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چکیده
مجموعــه پیکرك هاى مــورد مطالعه در این پژوهش، مبتنى بــر یک پیکرك از یافته هاى کاوش فصل ســوم تُم مارون و 4 
پیکرك موجود در مخزن موزه بندر عباس که از بَشــاگرد (محلى بشــگرد)، شهرستان جاسک، شمال شرقى استان هرمزگان 
در جنوب شــرق ایران اســت. این مجموعه نو یافته، در نوع خود جدید و تا کنون از ایران چنین نمونه هایى که معرف فرهنگ 
بلوچســتان است، گزارش نشده است. پیکرك هاى مورد مطالعه نشان از ســاخت آثار حجمى گلى آرایش شده انسانى است 
که از نظر ویژگى هاى بصرى و زیبایى شناســى مى توان کارکرد آیینى- اجتماعى براى آنها پیشــنهاد نمود. این پژوهش، با 
طرح پرســش هاى مختلف برآن است گسترش و ریشه احتمالى فرهنگ بلوچســتان و سند به ویژه هنر پیکرك سازى را در 
حوزه فرهنگى جنوب شــرق ایران به ویژه در استان هرمزگان مشخص نماید. از این رو مهم ترین اهداف این پژوهش، شناخت 
ریشــه جایگاه هنر پیکره ســازى، کاربرد، مقایسه و گسترش آن در حوره فرهنگى بلوچســتان است. مهم ترین پرسش این 
پژوهش، چگونگى شــناخت هنر پیکرك ســازى و گسترش این هنر در حوزه فرهنگى بلوچســتان و فرهنگ و تمدن سند 
و همچنیــن کاربرى و تاریخ گذارى این مجموعه اســت. در این پژوهش با روش تحقیــق توصیفى-تحلیلى، مجموعه مورد 
بررسى قرار مى گیرد. مهم  ترین نتیجه این پژوهش، پیشنهاد جنوب شرق ایران به عنوان منطقۀ جدیدى در مطالعات هنرى-

باستان شناسى در مطالعات حوزه فرهنگى هند وایرانى (بلوچستان) به ویژه الهه هاى مادر محلى در فرهنگ بلوچستان است. 
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در شرق باستان، پیکرك هاى انسانى و حیوانى مدل سازى شده 
از دوره نوســنگى بى سفال از جنس گل، گچ، قیر و جمجمه هاى 
 Reinhold and Steinhof, 1995,) انسانى گزارش شده اســت
21-20). در ایران، نمونه هاى عتیق پیکرك هاى گلى توپر انسانى 
از دوره نوســنگى از چغامامى، گنج دره، على کش، گوران، به ویژه 
ونوس ســراب مستند شده است. این ســنت پیکرك سازى گلى 
انســانى در مرحله هاى انتقالى از نوسنگى به مرحله مس سنگى 
و نیز دوره مس ســنگى در اســتقرارگاه هاى مختلفى در سراسر 
ایــران مانند یانیق تپــه، زاغه، حاجى فیروز، ســنگ چخماق، تل 
توالیى، چغا سفید، چغا سبز، چغا میش، جعفرآباد، جوى، پرچینه، 
 Singh, ) شــوش، باکون، ابلیس و یحیى  ادامه پیدا کرده است
 1974,166-193; Daems, 2004; Daems and Croucher,
2007). روند حضــور پیکرك ها در شرق باســتان در حوزه هاى 
فرهنگى-جغرافیایى و دوره هاى دیگر فرهنگى-تاریخى به گونه اى 
دائم و مؤثر در بخش هاى مختلف جوامع مى تواند به عنوان بخشى 
از اندیشــه هاى اجتماعى و آیینى آنها بررســى گردد. در حوزه 
فرهنگى مــورد مطالعه یعنى حوزه فرهنگى جنوب شــرق ایران 
به ویژه بلوچســتان، حضــور پیکرك ها را در محوطــه مهرگاره، 
بلوچستان پاکستان از ابتدایى ترین مرحله هاى فرهنگى تا هزارة 
 Jarrige, 2005, 28-32;) 3 پیش از میالد مســتند شده اســت
Nelson, 2007) و با توجه به یافت پیکرك هاى گلى انسانى در 

کاوش هاى علمى مهرگاره، آنجا به عنوان ریشــه فرهنگى چنین 
سنتى معرفى شــده است، اما یافت نمونه پیکرك گلى از کاوش 
علمى تل مارون، اســتان هرمزگان و نیز مجموعه به دست آمده از 
کاوش غیرعلمى بشاگرد و بررسى علمى پیکرك هاى مورد مطالعه 
در این پژوهش، جنوب شرق ایران به ویژه منطقه شهرستان رودان 
و بشــاگرد در استان هرمزگان، مى تواند به عنوان منطقه جدیدى 
در مطالعات هنرى-باستان شناســى جنوب شــرق، در خصوص 
وجود بخش غربى از یک حوزه فرهنگى مستقل هند وایرانى بدون 
در نظر گرفتن مرزهاى سیاســى در مطالعات فرهنگ بلوچستان 

مد نظر قرار گیرد.  
در این پژوهــش، تحقیقات مبتنى بر یافتــه میدانى کاوش 
تم مارون، اســتان هرمــزگان و مجموعه پیکرك هــاى گلى در 
موزه و ســپس با روش توصیفى-تحلیلى، انجام مى  گردد. در این 
روش تالش شــده درك درســت و کاملى از گسترش فرهنگى 
به ویژه بلوچســتان در جنوب شــرق ایران انجام گیرد و با توجه 
به کاوش صورت پذیرفتــه در محوطه تم مارون، این امکان براى 
گاه نگارى نسبى و مطالعه تطبیقى آن در خارج از حوزه فرهنگى 
فراهم شــده است. روش گردآورى اطالعات در این تحقیق به دو 
شــیوه میدانى، موزه اى شامل: مشاهده، ثبت  و ضبط، طبقه بندى 
و گونه شناسى و اســنادى، شامل: مقایســه تطبیقى نمونه هاى 

مختلف صورت گرفته است.  

