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چکیده

در دورهی نوســنگی ،در منطقــهی خاورنزدیــک ســاخت پیکرکهــای گلــی بــه شــکل
انســان و حیــوان رایــج شــد کــه رواج آن ،ابتــدا در هــال حاصلخیــزی و ســپس بــا فاصل ـهی
کوتاهــی در نقــاط مختلــف خاورنزدیــک رخ داد .فراوانــی پیکرکهــا در محوطههــای
نوســنگی ،نشــانهی اهمیــت ایــن آثــار در نــزد ایــن جوامــع اســت .در ســبک ســاخت و حالــت
پیکرکهــا ،در نواحــی جغرافیایــی یــاد شــده ،اشــتراکاتی دیــده میشــود .یکــی از فرمهــای
مشــترک ،فــرم پیکرکهــای انســانی بــه صــورت نشســته اســت کــه از دورهی نوســنگی ،آغــاز
و در محوطههــای متعــدد خاورنزدیــک یافــت شــده اســت .ســبک پیکرکهــای انســانی بــه
شــکل نشســته در دورهی پارینهســنگی جدیــد رواج نداشــته و از دورهی نوســنگی اســت کــه
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن نوشــتار در پــی آن اســت کــه در نگاهــی کلــی بــه ترســیم
نقشـهی پراکنــش جغرافیایــی پیکرکهــای انســانی بــه حالــت نشســته در دورهی نوســنگی
خاورنزدیــک بــا افــزودن دادههــای بهدســت آمــده از ایــران بپــردازد .گســترهی زمانــی
سوســنگ را دربــر میگیــرد .هــدف
مطالعــه از اوایــل دورهی نوســنگی تــا دورهی گــذار م 
اصلــی ایــن پژوهــش دســتیابی بــه چگونگــی ارتبــاط شــکلی و نــوع نمایــش در پیکرکهــای
محوطههــای خاورنزدیــک در دورهی نوســنگی اســت .پرســش محــوری ایــن پژوهــش ایــن
اســت کــه پیکرکســازی دورهی نوســنگی در هــر محوطــه تنهــا در پــی تجربیــات فــردی
و محلــی بــوده و یــا در کنــار تبــادالت فرهنگــی ،فــرم پیکرکهــا نیــز انتشــار یافتــه و تبــادل
شــده اســت؟ دادههــای ایــن پژوهــش براســاس مطالعــات موزهایــی و منابــع کتابخانهایــی
جمـعآوری و مــورد قیــاس تطبیقــی قــرار گرفتــه اســت .شــیوهی تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از
گون ـهی کیفــی بــوده اســت .از نظــر ماهیــت ،پژوهــش در دســتهی پژوهشهــای تاریخــی-
فرهنگــی قــرار میگیــرد .نتیجــهی حاصــل شــده نشــان میدهــد ،ســبک پیکرکهــای
انســانی بــه حالــت نشســته از دورهی نوســنگی (حــدود هــزارهی نهــم قبلازمیــاد) تــا اوایــل
سوســنگ جغرافیایــی بزرگــی از لوانــت تــا قفقــاز از یــک ســو و تــا شمالشــرق مرکــز فــات
م 
ایــران از ســوی دیگــر ،را دربــر گرفتــه اســت .برمبنــای همزمانــی تقریبــی انتشــار محصــوالت
ی شــده و رواج پیکرکهــای انســانی و حیوانــی از گل و تکــرار برخــی فرمهــای مشــترک از
اهلـ 
جملــه پیکرکهــای انســانی بــه حالــت نشســته بــا پاهــای دراز شــده ،بهنظــر میرســد عالوهبــر
انتشــار ایــدهی پیکرکســازی ،برخــی فرمهــا نیــز انتشــار یافتــه و تبــادل شــده اســت.
کلیــدواژگان :پیکــرک ،پیکرکهــای نشســته ،پیکرکهــای خاورنزدیــک ،پیکرکهــای
نوســنگی ،پیکرکهــای انســانی.

 .Iدانشــجوی مقطــع دکتــری باستانشناســی،
دانشــگاه تربیتمــدرس.
 .IIدانشــیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه تربیــت
مــدرس (نویســندهی مســئول).

vahdati@modares.ac.ir

 .IIIاســتاد گــروه باستانشناســی دانشــگاه تربیــت
مــدرس.
 .IVاســتاد گــروه باستانشناســی دانشــگاه
ســیدنی اســترالیا.
* .ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالهی دکتــری
نگارنــدهی اول ،بــا عنــوان« :پژوهشــی در
سوســنگ
پیکرکهــای دورهی نوســنگی و گــذار م 
فالتمرکــزی ،شــمالغرب ایــران و دشــت میــل
آذربایجــان» اســت.
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مقدمه

