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 چکیده
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 مقدمه. 0

عی و اجتما نسبتاً مناسبی از اوضاع اقتصادی،بازسازی توان ارزشمندی است که می حاوی اشیای سوختهشهر

در  بخشی از اعتقادات هر منطقه به علت تعامالت در دنیای باستان، آورد. به دستفرهنگی از این محوطه 

 ضروری است که ،ازسازی زندگی پیشینیانبتالش برای  در شود.ی پیرامونی آن بررسی میهارابطه با محوطه

 یریقرارگ. Becker, 1997:119))شودپرداخته  مذهب و اقتصاد جامعه، مانندفرهنگ  هایجنبه یبه همه

خود شده های پیرامون ر محوطهتأثیر و تأثر ب سبب (Tosi,1978:55)های بازرگانیراهمسیر در سوخته شهر

در جنوب ترکمنستان و سوخته با همسایگان شمالی نظیر فرهنگ نمازگاه روابط تجاری و فرهنگی شهر است.

مانند بمپور در بلوچستان ایرانه و با همسایگان شرقی و جنوبی موندیگاگ در جنوب افغانستانمحوطه 

(Biscioneh,1974:134 یحیی و نیز تپه کالت در پاکستانمیری و((Karlovsky and Tosi,1989:21  و

 ،سوختهشهرهای مهم در محوطه از یافتهیکی است.  ارتباطاتاین  ی دهنده نشان Kohl,1977:118شهداد 

 های فکری و اعتقادی مردمرهیافتبه بخشی از توان می هادقیق آن ی بامطالعههای انسانی هستند که یکرکپ

و  آمده دست بهی فرهنگی این محوطه هر چهار دورهاز ام پخته و خ صورت بها هپیکرک. برد یپ آن زمان

اگر  را نشان دهد. زمانهای همسوخته با محوطهشهر ارتباطات فرهنگیتواند می هاآنی دقیق مقایسه

مردم باستان پیوند خورده است؛  یبازندگهای جانوری را که معموالً های ساخت بیشتر پیکرکبخواهیم انگیزه

زیرا این . احتیاط به آن نگاه کرد یباکمباید های انسانی توجیه کنیم، در مورد ساخت پیکرک از دید اقتصادی

جنبه تجارتی و کاالی احتماالً که دهد این حجم انبوه نشان میو  یداشدهپدر شهر سوخته  وفور بهها پیکرک

مانند  راتی شهر سوخته،در توصیف کاالهای مهم و صاد. بوده است مدنظرها در ساخت پیکرک کمترزا شأن

 ,Biscioneh))است جاری و یا صادراتی نام نبرده کاالی ت عنوان بهها از پیکرک «بیشونه» .الجورد و عقیق و..

et al, 1973:23 .«ی یافته شدن پیکرک در گورها «دنیTimargarha مذهبی  تشریفات آیینی وای را نشانه

-پیکرک ازاندازه یشبپیدا شدن  Thapar و Dani یگریدای یا در ج (Dani and Mason,1996:416)دانسته

پیدا شدن  Salvatoriو یا  (592همان، )داند ها میابانو بودن این پیکرکدر یک روستا نشانه خد های زنانه را

 آوردای به شمار میپیچیدگی منطقهگسترش ای از مفرغ میانی در واحه مرو را درجهدوره ها در پیکرک

(Salvatori and Tosi,2008:78 و ارتباط دادن ترین دیدگاه؛ جنبه آیینی مدههای انسانی، عدر مورد پیکرک

 است. مدنظرمربوط به ماورایی  هایو جنبه اعتقادات بشری نظیر خدابانو، باروری باها آنبسیاری از 

را برای  هال جشن، تشریفات مذهبی و تشریفات آیینی مثطلسم و جادو چندین عامل، مانند« استینسون»

ها های آبیاری، مناطق مسکونی، کوچهکانالمانند گورها، ) یبافتار .(Stinson,2006: 2) کندها بیان میکاربرد پیکرک

و به همین  اند متفاوت باهماست  آمده دست به ی گوناگونهامحوطههای دوره مفرغ در که بیشتر پیکرک و...(

در واحه گئوکسیور در  مثال عنوان به بر عملکرد یکسان نیست،های ظاهری دلیل سبب لزوماً شباهت

یافت  ،ی فضاهای کاوش شدهاز همه هاپیکرک ،انجام گرفت« ساریانیدی»هایی که توسط ترکمنستان با کاوش

های خود هیچ پیکرکی از در کاوش« توزی»ها در قبور از فراوانی اندکی برخوردارند و البته پیکرک. اندشده

سیدسجادی ادامه داشته های این رویه نیز در کاوشتوزی، مکاتبات شخصی(. )است ورها به دست نیاورده درون گ

 F الیه جز بهبود  II 2 IIIدر ساختمان شماره یک که متعلق به دوره  9999سال  هایکاوش در مثال عنوان به

نه در کنار دیگر اشیای گلی به دست های زنانه و مردابود، از بخش ترانشه یادمانی پیکرک III3متعلق به  که
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های پیکرک به سیدسجادی 5002و  5002 سال هایدر کاوش .(Seyd Sajjadi, and Moradi,2014:84)آمد 

در  5002و  5002ولی در سال  Seyd Sajjadi, et al,2008:354))کند اشاره می زیادی از محوطه صنعتگران

 آمد دست به ،بود که متعلق به یک نوزاد 2296 یارهیک پیکرک گلی کوچک از قبر شم رستان فقطگو

(SeydSajjadi andCasanova,2006:354). سوخته بر اساس نوع های انسانی شهرشتار انواع پیکرکاین نو در

های دیگر مورد مقایسه با محوطه هایبندی پیکرکطبقه و گاهنگاری تطبیقی و سپسو شیوه ساخت 

( یک ویژگی خاص صورت )بهها خصوصیات برجسته ظاهری پیکرک ساختار و، ژیمورفولو پژوهشاست.  قرارگرفته

 است. ها بودهپیکرک و تحلیلسنجش  یمبنا نیز زمانی تاریخیهم و نیز
 

 و پیشینه پژوهش روش تحقیق. 2

از  کی یچهجزء در بهاما تقریباً مقایسه جزء ،گرفته انجامتحقیقاتی  یطورکل بهسوخته های شهردر مورد پیکرک

توصیف  یک Excavations at Shahr-i Sokhtaی با عنوان است، ماریتزیو توزی در مقاله نشده انجاماین کارها 

 ی دکترایشان مربوط بهنامهشیرازی نیز موضوع پایان اهللنموده است. روح ارائههای شهرسوخته کلی از پیکرک

 Figurines Anthropomorphes Du Bronzeنوان عای با و عالوه بر آن مقالهسوخته بوده های شهرپیکرک

Ancien De Shahr-I Sokhta periode II که در محوطه صنعتی و بنای یادمانی های انسانی مورد پیکرک در

 است.نوشته  ،یداشدهپ

آوری و روش جمع کاوشگر شهر سوخته() یتوزای، مکاتبات شخصی با در این مقاله از مطالعات کتابخانه

