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چکید ه
د وره  ی مفرغ یکی از مهم ترین اد وار باستانی د ر ایران است. د ر این عصر رابطه  ی بازرگانی و تجاری گسترد ه  ای بین شمال 
شرق ایران باستان و آسیای میانه بوجود  آمد ه بود . د ر جریان این تعامالت ارتباطات قابل توجه فرهنگی و هنری بین این 
د و منطقه د ید ه می شود . پیکرک  های انسانی د ر قبور مناطقی د ر شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه یافت شد ه  اند  
که به صورت تجرید ی و انتزاعی از جنس گل و سنگ با قطر کم ساخته  شد ه و از ظرافت و د قت زیاد ی برخورد ارند  
که می تواند  بازگوی ارتباط و برهم کنش های این د و منطقه د ر عصر مفرغ باشد . هد ف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این 
پرسش است که: پیکرک های انسانی شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه از لحاظ ریخت و کاربرد  چه رابطه ای با 
هم د اشته اند ؟ د ر د وره مفرغ بیشترین پیکرک  های پید اشد ه را زنان تشکیل می  د هند . این آثار ازلحاظ ساختار و فرم بد ن 
به شیوه انتزاعی و با لطافت، د قت و ظرافت قابل  مالحظه ای د ر اند ازه  های کوچک از جنس سنگ و گلِ  رنگی ساخته 
شد ه  اند  و بر اند ام  های ماد ینگی تأکید  د اشته  اند . این پیکرک  ها عالوه بر کاربرد  مذهبی و آیینی، به مفهوم باروری و زایش 

اشاره د ارند . پژوهش حاضر با استفاد ه از د اد ه های کتابخانه  ای و به روش تطبیقی-  توصیفی انجام گرفته است.
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مقد مه
عصر مفرغ یکی از مهم ترین اد وار باستانی ایران است. این د وره 
شامل محد ود ه ی زمانی 1250 ـ3100 قبل از میالد  می شود . »د ر این 
د وره بشر موفق به استفاد ه از مفرغ   )که خود  آلیاژی از مس  و قلع 
می باشد ( می گرد د  که یکی از تحوالت عظیم را د ر جوامع انسانی به 
وجود  آورد ه و د ر واقع موجب د گرگونی، به ویژه د ر زمینه معیشت 
بشر هزاره سوم ق.م می شود «   )مرتضوی، 1389:  113(. د ر عصر مفرغ 
»فرایند های فرهنگی و فناوری، اجتماعی و اقتصاد ی سرعت و گسترش 
بود «   )طالیی، 1390: 230(.  یافته  به د وره مس سنگی  بیشتری نسبت 
فناوری  لحاظ  به  به رشد   پیشرفت های رو  ایران همواره  د ر فالت 
د ر حال تحول بود ه است. »آغاز هزاره سوم برای اغلب مناطق ایران 
نشان از روند  تغییرات گسترد ه فرهنگی ـ اجتماعی د ارد  که اغلب 
آن را از نشانه های شروع د وره ی مفرغ اولیه به حساب می آورند . از 
اهم این تغییرات برمبنای شواهد  و مد ارک باستان شناسی می توان به 
تغییرات فناورانه و بافت جمعیتی، ارتباطات تجاری فرامنطقه ای و 
نمود «   )مترجم  اشاره  حکومت  مبتنی بر  جوامع  نخستین  شکل گیری 
ایجاد   تکمیل روش  مفرغ موجب  اختراع  نیکنامی، 1390: 36(.  و 
شد .  روزافزون  خام  مواد   تقاضای  و  گرد ید   فلزی  اشیاء  تحصیل  و 
این سرچشمة ثروت، ایران را یکی از مهم ترین تهیه کنند گان مس، 
کرد    )گیرشمن،  ملل محسوب  د ر جمع  و سنگ  قلع، سرب، چوب 
ـ 64(. از هزاره سوم تا سد ه های اول هزاره د وم ق.م رابطه   63 :1372
بازرگانی بین نواحی افغانستان، ترکمنستان، ایران و بین النهرین وجود  
د اشته است؛ بنابراین تمد ن و فرهنگ این منطقه از جهان د ر بسیاری 
بود ه اند    )صاد ق،  یکد یگر  با  مستقیم  و  نزد یک  ارتباط  د ر  موارد  
1376: 238(. د ر پایان هزاره سوم ق.م آلتین تپه د ر آسیای میانه و 
تپه حصار و تورنگ تپه به د الیل سیاسی و خشک شد ن و کاهش 
منابع آبی ناگهان متروکه  شد ه و از بین رفتند    )چوبک، 1392: 23(. 
د ر این مناطق از قبور برجای ماند ه، پیکرک های انسانی با اند ازه های 
کوچک یافت شد ه که قابل مقایسه با یکد یگر هستند . این پژوهش، 
انسانی شمال  این سؤال است که: پیکرک  های  د ر جستجوی پاسخ  
شرقی ایران باستان و آسیای میانه از نظر ریخت شناسی و کاربرد ی 
چه ارتباطی با یکد یگر د اشته اند ؟  به نظر می  رسد  که پیکرک  های 
انسانی یافت شد ه د ر این مناطق به صورت تجرید ی و خالصه  شد ه 
بود ه و از مواد ی همچون گِل سرخ و گِل  خاکستری و سنگ ساخته 
این  است.  شد ه  تأکید   پیکرک ها  این  زنانه  براند ام های  و   شد ه اند  
پیکرک ها کاربرد  مذهبی و آیینی و مفهوم باروری و زایش د ارند . 
ابتد ا مختصری د ر مورد  موقعیت شمال شرقی  این تحقیق  د ر روند  
تپه های  سپس  و  می  شود   د اد ه  توضیح  میانه  آسیای  و  باستان  ایران 
محوطه  های  و  ایران باستان  شمال  شرقی  د ر  تورنگ  تپه  و  حصار 
محد ود ه های  د ر  که  میانه  آسیای   د ر  گنور  و  نمازگاه  و  آلتین  تپه 

مشخص شد ه د ر عصر مفرغ یافته  شد ه  اند ؛ معرفی می گرد ند  و سپس 
به بررسی و مقایسه پیکرک های انسانی پید اشد ه د راین محوطه  ها از 

منظر ریخت شناسی پرد اخته می شود .