در دورهی نوســنگی در پــی رونــدی طوالنــی ،تغییــرات بنیادیــن در معیشــت و ســاختار
اجتماعــی جوامــع انســانی منطقـهی خاورنزدیــک رخ داد ( .)Cauvin, 2002: 237درپــی
ایــن تغییــرات و بهخصــوص بهدلیــل افزایــش جمعیــت ،نمادپــردازی و خلــق آثــار هنــری
افزایــش یافــت ( .)Bar Yosef, 1997: 171از طــرف دیگــر ،افزایــش جمعیــت و نیازهــای
اقتصــادی ســرعت رونــد تبــادالت بهخصــوص در عرضهــای جغرافیایــی مشــابه را افزایــش
داد ،بهنحــوی کــه کشــاورزی بــا میانگیــن ســرعت  1.1کیلومتــر در ســال از جنوبغــرب
آســیا بــه اروپــا و مصــر در غــرب و درهی هنــد در شــرق رســید (.)Diamond, 1999: 178
عالوهبــر محصــوالت اهلــی شــده ،مــواد خــام از جملــه ابســیدین نیــز از مرا کــزی ماننــد
ترکیــه و از طریــق تبــادالت فواصــل طوالنــی را طــی کــرده و بــه مناطــق دوردســت از جملــه
شــرق فالتمرکــزی ایــران ( ،)Roustaie et al., 2015نواحــی جنوبغــرب ایــران (Reil,.
 )et al 2015و نواحــی جنوبــی لوانــت رســید ( .)Ortega et al., 2016بهطــور طبیعــی
بهموجــب تبــادالت اقتصــادی ،تبــادالت فرهنگــی نیــز افزایــش یافــت (Voigt, 2002:
 )289و در عرصههــای مختلــف از جملــه معمــاری ،ســفالگری و تزئینــات بــروز یافــت و
ســبب نوعــی شــباهت فرهنگــی در جوامــع کشــاورز محــور شــد (.)Inànez et al., 2015
بهنظــر میرســد از جملــه مصادیــق انتشــار آثــار و ایدههــای فرهنگــی در دورهی نوســنگی
ً
خاورنزدیــک ،رواج پیکرکهــای انســانی و حیوانــی گلــی اســت کــه تقریبــا همزمــان بــا
انتشــار معیشــت کشــاورز-محور در بســیاری از محوطههــای نوســنگی پدیــدار گشــت و
بــرای چندیــن هــزاره ادامــه یافــت .در جغرافیایــی امروزیــن ایــران نیــز رواج پیکرکهــای
گلــی بــا آغــاز اهلیســازی همــراه بــوده و در نواحــی غربــی ایــران زودتــر از نواحــی شــرقی بــروز
پیــدا کــرد ( .)Daems, 2017بــا وجــود تنــوع فرمــی و گســترهی جغرافیایــی بــزرگ پرا کنــش
پیکرکهــای نوســنگی در منطقـهی خاورنزدیــک ،در مــواردی پیکرکهــای انســانی از نظــر
شــکل ،نــوع نمایــش انــدام انســانی ،انــدازه ،و مــادهی خــام مــورد اســتفاده شــباهتهایی
دارنــد .از جملــه در ای ـندوره فــرم پیکرکهــای انســانی بــه شــکل نشســته رواج یافــت کــه
پیــش از آن ،در دورهی پارینهســنگی جدیــد مــورد توجــه نبــود .فــرم پیکــرک بــه شــکل
انســان نشســته بــرروی زمیــن از بســیاری از محوطههــای نوســنگی خاورنزدیــک بهدســت
آمــده اســت .بنابــر آنچــه مطــرح شــد ،ایــن مقالــه بــا رویکــرد تاریخی-فرهنگــی تــاش
دارد بــا بررســی فــرم تکــرار شــوندهی انســان نشســته در پیکرکهــای دورهی نوســنگی
خاورنزدیــک بــه ارتبــاط فرهنگــی در حیط ـهی پیکرکســازی در ایــن دوره بپــردازد.
پرســش پژوهــش :اساسـیترین پرســش پژوهــش حاضــر عبــارت اســت از :پیکرکســازی
دورهی نوســنگی در هــر محوطـ ه تنهــا در پــی تجربیــات فــردی و محلــی بــوده و یــا در کنــار
تبــادالت فرهنگــی ،فــرم پیکرکهــا نیــز انتشــار یافتــه و تبــادل شــده اســت؟ از اهــداف ایــن
نوشــتار ترســیم نقشــهی پرا کنــش جغرافیایــی ســبک پیکرکهــای نشســتهی دورهی
نوســنگی اســت .پیکرکهــای گلــی از جملــه محصــوالت فرعــی دورهی نوســنگیاند کــه
تعــداد زیــاد آنهــا نشــانگر اهمیــت ایــن دستســاختهها بــرای جوامــع نوســنگی اســت.
شــناخت فرمــی و ریختشــناختی پیکرکهــا در شناســایی چگونگــی ارتبــاط فرهنگــی بیــن
محوطههــا در حیط ـهی پیکرکســازی مؤثــر اســت.
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روش پژوهش

بــا توجــه بــه هــدف مطالعاتــی ،مقال ـهی حاضــر از گون ـهی پژوهشهــای بنیــادی و از نظــر
ماهیــت و روش ،تاریخی-فرهنگــی اســت .روش پژوهــش بـهکار گرفتــه شــده ،مقایسـهی
تطبیقــی فــرم پیکرکهــای محوطههــای نوســنگی خاورنزدیــک بــوده تــا براســاس آن
بــه وجــود و یــا عــدم وجــود ارتبــاط فرمــی در ایــن آثــار پیبــرده شــود .اطالعــات پیکرکهــا
براســاس دو شــیوهی بررســی موزهایــی و مطالعـهی کتابخانهایــی جمـعآوری شــده اســت،
ن صــورت کــه پیکرکهــای محوطههــای تپ ـهی ســنگچخماق ،تپــه زاغــه و برخــی
بهای ـ 
پیکرکهــای تپــه ســراب ،توســط یکــی از نگارنــدگان (زار ع خلیلــی) از نزدیــک مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه و اطالعــات ســایر پیکرکهــا براســاس منابــع منتشــر شــده ،جمـعآوری
شــده اســت .تجزیــه و تحلیــل انجــام شــده ،از گونــهی کیفــی بــوده ،بهاینصــورت کــه
پیکرکهــای تعــداد زیــادی از محوطههــای خاورنزدیــک براســاس حالــت بــه دو دســتهی
ایســتاده و نشســته درنظــر گرفتــه شــده و ســپس بــه ترســیم پرا کنــش پیکرکهــای نشســته
بهعنــوان فرمــی نــو در دورهی نوســنگی پرداختــه شــده اســت.

