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 چکیده
ای دشت شوشان طی هزارة چهارم تا پایان هزارة دوم  ها و تطوّر پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانه این مقاله به بررسی خاستگاه

شناختی خود به مثابه متغیّر  های باستان ها و وضعیّت ای، مطابق با بافت پردازد. پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانه ازمیالد می پیش

به آزمون گذاشته شده است. با فرض بر  ها آنمتغیّر وابسته در نسبت با  عنوان به ها آنوجه قرار گرفته و کیفیات مستقل مورد ت

شناختی و حاالت پیکرهای زنانه، پیشنهاد شده که با دگردیسی اولی، دومی نیز به  های باستان نسبت متقابل وجودی میان وضعیت

ای شوشان باستان،  برای کشف معانی گرفتار در پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانه شود. خوش دگرگونی می شکلی فعّاالنه دست

-های زمانی ای در زمینة بافت اساس، پیکرهای زنانة روی مُهرها و اثر مُهرهای استوانه شناسی وضعی بکار رفته است. برهمین نشانه

های جمعی و  های صناعی، صحنه از: زنانة الف، زنانة ب، صحنه اند عبارتهای عمده  اند. گروه بندی و توصیف شده مکانی خود طبقه

پردازد که بر  می ها آننگاشتی  های شمایل ها مطابق با شاخصه تحلیلی داده-بندی توصیفی های آیینی. این مقاله بر طبقه صحنه

ای پویا  ای پدیده هرهای استوانهمُ-روی-بودن-دهد که زن شناختی مرتبط استوار است. نتایج نشان می بررسی نظری شواهد باستان

 شناختی خود اتکاء داشته است. باستان-یافتگی تاریخی بوده و بر وضعیّت
 

 ای. شناسی وضعی؛ پیکرهای زنانه؛ مهر استوانه شوشان باستان؛ نشانه: یکلید هایهواژ
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 مقدمه. 1

فرهنگی، -انسانی و میان-های هویت و تعامالت میان ترین شاخصه عنوان یکی از اصلی ای به مهرهای استوانه

شدن و تسهیل داد و ستدهای تجاری میان جوامع باستانی خاورنزدیک برعهده  سهمی مهم در نهادینه

، رنگارنگ و قیمتی محسوب های سخت که عمدتاً سنگ ها آنهایی نظیر مادّه اولیة  اند. همچنین ویژگی داشته

را مستعد تبدیل  ها آنشکلی بالقوه  ساخت، به که توانِ کنشی به گردن آویختن را فراهم می ها آنشد و فرم  می

ساخت. ویژگی دیگر و به همین میزان یا  شدن به ابزاری برای بخشیدن جایگاهی ویژه به حامالنش تبدیل می

بود. با  ها آنهای گوناگون روی  ها و کتیبه ای نقر و حک شدن صحنه هشاید بیشتر مهم در مورد مهرهای استوان

ها دورتر از خاستگاه نخستین آن جابجا شده و  توجه به اینکه بیشتر اوقات اثر این مهرها روی گل تا فرسنگ

واحی توانست در زمینة تعامالت فرهنگی و نزدیک سازی ن می ها آنهای روی  ها و کتیبه یافت، صحنه انتقال می

)همانا دشت فرهنگی مختلف به یکدیگر عاملیتی جدی برعهده گیرد. کما اینکه در خود منطقة مورد مطالعه 

اشاره خواهد شد، شاهد نفوذ عناصر فرهنگی  ها آنهایی از زمان که در طول مقاله به  در برههشوشان(، 

نیز بخشی از این نفوذ محسوب ای  های روی مهرهای استوانه هستیم که صحنه ها آنرودانی و بسط  میان

اند، بلکه  های ذهنی صاحبان خود بوده های فکری و صورت ها نه تنها حاوی نظام شوند. همچنین این صحنه می

اندازی روی سطح  نفسه به سهم خویش امکانی نوین را برای اندیشیدن از طریق نقش ای فی مهرهای استوانه

مورد بحث در این مقاله نیز از  « ِبودن زن»و « زنانگی»ف به گیری ذهنیت معطو ساخت؛ شکل خود فراهم می

 .شود جمله دستاوردهای همین امکان نوین محسوب می

های  رودان جنوبی در هزاره غرب ایران و میان دستی که میان جنوب باتوجه به گسترة فرهنگی نسبتاً یک

ای در این دو منطقه، مطالعة  های استوانهازمیالد وجود داشته و نظر به پیدایش همزمان مهر سوم تا یکم پیش

، ویلیام اچ. وارد کتابی 1919های سیاسی کنونی صورت گرفته است. در سال  دور از مرزبندی این آثار به

و در آن پس از فهرست نخستین مطالعات  (Ward, 1919) «ای خاورنزدیک مهرهای استوانه»نگاشت به نام 

 بندی و شرح این مهرها بر دو پایة موضوعی م میالدی در مورد این گونه از آثار باستانی، در فهرستسدة نوزده
ترین نواحی خاورنزدیک(  ( و زمانی/مکانی )از شرق مدیترانه گرفته تا شرقیها آنهای الوهی و انسانی موجود روی  )ذکر شخصیت

 ,Van Buren) یابد و فان بورن زدیک ادامه میای خاورن شناسی مهرهای استوانه کوشد. معرفی و گونه می

 Frankfort) نگاری شدة منطقة دیالة عراق در مورد مهرهای تل براک، فرانکفورد در مورد مهرهای الیه (1949

& Jacobsen, 1955) و موری (Moorey & Gurney, 1978) ها و  در مورد مهرهای موزة آشمولین کتاب

نیز در قالب کتابی به معرفی مهرهای  (Farman-Farmaian, 1984) فرمایان کنند. فرمان مقاالتی را تدوین می

 های ساخت مواد خام و شیوه .پردازد از هزارة دوم و مهرهای چغازنبیل می یالمی در دو بخش پیشای ع استوانه

(M Sax, Collon, & Leese, 1993; M Sax & Middleton, 1989; M Sax, 1989, 1994; Margaret Sax 

& Meeks, 1995) ،شناختی مطالعات تاریخ هنری و سبک (Keel-Leu & Teissier, 2004; Matthews, 1997; 

Pittman & Aruz, 1987; Pittman, 2013; Porada, 1947, 1965; Taylor, 2006; Werr, 1988) ،های  جنبه

 ,Charvát, 1988; Gorelick & Gwinnett, 1990; Marcus, 1989; Porada, 1993; Rothman) اجتماعی

از جمله مهمترین مطالعات موجود در زمینة مهرهای  (Collon, 1990) و مطالعات کلی روی مهرها (1994

 شود. وب میای محس استوانه
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تری نظیر  شود، در موضوعات ریزبینانه ای مشاهده می آن تعدد و تنوعی که در مطالعة مهرهای استوانه

رودان  های تصویری میان در میان بیان 2یافته بحث پیرامون جنسیت زنانه وجود ندارد. در مورد بدن جنسیت

را به سه  ها آنای سومری و آغاز عیالمی،  با تمرکز روی پیکرهای مهرهای استوانه (1997) گریو-باستان آشر

کتابی را  (2001) کند. بحرانی بندی می ( طبقهتر فاقد جنسیت مشخص یا به تعبیری صحیحگروه زن، مرد و مبهم )

ای داشته  کند، بی آنکه بر پیکرهای روی مهر عطف توجه ویژه وقف موضوع زنان در جهان بابِل باستان می

و تا حدودی نیز ( بنگرید به ادامه -گونة زنانة ب در این مقاله) باشد. پافشاری عمدة بحرانی روی پیکرهای عریان

 -در این مقاله« آیینی»همان پیکرهای نمایان روی مهرهای گونة ) «بانوان-ایزد»ژست و پوشش پیکرهای معروف به 

ازتاریخ  جنسیت اجتماعی در پیش»ای با عنوان  در مقاله (2012)بوده است. بولگر و رایت ( بنگرید به ادامه

