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الممخص:

ييدؼ ىذا البحث إلى إلقاء الضوء عمى الدالالت الرمزية لميد في المعتقدات القديمة و المنحوتات السامية

التي جسدت إشكاالً إنسانية أو آلية ،حيث تعتبر اليد مف أكثر أعضاء جسـ اإلنساف استخداماً بعد العػيف

كرمز في األعماؿ الفنية ،وىي مف أقدـ الرمػوز التػي ارتبطػت بالحضػارن اإلنسػانية ،فيػي تػدؿ عمػى الخمػؽ

واإلبداع ،وتأتي حركة رفع اليديف إلى األعمى في العديد مف األعماؿ الفنية كداللػة عمػى الصػون ومحاولػة
استمداد القون مف اآللية؛ وبالنسبة لمنصوص الدينية ،فيي ترتبط بشكؿ رئيسي بقدرن اهلل عمػى الخمػؽ و أف
بيده الخير والفضؿ ،و تدؿ أيضاً عمى بعض االنفعاالت والسموكيات اإلنسانية.

واختمفت داللتيا في المنحوتات و األعماؿ الفنية تبعا ألمريف ،األوؿ :ما يمثمو صػاح

التمثػاؿ ،والثػاني:

حركػػة اليػػد ومػػا يػرتبط بيػػا؛ وكانػػت أكثػػر الحركػػات ظيػػو ار وداللػػة ىػػي حركػػة مػػني البركػػة أو التحيػػة ،حركػػة
مػػني الحيػػان ،حركػػة الخصػػوبة ،حركػػة الصػػون والعبػػادن ،حركػػة الممكيػػة ،الخمػػود ،حركػػة السػػمطة والقػػون، ،
وأخيػ ار حركػػة الحػػر ومػػني النصػػر .يتضػػمف البحػػث عرضػاً ألىػػـ النصػػوص الدينيػػة واألعمػػاؿ الفنيػػة التػػي

جسدت اليد كرمز وحركة ترتبط بصاحبيا إلياً كاف أـ بش اًر.

The Symbolism of hand in Religious Thoughts and Semitic Sculpture
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Abstract
This paper aims at shedding light on the symbolic meanings of hand in ancient
mythologies, religious thoughts and Semitic sculptures of gods and humans. The eye
and hand as symbols were to be the mostly used in artistic works; though, the hand
was distinguished for being one of the oldest symbols since it is strongly related to
creation. Many religious texts mention the hand to indicate the strength and ability of
God to create and to give blesses, and in some cases to indicate some particular
human behaviors. Some hand movements and gestures were to be seen more than
others in the ancient images and statues; one of them is raising the hands in praying
and asking for god's help, the meanings and symbolisms of hand were reflected
through the identity of the figure and the gesture it self. The following symbols were
to appear more than others: blessings, praising, giving life, fertility, prayer, royalty,
eternity or immortality, power or sovereignty, and victory.
المقدمة:

إف العوقة بيف اليد مف جية والخمؽ واإلبداع مف جية أخػر واضػحة منػذ أقػدـ العصػور ،فقػد اسػتخدميا اإلنسػاف

قػػديما فػػي صػػنع أدواتػػو البدائيػػة وفػػي الرسػػـ عمػػى جػػدراف الكيػػوؼ وعمػػؿ المنحوتػػات اإلنسػػانية والحيوانيػػة وصػػناعة
األواني الفخارية ،وىذه رمزية لقدرن خوقة مرتبطة باليد ،وعميو فػاف اآلليػة عنػدما ترفعيػا ،تكػوف وكأنيػا تشػير إلػى
نسبة خاصية الخمؽ ليا ،فيػي التػي تمنحيػا .وكمػا ىػو الحػاؿ فػي مصػر العميػا قػديما ،فقػد خمػؽ إلػو الخػزؼ خنػوـ
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البشر باستخداـ يديو عمػى دوالبػو ،ودعتػو بعػض الكتابػات الييرولميفيػة بالخػالؽ (سػيرن  .)271 :1992و مثمػت
اليػػد العنصػػر األنثػػوي فػػي عمميػػة الخمػػؽ أحيانػػا ،وقػػد ُمثػػؿ اإللػػو آتػػوـ ويػػده فػػي العصػػور القديمػػة عمػػى التوابيػػت
بوصػػفيما مقدسػػاف ،وبعػػد ذلػػؾ صػػار لقػ (يػػد اإللػػو) لقبػاً خاصػاً بالزوجػػة الممكيػػة التػػي تنج ػ مػػف يػػرث العػػرش

(الحسيني .)2005

وتأتي حركة رفع اليديف إلى األعمى في العديد مف النقوش السامية كداللة عمى الصون ومحاولة استمداد القون مف
اآلليػػة ،ولػػذلؾ أصػػوؿ قديمػػة ،فعمػػى احػػد النقػػوش الصػػخرية مػػف العصػػر الحجػػري القػػديـ فػػي صػػعدن /الػػيمف ،نجػػد
مشيدا فريدا مف نوعو  ،وىو ذلؾ الذي يظير فيو الرجؿ في مشيد الصيد وسط مجموعة مف الطرائد الكبيػرن ،وقػد
استعد إلطوؽ سيمو ،وقػد وقفػت خمفػو المػرأن تمػارس طقسػا سػحريا مػف اجػؿ إمػداد الرجػؿ بػالقون و التػأثير عمػى

الحيواف ،نجدىا وقد رفعت يدييا إلى األعمى الستمداد الخصوبة مف داخؿ جسدىا ثـ إطوقيا لمخػارج نحػو الرجػؿ
حتى تسري فيو وتعطيػو القػون ليتبمػ

عمػى تمػؾ الط ارئػد الشرسػة .ونجػد تمثػيو لحركػة اليػديف إلػى األعمػى مػف قبػؿ

األشكاؿ األنثوية في أعماؿ بود ما بيف النيريف القديمة وبالتحديد في موقع تؿ حسونة  ،فيناؾ رسـ عمػى الفخػار

يعود إلى ما قبؿ الميود ،وقد ظير في وسط اآلنية الفخارية عدد مف النساء يمارسف نشاطا سحريا برفػع الػذ ارعيف
إلػى األعمػى (الػدباغ  :1985الشػكؿ  ،)3ويمتػد ذلػؾ لنجػده فػي حضػارن وادي النيػؿ ،فقػد ظيػرت األشػكاؿ األنثويػػة
عمػػى األوانػػي الفخاريػػة التػػي تعػػود إلػػى عصػػر تػػؿ العمارنػػة (أواسػػط األلػػؼ الثػػاني قبػػؿ المػػيود ) وفػػي احػػد ىػػذه
األشكاؿ نجد رجميف يقوماف بإسناد ذراعي المرأن المرفوعتيف إلطالة مدن وقوفيا عمى ىذه الييئة ومف ثـ إدامة فترن
تأثيرىا السحري (السواح .)259-258 :1996

لقد رسـ اإلنساف القديـ اليد في الكيوؼ كتعويذن سحرية لتحميو مػف الشػر ،وتشػير إلػى بعػض طقوسػو الدينيػة فػي

تضػػحية بعػػض الحيوانػػات .وفػػي بعػػض الحضػػارات ،ال ي ػزاؿ يضػػع النػػاذروف طبعػػات أيػػدييـ عمػػى الجػػدراف بحيػػث
تتجو أصابعيـ إلػى األعمػى رمػ از لمطمػ

مػف اإللػو (سػيرن  .)271-272 :1992وقػد تطػورت ىػذه الػدالالت فػي

الفترات الوحقة كما سنر لتشمؿ أوضاعا ومعاف أكثر تنوعا ،سيتـ استعراضيا كما جاءت في المعتقػدات الدينيػة

و المنحوتات السامية ،وقد يكوف مف األنس

ىنا البدء بذكر داللة اليد في المبة.

اليد في المغة:
إلػػى

فالي ُػد مػػف أعضػػاء الجسػػد وىػي مػػف المنكػ
حسػبما جػػاء فػػي القػاموس المحػػيط (المجمػػي وآخػػروفَ "،)1993 ،
ٍ
كمػػو ،وىػػي:
أط ػراؼ األصػػابع [ ،مؤنثػػة] ،ومػػف ك ػ ّؿ شػػيء َ :م ْق ُ
بضػػوُ؛ أَمسػػكت يػػد الرحػػى ،و مػػف الثّػػو ونحػػوهّ :

ِّ
الس ػػمطاف.و القً ػػون :وى ػػي الجماعػ ػةُ .كم ػػا الح ػػاؿ ف ػػي
النعم ػػة واإلحس ػػاف و ْ
ػي ي ػ ٌػد ال أنس ػػاىا ،وى ػػي ّ
الفض ػػؿ؛ ل ػػو عم ػ ّ
ي وأََياد.
االنِقياد واالستسوـ ،والجمع ىو أ َْي ٍد َو ِيد ٌّ
األنصار؛ ىـ َي ُدهُ في الشدائد ،وىي الكفالة في الرْىف ،والطّاعةُ و ْ
ُ
ع فيػو ؛
َعطَى بَِي ِد ِه ،أي استسمـ ضر َ َي َدهُ فػي كػذا ،أي شػر َ
وليا أيضا المعاني التالية كما جاء في المحيط :أ ْ

