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چكيده
لوح نيمه برجستة زن ريسنده از آثار به جاي مانده از دوران ايالم جديد با مضموني روايتگر است. پرسش اينجاست 
که آيا   اين تصوير در پايين ترين سطح نشانه سازي قرار مي گيرد و فقط روايتگر صحنه اي از فعاليت بانويي از 
طبقة مرّفه جامعة  ايالمي است يا سطح باالتري از معنا را در قالب نمادپردازي و تجسم ايزدبانو در بر دارد. در 
اين پژوهش، با روش توصيفي ـ   تطبيقي براساس مقايسة اجزاي تصوير با ساير متون تاريخي موجود (ُمهرها، 
الواح و مجسمه هاي به جاي مانده) به بررسي مفاهيم احتمالي اجزاي تشکيل دهندة اين لوح پرداخته خواهد شد. 

با توجه به از ميان رفتن بافت اجتماعي و فرهنگي پديدآورندة  اثر، نبود متن مرتبط با آن، و عدم اشاره به مکان 
کشف اثر در منابع، از مجموع نشانه هاي تصويري به کاررفته و البته باقي مانده بر اين لوح در تفسير (خوانش) 
جديد از آن استفاده شده است. اين تفسير برمبناي شباهت هاي صوري و ظاهري با نقوش به جاي مانده از 
تمدن هاي ايالم و بين النهرين و همچنين نمادپردازي ايزدبانوان در تمدن هاي تاريخي و باستاني بنا شده است. 
براساس نشانه هاي به کار  رفته در روايت تصويري لوح «زن ريسندة ايالمي»، اين لوح مي تواند بيانگر ايزدبانويي 

در حال ريسندگي يا با معناي نمادين ايزدبانويي در حال رشتن رشتة سرنوشت باشد.

واژگان كليدي 
لوح زن ريسندة ايالمي، نماد، ايزدبانوان. 
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مقدمه
يکي از آثار به جاي مانده از دورة تمدن ايالم جديد (متعلق به 
قرون هشتم يا هفتم پيش از ميالد)، لوحي است نيمه برجسته 
با تصوير بانويي که دوک نخ ريسي به دست دارد و در مقابل 
او ظرف غذايي حاوي ماهي و نقوشي دايره اي شکل (احتماًال 
نان) قرار گرفته است. خدمتکاري بادبزن در دست در پشت 
سر اين بانو ايستاده است (تصوير ۱). با توجه به نشانه هاي 
تصويري تکرارشده در آثار متنوع هنري تمدن هاي ايالم و 
بين النهرين در ارتباط با ايزدان و ايزدبانوان، هريک از عناصر 
مفاهيمي  تداعي کنندة  مي تواند  تصوير  اين  تشکيل دهندة 

نمادين باشد.
در اين مقاله، لوح مزبور، به منزلة متني با قابليت انتقال 
معنا در دو سطح، در نظامي نشانه اي تصويري بررسي 
مي شود. سطح اول صورت و تجسم يک معنا (بازنمود يک 
رويداد يا صحنه) است و سطح دوم مي تواند معاني نمادين 
و کاربرد رمزگان در تجسم موضوعي فرامادي باشد. البته 
نبايد از نظر دور داشت که اين اثر در زمان خود و به منظور 
انتقال پيامي به مخاطِب  آن زمان تجسم يافته است و با توجه 
به از بين رفتن بافت فرهنگي مربوط به بيش از ۲۵۰۰ سال 
پيش، نبود متن نوشتاري مرتبط با آن، کامل نبودن تصوير 
اشاره نکردن  همچنين  و  زمان،  طول  در  تخريب  به سبب 
منابع به مکان کشف اين لوح (معبد، قصر يا خانة معمولي)، 

اظهارنظر درخصوص آن دشوار است. 
در مواجهه با اين لوح، پرسشي مطرح مي شود که پاسِخ 
آن اثر را در دو سطح متفاوت نشانه شناختي قرار مي دهد: آيا 
اين لوح صرفًا تصويرگر بانويي از طبقه اي مرّفه و صاحب مقام 
از دوران ايالم جديد در حال ريسندگي (به منزلة شغلي مهم) 
را  ايزدبانويي  نمادين  به صورت  تصوير  عناصر  يا  است 
در حال رشتن نخ (به عنوان يکي از فعاليت هاي منسوب به 
ايزدبانوان) يا، حتي فراتر از آن، رشتن نخ سرنوشت و تار و 

پود زندگي نمايش مي دهند؟ 
اين پژوهش با روش توصيفي ـ تطبيقي (براساس مقايسة 
اجزاي تصوير با ساير متون تاريخي موجود مانند مهرها، 
الواح و مجسمه هاي به جاي مانده) به بررسي تک تک اجزاي 
اثر و درنهايت جمع بندي مفاهيم مرتبط با يکديگر در آن 
مي پردازد و اين فرضيه را طرح مي کند که شايد لوح يادشده 
بازنمايي ايزدبانويي در حال نخ ريسي يا با مضمون رشتن 

نخ سرنوشت باشد. 