پیشینهی پژوهش

از قــرن  19بــا کشــف پیکرکهــای انســانی و حیوانــی در خاورنزدیــک ،توجــه پژوهشــگران
بــه ایــن آثــار جلــب شــد ( )Daems, 2008: 77و بررسـیهای متعــددی در رابطــه بــا چیســتی
و چگونگــی پیکرکهــا براســاس دیــدگاه و بــا شــیوههای مختلــف انجــام شــد .برخــی از
ایــن مطالعــات بیشــتر بــرروی جنبــهی گونهشــناختی و تکنیــک ســاخت متمرکــز شــده
( )Hourmouziadis, 1973; Talalay, 1983و برخــی دیگــر ،تعبیــر و شــناخت کارکــرد
پیکرکهــا را در اولویــت کار خــود قــرار دادنــد (Ucko, 1968; Voigt, 1983; Bailey,
 .)1994; Talalay, 2004تــا مدتهــا تمرکــز مطالعــات مذکــور بــرروی پیکرکهــای زنانــه
ً
بــود کــه غالبــا بهعنــوان الهــهی مــادر تعبیــر و برمبنــای آن ســاختار اجتماعــی دورهی
نوســنگی ،ســاختاری مادرســاالرانه درنظــر گرفتــه شــد (;Gimbutas, 1974; 1991; 2001
 )Cauvin, 2000; Eller, 2000کــه مخالفانــی از جملــه «پیتــر ا کــو» بــه نقــد آن برخاســتند
( .)Ucko, 1968; Kuijit & Chesson, 2007دلیــل مخالفــت ایــن محققــان ،تأ کیــد زیــاد
بــر پیکرکهــای زنانــه و نادیــده گرفتــن پیکرکهــای بــدون جنســیت و یــا مردانــه بــود .ا کــو
بــا مــدد گرفتــن از مطالعــات قومباستانشناســی و مطالع ـهی کارکــرد پیکرکهــا در بافــت
اجتماعــی 5 ،دســته کاربــرد را بــرای پیکرکهــا درنظــر گرفــت کــه شــامل پیکرکهــای
آیینــی ،حامــل جــادو ،اســباببازی ،آموزشــی و تداعیکننــدهی فــرد متوفــی بــود (Ucko,
 .)1968تقســیمبندی ا کــو مبنــای کار برخــی دیگــر از پژوهشــگران شــد (;Voigt, 1983
 .)Schmandt, Besserat, 1997; Daems, 2008از طرفــی دیگــر ،بــرای برخــی محققــان
پیکرکهــای انســانی مبنایــی بــرای درک نــگاه جامعــه بــه انســان شــد؛ بــرای مثــال ،نــوع
نمایــش و یــا حــذف برخــی از انــدام در پیکرکهــا بهعنــوان بازتابــی از نــوع نــگاه اجتمــاع بــه
ماهیت و جســمانیت بدن و مفهوم جنســیت تفســیر شــد (;Martin, 1987; Butler, 1990
 .)Lacqueur, 1990; Lock, 1993; Daems, 2008; Bechler, 2016براســاس همیــن
معنــا ،دیمــز بــه مطالعــهی نــوع نمایــش جنســیت در پیکرکهــای دورهی نوســنگی تــا
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مسوســنگ ایــران پرداخــت و نشــان داد کــه بیــن میــزان انتــزاع پیکرک و نمایش جنســیت
رابطــه وجــود دارد ( .)Daems, 2008در تحقیقــی دیگــر ،دیمــز و کروچــر بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه نمایــش پیکرکهــای بــا ســر کشــیده میتوانــد نمایشــی از واقعیــت ســنت تغییــر
فــرم جمجمــه در جامعــهی نوســنگی باشــد ( )Daems & Croucher, 2007و یــا بچلــر،
تزئینــات بدنــی پیکرکهــای دورهی حلــف را نشــانه و انعکاســی از نــوع نمایــش تزئینــات
بدنــی در آن دوره دانســت ( .)Bechler, 2014در مطالعــات اخیــر بــرروی پیکرکهــا ،چــه
در حیط ـهی شناســایی فــرم و چــه در حیط ـهی کاربــرد پیکرکهــا از علــوم میانرشــتهای
بهرهبــرداری شــد .از جملــه بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل متریــک ( )RMSDنــوع نمایــش
تناســبات بدنــی در پیکرکهــای دورهی نوســنگی و پارینهســنگیجدید مــورد قیــاس قــرار
گرفــت کــه در نتیجــه ،نشــان داده شــد تناســبات رعایــت شــده در پیکرکهــای ایــن دو دوره
مجــزا و متفــاوت از یکدیگرنــد ( .)Vahdati Nasab & Kazazi, 2011نوشــتار پیـشرو بــه
جنبههــای گونهشــناختی و تبــادالت فرمــی در پیکرکهــای نوســنگی خاورمیانــه پرداختــه
اســت.

پیکرکسازی در دورهی نوسنگی خاورنزدیک

پــس از دورهی پارینهســنگیجدید ،در دورهی فراپارینهســنگی تغییراتــی در شــیوهی
معیشــت در منطقــهی هــال حاصلخیــزی رخ میدهــد کــه درپــی آن میــزان کــو چروی
کمتــر شــده و بهتدریــج زمینــه بــرای ایجــاد روســتاهای اولیــه و تکیــه بــر اهلیســازی گیــاه و
حیــوان فراهــم میشــود .بــه دنبــال تغییــر رونــد معیشــتی در منطق ـهی هاللحاصلخیــزی
در دورهی نوســنگی بــدون ســفال ( 10600-8800( ،)PPNBق.م ).اهلیســازی کامــل
اتفــاق میافتــد ()Reil, 2012؛ در ایــن دوره ایــده و محصــوالت اهلیشــده بــه ســرعت در
محــور شــرقی-غربی از جنوبغــرب آســیا بــه غــرب اروپــا و مصــر ،و شــرق ،تــا درهی رود
ســند بهدلیــل همعرضــی جغرافیایــی گســترش پیــدا میکنــد (.)Diamond, 1999: 178
محصــوالت اهلــی شــده و یکجانشــینی امــکان ذخیرهســازی و تولیــد مــازاد محصــول
و در نتیجــه افزایــش جمعیــت را فراهــم آورد کــه همیــن مســأله موجــب پیچیدهتــر و
بزرگتــر شــدن واحدهــای اجتماعــی شــد .در فرهنــگ ناتوفــی کــه بخــش انتهایــی دورهی
فراپارینهســنگی را دربــر میگیــرد ( )Bar-Yosef Mayer, 2005: 180بــرای کاســتن از
فشــارهای اجتماعــی و تعییــن هویــت گروهــی ،رفتارهــای نمادیــن از جملــه تزئینــات
شــخصی ،نمادســازی و ســاخت اشــیاء هنــری افزایــش پیــدا میکنــد کــه بههــم پیوســتگی
اعضــای گــروه اجتماعــی کمــک کــرد ( .)Bar-Yosef, 1997: 181ایــن رفتارهــا کــه بــه
صورتهــای مختلفــی بیــان میشــدند ،بهتریــن بازتــاب از نظــام اعتقــادی و نمادیــن
اجتمــا ع و بیانگــر تغییــر باورهــای اجتمــاع اســت ( .)Clark, 2007: 42از بازتابهــای
اجتماعــی اوایــل دورهی نوســنگی بــدون ســفال قدیــم ( )PPNAتجســم انــدام انســانی
و حیوانــی در قالــب پیکرکهــای ســنگی و گلــی اســت کــه در ایــن دوره بهصــورت
محــدود ســاخته میشــود ()Gopher & Orrelle, 1996؛ بــرای مثــال ،پیکــرک ســنگی
عینصخــری 1کــه متعلــق بــه فرهنــگ ناتوفــی ( )Boyd & Cook, 1993و یــا پیکــرک
5
محوط ـهی صلیبیــه ،IX 2اریحــا ،3نتیــو حــداد )Bar-Yousef et al., 1991( 4و موریبــت