مقدمه

پیشینه و کاربردهای  پیکرك

ســاخت پیکرك هاى انسانى ســنتى اســت طوالنى که در 
خاورنزدیک از پارینه سنگى جدید آغاز و تا عصر حاضر نیز ادامه 
دارد. کارکردهاى گوناگونى نیز براى این اثر عنوان شــده اســت 
که مى توان گفت هیچ کدام از آنها قابل رد کردن نیستند هرچند 
تعدادى از آنها کمتر منطق  علمى دارند و بیشــتر سمت وســوى 
مکتبــى دارند تا یک اصــل علمى، تعدادى از ایــن فرضیات و 
نظریات بدین قرار اســت: بعضى این پیکرك ها را نشــان  دهندة 
ابر انسان بودن زن انگاشــته اند (زابلى نژاد، 1388، 34)؛ هرچند 
نشــانه هایى از فمینیســم در این عقیده مشــاهده مى گردد. در 
کتابى دیگر که درآن  هم نشانه فمینیسم مشاهده مى شود عنوان 
مى کند «به ســخن دیگر مردمان متعلق بــه آن اعصار مؤمنانه 
ایمان آوردند که جهان نمودى اســت از تمامیت و کمال جنسى 
زن و هرگاه این کمال جنســى با روان زنانــه نیرومند در جامعه 
بیامیزد، سعادت و شادمانى جامعه بر مبناى نزدیکى به طبیعت، 
قابل وصول مى شود» (الهیجى و کار، 1371، 80). بعضى عقاید تا 
به جایى مى رسند که مدعى مى شوند این نشستن و تکیه برزمین، 

نوعى بارور کردن زمین اســت (Gimbutas, 1972, 319). حتى 
ویــل دورانت معتقد اســت چون مــردان در گذشــته از لحاظ 
زیبایى شــناختى صفت فربه بودن را مهم تریــن دلیل زیبایى زن 
مى دانســتند، اقدام  به ساخت این آثار نموده اند (دورانت، 1365، 
101). بعضى از محققان نیز حتى پیکرك هاى دوکى شکل را نیز 
جزء ایزد بانوان حاصلخیزى معرفى نموده اند و تمامى پیکرك هاى 
ساخته شــده در ایران از پیش  از  تاریخ تا دوره ساســانى را بدون 
در نظر گرفتن بُعد زمانى و تغییرات اساســى در بینش  انســانى، 
ایزد بانو مى نامند (طاهرى و طاووسى، 1389). پیکرك ها را که به 
الهه گان  مادر نســبت داده اند (البته بى ربط هم نیست)، نمى توان 
همه را به الهه گان نسبت داد و ارائه این نظرات، احتیاج به تفسیر 

و تحلیل تمامى شرایط  اجتماعى دوره پیش  از  تاریخ را دارد.
بعضى از نظرات نیز حاکى از قربانى نمودن انسان ها است هرچند 
قوى به نظر نمى رســند (Lesure, 2011,42). به نظر نگارندگان، 
وجود پیکرك هاى انســان و حیوان درکنار هم در معابد، شــاید 
نشــانگر قربانى شدن هردو گونه در قربانگاه است. همچنین همین 
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پژوهشــگر، پیکرك هاى زنانه را به عنوان یک نشانه از دین پیش  از  
تاریخى معرفى مى نماید (Lesure, 2011, 22). گروهى از محققین، 
کارکرد اصلى آنان را شخصیت دادن به نیروهاى مافوق طبیعى که 
در جامعه اقامت داشتند، مى دانند، که از طریق آنان مى توانستند 
 Beaulieu,) رحم آنها را خواستار شده و خشــم آنها را فرونشانند
241 ,1993). تعدادى دیگر از انسان شناسان نیز بحث مادر تبارى را 
مطرح کرده و این گونه داده ها را نشانه جامعه مادر ساالرى مى دانند 
(آزادگان، 1372). این در حالى است که در اوایل قرن بیستم، این 
نظریه تقریباً به بحث گذاشته و رد شده است و سال ها است که به 
فراموشى سپرده شــده است (Reeves, 1988, 6). به نظر برخى، 
مهم تریــن کاربرى این پیکره ها؛ نمایش نقش زن در امر تولد بوده 
اســت (Garfinkelly, 2003, 96). برخى محققین نیز بر این باور 
بودند که این گونه پیکره ها، اجداد و مردگان جوامع اولیه هســتند 
(Whittle, 1996, 66). همین محقق، کاربرى برخى از پیکرك ها را 
 Whittle, 1996,) جهت آموزش مسائل جنسى به نوجوانان مى داند
66) و نمونه قوم شناسى جدید آن را نیز در آفریقا معرفى نموده اند 
(Voight and Meadow, 1983, 18). بعضــى نیــز کاربرى این 
پیکرك ها را جهت جادوگرى و حفاظــت اعضاء خانواده از بالیا و 
چشم زخم مى دانند (Roller, 1999, 37). شماندت بسرات1 نیز در 
یکى از نظرات خود معتقد بود که از این راه به پرستش اموات خود 
مى پردازند (Schmandt-Besserat, 1998, 110) و در نظر دیگر 
براین باور است که این آثار، نشانۀ اسطوره خلقت با تأکید  بر تمایالت 
 .(Besserat, 1997, 60-Schmandt) جنسى و تولید مثل هستند 
در الحبه عراق، پیکرك هایى به دســت آمده کــه با حرارت آفتاب 
خشــک شده اند و پژوهشگران این آثار را متعلق به کودکان دختر  
و پســرى مى دانند که به عنوان عروسک از آنها استفاده نموده اند، 
زیرا که استفاده مدام از آنان باعث شکسته شدن آنها شده و بعد از 
Schmandt-) شکستن داخل زباله دانى یا محل دور ریز انداخته اند

