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چکیده
در شهر سوخته ،پیکرکها یکی از مواد و اشیای فراوانی هستند که نشاندهندهی بخشی از هنر و وضعیت کلی جامعه آن زمان
بودهاند .بررسی انواع پیکرکهای انسانی شهرسوخته در دوره مفرغ نشان میدهد که نظیر این پیکرکها در محوطههای داخل و
همجوار ایران بهطور وسیعی پراکنده بوده است .این پیکرکها نشاندهنده ،عقاید و باورهای دینی و تأثیرات زیستمحیطی منطقه
شهرسوخته و تبادالت فرهنگی با دیگر مناطق هستند .تحلیلهای انجامشده در مورد پیکرکها بر اساس مقایسه سبکی و گاه
نگاری شهرسوخته با حوزههای مرتبط فرهنگی صورت گرفته است .یکی از پرسشهای مهم این است که آیا شباهت پیکرکهای
انسانی شهرسوخته با مناطق ذکرشده ،ازلحاظ بازهی زمانی هم در یک دوره قرارگرفته یا صرفاً شباهتهای سبکی دارند .در این
مقاله تحلیلهای ما با در نظر گرفتن ارتباطات تاریخی بین محوطههای بزرگ دوره مفرغ ،بر اساس گاه نگاری از محوطههای
مجاور و حتی دورتر و همچنین بررسیهایی در انواع پیکرکهای شهرسوخته با شباهتهای بین این محوطهها انجامشده است.
هرچند ازلحاظ عملکردی شاید پیکرکها در نقاط گوناگون باهم متفاوت بودند ،اما در بحث شباهتها و تاریخگذاریها نشاندهنده
تأثیرپذیری ،تعامل و همزمانی پیکرکهای انسانی شهر سوخته بافرهنگهای همزمان دیگر است.
واژههای کلیدی :پیکرک انسانی ،دوره مفرغ ،شهرسوخته ،گاه نگاری ،فرهنگهای همزمان.
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 .1مقدمه
شهرسوخته حاوی اشیای ارزشمندی است که میتوان بازسازی نسبتاً مناسبی از اوضاع اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی از این محوطه به دست آورد .به علت تعامالت در دنیای باستان ،بخشی از اعتقادات هر منطقه در
رابطه با محوطههای پیرامونی آن بررسی میشود .در تالش برای بازسازی زندگی پیشینیان ،ضروری است که
به همهی جنبههای فرهنگ مانند جامعه ،اقتصاد و مذهب پرداخته شود( .(Becker, 1997:119قرارگیری
شهرسوخته در مسیر راههای بازرگانی ) (Tosi,1978:55سبب تأثیر و تأثر بر محوطههای پیرامون خود شده
است .روابط تجاری و فرهنگی شهرسوخته با همسایگان شمالی نظیر فرهنگ نمازگاه در جنوب ترکمنستان و
محوطه موندیگاگ در جنوب افغانستان و با همسایگان شرقی و جنوبی همانند بمپور در بلوچستان ایران
) (Biscioneh,1974:134و میریکالت در پاکستان و نیز تپه یحیی( (Karlovsky and Tosi,1989:21و شهداد
) (Kohl,1977:118نشاندهندهی این ارتباطات است .یکی از یافتههای مهم در محوطه شهرسوخته ،پیکرک-
های انسانی هستند که بامطالعهی دقیق آنها میتوان به بخشی از رهیافتهای فکری و اعتقادی مردم آن
زمان پی برد .پیکرکها بهصورت پخته و خام از هر چهار دورهی فرهنگی این محوطه بهدستآمده و مقایسهی
دقیق آنها میتواند ارتباطات فرهنگی شهرسوخته با محوطههای همزمان را نشان دهد .اگر بخواهیم انگیزه-
های ساخت بیشتر پیکرکهای جانوری را که معموالً بازندگی مردم باستان پیوند خورده است؛ از دید
اقتصادی توجیه کنیم ،در مورد ساخت پیکرکهای انسانی باید باکمی احتیاط به آن نگاه کرد .زیرا این
پیکرکها بهوفور در شهر سوخته پیداشده و این حجم انبوه نشان میدهد که احتماالً جنبه تجارتی و کاالی
شأنزا کمتر در ساخت پیکرکها مدنظر بوده است .در توصیف کاالهای مهم و صادراتی شهر سوخته ،مانند
الجورد و عقیق و« ...بیشونه» از پیکرکها بهعنوان کاالی تجاری و یا صادراتی نام نبرده است ( (Biscioneh, et
« .al, 1973:23دنی» یافته شدن پیکرک در گورهای  Timargarhaرا نشانهای آیینی و تشریفات مذهبی
دانسته) (Dani and Mason,1996:416یا در جای دیگری  Daniو  Thaparپیدا شدن بیشازاندازه پیکرک-
های زنانه را در یک روستا نشانه خدابانو بودن این پیکرکها میداند (همان )295 ،و یا  Salvatoriپیدا شدن
پیکرکها در دوره مفرغ میانی در واحه مرو را درجهای از گسترش پیچیدگی منطقهای به شمار میآورد
) (Salvatori and Tosi,2008:78در مورد پیکرکهای انسانی ،عمدهترین دیدگاه؛ جنبه آیینی و ارتباط دادن
بسیاری از آنها با اعتقادات بشری نظیر خدابانو ،باروری و جنبههای مربوط به ماورایی مدنظر است.
«استینسون» چندین عامل ،مانند طلسم و جادو ،تشریفات مذهبی و تشریفات آیینی مثل جشنها را برای
کاربرد پیکرکها بیان میکند) . (Stinson,2006: 2بافتاری (مانند گورها ،کانالهای آبیاری ،مناطق مسکونی ،کوچهها
و )...که بیشتر پیکرکهای دوره مفرغ در محوطههای گوناگون بهدستآمده است باهم متفاوتاند و به همین
سبب لزوماً شباهتهای ظاهری دلیل بر عملکرد یکسان نیست ،بهعنوانمثال در واحه گئوکسیور در
ترکمنستان با کاوشهایی که توسط «ساریانیدی» انجام گرفت ،پیکرکها از همهی فضاهای کاوش شده ،یافت
شدهاند .البته پیکرکها در قبور از فراوانی اندکی برخوردارند و «توزی» در کاوشهای خود هیچ پیکرکی از
درون گورها به دست نیاورده است (توزی ،مکاتبات شخصی) .این رویه نیز در کاوشهای سیدسجادی ادامه داشته
بهعنوانمثال در کاوشهای سال  1999در ساختمان شماره یک که متعلق به دوره  III 2 IIبود بهجز الیه F
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که متعلق به  III3بود ،از بخش ترانشه یادمانی پیکرکهای زنانه و مردانه در کنار دیگر اشیای گلی به دست
آمد ) .(Seyd Sajjadi, and Moradi,2014:84در کاوشهای سال  2007و  2008سیدسجادی به پیکرکهای
زیادی از محوطه صنعتگران اشاره میکند ( (Seyd Sajjadi, et al,2008:354ولی در سال  2005و  2006در
گورستان فقط یک پیکرک گلی کوچک از قبر شمارهی  6513که متعلق به یک نوزاد بود ،به دست آمد
) .(SeydSajjadi andCasanova,2006:354در این نوشتار انواع پیکرکهای انسانی شهرسوخته بر اساس نوع
و شیوه ساخت و سپس گاهنگاری تطبیقی و طبقهبندی پیکرکهای با محوطههای دیگر مورد مقایسه
قرارگرفته است .پژوهش مورفولوژی ،ساختار و خصوصیات برجسته ظاهری پیکرکها (بهصورت یک ویژگی خاص)
و نیز همزمانی تاریخی نیز مبنای سنجش و تحلیل پیکرکها بوده است.
 .2روش تحقیق و پیشینه پژوهش
در مورد پیکرکهای شهرسوخته بهطورکلی تحقیقاتی انجامگرفته ،اما تقریباً مقایسه جزءبهجزء در هیچیک از
این کارها انجامنشده است ،ماریتزیو توزی در مقالهی با عنوان  Excavations at Shahr-i Sokhtaیک توصیف
کلی از پیکرکهای شهرسوخته ارائه نموده است .روحاهلل شیرازی نیز موضوع پایاننامهی دکترایشان مربوط به
پیکرکهای شهرسوخته بوده و عالوه بر آن مقالهای با عنوان Figurines Anthropomorphes Du Bronze
 Ancien De Shahr-I Sokhta periode IIدر مورد پیکرکهای انسانی که در محوطه صنعتی و بنای یادمانی
پیداشده ،نوشته است.
در این مقاله از مطالعات کتابخانهای ،مکاتبات شخصی با توزی (کاوشگر شهر سوخته) و روش جمعآوری
اسنادی منابع و تطبیق این منابع با یکدیگر استفادهشده است .یکی از اهداف مهم این پژوهش ،تطبیق
پیکرکهای شهرسوخته عالوه بر شباهت ساختاری با پیکرکهای مقایسه شده در سایر نقاط ازلحاظ شکلی و
مقایسه پیکرکها ازلحاظ بازهی زمانی با محوطههای همجوار و دارای آثار فرهنگی مشترک بود .به همین
دلیل در مقایسه پیکرکهای شهرسوخته ،تالش شد تا این مقایسه با محوطههای جنوب شرق ایران ،جنوب
ترکمنستان ،جنوب افغانستان و بخشهایی از پاکستان و هند مقایسه شود .در یک مقایسه در مرحله نخست،
ما اصول قیاسی پیکرکهای شهرسوخته (ازلحاظ شکل ،جنس و ساخت) را با مکانهای دیگر را در ارتباط با
مفاهیم اجتماعی پیکرکها موردتوجه قرار دادهایم و سپس تطبیق گاه نگاری انجامشده است .بخشی از این
محوطههای همجوار و همدوره ،شامل تپه یحیی ،جیرفت ،شهداد ،بمپور ،موندیگاگ ،دامب سادات ،مهرگره،
نمازگاه ،واحه گئوکسیور و ..بودند که نزدیکترین ارتباطات فرهنگی را با شهرسوخته داشتند .زیرا تبادالت و
تأثیر و تأثرات شهرسوخته با این مناطق در هزاره سوم بهطور آشکاری بیش از تبادالت با سایر مناطق دیگر
بود.
 .3کلیاتی دربارهی پیکرکهای انسانی شهرسوخته
پیکرکهای انسانی شهرسوخته نسبت به پیکرکهای جانوری از تنوع بیشتری برخوردار است و
تقسیمبندیهای متفاوتی از آنها ارائهشده است .توزی این پیکرکها را به سه نوع اصلی تقسیم کرده است:
 -1پیکرکهایی با بدن استوانهای  -2پیکرکهایی با بدن مثلثی شکل  -3پیکرکهایی با بدن خمیده
) .(Tosi,1968:359,360که بیشتر از فضاهای شماره  5،7،8،9،13،15و اکثراً در میان توده خاکی که برای پر
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کردن فضاها استفادهشده و تعداد کمی نیز بر روی کف فضای شماره  5بهدستآمده است (شیرازی:1388 ،

