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مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش  از منظر ریخت  شناسی*
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2 استاد  د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه سيستان و بلوچستان، زاهد ان، ایران.
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چکید ه
توليد ات کاربرد ی و هنری ایران د ر عصر مفرغ توسعه پيد ا کرد ه بود . شوش نيز د ر این د وره از تحول و توسعه 

از حد ود  نيمه  ی د وم هزاره سوم ق.م شروع شد .  چشم گيری برخورد ار شد ه بود . شيوه تند یس  گری د ر شوش 

پيکرک  تراشی شوش شامل پيکرک  های حيوانی و انسانی است. تعد اد  پيکرک  های زنان نسبت به مرد ان بيشتر 

است. تند یسک  های زنانه د ر اوایل عصر مفرغ متأثر از د وره متأخر   )مس و سنگ( بود ه و از حالت انتزاعی به سوی 

واقع  گرایی تحول پيد ا نمود ه  اند . ساخت پيکرک  های زنانه به عنوان نماد های توليد مثل، ماد رانه و پيشکش د ارای 

به پرسش مطرح شد ه می  باشد :  پاسخ د اد ن  این پژوهش  از  بود ه است. هد ف  بيشتری  تنوع ظاهری  کاربرد  و 

سير تحول پيکرک  های زنانه د ر شوش از منظر ریخت  شناسی چگونه بود ه  است؟ پيکرک  ها د ر ابتد ا به صورت 

ابتد ایی و بد وی ساخته شد ه  اند  و به لحاظ باورها و اعتقاد ات، اغراق  هایی د ر برجسته  سازی نماد ها و نشانه  های 

زنانه پيکرک  های برهنه انجام شد ه   است. تند یسک  های پوشيد ه  ای نيز وجود  د ارند  که با د قت د ر جزیيات اجزای 

بد ن، صورت، آرایش مو، جواهرات و لباس  های منقوش همراه با اصول و شناخت اند ام انسانی به حالتی واقع گرایانه 

ساخته شد ه  اند . این موضوع به اهميت جایگاه زن د ر تمد ن شوش عصر مفرغ اشاره د ارد . پژوهش حاضر به روش 

توصيفی ـ تحليلی و با استفاد ه از د اد ه  های کتابخانه  ای انجام شد ه  است.

واژه های کلیدی
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پی د اشت.  د ر  تحوالت عظيمی  انسانی  برای جوامع  برنز  د ر عصر 
بشر موفق به بکارگيری مفرغ- آلياژی از مس و قلع- می شود . »بد ون 
این  د ر  اولين بار  برای  آلياژی که  فلز  عنوان  به  مفرغ  پيد ایش  ترد ید  
د وره ظهور پيد ا کرد  از مهم ترین پيشرفت های فناورانه عصر مفرغ به 
شمار می آید «   )طالیی، ۱۳88، 42(. تاریخ تقریبی عصر مفرغ »برنز« 
ایران حد ود  ۱500 تا۳000 ق.م است. این د وره ی فرهنگی به د ليل 
ساخت و کاربرد  فراوان اشياء مفرغين به این نام خواند ه می شود      )نوری 
شاد مهانی، ۱۳۹۳، 75(. د ر این زمان توليد  پيکرک ها از شمال غرب 
ایران به سمت شمال شرق، شرق و جنوب راه می یابد . شوش یکی از 
بزرگترین و پراهميت ترین مناطقی است که د ر این عصر با توليد  انبوه 
پيکرک های زنان رو بروست. اهميت ساخت تعد اد  زیاد  پيکرک های 
زنانه شوش د ر عصر مفرغ را همچون د یگر اد وار پيشين را می توان به 
اند یشه های باروری یا برکت خواهی، پرباری، پيشکش برای خد ایان، 
عشق مربوط د انست. این د وره هم زمان با تمد ن عيالم می باشد  که از 
ـ ۱۳00/ ۱250  آغاز د وره عيالمی تا اواسط د وره عيالم ميانی   )۳۱00 
ق.م( است. با توجه به اهميت تمد ن د یرینه و غنی د ر ایران باستان کتب 
بسيار و پژوهش های فراوانی د ر این زمينه نوشته شد ه است: پير آميه 
د ر کتاب »تاریخ عيالم« به ترجمه شيرین بيانی   )۱۳72( به حکومت 

و  »تند یس گری  کتاب  د یمز  اورلی  است.  پرد اخته  شوش  د ر  عيالم 
شمایل نگاری د ر ایران پيش از اسالم« ترجمه علی اکبر وحد تی)۱۳88( 
به نگارش آورد ه است. پيرآميه د ر کتاب »شوش شش هزارساله« به 
از پيکرک های شوش اشاره  ترجمه علی موسوی  )۱۳8۹( به تعد اد ی 
د ارد . عزت اهلل نگهبان د ر کتاب »شوش یا کهن ترین مرکز شهرنشينی 
با  است.  پرد اخته  باستانی شوش  محوطه  قد مت  به   )۱۳۹0( جهان« 
به پيشينه غنی شوش د ر فرهنگ و هنر اسطوره ای و ساخت  توجه 
مطرح  پرسش  این  زنانه،  تند یسک های  از  مالحظه ای  قابل  تعد اد  
می شود : سير تحول پيکرک های زنانه د ر شوش از منظر ریخت شناسی 
د ارای  گوناگون،  د رکاربرد های  زنانه  پيکرک های  است؟  بود ه  چگونه 
ظرافت همراه با د قت د ر جزیيات و همچنين با تأکيد  بر اند ام های زنانه 
هستند ؛ و از حالت ابتد ایی و خالصه شد ه به واقع گرایی گرایش د ارند . 
هد ف از پژوهش حاضر با توجه به ریخت و ظاهر پيکرک های زنانه د ر 
شوش بررسی روند  تحول آن هاست که د ر این پژوهش سعی شد ه با 
توجه به ۱5 نمونه انتخابی از پيکرک ها  و د سته بند ی آن ها د ر سه 
گروه پيکرک های برهنه، پرستشگران، زنان اشرافی و د رباری به پاسخ 
توصيفی ـ  روش  به  تحقيق  است  ذکر  به  الزم  رسيد .  مطروحه  سوال 

