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باربــادور1، بزرگ ترین بنای یادبود بودایی اســت که در شــرق 
آســیا در اندونزی قــرار دارد. باربادور طی ســال های 778 تا 
850 میالدی ســاخته شد و حدود ســال 1000 میالدی، زیر 
خاکسترهای آتش فشــانی مدفون گشت و تا سال 1814 که یک 
انگلیســی آن را یافت، در زیر انبوهی از گیاهانی که بر روی آن 

روییده بودند، پنهان بود.
باربــادور یــا بوروبــودور، بــا تــراش دادِن یک تپه ی ســنگِی 
 آن حدود صد و 

ِ
خاکســتری رنگ ســاخته شده اســت. هر ضلع

بیســت متر است و ارتفاع آن بیش از ســی متر. این بنا، به شکل 
 اصلی اســت: یک مربع به عنوان 

ِ
یک هرم پلکانی با ســه سطح

قاعده و زیربنا )قســمت شــماره 1 در عکس(، یک سطح میانی 
شــامِل پنج تراس مربع شــکل )قسمت شــماره 2 در عکس(، و 
یک سطح باالیی شامِل ســه تراِس دایره ای شکل )قسمت شماره 
3 در عکس(. مجموعا می شــود ُنه بخش. )عدد نه در بودیسم، 
عددی رازآمیز تلقی می شود(. در مرکِز بنا نیز یک استوپا )سازه ی 
ناقوس ماننِد( بزرِگ تک وجود دارد  )قسمت شماره 4 در عکس(.

معبد باربادور
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ُپ  سااره هسماس  

در حقیقت باربادور هم یک معبد است و هم یک دوره ی آموزشِی 
 اصلِی 

ِ
کامل از دین بودایی )مکتب ماهایانه(. هر یک از سه سطح

بنا، نمایان گِر یکی از مراحِل سلوک است و رهرِو مسیِر بوداشدن 
)=بودی ســاتوا( )و آرماِن او یعنی »روشــنایی«( را نمادپردازی 
می کند. باربادور، ســمبلی است از یک ســفر معنوی. زائِر این 
بنا، باید از پلکاِن شرقی شــروع کند و قبل از رسیدن به باالترین 
 

ِ
نقطه، در جهِت عقربه های ســاعت، در اطراِف هر یک از سطوح

ُنه گانه ی بنا، قدم زند؛ مســافتی حدودا پنج کیلومتری. به منظور 
احترام، معمول این اســت که وقتی زائر در حاِل راه رفتن اســت، 

استوپا )سازه ی ناقوس ماننِد( مرکزی، در سمت راست او باشد.

 بنا، امیال و آرزوهای دنیوِی بشر، در قالِب 
ِ

در پایین ترین ســطح
صدها کنده کاری و نقش برجســته نشــان داده شده  است. قلمرِو 
حس  که در آییِن بودایی، پایین ترین ســپهر اســت گویای احواِل 
انســان هایی که اســیِر امیال و آرزوها هســتند. در این تراس ها، 
نقش برجســته ها صحنه هایی را نشان می دهند که آثاِر گریزناپذیِر 
اعماِل خوب و بد را را نشان می دهند؛ به عنوان مثال این که چگونه 
شند و می پزند، 

ُ
کسانی که موجودات زنده را شکار می کنند، می ک

در تناسخ ها و حیات های بعدی شــان دچار درد، رنج و سوختن 
خواهند شــد. آن ها هم چنین نشان می دهند که افراِد نادان چگونه 

وقت خود را در سرگرمی ها و بیهودگی ها تلف می کنند.