 .)294با توجه به پراکندگی پیکرکها ،بیشترین پیکرکهای انسانی از فضای شماره  Xواقع در مرکز بنای
یادمانی و اکثر نمونههایی که از کاوشهای ساختمان شماره یک بهدستآمده ،شکسته و ناقص میباشند (شکل
 .)Shirazi, 2007:150()1پیکرکها زنانه و مردانه و بیشتر آنها نشاندهندهی اشکال تجریدی و انتزاعی
هستند .زنان در حالتهای مختلف نشسته و ایستاده ،با شکم تقریباً برآمده ،پاهای دراز و سینههای برجسته
نشان دادهشدهاند.
پیکرک مردان با دستان باالبرده به آسمان به حالت استغاثه ،با دستهای آویزان به حالت تسلیم و با
گردن فرورفته داخل ردای بلند نشان دادهشدهاند (سیدسجادی .)39 :1389،پیکرکهای چلیپایی ،نشسته ،به
شکل نیمتنه و استوانهای بیشترین فراوانی را در میان پیکرکها دارند .پیکرکها عموماً از گل ساختهشدهاند
( )Tosi, 1968: 55و پیکرکهای سنگی و مفرغی از فراوانی اندکی برخوردار هستند.
پیکرکهای شهر سوخته شامل پیکرکهای انسانی مردانه و زنانه است که ازلحاظ جنس ساخت آن به سه
دستهی پیکرکهای گلی ،سنگی و مفرغی تقسیم میشود.
 .1-3پیکرکهای انسانی گلی