تحليلی انجام شد ه است.

مقد مه

 موقعیت شوش د ر عصر مفرغ

د شت  مراکز  پرجمعيت ترین  از  یکی  تاریخ  اوایل  د ر د وران  شوش 
مرکز  که  شوش  شهر  عالوه بر  است.  بود ه  ایران  د ر جنوب  خوزستان 
این د شت بود ه، وسعت آن به حد ود   85 هکتار می رسيد ، مرکز بزرگ 
اهميت  حائز  هرکد ام  که  د اشته  وجود   د شت  این  د ر  نيز  د یگری 
بود ه اند  و جمعاً وسعتی حد ود ۳700کيلومتر مربع را د ر آن د وران د ر 
بر می گرفته اند    )نگهبان،۱۳۹0، ۱8(. این شهر، با پهنه ای حد ود  ۱2 
کيلومتر مربع د ر شمال باختری خوزستان د ر مسير راه اصلی اهوازـ 
و ۱5  د رجه  و 48  پهنای شمالی  د قيقه  و ۱2  د رجه  د ر۳2  د زفول، 
د ارد    )قد یانی،  قرار  گرینویچ  نيمروز  به  نسبت  خاوری  د رازای  د قيقه 
بود ه  مسکونی  ق.م  سال  حد ود 8000  از  شوش  د شت   .)57،۱۳87
تاریخ  از  پيش  د وران  از  شوش  شهر   .)8  ،۱۳8۹ است   )محمد یان فر، 
یعنی از حد ود  اواخر هزاره پنجم ق.م مرکز تجاری و اقتصاد ی د شت 
خوزستان بود ه و د ر د وران عيالم کهن، ميانه و نو همين نقش را ایفا 
کرد ه و از عظمت خاصی برخورد ار بود ه است )نگهبان،۱۳۹0، ۳56(. 
کار حفاری شوش از اواسط قرن ۱۹ ميالد ی توسط باستان شناسان 
فرانسوی شروع شد  )کرمی،  ۱۳۹۱، ۹۹(. الیه های ۱۳ تا ۱6 مربوط به 

د وران تاریخی شوش و عيالم است )نگهبان، ۱۳۹0، ۱7۳(. 

پیکرک های برهنه

د وم  نيمه  حد ود   از  شوش  برهنه   زنانه  پيکرک های  انبوه  توليد  
انتزاعی  پيکرک هایی  هنوز  زمان  این  د ر  شد .  آغاز  پ.م  سوم  هزاره 
ساخته می شد  که به د ليل سينه های افزود ه و مثلث شرمگاهی حکاکی 

تشخيص  می توان  را  آن ها  زن بود ن  چين د ارشان،  نقطه  گاه  و  شد ه 
د اد   )تصویر  ۱(. اما د ر برخی موارد  جنسيت با د و نوار گلی نشان د اد ه 
شد ه است. د ر این پيکرک ها استفاد ه از گرد ن بند های بزرگ متد اول 
بود ه و گاه با گلوله های گلی که د رون سوراخ های کوچک روی گرد ن 
این پيکرک ها همگی ویژگی  فشار د اد ه شد ه، نمایش د اد ه شد ه اند . 
مشترکی د ارند : ساق و پای آن ها پایه ای را می سازد  که د ر قسمت 
سينه بند   یک  شوش  از  د یگری  پيکرک های  است.  شد ه  گرد   پایين 
برهنه  زنانه  پيکرک های  د ر  د ارند    )د یمز،   ۱۳88،  ۳8(.  هم  ابتد ایی 
خطوط  و  ها  برطرح  شوش،  د ر  مخ  سوکَّل  و  شيماشکی  د وره های 
بد نی و تکامل اجزای صورت تأکيد  شد ه است. د ر د وره ی شيماشکی 
می گرفته  صورت  بد ن  خطوط  نمایش  د ر  اند وزی هایی  تجربه  هنوز 
شد ه  ساخته  پوستان  سياه  مشخصه های  با  پيکرک ها  برخی  است. 
است   )همان، 40(. د ر د وره ی شاهان شيماشکی   )2۱00ـ ۱۹28 ق.م( 
پيکره ها پر زینت تراند . تند یسی از این د وره یافت شد ه که با حمایلی 
بر د وش و خلخال هایی د ر پا، بر پایه ای ایستاد ه و گيسوان بلند ش به 
زیبایی آرایش یافته است )طاهری و طاووسی، ۱۳8۹، 56(   )تصویر 2(. 
د ر نيمه اول هزاره د وم ق.م. )د وره حاکميت سوکَّل مخ( پيکره های 
زنان به طور فزایند ه ای واقعی هستند ، هنوز مجسمه ها برهنه تصویر 
شد ه اند  و د ست هایشان را زیر سينه های خود  قرار د اد ه اند . ویژگی های 
و  قالب حک شد ه  د ر  بلکه  نمی شد ه  اعمال  با جزیيات  صورت شان 
حتی  و  گرد نبند (  مثال  عنوان  بيشتر   )به  تزیينات  با  شان  جزیيات 
 Goodarzi -( نوارهای ضربد ری بين سينه هایشان اضافه شد ه است