المعطية خير ِ
خرجػوُ وعممػو
الي ِد ُّ
العميا ْ
خير مف َ
َ
الي ُد ُ
مف اآلخػذنُ ؛ خػرج مػف تحػت يػده فػوف ،أي ّ
الس ْفمى  ،أي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػتمسُ ؛ ىػػو أطػػو ُؿ يػػداً
وربػػاهُ ؛ األمػػر َبيػػد فػػوف ،أي فػػي تصػ ّػرفوُ ؛ ىػػو طويػ ُؿ اليػػد ،أي سػػخ ٌي ،وقػػد تعنػػي أنػػو مخػ ٌ
وتحسػ َػرُ ؛ بِعتُػو َيػػداً بَِي ٍػد  ،أي حاضػ اًر
ط فػي يػػده أي نػدـ
امػوُُ ؛ ُسػ ِػق َ
ػى بػيف ْ
ّ
يديػػو ،أي قُد َ
منػوُ ،أي أكػ ُ
ػرـ وأجػودُ ؛ م َشػ َ
ونحوىػا
يد إِلى َي ٍػد  ،أي مخفقػاَ خائِبػاًُ ؛ ال أفعمػو ي َػد ال ّػدىر ،أي أبػداُ ؛ ابتَ ْعػت البػنـ
ت ٌ
بحاضرُ ؛ جاء فوف بما أَد ْ
َ
دي ِف ،أي بثمنيف مختمفػيف ل ٍ
طمَػ َ ي َػد الفتػان ،أي خطبيػاُ ؛ ضػر القاضػي عمػى يػده،
ػاؿ ورخػيصُ ؛ َ
َ
بالي ْ
اليد ْيف أو َ
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الي َػد ِ
اف ،أي
يده عمى ِم ْم ِؾ ليره ،أي َ
أي منعو مف التصرؼُ ؛ أخذ بيده أي ساعدهُ ؛ وضع َ
تسؿ ََط عميوُ ؛ باعيا َ
أسمميا ٍ
بيد وأخذ ثمنيا بَِي ٍد َُ؛ أعطػاه مػاالً عػف ظي ِػر َي ٍػد  ،أي تفضػوً ،لػيس مػف بيػ ٍع وال ق ِ
ػرض وال مكافػأنُ ؛ ذىبػوا
ْأي ػػدي س ػ َػبأ ،أي تفرقػ ػواُ؛ َي ػػد ال ػ ّػد ِ
الي ػ َػد ْيف ،أي
ىر ،أي َم ػػد زمان ػػوُ ؛ بق ػػي مكت ػ َ
ػوؼ الي ػ َػد ْيف ،أي ع ػػاج اًزُ ؛ ى ػػو صػ ػ ْفر َ
فارليماُ ؛ في متناوؿ اليد ،أي قري ُ ؛ رفع يده عنو ،أي تركو وشأنوُ ؛ رفع يده عميو ،أي حاوؿ ضربو".

اليد في المعتقدات الدينية ودالالتها:

ترجػػع أصػػوؿ اسػػتخداـ اليػػد كرمػػز إلػػى مصػػر القديمػػة  ،فالممػػؾ الػػداعي إلػػى ديانػػة التوحيػػد (اخنػػاتوف) (-1362
 )1379قبػػؿ المػػيود وزوجتػػو الممكػػة نفرتيتػػي مػػف األسػرن الثامنػػة عشػػر كثيػ ار مػػا ظيػ ار فػػي الموحػػات الجداريػػة وىمػػا
يستمداف القون مف أتوف ،والذي يمثمو قرص الشمس  ،نجد ذلؾ بشكؿ خاص فػي مقػابر تػؿ العمارنػة  ،حيػث تػأتي
األشعة الصادرن مف قرص الشمس عمى ىيئة اذرع تنتيي بأيد بشرية تمتد إلى ىػذيف الممكػيف وىػي تضػفي عمييمػا

قون الحيان ).(Luxamore 2006: 2
وعند اآلشورييف يظير المموؾ رافعيف أيدييـ اليمنى إلى األماـ نحو شجرن الحيان (مورتكات  :1975شػكؿ ،)257
وىػػو مػػا يشػػير إلػػى ارتبػػاط الممػػؾ نفسػػو بالحفػػاظ عمػػى الحيػػان وتجديػػدىا ،وىػػي صػػفات عػػادن مػػا تكػػوف حك ػ ار عمػػى
اآللية ،وىو بيذا يرفع مكانتو إلى مصافيا .وفػي العديػد مػف الحضػارات العربيػة السػامية كالنبطيػة والتدمريػة ظيػر

إلػػو البػػرؽ والرعػػد وىػػو يحمػػؿ بيػػده صػػولجانا يرمػػز لػػذلؾ بوصػػفو مسػػيط ار عمييمػػا ومانحػػا لمحيػػان ،خصوصػػا عنػػدما
يرتبط بقرينتو إلية الخص

).(Glueck 1965: 195

وكاف قدماء المصرييف يستخدموف رم از ىو " اليد العظيمة " بعدن ألراض كاف احدىا صد القون الشريرن  ،فنجد أف
معظـ التمائـ المصرية القديمة تظير عمى ىيئة يد تتوسطيا عيف :وىو ما نجده لد الحضارات األخػر ؛ وكانػت
ىػ ػػذه التمػ ػػائـ تسػ ػػتخدـ لنم ػ ػوات أيضػ ػػا ،فكػ ػػاف ى ػ ػؤالء المص ػ ػريوف القػ ػػدماء يسػ ػػتخدموف تميمػ ػػة أو تعويػ ػػذن تسػ ػػمى
" "dejebauiأو األصبعيف وكاف لالبا ما ترفؽ بالموميػاء لتسػاعد مػف مػات مريضػا أف يرتقػي مركػ

رع لمحيػان

األخػػر  .وكانػػت ى ػػذه التميمػػة تمثػػؿ الوس ػػطى والسػػبابة  .وكانػػت تص ػػنع ع ػػادن مػػف البازل ػػت األس ػػود أو الحج ػػارن
الخضراء أو االوبسيدياف .وبشكؿ عاـ فاف التمائـ التي تأخذ شػكؿ اليػد سػواء كانػت مػف معػدف أو حجػر أو ليرىػا
لالبػا مػا كػاف يػتـ حمميػا لصػد العػيف الشػريرن أو الحاسػدن ) .(Evil Eyeوكػاف السػومريوف القػدماء قػد أشػاروا ليػا

باسػػـ (  (IG-HULوالتػػي تعنػػي أيضػػا ذلػػؾ النػػوع مػػف القػػون الشػريرن ،ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى االعتقػػاد بػػاف العػػيف تنبعػػث
منيا القون التي قد يكوف ليا تأثير ايجابي أو سمبي عمى البشر ،ولػذلؾ نجػد أحيانػا أف التعويػذن قػد تأخػذ شػكؿ اليػد
التي تتوسطيا عيف بشرية عمى اعتقاد أنيا تجذ

العيف الحاسدن أو الشريرن وتنيي تأثيرىا (Luxamore 2006:

).8-10
وحظيت اليد لد العر قبؿ اإلسوـ بأىمية كبيرن؛ فعنػد األنبػاط ظيػرت اإلليػة النبطيػة العػز مػثوً بػدورىا كإليػة

خصػوبة ،وىػي ترفػع يػدىا اليمنػى لمػني البركػة ) .(el-Khouri 2002: 46وارتبطػت اليػد عنػد العػر التػدمرييف
باآللية والمتعبديف ،كما ىو الحاؿ لد إلو الشمس وىو يرفع يده اليمنى لمني البركة )، (Colledge 1976: 49

وبػػنفس الحركػػة ظيػػرت اإلليػػة الػػوت وىػػي جالسػػة عمػػى عػػرش ثوالػػى جانبيػػا أسػػد بحيػػث ترفػػع يػػدىا اليمنػػى لػػنفس
الباية ،وتحمؿ بيدىا اليسر سعفة نخيؿ ).(Tanabe 1986: Pl. 148
وفي المفيوـ الديني فاف اليد ترمز إلى الوجود اإلليي  ،وقوتو وتأثيره؛ اليد اإللوىية ىي تمؾ التي تتدخؿ في أقدار
البشػػر عنػػدما يحيػػدوف عػػف الطريػػؽ الحػػؽ واالسػػتقامة  ،فػػالتوران تتحػػدث عػػف تمػػؾ اليػػد التػػي نقشػػت الوصػػايا العشػػر
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عمى ألواح موسى الحجرية ،وفي الكاثوليكية ،فاف قون اهلل تجسدىا في لوحات العصور الوسطى يد قوية تبػرز مػف
بيف السحا

لتوصؿ شيئا ذات أىمية روحية إلى القديسيف و األنبيػاء .ونجػد تكػ ار ار لرمػز اليػد فػي العقائػد الييوديػة

و المسيحية ،ففي عقيدن التصوؼ الييودية  ،Judaic Mysticismفاف أصابع اليديف العشر ىػي تمثيػؿ لموصػايا

العشػر الروحيػة  Spiritual Ten Commandmentبينمػا أصػابع القػدميف العشػر رمػز لموصػايا العشػر الماديػة
 ، Physical Ten Commandmentوفي الطقوس المسػيحية السػرية  ،Esoteric Christianityفػاف اإلبيػاـ
بسومياتو الثوث ىو تمثيؿ لمثالوث المقدس  :األ

