ﺗﺤﻠﯿﻞ  DNAﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن واﯾﮑﯿﻨﮓ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع ﺑﻮده اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺧﯿﺮا ﯾﮏ آراﻣﮕﺎه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺟﺴﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی زن در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻی زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﭘﺴﺎﻻ و اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روی  DNAاﺳﮑﻠﺖ ﮐﺸﻒ

ﺷﺪه ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او  ۳۰ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﻗﺪش در ﺣﺪود  ۱۶۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻼح در اﻃﺮاف ﺑﺪن اﯾﻦ زن دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ،ﭼﺎﻗﻮی
ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﺒﺮ ،ﻧﯿﺰه و دو ﺳﭙﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو اﺳﺐ و ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎﻣﻠﺶ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد دﻓﻦ ﺷﺪه ﯾﮏ
رزﻣﺠﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﺘﯿﻮس ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺪ رﺳﻤﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی
زن واﯾﮑﯿﻨﮓ اﺳﺖ.

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن زن ﺷﺠﺎع در ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی از
ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه )از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Lagerthaدر ﺳﺮﯾﺎل واﮐﯿﻨﮕﻬﺎ( اﻣﺎ وﺟﻮد زﻧﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ واﯾﮑﯿﻨﮓ ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﻤﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺪان
ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻮﺋﺪی اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آراﻣﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه در
ﺑﺎﻻ در اﺻﻞ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ  Hjalmar Stopleﻣﺮدم ﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دوران ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﺳﻼح ﻫﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻠﺖ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮدﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
 Anna Kjellströmاﺳﺘﺨﻮان ﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .او
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﮑﻠﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  DNAآن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ زن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
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