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 رمزشناسی دست و انگشتانعنوان: 

 نویسنده: شروین وکیلی

 ۱۳۹۷تاریخ نگارش: 

 ی فرهنگی هنری خورشید راگاموسسه

 نقل قول از این کتاب با ذکر مرجع آزاد است
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 نامهشیوه

مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار ایست از نویسنده به کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده آن هیچ ایرادی ندارد و

شار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انت

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید 

اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه  (sherwin_vakili@و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. چه کتاب یا چه رده صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی(

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

کالسها و نوشتارهای دیگر این نویسنده و فایل صوتی و تصویری همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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ترین تمدنی است که بر زمین شکل گرفت و دیرپاترین سیستم اجتماعی انسانی تمدن ایرانی قدیمی 

ی نظامهای تمدنی با بسامدی منظم نمود است که تا به امروز دوام آورده است. در کنار گسستهایی که در همه

ای سیاسی و دینی و از آنجا ههای نمادین تا گفتمانهای چشمگیری هم داریم که از نظامیابند، پیوستگیمی

 یابد. تا سبک زندگی و زبان بدن تداوم می

ی بسیار دهد، دیوارنگارهیکی از اسنادی که پیوستگی سیاسی چشمگیر در تمدن ایرانی را نشان می

ذهاب است. ی آنوبانینی در سرپلدیوارنگارهاست که اقتباس و رونوشتی از در کرمانشاه مهم و مشهور بیستون 

)حدود ی سوم پیش از میالد ی هزارهبانینی شاه دولت لولوبی بود که در لرستان امروز مستقر بود و در میانهآنو

بینیم که ی سرپل پدید آورد. در این نگاره آنوبانینی را میای اکدی بر صخرهاش را با کتیبهنگاره پ.م(  ۲۳۰۰
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بخشِ ایشتاد با بندی دو اسیر دیگر را نوی پیروزیپای خود را بر تن شاه رقیب خود نهاده و روبرویش ایزدبا

 اند. آورد و زیر پایش شش اسیر دیگر در ابعادی کوچکتر بازنموده شدهبه حضورش می

پ.م پس از پیروزی بر رقیبان و شورشیان و استقرار بر تخت سلطنت  ۵۲۲داریوش بزرگ در سال  

بر کوه بیستون حک کرد و این صد و بیست کیلومتر  ی عظیمیهخامنشی با الهام از این نگاره نقش برجسته

ی آنوبانینی بود. در اینجا هم شاهنشاه را در برابر صف بعد از نگارههزار و هشتصد سال تر و حدود جنوب

ی اهورامزدا را بینیم و بردیا که رقیب اصلی داریوش بوده افکنده در زیر پایش ترسیم شده و نگارهاسیران می

 یوش داریم. در برابر دار

ی کمابیش همسان سیاسی فاصله است، برخی ای که بین این دو نگارهدو هزارهحدود ی در فاصله 

ریخت مانند ایشتار به موجودی اند. مثال ایزدبانویی انسانهای سیاسی و دینی دگرگون شدهاز نمادپردازی

پیکرهای خوار و کوچک و برهنه بازنموده بالدار و انتزاعی مثل فروهر اهورامزدا بدل شده و اسیرانی که با 

اند. در این میان تر و پوشیده در پوشاک و با کفشهایی در پایشان بازنموده شدهشده بودند، در هیبتی محترمانه

 شود، رمزگذاری حرکت شاه در دو نگاره است.یک تفاوت مهم دیگر که اغلب نادیده انگاشته می

یتی بیانگر و روشن ترسیم شده است. او کمانی را در یک دست و ی آنوبانینی شاه در وضعدر نگاره 

ی نبرد را در دست دیگر گرفته و کمابیش در همان شکلی بازنموده شده که در میدان جنگ تبرزینی آماده

ی معنایشکل دست و انگشت دهد. یعنی دستان او چیزی جز اتصال با ابزاری جنگی را نشان نمیداشته است. 

دهد. در این دیوارنگاره تنها حرکت دست ایشتار است که ان که در پیوند با ابزارها نشان میندارد، جز هم

 ی پیمان را باال برده و آن را برابر آنوبانینی گرفته است.  وضعیتی نمادین دارد. چرا که با دستی حلقه

ان سر و کار داریم. ای برای دست و انگشتی بیستون با رمزنگاری به نسبت پیچیدهدر مقابل در نگاره

بردیا که زیر پای داریوش افتاده، بر خالف دشمنی که زیر پای آنوبانینی نقش شده، سر خود را نگرفته و 
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دستانش را به صورت افراشته با انگشتانی کشیده به سوی داریوش باال آورده است. داریوش هم کمانش را 

یرجنگی گرفته و دست دیگرش با باال آورده و با کف به زمین تکیه داده و با دستی نوک آن را در وضعیتی غ

وضعیتی مشابه دارد و دستی را همچون داریوش و دستی  کند. پیکر اهورامزدا همدست به اسیران اشاره می

 دیگر را با حلقه همچون ایشتار باال گرفته است.

ان این دو نگاره، وقتی ی میی دو هزارهی این دو نگاره به قدر کافی روشنگر است. در فاصلهمقایسه

شونده با ظرافت  قواعدی پیچیده اند،کردههنرمندان یک پیام را در یک قالب و کمابیش در یک مکان ترسیم می

اند. بخشی از این رمزنگاری به چیزهایی مثل و جزیباتی افزاینده را برای رمزگذاری نقش خود به کار گرفته

گرفته است، اما برخی دیگر فارغ از ابزار است و ه فرد در دست میشده ککمان و حلقه و تبرزین مربوط می

شود. پرسش از الگوهای رمزگذاری این رده از حرکات دست، محور اصلی به حرکت خود دست مربوط می

 پژوهش کنونی است.

ایست برای رمزپردازی و نمادسازی دینی و از سوی بدن انسان از سویی خاستگاهی و سرچشمه

کشد و آنها را در ساخت کند که نمادهای پراکنده را به سوی خود میبستر جذبی عمل می دیگر همچون

هایی ارکان ساماندهی به نظم اجتماعی است. منفناوری بدن، یکی از نماید. ی خویش صید میکالبدشناسانه

ر خود را تنظیم شوند و در قالب نظمهایی نهادین کرداای از روابط اجتماعی با هم درگیر میکه در شبکه

هایی متمایز برای ناوبری بدن هایی خاص از حرکت و ترفندهایی ویژه برای رفتار و روشکنند، شیوهمی

شان عمل شان و اثرانگشتی از فرهنگای از جامعهشان همچون شناسنامهگیرند، که ترکیبخویش را فرا می

تر و های حضور قدرت اجتماعی هستند و نمایانهترین لنگرهاها در این معنا نخستین و بنیادیکند. تنمی

 شوند.پذیرد و توسط آن تعیین میجای دیگر از آن تاثیر میآشکارتر از همه
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ی مدارهای شناسی بدن بنیان نهاد که به مطالعهتوان نوعی جامعهداشت آغازین، میبر مبنای این پیش

های گره خوردن انضباطهای نهادین با ه شیوهنگاهی تحلیلی و سیستمی کقدرتِ حاکم بر تن بپردازد. 

شناختی حرکت را توضیح دهد، و الگوهای ترکیب شدن قدرت اجتماعی با لذت های زیستزیرساخت

روانشناختی را وارسی کند. این شیوه از پژوهیدنِ تن و این راهبرد برای تحقیق در معناها و نظمهای رسوب 

سیستمی نظرگاهی شناسی تاریخی تن را از ی نگریسته شود، نوعی جامعهکرده بر اندامها اگر در تداومی تاریخ

های کهن، آثار هنری و ی متناندازی پژوهشی که طرح پرسشهایی مهم دربارهبه دست خواهد داد. چشم

دهد و مسیرهای تکامل و تحول آنان را مورد های تاریخی گوناگون را به دست میهای تن در دورانفناوری

 دهد.قرار میتوجه 

ها گیری تنی زمین است، و دیرپاترین روند شکلی کرهترین تمدن پیوستهجایگاه قدیمیایران زمین 

ی معنایی ترین خزانهتوان انتظار داشت که پیچیدهدر پیوند با نهادها را در خود پرورانده است. بر این مبنا می

رمزگذاری اندامها را در این تمدن داشته باشیم. بازیابی و های تن و ای غنی و پرالیه از فناوریبندیو چینه

ها برای تاسیس هویتی بازخوانی این میراث تمدنی از آن رو ارزشمند است که بخشی از این نمادپردازی

ی کنونی جویانه میان مردمان کارآمد است و در زمانهمشترک و پایدار ساختن اندرکنشی مهرآمیز و صلح

به ویژه آنگاه که تحلیل این  شود.ه چنین هویت مشترکی بیش از پیش احساس میضرورتِ دستیابی ب

ی تمدن ایرانی نشان ها انسجام هویت جمعی و یکپارچگی نشانگان فرهنگی را در سراسر پهنهرمزپردازی

 دهد.

شک موقعیتی توانند در چنین پژوهشی کانون توجه قرار گیرند، دست بیهایی که میدر میان اندام

اش )خوردن مرکزی دارد. دست و چهره دو بخش کلیدی از پیکر آدمی است که گذشته از کارکردهای زیستی

ورزی و انجام کارها( کارکرد بیانگر و ارتباطی چشمگیری هم دارند. در میان این دو و تنفس و حس/ دست
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کند و هم در مقام اندام رار میدست به ویژه اهمیت دارد چون هم در قالب زبان بدن با زبان گفتاری پیوند برق

 کند.ورزی شکلی از رمزنگاری کارکردگرایانه را پیشاپیش بر خود حمل میاصلی دست

ها پرهیز کنیم، در این پژوهش تنها به برای آن که از پراکندگی موضوع و شاخه شاخه شدن داده

کند. یعنی ماعی داللت میای اجتمواردی توجه خواهم کرد که حالت دست بر رمزی و معنایی در شبکه

ورزی با ابزارها بازنموده شده را کنار خواهم مواردی که دست برای گرفتن چیزها یا حمل اشیا یا دست

این بدان معناست چربد. اش میی رمزنگارانه و ارتباطیگذاشت، چون در آنجا کارکرد عملیاتی دست بر سویه

مورد توجه قرار  -ر هنرهای تجسمی و گاه در متون نوشتاریعمدتا د–هایی از حالت دست را که تنها نمونه

 دهم که در آن این شرطها برآورده شده باشد:می

 را داشته باشیم.« دست خالی»نخست: دست با ابزاری همراه نباشد و به اصطالح 

کند، و شاهدی در کار باشد که حالت دوم: حالت دست طوری باشد که گویی پیامی را مخابره می

 را به موقعیتی اجتماعی، نقشی کارکردی یا کنشی ارتباطی مربوط سازد.دست 

ای از فضا سوم: حالت دست یکه نباشد، یعنی تنها در یک یا چند اثر محدود دیده نشود و در گستره

 و زمان تکرار شود.

چهارم: با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوع، تنها بر آثار بازمانده از ایران زمین تمرکز خواهم 

دهند، از ی آثار دیگری که رمزنگاری دست را نشان میکرد، با گوشزد کردن این نکته که تنوع و قدمت همه

، اروپا، آمریکای مرکزی و بینیم کمتر است. یعنی در تمدنهای دیگر )مصر، چینآنچه در تمدن ایرانی می

هم دیرپایی و هم قدمت  ،هم تنوعهندوچین و آفریقا جنوبی( و همچنین در فرهنگهای محلی گوناگون 

گوییم ی تمدن ایرانی میهای وابسته به دست بسیار کمتر از ایران زمین است و از این رو آنچه دربارهرمزنگاری

 .استها رمزگذاری شده آنچه که در سایر تمدن برای فهمدانست توان سرمشقی و قالبی میرا 
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از آنجا که رمزنگاری حرکات دست در تمدن ایرانی بسیار پیچیده و پرشاخه است، در این نوشتار 

. یعنی به بندی خواهم کرددر نظر خواهم گرفت و آن را در پیوند با پیچیدگی حرکت ردهچارچوبی زمانی را 

های تاریخی و معنای احتمالی حرکات دست را بر خواهم وها و نمونهترتیب زمانی پیش خواهم آمد و الگ

ها برای دیرزمانی . برخی از این حرکتشان از هم را وارسی خواهم کرداحتمالی و الگوهای مشتق شدن شمرد

نی در ترتیب زمااند. اند و برخی دیگر برای چند قرن یا چند هزاره باقی مانده و بعد منسوخ شدهتداوم یافته

ها را در نظر خواهم گرفت تا توالی روشنی از تحول حرکات دست به دست آید. تنها زمان پیدایش حرکت

هایی متفاوت را در طبعا حرکات نزدیک به هم را کنار هم خواهم آورد و در مواردی که حرکتی ثابت داللت

 انه و یکجا وارسی خواهم کرد.گذر زمان به خود گرفته باشد هم این معانی را در پیوند با همان حرکت یگ
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گاهبخش نخست:   اهخاست

 

 تا عصر نوسنگی سرآغازهاگفتار نخست: 

های بینیم. در نقاشیسنگی میهای هنری از پیکر انسان همان است که در هنر پارینهکهنترین بازنمایی 

کند، و آن هم سنگی الگویی داریم که به طور مستقیم با دست ارتباط پیدا میبازمانده در غارهای عصر پارینه

ها . این نقاشیکنمشان میخطاب «وارهدست»، که برای سادگی است «دست رنگ شده»های مشهور به نقاشی

ذاشتن گبا گذاشتن دست بر دیوار غار و پاشیدن رنگ بر رویش )نقش منفی( یا فرو کردن دست در رنگ و 

شده و تصویری به نسبت دقیق از دست هنرمند یا نزدیکانش محسوب ها )نقش مثبت( تولید میآن بر دیواره

 شود. می

اند و احتماال الگویی عام از آفرینش هنری در انسان ن یافت شدهها در نقاط گوناگون جهاوارهدست

ی این غار در اند. دهانهیافت شده راش آثاری است که در غار کوسکواند. یک نمونهخردمند باستانی بوده

کشف  1.م( توسط غواصی به نام هانری کوسکور۱۹۸۵) ۱۳۶۴متری زیر دریا قرار گرفته و در سال  ۳۷عمق 

ترین اند. اما قدیمیای آن در آب از بین رفتهی آثار دیواری این غار به خاطر فرو رفتن دورهعمدهشد. بخش 

شود. در این غار واره را شامل میدست ۶۵گردد و هزار سال پیش باز می ۲۷بخش از آنچه که باقی مانده به 

 2نقش جانوری هم یافت شده که نوزده هزار سال قدمت دارند. ۱۷۷

                                                           
1 Henri Cosquer 
2 Clottes et al., 2005. 
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. چه جای بحث دارد شانمعنای دقیقه این رده از آثار باستانی فراوانی چشمگیری دارند، اما با آن ک

دم »خود دست در مقام اندام کارورزی در این میان اهمیت چندانی نداشته باشد و تنها همچون  بسا که

 باشد.ای از تن به کار گرفته شده بخش از بدن برای نمایش حضور و نقش کردن سایه «تریندستی

 

 

 

 

 

  

 غار گوا تِوِت     غار الس مانوس )دستها(

کند آن است که ی غیرنمادین بودن دست در مقام دست را تقویت میمان دربارهشاهدی که حدس

هردو اندام بیانگر و وابسته به کنش ارتباطی  -هاها و هم مجسمههم نقاشی–این دوران  یهنرسایر آثار در 

ی آدمی است. این الگو تا پایان عصر نوسنگی تداوم شود و تاکید بر تنهبازنموده نمی)یعنی چهره و دست( 

دارد و مثال در هنر مصری و میانرودانی دوران نوسنگی هم دست و سر به شکلی کامال نمادین نمایش داده 

شوند و به ویژه انگشتان دست اغلب غایب می

غارها از این رو بعید نیست که نقش دستها بر  هستند.

 هم بر خودِ اندام دست تاکیدی نداشته باشد.

 ی غار پتاکارهنقش دستها در آستانه
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 هزار سال قدمت ۲۲تا  ۲۰با « ننه»، ونوس ویلندورف، و دو پیکرک 4از هولنشتاین اشتادل 3انسان-پیکرک شیر

 

 

 

 

 

-ی نقدهپیکرک زن از دورهو با قدمت هفت هزار سال، بلغارستان و اروپای شرقی  ،ساردینیاهایی از پیکرک: به چپ راستاز 

 پ.م( ۳۵۰۰-۳۴۰۰مصر ) ۲

 

ها جالب توجه است آن که ظاهرا حالت انگشتان و حتا دست به تنهایی اهمیتی آنچه در این پیکرک 

ی داشته( در تندیسها تکرار نداشته و فعل گرفتن شکم یا پستان )که احتماال داللتی جنسی و مربوط به بارور

                                                           
3 Löwenmensch 
4 Hohlenstein-Stadel 



16 
 

ی زمانی چشمگیری از سی هزار سال پیش تا پنج هزار سال پیش های مورد نظرمان در وازهشود. پیکرکمی

توان دهند. عناصر اصلی این الگو را میاند و همه کمابیش الگویی مشترک و ثابت را نمایش میشدهساخته می

 چنین خالصه کرد:

بازنمایی دست و اغلب نادیده انگاشتن انگشتان، و غیاب کلی دست در گرا بودن الف( غیرواقع

 سنگیهای ابتدای عصر پارینهپیکرک

شویم دستها سنگی به نوسنگی نزدیکتر میب( الگویی زمانی که بر مبنای آن هرچه از عصر پارینه

 کنندبرجستگی و اهمیت و ظرافت بیشتری پیدا می

شوند به خاطر اند و در جاهایی هم که بازنموده مینداشته پ( دستها گویی ارزش نمادین خاصی

 گرفتن اندامی دیگر )پستان برجسته یا شکمِ باردار( اهمیت دارند.
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 گرفتنِ پستانگفتار دوم: 

 

در بینیم. های میانرودان و ایالم باستان میها از رمزگذاری دست و انگشت را در نگارهکهنترین نمونه

ی چهارم پیش از میالد آغاز طوالنی که از ابتدای شهرنشینی و نویسایی در اواخر هزارهای به نسبت دوره

یابد، برای دورانی به ی قرن ششم پیش از میالد ادامه میشود و تا یگانگی سیاسی کشور ایران در میانهمی

است.  درازای بیست و شش قرن الگویی کمابیش ثابت و یکدست بر رمزگذاری دست و انگشتان حاکم

الگویی که در سراسر ایران زمین یکدست و همریخت است و به فرهنگی مشترک و بافت تمدنی منسجم و 

در این  .دهدسنگی را هم نشان میسنگی و پارینهو در ضمن پیوندش با عصر میان کندای داللت مییکپارچه

 دوران با این الگوهای عمومی روبرو هستیم:

یافت پ.م(  ۹۵۰۰)لی تپه اش در گوبکترین نمونهگی قدیم که کهننخست: تداوم همان سبک نوسن

ای ترین حالت دست در این سبک به پیکرهتوان آن را بومی ایران زمین دانست. برجستهن رو میایو از شده 

ترین لی تپه که کهنها یا شکم خود را با دستانش گرفته است. گوبکشود که در آن زن پستانزنانه مربوط می

ی ترین نشانهسنگی جهان و قدیمیی کالنترین سازهها در آن یافت شده، در ضمن کهنپیکرکنمونه از این 

ی ی باستانی در نزدیکی شهر حران در مرز ترکیه و سوریهسازماندهی نیروی کار بزرگ هم هست. این تپه

وب ایران غربی را به هم متصل امروز قرار دارد و در قدیم بر سر راهی تجاری قرار داشته که شمال و جن

 کرده است.می

دهد که دستانش را گرایی چشمگیر نشان میلی تپه زنی نشسته و فربه را با واقعپیکرک بانوی گوبک 

پیکرکی شبیه به آن که به پنج هزار سال بعد  های خود گذاشته است و انگشتانش نیز نمایان است.بر پستان

های مشهور دیگر در پیکرهاند. هویوک در همان نزدیکی یافتهپ.م( را در چاتال ۶۰۰۰-۶۳۰۰شود )مربوط می



18 
 

ها این پیکرک دهد.ی باالتری از انتزاع نشان میتل حلف در میانرودان کشف شده و همین حالت را با درجه

 اند.ی پنجم پیش از میالد تعلق دارد، از سفال ساخته شدهی ششم و ابتدای هزارهکه به اواخر هزاره

  

 

 

 

 

 

 پیکرک چاتال هویوک           حلفاز  پیکرک دو      تپهلیپیکرک گوبک

 

 

 

 

 

 

 

 )راست و چپ( ی سنددرههاراپا در و )میان( ی سوم پیش از میالد، یافته شده در آناتولی ی هزارهسه پیکرک زنانه از میانه
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 ، از آناتولیهایی از موکنایپیکرک، از راست به چپ: ایشتار بابلی، پ.م ۲۰۰۰آثاری از حدود سال 

 

بینیم که های زنانه را میهای فراوانی از پیکرکهمزمان با آغاز عصر کشاورزی در ایران زمین، نمونه

ی مستقیم هنر عصر نوسنگی و همین حالت را دارند و به این ترتیب هنر باستانی ایران زمین را باید دنباله

دوم پیش از میالد یعنی تا هزار سال بعد  یی هزارهاین الگو همچنان تا میانهسنگی قدیم در نظر گرفت. پارینه

های مشابهی از این حالت دست کند. نمونهنیز دوام دارد و در سراسر قلمرو ایران زمین رواج خود را حفظ می

شوند که پیش اند، و به بومیانی مربوط مییافت شدهبینیم که در یونان میهای فرهنگ موکنای را در پیکرک

پ.م(  ۱۶۰۰-۱۵۰۰ها با آنچه که قدری پیشتر )شباهت این پیکرهاند. زیستهاین قلمرو می ها دراز ورود یونانی

های فرهنگی در این ها و تماسای از وامگیریهای آناتولی داریم چشمگیر است و احتماال شبکهدر هنر هیتی

 میان در کار بوده است.
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شیردهی زنانه و نمادی از باروری زنانه باشد. ها تاکیدی بر نماید که این حالت گرفتن پستانچنین می

داده و احتماال مشتق دیگرش در عصر نوسنگی که نهادن دست بر شکم برجسته بوده نیز همین معنی را می

داده است. به این معنی دست در این تندیسها اهمیت چندانی ندارد و تنها کارکردش بارداری زنانه را نشان می

شود. از این رو این می دیگر )پستان شیرده یا شکم باردار( است که اصلی قلمداد میاشاره و تاکید بر اندا

های های عصر پیشانویسایی دانست و آن را از رمزپردازیی نظام دال و مدلولحالت دست را به نظرم باید ادامه

و جنسیت زنانه را ها پیوند میان این پیکرک شوند متمایز دانست.تری که به خودِ دست مربوط میپیچیده

کند. همچنین این نکته جای توجه دارد که هیچ برجسته بودن آلت تناسلی و تاکید بر موی زهار نیز تایید می

 ای یافت نشده که دستانش چنین حالتی داشته باشد.تندیس مردانه

 

  

 

 

 

 

 

 

پ.م/  ۱۸۰۰-۲۰۰۰پ.م/ اشنونه در میانرودان،  ۲۲۵۰-۲۴۰۰پ.م/ میانرودان  ۳ی هزارهموهنجودارو، میانهاز راست به چپ: 

 پ.م  ۲۶۰۰-۲۸۰۰مهرگَره، بلوچستان، 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  پ.م ۱۶۰۰-۱۹۰۰، میانرودان  پ.م ۱۷۰۰-۱۸۰۰تپه، کول  پ.م ۱۱۰۰-۱۵۰۰شوش، از پیکرک دو 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰-۲۰۰۰های زنان از سوریه، پیکرک 
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 وم پ.مسی های سوریه، هزارهپیکرک ی اول پ.ماوایل هزارهی دوم و آخر هزاره، مارلیک -املش  هایپیکرک

 

 توان گرفت: ی صریح میها دو نتیجهبا مرور این پیکرک

ی مستقیم روندی شده، در ایران زمین ادامهای که در آن پیکر انسان بازنمایی مینخست: سنت هنری

این روند با تداوم داشته است. و تا پس از آن سنگی تا پایان دوران نوسنگی است که از ابتدای عصر پارینه

حدود زمان تاسیس دولت هخامنشی ی اول پیش از میالد و همان الگوی بازنمایی تن و دست در ایران تا هزاره

های آن سنجاق سری فلزی از لرستان است که همین حالت را در زنی یکی از جدیدترین نمونهیابد. ادامه می

ی این که این حالت به نمایش دهد که مشغول زادن فرزند است و از این رو حدس ما را دربارهنشان می

ای از سنت هنری کنندهایست که چنین تداوم خیرهایرانی تنها نقطهتمدن کند. شده تایید میباروری مربوط می

-سنگیی پارینهدهد و در تمدنهای دیگر )مصر، چین، اروپا، آمریکای مرکزی و جنوبی( با پیشینهرا نشان می

 ای نداریم و یا آن که این سنت به عصر کشاورزی انتقال نیافته است.نوسنگی چنین دیرینه
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ها و حالت دست بر بنابراین در ایران زمین کانون مرکزی رمزپردازی مفهوم باروری زنانه با پیکرک

باید رقیب است. ی تداوم و استمرار در سطح جهانی بیبینیم که هم از نظر قدمت و هم از زاویهپستان را می

نامند( در مناطق شمالی و می ها ونوسهای ننه )که فرنگیترین پیکرکبه این نکته توجه داشت که قدیمی

های غربی ایران زمین کشف شده است و در همین قلمرو بیشترین تنوع ریختی را هم دارد. یعنی با آن که نمونه

، اما خاستگاه چسبندگی پیدا کردهاروپایی شهرت بیشتری پیدا کرده و به همین خاطر برچسب ونوس بر آن 

اش را در همین قلمرو طی کرده است، و چنان و سیر تحول اصلیتاریخی این سبک هنری ایران زمین بوده 

ها ادامه بینیم به هنر عصر کشاورزی ایران زمین منتهی شده و تا دو هزاره بعد همچنان با همان قالبکه می

 یافته است.

 

 

 

 

 

 (پ.م ۱۱۰۰-۱۵۰۰ی میانه )ایالمتندیسهایی از شوش، عصر 

 

دهد که از همان ابتدای کار و از ابتدای ها نشان میهای سبکی و همسان بودن رمزپردازیدوم: شباهت

اند. این ی هنری یکدستی داشتهی سوم پیش از میالد مردم ایران زمین بافت فرهنگی همسان و سلیقههزاره

شود، به ویژه در ی هم تایید میهای مربوط به تحول فناورنکته که با شواهد تاریخی و اسناد سیاسی و داده
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دهد. در واقع شباهت انگیزی را نشان میها شباهت شگفت«من/ دیگری»پرداخت هنری تن انسان و بازنمایی 

ی سند ی بلوچستان، شمال سوریه، میانرودان، ایالم، آناتولی و درهمیان آنچه طی دو هزار سال در مهرگره

ی ایران زمین توجیه ناپذیر نگی و هویتی یکدست در سراسر پهنهشده است، بی پذیرش بافت فرهساخته می

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مشوش، ابتدای هزارهاز تندیس ایالمی ایزدبانوی ناروندی راست: 

 ی سوم پ.م میان: ایزدبانویی ایالمی، هزاره

 ی اول پ.م، ابتدای هزارهسنجاق سر مفرغی، لرستانچپ: 
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 و تنبخش دوم: دست 

 

  : دست به سینهنخستگفتار 

 

بینیم که به شکل قرارگیری ای از داللتها را میی سوم پیش از میالد در ایران زمین شبکهاز ابتدای هزاره

ی سوم و دوم پیش از میالد روی هم رفته در چند رده جای شود. این حالتها در هزارهخود دست مربوط می

ای از همان توان آن را ادامهشود و میهایشان به ارتباط دست و سینه مربوط میکهنترینگیرند که یکی از می

رمزگانِ گرفتن پستان در دوران پیشاتاریخی دانست. در این حالت باال بردن دستها تا نزدیک سینه شکلی از 

این بستر را مخابره دهد و صورتهای متفاوت این حرکت پیامهایی متمایز در احترام به دیگری را نمایش می

 کند.می
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 شست باسینه  بهدست  الف(

 

لتی است که این حااست و « با شست سینه پیشدست »های این حرکت ترین نمونهیکی از قدیمی

انگشتان به هم گیرد. شود و کمی از بدن فاصله میدو دست جلوی سینه و باالی ناف در هم قفل میدر آن 

انگشتان پوشاند و ست راست روی دست چپ را میروند و اغلب دمانند و در هم فرو نمیچسبیده باقی می

در گودی کنار م هشست هر دست گیرند. در آغوش میای با زاویهدست زیرین از زیر کف دست زبرین را 

  .هستندبه صورت راست و رو به باال  هاگیرد و خودِ شستشست دست دیگر جای می

 

 

 

 

 

 گیرسو پسر گودآ، دو تندیس از گودآپ.م(: از راست: زنی ناشناس، اورنین ۲۰۲۰-۲۰۴۰های شهر الگاش در سومر )تندیس

 

های فراوانی با این حالت در بینیم و دو مرکز مهمی که تندیساین الگو را به ویژه در هنر سومری می

ی سوم پیش از ی دوم هزارهاند، شهرهای باستانی الگاش و ماری هستند که به ویژه در نیمهآن یافت شده

هایی از این حالت سوم پ.م نمونهی دهند. از هزارههای خود نمایش میمیالد چنین حالتی را زیاد در پیکره

بینیم. به ویژه گودِآ که انسی )امیر( شهر الگاش در میانرودان های میانرودانی و ایالمی میدست را در تندیس
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های هایی با حالتی مذهبی از خود به جا گذاشته، اغلب در این حالت تصویر شده، و از کتیبهبوده و تندیس

کاری کاهنی بلندپایه هم بوده است. از شهر الگاش )گیرسو( در سومر هم کنده دانیم کهبازمانده از او می

 دهد. مشابهی در دست داریم که قدمتی بیشتر دارد و همین حالت را نشان می

 

 

  

 

 

 

 پشت و روی شیربانوی گونول     ی الصباحپیکرک مجموعه

 

دست البته به میانرودان محدود نبوده و چنین حالتی را جسته و گریخته در  این سبک از بازنمایی 

ی سوم های گودآ، در ابتدای هزارهبینیم. چند قرن پیش از ساخته شدن پیکرکنقاط مختلف ایران زمین می

ی جنوب غربی ایران زمین )احتماال شوش( از سنگ پ.م( تندیس کوچکی در گوشه ۲۸۰۰-۳۰۰۰پ.م )

داری با شهرت دارد، چون مجموعه 5«شیربانوی گونول»شد که شاهکاری هنری است و امروز به نام تراشیده 

.م( چوب حراج خورد و باالترین بهایی که در ۲۰۰۷) ۱۳۸۶این نام آن را خریده است. اثر یاد شده در سال 

                                                           
5 Guennol Lioness 
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ک موجودی تنومند با ای پرداخت شده، بابت خریداری آن هزینه شد. این پیکرتاریخ هنر برای خرید مجسمه

 دهد که دستانش را به همین شکل در برابر خود نگه داشته است. سر شیر ماده را نشان می

های این رده سرش را به عقب برگردانده است. تندیس جالب آن که بر خالف حالت باقی تندیس

دارد و کمابیش همان  ی الصباح در کویت قراردیگری با ریخت همسان با شیربانو را داریم که در مجموعه

انگشتان این شیرهای سنگی البته حالتی مبهم  کند.دهد و بر رواج این سبک هنری داللت میطرح را نشان می

تواند به قفل شدن دست با زاویه باشد که در اینجا مورد نظر ماست، یا بر هم نهادن عادی انگشتان دارد و می

 عدی بدان خواهیم پرداخت.بدون زاویه دادن به دست باشد که در بخش ب

 

 

 

 

 

 

 

 ، تل اسمر، اشنونَه، گیرسوایسین؟؛ از شهرهای )از راست(: ی سوم پ.می هزارهچهار تندیس سومری از میانه
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 امیر، چپ: : زن سومری از سنگ گچ؛ راست: گیناک، امیر اِدینی در شمال سومر، میانی سوم پ.می هزارهمیانهتندیسهایی از 

 ایالمی، قرن دوازدهم پ.م

نماید که وضعیتی بوده که کاهنان و آشکارا داللتی دینی دارد و چنین میبودن این دست به سینه 

و از آن احترام به مقامی واالتر از خود را منظور  اندگرفتههای مذهبی به خود میشاهان هنگام اجرای آیین

شده، سندی مهم داریم که در تل ِلوح )شهر باستانی گیرسو(  برای تایید این معنای حرکت یاد. اندکردهمی

یافت شده است. این 

نگاره به اورنانشِه اولین سنگ

شاه و بنیانگذار دودمان 

سلطنتی الگاش تعلق دارد و 

 ۲۵۰۰-۲۵۵۰ش به اقدمت

گردد. اهمیت پ.م باز می

این نگاره در آن است که 

کارکرد اجتماعی حالت یاد 



30 
 

ی ی مورد نظرمان اورنانشه در حال اجرای دو وظیفهنگارهدهد. در سنگاش نشان میاجتماعیشده را در بافت 

گیرسو شاهانه بازنموده شده است. در باالی تصویر او با سبدی از گِل بر سر مشغول بنایی و ترمیم معبد نین

او را نشسته بر تختی در الگاش است و متنی که کنارش نوشته شده بر این موضوع تصریح دارد. در پایین 

اش اش در برابر خدایان و از سوی دیگر برتری و فرمانرواییبودن بینیم و معلوم است که از سویی مطیعمی

  بر مردمان مورد نظر بوده است.

اند و همگی جز بینیم که در برابرش صف بستهجالب آن که در هردو صحنه گروهی از مردم را می

ی مهم دارد. دهند. این تصویر چند نکتهاولین نفر همین حالت دست به سینه را در حالت ایستاده نمایش می

تمکین اهمیت داشته،  اش گویا برای ارسال عالمت احترام ویکی آن که بیرون زدن شست و برافراشته بودن

شود. دیگر آن که نخستین نفر در صف افراد حالت دست چون بر انگشت شست تاکید و اغراقی دیده می

نماید که عالمت دست به سینه در مراسمی گروهی کاربرد داشته و احترام متفاوتی دارد. از این رو چنین می

 داده است. شان میاتباعش نجمعی از و ادب در برابر فردی واال را از سوی 

 

  

 

 

 

( چپ میانی دوم پ.م؛ میان راست( اوایل هزارهپ.م؛  ۲۳۰۰ی زنان سومری: راست( احتماال الگاش، حدود مجسمه

 پ.م ۲۵۵۰متر، نیپور، سانتی ۵/۲۷تندیس با بلندای پ.م؛ چپ(  ۲۵۰۰، اور؟، حدود تندیس مرمرین
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کنگ با آداب های گذشته در سینمای هنگطی دههحالت دست به سینه این شکلی ساده شده از 

درباری چینی مربوط دانسته شده و بارها و بارها در قالب سالم دادن بوداییان به هم یا کرنش کردن درباریان 

چینی به مقامهای واالتر بازنموده شده است. این کارکرد نمادین حالت یاد شده در سنت چینی وجود داشته 

ی راهبان بودایی که از ایران شرقی به چین در قرون میانه از راه ابریشم و با واسطه نماید کهو چنین می

اند، به این سامان منتقل شده باشد. حالت یاد شده احتماال در ایران شرقِی قرون میانه و نزد بوداییان رفتهمی

آشنا و هنجارینی که امروز  نوعی درود فرستادن به شخصیتهای برتر بوده است. اما باید توجه داشت که تصویر

ما از این حرکت دست در ذهن داریم امری متاخر و سینمایی است که بدان شکل احتماال هرگز در تاریخ 

پس دست کم دو نکته در این تصویر ذهنی برساخته را باید اصالح کرد. یکی آن که رواج نداشته است. 