واالبف و الروح القدس). (Luxamore 2006: 2-4

لقػد وردت عػػدن معػػاف و رمػػوز ذات عوقػػة باليػػد فػػي نصػػوص الكتػػا

المقػػدس ،و يػػذكر التفسػػير التطبيقػػي لمكتػػا

المقػػدس أف أحػػد ىػػذه المعػػاني ىػػو التعبيػػر عػػف قػػون اهلل ،و ىػػو مػػا يػػذكره سػػفر صػػموئيؿ األوؿ ( ٘  ) ٚ-ٙ :فػػي

حر بني إسرائيؿ مع الفمسطينييف لد حكـ النبي صػموئيؿ ،ففػي تمػؾ الحػر  ,قػاـ الفمسػطينيوف باالسػتيوء عمػى
تػػابوت العيػػد ،فحػػؿ بيػػـ المػػرض و أصػػابيـ الخ ػ ار  ،فيػػذكر الػػنص قسػػون وطػػأن يػػد اهلل عمػػى الفمسػػطينييف و عمػػى
داجوف ٰإلييـ ؛ ويأتي ىذا المعنى أيضا في صون داوود لمر لمعفو عف الشع  ،و أف تكوف يد اهلل عميو و عمى
بيت أبيو لد لض

الر عميو عندما أحصى شع

إسرائيؿ ،وذلؾ في سفر أخبار األياـ األوؿ (. )ٕٔ:ٔٚ

و ىناؾ معنى آخر ىاـ ىو عناية اهلل ،فيذكر سفر متى ( )ٗ:ٙأف الروح صعد بيسوع إلى البرية ليجػر مػف قبػؿ
إبميس ،والذي أوقفو عمى حافة الييكؿ ،وحاوؿ اسػتدراجو ليطػرح نفسػو مػف ىنػاؾ حيػث أف اهلل أوصػى موئكتػو أف
يحمموه عمى أيدييـ ،فكاف رد المسيي أنو مكتو  ":ال تجر الر ٰإليؾ ".
وىنػػاؾ رمزيػػة طم ػ

الػػنفس والقتػػؿ المػػذيف يوردىمػػا الػػنص فػػي سػػفر التكػػويف (٘ ,)ٜ:و ذلػػؾ حػػيف بػػارؾ اهلل نوح ػاً

وأبناءه وبيف ليـ وجو الخطأ في القتؿ.

و ثمػػة ذكػػر لمعػ ٍ
ػاف مجازيػػة لميػػد ،فينػػاؾ إشػػارن فػػي سػػفر المزاميػػر(ٔٗ )ٔٓٙ:حػػوؿ لضػ

اهلل عمػػى بنػػي إس ػرائيؿ

ػى مجازيػاً آخػر فػي دانيػػاؿ ()ٕٚ: ٙ
وتأديبػو ليػـ ،وتسػميميـ أليػػدي أمػـ أخػر وثنيػػة أكثػر شػرو اًر مػػنيـ .ونجػد معن ً
حوؿ إنقاذ اهلل لنبيو دانياؿ مف أيدي األسود التي ألقاه الممؾ داريوس ليا كعقا عمى عصيانو ألوامره.
و قػد وردت نصػوص حػوؿ حركػات معينػة لميػد ذات معنػى ،فينػاؾ صػ

المػاء عمػى اليػديف كداللػة عمػى الخدمػة،

وىو ما يورده سفر المموؾ الثاني ( ٖ , )ٔٔ :وىنا يسأؿ ييوشػافاط ممػؾ ييػودا نبػي ليطمػ
لػد تحالفػػو مػػع ييػػوراـ بػػف أخػػا

مشػورن الػر عػف يػده

ممػػؾ إسػرائيؿ لحػػر المػؤابييف؛ وجػػاءت ىػػذه الحركػػة أيضػاً فػػي إعػػوف مسػػؤولية

الجماعػػة فػػي بنػػي إسػرائيؿ عػػف أي قتيػػؿ لػػـ يعػػرؼ قاتمػػو ،وذلػػؾ فػػي سػػفر التثنيػػة (ٕ )ٙ،ٚ:؛ ويػػرد ذلػػؾ أيضػاً فػػي

سفر حتى ( ٕٗ ) ٕٚ:عندما أعمف بيوطس النبطي الحاكـ الروماني براءتو مف دـ يسوع المسيي .

وىنػػاؾ ذكػػر لمػػثـ اليػػد عػػف العبوديػػة ،وىػػو مػػا يػػرد فػػي سػػفر أيػػو (  ) ٖٔ:ٕٚحيػػث يػػذكر أيػػو أف االتكػػاؿ عمػػى
الثرون لجم

السعادن ىو نكراف و جحود لر السماء ،وأف ىناؾ لزوماً لتطيير الػذات و رلبتيػا الدفينػة فػي المزيػد

مف القون والمكانة والماؿ .

وتػأتي اليػد أيضػاً مرتبطػة بالقسػـ ،ففػي سػفر التكػويف ( ٗٔ )ٕٕ :نجػد قسػـ إبػراىيـ لممػؾ سػدوـ أف ال يأخػذ شػيئا

مف البنائـ بعد إنقاذه لموط الذي أسر ونيبت أموالو بعد حر المموؾ .

وكذلؾ البركة  ,وذلؾ ما يػذكره سػفر الوويػيف ( )ٕٕ : ٜلػد شػروع الكينػة فػي الخدمػة فػي خيمػة االجتمػاع ،فقػد
بارؾ ىاروف الشع

برفعو يديو عند تقري

ذبيحة الخطيئة والمحرقة وذبيحة السوـ  .ويأتي معنى آخػر لرفػع اليػد

ليػػدؿ عمػػى العصػػياف  ,وذلػػؾ فػػي سػػفر صػػموئيؿ الثػػاني (ٕٓ , )ٕٔ :حيػػث يػػرد ذكػػر عصػػياف شػػبع بػػف بكػػري مػػف
سبط بنياميف عمى الممؾ داوود وتطاولو عميو .
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وىناؾ بسط اليد الذي يدؿ عمى الرحمة ،وىو ما يرد في عبارن اشعيا لبني إسرائيؿ عمى لسػاف الػر الػذي لضػ
مػػنيـ لعصػػيانيـ لػػو ،وىػػو مػػا نصػػو فػػي سػػفر اشػػعيا (ٕ )ٙ٘:؛ ويػػأتي كػػذلؾ كداللػػة عمػػى القػػون ففػػي سػػفر الخػػروج
( )ٔٗ:ٔٙو( )ٕٔ:ٕٙنجػػد ذلػػؾ المعنػػى ،يػػذكر الموضػػع األوؿ مػػد موسػػى ليػػده عمػػى البحػػر ،لينشػػؽ ويجتػػازه بنػػو
إسػرائيؿ أثنػػاء لحػػاؽ المصػرييف بيػػـ ،والموضػػع الثػػاني يتحػػدث عػػف الش ػرائع التػػي تقضػػي بتعػػويض العبػػد أو األمػػة
المذيف يضرباف فتتمؼ عيف أحدىما أو سنو بإعطائو حريتو .
وقػػد جػػاء مػػد اليػػد ليػػدؿ عمػػى الس ػرقة ,وىػػو مػػا يػػرد نصػػو فػػي األحكػػاـ الموجيػػة لبنػػي إس ػرائيؿ فػػي سػػفر الخػػروج
( .)ٜ-ٕٕ:ٛو مف المعاني األخر المرتبطة باليد ،وضعيا عمى الرأس كعومة عمى شدن اليأس ،ونجػد ذلػؾ فػي
سفر صموئيؿ الثاني ( )ٖٔ:ٜٔعندما انتحبت ثامار أخت أبشالوـ بف داوود ووضعت يدىا عمى رأسيا لد لدر
أمنوف أخييا لير الشقيؽ بيا .
ويأتي وضع اليد ليدؿ أيضاً عمى نقؿ القون ،وىو ما ذكر فػي سػفر العػدد ( )ٕٚ:ٔٛو سػفر التثنيػة ( )ٖٗ:ٜحػيف
وضع موسى عميو السوـ يده عمى يشوع بف نوف ليسممو بعض السمطة ويمن روحو بالحكمة .

