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 باستاناز تاریخ شرق های انسانی پیشپژوهشی نو درکاربری پیکرک

 مشکالت تفسیر یک اثر
 

 2، حسن اکبری1مرتضی حصاری
 

 (18/10/1395پذيرش:     09/12/1394: دريافت)

 

 هچکید
قصد صورت کامالً آگاهانه و با  شود که بهمي هايي برخوردشناسي به دادههای باستاندر کاوش
های نمادين موارد پیکرکاند، يکي از اين داده و مورد استفاده قرار گرفتهییرشکل خاصي تغ

ها شناسي هستند که وجود شمار فراوان آنهای باستانترين يافتهها از رايجهستند. پیکرک
زندگي شامل مسائل اقتصادی، اجتماعي و ادراکات  ها در تمام جوانبگیری از آناز بهرهنشان

داد و  سنگي جديد رخسازی جهش بزرگ فرهنگي بود که در پارينه. پیکرکگرددمي
ها را نماد اسطوره يا قرباني همچنین گونه دادهدهنده يک فرايند پیچیده اجتماعي بود. ايننشان
اند. های مذهبي و تعدادی نیز مجسمه تزيیني و بازيچه نامیدهباروری يا ايزدبانو و تمثالالهه

و  بر بزرگي سینههاست و تأکید های مادينه نقطه مشترک برهنگي آنتمامي پیکرکتقريباً در 
شده و های گلي معموالً خردبودن و زايمان دارد. پیکرکتر از همه تأکید بر باردار شکم و مهم

ه و های مادينه گلي يا سنگي و... هستند که شکستاند و تعداد اندکي از پیکرکدور انداخته شده
 اند.ريز نشدهدور

شناسي، کاربری شناختي و مردمدراين تحقیق سعي خواهد شد با استفاده از مدارک باستان
ها در نقاط مختلف ها را تبیین نمايیم و معتقديم که اين پیکرکگونه پیکرکتعدادی از اين

ن جامعه، ها را در متاند و بايد معنا و کاربرد آنآمده دست های متفاوت بهجهان با فرهنگ
ها شک اين پیکرک داده مطالعه نمود و بدون شناسي مبدأ آنشناسي، اسطوره و مردمباستان

                                                                                                                                        
  .edmhessari@yahoo   ، دانشگاه هنر اصفهان،شناسيدانشیار گروه باستان .1
 hassanakbari181@yahoo.com    ،اصفهانشناسي، دانشگاه هنردانشجوی دکتری باستان. 2
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نمودند؛ تفسیرهای مختلف نیز شايد بدين روز ايفا مي نقش بسیار مهمي در آيین جامعه آن
ها دهگونه داها را نیافته و مشکل اساسي در شناسايي کاربری ايندلیل است که کاربری پیکرک

مانده، نمود  جای شناخت تمامي مسائل عقیدتي است که در فرهنگ مادی و وسايل بهعدم
ها شکل تعمیم داد، چون کاربری آنهای هماند، همچنین يک تفسیر را نبايد به تمامي دادهنیافته

را تا عصر  تاريخي از شناسي امتداد عقايد پیشهای مردممتفاوت است و در انتها با ارائه نمونه
 حاضر مشاهده نمود.

 مردانه، کاالنشان. زنانه، پیکرک از تاريخ، پیکرک : اسطوره، پیشکلید واژگان

 مقدمه

های آيد، پیکرکدست ميشناسي بههای باستانشناسي که در حفاریباستانيکي از مدارک 
سازی در تمام پیکره اند.پرداخته شدهو  منظور و اهداف خاصي ساختهنمادين هستند که به 

شناسان شناسان و باستانداليل مشترک رايج بوده است و هنردلیل و يا  جا بهجوامع و هر 
مختلف تعبیرات و تفسیرات گوناگوني دارند. ها در جوامعمتعددی درباره کاربری اين پیکره

داد. جديد رخ  سنگيسازی جهش بزرگ فرهنگي بود که در پارينهبعدینمادسازی، تمثال و سه
های مادينه از گل، های گلي، نمادهای سنگي و گلي، نقوش برجسته و پیکرکساخت پیکرک

ها يکي از مسائل ادراکي سنگ و استخوان نشان از يک فرايند پیچیده بود. وجود اين پیکرک
ات و از تاريخ است. فرآيندی که در آن انسان ادراک انگیز در حوزه پیشو بحث برانگیزچالش

ذهني را تبديل به بعد نمايد و در حقیقت توانست عقايد خود را توانست از يک مفهوم مطلق 
داد، ديداری ارائه دهد و پايه رسانه را زمان با گفتار انتقال ميمسائل مربوط به خود را که تا آن 

سنگي پارينه انسان درريزی نمايد. بايد اين نکته را يادآور شد که آغاز تغییرات در ذهن پي
گیر شده است سنگي جديد و نوسنگي اين موضوع همهداده است، ولي در پارينه میاني روی
سنگي، با تر مانند نوسنگي و مس(. با ورود انسان به مراحل پیشرفته15-11: 1368)جنسن، 