Besserat, 1997, 48). برخــى از محققیــن نیــز معتقدند که 
پیکرك هاى کوچک و قابل حمل، گونه اى تعامل میان انسان زمینى 
و جهان ماورایى ایجاد مى کنــد (Bailey, 2005, 20). همچنین 
محققــى، کاربرى این گونه پیکرك را یــاورى و خدمت در جهان 
پس از مرگ مى داند (Myres, 1930, 45)، الیاده2 نیز معتقد است 
که ایــن پیکرك ها در نقاط مختلف جهان با فرهنگ هاى متفاوت 
به دســت آمده اند و بایســتى معنا و کاربرد آنها را در متن جامعه و 
باستان شناســى مبدأ آن مطالعه نمود و بدون شــک نقش بسیار 
مهمــى در آیین جامعه آن روز ایفا مى نمودند (الیاده، 1386، 37).

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد پژوهش 

تم مارون در موقیت جغرافیایى عرض شمالى ˝351 ΄21 ˚27 
و طول شرقى ˝132 ΄13 ˚57 ، 2 کیلومترى غرب روستاى قلعه 
کمیز و یک کیلومترى شــرق روستاى خیرآباد، از بخش مرکزى 
شهرستان رودان در اســتان هرمزگان قرار دارد. فاصله تم مارون 
تا مرکز شهرســتان رودان حدود 15 کیلومتر و در شرق آن واقع 

شــده است. تم مارون در یک جلگه رسوبى حاصلخیز کوهپایه اى 
بــه نام جلگه کمیز که چهار طرف آن  را کوه هاى کم ارتفاع احاطه 
نموده، قرار دارد. مســاحت این جلگه حدود هزار هکتاراست که 
توسط دو رودخانه میناب و ریچنگا و شعبات فرعى آنها، مشروب 
مى گــردد. این تپه باســتانى به لحاظ موقعیــت جغرافیایى و با 
فاصله حدود 40 کیلومتر در خط مســتقیم، تا کرانه خلیج فارس 
و تنگــه هرمز، یکى از محوطه هاى باســتانى با موقعیت پســت 
دریایى در خلیج فارس به شمار مى رود (سرلک، 1390). مجموعه 
پیکرك هاى مورد مطالعه در این پژوهش از بخش بشاگرد (محلى 
بشــگرد)، شهرستان جاسک، شمال شرقى اســتان هرمزگان در 
جنوب شــرق ایران به دست آمده است. این استان که 4/3 درصد 
از کل خاك کشــور را در بر گرفته است، از شمال و شمال غرب 
به اســتان هاى کرمان و فارس از شــرق به اســتان سیستان  و 
 بلوچستان، از غرب به اســتان بوشهر و از جنوب به نوار ساحلى 
خلیج فارس و دریاى مکران (عمان) محدود مى گردد (نقشــه1؛ 
سازمان جغرافیایى نیروهاى مســلح، اداره اطالعات جغرافیایى، 
1383، 5). از نظر ریخت شناسى زمین، این استان به کوهستان، 
دشت و جلگه ســاحلى تقسیم شده است. از نظر پوشش گیاهى 
در نوار رویش هاى گرمســیرى قرار دارد و از این رو بیشتر گیاهان 
از گونه اســتپى است. درختان و درختچه هاى این منطقه از نوع 
گز، کهورف خرما، بیدار و شــبیه آن هســتند. آب و هواى استان 
گرم و خشــک بوده و متوســط درجه حرارت ســالیانه آن 26/7، 
متوسط بارندگى ســالیانه 153/1 میلى متر و رطوبت نسبى آن 
68% گزارش شــده اســت. به صورت کلى اقلیم استان هرمزگان 
برى، بحرى ضعیف، خشک تا خیلى خشک و خنک تا خیلى گرم 
معرفى شــده است (همان: 12-15؛ ســازمان جغرافیایى کشور، 
1384، 11؛215). محــدوده جغرافیایى فرهنگ ســند در زمان 

اوجش 800000 هزار کیلومتر مربع را در بر مى گیرد.

پیشینه مطالعاتی

از نواحى هم جوار حوزه فرهنگى جنوب شرق ایران، نمونه هاى 
مختلف پیکرك هاى حیوانى و به ویژه انسانى از حوزه هاى فرهنگى 
مختلف در پاکستان، افغانستان و ترکمنستان گزارش شده است. از 