شه دارد و چینی نیست، و قدمتش در ایران زمین خاستگاه این شکل از نمادگذاری دست در ایران زمین ری

سه هزار سال از چین کهنتر است. یعنی چینی پنداشتن آن نادرست است و به احتمال قریب به یقین رواجش 

 ای فرهنگی از مسیر راه ابریشم بوده است.ی وامگیریدر چین نتیجه

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۵۰خفجه، حدود بانوی سومری   نقش سومری صف نوازندگان   گودآی الگاشی
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و فروپایگی در برابر مقامی واال معنای کرنش همواره دوم آن که این حرکت در ابتدای کار احتماال 

مقامهای  -شودکه این شکل دست در آن فراوان تکرار می–ی سوم پ.م است. در هنر سومری هزارهنداشته را 

دست کم در برخی موارد ند و این بدان معناست که ابلندپایه و گاهی خدایان دستشان را به این شکل گرفته

شده است. به ویژه که بسیاری از بلندپایگان در وضعیت مربوط نمیبه شخصی خاص ماجرا به ابراز احترام 

  .اندنشسته این حالت را به خود گرفته

 

 

 

 

 

 

 اشکفت سلمانی نگارهدر  یشاه ایالم    پ.م ۲۴۰۰ائاناتوم، انسی الگاش،   ایشتار بابلی 

 

دست کم یک نقش برجسته از ایشتار بابلی داریم که بر اورنگی نشسته و دستش چنین شکلی دارد. 

خویشتنداری و حفظ »یا « احترام گذاشتن به اجرای آیین»در نتیجه معنای آن باید احتماال چیزی نزدیک به 

م که نشستن بر تخت در آن دوران بوده باشد. این نکته را هم گوشزد کنی« ظاهر در جریان انجام مناسک

ی خدایان یا نمایندگان بسیار مقتدرشان بوده و بعید است این افراد در حال نشسته مشغول کرنش به ویژه

توان وضعیت دست به سینه را ی اورنانشه میهایی مثل نگارهبنابراین هرچند بر مبنای داده کسی بوده باشند.
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تر دانست، اما دست کم در برخی از موارد چنین معنایی را نداشته و مفهومی گذاشتن به مقامی واالنماد احترام

 کرده است.عامتر از ادب و خویشتنداری را نزد خدایان و مقامهای واال مخابره می

ناگفته نماند که حالتهای بدنی ایستادن در برابر ایزدان در سومر و ایالم قدیم بسیار متنوع بوده و 

دهیم به طور خاص بر حرکت دست متمرکز است و حتا در این مورد هم نجا به دست میتحلیلی که ما در ای

ایالمی هایی نگارهنیا در پژوهشی برای بندی نقشها ممکن است. چنان که رضائیهای گوناگونی برای ردهشیوه

  6:داده استدهد، پنج حالت متفاوت را برای دست نشان که آدمیان را در حضور ایزدان نشان می

 نخست: یک دست به شکل عمودی در باال و جلوی چهره و دیگری در برابر شکم به حالت افقی

 )کورانگون(

 فره(ی دو در کولی شمارهبرجستهدوم: دو دست باال و برابر چهره با مشتهای بسته )نقش

 ی یک کول فره(سوم: دو دست باال در برابر چهره با دستان گشوده )شماره

کم. رو به باال و عمودی با انگشتان بسته و دست دیگر به شکل افقی برابر ش چهارم: یک دست

 لیمان(ی دست باالیی کشیده و باز )اشکفت سانگشت سبابه

 ی دوم اشکفت سلیمان(پنجم: هر دو دست روی شکم و بر هم نهاده شده )نگاره

گنجند های در هم تنیده مینمادپردازی هایی منطقی بای این حالتها در ردهچنان که به زودی خواهیم دید، همه

 آورد.ی رمزگذاری برای حرکات دست و انگشت را پدید میکه روی هم رفته یک نظام منسجم و یکپارچه

 

 

                                                           
 . ۱۰۴-۸۷: ۱۳۸۶نیا، رضائی 6
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، ارسالن تپه، قرن حَداتو، امیری آرامیتندیس  پ.م؛ میان( ۲۶۰۰متر، خفجه، سانتی ۵/۷۳مجسمه سنگ گچ با بلندای  راست(

 قرن هشتم پ.متندیس اورارتی، قفقاز؛  .م ؛ چپ(هشتم پ

 

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ( تندیس مرمری بانوی  ۲۱۰۰و پدرش گودآ )میان(، حاکمان الگاش در سومر، حدود گورسو نینراست( پیکر اور

 ی سوم پ.می هزارهسومری از میانه
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 دست پیش سینه ب(

 

نیایش ابراز ادب یا است و احتماال وضعیت دست به سینه حالت دیگری که مشتقی از همین حرکت 

گیرند و یکی از دستها قرار می -برابر سینه–شود که در آن دستها باالتر داده، به موقعیتی مربوط میرا نشان می

پوشاند، به جای آن که مانند وضعیت پیشین روی آن قرار بگیرد. یعنی )اغلب راست( پشت دست دیگر را می

گیرند و زیر دست زبرین گردند و دست رویی را در آغوش نمین دست زیرین بر نمیدر این حالت انگشتا

مانند. با این همه قالب کلی حرکت همان است و در این حالت هم انگشتان شست دو جمع شده باقی می

یف از . این حالت را که مشتقی ظری حالت پیشین نمایان نیستندگیرند اما به اندازهقرار میدست رو به باال 

های یافت شده در معبد ابو در تل اسمر و همان دست به سینه بودن پیشین است، به طور خاص در تندیس

ی بینیم و اینها همگی به میانهبینیم و در پیکرک خفجه نیز احتماال همان را میتندیس امیران شهر ماری می

ک به نماز بردن و نیایش کردن نزد خدایان ی سوم پ.م تعلق دارند. این حالت احتماال به وضعیتی نزدیهزاره

بوده که در دین بودایی باقی مانده و از راه ابریشم حرکت ی این کند و حدس من آن است که ادامهداللت می

 به چین انتقال یافته است.  

ی جنوب غربی ایران زمین شکل گرفته و بعد ی سوم پ.م در گوشهاین الگو احتماال ابتدا در هزاره

از آنجا در سراسر قلمرو تمدن ایرانی گسترش یافته است. طوری که در یک دو قرن پیش از عصر مسیحی 

عدتر در راه ابریشم به سمت بینیم. این الگو بهایی از آن را در هنر بودایی ایران شرقی و هند شمالی مینمونه

های آن در قلمرو تمدن خاوری را در قرون دوم و سوم کند و نخستین نشانهشرق و قلمرو چین مهاجرت می

 بینیم. میالدی می
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 خَفجِهاز  ایل از ماری،اِبیش، معبد اَبو در تل اسمرپ.م، از راست به چپ: از  ۲۵۰۰سه پیکره از میانرودان، حدود 

 

 

 

 

 

 

، تینری چاکراوَنگارهسنگچپ( ؛ ی سوم پ.متندیس ایالمی، ابتدای هزارهپ.م؛ میان(  ۲۶۰۰-۲۹۰۰نیپور ،  -تل اسمر( راست

 پرادش، حدود قرن اول میالدیآماروَنتی، اندره
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 نَگار، گَنداره، دوران اشکانیهشتدر  تندیس بودیساتوه؛ چپ( پ.م ۲۰۰۰ُمهر زرین ایزدبانویی بر اورنگ شیر، مرو، راست( 

 

ی قرن بیستم در سینمای هنگ کنگ در دو موقعیت متفاوت به حرکتی است که در میانهاین همان 

کاران وابسته به معابد بودایی، که به طور خاص با کار گرفته شد. یکی برای نمایش ابراز احترام رزمی

داد، چرا که اش را نشان میه بود و خاستگاه تمدنی ایرانیهای سینمایی معبد شائولین پیوند خوردبازنمایی

ای تبار بوده است و اصوال دین بودایی در چین تبارنامهبنیانگذار این معبد یک راهب بودایی سغدی ایرانی

شد ایرانی دارد. دیگری در نمایش دربار امپراتور چین بود که در آن هم اشکالی نمایشی از همین حرکت را می

نتیجه آن شد که در اواخر قرن بیستم طیفی وسیع از حرکات دست بر مبنای همان الگوی باستانی ایرانی  دید.

ی تاریخی چندانی ابداع شدند و در صنعت سینما به تمدن چینی منسوب شدند. اغلب این حرکات هم پیشینه

مشهورترینِ این حرکات  اند.ندارند و ترفندی سینمایی و نمایشی هستند که تازه در قرن بیستم رواج یافته

بینیم. با این تفاوت که دست مشتقی ساده از همان حرکت دست پیش سینه است که در تندیسهای سومری می

ماند. این باالیی به جای آن که مشت شود و دست زیرین را بپوشاند، در حالتی گشوده و کشیده باقی می

اش را دیدیم هر الگاش در سومر باستان که پیشتر نگارهحرکت شباهتی دارد به حرکت دست اورنانشه امیر ش
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و به خاطر گشاده نگه داشتن دست و راست بودن انگشتانش به این حالت شباهتی دارد. این حرکت در قلمرو 

کار چینی جت لی تبلیغ ی ما به ویژه توسط هنرپیشه و رزمیی درازی ندارد، اما در زمانهچین ظاهرا پیشینه

 کنگ فراگیر شده و به چینیان منسوب شده است.یلمهای سینمای هنگشده و با ف

 

 

 

 

 

 

اش اش، و شکل اصلی و قدیمیدر بازنمایی مدرن سینمایی ی راهبان شائولینلی در وضعیت ابراز احترام به شیوهجتراست( 

 شود )چپ(ی سوم پ.م که به همین ترتیب بر عضالنی بودن دستانش تاکیدی دیده میی هزارهدر راهبی سومری از میانه
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 نماز بردن( پ

 

بینیم، با شود و در آن همان حرکت را میاین حالت مشتقی سرراست از حالت پیشین محسوب می 

شوند و از کف به هم این تفاوت که دستها به جای گره خوردن در هم و ایجاد مشتی متحد، گشوده می

را نشان ی تحولی تاریخی گیرند. این حرکت نقطهچسبند و بر محور میانی بدن روبروی قلب قرار میمی

دهد که در آن محل قرارگیری دست از پستان )نماد باروری و فراوانی( به قلب )نماد مهر و احترام( انتقال می

زدوده پیدا اش که بیشتر زنانه و جنسیتی بود، داللتی مردانه و مذهبی و جنسیتیابد و معنای پیشاتاریخیمی

 کند. می

ل و هندوچین بسیار رایج است و به همین خاطر عوام آن ی هند و نپاامروز این حرکت در شبه قاره 

ی خاستگاه آریایی آن تردیدی وجود ندارد چون تقریبا آورند. دربارهرا نوعی سالم دادن هندی به حساب می

ی کنند هنگام اجرای آن عبارت درود با با کلمهی اقوام متنوعی که در این قلمرو پهناور زندگی میهمه

توان با تبارشناسی اسناد تاریخی کنند. این خاستگاه ایرانی را مینَماستِه )نماز بر تو( همراه می هندوایرانی کهن

دهند که این حرکت در تمدن ایرانی کنند هم نشان مینیز دریافت و ردگیری آثار کهنی که آن را بازنمایی می

 صورتبندی شده و از آنجا به سایر نقاط انتشار یافته است.

هایی است که در ایران زمین برای درود فرستادن به شخصیتی دست یکی از کهنترین اشاره این حرکت 

شده است. شکل تحول آن هم چنین است که انگار در ابتدای کار نزدیک کردن کف واالمقام به کار گرفته می

آرنج زاویه پیدا  اند. در این حالتدو دست به هم در جلوی سینه اهمیت داشته و بعدتر دستها به هم چسبیده

هایشان به آیند و دو دست در حالی که کفکند و دستها بی آن که از تنه جدا شوند، تا برابر قلب باال میمی

 چسبند.شوند، و یا به هم میسمت هم است، به هم نزدیک می
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اشد، چون ها ریشه داشته بها و آریاییحرکت نماز بردن انگار در مردم ایران مرکزی و به ویژه ایالمی

ها و پارسها و مردم ایران شرقی بینیم و تکرار فراوانش را در میان هیتیهایش را در ایالم میکهنترین نمونه

ی دیوار شود، بر نگارهی لوور نگهداری میهای این حرکت که امروز در موزهترین نمونهداریم. یکی از قدیمی

بینیم که پ.م تعلق دارد. در اینجا ایزدبانویی را می ۲۰۰۰معبد اینشوشیناک در شوش یافت شده و به حدود 

بینیم که در نقش ایالمی پوزور اش باال آورده است. الگوی مشابهی را در پریستاری میدستانش را تا روی سینه

توان اش باال آورده است. از همین جا میاینشوشیناک در پشت سر ایزد ایستاده و دستانش را تا جلوی چهره

اند. چون ایزدبانو از روبرو شدهاند و تنها به هم نزدیک میچسبیدهت که در ابتدای کار دستان به هم نمیدریاف

ی کوتیک اینشوشیناک ی میان کف دستان نمایان است. حرکتی مشابه را در نقش برجستهتصویر شده و فاصله

به در آن وارپاالواس شاه نوهیتی در بینیم که ای از قرن هشتم پ.م آناتولی میپ.م( و نگاره ۲۱۰۰)حدود 

 برابر ایزد بزرگ تشوب ایستاده و به این ترتیب دستانش را باال برده است. 

 

 

 

 

 

 

 وارپاالواس شاه هیتی در برابر ایزد تشوب  اینشوشیناک  کوتیکی نگاره  ایزدبانوی معبد اینشوشیناک
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 پارسی در برابر آناهیتا، قرن پنجم پ.م 

 

 

این میان بیانگرتر از همه نقش مهری از دوران هخامنشی است که شاهنشاه پارسی را در برابر در  

ی اختری یا خورشیدی دهد. آناهیتا که بر اورنگی بر پشت شیری نشسته و در هالهایزدبانو آناهیتا نشان می

هنشاه رو به این نماد کند، و شاهای شیر و خورشید را مجسم میاحاطه شده، در ضمن یکی از کهنترین نقش

ی دستانش کمتر است که نماز برده است و دستانش را به همان ترتیب باال گرفته است. با این تفاوت که زاویه

 و کف دستانش از تنه قدری دورتر قرار گرفته است.

به ویژه در سنت ایالمی هرچند در ابتدای کار این شیوه از کرنش کردن با بر افراشتن دو دست  

داللتی سیاسی پیدا شناسیم که در آن این عالمت دست کم یک سنت محلی را می، اما کارکردی آیینی داشته

بینیم که نخستین دولت هایی میکهنترین اثر از این سنت سیاسی را در شمال میانرودان و نزد اکدی .کندمی

با همزمان با پدیدار شدن این نشانه ی جنوب غربی ایران زمین پدید آوردند. تقریپادشاهی متحد را در گوشه

بینیم که غلبه پ.م( آن را می ۲۲۱۸-۲۲۵۴ی نرام سین شاه اکد )های ایالمی، در نقش برجستهدر دیوارنگاره

کاری شده دهد. در باالی تصویر و رویارویش مردی با همین حالت نماز بردن کندهبر دشمنانش را نشان می

 است. 
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 یروزی نَرام سین شاه اکدی پدیوارنگاره

 

 

 

برای نمایش شکست هم این نماز بردن  رساندندها میها که تبار خود را به اکدیدر هنر آشوری

ی این داللت را در شود. نمونههای پیروزمند به کار گرفته میشان نسبت به آشوریخوردگان و ابراز اطاعت

دهد، اسیرانی پ.م( را نشان می ۶۵۳که سرانجام نبرد تل توبا ) نگارهبینیم. در این ی کاخ نینوا میدیوارنگاره

شان در ها دارند سراناند. آشوریی رود کرخه )اوالی( گرفتار شدهبینیم که در کرانهاز اهالی خوزستان را می

لناک ی هوکنند. در صف اسیرانی که در برابر این صحنهشان میدهند و پوست از تنبرابرشان شکنجه می

ها اند و برخی در برابر آشوریبینیم که دستانشان را تا برابر صورتشان برافراشتهاند، مردان و زنانی را مینشسته

اند. آشکار است که نیمه برافراشتن دست در اینجا معنای ابراز خضوع و فروتنی یا طلب بخشایش سجده کرده

 دهد.می
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 ها، قرن هفتم و هشتم پ.مها )چپ( در اسارت آشوریاسرائیلیها )راست( و خوزستانی

ی ی این الگوی دست در دولت آشور، در همسایهجالب آن که تقریبا همزمان با سیاسی شدن گسترده

قدرتمند این قلمرو یعنی در ایالم همچنان همان داللت قدیمی و مذهبی تداوم داشته است. چنان که در 

بینیم که یک شاه محلی ایالمی در برابر خدایان چنین حالتی دارد. این تصویر به ح میفرکول ۵ی نگارهسنگ

ای در برابرش بر سنگ نقش شود چون گاو کوهاندار قربانی شدهمراسم اهدای قربانی به خدایان مربوط می

 شده است )تصویر زیر(. 
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بینیم در گوشه و کنار ایران ها میی این حرکت که نزد آشوریهرچند کارکرد سیاسی و خوار دارنده 

بینیم در ی دیرینه که در هنر میانرودان و ایالم باستان میزمین دوام آورد، اما همان داللت دینی و پارسایانه

گره خوردن این حرکت با آداب دینی نهایت غلبه یافت و در سراسر ایران زمین تکثیر شد. به ویژه پس از 

مثال در آثار ی راه ابریشم آغاز شد. بوداییان در ایران شرقی گسترش آن به درون قلمرو چین و هند با واسطه

شوند و تا پایان عصر بودایی بازمانده در شمال هند که به دوران پس از فروپاشی دولت هخامنشی مربوط می

بینیم که به پریستاران بودایی منسوب های فراوانی از این حرکت را مییابند، نمونهمیکوشانی ادامه -اشکانی

ی جنوبی بیابان تاکالماکان در ترکستان هم که مرکزی مهم در راه در شهر میران واقع در حاشیه شده است.

شده، حسوب میهای انتشار فرهنگ ایرانی در آن منطقه مابریشم بوده و در قرن دوم تا پنجم از کانون

 هایی با چنین مضمونی کشف شده است. دیوارنگاره

 

 

 

 

 

 

 

؛ میان: از استوپای جاگایاپِتا، قرن دوم پیش از میالد؛ از گنبد استوپای آماراوَتی، قرن دوم میالدیراست: ی چاکراورتین، نگارهدو 

 چپ: جزئیات حرکت دست پریستاران در همین نگاره 
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 ؛ چپ: همان دوران، اشراف هنگام حضور در مراسمی بودایی .م۲۰۰کوندا، شمال هند، حدود آندرَه ناگارجونَهراست: 

 

 

 

 

 راست( هبوط بودا از آسمان، قرن سوم میالدی؛ چپ( بودا در لومبینی شهری بهلول، قرن دوم و سوم میالدی هنر گنداره:

 

 

 

 

 ، قرن اول یا دوم میالدیگندارهی پیشاور، هنر متر، درهسانتی ۲۹در  ۲۴حدود  تندیس بودا از سنگ شیست در ابعاد راست(
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 ی غار قزل ترکستان، قرن ششم تا هشتم میالدیی شهر میران، اوایل عصر ساسانی؛ چپ( دیوارنگارهراست( دیوارنگاره

 

هرچند این حالت دست در کیش 

با این همه بودایی نقشی پراهمیت پیدا کرد، 

خطاست اگر فرض کنیم بوداییان انحصاری بر 

اند. به عنوان مثال بر یک مُهر این حرکت داشته

های ی دوران ساسانی )قرنبلخی مربوط به میانه

بینیم که چهارم تا ششم میالدی( ویشنو را می

ی پارسی در برابرش با همین مردی با جامه

حالت ایستاده است )تصویر روبرو(. این مهر از 

نظر جالب توجه است که در کنارش به خط این 

، و این «میترا، ویشنو و شیوا»بلخی نوشته شده 

، و این همان است که تا به امروز در دهدرواج این حرکت نزد پرستندگان غیربودایی ایران شرقی را نشان می

 کیش هندویی دوام آورده است.
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)دین مزدکی و مانوی و مسیحیت نستوری( و پس از ظهور اسالم و ناتوان شدن ادیان ایران غربی  

کوچ تدریجی دین بودایی به قلمرو ترکستان و چین بود که به تدریج پیوندی میان این حرکت و دین بودایی 

ی هند آن را با آیین هندویی مربوط ساخت. قارهبرقرار شد و همزمان مسیر جنوبی گسترش این حرکت در شبه

های اویغوری و ترک تعلق دهندگانی که به قومیتهوانگ پیشکشرفان و دونهای بودایی تودر دیوارنگاره

بینیم که راهبان ها هم میاند و در تندیسدارند هنگام اهدای هدیه به درگاه بودا چنین حالتی به خود گرفته

این حالت در قرون میانه اند. نهادهچنین شکلی بر سینه می هنگام حضور در مراسم آیینی دستان خود را با

ی پیشکش نشانه»نامیدند که به معنای « مودرااَنجَلی »دست در میان پیروان آیین یوگا رواج یافت و آن را 

به معنای مُهر و نشانه است و در سنت بودایی و مکتب یوگا در اصل حالتی بدنی است  مودرااست. « کردن

قرن گذشته به طور خاص به حاالت دست و ، اما بعدتر و طی که برای نیایش و اجرای مناسک کاربرد دارد

  دهد.انگشت ارجاع می

 

 

 

 

 

 

 

 های دیواری بر غارهای هزار بودای تورفان، قرن هفتم تا نهم میالدینقاشی
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دون هوانگ، قرن هفتم غارهای  یهای بودایتندیسی مرد، هَدا در افغانستان امروز، عصر اشکانی؛ میان و چپ: راست: نیمتنه

 میالدی هشتم و

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیواری بر غارهایهای نقاشی

 ورفان، قرن هفتم ت هزار بودای

 تا نهم میالدی
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این حالت دست هرچند از راه ابریشم در قلمرو خاوری پراکنده شد، اما در مرکز ایران زمین نیز 

بردن در ایران زمین هم تا قرنهای اخیر حالت نماز همچنان باقی ماند و به نگارگری قرون میانه راه یافت. 

های عمومی بار دیگر از هند به ایران های گذشته زیر تاثیر رسانههمچنان رایج بوده و به تازگی طی دهه

بینیم های فراوانی از آن را در هنر نگارگری ایرانی قرون میانه میبازگشته و کمابیش رواجی یافته است. نمونه

ای معراج اثر سلطان محمد نگارگر است که در قرن دهم خورشیدی )شانزدهم میالدی( اش نقاشی زیبو نمونه

آیند در دربار شاه تهماسب صفوی کشیده شده است. در آن فرشتگانی که برای خوشامدگویی به پیامبر می

هریک پیشکشی در دست 

دارند و تنها یکی که در 

پایین صحنه تقریبا روی 

زمین بازنموده شده و 

هم نمایان نیست، در  اشبال

حالت نماز بردن کشیده 

شده است. این شخص به 

خاطر جایش بر صحنه و 

غیاب بال احتماال انسان 

است و چه بسا عایشه یا 

هانی باشد که در شب ام

معراج در نزدیکی پیامبر 

  اند.حضور داشته
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ی شهرت این حالت دست شدند. در دوران معاصر دو شخصیت جنجالی در سطحی جهانی مایه 

برد و دیگری بروس لی که شان گاندی بود که اغلب برای سالم کردم به دیگران از این حرکت بهره مییکی

ی، این حرکت را شان با هنرهای رزمی زردپوستان و پیوند دادنی غربیان دربارههمزمان با تغییر دادن انگاره

در ی امروزین که نماز بردن با دست را گرفت. تصور عامیانهبارها برای درود فرستادن به دیگران به کار می

 کند هم از همین جا آمده است.اصل هندی یا چینی قلمداد می
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 ( دست به سینهت

 

این حالت هم مشتقی دیگر از حالت دست پیش سینه است. در این حالت دستها در برابر سینه قرار  

گیرند و مثل حالت نماز بردن دستها گشوده و کف دستها نمایان است. اما دستها اغلب چلیپاوار همدیگر می

بر خالف کند. می ی مقابل تن را لمسچرخد و هریک سینهکنند و کف دستها به سمت بدن میرا قطع می

دست پیش سینه که بیشتر به موقعیتهایی آیینی و دینی وابسته بود و نماز بردن که به همین ترتیب در اصل 

داد، حالت دست به سینه وضعیتی گیتیانه دارد و بیشتر به رویارویی با موجودی مقدس و واال را نشان می

ها کسی که پشت سر ها و نگارهخاطر اغلب در نقاشیشود. به همین افراد فرودست و خدمتگزاران مربوط می

شود و معموال ای کوچکتر از او دارد با این وضعیت نمایش داده میشخصیت اصلی ایستاده و اغلب اندازه

 ها را نشان دهند. اش بر سینهتاکیدی هست تا گشوده بودن دست او و قرار گرفتن

 

 

 

 

 

 

 )چپ( برد نشانده خوزستانتنگ سروک )راست( و ی اشکانی نگاره
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ی مشهور در تنگ سروک و برد نشانده در دست داریم که در هردو از دوران اشکانی دو دیوارنگاره 

اند. در هر دو مورد دستها به تن چسبیده و کمابیش مردان مالزم شاه در وضعیت دست به سینه بازنموده شده

نماید که دستشان را به بغل زده باشند. با این همه نین میاند و از این رو چعمود بر ستون فقرات قرار گرفته

ها این مایهی درباری نقشحالتشان شکلی فشرده و جمع شده از همان دست به سینه ایستادن است و زمینه

 دهد. نکته را به خوبی نشان می

 

 

 

 

 

 

 

ی ساسانی، قرن پنجم ی طالکاری شدهرهب نقای در مجلس بزم و خدمتکاری دست به سینه پشت سرش، بشقازادهنقش بزرگ

 و ششم میالدی

 

ی در آن صحنهشود. در یکی دیده میای عصر ساسانی نقره هایبشقاببر از این آثار دیگری ی هانمونه

،  در دیگری مجلس بزم بزمی نموده شده و خدمتکاری پشت سر سرور خانه با این حالت ایستاده است

بینیم که باز خدمتکاری دقیقا در همان جای قبلی یعنی پشت سر سرور خود و سمت چپ شاهنشاه را می
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النبی که در قرون میانه کشیده شده هم دقیقا همین ی مصور ترکی از سیره. در برگی نسخهایستاده است

اند. در همین نگاره در ضمن پیامبر اسالم ایستادهبینیم که پشت سر ای و مردی میی فرشتهوضعیت را درباره

ای که پشت بینیم. جالب آن که در میان سه فرشتهحالت یک دست بر سینه را هم در مردان پیشاروی وی می

سر پیامبر قرار دارند. یکی دست به سینه است و دیگری حالت نماز بردن به خود گرفته و سومی دستانش را 

 نه قرار داده است.در حالت یک دست بر سی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با نقش خدمتکار دست به سینه پشت سر شاه در مجلس بزبشقاب سیمین ساسانی 
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 النبیبرگی از کتاب سیره
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حرکت دست به سینه یکی از  

دیرپاترین رمزگان دست در ایران زمین بوده 

و تا به امروز دوام آورده است. یکی از 

دهد، گواهانی که این تداوم را نشان می

ی برگی از نگارگری گلستان سعدی مقایسه

اثر ساوان است که در آن حالت بدن کسی که 

در برابر شاه ایستاده، دقیقا همتاست با حالت 

بدن آقای خاتمی در برابر صندوق رأی انتخابات، که عالوه بر پایداری زبان بدن و نمادپردازی دست، جابجایی 

 دهد.ی این کرنش است را هم نشان میشمگیر مرجع قدرت سیاسی که دریافت کنندهچ

در دوران مدرن همین حرکت دست به سینه بودن، به حرکتی دیگر تحول یافته و آن دستها را بغل  

اش از این نظر تفاوت دارد که به جای قرار زدن یا چلیپا کردن دستها بر سینه است. این حرکت با شکل سنتی

روند و دو دست روی ی مقابل، انگشتان هر دست در گودی بازوی مقابل فرو میگرفتن کف دست بر سینه

خورند. داللت این حرکت هم با قالب سنتی متفاوت است. در شرایطی که دست به سینه سینه به هم گره می
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بیش مقتدرانه است و حالتی رسانده، دست به بغل زدن کماایستادن در قدیم معنای خدمتگزاری و احترام را می

بینیم که در دهد. این را به خصوص در فضای ورزشی و سیاسی میتهاجمی و نمایانگر شأن باال را نشان می

  ایستند.آن اغلب نمایندگان قدرت بدنی یا سیاسی در چنین وضعیتی می

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۵۰ی تیم پرسپولیس، اوایل دهه
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 ( یک دست بر سینه ث

 

تر دارد و بیش از آن که هم مشتقی از حالت دست به سینه است ولی ساختاری پیچیدهحالت این  

های این حالت را در کند. کهنترین نمونهآمیز با دیگری را رمزگذاری میابراز احترام باشد، اندرکنشی احترام

بوده است. شکل  اش جنوب غربی ایران زمینو بنابراین احتماال خاستگاهبینیم، هنر سومری و ایالمی می

گذارد و دست دیگر اش میآن است که فرد یک دست )معموال دست چپ( را بر سینهظاهری این حالت 

. خوشبختانه از این حالت دو کنددراز می)معموال دست راست( را به سوی شخصی که موضوع احترام است 

 دهد. ان میاثر هنری سومری در دست داریم که بافت اجتماعی اجرای این حرکت را نش

ر شود و در اوی سوم پیش از میالد مربوط میی دوم هزارهاست که به نیمه« پرچم اور»یکی از اینها 

ی دوآنا کاهن ماه و دختر شروکین نخستین شاه اکد است که صحنههِی اِنیافت شده است. دیگری نگاره

واال )شاه اور یا کاهن اعظم ماه( بر تختی  دهد. در هر دو حالت مقامیاش نشان میمشابهی را در روایت زنانه

یعنی گویا این وضعیت  اند.اند و خدمتگزارانی که در برابرش هستند چنین حالتی به دست خود دادهنشسته

ی خدمتگزاران در برابر سرورشان ارتباطی داشته باشد و از نمادین شدن آن پدید آمده باشد. به کردار محترمانه

شوند. چنان که در بخش ن حالتهای دست اغلب به شکل ترکیبی با هم در یک اثر دیده میناگفته نماند که ای

ای بینیم که در میانشان دو تن که هدیهبرندگان را میصفی از پیشکش« پرچم اور»ی دیگری از همین نگاره

 اند.کنند در حالت دست به سینه و یک دست بر سینه بازنموده شدههم حمل نمی
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 هدوانای اننگاره    )باال و پایین( پرچم اور

 

 

 

 

بینیم که در گورستان سلطنتی اور یافت شده و به اواخر ای میی شکستهحالت مشابهی را در نگاره

احتماال تندیس ایدریمی شاه آالالخ که دولتشهری در سوریه این پیکره شود. ی سوم پ.م مربوط میهزاره

دهد. این مرد که به صورت نشسته بازنموده شده، یک دست خود را بر نشان میبوده نیز حالت مشابهی را 

سینه گذاشته و دست دیگر خود را پیش آورده است. اما حرکتش صریح نیست و ممکن است به سادگی 

دستش را روی زانویش گذاشته باشد. در تندیسی که از اواخر عصر برنز بیبلوس )فنیقیه، قرن چهاردهم و 

حالتی نزدیک به این را در تندیس مفرغی شود. م( به دست آمده این حالت صریحتر دیده میسیزدهم پ.

است و به خاطر نمایان بودن کف  بینیم که دست راستش را به عالمت برکت دادن برافراشتهخدایی کنعانی می

 آشتی.ی ای از یک دست بر سینه است و نشانهشود که آمیزهدست نوعی حرکت ترکیبی محسوب می
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 خدای کنعانی از بیبلوس  تندیس ایدریمی شاه آالالخ    ی گورستان سلطنتی اورنگاره

 

 

 

 

 

ی دوم پ.م؛ تندیس زرین ایزدبانویی ی هزاره، میانهآناتولیکایا، در یازیلی)راست( و دو مهتر )میان( در ی تودهالیاس نگاره

 ایالمی

بینیم. هرچند ابهامی در شکل را نزد شاهان و خدایان میها ترکیبی از این حرکت در برخی از نگاره

ی دوم ی هزارهها که به میانهی تودهالیاس فرمانروای هیتینگاره مثالدقیق دست در این آثار در کار است. 

ش به اکیب کلی حالت دستاناش چیزی را گرفته است. اما ترگردد گویی با دست پیش آمدهپ.م باز می

بینیم که از چپ به الگوی مورد نظرمان شبیه است. بر مُهر آدا نمایی جالب توجه از ایزدان مهم اکدی را می

ی سمت راست مهر و کنار اِئا ایزدی با دو چهره راست عبارتند از نینورتا، ایشتار، شمش و اِئا. در گوشه
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انکی تعلق دارد. جالب است که در این صف ایزدان تنها او که ایزدی فروپایه -آور ائاایستاده که به ایسیمود پیام

است چیزی نمادین در دست ندارد و دستانش در همین حالت نمایانده شده است، در حالی که به سرور خود 

واالتر توان دریافت که احتماال این حالت دست معنای احترام گذاشتن به مقامی ائا رو کرده است. از اینجا می

اند در حالتی که در مراسم دینی رسانده و شاهانی که با این حالت بازنموده شدهدر مراسمی دینی را می

 اند. اند بازنموده شدهگرفتهمی

 

 مُهر اکدی آدا، 

 پ.م ۲۳۰۰حدود 

 

 

جوامع هایی دارد و حتا امروز هم در بسیاری از حالت یک دست بر سینه در سراسر ایران زمین نمونه

بینیم. برای این که محلی حرکتی نزدیک به این را برای ابراز اطاعت و نمایش آماده به خدمت بودن می

اش در سبکهای متفاوت هنری در قرنها های گوناگون ببینیم و بازنماییهایی از این حرکت را در دورهنمونه

ی دوم پ.م اشاره کنیم که در ی هزارهانههری کاسی از میهای گوناگون را دریابیم، خوب است به مُ و هزاره

چنین حالتی به خود گرفته زانو زده و آن مردی در برابر ایزدی جنگاور که دستش را بر شمشیرش نهاده، 

شود که نماد مهر ی این نقش آن است که در برابر آن ایزد نقش چلیپایی دیده میی جالب دربارهنکتهاست. 