های روزمره با  های درگیر در فعالیت کنند: ژست ای به دو گونه ژست زنانه می تنها اشاره« غرب آسیا جنوب

های  های نشسته روی صندلی در صحنه تر و ژست های قدیمی های پس سر( در دوره اسبی )زائده های دممو

انتشار « زنان در خاورنزدیک باستان»های جدیدتر. هرچند اخیراً کتابی با عنوان  در دوره« ضیافت»معروف به 

های زنانه روی مهرهای  ، در میان مقاالت موجود در آن به ندرت به پیکرها و ژست(Chavalas, 2013)یافته 

تنها کرافورد به غیاب زنان روی مهرهای در این مجموعه، شکلی اختصاصی پرداخته شده است.  ای به استوانه

 .کند اجتماعی و سیاسی معاصر خود تفسیر می های آکادی اشاره و آن را در زمینه

 ای در مورد زنان روی مهرهای پیش از اسالمی منتشر شده است های فارسی، اخیراً مقاله در میان نوشته

کم تا جایی که به  )دستهای تخصصی  شناسی آن مقاله ضعف شکل و محتوا و اصطالح. (1387)مصباح اردکانی 

اصطالح خودشان  ارد. نگارندگان مقاله پیکرهای زنانه روی مهرهای بهد شود( شناسی مربوط می باستان

های مختلف در حال انجام مراسم  (، گروههمان صناعی در مقالة کنونیرا به سه دستة روزمره )« )!( خطی پیش»

اند. در  م کرده( و زنان طبقات باالتر )؟!( )فاقد معادل در مقالة کنونی( تقسیمذهبی )؟!( )همان جمعی در مقالة کنونی

های  عیالمی نیز تنها در قالب یک پاراگراف به شرحی مختصر پرداخته و به سرعت بر دوره مورد مهرهای

شناختی این مقاله موجب شده تا نتواند از حالت  جدیدتر متمرکز شدند. در مجموع ضعف نظری و روش

های مورد بحث نیز با  حدود دادهتوصیفی، آنهم توصیف محدود به چند نمونة خاص خارج شود. ضمن آنکه 

 .گفته نامعلوم مانده است توجه به ضعف پیش

، از )دشت شوشان(غرب ایران  ازتاریخ جنوب طور مشخص به پیکرهای زنانة روی مهرهای پیش در این مقاله به

اسی وضعی شن ازمیالد توجه خواهد شد. رهیافت نشانه ازمیالد تا پایان هزارة دوم پیش نیمة هزارة چهارم پیش

را روی مهر، در  ها آنای  های معنایابی و نشانه های مادّی و قابلیت بستر را برای مطالعة این موضوع در زمینه

شناختی  های باستان کند. در این رابطه، بسترها و وضعیت فراهم می ها آنشناختی  های باستان نسبت با وضعیت

سنجیده  ها آنه به مثابه متغیر وابسته در نسبت با همان متغیر مستقلی هستند که کیفیت پیکرهای زنان

 :شود شود. در چارچوب این رهیافت دو پرسش مطرح می می
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مهر امری ثابت و برخوردار از الگوهایی از پیش مشخص و ایستا است یا حضوری فعّال و -روی-بودن-الف. زن

 شونده دارد؟ دگرگون

وجود  ها آنشناختی  های باستان ة روی مهر با وضعیتهایی میان ژست و حالت پیکرهای زنان ب. چه نسبت

 داشته است؟
 

 روش تحقیق. 2

ازمیالد در خاورنزدیک  پیش 3۵۰۰ای شکل هستند که از حدود  ای اشیائی کوچک و قرقره مهرهای استوانه

گوینت  . گورلیک و(Porada, 1993) نمایان شده و تا سدة پنجم میالدی به حیات خویش تداوم بخشیدند

(Gorelick & Gwinnett, 1981)  های از  را به لحاظ فرمی و فنی محصول ترکیب فنون و صورت ها آننمایانی

آویز سنگی، عمدتاً در اشکال  های تزیینی گردن تر مهرهای مسطح محکوک و مهره پیش موجود و باستانی

های  ای تاکنون مکشوف به الیه شناختی، نخستین نمونه مهرهای استوانه لحاظ باستان شمارد. به برمی ای استوانه

 رودان جنوبی و شوش در خوزستان ایران تعلق دارند های اوروک در میان ازمیالد محوطه پیش 3۵۰۰مربوط به 
(Porada, 1993). 

های سخت و نرم، مهمترین مواد اولیه در ساخت  شناختی برجای مانده، سنگ با توجه به شواهد باستان

)از های جدیدتر  توان در میان الیه لی را نیز میای گِ اند؛ هرچند ردپای مهرهای استوانه دهای بو مهرهای استوانه

آییم، بر فراوانی مهرهای  هر چه در زمان به پیش می. (Werr, 1988) مشاهده کرد (سههای قدیم  دورة سلسله

 & Gorelick) شود تر افزوده می های رنگی متنوع های سخت و با طیف ته شده از سنگای ساخ استوانه

Gwinnett, 1990)رودان جنوبی و  فس فراگیر شدن استفاده و ساخت این مصنوعات در نواحی پست میان. ن

معناکه منابع  ای هم هست؛ بدین شبکة تجاری و مبادالتی فرامنطقهای  معنای تقویت گونه دشت شوشان به

 .(Porada, 1993) شد عموماً از نواحی بیرون از این مناطق وارد می ها آنسنگی مورد نیاز برای ساخت 

؛ نخست قطعه (Gorelick & Gwinnett, 1981) ای در مجموع سه مرحله دارد ساخت مهرهای استوانه

شود و در  خورد، سپس با مته سوراخی در میان قسمت طولی آن ایجاد می ای تراش می سنگ به شکلی استوانه

شود. ابزارهای اصلی مورد استفاده در ساخت مهرهای  پردازی می وسیلة حکاکی نقش نهایت سطوح آن به

 & Gorelick) و چرخ و صفحة گردان مفرغی ن تراش افقی کمانیاز دریل کمانی، ماشی اند عبارتای  استوانه

Gwinnett, 1990)شد تا نقوش روی سطح این  های تراش افقی کمانی موجب می گیری از چرخ و ماشین هره. ب

 .(Porada, 1993) ر تشکیل شوندمدوّ از خطوطی منحنی و ها آنهای مسطح  مهرها برخالف نمونه

اند. از  های گوناگون نخستین شهرهای خاورنزدیک کاربردهای مختلفی داشته تدر باف ای مهرهای استوانه

های شمارشی، مهر و  های گلی محتوی توکن توان به ابزارهایی برای مهر و موم گوی مهمترین این کاربردها می

نذری،  براین، کارکردهای ها، مهر و موم درپوش ظروف و الواح گلی مکتوب اشاره کرد. عالوه موم درب خانه

 ;Gorelick & Gwinnett, 1981) دهد های این مصنوع را شکل می تزیینی و تدفینی نیز بخشی از استفاده

Porada, 1993). 
 38۰۰)یا اوروک  II های زمانی شوش متعلق به دوره مورد بحث در این مقاله ای استوانه هایو اثر مهر هامهر

 (Roach, 2009)از مجموعة مورد مطالعة روش  ،میالد( از  پیش 1۰۰۰)تا پایان عیالم میانی  میالد( از  پیش
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دست  تپه به های شوش، چقامیش، چغازنبیل و هفت های عیالمی محوطه این مهرها از الیه استخراج شده است.

 .اند آمده

لحاظ سبک و نقشمایه در بیست طبقه جای داده و  ای عیالمی را به های استوانهمهر (Roach, 2009)روش 

هایی را مشخص ساخته است. وی هر یک  در هر طبقه نیز برمبنای موضوعات محکوک روی مهرها، زیر طبقه

ها را نیز با  طبقه-و زیر جای سبک عیالم میانة جدید( به LME )برای مثالگذاری  از طبقات را با حروف بزرگ التین نام

توان ردپایی از پیکرهای  ده است. از میان بیست طبقة مورد مطالعة روش تنها در نُه طبقه میکرعدد تفکیک 

 زنانة روی مهرها یافت.