نقشه 1- استان هرمزگان و محل قرار گیری تل مارون بشاگرد در استان.
ماخذ: (سرلک، 1390)
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پاکستان به عنوان محدوده جغرافیایى فرهنگ و تمدن دره سند از 
مناطق مختلف به مانند بلوچستان، دشت کچى3، در کنار رودخانه 
 ،(Jarrige and Lechevllier,1979) 4بوالن محوطۀ مهــرگاره
چالــگارى5 (Gouin, 1969,37-51) و ناشــارو6 ، کویته، دامب 
ســادات 7 (Fairservis, 1959, 1975) ؛ شــمال بلوچســتان 
 Fairservis, 1975; Dani,) 9محوطه هاى سور جنگل8، دبرکوت
 ،(Jansen, 1986,100, Abb.64) 22-20 ,1988)، پریانوگاندى
مغول گونداى10 و نال11 ( Hargreavs, 1981)؛ جنوب بلوچستان 
نیندوارى12 (Casel, 1966,14,19, Pl.15.b)؛ سند، محوطه هاى 
موهنجــودار (Ardeleanu-Jansen and Jansen , 1997) و 
کوت دیجــى (Khan, 1965, 21, Pl.27, b)؛ غرب پنجاب هاراپا 
 Dani, 1970/71; Dani, 1988,41,) و گومال (Dani, 1970/71)
fig.27-28) نام برد. بیشترین تعداد این نوع پیکرك ها از ارتفاعات 
شمال بلوچســتان، یعنى زاب 13، لورالى14 و کویته به دست آمده 
 .(Stein 1929; Jansen, 1986; Winkelmann, 1994) 15است
شناخته شــده ترین پیکرك هاى بلوچستان پاکستان که از مرحله 
پیشرفته مس سنگى و مفرغ قدیم هستند، به نام "الهه هاى مادر 

 .(Banerji, 1993 تصویر1؛) زاب" نام گذارى شده اند
از کاوش هــاى محوطــه مهرگره (معروف به مهــرگاره) واقع 
در دره بوالن، بلوچستان پاکســتان، پیکرك هاى گلى انسانى از 
دوره هاى فرهنگى-زمانى مختلفى کشف شده است. پیکرك هاى 
گلــى از دوره یــک الف، دوره نوســنگى، تا دوره شهرنشــینى 
این محوطه به دســت آمده اســت؛ بررســى پیکرك ها نشان از 
 Jarrige,) یک ســیر تکامل هنرى در ســاخت پیکرك ها ســت
1984 ;95 ,1987). از جنــوب افغانســتان (تصویــر2)، منطقه 
 Casal, 1961, Pl.XLI, 8,9;) قندهار محوطه هاى موندیــگاك
 Shaffer,) سعید قلعه ،(Shaffer,1978,148-149, fig.3.39, b
Dupree, 1963, 59-) 161978,161) و ده مرآســى, fig 3.49.1

از ترکمنســتان،  Shaffer, 1978, 163, fig.30.50, c ;135)؛ 
آلتین تپــه، قره تپه و نمــازگاه چنین پیکرك هــاى نیز گزارش 
 Shaffer, 1978; Gupta, 1979; Masson and) شده اســت
.(Sarianidi, 1972; Masson and Kilatkina, 1981,125-27

از شهرسوخته، جنوب شرق ایران از دوره فرهنگى2، پیکرکى 
خارج از گونه هاى شــناخته شــده از فرهنگ بلوچستان گزارش 
.(Lamberg-Karlovsky and Tosi, 1973, fig.28) شده است

مجموعه مورد مطالعه

مجموعه مورد پژوهش شــامل یک نمونــه پیکرك از کاوش 
فصل ســوم کاوش تل مارون، شهرستان رودان (سرلک، 1390) 
و  نمونه هاى مجموعه پیکرك هاى گلى منطقه بشــگرد، استان 
هرمزگان از کاوش هاى غیر علمى به دست آمده اند و در حال حاضر 
در موزه مردم شناســى بندرعباس نگهدارى مى گردد، مى باشند. 
مجموعه بشگرد شامل سه عدد پیکرك گلى زنانه و یک پیکرك 
انســان یا پرنده؟ اســت. از آنجا که این گونه از پیکرك ها از ایران 
تاکنــون گزارش نگردیده بود، پرســش هاى مختلفى درباره این 
مجموعه به نظر رســید. پیــش از همه اینکه آیــا این مجموعه 
مى تواند ریشه و گسترش فرهنگ بلوچستان را در حوزه فرهنگى 
جنوب شــرق ایران یا جازموریان در اســتان هرمزگان پیشتر از 
قبل مشــخص نماید؟ آیا این مجموعه ریشــه در حوزه فرهنگى 
بلوچســتان در محدوده جغرافیایى فرهنگ و تمدن سند، دارد؟ 
ازایــن رو فرض مى گردد که این مجموعه بر اســاس فرم ظاهرى 
پیکرك ها، داراى ریشــه در فرهنگ و هنر دره سند و حوزه هاى 
فرهنگى همجوار به ویژه بلوچستان است. بنابراین مهم ترین هدف 
این پژوهش، طبقه بندى، شناخت و مقایسه هنرى این مجموعه 

در کنار گاه نگارى نسبى مجموعه تعیین گردید. 

پیکرك شماره1

در کاوش فصل سوم تل مارون، در ساختار E. 19 :303، مکانى 
که داراى معمارى خشــتى به همراه یافته هاى فرهنگى دوره مفرغ 
قدیم است، در عمق 145- سانتى مترى، یک پیکرك گلى به دست 

تصویر 1- الهه های مادر زاب . 
(Winkelmann, 1994,167) :ماخذ

تصویر2- پیکرك های ده مراسی، موندیگاك، افغانستان.
(Shaffer, 1978,163) :ماخذ
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آمد. این پیکرك فاقد سر بوده دست راست از کتف بر روى سینه 
کشیده شده و از قسمت آرنج شکسته و بر روى سینه جاى گرفته 
است. در قسمت تحتانى پیکرك، دو ردیف تزیین که یکى به روش 
کنده کارى بر روى دور کمر پیکرك و دیگرى دایره هاى پایین نوار 
دور کمر که به نظر مى آید به روش فشــارى بر روى پیکرك ایجاد 

شده است، مشاهده مى شود (تصویر 3). 