پيشينة  تحقيق
کتب تاريخ هنر و باستان شناسي اين لوح را تنها با عنوان اثري 
هنري از تاريخ ايالم جديد معرفي کرده اند و عناويني چون 
زني در حال دوکريسي يا نخريسي، و زن ريسندة ايالمي 
براي آن برگزيده اند (آميه، ۱۳۸۴: ۶۸؛ مجيدزاده، ۱۳۷۰: ۹۳؛ 
پرادا، ۱۳۸۳: ۸۴؛ هارپر،  ۱۹۹۲: ۲۰۰). تنها در مقاله اي با نام 
«اسطورة سرنخ» براساس عناصر تشکيل دهندة تصوير، 

که در مقالة حاضر نيز به آن ها پرداخته مي شود، اين نقش 
است  شده  دانسته  بافندگي  نقش  با  ايزدبانويي  به احتمال 

(مختاريان، ۱۳۸۸).

تصوير ۱- نقش نيم برجستة زني در حال نخ ريسي، دورة ايالم جديد، 
قرون هفتم و هشتم پيش از ميالد، ارتفاع: ۰/۰۹۳  متر و عرض١٣٠/۰ 
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مفهوم نشانه
به طور کلي، هر متن متضمن مجموعه اي از نشانه هاست 
که برحسب رمزها و خرده رمزهايي شکل گرفته و بازتاب  
دهندة ارزش ها، گرايش ها، اعتقادات، مفروضات و رويه هايي 

خاص است (ضيمران، ۱۳۸۲: ۱۴۶).
 نشانه ها (به شکل تصاوير، اصوات، اعمال و حرکات يا 
اشيا)، واحدهايي معنادارند بدون معني ذاتي يا طبيعي، که 
فقط زماني که آن ها را منسوب به معنا کنيم يا به آن ها معنا 
دهيم به عالمت يا نشانه تبديل مي شوند. براي معنا دار شدن 
روند  بدون  مي شود.  مطرح  تفسير  فعال  روند  شکل،  هر 
فعال تفسير، شکل به خودي خود معنا ندارد (نرسي سيانس، 
۱۳۸۷: ۲۹). نشانه را بايد درارتباط با ديگر نشانه ها تحليل 

کرد (ضيمران، ۱۳۸۲: ۱۴۸). 
نشانه ها در متن معنا مي يابند. تفسير معناي قراردادي هر 
نشانه مستلزم آشنايي با مجموعه اي از قراردادهاي خاص 
است. رمزها، نشانه ها را به سيستم هاي معنادار تبديل مي کنند 

که در چارچوب آن ها ميان دال و مدلول نوعي هم بستگي 
ايجاد مي شود. به همين جهت، مي توان گفت رمزها از متون 
فراتر   مي روند و ميان متن ها گونه اي پيوند برقرار مي کنند 
و به همين علت زمينة تفسير آن ها فراهم مي شود (ضيمران، 
۱۳۸۲: ۱۳۳-۱۳۵). رمزگشايي درواقع شناخت، فهم و درک 

متن، تفسير، ارزيابي و داوري آن است.

مروري مختصر بر تاريخ تمدن ايالم
(حدود  ميالد  از  قبل  چهارم  هزارة  اواخر  در  ايالم  تمدن 
۳۲۰۰-۳۱۰۰ق م) در جنوب غربي ايران ظاهر شد. اين تمدن 
به چهار دورة آغاز ايالمي، ايالم قديم (هم زمان با ظهور اولين 
سلسله، ۲۷۰۰-۱۵۰۰ ق م)، ايالم مياني (۱۵۰۰-۱۱۰۰ق م)، و 
ايالم جديد (۸۲۱-۶۴۰ يا ۵۲۵ق م) طبقه بندي مي شود. مدارک 
موجود درخصوص مذهب ايالميان اندک و پراکنده است، اما 
به نظر باستان شناسان، مذهب بر فرمانروايان و مردم ايالم  
ويژگي هاي  ايالمي  مذهب  افزون براين،  است.  داشته  نفوذ 

 www.luc.edu   :تصوير ۳الف- پرستندگان معبد ابو در تل اسمر، حدود ۲۷۰۰ تا ۲۵۰۰ق م مأخذ
Harper, 1992, p.160 :تصوير ۳ب- لوح حمورابي متعلق به ۱۷۹۲–۱۷۵۰ق م؛ مأخذ

www.lue.edu :تصوير ۳پ- گوِدآ، حدود  ۲۱۰۰ق م؛ مأخذ
تصوير ۳ت- اورنامو پادشاه اور در مقابل الهة نين گال؛ مأخذ: صراف، ۱۳۸۴: ۱۶۱

Harper, 1992: p.83 :تصوير ۳ث- نيايشگر ايالمي متعلق به ۲۹۰۰–۲۳۳۴ق م؛ مأخذ
تصوير ۳ج- مجسمه وقف شده به معبد الهة پينيکير در چغازنبيل، قرن ۱۳ق م، ارتفاع ۰/۱۰۱ متر؛ مأخذ: آميه، ۱۳۸۴: تصوير ۸۶

 (ترتيب تصاوير براساس دورة تاريخي است



مشترک و درعين حال کامًال مشخص و متمايزکننده اي با 
مذهب بين النهرين داشته است. 