 ، تطبیقاست. یکی از اهداف مهم این پژوهش شده استفادهابع و تطبیق این منابع با یکدیگر اسنادی من

شکلی و  ازلحاظهای مقایسه شده در سایر نقاط سوخته عالوه بر شباهت ساختاری با پیکرکهای شهرپیکرک

ین به هم. درک بوار و دارای آثار فرهنگی مشتجوهای همی زمانی با محوطهبازه ازلحاظها مقایسه پیکرک

های جنوب شرق ایران، جنوب این مقایسه با محوطهسوخته، تالش شد تا های شهردلیل در مقایسه پیکرک

ست، در مرحله نخ مقایسهدر یک پاکستان و هند مقایسه شود. هایی از بخشترکمنستان، جنوب افغانستان و 

باط با های دیگر را در ارترا با مکانت( شکل، جنس و ساخ ازلحاظ)شهرسوخته های ما اصول قیاسی پیکرک

بخشی از این است.  شده انجام یگاه نگارو سپس تطبیق  ایمادهقرار د موردتوجهها مفاهیم اجتماعی پیکرک

شامل تپه یحیی، جیرفت، شهداد، بمپور، موندیگاگ، دامب سادات، مهرگره،  دوره،و هم جوارهای هممحوطه

را تبادالت و زیسوخته داشتند. ترین ارتباطات فرهنگی را با شهربودند که نزدیک نمازگاه، واحه گئوکسیور و..

 کاری بیش از تبادالت با سایر مناطق دیگرآش طور بهسوخته با این مناطق در هزاره سوم تأثیر و تأثرات شهر

بود.
 

های انسانی شهرسوختهپیکرکی کلیاتی درباره. 9

و های جانوری از تنوع بیشتری برخوردار است ه پیکرکسوخته نسبت بشهر های انسانیرککپی

ست: کرده اسه نوع اصلی تقسیم  ها را بهاین پیکرک توزی .است شده ارائه هامتفاوتی از آن های بندی یمتقس

هایی با بدن خمیده پیکرک -6شکل هایی با بدن مثلثی پیکرک -5 یاهایی با بدن استوانهپیکرک -9

(Tosi,1968:359,360). پر توده خاکی که برای  میاندر  اکثراًو  2،2،2،9،96،92شتر از فضاهای شماره بی که

: 9622 شیرازی،)است  آمده دست به 2کف فضای شماره  یبر رو عداد کمی نیزو ت شده استفادهفضاها  کردن
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ر مرکز بنای واقع د Xاز فضای شماره های انسانی رکبیشترین پیکها، توجه به پراکندگی پیکرک با .(592

شکل )باشند شکسته و ناقص می، آمده دست بهساختمان شماره یک های هایی که از کاوشاکثر نمونه ویادمانی 

9)(Shirazi, 2007:150.) و انتزاعی تجریدیاشکال  ی دهنده نشان هاآنبیشتر  زنانه و مردانه و هاپیکرک 

های برجسته برآمده، پاهای دراز و سینه یباًتقرشکم  های مختلف نشسته و ایستاده، با. زنان در حالتهستند

 .اند شده دادهنشان 

 با و تسلیم حالت به آویزان هایدست با استغاثه، حالت به آسمان به باالبرده دستان با مردان پیکرک 

به چلیپایی، نشسته، های یکرکپ .(69: 9629سیدسجادی،) اند شده داده نشان بلند ردای داخل فرورفته گردن

 اند شده ساختهها عموماً از گل پیکرکها دارند. ای بیشترین فراوانی را در میان پیکرکتنه و استوانهشکل نیم

(Tosi, 1968: 55) هستند ارورداز فراوانی اندکی برخهای سنگی و مفرغی پیکرک و. 

ساخت آن به سه  جنس ازلحاظ انسانی مردانه و زنانه است کههایهای شهر سوخته شامل پیکرکپیکرک

 شود.تقسیم میهای گلی، سنگی و مفرغی ی پیکرکدسته
 

 های انسانی گلیپیکرک .0-9

ظاهری به  ازلحاظهای شهر سوخته دارند که بیشترین فراوانی را در میان پیکرکهای انسانی گلی پیکرک 

های پیکرک ها، سرها وتنهنیمهای برهنه با سرین بزرگ، پیکرکای، استوانه نشسته، های چلیپایی،پیکرک

شوند.منقوش تقسیم می

 شکل چلیپایی هایپیکرک .0-0-9

 2تا  5ها بین اندازه آنسوخته دارند و ی شهرهادر میان پیکرک فراوانی بیشتری های چلیپاییپیکرک

شده، اما در . جزییات صورت معموالً نشان داده نهستنددر حالت ایستاده  افراد دهنده نشانکه  استسانتیمتر 

لباس  یبر رودهد که زنی را نشان می ،های جالباز نمونه .(5شکل )هستند لباس  وتزیینات برخی موارد دارای 

 یگاه نگار ازنظر .(6شکل )(Shirazi,2007:155-156) یجادشدهاهای گلی برجسته ولکوی تزییناتی به شکل پ

چلیپایی  هاینمونه دیگر از پیکرکدو (. 522: 9622ازی،شیر)دارد رسوخته تعلق استقراری شه IIIو  IIبه دوره 

باشند. استقراری شهرسوخته می II و Iپیش از میالد، مطابق با دوره  5200تا  6000های شکل، متعلق به سال

 از شود یمهای افزوده دیده کل دایرهکمرشان تزییناتی به ش یبر روکه مشخص نات جنسی ایی باهپیکرک

موندیگاک در  IIIئوکسیور، از الیه گشرق ترکمنستان از  در (2شکل ) ،هنمازگا IIIی از الیهجنوب ترکمنستان 

این  در .(Tosi,1972:195)است  آمده دست بهپاکستان  کویته سادات دردامب IIIو  IIهای یهالافغانستان و از 

 های از. نمونه(Daems,2001:12) استها جنسیت آن ،کنندههای برجسته زنانه مشخصسینه هاپیکرک

در  تپه قرهاز و  (92: 9622روستایی،) یرانادر  تپه حصار و تورنگ تپه گرگان (،920: 9622حاکمی،)شهداد 

کوچک ، اندازه های چلیپاییهای پیکرکترین ویژگیمهم .(556: 9625فرامکین،)است  آمده دست بهترکمنستان 

های هزاره . این حالت را در بسیاری از پیکرکاستشان بستهیت ایستاده با پاهای وضع و (22 9620شمانت،)

 .(2شکل )توان دید ، میهای غربی فالت ایرانسوم از شرق ایران تا سرزمین
 

 های نشستهپیکرک. 2-0-9
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 5200تا  6500های شهرسوخته، متعلق به سال Iمادینه به حالت نشسته، از دوره  هایتعداد زیادی پیکرک

دشت  تپه در، هاپیکرک این یهشب .اند شده ساخته مشبک کامالً صورت بهکه  آمده دست بهپیش از میالد، 

(Mortazavi,2010,11)( 2شکل)  دهنده ارتباط با و نشان یافت شده وفور بهی ترکمنستان مناطق جنوبو