هایی ها و میتانیراندند با هیتیهایی که بر بابل برای پانصد سال فرمان میکاسیدانیم که است. این را هم می

که شمال میانرودان و آناتولی را در دست داشتند خویشاوند بودند و تباری آریایی داشتند و یکی از ایزدانشان 

رو هستیم و جالب است ترین نقشهای مربوط به مهر روبمهر بوده است. یعنی احتماال در اینجا با یکی از کهن
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برد و احتماال شاهی است، دست چپ را بر سینه نهاده و دست راست را تا جلوی که کسی که به او نماز می

« یک دست بر سینه»صورتش باال آورده و به سمت او دراز کرده است. یعنی حالتی که مشتقی از همین 

 شود.محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

بر استوپای و دو پریستار دست به سینه : نقش )احتماال( آشوکا ؛ چپپانزدهم یا شانزدهم پ.م نقش مهر کاسی، بابل، قرن راست:

 جاگایاپِتا، قرن دوم پیش از میالد

 

های دوران دهد، به نگارگریگستردگی و تداوم این حرکت دست را نشان میی دیگری که نمونه

بینیم. مثال بر سینه را در برابر پیامبر اسالم می شود. در بسیاری از این آثار حالت یک دستاسالمی مربوط می

ی جابجا کردن حجراالسود با تدبیر پیامبر به التواریخ که در دوران مغول پدید آمده صحنهدر برگی از جامع

جایی سنگ مقدس هستند، دستی را بر سینه شکلی ترسیم شده که در آن همگان جز کسانی که مشغول جابه

 اند و احتماال در اینجا منظور ادای احترام به سنگ مقدس بوده است. ده پیش آوردهو دستی دیگر را گشو
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ی کامال متفاوتی را ی امام جعفر صادق که در عصر صفوی نقاشی شده هم منظرهدر برگی از فالنامه

بینیم که در آن امام جعفر صادق در برابر پیامبر ایستاده و چنین حالتی به خود گرفته است، و این البته می

یر شود. اما با توجه به این تواند همچون حرکت دستان هنگام سخن گفتن نیز تفسحرکتی ناصریح است و می

اند و به ویژه در باال با حالت نماز بردن ی شخصیتهای اصلی تصویر حالتی احترام آمیز به خود گرفتهکه همه

اند، احتماال حالت دست امام صادق نیز شکلی از ادای احترام بوده و نشسته -با دستانی پنهان در آستین–

 د.دههمین یک دست بر سینه را نشان می

 

 

 

 

 التواریخجامع

 

 

 

 ی امام جعفر فالنامه

     صادق، عصر صفوی

 



64 
 

های رایجی است که مورد نظرمان در ایران زمین تا به امروز تداوم یافته و یکی از ژستحرکت  

دهند. اش هنگام ابراز ارادت و دوستی نمایش میی پیرامونمردان در ایران امروزین و کشورهای نوخاسته

گیرد و و هنجارین امروزین آن به این شکل است که دست راست بر سینه و روی قلب قرار می شکل رایج

شود. معنای آن هم از همان ابتدای کار ی نشانه خم میاغلب بدن با کرنشی کوچک به سمت دریافت کننده

هر با کالبدشناسی احتماال اشاره به قلب در مقام مرکزی برای هویت و تشخص بوده، که بعدتر با ظهور آیین م

ی اساطیری دل و قلب در مقام جایگاه مهر و محبت پیوند خورده است. در میان حرکات مشتق از آن در زمانه

معاصر به ویژه سالمی رسمی جای توجه دارد که در ابتدای قرن بیستم در آلبانی رواج یافت. مردم آلبانی 

اند. حرکت یاد ر تمدن ایرانی را در خود حفظ کردهبازماندگان سکاهای باستانی هستند و بسیاری از عناص

و شکلش چنین است که  نامندمی 7«سالم زوگی»شده را به خاطر آن که زوگ پادشاه آلبانی آن را باب کرد، 

 گذارد. فرد دست راست را با انگشتان کشیده و کف رو به پایین روی قلبش می

 

 

 

 

نظامی ، چپ( سرداران زوگی و افسر پیشاپیش تصویر در حال سالم دادن با کالهزنان سرباز در حالت سالم نظامی راست( 

 ایاهلل خامنههنگام دیدار با آیت

  

                                                           
7  Zogist salute 
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اش معلوم است( با بردن دست به .م( از کودکی که به رهگذری واالتبار )که سایه ۱۸۴۷-۱۷۸۸نقاشی ویلیام کالینز ) راست(

سالم دادن ژنرال فرانسوی )راست( در کنار ژنرال آمریکایی )چپ(، با .م؛ چپ( ۱۸۳۳، کشیده شده در دهدسوی سر سالم می

 کف دستانی به سمت جلو یا زمین.

 

 

 

 

 سالم نظامی اسرائیلی با دست جلو گرفته  سالم نظامی لهستانی با دو انگشت گشوده
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 دست به کمر: دومگفتار 

 

 خدمت بستن الف( کمرِ

اش شرمگاه قرار دارد، در زبان بدن اهمیتی بدن قرار گرفته و در میانه یکمر از آنجا که در میانه

های نمادین به آن در فرهنگها و تمدنهای گوناگون نماید که طیفی وسیع از اشارهچشمگیر دارد و چنین می

بینیم. یکی از ها در این زمینه را در ایران زمین میترین اشارهتکامل یافته باشد. با این همه کهنترین و پردامنه

ها از ترین نشانهاست و کهن« کمربند»دالیل این امر شاید این حقیقت باشد که تمدن ایرانی خاستگاه تاریخی 

بینیم. به همین ترتیب کمربند در مقام عنصری پایدار و طراحی شده در پوشاک را در تمدن ایرانی می

ها ه همین قلمرو تعلق دارد و این نمادپردازی طی هزارههای رمزگذاری معنا بر کمربند نیز بترین نشانهقدیمی

تا به امروز دوام آورده است. از کمربند زرتشتیان یعنی کُشتی که احتماال کهنترین رمزگذاری دینی کمربند 

شوند و از این رو است، تا زُنار و کمربند پهلوانی و آیین ورزشی کشتی گرفتن همگی به کمربند مربوط می

 کنند.ی کمربند معنی پیدا میهای مربوط به دست و کمر نیز با واسطهزگذاریبخشی از رم

گیرد، وضعیتی است که در آن دو مورد اشاره قرار می« کمر بستن»حالتی که در ادبیات اغلب با تعبیر 

از ترین نسخه ترین و رایجکند. کهنگیرد و بستن کمربند را در ذهن تداعی میکمر قرار میجلوی دست بر 

رسند. اما بر خالف حالت آیند و در آنجا به هم میهردو دست تا ناف باال میآن است که این حالت دست 

دست به سینه که نوعی گره خوردن دستها را در هم داشتیم، در اینجا یک دست )معموال راست( روی دست 

شود. اما مانند. دست زیری اغلب مشت میگیرد و انگشتانش به سمت پایین آویزان باقی میدیگر قرار می

های این حرکت هم ترین نمونهقدیمیگیرد. گاهی آن نیز انگشتانی آویخته دارد و یا کف دست باالیی را می
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های این حالت دست را در تندیساند. ی سوم پ.م از جنوب غربی ایران زمین یافت شدههای هزارهدر تندیس

ی ایالم نقش اَسو ملکه-عظیم فلزی ناپیری مشهور دیگری از آن بر تندیس بینیم، و نمونهگودآ امیر الگاش می

شود، اما حرکت دست لزوما به آن هایی از کمربند دیده میها هرچند گاهی نشانهدر این نمونه شده است.

ی ناف مهم بوده و بعدتر با کمربند ی کمر و ناحیهمربوط نیست و آشکار است که پیوند میان دست و میانه

 اتصال برقرار کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ پ.م ۱۳۳۰ی ایالم، ناپیر اسو ملکه؛ پ.م ۲۰۰۰شاه ماری، حدود ؛ پ.م ۲۱۳۰گودآ امیر الگاش، از راست به چپ: 

 

ی زمانی ی تندیس گودآ و ناپیر اسو نمایان است، این حالت دست در فاصلهچنان که از مقایسه 

( رواج داشته و جالب آن و آسورستان ای در دو سوی زاگرس )در سومر و ایالمسالهو پانصد چشمگیر هزار 
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اند. بر خالف حالت دست به سینه که به ویژه شکل کردهکه هم زنان و هم مردان درباری از آن استفاده می

بینیم، حالت دست به کمر اش )دست زیرین قفل شده بر دست زبرین( را گاهی در افراد نشسته میاولی

نماید که این حالت به ایستادن افراد در برابر جمعی و احتماال چنین می شود.همواره در افراد ایستاده دیده می

این هم جای توجه دارد که گاهی دست بر روی کمر و گاه قدری باالتر  در موقعیتهایی آیینی مربوط باشند.

 پوشانده است.گرفته است. اما همواره دستی روی دست دیگر را میو روی ناف قرار می

پ.م در آیاپیر )ایذه(  ۸۰۰ای مربوط به سال ب توجه در این مورد نقشی است صخرهی جالیک نگاره

دهد و این که در آن امیری ایالمی به نام هانی پسر تاهیهی را همراه با همسرش هوهین و فرزندش نشان می

ند، مجسم ااند و احتماال در حالتی که در مراسمی دینی حضور یافتههر سه چنین حالتی را به خود گرفته

ی اشکفت سلمان تصویر جالب توجهی داریم که هانی اند. در همین منطقه و از همین شخص در نگارهشده

را در حال اجرای مراسمی در معبد تاریشا نشان  –مردی به نام شوترورو–و همسرش و فرزندش و وزیرش 

ی مهم در اینجا آن است که هریک از سه شخصیت بالغ این تصویر حالت احترام متفاوتی به دهد. نکتهمی

اند. هانی که پیشاپیش بقیه ایستاده دستانش را نیمه افراشته گرفته، شوترورو پشت سرش دست بر خود گرفته

 ت یک دست بر سینه بازنموده شده است. کمر زده و همسرش در حال

 

 

 

 

 هانی و زنش هوهین و فرزندشان؛ چپ( هانی و شوترورو و هوهین های ایذه: راست(نگاره
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هرچند حالت کمر خدمت بستن احتماال در جنوب غربی ایران زمین ریشه دارد، اما این حالت پس 

یابد. طوری که در هنر بودایی دوران اشکانی نمودهای از عصر هخامنشی در سراسر قلمرو ایران زمین رواج می

و بعد از آنجا به چین نیز انتقال  بینیم. این الگو از راه ابریشم به ترکستانفراوانی از آن را در ایران شرقی می

در قرون میانه نیز نمودهای بینیم. هوانگ مییابد و نمودی از آن را در هنر بودایی غارهای تورفان و دونمی

های بازمانده از امیران محلی شود. نگارگریها دیده میهای درباری و نگارگریفراوانی از این حالت در نقاشی

دهد که این حالت در دربارهای هند شمالی از که از فرهنگی ی گورکانی نشان میلهشمال هند و شاهان سلس

 شدند، تا پایان قرن هجدهم میالدی رواجی کامل داشته است.بخشی از تمدن ایرانی محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 اثر بیچیتر شاه و شایسته خان پشت سر اعظم شاه،؛ چپ: اورنگ زیب و پسرش محمد اعظم۴۵دون هوانگ، غار راست: 
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؛ چپ: برگی از اکبرنامه: .م۱۷۱۲-۱۷۰۷الدوله امیر اوده، ، نقاشی درباری شجاعزیباورنگدربار شاهزاده معظم در راست: 

 راهبان یسوعی در دربار اکبرشاه
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دیدار سلطان سلیمان عثمانی و یانوش  (چپ؛ کندسلطان احمد سوم عثمانی در مراسم بار عام سکه نثار مردم می (راست

 .م۱۵۶۶سیگموند در زیمونی، 

 

رمزگذاری دست تنها در جهت خاوری انجام نپذیرفت و در سوی باختر نیز با همین مهاجرت این  

کامیابی چنین کوچی صورت گرفت. طوری که در قلمرو آناتولی و دولت عثمانی روم دقیقا همین حالت را 

ی متن و اثر آشکار نباشد، این شکل بینیم. به شکلی که اگر پیشینههای درباری میگارگریبا همین شکل در ن

ی این دربارها که در توان از هم تفکیک کرد. هرسهبدن در دربارهای صفوی و گورکانی و عثمانی را نمی

شدند، از می ی زمین محسوبقرنهای پانزدهم تا هجدهم میالدی از بزرگترین و مقتدرترین کشورهای کره

نظر هویتی و فرهنگی یکسره ایرانی بودند، هرچند از ظرف تاریخی جغرافیای ایران زمین خروج کرده شده 

ی هند و اروپای شرقی سرریز شده بودند. زبان رسمی این دولتها پارسی، متون تاریخی و و به شبه قاره
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شباهتهای ان یکدست بود. به همین خاطر ششان اسالم و بافت فرهنگی و هویتیشان همسان، دینبخشهویت

کند که از بستر تمدن ایرانی به خاور یاد شده چندان نامنتظره نیست و به یکپارچگی هویتی تمدنی داللت می

 و باختر گسترش یافته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۵۴۱ی نظامی، دربار خسرو، برگی از خمسه  ی توپکاپیدربار سلمان محمد دوم، موزه

 

ها، گاه های بلند برای جامهاین نکته هم ناگفته نماند که در قرون میانی به خاطر باب بودن آستین 

اند که در آستینی دراز پنهان بوده است. با این حال در همین وضعیت دادهحالت دست را در حالی نشان می

حضور شاهان حالت دست به توان دریافت که برخی از افراد در هم مکان قرارگیری دست آشکار است و می

شان در آستین درازشان پنهان بوده است. اند، در حالی که دستگرفتهسینه یا کمر خدمت بسته به خود می
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حالت را در ای از این نمونه

الشباب برگی مصور از فتحیات

بینیم که در نورالدین جامی می

مکتب هرات نقاشی شده 

 شاه این نقاشی که اثر  است.

در ، است نیشابوریمحمود 

میالدی ترسیم  قرن شانزدهم

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر محمد بهزاد« خسرو در سفر»ی نگاره
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اش )دست بر کمر یا بر ناف( در ایران زمینِ دوران مدرن هم حالت دست به کمر در هر دو شکل 

شود. یعنی دو دیده می دوام آورده است. جالب آن که در برخی از عکسهایی که در دست داریم ترکیبی از این

اند و در هردو حال معلوم است که وضعیت بدنی احترام و برخی دست را بر کمر و برخی بر ناف نهاده

تر از شخصیت در عکسهای دسته جمعی اغلب کسانی که فروپایه رسانده است.آمادگی برای خدمت را می

اند، و این دقیقا گرفتهو چنین حالتی به خود میاند ایستادهاند پشت سر او میاصلی نمایان در تصویر بوده

 بینیم. همان است که در هنر نگارگری قرون میانه هم مشابهش را می

 

 

 

 

 

 

 

 ، موبد زرتشتی و پیروانش۱۲۵۰سال    زن کرد، دوران ناصری
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 درویشان پارسی در هند    شاه( در دوران جوانیمیرزا بابا خان )فتحعلی

 

 

 

 

 

 خان خیوه و مالزمانش     سردار اسعد و رضا شاه

 

اش تداوم یافته است. هرچند مشتقی نشسته حالت دست به کمر در دوران مدرن هم به شکل پیشین

بر آن نیز همین حرکت  شود. یعنی با رایج شدن استفاده از صندلی، در وضعیت نشستهاز آن بیشتر دیده می

است که حرکت دست  بخشد و آشکاربینیم. نشستن بر صندلی حالتی بین ایستادن و نشستن به بدن میرا می
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به کمر از وضعیت ایستاده به این شکل از نشستن منتقل شده است. شکل سنتی حالت دست در کسانی که 

نشسنند، از جنس فرو بردن انگشتان در هم یا به سمت آسمان گرفتنِ کف دست است که به بر زمین می

دست به کمر زدن در وضع نشسته بر شود. ترتیب در نگارگری قرون میانه و هنر بودایی فراوان دیده می

صندلی همزمان با رواج فن عکاسی در ایران زمین به شکلی مستند ثبت شد و بر مبنای این اسناد نمایان است 

که این حالت هم مانند سایر الگوهایی که دیدیم در سراسر ایران زمین پراکندگی داشته است. چندان که 

 دهند.لدین اسدآبادی همگی چنین الگویی را نمایش میااسفندیار جوری خان خیوه و سید جمال

 

 

 

 

 

 

 سید عبداهلل بهبهانی  اسفندیار جوری خان خیوه  الدین اسدآبادیسید جمال

بینیم که در اسناد تاریخی ایرانی الگوهایی دگردیسی یافته از دست به کمر زدن را میدر دوران مدرن  

شان روی استخوان خاجی است که ی چندانی ندارند. یکی از آنها بردن دستها به عقب و قالب کردنپیشینه

تولید در واقع نوعی دست به کمر زدن واژگونه است و همان حرکت رو به جلو را در سمت پشت بدن باز

ی آنوبانینی و بیستون همواره برای نشان دادن اسیران شکست هایی مثل کتیبهکند. این حرکت در نگارهمی

داده است. از این رو افراد به شکلی داوطلبانه خورده کاربرد داشته و بسته بودن دستها در پشت را نشان می
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اند. مشتقی دیگر، کردهای فرهنگی آن را ثبت نمیهاند، یا دست کم در بازنماییدادهاین حرکت را انجام نمی

آن است که دستها از جلو بر کمر قالب شود، اما انگشتان از روبرو با هم تماس یابد و کف دست به سمت 

از آن را سراغ نداریم. این حرکتها احتماال  های قدیمیباال باشد. این حرکت هم به نسبت جدید است و نمونه

هایی که افراد را در این حالت اند و دست کم عکسها و نگارهدر ایران زمین رواج یافتهپس از عصر مشروطه 

ی مشتقی دیگر از این حرکت، آن است که فرد با یک یا دو دست حلقهکنند خصلتی مدرن دارند. مجسم می

ت در جیب اش را نداریم. دسکمربند خود را بگیرد، که این هم حرکتی نوپاست و در اسناد قدیمی نمونه

دهد هم شاید بتواند همچون مشتقی از همین حرکت ای نزدیک کمر قرار میکردن که دست را در ناحیه

 قلمداد گردد.

از مراسم ی بازیافت که هایتوان در عکسی خوبی از ترکیب این حاالت قدیمی و جدید را میهانمونه

فتتاح کرسی انرژی اتمی در دانشگاه تهران به روز ااند. مثال در عکسی که دوران پهلوی گرفته شده رسمی در

محمدرضا شاه دستانش را به بغل زده )حرکتی مدرن(، در حالی که در میان مالزمانش  ،برداشته شده ۱۳۴۲سال 

ی سمت چپ تصویر( یکی دستانش را با انگشتان درهم فرو رفته و رو به باال بر کمر زده و دیگری )در گوشه

در عکس دیگری که مراسم افتتاح  ی خدمت بر کمر نهاده است.دستانش را به نشانه ی دیرینهبه همان شیوه

دهد، شاه یک دستش را در جیب کرده در حالی که صف اول همراهانش اغلب به همان نوپل آمل را نشان می

ند. یعنی ااند، و برخی این کار را با گرفتن کالهشان ترکیب کردهی سنتی دستانشان را روی کمر نهادهشیوه

اند، آن را روی شرمگاه خود نهاده و دستانشان را باالی آن روی کمر بر هم چون کاله را در دست داشته

ادبانه اند که ترکیبی جالب توجه است. چون در قالبی سنتی، سربرهنه بودن در برابر شخصیتی محترم بینهاده

ی در اینجا با دست بر کمر نهادن به نشانهشده و اصوال برداشتن کاله حرکتی مدرن است، که قلمداد می

 خدمت ترکیب شده است.
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 نمودی از مدرن شدن حرکات دست: افتتاح کرسی انرژی اتمی  اشو خانواده صبح ازل

 

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا شاه و مالزمانش هنگام افتتاح نوپل آمل
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 جویانهدست بر کمر زدن آشتی ب(

 

بینیم ها و ابتدای دوران هخامنشی میهای این حالت دست را در اواخر دوران آشورینخستین نمونه 

یابد. این حالت تا جایی که از هایی گوناگون از آن در سراسر ایران زمین رواج میو در عصر اشکانی نسخه

ران مرکزی و در بستر هنر آریایی است. یعنی به طور خاص در ای-آید یکسره ایرانیاش بر میسیر تاریخی

پارتی شکل گرفته است. قالب عمومی آن چنین است که فرد دست چپش را روی سالحی -رسمی پارسی

آورد و کف دست خود را به اش را تا باالی سینه باال میگذارد که به کمرش بسته شده و دست راستمی

 گیرد. سمت مخاطب می

دهد. چرا که ی حرکات دست و کمر جای میر ردهبخش نخست این حالت همان است که آن را د

شود. بخش دوم اتصال دست با سالح بسته شده به کمر در اصل نوعی از دست نهادن بر کمر محسوب می

جای دنیا همچون ای جهانی دارد و در همهکه با بلند کردن دست راست خالی و نشان دادن کف دست جنبه

اما «. من سالح ندارم»کند آن است که شود و پیامی که ارسال میته میعالمتی برای صلح و آشتی به کار گرف

ترکیب این حالت با دست چپی که روی سالح یا نماد قدرت قرار گرفته ابداعی ایرانی است و احتماال اعالم 

 دهد. صلح و آشتی از موضعی برتر و قدرتمند را نشان می

شود و به قرن هفتم و هشتم پ.م تعلق ری دیده میهای آشودر نگارههای این حالت کهنترین نمونه

های آریایی را در اختیار داشتند و ی میتانیزبان بودند که میراث جنگاورانهها مردمی سامیدارد. آشوری

میترَه یا بسیاری از عناصر معنایی ایشان از جمله پرستش خدای جنگاور خورشید یعنی آشور )احتماال اَسورَه

ذیرفته بودند. احتماال این حرکت دست هم بخشی از این میراث بوده است. چون تا چند قرن همان مهر( را پ

 بینیم.نشین میاش را در سراسر ایران زمین و به خصوص در میان بخشهای آریاییبعد به سرعت فراگیر شدن
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 و امیر تابعش سناخریب شاه آشور

 

 

 

های احتماال شکل جنینی همین حالت از ابتدای کار نزد قبایل آریایی وجود داشته باشد. چون در نگاره

سینه و نزدیک سالح نهاده شده و دست دیگر به -بینیم که در آن دستی بر کمرهیتی وضعیتی بینابینی را می

ی کرنش یک دست بر سینه عالمت احترام به جلو کشیده شده است. این حالت را چنان که گذشت در رده

ام. چون نمودن کف دست و لمس صریح سالح که در این شکل داریم، در آنجا غایب است. با این جای داده

توان دریافت که احتماال ی واسط میتوان دید و با این حلقهی هردوی این حرکتها را در آنجا نیز میهمه نطفه

 شده باشد. این حالت از کرنش با یک دست بر سینه مشتق 

بینیم که ایزدی کنعانی ی بعل آمون میهای چشمگیر این حرکت را در تندیس نشستهیکی از نمونه

شده است. این تندیس که در یکی از این دو نقطه بوده و هم در فلسطین امروز و هم کارتاژ پرستیده می

دار پارسیان ی پارسی و کاله خیارهخدای باستانی کنعانی در آن جامهساخته شده، از این نظر جالب است که 

را بر تن دارد. او بر اورنگی نشسته و دستی را کنار کمرش مشت کرده و دست دیگر را به حالت گشوده در 

ی تواند مشتقی کمیاب و نشسته از این حالت محسوب شود. نمونهبرابر خود گرفته است. وضعیتی که می

ای غیرعادی و ویژه دارد. چون دیوی شاخدار را با یم که آن هم جلوهبینای میدیگری از آن را در پالکی نقره

دهد که در دستی چیزی شبیه به لوح را گرفته و دست دیگرش را به حالت آشتی باال لباس پارسی نشان می
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آید که این حالت در دوران هخامنشی چندان استانده و آورده است. از وارسی این دو نمونه چنین بر می

گرفته است. همچنین این نکته جای تامل بوده و به خصوص دست چپ لزوما بر سالح قرار نمییکدست ن

اند. گویی که این ی پارسی بر تن دارند بازنموده شدهدارد که در این دو مورد موجوداتی فراطبیعی که جامه

دیوهایی اساطیری ی برخاسته از ایزدانی محلی و ی خطرهای تهدید کنندهحرکت همچون طلسم باطل کننده

خطر بودن و ی پارسی و بار دیگر با این حرکت دست بر بیعمل کند، که یک بار با پوشانده شدن جامه

 شان تاکید شده است.جوییآشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 از عصر هخامنشی؛ چپ:  پالک مفرغی دیوی با لباس پارسی: ؛ چپپ.مچهارم بعل هامون، کنعان یا کارتاژ، قرن  راست: 

بینیم، اما باید هایی از این الگوی دست را در اواخر دوران آشوری و عصر هخامنشی میهرچند نمونه

عصر اصلی رواج این حرکت را دوران اشکانی دانست. در این دوران طوالنی هم در ایران غربی و هم ایران 

گرفتن دست در ایران غربی  بینیم. در حدی که این شکل از قرارشرقی نمودهایی فراوان از این حرکت را می
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شود و در ایران شرقی به همین ترتیب از ای هنری برای بازنمایی جنگاوران اشکانی تبدیل میبه استانده

 آید.حالتهای هنجارین در هنر بودایی به حساب می

در اژ اند. مثال در خنگشدهدر دوران اشکانی هم بلندپایگان و هم خدایان در این حالت بازنموده می

بینیم که سوار بر اسب است و در برابر امیر الیما که تابع را می -احتماال مهرداد اول –ی شاهی اشکانی نگاره

تر از دیگران بازنموده شده، و کسی که شود. امیر ایالمی که بلند قامتاو شده به همراه مالزمانش دیده می

دو نفر بعدی که احتماال سردارانی محلی هستند  اند وپشت سرش ایستاده همین حالت دست را به خود گرفته

دهد و تقریبا همزمان با را نشان می خدایان شهر تدمر در سوریهای که اند. در نگارهدستانشان را بر کمر نهاده

بینیم که هر را می -بعلشامِن و عَقلیبعل، بعلملک -ی خنگ اژدر ساخته شده، سه ایزد مهم این شهر نگاره

 اند.شان را بر شمشیرهایشان نهاده و همین وضعیت را به خود گرفتهسه دستان

 

 

 

 

 

-۱۰۰بعل، شامِن و عَقلیبعل، بعلخدایان شهر تدمر در سوریه: ملکی خُنگ اژدر، خوزستان، عصر اشکانی؛ چپ: راست: نگاره

 .م۱۵۰
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 سه تندیس اشکانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هترا از تندیسدو     عصر اشکانی نقش مرد ایالمی در شوش، احتماال

 

مهترانی دهند و غربی در دست داریم که دقیقا همین حالت را نشان میتندیسهای دیگری از ایران 

گاه گیرند. برخی از این تندیسها در شهرهایی مثل هترا یافت شده که گرهی پارتی در بر میبلندپایه را در جامه

تجارت با روم بوده و بافتی چند قومیتی داشته است. برخی دیگر در مراکز باستانی تمدن ایرانی مثل ایالم 
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ی پارتی و شمشیر پهن و بلند اشکانی را نمایش ت با جامهشان مردانی تناور و بلند قاماند و اغلبیافت شده

های گیرند. در این موارد همواره زنان جامهی جالب آن که گاه زنان نیز در این حالت قرار میدهند. نکتهمی

اند، بی آن که شمشیری به آن بسته شده باشکوه اشراف اشکانی را بر تن دارند و دستشان را بر کمر نهاده

 باشد.

نمایش مهتران اشکانی در ایران غربی، که داللت سیاسی آشکاری داشته، در ایران شرقی همزمان با  

مودرا( بیمی )اَبهیَهی بییابد. این حالت دست را در هنر بودایی نشانهاین حالت در هنر بودایی رواج می

بینیم که در ضمن می «جام بیماران»ترین بازنمایی از این حالت دست در سنت بودایی را در نامند. قدیمیمی

به پ.م(  ۳۰-۱۰)آزس حکمرانی سرداری سکا به نام از دوران های بودا هم هست و یکی از کهنترین پیکرک

نشان  . این جام)تصویر زیر( استجا مانده 

ای که در قرن دهد امیران سکا ـ تخاریمی

نخست پ.م. بر هند شمالی چیره شدند، دین 

ای از د و روایتی بلخی ـ گندارهانبودایی داشته

این دین را در قلمرو زیر فرمان خویش تبلیغ 

ی بیماران در در منطقهاین جام اند. کردهمی

در و آباد افغانستان کشف شده نزدیکی جالل

و درونش قرار داشته درون استوپای بیماران 

 اند. هایی نذری از آزس نهادهسکه

متر که بر روی آن هشت نقش انسانی ام بیماران ظرفی آیینی از جنس طالست به بلندای هفت سانتیج

عبارتند از بودا، و  انددهند که دو بار تکرار شدهها چهار شخصیت را نشان میپیکرهاین حک شده است. 
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به هم قفل کرده است. زیر  8مودراایندره، برهما و یک بودیساتوای ناشناخته که دستانش را در حالت اَنجَلی 

 های نقش ردیفی از یاقوت بدخشان نشانده شده است. پا و باالی تاق

های کانیشکا بازنمایی شده است. او دست چپ بودا در این جام دقیقاً شبیه به نقش میتریه بودا بر سکه

ام در درون ظرف بزرگی . جاست باال آورده بیمیی بینشانهخود را بر کمر نهاده و دست راست را به صورت 

هایی از بدن بودا کرد درون جام بخشای بود که ادعا میاز جنس سنگ صابون قرار داشت و روی آن کتیبه

شده به تمام ، تقدیمپیشکشِ مقدسِ شیوارَکسیتَه پسر مونجاوَمدَه، اهداشده برای بقایای بودا» قرار داشته است:

  «.بودایان

بودایی پدید آمده  را در قرن اول و دوم میالدی در انبوهی از آثاربودا در جام بیماران الگوی بازنمایی  

ده از بودا همان است که یکی از کهنترین تندیسهای ساخته شبینیم. در استانهای گنداره، هرات، هند و بلخ می

شی ساخته شده است. در ی هخامنهندارَان گَدهد و بنا به سبک هنری استوی را در حالت ایستاده نشان می

مت آشتی باال تندیس زیبا که احتماال در قرن دوم پیش از میالد ساخته شده، بودا دست راستش را به عالاین 

ی دیگری از قرن اول یا دوم میالدی بودا را در همین اش در نزدیکی کمر قرار دارد. نگارهگرفته و دست چپ

در دو طرف اورنگش نقشهای ایزدان  دست چپ گرفته است و دهد، در حالی که بندی را درحالت نشان می

شود. این نگاره از این نظر اهمیت دارد که حالتهای دیگری از قدیمی هندو یعنی وَجراپانی و هَریتی دیده می

دهد. بودا و مهربودا در این نگاره دست را انگار که شمشیری به کمر حرکت دست به کمر را نیز نشان می

اند و دو پیرو کوشانی در دو سو در همین حال چیزی نامعلوم اما درشت را در ، در کنار آن گرفتهداشته باشند

اند. در این میان وضعیت بودیساتوای آوالوکیتشوارا جای توجه دارد که دستش را با زاویه دست چپ گرفته

 م کرد.اش بحث خواهیدربارهدر بخش بعدی به کمر زده و این حرکتی دیگر است که 

                                                           
8 Añjali Mudrā 
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 نقشهای بودا در سبک گنداره: راست( قرن دوم پ.م؛ چپ: قرن اول و دوم میالدی، همراه با وجراپانی و هریتی

 

 

 

 

 

 

 

بودا(، بودای تاریخی ی بودایی گنداره، قرن دوم و سوم میالدی. از چپ به راست: یکی از اشراف کوشانی، مهربودا )میتریَهنگاره

 بودیساتوای آوالوکیِتشوارا، راهبی ناشناسبودا(، )سیدَرتَه
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کانیکشا از ی هایسکهشود. های کوشانی نیز ظاهر میدر همین دوران نقش مشابهی از بودا بر سکه

شاهنشاه »بلخی نوشته شده خط دهد و دورادورش به که او را در حال پیشکش دادن به مذبحی نشان میداریم 

گرفته و کنارش نام بودا نوشته شده باال وضع همین ، در پشت سکه بودا دستش را به «کونیشکی کوشانی

به خود « ناترسیدن»تقریبا از همین دوران است که این حالت دست بودا در این سنت دینی معنای  است.

 شود.گیرد و به رمزی عام در هنر بودایی تبدیل میمی

 

 

 

 

 )چپ( کوشانیاول )راست( و دوم های کانیشکای سکه

  

شود که این ای از ظهور این حالت دست در آثار بودایی فراهم آوریم، به روشنی نمایان میاگر سیاهه

شیوه از رمزگذاری حرکت دست چگونه در قرن دوم و سوم میالدی به سوی قلمرو ترکستان و از آنجا به 

ی تمدن چینی بدل شده و به تدریج به بخشی از نمای هنجارین بودا در هنر حوزهسمت شرق پیشروی کرده 

ی داتونگ که محل اتصال جمعیت چینی با اقوام ایرانی سغدی و ترک مقیم ترکستان است. در غارهای منطقه

ار کمر قرار بینیم، با این تفاوت که دستی که کنبوده است، این حالت را در قدیسان بودایی ایستاده فراوان می

 آورد.ی خود را پدید میای ویژهدهد و خود به تدریج رمزنگاریتر را انجام میگرفته حرکاتی متنوعمی

 



88 
 

 

 

 

 

 

گانگ در ؛ چپ( بوداهای غار یون.م ۴۹۴تا  ۴۷۱ی هزار بودای داتونگ، ساخته شده بین سالهای از مجموعه ۱۱غار  راست(

 ین.سی چنزدیکی داتونگ در استان شان

 

شود که در آن عهد و پیمان با هایی دیده میدر دوران ساسانی مشتقی از این حرکت در دیوارنگاره

ها حرکت دست به کمر و لمس شمشیر دقیقا به همان شکلی که خداوند بازنموده شده است. در این بازنمایی

ی عهد ه داشته باشد، حلقهشود، اما دست برافراشته به جای آن که کفی گشوددر هنر اشکانی دیدیم تکرار می

جویانه و دست و پیمان مهری را در دست گرفته است و از این رو باید آن را ترکیب از دست به کمر آشتی

اول بینیم که بهرام ی تنگ چوگان در کازرون میی مشهوری از آن را در دیوارنگارهدادن در نظر گرفت. نمونه

نقش پیمان پادشاهی بستن اردشیر دوم  همچنین .دهدمزدا نشان میرا هنگام تاجگذاری و عهد بستن با اهورا

در تاق بستان که با حضور ایزدی شبیه به مهر همراه است، همین حالت را هم برای اردشیر و هم برای 

 دهد.اهورامزدا نشان می
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 بهرام اول در تنگ چوگاناهورامزدا و پیمان   اپور دوم، تاق بستان، قرن چهارم میالدیاهورامزدا و ش

در دوران مدرن شکل دیگری از این حرکت را داریم که در آن دست راست به جای آن که باال گرفته 

دار دست چپ به کمر نوعی از اقتدار را شود. این حالت هم به خاطر اتصال زاویهشود، به پایین آویزان می

کند و از وضعیتی تهدید کننده خارج جویانه پیدا مییای آشتدهد، که با آویختگی دست دیگر جلوهنمایش می

بینیم، که در زمان سفرش به انگلستان ی خوبی از این حرکت را در عکسی از ناصرالدین شاه میشود. نمونهمی

بینیم که دست به کمر ایستاده با خاندان سلطنتی انگلستان انداخته است. در این عکس او را در مرکز تصویر می

آن که بانوی پشت  و جالب

سرش با دو دست بر کمر 

حالتی دقیقا شبیه به ناپیر اسوی 

ایالمی دارد، البته با چند هزار 

کیلومتر و چند هزار سال 

 فاصله.
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 دست بر کمر زدن پرخاشجویانهپ( 

 

هایی از این حرکت معنایی ی جالب آن است که مشتقی رمزپردازی اتصال دست به کمر، نکتهدرباره

ی پیوند دست و سینه دیدیم، یک اند. چنان که دربارهکردهبه کلی متفاوت با کمر خدمت بستن را تداعی می

شد و در معنای ب میدست بر سینه هم مانند نهادن دو دست بر سینه نوعی ابراز ارادت و اطاعت محسو

ی کمر اما چنین نیست و نهادن یک دست بر کمر و باال کرد. دربارهبنیادین این حرکت تغییر مهمی ایجاد نمی

این انگیزد. گرفتن دست دیگر نوعی ابراز قدرت است که کمابیش حسی تهدید کننده را در مخاطب بر می

ویانه است. یعنی به همان ترتیب دست چپ به حرکت مشتق سرراستی از حرکت دست به کمر زدن آشتی ج

شود. اما دست کند و دست راست به سمت جلو برافراشته میتکیه می -یا به شمشیر بسته شده به کمر–کمر 

کند و وضعیتی تهدید راست با انگشتانی جمع شده یا مشت شده آن پیام صلح و آشتی پیشین را ارسال نمی

 گیرد.کننده به خود می

های آن را در ترین نمونه این حرکت از ایران شرقی برخاسته است. چون یکی از قدیمیاحتماال 

است. در همین حدود زمانی ای به همین نام در شمال هند یافت شده بینیم که در منطقهمی استوپای جاگایاپِتا

ده دارد، هرگز خود بودا یا یابد. اما از آنجا که حالتی مهاجم و تهدید کنناین حرکت به هنر بودایی هم راه می

اند اند و آن را منحصر به نگهبانان خشماگین و جنگاوری دانستهدادهبودیساتواها را با این وضعیت نشان نمی

 که پاسداری از حریم بودا را بر عهده دارند. 
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 .ماستوپای جاگایاِپتا، قرن دوم چپ( ، قرن هفتم .م؛ ۴۵دون هوانگ، غار  ( راست

 

 

 

 

 

 

 

 

میان( باال بودیساتوا، سارنات در هند ی بودیساتوا، ماتورا در نزدیکی آگرا، استان اوتارپرادش، قرن دوم میالدی؛ نگارهراست( 

 چپ( شاپور اول در نقش رستمای از عصر کانیشکا شاه کوشانی؛ شمالی، با کتیبه
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صورتهای متفاوتی های ساسانی ماند و در نگارهاین حالت دست در هنر ایرانی تا دیرزمانی باقی می

بر والریانوس است که در آن اول ساسانی ی جالبش بازنمایی پیروزی شاپور بینیم. یک نمونهاز آن را می

شکست خورده رومی شاهنشاه در همین وضعیت بر اسب سوار شده و با دست راستش مچ دست امپراتور 

ی بیشاپور هم چنین وضعیتی به خود گرفته است. از این . شاپور در دیوارنگاره)تصویر زیر( را گرفته است

نشانگر  -به ویژه وقتی شمشیری به کمر بسته شده–نماید که در کل نهادن دست چپ بر کمر رو چنین می

ی کرده است. دست گشودهعنای آن را تکمیل میآمادگی رزمی بوده و حرکت دست راستِ برافراشته بوده که م

داده کرده و دست مشت شده و بسته حالتی جنگی و تهدیدگر را نشان میجو به صلح و امنیت داللت میآشتی

 است.  