ويػرتبط وضػػع اليػػد أيضػاً بقبػػوؿ الػػروح القػػدس (أعمػػاؿ الرسػػؿ ( ،))ٛ:ٔٚ،ٔٛحيػػث وضػػع بطػػرس ويوحنػػا أيػػدييما
عمى أىؿ السامرن لنيؿ الروح القدس ،وىو ما يرد كػذلؾ فػي رسػالة بػولس إلػى رفيقػو تيموثػاوس أثنػاء سػجنو ،حيػث
يػػذكر وضػػع يػػده عميػػو إلعطائػػو نػػار موىبػػة اهلل كتشػػجيع عمػػى المثػػابرن والتمسػػؾ بػػالحؽ ،وىػػو مػػا يػػرد فػػي الرسػػالة
الثانية إلى تيموثاوس ( .)ٔ:ٙوال يقؿ أىميػة عػف ذلػؾ معجػزن السػيد المسػيي لػد لمسػو ابنػة رئػيس المجمػع الميتػة
ومف ثـ عودن الحيان ليا ،وذلؾ ما نصو سفر متى (.)ٜ:ٕٙ

ذكرت اليد فػي القػرآف الكػريـ لتنسػ عػدن أمػور إلػى اهلل سػبحانو وتعػالى منيػا الخيػر والفضػؿ ،كمػا ىػو الحػاؿ فػي
ِ
اآليات التالية( :آؿ عمراف اآليػة ( :)73والَ تُؤ ِمُنػوْا إِال لِمػف تَبِ ِ
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َخمَ ْق ُ
نت م َف ا ْل َعال َ
ت بَِي َدي أ ْ
َستَ ْكَب ْر َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وف
ػوف َمػا َحػرَـ المّػوُ َوَر ُسػولُوُ َوالَ َيػد ُين َ
وف بِالمّو َوالَ بِا ْلَي ْوِـ اآلخ ِػر َوالَ ُي َحِّرُم َ
يف الَ ُي ْؤ ِمُن َ
في (التوبة اآلية ( :)29قَاتمُوْا الذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِديػػف ا ْلحػ ِّ ِ
وف)؛ والواليػػة (البقػ ػرن  َ ( :)237ثوِاف
َ َ
صػػال ُر َ
ػؽ مػ َػف الػػذ َ
يف أُوتُ ػوْا ا ْلكتَػػا َ َحتػػى ُي ْعطُ ػوْا ا ْل ِج ْزَي ػةَ َعػػف َيػػد َو ُىػ ْػـ َ
ِ
َ
ص ُ
ضتُ ْـ إَال أَف َي ْعفُو َف أ َْو َي ْعفُ َو ال ِػذي بَِي ِػد ِه ُع ْق َػدنُ
ؼ َما فَ َر ْ
ُّوىف َوقَ ْد فَ َر ْ
وىف ِمف قَْب ِؿ أَف تَ َمس ُ
طم ْقتُ ُم ُ
ضتُ ْـ لَيُف فَ ِر َ
يضةً فَن ْ
ِ
ِ
ِّ
ػير)؛ وكػػذلؾ العمػػؿ (الكيػػؼ اآليػػة
نسػ ُػوْا ا ْلفَ ْ
ضػ َؿ َب ْيػ َػن ُك ْـ ِإف المّػػوَ بِ َمػػا تَ ْع َممُػ َ
الن َكػػا ِح َوأَف تَ ْعفُػوْا أَ ْقػ َػر ُ لمت ْقػ َػو َوالَ تَ َ
ػوف َبصػ ٌ
ِ
ات رب ِ
ِ
( :)57وم ْف أَ ْ ِ
ِّ
ض َع ْنيَا َوَن ِس َي َمػا قَػد َم ْ
ِّو فَأ ْ
َع َر َ
ت َي َػداهُ إِنػا َج َع ْمَنػا َعمَػى ُقمُػوبِ ِي ْـ أَكنػةً أَف َي ْفقَيُػوهُ
ظمَ ُـ ممف ُذك َر بِ َآي َ
ََ
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َوِفي آ َذانِ ِي ْـ َوْق ًار َ ثوِاف تَ ْد ُعيُ ْـ إِلَى ا ْليُ َد َفمَػف َي ْيتَ ُػدوا إِ ًذا أََب ًػدا)؛ وفػي (النبػأ اآليػة ِ( :)40إنػا أَنػ َذ ْرَنا ُك ْـ َعػ َذ ًابا قَ ِر ًيبػا َي ْػوَـ
ت يػ َػداه ويقُػػو ُؿ ا ْل َكػ ِ
ػت تَُرًابػػا) .وىنػػاؾ داللػػة عمػػى النص ػرن ودفػػع الشػػر كمػػا فػػي
ػاف ُر َيػػا لَْيتَنِػػي ُكنػ ُ
َينظُػ ُػر ا ْل َمػ ْػرُء َمػػا قَػػد َم ْ َ ُ َ َ
ِ
ٍ ِ
اف
ػوف بِيَػػا أ َْـ لَيُػ ْػـ أ ْ
وف بِيَػػا أ َْـ لَيُػ ْػـ آ َذ ٌ
َعػُػي ٌف ُي ْبصػ ُػر َ
ػوف بِيَػػا أ َْـ لَيُػ ْػـ أ َْيػػد َي ْبط ُشػ َ
(األعػراؼ اآليػػة ( :)195أَلَيُػ ْػـ أ َْر ُجػ ٌؿ َي ْم ُشػ َ
وف فَػوَ تُ ِ
نظػ ُػر ِ
وف بِيَػػا قُػ ِػؿ ْاد ُعػوْا ُشػ َػرَكاء ُك ْـ ثُػػـ ِكيػ ُػد ِ
وف) .وبنػػاءاً عمػػى مػػا تقػػدـ ذكػره ،فػإف اهلل ىػػو مػػاني الخيػػر
َي ْسػ َػم ُع َ
الممػؾ والقػدرن والقػػون والخمػؽ .ولكػي تػرتبط ىػػذه الم ازيػا وليرىػا باآلليػة عبػػر العصػور لجػأ اإلنسػاف القػػديـ
وصػاح
ُ
إلػى ذكػر ذلػؾ فػي كتاباتػو القديمػػة ثوالػى وضػع شػارات أو رمػوز خاصػة أو حركػػات معينػة تػدؿ عمػى ماىيػة وم ازيػػا
اإللو ،وكانت اليد وحركاتيا وما يرتبط بيا مف أقدـ وأكثر ىذه الرموز استخداما.
إف حركة اليد المرفوعة في الصون ،إنما تمثؿ تطمع اإلنساف نحو الروحانية ،وفي الديانات السماوية وخوؿ تأدية

كثير مف الطقوس الدينية ،تأخذ اليد أوضاع وحركات ليا دالالت خاصة ترتبط بنػوع الطقػس الػذي يمػارس .فعمػى
سبيؿ المثاؿ ترفع اليد عند المسمميف في بداية الصون إلى جانبي الرأس مقترنػة بػذكر (اهلل أكبػر) ،ثػـ توضػع اليػد
اليمنػػى فػػوؽ اليسػػر أمػػاـ الصػػدر .وفػػي طقػػوس الح ػ والعم ػرن ترف ػع بحركػػة إشػػارن باتجػػاه الحجػػر األسػػود خػػوؿ

الطواؼ حوؿ الكعبة المشرفة .ثوالى األعمى عند الدعاء مف اهلل سبحانو وتعالى .وفي كؿ ىذه الحاالت فيي ترمز

إلػػى التجػػرد مػػف الحيػػان الػػدنيا واالستسػػوـ هلل ثوارادتػػو وقدرتػػو .وفػػي الصػػموات التػػي يقػػدميا المسػػيحيوف تُضػػـ اليػػديف

مطبقتيف بشكؿ طولي إلى الصدر في حركة خشوع وتأمؿ واستسوـ لمر .

وفػ ػػي الصػ ػػوفية اإلسػ ػػومية بعػ ػػض اإلشػ ػػارات تسػ ػػتخدـ مػ ػػف اجػ ػػؿ الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى حالػ ػػة مػ ػػف االسػ ػػتقرار فالػ ػػدراويش
 Dervishesعمى سبيؿ المثاؿ .يقوموف برفع أيادييـ بأشكاؿ ووضعيات معينػة أثنػاء أدائيػـ لحركػاتيـ الراقصػة و
الدورانيػة فػوؽ بقعػة محػددن  ،بعػض الصػوفييف يقومػوف بػذكر األسػماء التسػع والتسػعيف هلل أثنػاء تمريػر اليػد اليمنػػى
عمػى أمػاكف معينػة مػف أجسػادىـ أثنػاء الػذكر ) .(Luxamore 2006: 11إف احػد التمػائـ المعروفػة لػد العػر
ىػي مػا يعػرؼ

(يػد الحمسػى  )Hamsa Handأو يػد فاطمػة ( )Hand of Fatimaوالتػي كانػت تحمػؿ لجػذ

انتباه النفوس الشريرن مف البشر ونظراتيـ؛ فكوف فاطمة رضي اهلل عنيا ىي ابنة الرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

وخديجة رضػي اهلل عنيػا وكونيػا امػرأن صػالحة فػاف االعتقػاد سػاد لػد الػبعض أف ارتػداء ىػذه التميمػة التػي تػرتبط
بيػػا سػػوؼ تحمػػي حامميػػا وتجػػذ

لػػو الحػػظ الجيػػد واالىػػـ مػػف ىػػذا كمػػو ىػػو كػػوف أصػػابع ىػػذه اليػػد ت ػرتبط باركػػاف

اإلسػ ػػوـ الخمػ ػػس بشػ ػػكؿ رمػ ػػزي وىنػ ػػا تتخػ ػػذ اليػ ػػد اليمنػ ػػى لتمثػ ػػؿ يػ ػػد فاطمػ ػػة باعتبػ ػػار أنيػ ػػا يػ ػػد البركػ ػػة والطيػ ػػارن
).(Luxamore 2006: 8-10
يرمز رفع اليد حاليا في السوـ الرسمي أو العسكري إلى السػوـ والتقػدير لمشػخص أو الحػدث الػذي يقػاـ أمػاـ مػف

يرفع يده بحركة التحية.