پیکرکهای انسانی گلی که بیشترین فراوانی را در میان پیکرکهای شهر سوخته دارند ازلحاظ ظاهری به
پیکرکهای چلیپایی ،نشسته ،استوانهای ،پیکرکهای برهنه با سرین بزرگ ،نیمتنهها ،سرها و پیکرکهای
منقوش تقسیم میشوند.
 .1-1-3پیکرکهای چلیپایی شکل

پیکرکهای چلیپایی فراوانی بیشتری در میان پیکرکهای شهرسوخته دارند و اندازه آنها بین  2تا 4
سانتیمتر است که نشاندهنده افراد در حالت ایستاده هستند .جزییات صورت معموالً نشان داده نشده ،اما در
برخی موارد دارای تزیینات و لباس هستند (شکل  .)2از نمونههای جالب ،زنی را نشان میدهد که بر روی لباس
وی تزییناتی به شکل پولکهای گلی برجسته ایجادشده (()Shirazi,2007:155-156شکل  .)3ازنظر گاه نگاری
به دوره  IIو  IIIاستقراری شهرسوخته تعلق دارد (شیرازی .)286 :1388،دو نمونه دیگر از پیکرکهای چلیپایی
شکل ،متعلق به سالهای  3000تا  2700پیش از میالد ،مطابق با دوره  Iو  IIاستقراری شهرسوخته میباشند.
پیکرکهایی با جنسیت نامشخص که بر روی کمرشان تزییناتی به شکل دایرههای افزوده دیده میشود از
جنوب ترکمنستان از الیهی  IIIنمازگاه( ،شکل  )4در شرق ترکمنستان از گئوکسیور ،از الیه  IIIموندیگاک در
افغانستان و از الیههای IIو  IIIدامبسادات در کویته پاکستان بهدستآمده است ( .)Tosi,1972:195در این
پیکرکها سینههای برجسته زنانه مشخصکننده ،جنسیت آنها است ( .)Daems,2001:12نمونههای از
شهداد (حاکمی ،)160 :1385،تپه حصار و تورنگ تپه گرگان در ایران (روستایی )14 :1385،و از قرهتپه در
ترکمنستان بهدستآمده است (فرامکین .)223 :1372،مهمترین ویژگیهای پیکرکهای چلیپایی ،اندازه کوچک
(شمانت )45 : 1380،و وضعیت ایستاده با پاهای بستهشان است .این حالت را در بسیاری از پیکرکهای هزاره
سوم از شرق ایران تا سرزمینهای غربی فالت ایران ،میتوان دید (شکل .)5
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 .2-1-3پیکرکهای نشسته

تعداد زیادی پیکرکهای مادینه به حالت نشسته ،از دوره  Iشهرسوخته ،متعلق به سالهای  3200تا 2800
پیش از میالد ،بهدستآمده که بهصورت کامالً مشبک ساختهشدهاند .شبیه این پیکرکها ،در تپه دشت
(()Mortazavi,2010,11شکل  )6و مناطق جنوبی ترکمنستان بهوفور یافت شده و نشاندهنده ارتباط با
سرزمینهای شرقی فالت ایران در دوره  Iاستقراری شهرسوخته است (()Tosi,1973:64شکل  .)7این سنت
پیکرک سازی در جیتون در جنوب ترکمنستان ( )Goolidge,2005:131و محوطههای مهرگره (شکل  )8و
کیلیگلمحمد در دشت کویته پاکستان رواج داشته و به مناطق همجوار نفوذ کرده است (سیدسجادی: 1388،

 )165پیکرکهای نشسته از دوره  IIشهرسوخته ،متعلق به سالهای بین  2800تا  2500پیش از میالد است
که بین  4تا  8سانتیمتر ،زنانی را نشان میدهد که نشستهاند و دستها را به طرفین دراز کرده و نیمتنه
باالیی ،به شکل استوانه یا مثلث و پاها به شکل مخروط است .یکی از این پیکرکهای مادری را نشان میدهد
که بچهای را حمل میکند (شیرازی ،)289،288 :1388،یا زنی که پولکهای کوچک گلی تزیینی بر روی سینه-
اش افزودهشده است (سیدسجادی .)1389:39،تعدادی هم سوراخ نافشان بهصورت حفره بزرگ توخالی نشان داده
شده است ( .)Tosi,1968: 361نمونههای شبیه پیکرکهای نشسته شهرسوخته از شهداد (حاکمی،)159: 1385،

از دوره  Vمهرگره در بلوچستان پاکستان ،از دورهی  VIموندیگاک و از سعیدقلعه در افغانستان
(سیدسجادی )242: 1388،آلتینتپه ،الغتپه (( ،)Shirazi,2007: 158شکل  )9گئوکسیور (()Tosi,1968: 396شکل

 )10و نیز از قرهتپه (شکل  )11ترکمنستان کشفشدهاند (فرامکین .)223 :1372،از دورهی  VIIمهرگره پیکرک
زنی که کودک خود را در بغل گرفته مربوط به  2700پیش از میالد ()Shaffer and Thapar,1999: 256
(شکل  .)12از دورهی مهرگره  VIIمربوط به هزاره سوم پیش از میالد ،پیکرکهای زنانه تولید میشده که بازوها
و پاهای بازداشتهاند و شبیه نمونههایی است که در سرتاسر بلوچستان پیدا میشود و به نام «الهه مادر زاب»
شهرت دارد (سیدسجادی .)146 :1388،از دوره  IVموندیگاک افغانستان زنانی را با پستانهای بسیار بزرگ،
صورتهای فشرده ،چشمهای افزوده و بازوانی بال شکل که «زاب» نامیده میشوند .از دهموراسیگوندای در
نزدیکی موندیگاک ،در ساختمان «نمازگاهاختصاصی» پیکرکهای زنان به سبک زاب بهدستآمده است (توزی
و دیگران .)293: 1374،از هاراپا و موهنجودارو متعلق به تمدن سند ،زنان نیمه برهنه از گل پخته ،بهعنوان
خدایان مادر و الهه باروری منسوباند (سیدسجادی .)107: 1388،با توجه به کاربرد سفال بهعنوان یک عنصر مهم
در شهرسوخته ،میتوان تأثیرگذاری نقشهای سفالی را بر روی پیکرکها مشاهده نمود ( .(Tosi,1968: 54به
نظر توزی پیکرکها شباهت نزدیکی به تولیدات سفالی دارند ،بهویژه که پیکرکها از گل ساختهشدهاند که
میتوان این شباهتها را در پیکرکهای پیداشده از شهرسوخته و نقوش سفالی جنوب شرقی بلوچستان و
جنوب ایران مشاهده کرد (همان .)55 :بهعنوانمثال از ویژگیهای پیکرکهای زنان باحالت نشسته ،در
شهرسوخته ،استفاده از نقشمایههای مخروطی و مثلثی برای نشان دادن اجزاء بدن است (شمانت.)47 :1380،
نقشمایههای تزیینی مثلث را بر روی سفالهای متعلق به هزاره سوم در محوطههای تپهبمپور ( Stein,1934:
 ،)197نال در بلوچستان پاکستان ( ،)Cortesi,2009: 12میری کالت در مکران پاکستان ( Besenval,1995:
 )208و بر روی سفالهای محوطههای سند (سیدسجادی )108:1388،میتوان مشاهده کرد.
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پیکرکهای مادینه نشسته شهرسوخته ،تقریباً تمامی فاقد سر میباشند ( .(shirazi,2007:156,157این
امر هم میتوانسته عمدی و هم اتفاقی باشد .این سنت ،پیشینهای بس طوالنی دارد ،بهطوریکه از دوره
نوسنگی در تپههای گنجدره و چغامیش ،از دوره مسسنگی در محوطههای پرچینه لرستان ،شوش ،تل ملیان،
تل باکون (دیمز ،)37 :1388،حصار (روستایی )13 :1385،و الغتپه در ترکمنستان (شیرازی )305 :1388،متعلق به
هزاره سوم پیش از میالد ،پیکرکهای فاقد سر بهدستآمده است.
 .3-1-3پیکرکهای استوانهای