لحاظ  شناختی روش، به سبک-ای های دوره بندی فارغ از طبقه مهرهای محتوی پیکرهای زنانه را، ل،حا بااین

موضوع یک  توان می ای نوع و کیفیت حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانهموضوعی و براساس 

بندی، بسته به ژست،  ای مورد مطالعه براساس این طبقه . مهرهای استوانهقرار دادبندی محتوایی نیز  طبقه

ی حضور ها طبقه جای گرفتند: الف. آیینی، یا صحنهپنج در  ها آنوضعیت حضور و رفتار پیکرهای زنانة روی 

های  پیکرهای زنانه در حال انجام فعالیت ها آنهایی که در  به محضر ایزدان یا پادشاهان؛ ب. صناعی، یا صحنه

جمعی در  پیکرهای زنانه به شکلی دسته ها آنهایی که در  صناعی یا روزمره هستند؛ پ. جمعی، یا صحنه

های زنانة  ویژگی ها آنهایی که در  ا صحنه، یة الف و بهای زنان اند؛ ت. ژست ژستی خاص نمایش داده شده

های زمانی فرهنگ  ها برجستگی یافته است. میزان توزیع و فراوانی هر یک از این طبقات در نسبت با بازه اندام

 .بحث خواهد شد ها آنهای زمانی  و تمدن عیالمی مورد بررسی قرار گرفته و دگرگونی

مهر، ابتدا سه شاخصة اصلی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس سه نسبت -روی-بودن-برای مطالعة زن

از عناصر  اند عبارتهای غیر مهری ایجاد شد. سه شاخصة اصلی  بافتی میان پیکرهای زنانة روی مهرها با پدیده

که تا حدود زیادی های محکوک روی مهرها  های شاخص زنانگی ژست و حالت پیکرها در صحنه یا اندام

شود؛ و در نهایت  در نسبت با دیگر عناصر و محتویات آن صحنه محسوب می ها آننمایشگر جایگاه و وضعیت 

د. سه نسبت بافتی که این دهن شده روی مهرها انجام می های نقش نیز رفتار آن پیکرها و کنشی که در صحنه

نسبت میان پیکرهای زنانه و دیگر عناصر الف. از:  اند عبارتمورد بررسی قرار گرفته  ها آنمهرها در بستر 

نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها و دورة ب.  د؛شو ای موجود روی مهرها برقرار می مایه نقش

سو در  ازمیالد بدین شناختی دشت شوشان از نیمة هزارة چهارم پیش های باستان ؛ دورهها آنشناختی  باستان

شهرها، عصر آکادی و پساآکادی، -اند: تکوین و تطوّر نخستین دولت جریان کلی تقلیل یافتهاین مقاله به سه 

های  غرب ایران؛ پ. نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها با متون کتیبه های جنوب اوج شکوفایی حکومت

 های زنانه(. ها و تندیس )نظیر پیکرکشناختی دیگر  و شواهد باستان (Malbran-Labat, 1995)باستانی 

 

 3شناسی وضعی نشانه. 3

سوسور -شناختی فردینان دو ای زبانی از منظر نشانه و مواجهه 19۶۰شناسی به دهة  شناسی در باستان نشانه

(Preucel, 2008) بنگرید به-گوران -گردد که در فرانسه توسط آندره لروا با آثار و مصنوعات باستانی باز می: 

                                                                 

3
 Enactive semiotics 
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(Leroi-Gourhan, 1993)- بنگرید به-رر و در امریکا توسط جیمز گیتز امپ-و آنه لمینگ: (Deetz, 1996)- 

تحقق یافت. هر سة این اشخاص برای مطالعة معنا در آثار باستانی الگوهای زبانی را بکار بردند. ایان هادر نیز 

 ,Hodder & Hutson)« شناسی نمادگرایی و ساختارگرایی در باستان»میالدی با نگارش کتاب  198۰در دهة 

 شود و با مطالعة زیورآالت در میان شناسی می موجب نوزایی رهیافت ساختارگرایی زبانی در باستان (2003

ای رویکرد پژوهش  ، حتی گونه(Lévi-Strauss, 2008)استراوس -قبایل افریقایی برمبنای منظر لوی

، نسل نوی 199۰های زنده نیز بنیان گذاشت. در آستانة دهة  شناختی مصنوعات را در زمینه باستان

ساختارگرایی، از -با حرکت از ساختارگرایی به پسا (Tilley, 1989)شناسان، از جمله کریستوفر تیلی  باستان

استراوس، خود را به -گیری از لوی و با فاصله (Preucel, 2008)دهند  های زبانی به متن تغییر جهت می ویژگی

میالدی،  9۰کنند. در دهة  نزدیک می (Ricoeur, 1976)و ریکور  (Gadamer, 1989)هرمنوتیک گادامر 

رفته به  مدرن رفته-شناسی زندگی و فرهنگ پسا شناسی هم در نشانه شناسی، جامعه همزمان با باستان

های اجتماعی مورد  طف نظر کرد و بر آن شد تا جایگاه اشیاء را در زمینهمصنوعات و کاالهای فرهنگی ع

ولیان تامس در اواخر آن دهه در مقام یک ج .(Gottdiener, 1995; Riggins, 1994) بررسی قرار دهد

مطالعات »ای برای مجلة آن زمان تازه تأسیس  نظر کرده و در مقاله شناس به این نوشتارها عطف باستان

کند که اشیاء در اینکه  پرداخته و یادآوری میشناختی آن رویکردها  به نقد باستان (1998)« فرهنگ مادّی

. این های زبانی گرفتار نمانند توانند صرفاً در محدوده آیند، می حضوری مادّی داشته و به تجربة حسی درمی

شد و مقاالتی در مورد میالدی  2۰۰۰شناسی در طی دهة  ساز ورود رویکرد پیرس در باستان نقد تامس زمینه

آورد و در کنار نماد، از نمایه و شمایل نیز  ای در نظر می اشیاء را نیز بخشی از نظام نشانهپیوند آن رویکرد که 

برای –کند، با آثار باستانی به رشتة تحریر درآمد  ای مهم در جهان مصنوعات یاد می عنوان دو گونة نشانه به

 .(Keane, 2003; Lele, 2006; Watts, 2008)مثال بنگرید به: 

های  شناختی میان پدیده های نشانه تفاوت شناسی پیرس به مطالعة مصنوعات، بحث از وجود ورود نشانه

تفاوت آن است  ة ایناز جمل. (Hodder & Hutson, 2003, p. 167)زبانی و مواد فرهنگی را دامن زد 

که زبان یک بازنمود انتزاعی است، درحالیکه مصنوعات بازنمود چیزی نیستند و در بدو امر به تحقق کارهای 

کنند. حتی در صورتی که مصنوع را دال در نظر بگیریم، همیشه نسبتی دلبخواهی یا  فیزیکی کمک می

های متعددی مبهم است؛  فرهنگی به شیوه قراردادی میان آن و مدلولش وجود ندارد. همچنین معنا در مواد

 .آگاهانه است-آگاهانه یا نا-تجربة فرهنگ مادّی معموالً نیمه

کند. نکتة اول به تقدم و  با ذکر دو نکتة دیگر تقویت می (1393) ای را اخیراً ماالفوریس های پایه ین تفاوتا

های زبانی ابتدا مدلول وجود دارد و پس از آن دال. چنین تقدم  گردد؛ اینکه در نشانه تآخر دال و مدلول بازمی

های مادّی بنابر خصلت ذاتی خویش در نسبت با  و تأخری در نشانة مادّی وجود ندارد. همچنین نشانه