روش پژوهش
انسانی  پیکرک  های  شباهت های  بررسی  به  پژوهش  این  د ر   
مکشوفه د ر شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه د ر عصر مفرغ 
ازلحاظ ریخت شناسی پرد اخته می  شود . بر این اساس روند  پژوهش 
به صورت تطبیقی توصیفی و با استفاد ه از منابع و د اد ه   های کتابخانه ای 

صورت گرفته است.

پیشینه پژوهش
باستان  ایران  د ر  غنی  و  د یرینه  تمد ن  اهمیت  به  توجه  با 
که  است؛  انجام شد ه  زمینه  این  د ر  قابل مالحظه ای  پژوهش های 
می  توان به کتاب »عصر مفرغ ایران« نوشته حسن طالیی   )انتشارات 
ایران  د ر  برنز  سمت، 1388( که د ر زمینه محوطه های مهم د وره 
باستان و سفال ها و چند  پیکرک یافت شد ه د ر این عصر می  باشد ؛ 
»باستان شناسی  عنوان  تحت  کتابی  اسکالونه  انریکو  از  کرد .  اشاره 
سید   ترجمه  با  میالد («  از  پیش  سوم  )هزاره  باستان  ایران  جوامع 
منصور سید  سجاد ی   )انتشارات سمت، 1394( وجود  د ارد . از اورلی 
اسالم«  از  پیش  ایران  د ر  »تند یس گری و شمایل نگاری  د یمز کتاب 
با ترجمه علی اکبر وحد تی   )انتشارات ماهی،  1388( چاپ شد ه است. 
د ر مورد  آسیای مرکزی کتب فارسی محد ود  هستند ؛ صاد ق ملک 
شهمیرزاد ی ترجمه کتب »تاریخ تمد ن های آسیای مرکزی«   )انتشارات 
مؤسسه چاپ و وزارت امور خارجه، 1375( از سازمان یونسکو و 
چاپ  مؤسسه  مرکزی«    )انتشارات  آسیای  د ر  »باستان شناسی  کتاب 
انجام د اد ه  و وزارت امور خارجه،  1372( از گرگوار فرامکین را 
»باستان شناسی  عنوان  تحت  کتابی  سجاد ی  سید   منصور  سید   است. 
است  نوشته  جلد   د و  د ر  سمت،  1395(  مرکزی«   )انتشارات  آسیای 
روح اهلل  است.  پرد اخته  نیز  منطقه  این  پیکرک های  به  آن  د ر  که 
و  تطبیقی  »مطالعه  موضوع  با  را  خود   د کتری  پایان نامه  شیرازی 
ایران  شرق  و  مرکزی  آسیای  د ر  انسانی  پیکرک های  گونه شناختی 
فرانسه  د ر  سال   )1387(  د ر  برنز«  عصر  تا  و سنگ  د وران مس  از 
نوشته است و متأسفانه ترجمه فارسی ند ارد . الزم به ذکر است د ر 
موارد ی که اشاره شد ، بیشترین تأکید  نویسند گان بر روی حفریات 
بود ه  باستان شناختی  و  تاریخی  منظر  از  مفرغ  عصر  مناطق  باستانی 
است و فقط به تعد اد ی از پیکرک های یافت شد ه اشاره کرد ه اند . به 
نظر می رسد  تا کنون به مقایسه پیکرک  های انسانی د ر شمال شرقی 
ایران باستان و آسیای میانه د ر عصر مفرغ پرد اخته نشد ه است. بنابر 
این انجام چنین بررسی می تواند  به روشن شد ن برخی از موارد  د ر 
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و  فرهنگی  و همچنین  اجتماعی  و  د ینی  باورهای  و  آیین ها  ارتباط 
هنری بین سرزمین های فوق الذکر کمک نماید .