پیکرکهای استوانهای شهرسوخته بین  5تا  10سانتیمتر و از جنس گل پخته که جزییات بدن و صورت نشان
داده نشده و سر پیکرک مستقیماً به بدن چسبیده است (شیرازی 286: 1388،و سیدسجادی()221: 1374،شکل .)13
تنه استوانهای شکل و بازوها تنومند و کوتاه که به طرفین بازشده ،دیده میشود .جزییات مردانه یا زنانه بر
روی این پیکرکها نشان داده نشده ،اما میتوان دریافت که سازنده پیکرک با توجه به عضله بندی قوی
پیکرکها در نظر داشته تا شخصیتی مذکر را نشان دهد (شیرازی()286: 1388،شکل  .)14پیکرکی استوانهای از
بمپور ازلحاظ ایستایی و فرم با نمونههای شهرسوخته شبیه است ()( .De cardi, 1966: 326شکل .)15
از هزاره سوم پیش از میالد ،از شهداد (حاکمی ،)159 :1385،جیرفت (( )Shirazi, 2007: 155شکل  16و )13

پیکره مفرغی از تپه حصار  IIIیافت شده (روستایی )27 :1385،که تمامی این پیکرکها در وضعیت ایستاده می-
باشند .از موندیگاک افغانستان (توزی و دیگران ،)292 :1374 ،سعیدقلعه در جنوب شرقی موندیگاک
(سیدسجادی )242 :1388،آلتینتپه ،خاپورتپه ،الغتپه و گئوکسیور نیز اینگونه بهدستآمده است (شیرازی:1388،
 .)286یکی از پیکرکهای استوانهای الغتپه ( )Shirazi, 2007: 155شباهت زیادی به نمونههای شهرسوخته
دارد (شکل  )17در هزاره سوم پیش از میالد تصویر مردانی با عضالت سینه قوی و کمرهای باریک را بر روی
ظروف سنگ صابون به بهدستآمده از شرق ایران نیز میتوان مشاهده کرد (پیتمن.)30: 1384،
 .4-1-3پیکرکهای برهنه با سرین بزرگ

از دیگر پیکرکهای شهرسوخته ،پیکرکهای مادینه برهنه است که در دوره مفرغ تولید آنها در بیشتر
مناطق رایج بوده است (دیمز .)37 :1388،از اوایل دوره  IIاستقرار در شهر سوخته یک نمونه پیکرک گلی زنانه
بهصورت کامالً مسبک در حالت ایستاده و با سرینی برجسته بهدستآمده که شبیه سبک پیکرکهای گلی
نمازگاه  IIIمیباشند ( .)Hansman and Stronach, 1972: 175در برخی از پیکرکهای زنانه ،چشمها
بهصورت لوزیهای بزرگ و پستانها بهصورت تکهای گلوله گلی به بدن افزودهشده است(.)Daems, 2001: 89
این پیکرکها را در سرزمینهای شرقی ایران هم میبینیم؛ چنانچه در کوتدیجی در پاکستان ،دو پیکره
سفالی زن با نیمتنههای مسبک و سرینی بزرگ بهدستآمده است (سیدسجادی.)52: 1388،
 .5-1-3نیمتنهها

تعدادی از پیکرکهای شهرسوخته ،نیمتنههای مینیاتوری شکل انسانی میباشند که اندازه آنها بین  2تا 8
سانتیمتر متغیر و در بیشتر موارد جزئیات نامشخص است که به چند زیرگروه تقسیمشدهاند .دسته اول،
نیمتنههایی که دستها را به طرفین دراز کردهاند .دسته دوم ،نیمتنههایی که دستانشان در دو طرف بدن
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آویختهاند .دسته سوم ،نیمتنههایی که یک دست آنان به سمت پایین و دست دیگر باال آمده است
(شیرازی .)290:1388،دسته چهارم فاقد سر ولی به دلیل داشتن سینههای برجسته تحت عنوان نیمتنههای زنانه
دستهبندیشدهاند .یک نمونه دارای سینههای برجسته که در زیر گردنش تزییناتی بهصورت رشتههای مدور
متحدالمرکز دارد و در روی سینهاش گلولههای گلی افزوده بهصورت یک گردنبند درشت خودنمایی میکند و
از فاز ( 6دوره  )IIشهرسوخته بهدستآمده و تاریخ آن مربوط به  2650تا  2570پیش از میالد است
(( )Cortesi,et al. 2009: 17شکل  .)18نمونههای شبیه این نیمتنه مادینه در مرکز تمدن هیرمند از محوطه
موندیگاک دوره  IVبهدستآمده و به پیکرک زاب  Zhobمشهور است ،این پیکرکها نشاندهنده ارتباطات
میان شهرسوخته  IIIو  ،IVموندیگاگ ( IVشکل  ،)19دامب سادات  IIو ( IIIتصویر  )20مهرگره ( VIIشکل
 (Jarrige,et al. 2011: 29) )21و میری کالت  IIIcو ) IV (Jarrige, 2011: 16,20و متعلق به نیمه اول هزاره
سوم پیش از میالد میباشند .در مطابقت تاریخها ،متوجه میشویم نیمتنههای شهرسوخته و موندیگاک از نظر
زمانی بسیار به هم نزدیک میباشند .بر اساس آزمایشهای انجامشده این نیمتنهها با موارد مشابه در محوطه-
های شمال دشت سیستان ،متعلق به فاز کوتدیجی ،نیز مشابهت دارند ( .)Cortesi et al. 2009: 17اما سالم-
ترین اینها ،نیمتنهی سنگی زنی ،بدون دستوپا و سر با سینههای برجسته و ارتفاع  3سانتیمتر است
(سیدسجادی .)135 :1389،نمونههای مشابه از آسیای مرکزی و افغانستان گزارششده است (شیرازی.)290 :1388،
 .6-1-3سرها