سنت  نیا .(2شکل )(Tosi,1973:64) استاستقراری شهرسوخته  Iهای شرقی فالت ایران در دوره سرزمین

 و( 2شکل )مهرگره های محوطه و( Goolidge,2005:131)در جنوب ترکمنستان  جیتوندر  یساز یکرکپ

9622سیدسجادی،)است جوار نفوذ کرده به مناطق همکویته پاکستان رواج داشته و  در دشت محمدگلکیلی

 است پیش از میالد 5200تا  5200بین  هایشهرسوخته، متعلق به سال IIهای نشسته از دوره پیکرک (922

 تنه یمن و ها را به طرفین دراز کردهدستاند و دهد که نشستهرا نشان می یزنان ،ترسانتیم 2تا  2بین که 

دهد مادری را نشان میهای یکی از این پیکرک .به شکل استوانه یا مثلث و پاها به شکل مخروط است ،باالیی

-سینه یبر روهای کوچک گلی تزیینی که پولک زنی یا ،(529،522 9622)شیرازی، کندحمل میرا ای که بچه

حفره بزرگ توخالی نشان داده  صورت به شانسوراخ نافهم تعدادی  .(9629:69)سیدسجادی،است  شده افزودهاش 

 ،(9622929)حاکمی،از شهداد  های نشسته شهرسوختههای شبیه پیکرکنمونه .(Tosi,1968: 361)است شده 

موندیگاک و از سعیدقلعه در افغانستان  VIی دوره از ،مهرگره در بلوچستان پاکستان Vوره د از

شکل )(Tosi,1968: 396) یورگئوکس( 9شکل ) ،(Shirazi,2007: 158)تپه ، الغتپهینآلت( 9622525)سیدسجادی،

مهرگره پیکرک  VIIی ز دورها .(556: 9625فرامکین،) اند شده کشف ترکمنستان (99شکل ) تپهنیز از قره و( 90

 (Shaffer and Thapar,1999: 256)پیش از میالد  5200زنی که کودک خود را در بغل گرفته مربوط به 

شده که های زنانه تولید میکه هزاره سوم پیش از میالد، پیکرمربوط ب VIIی مهرگره دوره از .(95شکل )

الهه مادر »شود و به نام ت که در سرتاسر بلوچستان پیدا میی اسهایشبیه نمونهو  اند بازداشتهبازوها و پاهای 

های بسیار بزرگ، پستان موندیگاک افغانستان زنانی را با IVدوره  از (.922: 9622)سیدسجادی،شهرت دارد « زاب

ر گوندای دیموراسده از شوند.نامیده می« باز» که بال شکلهای افزوده و بازوانی های فشرده، چشمصورت

)توزی  آمده است دست بهب ازنان به سبک ز هایپیکرک« اختصاصینمازگاه»ساختمان  نزدیکی موندیگاک، در

 عنوان به، از گل پخته ه برهنهزنان نیم و موهنجودارو متعلق به تمدن سند،از هاراپا  .(9622596و دیگران،

یک عنصر  عنوان بهتوجه به کاربرد سفال  با. (9622902)سیدسجادی،اند الهه باروری منسوبو خدایان مادر 

 :Tosi,1968).) نمودها مشاهده های سفالی را بر روی پیکرکگذاری نقشتوان تأثیرسوخته، میمهم در شهر

 اند شده ساختهگل  از ها یکرکپکه  یژهو به ،ها شباهت نزدیکی به تولیدات سفالی دارندپیکرک توزیبه نظر  54

جنوب شرقی بلوچستان و  نقوش سفالی سوخته وشده از شهرهای پیداپیکرکا را در هتوان این شباهتکه می

 در نشسته، باحالت زنان هایپیکرک های یژگیاز و مثال عنوان به .(22 همان:)کرد ب ایران مشاهده وجن

 .(22 :9620)شمانت،است  بدن اجزاء دادن نشان برای مثلثی و مخروطی هایمایهنقش از استفاده شهرسوخته،

 :Stein,1934)بمپور های تپهزاره سوم در محوطهمتعلق به ه هایسفال یبر روهای تزیینی مثلث را مایهنقش

 :Besenval,1995) الت در مکران پاکستانک ، میری(Cortesi,2009: 12) ، نال در بلوچستان پاکستان(197

.توان مشاهده کردمی( 9622902)سیدسجادی،سند  هایهای محوطهسفال یبر روو  (208

این امر  shirazi,2007:156,157).)باشند فاقد سر می شهرسوخته، تقریباً تمامی نشسته های مادینهپیکرک

از دوره نوسنگی  که یطور به ،ای بس طوالنی دارد. این سنت، پیشینهاتفاقی باشد و همتوانسته عمدی هم می
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تل  ،شوش، تل ملیانرستان، های پرچینه لمحوطه گی درسندره و چغامیش، از دوره مسهای گنجتپهدر 

متعلق به هزاره ( 602: 9622)شیرازی،منستان تپه در ترکو الغ (96: 9622)روستایی،، حصار (62: 9622دیمز،)باکون 

 است. آمده دست بههای فاقد سر سوم پیش از میالد، پیکرک
 

 یا استوانههای پیکرک .9-0-9

رت نشان جزییات بدن و صوکه  پختهاز جنس گل و انتیمتر س 90تا  2بین  هرسوختهشای استوانه هایپیکرک

 .(96شکل )(9622559سیدسجادی،و  9622522)شیرازی،مستقیماً به بدن چسبیده است داده نشده و سر پیکرک 

بر انه یا زنانه شود. جزییات مرد، دیده میبازشدهبه طرفین که کوتاه  و بازوها تنومند و لای شکاستوانه تنه

قوی  یعضله بندبا توجه به توان دریافت که سازنده پیکرک اما می ،ها نشان داده نشدهپیکرکاین  یرو

ای از پیکرکی استوانه .(92 )شکل(9622522شیرازی،)دهد نشان ته تا شخصیتی مذکر را در نظر داشها پیکرک

 .(92شکل ) .(De cardi, 1966: 326)است شبیه سوخته های شهرنمونهبا ایستایی و فرم  ازلحاظبمپور 

 (96و  92 )شکل  (Shirazi, 2007: 155)جیرفت  ،(929: 9622)حاکمی،شهداد از از هزاره سوم پیش از میالد، 

-در وضعیت ایستاده می هاتمامی این پیکرک که (52: 9622)روستایی،یافت شده  III از تپه حصارمفرغی  یکرهپ

 ، سعیدقلعه در جنوب شرقی موندیگاک(9622:595)توزی و دیگران، افغانستان باشند. از موندیگاک 

: 9622)شیرازی،است  آمده دست بهنه گوتپه و گئوکسیور نیز اینتپه، الغرتپه، خاپوینآلت (525: 9622)سیدسجادی،

شهرسوخته های نهبه نمو زیادی شباهت (Shirazi, 2007: 155)تپه ای الغی استوانههایکی از پیکرک(. 522

 یبر روکمرهای باریک را  هزاره سوم پیش از میالد تصویر مردانی با عضالت سینه قوی و در (92شکل )دارد 