پیکرك شماره2

پیکرك شــماره 2، با شــماره اموال 832 موزه، با ارتفاع 10,5 
ســانتى متر، صورت و بینى به شکل مخروطى، که به سمت خارج 
کشــیده است، به صورتى که چشــمان بر روى دو طرف برآمدگى 
مخروطى شــکل، که بیانگر بینى مى  تواند باشــد، توسط هنرمند 
خلق شده اســت. کاسه چشمان داراى تورفتگى نه چندان عمیق 
هستند و دور کاسه چشم، برآمدگى دایره اى شکل به منظور تأکید 
بر چشمان دیده مى شود. این برآمدگى، نوار باریکى است که به طور 
مجزا ساخته شده و به حالت دایره اى شکل به صورت پیکرك اضافه 
شــده و درنتیجه چشم ها، با ســوراخى در میانه این دایره، حالت 
برجسته دارند. صورت فاقد دهان و چانه، بر روى گردنى کوتاه قرار 
گرفته است. دست ها از شانه به شکل یکپارچه، چسیبیده به بدن، 
به صورتى که دو مچ دســتان بر روى پهلو قرار گرفته شــده است، 
کشیده شــده اند. مچ دستان با پنج انگشت به خوبى خلق شده اند. 
کنــده کارى باالى مچ دســتان مى تواند یک نوع وســیله تزیینى 
را بیان نماید. دو برجســتگى دایره اى شکل، ســینۀ زنانه را نشان 
مى دهند. مابین این دو برجســتگى، بخش صدمه دیده برجسته 

دایره اى شــکل دیده مى شود که تا حدودى صدمه دیده و احتماالً 
تزئینى بوده که به همان شیوه دوایر برجسته چشم ها و حلقه هاى 
زینتى گردنبند، ساخته و افزوده شده است. این پیکرك از نیمه آن، 
جایى که انگشتان مچ دو دست بر روى کمر قرار گرفته اند، شکسته 
اســت. آنچه که در تصویر و طرح پیکرك، به عنوان بخش تحتانى 
پیکرك دیده مى شــود، متعلق به این پیکرك نیست و با توجه به 
ارتفاع و دست راست آن، کامًال واضح است که متعلق به پیکره اى 
دیگر است که به دلیل شکستگى و مفقود شدن بخش تحتانى این 
پیکرك، توسط کاوشگران غیرمجاز به آن اضافه شده است. آرایش 
این پیکرك در قســمت سر و سینه است. درقسمت سر، دستارى 
بر روى توده موهاى جمع شده، در پشت وجود دارد. این دستار از 
محل رویش مو به شــکل اریب با لبه اى دایره اى شکل به پشت سر 
پیکرك کشیده شده است. این حالت، بخشى از موى جمع شده اى 
را در بر مى گیرد. بخش دیگر آرایش مو از طرفین صورت به حالت 
گیس بافت، بر روى بازوها قرار گرفته است. دستار و گیس بافته  شده 
هم جزء بخش هایى از این پیکرك هســتند که مجزا ساخته و به 
آن اضافه شــده اند. در قسمت سینه، دو فرم آرایش دیده مى شود. 
در قســمت فوقانى، پنج برجستگى دایره اى شــکل، نوارى را که 
احتمال مى رود نشان دهندة گردنبند است؟، توسط هنرمند خلق 
شــده است. این برجستگى هاى دایره اى، از لحاظ فرم و نحوه اجرا 
و اضافه شدن به جســم اصلى پیکرك، مانند چشم ها هستند. در 
قسمت تحتانى، چهار ردیف کنده کارى شده که مابین دو قسمت 
گیس بافت، نقش شــده است، مى تواند نشان دهندة مجموعه اى از 
گردن آویزها باشند. براســاس فرم و آرایش پیکرك، مى توان این 

پیکرك را درنوع پیکرك هاى ایستاده زنانه دانست (تصویر 4).  

پیکرك شماره3

پیکرك شــماره 3 با شماره اموال 829 موزه، متعلق به یک نوع 
پیکرك نیم تنه؟ به ارتفاع 7,7 سانتى متر است. سر پیکرك تقریباً 
به مانند پیکرك شــماره یک به فرم مخروطى است که صورت و 
بینى از این فضاى مخروطى توسط هنرمند به سمت خارج کشیده 
شده اســت؛ در فضاى صورت به مانند پیکرك شماره1، چشمان 
بر روى دو طرف برآمدگى مخروطى شکل بینى با کاسه چشمانى  تصویر 3- پیکرك گلی تل مارون.

ماخذ: (سرلک، 1390)

تصویر4- پیکرك بشگرد.
ماخذ: (موزه مردم شناسی بندرعباس)

پیکرك هاى گلى انســانى  نو یافته  اســتان هرمــزگان،  حوزه فرهنگى 
بلوچستان، جنوب شرق ایران
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چپ گردن پیکرك، هنوز موجود است و سه دایره دیگر، جدا شده 
و تنها اثر آنها باقى مانده اســت، و بقیه اثر آن برجســتگى ها باقى 
اســت، نوارى را که احتمال مى رود نشــان دهندة گردنبند؟ باشد، 
را شکل داده اســت. در قسمت تحتانى این گردنبند مهره اى پنج 
ردیف کنده کارى شده که مابین دو قسمت گیس بافت نقش شده 
است، مى تواند نشــان دهندة مجموعه اى از گردن آویزهاى جناغى 
را شــکل بخشیده است (تصویر 5). براساس فرم وآرایش پیکرك، 
مى توان پیکرك شماره 3 را درنوع پیکرك هاى نیم تنه زنانه دانست. 