اليد في المنحوتات السامية ودالالتها:

ظيرت رمزية اليد في العديد مف الحضارات القديمة ،وكانت السامية منيا ،سواء كاف ذلػؾ فػي كتابػاتيـ أو فنػونيـ

وخصوصػػا ف ػػي المنحوتػػات الت ػػي تمث ػػؿ اآلليػػة أو عمي ػػة القػػوـ .تع ػػددت حرك ػػة اليػػد ورمزيتي ػػا حت ػػى ف ػػي الحض ػػارن
الواحدن ،وكانت أكثر ىذه الحركات ظيو ار وداللة ىي:
الكتػؼ األيمػػف وتكػوف ارحػػة اليػد مواجيػػة لممقابػؿ .يعػػود

أوال :رفػع اليػد اليمنػػى إلػى األمػػاـ بحيػث تكػػوف إلػى جانػ

أصؿ ىذه الحركة إلى الشرؽ األدنى القديـ .واستخدمت لد العديد مػف الحضػارات السػامية .كمػا ىػو الحػاؿ عنػد

الفينيقيػػيف فقػػد ظيػػرت لػػدييـ مرتبطػػة بآليػػة وممػػوؾ وعميػػة قػػوـ ومتعبػػديف ( شػػكؿ (Bondi 2001: 33; )8
Ribichini 2001: 135; Fantor 2001: 200; Moscati 2001: 364,5, 369, 371; Acquaro
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) 2001: 472وظيرت أيضا عند الفنيقييف إلية ترفع يدييا اإلثنتيف بنفس الحركػة ،األوؿ ىػو إلػو ذكػر يشػير إلػى
الخصوبة مف خوؿ ارتباطو برؤوس ثيػراف ) ،(Karageorghis 2001: 189والثانيػة ىػي إليػة أنثػى تشػير إلػى
الخصوبة أيضا مف خػوؿ ظيورىػا عاريػة ) ،(Eugenia and Semmler 2001: 290وىػي الصػفة التػي عػادن
ما تظير بيا إلية الخصوبة في مختمؼ الحضارات القديمة.

وحظيت ىذه الحركة لد العر قبؿ اإلسوـ بأىمية كبيرن .فعند األنباط ظيرت في المنحوتػات الفخاريػة الصػبيرن
التػي تمثػػؿ اإلليػػة النبطيػػة العػػز بػػدورىا كإليػػة خصػػوبة ،وىػي تجمػػس عمػػى العػػرش عاريػػة وترفػػع يػػدىا اليمنػػى فػػي
حركػة مػني البركػة ) .(el-Khouri 2002: 46, Fig. 1-4, 20, 31, 75-83وفػي تمثػاؿ فخػاري آخػر ظيػرت

اإلليػة نايكػو ) (Nikeوىػي عاريػة بجناحييػا المفتػوحيف عمػى جػػانبي كتفييػا وىػي ترفػع يػدىا اليمنػى بػنفس الحركػػة
).(Parr 1990: 84, 1
وكاف ليذه الحركة أىمية أكبر في مممكة الحضر ،عندما ظيرت فػي العديػد مػف تمػاثيميـ المػدورن التػي تمثػؿ أفػراد
مػػف األسػرن الحاكمػػة ىنػػاؾ ،كػػالمموؾ واألمػراء واألميػرات والنػػبوء ،إضػػافة إلػػى ظيورىػػا فػػي العديػػد مػػف المنحوتػػات
الحجرية التي تمثؿ الكينة والتجار والفرساف والمتعبديف (شكؿ  " ( )13سفر ومصطفى  : 1974أشكاؿ 9, 1

,224 ,212 ,211 ,199, 197 ،45،53 ,44, 42، 36 , 33-30 ، 27 ،25 ،21 ،20 ،17- 14 ,11,
 .)327 ،326, 324 ,301 ,261 ,251 ,243-240وفػػػي حالػ ػػة نػػػادرن رفعػ ػػت الي ػػد اليسػ ػػر (س ػػفر ومصػ ػػطفى
 :1974شػػكؿ  .)262وفػػي حػػاالت قميمػػة أيضػػا ظيػػرت اإلليػػة وىػػي ترفػػع يػػدىا اليمنػػى (سػػفر ومصػػطفى :1974
شكؿ )224 ،220

وارتبطت ىذه الحركة عند العر التدمرييف مع اآللية والمتعبديف ،كما ىػو الحػاؿ فػي المنحوتػة البػارزن التػي ظيػر
بيػػا إلػػو الشػػمس بػػيف اإلليػػة الػػوت ومتعبػػد وىػػو يرفػػع يػػده اليمنػػى بحركػػة مػػني البركػػة ( شػػكؿ )6

(Colledge

) .1976: 49, Fig. 39وبنفس الحركة ظيرت اإللية الوت عمى مذبي يعػود إلػى القػرف األوؿ المػيودي ( شػكؿ
 .(Colledge 1976: 53, Fig. 49) )5كمػا ظيػرت وىػي جالسػة عمػى عػرش ثوالػى جانبيػا أسػد بحيػث ترفػع
يدىا اليمنى بحركة مني البركة ،وتحمؿ بيدىا اليسر سعفة نخيؿ ).(Tanabe 1986: Pl. 148

ثانيا :حركة اليد التي ترتبط بما يشير إلى النمػاء والحيػان .تنوعػت ىػذه الحركػة بتنػوع الحضػارات .فعنػد اآلشػورييف
ارتبطػػت بممػػؾ ظيػػر وىػػو يرفػػع يػػده اليمنػػى إلػػى األمػػاـ بحركػػة اشػػارن نحػػو شػػجرن الحيػػان (شػػكؿ ( )14مورتكػػات

 :1975شكؿ  ، )257مما يدؿ عمى حمايتو ومباركتو ليا ،وبالتالي ما يشير إلى ارتباط الممؾ نفسو بالحفاظ عمػى
الحيان وتجديدىا ،وىي صفات عادن ما تكوف حك ار عمى اآللية ،وىو بيذا يرفع مكانتو إلى مصافيا.
وظيػػر الممػػؾ بػػار ريكػػو اآل ارمػػي وبالتتحديػػد فػػي القػػرف الثػػامف ؽ.ـ وىػػو جالسػػا عمػػى عرشػػو أو واقفػػا ويرفػػع يػػده
اليسر حاموً بيا شجرن نخيؿ (شكؿ ( )3سومر  :1988شكؿ  ،)11 ،10عادن ما تشير إلى الحيان.

وفي العديد مف الحضارات السامية ظير إلػو البػرؽ والرعػد وىػو يحمػؿ بيػده صػولجانا يرمػز لػذلؾ بوصػفو مسػيط ار
عمييم ػػا ومانح ػػا لمحي ػػان ،خصوص ػػا عن ػػدما يػ ػرتبط بقرينت ػػو إلي ػػة الخصػ ػ  .كم ػػا ى ػػو الح ػػاؿ عن ػػد الع ػػر األنب ػػاط

) ، (Glueck 1965: 195, Pl. 42والتػدمرييف (الصػالحي  ،)465 ،455 :1979وفػي نحػت آخػر ليػد كرسػت
إللػو البػرؽ والرعػد بعمشػميف ظيػرت وىػي تحمػؿ ثوثػة سػنابؿ قمػي ( شػكؿ .(Colledge 1976: Fig. 45) )2
وفػػي منحوتػػة اخػػر لػػنفس اإللػػو عثػػر عمييػػا فػػي مممكػػة الحضػػر (سػػفر ومصػػطفى  ،286 :1974شػػكؿ ،201

.)281 ،280
ثالثا :أما الحركة األخر لميديف فتكوف بوضعيا عمى الثدييف .تأتي العديد مف الدمى مف عدن مواقع فػي فمسػطيف
وقد أرخت إلى الفترن الممتدن مف العصر البرونزي الوسيط حتى العصر الحديدي الثاني ؛ إف ما يميز ىػذه الػدمى
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ىو كونيا مرتبطة برمزية الخصوبة وقد اتخذت فييا األشكاؿ اآلدمية (أنثوية لالبا) وضعيات مختمفة لميد والجسػـ
تعبر عف ذلؾ المفيوـ  ،فنجد عمى سبيؿ المثاؿ إف بعضيا لو اذرع تمتد إلى أعمى وقد أمسػكت بػالبردي أو زىػرن
المػػوتس ،بينمػػا نجػػد اآلخػػر قػػد امسػػؾ بإحػػد أو كمتػػا يديػػو بالثػػدييف  ،وىنػػاؾ أيضػػا تمػػؾ التػػي قػػد تحمػػؿ مػػا يشػػبو
القػػرص ،وىػػو مػػا يمثػػؿ آلػػة موسػػيقية  ،ونجػػد أف بعضػػيا قػػد يحمػػؿ طفػػو يقػػوـ بالرضػػاعة مػػف أمػػو (Pritchard

).1954: 303-304, Fig.469
وكانػت أكثػر ىػذه الحركػات وضػوحا عنػد الفنيقيػيف عنػدما ظيػرت إليػة الخصػ