 (.962260)پیتمن،توان مشاهده کرد از شرق ایران نیز می آمده دست بهبه  سنگ صابونظروف 
 

 های برهنه با سرین بزرگپیکرک .6-0-9

در بیشتر ها آنمفرغ تولید  دورهدر است که  برهنه مادینههای پیکرک خته،سوهای شهرپیکرک از دیگر

 گلی زنانه سوخته یک نمونه پیکرک استقرار در شهر IIاز اوایل دوره (. 62: 9622دیمز،)است مناطق رایج بوده 

ای گلی هشبیه سبک پیکرککه  آمده دست به برجستهحالت ایستاده و با سرینی در  کامالً مسبک صورت به

ها چشم ،زنانه هایدر برخی از پیکرک .(Hansman and Stronach, 1972: 175)باشند می IIIنمازگاه 

 (.Daems, 2001: 89)است شده افزودهگلی به بدن  ای گلولهتکه صورت بهها های بزرگ و پستانلوزی صورت به

دو پیکره  دیجی در پاکستان،در کوت نچهچنابینیم؛ های شرقی ایران هم میها را در سرزمینپیکرک ینا

 (.962225)سیدسجادی،است  آمده دست بهبزرگ  سرینیو  مسبک هایتنهیمسفالی زن با ن
 

 هاتنهنیم .5-0-9

 2تا  5بین ها آناندازه  که باشندانسانی می شکل ینیاتوریمهای تنه، نیمهای شهرسوختهاز پیکرک تعدادی 

 ،. دسته اولاند شده یمتقس یرگروهزبه چند که  استنامشخص  تزئیایشتر موارد جسانتیمتر متغیر و در ب

رف بدن هایی که دستانشان در دو طتنهنیم ،اند. دسته دومفین دراز کردهها را به طرکه دست هایی تنه یمن

ست ادست دیگر باال آمده  آنان به سمت پایین و یک دستهایی که تنهنیم ،. دسته سوماندآویخته

های زنانه تنههای برجسته تحت عنوان نیمن سینهداشت یلبه دل ولیفاقد سر دسته چهارم . (9622590شیرازی،)

های مدور رشته صورت بهگردنش تزییناتی  در زیر کهبرجسته های دارای سینه . یک نمونهاند شده یبند دسته



 95/ 0931ستان ، پاییز و زم2، شمارۀ 01ۀ ی، دورشناسمطالعات باستان

 و کنددرشت خودنمایی می یک گردنبند صورت بهافزوده  گلی هایگلولهاش نهو در روی سیارد متحدالمرکز د

 استپیش از میالد  5220تا  5220و تاریخ آن مربوط به  آمده دست به( شهرسوخته IIدوره ) 2 از فاز

(Cortesi,et al. 2009: 17)  ز محوطه تنه مادینه در مرکز تمدن هیرمند اهای شبیه این نیمنمونه .(92)شکل

ارتباطات  دهنده نشانها این پیکرک ،است مشهور Zhobزاب و به پیکرک  مدهآ دست به IVدوره  موندیگاک

شکل ) VIIمهرگره  (50 یرتصو) IIIو  IIسادات دامب  ،(99)شکل  IV یگاگموند، IVو  IIIشهرسوخته میان 

59)(Jarrige,et al. 2011: 29) کالت میری  وIIIc  وIV (Jarrige, 2011: 16,20)  هزاره  متعلق به نیمه اولو

نظر  از های شهرسوخته و موندیگاکتنهشویم نیممتوجه میها، . در مطابقت تاریخباشندمی سوم پیش از میالد

-ها با موارد مشابه در محوطهتنهاین نیم شده انجام های یشآزما بر اساسباشند. زمانی بسیار به هم نزدیک می

-سالماما . (Cortesi et al. 2009: 17)مشابهت دارند  دیجی، نیزهای شمال دشت سیستان، متعلق به فاز کوت

 است یمترسانت 6ارتفاع  وبرجسته  یهاسینهپا و سر با وبدون دست ،ی سنگی زنیتنه، نیمهاترین این

 (.590: 9622شیرازی،) شده است گزارشافغانستان  از آسیای مرکزی وهای مشابه نمونه .(962: 9629)سیدسجادی،
 

 هاسر .4-0-9

بر  سانتیمتر است. 2تا  5ها بین هکه اندازشهرسوخته یافت شده  نیاز مجموعه بنای یادما یسر انسانچند 

های و نمونه دیگری هم دارای چشم (52شکل ) شده دادهنشان  یخوب بهها، بینی و دهان یک مورد چشم یرو

 (،52شکل )سادات دامب ،(929 :9622)حاکمی،شهداد ، از (52)شکل  (Shirazi,2007: 158) است شکل یلوز

 ییسرهاترکمنستان نیز  در Vتپه و نمازگاه الغ (9622929سجادی،سید)مهرگره در بلوچستان پاکستان 

از محوطه  (.59)شکل  (599: 9622شیرازی،)است  آمده دست بهبا چشمان لوزی افزوده ( 222: 9629سجادی،سید)

که شباهت زیادی به  آمده دست به یسوم پیش از میالد، سر سفالجنوب سند، مربوط به هزاره  در بندری لوتال

-در بسیاری از پیکرک. (Possehl,2002: 336) داردسرهای آهکی مشکوفه از موهنجودارو و  نمونه شهرسوخته

های لوزی در مایهنقش .است شده استفادهها، اجزای بدن پیکرک عنوان بهمایه لوزی ، نقشازتاریخ یشپهای 

مفرغ این دوره در . (Tosi, 1971: 409)تزیینات سفال کاربرد داشته است  عنوان بهفقط شهرسوخته  Iدوره 

های مشابه این سرها از نمونه و یافته گسترش ،که در تعامل فرهنگی با یکدیگر بودند مایه به تمام نقاطینقش

نگاری های شمایلبر وجود سنت که گواهی آمده دست بهتپه در ترکمنستان محوطه باستانی گئوکسیور و الغ

در  های هندسی لوزیمایهنقش .(60)شکل  (599: 9622)شیرازی،مشترک آسیای مرکزی و شرق ایران است 

، (Stein,1934: 197)، تپه بمپور (Cortesi,et al, 2009: 12)های نال در بلوچستان پاکستان تزیینات سفال

: 9622)سیدسجادی،مهرگره در پاکستان  Vو در دوره  (Besenval,1995: 202)الت در مکران پاکستان کمیری

 .کاربرد داشته است( 922
 

 

 

 های انسانی منقوشپیکرک .1-0-9

پیش از  5200 تا 6900های ، متعلق به سالشهرسوخته Iی ی سردیس گلی منقوش مربوط به دورهتعداد 

 آمده دست بهپیش از میالد  5200تا  5200های ، متعلق به سالIIی تنه منقوش از دورهمیالد و تعدادی نیم
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 است رنگ سیاهخطوط مواج  صورت بهسینه  ها اغلب در قسمت پشت سر، گردن، شانه واست. نقش

نقوش  این .استدهنده موهای پیکرک نشان، هاروی شانه خطوط مواج زیگزاگی که (55)شکل  )62: 9622دیمز،)

های بمپور و و محوطه II(Tosi,1974: 64)  دوره ،I(Tosi,1971: 409)  دوره ظروف سفالی شهرسوخته روی بر

های منقوش . پیکرکشوددیده می (Stein.1934: 197)میالد  از بلوچستان مربوط به هزاره سوم پیشخوراب 

: 9622)حاکمی، است آمده دست بهنیز و شهداد ( 65: 9622)دیمز، ملیان در فارس، تلتپه در دشت گرگاناز تورنگ

922.) 
 