باستان  ایران  شرق  شمال  تمد ن های  موقعیت  از  مختصری 
و آسیای میانه

غنی  فرهنگ های  که  منطقه ای  د ر  ایران،  شرق  شمال  د رباره 
شکوفا  برنز  عصر  پیشرفته  تحوالت  د وره  د ر  تپه  تورنگ  حصار، 
بود ند ، مد ارک متقنی د ر د ست نیست که نشان بد هند  پس از اینکه 
این مراکز عظیم د ر آغاز هزاره د وم ق.م خالی از سکنه شد ند ، چه 
وضعی پید ا کرد ند ؛ اما با وجود  این اسناد ی موجود  است که نشان 
می د هند  سنت های بومی کاماًل ناپد ید  نشد ه اند . د ر غرب کوپت د اغ 
د ر د ره سومبر از د و گورستان خاک برد اری شد ه که متعلق به د وره 
جد ید  برنز بود ه اند    )احتمااًل متعلق به نیمه د وم هزاره د وم ق.م( و 
براساس آثار قرار د اد ه شد ه د ر گورها می توان چنین اظهار کرد  که 
فرهنگ صاحبان گورها ریشه د ر فرهنگ تپه حصار، شاه تپه د اشته 
است )یونسکو، 1375: 161(. شمال شرق ایران ازجمله مناطقی است 
که شباهت های بسیار بین برخی فرهنگ های آن و ترکمنستان وجود  
د ارد . براساس یافته های باستان شناسی ارتباطات فرهنگی بین این د و 
منطقه از هزاره ششم ق.م. تا د وره های تاریخی وجود  د اشته است. 
د رعین حال ارتباطات و مشابهت های فرهنگی بین شمال شرق و شرق 
نظر  به  است.  بود ه  گسترد ه تر  و  بیشتر  ترکمنستان  جنوب  با  ایران 
می  رسد  سرچشمه و خاستگاه اصلی فرهنگ های رایج پیش  از تاریخ 
د ر ترکمنستان، د ر فالت ایران بود ه که احتمااًل از طریق حرکت های 
جمعیتی و مهاجرت و جابه جایی اقوام به آن منطقه نفوذ کرد ه است. 
د ر عصر مفرغ ارتباط فرهنگی بین شمال شرق و ترکمنستان افزایش 
بی سابقه ای را نشان می د هد  که این امر شاید  ناشی از جابه جایی و 
حرکت های جمعیتی د ر کل منطقه آسیای غربی بود ه است   )طالیی، 

.)122 :1388
افزایش  ایران  مفرغ  عصر  شاخصه  های  مهم ترین  از  یکی 
مباد التی  نظام  های  به صورت  منطقه ای  فرا  و  منطقه  ای  بین  تجارت 
مباد الت  به  نیاز  به علت  است   )نوروزی، 1392: 9(  د وران  این  د ر 
و  محل  هایی جهت عبور برخی از راه  های عمومی برای انتقال انسان 
و فراورد ه  های به وجود  آمد ه یکی از معروف ترین این راه  ها جاد ه  ی 
از  ارتباطی  راه  مهم ترین  راه  این  است.  بزرگ1  یا خراسان  بزرگ 
ایران  مرکزی  فالت  به  آنجا  از  و  زاگرس  کوه های  به  بین  النهرین 
تا  چین  شرق  از  میانه  آسیای   .)3 است    )همان:  مرکزی  آسیای  و 
تا نواحی اطراف د ریاچه  از شمال  کرانه  های شرقی د ریای خزر و 
افغانستان و د ره سند  و نواحی شرقی  آرال و جنوب به پاکستان و 
هزاره  اواسط  از   .)267  :1394 بر می  گیرد    )نوراللهی،  د ر  را  ایران 
میانه  آسیای  سرتاسر  د ر  فلز  تولید   ق.م  د وم  هزاره  اواسط  تا  سوم 
به  خالص  مس  استحصال  مراکز  نیز  ترکمنستان  د ر  و  بود   معمول 

وجود  آمد ه بود  که می  توان از آنو نام برد . این فن  آوری نیز به سرعت 
د ر شمال شرقی ایران، آسیای غربی، بین النهرین، موند یگک و هاراپا 
د وم  هزاره  د ر  تقریبًاً   .)78  :1391 خانیکی،  یافت   )لباف  گسترش 
از سکنه  تپه خالی  تپه حصار و تورنگ  ایران  ق.م د ر شمال شرق 
تپه  آلتین  و  نمازگاه  منطقه ای  مرکز  د و  د ر  روید اد   و همین  شد ند  
واقع د ر د شت های مجاور د ر د امنه ارتفاعات کوپت د اغ به وقوع 

پیوست    )تصویر1(     )یونسکو، 1375: 145(.
تپه حصار

د امغان  شهر  شرقی  جنوب  حاشیه  د ر  حصار  تپه  محوطه 
است.  واقع شد ه  حید رآباد   و  فیروزآباد   روستای  نزد یکی  د ر  و 
و  خشتی  قلعه  باستانی  محوطه  شامل  حصار  تپه  کنونی  چشم اند از 
این محوطه  د یگران، 1391: 78(.  و  است   )امیرکالیی  ساسانی  کاخ 
و  کوچک  پشته  و  تپه  چند   از  مفرغ  عصر  مهم  و  باستانی وشاخص 
است.  متر   600 حد ود   آن  تقریبی  قطر  است.  شد ه  تشکیل   بزرگ 
متر را د ر  ابعاد  200× 300  با  تپه اصلی فقط مساحتی  د رعین  حال 
برمی  گیرد . تپه حصار به  د ور از فالت مرکزی بود  و روابط نزد یک 
ترکمنستان  که  اترک  رود خانه  شمال  و  شرق  سمت  به  فرهنگی 

.   (Pittman, 2017: 69( امروز می باشد ؛ د اشته است
کاوش  د هه 1930  د ر  اشمیت  اریخ  توسط  نخست  تپه حصار   
شد  و سپس د ر د هه 1970 رابرت د ایسون و همکارانش کاوش های 
د وباره ای د ر آنجا انجام د اد ند    )آگنج، 1388: 71(. الیه های فرهنگی 
تپه حصار د امغان د ربرگیرند ه سه د وره فرهنگی است که از پایین 
 IIA د وره حصاِر  است.  تقسیم  شد ه   III و   II ،I به صورت  باال  به 
د ر  را  قد یم(  ق.م.   )مفرغ  سوم  هزاره  اوایل  گاه نگاری  لحاظ  به 
برمی گیرد    )طالیی، 1388: 115(. این فرهنگ که گستره آن شامل 
ظریف  خاکستری  سفال های  با  می  باشد   ایران  شرق  و  شرقی  شمال 

 

تصویر 1. موقعیت و محوطه های شمال شرق ایران باستان و آسیای میانه
د ر عصر مفرغ. منبع: )سید سجاد ی، 1396، ج 2: 63(.
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تپه  د ر  فرهنگ  این  استقرار  مهم ترین  است.  مشخص شد ه  براق  و 
حصار، طبقه III که د ر شرق فالت مرکزی قرار د ارد ، د ید ه می شود . 
اثر  بر  د ارد   احتمال   IIIC طبقه  تپه حصار  برنز  عصر  استقرارهای 
حمله اقوام کوچند ه از طرف شرق ایران »آسیای مرکزی« به پایان 

رسید ه  باشد    )طالیی، 1374: 17(.