نيروهاي جهان  به سحر و جادو،  توجه  بين،  اين  در 
زيرين، عنصر زن، و همچنين پرستش مار از ويژگي هاي 
شاخص مذهب ايالم بوده است. اين تمدن مذهبي چندخدايي 
داشت. از کهن ترين مدارک موجود در اين خصوص مي توان 
و  ايالم)  سرزمين هاي  (از  اوان  پادشاه  هيَت  معاهدة  به 
نارامسين اکدي در قرن بيست وسوم پيش از ميالد (حدود 
۲۲۲۳ق م) اشاره کرد که نام هاي خدايان و الهگان ايالمي در 
آن ذکر شده است. الهة بزرگ يا الهة مادر همواره جايگاه 
ويژه اي در اين مذهب داشته است. پيکره هاي الهة برهنه يکي 
از ويژگي هاي تکرارشوندة تمدن ايالمي است که در تمام 

حفريات باستان شناسي بدان برمي خوريم. 
الهة بزرگ مقام اول را در ردة خدايان ايالمي داشته است 
که شايد حاکي از نظام مادرساالري بوده باشد. البته به مرور 
زمان ايزدبانوي بزرگ در رده هاي بعدي قرار مي گيرد و 
(مجيدزاده، ۱۳۷۰: ۵۶-۵۰).   اول سقوط مي کند  از جايگاه 
به نظر محققان، در هنر ايالم جديد، به علت ضعف دولت هاي 

وقت و ناتواني مالي،  نوعي رکود هنري اتفاق افتاده است، 
به طوري که هنر اين دوران شکوه قبل را ندارد (مجيدزاده، 
۱۳۷۰: ۹۰). شايد اين نکته بر سنت هاي هنري رايج در ايالم 

جديد هم تأثيرگذار بوده باشد.

پرستش ايزدبانوان
ابتدايي ترين اشکال پرستش در  از  الهة مادر يکي  پرستش 
نزد بشر بوده که تقريباً در تمامي تمدن هاي کهن بشري و 
خاستگاه هاي آن ها مي توان نشانه هاي آن را يافت. حتي در قرآن 
کريم نيز به پرستش بت هاي مادينه در نزد اعراب اشاره شده 
است.١پيکره هاي کوچک به دست آمده از بسياري از مکان هاي 
باستاني گستردگي اين آيين را نشان مي دهد. البته، در هر منطقه 
و تمدن، با توجه به محيط و بافت و اعتقادات فرهنگي، ايزدبانوان 
(الهه هاي مادر) نمادها و نشانه هاي مختلفي را به خود گرفته اند.

 اينچنين است که ايزدبانوان قطب شمال با گوزن شمالي 
همراه مي شوند و ايزدبانوان اعراب با شتر (تصوير ۲). با 
توجه به گستردگي اين اعتقاد در تمامي تمدن هاي باستاني، به  
نظر مي رسد اين آيين در ناخودآگاه جمعي بشر قرار داشته 

تصوير۴- از سمت چپ: زن نيايشگر ايالمي (ابتداي هزارة دوم پيش از ميالد، ارتفاع: ۰.۰۹۴ متر؛ مأخذ: آميه، ۱۳۸۶: عکس ۶۱
 Harper, 1992: 133 :مجسمة ملکه نپيراسو (قرن سيزدهم پيش از ميالد، ارتفاع: ۱.۲۹ متر؛ مأخذ

 طراحي از نقش حک شده بر جام به دست آمده از حاجي آباد مرودشت فارس با نقش الهه و پرستشگري که در مقابل او زانو زده است 
(داراي کتيبة آغاز ايالمي)؛ مأخذ: صراف، ۱۳۸۴: ۱۵۶  

تصوير۵- اثر يک مهر استوانه اي به دست آمده از شوش متعلق به 
۲۵۰۰– ۲۳۵۰ق م، در گوشة پايين سمت راست تصوير مي توان 
الهه اي را سوار بر گربه ساني ديد که دو نديمه او را باد مي زنند. 

مأخذ: پرادا، ۱۳۸۳: ۳۳

تصوير۶- اثر مهر استوانه اي از چغازنبيل، شوش، قرن ۱۳ق م 
نيايشگر در مقابل خداي نشسته بر تخت قرار دارد، دست خود را 
به منظور اداي احترام باال برده و خدمتکار نيز با بادبزني در دست 

در پشت سر خداي تصويرشده قرار دارد. مأخذ: همان: ۵۲

۱. نساء: ۱۱۷؛ نجم: ۱۹، ۲۰، ۲۱. 
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و ارتباط بين اقوام سبب گسترش آن نشده است، چراکه 
نشانه هاي اين پرستش هم در پولينزي آمريکاي جنوبي ديده 
مي شود و هم در مغولستان. البته برخي نيز به ارتباط بين 

اقوام و گسترش آيين پرستش ايزدبانوان معتقدند. 
براي مثال، فانيان اشاره مي کند که نشانه هاي پرستش 
ايزدبانوان ازنظر تاريخي به آغاز دورة فرهنگي اورينياسين 
(پارينه سنگي جديد)، فرهنگ گراوتيان (در حوزة جغرافيايي 
آسياي غربي و دشت هاي روسية جنوبي و درة ُدن) مي رسد 
که گفته شده همراه با مهاجرت اقوام آسيايي در اروپاي 
مرکزي و شرقي (از حوالي خزر تا مديترانه) اشاعه يافته 