 پیکرک زن باردار: هاسایر پیکرک .8-0-9

سوخته است های اقماری شهراز تپه وسعتی بیش از پنج هکتاربا  در سه کیلومتری شهر سوخته دشتتپه

 ،فاقد سر سانتیمتر ارتفاع و 2با پیکرک زنی باردار  ،های تپه دشتپیکرک ینتر توجه جالب. از (6: 9622)موگاورو،

به بدنش  یگلوله گل تکه یک صورت بهاش شکم برجستهکه مانند های کوتاه بالدستهای پهن و شانه

ی باروری مربوط به هزاره های الههتعداد زیادی پیکرک (.2 شکل) (Mortazavi,2010: 11)است  شده افزوده

 (526: 9622ن،توزی و دیگرا) یموراسموندیگاک، سعید قلعه و ده  همچونسوم پیش از میالد از جنوب افغانستان 

است  آمده دست بهدر گئوکسیور در شرق ترکمنستان  ازجملههای مختلف آسیای مرکزی از محوطه و
(Tosi,1968: 360).

در آن پیکرک زنی  شناختی کهمختلف و زمینه باستان یها محوطهدر  یشناس باستانهای از مجموع داده 

ها از سنتِ طوالنیِ اعتقاد به آفرینش گونه پیکرکینتوان نتیجه گرفت که ساخت امی ،شودباردار یافت می

ها برای برآورده شدن برخی از این پیکرک (.25: 9620شمانت،)است شده  متأثر ها توسط زنانکیهان و رستنی

و  حاصلخیزی بیشتر زمین، افزایش و تداوم نسل  نیازهای نیایشگران برای افزایش محصوالت کشاورزی،

های های زنانه مشابهی در آثار تمدن. وفور تندیس(99 همان،)اند شدهمی به معابد تقدیم اشیای نذری عنوان به

 . ساختاندمیالد یافته شده تپه در نیمه هزاره سوم پیش ازتپه و تورنگشهرسوخته، موندیگاک، آلتین

 هرحال به .کنیم درک را ایمنطقه پیچیدگی گسترش از ایدرجه که دهدمی اجازه ما به زنانه هایپیکرک

 Salvatori and))کند می فرق هاسنت اما هاست،کوهپایه و مرو واحه شبیه کامالً هاپیکرک ساختارهای تمام

Tosi, 2008: 78. 
 

 های سنگیپیکرک .2-9

کامالً  صورت بهکه  آمده دست بهوخته پیکرک سنگی انسانی از جنس بازالت و آهک از شهرس تعدادیتاکنون 

در یک  و بازشدهکه به طرفین  استها های پیکرک. تنها استثناء دستاند شده ساخته جزئیات بدونو  مسبک

رود سردیس و  از حوزه هلیل .(56شکل )است  شده مشخصهای زنانه برای نشان دادن جنسیت مورد پستان

سنگی های انسانی و از جنوب ترکمنستان نیز پیکرک های مرمر و صابونانسانی از سنگ هایتندیس

های شهرسوخته نگاری با نمونهشمایل ازنظر هستند، سنگ مرمرکه از  جیرفتهای پیکرک. آمده است دست به

ای وسیع از آسیای بندی کرد که حوزهسازی دستهدر قالب یک سنت پیکره ها راتوان آنتفاوت دارد، اما می

 استپیش از میالد  5500تا  5200بین  گذاریخ. تاریمتداول بوده است فارس یجخلجنوبی مرکزی تا سواحل 

 شوش (،922: 9622)سیدسجادی،کویته پاکستان  محمد درهای کیلیمحوطه از .(599: 9622شیرازی،)

(Daems,2001: 125) مربوط به هزاره  های سنگی مادینهپیکرک (556: 9625)فرامکین،تپه ترکمنستان قره و
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های دوره مس و های سنگی در الیهتعداد زیادی از این نوع پیکرکاست.  آمده دست بهاز میالد  سوم پیش

که کمک زیادی به فهم  آمده دست بهدر ترکمنستان جنوبی ( 52)شکل  تپهسنگ قدیم در محوطه ایلگینلی

وشگر، دارای ویژگی آیینی گفته کا بر اساس که نمایدهای سنگی شهرسوخته میکرککارکرد و تفسیر پی

یک  ،(52شکل ) مکشوفه از موهنجودارو کاهن-شاهدر تمدن سند، مجسمه سنگی . (599: 9622ی،شیراز)اند بوده

-رواج ساخت پیکرک دهنده نشانخارا همگی  ی دیگر از جنس سنگپیکرهسر ر، دومرمری بدون س یپیکره

 2تا فاز  2که از پایان فاز با توجه به این(. 92: 9622)سیدسجادی، باشند میدوره مفرغ های سنگی در 

: 9622)طالیی،گیری داشته های مرمر و الجورد افزایش چشمشهرسوخته، ثروت و پیشرفت در اثر تجارت سنگ

سنگی در شهرسوخته رواج یافته های از همان زمان ساخت پیکرکبه سبب همین ارتباطات و تجارت، ( 22

 .است
 

 های مفرغیپیکرک .9-9

های در شهر سوخته هستند، در طول کاوش یابکمهای بسیار کهای مفرغی شهر سوخته جزء پیکرپیکرک

های گلی اندازه متفاوت از پیکرک ازلحاظاست که  آمده دست بهتوزی یک پیکرک مفرغی از شهر سوخته 

 است.