 

 

 

 

 

 

 

توان دید که مردمان گاه این حالت دست در ایران زمین تا دوران معاصر دوام آورده است و هنوز می 

اش هم در سراسر قرون های رسمی و سیاسیگیرند. بازنماییشان این حالت را به خود میزانهدر رفتارهای رو

شود. این حالت بدن هم مانند سایر ها و آثار تصویری دیگر فراوان دیده میمیانه رواج داشته و در نگارگری
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ا تاسیس دولت گورکانی و عناصر تمدن ایرانی در قرون میانه از ظرف جغرافیایی ایران زمین سرریز کرد و ب

ای از ی هند و اروپای شرقی وارد شد. به همین خاطر همین حالت دست را مثال در نگارهعثمانی به شبه قاره

دهد که سپاهیان سلطان همگی بینیم که به سفارش دربار عثمانی ترسیم شده و نشان مینامه میکتاب سلیمان

 اند )تصویر زیر(.تهگرفچنین حالتی را هنگام رژه به خود می
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 ۱۳۵۷گرای مسلح در جریان انقالب اسالمی ایران، بهمن دو انقالبی چپ   یپرم خان ارمنی

  

های اشکانی دیدیم را در زمان معاصر نیز های ساسانی و تندیستقریبا همان حرکتی که در نگاره

با این تفاوت که به خاطر جایگزین شدن شمشیرِ بسته شده به کمر با تفنگی که در دست گرفته بینیم. می

ای از این بازآرایی را در نمونهشود، چارچوب قدیمی و جا افتاده به هم خورده و بازآرایی شده است. می

اند، اما چون ردهبینیم که زدن دست به کمر را حفظ کعکسهای مجاهدان مشروطه مثل یپرم خان ارمنی می

اند. حالت مشت کردن دستِ برافراشته هم شده، ناگزیر دست راست را بر آن نهادهتفنگ به کمر آویخته نمی

هم در حرکت بدن سربازان هنگام رژه رفتن و هم در حرکتهای البته همچنان دوام داشته است. این حرکت را 

دادن در تظاهرات تکرار همین حرکت را فراوان ای مثل اعتراض خیابانی و شعار زدهخودجوش و هیجان

ی نسبت دست مسلح با دست هرچند آشکار است که ورود تفنگ به صحنه بازتعریفی را درباره .بینیممی

 مشت شده ضروری ساخته است.

اند. کردههای پرهیجان ایراد میبینیم که سخنرانیمشتق دیگری از این حرکت را نزد روحانیونی می

این حالت بدن برای تاکید بر بخشی از سخنرانی از دیرباز در ایران زمین پیشینه داشته باشد. اما آشکارا احتماال 
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در دوران پس از انقالب اسالمی رواجی چشمگیرتر پیدا کرده و جالب آن که همچنان بیشتر نزد روحانیون 

یدیم با این تفاوت که شود. قالب حرکت دست در این وضعیت کمابیش همان است که پیشتر ددیده می

بندند. از این رو دست چپ در کنار کمر آویخته یا خم شده قرار ی روحانیون سالحی به کمر نمیطبقه

شود. نمودی از تهاجمی بودن این حرکت آن که گیرد و دست راست با مشت بسته به آسمان افراشته میمی

 آورند.جنگی را به زبان میی تهدید کننده یا گیرند که سخنسخنرانان هنگامی این حالت را به خود می

 

 

 

 

 ۱۳۹۷سخنرانی سید حسن روحانی در مجلس،    ۱۳۵۷سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا، بهمن 

 

ی ما شکایت و طلبکار این نکته هم گفتنی است که احتماال زدن هردو دست به کمر که در زمانه

ی دست به کمر زدن مشتق شده باشد. در حالت یاد شده دهد از همین شکل پرخاشگرانهبودن را نشان می

شاید به خاطر شود. ای به کمر متصل میاغلب سالحی در کار نیست و دست بدون لمس کردن سالح با زاویه

السلطان کنند. چنان که در عکسی که از ظلهمین غیاب سالح است که هردو دست وضعیتی مشابه پیدا می

ی آن قرار شاه در این وضعیت داریم، شمشیری هم به کمر بسته شده، اما دست بر قبضهپسر مهتر ناصرالدین

بینیم که مسلح به تفنگ است، اولی هم مینل آقدر تصویر به جا مانده از کلنگرفته و کمربند را گرفته است. 
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اما سالحش را به زمین تکیه داده و دستی که به کمر زده تنها نوک آن را گرفته است. یعنی دست به کمر در 

 شود.ی اسلحه انجام میاین حالت دوتایی بدون آمادگی برای بیرون کشیدن سالح و لمس دسته

د و به خصوص در حالت بدنی مربوط به شماتت مادرانه یا امروز این حالت کمی شکل زنانه دار

نماید که دست کم از دوران ناصری به بعد در میان مردان شود. با این همه چنین میشکایت زنانه دیده می

نمایی زورمندانه هم رواج داشته و بیش از آن که شکایت و نکوهش را نشان دهد، نمایش قدرت و جلوه

 شده است.محسوب می

 

 

 

 

 

  

 

 

 اولیکلنل آق    السلطانظل
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 دست بر شمشیرث( 

 

ی کمر است. به شکلی که در ناحیه این حالت ترکیبی از کمر خدمت بستن و لمس تهاجمی اسلحه 

گیرد. این حرکت برای نخستین بار در آن دو دست در زیر ناف به هم پیوسته و بر شمشیری بزرگ قرار می

شیر بزرگ پارتی اش آن است که استفاده از شمشود و دلیلدر دوران اشکانی در اسناد تصویری نمایان می

تازه در سراسر ایران زمین رواج یافته بود. در دوران ساسانی شاه را در بسیاری از موارد به این شکل نمایش 

 هایی از آن را سراغ داریم. دادند و در هر دو حالت ایستاده و نشسته نمونهمی

کند و از سوی وه میی اسلحه مقتدرانه و نیرومند جلاین حالت از سویی به خاطر لمس مقتدرانه

دهد. از این رو به شاه جنگاوری ، آمادگی برای رزم را نشان می«کمر خدمت بستن»دیگر به دلیل شباهتش به 

 کند که در وضعیت جنگی قرار ندارد اما برای آن آمادگی کافی دارد.اشاره می

 

 

 

 

 

 

ی خسروپرویز در ؛ چپ( نگارهی قرن چهارم میالدیمیانهتندیس برنزی ساسانی، احتماال شاپور دوم، راست و میان( دو 

 ی فتح مصر و جنگ با حبشه، قرن هفتم میالدیهنگامه
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 شاپور دوم و شاپور سوم در تاق بستان

 

)چپ(، انوشیروان : خسرو ساسانیشاهان 

 شاپور دوم )باال( و احتماال قباد )راست(
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 پنجم تا هفتم میالدیی ساسانی، قرن نقره هایبشقاب

 

این حرکت هم تا دوران مدرن دوام آورده و تا زمانی که شمشیر همچنان در ساز و برگ نظامیان  

هایی از آن را در عکسهای بازمانده از دوران مشروطه باقی بوده، این حالت از نشستن هم باب بوده است. نمونه
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. بسیاری از نظامیان عکسهایی تکی یا دو نفره دارند که در آن چنین وضعیتی به بینیمو دوران رضا شاه می

 اند. خود گرفته

 

 

 

 

 

 حسین خان نخجوانی   سردار ظفر

اش تصویری از احمد کسروی که نمونه بینیمجمعی هم نمودهایی از آن را میدر عکسهای دسته

جوان در لباس طلبگی است که با خویشاوندانش عکسی انداخته و در آن یکی از حاضران که نظامی است 

  دقیقا همین حالت را به خود گرفته است )تصویر زیر(.
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شود که این حرکت در گذر زمان دستخوش دگرگونی شده و ویر آشکار میابا دیدن این تص

ی های ساسانی همواره شاهنشاه دست راستش را روی دستههایش تغییر کرده است. مثال در نگارهکارییزهر

بینیم که گرفته است. در حالی که مثال در همین تصویر میداده و با دست چپ قبضه را میشمشیر تکیه می

ز همین مشتق از این حرکت اند، و در عکس حسین خان نخجوانی هم باهر دو دست باالی دسته تکیه کرده

  بینیم.باستانی را می

حرکت دیگری که آن نیز احتماال از همین قالب باستانی مشتق شده، آن است که افراد مقتدر و بزرگان  

بینیم. های فراوانی از این حرکت را میاند. در دوران مشروطه نمونهدادهعین همین حرکت را با عصا نمایش می

از آن به گردهمایی سران بختیاری در تهران پس از بر افتادن استبداد صغیر و فتح تهران مربوط ی خوبی نمونه

، اما چون لباس نظامی در بر شود که در آن سردار اسعد بختیاری فاتح تهران همین حالت را به خود گرفتهمی

ی بعد(. این هم ناگفته هگذارد )تصویر صفحنکرده و شمشیر ندارد، همین وضعیت را با عصا به نمایش می

نماند که معموال در تصویرهایی که شخصیتهای نظامی و سیاسی در آن حضور دارند، این وضعیت منحصر به 

یک تن است که در مرکز تصویر نشسته است. یعنی همچنان سلسله مراتبی از قدرت برقرار بوده و کسی که 

 گرفته است.به خود می  با عصا این حالت راشده چه با شمشیر و چه قدرتمندتر از باقی شمرده می

 

 

 

 

 

 

 گردهمایی سران بختیاری در تهران  ی قاجاری )راست(سردار ظفر )چپ( و یک شاهزاده
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 پا  و  م: دست سو بخش 

 گفتار نخست: دست بر زانو نهادن

 

تر است. اتصال کنند، پا از همه دشواریابدر میان اندامهایی که در پیوند با دست رمزگانی تولید می 

دست و پا در عمل تنها زمانی ممکن است که فرد نشسته باشد. به همین خاطر تمام حالتهای دست در این 

است که فرد چهارزانو بنشیند و ترین حالتها آن رده به بدنهای نشسته تعلق دارند. در این میان یکی از ساده

دو دستش را بر زانوهایش بگذارد. این حالت دست طی دو هزار سال گذشته به خاطر تکرار فراوان در هنر 

شود. ی بصری مردمان تبدیل شده و اغلب با این کیش مربوط دانسته میبودایی به بخشی جا افتاده از اندوخته

ای بسیار کهنتر دارد، ف دو دست بر سطح بیرونی دو زانو پیشینهبا این همه چهار زانو نشست و نهادن ک

 اش با زادگاه بودا همپوشانی داشته باشد. هرچند احتماال خاستگاه جغرافیایی

ی سوم بینیم که در هاراپا یافت شده و در ابتدای هزارهکهنترین نمونه از این حالت را در مُهری می

زدی شاخدار در چنین وضعیتی بازنموده شده است. مورخان امروزین پ.م ساخته شده است. بر این مهر ای

اند. هرچند هویت ایزد یاد شده ها همتا شمردهاین تصویر را با ویشنو، پاشوپانی یا ایزدان دیگر دوران آریایی

ی سند زندگی احتماال ارتباطی به این موجودات ندارد. چون در زمان یاد شده مردمی دراویدی در دره

هایی که هزار و پانصد سال بعد به آن منطقه وارد شدند اند و ایزدشان هم قاعدتا به ایزدان آریاییکردهمی
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ها ها تا آریاییتوان پذیرفت که حالت بدن و دست از دوران دراویدیارتباطی نداشته است. با این همه می

 ت.تداومی داشته و بعدتر هم تا به امروز این پیوستگی را حفظ کرده اس

 

 

 

 

  .م۸۱۰ی ، شاه بنگال، درگذشتهی پاال دارماپاالپشت سکه    مهر ایزد شاخدار هاراپا

 

اند، در دورانهای ی ران نهاده شدهدستانی که بر زانو یا انتهای کشاله 

بعدی به صورت بخشی مهم از حرکات یوگا در آمدند و در هند رواجی کامل 

یافتند. این همان حرکتی است که با مشت کردن دست و گشودن انگشت 

شود. شست به سمت داخل ران همراه است و اَدهومِرودَندَه مودرا نامیده می

)ستون فقرات( و مودرا « مِرودَندَه»)پایین( و « اَدهو»این واژه از سه بخش 

( تشکیل شده است. حالت دیگرِ اجرای این ཕྱག་རྒྱ)مُهر، نشانه، به تبتی: 

چسبد و شست ها ی ران میحرکت که در آن کف دستها به ران یا کشاله

 نامند.آن را اورْدْوَه مرودنده مودرا می گیرند نیز در یوگا رایج است کهبه سمت بیرون قرار می
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 گفتار دوم: چهارزانو 

 

شود. هرچند گاهی شاهان جنگاور در همین یک حالت ترکیبی دیگر به وضعیت نشسته مربوط می 

کرده، آن را نیز اند و با دست چپ که به زانو یا ران پا تکیه میگذاشتهحال هم شمشیری کنار کمر خود می

 گذاشته است.« دمِ دست«بینیم که به این شکل گرزش را اند. چنان که در نقاشی نادرشاه میکردهمیلمس 

 

 نادرشاه، رنگ روغن 

 میالدی ۱۸روی بوم، قرن 

 

 

 

 

شان به قرن بینیم که قدمتها از این حالت دست را در آثار بودایی ایران شرقی میترین نمونهقدیمی

ی اشکانی تعلق دارند. این آثار که در پهنه-ی دوران کوشانیگردد و بنابراین به میانهمیاول و دوم میالدی باز 

دهند ی پادشاهی نشان میشوند، بودا را در جلوهای در استانهای هند و گنداره و هرات و بلخ یافت میگسترده

ع سینه باال گرفته است. اش را بر ران گذاشته و دست راستش را تا ارتفاکه بر اورنگی نشسته و دست چپ

کند، با دست راست اغلب با کف دست گشوده به سوی مخاطب است و عالمت آشتی و صلح را ارسال می

 این همه در مواردی هم بودا چیزی را در آن گرفته است.
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 نگار، گنداره، عصر اشکانینقش هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر کوشانی، ماتورا در نزدیکی آگرا، اواخر قرن اول و ابتدای قرن دوم دو تندیس سنگی از بودای نشسته بر اورنگ شیر، سبک هن

  میالدی

 

شود که بر اورنگی چهارزانو نشسته و دستش ایرانی اغلب شاه در وضعیتی بازنموده می در نگارگری

در همین حالت قرار دارد. یعنی دست چپ را به کمر زده و دست راست را به جلو دراز کرده است. حالت 

ی نادرشاه نگاره دهد. چنان که مثال دردست راست بسته به موقعیت بیانگر است و کنش شاه را نشان می
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اش نشان می دهد که دارد بینیم و در نقاشی درباره سلیمان نبی دست به جلو دراز شدهتسبیحی در دستش می

 گوید. در بسیاری از موارد هم مثل بازنمایی مجلس قتل سیاوش در برگی از شاهنامهبه فرشتگان چیزی می

 گیرد.راست شاه بر زانویش قرار میدست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۵۶۲قتل سیاوش، شاهنامه، شیراز،    نقاشی کایالش راج، دربار سلیمان، قلمرو گورکانی
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ی شاه تهماسبی، اثر سلطان محمد، تبریز، ؛ چپ( بنیان نهادن جشن سده و هوشنگ، شاهنامهسلیمان، عصر صفویراست( دربار 

 .م۱۵۳۰-۱۵۳۵
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ی مجلس عروسی سیاوش و فرنگیس، پیکر نظامی، بهرام در گنبد سوم )سبز(، قرن شانزدهم میالدی؛ چپ( مقدمه راست( هفت

 .م؛ ۱۵۶۲شیراز، 

 

 

 اسکندر و حکیم غارنشین، 

 .م۱۴۹۵-۱۴۹۴اثر قاسم علی، هرات، 
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 گفتار سوم: دست بر پاشنه نهادن

 

ی پاهاست که ممکن است، نهادن دو دست بر پاشنهی دیگری که در چهارزانو نشستن حالت ساده 

دهد. این حالت از دیرباز در ایران زمین برای مراقبه و هنگام در عمل آن را در موقعیتی زیر ناف قرار می

آن را « دو دست بر زانو نهادن»های ذهنی رواج داشته و همان است که در قرون میانه به همراه حالت تمرین

شود که بخش نامیده می« بْهَیرَوَه مودرا»اند. این حالت در سنت یوگا و آیین بودا امیدهنمی« مربع نشستن»

 کند.اش نام ایزدی ویرانگر و مهیب در کیش هندو بوده است و به نیرومند بودن این حرکت داللت مینخست

های که حالتایست نماید که خاستگاه این حالت بدن نیز ایران شرقی باشد، و این قاعدهچنین می 

های ذهنی های برخاسته از تمرینمربوط به آیینهای مذهبی و نهادهای درباری اغلب در ایران غربی و حالت

های اند. دلیل این نکته شاید آن باشد که به لحاظ تاریخی دولتو مراقبه بیشتر در ایران شرقی تحول یافته

های در مقابل گرانیگاه تحول آرای فلسفی و اندیشهبزرگ و پیچیده ابتدا در ایران غربی تکامل یافتند و 

 -شود. یعنی نوعی دوقطبی شرقیی زرتشتی اوج آن محسوب میگرا ایران شرقی بوده، که نظام اندیشهانسان

ها بیشتر در خاور رمزگذاری شده نهادها بیشتر در باختر و منغربی در ایران زمین وجود داشته که باعث می

های مربوط به دربارها و مناسک جمعی را در سومر و ایالم و ین خاطر است که رمزگذاریشوند و شاید به ا

های مربوط به من در آیین زرتشتی و بودایی را بیشتر در سغد و خوارزم و آسورستان و ماد و نمادپردازی

 بینیم.هرات و گنداره می
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 دن از همان ابتدای کار نمادی برای آرامشها نهای تن بر پاشنهها را در میانهچهارزانو نشستن و دست  

تا حدودی دیرآیند است و نخستین  ذهن و مراقبه و تمرکز ذهنی بوده است. این حالت نسبت به بقیه

ی .م در حفاری زیر استوپای بزرگ، در محله۱۹۰۹در سال شود. ی عصر اشکانی مربوط میهایش به میانهنشانه

کاری شده یافت شد که تاریخ سال نخست ر صندوقی از جنس مسِ چکشی شهر پیشاوشاه جیدِری در حومه

ن را ساخته و ، هرچند احتماال فرزند کانیشکا آشد.م( روی آن دیده می ۱۲۷)شاه کوشانی کانیشکا حکومت 

 . به یاد پدرش به معبدی بودایی پیشکش کرده باشد

تندیس بودا و ایندره و برَهمَه قرار داشت و درونش سه قطعه استخوان نهاده  این صندوقبر روی 

این استخوانها را بعدتر به برمه فرستادند و امروز هم در  9شود به بودا تعلق داشته است.بودند که ادعا می

هارزانو پیکرکی کوچک از بودا نصب شده بود که وی را در حالت چبر روی صندوق  10همین کشور قرار دارد.

بینیم که های حک شده در گرداگرد صندوق هم بار دیگر او را میداد. در نگارهبا دستی درود دهنده نشان می

 در همین حالت دست بر پاشنه و چهار زانو نشسته است )تصویرهای زیر(. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Spooner, 1908-9: 49. 
10 Marshall, 1909: 1056-1061. 
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، قرن اول میالدی؛ میان( لوریان در نزدیکی پیشاوری ی تنگهبرجستهنقش: راست( مودرا سه تندیس بودا در وضعیت دیانه

متر، گنداره، قرن دوم و سوم میالدی؛ چپ( تندیس بودای نشسته از گنداره، سانتی ۶۸تندیس بودا از سنگ شیست با بلندای 

 قرن سوم .م.

 

و سازی سبک گنداره نیز بازنمایی بودا در این حالت باب شد تقریبا در همین زمان در هنر مجسمه

های بودا تبدیل شد. تندیسهای فراوانی از قرن اول تا سوم میالدی یافت به عنصری تکرار شونده در پیکره

شود. در بیشتر این آثار هایش دیده میشده که در آن بودا در وضعیت نشسته با دستانی آرام گرفته بر پاشنه

ت. انگشتان دو دست هم روی هم قرار ها قرار گرفته و کف دستها رو به آسمان اسپشت دستان روی پاشنه

های مشهور بودایی تبدیل شد ه باشند. این حالت به یکی از مودرااند، بی آن که در هم چفت و قفل شدگرفته

ای فلسفی شود و نام خود را از مکتب بودایی دیانَه گرفته که با پشتوانهمودرا( نامیده میکه حالت دانستن )دیانَه

است،  ریشهی سانسکریت دیانَه هم که با دانستن پارسی همآگاهی و مراقبه تاکید داشت. واژهزدایی از به زبان

 شود. همان است که در چین با نام مکتب چان شهرت یافته و در ژاپن ذن نامیده می

در اصل روشی برای رسیدن به آرامش و رهایی از درد و رنج قلمداد مراقبه یا همین حالت دیانه  

ها ها و نگاره اند. به همین خاطر در برخی از تندیساز این رو برای آن کارکردی درمانی قایل بوده شده ومی
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ی کوچکی در میان دستانش نهاده شده است. این کاسه بینیم، در حالی که کاسهبودا را در این وضعیت می

مودرا مودرا یا یوگَه را سَمَدهی کند. این حالتی مراقبه داللت مینماد ظرف دارو است و بر کارکرد پزشکانه

 نامند، چون در آیین یوگا نیز رواجی چشمگیر دارد. نیز می

 

 

 

 

 

 

قرن ششم میالدی؛ میان( تندیس بودا از سنگ گنداره، متر، سانتی ۵/۱۴ی بودا با بلندای کاری شدهراست( تندیس برنزی نقره

 ۵۲شده در شوتوراک در نزدیکی کابل؛ چپ( تندیس گچی بودا با بلندای  متر، یافتهسانتی ۲۳شیست خاکستری با بلندای 

 متر، هَدا= تپه شتر افغانستان، گنداره، قرن دوم و سوم میالدیسانتی

 

 

 

 

 

هوانگ؛ چپ و روبرو( نقش بودا و دون راست( بودا در حال آموزش به ایندره و برهما، گنداره؛ میان( نقش بودا بر غارهای

 .گنداره، قرن اول و دوم میالدیسبک   بودای مرتاض،
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؛ میان( بودیساتوا از سنگ شیست، گنداره، قرن بودا( از سنگ شیست، گنداره، قرن دوم و سوم میالدیمهربودا )میتریَهراست( 

 داره، قرن دوم میالدی.گن دار،دار، گنداره، قرن دوم و سوم میالدی؛ پایین( بودای روزهچهارم و پنجم میالدی؛ چپ( بودای سبیل

 

شود، این پس از این آغازگاه که به اوایل دوران اشکانی مربوط می 

حالت به ویژه در هنر یونانی رواجی چشمگیر یافت و از راه ابریشم به چین 

های آشنای تندیسهای و هند هم منتقل شد. به شکلی که امروز یکی از نشانه

پندارند. شکل بنشیند را بودایی می شود و کسی که به اینبودایی محسوب می

ی اند. نمونهنشستههرچند این برداشت چندان درست نیست و پیروان سایر ادیان ایرانی نیز به این حالت می

ای اند. نمونهدادهبینیم که در آن مانی پیامبر را نیز در همین حالت نشان میمهمی از آن را در هنر مانوی می

شود که در قرن چهاردهم میالدی در چین مانده مربوط میهای مانی باقیز معدود پیکرهمشهور از آن به یکی ا

 ی جهان قرار دارد.ساخته شده است و امروز در تنها مانستان، برپای مانده
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 ، قرن پنجم و ششم میالدیبودای داتونگ  ویهاَره، سریالنکا، قرن دوازدهم.متندیس بودای گَل

 

 

 

 

نقش یک قدیس بودایی بر دیوار .م؛ چپ( ۱۳۳۹گ، فوجیان، ساخته شده در جیانتندیس مانی در مانستان کائوآن، واقع در جینراست( 

 .غاری در بامیان افغانستان
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 ی نگریستن به زمینگفتار چهارم: نشانه

 

الی که گیرد در حمشتقی از حالت پیشین است و در آن دست چپ بر پاشنه آرام میاین حرکت  

پشت آن به سمت پایین و کف آن گشوده به سوی باالست. دست راست هم به حالت نیمه گشوده تقریبا بر 

مانند. این حالت هم احتماال نخست در میان بوداییان گیرد و انگشتان به سمت پایین آویخته میزانو قرار می

بینیم. آن را در هنر نی استان گنداره میهایش را در هنر عصر اشکاایران شرقی تحول یافته و اولین نمونه

این شیوه «. ی نگریستن به بومنشانه»یا « ی نگرش به زمیننشانه»نامند که یعنی می« سْپَرشَه مودرابومی»بودایی 

از بازنمایی بودا به ویژه در هندوچین رواجی چشمگیر یافت و بخش بزرگی از بوداهای ساخته شده در برمه 

 اند.شود، در این وضعیت نشستهین منطقه محسوب میکه قلب فرهنگی ا

 

 

 

 

 

 

بودا در حالت نگریستن به بوم، استان بیهار هند، قرن دهم و یازدهم میالدی؛ میان( بودای چوبی، برمه، قرن  تندیسراست( 

 ی سنگی بودا، پاال واقع در بیهار هند، اواخر قرن دهم میالدیهجدهم میالدی؛ چپ( نگاره
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چیره بر مارا، تندیس از سنگ شیست، سبک پاال، هند شمالی، قرن دهم میالدی؛ میان( تندیس بودای معبد بودای راست( 

 ی جنوبی، قرن هشتم میالدی؛ چپ( تندیس بودای سبک شان، برمه، قرن هجدهم میالدیگورام، کرهسِئوک
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 : دست هب سربخش چهارم

 ی خود نهادندست بر شانه گفتار نخست:

 

بینابینی که دست است این حالتی  

کند اما سینه را در مستقیم به سر اشاره نمی

شود. گیرد و به گردن آویزان میآغوش می

حالتی که تا به امروز هم دوام آورده و در 

این حالت شود. آغوش کشیدن خود دانسته می

اغلب در مراسم صوفیانه و مجلس سماع کاربرد 

و در آن دستان ضربدری از روی هم رد  شتهدا

ی مقابل خود را د و هر دست شانهشومی

گیرد. معموال این کار در حالت نشسته و می

شود و به زمانی پیش از آغاز سماع انجام می

شود که صوفی با ضرب دف بدن مربوط می

دهد ولی هنوز برای سماع خود را تکان می

الت را در ای از این حبرنخاسته است. نمونه

بینیم که در اواخر دوران صفوی  نوشته و مصور شده به قلم محمد غوث گوالیاری می« بحرالحیات»کتاب 

 (. باالدهد )تصویر است و در آن مرتاضی یوگی را در این حالت نشان می
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 دست بر دیده نهادنگفتار دوم: 

 

با این تفاوت که در توان مشتقی از دست به باال افراشتن در نظر گرفت. دست بر دیده نهادن را می

شود و انگشتان دست به سمت سر خم شده و به پیشانی یا چشمان آن تاکیدی بر اتصال دست و سر دیده می

رکت به هنر آشوری باز ترین نمودهای این حکنند. قدیمیای لمس میکنند و یا آن را با فاصلهاشاره می

های پیروزمند دهد که از آشوریای را نشان میخورده گردد و وضعیت اسیران جنگی و مردمان شکستمی

بینیم که تسلیم ی کاخ آشوربانیپال در نینوا میی مشهوری از آن را در دیوارنگارهکنند. نمونهطلب بخشایش می

ها در برابر شاه آشور در این نگاره ایالمی .(زیر)تصویر  دهدمی نیکاش را نشانشان هومبانها و شاهایالمی

اند اغلب دستانشان را در وضعیت نماز بردن باال اند. آنها که زانو زدهبوسی مشغولاند یا به زمینزانو زده

کنند و یشان را لمس ماند و در میانشان برخی دستان را باالتر آورده و با انگشتانشان پیشانی یا چشمگرفته

  ترین ردیف از اسیران باالست.بسامد انجام این کار به ویژه در پایین
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کنند و در این دیوارنگاره این نکته جای توجه دارد که این حرکت را زنان و مردان همسان اجرا می

چون در میان این اند اهمیت دارد. ها کماندار هستند و مسلح بازنموده شدههمچنین این که برخی از ایالمی

ای از بازنمایی جنگاوران زن و مرد در جهان بینیم و چنین شیوهکمانداران هم زنان و مردانی را همسان می

شده است. های جنگی و سالحها همواره تنها منحصر به مردان شمرده میباستان استثنایی بوده است و صحنه

اند کماندار هستند و کمانی یا ترکشی بر بر دیده نهاده ی کسانی که دستدر این نگاره به جز یک استثنا همه

 دوش دارند. 

اند که در کنار رود کارون که های نوازنده کشیده شدهی همین دیوارنگاره گروهی از ایالمیدر ادامه

 اند و دارند با چنگ و نی و دف سرودی احتماال سوگوارانهشان در آن شناور است، ایستادهاجساد خویشاوندان

 نوازند. پیشاپیش ایشان نیز مردی کماندار ایستاده که دستانش را بر دیده نهاده است )تصویر زیر(.  را می
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حالت دست بر دیده نهادن به این ترتیب برای نخستین بار در آثار آشوری در قرن هفتم پیش از میالد  

کردند. از شود و این دورانی است که پارسها و مادها در فالت ایران به تدریج دست باال را پیدا مینمایان می

ا منسوب شده، رسمی رایج در میان ههم به ایالمی های آشوریاین رو چه بسا که این حالت که در نگاره

شود و در اسناد تاریخی بعدی هم هر از چندی آن ها بوده باشد. این حرکت در ایران زمین تثبیت میآریایی

تنها یک دست باال  -بینیمی آشوری میچنان که در نگاره–با این تفاوت که به جای دو دست یابیم. را باز می

 کند.ی دست و کف دست راست است که به چشم اشاره میبه هم چسبیدهشود و اغلب انگشتان آورده می

بسامد این حرکت به نسبت اندک بوده اما در گذر تاریخ از پیوستگی و پایداری چشمگیری برخوردار 

شود و ی فرمانبری و اطاعت شمرده میاش با یک دست نشانهبوده است. چنان که امروز هم نمایش دادن

همراهی از همین جا آمده به معنای اعالم موافقت و « چشم»اش یا کوتاه شده« ه روی چشمب»اصطالح پارسی 

ی اش نمایان شود در این جا تنها به یکی دو نمونهاست. برای آن که تنوع نمودهای این حرکت و پیوستگی

ای د. در یکی سرکردهشوهای متفاوتی مربوط میکنم که به دورانها و جایگاهاش اشاره میتصویری از بازنمایی

ی گورکانی شاهزادهدو بینیم که بر اسب نشسته و همین حالت را به دست خود داده، و در دیگری سکا را می

، در حالی انداکبرشاه، همین حالت را به خود گرفته انبینیم که هنگام دیدار با پدرشرا در برگی از اکبرنامه می

هردوی این دو . بوسدمیکه برادر مهترشان رکاب پدر را 

اند اثر خارج از مرزهای جغرافیایی تمدن ایرانی پدید آمده

و بیش از هزار سال با هم فاصله دارند. با این همه تولید 

کنندگانشان هویتی ایرانی داشته و در بافت فرهنگ و هنر 

 اند.ایرانی این آثار را پدید آورده

 ر ساسانی، ترکستان، عصی سکا بر پارچهنقش سرکرده
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 ، قرن شانزدهم میالدیپوربرگی از اکبرنامه، دیدار اکبرشاه با پسرانش در فتح
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 بوسه فرستادن گفتار سوم:

 

ی مشهور تخت جمشید یکی از حالتهای مشهور دست در دوران هخامنشی همان است که در نگاره 

« داریوش دادگر»پیشتر در کتاب دهد. آن را در برابر شاهنشاه نمایش می -نخست وزیر داریوش بزرگ-فرناکه 

و در خواندند، ( مییونانیان پروسکونِسیس )این حرکت همان است که ام که شرح داده

-پروس»ترجمه شده است. این کلمه از دو بخشِ « سجده بردن و به خاک افتادن»به اشتباه منابع اروپایی 

: » کونِئین: »و » مصدر کونئین دهد. معنی می« بوسیدن»و « از دور»تشکیل یافته که به ترتیب

را مراد کرده « بوسیدن»سه به کار گرفته و از آن آشکارا در یونانی را برای نخستین بار همر در ایلیاد و ادی

اند که نماز بردن و پریستاری کردن معنی ترجمه کرده adoratioی یونانی را در التین به است. این کلمه

خود »دهد و نه چنان که اغلب ترجمه شده، معنی می« از دور بوسه فرستادن»پروسکونسیس بنابراین دهد. می

ی چگونگی و چراییِ تحریف این کلمه به فصلی درباره« داریوش دادگر»من در کتاب «. فکندنرا به خاک ا

 11ام.خاکساری نزد مورخان معاصر نوشته

 

 

 

 

 

                                                           
 .۴۹۰ -۴۸۴: ۱۳۹۰وکیلی،    11



123 
 

بینیم کسی خود را در برابر شاه در هیچ یک از آثار بازمانده از دوران هخامنشی نمیناگفته نماند که 

دن در ایران به زمین افکنده یا در حال سجده باشد. این در حالی است که وضعیت بدنی سجده و به خاک افتا

دشمنانی شکست های آشوری فراوان زمین پیشینه داشته و پیش از به قدرت رسیدن هخامنشیان در دیوارنگاره

اند. به همین بینیم که در برابر شاه آشور سجده کرده و پیشانی را به زمین مالیدهخورده یا امیرانی تابع را می

بینیم و شانی نمیترتیب از سجده و به خاک افتادن در برابر شاه در سراسر آثار دوران اشکانی و ساسانی نیز ن

ای بدان نداریم. از این رو آشکار است که پروکونسیس لوی نیز اشارهدر متون ایرانی مانند اوستا و منابع په

 . توانسته در ایران چنین معنایی داشته باشدنمی

ی پروسکونسیس را گرد آورده و در ی به نسبت مفصلی آرای گوناگون دربارهآلتهایم هم در مقاله

ه آیین درود ایرانیان نداشته و این کلمه نهایت به این نتیجه رسیده که سجده کردن و به خاک افتادن ربطی ب

نماید. همچنین این حدس جالب توجه که درست می 12تعبیر کرده است.« فرستادن دستبوس»را کمابیش به 

شکلی تغییر یافته از نْماز/ نْماچ در فارسی )به معنای بوسه( ی ماچ در پارسی دری امروزین را زده که کلمه

  13میانه و سغدی بوده باشد.