مطالعهی پراکنش جغرافیایی پیکرکهای انسانی...

 IIIکــه متعلــق بــه فرهنــگ خیامــی 6اســت ( .)Bar-Yosef, 1997پــس از دورهی ،PPNA
در دورهی  PPNBســاخت پیکرکهــای گلــی بــه صــورت انســان و حیــوان رونــد صعــودی
میگیــرد و بــه شــدت افزایــش مییابــد ( .)Kuijt, 2017در ایــن دوره ،پیکرکهــای گلــی
از بســیاری از محوطههــای نوســنگی هــال حاصلخیــزی بهدســت آمــده اســت .در ایــران،
از قدیمیتریــن محوطههایــی کــه از آن پیکــرک بهدســت آمــده میتــوان بــه محوط ـهی
تپـهی شــیخیآباد ( )Matthews et al., 2013چغــاگالن ( )Zeidi et al., 2012تپههــای
آســیاب و گنــجدره ( ،)Eygoun, 1992علیکــش ( ،)Hole et al., 1969چغابنــوت
( ،)Alizadeh, 2003ســراب ( )Broman Morales, 1990و گــوران اشــاره کــرد.
همزمانــی انتشــار تفکــر و محصــوالت اهلیشــده و رونــق پیکرکســازی ،ایــن ایــده را
بــه ذهــن متبــادر میکنــد کــه ســنت پیکرکســازی در جریــان تبــادالت اقتصــادی منتشــر
و در غالــب محوطههــای دورهی نوســنگی  PPNBخاورنزدیــک رایــج شــده اســت؛ بــه
ایــن دلیــل کــه قدیمیتریــن پیکرکهــای نوســنگی در مناطقــی از هــال حاصلخیــزی
بهدســت آمــده و بــا فاصلــه گرفتــن شــعاعی از هــال حاصلخیــزی در حیطـهی خاورنزدیــک
همانطــور کــه تاریــخ اهلیســازی جدیدتــر میشــود ،تاریــخ ســاخت و رواج پیکرکهــا
نیــز متأخرتــر میشــود؛ بــرای مثــال ،در ایــران همانطورکــه قدمــت محوطههــای
نوســنگی غــرب ایــران در مقایســه بــا شــرق بیشــتر اســت ،پیکرکهــای محوطههــای
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جدول  .1محوطههای مورد مطالعه در حیطهی پرا کنش پیکرکهای نشستهی خاورنزدیک (نگارندگان.)1396 ،
نام محوطه