پیکرك شماره4

پیکرك شماره 4 با شماره اموال 831 موزه، یک پیکرك نیم تنه 
ایستاده است با ارتفاع 8,3 سانتى متر. سر پیکرك به شکلى است 
که صورت و بینى از فضاى مخروطى به سمت خارج کشیده شده 
اســت؛ در فضاى صورت به مانند پیکرك هاى دیگر، چشــمان بر 
روى دو طرف برآمدگى مخروطى شکل بینى خلق شده است، که 
داراى تورفتگى نه چندان عمیق و برآمدگى دایره اى شــکل به دور 
کاسه چشــم است. صورت به مانند پیکرك شماره 1 است. سر این 
پیکــرك نیز بدون دهان و چانه، بــر روى گردنى کوتاه قرارگرفته 
اســت. دست راست از قسمت باالى شانه، اریب بر پهلوى پیکرك 
قرار گرفته اســت. دســت چپ که در حال حاضر شکسته است، 
مى بایســتى به همین شکل بوده باشــد، چرا که قرینه مچ دست 
راســت، اثر شکستگى را نشان مى دهد که محل پیوست دست بر 
روى پهلو اســت. در قسمت راست صورت پیکرك برآمدگى وجود 
دارد که مى تواند نشــان دهندة گوش؟! طره موها و یا سر حلقه یا 
دستار او باشد. پیکرك داراى نیم تنه اى باریک و در بخش دور کمر 
که نقش ایستایى را به عهده دارد، به شکل دایره اى پایان مى یابد.  

داراى تورفتگى نه چندان عمیق و برآمدگى دایره اى شــکل به دور 
کاسۀ چشم، خلق شده است؛ اما بر خالف پیکرك شماره1، صورت 
به ســمت طرفین کشیده شــده و از این  رو دوقسمت برآمده که 
بیانگر محل رویش ابرو اســت و نیز پیشانى مثلثى شکلى به وجود 
آمده اســت. این پیکرك نیز بدون دهــان و چانه، بر روى گردنى 
کوتاه قرار گرفته است. دست  ها از قسمت باالى شانه شکسته است. 
اثر دو تورفتگى دایره اى شــکل که مابین آن یک قسمت برجسته 
دایره اى شکل به مانند پیکرك شماره 1 خلق شده است، مى تواند 
بیانگر قســمت سینه زنانه باشد که از جسم پیکرك جدا و مفقود 
شده اســت.. پیکرك داراى نیم تنه اى باریک و در بخش دور کمر 
که نقش ایستایى را به عهده دارد، به شکل دایره اى پایان مى یابد.  
 آرایش این پیکرك نیز در قسمت سر و سینه است. درقسمت 
نیم رخ سر، بقایاى باریکى که مى تواند بیانگر دستارى اریب که به 
پشت سر پیکرك کشیده شــده، داللت داشته باشد. بخش دیگر 
تزیینات، آرایش مو است. در این پیکرك نیز آرایش مو از طرفین 
صورت به حالت گیس بافت، تا  بازوها ادامه دارد. آنچه که البته در 
طرح و تصویر این پیکرك دیده مى شود، اثر این حلقه مو و دو دسته 
موى بافته شــده در دو طرف سر است که از جسم پیکرك جدا و 
مفقود شــده است؛ کامًال مشخص است که تمامى این بخش ها – 
چشم  ها، برجستگى سینه  ها، موها، حلقه روى سر، گردنبند مهره 
مانند - جدا ســاخته و بعد از ساخت جسم کلى پیکرك و قبل از 
خشک شــدن کامل آن، به آن افزوده شده اند. در این مورد، حتى 
فشــار دســت به پهلوى پیکرك – که اثر این فشار و جاى خالى 
آن پس از شکســتن و مفقود شدن، بر روى پهلوى پیکرك مانده 
است – تأییدى بر این شیوه اجرا است. در قسمت سینه نیز دو فرم 
آرایش دیده مى شود. در قسمت فوقانى، ردیفى از پنج برجستگى 
دایره اى شکل، مانند پیکرك شــماره 2، که دو تا از آنها در سمت 

تصویر5- پیکرك بشگرد.
ماخذ: (موزه مردم شناسی بندرعباس)

تصویر6- پیکرك بشگرد.
ماخذ: (موزه مردم شناسی بندرعباس)
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 آرایش پیکرك شــماره 4 در قســمت ســر است. درقسمت 
جلوى ســر آرایش مو از طرفین صورت به حالت گیس بافت، یک 
رشــته به سمت پشت سر و یک دو رشــته به سمت جلو تزیین 
یافته اســت؟!. رشته مویى که به پشت سر مى رود، خود به شکل 
سه رشته موى بافته شده دیگر، درآمده است. دسته مویى که در 
قســمت جلو دیده مى شود، بعد از گذشتن از روى بازوى چپ بر 
روى سینه پایان مى یابد؟! این دو ردیف نوار افزودنى، را مى توان 
به جاى نوارهــاى تزیینى به عنوان گردنبنــد هم در نظر گرفت 
که البته، نــه مثل دو پیکرك قبلى به صــورت کنده کارى، بلکه 
به صورت نوارهاى برجســته افزوده، به پیکرك افزوده شده است. 
احتمال گردنبندبودن این نوارها، با دقت در شــکل آنها بیشــتر 
مى شــود، که البته به ســختى دیده و تشخیص داده مى شود: بر 
روى نوار باالیى، شــکل دوایر با سوراخ هایى در میانه، همان فرم 
گردنبند مهــره اى باال را تداعى مى کند کــه البته مهره هاى آن 
با همان دقت و ظرافت ســاخته و پرداخته نشــده، بلکه هنرمند 
بر روى نوار افزوده ســعى در ایجاد آنها داشــته است. در قسمت 
گردن، ردیفى از پنج برجســتگى دایره اى شکل، به وضوح نوارى 
را شــکل داده است که احتمال مى رود نشــان دهندة گردنبند؟ 
باشــد (تصویر6).  براساس فرم وآرایش پیکرك، مى توان پیکرك 

شماره4 را هم درنوع پیکرك هاى نیم تنه زنانه دانست.  