تورنگ تپه
تورنگ تپه د ر حد ود  20 کیلومتری شمال شرقی گرگان و تقریبًاً 
د ر 60 کیلومتری گوشه جنوب شرقی د ریای خزر شامل مجموعه ای 
است   )ملک  یکد یگر  به  نزد یک  برجستگی  یا  تپه  چند   از 
به  توجه  با  تورنگ تپه  می رسد   نظر  به   .)83  :1390 شهمیرزاد ی، 
استقراری د ر  با مهم ترین مراکز  ارتباطات  مد ارک موجود  د رباره 
اطراف کپت د اغ- همچون نمازگاه آنو و آلتین تپه- د ر طی مراحل 
باستانی  این محوطه  پیشرفت فرهنگی ترکمنستان سهیم بود ه است. 
ـ  فرهنگی  جغرافیایی  فضای  و  محیط  یک  د اخل  حصار،  تپه  مانند  
عوامل  از  تأثیرپذیری  با  البته  را  آن  غربی  محد ود ه  که  است  شد ه 
آن،  گسترش  که  می د اد   تشکیل  نمازگاه  تمد ن  منطقه ای،  و  بومی 
به صورت وسیعی، د ر تحرکات فرهنگی استانی سرزمین های د ورتری 
است   )اسکالونه،  تأثیر گذاشته  نیز  افغانستان  و  ایران  سیستان  مانند  

.)112 :1394

محوطه آلتین تپه
بازه  تمام  که  است  محوطه هایی  یگانه  جزء  آلتین تپه  محوطه 
تاریخی د وره مفرغ را د ر برد ارد . این محوطه د ر جنوب شهر تجن و 
کنار رود  تجن واقع است و ارتفاع آن به 22 متر و وسعت آن بیش 
از 46 هکتار می  رسد    )نوراللهی، 1394: 276(. حفریات آلتین  تپه د ر 
مقیاس وسیعی د ر سال 1965 آغاز شد ه است   )ملکی، 1381: 195(. 
این محوطه از 15 الیه تشکیل شد ه که الیه  های 4 - 8 به د وران مفرغ 
و الیه های1 -3 به د وران مفرغ میانی تعلق د ارد  نتایج حفاری نشان 
تمامی  قد یم(  مفرغ  IV   )د وران  نمازگاه  نوع  الیه  های  که  می  د هد  

سطح آلتین تپه را پوشاند ه است   )والیتی، 1390: 31(.

 تپه نمازگاه

نزد یکی  د ر  واقع  هکتار   70 از  بیش  مساحت  با  تپه  نمازگاه 
ایستگاه آبیاری کاخک د ر جنوب شرقی عشق آباد  است   )بلنیتسکی، 
توسط یک  م.  از حد ود  سال 1920  این محل  1364: 66(. کاوش 
مهند س آبیاری به نام »د . د . پوکینیچ« انجام گرفت و اهمیت آن به 
 خوبی بازشناخته شد    )ورجاوند ،  1357: 216(. باالترین طبقه آثار به 
به مرحله تحول د ر سطح های  از د وران مفرغ مربوط   د ست  آمد ه 
باستان شناسان  که  می باشد    )V و   IV باالیی نمازگاه تپه   )نمازگاه 
 :1357 د انسته اند     )ورجاوند ،  ق.م  و 1700  بین 2400  را  آن  زمان 

.)223

پیکرک های انسانی تپه حصار
قابل توجه هستند .  د امغان بسیار  تپه حصار  مؤنث  پیکرک های 
به صورت  و  شد ه  کشف  تد فینی  بستر  یک  د ر  پیکرک ها  این 
انتزاعی کار شد ه و فاقد  نشانه های صورت اند    )امیرکالیی و د یگران، 
تجرید ی  و  ساد ه  پیکرک  تعد اد ی  همچنین  80(   )تصویر2(.   :1391
اهمیت  حائز  ظرافت  و  زیبایی  ساد گی،  لحاظ  از  که  به د ست آمد ه 
هستند . تاریخ ساخت این پیکرک ها حد ود 1700- 2000 ق.م است 
زنانه  برآمد گی  های  به  خاصی  اشاره  بود نشان،  تجرید ی  وجود   با 
د ارند  که تأکید ی بر مفهوم باروری و زایش این الهگان ماد راست. 
د ارای  د یگر  پیکرک  و  مانند   میخ  سر  د ارای  پیکرک  ها  از  یکی 
سوراخ هایی  آن  طرفین  و  رأس  د ر  و  است  ذوزنقه  به  شبیه  سری 
نمایش  احتمااًل  سر  د ر  چپ  و  راست  سوراخ  د و  می شود .  د ید ه 
است   )تصویر3(   )زابلی نژاد ،  1388:  39(.  حلقه ای  تزیینات  با  گوش ها 
پیکرک های سنگی زنانه د رنهایت تناسب و زیبایی ساخته می  شد ند . 
یکی از این  پیکرک ها، پیکرک زنانه  ی کاماًل ساد ه  شد ه ای است که 
د ر سال 1932 م. به د ست آمد ه است. این اثر تقریبًاً سالم است. یک 
د و  به  با یک شکاف  د ر وسط  مانند  که  د کمه  برجسته  ی  قسمت 
قسمت تقسیم شد ه و تجسمی از سینه  های زن است، بر روی این شیء 
وجود  د ارد . از تجسم د ست  ها و پاها صرف نظر شد ه و بد نه از د و 
مخروط ناقص ساخته شد ه است   )تصویر 4(   )کرمی،   1391:   47(. برای 
نشان د اد ن کمر، پیکرک از میانه باریک شد ه و د ر قسمت پایینی 