دوره

موقعیت جغرافیایی

منبع

موریبت III

نوسنگی بیسفال PPNA

سوریه

Bar-yosef, 1997: 173

نیتیو حداد

نوسنگی بیسفالPPNA

دره اردن

Bar-Yousef et al., 1991

االحیمر
سکر
سکراالحمر

نوسنگی بیسفال PPNB

سوریه

Nishiaki, 2007

شیر

اواخر نوسنگی باسفال

سوریه

چایاونو

نوسنگی باسفال

ترکیه

Broman-Morales, 1990: plat: 23; Hansen, 2006: 196

چتلهویوک

نوسنگی باسفال

ترکیه

Nakumara & Meskel, 2008. Fig: 146

کوشکهویوک

نوسنگی باسفال

ترکیه

Hansen, 2006

مزار تلیالت

نوسنگی باسفال

ترکیه

Hansen, 2006

آراخلو

نوسنگی باسفال

جنوب قفقاز

Hansen, 2006; Lyonnet et al., 2012: fig: 124

تل سوتو

نوسنگی باسفال

عراق شمالی

Bader, 1993: fig 3.11

جارمو

نوسنگی با سفال

عراق

Broman-Morales, 1983: fig: 156.1-4

امدباغیه

اواخر نوسنگی باسفال

عراق

تل مغزلیه

نوسنگی باسفال

عراق شمالی

Daems, 2017

حلف

نوسنگی متأخر

سوریه

Belcher, 2014

فرانچتی

نوسنگی باسفال

یونان

Talalay, 1993: fig: 1.118

چغاگالن

نوسنگی بیسفالPPNB

ایران

Zeidi, et al., 2012

چغابنوت

نوسنگی بیسفال PPNB

ایران

Alizadeh, 2003: plat: 18-E

علیکش

نوسنگی باسفال

ایران

Hole et al., 1969: 225

سراب

نوسنگی باسفال

ایران

Broman-Morales, 1990: plat 7.h,k. plat 8.d.g

سنگچخماق

نوسنگی باسفال

ایران

مطالعهی حاضر

زاغه

گذار مسوسنگ

ایران

Negahban, 1984

https://fallback.dainst.org/projekt/-/projectdisplay/26156

Daems, 2017: fig 25.5

نوســنگی غــرب نیــز قدیمیتــر از پیکرکهــای شــرقی اســت و همانطورکــه اهلیســازی
ً
در منطقــهی شمالشــرق فالتمرکــزی ایــران متأثــر از مناطقــی هســتهای ،احتمــاال در
غــرب ایــران (زا گــرس) و یــا شــمال عــراق  /آناتولــی بــوده ( ،)Roustaie et al., 2015ســنت
ً
پیکرکســازی نیــز احتمــاال تحتتأثیــر چنیــن رونــدی حرکــت کــرده و انتشــار یافتــه اســت.
از طــرف دیگــر ،انتشــار اهلیســازی و محصــوالت اهلــی شــده بــه اروپــای جنوبشــرقی،
ً
احتمــاال از طریــق ترکیــه نیــز ســبب تبــادالت فرهنگــی در ایــن مناطــق شــد .منطقــهی
آناتولــی هماننــد پلــی طبیعــی بینالنهریــن را بــه اروپــای جنوبشــرقی متصــل کــرده اســت
( .)Hansen, 2006رواج پیکرکســازی در نواحــی جنوبشــرق اروپــا از جملــه منطقــهی
یونــان نیــز بــا حضــور و انتشــار اقتصــاد کشــاورز-محور و مــواد نوســنگی در ایــن مناطــق
منطبــق بــوده اســت ()Weinberg, 1951; Hansen, 2014؛ بنابرایــن دور از ذهــن نیســت
کــه پیکرکســازی اروپــای جنوبشــرق و ترکیــه تحتتأثیــر و تأثــر یکدیگــر واقــع شــده
باشــند (.)Hansen, 2006
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پیکرکهای نشسته انسانی

پیکرکهــای انســانی دورهی نوســنگی خاورنزدیــک طیــف وســیع از فرمهــای واقعگــرا تــا
انتزاعــی را در برمیگیــرد و در هــر ناحیــه و محوطــه ،تنــوع فرمــی زیــادی پیــدا میکنــد؛
ایــن تنــوع از دیــدگاه ا کــو ،بیشــتر میتوانــد نشــانگر ســبکهای شــخصی باشــد تــا ســرنخی
بــرای معنــا و کاربــرد متفــاوت پیکرکهــا ( .)Ucko, 1968بــا وجــود تنــوع فرمــی زیــاد در
پیکرکهــای محوطههــای مختلــف دورهی نوســنگی خاورنزدیــک ،در نگاهــی کلــی
شــباهتهایی در ایــن آثــار دیــده میشــود کــه در کنــار همزمانــی فــراوان شدنشــان میتوانــد
بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه عالوهبــر انتشــار ایــدهی پیکرکســازی ،کلیاتــی از فــرم نیــز در
تبــادالت اقتصادی-فرهنگــی انتشــار یافتــه و جغرافیــای بزرگــی را دربــر گرفتــه اســت؛ بــه
بیانــی دیگــر ،اجتماعــات دورهی نوســنگی در ســاخت پیکــرک ،در تعامــل و تأثیرپذیــری از
ً
یکدیگــر بــوده و حداقــل در فــرم و یــا احتمــاال برخــی کاربردهــا مشــترک بودهانــد.
در دورهی نوســنگی ،برخــاف دورهی پارینهســنگی کــه همیشــه پیکرکهــا
ایســتادهاند ،فــرم نشســته نیــز رواج پیــدا میکنــد .فــرم نشســته در پیکرکهــا از دورهی
نوســنگی قدیــم ( )PPNAدر محوطههایــی چــون موریبــت  IIIو نتیــو حــداد ظاهــر
میشــود (تصویــر  1 :2و  )Bar-Yousef, 1997: fig: 4-5( ،)4و در برخــی محوطههــا
تــا دورهی مسوســنگ (هــزارهی ششــم قبلازمیــاد) ،ادامــه پیــدا میکنــد (Hansen,
 )2006و گســترهی جغرافیــای بزرگــی را دربــر میگیــرد (تصویــر  .)1در ســبک پیکرکهــای
نشســته کــه طیفــی از فرمهــای انتزاعــی تــا واقعگــرا را شــامل میشــود ،اغلــب فــرد بــه
صــورت نشســته بــا پاهــای جفــت و یــا مجــزای دراز شــده و یــا در مــواردی بهصــورت جمــع
نشــانداده میشــود .بــه گفتــهی دیمــز ،فــرم پیکرکهــای نشســته در هــزارهی هفتــم
در بینالنهریــن رونــق زیــادی پیــدا کــرد ( .)Campell & Daems, 2017گســترهی
جغرافیایــی پیکرکهــای نشســتهی دورهی نوســنگی محــدود بــه ســوریه و لوانــت نیســت
و براســاس مــدارک موجــود ،در جریــان تبــادالت از شــرق تــا فالتمرکــزی ایــران ،محوطـهی
ســنگچخماق نیــز رســیده اســت .ســبک پیکرکهــای نشســته در برخــی محوطههــای
قفقــاز از جملــه محوطــهی آراخلــو 7نیــز پدیــدار شــد (تصویــر  . )3 :1از جانــب غــرب نیــز
در ترکیــه ،ایــن ســبک رواج یافــت .پیکرکهــای نشســته در برخــی مــوارد محــدود ،مثــل
ً
تــل ســکراالحمر 8بهصــورت کامــا واقعگرایانــه ســاخته شــده (،)Nishiaki, 2007: fig: 1
ً
درحالیکــه دیگــر محوطههــا غالبــا بــه صــورت انتزاعــی نمایــش داده شــدهاند.
در منطقــهی خاورنزدیــک از جملــه محوطههــا و فرهنگهایــی کــه از آنهــا
پیکرکهــای نشســتهی انتزاعــی بــا پاهــای جمــع و یــا دراز شــده بهدســت آمــده بــا توجــه
بــه مرزهــای جغرافیایــی امــروز ،بــه ترتیــب در ســوریه از محوطههــای موریبــت IIIا(Bar-
 )yosef, 1997: 173تــل ســکراالحمر ( )Nishiaki, 2007و محوطــهی شــیر 9بهدســت
آمــده اســت (تصویــر  2 :2و  .)3در لوانــت ،در هــزارهی ششــم قبلازمیــاد پیکرکهــای
نشســتهی زیــادی از فرهنــگ یارموکیــان 10یافــت شــده ( )Noy, 1985: 64امــا پیــش از آن
ایــن نــوع پیکــرک در محوطـهی نیتیــو حــداد اردن کــه متعلــق بــه دورهی نوســنگی بــدون
ســفال آغازیــن اســت ،دیــده شــده اســت (.)Bar-yosef et al., 1991
در ترکیــه پیکرکهــای نشســته از محوطههــای چایاونــوBroman-Morales,( 11
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تصویــر  )1 .2موریبــت ســوریه (Bar Yosef, 1997:
)173؛  )2تــل ســکراالحمر ســوریه (Nishiaki,
 )3 :)2007: 122تــل شــیر ،ســوریه ،هــزارهی هفتــم
https://fallback.dainst.org/projekt/-/projectdisplay/26156؛  )4نتیــو حــداد (Kuijt & Goring-
)Morris, 2002: 378؛  )5چایاونــو (Broman-
)Morales, 1990: plate. 23d؛  )6چایاونــو
()Hansen, 2006؛  )7چتــل هویــوک ،پیکرکهــای
انتزاعــی حیوانــی (حیوانــی -انســانی؟ (http://web.
stanford.edu/group/figurines/cgi-bin/omeka/
.)about