پیکرك شماره5

پیکرك شماره 5 با شماره اموال 830 موزه، یک نوع پیکرك 
نیم تنه ایستاده است به ارتفاع 8,3 سانتى متر. سر پیکرك تقریباً 
به ماننــد پیکرك هاى دیگر به فرم مخروطى اســت که صورت 
و بینى از این فضاى مخروطى توســط هنرمند به ســمت خارج 
کشیده شده است؛ در فضاى صورت، در قسمت انتهایى برآمدگى 
مخروطى شــکل در سمت چپ صورت اثر ایجاد چشم به سختى 
دیده مى شــود، چشمان به وســیلۀ برآمدگى دایره اى فرم به دور 
کاسه چشــم خیلى کم عمقى، شکل داده شــده است؟!؛ در نگاه 
اول و به خصوص از روبرو، پیکرك فاقد چشــم به نظر مى رســد. 
از قســمت انتهایى همین فضاى مخروطى شــکل، دو تورفتگى 

شــیار مانند به ســمت خارج کشیده شــده که یک بینى تیز و 
پیشــانى کم ارتفاعى به وجود آمده است. در این پیکرك، قسمت 
ســر بر خالف پیکرك هاى دیگر بر روى گردن قرار گرفته است. 
پیکرك بدون دهان اســت. در قســمت باالتنه، دست؟ یا بال ها 
به صورت یکپارچه از بدنه پیکرك به ســمت طرفین شکل داده 
شــده اســت. بخش هاى بیرونى دســت یا بال ها با حالتى نوك 
تیز به ســمت پایین فرم گرفته اســت. پیکرك داراى نیم  تنه اى 
باریــک و در بخش دور کمر که نقش ایســتایى را به عهده دارد، 
به شــکل دایــره اى پایان مى یابــد. این پیکرك بــدون آرایش 
مو ست. این پیکرك براساس فرم بازشده دست یا بال ها مى  تواند 
تداعى  کننده پیکرك ترکیبى انســان - پرنده باشــد (تصویر 7). 

مطالعه تطبیقی و روند تحلیلی

پیکرك هــاى مورد مطالعه از نظر فــرم صورت و آریش مو با 
نمونه هاى دره ســند، افغانســتان و ترکمنســتان قابل مقایسه 
هســتند. در همین روند مطالعه تطبیقى، پیکرك زنانه شــماره 
1 تا 4 بــا نمونه هــاى حوزه هــاى فرهنگى مختلف دره ســند 
از نظر فرم مخروطى ســر و صورت با هاراپــا، موهنجودار، زاب 
 Khan, 1965,83,) 17کوت دیجى ،(Khan, 1969,14, 45, 50)
PlXXVII, b.No 1-2; Jansen, 1986,129)؛ از نظــر تزیینات 
 Winkelmann,) در گردن و ســینه با مهرگاره 5 تا 7، چالگارى
 1994, 174-184, Abb.11, 12; Jarrige and Lechievaller,
 Shaffer,) 3524-522 ,1979)، دامــب ســادات, fig. 38; 40
fig.53.1 :1978)، نیندوارى (Casal, 1966,14-15, Pl.XV.b)؛ 
از نظــر فرم مخروطــى صورت، آرایش مــوى، تزیینات گردن و 
 Winkelmann, 1994,188,) ID18ســینه با نمونه هاى ناشــارو
Abb.13, No 8-11)، دبرکــوت (Shaffer, 1978, fig.53.1,6)؛  
با نمونه هاى  جنوب افغانســتان از نظر فرم صورت و آریش مو با 
Shaffer, 1978,146-49, fig. 3.39b, No6-8-) 4موندیــگاك

 ،(Shaffer, 1978,146; 165:fig.3.50:c) 9)، ده مرآسى گوندآى
و  در ترکمنســتان از نظر فرم مخروطى ســر و صورت به عنوان 
 Masson and Sarianidi,) فرم اولیه در نمونه هاى گئوکســور

تصویر7- پیکرك بشگرد.
ماخذ: (موزه مردم شناسی بندرعباس)

پیکرك هاى گلى انســانى  نو یافته  اســتان هرمــزگان،  حوزه فرهنگى 
بلوچستان، جنوب شرق ایران
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره21، شماره 3، پاییز 1395

1972, 82-3, fig.21; Gupta, 1979:fig.2.19,No9; Müller-
Karpe, 1984)؛   قابل مقایســه هســتند. پیکرك شماره 5 از 
نظر فرم ســر، صــورت و باال تنه با نمونه هاى دره ســند، کولى 
 Shaffer,)1-4 موندیــگاك   ،(Jansen,1986,106, fig.70)
fig. 3.39b, No4-5 ,49-1978,146) و فرهنــگ گئوکســور و 
 Masson and)  نمازگاه 3 در ترکمنســتان قابل مقایســه است
Sarianidi, 1972, 13; Gupta,1979,95: fig.2.23; Müller-