چند سر انسانی از مجموعه بنای یادمانی شهرسوخته یافت شده که اندازهها بین  2تا  4سانتیمتر است .بر
روی یک مورد چشمها ،بینی و دهان بهخوبی نشان دادهشده (شکل  )26و نمونه دیگری هم دارای چشمهای
لوزی شکل است (( )Shirazi,2007: 158شکل  ،)27از شهداد (حاکمی ،)161 :1385،دامبسادات (شکل ،)28
مهرگره در بلوچستان پاکستان (سیدسجادی )151:1388،الغتپه و نمازگاه  Vدر ترکمنستان نیز سرهایی
(سیدسجادی )577 :1389،با چشمان لوزی افزوده بهدستآمده است (شیرازی( )291 :1388،شکل  .)29از محوطه
بندری لوتال در جنوب سند ،مربوط به هزاره سوم پیش از میالد ،سر سفالی بهدستآمده که شباهت زیادی به
نمونه شهرسوخته و سرهای آهکی مشکوفه از موهنجودارو دارد ( .)Possehl,2002: 336در بسیاری از پیکرک-
های پیشازتاریخ ،نقشمایه لوزی بهعنوان اجزای بدن پیکرکها ،استفادهشده است .نقشمایههای لوزی در
دوره  Iشهرسوخته فقط بهعنوان تزیینات سفال کاربرد داشته است ( .)Tosi, 1971: 409در دوره مفرغ این
نقشمایه به تمام نقاطی که در تعامل فرهنگی با یکدیگر بودند ،گسترشیافته و نمونههای مشابه این سرها از
محوطه باستانی گئوکسیور و الغتپه در ترکمنستان بهدستآمده که گواهی بر وجود سنتهای شمایلنگاری
مشترک آسیای مرکزی و شرق ایران است (شیرازی( )291 :1388،شکل  .)30نقشمایههای هندسی لوزی در
تزیینات سفالهای نال در بلوچستان پاکستان ( ،)Cortesi,et al, 2009: 12تپه بمپور (،)Stein,1934: 197
میریکالت در مکران پاکستان ( )Besenval,1995: 202و در دوره  Vمهرگره در پاکستان (سیدسجادی:1388،
 )178کاربرد داشته است.
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 .7-1-3پیکرکهای انسانی منقوش

تعدادی سردیس گلی منقوش مربوط به دورهی  Iشهرسوخته ،متعلق به سالهای  3100تا  2800پیش از
میالد و تعدادی نیمتنه منقوش از دورهی  ،IIمتعلق به سالهای  2800تا  2500پیش از میالد بهدستآمده
است .نقشها اغلب در قسمت پشت سر ،گردن ،شانه و سینه بهصورت خطوط مواج سیاهرنگ است
(دیمز( (34 :1388،شکل  )22که خطوط مواج زیگزاگی روی شانهها ،نشاندهنده موهای پیکرک است .این نقوش
بر روی ظروف سفالی شهرسوخته دوره  ،)Tosi,1971: 409( Iدوره  )Tosi,1974: 64( IIو محوطههای بمپور و
خوراب بلوچستان مربوط به هزاره سوم پیش از میالد ( )Stein.1934: 197دیده میشود .پیکرکهای منقوش
از تورنگتپه در دشت گرگان ،تلملیان در فارس (دیمز )32 :1388،و شهداد نیز بهدستآمده است (حاکمی:1385،
.)158
 .8-1-3سایر پیکرکها :پیکرک زن باردار

تپهدشت در سه کیلومتری شهر سوخته با وسعتی بیش از پنج هکتار از تپههای اقماری شهرسوخته است
(موگاورو .)3 :1387،از جالبتوجهترین پیکرکهای تپه دشت ،پیکرک زنی باردار با  5سانتیمتر ارتفاع و فاقد سر،
شانههای پهن و دستهای کوتاه بالمانند که شکم برجستهاش بهصورت یکتکه گلوله گلی به بدنش
افزودهشده است )( (Mortazavi,2010: 11شکل  .)6تعداد زیادی پیکرکهای الههی باروری مربوط به هزاره
سوم پیش از میالد از جنوب افغانستان همچون موندیگاک ،سعید قلعه و ده موراسی (توزی و دیگران)263 :1374،
و از محوطههای مختلف آسیای مرکزی ازجمله در گئوکسیور در شرق ترکمنستان بهدستآمده است
).(Tosi,1968: 360

از مجموع دادههای باستانشناسی در محوطههای مختلف و زمینه باستانشناختی که در آن پیکرک زنی
باردار یافت میشود ،میتوان نتیجه گرفت که ساخت اینگونه پیکرکها از سنتِ طوالنیِ اعتقاد به آفرینش
کیهان و رستنیها توسط زنان متأثر شده است (شمانت .)42 :1380،برخی از این پیکرکها برای برآورده شدن
نیازهای نیایشگران برای افزایش محصوالت کشاورزی ،حاصلخیزی بیشتر زمین ،افزایش و تداوم نسل و
بهعنوان اشیای نذری به معابد تقدیم میشدهاند (همان .)19 ،وفور تندیسهای زنانه مشابهی در آثار تمدنهای
شهرسوخته ،موندیگاک ،آلتینتپه و تورنگتپه در نیمه هزاره سوم پیش از میالد یافته شدهاند .ساخت پیکرک-
های زنانه به ما اجازه میدهد که درجهای از گسترش پیچیدگی منطقهای را درک کنیم .بههرحال تمام
ساختارهای پیکرکها کامالً شبیه واحه مرو و کوهپایههاست ،اما سنتها فرق میکند ( (Salvatori and Tosi,
2008: 78.