شود که منظور از این کلمه ی پروسکونسیس در منابع باستانی روشن میبا مرور کارکردهای کلمه

نماید که انجام این حرکت تا آمیز و فرستادن درود با حرکت دست بوده است. چنین میانجام حرکتی ستایش

ر ضمن در شرایطی که حدودی به ابراز ادب در حضور فردی بلندمرتبه مانند شاه داللت داشته باشد، اما د

شده چنین رفتاری نمایان ی شادمانی و هیجان دیگران هم میآورده یا حتا مایهای به دست میکسی پیروزی

های بازمانده از عصر هخامنشی روشن است که این حرکت با گرفتن با توجه به دیوارنگارهشده است. می

پذیرفته است. این حرکت در واقع در نجام میدست راست جلوی صورت و نزدیک کردن انگشتان به لبان ا

                                                           
 .۲۴۳-۱۹۳: ۱۳۹۳آلتهایم،   12
 .۲۲۸-۲۲۶: ۱۳۹۳آلتهایم،   13
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ای هنگام ابراز ادب به حریف در قالب ایران زمین تداومی چشمگیر پیدا کرده و بعدتر در ورزش زورخانه

 ای به خود گرفته است. زمین ادب بوسیدن صورتبندی تازه

حدس زد که این حرکت  توانمی در منابع یونانی باستانپروکونسوس  ایی از موقعیتهنمونهبا مرور 

گوید وقتی اسب داریوش در میان گروه هفت هرودوت می ای داشته است.در ایران قدیم هم چنین جلوه

اش به مقام پهلوانی که گوتاما را کشته بودند، پیش از همه شیهه کشید و آذرخشی درخشید و برگزیده شدن

 14رود آمدند و به این شیوه به او درود فرستادند.شاهنشاهی را تایید کرد، شش پهلوان دیگر از اسبهایشان ف

ویکه از گناهی تبرئه شد، خوشنود شد و خوانیم که هارپاگ نیز وقتی نزد ارشتهدر همین کتاب تواریخ می

شود که خشایارشا سردارانش ای دیگر به زمانی مربوط مینمونه 15برابر شاه ماد پروسکونسیس را اجرا کرد.

ای که دیده بود، همچنان کند که با وجود رویای هشدار دهندهخواند و اعالم میمی را به شورای جنگ فرا

قصد دارد به یونان حمله کند. در این جا هم سرداران که شادمان شده بودند به همین شکل به او درود 

ای نجات بینیم که کشتی خشایارشا دچار آسیبی شده و چند تن از پارسیان بردر جای دیگری می 16فرستادند.

شوند تا از کشتی به دریا بپرند تا آن را سبک کنند. آنان نیز پیش از انجام این کار جان شاهنشاه داوطلب می

  17دهند.فداکارانه در برابر خشایارشا پروسکونسیس انجام می

و جوش مربوط  آشکار است که در این موارد که همگی به شرایطی جنگی و موقعیتی پرجنب

نماید. پروسکونسیس آشکارا نوعی اند نامعقول میانداختهتصور که افراد خود را به خاک میشوند، این می

تر در داده است. وگرنه اجرای چیزی پیچیدهادای احترام بوده که احتماال انجام حرکتی با دست را نشان می

                                                           
 .۸۶هرودوت، کتاب دوم، بند   14
 .۱۱۹هرودوت، کتاب نخست، بند   15
 .۱۳هرودوت، کتاب هفتم، بند   16
 .۱۱۸هرودوت، کتاب هشتم، بند   17
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از سوارکاری نامحتمل ی شورایی جنگی یا پس ی در حال غرق شدن یا میانهزدهشرایطی مانند کشتی توفان

 نماید.می

ی ایرانیان در بافتی جنگی به کار گرفته است. در نبرد کوناکسا وقتی پلوتارک هم این کلمه را درباره

ی نبرد عمل پروسکونسیس را شاهنشاه اردشیر با برادرش کوروش کهتر روبرو شد، پارسیان دو بار در میانه

ی سپاهیان به دنبال برادرش داد و در میانهکهتر آواز در می به جای آوردند. بار نخست وقتی که کوروش

بعدتر هم که  18کردند.دادند و پروسکونسیس را اجرا میگشت تا تن به تن با او بجنگد، به او راه میمی

اش را باال گرفت تا سربازان او را ببینند، برای احترام نهادن به اردشیر کوروش کشته شد و اردشیر سر بریده

باز در اینجا آشکار است که منظورِ نویسنده انجام عملی به نسبت ساده است که در حالت  19چنین کردند.

ی میدان نبرد در برابر کوروش کهتر که رسی در میانهشده است. وگرنه این که سپاهیان پاایستاده انجام می

نماید، و همچنین بعدتر هم که شده به خاک افتاده باشند به کلی نامعقول میشان محسوب میسردار دشمن

اند، بلکه به اجرای حرکتی با دست و شکلی ی او را دیدند قاعدتا سجده نکردهباز در گرماگرم نبرد سر بریده

 اند.دن با دست بسنده کردهاز درود فرستا

در مواردی که به انجام دسته جمعیِ این عمل در برابر شاهی اشاره رفته، همواره قومی ایرانی مورد 

ای بسته به شده چهار اسب سپید که نماد مهر بود، پشت اند. مثال وقتی کوروش بزرگ با گردونهنظر بوده

را انجام دادند « پروکونسیس»اش به طور گروهی دیدنآتشدان مقدس از کاخ خویش خارج شد، پارسیان با 

به همین ترتیب وقتی مردم گرگان سخنان  20کردند.گوید این نخستین بار بود که چنین میو گزنفون می

به  21شان را با اجرای پروسکونسیس نمایش دادند.شان با او و فرمانبریکوروش بزرگ را شنیدند، همراهی

                                                           
18 Plutarch, Artaxeres, 11.4. 
19 Plutarch, Artaxeres, 13.2. 
20 Xenophone, Cyropaedia, 8.3.12. 
21 Xenophone, Cyropaedia, 4.4.13. 
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شده ین عمل داللتی سیاسی داشته و به پذیرش فرمانبری از قدرتی برتر حمل میاین ترتیب روشن است که ا

 است. 

گوید وقتی اسکندر از درباریانش خواست تا به رسم پارسیان به ی روشنگری دارد و میآریان اشاره

ی هاو ادای احترام کنند، کالیستنس فیلسوف که با انجام این کار مخالفت داشت، گفت که پروکونسیس ویژ

فیلِئین: هایشان در جاهای بلند نهاده شده و در دسترس نیست، و در مقابل بوسیدن )خدایانی است که تندیس

کند، که ی آدمیان است. به این ترتیب معلوم است او به دو شکل از آیین بوسیدن اشاره می( ویژه

   22و امکان لمس بوده است. در فاصله شانشده، و تفاوتشان به انسان و دیگری به خدایان مربوط مییکی

شده که از دیرباز قواعد اجتماعی در ایران زمین بوسیدن یکی از کنشهای مهم و معنادار تلقی می

اند که در عصر هخامنشیان ترتیب و دقیقی بر آن حاکم بوده است. مورخان یونانی به این نکته اشاره کرده

ب بوسیدن در میان ایرانیان وجود داشته است، در حدی که هرودوت ی آدانظمی جا افتاده و فراگیر درباره

در ضمن این کار داللتی سیاسی هم داشته است. چندان که بوسیدن  23گوید بوسیدن رسمی پارسی است.می

 24ترین مقامهای دولتی و نزدیکترین خویشاوندانش ممکن بوده است.شاه تنها برای بلندپایه

رود فرستادن به شاه که در میان رومیان و یونانیان به سجده بردن حمل جالب آن است که این آیین د

شد، پس از ورود اسالم نزد مورخان مسلمان نیز به سجده بدل شد و احتماال در این هنگام رسم آن روزگار می

 تابانده است. طبری در تاریخ خود هرجا به رسم بزرگداشت شاهنشاه اشارهدر دربارهای عباسی را باز می

ادبی پیکی جوان که هنگام بار یافتن نزد یزدگرد نخست از هیبت او گیج برد. بیکند از فعل سجد بهره میمی

 25شد و فراموش کرد سجده کند، نادیده انگاشته شد و یزدگرد که حال او را درک کرده بود، با او سخن گفت.

                                                           
22 Arrian, Anabasis, 4.11.2-3. 

 .۱۳۴هرودوت، کتاب نخست، بند   23
24 Arrian, Anabasis, 7.11; Xenophone, Cyropaedia, 1.4.27. 

 .۶۱۷: ۱۳۵۲، ۲طبری، ج.  25
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دید از س برای بار نخست او را میبه همین ترتیب هیبت و شوکت انوشیروان دادگر به شکلی بود که هرک

 26کرد.هیبتش سجده می

باز در اینجا آشکار است که سجده یا بر خاک افتادنی در کار نیست، اما زانو زدن، احتماال با یک پا، 

در این شاهنشاه ها همچنان باقی مانده، در کار بوده و درود فرستادن بر همچنان که میان پهلوانان در زورخانه

شده که شان توسط خود فرد انجام میبلند کردن دستها و بر روی هم نهادن و احتماال بوسیدن حالت با

بینیم. دِکابالوس هایی شبیه به این را میپروسکونسیس به این حالت اخیر اشاره دارد. در جاهای دیگر نیز اشاره

هی را انجام دادند و به این ترتیب و تیگران در برابر پمپی نیز حرکت مشاب 27ها در برابر ترایانوسشاه داسی

 28به وی درود فرستادند.

 

 

 ی وزیر داریوشنگارهجزئیات 

 در حال کرنش در برابرش

 

  

                                                           
 . ۶۸۹: ۱۳۵۲، ۲طبری، ج.  26

27 Cassius Dio, 36.52.3. 
28 Cassius Dio, 68.9.6. 
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 انگشت به دهان گزیدن گفتار چهارم:

 

نماید که پس از دوران ساسانی و در قرون اسالمی این حرکت نسبت به بقیه جدیدتر است و چنین می 

سر -اش در گروه حرکات دستبندیباشد. الگوی کلی آن به شکلی است که ردهدر ایران زمین شکل گرفته 

کند. با این همه چنین از این نظر که بیشتر انگشت در آن نمادین شده تا دست، با آنچه پیش از را توجیه می

کند ه میآید و انگشت اشاره به لبان اشاراین دیدیم متفاوت است. در این حالت دست تا برابر دهان باال می

ی شگفتی و حیرت است و نشانه« انگشت به دهان گزیدن»کند. این یا در حالت افراطی دندانها را لمس می

ای باقی مانده است. هرچند امروز خود حرکت به ندرت اجرا امروز هم در زبان پارسی همچون استعاره

 شود.می

ی شخصیتهای شود و ویژهاوان دیده میایرانی این حرکت فر در قرون میانی و به ویژه در نگارگری 

انداز مرکزی نگاه های تزئینی است که در گوشه و کنار صحنه حضور دارند و به چشمای و پیکرهحاشیه

کنند. چنان که مثال در دهد تاکید میکنند و با انگشت به دهان گزیدن بر شگفت بودن آنچه که رخ میمی

نگرند هردو انگشت به دندان که به کشته شدن پسر به دست پدر مینگارگری رزم رستم و سهراب دو سواری 

ی رزم توس و کاموس کشانی سربازی که در پایین تصویر ایستاده با دیدن دلیری دو گزند، و در نگارهمی

 کند.پهلوان چنین می

 

  

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاموس کشانی، شاهنامه، عصر صفویرزم توس و   .م۱۶۴۹رزم رستم و سهراب، شاهنامه، اثر معین مصور، 

 

گزد همیشه با جنگاوری و میدان نبرد پیوند ندارد و در کسی که دست به دندان میموضوع حیرت  

انگیزد. چنان که تقریبا در در بسیاری از موارد تماشای زیبایی زنان یا هیبت مردان نیز چنین واکنشی را بر می

شیرین کشیده شده و در آن نخستین رویارویی خسرو و شیرین را  هایی که بر مبنای خسرو وی نقاشیهمه

گزد. این مضمون برای حدود هزار سال در نگارگری دهد، خسرو انگشت به دندان میدر آبگیر نشان می

 توان سراغ کرد.های چشمگیری از آن را در هنر عصر سلجوقی تا قاجاری میایرانی تکرار شده و نمونه
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 شاهنامه، عصر صفوی   .م۱۶۲۴-۱۶۱۹فرهاد و شیرین، ، نظامی سهخم

 

 

 

 خسرو هنگام دیدن 

 شیرین، نقاشی عصر 

 زندیه
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 .م۱۵۲۵شاهنامه، نقاشی عبدالعزیز، تبریز، 
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 و انگشت : اشاره با دستبخش پنجم

 گفتار نخست: اشاره با دست

 

 دستها باال!الف( 

کنند. یعنی به همان ترتیبی باال بردن دست و مشتقهای آن بیشتر بر پیوند میان دست و سر تاکید می 

کردند، در این بخش باید ی چفت و بست شدن دست با سینه و کمر تمرکز میکه دو بخش پیشین به شیوه

این الگو را در ن باستان کند. در دورابه الگوهایی بنگریم که در آنها باال افراشتن دست عالمتی ارسال می

ای در زبانهای ایرانی به آن داریم، بند ی دینیبینیم. کهنترین اشارهشخصیتهای مقدس و ایزدان بیشتر می

 خواستار و گزارممی نماز برافراشته دستان با آغاز در اینک»های گاهان زرتشت است: آغازین سروده

و روان گیتی بارور،  پس همانا من »خوانیم: ای شبیه به این میجملهدر هات شکایت گاو هم  29«....امشادمانی

ستاییم. از اهورامزدا چنین آرزویی را خواستاریم که از سوی دُروندان هر دو با دستان برافراشته، سرور را می

                                                           

 ، بند نخست.۲۸گاهان، هات  -29
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ای  »خوانیم: ی مشابهی را میهم جمله ۵۰و باز در هات  30«هرگز گزندی به پارسایان و راهبرشان نرسد.

 31.«شوم...دانای بزرگ )اهورامزدا(! با دستان برافراشته و آهنگِ بلندِ برخاسته از شور دل به شما نزدیک می

شده که پیامبر یا آید که دستان برافراشته به ویژه به موقعیتی مربوط میاز متن گاهان چنین بر می 

آید که سی در حال نزدیک شدن به موجودی مقدس بوده است. همچنین از متن چنین بر میشخصیت مقد

اند. در کنار این شواهد متنی از کردههای خود را نیز از ایزدان تقاضا میدر وضعیت برافراشتن دستها خواسته

اند که با یرانسانیی شگفت از ایران غربی را داریم که اغلب ایزدان و موجودات غایران شرقی، این داده

 اند، و نه آدمیان و کاهنان. وضعیت دست برافراشته نموده شده

برخی  از این رده شواهد یک نقش زمخت و ساده از ایشتار را در چنین وضعیتی داریم، و همچنین

 های یافتهاز دیوهای نموده شده در مفرغ لرستان هم چنین شکلی دارند. جالب آن است که بیشتر این نمون

بینیم، به زنانی غیرانسانی )خدا یا دیو( مربوط شده در ایران غربی بر خالف آنچه در متون ایران شرقی می

ایشتار بابلی و لیلیت کنعانی که همتا و  به ویژه نقش در میان این آثار،  شوند و نه مردانی کاهن و پیامبر.می

ترین نمونه از که جای توجه دارد. احتماال قدیمیشود اریخی تکرار میریخت او بوده چند بار در اسناد تهم

توان دید که در آنجا هم اغلب به زنان هیوالوار و غیرانسانی مربوط این حالت دست را در هنر جیرفت می

های ی خوبی از آن است. ناگفته نماند که این حالت گاهی در پیکرکنمونه عقرب مادینه-شود و نقش انسانمی

ای به نسبت دیرآیند که در فنیقیه یافت شده و بتی برنزی است در آن ه شده است که نمونهنرینه هم بازنمود

 شود.میان شاخص محسوب می

 

                                                           
 .۵، بند ۲۹گاهان، هات  30
 .۸، بند ۵۰گاهان، هات   31
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پ.م؛ چپ( دو پیکرک از مفرغ لرستان، قرن دهم  ۱۸-۱۹، قرن لیلیت -ایشتار :کنعانی -بابلیایزدبانوی باروری راست( دو نمود 

   پ.م

 

 

 

 

 

 

 ی اول پ.م؛ چپ(ی سوم پ.م؛ چپ( مفرغ لرستان، ابتدای هزارهعقرب، هنر جیرفت، ابتدای هزاره انسانراست( 
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پ.م ۱۹۰۰-۲۵۰۰پیکرک مفرغی زن ایالمی،    لول ایالمی دو پریستار در برابر ایزد خورشید

  

، یک لول ایالمی دهددر میان آثار نادری که این حالت دستهای برافراشته را در بافتی آیینی نشان می

بینیم که بر اورنگی نشسته است. در برابر این ایزد کوهستانی ویژه و مهم است. بر آن ایزد شاخداری را می

شان خورشید طلوع کرده و ایزدی کمانگیر نشسته مقدس و یک جفت درخت مقدس قرار دارند که در میانه

شان است در ی شاخداری که نشانگر ماهیت االهیاست که قاعدتا باید مهر باشد. دو مرد تنومند با کالهها

 اند. شان را به سوی آن برافراشتهبرابر این خورشید بر شیری بالدار زانو زده و دستان

ی ی هزارهاند، که با میانهها دانستهی ایرانیکا قدمت این نقش را همزمان با دوران اکدیدر دانشنامه

شناسیم مهر است و حضور این همه تنها ایزد خورشیدی کمانگیری که میشود. با سوم پیش از میالد برابر می

شود. از این رو به نظرم ها در قرن هفدهم پیش از میالد آغاز میاو در ایران زمین با ورود موج دوم آریایی

بینیم ینه زودتر. آنچه در این لول م گردد وی دوم پیش از میالد باز ی هزارهبه میانهباید قدمت این لول 

مربوط « با دستان برافراشته به ایزدی نزدیک شدن»کمابیش همان تصویری است که در گاهان داریم و آن را 

 سازد.می
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 فنیقی)؟( )چپ( -ی اول پ.م؛ قفقازی )راست( و آسورستانیی اول هزارهدو تندیس برنزی از نیمه

 

 

 

 

 

 

 

 گنداره با هلن هشدارگر، عصر اشکانیای از داستان ایلیاد و اسب تروا در نگاره
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داده، و شک این حالت در ایران شرقی معنای احترام گذاشتن به موجودات مقدس را میبا آن که بی 

های آیینی )مثل آنچه در لول ایالمی دیدیم( همین الگو تکرار با آن که در ایران غربی هم در برخی از بافت

ت تا حدودی معنای تهدید کننده یا نمایش اقتدار داشته باشد. پیوند آن نماید که این حرکشود، چنین میمی

توان دلیلی بر این رمزنگاری دوگانه دانست. اگر به با موجودات اساطیری دیوآسا و به ظاهر غیرمقدس را می

ن غربی واقع چنین بوده باشد، احتماال معنای جادویی و مقتدر و تا حدودی تهدیدگر دستان برافراشته در ایرا

 ی لرستان تا فلسطین ریشه داشته است. و محدوده

ی عصر بینیم. چنان که مثال در هنر استان گندارهکارکرد دوم این حرکت را گاه در ایران شرقی هم می

بینیم. با این همه جالب است که اشکانی آن را در بازنمایی داستانی یونانی مثل ماجرای اسب تروا هم می

های جادویی و کمابیش تاریک نیروهای مینویی همواره برقرار بوده است. در ن حرکت و سویهپیوند میان ای

ی طلسم است که گرداگردش به دهد، یک کاسهای که پیرنگ یاد شده را نشان میدوران ساسانی دو نمونه

شود. در میخط آرامی دعایی نوشته شده و فرض بر آن بوده که نوشیدن آب در آن باعث برآورده شدن ورد 

 بینیم که یکی دستانش را به هوا برافراشته و دیگری سرنگون افتاده است. ی این کاسه دو دیو میمیانه

 

 

 

 

 

 

 ی طلسم با دعای آرامی، عصر ساسانیکاسه   ی ساسانی، قرن پنجم و ششم میالدیبشقاب نقره
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ای در هنر درباری ا چنین رمزنگاریای از کاربرد این نماد در فرهنگ عامیانه است. اماین کاسه نمونه

ی ساسانی که دو پهلوان ای طالکاری شدهو رسمی هم وجود داشته است. چنان که در کف یک بشقاب نقره

شان قرار دارد با نقش زنی با ای که در میاندهد، کوزهرا در کنار اسبهایی بالدار و خنیاگری در میان نشان می

ای که یادآور اشعار بعدی خیام و انعکاس آن در هنر نگارگری ست، با شیوهدستان برافراشته آراسته شده ا

  قرون میانه است.

ماند و داللت نمادین آن در هردو شاخه تا به در ایران زمین تا دیرزمانی باقی نقش دستان برافراشته 

برند و هم شان را باال میشان دستانامروز دوام یافته است. هم بزرگترها هنگام بازی با کودکان برای ترساندن

ذشته این حرکت دو قرن گدر شود. جویی و تسلیم قلمداد میی آشتیهنگام مشاجره باال بردن دست نشانه

در بافتی نظامی با وامگیری از غرب عمومیت یافته و معنای تسلیم به خود گرفته است. این معنای دست به 

باال برافراشتن ظاهرا پس از رواج استفاده از تفنگ باب شده و خالی بودن دست و نامسلح بودن فرد را به 

نگ جهانی اول سربازان با باال بردن دو دست کرده است. به ویژه در جریان جحریف پیروزمند گوشزد می

ها کردند و این در سراسر قرن بیستم بارها و بارها در عکسهای جنگی و نقاشیتسلیم شدن خود را اعالم می

 کند. اش به ذهن خطور میو فیلمها بازنموده شده و از این رو امروز چنین معنایی بیشتر با دیدن

هرچند در دوران معاصر باال بردن دست در سطحی جهانی معنای تسلیم شدن در میدان نبرد را 

دیدیم، اما این نکته جای هایی از این رفتار را در اسیران میدهد، و در جریان جنگ ایران و عراق هم نمونهمی

گذاشتند و پشت سرشان می ها و هم عراقی ها اغلب موقع تسلیم شدن دستانشان راتوجه دارد که هم ایرانی

داشتند. البته بردن دست پشت سر در ارتش سایر کشورها آن را مانند سربازان باقی جاهای دنیا باال نگه نمی

ای نیست که در جنگ ایران و عراق شاهدش ها رایج است، اما بسامدش در کل به اندازهو به ویژه میان آلمان
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گاری باستانی دستان برافراشته در ایران زمین مربوط باشد که تا بودیم و این تفاوت جزئی شاید به رمزن

 شده است.حدودی تهدید کننده محسوب می

 

 

 

 

 

 تسلیم شدن متفقین به آلمان نازی در کرت    ها در جنگ با ایرانتسلیم شدن عراقی

 

 

 

 

 

 ها در جنگ با ایرانتسلیم شدن عراقیو چپ( در چِربورگ؛ زیر(  نمِها در برِتسلیم شدن آلمان: ۱۳۲۴راست( فروردین 
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 فرستادن دست جمعدرود ب( 

 

ترین حالت دست در این رده درود فرستادن با یک دست است که امروز هم رواج خود را حفظ ساده 

در این حالت دست شود. آورند، اجرا میکرده است و اغلب هنگامی که دو آشنا از دور یکدیگر را به جا می

ی دست عمود بر محو تن راست تا ارتفاع دهان به باال برده شده و کف دست گشوده و آشکار است. تیغه

تری کنند. این حرکت با حالت رسمیاند، به سمت باال اشاره میگیرد و نوک انگشتان که به هم چسبیدهقرار می

شود متفاوت است که بعدتر بدان خواهیم یکه در آن دست راست و کف دست دور از سر نگه داشته م

 پرداخت.

شود و نمودهای ی اول پیش از میالد در ایران زمین نمایان میاین الگوی حرکت دست از ابتدای هزاره

ی آریایی بینیم. همزمانی ظهور آن با ورود اقوام نوآمدههای رسمی و درباری میفراوانی از آن را در نگاره

دهد که احتماال این حرکت نخست در میان این ها( نشان میها و کلدانیسامی )آرامی )پارسها و مادها( و

ی مردوک بلدان ای از این حرکت را در نگارهمردم رایج بود و توسط آنها به منطقه وارد شده است. نمونه

تر نموده شده و متبینیم. در اینجا شاه بابل بلند قاپ.م( شاه بابل می ۷۰۲-۷۲۲)مردوک اپلی ایدینای دوم، 

نشین است را باال گرفته است. آن خان که قرار است به ی واگذار کردن ملکی به یک خانای که نشانهبرگه

نمایندگی از شاه بر ملک مورد نظر حاکم شود هم با عصایی در برابرش ایستاده و اوست که دستش را در 

 چنین حالتی باال نگه داشته است. 
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-۸۸۳ی آشوری از شهر کالخو )نمرود(، ؛ میان( نگارهمردوک بلدان هنگام اهدای ملک به خانی، اواخر قرن هشتم پ.مراست( 

 شروکین، آشور، قرن هشتم پ.م-ای از دورپ.م؛ چپ( نگاره ۸۵۹

 

 

 

 

 

 

ها که در قرون این حالت دست به زودی در ایران غربی اهمیتی چشمگیر پیدا کرد. چون آشوری 

هفتم و هشتم پیش از میالد مقتدرترین دولت منطقه بودند، خدای جنگاور و کمانگیر خویش آشور را با چنین 

زیاد همان مهر ایرانی ام، آشور به احتمال کردند. چنان که در نوشتارهای دیگری بحث کردهحالتی تصویر می

هایی رواج توان حدس زد که این حرکت دست در اصل در میان آریاییپیشازرتشتی بوده است، و از اینجا می

 پ.م ۷۳۰باراکیب پسر پانامووا شاه سمعل )زنجیرلی امروزین( در برابر کاتبش، جنوب آناتولی 
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اند و پس از دو سه قرن آشوریان را بر انداختند و دولت نیرومند ماد را به آمدهداشته که از شمال و شرق می

شد هم در ی این ایزد جنگاور بر زمین شمرده میکه نمایندهجای آن نشاندند. در همین هنگام شاه آشور 

ها نماید که در این نمونههای رسمی و درباری با همین حالت بازنموده شده است. چنین میبرخی از نگاره

 حرکت یاد شده بر معنایی مثل برکت دادن یا اعطای صلح و آرامش داللت کند.

 

 

 

 

 های آشوری، قرن هفتم و هشتم پیش از میالددو نقش از ایزد آشور در نگاره

 

 

 

 

 پ.م( ۷۸۳-۸۱۰؛ چپ( نقش آشور در نمرود )پ.م( ۸۵۹-۸۸۳نمرود )شمال غربی آشورنصیرپال دوم در کاخ راست( 

 

ای پس از تاسیس دولت هخامنشی و یکپارچه شدن کشور ایران، این حرکت دست به صورت استانده 

شد. داریوش بزرگ پس از غلبه بر های سیاسی و دینی تکرار میمایهعمومی در آمد که بارها و بارها در نقش
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مشقی برای مجسم کرد، نقش ایزد آشور را همچون سری بیستون را حک میمدعیان سلطنت وقتی که کتیبه

ساختن فره اهورامزدا به کار گرفت و این حرکت دست را به اهورامزدا نیز تعمیم داد. اما پیش از او کوروش 

ی دشت مرغاب همین حالت را به دست خود بزرگ در مهمترین نقشی که از او به جا مانده، در دیوارنگاره

همین حالت را در خود « پارسی»دیگری از انسان های فراوان گرفت و پس از او داریوش بزرگ و بازنمایی

 منعکس ساختند. 

ی نقشی که این حالت دست را در هنر درباری هخامنشی تثبیت کرد به احتمال زیاد دیوارنگاره

اند. در این نقش اهورامزدا بیستون بوده که در آن هم داریوش و هم اهورامزدا با همین حالت بازنموده شده

مگیر به ایزد آشور دارد و آشکار است که وامگیری ریختی از او برای بازنمایی خداوند هنوز شباهتی چش

تر و یکتای زرتشتی در ابتدای راه خود بوده است. با این همه کمی بعدتر در تخت جمشید نقشی پرداخته

در میان مردمان پیدا بینیم که تا به امروز دوام آورده و به تازگی محبوبیت زیادی تر از اهورامزدا را میویژه

ی پیمان )مهر( را در دست دارد و دست راست خود کرده است. در این نقش اهورامزدا در دست چپ حلقه

 بینیم.ی درود باال گرفته و این دقیقا همان است که نقش دیواری ایزد آشور در کاخ نمرود هم میرا به نشانه

 

 

 

 

 

 ورامزدا در تخت جمشیدی اهنگاره    در دشت مرغابکوروش ی نگاره



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بیستوننقش داریوش بر دیوارنگاره   نقش داریوش بر درگاه آرامگاهش در نقش رستم

 

 

 

 

 

 

 نقش دو پارسی در برابر آتشگاه بر لول هخامنشی   خشایارشا پشت سر داریوش در تخت جمشید
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قلمرو هخامنشی پراکنده شد و در دوران هخامنشی نقش درود فرستادن با تک دست در سراسر  

ای مجسم رواجی چشمگیر یافت. حاکم محلی گزانتوس که تابع هخامنشیان بود وقتی خویش را بر دیوارنگاره

اند، ساخت، نمایندگان تابع خود را در حالتی نمایش داد که دست راست خود را به عالمت درود باال آوردهمی

در تخت جمشید پشت اورنگ پدرش داریوش ایستاده و همین  و این شباهتی دارد به نقش خشایارشا که

 حالت را به دست خود داده است.

 

 

 

 

 

متر، سانتی ۷۰تندیس بودا از سنگ شیست با بلندای نزدیک ، قرن چهارم پیش از میالد؛ چپ( ی نرئید در گزانتوسنگارهراست( 

 گنداره، قرن سوم تا پنجم میالدی

 

این کوشانی  -ی اشکانیی درهم تنیدهی و فراز آمدن دو سلسلهپس از فروپاشی دولت هخامنش 

حالت دست به ویژه در سبک هنری استان گنداره بسیار به کار گرفته شد. چنان که پیشتر هم گفتیم، این 

شود حرکت دست شباهتی دارد به عالمت صلح و آشتی. با این تفاوت که آن حرکت با هر دو دست انجام می

کند. همچنین در آن ی دست راست را تکمیل میجویانهو دست چپی که به کمر چفت شده حرکت آشتی

شد. در حالی که در این حرکت که حرکت کف دست کامال گشوده و راست و رویاروی مخاطب گرفته می
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ای با خط عمود دارد و به ویژه آید و اغلب زاویهشود، کف دست تا آن اندازه باال نمیبا یک دست انجام می

 رفته، با حالت پیشین متفاوت است. به خاطر آن که انگشت شست در آن گشوده و از دست فاصله گ

ی بودا را هایی فراوان از پیکرهدر سبک هنری گنداره که به غلط به یونانیان منسوب شده، نمونه

بینیم که در آن چنین حالتی به دست خود داده است. این نکته هم ناگفته نماند که سبک هنری گنداره نه می

کند و فرهنگی بومی و ایرانی ای با یونانیان پیدا نمیریخی چسبندگیاز نظر جغرافیایی و نه از نظر اسناد تا

است که از سویی زیر تاثیر هنر درباری هخامنشی قرار دارد و از سوی دیگر از سبک هنری سکاها در شمال 

 ایران شرقی تاثیر پذیرفته است. 

  

 

 

 

 

 

 

 دارد بلندا مترسانتی ۱۸۰دست راستی  ییی گنداره از قرن سوم و دوم میالدی. نمونهبودا هایتندیس
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 بودا در هنر گنداره: راست( تندیس بودای نشسته همراه با برهما و ایندرا، چپ( تندیسی از قرن سوم و چهارم میالدی

 

 

 

 

 

 دوم و سوم میالدیی بودایی در گنداره، تاکسیال؛ چپ( بودای نشسته از سنگ شیست خاکستری، گنداره، قرن راست: دیوارنگاره

 

 

 

 

 

 بخشتندیس آوالوکیتِْشوارا؛ چپ( بودای رهایی دو نمونه از هنر گنداره، قرن دوم و سوم میالدی: راست(
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 پ( درود فرستادن دست باز

 

این نوع درود فرستادن در واقع مشتقی از همان حالت پیشین است، با این تفاوت که در آن دست از  

شود. در این حالت انگشتان دست به هم ت و کمابیش موازی با زمین گرفته میگیرد و راسبدن فاصله می

گیرد. امروز این حرکت به ویژه با فاشیسم چسبیده، کف دست گشوده و دست راست به موازات شانه قرار می

 شود. هرچند باب شدن آننامیده می« سالم هیتلری»و نازیسم پیوند خورده و همان است که در زبان عوام 

.م( کارگردانی به ۱۹۱۴) ۱۲۹۳های ایتالیایی انجام پذیرفته است. در سال در اروپا نخست به دست فاشیست

که موضوعش از آثار شاعر ناسیونالیست  33«کابیریا»فیلمی صامت ساخت به نام  32نام جیووانی پاسترونه

اساس کتاب مشهور لیوی تصویر شده اقتباس شده بود. در این فیلم تاریخ روم بر  34ایتالیایی گابریله دانونزیو

ها بازسازی شده بود. رومیان باستان در این اثر به این ترتیب به هم ها و سیراکوزیبود و جنگ با کارتاژی

فرستادند و به خاطر شهرت فیلم این حرکت هم به سرعت شهرت یافت و پنج سال بعد وقتی درود می

و آنجا را فتح کرد و اولین حکومت محلی فاشیستی را پدید آورد، دانونزیو با سپاهیانی داوطلب به فیوم رفت 

اش بهره جست. در جریان این رخداد مهم سیاسی خبرنگاری از این حرکت به عنوان سالم سازمانی و رسمی

کرد و بنیتو موسولینی نام داشت. موسولینی با دانونزیو همراه بود که همچون مورخ و گزارشگر او عمل می

ی سالم دادن را در میان پیروان خود باب کرد حزب فاشیست ایتالیا را تاسیس کرد و همین شیوهچندی بعد 

 ها هم وامگیری شد. ( نامید، که به سرعت توسط هیتلر و نازیsaluto romanoو آن را سالم رومی )

                                                           
32 Giovanni Pastrone 
33  Cabiria 
34 Gabriele d'Annunzio 
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پیوند خورده است، ها با آن که این شیوه از سالم دادن امروز در ذهن مردم با رومیان باستان و نازی 

های ایتالیایی وام ستاندند، و خود ها چنان که گفتیم آن را از فاشیستدر هیچ یک از این دو ریشه ندارد. نازی

اند. یعنی در آثار بازمانده از روم باستان آثار صریحی در دست اش بودهها احتماال ابداع کنندگانفاشیست

ای به این حرکت های قدیمی رم هم هیچ اشارهان دهد و در تاریخنداریم که این شیوه از سالم دادن را نش

نقاشی مشهور  کند،در واقع نخستین سندی که این شکل از سالم دادن را به رومیان منسوب می 35یابیم.نمی

ژاک لویی داوید هنرمند دربار ناپلئون است که آثار زیادی در بازآفرینی فضای روم باستان خلق کرده و در 

.م کشیده، دلیران رومی را در چنین وضعیتی بازنموده است ۱۷۸۴که در « هاسوگند هوراتی»از آنها به نام یکی 

 )تصویر زیر(. احتماال منبع الهام اصلی فیلم کابیریا نیز همین اثر هنری بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Winkler, 2009: 2. 
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تفسیری سرسری است که یکی از عواملی که تصور کهن بودن این نوع سالم با دست را ایجاد کرده،  

مورخان قرن نوزدهمی اروپا از برخی از آثار بازمانده از روم باستان به دست داده بودند. به عنوان مثال برخی 

نقش بازمانده بر ستون امپراتور ترایانوس )تصویر زیر( را سالم دادن پنداشته بودند، در حالی که دست 

داده است. گواه تاریخی این احتماال سوگند خوردن را نشان میی چند تن از حاضران در این تصویر افراشته

گوید اوکتاویانوس )که بعدا نخستین امپراتور روم شد( سیسرو است که در آن می« های آتیکینامه»حدس 

داد، خورد و خود را در پیوند با او قرار میاش یولیوس سزار سوگند وفاداری میهنگامی که برای پدرخوانده

 36تش را بلند کرد.دست راس

 

 

 

 

دست راست افراشته برای درود فرستادن و ادای احترام بر این مبنا پدیداری جدید است و از  کاربرد 

اواخر قرن هجدهم و به ویژه در قرن نوزدهم به رومیان و یونانیان باستان منسوب شده و بعدتر در قرن بیستم 

گیری سینما وضعیتی فراگیر و عمومی پیدا کرده با شکل

ت به ویژه در آمریکا بسیار است. جالب آن که این حرک

ی مدارس این کشور برای ادای رایج بود و در همه

 شد )تصویر روبرو(. احترام به پرچم ملی به کار گرفته می

                                                           
36 Cicero, Atticus Letters, 16.15.3.6. 
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ای نداشته و در قالب سنتی، تنها همان بلند کردن این شیوه از سالم دادن در ایران زمین هم پیشینه 

گه داشتن دست و گرفتن کف دست به سمت پایین تفاوت دارد. با دست در کنار سر را داریم که با راست ن

هایی از این نوع سالم دادن در ایران هم باب های گذشته و زیر تاثیر فرهنگ مدرن شکلاین همه طی دهه

ها به همین شیوه شده است. احتماال پیشگام این نوع حرکت حزب سومکا بود که اعضایش با تقلید از نازی

که در آن  ۱۳۵۷دادند. با این همه چنین حرکتی رایج نشد و شهرتی نیافت، تا انقالب سال یبه هم سالم م

گفت. البته حرکت دست امام خمینی تفاوتی با امام خمینی با مشتقی از همین حرکت به پیروانش سالم می

با هم داشتند. ای چسبیدند و فاصلهسالم رومی کالسیک داشت و آن هم این که در آن انگشتان به هم نمی

تر و نرمتر از آن را به شد و مشتقی راحتوار انجام نمییعنی حرکت به شکلی محکم و منقبض و نظامی

دادند و چنان که از تصاویر گذاشت. جالب آن که مردم عم اغلب با همین حرکت به او پاسخ مینمایش می

 ت.تر بوده اسآید، انگشتان دست مردم حتا از وی هم گشودهبر می
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 دست به دعا برداشتن( ت

 

شود این حالت آشکارا مشتقی از نماز بردن است. اما اغلب در برابر ایزدان و مراجع تقدس انجام می

گیرد و ای بازتر در آرنج از تنه فاصله میرساند. در این حالت بازو با زاویهو درخواست کردن چیزی را می

کند. یعنی دو تمایز میان این حالت و نماز بردن آن است که دست در میکف دو دست به سوی باال اشاره 

گیرد و کف دستها به جای قرار گرفتن به موازات هم، در یک صفحه به سوی آسمان آن از بدن دورتر قرار می

 شوند.گشوده می

دی و اند، به ایران جنوب غربی و فرهنگ اکهایی که این حرکت را ثبت کردهترین نمونهقدیمی

شوند ی دوم پیش از میالد به تدریج در اسناد تاریخی نمایان میشوند. این آثار از اوایل هزارهایالمی مربوط می

هایی اندک از این حرکت در ی این دوران داشته باشند. نمونهنماید که ارتباطی با اقوام نو آمدهو چنین می

بینیم که در برابر خورساگ را میومری ایزدبانوی نینسومر باستان هم ثبت شده است. مثال در نقش لولی س

خورساگ دستانش را شان قرار دارد. در اینجا نینی آدم که تازه از گِل ساخته شده در میانائا ایستاده، و پیکره

 به باال برافراشته و تا بلندای صورتش باال آورده و کف دو دست را مقابل هم گرفته است.