دهد نشان میرا  سانتیمتر 59با ارتفاع  ایستادهزنی ، پیکرک مفرغی با ظرف روی سر و دست روی سینه

(Tosi,1971: 416)  9622)سیدسجادی،دارد  النهرینبینزمان خود در های همشباهت زیادی به پیکرککه :

د را بر روی سینه چپ و دست راست خو داشته نگهای را بر روی سر . این پیکرک با دست چپ خود کوزه(552

)تصویر  (Daems,2001: 95) است شهرسوخته III یا IIهای متعلق به دورهکه لباس بلندی پوشیده و  گذاشته

تجسمی و یا  ،آورد یموزه آب از سرچشمه به کاشانه خود تجسم زنی باشد که با ک ،ممکن است پیکره ینا .(52

مذهبی  یچنین در زندگآب هم (.260: 9629سیدسجادی،)باشد از یک ایزدبانوی آب، یعنی نیای آناهیتای بعدی 

های هندیان است یر آیینی یکی از ویژگیتمدن سند دارای نقش مهمی بوده و توجه به آب و تطه مردم

دن آب هامون، ش کمدانیم هامون یک دریاچه آب شیرین است که در اثر که میچنان(. 599: 9622)سیدسجادی،

بنابراین شاید این پیکرک . بوده است نه هیرمند و دیگر رودهامحدود به حواشی رودخا ،سیستاناستقرارهای 

یرمند نمادی از آب، باران و بارندگی باشد. ویژگی دیگر این پیکرک حالت هامون و ه یآب کمهای در دوره

سینه گذاشته است. پیشینه این رسم را از هزاره چهارم پیش از  یبر رودستش است که به حالت احترام 

 توان دید.می( Daems, 2001:17) نباکوای تلهای استوانههای چغامیش، شوش و در پیکرکمیالد در پیکرک

ملیان مربوط به نیمه دوم هزاره سوم پیش از و تل ، شهدادتپه گرگان، شوشهای تورنگهایی از محوطهکرکپی

(. 929: 9622حاکمی،)است  آمده دست بهاند، های خود را روی سینه قرار دادهکه دست (69: 9622)دیمز، میالد 

های مسی یافت از پیکرکتعدادی یالد، متعلق به نیمه دوم هزاره سوم پیش از م IIIاز تپه حصار چنین هم

 .(52: 9622روستایی،)اند شده دستان خود را بر روی سینه گذاشته

 نتیجه. 6

های ارتباط هنوز مشخص نیست، اما با مقایسه ،اندسوخته داشتهها در امور روزمره شهرکه پیکرک نقشی

های انسانی پیکرک توان پذیرفت،قطعیت می ها را بهکم الگوپذیریدیگر نقاط، دست سوخته باای شهرمنطقه
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شامل  عمدتاًشوند. می خراب آسانی بهو  شده ساختهها خام ی آن. همهاند شده ساخته دقتغوب و بیخیلی نامر

، هستند شده قطعفاقد سر و با بازوهای کوتاه و ای دارند، استوانههای مبهم و شکل های ساده هستندتنهنیم

ها ، برخی از پیکرکخامهای گلی در ساخت پیکرکبه بدن انسان دارند.  انتزاعیشباهت خی نیز بر

ها و زیورآالت سبک مو و آرایه بازتولیدهای صورت و در ویژگی است که در شناختی زیباییذوق  ی دهنده نشان

یری که هر مقایسه مناطق پیرامونی و یا مناطق مرتبط فرهنگی، تأث ازلحاظ Tosi,1968: 51)) شوددیده می

ساخت شاید مقداری متفاوت از مناطق دیگر باشد،  ،ای خاص داشته باشدتواند در محوطه و منطقهپیکرک می

، با هاآن تزییندر  کاررفته به هایکاریفراوان و ریزهبا تزیینات  (پاکستانمناطق بلوچستان ) سندی هایپیکرک

کارکرد ، نشان از اهمیت و اند شده ساختهات اندک دستانه و تزیینهای شهر سوخته که بسیار خامپیکرک

در  این مناطق دارد. اگر بخواهیم جنبه ساخت صنعتیدر مفرغ  پیکرک در جوامع دورهفرهنگی متفاوت 

مانند ساخت سفال  کنترل رویدادی تحت عنوان بهها را ها در نظر بگیریم و این پیکرکساخت این پیکرک

دشت در تپه در توان این ادعا را پذیرفت، زیراشناسی نمیبه شواهد باستان توجه هم باباز بیاوریم، حساب به

که فقط سه نمونه پیکرک  52فقط  ،چند کیلومتری شهر سوخته که یک منطقه صنعتی و کارگاهی بوده است

ت. اس پیداشدهسوخته تعداد زیادی پیکرک ولی از محوطه کارگاهی شهر، پیداشده، عدد پیکرک انسانی بوده

 را شاید نتوان با عقاید آیینی مرتبط دانست.ها در دو محوطه نزدیک به هم پیکرک این عدم توازن در فراوانی

و از گل پخته و  ،بودندیک عنصر مذهبی  ی دهنده نشانکه احتماالً  داندمی اشیایی ازجملهها را توزی پیکرک

برد و انتشار آن را مرتبط با نواحی یا نام میاشیا در جنوب غربی آس ترینرایج عنوان بههای گلی پیکرک

کشف این احتمال با داند. هایی مرتبط با مفاهیم باروری میداند که در داخل جوامعی با جمعیتروستایی می

گئوکسیور را شاید بتوان با حاصلخیزی و زایش مرتبط دانست.  های آب درهای زیادی در کانالپیکرک

به یافته شدن کنار سکو( توجهبا) جشن نقشی در مراسم عنوان بهسادات ی زنانه دامبهااز پیکرکفیرسرویس نیز 

ها ها و دقتی که در ساخت پیکرکآرایه ازلحاظها از نقاط گوناگون، ، با توجه به یافته شدن پیکرکبردنام می

ت به بلوچستان پاکستان ها نسبسوخته این پیکرکناحیه دیگر متفاوت است و در شهر ، هر ناحیه باکاررفته به

سوخته و دیگر شهر نگاری گاهارتباطات  ازلحاظ .اند شده ساختهتر و ابتدایی ناشیانهبسیار  جنوب افغانستان،و 

روابط با  در رابطه بازیادی وجود دارد.  تعابیرنیز  ،هم دارندهای مشابه بهبط فرهنگی که پیکرکمناطق مرت

شناختی، بر طبق مطالعات انسان ی فرهنگی،ی مانند تجارت و اشاعهتأثراتجنوب ترکمنستان، جدای از تأثیر و 

سوخته وجود برخی شناسی شهرزیرا در مطالعات انسان .است ذکرشده سوختهشهرمهاجرت از آسیای میانه به 

توان شود. به هر صورت میدیده می ،های جنوب ترکمنستان استهای انسانی که منشأ آن در فرهنگاسکلت

نموده های ساخت پیکرک و نقشی که ایفا میها در بافتار جامعه و شاید انتقال برخی تکنیکاهمیت پیکرکاز 

 III و IIو همین ارتباطات و تأثیرگذاری تا چندین سده در دوره  کافی حاصل نمود است، اطمینان

حضور  مثال عنوان به شهرسوخته، شاید بتواند ما را به سمت چیزی فراتر از یک تقلید صرف رهنمون سازد.

کم تا و دستاستقرار  از پیشبازه زمانی آن به  که III نمازگاه ویژه بههای جنوب ترکمنستان فرهنگ پررنگ

های انسانی ای در پیکرکنطقهنشانگر این تأثیرات فرام I دورهدر  .رسدمی سوختهگیری شهرآغاز شکل

تر متقدم Iسوخته بازه زمانی اندکی از شهر ازلحاظ IIIنمازگاه  بخشی از فرهنگ که هرچند، سوخته استشهر

 که است پیداشده III نمازگاه دوره بهسوخته شبیه های شهرپیکرک برخی از نمونه عنوان بهولی  ،است
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 :Tosi,1968)) هستند ترکمنستان هاینمونه به نزدیک خیلی ساخت و شکل در کوچک سر با هایپیکرک

 دوره سوختهشهر رابطهجنوب ترکمنستان بر شهرسوخته است. های أثیرگذاریاز ارتباطات و تحاکی که  361

I از این  که در تعداد زیادیشود دیده می انسانی شکل خمیده هایبا جنوب ترکمنستان در شباهت پیکرک

ا ها را بتوان بهای پیکرککه شاید برخی از شباهت Tosi,1973: 64)) شوددر هر دو منطقه دیده می هاپیکرک

خوانی و توان یک نوع هماین نوع ارتباطات می بین نیزبازه زمانی  ازلحاظ این نوع مهاجرت مرتبط دانست.