است (فانيان، ۱۳۵۱). 
نکتة جالب توجه دربارة ونوس ها يا الهه هاي حاصل خيزي 
و باروري توجه و تأکيد و اغراق در اندام مؤنث و وظايف 
باروري و توالد و مادري است، بدون شخصيت  پردازي و 
پرداختن به چهرة آن ها، و همچنين صفت بخشايندة نعمت 
و برکت. به نظر مي رسد بشر درارتباط با طبيعت و فرافکني 
رحمت و برکت زمين بر مادر به عنوان عنصر ملموس و مادي 
داراي لطف و مهرباني و قدرت زايش و توليد نسل، الهة مادر 

(يا الهة بزرگ، الهة زمين) را در ذهن خويش آفريد. 
مهم ترين کارکردهاي ايزدبانوان تقريبًا در بين تمامي 
مادِر  به عنوان  زمين  تقدس  کيهان زايي،  درارتباط با  اقوام 
و  گياهان  رويش  آيين هاي  تقويمي،  بزرگ،١نظام هاي 
کشاورزي،٢بافتن سرنوشت انسان ها، آيين هاي رستاخيز 
و جهان پس از مرگ، عشق و زناشويي و باروري، زيبايي 
و... است (الياده، ۱۳۷۲). گاه، مسئوليت اين آيين ها به عهدة 
يک ايزدبانوي بزرگ و گاه هرکدام در دستة وظايف الهگان 
پرستش  به  گرايش  آنچه  مي رسد  به  نظر  است.  مختلف 

ايزدبانوان را سبب شده عبارت  است از:
غذاي  (منابع  جانوران  در  هم  نسل،  بقاي  و  باروري 
انسان) و هم در نوع بشر (افزايش توليد و همچنين افزايش 
امنيت با افزايش افراد قبيله)؛ فرهنگ کشاورزي و وابستگي به 
برکت خاک و ريزش باران؛ محاسبة ايام و نظام هاي تقويمي، 
اهميت ماندگاري منابع غذايي (مرتبط با سفال گري و تهية 
ظروف نگهداري غذا)، طلسم محافظ در برابر نيروهاي شر؛ 
تقديس زناشويي؛ اهميت خانواده و ايزدبانوي عشق؛ ارتباط 
با جهان مردگان؛ رستاخيز؛ ارتباط با زندگي و مرگ گياهان؛ 

www.sabbatariannetwork.com  :تصوير ۷الف- سيِبل؛ مأخذ
تصوير ۷ب- الهه ِهبات هيتي؛ نک. تصوير ۸

تصوير ۷پ- اينانا/ ايشتار؛ مأخذ: صراف، ۱۳۸۴: ۲۰۳
 www.newworldencyclopedia.org  :تصوير ۷ت- الهه مادر از چتل هويوک؛ مأخذ

 Harper, 1992: 90-91 :تصوير ۷ث و  ۷ج- الهه ناروندي از ايالم ۲۲۵۰–۲۱۰۰ق م؛ مأخذ
 www.transcendigital.org :تصوير ۷چ- دورگاي هندي سوار بر ببر؛ مأخذ
  www.wheeloftheyear.com :تصوير ۷ح- آناهيتا با شيرهاي همراه؛ مأخذ

صورت  به   هنوز  انديشه  اين   -۱
سرزمين   مادري و مام وطن در تمامي 

فرهنگ هاي بشري رواج دارد.
۲- در قرآن کريم  زنان به کشتزار 

تشبيه شده اند (بقره: ۲۲۳).



ارتباط با خاک به عنوان عنصر شکل دهندة انسان و اهميت 
زمين (مادر) و... .

تجسم ايزدبانوان به شکل بت هاي کوچک، تصاوير قالبي 
و حکاکي ها، نقوش انتزاعي و نقاشي ارائه شده و به ويژه از 
دوران نوسنگي با نمادها و نشانه هايي همراه شده است. گاه 
نشانه ها همراه ايزدبانو بوده و گاه به تنهايي و به عنوان نمايندة 
الهه به  کار   رفته است. از مهم ترين و عمومي ترين نشانه هاي 
به کاررفته در بين بسياري از اقوام باستاني مي توان به نمادهاي 

زير اشاره کرد: 
بافندة  آب،  ايام،  محاسبة  (درارتباط با  ماه  هالل  و  ماه 
(درارتباط با  گاو  شاخ  و  گاو  مردگان)؛  جهان  سرنوشت، 
ماه، منبع آب هاي آسماني، رعد و برق، ارتباط با آيين هاي 
کشاورزي)؛ مار (آب، زندگي، مرگ و...)؛ قوچ؛ ماهي؛ صدف؛ 
حلزون؛ گربه ساناني چون شير و پلنگ و ببر؛ گياهان مختلف 
(به منزلة رمز زندگي، جاودانگي و باروري) نظير انواع گل ها 
برخي  ستونگ  دايره؛  دست؛  انار؛  و  مو  و  لوتوس  به ويژه 

پرندگان مانند کبوتر؛ نخ ريسي و بافندگي؛ خورشيد. 
در اين ميان، به ويژه اهميت آب و تغذيه با حيوانات و 
سپس محصوالت کشاورزي سبب شده است که از دوران  
پيش از تاريخ کليت آب ـ ماه ـ   زن و مدار انساني ـ کيهاني نماد 

باروري به  نظر بيايد (الياده، ۱۳۷۲: ۱۹). 