عاريػة أو بموبسػيا وىػي تضػػع

يػدييا اإلثنتػيف عمػى ثػديييا (شػكؿ  .(Bist 2001: 380,382, 388; Acquaro 2001: 479) )7وفػي ذلػؾ
اشػػارن واضػػحة لمخصػػوبة .وفػػي نفػػس السػػياؽ يمكػػف ذكػػر منحػػوتتيف لػػائرتيف األولػػى تمثػػؿ يػػديف اثنتػػيف مػواجيتيف،
واألخ ػػر لي ػػد واح ػػدن مواجي ػػة ،ق ػػدمتا كن ػػذر إل ػػى إلي ػػة الخصػ ػ

الفينيقي ػػة تاني ػػت ) (Tanitوى ػػي قرين ػػة بعمش ػػميف

) .(Moscati 2001: 369, 370وقػد ُعثػر عمػى مػا يشػبو ذلػؾ فػي مممكػة تػدمر فػي العديػد مػف التماثيػؿ البػارزن
عندما ظيرت يديف اثنتيف بشكؿ منفصؿ عف اإلنساف عمى مػذبي ،وىمػا اشػارن إلػى متعبػديف اثنػيف أو تكػريس مػف

متعبػديف آخػريف ( شػكؿ  .(Colledge 1976: Fig. 51) )4اف ظيػور اليػديف فقػط يشػير إلػى أىميػة داللتيمػا
الدينية .وتجدر اإلشارن ىنا أف حركة مني البركة السابؽ ذكرىا تشير أيضا إلى مني الخص

والنماء عندما ترتبط

بآلية الخصوبة.
رابعا : :الحركة التي تكوف بيا اليديف مضمومة أماـ الصدر ولالبػا اليػد اليمنػى فػوؽ اليسػر  .لقػد اسػتخدمت ىػذه
الحركػة بشػػكؿ كبيػر فػػي حضػارات بػػود مػا بػػيف النيػريف عنػػد اآلكػادييف والبػػابميف واآلشػورييف ،وىػػذا اسػتم ار ار لتقميػػد

كاف مستخدما في الحقبػة السػومرية كمػا ىػو الحػاؿ فػي تمثػاؿ جوديػا (شػكؿ ( )18مورتكػات :1975أشػكاؿ ،139
.)221 ،213 ،197 ،184 ،183 ،181 ،177 ،175 ،171 ،170 ،167 ،165 ،164

كما ظيرت ىذه الحركة عند اآلراميػيف فػي تمثػاؿ ممػؾ دمشػؽ حزائيػؿ الػذي اعتمػد عمػى فنػانيف فنيقيػيف فػي انجػاز

أعمالو الفنية (سومر  ،173 :1988ش .)7
خامسا :أما الحركة األخر لميد فتكوف برفع اليسر أماـ الصدر واليمنى مسبمة إلى الجان
القػدـ اليسػػر  ،كمػػا ىػو الحػػاؿ عنػػد الفنيقيػػيف عنػدما ارتبطػػت بآليػػة وممػػوؾ ( شػكؿ )9

مع اقتراف ذلؾ بتقػدـ

;(Tusa 2001: 238

) ، Ciasca 2001: 257; Moscati 2001: 364وىػي نفػس الوضػعية المعروفػة فػي بعػض الفنػوف المصػرية.
كمػػا وجػػدت فػػي المنحوتػػات الفنيقيػػة وضػػعية أخػػر بحيػػث كانػػت اليػػد اليسػػر مسػػبمة إلػػى الجان ػ

الصدر ).(Acquaro 221: 481

واليمنػػى أمػػاـ

وفػػي بعػػض المنحوتػػات العمونيػػة ظيػػر الممػػؾ وىػػو يرفػػع يػػده اليسػػر أمػػاـ الصػػدر وىػػي تقػػبض فػػي البال ػ

زى ػرن

الموتس (ابو ديو  ،367 :1978لوحة  ،)15 ،13 ،2 ،1وىو ما يرمػز إلػى الممكيػة والخمػود والبقػاء والحيػان ،وىػي
نفس المفاىيـ التي عرفت فييا ىذه الزىرن عند المصرييف القدماء.
سادسااا:وىنػػاؾ حركػػة أخػػر ىامػػة دالػػة عمػػى الخضػػوع ل ليػػة؛ فػػي إحػػد الموحػػات الجداريػػة التػػي ترجػػع إلػػى فت ػرن
سػػرجوف الثػػاني  ،والتػػي تػػـ العثػػور عمييػػا فػػي احػػد المنػػازؿ لرجػػاؿ بػػوط ىػػذا الممػػؾ فػػي خورسػػباد ،يظيػػر سػػرجوف
الثاني وقد وقؼ أماـ احد اآللية حامو الصػولجاف بيد،ومشػي ار بسػبابتو باليػد األخػر نحػو ىػذه اإللػو كعومػة عمػى

التضرع و االبتياؿ ).(Pritchard 1954: 322

سااابعا :وفػػي حركػػة أخػػر ظيػػرت اليػػد وىػػي مرتبطػػة بمػػا يشػػير إلػػى السػػمطة ،كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الحقبػػة اآلراميػػة
وبالتحديد في القرف الثامف ؽ.ـ ظير الممؾ بار ريكو وىو جالسا عمى عرشو ويرفع يده اليمنى (سومر :1988
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ش ػػكؿ  .)10أم ػػا عن ػػد المػ ػؤابييف فظي ػػر المم ػػؾ وى ػػو يق ػػبض بكمت ػػا يدي ػػو عم ػػى ص ػػولجاف منح ػػو إي ػػاه إل ػػو الش ػػمس
( شكؿ .(Zayadine 1996: 35) )10
وعند العمونييف فقد أسبمت اليد اليمنػى عمػى الجانػ

وقبضػتيا مقفمػة عمػى جسػـ اسػطواني ال يتجػاوز حجمػو حجػـ

القبضة ذاتيا (ابو ديو  ،367 :1978لوحة  .)15 ،13 ،2 ،1وفي تمثاؿ آخر يمثؿ ممؾ ظيرت اليػديف اإلثنتػيف
إلى الجوان

وىي مقبوضة وكأنيا تمسؾ صولجاف (ابو ديو  :1978لوحة .)7

ثامنااا :لقػػد اتخػػذ بعػػض الممػػوؾ والكينػػة حركػػة خاصػػة لميػػد اليمنػػى فػػي حالػػة الوقػػوؼ والتخاطػ

مػػع اإللػػو ،وتكػػوف

برفع اليد اليمنى أماـ الصدر بشكؿ جانبي ،كما يتضي ذلؾ في مسػمة حمػورابي ،وفييػا ظيػر الممػؾ وىػو يخاطػ

إلػػو الشػػمس (مورتكػػات  :1975لػػوح  .)209وظيػػر كػػاىف فينيقػػي بػػنفس ىػػذه الحركػػة (شػػكؿ ( )1سػػومر :1988
شكؿ .)12
تاسعا :وأحيانا ما ترتبط باليد إحد األدوات الحربيػة كػالرمي أو التػرس ،وفػي ىػذه الحالػة تشػير بشػكؿ رئػيس إلػى
الحػر  .كمػا ىػػو الحػاؿ فػػي الحقبػة المؤابيػػة عنػدما ظيػػر إلػو الحػػر فػي نحػػت بػارز وىػػو يحمػؿ بيػػده رمػي (شػػكؿ

 .(Zayadine 1996: 36) )11وظيػرت اإلليػة الػوت فػي العديػد مػف تماثيميػا التػي ُعثػر عمييػا فػي العديػد مػف
الممالػػؾ العربيػػة المختمفػػة قبػػؿ اإلسػػوـ ،وىػػي تحمػػؿ بإحػػد يػػدييا رمحػػا وبػػاألخر ترسػػا أو إحػػد ىػػذه األدوات،
وىي نفس الوضعية التي ظيرت بيا اإللية اليونانية أثينا .كما ىو الحاؿ عند األنباط في تمثاؿ الػوت الػذي وجػد
فػي بصػر الشػاـ فػي منطقػة حػوراف ( المصػري  .)102 :1997وفػي تػدمر )، (Tanabe 1986: Pl. 128, 9
وفي تمثاؿ آخر بالمزايا ذاتيا وىػي واقفػة إلػى يمػيف إلػو الشػمس ( شػكؿ  .(Colledge 1976: Pl. 39) )6وفػي

تماثيػؿ أخػر وجػدت فػي مدينػة الحضػر ويعتقػد أنيػا أصػو مػف تػدمر) .(Al-Salihi 1987: 53-56, 61وفػي
تماثيؿ حضرية أيضا (سفر ومصطفى  ،233 :1974أشكاؿ .)225 ،224 ،9
كمػػا ظيػػرت اإلليػػة نايكػػو ) (Nikeعنػػد األنبػػاط وىػػي حاممػػة بيػػدىا إكمػػيو مػػف نبػػات البػػار وباليسػػر سػػعفة نخيػػؿ
باعتبارىػا إليػة النصػر ) .(Glueck 1965: 420, Pl. 188a, bونفػس الشػيء يمكػف أف يقػاؿ عػف إلػو الحػر