-هم ،رایج بود IIIو  IIسوخته های چلیپایی، که در شهربه پیکرکمالحظه کرد. در بخش مربوط را  مطابقت

نیز  IVو  IIIسانی مرتبط با موندیگاگ ان اشکال .ها رایج بودپیکرک گونه این IIIزمان در فرهنگ نمازگاه 

های ها و تکنیکشناسایی کاملی از گونه که کندمی تائیدسوخته با شهر را در ارتباط هابخش مهمی از یافته

های موندیگاگ از پیکرک دهد.ی سوم پیش از میالد به دست میتولیدی بین دو مرکز از دره هیرمند در هزاره

 تطبیقگذاری با یالد است که یک تاریخکه نیمه نخست هزاره سوم پیش از م مدهآ دست به IV2 و IV1 الیه

در دوره فرهنگی با بلوچستان پاکستان نیز  روابط (Cortesi, et al. 2008: 17)  سوخته داردشهر کامل با آثار

 IVدوره  با که IVو  IIIcکالت های یافته شده در میریها و دیگچهکاسه و بشقابمفرغ ادامه داشته است. 

نیز گواهی بر  که همگی در یک بازه زمانی قرار دارند،(Jarrige, 2011: 16,20)  مشابهت دارند شهرسوخته

 ،گفته شد که چنانها از این مناطق است، که مشهورترین این پیکرک های یافته شدهبودن پیکرک دوره هم

سوخته نیز دوره دوم شهرها از پیکرک گونه نایسوخته نیز شبیه به در شهر وهای موسوم به زاب است پیکرک

ها تعامالتی ساخت پیکرک ی درزمینهسوخته شهر تا است کافی ارتباطات همین دلیل اینبه  است. شده دیده

در جنوب  و دره زاب هیرمند همانند موندیگاگباالی دست رود  و نیز بلوچستان پاکستان هایرا با سرزمین

 مثال عنوان بهزمانی همخوان نیست،  ازلحاظ هاتأثیرگذاری پیکرکدر برخی نقاط  طفق .داشته باشد افغانستان

 ها و...(قرار گرفتن در مناطق مسکونی، کوچه) اجتماعیدر بافتار تفسیر ما  چونهای چلیپایی در بحث همین پیکرک

 تغییرنوع ط ما به ، در بعضی نقااست های گیاهیزمان، مانند سفال و دانهشواهد هم نگاری گاهبر اساس 

 مثال عنوان به ،احتیاج داریم شناسی مجاورباستان های محوطه درشبیه  یی مواددر درک و مشاهدهانتقال( )

رهنگی پس ی فها ساخته شوند و سپس یا از طریق مهاجرت اقوام و یا اشاعهای پیکرکممکن است در محوطه

 نگاری گاهشناسی صرفاً بدون است که مقایسه ریختممکن  آنگاه، سوخته برسنداز زمانی طوالنی به شهر

 ،ای را درک کنیمگسترش پیچیدگی منطقهها نیز باید در مبنای ارتباطی پیکرک کمک چندانی به ما نکند.

ای را با توجه به شرایط ها در هر منطقهتفاوت عملکردی پیکرکشود تا سبب می مسئلهزیرا درک این 

به  منوطها تحلیل پیکرکشود، که طرح میما  تحلیلدر هر  درنتیجهو  نیمای بررسی کمحیطی هر منطقه

در  ها، شیوه معیشت و موقعیت محیطی، آیینورسوم آدابشامل نوع  اجتماعی مقتضیاتبندی سریعی از دسته

آن جامعه وجود داشته  فرد منحصربهای باستانی ممکن است عقایدی در هر محوطه است. هر محوطه باستانی

ی اگرچه زمینه اینبنابر .کندی دیگر القا مییک پیکرک مفهومی متفاوت را نسبت به محوطه درنتیجهشد، با

، است سوختهشهر ینهای انسانوعی پیکره یگاهنگارانه فقط بخشی از تحلیلدر عملکرد  محدودی از تفسیر

است و فقط  آیینی دی کمترتا حدو وناقص  زیرا تفاسیر ما بر پایه مشاهدات مادیاثبات آن سخت است. 

این نوع گذاری شده است. پایههای اجتماعی دیگر در ارتباط با دوره است کها هبخشی از این رهیافت بیانگر

به  است، فرهنگی مواد از حاکی مطالعه عنوان وقتی اما ی فراگیر هستند.شناسنادر باست مسائلاز ها دیدگاه



های همجوار در دوره مفرغهای انسانی شهر سوخته با فرهنگنگاری پیکرکمقایسه سبکی گاه /61

 و است محتملدر تفسیر بنابراین تحریف  .تواند تفسیر شودمیه نتیج چندیننسبی هستند و  حسوسیطرز م

ای زیرا ممکن است پیکرکی در جامعه نیست.مکن م سادگی بهو یا آیینی در تحلیل  الگوی مادیاثبات 

پیکرک از  به دست آمدن اندک مثال عنوان بهای دیگر مفهومی آیینی داشته باشد. مفهومی مذهبی و در جامعه

سوخته در مناطق زمان با شهرهای همدر الیه که درحالیتوان تفسیر کرد را چگونه می وختهسگورهای شهر

-های مقایسهچالش ضمن در و بسیار هم شبیه به هم هستند؟ آیدبه دست میفراوان پیکرک  در گورها دیگر

 ارتباطاتوی گسترش وجود دارد، بنابراین تمرکز یافتن بر ر ازتاریخی پیشهای ی پیکرکدر مطالعه زیادی ای

باشد، اما قطعیت ندارد، زیرا نقش محیط و  متقاعدکننده اگرها های فیزیکی پیکرکو شباهتگاهنگارانه 

ها از تحلیلاعتقادات در دوران باستان احتماالً در مناطق گوناگون نیز متفاوت از یکدیگر بوده است. در 

 ان، آسیای میانه،هایی از ایرها در بخشی پیکرکردهدر توزیع گستسوخته های انسانی شهری پیکرکهمقایس

ی درک ادعای درواقعهای انسانی زیاد بود. های زنانه در میان پیکرکپیکرککه مشاهده شد  پاکستان و غیره

مانند جوامع مادرساالر  اً یک تفسیر اجتماعی بافتاریهای دیگر تقریبپیکرکمیان  های زنانه دراز پیکرکواحد 