بررسي عناصر تشکيل دهندة تصوير در لوح «زن ريسندة  
ايالمي» 

نشانه هاي تصويري در لوح مزبور هم ازلحاظ معناشناسي 
نشانه ها و ارتباط آن ها با يکديگر در اثر و هم در مقايسه با 
ساير جلوه هاي هنري تمدن هاي ايالم و بين النهرين تحليل و 

بررسي شده اند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

۱. بانوي نشسته بر تخت
در هنر تمدن هاي تاريخي و باستاني، جنبة آييني و کارکرد 
مذهبي جايگاه ويژه اي داشته و بشر کارهاي خود را درارتباط با 
نحوة نگرش و اعتقاد خود به نيرويي فرامادي انجام مي داده 
است. بسياري از نقش برجسته ها، الواح يا مهرها از اين نوع 

نگرش حکايت مي کنند. عمومًا زندگي عادي مردم به تصوير 
کشيده نشده و خدايان و الهگان يا نمادهاي آن ها موضوع 
اصلي تراوشات ذهن هنرمند و صنعتگر آن دوران بوده اند، 
جدا از کارکردهاي مالکيتي، حسابرسي و... . پادشاهان و 
قهرمانان در رتبة بعدي قرار داشته اند و مردم عادي بيشتر 
در صحنه  هايي نظير انجام قرباني، ساخت و ساز معبد، جنگ 
اين دست  از  و مضاميني  و شکست دشمن  پيروزي  و 

تصوير شده اند. 
حتي فرمانروايان هم معموًال در حالت تعبد و کرنش 
بانوان   .(۳ (تصوير  مي شوند  ديده  خدايان  مقابل  در 
به نمايش درآمده در هنر ايالم نيز از اين قاعده مستثني نبوده 
و در حالت ادب و کرنش در برابر خدايان خود هستند. در 
اين حالت، دست ها روي هم يا گره شده در هم و زير سينه يا 

دستي برافراشته در برابر خدايان است (تصاوير ۳ و ۴). 
حتي در نقش برجسته هاي به جاي مانده از هاني، حاکم 
آياپير (ايذه)، و خانواده اش در اِشکفت سلمان١(قرون هشتم 
و هفتم پيش از ميالد و تقريبًا هم زمان با لوح مدنظر)، نيز 
نحوة ايستادن و اداي احترام در مراسم آييني و تقديم به 
خدايان، سبک ايستادن رايج براي اداي احترام رعايت و 

تکرار شده است. 
هنرمند با دقت و ظرافت به تزيين موي سر، لباس و 
جواهرات بانوي نشسته بر تخت در لوح مزبور پرداخته 
است. در نقش برجسته هاي اشکفت سلمان، همسر هاني 
(در مقام همسر حاکم) لباسي ساده به تن دارد و آرايش 
ويژه اي در موي سر او مشاهده نمي شود. تنها در يکي از 
نقوش دامني به شکل مطّبق براي او تصوير شده است. البته 
ممکن است جزئيات اين نقش برجسته به مرور زمان و براثر 
فرسايش از بين  رفته باشد. با توجه به هم زماني تقريبي 
اين نقش برجسته با لوح زن ريسنده، و همچنين با توجه 
به سنت هاي رايج در بين النهرين و البته ايالم درخصوص 
نحوة نمايش  شخصيت ها، همچنين نحوة بر تخت نشستن 
مي رسد  به نظر  رسمي،  و  چهارزانو  به صورت  بانو  اين 
بانوي اين تصوير از جايگاهي ويژه برخوردار باشد، يعني 

ملکه، اشراف زاده يا ايزدبانويي نشسته بر تخت. 

تصوير ۸- از سمت چپ: ايشتار با کالهي شاخدار و لباسي مّطبق که پاي خود را بر روي شيري نهاده است و نيايشگري در مقابل اوست. 
  arabianwomen.nielsonpi.com  :مأخذ

  www.vector-images.com :ايزدبانوي بزرگ اروپاي شمالي (اسکانديناوي)، فريا؛ مأخذ
Boardman, 2000: 163 :آناهيتا سوار بر شير و نيايشگر، از گنجينة جيحون؛ مأخذ

کوه هاي  دامنة  در  منطقه اي   .١
بختياري و ۱۶۰کيلومتري شوش.

لوح تصويري  نشانه هاي  بررسي 
«زن ريسنده» متعلق  به دوران  ايالم  

جديد



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۳۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

البته اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که عمدتًا 
با  ايالم  بين النهرين و سپس  هنر  در  ايزدبانوان  و  ايزدان 
نماد کالهي شاخ دار نمايش داده شده اند (مانند ايشتار در 
تصوير ۸) و بانوي لوح مدنظر اين نشانه را با خود به همراه 
ندارد. مي توان توجيه اين موضوع را فاصلة زماني اين نوع 
شمايل نگاري تا زمان خلق لوح زن ريسنده دانست، اگرچه 
در برخي از مهرهاي استوان هاي اين تمدن، ايزد تصويرشده 

کالهي شاخ دار ندارد (مانند تصوير ۶). 
آميه نيز در کتاب تاريخ عيالم، در توضيح تصوير ۶۲ 
در کتاب، با توجه به پيراهن چين دار مطّبق پيکره، باوجود 
اينکه فاقد کاله شاخ دار است، آن را رب النوع مي داند (آميه، 