 

 تصویر 2. سمت راست، پیکره ساد ه زنانه، گل سرخ،
2400 ق.م.  منبع:    )طاهری، 1393: 112(.

 تصویر 4. سمت چپ، پیکرک سنگی مثلثی،
اواخر هزاره د وم ق.م، موزه ایران باستان.

 تصویر 3. وسط، پیکرک سنگی، با تأکید  بر سینه های 
)Pittman, 2017: 69(    :زنانه، تپه حصار. منبع
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تصویر 5. پیکرک های زنانه یافت شد ه از تپه حصار که از نشانه های بارد اری برخورد ارند .  منبع:      )امیرکالیی و د یگران: 1391: 86(

قطر آن افزایش  یافته است. عالوه بر این د ر تپه حصار پیکرک هایی 
آن ها  د ر  کامالً  شکم(  بارد اری   )برآمد گی  نمود   که  شد ه  اند   یافت 
مشخص است این پیکرک ها فاقد  سر بود ه و د ست  ها را د ر اطراف 

بازکرد ه اند    )تصویر 5(   )امیرکالیی و د یگران،1391: 81(.

پیکرک های انسانی تورنگ تپه
د ر ساخت پیکرک های تورنگ تپه گرایشی به سمت واقع گرایی 
بیش تر وجود  د ارد . هرچند  اغلب این پیکرک ها هنوز بی تناسب اند ، 
است.  قابل مشاهد ه  آن ها  د ر  بیشتر  انسانی  اند ام های  و  ولی طرح ها 
د و نوع پیکرک د یگر هم پید اشد ه که هر د و تقریبًاً به یک اند ازه 
د انسته  پ.م  سوم  هزاره ی  اواسط  حد ود   به  متعلق  و  ساخته شد ه 
شد ه اند . ناف این پیکرک ها با سوراخ کوچک و مثلث شرمگاهی 
آن ها با رد یف نقطه های کوچک نشان د اد ه شد ه است. گروه اول این 
پیکرک های سفالین قهوه ای ـ قرمز، با د ستان خود  پستان هایشان را 
می فشارند ؛ د هان آن ها نمایش د اد ه نشد ه و حد قه ی خالی چشمان با 
ماد ه ی سفید رنگی پرشد ه است   )تصویر6( گوش آن ها برای آویختن 

 

تصویر 6، سمت راست. پیکرک- الهه، سفال سرخ رنگ، هزاره سوم ق.م،
)URL: 1( تورنگ تپه

تصویر 7. سمت چپ، پیکره الهه حاصلخیزی، سفال خاکستری، عصرمفرغ،
تصویر 8. پیکرک های زنانه، عصر مفرغ.تورنگ تپه. منبع: )طاهری، 1393: 112(

 منبع:     )امیرکالیی و د یگران، 1391: 86(

احتمااًل  پیشانی  فوقانی  بخش  و  شد ه  سوراخ  بزرگ  گوشواره هایی 
برای چسباند ن کاله گیس، کشید ه و بلند  ساخته  شد ه است.

تد فینی  بافت  د ر  ساخته شد ه،  با گل خاکستری  که  د وم   گروه 
کشف شد ه است. د ست های این پیکرک ها از د و سو به بیرون د راز 
یا  د ستبند   با  پیکرک ها  این  است  باریک  بسیار  شد ه و کمر آن ها 
گرد نبند هایی تزیین شد ه اند )د یمز، 1388: 38 ـ 37(. از این پیکرک 
پیکرک  این  د ر  می شود .  یاد   حاصلخیزی  و  زیبایی  الهه  به عنوان 
ویژگی های متمایز ماد ینگی کاماًل آشکار و برجسته نشان د اد ه  شد ه 
و نسبت های طبیعی د ر آن رعایت شد ه است. وی با بازوان گشاد ه و 
حالتی مغرور، د ر برابر تماشاگر ایستاد ه و روی سرش زیوری زنانه، 
گرد ن  د ر  مانند   طوق  گرد ن بند ی  و  قرارگرفته  تاج  نیم  به صورت 
د ارد  که او را همچون ملکه ای مجسم می سازد  )جام تیر و د یگران، 
1389: 30(   )تصویر7(   . پیکرک های انتزاعی  د یگری نیز به  د ست 
 آمد ه که اند ام یک زن را القا می کنند . پایین این گونه از پیکرک ها 
به شکل یک د ایره است و د ر باالی آن، د ست ها به د و طرف باز و 
یک برجستگی کوچکی به نشانه سر وجود  د ارد . د ر قسمت باالیی 
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کاربری  به احتمال  که  د ارد   قرار  سوراخی  پیکرک ها  از  این گونه 
و  کرد    )تصویر  8(   )امیرکالیی  پیشنهاد   آنان  برای  می توان  را  آویز 

د یگران، 1391: 80(.