گونه که در باال بدان اشاره شد، در هر مکانی متفاوت و نسبی است. است که همان و باروری یا زایش

یافته شدن جسد زنی که با انواع جواهرات دفن شده بود و یا چشم مصنوعی داشت، بیانگر  مثال عنوان به

ی ممکن است در مفرغ بوده است، ول رسوخته در دورهی شهیک عنصر ارزشمند در جامعه عنوان بهاهمیت زن 

اما با توجه به زن یا مرد متفاوت باشد.  ع بهها راجگذاریارزشمتفاوت، این  محیطی زیستو  ای دیگرجامعه

 توزی مکاتبات شخصی() به دست نیامده است،در زمان توزی سوخته های شهرهیچ نوع پیکرکی از تدفیناینکه 

 نگاری گاهدول جبا تطبیق  مطرح نمود؟ طورجدی بها ها رجنبه آیینی بودن پیکرکصرفاً توان آیا باز می

تقریباً در یک  ،سوخته با نقاط مقایسه شدههای شهرمعلوم شد که پیکرک زمان همهای سوخته و محوطهشهر

نمازگاه  بخشی از همانند) نبودنددر یک دوره  باهمزمانی  ازلحاظ هاپیکرک که درصورتیو  زمانی قرار داشتند،بازه 

III)، بود. در الگوی ساخت و گسترش پیکرک ایمنطقهای و فراتأثیر و تأثرهای منطقه دهنده ننشا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاپیوست
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 (Shirazi, 2007:150) شماره در فضای یادمانی هاپیکرک پراکندگی :0 تصویر

 

 شهر سوخته ترکمنستان پاکستان ها محوطه سایر

 
 های پیکرک :04 شکل

از جنس  ای استوانه

از  آمده دست بهگ سن

جیرفت 

(Shirazi,2007,159) 

 
 :8 شکل

پیکرکزنباکودکدرآغوشازم

 VII (Shaffer هرگره

and 

Thapar,1999,256) 

 
 

های چلیپایی : پیکرک5 شکل

 ترکمنستان تپه قرهشکل از 

 (0912:096گرگوار،)

 

 
 

چلیپایی  هایپیکرک :2 شکل

 دوم شهرسوخته دوره

(Shirazi,2007: 156) 

 



های همجوار در دوره مفرغهای انسانی شهر سوخته با فرهنگنگاری پیکرکمقایسه سبکی گاه /62

 
 

از تپه  یکرکپ 4 یرتصو

دشت 

(
Mortazavi,2010:11) 

 
پیکرک  02 تصویرِ 

سفالی زن در حالت 

 IVاز دوره  نشسته

)سیدسجادی،مهرگره

0988:519) 

 
: پیکرک سفالی زن 6 تصویر

چلیپایی شکل از نمازگاه تپه 

 (0912:096گرگوار،) ترکمنستان

 
 چلپایی زن پیکرک: 9 تصویر

 بدن روی تزیینات با شکل

(Shirazi,2007,155) 

 
: پیکرک بدون 05تصویر 

 ,Decardi) سر از بمپور

1966:326) 

 
شاه  تنه نیم 25صویر ت

کاهن از موهنجودارو 

تمدن سند 

)سیدسجادی،

0988:516) 

 

 
مسبک زن در  پیکرک 3 تصویر

حالت نشسته از الغ تپه 

 :0988ترکمنستان )شیرازی،

 (پانزدهم مقاله

 

 
 های پیکرکطرح  :1 تصویر

سفالی زنان در حالت نشسته از 

دوره دوم شهرسوخته 

(Shirazi,2007,157) 

 
زنانه از  پیکرک 03شکل 

 موندیگاگ

(Jarrige,et al. 

2011:18) 

 
سر  طرح 23: رتصوی

ز محوطه ا آمده دست به

لوتال در جنوب هند 

 به تمدن متعلق

 ,Possehl, 2002سند

162)) 

 
سفالی  های پیکرک 01 تصویر

ئوکسیور گ'ه از نشست

 (Tosi, 1968, 123)ترکمنستان 

 
شکل  T های پیکرک :06شماره 

دوره دوم شهرسوخته 

(Shirazi,2007,153) 

 
 

 
 سر طرح: 28 تصویر

 سادات پیکرکازدامب

 پاکستان

: 0988)سیدسجادی،

268 

طرح  :00تصویر 

پیکرک سفالی زن در حالت 

ترکمنستان  تپه قرهنشسته از 

 (0912:948)فرامکین، 

 
 ایاستوانه پیکرک 09 تصویر
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پیکرک زنانه : 21 تصویر 

 ساداتاز دامب 

(Jarrigeh,et al. 

2011:18) 

 
از  ای استوانه پیکرک 01تصویر 

 :0988ترکمنستان )شیرازی،

 پانزدهم( مقاله

 
سنگی  تنه نیم: 29تصویر 

از شهرسوخته  آمده دست به
(Shirazi,2007,159) 

 

 
زنانه از  پیکرک 20 تصویر

 مهرگره
(Jarrige,et al. 

2011:18) 

 
 ای استوانه: پیکرک 26تصویر  

مادینه از جنس سنگ 

از ایلگینلی تپه  آمده دست به
(Shirazi,2007,159) 

تصویر:

سرهای منقوش  22

از شهرسوخته  آمده دست به

 (0988:33)دیمز،

  

 
 تپهالغ از تنهنیم :91تصویر 

 یلوز هایچشم با ترکمنستان

 )پانزدهم مقاله :0988شیرازی،)

 
سرهای  نمونه :24 تصویر

از دوره دوم  آمده دست به

شهرسوخته 

 (0988:058)شیرازی،

   

 

سفالی از  سرهای 21 تصویر

لوزی  هایچشمشهرسوخته با 

(396:Tosi,1968) 

   

ت

پیکرک مفرغی  :28صویر 

از  آمده دست بهمادینه 

 (شهرسوخته )موزه ملی
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پیکرک زنانه از شهر  :08 رتصوی

 Jarrigeh,et) سوخته

al,2011: 18) 
 

شهر  نگاری گاه

 سوخته

دامب  بمپور میری کلات تپه یحیی نمازگاه مهرگره موندیگاگ

 سادات

0033-

0033 

I III V- VI III? IVc II 

 

I  
 
II 

 
 

III 

0033-

0033 

II IV1  
 

VII A-

C 

 

 

IV 

 

Gap II-III 

 
IIIc 

 

 
 

IV 

0033-

0333 

III IV2  
V? 

IVb V 

0333-

0033 

IV IV3 IVa VI  

از برگرفته های پیرامونهای یافته شده شهر سوخته با محوطهتطبیقی پیکرک نگاری گاه  
(Thornton and Karlovsky,2014:49),Tozi,1973: 64-67), (Shaffer,1978:179), (Karlovsky& Tosi, 

1973:57), (Jarrige, 2011:20 &16), (Firservus,1956: 357) 
 

 


 ((.Cortesi, et al. 2008:6 از ایبر اساس نقشه) انده داشتهختهای پیکرک با شهر سوی که شباهتهایبرخی از محوطه
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