.(Karpe 1984,  Abb. 29. 6-8; Abb. 34

جمع بندی

پیکر ك هاى مورد مطالعه، بیشــتر به صورت ایســتاده ساخته 
شــد ه اند و مرکز ثقل آنها، بخش پایینی بدن اســت و اندا م هاي 
مربوط به بــاروري مورد تأکید قرار گرفته اند. این تأکید مى تواند 
ادامه سنتى نشانۀ الهه مادر باشد همچنین این ادامه سنت مى -

تواند، تداوم نوعى اعتقاد به جــادو و نیروى متافیزیکى بوده که 
در اثر ساختن این گونه پیکر ها، همراه با آن حاصلخیزي و ثروت 
رو به فزونی  مى گذاشــته اســت. بنابراین هنر عامل توانایی بود 
که بر طبیعت نفوذ و به شــکل الهه اعمال نفوذ می  کرده اســت 
(پــرادا، 1357، 15). در یک نــگاه کلى، پیکرك هاى مجموعه با 
نمونه هاى مهرگاره قابل مقایسه هستند؛ نمونه هاى مورد مطالعه 
در بخش هایــى از تزیینات، اغراق در جهت تأکید، به شــاخصى 

هنرى تبدیل شده است. این شاخص تأکیدى مى تواند وسیله اى 
به منظور زیبا یى شناســى هنرى- متافیزیکى براساس نوع آرایش 
پیکرك ها پیشنهاد گردد. در این مجموعه، پیکرك هاى شماره 1 
تا 4 بشــگرد از نظر فرم، آرایش مو و تزیینات سر و گردن عالوه 
 بر نمونه هاى معروف به الهه مادر به دســت آمده از حوزه فرهنگى 
بلوچســتان به ویژه زاب که شــباهت نزدیکى دارند؛ با نمونه هاى 

مهرگاره به ویژه 6 و 7 قابل مقایسه هستند. 
از نظــر زمانى، پیکرك هــاى مجموعه مــورد مطالعه به ویژه 
نمونه هاى بشگرد، با نمونه هاى مهرگاره 7 به ویژه b 7 و c 7، یعنى 
نیمه هزاره ســوم پیش از میــالد، از دوره فرهنگى هاراپا در کنار 
 Lamberg-Karlovsky) 2نمونه هاى هم افق فرهنگى شهرسوخته
and Tosi, 1973, fig.28) در سیســتان ایران، موندیگاك4-1 و 
ده مرآسى گونداى (Casal, 1961; Shaffer, 1978) در جنوب 
 Masson and) افغانستان و گئوکسور و نمازگاه در ترکمنستان
Sarianidi, 1972; Gupta, 1979) تاریخ گــذارى نمود. نمونه 
پیکرك تل مارون نیز با توجه به بافت فرهنگى کشف شده، مربوط 
به اوایل هزاره سوم پیش از میالد است. از این رو مى توان براساس 
این مجموعه، که در داخل شــبکه ارتبــاط فرهنگى هند و ایرانى 
(مابیــن بلوچســتان پاکستان-بلوچســتان ایــران)، از طریــق 
شهرســوخته حوزه فرهنگى سیستان ایران، از طریق موندیگاك 
و ده مرآســى گونــداى در افغانســتان، و گئوکســور و نمازگاه 
درترکمنســتان و نیز مســیر مکران به هرمزگان را تأکید نمود. 

نتیجه

سپاسگزاری

براساس مستندات کنونى، این الهه ها هرچند ریشه فرهنگى-
تاریخى در مهرگاره، بلوچســتان پاکســتان دارند، اما بر اساس 
تفاوت هاى جزئــى مجموعه مورد مطالعه به مانند تفاوت در نوع 
روش کنده کارى در نشان دادن آرایش مو و تزیینات، برپایه نوع 
فرم پیکرك ها، و نحوة شکل گیرى صورت، چشم و دست، به عنوان 

از آقاى عباس نوروزى و ســرکار خانم ســمیه پودات از میراث فرهنگى اســتان هرمزگان و موزه بندرعباس به خاطر همکارى  هاى 
صمیمانه  شان بى  نهایت قدردانى مى  گردد.

هم افق فرهنگى با نمونه هاى ســند پیشــنهاد مى  گردد؛ از این رو 
مى توان نمونه هاى مورد مطالعــه این پژوهش به عنوان الهه هاى 
مادر محلى در فرهنگ بلوچســتان ایران، معرفى شوند و بشاگرد 
را به عنوان منطقۀ جدیدى در مطالعات هنرى- باستان شناسى در 

مطالعات حوزه فرهنگى هند وایرانى (بلوچستان) در نظر گرفت.

پی نوشت  ها

1  Denis Schamndet-Besserat.
2  Mircea Eliade. 
3  Kachi Plain.
4  Mehrgahr.
5  Chhalgari.

6  Nausharo.
7  Damb Sadat.
8  Sur Jangal.
9  Dabar Kot.
10  Mughal Ghundai.
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11  Nal.
12  Nindowari.
13  Zhob.
14  Lorali.

15  قابل ذکر اســت منطقه زاب و لورالى به واســطه مرحله فرهنگ زاب، 
 .(Dani, 1969; 1988, 20) ارتباط  با دامب سادات را برقرار مى سازد

16  Deh Morasi.
17   پیکرك از دوره فرهنگى هارپا به دست آمده است.  

18  با این تفاوت که نمونه هاى ناشــورا بدون دســت ســاخته شــده اند. 
همچنین وینکل من این گونه را به عنوان مرحله آغازین کولى معرفى مى کند. 
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