پیکرک های انسانی آلتین تپه
د ر آلتین تپه سه منطقه مسکونی که به سه طبقه اجتماعی کارگران، 
صنعتگران و طبقات حاکم و نخبگان تعلق د اشته شناسایی شد ه است. 
شد ه اند .  د فن  جمعی  و  انفراد ی  به صورت  مرد گان  محوطه  این  د ر 
اشیاء د اخل قبور نشان د هند ه طبقه اجتماعی افراد  است. بسیاری از 
واحد های ساختمانی نیایشگاه های اختصاصی د اشته اند . از سوی د یگر 
همانند ی های  و  همگونی  محوطه،  از  پید اشد ه  گلی  پیکرک های 
کند ه  تزئینات  پیکره ها  این  از  بسیاری  می  سازد .  آشکار  را  زیاد ی 
کاوش های  ـ 126(.  د ارند    )طالیی،  1388:  127  نماد ین  عالئم  با 
ترانشه های  و  کارگاه ها  تعد اد ی  و  اصلی  کارگاه   15 د ر  آلتین تپه 
کوچک و بزرگ انجام گرفته   )سید  سجاد ی، 1395، ج.2: 416( که 
زیبا  و  پیکرک  هایی ظریف  است،  یافت شد ه  آن  د ر  پیکرک هایی 
که بر روی شانه های آن ها نماد های گیاهی نقر شد ه است   )تصاویر9 

و10(   )همان: 456(.
د ر  قرمزرنگ  زنانه  پیکرک  های  آلتین تپه  د ر  برنز  عصر  د ر 
هر خانه  ای نگهد اری می شد ند  و د ر گورها به صورت د سته جمعی 
بر روی  که  نماد هایی  بوسیله  الهه-پیکرک ها  می شد ند .  د اد ه  قرار 

 

 

 

 تصویر 9. سمت راست، پیکره الهه نباتات، گل پخته، آلتین تپه، عصر مفرغ.
)Shirazi, 2008: 143( :منبع

تصویر 10. سمت چپ، پیکره الهه نباتات، گل پخته، آلتین تپه، عصر مفرغ.
منبع: )سید  سجاد ی، ج 2، 1395: 456(.

تصویر 11. د و پیکرک زنانه، آلتین تپه، گل پخته.
)Shirazi, 2008: 59( :منبع 

 تصویر 12. پیکرک های زنانه، آلتین تپه، گل پخته.
)URL: 1( :منبع

 تصویر 13. پیکره های زنانه، گل پخته، آلتین تپه، عصر مفرغ
منبع: )سید سجاد ی، 1395، ج 2: 862(.

 

تصویر 14. پیکره زن با مژه مثلثی، گل پخته،2000 ـ 2300 ق.م، آلتین تپه،
)Gorshunova & Peshkova, a 2008, 2013( :موزه هرمیتاژ. منبع

لباس های  و  مو  مد ل  همچنین  و  می شد ه  حک  شانه هایشان  و  ران 
  )Masson:    1992:    231 ند) ا متفاوت شان،  شناسایی   می شد ه 
زنانه،  پیکرک های خد ایان  زیباترین  و  بیشترین   .)13 تا  )تصاویر11 
نقوش  با  نقره ای  و  مفرغی  مهره های  از  قابل توجهی  تعد اد   همراه  به 
پید ا شد ه اند    )سید  سجاد ی،  نقره ای  تزیینات  جانوران خیالی و برخی 

1395، ج 2: 497(.
هرمیتاژ  موزه  د ر  و  شه  کشف  آلتین تپه  از  که  پیکرکی  د ر 
و  تاج  با  گرد ن  و  سر  ساخت  به  زیاد ی  »توجه  می شود   نگهد اری 
زیاد ی صورت  اغراق  ساخت چشم  ها  د ر  به ویژه  است،  شد ه  لباس 
د ارای  زنانه  پیکرک  این   ».(Masson: 1992: 231(است گرفته 
کمربند  بود ه و د ر برخی موارد  نوار کمربند  چند  بار به د ور کمرش 
پیچید ه شد ه است؛ ظاهراً کمربند   ها بخشی از لباس زنان را تشکیل 
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این پیکره های زنانه تزیینات نیز د ارند . مثاًل پیکره پید ا شد ه از قبر 
ش. 806 د ارای د و گوشواره مفرغی شبیه به پیکره های تپه حصار 
18(   )سید   تا  )تصاویر16  می باشد  سوریه ای  فلسطینی ـ  پیکره های  و 

سجاد ی، 1395، ج 2: 590 -591(.

 پیکرک های انسانی نمازگاه 
از الیه هایی که به  تازگی و به طور د قیق تری د ر نمازگاه مطالعه 
شد ه اند ، تعد اد  زیاد ی پیکرک های سفالی به د ست آمد ه اند  و »تاریخ 
آن احتمااًل به نیمه ی د وم هزاره سوم پیش از میالد  می رسد «   )تصاویر 
19  و 20(   )فـرامکین،     1372:  215(.  این    پیکـرک هـا    نیـز   د ارای 

مشخصات زنانگی برجسته شد ه هستند .