 .2-3پیکرکهای سنگی

تاکنون تعدادی پیکرک سنگی انسانی از جنس بازالت و آهک از شهرسوخته بهدستآمده که بهصورت کامالً
مسبک و بدون جزئیات ساختهشدهاند .تنها استثناء دستهای پیکرکها است که به طرفین بازشده و در یک
مورد پستانهای زنانه برای نشان دادن جنسیت مشخصشده است (شکل  .)23از حوزه هلیل رود سردیس و
تندیسهای انسانی از سنگهای مرمر و صابون و از جنوب ترکمنستان نیز پیکرکهای انسانی سنگی
بهدستآمده است .پیکرکهای جیرفت که از سنگ مرمر هستند ،ازنظر شمایلنگاری با نمونههای شهرسوخته
تفاوت دارد ،اما میتوان آنها را در قالب یک سنت پیکرهسازی دستهبندی کرد که حوزهای وسیع از آسیای
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مرکزی تا سواحل جنوبی خلیجفارس متداول بوده است .تاریخگذاری بین  2800تا  2200پیش از میالد است
(شیرازی .)291 :1388،از محوطههای کیلیمحمد در کویته پاکستان (سیدسجادی ،)165 :1388،شوش
( )Daems,2001: 125و قرهتپه ترکمنستان (فرامکین )223 :1372،پیکرکهای سنگی مادینه مربوط به هزاره
سوم پیش از میالد بهدستآمده است .تعداد زیادی از این نوع پیکرکهای سنگی در الیههای دوره مس و
سنگ قدیم در محوطه ایلگینلیتپه (شکل  )24در ترکمنستان جنوبی بهدستآمده که کمک زیادی به فهم
کارکرد و تفسیر پیکرکهای سنگی شهرسوخته مینماید که بر اساس گفته کاوشگر ،دارای ویژگی آیینی بوده-
اند (شیرازی .)291 :1388،در تمدن سند ،مجسمه سنگی شاه-کاهن مکشوفه از موهنجودارو (شکل  ،)25یک
پیکرهی مرمری بدون سر ،دو سرپیکرهی دیگر از جنس سنگ خارا همگی نشاندهنده رواج ساخت پیکرک-
های سنگی در دوره مفرغ میباشند (سیدسجادی .)96 :1388 ،با توجه به اینکه از پایان فاز  8تا فاز 5
شهرسوخته ،ثروت و پیشرفت در اثر تجارت سنگهای مرمر و الجورد افزایش چشمگیری داشته (طالیی:1388،
 )57به سبب همین ارتباطات و تجارت ،از همان زمان ساخت پیکرکهای سنگی در شهرسوخته رواج یافته
است.
 .3-3پیکرکهای مفرغی