آريػػس ) (Aresعنػػدما ظيػػر فػػي تػػدمر وىػػو يحمػػؿ الػػرمي والتػػرس ) .(Colledge 1976: 39,Pl. 18وفػػي
الحضر ظير وىو يحمؿ إكميو وسعفة نخيؿ رم از لمنصر (سفر ومصطفى  :1974شكؿ .)270
الحركػػة التػػي تكػػوف فييػػا اليػػد اليمنػػى عمػػى الخ ػػد األيمػػف ،وى ػػي حركػػة ظي ػػرت بي ػػا اإلليػػة ايػ ػزيس المصػػرية فػػي

منحوتاتيا النبطية (شكؿ .(Parlasca 1990: Taf. IV. 12, 13( )12
عاش ار :ىناؾ العديد مف اآلليػة التػي تظيػر وىػي تحمػؿ فػي يػدييا مػا يشػير إلػى وظيفتيػا ،وقػد سػبؽ ذكػر بعضػيا
في ىذا البحث ومنيا أيضا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تماثيؿ اإللو ىرمز )(Hermesعندما يظير وىػو يحمػؿ
كيسا مف النقود بصفتو إلو التجارن والمسافريف ،كما ىو الحاؿ في تمثالو الذي عثر عميو في تدمر (Colledge

) .1976: 39, Pl. 18,25وفي الحضر ) ،(Al-Salihi 1969: 144-146وفي نحت بارز آخر عمى موبس
أحد األمراء ( سفر ومصطفى  ،66 :1974ش .)9 ،217
وعند األنباط ظير اإللو بعمشػميف وىػو يمسػؾ بيػده اليسػر رمػز البػرؽ والرعػد بمػا يشػير إلػى وظيفتػو كإلػو السػماء
(شكؿ .(Glueck 1965: 195, Pl. 42) )15

أما عند الحضر فظير ثوالو المريخ وىو يحمؿ بيده اليسر المشعؿ الذي يرمز إليو (شكؿ  ،)16واإللو زحػؿ وىػو
يحمؿ بيده منجو رم از لوظيفتو كإلو زراعة (شكؿ ( ،)17سفر ومصطفى .)280 ،270 :1974
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حادية عشرة :وىنػاؾ حركػة مػد اليػد اليمنػى أمػاـ الجسػـ بحيػث تكػوف ارحػة اليػد مواجيػة لنعمػى ،ومػف رأس شػمرن
فػي سػوريا يػأتي مثػاؿ ىػاـ تظيػر فيػو اإلليػة وقػد مػدت يػدىا اليمنػى كمػا لػو كانػت لتتمقػى تقدمػة مػا (Pritchard

).1954: 305
نتائج الدراسة:

مػػف خػػوؿ مػػا تقػػدـ نسػػتدؿ أف دالالت اليػػد فػػي المعتقػػدات القديمػػة ارتبطػػت لالب ػاً بػػالخمؽ والقػػدرن ،وكػػذلؾ العبػػادن
وطمػ

العػػوف مػػف القػػون اإللييػػة ،وفػػي المنحوتػػات السػػامية تعػػددت الػػدالالت وذلػػؾ تبعػػا لمػػا يمثمػػو صػػاح

التمثػػاؿ

كأف يكوف إليا أو ممكا أو مف عمية القوـ أو كاىنا أو متعبدا او تبعا لجنس التمثاؿ ،أنثوياً أو ذكرياً .فتختمػؼ ىنػا
الداللة الرمزية لميد مف تجسيد آلخر فاليد التي ترمز لمني البركػة مػثو تػرتبط مػع تجسػيد إللػو بينمػا قػد تػرتبط اليػد

التػػي ترمػػز لمعبػػادن مػػع ممػػؾ او مػػع شػػخص عػػادي ،وكػػذلؾ الحػػاؿ فػػي اليػػد التػػي ترمػػز لمسػػمطة فت ػرتبط لالبػػا مػػع
الحاكـ وليس مع الشحص العادي ،واليد التي ترتبط مع حركة مني الخصوبة ترتبط لالبا مع تجسػيد انثػوي ولػيس
ذكري .ومف جان

آخر ،تختمؼ داللة اليد تبعا لوضعيتيا وحركتيا وبما تحممو أو تػرتبط معػو .فقػد تكػوف مرفوعػة

لنعمى فتدؿ عمى التحية مثو ،وقد تكوف مثنيػة عمػى الصػدر ،فػي التجسػيد األنثػوي ،فتػدؿ عمػى الخصػ  ،او قػد

تكوف قابضة بشدن عمى صولجاف فتدؿ عمى السمطة مثو.

ويمكػف تفسػػير داللػة اليػػد فػي المنحوتػػات السػػامية إلػى مػػا ىػو آت :فعنػػدما تكػػوف اليػد اليمنػػى مرفوعػة بحيػػث تكػػوف
مواجية لممقابؿ (وىي أكثر الحركات ظيو اًر) ترتبط داللتيا بمف ظيرت معو ،في حاؿ كونو مف اآللية أو ممؾ أو
مف عمية القوـ أو متعبد .فعندما ترتبط مع إلية الخصػوبة أو اإلليػة األـ كمػا ىػو الحػاؿ عنػد األنبػاط ،فيػذا يشػير
إلى أف ىذه اإللية ىي التي تمني الخص

والػوفرن والخيػر ،وبالتػالي الرخػاء واإلسػتقرار لممدينػة التػي تحمييػا ،كمػا

تمني السعادن والخمود والحماية والوقاية لمتعبدييا .أمػا عنػدما تػرتبط مػع الممػوؾ وعػائوتيـ الػذيف عػادن مػا يتخػذوف
الوضعية األمامية ،فيمكف تفسير ذلؾ باف ىؤالء ىـ المتوفوف الذيف اتحدوا مع اآللية التي منحتيـ مف روحيا مف
اجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى الخمػػود ،وبيػػذا يمكػػنيـ اف يمنح ػوا البركػػة والخمػػود لبػػاقي البشػػر الػػذيف ال ي ازلػػوف فػػي الحيػػان
الدنيا ،كما أنيا ترمز إلى سمطتيـ وقوتيـ ،أما عندما ترتبط ببػاقي األفػراد مػف المتعبػديف فيػي تشػير إلػى الخضػوع

واإلستسػػوـ ل ليػػة والممػػوؾ واالنص ػراؼ عػػف شػػؤوف الػػدنيا إلػػى شػػؤوف الػػديف ،أو أنيػػا تتمقػػي مػػا تمنحػػو اآلليػػة
وبناء عمى ما تقدـ فتشير ىذه الوضعية إلى البركة أو التحية.
والمموؾ مف بركات.
ً
أما عندما تكوف اليد مرتبطة بما يشير إلى النماء والحيان كمػا ىػو الحػاؿ فػي رمػز نبػاتي كالشػجرن أو سػنابؿ القمػي
أو رمػػز والبػػرؽ الرعػػد ،فػػذلؾ يشػػير إلػػى رمزيػػة اليػػد باعتبارىػػا مانحػػة لمػػوفرن والخيػػر والعطػػاء ،بػػؿ و مػػني الحيػػان،
فيمكف أف نطمؽ عمييا حركة مني الحيان.

أما عندما توضع اليديف عمى الثدييف ،فيي ىنا ترمز إلى إلية الخصوبة التي تظير عادن عمى شػكؿ امػرأن عاريػة
العػري والتركيػػز عمػى اظيػػار الثػدييف ومنػػاطؽ الخصػػوبة،
ونػاد ار مػػا تظيػر وىػي بموبسػيا ،وتجػػدر اإلشػارن ىنػػا أف ُ
ىػػو تقميػػد قػػديـ بػػدأ منػػذ العصػػور الحجريػػة مرتبطػػا بمػػا اصػػطمي عمػػى تسػػميتو باإلليػػة األـ ،وىػػي التػػي تمػػني الحيػػان
والوفرن والكثرن لممخموقات جميعا ،وعميو فإف التسمية المناسبة ليذه الحركة تكوف حركة مني الخصوبة.

وتعتبر وضعية اليديف وىي مضمومة أماـ الصدر ولالبا اليػد اليمنػى فػوؽ اليسػر مػف أكثػر الحركػات ظيػو ار فػي
التماثيػػؿ السػػامية ،فمػػف خػػوؿ تتبػػع التماثيػػؿ التػػي ظيػػرت بيػػذه الييئػػة تبػػيف أنيػػا ت ػرتبط لالبػػا مػػع الممػػوؾ واألم ػراء

والكينػػة والمتعبػػديف وعميػػة القػػوـ ،وعميػػو فيػػي تشػػير إلػػى الصػػون والتعبػػد أمػػاـ اآلليػػة ،وىػػذا مػػا يعطػػي أصػػحابيا
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المكانة الرفيعة مف خوؿ ارتباطيـ المباشر مع اآللية ومف خوؿ اكتسابيـ المزايا التي تتصؼ بيا اآلليػة .وعميػو
فيمكننا أف نطمؽ عمييا حركة الصون والعبادن.
وفي وضعية أخر ظيرت كؿ يد بحركػة مختمفػة عػف األخػر بحيػث تكػوف اليسػر مرفوعػة أمػاـ الصػدر واليمنػى
مسػػبمة إلػػى الجان ػ

أو العكػػس مػػع اقت ػراف ذلػػؾ بتقػػدـ القػػدـ اليسػػر  .عػػادن مػػا ت ػرتبط ىػػذه الوضػػعية بػػالمموؾ فػػي