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بین شمال شرقی  اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطات  د ر عصر مفرغ 
اساس،  همین  بر  و  بود   شد ه  گسترد ه  میانه  آسیای  و  باستان  ایران 
د ید ه  مناطق  این  مرد م  هنر  و  فرهنگ  د ر  قابل  توجهی  برهم کنش 
می  شود . این برهم کنش و شباهت ها د ر پیکرک  های انسانی که د ر 
مقایسه  با  هستند .  قابل مالحظه  بسیار  شد ه  اند   یافت  تد فینی  بستر 
د ر  تو نگ تپه  و  تپه حصار  د ر محوطه های  پید ا شد ه  پیکرک های 
نمازگاه  آلتین تپه،  باستانی  محوطه های  و  باستان  ایران  شرقی  شمال 
و گنور د ر آسیای میانه از لحاظ ساختار و فرم و ظاهر پیکرک  ها 
بر  چشمگیری  تأثیرات  و  شباهت ها  که  می  شود   د ید ه  این گونه 
می  باشد .  اهمیت  حائزِ  بسیار  که  مورد ی  اولین  د اشته  اند .  روی هم 
شرقی  شمال  محد ود ه  د و  هر  د ر  که  هست؛  پیکرک  ها  ماد ینگی 
هستند   ماد ینه  یافت شد ه  آثار  بیشترین  میانه  آسیای  و  باستان  ایران 
که این نشان بر مذهب و تفکر مشترک د ارد  و به جایگاه واالی 
زن د ر عصر مفرغ د ر این د و محد ود ه باستانی تأکید  د ارد . برای قابل 
تشخیص بود ن پیکرک های ماد ینه بر برجستگی  های زنانه و آرایش 
و تزئینات د ر پیکرک ها اشاره شد ه است. ازلحاظ ریخت و ظاهر 
شیوه  به  پیکره ها  این  د ارند .  شباهت  ساختاری  عناصر  د ر  ساخت 
خالصه  شد ه و تجرید ی با ظرافت، ساد گی و نرمی و لطافت و اشاره 
براند ام زنانگی  د ر اند ازه کوچک و قابل حمل ساخته شد ه اند . اند ام 

می  د اد ه  اند  )سید  سجاد ی، 1395، ج. 2: 464(   )تصویر 14(.  

پیکرک های انسانی گنور 
اواخر  د ر  که  بلخی/ مروی2  تمد ن  به  منسوب  قبایل  ظاهراً 
سرزمین ها  د ر  بود ند   کرد ه  مهاجرت  منطقه  به  مفرغ  د وران 
اصلی شان با پبکره سازی   )انسانی( آشنایی کافی ند اشتند . این مهاجران 
منطقه  محلی  قبایل  از  مرغاب  رود خانه  د لتای  د ر  پس  از سکونت 
نیز  قبور  د ر  آن ها  از  سپس  و  اقتباس  را  مجسمه  استفاد ه  ساخت  و 
مراحل  د ر  قبایل  این  پژوهند گان،  برخی  نظر  کرد ه اند .به  استفاد ه 
اولیه سکونتشان تنها به پیکره های خد ایان باروری توجه د اشته اند  
و تنها د ر مرحله بعد  بود ه که به پیکره مرد ان نیز توجه شد ه است. 
د ر گورستان گنور 48 پیکره انسانی پید ا شد ه که به جز7 پیکره که 
جنسیت آن ها قابل تشخیص نبود ه و یک پیکره مذکر، بقیه متعلق به 
زنان بود ه است. بیشترین پیکره های گلی زنان از6 قبر زنانه و سه 
پیکره از قبرهای کود کان و چهار پیکره از قبرهایی که جنسیت آن ها 
مشخص نبود ه پید ا شد ه اند . تنها پیکره مرد انه از تد فین ش. 2427 
است   )تصویر 15(،  نشد ه  مشخص  مد فون  فرد   جنسیت  که  پید اشد ه 
بد ون  پیکره های  است.  برجستگی  بد ون  و  صاف  پیکره  این  بد نه 
و  زن  د و نفره   )یک  قبر  یک  و  زنانه  قبر  د و  از  مشخص  جنسیت 
یک مرد ( و د و قبر بد ون تشخیص جنسیت پید ا شد ه اند . برخی از 

 

 

   

 تصویر 15. سمت راست، پیکرک مرد انه، گل )سید  سجاد ی، 1395، ج 2: 590(
تصویر 16. وسط، پیکره زن با گوشواره، گل، گنور د په.
)Lamberg-Karlovsky, 2013: 53( :منبع

تصویر 17. سمت چپ، پیکرک زن، گل، گنور د په.
)Shrazi, 2008: 291( :منبع

تصویر 18. د و پیکره گلی زنانه و یک پیکره گلی بد ون جنسیت.
منبع: )سید  سجاد ی، 1395، ج 2: 864(.

تصویر 19، سمت راست. پیکرک زنانه، سفال، عصر مفرغ )فرامکین، 1372: 216(
تصویر20، سمت چپ. د و پیکرک زنانه، گل پخته، عصر مفرغ.

)Shrazi, 2008: 332( :منبع
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این پیکرک ها بیشتر به صورت فرم های هند سی، بد ون وجود  تمام 
اعضای بد ن و با د ستان بازشد ه به طرفین، با قطر کم و حجم سه ُبعد ی 
کم تری نسبت به مجسمه های معمول شکل گرفته اند . سازند گان برای 
تولید  این پیکرک ها از ِگل های رنگی خاکستری و قرمز و سنگ 
پید ا  قبور  د ر  پیکرک ها  این  بیشتر  اینکه  د لیل  به  برد ه اند .  بهره 
لذا  د اشت  توجه  آن ها  آیینی  و  مذهبی  کاربرد   به  می توان  شد ه اند  

باروری و زایش و سعاد تمند ی تأکید   بر مفهوم  این پیکرک ها  د ر 
باوجود   میانه  آسیای  پیکرک ها  د ر  است  ذکر  به  است. الزم  شد ه 
زیورآالت،  تزئینات،  به  بیشتری  توجه  اند ام،  فرم  د ر  ساد ه سازی 
آرایش مو و ظاهر و لباس نسبت به پیکرک های شمال شرقی ایران 
باستان وجود  د ارد . هرچند  د ر تورنگ تپه باوجود این موارد ، گرایش 

به واقع گرایی هم د ر موارد ی د ید ه می شود .