( ،)1990: plat: 23تصویــر  )5 :2مــزرا تلیــات )Hansen, 2006( 12کوشــکهویوک
( )Ibidدر محوطـهی چتلهویــوک 14برخــی از پیکرکهــای نشســتهی انتزاعــی بــه فرمــی
ســاخته شــدهاند کــه یــادآور ترکیــب ســر حیــوان و بــدن نشســتهی انســانی اســت (تصویــر
 .)7 :2در قفقــاز ،پیکــرک نشســته از برخــی محوطههــا از جملــه محوط ـهی آراخلــو یافــت
شــده اســت (( ،)Hansen, 2006; Lyonnet et al., 2012: fig. 124تصویــر  .)1 :3در
بینالنهریــن در محوطههــای تــل ســوتو ،15جارمــو( 16تصویــر  ،)2 :2امدباغیــهDaems,( 17
 ،)2017تــل مغزلیــه 18پیکرکهــای نشســته رواج داشــته اســت .از شــاخصترین
پیکرکهــای نشســته ،پیکرکهــای حلــف ،بهخصــوص حلــف دورهی متأخــر در ســوریه
اســت ()Bechler, 2014: 17؛ پیکرکهــای حلــف از ســوریه ،عــراق و ترکیــه بهدســت
آمــدهاســت (همــان( ،)9 :تصویــر  3 :3و  )4از نظــر گاهنــگاری ،حلــف در دورهی انتهایــی
13
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تصویــر  )1 .3آراخلــو ()Hansen, 2006؛  )2جارمــو
()Broman- Morales, 1983: fig. 195؛  )3حلــف،
پیکــرک زنانــه؛  )4حلــف پیکــرک مردانــه (Bechler,
)2014: 549؛  )5پیکــرک نشســته از غــار فرانچتــی،
یونــان (.)http:archaeology.isa.umich.edu.jpg

دورهی نوســنگی قــرار دارد و براســاس مــواد فرهنگــی بهدســت آمــده از ترکیــه و لوانــت،
سوســنگ ادامــه داشــته اســت (همــان.)9 :
فرهنــگ حلــف تــا دورهی میانــه و جدیــد م 
گروهــی پیکــرک از تــل اســوان ،از بافتهــای تدفینــی متعلــق بــه دورهی حسونا-ســامرا
بهدســت آمــد ه کــه حالــت نشســته دارنــد و مشــابه پیکــرک چهارزانــوی ســکراالحمر هســتند
( .)Nishiaki, 2007در اروپــای جنوبشــرقی ،منطقــهی یونــان نیــز پیکــرک بهحالــت
نشســته در تعــداد محــدود از برخــی محوطههــا از جملــه غــار فرانچتــی 19در یونــان بهدســت
آمدهانــد (تصویــر )5 :3
در ایــران از محوط ـهی نیمهیکجانشــین گــوران پیکــرک نشســتهایی بهدســت آمــده
کــه از نظــر دیمــز منــادی و پیشــرو ،بســیاری از پیکرکهــای واقعگــرای دورهی نوســنگی
ایــران اســت ( .)Daems, 2017دیگــر پیکرکهــای نشســته در ایــران در محوطههــای
نوســنگی تپــهی شــیخیآباد ( ،)Mohammadifar et al., 2010چغــاگالن (Zeidi,
( ،)et al., 2012تصویــر  )2 :4چغابنــوت (( ،)Alizadeh, 2003: Plat. 18-Eتصویــر
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 ،)1 :4علیکــش (( ،)Hole et al., 1969: 225تصویــر  ،)5 :4ســراب (Broman

( ،)Morales, 1990تصویــر  )4 :4دیــده شــده اســت .در تپــه ســراب پیکــرک ونــوس
ً
تکــراری تقریبــا واقعگرایانــه از پیکرکهــای نشســتهی انتزاعــی در همــان محوطــه
اســت .امتــداد پیکرکهــای نشســتهی نوســنگی در محوطههــای شــمال فالتمرکــزی
ایــران تــا محوط ـهی تپــه ســنگچخماق نیــز میرســد (تصویــر  6 :4و  .)7پیکرکهــای
سوســنگ ادامــه یافتــه کــه نمــود آن در منطقـهی شــمال
نشســته ایــران تــا دورهی گــذار م 
فالتمرکــزی ،در محوطــهی زاغــه بــه خوبــی دیــده میشــود (تصویــر )8 :4؛ در ایــن
محوطــه بهجــز چنــد نمونــه ،باقــی پیکرکهــا بــه فــرم نشســته ســاخته شــدهاســت.