 .گذارند سر می مدت را پشت های زمانی کوتاه زبانی پایدارتر هستند و بارها محدودههای  نشانه

شناختی را برای معناکاوی مصنوعات باستانی  ای رویکرد نشانه ها، ماالفوریس گونه بنابر وجود همین تفاوت

معنا که  دی. بدیندر ابتدا از منطقی وضعی برخوردار است و نه بازنمو« شناسی وضعی نشانه»بخشد.  ارتقاء می

معنای  گیر به ای در بطن کنش اثری فعال و پویا دارند. برای مثال سرعت خواص فیزیکی نشانه بر فرآیند نشانه

کند، بلکه در  است، اما این معنا را از طریق بازنمود یک نیت ذهنی ایجاد و منتقل نمی« کاستن از سرعت»
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یک معنا، نشانة  شود؛ به گیر وضع و منتقل می ای سرعتبطن کنش رانندگی و عبور از روی آن است که معن

 .واسطة آن است وضعی بازنمود جهان نیست، بلکه فراخوانی بی

، )که عموماً بازنمودی هستند(بر این اصل استوار است که برخالف زبان و متعلقات آن  وضعی شناسی نشانه

های  ر ساختن واقعیتی است که در بطن کنشمعناکه ابزاری فعال د دارد؛ بدین 4نشانة مادّی خصلتی بیانی

شود، نه لزوماً بازنمود آن واقعیت. در اینجا است که ماالفوریس نظریة خویش را با عبارت  روزمره محقق می

بودن یک مصنوع را فهمید و آن را معنادار دانست که  توان نشانه کند؛ تنها زمانی می طرح می ۵گیرایش مادّی

 .تعبیری یک فضای گیرایشی میان انسان و مصنوع ایجاد شود ه و بهدر عمل با آن درگیر شد

شناسی  ای متفاوت درباب مردم برای ارتقاء نظریه (1998)« هنر و عاملیت»آلفرد جل در  199۰اواخر دهة 

جای نماد بنابر  به ۶«نمایه»وی با تأکید بر  .گوید آثار هنری سخن می غیرزبانی معنا درهای  هنر، از ویژگی

های طبیعی محسوب  کند که آثار هنری نمادهای قراردادی نیستند، بلکه نشانه تعریف پیرس، تأکید می

های  ای ارجاع علّی یا ارجاع به نیات یا توانمندی گونه ها آنشوند؛ یعنی کیفیاتی که مخاطب برمبنای  می

واسطه به آتش ارجاع  ی بیلشک کند؛ همانطور که با دیدن دود به ( را ایجاد میآثارمثل هنرمند آن شخصی دیگر )

دهد که مصنوعات  شناسی وضعی این منطق را بسط و توضیح می دهیم. ماالفوریس در زمینة نشانه می

( که جلیا همان ربایش در گفتار های مادّی، نامحسوس و عموماً مؤثر برناخودآگاه است ) واسطة همین کانال به

کنند. بنابراین، تفسیر نشانة مادّی در زندگی واقعی همان معتاد شدن به  ای خود را آشکار می نیروی نشانه

بافت آثار باستانی همان . مشخص است 7کنشی اجرای آن نشانه در یک بافت امکانات و پیامدهای برهم

ها و چیزها است. البته این شبکة  پیوسته، متشکل از انسان هم در یک شبکة به ها آنوضعیت نسبی حضور 

های  گیری از مصنوعات در موقعیت شود و بهره های واقعی وضع نمی پیوسته پیش از درگیر شدن در کنش هم به

شناختی،  وشرو، از منظر ر کند و هم معنای آن مصنوعات را. ازین واقعی روزمره است که هم بافت را ایجاد می

)چنانکه ای، بدون بررسی دیگر عناصر بافتی  مهرهای استوانه-روی-بودن-مطالعة آثار باستانی، نظیر همین زن

 .، ممکن نیستها اشاره خواهد شد( در بخش بعد بدان

پذیرد. برای معناکاوی پیکرهای  مهر از این منظر نظری صورت می-روی-بودن-در این مقاله، خوانش زن

شناسی وضعی و  غرب ایران در بازة زمانی بیش از دو هزار ساله، نشانه ای جنوب مهرهای استوانهزنانة روی 

ای در ایجاد یک  های حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه تحلیل بافتی مبنا قرار خواهد گرفت و قابلیت

ت )تطوّر( زمانی آن سازه بررسی ، همراه با فرگش«زنانگی»و نه لزوماً واقعی نسبت به « آرمانی»سازة مفهومی 

های  ای و قابلیت خواهد شد. نشان داده خواهد شد که تحقق این سازة مفهومی بدون وجود مهرهای استوانه

 .ممکن نبود ها آنمادّی خاص 
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 نتایج. 4

نتایج ای به  مهرهای استوانه-روی-بودن-گانة زن های مذکور در بخش پیشین در مورد انواع پنج مطالعة نسبت

 ذیل منجر شد:

 نوع صناعی. 1-4

های  ای است که تا دوره های حضور زنان روی مهرهای استوانه یکی از نخستین گونه (1)شکل  گونة صناعی

« سبک شوش دو»این مهرها را در  (Roach, 2009)گردد. روش  به عقب بازمی II عیالمی شوش-زمانی پیشا

(STS )ها و  ای این دوره بیش از هر چیز وجود تخصص های روی مهرهای استوانه بندی کرده است. پیکر هطبق

رخ  دادند. این پیکرها در دو ژست نشسته و ایستاده در حالت نیم های اقتصادی و تولیدی را بازتاب می فعالیت

ویژه  است؛ حالتی که به بل باز شدهبدون آنکه از بازو تا شود، به سمت مقا ها آنهای  اند و دست نشان داده شده

افتد. دریافت جنسیت پیکرهای روی این مهرها دشوار است. تنها  های نشسته برای بدن اتفاق می هنگام فعالیت

ای است که از  بر آن انگشت گذاشت زائده ها آنتوان در هنگام ادعای زن بودن برخی از  ای که می شاخصه

دی را به خود گرفته که بسته شده است. این شاخصه شکننده و محصول پشت سر بیرون زده و حالت موی بلن

طور حتمی در مورد  توان آن را به تلقی مدرن از بلند بودن موی زن در مقابل کوتاه بودن موی مرد است و نمی

حال تنها شاخصة موجود برای تشخیص زنانگی پیکرهای این  صادق دانست؛ بااین II عیالمی شوش-جامعة پیشا

و زانو زدن بدون نمایانی پاها را دو شاخصة « اسبی موهای دم» (fig. 1 ,1997) گریو-گونه همین است؛ و آشر

 .زنانگی پیکرهای این سبک برشمرده است

هایی که از پشت سر بیرون آمده، رفتارهای گوناگونی را  توجهی از پیکرهای مذکور با زائده بخش قابل

ریسی، حمل  از دامداری، سفالگری، نخ اند عبارتترین این رفتارها  دهند. از جمله قابل تشخیص نمایش می

هایی است که زنان این دوره در  ین رفتارها بیانگر طیف گستردة فعالیتااشیاء، باغبانی، حمل پارچه. نمایش 

 .اند مربوط به خویش برعهده داشته اجتماعات

قرار دارند. از جمله مهمترین این  II عناصر گوناگونی در نسبت با پیکرهای زنانة مهرهای سبک شوش

ر عناصر که در بیشتر موارد در ارتباط با زنان سفالگر یا بافنده که در حالت نشسته سرگرم کار هستند قرا

سانان اشاره کرد. ظروف سفالین، در  توان به موجودات خطرناک یا وحشی، نظیر عقرب و گربه می د،ان گرفته

ناپذیر با پیکرهای زنانة سرگرم کار داشته و در یک مورد نیز،  دار، نسبتی جدایی وارد ظروف دستهبیشتر م

(. این نوع از پیکرها نقششده است ) درست مقابل زنی سفالگر، یک گروه نوازنده سرگرم اجرای موسیقی نقش