 

 ویژگی های اندام وار زنانه پیکرک منطقه ردیف

 

1 

 
 تپه حصار

 

 فاقد جزییات طبیعی بدن -

 فرم های تجریدی مثلثی-

 دستان بازشده به طرفین -

 تاکید بر برجستگی سینه ها عدم ارزشگذاری بر سایر اندام ها -

 

 

2 

 

 

 تورنگ تپه
 

 فرم های گرد و کروی متورم با مفهوم بارداری و باروری-

 دستان بازشده به طرفین -

های کامال تجریدی به سمت پیکرنگاری  تحول از فرم -
 واقعگرایانه

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 آلتین تپه

 

 

 

 

 

 

 

هرمی و ترکیب آن با -استفاده از فرم های هندسی مثلثی-
 کروی در ساخت اندام بدن-دایره

 دستان بازشده به طرفین -

: بینی، چشم و گردن و سرهای کشیده با نشان های چهره-
 دهان

های سینه در باال، و  گردی بارداری در تاکید بر برجستگی -
 تاکید بر مفهوم باروری وپایین 

 

 

4 

 

 

 

 گنور

 

 

 

 

هرمی و ترکیب آن با فرم -استفاده از فرم های هندسی مثلثی-
 دوکی شکل 

 دستان بازشده به طرفین -

 اغراق در گردن و سرهای کشیده، دارای بینی و چشم ها -

باال، و  گردی بارداری در تاکید بر برجستگی های سینه در -
 پایین و تاکید بر مفهوم باروری

 

 
5 

 

 

 نمازگاه

  

 استفاده از فرم های هندسی مثلثی و ترکیب آن با فرم کروی-

 دستان بازشده به طرفین -

تاکید بر برجستگی های سینه در باال، و  گردی بارداری در -
 پایین و تاکید بر مفهوم باروری

جد ول  1. پیکرک های انسانی شمال شرق ایران باستان و آسیای میانه از نظر ریخت  شناسی.



مطالعه پیکرک های انسانی شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه
در عصر مفرغ از منظر ریخت شناسی
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پی  نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر  د قیق منطبق  به طور  ایران  د ر  ابریشم   1. د ر واقع مسیر اصلی جاد ه 

جاد ه ی بزرگ یا جاد ه ی خراسان است    )نوروزی، 1392: 3(.
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د لتای رود  مرغاب  باستان شناسان ترکمن د ر منطقه ی  با همکاری  روسی، 
آن چه  از  متفاوت  فرهنگی  با  باستانی  محوطه  به کشف یک رشته  موفق 
ساریانید ی  را  مجموعه  این  ابتد ا  د ر  گرد ید .  بود   شناخته شد ه  تاکنون 
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In the Iranian plateau, technological advances have 
always been evolving. The beginning of the third 
millennium for most parts of Iran shows the process 
of extensive socio-cultural changes, which are of-
ten considered as signs of the beginning of the early 
Bronze Age. The most important of these changes, 
based on archaeological evidence, are technologi-
cal and demographic changes, trans-regional trade 
relations, and the formation of the first government-
based societies. The invention of the bronze comple-
mented the method of creating and studying metal 
objects, and the demand for raw materials increased. 
This source of wealth made Iran one of the most 
important producers of copper, tin, lead, wood and 
stone among the nations. From the third millennium 
to the first centuries of the second millennium BC, 
there was a trade relationship between Afghanistan, 
Turkmenistan, Iran, and Mesopotamia. Thus, the 
civilization and culture of this region of the world 
have in many cases been in close and direct contact 
with each other. Discovering alloy, humankind rec-
itative tools had evolved in life, religion, business 
and art. In the Bronze Age, northeast of ancient Iran 
and Central Asia had great similarity in culture and 
art. In these two region, human Statuettes had been 
built from the stone and copper with little dimension 
in abstract method and had remarkable nicety and 
delicacy which can be indicated the relevance and 
interactions of northeast of ancient Iran and middle 
Asia in the Bronze Age. The purpose of this project 
is finding the answer of this question that: how was 
the similarity rate of human Statuettes from north-
east of ancient Iran and middle Asia from the view 
point of form and usage? In the Bronze Age, the 

gender of many founded Statuettes had been built of 
women. These women Statuettes had been built with 
delicacy, subtlety and nicety from the view point of 
construct and body form in abstract method and con-
densate. They also had enforced on female organs 
with little tridimensional content in small size. These 
statuettes had religious usage which referred to the 
fertility and birth and had found in the burial bed. In 
the Bronze Age, communication and social interac-
tions between northeastern ancient Iran and Central 
Asia were widespread, and accordingly, significant 
interactions can be seen in the culture and art of the 
people of these regions. These interactions and simi-
larities are very noticeable in the human bodies found 
in the burial bed. Most of these statuettes are female. 
The statuettes of Hesar and Tourang in northeastern 
ancient Iran are similar in structure and form to Al-
tin, Namazgah and Gnoor that made in a concise and 
abstract style with elegance, softness and emphasis 
on femininity and with open arms to the sides. It 
should be noted that in Central Asian sculptures, de-
spite simplification in body shape, there is more ref-
erence to decorations, hair and clothing, however, in 
Turang, in spite of these cases, the tendency towards 
realism is also seen in some cases. This research has 
been done in comparative-descriptive method by us-
ing library data resources.
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