.)Tabrizi, 1999, 138
د ر  ساخت  )۱450- ۱۱0پ.م(    ميانی  عيالم  د ر    زمان  فرمانروایان 
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پيکرک بر اعضای بد ن و اجزای صورت تأکيد  می شد ه است. پيکرک 
با  آن ها  صورت  شد ه،  ترکيب بند ی  واقع گرایانه تری  شيوه ی  به  زنان 
را  اکنون می توان برجستگی مرکزی  جزیيات نشان د اد ه شد ه است. 
شاهد  بود . د ر د وره ی سوکَّل مخ می توان به وضوح نتيجه ی توليد  انبوه 
پيکرک  های سفالين را مشاهد ه کرد . اگر برخی استثناها را کنار نهيم، 
به نظر می  رسد  که تمامی زنان د ستانشان را به زیر سينه های خود  نگه 
د اشته اند . بخشی از موها د ر د اخل د ستاری که د ر باالی پيشانی قرار 
د ارد  به هم متصل شد ه اند . بقيه ی موها آویزان است و روی گوش ها 
را پوشاند ه است. گاهی اوقات چنان به نظر می رسد  که گویی موها د ر 
زیر کاله ساد ه ای که لبه های آن کاماًلً د ر سر محو شد ه و خود  را نشان 
نمی د هد ؛ جمع شد ه است. تقریباًً هميشه پلک چشمان، د و تایی به هم 
فشرد ه شد ه است. ناف آن ها با یک حفره ی مد ور که بين یک یا چند  

شيار زایمان ایجاد  شد ه نشان د اد ه شد ه است   )د یمز، ۱۳88، 4۱(.
واقع گرایانه پيکرک های  نمایش   د ر د وره عيالم ميانی د ر شوش 
پيکرک های  مشخصات  همان  با  زنان  است.  شد ه  بارزتر  برهنه  زنانه 
د ليل  به  آن ها  آنکه همگی  با وجود   و  د وره سوکَّل مخ ساخته شد ه 
استفاد ه از قالب د ر ساختشان به صورت انبوه توليد  شد ه اند ، ولی از 
نمونه های د وره سوکَّل مخ ظریف تر هستند . نمایش جزیياتی همچون 
انگشتان، ابروان، زانوان و پاها متد اول شد ه است. د ستار روی پيشانی 
که بخش هایی از موهای موج د ار د ر زیر آن نشان د اد ه شد ه با نقوشی 
به شکل گيس بافته یا خطوط عمود ی راستی که بين خطوط مشبکی 
نقش شد ه، تزیين یافته است. د ر جلوی این د ستار گاهی باد بزن شکل، 
باز هم برجستگی مرکزی د ید ه می شود  که د ر این جا به شکل یک 

د ایره نشان د اد ه شد ه است   )همان(   )تصویر۳(. 
برتن د ارند .  بود ه و بعضی د یگر جامه  از مجسمه ها عریان  بعضی 
مجسمه هایی که سينه های خود  را د ر د ست گرفته اند  عموماً عریان 
هستند  و حالت خاصی را ابراز می نمایند  پاها تا ناحيه زانو الغر ساخته 
شد ه ولی قسمت های ران بسيار چاق اند ، با وجود ی که انگشتان پاها 
نمایش د اد ه شد ه ولی د ر زیر پاها د ر بعضی از نمونه ها چند  رد یف الیه 
که شاید  نمایشگر پایه مجسمه باشد  مشاهد ه می گرد د  و تعد اد  این 
الیه ها د ر مجسمه های مختلف متفاوت است. این نحوه ساختمان به 

خصوص نمایش سينه ها با د ست و تشد ید  د ر نمایش ران ها شاید  د ليل 
بر آن باشد  که این نوع مجسمه ها رب النوع های باروری وحاصلخيزی 