 بعد، نقش برجسته ها، 
ِ

بعد از این صحنه های زندگی روزمره، در سطح
سپهِر میانی یا »قلمرِو شکل ها« ]ظواهر و فرم ها[ را نشان می دهند: 
 حاِل انســان هایی که خود را از دسِت امیال و خواسته ها رها 

ِ
شرح

ســاخته اند اما هنوز هم در بنِد خودبینی و خودپرستی هستند. در 
این تراس ها، موضوع و مضموِن نقش برجسته ها عمیق تر و معنوی تر 
می شود و آموزه های متوِن مقدِس بودایی )ماهایانه( بازگو می گردند: 
این که چگونه به شناخت و کشِف خویشتِن خود بپردازیم و چگونه 
رهرِو مسیِر بوداشدن )=بودی ســاتوا( باشیم )که تصور می شود با 
قت برای همه ی مخلوقات و وقف کردِن تمام وکامِل خویشتن 

َ
ــف

َ
ش

برای رستگارِی همه ی آفریده ها به دست می آید(.
باالترین سطح، »قلمرِو شکل ناپذیری« یا جدایی از جهاِن مادیات 
را به تصویر کشیده اســت و انسانیتی را نمادپردازی می کند که از 
امیال و ظواهر رها شده اســت. در این تراس های دایره ای شــکل، 
نقش برجسته ها به تدریج کم تر و ایستاتر می شوند. البته از صراحت 
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کید  و بی پردگِی شــکل ها، کاسته نمی شــود، اما، در طراحی، تأ
زیادی شده است بر یکسان شدن، قائم بودن و قاب های چهارگوِش 
ایستا و رسمی ای که چهره ها و پیکره های تکرار شونده ای را در خود 

جای داده اند. بر لبه ی این تراس ها، 72 استوپا )گنبِد ناقوس مانند( 
قرار دارد؛ که در دِل بسیاری از آن ها مجسمه ای از بودا جای گرفته 
است. 72 گنبِد ناقوس ماننِد روی تراس های دایره ای، نمادی اند از 

»به روشنایی رسیدن«های ناتمام و هنوز به فرجام نارسیده.
باالترین تراس، که گنبِد آن حاوِی تصویری ناتمام از بوداســت، 
نمادی اســت از نیروانا )مقصد نهایی آیین بودا؛ وادی ای عاری 
از امیال، نفرت، خودبینی و ســرانجام رها از رنج و تولد مجدد(؛ 
وضعیِت معنوِی نهایی ای که توصیف ناشدنی است. سرانجام در 
مرکز، همه چیز از حرکت بازمی ایســتد و طراحی و نقش ونگار، 

کامال فرمان برداِر دایره ای است که استوپا را دربرگرفته است.
اگر از باال به باربادور نگریســته شود، شبیه به یک مانداال است. 
مانداال دایره ای اســت درون یک مربع که از اشکال مقدس آیین 

بودا محسوب می شود و نمادی است برای کیهان.
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باربادور، به طور کلی نمادی اســت از حرکت، گذار و تغییِر 
 تجلِی 

ِ
انســان در دیــن بودایی؛ گــذار از پایین ترین ســطوح

واقعیــت )قاعده ی بنا(؛ گذار از میــاِن مجموعه ای از مناطق 
که بازتابی از وضعیت های روان شناختِی انسان اند؛ و حرکت 
به ســوی وضعیــِت نهایی یعنــی به روشنایی رســیدِن معنوی 

بنا(. )قله ی 
وحدتی که بر سرتاسِر بخش های این بنا حکم فرماست، به شکلی 
گیرا نشان گِر وحدت کیهانی ای است که نوِر حقیقت در سرتاسِر 

اجزایش گسترده شده است.
 

ِ
هدف آن اســت که بازدیدکننــده در حیِن باال رفتن از ســطوح

باربــادور، تحّول یافته و دگرگون گردد و هــر چه به قله نزدیک تر 
می شود، با تصاویری مواجه شود که تعالیمی به تدریج عمیق تر و 

عمیق تر را عرضه می کنند.
در گذشــته، این بنا، به نوعی محِل مقدســی برای عموم مردم 
بوده اســت؛ کانونی برای دین داری و زندگــِی آن ها و مکانی 
بــرای مروِر پیوســته و به یــادآوردِن آموزه های دین شــان. هر 

ســاله، در مراســِم »وایســاک« )Waisak(، که زیر نوِر ماه 
شــِب چهارده )کامل( برگزار می شود، هزاران راهب بودایی با 
بودور  رداهای نارنجی رنگ، در صفوفی آیینی، به ســمت بورو
به راه می افتند؛ برای بزرگداشــِت ســفر بودا برای »رسیدن به 

روشنایی«.
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