وضعياتيـ الرسمية والدينية وتشير إلى تمقييـ التقديس والعبادن ليـ كمموؾ مؤلييف ،كما تدؿ عمى التقػدـ إلػى حيػان
الخمود وىذه صفة اآللية ،و فيمكف أف نطمؽ عمييا حركة الممكية والخمود.
وفػي حركػة مقاربػة ظيػرت اليػد وىػي تػرتبط بمػا يشػػير إلػى السػمطة كػالعرش والصػولجاف ،وىػذه الوضػعية عػادن مػػا

تػرتبط بػػالمموؾ وتشػػير بالتػػالي إلػػى الممكيػػة والحكػػـ والسػػمطة والقػػون ،وىػػذه أيضػػا وضػػعية معروفػػة فػػي تمثيػػؿ بعػػض
الفراعنة المصرييف ،وتكوف التسمية المناسبة ليذه الوضعية ىي حركة السمطة والقون.
وىناؾ حركة لمتواصؿ والتخاط

مع اإللو ،تكػوف فييػا اليػد اليمنػى مرفوعػة أمػاـ الصػدر بشػكؿ جػانبي .عممػا بػأف

صػفة التواصػػؿ مػع اإللػػو ارتبطػت فػػي العديػد مػػف الحضػارات القديمػػة مػع الممػػوؾ والكينػة ،وعميػػو فػيمكف أف تكػػوف

التسمية المناسبة ليذه الوضعية ىي حركة التواصؿ مع اإللو.

وىنػػاؾ حركػػة مػػد اليػػد اليمنػػى أمػػاـ الجسػػـ بحيػػث تكػػوف ارحػػة اليػػد مواجيػػة لنعمػػى ،وقػػد ارتبطػػت ىػػذه الوضػػعية
باآللية كما لو أنيا كانت تتمقى تقدمة ماٚ ،عٍٍٗ فٍّىٓ أْ رى٘ ْٛرٖ اٌذسوخ إشبزح إٌى لجٛي اٌَٙخ ٌٍزمدِخ.
وعندما يرتبط باليد إحد األدوات الحربية كالرمي أو الترس أو شارات النصر كإكميؿ البار وسعفة النخيؿ ،تكوف
اإلشارن في ىذه الحالة بشكؿ رئيس إلى إلية الحػر والنصػر ،كمػا ىػو الحػاؿ لػد اآلليػة الػوت ونػايكي وآريػس،

فيمكف أف نطمؽ عمييا حركة الدفاع ومني النصر.

وىنػػاؾ حركػػة الحػػزف ،ففػػي حركػػة يػػد خاصػػة باإلليػػة اي ػزيس المص ػرية عنػػدما ظيػػرت فػػي منحوتاتيػػا النبطيػػة وىػػي
تضع يدىا اليمنى عمى خدىا األيمف ،فاف ىذا يشير إلى حزنيا عمى زوجيا اوزريس الذي قتمو أخاه.
وقػد سػبقت اإلشػارن إلػى العديػػد مػف اآلليػة التػي ظيػرت وىػػي تحمػؿ فػي يػدييا مػا يشػػير إلػى وظيفتيػا ،ومنيػا عمػػى

سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر تماثيػػؿ اإللػػو ىرمػػز ) (Hermesعنػػدما ظيػػر وىػػو يحمػػؿ كيسػػا مػػف النقػػود بصػػفتو إلػػو
التجارن والمسافريف ،وزحؿ (ساتورف) ) (Saturnوىو قد حمؿ في يده منجو رم از لوظيفتو كإلو زراعة.
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األشكال:

شىً ( ِ :) 1عٍخ فٍٍٕمٍخ جٕبنصٌخ رّثً أدد اٌىٕٙخ ،عثس عٍٍٙب فً إٌٍسة لسة دٍت.
(ظِٛس  :1988غ )12

شىً (  :) 2نحت بارز ليد مف تدمر تحمؿ ثوثة سنابؿ قمي.
)(Colledge 1976: Pl.45

14

شىً (  :) 3نحت بارز يمثؿ الممؾ بار ريكو اآلرامي وىو واقفا ويرفع يده اليسر حاموً بيا شجرن نخيؿ،
القرف الثامف ؽ.ـ.
(ظِٛس  :1988غ )11

شىً (  :) 4نحت بارز مف تدمر يمثؿ يديف اثنتيف بشكؿ مواجو عمى مذبي.
)(Colledge 1976: Pl. 51

15

شىً (  :) 5نحت بارز مف تدمر يمثؿ اإللية الوت عمى مذبي يعود إلى القرف األوؿ الميودي.
)(Colledge 1976: Pl.49

شىً (  :) 6منحوتة بارزن مف تدمر ظير بيا إلو الشمس بيف اإللية الوت ومتعبد وىو يرفع يده اليمنى بحركة
مني البركة
)(Colledge 1976: Pl.39

16

شىً (  :) 7رّثبي فٍٍٕمً مف الذى

ظيرت فيو إلية الخص وىي عارية وتضع يدييا اإلثنتيف عمى ثديييا،
اٌمسْ اٌعب ض لجً اٌٍّال .
))Acquaro 2001: 479

شىً (  :) 8رّثبي فٍٍٕمً عًّ ِٓ اٌجسٔٚص ٚاٌفضخ  ِٓ ٛ٘ٚظٛزٌب ٚظٙس فً إٌٗ ذوس أ ٚاإلٌٙخ إٌصٌط ثٍٙئخ
ِٕخ اٌجسوخ ،اٌمسْ اٌثبًٔ لجً اٌٍّال .
)(Bondi 2001: 33

17

شىً (  :) 9رّثبي فٍٍٕمً ِٓ ِبٌطب تظير في اليد اليسر أماـ الصدر واليمنى مسبمة إلى الجان

مع اقتراف

ذلؾ بتقدـ القدـ اليسر .
)(Ciasca 2001: 257

شىً ( ٔ :) 10ذذ ثبزش ِؤاثً عًّ ِٓ دجس اٌجبشٌذِٛ ِٓ ٛ٘ٚ ،ل ثبٌٛعخ ثبٌمسة ِٓ اٌىسن فً األز ْ
ٌّٚثً إٌٗ اٌشّط ٌعٍُ ٍِه ِؤاثً اٌصٌٛجبْ ، .اٌمسْ اٌثبٌث عشس أ ٚاٌثبًٔ عشس لجً اٌٍّال .
)(Zayadine 1996: 35, Fig.33
18

شىً ( ٔ :) 11ذذ ثبزش ِؤاثً عًّ ِٓ دجس اٌجبشٌذ رُ اٌ ثٛز عٍٍٗ فً ِٛل زجُ اٌ جد فً األز ْ ٌّٚثً
ٍِه أ ٚإٌٗ اٌذسة ،اٌمسْ اٌثبٌث عشس أ ٚاٌثبًٔ عشس لجً اٌٍّال .
)(Zayadine 1996: 36, Fig.34

شىً ( ٔ :) 12ذذ ِدٚز ٔجطً عًّ ِٓ اٌفخبز ٚرُ اٌ ثٛز عٍٍٗ فً اٌجزساءٌّ ،ثً اإلٌٙخ إٌصٌط  ً٘ٚرض
ٌد٘ب إٌٍّى عٍى خد٘ب .اٌمسْ األٚي لجً اٌٍّال إٌى اٌمسْ األٚي اٌٍّال ي.
)(Zayadine 1996:55, Fig. 59
19

شىً (  :) 13رّثبي ِدٚز ِٓ ٍِّىخ اٌذضس ،عًّ ِٓ اٌسخبَ األثٍضٌّ ،ثً اٌٍّه ظٕطسٚق األٚي ثذسوخ
ِٕخ اٌجسوخ.
(ظفس ِ ٚصطفى  ،300 :1974غ )301

شىً ( ٔ :) 14ذذ جدازي ثبزش ِٓ اٌسخبَ ِٓ اٌمصس اٌشّبًٌ َشٛز ٔبصسثبي اٌثبًٔ فً ّٔس. ٚ
(مورتكات  :1975ش )257

20

شىً ( ٔ :) 15ذذ ثبزش عبًٌ عثس عٍٍٗ فً خسثخ اٌزٕٛز إٌجطًٌّ ،ثً اإللو بعمشميف وىو يمسؾ بيده اليسر
رمز البرؽ والرعد.
)(Zayadine 1996: 50, Fig.52

شىً ( ٔ :) 16ذذ ِدٚز ِٓ اٌسخبَ األثٍض عثس عٍٍٗ فً اٌذضسٌّ ،ثً إلو المريخ وىو يحمؿ بيده اليسر
المشعؿ الذي يرمز إليو.
(ظفس ِ ٚصطفى  ،276 :1974غ )270
21

شىً (  :) 17رّثبي ِدٚز عمؿ مف الرخاـ األبيض ،عثر عميو في الحضر ،يمثؿ اإللو زحؿ وىو يحمؿ بيده
منجو رم از لوظيفتو كإلو زراعة.
(ظفس ِ ٚصطفى  ،280 :1974غ )274

شىً (  :) 18رّثبي جبٌط ِٓ دجس اٌدٌٛزاٌذ ٌجٌ ٛب ِٓ ،رٍ.ٛ
(مورتكات  :1975ش )167

22