مانند  ایشتار را معرفی کنند    )نگهبان، ۱۳72، ۱76(   ) تصویر4(.
اغلب سينه بند   با طرح جناغی نقش شد ه و گاهی با نوعی زینت 
آالت و جواهر د ر جای خود  د ر بين سينه ها نگه د اشته شد ه است. 
زنان گوشواره های گرد  و د رشتی به گوش د ارند ، و طوقی پوشيد ه اند  
که گاه تعویذی به شکل یک ستاره د ر خود  د ارد . د ر مرحله ی معينی 
از د وره عيالم ميانی، پيکرک های زنانه برهنه به سبک اند ک متفاوتی 
به  زد ه اند ،  چنگ  خود   سينه های  به  زنان  همگی  شد ه اند .  طراحی 
گونه ای که انگشت شصت شان خميد ه نيست و از د یگر انگشتان آن ها 
با  جنسيت  زمان  این  د ر  است.  رسيد ه  بغل شان  زیر  به  و  شد ه  جد ا 
مليان  تل  و  هفت تپه  د ر  است.  شد ه  د اد ه  نشان  افقی  د وایر  رد یف 
نيز همين شمایل نگاری د ید ه شد ه است. این نوع پيکرک های عيالم 
ميانی شوش، پيوسته تکامل یافتند  تا آن که به شکل لوحه های کاماًلً 
بزرگی  بی نهایت  خاصره  لگن  با  گاه  که  آمد ند   د ر  سفالينی  مسطح 
نشان د اد ه شد ه اند . د ر این سير تکاملی به سوی اشکال چاق و فربه 
می توان چهار گروه را تشخيص د اد : نخست پيکرک هایی با سرین های 
کوچک و سينه بند  تک بند ی، پد ید  آمد    )د یمز، ۱۳88، 42(   )تصویر5(. 
این زنان د ر هر د و مچ د ست یک جفت د ستبند  ساد ه و د ر هر پا یک 
خلخال د ارند . گروه د وم نيز شبيه گروه اول است   )تصویر  6( سرین این 
پيکرک ها تا حد ی پهن تر و سينه بند  آن ها ضربد ری است. نرمه گوش 
یا گلی  فلزی  آن حلقه  به  و سوراخ شد ه که  بزرگ  پيکرک ها  برخی 
آویخته است. بر روی سينه پيکرک یک تعویذ ستاره ای شکل د ید ه 
سينه بند   چهارگوش،  سينه  سنجاق  یا  جواهر  تزیين  نوعی  می شود . 
به د و  نگه د اشته است. خطوط ممتد  روی شکم  بين سينه ها  را د ر 
خط حکاکی شد ه نيم د ایره ای د ر زیر ناف نشان د اد ه شد ه است. گروه 
ضربد ری  سينه بند   هم  باز  و  فراخ  شانه  و  سرین  پيکرک ها  از  سوم 
شد ه  بلند تر  و  ظریف تر  زیباتر،  پيشانی  روی  د ستار  د ارند   )تصویر7(. 
و چشمان آن ها باد امی شکل است   )همان(. آخرین گروه از پيکرک ها 
که به د وره عيالم ميانه تعلق د ارند  عموماً معرف الهه هایی هستند  که 
به صورت برهنه نشان د اد ه شد ه اند . سينه ها و لگن، بزرگ تر از حد  

 

تصویر 1، سمت راست- پیکرک زنانه، گلی، د وره اوان، شوش. مأخذ: )طاهری، 1393، 113(
)www.pinterest.com( :تصویر2، وسط- پیکره برهنه، شوش، د وره شیماش. مأخذ

تصویر3، سمت چپ- پیکره برهنه، شوش، عیالم میانی. مأخذ: )د یمز، 1388، 145(
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معمول تصویر شد ه و د ارای گرد نبند ، گوشواره و د ستبند  هستند  و 
موهایشان آرایشی استاد انه د ارد . یک آویز د ر گرد ن د ارد  که تا ميان 

سينه ها امتد اد  یافته است   )جام تير و د یگران، ۳0،۱۳8۹( )تصویر8(.
روبرو  از  ایستاد ه  را  برهنه ای  جوان  زن  پيکرک ها  این  د ر نتيجه، 
د ر حالی که سينه های خود  را د ر ميان شست و چهار انگشت د یگر 
با تزیينات و آرایش موی  گرفته نشان می د هد . این پيکرک ها عموماً 
نيز  نمونه های ملبس  د ر  د اد ه شد ه اند ، حتی  نشان  با جزیيات  پرکار 
این حالت د ید ه می شود . د ر باالی موی فر و پر چين و شکن، روی 
با  نواری  آن  روی  که  گالبتون  یا  قيطان  از  ضخيم  د ستاری  پيشانی 
نقطه چين های کند ه شد ه، د ر باالی پيشانی قرار گرفته و قسمت باالی 
و  پيرایه ها  با  اغلب  برهنه  پيکرک های  است.  پوشيد ه  و  برجسته  آن 
تزیينات اضافی مانند  د ستبند   )النگو(، خلخال، گرد نبند ، کمربند  د ور 
مرکزی  مهره  از یک  که  با طرح جناغی  متقاطع  نواری  و  نشيمنگاه، 
ميان د و سينه عبور می کند  نشان د اد ه شد ه اند  )آذرپی، ۱۳8۱، 24(. 