 .نیز از فراوانی برخوردار هستند میالد( از  پیش 31۰۰-29۰۰)III در دورة شوش
 

 های زنانه الف ژست. 4-2

)شکل  بردار شده نام« های زنانة الف ژست»ای در این مقاله به  گونة دوم از پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

شود.  های زنانه مشاهده می نیز نمایان ساختن وضعیتی است که تنها در اندام ها آنچنین خواندن  و علت این (2

شکل که نشسته و پاها را به  رو نمایش داده شده، بدان ژست زنانة الف به حالتی اشاره دارد که پیکر از روبه

« زایمان»ازهمه وضعیت  ز این حالت بیشها را به جوانب خویش گسترانده است. ا جانب دو سو گشوده و دست
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شود؛ گویی پیکر مورد بحث در حال زایش است. این صحنه، اگر بتوان آن را صحنة زایش  به ذهن متبادر می

( STS« )سبک شوش دو»نمایان شده است.  (Roach, 2009)های مورد نظر روش  نامید، در دو سبک از سبک

« مار» همچونپیکرهای درحال زایش در میان عناصر طبیعی  ،در این سبک .است دوترین این  قدیمی

سبک » بوده و میالد( از  پیش 31۰۰-29۰۰) III دورة شوش این ژست مربوط به . سبک جدیدترشوند مشاهده می

در حال رقص  احتماالً عناصری شبیه درخت و چند پیکر را ه،در یک نمون دارد. نام( STF« )شوش سه و چهار

( استامپیروی مهرهای تخت ) ،توان در نسبت فضایی با پیکر درحال زایش تشخیص داد. این ژست زایش می

 - گیرد گاه صورت می ای بدون تکیه ویژه در آنجا ژست زایمان روی چهارپایه شوش نیز مشاهده شده است؛ به

ای عصر مفرغ  لی آن، در کنار همین صحنه روی مهرهای استوانههای گِ که مدل -(Beck, 1993)بنگرید به: 

 .خاورنزدیک، حتی تا سرزمین فلسطین نیز گسترش یافته است
 

 نوع جمعی. 4-3

همانطور که از نام آن پیدا است حضوری جمعی در کنار هم دارند؛ اما این حضور  (3)شکل  گونهپیکرهای این 

در ظاهر با انجام فعالیت صناعی خاصی همراه نیست. ردیف پیکرهای نشسته یا ایستاده پشت سر هم بدون 

ت. در ها اس صحنهنقش شده باشد، محتوای اصلی این قسم از  ها آناینکه شیء یا عنصر خاصی در ارتباط با 

تواند شاخصی برای زن بودن این پیکرها باشد. گونة جمعی تنها  زده از پشت سر می اینجا هم تنها زائدة بیرون

 .شود میمشاهده  (Roach, 2009)روش  ی« شوش دو»ای سبک  در میان مهرهای استوانه
 

 نوع آیینی. 4-4

شود که راوی رویدادی هستند  ای اطالق می های روی مهرهای استوانه به آن قبیل صحنه (4شکل ) گونة آیینی

« اور سهمرتبط با »را  گونهاین  سبک نخستینروش . دهد یا در حضور ایزد یا پادشاه روی می همراهکه 

(UTRS )تأثر از های روی مهرها در این سبک بسیار م نام نهاده است. چنانکه از نام آن پیدا است، صحنه

در  ،رخ رسم شده های حضور به محضر ایزدی که بر تخت نشسته و از نیم رودانی هستند. صحنه های میان نمونه

رخ ترسیم  های زنانة این سبک ایستاده از نیم های روی مهرهای این سبک رواج مطلق دارند. پیکر میان نقش

تنة این  اند. نیم ل سینه به سمت باال برافراشتههای از بازو خم شدة خود را در مقاب اند، درحالیکه دست شده

تشخیص  ها آنهای  توان از برجستگی سینه را می ها آنرسد و گاهی زن بودن  نظر می پیکرهای زنانه عریان به

ای از  تواند نشانه برخالف صورت دیگر پیکرها باز می ها آنریش بودن صورت  داد. در کنار این، موهای بلند و بی

 ها آنروی این مهرهای آیینی حالتی میانجی را به  ها آنها و وضعیت حضور  باشد. رفتار این زن ها آنزن بودن 

رودانی از این  اند که به دیدار ایزد آمده است. در متون میان بخشد؛ گویی واسطة شفاعت فردی شده می

شد که به حضور  نقوش حک میهایی در کنار این  شود. معموالً کتیبه تعبیر می« الما»شخصیت به ایزدبانو 

رودانی، جایگاه و نقش پیکر  کرد. گویی از این دوره به بعد، شاید متأثر از فرهنگ میان رسیدگان را معرفی می

های بعدی  ها و سبک پذیرد. این ویژگی ایزدبانوی شافع یا میانجی در دوره زنانه روی مهر دگرگونی بنیادین می

 .(و دورة عیالم میانه -OBRS - بل قدیمباِ مرتبط با ها و سبک دورة سوکالماخمشخصاً در شوند ) نیز تکرار می
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 ,Potts)خوانده و پاتس « عیالمی عامه» (Amiet, 1972)منسوب به دورة شیماشکی را آمیه  سبک بعدیِ

نظر  توجهی دارد؛ اما به . اینجا نیز زن حضور قابل(۵)شکل  کند یاد می« انشانی»اخیراً از آن با عبارت  (1999

ارچه رسد به جای ایزد، با پادشاه جلوس کرده مواجه باشیم. زنان روی مهرهای این سبک لباس شب پ می

اند که در دو حالت نمایان است:  بر تن داشته و در حضور مردی جلوس کرده بر تخت نشسته 8آهاردار و زمخت

 ,Porada) ریزد اند و یا ظرفی را که از آن آب به بیرون می های گل الله را به سمت پیکر زنانه گرفته یا شاخه

1990). 
 

 نوع زنانه ب. 4-۵

( همزمان با آغاز هزارة دوم ویژه بابِل جدید بهرودان ) تأثیر میان شکل نوینی از نمایش زنان در مصنوعات، تحت

های  شود. این شکل عبارت است از تندیس غرب ایران نمایان می آثار فرهنگی جنوبازمیالد در میان  پیش

دهد که دو دست خود را روی سینه قرار  قالبی کوچک که پیکرهای زنانه را در حالی به شکل عریان نشان می

شکوفایی در در دورة عیالم میانه شاهد  ،ویژه . بهاستها  نمایی خاص این تندیس واقع ،اند. نکتة جالب داده

؛ آنجاکه نمایش جزییات دقیق، (Daems, 2005)های گِلی مکشوف از شوش هستیم  گرایی این تندیس واقع

های  توان آرایش حتی می ،ها رسد. در این تندیس های چهره به اوج خود می خطوط و انحناهای بدن و ویژگی

 میالد( از  پیش 1۶۰۰تا  2۰۰۰ها ) ماخ گوناگون مو و زیورآالت را نیز تشخیص داد. در کنار این آثار، از دورة سوکال

اند. در دورة بعد  های گِلی تخت خواب هستیم که همین قسم زنان را روی خود بازنموده شاهد نمایانی مدل

به  (Daems, 2005) دیمزهمانطور که . شوند های گِلی افزوده می نیز به این مدلپیکرهای مردانه  عیالم میانی(،)

رودان هرگز گسترش و دیرپایی نداشته و  روشنی بیان داشته، این قسم از نمایش زنان در ایران برخالف میان

( رواجی برجسته داشته و پیش و پس از آن همواره یعنی حدود پانصد سالگانة عیالم میانی ) ل سهتنها در مراح

 .در حاشیه قرار گرفته است

ذکر این نکته مهم است که  ،از نمونة پیشین« زنانة ب»با عبارت  (۶شکل ) این گونهدر مورد جداسازی 