پیکرکهای مفرغی شهر سوخته جزء پیکرکهای بسیار کمیاب در شهر سوخته هستند ،در طول کاوشهای
توزی یک پیکرک مفرغی از شهر سوخته بهدستآمده است که ازلحاظ اندازه متفاوت از پیکرکهای گلی
است.
پیکرک مفرغی با ظرف روی سر و دست روی سینه ،زنی ایستاده با ارتفاع  29سانتیمتر را نشان میدهد
( )Tosi,1971: 416که شباهت زیادی به پیکرکهای همزمان خود در بینالنهرین دارد (سیدسجادی:1374،
 .)226این پیکرک با دست چپ خود کوزهای را بر روی سر نگهداشته و دست راست خود را بر روی سینه چپ
گذاشته و لباس بلندی پوشیده که متعلق به دورههای  IIیا  IIIشهرسوخته است (( )Daems,2001: 95تصویر
 .)28این پیکره ممکن است ،تجسم زنی باشد که با کوزه آب از سرچشمه به کاشانه خود میآورد ،و یا تجسمی
از یک ایزدبانوی آب ،یعنی نیای آناهیتای بعدی باشد (سیدسجادی .)430 :1389،آب همچنین در زندگی مذهبی
مردم تمدن سند دارای نقش مهمی بوده و توجه به آب و تطهیر آیینی یکی از ویژگیهای هندیان است
(سیدسجادی .)291 :1388،چنانکه میدانیم هامون یک دریاچه آب شیرین است که در اثر کم شدن آب هامون،
استقرارهای سیستان ،محدود به حواشی رودخانه هیرمند و دیگر رودها بوده است .بنابراین شاید این پیکرک
در دورههای کمآبی هامون و هیرمند نمادی از آب ،باران و بارندگی باشد .ویژگی دیگر این پیکرک حالت
دستش است که به حالت احترام بر روی سینه گذاشته است .پیشینه این رسم را از هزاره چهارم پیش از
میالد در پیکرکهای چغامیش ،شوش و در پیکرکهای استوانهای تلباکون ( )Daems, 2001:17میتوان دید.
پیکرکهایی از محوطههای تورنگتپه گرگان ،شوش ،شهداد و تلملیان مربوط به نیمه دوم هزاره سوم پیش از
میالد (دیمز )39 :1388 ،که دستهای خود را روی سینه قرار دادهاند ،بهدستآمده است (حاکمی.)159 :1385،
همچنین از تپه حصار  IIIمتعلق به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میالد ،تعدادی از پیکرکهای مسی یافت
شده دستان خود را بر روی سینه گذاشتهاند (روستایی.)27 :1385،
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 .4نتیجه
نقشی که پیکرکها در امور روزمره شهرسوخته داشتهاند ،هنوز مشخص نیست ،اما با مقایسه ارتباطهای
منطقهای شهرسوخته با دیگر نقاط ،دستکم الگوپذیریها را به قطعیت میتوان پذیرفت ،پیکرکهای انسانی
خیلی نامرغوب و بیدقت ساختهشدهاند .همهی آنها خام ساختهشده و بهآسانی خراب میشوند .عمدتاً شامل
نیمتنههای ساده هستند و شکلهای مبهم استوانهای دارند ،فاقد سر و با بازوهای کوتاه و قطعشده هستند،
برخی نیز شباهت انتزاعی به بدن انسان دارند .در ساخت پیکرکهای گلی خام ،برخی از پیکرکها
نشاندهندهی ذوق زیباییشناختی است که در ویژگیهای صورت و در بازتولید سبک مو و آرایهها و زیورآالت
دیده میشود ( (Tosi,1968: 51ازلحاظ مقایسه مناطق پیرامونی و یا مناطق مرتبط فرهنگی ،تأثیری که هر
پیکرک میتواند در محوطه و منطقهای خاص داشته باشد ،شاید مقداری متفاوت از مناطق دیگر باشد ،ساخت
پیکرکهای سندی (مناطق بلوچستان پاکستان) با تزیینات فراوان و ریزهکاریهای بهکاررفته در تزیین آنها ،با
پیکرکهای شهر سوخته که بسیار خامدستانه و تزیینات اندک ساختهشدهاند ،نشان از اهمیت و کارکرد
متفاوت فرهنگی پیکرک در جوامع دوره مفرغ در این مناطق دارد .اگر بخواهیم جنبه ساخت صنعتی در
ساخت این پیکرکها در نظر بگیریم و این پیکرکها را بهعنوان رویدادی تحت کنترل مانند ساخت سفال
بهحساب بیاوریم ،بازهم با توجه به شواهد باستانشناسی نمیتوان این ادعا را پذیرفت ،زیرا در تپهدشت در
چند کیلومتری شهر سوخته که یک منطقه صنعتی و کارگاهی بوده است ،فقط  26نمونه پیکرک که فقط سه
عدد پیکرک انسانی بوده ،پیداشده ،ولی از محوطه کارگاهی شهرسوخته تعداد زیادی پیکرک پیداشده است.
این عدم توازن در فراوانی پیکرکها در دو محوطه نزدیک به هم را شاید نتوان با عقاید آیینی مرتبط دانست.
توزی پیکرکها را ازجمله اشیایی میداند که احتماالً نشاندهندهی یک عنصر مذهبی بودند ،و از گل پخته و
پیکرکهای گلی بهعنوان رایجترین اشیا در جنوب غربی آسیا نام میبرد و انتشار آن را مرتبط با نواحی
روستایی میداند که در داخل جوامعی با جمعیتهایی مرتبط با مفاهیم باروری میداند .این احتمال با کشف
پیکرکهای زیادی در کانالهای آب در گئوکسیور را شاید بتوان با حاصلخیزی و زایش مرتبط دانست.
فیرسرویس نیز از پیکرکهای زنانه دامبسادات بهعنوان نقشی در مراسم جشن (باتوجهبه یافته شدن کنار سکو)
نام میبرد ،با توجه به یافته شدن پیکرکها از نقاط گوناگون ،ازلحاظ آرایهها و دقتی که در ساخت پیکرکها
بهکاررفته ،هر ناحیه با ناحیه دیگر متفاوت است و در شهرسوخته این پیکرکها نسبت به بلوچستان پاکستان
و جنوب افغانستان ،بسیار ناشیانه و ابتداییتر ساختهشدهاند .ازلحاظ ارتباطات گاه نگاری شهرسوخته و دیگر
مناطق مرتبط فرهنگی که پیکرکهای مشابه بههم دارند ،نیز تعابیر زیادی وجود دارد .در رابطه با روابط با
جنوب ترکمنستان ،جدای از تأثیر و تأثراتی مانند تجارت و اشاعهی فرهنگی ،بر طبق مطالعات انسانشناختی،
مهاجرت از آسیای میانه به شهرسوخته ذکرشده است .زیرا در مطالعات انسانشناسی شهرسوخته وجود برخی
اسکلتهای انسانی که منشأ آن در فرهنگهای جنوب ترکمنستان است ،دیده میشود .به هر صورت میتوان
از اهمیت پیکرکها در بافتار جامعه و شاید انتقال برخی تکنیکهای ساخت پیکرک و نقشی که ایفا مینموده
است ،اطمینان کافی حاصل نمود و همین ارتباطات و تأثیرگذاری تا چندین سده در دوره  IIو III
شهرسوخته ،شاید بتواند ما را به سمت چیزی فراتر از یک تقلید صرف رهنمون سازد .بهعنوانمثال حضور
پررنگ فرهنگهای جنوب ترکمنستان بهویژه نمازگاه  IIIکه بازه زمانی آن به پیش از استقرار و دستکم تا
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آغاز شکلگیری شهرسوخته میرسد .در دوره  Iنشانگر این تأثیرات فرامنطقهای در پیکرکهای انسانی
شهرسوخته است ،هرچند که بخشی از فرهنگ نمازگاه  IIIازلحاظ بازه زمانی اندکی از شهرسوخته  Iمتقدمتر
است ،ولی بهعنوان نمونه برخی از پیکرکهای شهرسوخته شبیه به دوره نمازگاه  IIIپیداشده است که