زنان  آن  د ر  که  هستند   د یرینه  سنت  یک  یاد آور  پيکرک ها  این 
نقل می کند   از گيرشمن  د یمز  بود ند .   8 به شکل  یا  ویولن  به شکل 
تمثال های  و  بت ها  شوش،  ميانی  عيالم  د وره  پيکرک های  که»این 
را  آن ها  بارد اری  د وران  طول  د ر  زنان  که  بود   َمنزات  باروری،  الهه 
نزد  خود  نگه می د اشتند  تا از بچه متولد نشد ة آنان حفاظت کند . از 
آن جا که اغلب این پيکرک ها د ر زمان حفاری به صورت شکسته از 
کوچه و معابر پيد ا شد ه، گيرشمن مد عی شد ه است که بعد  از تولد  
نوزاد ، این پيکرک ها د یگر به کار نمی آمد ه و بنابراین به د ور اند اخته 
ميانی  عيالم  د وره  با  شوش  د ر  برهنه  زنانه  پيکرک های  می شد ه اند . 
به پایان رسيد «   )د یمز، ۱۳88، 4۳(. از مقایسه تند یس های زنان که 
تاکنون یافت شد ه به ساد گی می توان فهميد  که بخش های مربوط به 
زایند گی یعنی سينه ها، شکم، لگن و بخش زنانگی مرکز توجه بود ه و 

د ر د ایره ای محد ود  می شود  )زابلی نژاد ، ۱۳88، ۳8(.

 

 

تصویر4، سمت راست- پیکرک برهنه، شوش. مأخذ: )نگهبان، 1372، 185(
)www.pinterest.com( :تصویر5، وسط- پیکره برهنه، شوش، عیالم میانی. مأخذ
)www.Louvre.fr( :تصویر6، سمت چپ- پیکره برهنه، شوش، عیالم میانی. مأخذ

)www.metmuseum.org( :تصویر7، سمت راست- پیکره برهنه، شوش، عیالم میانی. مأخذ
)www.pinterest.com( :تصویر8، سمت چپ- پیکره برهنه، شوش، عیالم میانی. مأخذ
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پرستشگران 

از نمونه پيکرک های پرستشگر، به پيکرک الهه ای که آ. اسپيکت 
مخ ها  سوکَّل  د وره  به  متعلق  و  نمود ه  معرفی  الما  الهه  عنوان  تحت 
می باشد ، می توان اشاره نمود . »این پيکرک د ر حاليکه ایستاد ه د ست 
راستش را به نشانه احترام د ر جلو سينه آورد ه و به احتمال قریب به 
یقين د ست چپ آن قرینه د ست راستش بود ه است   -که از بد ن جد ا 
پشت  ناحيه  از  اثر  این  د ارد .  تن  بر  چين د ار  مطبق  لباسی  و  شد ه- 
صاف می باشد ؛ د و حفره ایجاد  شد ه بر روی بد ن ثابت می کند  که به 
وسيله ميخ هایی بر روی د یوار معبد  نصب می شد ه است، این پيکرک 
از  است.  آمد ه  د ست  به  به سال ۱۹۳۳م.  د ر شوش  مکنم  د .  توسط 
د یگر ویژگی های این پيکرک می توان به صورت پر گوشت و چشمان 
بزرگ، کالهی کوتاه بر روی سر و موهای جمع شد ه د ر پشت گرد ن 
اشاره نمود . این الهه جزء معد ود  الهه هایی است که د ر معابد  د ون ژون 
است«   )محمد ی فر، ۱۳75، ۱2۹-۱۳0(   )تصویر  آمد ه  به د ست  شوش 

.)۹
شد ه  پيد ا  سنگی  زنانه  پرستشگر  پيکرک  تعد اد ی  نيز  شوش  د ر 
است. این پيکرک ها که بين2800 تا 2600 پ.م. تاریخ گذاری شد ه اند ، 
یک لباس کوناکِس   )پوشش پشمی( شاخص سومری پوشيد ه اند  که تا 
از  لباس متشکل  این  که  نظر می رسد   به  است.  زانو می رسيد ه  روی 
بازوی چپ  و  به روی شانه ها  از یک طرف  است که  پارچه  تکه  یک 
اند اخته شد ه و سينه راست را نپوشاند ه است. موی این پيکرک ها به 
صورت صاف د ر پشت شانه ها  فرو ریخته است. د ر نمونه شناخته شد ه، 
نامعلومی  و شیء  د اد ه  قرار  پستان های خود   زیر  د ر  را  د ستان خود  
را به د ست گرفته اند    )تصویر  ۱0(. احتماالً چشمان این پيکرک ها را با 
ماد ه د یگری پرکرد ه اند . سر سالم مجسمه ای از همين گونه شاهد ی بر 
این مد عاست. د ر حد قه چشمان سر مذکور هنوز مواد ی که شاید  قير 
باشد  باقی ماند ه که مرد مک چشم د ر آن ثابت می شد ه است )د یمز، 

 .)44 ،۱۳88

اثر مفرغی د یگر، پيکرک زن نيایشگری با کبوتری د ر د ست است 
که از اشيای تد فينی یا وقفی مجاور معبد  این ـ شوشينک د ر شوش 
لباس  ميالد  می رسد .  از  پيش  د وم  هزاره  اواخر  به  آن  تاریخ  و  بود ه 
این پيکرک به ویژه تزیين پولک د وزی آن عيالمی است. عالوه بر آن، 
د ر  پرند ه(  این مورد   )د ر  را  به شيوه عيالمی ها حيوانی  نيایشگر  زن 
برابر سينه گرفته و آن را به عنوان قربانی به پيشگاه یکی از خد ایان 
کشيد ه  زمين  روی  عيالمی  زنان  لباس  سبک  به  وی  د امن  می برد . 
می شود  و تنها نوک پا از زیر د امن پيد است و د ر نتيجه انتهای د امن 
همچون قاعد ه مخروط، نقش پایه مجسمه را به عهد ه می گيرد . نحوه 
افتاد ن د امن که کاماًلً طبيعی است اشاره بر جنس نرم و لطيف پارچه 
نشان  را  سرین  برجستگی  گونه ای چشمگير  به  نتيجه  د ر  د ارد .  آن 
بيرون  به  رو  انحنای  نيز  و  د امن  جلو  آن، چين  از  گذشته  می د هد . 
انتهای آن که اشاره بر بلند ی بيش از حد  و نرمی و لطافت آن د ارد ، 
به پيکره بخشيد ه است )مجيد زاد ه،۱۳70، 84ـ85( را  جلوه خاصی 

)تصویر۱۱(.                