شوند، اما ژست زایش  های زنانه با این نام خوانده می ها و اندام باتوجه به برجستگی ژست ها آنهرچند هر دوی 

یک پیکر زنانة کامل، بدون آنکه در حال « آل ایده»در گونة نخست )زنانة الف( کامالً با ژست زیباشناسانه و 

، «زنانة ب»یق پیکرهای گونة عبارت دیگر، مصاد ، متمایز است. به(در گونة دوم) انجام کار یا فعالیتی باشد

به نمایش الگویی  دادن فعالیتی خاص، نشان ، بیش ازرود گمان می ها آن ساخت« قالبی»همانطور که از نحوة 

 .از یک پیکر زنانة کامل اختصاص دارند

 ها( آغاز ماخ ازمیالد )دورة سوکال این گونه از نمایش زن روی مهرها نیز همزمان با آغاز هزارة دوم پیش

III( »UTRS ،)اور مرتبط با »های  ؛ در سبکیابد ازمیالد( تداوم می شده و تا پایان دورة عیالم میانه )هزار پیش

. پیکرهای زنانة ب روی مهر (EME« )عیالم میانة قدیم»( و OBRS« )بابِل قدیممرتبط با »(، PEU« )انشانی»

ها را روی  رو، درحالیکه دست به یا یک سکو و از رواند؛ یا به شکل ایستاده روی زمین  در دو ژست نمایان شده

رحالیکه از اند و یا، از دورة عیالم میانه به بعد، در مقیاسی کوچکتر از دیگر پیکرهای صحنه، د سینه قرار داده

به نشانة  شان روی سینه و دست راست ها آنکه دست چپ  شکلی اند، به شکل زانوزده نمایش یافته رخ و به نیم

                                                                 

8
 Crinoline gown 
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ازائی  خاطر که مابه سو بدان توجه است؛ ازیک ویژه قابل است. این مورد دوم بهافراشته به فضای مقابل  احترام

خدمت یا فعالیتی را نشان رو که انجام  ها ندارد و از سوی دیگر، از آن های گِلی یا دیگر رسانه میان تندیس

 های نبرد یا نظامی ارتباط دارد. و عموماً با صحنه دهد می

 گیری ث و نتیجهبح. ۵

یا به تعبیر -رودان جنوبی و خوزستان  مشخصاً میانای دقیقاً زمانی در میان آثار فرهنگی خاورنزدیک ) مهرهای استوانه

سر گذاشتن  شوند که ساکنان این نواحی در حال پشت ( نمایان میازمیالد پیش 3۵۰۰تر شوش؛ حدود  دقیق

گیری  مراتب اجتماعی، شکل هستند؛ نمایانی شهرها، افزایش سلسلههای زندگی  های بنیادین در شیوه دگرگونی

مراتب سکونتگاهی و مواردی از این  ها و سلسله ای، پیچیدگی های تجاری فرامنطقه مند شبکه و گسترش نظام

ای در واقع  شوند. مهرهای استوانه های بنیادین محسوب می های شاخص این دگرگونی از جمله ویژگی ،دست

نه تنها شاخصی برای هویت صاحبان  ها آناند.  ها بوده این دگرگونی« کنندة وضع»همترین ابزارهای یکی از م

ای از تعامالت  گیری و تحکیم گونه تر الگوهایی را برای شکل شوند، بلکه در مقیاسی گسترده خود محسوب می

کنند که تا پیش از حضورشان  می( وضع ای منطقه-قومی و حتی فرا-خانوادگی، فرا-فراانسانی در مقیاس کالن )

ای تمایز  نفسه گونه (، فیشد تر می تر و قیمتی انواع سنگ که به مرور زمان سخت) ها آنممکن نبود. مادّة سازندة 

ای  ساخت که تا پیش از این ممکن نبود؛ اینکه مهرهای استوانه آشکار می ها آناجتماعی را میان صاحبان 

ای نشانة وضعی برای  شد به گردن آویخت، آن را به گونه رنگی را میهای سخت و  ساخته شده از سنگ

کرد. اما این مهرها از  های خاص خود تبدیل می دادن به تمایزات اجتماعی در روابط انسانی به شیوه شکل

همان ابتدا ویژگی دیگری هم داشتند که بحث هویت را از سطح تعامالت شخصی به سطوح باالتری ارتقاء 

شکل تصادفی گزینش  طورحتم به ها به ها و صحنه مایه . این نقشها آنهای روی  ها و صحنه مایه ؛ نقشبخشید می

های زمان خویش باشند، که بنابر چارچوب نظری حاکم بر  نشده و نه اینکه بازتابی از افکار، باورها و ایدئولوژی

تر اینکه اثر  اند. مهم گاهی محوری داشتهگیری آن افکار و باورها نقش و جای این نوشتار، خود در وضع و شکل

های تجاری،  های محتوی توکن این مهرها، به محض نقش شدن روی درپوش کاالها، بستر الواح و سطح گوی

ای شده و همراه با خویش  هایی فرامنطقه های گسترده و پیچیدة تعامالت اجتماعی در مقیاس وارد شبکه

 کردند. گیر میذهنیاتی را ایجاد، وضع، منتقل و فرا

عبارت  ای است. به واسطة مهرهای استوانه های ایجاد و وضع شده به مهر نیز بخشی از بینش-روی-بودن-زن

باستان و پیگیری  دشت شوشانعیالمی و عیالمی -دیگر، مطالعه و بررسی پیکرهای زنانه روی مهرهای پیشا

ای خواهد بود به درک و فهم بینشی که  نجرههای بلند زمانی، پ در مقیاس ها آنروندهای دگرگونی و تحول 

-روی-بودن-توانست در این ادوار نسبت به زن وجود داشته باشد. اما یک نکتة مهم را نباید از یاد برد: زن می

تر  های مینیاتوری در واقعیت جوامع مورد مطالعه یکسان نیست. ابعاد مینیاتوری مهر و اندازه-بودن-مهر با زن

وضعیتی  ،با دیگر عناصر پیرامونی خود ها آنپذیری  کها، عدم تحرّ مایه ی آن، ثبات آن نقشهای رو مایه نقش

کنند  در جامعة خویش زندگی می« انسانی»شکلی  های واقعی که به کامالً متفاوت را از زنان در ابعاد و اندازه

: یکی پیکرهای مینیاتوری و ای دوگانگی بنیادین مواجه هستیم ضرورت با گونه آورد. در اینجا به بوجود می

و « وار-الگو»ی رو خصلت شوند و از همین که مدام تکرار میهای مشخص و خاص  ایستای زنانه در وضعیت

وجود ندارد.  ها آنشناختی کمترین دسترسی به  زنان واقعی که به لحاظ باستان ،و دیگری یابند انتزاعی می
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تأکید و از بکارگیری واژة « پیکرهای زنانه»مهر و -روی-دنبو-همین جهت در این نوشتار به کرات بر زن به

 .شود زنان جامعة عیالم باستان یا مواردی از این دست اجتناب می

ان باستان در این مقاله شوشعیالمی و عیالمی مکشوف از -ای پیشا پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

شان در پنج گروه جای گرفتند. چنانکه  های و محتویات صحنه ها آنبسته به ژست، رفتارها و عناصر پیرامونی 

از نیمة ها در طول زمان ) ر معناداری در پراکنش هر یک از این گونهتوان دید، سیر تطوّ می 1در جدول شمارة 

است تا معنادار، الزم  حتواییر مشود. برای فهم این تطوّ ( مشاهده میازمیالد تا هزار پیش ازمیالد هزارة چهارم پیش

 .شناختی و تاریخی خود مورد بحث قرار گیرند های باستان ها، در بافت مند داده نتایج حاصل از مطالعة روش

 11۰۰مدت نیمة هزارة چهارم تا باستان را در بازة زمانی بلند شوشانهایی که  فارغ از هرگونه پیچیدگی