.(۱۳۸۴

۲. خدمتکاري در حال باد زدن بانو
اين سنت نيز در نمونة لوح ها و به ويژه مهرهاي استوانه اي 
به دست آمده از ايالم مشاهده مي شود که خدمتکاري اين 
وظيفه را انجام مي داده است. شخصي که وظيفة باد زدن را 
برعهده دارد بيشتر در پشت سر شخصيت اصلي (يعني ايزد 
يا ايزدبانو) تصوير شده و گاهي نيز در جلوي او ايستاده 
است. شخص نيايشگر نيز در مقابل ايزد به حالت نشسته 
نيايشگران  نمايش  با همان حالت هاي مرسوم  ايستاده  يا 

(تصاوير ۳ و ۴) قرار دارد (تصاوير ۵ و ۶).

۳. استفاده از نقش تزييني پنجه هاي نوعي گربهسان 
(احتماالً شير) در پاية تخت و ميز مقابل بانو

يا  ايزدبانو  دارد.  اهميت  نيز  ديگري  وجه  از   ۵ تصوير 
ايزدبانوان تصويرشده در اين ُمهر بر گربهسانان نشسته اند. 
همان طورکه اشاره شد، همراهي ايزدبانو با گربه سان (شير، 

پلنگ، يوزپلنگ) يکي از موضوعات تکرارشده در تصويرگري 
ايزدبانوان به ويژه در بين اقوام هند و اروپايي است (تصاوير 
۵ و ۷ و ۸). اگرچه ازنظر تاريخي و حتي جغرافيايي، الهگان 
زماني  محدودة  يک  در  تصاوير  اين  در  به نمايش درآمده 
نيستند، چنان که الهة مادر چتل هويوک از هزارة ششم قبل 
از ميالد (تصوير ۷.ت) و نقاشي معاصري از دورگاي هندي 
(تصوير ۷.چ)، نکتة مدنظر عموميت اين موضوع در ادوار و 

تمدن هاي مختلف بوده است. 
در برخي از اين تصاوير، ايزدبانو بر تختي نشسته که 
پايه هاي آن را گربه ساني تشکيل داده و در طرفين آن قرار 
گرفته است. مختاريان اين نوع تصويرگري را در مفهوم 

سه تايي مقدس بررسي کرده است (مختاريان، ۱۳۸۶).
بانوي تصويرشده در لوح مذکور بر تختي با پايه اي 
به شکل پنجه هاي نوعي گربه سان (احتماًال شير) نشسته و 
اين خود مي تواند نشانه اي از اهميت و جايگاه اين بانو، بيش 

از زني ريسنده، باشد (تصوير ۹). 

تصوير ۹- بخشي از لوح زن ريسندة ايالمي، پاية تخت و ميز مقابل بانو تزييني به شکل پاي گربه سان (احتماًال شير) دارد؛ نک. تصوير ۱

تصوير ۱۰- آتنا  در حال 
نخ ريسي، مأخذ: 

 whorlspinsblogspot.com  

تصوير۱۱-آرخنة يوناني با رشتة  
نخ در دست، مأخذ:

www.medeaslair.net 



البته شايد در اين نظر ترديد باشد، از اين جهت که صراف 
در کتاب مذهب قوم ايالم تصويري از يک نقش برجسته از 
شاه محلي شوش، آتاهاميتي اينشوشيناک، ارائه داده که از 
آن به صحنة باِرعام شاه ياد کرده و شخص شاه بر روي 
تختي با پاية شبيه پنجة يک گربهسان نشسته است (صراف، 

 .(۲۰۲ :۱۳۸۴
تاريخ اين لوح حدود ۶۵۰ق م (تقريبًا هم زمان با لوح زن 
ريسنده) ذکر شده است (Harper, 1992: 198). البته، با 
توجه به کمبود بخش عمده اي از اين نقش برجسته، اين تعبير 
نيز ممکن است جاي ترديد داشته باشد. در اينجا ممکن است 
شير يا گربه سان به منزلة نماد قدرت، دشمن مغلوب، تسلط يا 

صرفًا با جنبة تزييني به  کار رفته باشد.

۳. نخ ريسي بانو
يکي از القاب و موضوعات مربوط به ايزدبانوان ريسندگي 
و بافندگي است که در بين بسياري از اقوام باستاني به آن 
اشاره شده است. ذکر برخي از ايزدبانوان مرتبط با ريسندگي 
در اقوام و تمدن هاي مختلف گستردگي اين باور را در جهان 

باستان نشان مي دهد:
ـ آتنا (دختر زئوس): ايزدبانوي خرد و گاه جنگ در يونان و 

نيز خدابانوي بافندگان، با دوک نخ ريسي (تصوير ۱۰)؛
ـ پنلوپ و آرخنه: ايزدبانوان ريسندگي و بافندة سرنوشت در 

يونان (تصوير ۱۱)؛
زني  آن  جلوه هاي  از  يکي  که  مصري  ايزدبانوي  نيث:  ـ 
چيره دست در هنر بافندگي است که با ماکوي خود جهان 

را مي بافد؛
و  بافنده  به عنوان  ايزيس مصري،  نام هاي  از  يکي   :Tait 

ريسندة نخ هاي سرنوشت.
موکوشا (الهة روسي): الهة باروري و ريسندگي که در تور 

زندگي و مرگ کتان و پشم مي ريسد.
Srecha : ايزدبانوي روسي اسالِو سرنوشت و نخريسي که 

نخ زندگي را مي بافد و قطع مي کند.
بريژيت: ايزدبانوي سلتي و خداي بافندگي

زن عنکبوتي از آمريکاي شمالي، او هر روز جهان را مي بافد 
و شب ها بافته هاي خود را باز مي کند.