زنان اشرافی و د رباری

شاید  چشمگيرترین یافته از عيالم که تاکنون از شوش به د ست 
آمد ه پيکره همسر اونتشـ  نپيریش به نام نپيرـ  اَسو  باشد  که از مفرغ 
ریخته شد ه و بلند ی آن به ۱/2۹ متر می رسد . این پيکره از الیه های 
فوقانی اتاقی د ر معبد  نين خورسگ به د ست آمد ه است   )پاتس، ۱۳۹۱، 
۳۳8ـ ۳۳۹(. مجسمه ی برنزی۱750کيلوگرمی ملکه ناپيرآسو متعلق 
به حد ود  هزاره سوم ق.م »عهد  طالیی« عيالم نيز نشان د هند ه اهميت 
موفقيت د ر اجتماع و ارزش اصل ماد ینه هستی د ر بنيان های تفکر 
عيالمی است   )د اد ور،  ۱۳8۹، ۱08(. این پيکره د ر ميان صد  مجسمه 
نگهد اری  پاریس  لوور  موزه ی  د ر  اکنون  شوش،  کشف شد ه  مفرغی 
می شود . روی د امن مجسمه مفرغی لباس ملکه »ناپيراسو« به زبان 
انزانی و به خط ميخی کتيبه ای نقر شد ه است که برای نخستين بار 

 

)www.pinterest.com( :تصویر 9، سمت راست- الهه د ر حال نیایش، اوایل هزاره د وم ق.م، شوش. مأخذ
تصویر10، وسط- پرستشگر ماد ینه، 2800  ق.م، شوش. مأخذ: )د یمز، 1388، 147(

)www.pinteresrt.com( :تصویر11، سمت چپ- زن نیایشگر با کبوتری به د ست، اواخر هزاره د وم ق.م، شوش، مفرغ. مأخذ
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بوسيله»پرشيل« خواند ه شد )قد یانی، ۱۳87، ۱58(. شکل کلی آن به 
با د امن زیبایی پوشيد ه شد ه به شکل  تنه  پایين  شکل استوانه است. 

زنگ بلند ی با انحنای بسيار مالیم است. 
نوار پهنی با شرابه های بلند ، نيمه باالیی د امن را د ر پشت تزیين 
کرد ه و د نباله آن د ر قسمت جلو با شرابه های که به تد ریج از بلند ی 
به  و  تزیينی  و  پهن  نوار  است.  شد ه  کشيد ه  می شود ،  کاسته  آن ها 
د امن  لبه  تا  و  گرد ید ه  آغاز  کمر  از  که  شد ه ای  د وزی  زری  احتمال 
اد امه می یابد ، جلوه خاصی به مجسمه می بخشد  و سرانجام نوار پهن 
شرابه های  مالیم  امواج  که  شد ه  د وخته  د امن  پایين  لبه  به  د یگری 
آن یکنواختی حاصله از خطوط موازی مستقيم یا شکسته طرح های 
تزیينی لباس را بر هم می زند . قسمت های ساد ه لباس را د ایره های 
کوچک با نقطه ای د ر ميان می پوشاند  که تزیين پولک د وزی یا حتی 
مروارید د وزی را القا می کند  )مجيد زاد ه،۱۳70، 84(. تزیين غنی لباس 
و زرد وزی شد ه است معرف ذوق عيالميان  که چين د ار و گل د وزی 
د ر این د وره می باشد   )آميه،   ۱۳72،   57(. هنوز متانت و آرایشی که از 
این پيکر شاهانه ساطع می شود  بينند ه را تحت تأثير قرار می د هد . به 
د ليل اینکه سر تند یس از ميان رفته است نگاه بينند ه مخصوصاًً متوجه 
د ست های آن و انگشتان بلند  و ظریفش می شود  که برای نيایش برهم 
د وران  زنانه  پيکره  این  اند ام   .)۱88  ،۱۳8۹ گرفته اند    )هينتس،  قرار 
قد رت زن د ر جامعه را نشان می د هد  )قاسمی و قاسمی، ۱۳85، ۱8(