شناختی در این بازه تشخیص  لحاظ باستان توان سه جریان عمده را به کل میطور میالد فراگرفته، به از  پیش

واکاوید. نخستین جریان به آغاز تکوین و رشد  ها آنمهر را در بستر -روی-بودن-گانة زن های پنج داد و گونه

در شهرهایی  ها« پادشاه-کاهن»گیری نخستین  ساختارهای پیچیدة شهری، سکونتگاهی و اجتماعی و شکل

گرایی فراخانوادگی،  ( اختصاص دارد که تخصصدر دشت شوشان( و شوش )رودان در میاننظیر اوروک )

ای ساختار متمرکز  ای و ایجاد گونه مبتنی بر اصولی فراخانوادگی و حتی فراقبیله رفتارهای جمع  دهی سازمان

(، دشت ازمیالد پیش 29۰۰تا  38۰۰شود. در این بازة زمانی ) های آن محسوب می اقتصادی از مهمترین ویژگی

های  سازی تدریجی زیرساخت رودان جنوبی در حال دگرگون شوشان و سکونتگاه شوش به موازات میان

 مراتبی بود. در بطن این جریان، تر و از اساس سلسله ای نظام انسانی پیچیده اقتصادی به سود گونه-اجتماعی

های کشاورزی، صناعی، رفتارها یا  ای را فعالیت وانهمهرهای است تجسّمیهای  توجهی از بیان بخش قابل

گرفت. هرچند تشخیص جنسیت  تن در کنار معابد دربرمی به هماهنگ جمعی و گاهی نیز نبرد تن های کنش

طور عمده در حال  توان به زنان منسوب نمود به پیکرهای این مهرها دشوار است، آن قسم از پیکرهایی که می

جنسی، همان  های زنانه بدون هرگونه تمایز رهای جمعی هستند. این پیک عی یا کنشهای صنا انجام فعالیت

، روی مهرهای این دوره دیگرعبارت  شوند. به ه قلمداد نمیدهند که پیکرهایی که زنان هایی را انجام می فعالیت

ر در فضاهای دیگ دشوار است و ازسوی ها آنت سو تعیین جنسی یکیکرهای انسانی مواجه هستیم که ازبا پ

یافته و هماهنگ هستند. در این میان البته گونة زنانة  های صناعی یا جمعی سازمان بیرونی سرگرم انجام کنش

ویژه مار( ژستی  شود و در میان عناصر طبیعی )به الف نیز وجود دارد که تنها در این بازة زمانی مشاهده می

 ه به زن درحال زایمان گرفته است.شبی

رودان جنوبی شاهد  گیرد. این هزاره در میان ازمیالد را در برمی ان دوم، سرتاسر هزارة سوم پیشبازه یا جری

هایی از  غرب ایران نیز نشانه آکادی است. در جنوب-ر ساختارهای حکومتی آکادی و پساگیری و تطوّ شکل

با سیل  همهرهای این دور. در میان شود میهایی نظیر شوش، اوان و انشان مشاهده  های محلی با نام حکومت

های آکادی اعم از نبرد قهرمانان، هیوالها و موجودات ترکیبی و جانوران وحشی مواجه هستیم؛  نقشمایه

بسیار دشوار  ها آننحوی که پیکرهای زنانه روی مهرها یا کامالً ناپدید شده، یا در اقلیت مانده و تشخیص  به

ای از پیکرهای  توان نمونه البته می. (Crawford, 2013): گرید بهبرای بحث بیشتر در این زمینه بن -شود  می

مهر های وی بیرون زده است ) رو نقش شده و دو گیاه از شانه ای را یافت که از روبه های شرابه زنانه با لباس

«. آنوشماسی... آکورتوم/مادرش»  ن مضمون که:ای دارد با ای (؛ این مهر کتیبهاز مجموعة روش 21۵۰شمارة 
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تأثیر  تاند از این دوره و تا حدودی تح نامیده شده« آیینی»هایی که در این مقاله  اینکه، نمایانی صحنهمهم 

های صناعی، جمعی و  افتد. همینکه دیگر در میان مهرها صحنه رودان جنوبی اتفاق می فرهنگ حاکم بر میان

 .ای است کم روی مهرهای استوانه های ذهنی، دست گیری گویای دگرگونی جهت شود، نمیدیده زنانة الف 

تا  21۰۰بازة زمانی ) جریان یا سومین در ای هم مهرهای آیینی و هم پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه

تری  متفاوتهای سیاسی و فرهنگی باز هم  جریان ،رسد. در این هزاره میالد( به اوج خود می از  پیش 11۰۰

ویژه از  لحاظ فرهنگی به هایی که بیش از هر زمان دیگری به شوند؛ جریان نسبت به بازة پیشین نمایان می

لحاظ سیاسی شاهد مؤثرترین پادشاهان عیالمی در  پذیرند، هرچند به می ل قدیم اثرهایی نظیر بابِ فرهنگ

در  .(Potts, 1999)رود  تعبیر پاتس از میان می خاورنزدیک باشیم. در زمان سلسلة سوم اور، استقالل شوش به

بیش از همه در قالب مهرهای معروف  )باکترایی(،های فرهنگی آسیای میانه  هایی از شاخصه نشانه ،همین دوره

، متون مربوط به وقف معبد به ایزدبانو «شیماشکی»شود. در میان متون سلسلة  نمایان می« انشانی»به 

 Br 28-31دار:  آجر کتیبه -خواند  می« بانوی دژ»وی را « مِکوبی»ای به نام  شود و ملکه مشاهده می« اینانّا»

(Malbran-Labat, 1995).  جایگاه و نقش خواهر در نیابت سلطنت « ها ماخ سوکال»در متون درباری

در مورد تفاسیر این القاب بنگرید  - خوانند یابد و پادشاهان خود را پسران خواهران پدر خویش می اهمیت می

شخص مرده را « کاراب ایشمی»همین نایبان، ایزدبانو  . در برخی متونِ(Potts, 1999, pp. 163–164)به: 

در میان بناهای شوش . (Potts, 1999, p. 173)کند  همراهی می« اینشوشیناک»تا داوری نهایی خدا 

شده به  شناختی از مکانی به نام خانة زنان وقف منسوب به این دوره براساس برخی شواهد مکتوب و باستان

از  د؛امه دارنیز ادازمیالد(  پیش 11۰۰-1۶۰۰)« میانه عیالم»همین وضعیت در دورة (. همانشود ) معبد یاد می

تا  Br 593-610 (Malbran-Labat, 1995) -« تمپتی آهار»روی متن  های شفاعت زنان خادم معبد آیین

-Br 2075 -خواند  خویش می« نمایندة سعادت»خود را « دختر محبوب»که « اینشوشیناک-شیلهاک»متن 

2094 (Malbran-Labat, 1995)  ها بانوی خالق سرچشمه»را « گیر پینی»و در جایی دیگر ایزدبانو »- Br 

2095-2112 (Malbran-Labat, 1995). های عریان زنانه  شناختی این دوره با وفور تندیس در بسترهای باستان

ای را  اند. روی مهرها نیز پیکرهای زنانه شکلی قالبی ساخته شده ای مواجه هستیم که به گرایانه و کامالً واقع

کنند.  می یابیم که یا میانجی شخصی نزد ایزد اعظم هستند و یا وی را تا نزد پادشاه جلوس کرده همراهی می

در بستر همین بازة زمانی و  ،چنانکه در بخش تحلیل و نتایج توصیف شد« زنانة ب»از سوی دیگر، گونة 

گرایی همراه با فضایی سراسر آیینی و  شوند. واقع زده نمایان می-مکانی رشد یافته و در دو حالت ایستاده و زانو

 .شود های این دوره به زیبایی محقق میکامالً فراتر از زندگی روزمره تناقضی است که روی مهر

شوشان ای در  مهرهای استوانه-روی-بودن-دهد که زن های مورد مطالعه نشان می نتایج تحلیل داده