Xochinquetzal : ايزدبانوي مکزيکي، ريسنده و بافنده.

فريگ: ايزدبانوي شمال اروپا و نيز بافندة ابرها.
اين انديشه در بين مردم تمدن هاي مختلف باستاني در مناطق 
مختلف جهان ديده شده است و گاه يگانه وظيفه و گاهي 
يکي از وظايف ايزدبانوان در کنار ديگر صفات و فعاليت هاي 

آن هاست.
ريسندگي و بافندگي هم به عنوان يکي از مشاغل مهم 
مطرح است و هم در معناي نمادين با مضاميني چون رشتن 

و بافتن تاروپود زندگي و نخ سرنوشت همراه است.
۴. ظرف غذاي مقابل بانو

قرارگرفتن ماهي در ظرفي مقابل بانو از ديگر نشانه هاي 

شايان توجه در اين لوح است. چنان که اشاره شد، يکي از 
نمادها يا نشانه هاي همراه ايزدبانوان ماهي و درارتباط با 
فهرست  در  ماهي  نيز  بندهشن  در  است.  باروري  و  آب 
چهار عنصر مؤنث جهان بيان شده است. اين چهار عنصر 
عبارت اند از: آب، زمين، ماهي و گياهان. البته اين عناصر 
درارتباط با پرستش ايزدبانوان نيز در سراسر جهان باستان 
مطرح شده اند. برخي از ايزدبانوان مرتبط با ماهي در تمدن ها 

و دوره هاي تاريخي مختلف عبارت اند از:
- Ban Naomha: ايزدبانوـ ماهي ايرلندي

- Kwan Yin: ايزدبانوي چيني به شکل ماهي يا پري دريايي. 
گاهي روي ماهي يا لوتوس مي نشيند و گاه فرزندي نيز در 

آغوش دارد.
 .Thai ايزدبانوي پري دريايي  :Nang Gnuak  -

- Bentakumari: ايزدبانوي هندي که اولين ماهي فصل 
[صيد] به او تقديم مي شود.

ايزدبانوي  همچنين  بابلي،  درياي  ايزدبانوي   :Derceto -
زمين – ماهي سوري پيش هلني

-  Avfruvva: ايزدبانوي پري دريايي فنالند 
-  Atargatis: ايزدبانوي ماهي فلسطيني

- La Diosa del Mar : ايزدبانوي کوبايي، مادر ماهي ها
- از نمادهاي ايزدبانو آناهيتا، به ماهي نيز اشاره شده است.

- آمفي تريت همسر پوزئيدون ايزد درياها، به عنوان الهه دريا 
سوار بر موجودات دريايي يا سوار بر ارابه اي که موجودات 

تصوير ۱۲- نقش برجستة اونتاش گال، متعلق به قرن ۱۴ق م مأخذ: 
 Harper, 1992: 128-129
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دريايي آن را مي ِکشند به تصوير کشيده مي شود.
- فريا، ايزدبانوي شمال اسکانديناوي نيز گاهي با ماهي 

تصوير مي شود.
ماهي  با  مرتبط  ايزدان  نيز  اسطوره ها  از  برخي  در 
(خدا   ماهي ها) مطرح مي شوند مانند ويشنو در اولين آواتار 
ماهي  لقب  با  سومري  خورشيد  خداي  (ماتسيا)،  خود 
(مرد ـ ماهي بالدار)، و پوزئيدون يوناني، اما عمدتًا ماهي از 

نقشمايه هاي مرتبط با ايزدبانوان است. 
در يک لوح ايالمي متعلق به دوران اونتاشگال تصوير 
زني با پاهايي به شکل دم ماهي ديده مي شود و، ازآنجاکه 
رشته طناب هايي به دست دارد و در مجاورت ماري واقع 
شده و همچنين دامني با تزيين فلس مانند به تن دارد، به نظر 
مي رسد در ارتباط با آب و ايزدبانوي آب ـ ماهي باشد (تصوير ۱۲). 

با اين  وصف، مي توان ماهي تصويرشده در اين لوح را 
نيز به آيين هاي مرتبط با پرستش ايزدبانو مرتبط دانست. 
البته اين ماهي نيز روي ميزي با پايه هايي به شکل پنجه هاي 

گربه سان واقع شده است (تصوير ۹). 
باالي  در  که  است  دايره اي شکلي  نقوش  ديگر  نشانة 
اين ماهي واقع شده است (تصوير ۱۷). پير آميه اين نقوش 
دايره اي شکل را ميوه دانسته است (آميه، ۱۳۸۴: شکل ۱۲۴)، 
اما جاي ترديد است هنرمندي که در نقوش فلس هاي ماهي، 
تزيين موي سر بانو و... جزئياتي بسيار ظريف ارائه داده 
براي نشان دادن ميوه صرفًا از نقوشي دايره اي شکل استفاده 