)تصویر  ۱2(.
پيکره سنگ آهکی نارونته که د ر شوش یافت شد ه است احتماالً 
یک ظرف مقد س و یک شاخه نخل د ر د ست د ارد ، لباس بلند پرچين 
)کاناکه( پوشيد ه و بر تختی نشسته )طاهری و طاووسی، ۱۳8۹، 56( 
که د و شير پشت سر الهه همچون نگهبانان نيزه هایی د ر د ست د ارند  
و د رکنار د ر ورود ی معبد  الهه پاسبانی می کنند . بر شانه هر چهار شير 
نقش خاصی مانند  یک گل روزت به چشم می خورد  که احتمال نقش 
مسّبک موهای پر پشت و مجعد  جانور را ارایه می کند . د ر قسمت جلو 
پایه پيکره، د و شير روبه روی هم نشسته اند  و د ر ميان آن ها نقش گل 
روزت مانند ی قرار د ارد . این گل شاید  یکی از قد یمی ترین نماد های 
الهه نروند ی باشد ، اگر این موضوع حقيقت د اشته باشد  باید  بپذیریم 
و  است  نروند ی  الهه  نشانه  نيز  شيران  شانه  روی  روزت  گل های  که 

پيوستگی آن ها را با الهه به نمایش می گذارد  )مجيد زاد ه،۱۳70، 67-
68( تا مد ت زمانی این مجسمه فاقد  سر بود ه است. تا اینکه آ.اسپيکت 
)48 )صراف،  ۱۳84،  می نماید   کشف  را  وی  سر  لوور  موزه  انبار  د ر 

)تصویر۱۳(. پيکره کوچک و ظریفی از یک زن از جنس عاج که د ارای 
وقار و شخصيت فوق العاد ه ای است. سر این پيکره که یقيناً از جنس 
زبانه ای د ر  با  بود ه،  از فلزی  گرانبها همچون طال  به احتمال  د یگر و 
محل گرد ن به بد ن متصل می شد ه است. د ر پشت پيکره شکافی د ر 
پيراهن  بلند   لبه  تا  و  زیر گرد ن شروع شد ه  از  فقرات  قسمت ستون 
اد امه می یابد . می توان تجسم کرد  که د ر اصل شکاف عمود ی پشت 
پيکره عيالمی با ماد ه ی رنگينی پر می شد ه که د ر زمينه سفيد  رنگ 
عاج نوار زیبایی را به وجود  می آورد ه است. شياری مشابه، اما پهن تر، 
است.  بود ه  شد ه  تعبيه  نيز  آرنج ها  باالی  قسمت  د ر  بازوان  د ور  به 
این شيار با ماد ه ای از جنس و رنگی د یگر پر می شد ه و نشان د هند ه 
بازوبند  و یا به احتمال بيشتر حاشيه تزیينی آستين کوتاه پيراهن بود ه 
است )همان، 7۱( د وره ی سوّکل مخ، اوج  ظرافت د ر سبک لباس بود . 
یکی از اجزای لباس وی شال بلند ی است که د و قسمتی از لباس زیر 
آن را پوشانيد ه است. د ست های این پيکره، چنان که د ر د وره سوکَّل 
ویژگی  این  است.  شد ه  قالب  هم  به  پستان ها  زیر  بود ،  متد اول  مخ 
د ر پيکرک های ملبس عيالم ميانی شوش هم د ید ه می شود  )د یمز، 

50،۱۳88( )تصویر   ۱4(. 
نی کير  پی  الهه  معبد   که  چينی  بد ل  از  زن  یک  کوچک  پيکره 
با  کوچک  پيکره  این  است.  آمد ه  د ست  به  چغازنبيل  از  اهد اشد ه 
تناسب اند ام و مالحت و زیبایی نهفته د رآن جذاب ترین اثر د ر زمينه 
مجسمه سازی عيالمی است. هيچ حرکت زاید ی د ر این پيکره به چشم 
نمی خورد . پيراهنی که پيکره برتن د ارد  و حاشيه های تزیينی آن، جلوه 
خاصی به آن می بخشد . د ایره های پراکند ه د ر سطح پيراهن به احتمال 
پولک های فلزی طالیی و نقره ای را ارایه می کند . این پولک ها هنوز هم 
د ر لباس های عشایر غرب ایران به چشم می خورد  )مجيد زاد ه،۱۳70، 
8۳( )تصویر۱5(. از تعد د  مجسمه های گلين زنان که نمایند ه منشاء 
طایفه، تکثير نسل و فراوانی به شمار می روند ، می توان نتيجه گرفت که 
ساکنان شوش د ر آن هنگام د ر مرحله  ماد رساالری بود ه اند  )قاسمی 

و قاسمی، ۱۳85، ۱8(.   

 

تصویر12، سمت راست-  ملکه ناپیر اسو، شوش، مفرغ. مأخذ: )محمد پناه،1386، 45(
تصویر13، سمت چپ- الهه نارونته، حد ود  2250 ق.م. مأخذ: )آمیه، 1389، 84(
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تصویر  14، سمت راست- مجسمه یک زن، جنس عاج، ابتد ای هزاره ی د وم ق.م، موزه لوور. 
)www.Louvre.fr( :مأخذ

  تصویر  15، سمت چپ- مجسمه ی وقف معبد ، قرن 13ق.م، موزه ی لوور پاریس.
مأخذ: )آمیه، 1372، 163(

جد ول 1- سیر تحول پیکرک های زنانه شوش د ر عصر مفرغ.

مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش  از منظر ریخت  شناسی
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  ۳، پایيز ۱۳۹۹

نتیجه
رسيد   اوج هنری خود   به  زنانه  پيکرک های  توليد   مفرغ  د ر عصر 
به نحوی که د وره تکامل از شيوه انتزاعی را به سوی واقع گرایی طی 
بيان  این گونه  را  زنانه  پيکرک های  تحول  سير  بررسی  می توان  کرد . 
نمود  که د ر اوایل حکومت عيالم پيکرک  هایی از جنس ِگل به صورت 
ابتد ایی و آبستره یافت شد ه  اند  که تنها به د ليل نقطه چين های مثلث 
افزود ه شد ه قابل تشخيص هستند . د ر  شرمگاهی و حجم سينه های 
آغاز د وره عيالم ميانه پيکره های برهنه با اینکه از حالت انتزاعی د ور 
به گونه ای که  آناتومی ساخته می شد ند   اصول  بد ون  اما  بود ند   شد ه 
تمام اند ام ها و ضمایم آن ها از قبيل: جواهرات، کاله و مو یا لباس و 
برجستگی های زنانه و مثلث شرمگاهی، با رنگ یا تکه ای ِگل به پيکره 
اضافه می شد ند ؛ و این عمل با اغراق و تأکيد  بر روی جنسيت همراه 
می بود . د ر پيکرک های پرستشگران ماد ینه پوشش ها همراه با نشان 
د اد ن جزیيات کامل می شوند . از اوایل آغاز عيالم تا د وره عيالم ميانی 
ساخت تند یسک های زنانه د ر شوش به سوی اشکال واقع گرایانه پيش 

می رفت و بيشتر اجزای بد ن بر روی مجسمه با خطوط ظریف حک 
می شد ند . ظرافت، لطافت و تناسب اند ام د ر روند  توليد  پيکره ها د ید ه 
می شود . چنانکه این پيشرفت و توانایی ساخت را د رتند یس های زنان 
با  الهه ها  و  ملکه ها  مجسمه های  د وره  این  د ر  د ید .  می توان  اشرافی 
اصول و شناخت اند ام انسانی با لباس هایی رسمی و مجلل از جنس 
طالیی  د وره  د ر  مستقيم  یا  ریخته گری  شيوه  به  ِگل  جز  به  مواد ی 
عيالم ميانی ساخته شد ه اند . د ر پيکرک های زنانه عيالم ميانی د قت د ر 
جزیيات صورت، اجزای بد ن، با د ستانی که یا به حالت احترام است یا 
اشاره به برجستگی سينه ها د ارد  همراه با تزیينات، جواهرات و پوشش 
د ید ه می شود . تمام این موارد  گویای فرهنگ و سنت د یرینه  شوش 
د ر عصر مفرغ بود ه است و تأکيد ی بر جایگاه زن و مقام او- که د ر 
مرتبه واالیی از جامعه قرار د اشته- بود ه است و به نظر می رسد  که این 

د شت پهناور د ر عصر مفرغ د ر مرحله ماد رساالری قرار د اشته است.
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he Bronze Age was the most important age in the 
past history this age had main and important po-

sition in the ancient Iran. This age was coincided with 
the Elamite civilization in which had placed from the 
beginning of the Elamite’s age to amidst of the middle 
Elamite’s age three thousand and one hundred to one 
thousand and two hundred and fifty before Crist. In this 
age, Susa was the governmental capital of Elamite. This 
city had main evolution and development in Bronze Age. 
The Sculpture method had begun in second half of third 
before Crist in the Susa. Graving sculpture includes ani-
mal and human statues and the human statues has been 
discussed in this research. in the series of human statues, 
the number of female statues are more than male statues. 
At the beginning of Bronze Age, The female statues had 
affected by recent age )Chalcolithic( and had developed 
from abstract condition to realism. These statues had 
been built by using mud in the abstraction and meta-
phorical method. These statues had no head but the sta-
tus’s hands and feet had been referred. Also some nodes 
had been added to these statues and maliebrity lines had 
been graved. These female statues as symbol of breed-
ing, motherly, religion and ritual ceremony and token 
for god has had more usage than male statues. How was 
the development process of female statues in Susa from 
the view point of morphology? Because of existence of 
beliefs and credence, there were ostensive exaggera-
tion in the accentuating female’s symbols and signs in 
the naked statues. The naked statues have been built in 
two forms of abstract- elementary and the realism. The 
building process of statues were elementary and formic 
to humanist statues, had been done very fast. In a col-
lection of the naked statues in which they had exiguity 
secrecy, the emphases had been done on the nodes, had 

been displayed with more exaggeration. The form of sta-
tus’s hands to their breast has been referred to the fertility 
god. In the next step, the naked statues had changed to 
the direction of the covert statues which has been built 
and designed with delicacy and subtlety and has been 
produced carefully to show the detail of the component 
of the body, the face, the hair dressing, the jewelry and 
the graved dress with doctrine and recognition of the hu-
man anatomy. Also in collection of covert statues, there 
are the statues which had been molded and shaped of 
kings and queens. In these realism statues the propriety 
of the human anatomy has been regarded the details of 
the textile of dresses, the types of arrangement of face, 
the hair dressing has also been built with delicacy and 
carefully. In all of these statues the way of the respect 
and the worship and the adoration has been displayed. 
All statements has been referred to importance of the po-
sition, the role of the women in the Bronze Age at the 
Susa society. This research done in descriptive-analytic 
method, the library data resources has been used.
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