محتوایی و موضوعی معنادار را  تطوّر یک سیر ،ازمیالد تا پایان هزارة دوم پیش ها آن، از آغاز نمایانی باستان

های تظاهرشان  توجه با اقتضائات اجتماعی و سیاسی زمینه و بافت شکلی قابل به کهسر گذاشته  پشت

ازمیالد با  غرب ایران تا پایان هزارة دوم پیش ای جنوب روی مهرهای استوانه ،اند. بنابراین همبستگی داشته

در نسبت مهرهای مورد مطالعه -روی-بودن-ناپذیر مواجه نیستیم. زن پیکرهای زنانة ایستا، منفعل و دگرگونی

های  ها و وضعیت بدون این زمینه است. امری سیّال بوده شناختی و تاریخی خویش های باستان وضعیت با

ای وجود ندارد که ورای اقتضائات  واره-بودن از پیش محقق و الگو-گونه زن شناختی و تاریخی، هیچ باستان
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 ،ازمیالد ا آغاز هزارة دوم پیششود که ب د. مشاهده میشوسیاسی، در ادوار مختلف مورد بحث تکرار -اجتماعی

و زن صناعی و روزمره که  ای پدیدار شده ت معطوف به پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهگسستی در ذهنیّ

بدنی با مرد روی مهر است، جای -های جنسی ش روی مهر در باالترین درجة ابهام در رابطه با تفاوتمدر تجسّ

ای که تنها با  دهد و نیز پیکر زنانه اضر در رویدادهای فراتر از روزمره میخود را به پیکر آیینی، بزک کرده و ح

 .شود یافتة خویش تعریف می گرایانه و برجستگی ت زنانه، واقعجنسیّ-بدن

مهر و دیگر شواهد -روی-بودن-هماهنگی موجود میان وضعیت زن ،توجه در این زمینه دیگر نکتة جالب

ای،  بافت و معاصر با آن است. نمود زنانگی روی مهرهای استوانه شناختی و محتویات اسناد تاریخی هم باستان

از ژست، کنش و بسترها و عناصر درگیر در کنش در هر یک از  اند عبارتهای مختلف مورد اشاره که  در جنبه

هایی هستند که از دیگر مواد  ها و شاخصه دهندة همان وضعیت روشنی بازتاب ای مورد بحث، بهه دوره

 .شود ها استناد می شناختی و اسناد تاریخی مربوط به آن دوره باستان

مهرهای -روی-بودن-کند که زن این هماهنگی توجه را به چارچوب نظری این مقاله و این نکته عطف می

دورة خود  غرب ایران صرفاً بازنمود اوضاع و احوال زنان هم می و عیالمی مکشوف از جنوبعیال-ای پیشا استوانه

طور کامل از تیررس نگاه هر  سادگی زنان واقعی درگیر در زندگی روزمره که به توان به نیست و نمی

ت. پیکرهای ذات دانست و بدان فروکاس مهر هم-روی-بودن-اند را با زن شناس و مورخی بیرون مانده باستان

کنند، چنانکه گویی ذهنیتی از  های مذکور، زنان آن دوره را بازنمایی نمی زنانة روی مهرها در هر یک از دوره

پیش موجود را منعکس ساخته یا همچون نگاتیوهای عکاسی رفتارهای زنان عصر خود را ظاهر کنند. 

تر را صورت  و ملموس خویش کاری عمیق« مادّی»ای، بنابر اقتضاء  پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

کنند و این کار را با ادغام  بودن وضع می-ای الگو و ذهنیتی مشخص را نسبت به زن بخشند؛ در هر دوره می

بخشند. اتفاقاً در اینجا بحث بر سر این  می روی سطح مهرها تحقق میتجسّ-های روایی پیکر زنانه درون بافت

ای  های متافیزیک یا اسطوره ایزدبانوان یا موجودات و شخصیت« بازنمود»ه نیست که آیا این پیکرهای زنان

قائل شد.  ها آنتوان چنین نسبتی را برای  های صناعی و جمعی نمی هستند یا خیر؛ کمااینکه در مورد گونه

ضور تر این است که بازنمود بودن تنها نیمی از جایگاه این پیکرهای زنانه است؛ نیم دیگر، ح نکتة اساسی

شیوة خاص خود  را به ها آن ةان بکار برندها و اذهان مردم لی یافته و چشمملموسی است که روی سطوح گِ

سازند. از  عبارتی، تنها محصول باوری خاص نیستند و خود متقابالً باوری خاص را می دهند؛ به جهت می

ای بازنمود  گونهتر و اساطیری باشند )توانند ایزدبانو یا نمایندگان موجودات بر در یک زمان هم می ،رو همین

شان، در بسترهای کنشی  ( و هم با توجه به مادّی و ملموس بودن خواص خود و رسانة دربرگیرندهانتزاعی

تواند  شود؛ ذهنیتی که می بودنی وضع کنند که در زندگی روزمره تجربه می-ذهنیتی را نسبت به همان زن

 قاز طریهای روزمره به فعالیت مشغول هستند مشابه و یکسان نباشد، اما  لزوماً با زنان واقعی که درون بافت

 .یابد پیکرهای زنانة روی مهر فراخوانی شده و به شیوة خاص خود واقعیت می

های کنونی درباب آثار فرهنگی و  ها یا معناکاوی شناسی شناسی وضعی جایگزین نشانه بنا نیست نشانه

-روی-بودن-شناختی پیکرهای زنانه و زن های روایی و اسطوره اکاوی جنبهطورحتم و می شود. بههنرهای تجسّ

توان آن را به  موضوعی مهم است که می ها آنهای انتزاعی و بازنمودی  مهرهای مورد مطالعه و استخراج زمینه

ثار و شناسی وضعی با نگریستن به مادّیت این آ شناسی زبانی پی گرفت. نشانه جد و مبتنی بر الگوهای نشانه
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آید و آن دسته از معانی که تا  به بار می ها آنگرانه با  بازنمودی که در عمل و در جریان تعامل کنش-اثراتی فرا

هایی از امکان و  خواهد جنبه شکلی بالقوه وجود دارند، تنها می پیش از گیرایش مادّی با این مصنوعات صرفاً به

-بودن-را عیان ساخته و نشان دهد. همانطور که در این مقاله نشان داده شد، زن ها آنچگونگی معنایابی 

کند که امکان اندیشیدن به الگویی از  ای از ذهن عمل می مهر و مادّیت این گونه از بودن، چونان افزونه-روی

و چنانکه گذشت، کند؛ الگویی که البته ایستا نیست  بودن را فراهم ساخته و آن را درون جامعه تصویب می-زن

 .شود فرهنگی، فعاالنه دگرگون می-سیاسی-های اجتماعی بسته به دگرگونی

 

 هاپیوست
 

 
 (.Roach, 2009: fig 340) گونة صناعی :1 شکل

 

 
 (.Roach, 2009: fig 293): گونة زنانة الف2 شکل

 

 
(. Roach, 2009: fig 479) گونة جمعی :3 شکل
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(. Roach, 2009: 2397): گونة آیینی 4 شکل

 
 (.Roach, 2009: fig 3) : گونة انشانی۵ شکل

 
(. Roach, 2009: fig 2639) : گونة زنانة ب6 شکل
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 های زنانة مورد مطالعه. های مختلف پیکره : سیر تطوّر توزیع گونه1جدول 

 ب زنانگی آیینی الف زنانه جمعی صناعت سبک دوره

 STS 12 3 4 -- -- دو شوش

 JNRS 3 -- -- -- -- سه شوش

 STF -- -- 1 -- -- سه شوش

 -- -- -- -- -- -- آکاد و اوان

 UTRS -- -- -- 13 -- سه اور

 PEU -- -- -- 1 -- سه اور

 OBRS -- -- -- 1 3 سوکالماخ

 EME -- -- -- -- 2 میانه عیالم

 مأخذ: نگارنده.
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