ی ی نخست هزارهی دوم پ.م مربوط باشد. در نیمهحرکت انگار به اوایل هزاره با این همه رواج این

هایی مثل هایی که دولتهای هیتی و میتانی و کاسی را پدید آوردند از سویی، و سامیدوم پیش از میالد آریایی

ور این حالت ها که دولت بابل را ایجاد کردند از سوی دیگر در ایران غربی به حرکت در آمدند. ظهآموری

 نماید که در ترکیب این اقوام ریشه داشته باشد.  دست تقریبا با این جنبشها همزمان است و چنین می
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خورساک هنگام باال: لول سومری با نقش ائا و نین

 ی سوم پ.مآفرینش انسان، هزاره

عقرب کماندار در پایین تصویر( -روبرو: )کنار انسان

نشسته بر اورنگ، سنگ  -احتماال ایشتار–ایزدبانویی 

ی ی هزارهکودوروی )سنگ مرزی( کاسی، بابل، نیمه

 دوم پ.م 

 ی دوم پ.م، پایین: نقش لول میتانی از اوایل هزاره

 شمال میانرودان

 

 

 

 

 

  زانو زده و دست به دعا برداشته است. در برابر ایشتارزنی 

 ی سوم پ.می هزارهسومری میانهلول     لول آشوری، قرن هفتم و هشتم پ.م
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کند؛ چپ: افراشته پیشکش شاه شهر سیپار را دریافت میراست و میان: لول سنگ هماتیت، ایزد خورشید )شَمَش( با دستان نیمه

 در پایین نگاره، دو ایزد پریستار با دستان نیمه افراشته 

 

گسترش چشمگیری داشته و بی اغراق پنج  حرکت دست به دعا برداشتن در ایران زمین پایداری و

نماید که در ابتدای کار این حرکت شود. چنین میهزاره است که در اسناد و مدارک تاریخی مدام تکرار می

رسانده و به تدریج در قالب درخواست برآورده شدن آرزویی از ایزدی درخواست کردن چیزی از کسی را می

بینیم خورساگ میی سوم پ.م نقشی از ایزدبانوی نینسومری از هزارهدگردیسی یافته است. چون بر مهری 

ای تر ایشتار بوده و در صحنهکه همتای قدیمی

همراه با پسرش نینورتا )خدای جنگ( در برابر 

ایزدبانوی بزرگ اینانا بازنموده شده، در حالی که 

دستانش را به همین ترتیب باال برده است 

 )تصویر روبرو(.
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؛ ی محبوبیان(ی سوم پ.م )مجموعهجام با خط پیشا ایالمی، ابتدای هزاره؛ میان( پالک برنزی از اورارتو، قرن هشتم پ.مراست( 

 پ.م ۷۰۰چپ( پریستاران در برابر درخت حیات و خدای آشور، حدود 

 

ی دیگری از این حالت نمونه 

فرح در ایذه کول ۲ی نگارهرا در سنگ

داریم که به قرن نهم و هشتم پ.م تعلق 

دارند صفی طوالنی از حدود چهارصد 

پریستار را بر سنگی مجسم ساخته که 

شان اند و پیشاپیشهمگی دستانشان را تا مقابل چهره برافراشته

او نیز چنین وضعیتی دارد  شاه با ابعادی بزرگتر قرار گرفته که

)تصویر زیر(. این صحنه به پیشکش کردن قربانی به خدایان 

شود چون ذبح گاو کوهاندار در جلوی صحنه بر مربوط می

ی نگارهحالت را در سنگدقیقا همین سنگ حکاکی شده است. 

ی بینیم. این نگارهاِشاقوند در تاق بستان )تصویر روبرو( هم می
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کند و دستان خود را به همین دهد که مراسم نیایشی را برگزار میای مغی را نشان میرهی صخدیدهآسیب

 ترتیب باال برده است.

های گذشته بیش از پیش اهمیتی نمادین و سیاسی پیدا حرکت دست به دعا برداشتن به ویژه طی دهه 

زمانی که محمدرضا شود. ه کار گرفته میاند بای که به نوعی با سیاست پیوند خوردههای دینیکرده و در آیین

شاه برای نخستین بار برای مراسم حج به عربستان سفر کرد، با توجه به بحران مشروعیتی که پس از کودتای 

گریبانگیرش بود، تصویرهایی از خود را در حال اجرای مراسم حج منتشر کرد که در میان  ۱۳۳۲امرداد  ۲۸

با استقبال روبرو شد. مشهورترین این  -شان هوادار کودتاچیان هم بودندبسیاریکه –طبقات مذهبی مردم 

داد. دو دهه بعد، وقتی محمدرضا شاه سرنگون شد و انقالب تصویرها شاه را با دستانی به دعا افراشته نشان می

ی و این نشانهاسالمی به پیروزی رسید، برای نخستین بار مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شد 

گرایان بود. از این مراسم هم تصویرهای زیادی انتشار یافت که در ی جناح مذهبی انقالبیون بر چپغلبه

 شان را به دعا باال گرفته بودند.بیشترشان رهبران انقالبی نمایان بودند که دستان

 

 

 

 

 

 ی انقالبیون در دانشگاه تهراناز جمعهاولین نم: ۱۳۵۸امرداد  ۵جمعه  : محمدرضا شاه در مراسم حج۱۳۳۷نوروز 
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 تهدید کردن( ث

 

این حالت دست احتماال مشتقی از حالت باال نگهداشتن سالح در جریان نبرد بوده و به همین خاطر  

ای در حدود کمر به جلو اشاره نماید. در این الگو یک دست در حالت مشت شده و با زاویهتهدید کننده می

و دست در این حال با بدن آید. انگشتان هر دکند و دست دیگر عمود بر محور آن تا باالی گوش باال میمی

اش فاصله دارند و از نظر ریختی با وضعیت جنگاوری که با دستی سپر گرفته و با دست دیگر شمشیر یا نیزه

ها یعنی بعل در قرون دوازدهم را بلند کرده همسان است. این حالت را به ویژه در نمایش خدای توفان کنعانی

ی ایزد حامل صاعقه بوده ماید که در بسیاری از موارد دست برافراشتهنبینیم و چنین میتا هشتم پ.م زیاد می

شود و در قرون پنجم تا اول پیش از میالد ها وامگیری میها و رومیباشد. همین الگو بعدتر توسط یونانی

ی این حرکت دست آن ی جالب دربارهاند. نکتهدادهزئوس و ژوپیتر را هم با همین حالت بدنی نشان می

ها ی سوم پ.م به همین شکل بر دیوارنگارهت که خاستگاهش مصری است و نقش فرعون از ابتدای هزارهاس

شود، در حالی که با دست راست گرزی را باال برده و با دست چپ موی سر ها فراوان تکرار میو لوح

تنها همین حالت بدن ی تندیسهای بعل کنعانی آن است که نه ی جالب دربارهاش را گرفته است. نکتهدشمن

دانیم که کنند، که اغلب کالهی بلند شبیه به تاج سفید فرعون بر سر دارند. این را هم میفرعون را تقلید می

فلسطین و سوریه برای قرنها در میدان نفوذ فرهنگی و سیاسی مصر قرار داشته و از این رو این حالت دست 

 دن مصری به قلمرو ایران زمین وارد شده است. را باید الگویی وامگیری شده دانست که از تم
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 های خدای توفان )بعل( از شمال سوریه، قرن چهاردهم و سیزدهم پ.متندیس

 

 

 

 

 

 

 ، چپ( مردوک بابلی هنگام نبرد با تیامتتندیس بعل از صورراست( 

 

ی مردوک ی داستان غلبهاین حالت بدنی شباهتی چشمگیر دارد به آنچه که در هنر میانرودانی درباره 

شود، در حالی که در هر دست خود بینیم و در آن ایزد توفان در چنین وضعیتی بازنموده میبر تیامت می

های مشهور مردوک بابلی هم ی این که نگارهبرد. دربارهآذرخشی را گرفته و با آن به دیو آشوب حمله می
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زیر تاثیر هنر مصری قرار گرفته باشند، جای چون و چرای فراوان است و بعید نیست این حالت بدنی در 

های میانرودان به شکلی مستقل و موازی با مصر تحول یافته باشد. با این همه نفوذ فرهنگ مصری بر بازنمایی

 ین وامگیری تا میانرودان نیز بسط یافته باشد.ی اکنعانی آشکار است و چه بسا دایره بعل

هایی از این الگوی حرکتی در ایران شرقی نیز نمایان شد و در هنر بودایی در قرون بعدی نمونه 

های اهمیت و بسامد زیادی پیدا نکردند و اغلب در بینیم. هرچند هرگز این نمونهردپاهایی از آن را می

شوند و در بسیاری از موارد با ابزارهایی همراه هستند که قالب ایان میای نمشخصیتهایی فرعی و حاشیه

 سازد.بینیم متفاوت میاش را با آنچه در ایران غربی میعمومی رمزنگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، قرن هفتم تا نهم میالدیغار دون هوانگای از بان مینویی بر دیوارنگارهپیل
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 : اشاره با انگشتدومگفتار 

 

 درود فرستادنبا انگشت  (الف

 

توان دریافت که از ابتدای دوران هخامنشی هایی هست که بر مبنای آن مینشانهدر اسناد باستانی  

ای برای درود گفتن به مقامهای واال رواج یافته که با افراشتن دو انگشت و خم کردن بقیه همراه بوده شیوه

های آخر بینیم که در دههر گلدان رومی مهمی میترین نمودهای این حرکت را داست. یکی از قدیمی

ساخته شده است. بر این گلدان ( 37ی کانوسا دی پوگلیا)در منطقهزمامداری هخامنشیان در جنوب ایتالیا 

ی دولت پارسی و نفوذ هنری دربار دهد که آوازهی دربار داریوش بزرگ نقاشی شده و این نشان میمنظره

م تا سراسر ایتالیا گسترده شده بود. بر این گلدان داریوش بر تختی نشسته و هخامنشی در قرن چهارم پ.

مردی رویاروی او ایستاده و دست راستش را باال گرفته و شست و دو انگشت کوچک و انگشتری را خم 

 کرده و دو انگشت دیگر را باال گرفته است. 

ود، نفوذ مضمونهای درباری های تخت جمشید مقایسه شکلیت این منظره اگر با دیوارنگاره 

بینیم ی درود فرستادن فرناکه به داریوش را میدهد. چون در اینجا تقریبا همان صحنههخامنشیان را نشان می

دار پشت سر داریوش کمابیش یعنی داریوش نشسته بر اورنگ، درباری واالمقام در حال درود فرستادن و نیزه

ی دید البته متفاوت است و جالب است که سبک نقاشی و زاویهبینیم. همان است که در تخت جمشید می

                                                           
37 Canosa di Puglia 
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حرکت بوسه فرستادن در اینجا به درود فرستادن با دو انگشت جایگزین شده است. از بررسی این گلدان 

اند و آن را به پارسیان منسوب کردهشود که مردم ایتالیا در آن زمان این حرکت را ایرانی قلمداد میروشن می

 اند. چون هیچ سند دیگری از این دوران نداریم که رومیان را در حال انجام چنین حرکتی نشان دهد.کردهمی

با این همه نمودهای این حرکت در دوران هخامنشی و اشکانی به نسبت اندک است و تنها در  

بینیم، که به تدریج به نمادی دینی بدل های بودایی در ایران شرقی است که حرکتی شبیه به این را میبازنمایی

شود متقابل انسانی خارج می دهد. یعنی که از بافت کنشهای بودایی را به دست میمودراشود و چند تا از می

 کند.و داللتی مینویی و استعالیی پیدا می

 

 

 و گلدان داریوش

 بزرگنمایی بخشی از آن

 

 

 

بینیم که درود فرستادن با این همه در اواخر دوران اشکانی و به ویژه در عصر ساسانی بار دیگر می

نوشت، نیمرخ ی مشهورش را در نقش رستم میشود. وقتی کرتیر کتیبهبا انگشتان در مدارک تاریخی آغاز می

خم کردن دو انگشت میانه و ی متن نقش کرد در حالی که دستش را باال گرفته بود و با خود را در کناره

 کرد. راست نگه داشتن انگشت کوچک و اشاره به آسمان اشاره می
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 کرتیر در نقش رستم

 

پیش از کرتیر در ابتدای عصر ساسانی 

ی نقش رستم وقتی اردشیر بابکان هم در نگاره

داد که با دست راست  کرد، خود را در حالی نمایشدریافت پیمان شاهنشاهی از دست اهورامزدا را تصویر می

فرستد. در هردوی این موارد دست حالتی نیم مشت شده دارد و در برابر دهان نگهداشته شده به او درود می

است. از این نظر شباهتی چشمگیر با حرکت فرناکه در تخت جمشید دارد و این حدس را به ذهن متبادر 

را « بوسه فرستادن از دور»درود فرستادن در قالب  کند که ما در ایران زمین سیری پیوسته از رمزگذاریمی

به ویژه  ی متنوع پیچیدگی یافته است.ایم که در نهایت تا عصر ساسانی تا حد یک رمزگذاری خودبسندهداشته

ای در غارهای بودایی تورفان داریم که در آن نیز انگار حرکات های دیواریکه در اواخر دوران ساسانی نقاشی

اند و به همین شکل دو انگشت گشوده و دستی نیم مشت را درود فرستادن به کار گرفته شدهانگشت برای 

-و شبیه به آنچه در گلدان داریوش دیدیم–داریم، با این تفاوت که در تورفان دست مثل هنر درباری ایران 

 شود.مقابل دهان گرفته نمی

ی که ابوالعالء سودآور در کتاب های ساسانی حدسمایهی معنای حرکات انگشت در نقشدرباره

ی فره ایزدی پیشنهاد کرده، به نظرم راهگشاست. از دید او حرکات انگشت اعداد را نشان خوبش درباره

توانسته اعدادی بزرگ را نمایش دهد. به این شکل داده است و به این ترتیب باز و بسته کردن انگشتان میمی

بینیم پیامی های ساسانی میهای دست و انگشت که بر دیوارنگارهیتوان حدس زد که برخی از نمادپردازمی
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ی اند. همچنان که احتماال در دوران هخامنشی شکل اولیهکردهیا شبیه به این را ارسال می« هزار درود»شبیه به 

 کرده است.این حرکتها به سادگی بوسه فرستادن و بوسیدن نمادین دیگری را رمزگذاری می

 

 

 

 

 

 

 ؛ چپ( اردشیر بابکان در نقش رستمی تورفاندیوارنگارهراست( 

شود و حدس من آن در دوران جدید حرکتی مشهور داریم که برای سالم نظامی به کار گرفته می

گری در اروپا برخی از مورخان نظامیهای دست مشتق شده باشد. ی نمادپردازیاست که از همین سلسله

روزین از حرکت شهسواران فرانسوی مشتق شده باشد که در برخورد با دوستان اند سالم نظامی امحدس زده

ی خویش بر دوستی و زدند و به این ترتیب با آشکار ساختن چهرهنقاب برابر صورتشان را با حرکتی باال می

ه هیچ نماید. نخست آن کاما این تاریخچه برای سالم نظامی چندان درست نمی 38کردند.شان تاکید میآشنایی

اند، و کردهگواه تاریخی و سند محکمی نداریم که نشان دهد به واقع شهسواران در برخورد با هم چنین می

های قدیمی به دست ی مبهم و غیرصریح در تاریخاین برداشتی است که مورخان امروزین از چند جمله

نشینی همه ده و در یک قلمرو خانی قرون میانه شمار شهسواران اندک بواند. دیگر آن که در فرانسهداده

                                                           
38 Dougherty, 2008: 53. 
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اند و عمال ابهامی در کار نبوده که بخواهد با باال زدن نقاب کالهخود رفع شود. در شناختههمدیگر را می

نهایت هم این نکته را داریم که حرکت الزم برای باال زدن نقاب قاعدتا با گرفتن منقار آن و باال کشیدن آن 

ه بوده و این با حرکت سالم نظامی شباهتی ندارد. اینها البته بدان معنا نیست اش همرابر محور لوالی کناری

شده، یا هیچ پیوندی با سالم نظامی امروزین نداشته است. چه بسا که این که چنین حرکتی هرگز انجام نمی

ایم ایران زمین داشتهتبارنامه معتبر باشد. اما با توجه به این حرکتی بسیار شبیه به آن را از هزار سال پیشتر در 

بعید نیست این شیوه از درود فرستادن هم مانند و ساز و برگ و رسوم شهسواری هم از ایران به اروپا رفته، 

بسیاری از عناصر فرهنگی دیگر متصل با رسوم شهسواران زرهپوش در اروپا از خاور زمین وامگیری شده 

 باشد.

هریک از این دو خاستگاه را که در نظر بگیریم، در حدود زمان انقالب فرانسه بود که سالم نظامی 

اش تکامل یافت و آشکار است که پیوندی با رسم برداشتن کاله داشته است. چون یک به شکل کنونی

سران به جای کند که سربازان هنگام برخورد با اف.م حکم می۱۷۴۵ی نظامی انگلیسی از سال دستورنامه

.م در ارتش اتریش هم ۱۷۹۰ی این رسم در دههی آن بزنند و تعظیم کنند. برداشتن کاله دستشان را به گوشه

.م همچنان برداشتن کاله رواج داشت و تازه در این هنگام به سالم نظامی ۱۸۶۵باب شد، هرچند در فرانسه تا 

ی کتی کامال جدید است و به خاطر دو قرن فاصلهیعنی سالم نظامی در اروپا حر 39با دست دگردیسی یافت.

نماید که سنتها و رسوم دیگری هم در این میان زمانی میان ظهور آن با انقراض شهسواران زرهپوش، چنین می

 اثرگذار بوده باشند، که چه بسا رسم درود فرستادن با دست به سبک ساسانیان یکی از آنها بوده باشد.

سودمند است که بسیاری از حرکتهای بدنی یاد شده در قرون میانه از  گوشزد کردن این نکته هم

های اروپایی تاسیس ملت-ی قرن نوزدهم که هنوز دولتایران به سرزمینهای اروپایی انتقال یافته و تا میانه

                                                           
39 Lucas, 1987: 207. 
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نده نشده بود و هنجارسازی فرهنگی غلبه نیافته بود، به اشکال گوناگون در سنتهای محلی اروپاییان باقی ما

بود. اصل این حرکت در ایران زمین هم چنان که دیدیم تداوم یافته بود و به صورت دست بر دیده نهادن 

رواجی کامل داشته است. با این همه سالم نظامی به این سبک از عصر مشروطه از اروپا به ایران زمین وارد 

ای مدرن است که از اروپا انجام مگیریبینیم، واکشورهای قلمرو ایران زمین می شد و آنچه امروز در ارتش

 پذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۵۷ابراز اطاعت همافران به امام خمینی در بهمن 
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  نما کردن( انگشتب

 

این حالتی بسیار آشنا و رایج است که تا به امروز دوام آورده است و در موقعیتهایی متنوع کاربرد  

گیرد و انگشت ای میشود و ساعد با بازو زاویهصورت برافراشته میدارد. در این حالت دست راست تا برابر 

دهد. در واقع این حرکت چندان رایج و آشناست که انگشت اول بعد از شست را به چیزی را نشان می اشاره

با دست نامند. معموال در ایران زمین هنگام اجرای این حرکت با دست راست، همین خاطر انگشت اشاره می

 اند.گرفتهالح یا عصا یا نمادی که قدرت سیاسی را نشان دهد را میچپ س

اند و از این پنداشتهی نیروی جادویی مینماید که در دوران باستان این انگشت را دارندهچنین می

 توان از نقش مذبحاند. چنین تعبیری مشابه را میکردهرو اشاره کردن به دیگری را کنشی جادویی قلمداد می

بینیم که در ( برداشت کرد. در این نگاره دو پریستار را میپ.م۱۲۰۷-۱۲۴۳توکولتی نینورتای اول شاه آشور )

کنند. تعبیری مشابه را در اند و هردو با دست راست به آن اشاره میبرابر بنایی مقدس ایستاده و زانو زده

ای از نمادهای مقدس ینیم که در میان سیاههبپ.م( می ۸۵۹ی ی آشورنصیرپال دوم شاه آشور )درگذشتهنگاره

 کند. پر ایشتار اشاره میی هشتبا انگشت به ستاره

 

 

 

 

 ی زنجیرلینگاره   مذبح توکولتی نینورتای اول   آشورنصیرپال دوم 
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نیراری سوم شاه آشور قرن نهم پ.م؛ چپ( عداد راست( شاه و کاهن اعظم آشور در برابر درخت حیات و خدای آشور، نمرود، 

 پ.م( ۸۱۰-۷۸۳)

 

 

 

 

 

 ی اوتوفرداد حاکم محلی فارس در اواخر عصر اشکانیسکه
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دقیقا همین حرکت در تندیسهای  

شود و با توجه به رومی نیز دیده می

دیرآیندتر بودن فرهنگ رومی و نزدیکی 

اش با تمدن ایرانی و فراوان و همسایگی

اش خاوریبودن عناصری که از مرزهای 

ی وامگیری کرده، احتماال باید آن را نتیجه

نفوذ رمزگان ایرانی دست و انگشت 

دانست. با این همه این حرکت در روم 

معنایی متفاوت پیدا کرده و بیش از آن که 

آمیز به منبع قدرت را نشان ی احتراماشاره

شده ی قدرت قلمداد میدهد، خود نشانه

توان نتیجه می هااست. بر مبنای این داده

اند و امپراتوران دادهشان چنین حرکتی را انجام میگرفت که سرداران رومی در برخورد با سربازان زیردست

اند. مشهورترین کردههم در اشاره به جمعیت دست راست خود را باال گرفته و با انگشت به ایشان اشاره می

بینیم که پیوند این نماد با ایران را لین امپراتور روم مینمونه از این حرکت را در تندیس زیبای آگوستوس او

ی امپراتور دهد. چون این تندیس پس از صلح آگوستوس با اشکانیان ساخته شده و بر زره سینههم نشان می

نقش آشتی یک پارتی و یک رومی ترسیم شده است. خود تندیس هم همان حرکت کهنسال رایج در ایران 

جمع شده ی انگشتانی نیمهدهد که از میانهرا نشان می ست راست افراشته و انگشت اشارهدهد و درا نشان می

 بیرون زده است.
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زایی شده گر در دوران ساسانی دچار نوعی واگرایی و شاخهنماید که معنای انگشت اشارهچنین می 

بینیم در شرایطی که به اش را میباشد. چون در بشقابهای سیمین درباری این دوران بارها و بارها تکرار شدن

دهد، حرکت کمیابی را داریم کند. در بشقابی سیمین که شاهنشاه ساسانی را نشان میچیزهایی متنوع اشاره می

که در آن شاه با دست چپ اشاره 

کند و انگشتش گویی به اسبش یا می

دهد، در حالی که به زمین ارجاع می

ای با پیمان مینویی باالی فرشته

رش در پرواز است و دارد با دست س

ی پیمان مهری را راستش حلقه

 کند )تصویر روبرو(. دریافت می

   

 

 

 

 

 

 

 

 بشقابهای سیمین ساسانی، قرن چهارم تا هفتم میالدی
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بینیم. های جالب توجهی از بازنمایی این حرکت نزد زنان را هم میساسانی نمونهدر بشقابهای سیمین  

ی شخصیتهایش ی قربانی شدن جانوری به دست زنی بر آن نموده شد و همهنگیز که صحنهادر بشقابی شگفت

کند که تصویر نیمرخ زنی هم در آن نموده زن هستند، یکی از ایشان با انگشت سبابه به عالمت ماه اشاره می

هرام و آزاده را شده و معلوم است ایزدبانوی ماه مورد نظر بوده است. در بشقابی دیگر که داستان مشهور ب

کند. از بینیم که ترک شتر پشت سر بهرام گور نشسته و به او اشاره میی رامشگر را میدهد، آزادهنمایش می

رسد که در دوران ساسانی این عالمت برای اشاره کردن به مرجع قدرت بندی این آثار چنین به نظر میجمع

ی زنان گویی داللتی جنسی هم در اده است. دست کم دربارهدکاربرد داشته و پیوند خوردن به آن را نشان می

کار بوده باشد. چون پیوند میان آزاده و بهرام آشکار است و ماه هم به خاطر پیوندش با عادت ماهانه و 

 شده است. ی هوم و گاو بارور با زنانگی و باروری زنان مربوط میاسطوره

ها بودا را نر بودایی نیز نهادینه شد و گهگاه در نگارهدر دوران ساسانی بود که همین نشانه در ه 

سوچی »کند. این حرکت دست بعدتر در هنر بودایی با نام بینیم که دارد با انگشت به چیزی اشاره میمی

جالب است که پیوند میان انگشت اشاره و نیروی مقدس و «. ی میخنشانه»شهرت یافت که یعنی « مودرا

نهادینه شد، چنان که  خطرناک در همین بافت

به همین خاطر انگشت سبابه را در بافت 

 اند.انگاشتهبودایی و هندو با برهما همسان می

ی این اشاره در عین حال معنای دیرینه 

یعنی شریک شدن در نیرو و مربوط شدن با 

ر شهر سرشت چیزهای زورمند و مقدس همچنان باقی بوده است. چنان که در نقاشی دیواری زیبایی د

بینیم )تصویر باال( شود مردی را میپنجکنت )در تاجیکستان امروزین( که به اواخر دوران ساسانی مربوط می
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که در بزمی با انگشت به چیزی اشاره 

کند که گویی آوندی است به شکل می

شتر و احتماال فرد مقابل در آن شراب 

 کند. به او تعارف می

در قرون میانی اشاره با  

همچنان رایج بوده و بارها در  انگشت

های دیواری ها و نقاشینگارگری

شود. در این دوران چنین ظاهر می

نماید که اشاره کردن به چیزها می

اش را ی جادویی و قدسی پیشینهاله

از دست داده و به همین ارجاع و نشان 

دادن چیزها محدود شده باشد. 

ی این کارکرد را در برگی نقاشی نمونه

ی نظامی مربوط به از منظومه شده

بینیم که در آن عصر صفوی می

 شنود.رسد و آوای بوم را همچون اندرزی میای میانوشیروان دادگر هنگام شکار به ویرانه

های دینی باقی مانده در دوران معاصر همچنان اشاره با انگشت با همین داللت در برخی از آیین 

ی آفرینامی بر است. به عنوان مثال در مراسم اوستاخوانی زرتشتیان )آفرینگان دهمان( حاضران وقتی واژه

ی ارجاع به یکتا بودن شانهگیرند و آن را نشان را به سمت آسمان میشود انگشت اشارهزبان موبد رانده می
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 -ی برسم همراه استکه با بلند کردن دومین شاخه-دانند. همچنین وقتی عبارت ویسپوخواترم پروردگار می

ی اشاره به زرتشت و گیرند و آن را نشانهشود دو انگشت اشاره و میانی را به باال میبر زبان موبد رانده می

سرشتی انسان و خداوند هم داللت کند. چون انگشت اشاره تواند به همدانند، که در ضمن میاش میپیامبری

 داد و جالب آن که انگشت میانی از اشاره بلندتر است!به اهورامزدا و انگشت میانی به زرتشت ارجاع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرتشتیان(عکسهایی از اجرای مراسم آفرینگان دهمان، برگرفته از برساد )تارنمای خبری و تحلیلی 
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 ( اشاره به سرِ خودپ

 

این حرکت مشتقی مستقیم از حالت پیشین است. یعنی همان حرکت اشاره با انگشت سبابه است، با 

گردد و انگشت به سرِ خود شود و روی خود خم میاین تفاوت که در آن دست به سمت بیرون دراز نمی

ن بوده که کارکرد جادویی انگشت اشاره که گویا در کند. احتماال سیر تکامل این حرکت چنیفرد اشاره می

داده، بعدتر به نمادی تهدید کننده دگرگون شده است. طوری از چیزهای مقدس را نشان می« گرفتن نیرو»آغاز 

توهین کننده، »که در قرون میانه نام این انگشت در زبان پارسی و عربی به سبابه دگردیسی یافت که یعنی 

شود و شکلی از ه همین خاطر اشاره کردن با انگشت حتا امروز هم ناشایست قلمداد میب«. شماتت کننده

دهد. در این بافت اشاره به سر خود نوعی حرکت صمیمانه و فروتنانه محسوب ریشخند یا توهین را نشان می

 شود.می

ن ساسانی و دهد، به اواخر دوراهایی که این رمزپردازی انگشت اشاره را نشان مینخستین نشانه

شود و عبارت از آن است که فرد با انگشت سبابه به سر خودش اشاره قرون نخستین اسالمی مربوط می

باید حرکتی فروتنانه و دوستانه دانست. جالب آن که شکلی از  کند. این را با توجه به داللتی که گذشت،می

اپن و کره و بخشهایی از چین وقتی خطایی همین حرکت امروز در میان مردم خاور دور رواج دارد و اهالی ژ

خندند و به این ترتیب گویی در ریشخند دهند و میشوند با انگشت سبابه سر خود را نشان میمرتکب می

ای در قرن ششم تا سازند. چنین اشارهشوند و در ضمن آن را خنثا میی خودشان شریک میدیگران درباره

های غیررسمی آن شود و اغلب هم در مجلس بزم و موقعیتنمایان می هشتم میالدی در سراسر ایران زمین

کرده و به فروتنی و خاکساری فرد در فضایی صمیمانه بینیم. از این رو احتماال معنای مشابهی را حمل میرا می
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کرده است. این هم ناگفته نماند که از قرن هشتم میالدی یک بشقاب سیمین سبک ساسانی داریم داللت می

 سوار بر اژدهاست و چنین حالتی را به خود گرفته است. که در آن شاهی تاجدار 

 

 

 

 

 

 بشقاب سبک درباری ساسانی، احتماال از قفقاز، قرن هشتم میالدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانشکل بازسازی شده های بزم، پنجکنت، قرن هفتم میالدی و چپ(دیوارنگاره راست(
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 ( کرنش با یک دست افراشتهت

 

در این الگو یک این حرکت در اصل ترکیبی است از اشاره با انگشت سبابه و دست پیشکش دهنده.  

دست )اغلب دست چپ( تا کمر باال آمده و با ساعدی عمود بر محور بدن و کف دستی رو به باال و گشوده 

 -صورت مشت شده اغلب به–آید و دست ای بیشتر باال میشود، دست )معموال راست( با زاویهنگهداشته می

 .  کندو انگشت سبابه به مخاطب اشاره می شودروبروی صورت نگه داشته می

هایش را در سومر ی جنوب غربی ایران زمین شکل گرفته و نخستین نشانهاین حرکت هم در گوشه 

م در ابتدای گردد. دست کی سوم پیش از میالد باز میی هزارهشان به میانهبینیم که قدمتو ایالم قدیم می

داده است. جالب شده و بنابراین احترامی بسیار زیاد را نشان میکار این حرکت تنها در برابر خدایان انجام می

داده است. گرفته اغلب با درود فرستادن با یک دست پاسخ میآن که ایزدی که مخاطب این حرکت قرار می

 آمیز سر و کار داشته باشیم.ی پیام احترامه و گیرندهیعنی انگار در اینجا با چفت شدن دو حرکت در فرستند

 

 

 

 

 

 

 دو لول نوبابلی، پریستار در برابر ایشتار از قرن هشتم پ.م )راست(،
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 ی دوم پ.می هزارهی لوور، پریستاران در برابر انلیل )چپ( و اینانا )راست( از میانهدو لول میانرودانی از گنجینه

 

 

 

 

 

 

در لول بابلی دیگری که به دوران هخامنشی تعلق دارد )تصویر باال(، همین حرکت را با داللتی 

شوند گون همراهی میی بابلی در حالی که با دو عفریت عقاببینیم. در اینجا دو پریستار با جامهصریحتر می

اما جالب آن است که بر فراز اند. اند و همین حالت را به دستانشان دادهدر دو سوی درخت زندگی ایستاده

ی برکت که از پایین این نماد به زیر رها شده، در نهایت به دست درخت نماد اهورامزدا حک شده و دو رشته

ی دهد. چون دنبالهرسد. این لول ترکیبی جالب از باورهای میانرودانی و زرتشتی را نشان میپریستاران می

ائا خارج -ی آبی نقش شده که در سنت سومری از دوش انکیو رشتهکمربندی اهورامزدا کمابیش شبیه به د

ی با سبابه را اند، در حالی که با دست دیگر حرکت اشارهشد، و پریستاران آن را گویی در مشت گرفتهمی

اش تواند بدان معنا باشد که حرکت دست پایینی یعنی گشودن کف دست و نگه داشتنکنند. این میاجرا می
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ی انگشت سبابه احتماال داده، و در این حالت اشارهکمر دریافت برکت و نیروی مقدس را نشان میدر کنار 

 کرده است. ارسال دعا یا گسیل کردن نیرویی در روان خویش به سوی ایزدان را نمایندگی می
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 های انگشت )مودرا(گفتار سوم: نشان

 

است که معنایی خاص را رمزگذاری حاالت این رده حرکت انگشتان دو دست نسبت به هم  در

های پیشین نسبت میان دست و اندامهای دیگر بدن یا ارتباط انگشتان با چیزهای کند. یعنی بر خالف ردهمی

دهند، بیرونی چندان مهم نیست و انگشتان به شکلی خودبسنده و خودبنیاد معنایی را با شکل خود عالمت می

ا در پیوند با اندامهایی مثل سر و سینه و کمر داللت نهایی خود را به بی آن که به چیزی خاص اشاره کنند ی

 دست آورند. 