کرده باشد. 
مفهوم ديگري که مي توان دربارة اين نقوش دايره اي شکل 
محتمل دانست نان به عنوان هدي هاي از ايزدبانوي بزرگ 
است. دايره نماد کمال نيز هست. پيش از اين نيز اشاره شد که 
دايره يکي از نمادهاي ايزدبانوان است. بنابراين، ممکن است 
اين غذا پيشکشي به ايزدبانو يا صحنة تبرک کردن غذايي 

باشد.
۵. نقش باقي مانده در گوشة سمت راست

به نظر مجيدزاده، اين نقش نوارهاي پردة شرابه داري از يک 
پنجره است (مجيدزاده، ۱۳۷۰: ۹۳؛ تصوير ۱۴الف). 

شايد اين قسمت، بخشي از دامن مطّبق نيايشگري باشد که 
در جلوي ايزدبانو زانو زده است (تصوير ۱۴ب؛ تصوير ۶). 
مسلمًا به علت کامل نبودن لوح باقي مانده اظهارنظر دراين  

خصوص بسيار دشوار است.

تصوير ۱۳-جزئيات لوح زن ريسندة ايالمي؛ نک. تصوير ۱.

تصوير ۱۴الف-جزئيات لوح زن ريسندة ايالمي، گوشة سمت راست لوح؛ نک. تصوير ۱
تصوير ۱۴ب- بخشي از جام مکشوفه از مرودشت فارس که بانويي را زانو زده در مقابل ايزدبانو نشان مي دهد؛ نک. تصوير ۴



نتيجه
با بررسي نشانه هاي تصويري در لوح معروف به «زن ريسندة ايالمي» يا «زني در حال نخ ريسي» 

تعبيري جديد از اين لوح به ذهن متبادر مي شود:
۱. کارکرد آييني ـ  اعتقادي نقوش عالوه بر جنبه هاي روايتگري، تزييني و زيبايي شناختي آثار  ۲. نقش 
قابل توجه و بااهميت ايزدبانوان در مذهب قوم ايالم  ۳. طريقة نشستن بانو به صورت چهارزانو و 
رسمي بر تختي با پايه هايي شبيه پنجة گربه سان (احتماًال شير) و نشيمن گاهي به شکل انتزاعي لوتوس  
۳. آرايش موي سر و لباس و جواهرات بانو که او را از سطح زن عادي فراتر نشان مي دهد (دست کم 
يک اشراف زاده، ملکه، يا همسر حاکم محلي)  ۴. نخ ريسي، که عالوه بر شغل يا حتي فعاليتي تفريحي 
براي اين بانو، از فعاليت هاي مهم ايزدبانوان نيز به شمار ميآيد و معناي نمادين ريسيدن نخ سرنوشت 
را نيز به همراه دارد  ۵. خدمتکاري در حال باد زدن بانو، که از نقشمايه هاي مرسوم در هنر ايالم و 
به ويژه مهرهاي استوانه اي اين تمدن در نمايش ايزدان و الهگان است  ۶. ظرف غذاي مقابل بانو حاوي 
ماهي و نقوش دايره اي شکلي که مي تواند بيانگر ميوه يا نان باشد (به منزلة غذاي پيشکش به ايزدبانو يا 
صحنة تبرک غذا)  ۷. پايه هاي تخت و ميز مقابل بانو به شکل پنجة نوعي گربه سان که مفاهيمي چون 
قدرت و غلبه بر دشمن، همچنين همراهي ايزدبانوان با گربه ساناني چون شير و ببر و يوزپلنگ را نيز 
تداعي مي کند  ۸. بخش کوچک باقي مانده در گوشة سمت راست لوح که مي تواند قسمتي از دامن يک 

نيايشگر باشد (صرفًا به عنوان يک فرضيه). 
با اين توصيف، لوح يادشده مي تواند تصويري از ايزدبانويي ريسنده (با توجه به اهميت بافندگي) در 

يک لحظه يا صحنة آييني يا، در معنايي فراتر، ايزدبانويي در حال رشتن نخ سرنوشت باشد.
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This article studies the “Elamite weaving (spinning) Lady” tablet, which dates back to Neo-Elamite 

era, through an analytical- comparative approach& by comparing its elements with other historical 

texts, such as stamps, tablets, and remained sculptures,this tablet has a narrative context, and through 

a collection of visual signs helps the addressee of its time to form meaning. The question is that 

whether this tablet gets placed at a lower level of semiology and is only a narrative of the weaving of 

a prosperous lady from the Elamite society, or represents a higher level of meaning and symbolizes 

a goddess?

Since the social-cultural context of the artist of work has disappeared (with a history of 2500 years), 

no oral traces have been discovered, and no documents have proved the place of the discovery of the 

work, this article tries to present a new interpretation (reading) on the bases of formal similarities with 

patterns and forms remained from Mesopotamia and Elamite civilization, and also the symbolism of 

goddesses of historical and ancient civilizations. 

According to the visual signs used in the narrative of this scene, it is apparent that this tablet does not 

represent just a weaving lady from Elamite, but a goddess who is weaving; probably the threads of 

fate.

Key words: Tablet of the Weaving Elamite Lady, Symbol, Goddess.
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