تصویــر  )1 .4پیکــرک نشســتهی چغابنــوت ســمت
راســت و وســط ( ،)Daems, 2017: 594ســمت چپ
()Alizadeh, 2003: plate. 18e؛  )2پیکرک نشسته
از چغــاگالن ()Zeidi et al., 2012؛  )3پیکرکهــای
ســراب ()Broman Morales, 1990: plat. 7b؛ )4
پیکــرک نشســته از ســراب واقــع در مــوزه ملــی ایــران
(عکــس از :زار عخلیلــی)؛  )5پیکــرک نشســتهی
یکــش ()Hole et al., 1969: 225؛  6و
تپــه عل 
کهــای نشســته ســنگ چخمــاق ،8
 )7پیکر 
کهــای نشســتهی تپــه زاغــه واقــع در مــوزهی
پیکر 
ملــی ایــران باســتان (عکــس از :زار عخلیلــی).

ارتباطات فرهنگی دورهی نوسنگی و شباهتهای فرمی در پیکرکها

در دورهی نوســنگی جریانــی از تبــادالت پیچیــدهی اقتصادی-فرهنگــی در خاورنزدیــک
شــکل میگیــرد کــه ریشــه در دورهی پیــش از خــود ،اواخــر دورهی فراپارینهســنگی
دارد .در ایــن دوران بــه ســبب نیــاز اقتصــادی تبــادالت راه دور افزایــش پیــدا میکنــد و
محصــوالت اهلیشــده انتشــار مییابــد ( .)Inànez et al., 2015در کنــار انتشــار ایــده و
محصــوالت اهلیشــده ،مــواد خــام از جملــه ابســیدین مســیرهای طوالنــی از ترکیــه تــا
لوانــت ( )Bar-Yosef Mayer, 2005و دیگــر مناطــق از جملــه ایــران را میپیمایــد .صــدف
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آبهــای شــور از خلیجفــارس و دریــای مدیترانــه بــه دیگــر مناطــق خاورنزدیــک تبــادل
میشــده کــه آثــار آن در برخــی مناطــق خاورنزدیــک یافــت شــده اســت .شــبکهی ارتباطــی
پیچیــدهی بهوجــود آمــده و انتقــال ایــده و محصــوالت اهلیشــده مســیر را بــرای تبــادالت
راه دور اشــیاء و ایدههــای فرهنگــی تســهیل کــرد کــه در نتیجــهی آن نوعــی مشــابهت
فرهنگــی در بیــن جوامــع کشــاورز بهوجــود آمــد ( .)Ibidمشــابهتهای فرهنگــی در مــوارد
مختلــف از شــیوههای خش ـتزنی ،ســفال ،تزئینــات فــردی تــا نحــوهی بیــان موضوعــات
نمادیــن بــروز یافــت؛ بــرای مثــال ،بهکارگیــری شــاخ حیوانــات در تزئینــات بنــا در چندیــن
محوطــهی دور از هــم از جملــه چتلهویــوک ،شــیخیآباد (،)Motarjem et al., 2014
گنــجدره (شــهمیرزادی )260 :1382 ،و دورهی گــذار مسوســنگ زاغــه (Negahban,
 ،)1979دیــده شــده اســت .و همچنیــن ســنت تغییــر فــرم دادن جمجمــهی انســانی
کــه در محوطههــای مختلــف از جملــه در ایــران ،در محوطههــای گنــجدره ،علیکــش
بهدســت آمــد ه اســت .عالوهبــر مــوارد ذکــر شــده ،در بســیاری از محوطههــای نوســنگی
خاورنزدیــک پیکرکهــای گلــی بــه شــکل انســانی و حیــوان رواج یافــت .نگاهــی بــه
مجموعــه پیکرکهــای یافــت شــده از خاورنزدیــک نشــاندهندهی انتشــار و رواج برخــی
فرمهــای مشــترک در ایــن دوره اســت و برایــن اســاس بهنظــر میرســد کــه در اثــر انتشــار و
تبــادالت فرهنگــی برخــی از فرمهــای پیکرکهــا از جملــه فــرم پیکــرک بــه حالــت نشســته
رواج یافــت و بــرای چنــد هــزاره تــداوم پیــدا کــرد .پیکرکهــای نشســتهی دورهی نوســنگی
ً
ا کثــرا انســانی را بهنمایــش میگــذارد کــه روی زمیــن نشســته و پاهــای خــود را بهصــورت
جفــت دراز کــرده اســت .در مــوارد کمــی نیــز پاهــا بهصــورت جمعشــده نمایــش داده
شــده اســت .غالــب پیکرکهــای نشســته جنســیت زنانــه و یــا خنثــی دارنــد .نمونههــای
بســیار محــدودی نیــز بــه جنــس مردانــه ســاخته شــده اســت .پیکرکهــای نشســته طیفــی
از ســبک انتزاعــی تــا واقعگــرا را دربــر میگیــرد .براســاس شــباهت حالــت و نــوع نمایــش
پیکرکهــا ،بهنظــر میرســد جنبههــای ارتبــاط فرهنگــی در نــوع نمایــش اشــکال انســانی
بــه شــکل پیکرکهــای گلــی تأثیرگــذار بــوده و ســبب انتشــار برخــی فرمهــای مشــابه شــده
اســت.