داده است. شوند که در اصل مُهر یا نشانه معنا میاین حرکات دست در سنت بودایی مودرا نامیده می

یی جادویی ها وجود دارد و به هریک قدرتهاامروز در سنتهای هندویی و بودایی شماری چشمگیر از این مودرا

ی های متنوعی برایشان پیشنهاد شده است. اما تنها بخشی اندک از آنها تبارنامهشود و رمزشناسینسبت داده می

گردد. ی ایران شرقی باز میشان هم به قرون اول تا هفتم میالدی و منطقهی همهتاریخی روشن دارند و ریشه

ی طوالنی داشته و برخی جغرافیایی گسترده را زمین پیشینهشان در ایران یعنی اینها حرکاتی هستند که برخی

شان طی دوران اشکانی و ساسانی در استانهای گنداره، بلخ، داده است، اما در نهایت همهزیر پوشش قرار می

های بودایی نهادینه شناسی منسوب به پیکرههرات و سغد و خوارزم با آیین بودایی پیوند خوردند و در نشانه

های فراوانی که ای روشن دارند کار داریم و مودراهای تاریخی که تبارنامهدر اینجا تنها به این نمونه شدند.

 اند را نادیده خواهیم گرفت. های گذشته ابداع شدهبیشترشان طی دهه
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 ی دلیل( نشانهالف

 

شود در این حالت کف دست گشوده به سمت مخاطب گرفته می 

شوند و تنها انگشت اشاره به شست باال افراشته میو انگشتان به سمت 

اند و به همین دادهشود. این حالتی است که بودا را هنگام بحث کردن با دیگران در آن نشان میمتصل می

ی دلیل آوردن یا استدالل کردن. نامند که یعنی نشانهمی« ویتَرکَه مودرا»خاطر در سنت بودایی و یوگا آن را 

ی دلیل که شکلی کمابیش همسان با آن کند و به این شکل با نشانهحالت به آسمان اشاره میدست در این 

 شود.دارد متمایز می

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، نقاشی و چینی هاها، تبتیها، ترکها، خوارزمیها، سکاها، بلخیها، سغدیی از اقوام گوناگون: تخاریبودا و پیشکش دهندگان

 هوانگ، اواخر عصر ساسانی )قرن ششم و هفتم میالدی(دوندیواری بر غارهای 
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های انگشت ؛ چپ( زنان رامشگر با نمایش نشانهدون هوانگهزار بودای غارهای  ردیف باال: راست( بودا و بودیساتواها در

 هنگام رقص از غار قزل ترکستان؛ قرن هفتم تا دهم میالدی

 هوانگ، قرن هشتم میالدیهوانگ؛ میان( نقاشی بودایی ختنی؛ چپ( بودیساتوا در غار دونغار دونردیف زیر: راست( بودا در 
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 ی شهر میران، ترکستان، قرن دوم تا پنجم میالدیدیوارنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اواخر عصر ساسانی و اوایل دوران اسالمیی غار قزل در ترکستاندر دیوارنگارهو قدیسان بوداها 
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ی توجه به کند و دست چپ که با نشانهی دلیل به آسمان اشاره میراست( تندیس بودای ایستاده با دست راست که با نشانه

ی دلیل، مغولستان داخلی، معاصر؛ چپ( بودای ؛ میان( بودای نشسته با نشانه.م(۱۶۴۴-۱۳۶۸دهد، عصر مینگ )زمین ارجاع می

 لند، قرن نهم و دهم میالدی تای -استوپای فرا پاتوم، سیام

 

 

 

 

 

 

 

 ی ناخون پاتوم، شمال شرقی سیام، قرن هشتم میالدیبرنزی )راست( و مسی )چپ( از بودای ایستاده، منطقه دو تندیس
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  ی توجه( نشانهب

 

ی دلیل همسان است و تنها تفاوت در آن است که دست به سمت پایین این حالت تقریبا با نشانه

کنند و خمیدگی انگشت اشاره گاه نادیده انگاشته گیرد و نوک انگشتان به سوی زمین اشاره میقرار می

این نمایان باشد. به شکلی که مچ دست در باال و انگشتان به سمت پایین قرار بگیرند و کف دست شود. می

معنای «. ی عالقهنشانه»یا « ی توجهنشانه»نامند که یعنی می« وَرَدَه مودرا»حرکت را در یوگا و سنت بودایی 

این حالت را بر تندیسهای ایستاده و  آن تاکید بر امری است که واقع شده یا سخنی که گفته شده است.

از آثار مربوط به آن از ایران شرقی کشف شده است که اند و شمار زیادی دادهی بودا نمایش مینشسته

 گردد.شان به عصر اشکانی و اوایل دوران ساسانی باز میقدمت
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ی توجه، تندیس ؛ میان( تارا محبوب بودیساتوا با دست راست با نشانهتندیس بودا، هنر گنداره، کپی از سبک ساسانیراست( 

متر، سوات، سانتی ۲۳تندیس برنزی بودا با بلندای ی راتنَگیری، جیپور، قرن دهم تا دوازدهم میالدی؛ چپ( سنگی در صومعه

 گنداره، قرن ششم و هفتم میالدی

  

 

 

 

 

 

، سوات در پاکستان امروزین، قرن هفتم .م؛ میان( تندیس برنزی بودا از دکن، قرن هشتم .م؛ چپ( تندیس برنزی بوداراست( 

 بودای ایستاده، پاال واقع در بیهار، قرن دهم .م 
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 ی زندگی( نشانهپ

 

نامند و ی زندگی )گیان مودرا( میحالت دست را بوداییان نشانهاین  

کنند، شست با هم تماس پیدا می ی اجرایش آن است که انگشت اشاره وشیوه

مانند. این حالت انگشتان اغلب به وضعیت مراقبه مربوط در حالی که باقی انگشتان کشیده و راست باقی می

ی دلیل همسان است و تنها موقعیت ی بیداری و نشانهشوند. بنابراین شکل بیرونی این حرکت هم با نشانهمی

سازد. در حالی که باال گرفتن دست در این حالت ه را از هم متمایز میقرارگیری دست بر بدن است که این س

دهد، افقی قرار گرفتن دست بر زانوها در حالت مراقبه نشانگر گیان اش توجه را نشان میدلیل و پایین گرفتن

 مودرا است.

اوان پیدا های عمومی و به ویژه سینما رواج و شهرتی فرهای گذشته از راه رسانهاین حرکت طی دهه

اند. با این همه بینیم که هنگام مراقبه دست خود را به این حالت گرفتهکرده و فراوان عکس کسانی را می

هایی که این حالت دست را نشان دهد خیلی قدیمی نیست و به قرون های تاریخی از تندیسها و نگارهنمونه

ت که انگشت اشاره عالمت روح شخصی و شست گردد. تفسیر امروزین از این این حرکت آن اسمیانه باز می

  کند.نماد کیهان است و به این ترتیب اتصال این دو به پیوند روح با هستی داللت می
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 ی بیداری( نشانهت

 

شود و به خود بیشتر در هنر بودایی دیده میاین حالت دست 

اش به روشن شدگی بودا منسوب است، در زمانی که به دنبال مراقبه

«. ی بیدارینشانه»نامند که یعنی می« بودهی مودرا»رسید. به همین خاطر آن را در سنت بودایی و آیین یوگا 

نگشت شست و انگشت کوچک همدیگر شود و ااش آن است که دست به سمت بیرون دراز میشکل عمومی

 مانند. کنند، در حالی که سه انگشت دیگر راست و کشیده باقی میرا لمس می

 

 قلبی ( نشانهث

 

ماند در این حالت انگشت اشاره خم شده و انگشت کوچک راست باقی می

مانده چسبیده به هم به سمت داخل برگشته و شست را و دو انگشت باقی

شود و فرض بر آن است که قرار نامیده می« وایو مودراآپان»کنند. این حالت انگشتان در سنت یوگا لمس می

 کند. های قلبی جلوگیری مییدادن انگشتان در این حالت از بیمار
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 اندازی چشم( نشانهج

 

شود و حالتی مودرا نامیده میاین نشانه در سانسکریت آکَش 

شود و آشنا و رایج است که در آن اغلب دست راست به جلو دراز می

یگر آورند، در حالی که سه انگشت دای پدید میکنند و حلقهانگشت میانی و شست همدیگر را لمس می

مانند. این حرکت به ویژه در ورزش یوگا اهمیت دارد و فرض بر آن است که با راست و کشیده باقی می

 یابد. نشان دادن آن فضا در اندرون یوگی انبساط می

شود و این دورانی است های این حرکت به ایران شرقی و دوران اشکانی مربوط میکهنترین نشانه 

اند. به ویژه بر گوش زیر فرمان شاهان کوشانی قرار داشتهو هرات و هند و تثهکه استانهای قدیمی گنداره 

 است. بینیم که احتماال دست خود را به این شکل نگه داشتههای کانیشکای دوم نقشی از شیوا میپشت سکه

 

ی کانیشکای دوم، نقش شیوا به پشت سکه

 همراه گاو ناندی
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چپ( ایزدبانوی برنج، جاوه، قرن پانزدهم و شانزدهم ی معاصر بوده، بازسازی سبک هنری هند شمالی؛ راست و میان( دو پیکره

 میالدی

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۰۲۵تندیس چوبی بودیساتوای چینی گوان یین، قلمرو سونگ شمالی، حدود 
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 زمینی ( نشانهچ

 

انگشت انگشتری خم شده و شست را لمس  در این حالت 

ی راست و کشیده دارند. این کند، در حالی که سه انگشت دیگر حالتمی

پهناور، وسیع، »نامند که بخش نخست آن در زبان سانسکریت می« پریثْوی مودرا»حالت را در سنت یوگا 

عنصر خاک یا زمین در بدن فرد  ای برای افزودن بردهد. این حرکت در مکتب آیورودا شیوهمعنی می« زمین

  دهند.است و از این رو کارکردهایی درمانی را در پزشکی سنتی هندی به آن نسبت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاصر ؛ چپ( بودیساتوا کوان یین، معاصرراست( تندیس تبتی، 
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 ی دفع شرنشانه( ح

 

کوچک و جمع کردن در این حالت دست با گشودن کف دست و راست نگه داشتن انگشت اشاره و  

ی طرد نامند. این حرکت انگشتان نشانهمی« کارانا مودرا»دو انگشت میانی همراه است. این نشانه را بوداییان 

کند. طی قرون ی سالک بر خشم و ترس و بدخواهی اشاره میکردن نیروهای پلید روحی است و به غلبه

کردند و آن را نماد سر شاخدار اهریمن ن استفاده میوسطا در اروپا از عالمتی شبیه به این برای دفع شیطا

ترک گرایان پانهای اخیر هم میان هواداران موسیقی متال و همچنین قومدانستند. استفاده از این نماد در دههمی

ی کهنسال است و دومی کمابیش ای سطحی و التقاطی از این نشانهرواجی یافته است که در اولی وامگیری

ی فرهنگ ایرانی را برای برچسب زدن بر روایتی جعلی از هویت ترکی چون یک نماد دیرینه مضحک است،

 گیرد.به کار می

 

 

 

 

 

 

ی ختنی، قرن هشتم تا هوانگ، قرن هشتم .م؛ میان( ایزدی هند و ایرانی، دیوارنگارهبودیساتوا در غار هزار بودای دون راست(

 دهد.ی دفع شر را نمایش میی نشانههوانگ، دیوی با دست راست واژگونهی غار دوندهم .م؛ چپ( دیوارنگاره
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 هوانگ، استان گانسو، چین، قرن هفتم تا دهم میالدیارهای هزار بودای دونسه بازنمایی بودا و بودیساتواها در غ

 

 

 

 

 

 

 

هوانگ، قرن دهم تا دوازدهم میالدی، چپ( نقاشی دیواری زن سغدی، ی غار دونی دفع شر: راست( دیوارنگارهمشتقهای نشانه

 پنجکنت، قرن هفتم میالدی 
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 دفع شری سه تندیس معاصر بودایی با نشانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش!جمهورینژاد در دوران ریاستمحمود احمدی
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 ی حبس نفس( نشانهد

 

های بلندمرتبه رواج داشته است و حالتی این حالتی از دست است که تنها در میان مرتاضان و یوگی 

اند گرفته چرخد و انگشتان در حالی که روی زانو قراراز دست است که به شکلی غیرعادی به سمت بدن می

نامند و این نام از آنجا آمده که می« کِچاری مودرا»دهند. این حالت را در متون یوگا ای تشکیل میبا هم حلقه

هنگام اجرایش زبان به باال کشیده 

شود و برای شود و بر کام فشرده میمی

شود. تنظیم تنفس به کار گرفته می

ای از این حرکت را در کتاب نمونه

ی محمد غوث نوشته« تبحرالحیا»

بینیم که در قرن شانزدهم گوالیاری می

میالدی مصور شده و متنی است 

ی صوفیانه در شرح فنون مراقبه

 ها.یوگی

 

 

برگی از کتاب پارسی بحرالحیات که 

نشان  مودرا مرتاضی را در حالت کچاری

 قرن شانزدهم میالدی.دهد، می
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 چرخ قانون ینشانه( ذ

 

چَکرَه هرمَ شود و آن را  دَهنر بودایی زیاد دیده میاین حالت در  

یعنی حالت )مودرا( مربوط به چرخ )چکره( قانون نامند که می مودرا

شوند و اش هم چنین است که در هر دو دست انگشت شست و اشاره به هم متصل می)درمه(. شکل بیرونی

مانند، آنگاه دست چپ در زیر شیده باقی میکنند و سه انگشت دیگر در حالت راست و کای درست میحلقه

ی دست باالیی نوک انگشتان کشیده دست زیرین گیرد به شکلی که حلقهو دست راست در باالی آن قرار می

 را لمس کند. 

شدگی های بودایی این حرکت برای نخستین بار زمانی اجرا شد که بودا به روشنبر مبنای روایت 

ی قانون )درمه( را با شاگردانش در میان گذاشت و در این حین دستش را به این رسید و نخستین بار آموزه

شکل گرفت تا به گردش در آمدن چرخ قانون را نشان دهد. محل گره خوردن دو دست با هم نیز اغلب در 

اش اش را و صادقانه بودنهای بودا از دلبرابر قلب است و فرض بر آن است که این جایگیری برآمدن آموزه

ی آموزش قواعد بودایی و نمادی برای ارتباط استادی و توان نشانهدهد. این نشانه را در کل میرا نشان می

 شاگردی در این آیین دانست.

ی چرخ قانون به قرن اول و دوم میالدی و استان گنداره مربوط های موجود از نشانهترین نمونهقدیمی 

هایی دست باالیی حالتی متفاوت با دست زیرین دارد و دو دست زاویه شود. در تندیسهای بودایی گندارهمی

کنند. تنها در قرنهای بعدی و سپهر تمدن خاوری است که کم کم هر دو دست متفاوت نسبت به هم پیدا می

گیرند و تازه در یکی دو قرن اخیر است که شکل امروزین این حرکت استانده و شکلی یکسان به خود می

 ود.شرایج می



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

بودا در حال انتقال آموزه، هند شمالی، تندیس سنگی  ی کوشانی بودا، بلخ یا هرات، قرن اول تا سوم میالدی؛ میان(راست( نگاره

 ، کشمیر یا شمال هند، قرن پنجم میالدیتندیس سنگی بودا؛ چپ( میالدینهم قرن 
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 گرز ینشانه( ر

 

نامند که نامش از سالح نیرومند ایزد آریایی کهن مودرا می این حالت دست را در سنت بودایی وَجرَه 

ی گُرز پارسی امروز است و به آذرخشی شناختی همان واژهآمده است. وجره از نظر ریشه -ایندره–توفان 

بینیم و در را در دست مهر هم میشده است و بعدتر آن ی ایندره پنداشته میی ویژهکرده که اسلحهاشاره می

 اوستا هم نامش با ایزد مهر پیوند خورده است. 

شود که در دست راست انگشت نشانه و شست همدیگر را ی گرز چنین درست میحالت نشانه 

مانند. آنگاه دو انگشت کوچک و انگشتری دست چپ کنند و انگشتان دیر راست و کشیده باقی میلمس می

گیرد و همچون چتری آن را پوشانند و دست چپ در باالی دست راست قرار مییاد شده را میی دور حلقه

 پوشاند.می

  

 

 

 

 

 گنداره، قرن اول تا سوم میالدی، ی گرزنشانهبودای نشسته با  هایتندیس
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های در هنر بودایی آغازین بسیار محبوب بوده و از ایران شرقی شمار زیادی از مجسمه ی گرزنشانه 

ی معنای دهند. دربارهاند و او را در چنین حالتی نشان میبودایی را داریم که در عصر اشکانی ساخته شده

اند، سخت زیر مدهاصلی این نماد جای بحث وجود دارد. سنت بودایی ایران شرقی که این آثار در آن پدید آ

آورد. اگر چنین باشد این تاثیر آیین آریایی کهن مهرپرستی بوده است و نام وجره نیز این ایزد را به یاد می

کند، چرا که وجره در بافت حرکت به نوعی کنش جنگاورانه برای درهم شکستن دروغ و فریب اشاره می

 کند.تیرگی و تاریکی دروغ اشاره می ی خورشید برای غلبه برایران شرقی با کنش جنگاورانه

 

 

 

 

 قرن دوم تا پنجم میالدیگنداره، سبک ، ی گرزنشانهبودا با  هایتندیس

 

 

 

 

 

 ی کوشانی بودا، هرات یا گنداره، قرن اول یا دوم میالدینگاره
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 تندیسی گچی از قرن سوم و چهارم .متندیسهای سنگی بودا از گنداره: راست و چپ( دو تندیس سنگی از قرن دوم .م؛ میان( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پانی، گنداره، قرن سوم میالدیراست( تندیس بودا از هدا، گنداره، قرن چهارم و پنجم میالدی؛ چپ( بودیساتوا پَدمَه
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 ی شش عنصرنشانه (ز

 

کنند. می ی شش عنصر ترجمهنامند و اغلب به نشانهرا در سنت بودایی بودیانگی مودرا میاین حالت  

شود و انگشت اشاره از آن بر افراشته گیرد و مشت میشکل آن چنین است که دست چپ در زیر قرار می

ی خرد و گیرد. این حالت را نشانهماند و دست راست بر باالی آن قرار گرفته و آن را در مشت میباقی می

بینیم. های زیادی از آن را نمیباستانی نمونهند است که در مدارک اند و نمادی به نسبت دیرآیفرزانگی دانسته

توان ی مینویی بوداست. کهنترین مدرکی که میشود که جلوهاغلب این حالت نشانگر ویروچانَه بودا فرض می

ای را در آن فرض گرفت، تندیسی از بودای هفتم است از عصر ساسانی که در فندقستان واقع در چنین نشانه

ی مبهم دیگر هم از ابتدای گردد. یک نمونه.م باز می۶۰۰شده و قدمتش به حدود سال افغانستان امروز کشف 

اش در پایین پایش دهد و سه جلوهعصر ساسانی و استان گنداره داریم که بودا را نشسته بر اورنگی نشان می

 کند.ال این حرکت را اجرا میاند که یکی از آنها احتمانقش بسته

 

 

 

 

 

 بودای هفتم، فندقستان   ویروچانه بودا، تبت بودای آهنی، معبد چئوروون، کره هوَیروچانَ
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 تندیس بودا از سنگ شیست خاکستری، ایران شرقی، قرن سوم میالدی

 

 ی زیرین( نشانهژ

 

« مودرا اوشَس»این حرکت دست را در سنت بودایی و متون یوگی  

معنای زیر و پایین است. این حالتی بسیار رایج و آشناست که امروز هم در آن به  نامند که نخستین واژهمی

اش در ایران زمین و سایر نقاط جهان همچون حرکتی عادی برای دست میان مردم رواج دارد. شکل بیرونی

هم عبارت است از قفل شدن دو دست در هم به شکلی که انگشتان هر دست در فضای خالی میان انگشتان 

فرو بروند. در سنت یوگی رسم است که در مردان انگشت شست راست و در زنان شست چپ دست مقابل 

 شود.در نهایت باالتر از همه قرار بگیرد. در بافت هنر بودایی این حرکت نماد تغییر و دگرگونی پنداشته می
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 ی نهنگنشانهس( 

 

اکارا نام نامند که در آن ممی« ماکارا مودرا»ها این نشانه را در سنت یوگی 

شود. این نام هم از آنجا های هندویی است و کمابیش با نهنگ یا تمساح برابر میهیوالیی دریایی در اسطوره

کردند اگر انگشتان دانستند و فکر میی نیروهای درونی میآمده که این حالت را در سنت یوگا برانگیزاننده

آید. در این حالت دست راست دریا به جنبش در می به این ترتیب قرار بگیرند قدرت روح مانند نهنگی در

 ی حالتی نزدیک به نشانه

کند، از آن سو دست چپ از پهلو آن را گیرد و دو انگشت میانی خمیده شده و شست را لمس میبه خود می

شود. این نشانه در حالی که هردو گیرد و شست دست چپ به کف دست راست فشرده میدر آغوش می

 شود و کف هر دو دست رو به آسمان بر افراشته است. اند اجرا میوی سینه باال آمدهدست تا جل

 

 

 

 

 

 

 

 قرن دهم میالدیتندیس سنگی مَنجوشیری، هند شرقی، سبک پاال، 
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 دست و دست: مشش بخش 

 

 دستگیر کردن: نخستگفتار 

 

شوند و ارتباط میان دستها حرکات این رده از این رو اهمیت دارند که به یک بدن یکتا مربوط نمی 

های دست همچون کنش ارتباطی نزدیک بین دو نفر حالتکنند. یعنی در اینجا در دو تن را رمزگذاری می

ت اشاره فراتر از حالرمزپردازی دست در این رده کند و مستلزم لمس کردن بدن دیگری است. عمل می

 خورد. رود و با لمس معنادار اندامها پیوند میمی

شکل کلی که کسی با دست است، با این « دستگیر کردن»های این حالت، ترین نمونهیکی از کهن

. همواره در این روندمیراه یا  ،اندهر دو ایستاده ، در حالی کهگیردراست مچ دست چپ کسی دیگر را می

مایه در این نقش کند.ی دست است مقامی واالتر دارد و پیشتر از نفر دوم حرکت میگیرندهحالت کسی که 

اغلب ایزدی که مچ دست شاهی یا پهلوانی را در دست گرفته، به میانجیگری از او مشغول است و او را برای 

و عالمت همزمان را گر معموال دکند. دست این ایزد واسطهخواهی به نزد ایزدی مقتدر راهنمایی میپوزش
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گیرد و دست راست او در حالت دهد. دست چپ او اغلب دست راست فرد فروپایه را از مچ مینمایش می

 شود.درود فرستادن به سوی ایزد داور برافراشته می

« قدرت»دهد یکی از معناهای رایج دست در ایران زمین باستان، شواهد فراوانی هست که نشان می 

ی دوم پیش از میالد در ایران زمین رواجی معنا دست کم از دوران زرتشت و اواخر هزارهاین بوده است. 

این را از  »خوانیم که گردد میپ.م باز می ۱۲۰۰داشته است. چون در متن گاهان زرتشت که به حدود سال 

را به دستانِ راستی )اشا( بسپارم تا با کالمی که  بگو. چگونه دروغ پرسم، ای سرور! راستش را به منتو می

ی زیر سلطه»در معنای « به دست کسی سپردن»ی و روشن است که این استعاره« 40؟ی توست، پاک شودآموزه

 در آن هنگام کامال برای مخاطبان زرتشت آشنا بوده است.« کسی قرار دادن

 وگری از سویی به متحد شدن دو قدرت بر مبنای همین کارکرد نمادین است که گرفتن دست دی

کند و از سوی دیگر تابع کسی شدن و استیالی قدرتی بر قدرتی افزودن به نیروی وی و یاریگری داللت می

به معنای توقیف و زندانی « دستگیر کردن»دهد. از همین جا در زبان پارسی امروزین دو تعبیر را نشان می

 است. مده پدید آ« مچ کسی را گرفتن»یا کردن 

ین رو ااین حرکت از ابتدای ظهور شهرنشینی در ایران زمین در اسناد تاریخی نمایان است و از 

م توان فرض کرد که کارکرد نمادین دستگیری در ایران زمین پنج هزار سال قدمت دارد و تا به امروز همی

های این حرکت به مقامشود، ان دیده میژه در هنر سومری فراوهای آغازین که به ویتداوم یافته است. در نمونه

شود که ایزدی میانجی و فروپایه دست پادشاهی واالی سیاسی و دینی تعلق دارد و به ویژه در مواردی دیده می

 کند. یا ایزدی دیگر را گرفته و او را به سمت ایزدی واالمقام که بر اورنگی نشسته راهنمایی می

                                                           
 .۱۴، بند ۴۴گاهان، هات   40
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سین هنگام بار یافتن نزد ایزد خامِر امیر شهر ایشکون؛ چپ: مُهر خاشپ.م ۲۱۸۰-۲۳۴۰، سومر، ائا زو در مجلس دادگاهراست: 

 پ.م ۲۱۰۰ماه )سین(، 

 

 -ائا -شود که در آن ایزد آبهایکی از کهنترین نقشهای این حالت دست به لولی سومری مربوط می

را که قصد ربودن الواح سرنوشت انلیل « زو»ای به نام پرنده-بر اورنگ خود نشسته و ایزدی شاخدار انسان

سر او ایزدی دیگر ایستاده شت پکند و در این حال دست او را گرفته است. را داشته را نزد وی راهنمایی می

نقشی مشابه را در لولی بینیم که شاکی اصلی دادگاه است. و پشت او ایزد کشاورزان را با خیشی در دوش می

 .)تصویر زیر( دهدخورساگ نشان میبینیم که بار یافتن زنی نزد ایزدبانوی نینسومری می
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 ش بار یافتنقی سوم پ.م با نی هزارهلول سومری از میانه راست( نقش

 ها، کودوروی بابلی، دوران کاسی؛ چپ( نزد خدای نشسته بر اورنگ

 .حدود قرن پانزدهم پ.م

 

اش نزد ایزدی تا دو هزاره بعد در ایران غربی رواجی کامل این الگوی دستگیر کردن کسی و بردن

گری با دست چپ مچ دست راست معموال هم همان الگویی که گفتیم بر آن حاکم است. یعنی واسطهدارد. 

فرستد. با این همه اند، درود میگیرد و با دست راستش به ایزدی که نزد او بار یافتهخواهی را میپوزش

ر نقش لولی سومری دست دهند. مثال دهایی استثنایی هم در کار هستند که ترکیبی دیگر را نمایش مینمونه

راست واسطه است که مچ دست فرد پشت سرش را گرفته و دست چپ بر کمر قرار گرفته است. یا در کنار 

اش بینیم که آن که مچی کرکمیش که به خط هیروگلیف لوویایی نوشته شده، این حالت غیرعادی را میکتیبه

 کند. گرفته شده، پیشاپیش شفیع خود حرکت می
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 ی سوم پ.م، سومر، هزارهگیشنینی مرمرین نگاره  ویایی کرکمیش، آناتولی، قرن سیزدهم پ.می لوکتیبه

 

 

 

 

 ی بابلی بار یافتن به پیشگاه شَمَش خدای خورشید، از قرن نهم پیش از میالدنگاره

 

در قرن هشتم و هفتم پیش از میالد همزمان با استقرار اقوام آریایی و آرامی در ایران غربی و تغییر  

شود. به این شکل که داللتی سیاسی و یافت جمعیتی این منطقه، تغییراتی هم در این رمزپردازی نمایان می

دهند که ر وضعیتی نمایش میشود و دشمنان خود را دها باب میجنگاورانه از آن در هنر درباری آشوری

کند. این داللت اش میسرداری آشوری مچ دستشان را گرفته است و برای امان خواستن پیش شاه راهنمایی

کند. های پیشین قرار دارد و همان مضمون را با همان نمادها بازگو میمایهسیاسی کامال در بافت همان نقش
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گری ای بزرگ شده و سرداری به جای ایزدی فروپایه نقش واسطهبا این تفاوت که این بار شاه جایگزین خد

ها در حالی به سمت شاه ی ایالمیی آشوربانیپال بر کاخ نینوا نمایندهرا برعهده گرفته است. مثال در نگاره

شود که خم شده و دست راستش را به عالمت درود باال برده و سربازی آشوری که آشور راهنمایی می

 رود با دست راست مچ دست چپ او را گرفته است )تصویر زیر(. راه می پیشاپیش او

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و در ترکیب با ای میاین داللت سیاسی در عصر هخامنشی دستخوش تغییری ریشه 

شود که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت. با این همه های مهرپرستانه به حالتی دیگر بدل میرمزپردازی

شود. ماند و به ویژه در هنر عصر ساسانی فراوان دیده میرفتن مچ حریف همچنان باقی میداللت سیاسی گ

شاپور اول پس از پیروزی بر والریانوس و اسیر کردن او خویشتن را در جواهری حکاکی شده به شکلی نشان 

نقش رستم هم ی داده که سوار بر اسب مچ امپراتور مهاجم و شکست خورده را گرفته است. در دیوارنگاره

بینیم و این در حالی است که فیلیپ عرب ها میهمین شاهنشاه را در میدان نبرد و پس از پیروزی بر رومی
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در برابر اسب شاپور زانو زده و والریانوس که ایستاده و مقاومت خود را نمایش داده، دست راست خود را 

ن حالت کمابیش همان است که بر جواهر یاد باال برده و شاپور با دست راست خود آن را گرفته است. ای

دهد که در اوایل قرن سوم میالدی گرفتن دست راست حریف با دست راست، شده نقش شده، و نشان می

 ی پیروزی بر او در میدان نبرد بوده است. نشانه

 

 

 

 

 

 

 

 .م۲۵۶پیروزی شاپور اول بر والریانوس رومی، بازنمایی از 
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 در نقش رستمپیروزمند والریانوس شکست خورده در برابر شاپور ساسانی 

 

 

 

 

 

 

 

پیروزی شاپور اول بر گوردیان سوم )افتاده زیر پای اسب شاپور( در حالی که فیلیپ عرب در برابرش زانو زده و شاه دست 

 والریانوس را در دست گرفته است.
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 دستگیری کردن گفتار دوم:

 

سرراست از همان حرکت دستگیر کردن است و در ابتدای دوران هخامنشی بر این حرکت مشتقی  

شود و آشکارا ابداعی است که در نهادهای سیاسی پارسیان شکل گرفته است. چنان اسناد تاریخی ظاهر می

که دیدیم، دست نماد قدرت بود و ترکیب دست من و دیگری به معنای ارتباطی اقتدارمدارانه میان این دو 

دهد و از گیرد، در واقع دارد چیرگی قدرت خود بر او را نشان میدر حالتی که کسی مچ دیگری را می است.

ی فرمانروا و فرمانبردار را ی دستان در حالت دستگیر کردن نوعی سلسله مراتب قدرت و رابطهاین رو رابطه

شده و با صراحت بیشتری در  ها تشدیددهد. چنان که دیدیم این داللت به ویژه در عصر آشورینشان می

 شود.بافتی سیاسی ابراز می

شود، آشوری محسوب می-ی هنر ایالمیهمزمان با آغاز عصر هخامنشی هنر درباری پارسیان که ادامه 

های تاریخی نادیده انگاشته شده چرخشی مهم و معنادار را در این رمزنگاری انجام داد که به کلی در پژوهش

ای از سیاست نوظهور های هخامنشی و به ویژه در تخت جمشید که بیانیهدر نگاره است. آن هم این که

« دستگیر کردن»بینیم. این الگویی است که مفهوم پارسهاست، نوعی واژگون شدگی را در پیوند میان دستها می

 -رسانیکبه معنای یاری و کم-« دستگیری کردن»را به مضمون  -اشگرانهبا داللت زورمدارانه و سلطه–

 دگرگون ساخته است. 

راست کسی که حالت دستگیری کردن کمابیش با دستگیر کردن برابر است. یعنی در اینجا هم دست  

گیرد و او را به سوی مکان استقرار قدرت راهنمایی اش را میرود، دست راست فرد پشت سریپیشتر راه می

کند. با این همه دو تفاوت عمده در این میان هست که جای توجه دارد. نخست آن که فرد پیشرو به جای می

را انجام « گیریمچ»ی ت مشهور و جا افتادهگیرد و هرگز حرکگرفتن مچ او، کف دست و انگشتان او را می
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دهد. دوم آن که فرد پشت سری قدی افراشته دارد و مسلح است و حالتی شکست خورده یا فروپایه به نمی

اند ی اقوام ایرانی تابع دولت هخامنشی در وضعیتی بازنموده شدهخود نگرفته است. در تخت جمشید همه

دیده شان رهبری بلندمرتبه ایایی برای شاهنشاه هستند و در پیشاپیش همهکه نمایندگانشان مشغول آوردن هد

 «. شوددستگیری می»ی پارسی یا مادی شود که توسط یک راهنما با جامهمی

 

 

 

 

 

 ی لودیه و راهنمای پارسینماینده   مادیی ایالم و راهنمای نماینده

 

  

 

 

 

 ی یونان و راهنمای پارسینماینده
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 ی سکا و راهنمای مادینماینده

  

 

 

 

 شانیماد ها و راهنماییهراتی نماینده  شانپارسی ها و راهنمایی ارمنینماینده

 

اقوام تابع نشانگر « دستگیر کردن»به جای « دستگیری کردن»نوآوری پارسیان برای جایگزین کردن 

رخ نمود. به همین خاطر است که در  چرخشی است که با ظهور کوروش بزرگ در سیاست جهان باستان

های جنگی و ای از صحنهشان هیچ نشانهی نیاها و همتاهای آشوریهای هخامنشی بر خالف همهنگاره

سازند. طوری بینیم و اقوامی که موضوع دستگیری هستند اثری از اعمال قدرت را نمایان نمیخشونت نمی

اند، ها بودهی کشور ایران کدامخیص این که قومهای متحد کنندهکه اگر کسی تاریخ آن دوران را نداند در تش

 دچار اشکال خواهد شد.
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سازد. تر میهای دیگری هم در تخت جمشید هست که معنای دستگیری کردن را برایمان روشننقش 

گری که کشور ایران را تاسیس یعنی اقوام چیره–ها این نکته اهمیتی چشمگیر دارد که پارسها و مادها و ایالمی

گیرند. یعنی از این برگه شوند، دقیقا به همین شکل دست همدیگر را میآنگاه که در کنار هم دیده می -کردند

ی دستگیر کردن داشته و به اتحاد قدرتها و نه شود که دستگیری کردن به واقع معنای واژگونهروشن می

بینیم که پارسها دقیقا به همین شکل ها میدر این نگارهکرده است. ی دیگر داللت میی قدرتی بر قدرتسلطه

شوند هم الگویی همسان جلب نظر اند و آنجا که پارسها و مادها در کنار هم دیده میدست همدیگر را گرفته

ی جنگی هامراتب قدرتی که در آثار آشوری وجود داشت و با تاکید بر صحنه کند. یعنی سلسلهمی

افزایی های هخامنشی جای خود را به همدستی و هممایهگرفت، در نقشقرار میاشاره آمیز مورد خشونت

های خشن غلبه و هم با تاکید بر همدستی اقوام با همدیگر بازنموده نیروها داده و این امر هم با غیاب صحنه

 شده است.