پیکرکهای با سر کوچک در شکل و ساخت خیلی نزدیک به نمونههای ترکمنستان هستند ( (Tosi,1968:
 361که حاکی از ارتباطات و تأثیرگذاریهای جنوب ترکمنستان بر شهرسوخته است .رابطه شهرسوخته دوره
 Iبا جنوب ترکمنستان در شباهت پیکرکهای انسانی شکل خمیده دیده میشود که در تعداد زیادی از این
پیکرکها در هر دو منطقه دیده میشود ( (Tosi,1973: 64که شاید برخی از شباهتهای پیکرکها را بتوان با
این نوع مهاجرت مرتبط دانست .ازلحاظ بازه زمانی نیز بین این نوع ارتباطات میتوان یک نوع همخوانی و
مطابقت را مالحظه کرد .در بخش مربوط به پیکرکهای چلیپایی ،که در شهرسوخته  IIو  IIIرایج بود ،هم-
زمان در فرهنگ نمازگاه  IIIاینگونه پیکرکها رایج بود .اشکال انسانی مرتبط با موندیگاگ  IIIو  IVنیز بخش
مهمی از یافتهها را در ارتباط با شهرسوخته تائید میکند که شناسایی کاملی از گونهها و تکنیکهای تولیدی
بین دو مرکز از دره هیرمند در هزارهی سوم پیش از میالد به دست میدهد .پیکرکهای موندیگاگ از الیه
 IV1و  IV2بهدستآمده ک ه نیمه نخست هزاره سوم پیش از میالد است که یک تاریخگذاری با تطبیق کامل با
آثار شهرسوخته دارد ) (Cortesi, et al. 2008: 17روابط فرهنگی با بلوچستان پاکستان نیز در دوره مفرغ
ادامه داشته است .کاسه و بشقابها و دیگچههای یافته شده در میریکالت  IIIcو  IVکه با دوره IV
شهرسوخته مشابهت دارند ) (Jarrige, 2011: 16,20که همگی در یک بازه زمانی قرار دارند ،نیز گواهی بر
همدوره بودن پیکرکهای یافته شده از این مناطق است ،که مشهورترین این پیکرکها چنانکه گفته شد،
پیکرکهای موسوم به زاب است و در شهرسوخته نیز شبیه به اینگونه پیکرکها از دوره دوم شهرسوخته نیز
دیدهشده است .به همین دلیل این ارتباطات کافی است تا شهرسوخته درزمینهی ساخت پیکرکها تعامالتی
را با سرزمینهای بلوچستان پاکستان و نیز باالی دست رود هیرمند همانند موندیگاگ و دره زاب در جنوب
افغانستان داشته باشد .فقط در برخی نقاط تأثیرگذاری پیکرکها ازلحاظ زمانی همخوان نیست ،بهعنوانمثال
در بحث همین پیکرکهای چلیپایی چون تفسیر ما در بافتار اجتماعی (قرار گرفتن در مناطق مسکونی ،کوچهها و)...
بر اساس گاه نگاری شواهد همزمان ،مانند سفال و دانههای گیاهی است ،در بعضی نقاط ما به نوع تغییر
(انتقال) در درک و مشاهدهی موادی شبیه در محوطههای باستانشناسی مجاور احتیاج داریم ،بهعنوانمثال
ممکن است در محوطهای پیکرکها ساخته شوند و سپس یا از طریق مهاجرت اقوام و یا اشاعهی فرهنگی پس
از زمانی طوالنی به شهرسوخته برسند ،آنگاه ممکن است که مقایسه ریختشناسی صرفاً بدون گاه نگاری
کمک چندانی به ما نکند .در مبنای ارتباطی پیکرکها نیز باید گسترش پیچیدگی منطقهای را درک کنیم،
زیرا درک این مسئله سبب میشود تا تفاوت عملکردی پیکرکها در هر منطقهای را با توجه به شرایط
محیطی هر منطقهای بررسی کنیم و درنتیجه در هر تحلیل ما که طرح میشود ،تحلیل پیکرکها منوط به
دستهبندی سریعی از مقتضیات اجتماعی شامل نوع آدابورسوم ،آیینها ،شیوه معیشت و موقعیت محیطی در
هر محوطه باستانی است .در هر محوطهای باستانی ممکن است عقایدی منحصربهفرد آن جامعه وجود داشته
باشد ،درنتیجه یک پیکرک مفهومی متفاوت را نسبت به محوطهی دیگر القا میکند .بنابراین اگرچه زمینهی
محدودی از تفسیر در عملکرد فقط بخشی از تحلیل گاهنگارانهی نوعی پیکرههای انسانی شهرسوخته است،
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اثبات آن سخت است .زیرا تفاسیر ما بر پایه مشاهدات مادی ناقص و تا حدودی کمتر آیینی است و فقط
بیانگر بخشی از این رهیافتها است که در ارتباط با دورههای اجتماعی دیگر پایهگذاری شده است .این نوع
دیدگاهها از مسائل در باستانشناسی فراگیر هستند .اما وقتی عنوان مطالعه حاکی از مواد فرهنگی است ،به
طرز محسوسی نسبی هستند و چندین نتیجه میتواند تفسیر شود .بنابراین تحریف در تفسیر محتمل است و
اثبات الگوی مادی و یا آیینی در تحلیل بهسادگی ممکن نیست .زیرا ممکن است پیکرکی در جامعهای
مفهومی مذهبی و در جامعهای دیگر مفهومی آیینی داشته باشد .بهعنوانمثال به دست آمدن اندک پیکرک از
گورهای شهرسوخته را چگونه میتوان تفسیر کرد درحالیکه در الیههای همزمان با شهرسوخته در مناطق
دیگر در گورها پیکرک فراوان به دست میآید و بسیار هم شبیه به هم هستند؟ در ضمن چالشهای مقایسه-
ای زیادی در مطالعهی پیکرکهای پیشازتاریخی وجود دارد ،بنابراین تمرکز یافتن بر روی گسترش ارتباطات
گاهنگارانه و شباهتهای فیزیکی پیکرکها اگر متقاعدکننده باشد ،اما قطعیت ندارد ،زیرا نقش محیط و
اعتقادات در دوران باستان احتماالً در مناطق گوناگون نیز متفاوت از یکدیگر بوده است .در تحلیلها از
مقایسهی پیکرکهای انسانی شهرسوخته در توزیع گستردهی پیکرکها در بخشهایی از ایران ،آسیای میانه،
پاکستان و غیره مشاهده شد که پیکرکهای زنانه در میان پیکرکهای انسانی زیاد بود .درواقع ادعای درکی
واحد از پیکرکهای زنانه در میان پیکرکهای دیگر تقریباً یک تفسیر اجتماعی بافتاری مانند جوامع مادرساالر
یا زایش و باروری است که همان گونه که در باال بدان اشاره شد ،در هر مکانی متفاوت و نسبی است.
بهعنوانمثال یافته شدن جسد زنی که با انواع جواهرات دفن شده بود و یا چشم مصنوعی داشت ،بیانگر
اهمیت زن بهعنوان یک عنصر ارزشمند در جامعهی شهرسوخته در دوره مفرغ بوده است ،ولی ممکن است در
جامعهای دیگر و زیستمحیطی متفاوت ،این ارزشگذاریها راجع به زن یا مرد متفاوت باشد .اما با توجه به
اینکه هیچ نوع پیکرکی از تدفینهای شهرسوخته در زمان توزی به دست نیامده است( ،توزی مکاتبات شخصی)
آیا باز میتوان صرفاً جنبه آیینی بودن پیکرکها را بهطورجدی مطرح نمود؟ با تطبیق جدول گاه نگاری
شهرسوخته و محوطههای همزمان معلوم شد که پیکرکهای شهرسوخته با نقاط مقایسه شده ،تقریباً در یک
بازه زمانی قرار داشتند ،و درصورتیکه پیکرکها ازلحاظ زمانی باهم در یک دوره نبودند (همانند بخشی از نمازگاه
 ،)IIIنشاندهنده تأثیر و تأثرهای منطقهای و فرامنطقهای در الگوی ساخت و گسترش پیکرک بود.
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