چندگانه
( )Polyvalenceپیک��ره در فض��ا ،ب��دان س��بب
کاس��تی گیرد؛ برعکس از هر س��و ک��ه پیکره را
بنگریم ،تعادل ایس��تایی کامل است ،بسان تعادل
درختی که در فضا چتر میزند .ریزهکاری یا دقت
در نمایش حجم و جس��م با پیوس��تگی الینقطع
حرکات و اشارات ،جوش میخورد( ».بورکهارت،
.)46 :1369
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چنانکه مالحظه شد ،رقص شیوا مجسمکنندة پنج
نیروی فعالة خداوند است که از اصول حکمت الهی
هنر اس��ت .مجس��مة زیبا و دلفریب شیوا حاصل
افکار و تصورات فالس��فه و هنرمندان هند است و
نهایت ذوق و مهارت در آن بهکار رفته است.
در این رقص رمز فعالیته��ای پنجگانة پروردگار
بهخوبی نش��ان دادهمیش��ود .اولین حرکت شیوا
نش��انة آفرینش اس��ت .دومین حرک��ت حفظ و
نگاهداری تعادل آن اس��ت .حرکت س��وم ،گذشت
عمر و تجدید حیات را نشان میدهد .حرکت چهارم
پیدایش اش��یای حقیقی و ص��ور فرضی و موهوم
آنها را در گذشته و حال مجسم میکند .حرکت
پنجم تجس��م عصر بخشایش است که موجودات،
رس��تگار میش��وند و نجات مییابند؛ همانکه در
زبان سانسکریت به آن نیروانا میگویند.
آیین شیوا مظهر حقیقت و قوت است ،مظهر قوت
اس��ت از آن جهت که بر آف��اق و انفس حکمفرما
میشود؛ میآفریند و فانی میکند ،هم خالق است
و هم مهلک ،عامل هالک و فنا نه از آن سبب که
داعی خشم و قهری در کار او باشد.
ق اساطیر این رقص در چیدامبارام-
رقص ناتاراجا طب 
مرکز جهان -و پیش خدایان ،ریشیها و حکیمان
صورت میگیرد .در مجسمههای برنزی ،این خدا
هم خالق و بخش��نده است و ه م آزاردهنده و هم
ح نگونبخ��ت را ب��ا لطف و احس��ان از دریای
اروا 
«سامس��ارا» میگذران��د و ب��ه س��احل آرامش و
رستگاری میرساند.
در این مجس��مههای برنزی که در جنوب هند نیز
ت راستش
دیده میشود ،شیوا با چهار بازو که دس 
ن ضرب
باالس��ت ،طبل��ی را در دس��ت دارد و با آ 
ی خداوند و
میگیرد .در واقع طبل نش��انی از وح 
کالم مقدس (اوم) میباشد و از طرفی نشاندهندة
صوت نیز شمرده میشود؛ صوتی که در جهانبینی
هند س��ایر عناصر چهارگانه از آن ناش��ی شدهاند.
در دس��ت چپ باال ،اللهای آتش��ین دیده میشود
ک��ه معرف از بینرفتن جه��ان در پایان یک دورة
جهانی است .دست راس��ت پایین بهمعنی نوعی
ترسنداش��تن و انگشتان این دست نیز بر حمایت

موج��ودات اش��ار ه میکند .پای چپ او نش��ان از
آزادبودن و جایگا ه و محل امن ابدی آنهاست .پای
ی به شکل الکپشت گذاشته شده
راست بر اهریمن 
ن معنی
ن فراموشی میخوانند ،به ای 
که او را اهریم 
ف میشود.
که انسان توجهش به سوی حق معطو 
این مجس��مه بر پایهای از گل نیلوفر استوار شده
ن هالة
و هال��های از آتش دور او را گرفته اس��ت .ای 
ت گذران
آتش ،تمثیلی از ایجاد و احیای مدام کائنا 
است که کوتاهمدتی میمانند و از بین میروند.
اهميت ذاتي رقص ش��يوا در س��ه چيز است :اول
صورت رقص موزون و هماهنگ او كه رمز و تمثيل
منبع و منشأ تمام حركت در جهان است ،بهوسیلة
كمان نش��ان داده شده اس��ت؛ دوم آنكه غرض و
غايت رق��ص او ،رس��تگاركردن و آزادكردن ارواح
مردم از دام وهم و خيال اس��ت؛ س��وم آنكه محل
رقص او ،چيدامبارم ی��ا مركز عالم ،در درون قلب
انسان است.
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