 

 

 

 

 

 پارسها با هم )چپ( در پلکان تخت جمشیدی ارتباط پارسها و مادها )راست( و شیوه
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 دست دادنگفتار سوم: 

 

ایست که امروز در آداب ی مقابل دستگیر کردن است و همان الگوی پایهدست دادن تا حدودی نقطه 

در این حالت کف دو دست راست در هم گره معاشرت معمول مردمان وضعیتی جهانی به خود گرفته است. 

فشارند. آشکار است که این ای دست راست دیگری را در دست راست خود میمی خورد و دو تن با زاویه

حرکت دستگیری کردن که در حرکت نماد متحد شدن دو دست و یکپارچه شدن نیروی دو تن بوده است. 

دهد همین حرکت است که بر مهر و همدلی گواهی می تخت جمشید نمودش را دیدیم، در واقع ترکیبی از

 که داللت سیاسی روشنی داشته است.« دستگیر کردن»و 

کند، روایت مهر است و بنا به گواهان تاریخی رسم ای که به دست دادن اشاره میترین اسطورهکهن

یخی کهنترین نمودهای این دست دادن برای نخستین بار از میان پرستندگان مهر آغاز شده است. در اسناد تار

ی حدس من است که آشور خدای بزرگ دولت آشور را با میترَه بینیم و این تایید کنندهحرکت را در آشور می

 دانم. اَسورَه یا همان مهر ایرانی یکی می
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 دست دادن شلمناصر شاه آشور و شاه بابل

 

 

 

 

 

 

 چپ( شاه کوماگنه و مهرآنتیوخوس و مهر؛ میان( مهرداد اول کوماگنه و هراکلس؛ راست( 
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ی اول پیش از میالد و همزمان با ورود موج این نکته جای توجه دارد که دست دادن در اوایل هزاره 

شود، اما در سراسر دوران هخامنشی اعتبار و اهمیت ها به ایران غربی در اسناد آشوری نمایان میی آریاییتازه

ای بینیم. در مقابل در سرزمینهای حاشیهکند و در اسناد درباری و رسمی این حرکت را نمیچندانی پیدا نمی

و در سنتهای محلی در نقاطی که پرستش مهر رواجی 

در دوران بینیم. داشته این حرکت را فراوان می

هایی نزدیک به حرکت دست پیشاهخامنشی نمونه

آن  دادن را سراغ داریم که به مشتقهایی متفاوت از

ای از آن را در پیکرک مفرغی شود. نمونهمربوط می

ی قرن دهم تا ششم پیش بینیم که در فاصلهدو دیو می

 از میالد در لرستان ساخته شده است )تصویر روبرو(. 

بینیم مهمترین تراکم آثار با این مضمون را پس از فروپاشی دولت هخامنشی در دولت کوماگنه می

شان دانستند و دین رسمیی پارسی و مقدونی میاش خود را دورگهمستقر بوده و شاهانکه در آناتولی امروز 

های بازمانده از شاهان کوماگنه بارها به دست دادن شاه با شخصیتهای پرستش مهر بوده است. در نگاره

ام که دهنشان دا« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»خوریم. من در کتاب اساطیری مثل هراکلس و مهر بر می

مهرپرستی رومی در اصل از همین کوماگنه سرچشمه گرفته است، و به احتمال زیاد رسم دست دادن هم به 

نماید که دست دادن در میان ایرانیان همین ترتیب در قرون میانی در اروپا رواج یافته است. در مقابل چنین می

در  -مثل سنت درباری هخامنشی–رتشتی از همان ابتدای کار باب بوده است، هرچند روایتهای رسمی ز

 اند. دادهبازنمایی آن اشتیاق زیادی از خود نشان نمی
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ها ها و نگارهشود و در کتیبهدست دادن در سراسر قرون میانی هم در آثار هنری ایرانی بازنمایی می 

ی که برگی از شاهنامه ی بعدصفحههایی فراوان از آن برایمان به یادگار مانده است. تصویر ها نمونهو نقاشی

ای را ای از آن است، و صحنهدهد، نمونهبایسنقری است و نخستین رویارویی رستم و اسفندیار را نشان می

شان در فشردن کند که در شاهنامه با زیبایی تمام روایت شده و به دست دادن دو پهلوان و زورورزیترسیم می

 شود.دست دیگری مربوط می
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 دست بر شانه نهادن گفتار چهارم:

 

شود و تا به امروز دوام آورده است، حرکت دیگری که در تخت جمشید برای نخستین بار دیده می 

دهد، به این شکل است که فرد دست بر شانه نهادن است. این حرکت که آشکارا مهر و دوستی را نشان می

د این حرکت گذارد. در تخت جمشیی فردی دیگر میدستی )اغلب دست راست( را از پشت یا جلو بر شانه

سالح خود )اغلب شمشیر( یا دیگری )اغلب با الگوی دیگری ترکیب شده که در آن فرد با دست چپ 

نماید که معنای شود و چنین میکند. این حرکت معموال همراه با دستگیری کردن دیده میترکش( را لمس می

جمشید تنها مادها و پارسها هستند  مشابهی را رمزگذاری کند و به مهر و دوستی داللت داشته باشد. در تخت

اند و داللت سیاسی این امر نیز به قدر کافی نمایان است، چون دولت که چنین حالتی را نسبت به هم گرفته

 آریایی تاسیس شده و قوام گرفته بود. یتیرههخامنشی در ابتدای کار با همدستی و اتحاد این دو 
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 پیمانیهمهمدستی و  گفتار پنجم:

 

ها به قلمرو ایران غربی مصادف است، های مهم دست که آن هم با ورود آریایییکی از رمزگذاری 

توان آن را شکلی رمزگذاری شده و پیمانی است و میی همشود که نشانهی مهر مربوط میبه تبادل حلقه

 تر از دست دادن در نظر گرفت. پیچیده

شود که در آن ایزدی هایی تصویری آغاز میی اول پیش از میالد در ایران غربی نشانهاز ابتدای هزاره

ای را در دست راست گرفته است. این ایزد در بیشتر موارد آشور یا شمش است که خدای کمانگیر حلقه

ز ادر بسیاری  و نمروداخ ی بالدار آشور کیوارنگارهدشده است. در خورشید بوده و همتای مهر قلمداد می

ای را در دست این ایزد دهد چنین حلقهرا نشان میها( )خدای خورشید اکدیهای بابلی که شمش نگاره

 بینیم.  می

 

 

 

 

 ی اول پیش از میالدی نخست هزارهدر هنر میانرودانی نیمهحلقه در دست شمش )راست( و آشور )چپ( 
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بینیم که با شود و او را در حالی میبه دست اهورامزدا منتقل میدر آثار دوران هخامنشی این حلقه 

های فراوانی ی مفهوم این حلقه بحثفرستد و با دست دیگر حلقه را پیش گرفته است. دربارهدستی درود می

های سنگینی دانست که از فلزات هست، اما حدس من آن است که باید آن را شکلی نمادین شده از حلقه

شده است. شده و هنگام تحویل تیول به سرداران الیق از طرف شاه به ایشان اهدا میته میقیمتی ساخ

شان با شاه بوده، در مراسم رسمی دور گردن یا دور ی پیمان و همدستیها را که نشانهجنگاوران این حلقه

ه همین ترتیب در قرون اند و از اینجاست که طوق بندگی به گردن افکندن آمده است. بانداختهبازوی خود می

میانه مفهوم طوق و یاره از همینجا برخاسته و تا قرون اخیر در ایران زمین باقی مانده است. اگر این حدس 

ی جنگاوران شود و دلیل این که این نماد در طبقهی یاد شده و پیمان آشکار میدرست باشد، پیوند میان حلقه

اند شود. چون مهر ایزد محبوب جنگجویان بوده و جنگاوران بودهمیو میان مهرپرستان رواج داشته نیز روشن 

اش با بخشیدن طوق و یاره همراه بوده اند، که قاعدتا قالب سیاسیها را میان خود داشتهکه استوارترین پیمان

 است.

از عصر هخامنشی به بعد با شکلی از نمایش همدستی روبرو هستیم که با دادن و گرفتن حلقه نمایش 

 -یعنی همان حلقه–ی عینی پیمان شود. این در واقع همان دست دادن مهری است که با واسطهداده می

تری پیدا کرده است. این شیوه از رمزگذاری به طور خاص برای پادشاهان کاربرد داشته و رمزگذاری صریح

هان ایرانی در زمان دستیابی داده است. این را هم باید در نظر داشت که شاشان را نشان میمراسم تاجگذاری

اند و بنابراین قدرت سیاسی در قالب پیمانی میان شاه و بستهبه تاج و اورنگ در مراسمی با مردمان عهد می

ی دیگرش پیمان میان شاه و خداوند بوده است. از این روست که به کرده که سویهمردم تجلی پیدا می

ی پیمان از اهورامزدا رسیدن خویش را با دریافت حلقهخصوص در دوران ساسانی شاهنشاهان به قدرت 
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بینیم که حمایت خداوند از شاه در اند. یا مثال در تاق بستان یا بشقابهای سیمین ساسانی میدادهنمایش می

 شده است. اند بازنمایی میای که فرشتگان آن را هدیه آوردهقالب حلقه

 

 

 

 

 

اردشیر دوم ساسانی پیمان شاهی را ؛ چپ( ی پیمانهرمز چهارم در حال دریافت حلقه( بشقاب سیمین ساسانی با نقش راست

 .کند، تاق بستان، قرن چهارم میالدیاز اهورامزدا دریافت می

 

 

 

 

 

 ی ساسانی از آناهیتا، نقش رستمستانی نرسهپیمان  فیروزآباد ،اهورامزدا ازاردشیر بابکان ستانی پیمان
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 پایین( نقش رجب نقش رستم، : باال( قرن سوم میالدیابتدای گیرد، ی مهر را از اهورامزدا میاردشیر بابکان حلقه
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 م میالدیهفتی پیمان در دست، تاق بستان، قرن ای بالدار )راست( و ایزد بهرام )چپ( با حلقهسرستونی با نقش فرشته

 

 خسرو پرویز  ستانیپیمان

 در  و مهر از هورمزد

 تاق بستان 

 

 

 بشقاب ساسانی، 

 ستانی شاه از آناهیتا، پیمان

 قرن ششم و هفتم میالدی
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 سنتهای صورتبندی  رمزگان دست: نوشتپی

 

های گوناگونی است که برای رمزگذاری آنچه در این پژوهش کوتاه مورد نظرمان بود، مرور شیوه 

توان ی تمدنی میزمین تکامل یافته است. بدیهی است که در هر حوزهحرکات دست و انگشتان در ایران 

دست و انگشتان در آثار هنری  ی بازنماییپرسشی مشابه را مطرح کرد و با مرور اسناد تاریخی و وارسی شیوه

توان ی معنا و کارکرد این حالتها و وضعیتها پرسشهایی طرح کرد. به همین ترتیب میهای دیگر دربارهتمدن

مثل نمایش کف دست راست –ی این رمزگان پی برد که بخشی از آن ای و دستور زبانی دربارهبه تبارشناسی

های بودایی گذاریان در نشانهالگوی انگشتمثل –ماهیتی جهانی دارد و بخشی دیگر  -ی صلح و آشتیبه نشانه

 شوند.بیشتر با خصلتی دلبخواه مشخص می

ترین الگوهای رمزگذاری حرکات دست و انگشت در ترین و غنیاین نکته جای توجه دارد که کهن 

کند، ایران زمین تکامل یافته است، و بخش مهمی از حرکاتی که امروز در دست و انگشت آدمیان جلوه می

اند. با این همه جالب است که ایرانیان تا حدودی معنای ی تمدنی بازنموده شدهبار در این حوزهبرای نخستین 

اند و در این زمینه متون راهنمای چندانی از خود به جا حاکم بر حرکات دست را بدیهی فرض کرده

بوده و سیر تکامل تدریجی ها در تمدن ایرانی درونزاد اند. این شاید بدان دلیل باشد که این رمزگذارینگذاشته

مند ها در همین بافت اجتماعی سپری شده است. یعنی پرسش طرح کردن نظامو گام به گام این نمادپردازی

ی رمزپردازی دست و انگشت در ایران چندان مجال طرح نداشته است. در حالی که هم درباره« از بیرون»و 
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بودایی،  -های ادیان ایرانیکه در معرض رمزنگاری -ییتائویی و هندو–در چین و هم در هند ادیان بومی 

گرفتند، عالوه بر وامگیری گسترده از آنها متونی راهنما در این زمینه پدید آوردند قرار می -مانوی و اسالمی

   بندی در این مورد دست یافتند. و به نوعی نظام رده

ها هند و خاستگاه ایرانی این نمادپردازیی این رمزگان در قلمرو چین و شاهدی که وامگیری گسترده 

اند که در همسایگی ایران هایی تدوین شدهدهد، آن است که متون یاد شده همگی در سرزمینرا نشان می

شده اند که از ایران به این قلمروها صادر میاند و در تماس با ادیانی شکل گرفتهزمین و راه ابریشم قرار داشته

که  بینیمترین الگوی رمزپردازی بر مبنای حرکات دست و انگشتان را در آیین بودایی میپیچیدهاست. در هند 

یابیم که آمیختگی مییوگا مکتب آیین هندو نیز به ویژه در ی ایران شرقی است، و انعکاس آن در فرآورده

در این زمینه پَدماسانا  آسانا، سوکاسانا وهای وَجرَهحالتهای ایرانی دارد. در مکتب یوگا چشمگیری با آیین

شود. های تنفسی )پرانایاما( چه حالتی داشته باشد مهم پنداشته میاین که دست هنگام تمریناهمیت دارند و 

ها و هندوها شباهت زیادی دارد و این بدان رمزپردازی حاالت دست در میان بوداییشاهد دیگر آن که 

ها سر و کار داریم و یکی از آنها این شاوند از رمزپردازیی خویمعناست که احتماال در اینجا با یک رگه

های بومی در چین هم اصوال نظامی به این پیچیدگی از رمزگذارینمادها را از دیگری وامگیری کرده است. 

شود که هردو از ایران زمین به آن بینیم به ادیان بودایی و مانوی مربوط میی آنچه که میرا نداریم و بدنه

 اند.کوچ کرده سامان

امروز رمزشناسی حاالت دست و انگشت بیش از همه از مجرای دین بودایی رایج در هند شهرت  

کنند. هریک از این حالتها در آیین بودا حالتهای قرار گرفتن دست رمزگانی دینی را نمایندگی مییافته است. 

است و در زبان دینی بوداییان « د، نشانه، حالتنما»در سانسکریت به معنای  مودرانامند. می( मुद्रा) مودرارا 

( 印( یا به طور خالصه یین )印相شیانگ )( ترجمه شده است. در چینی آن را یینཕྱག་རྒྱ་گیا )تبتی به چاکْ 



226 
 

تبدیل شده است. این « این»ای نیز راه یافته و در این دو زبان به نامند که از همین زبان به ژاپنی و کرهمی

کند، اما چون دست و انگشت در این میان های مربوط به بدن اشاره میها به کل نمادپردازیخوشه از واژه

ند. در اینجا چون بحث ما بر دستان تمرکز کنبرجستگی بیشتری دارد، معموال از آن حالتهای دست را فهم می

 دارد، تنها این داللت را در نظر داریم. 

هم حالت روانی و موقعیت روحی صاحب کالبد را  مودرافرض بر آن است که یک در کیش هندو 

سازد. این بخش اخیر است کند و هم در مقام نوعی مُهر و تثبیت کننده این حالت را پایدار میبازنمایی می

که باعث شده در برخی از باورهای عامیانه به خودِ حاالت دست ویژگیهایی جادویی نسبت دهند و آنها را 

یک حالت روانی یا نیروی روحی قلمداد کنند. این باورهای عامیانه  -و نه نشانه و نمودِ –زاینده و خاستگاه 

شوند. چنان که در با شدت بیشتری دیده می اندهایی که در قرون اخیر تکامل یافتهها و شاخهبه ویژه در فرقه

ی نوع مراقبه ی ژاپنی ذن که شکلی وامگیری شده از چانِ چینی هستند، حالت دست تعیین کنندهفنون مراقبه

ی دو قرن اخیر ای مدرن و برساخته بر مبنای فنون رزمی نوساختهشود و در نینجوتسو که فرقهپنداشته می

 پندارد.ی نیروهای جادویی جنگاورانه میشمارد و آن را سرچشمهمهم میها را بسیار مودرااست، 

شاسْتْرَه ای از آن به دست داده، ناتیَهبندیاشاره کرده و رده مودراترین متونی که به یکی از کهن 

(नाट्य शास्त्र که به )فن شعر»نادرست ( نام دارد. این متن از نظر محتوا دقیقا با کتاب ارسطو )پِری پوئِتیکِه »

گوید و ی اشکال نمایش آیینی سخن میدرباره« پری پوئتیکه»ترجمه شده سازگار است. ارسطو هم در 

نیز  «شاسترهناتیه»دهد. آرایی و سرایش سرودها و اجرای نمایش را شرح میهای متفاوت صحنهصورت

ی سانسکریت شمگیری دارد. کلمهمضمونی مشابه دارد، اما از نظر حجم و دقت بر کتاب ارسطو برتری چ

ی ی کلمههم هست. ترجمه« پوئتیکِه»ی رساند و این معنای دقیق کلمهرا می« نمایش آیینی»معنای « ناتیَه»

ی هنرهای سازی سخن ارسطو بوده که آن را از دایرهدر قرون نخستین هجری نوعی بومی« شعر»اخیر به 
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« فن شعر»هم مثل  «شاسترهناتیه»ی ادبیات تبعید کرده است. اسانهشننمایشی برکنده و به درون اقلیم زبان

ی سرودها و شعرهای خوانده شده هنگام اجرای نمایش دارد، اما به همان ترتیب هایی دربارهارسطو بحث

های شود. البته تفاوتی که دارد آن است که به رقص و نمادپردازیاش به اجرای نمایش مربوط میبحث اصلی

هایی را مورد توجه قرار داده که در کتاب ارسطو کاریازیگران توجه فراوانی کرده و در کل دقت و ریزهبدن ب

 بینیم. چنین سطحی از انتزاع و دقت را نمی

نامند. مونی به معنای خردمند و حکیم است و ی این کتاب را مونی باراتا میدر نگاه سنتی نویسنده

های آیینی آید، لقبی برای کارگردان نمایشبر میشاستره از اواخر ناتیهندی ( نیز چنان که از بभरतباراتا )

کرده است. هرچند هندیان گرایش گرفته و اجرا میبوده که در ضمن خودش هم چند نقش را بر عهده می

ا دارند او را به عنوان پدر هنر نمایش و موسیقی هندی شخصیتی یگانه و تاریخی بدانند و به قرون پنجم ت

سوم پ.م، یعنی کمابیش به عصر هخامنشی مربوطش بدانند. با این همه مهمترین اثر بازمانده از این مونی 

ای دهد احتماال زنجیرهباراتا که کتاب مورد نظرمان باشد، از نظر ساختار و حجم به شکلی است که نشان می

ا واتسیایان بر مبنای انسجامی که فرض کرده اند. هرچند کاپیاز سرایندگان طی زمانی طوالنی آن را پدید آورده

و کل وجود داشته متنی که پیدا کرده، از این برداشت دفاع کرده که به راستی چنین کسی  و ارجاعهایی درون

نماید و بیشتر پژوهشگران این متن را محصول اما چنین چیزی بعید می 41شاستره را هم سروده است.ناتیه

اند. دانند که در حدود زمان زایش مسیح این متن را تدوین کردهیندگان میی چند نسل از سرااندیشه

های فراوان دارد و به همین خاطر متخصصان گوناگون های سبکی و بافت زبانی متن نیز آمیختگیویژگی

 اند..م نوسان کرده ۲۰۰پ.م تا  ۲۰۰ی هنگام تعیین تاریخ سرایش آن در فاصله

                                                           
41 Vatsyayan, 1996: 6. 
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ایست در شش هزار بندِ شانزده سیالبی )شْلوکَه( سانسکریت که سی و شش رساله «شاسترهناتیه»

گیرد. متن منظوم است و با همان وزن مشهور حماسی رامایانه و مهابهاراتا سروده شده فصل را در بر می

دارد  نام« های دستحالت»شوند. فصل نهم این متن دیده میاش در میانههایی به نثر هم است، هرچند بخش

« همراه»های پا آورده است. در این بخش سیزده حالتِ و آن را پس از حالتهای سر و چهره و پیش از حالت

)آسَمیوتَه( از حرکات دست مورد اشاره قرار گرفته است. منظور « ناهمراه»)سَمْیوتَه( و بیست و چهار حالت 

شان دهند و حالت ناهمراه به شکل یک از حالت همراه زمانی است که دست راست و چپ با هم شکلی را ن

 دهد. دستِ تنها ارجاع می

 «هاتا یوگا پرادیپیکَه»و ( घेरंडसंहिता) «دَه سَمهیتَهنگرَ »متن دیگری که در این زمینه راهگشاست، 

(िठयोगप्रदीहिका )( مودرا حالتهای دست )هَستَهشوند و به ها محسوب میاست که دو متن مهم یوگی

اند که بخشی از هردوی این متنها متاخر هستند و در بخشهایی از شمال هند تدوین شده رند.هایی دااشاره

حالت دست و  ۲۴وضعیت بدنی )آسانا( و  ۳۲که  «گرنده سمهیته»شوند. ی تمدن ایرانی محسوب میحوزه

کند، در حدود قرن هفدهم میالدی تدوین شده و خاستگاهش راجستان و ( را توصیف میمودراانگشت )

ی هم تلفیقی از هشت متن است که در قرن پانزدهم در همین منطقه «هاتا یوگا پاردیپیکه»بنگال بوده است. 

 هند شمالی انجام پذیرفته است و مکتب هاتا یوگا با تدوین آن شکل گرفت.

کند، رویکرد بیرونی نویسندگان نسبت به آنهاست. ها جلب توجه میصورتبندیآنچه در تمام این 

اند، یعنی در اینجا با متونی سر و کار داریم که برای توجیه و تفسیر معنای حرکات دست و انگشتان پدید آمده

شده و روشن است که این رمزپردازی حرکات پیشاپیش وجود داشته و توسط نویسندگان این متون تولید ن

بندی و شرح نمادهایی از پیش موجود سر و کار داریم، و نه ابداع و تالیف است. یعنی در اینجا با تفسیر و رده

 و بنیانگذاری.
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ای که در رمزگذاری و صدور نمادهای دست و انگشت تمدن ایرانی گذشته از نقش مهم و مرکزی

ه است. در کتابی که در دست دارید بنا به ضرورت ای درونزاد از این حرکات به دست دادایفا کرده، صورتبندی

شد و به طور خاص فشردگی و کوتاهی مطلب تنها بر اسنادی تاکید کردم که به هنرهای تجسمی مربوط می

ی رمزگذاری حرکات دست و انگشت در اقلیم هنر ها و تندیسها پرداختم، تا شیوهها و دیوارنگارهبه نقاشی

تر و پرشمارتر از این موارد به شکل نوشتاری در ین را در نظر داشت که اسنادی فربهرا نشان دهم. اما باید ا

کند. چنان که گفتیم در این متون اغلب با دست داریم که رمزگذاری یاد شده را در قالبی زبانی منعکس می

ن امری بندی و نامگذاری حرکات دست و انگشت سر و کار نداریم. چون این سیستم نشانگانی همچورده

ها و روایتهای ها، داستانها، استعارهشده است. اما انبوهی از ارجاعها، معناپردازیدرونزاد بدیهی فرض می

بینیم که در پیوند با این رمزنگاری شکل گرفته است و پرداختن به آن مجالی فراختر و کتابی ای را میحاشیه

 طلبد.تر را میحجیم

شود. و جریانی پیوسته و اثرگذار در فرهنگ و هنر محسوب می رمزگان دست و انگشت مهم هستند

انگیز نظامهای معنایی در یکی از کارکردهای پژوهش در این مورد آن است که همریختی و پایداری شگفت

دهد. چنان که در اسناد نمایانده شده در این کتاب دیدیم، رمزگذاری حرکات دست تمدن ایرانی را نشان می

ی تمدن ایرانی بافت و ریختی همگن و یکدست داشته و هرگاه از کانونی در راسر حوزهو انگشت در س

شده و با تداومی چشمگیر گرفته، به سرعت در سراسر این قلمرو پخش میای از این تمدن شکل میگوشه

ی مطالعه شده است. به بیان دیگر،جهان نمادین اهالی ایران زمین تبدیل میبه بخشی از سبک زندگی و زیست

ی فرهنگی در های الیهرمزگذاری دست و انگشت از این نظر سودمند است که پیوستگی چشمگیر سیستم

دهد. این نکته اهمیتی چشمگیر ی تمدنی را نشان میی ایران زمین و یکپارچگی و انسجام این حوزهحوزه

نخستین شهرها و روستاها در این گیری دهد که انسجام یاد شده از همان ابتدای شکلدارد، چون نشان می
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قلمرو وجود داشته و پیامد تاسیس دولتی متمرکز نبوده است. با مرور حرکات دست و انگشت و ردیابی 

توان دریافت که این قلمرو تمدنی شباهتها و رواج همریخت و هنجارینش در سراسر قلمرو ایران زمین، می

فراگیر ایرانی که هخامنشیان باشند، پیشاپیش یک سیستم  گیری نخستین دولتدو و نیم هزاره پیش از شکل

ی فرهنگی بوده است. رمزگان حاکم بر حرکات دست و انگشت ی درهم تنیدهی معنایی و یک سامانهیکپارچه

ی تمدن ایرانی و دیرینگی و ای از گواهانی است که گستردگی و انسجام حوزهها و گوشهیکی از برگه

 دهد، و از این رو سزاوارِ پژوهشهایی بیشتر و عمیقتر است.مان را نشان میاش در گذر زپایداری

 

 

 

  



231 
 

 حرکات دست و انگشت در ایران زمینفهرست 

 

 نمونه معنا دامنه -خاستگاه ی زمانیوازه نام حالت دست

سراسر  -تپهلیگوبک پ.م ۵۵۰ -۱۱۵۰۰ گرفتن پستان

اروپای  -ایران زمین

 شرقی و بالکان

 زنانهباروری 

 

 

 

 

پ.م در  ۶۰۰ -۳۰۰۰ دست به سینه با شست

ایران زمین، حدود 

پ.م تا امروز در  ۲۰۰

 چین

سراسر ایران  -سومر

 راه ابریشم -زمین

 احترام به مقامی واال

 

 

 

 

.م ۸۰۰ -پ.م ۳۰۰۰ دست پیش سینه

در ایران زمین، از قرن 

دوم میالدی تا به 

 امروز در قلمرو چین

کل  -سومر و ایالم

 چین -ایران زمین

 احترام به مقامی واال

 

 

 

 

 

کل ایران  -ایران شرقی امروز -قرن دوم پ.م نماز بردن

 هند -زمین

درود فرستادن به 

 دیگری
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کل  -سومر و ایالم مروزا -پ.م ۳۰۰۰ دست به سینه

 ایران زمین

ابراز خدمتگزاری و 

نمایش آمادگی برای 

 انجام فرمان دیگری

 

کل  -سومر و ایالم امروز -پ.م ۳۰۰۰ سینهیک دست بر 

 ایران زمین

 ابراز خدمت و اطاعت

 

 

 

 

 

 -پ.م ۲۵۰۰حدود  کمر خدمت بستن

 امروز

سراسر ایران  -ایالم

تمدن چینی و  -زمین

ی راه اروپایی با واسطه

 ابریشم

آمادگی برای خدمت و 

 ابراز ارادت

 

دست به کمر زدن 

 جویانهآشتی

عهد  -قرن هشتم پ.م

 ناصری

 -آشور و پارس

 سراسر ایران زمین

اعالم دوستی در ضمِن 

نمایش اقتدار و 

 آمادگی جنگی

 

 

دست به کمر زدن 

 پرخاشجویانه

 -اوایل دوران اشکانی

 امروز

سراسر  -ایران شرقی

 ایران زمین

آمادگی رزمی و تهدید 

 جویانهمبارزه

 

 

 

 -ی عصر اشکانیمیانه دست به شمشیر

 امروز

سراسر  -غربیایران 

 ایران زمین

نمایش دلیری و مسلح 

 بودن
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 -ی سوم پ.مهزاره دست بر زانو نهادن

 امروز

سراسر  -تمدن سند

 ایران زمین

 تقدس و اقتدار معنوی

 

 

 

قرن اول و دوم  چهار زانو

 امروز -میالدی

سراسر  -ایران شرقی

 ایران زمین

اقتدار مدیریتی و 

 مرجعیت داوری

 

 

 

 -ی عصر اشکانیمیانه پاشنهدست به 

 امروز

سراسر  -ایران شرقی

 ایران زمین

مراقبه، تمرکز، خلوت 

 کردن با خویش

 

 

 

 -گنداره و ایران شرقی اواخر عصر اشکانی نگریستن به زمین

 هندوچین

برکت دادن، پیوند 

برقرار کردن با گیتی، 

 تجلی مادی داشتن

 

 

ی خود دست بر شانه

 نهادن

حالتی مربوط به سماع  سراسر ایران زمین عصر صفوی

 صوفیانه

 

سراسر ایران  -آشور امروز -قرن هفتم پ.م دست بر دیده نهادن

 زمین

 ابراز اطاعت

 و فرمانبرداری
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اوایل  -قرن ششم پ.م بوسه فرستادن

 عصر اسالمی

ابراز مهر و پیوند،  یران غربیا -ایالم

نمایش ادب و احترام 

 واالدر برابر شخصیتی 

 

 

انگشت به دهان 

 گزیدن

 -قرن آغازین اسالمی

 امروز

 شگفتی و حیرت ایران مرکزی

 

 

 

 -ی سوم پ.مهزاره دستها باال

 امروز

ایران غربی، ایالم و 

سراسر ایران  -لرستان

 زمین

معنای دوگانه: نمایش 

دستان خالی و تسلیم 

و آشتی، یا )با انگشتان 

گشوده( به عالمت 

 تهدید

 

فرستادن دست درود 

 جمع

 -ی اول پ.مهزاره

 امروز

سراسر  -ایران غربی

 ایران زمین

درود فرستادن، ابراز 

 دوستی و احترام

 

 

 

 

 

 

 

درود فرستادن دست 

 باز

 -کشور کنونی ایران دوران معاصر

 دل ایرانشهر

درود فرستادن، ابراز 

 احترام

 

 

ی دوم اوایل هزاره دست به دعا برداشتن

 امروز -پ.م

سراسر  -میانرودان

 ایران زمین

درخواست نیکویی از 

نیرویی برتر، طلب 

 برکت کردن
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 -ی اول پ.مهزاره دستهای تهدیدگر

 قرون میانه

ایران  -آسورستان

 شرقی

تهدید کردن به حمله، 

 وضعیت جنگی داشتن

 

 

 

با انگشت درود 

 فرستادن

ابتدای عصر 

پایان عصر  -هخامنشی

 ساسانی

 -خوزستانایالم و 

 سراسر ایران زمین

ای به معنای نشانه

 «هزار بار درود»

 

 

 

 -قرن سیزدهم پ.م انگشت نما کردن

 امروز

سراسر ایران  -آشور

 زمین

اشاره به برکت و 

اقتدار نیرویی برتر، 

ارجاع به امری شگفت 

 و غیرعادی

 

 -اواخر دوران ساسانی اشاره به سر

قرن چهارم و پنجم 

 هجری

ابراز فروتنی، مشارکت  ایران زمینسراسر 

در ریشخند کردن 

 خود، پذیرفتن خطا

 

 

کرنش با یک دست 

 افراشته

ایران  -سومر و ایالم ی سوم پ.مهزاره

 غربی

درود فرستادن و ابراز 

 ارادت کردن

 

 

 

 -میانرودان و ایالم ی سوم پ.مهزاره دستگیر کردن

 سراسر ایران زمین

مچ کسی را گرفتن، 

ی را دستگیر مجرم

 کردن

 



236 
 

ابتدای دوران  دستگیری کردن

 امروز -هخامنشی

یاری رساندن،  سراسر ایران زمین

 همدست و متحد شدن

 

 

 

ی دوم اواخر هزاره دست دادن

 امروز -پ.م

-احتماال ایران شرقی

آشور، سراسر ایران 

 زمین

همدست شدن، متحد 

شدن، در هم آمیختن 

 نیروهای دو تن

 

 

ابتدای عصر  نهادندست بر شانه 

 امروز -هخامنشی

همدلی و همراهی،  سراسر ایران زمین

یاری رساندن، ابراز 

 مهر

 

 

 -ی اول پ.مهزاره پیمانیهمدستی و هم

 پایان عصر ساسانی

 -ایران شرقی، آشور

 ایران غربی

ی مهر، تبادل حلقه

عهد و پیمان سیاسی 

 بستن
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 )مودراها(های بودایی انگشتان نشانهفهرست 

 

 

 نمونه معنا مکان -زمان مودرا نام 

سراسر راه ابریشم و  ویترکه مودرا ی دلیلنشانه

 خاور دور

استدالل کردن و 

 بحث عقالنی

 

 

 

عصر اشکانی و  ورده مودرا ی توجهنشانه

ایران شرقی -ساسانی 

 و شمال هند

تاکید بر سخنی که 

 گفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبه و تمرکز قرون میانه تا معاصر مودراگیان  ی زندگینشانه

 

 

 

ایران شرقی و سراسر  بودهی مودرا ی بیدارینشانه

 راه ابریشم

  به نیروانا رسیدن

 

 

جلوگیری از بیماری  قرون میانه به بعد وایو مودراآپان ی قلبنشانه

 قلبی

 

 

عصر اشکانی به بعد،  مودراآکش اندازی چشمنشانه

قلمرو  ایران شرقی و

 کوشانی

مراقبت از نفس و 

 اندیشیدن به درون

 

قرون میانه به بعد،  مودرا پریثوی ی زمیننشانه

 شمال هند

افزودن بر عنصر خاک 

در بدن در سنت 

 آیورودا

 

راه  -قرون میانه کارانا مودرا ی دفع شرنشانه

 ابریشم

دفع کردن نیروهای 

 پلید روحی
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شمال  -قرون میانه مودراکچاری  ی حبس نفسنشانه

 هند

 مراقبه و تنظیم تنفس

 

 

 

 

 

 

قرن اول و دوم  درمه چکره مودرا ی چرخ قانوننشانه

 میالدی، ایران شرقی

به گردش درآوردن 

چرخ قانون، آغاز 

 تعلیم کیش بودایی

 

عصر اشکانی، ایران  وجره مودرا ی گرزنشانه

 شرقی

درهم شکستن دروغ، 

ستیزه با نیروهای 

 اهریمنی

 

 

 

قرون میانه، ایران  بودیانگی مودرا ی شش عنصرنشانه

 شرقی

عالمت خرد و 

 فرزانگی

 

 

 

 

عالمت تغییر و  قرون میانه اوشس مودرا ی زیریننشانه

 دگرگونی هستی
 

 

 
دوران معاصر، شمال  ماکارا مودرا ی نهنگنشانه

 هند

  غلیان نیروهای روحی
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