تعبیر پیکرکهای نشسته

در تعبیــر پیکرکهــای نشســته ،گفتــه شــده کــه شــاید ایــن حالــت نمایانگــر لحظـهی تولــد
و یــا مرتبــط بــا اله ـهی مــادر و بــه تخــت نشســتن باشــد ( .)Noy, 1985: 64کفــل بــزرگ،
پاهایــی کــه از هــم جــدا شــده تأ کیــدی بــر حالــت نشســتن اســت ()Ibid: 85؛ در عینحــال،
دربــارهی پیکرکهــای نشســته همانطورکــه عنــوان شــد ،گرچــه برخــی از پیکرکهــا
بهوضــوح جنــس زن را نشــان میدهنــد ،بســیاری نیــز فــرم انتزاعــی دارنــد و جنســیت
آنهــا مشــخص نیســت .حتــی در صــورت درنظــر گرفتــن جنســیت مؤنــث بــرای ا کثــر
پیکرکهــای انتزاعــی بایــد ذکــر کــرد کــه غالــب ایــن پیکرکهــا عالئمــی از بــارداری و حالــت
زایــش و تولــد ندارنــد؛ عالوهبــر ایــن ،در مــوارد محــدودی چــون آثــار حلــف ،پیکــرک مــردان
نیــز گاه بــا همــان فــرم نشســتهی پیکــرک زنــان نشــان داده شــده اســت (تصویــر .) 4 :3
در چتــل هویــوک ،برخــی از پیکرکهــای انتزاعــی بهنظــر ترکیبــی از انســان نشســته بــا ســر
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حیوانــی را نشــان میدهنــد ()Nakumara & Meskel, 2008: Fig. 146؛ بنابرایــن فــرم
نشســته ،فرمــی نبــوده کــه تنهــا بــرای نمایــش زنــان و وضعیــت زایــش اســتفاده شــده باشــد.
از طــرف دیگــر ایــن نکتــه بــه ذهــن میرســد کــه فــرم نشســته قابلیــت ایســتایی و قرارگیــری
ک بــرروی ســطوح مختلــف را بهوجــود مـیآورد؛ بنابرایــن میتوانــد متبــادر کننــدهی
پیکــر 
شــیوهی اســتفاده و قرارگیــری پیکرکهــا باشــد ،امــا همـهی پیکرکهــای نشســته قابلیــت
ایســتایی ندارنــد؛ بــرای مثــال ،مطالع ـهی حاضــر بــرروی پیکرکهــای انســانی تپــه زاغــه
چ عنــوان ایســتایی
نشــان میدهــد کــه بــا وجــود حالــت نشســته ،برخــی پیکرکهــا بههی ـ 
ً
نداشــته و احتمــاال در کارکــرد خــود ،در دســت گرفتــه میشــدهاند .بنابرایــن از نظــر کاربــری،
نشســته نشــان دادن پیکرکهــا در هم ـهی مــوارد بــرای ایســتایی و قــرار گرفتــن بــرروی
زمیــن و یــا ســطوح دیگــر نبــوده و جنبـهی معنایــی و کارکــردی دیگــری داشــته اســت .ایــن
احتمــال نیــز وجــود دارد کــه در ابتــدا فــرم نشســته براســاس اندیشــهی بــارداری و تولــد
ب ـهکار گرفتــه شــده و ســپس ایــن فــرم ،فــار غ از کاربــرد اولیــه بــرای پیکرکهــای مختلــف
اســتفاده شــده باشــد.

نتیجهگیری

در دورهی نوســنگی ،بــا شــروع اســتقرار در روســتاهای آغازیــن کشــاورز محــور ،ســاخت
پیکرکهــای کوچــک گلــی بــه شــکل انســان و حیــوان در بیشــتر محوطههــای خاورنزدیــک
رایــج شــد .از نظــر زمانــی ،رواج ســنت پیکرکســازی در خاورنزدیــک همزمــان بــا انتشــار
محصــوالت اهلیشــده بــوده و بــا افزایــش محوطههــای اســتقراری کشــاورز محــور بــر
ً
تعــداد پیکرکهــای ســاخته شــده نیــز افــزوده شــده اســت .انتشــار تقریبــا همزمــان اقتصــاد
کشــاورز-محور و رواج ســنت پیکرکهــای گلــی از یــک طــرف ،و تکــرار شــدن فــرم انســان
نشســته بــرروی زمیــن در مجموعــه پیکرکهــای خاورنزدیــک از طرفــی ،میتوانــد نشــانگر
انتشــار فــرم و تبــادالت فرمــی در حیط ـهی پیکرکســازی باشــد .فــرم انســان نشســته بــا
پاهــای دراز شــده از دورهی نوســنگی در خاورنزدیــک رایــج میشــود ،درحالیکــه در دوران
پیــش از آن ،بهخصــوص عصــر پارینهســنگی جدیــد چنیــن فرمــی مشــاهده نشــده اســت.
عالوهبــر ایــن ،در ایــن دوره فــرم پیکرکهــای نشســته از جغرافیــای گســتردهای از نواحــی
غــرب لوانــت تــا نواحــی شمالشــرق فالتمرکــزی ایــران گــزارش شــده اســت .براســاس
مســتندات باستانشناســی ،رواج پیکرکهــای گلــی در ایــران همزمــان بــا آغــاز اهلیســازی
در محوطههــای غربــی ایــران اتفــاق افتــاده اســت .در مناطــق شــرقی فالتمرکــزی کــه
نوســنگیگرایی متأثــر از نواحــی هســتهای در زا گــرس شــکلگرفته نیــز شــروع اهلیســازی بــا
رواج پیکرکهــای گلــی در محوطههایــی چــون ســنگچخماق غربــی بــوده اســت .هماننــد
مجموع ـه پیکرکهــای غــرب ایــران ،در مجموعــه پیکرکهــای شــرق فالتمرکــزی نیــز
نمونههایــی از پیکــرک بــا حالــت نشســته بــرروی زمیــن دیــده میشــود .بهنظــر میرســد
انتشــار و همهگیــر شــدن پیکــرک بــه حالــت نشســته در رابطــه بــا تبــادالت فرهنگــی بــوده
اســت .عالوهبــر برخــی ســبکهای مشــابه ،انــدازه ،نــوع نمایــش و یــا حــذف اندامهــای
انســانی در پیکرکهــای دورهی نوســنگی فرضیــهی تبــادالت فرمــی پیکرکهــا در
محوطههــای نوســنگی را قــوت میبخشــد.
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 رئیــس مــوزهی ملــی ایرانباســتان و همــکاران در بخــش،از جنــاب آقــای دکتــر نوکنــده
 رضایــی و، مقــدم، پناهــی،پژوهــش و بخــش پیشازتاریــخ ســرکار خانــم دهقاننــژاد
.جهرمــی بــرای همــکاری بیدریغشــان سپاســگزاریم
1. Ain Sakhri
2. Salibiya
3. Ariha
4. Netiv Hagdud
5. Mureybet
6. Khuamian
7. Arachlo
8. Seker al-Aheimar
9. Shir
10. Yarmukian
11. Cayonu
12. Mezraa Teleiat
13. Köşk Höyük
14. Çatal Höyük
15. Sotto
16. Jarmo
17. Umm Dabaghiya
18. Tell Maghzaliyah
19. Francthi
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