زياد  نمايیم که به احتمال بسیارای در امر معیشت و مسائل اجتماعي برخورد ميتغییرات عمده
ها در موضوعات عقیدتي انسان بسیار بوده و باعث تحوالت اساسي در زمینه آنبازخورد

ای از تاريخ ذهن انسان دادن نقطه ادراکات شده است. اين مقاله کوششي اندک است بر نشان
های جديد در اين موضوع شود اين مورد را نیز بايد يادآورشد که که شايد باعث ايجاد پرسش

مانده نمود جای  ي کار در اين است که مسائل عقیدتي در فرهنگ مادی و وسايل بهپیچیدگ
ها از گونه موارد آيیني هستند، ولي تفکیک آن بخش ازاند، و درست است که اشیا تعالينیافته
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از تاريخ بسیار پیچیده است. به احتمال زياد کاربری اشیا  شناسي پیشوسايل عادی برای باستان
يي و متعالي بايد توسط يک فرد متعالي و الوهي انجام گیرد، اين حضور انسان متعالي را ماورا

های ديگر که پاسخ چگونه بايد تبیین نمود؟ مکان اين مراسم آيیني کجا بوده است؟ و پرسش
 گنجد.ها دراين مقال نميبه آن

داده  پاسخهای زير که اهداف بحث نیز هست دراين نوشتار سعي خواهد شد به پرسش
ها زينتي هستند و اگر نیستند ها چیست؟ آيا اين پیکرکشود که علت ساخت اين پیکرک

کساني توانايي توضیح ها چیست؟ و چهها چیست؟ مشکل تفسیر وتببین اين پیکرککاربری آن
نو به نقد برخي ازپژوهشگران شده با نگاهيها رادارند؟ در اين تحقیق سعيدر مورد اين پیکرک

های که شاخصه اند بپردازيم، در حاليها تمرکز يافتهگونه دادهکه بیشتر در عملکرد اين
فرهنگي کمتر مورد توجه آنان قرار گرفته است. همچنین سعي خواهد شد که مبنای نظری میان

 دهیم و از بعضي مفاهیم انتزاعيها قراردادهها، بستر و محل هويداشدن اينگیری بر پیکرهنتیجه
کودکانه و يا نظام مادرساالری پرهیزکرده و به اين نمادها، کارکرد همچون مادرخدايي، بازی

 شويم.ها قائلمکان و محل يافت آن وتک و يا چندگانه با درنظرگرفتن مقتضیات زمان 

 پیشینه پژوهش
وط اين بخش از مقاله شامل دو قسمت، بخشي مربوط به مطالعات در ايران و بخشي ديگر مرب

 توجه است وجوانبشده در ايران نیز جالب  های انجامبه خارج از ايران است. پژوهش
که به ای استنامهها پاياناند، هرچند که کامل نیستند. يکي از آنخاصي را مدنظر قرار داده

نامه ديگری نیز از لحاظ (، همچنین پايان1373ها پرداخته است )میری، شناسي پیکرکريخت
(. درمیان مقاالت، 1383روز، همايوناه زن به بررسي اين آثار پرداخته است )فرشيجايگ
نژاد، گان به اين موضوع پرداخته است )زابليای چاپ شده که از ديد پرستش و الههمقاله

(. در يک 1389گردد )طاهری و طاووسي، نوعي مشاهده مينظر در مقاله ديگر به  (. اين1388
اند )مرتضوی و سلیماني، دادن به زمین پرداختهنظر برکتموضوع را باپژوهش ديگر اين

شده نیز که در نوع خود جالب است، منتشر 1های حاجیالر(. تحقیقي ديگر درباره پیکرک1390
 چندان (. يک کار ترجمه به نسبت کامل هم در گذشته نه1389است )فیروزمندی و کزازی، 

ای در مورد (. در سال گذشته نیز مقاله1380بشرات،  دور به چاپ رسیده است )شمانت
خیزی منتشر شده است که کارکرد اقتصادی و باروری های هالل حاصلهای محوطهپیکرک

در خارج از  (.1393نمايد )شیرازی و ديگران، ها عنوان ميپیکرک زمین را علت ساخت اين
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 2ای از برومننامهها شامل پايانترين آنمهمشده که ها منتشر ايران نیز مطالبي مربوط به پیکرک
نیز در کتابي در مورد  3(. پیتر يوکو1958های جارمو بحث نموده است )برومن، درباره پیکرک

های مصر و های دوره پیش از سلسلهها را با نمونهباستان پرداخته و آنهای انساني شرقپیکرک
های يک نیز در مورد پیکرک 4يوسف. عفر بار(1968نوسنگي کرت مقايسه نموده است )يوکو، 

نیز  5داگالس بايلي .(1980يوسف، ای منتشر نموده است )بارمحوطه خیامي در دره اردن مقاله
 6(. ريچارد لژر2005های نوسنگي منتشر نمود )بايلي، پیکرکعنوان نتیجه تحقیقات خود را با 
عنوان های زنانه را به یه منتشر نمود و پیکرکهای روستانشیني اولنیز در کتابي درباره پیکرک

تمام اين نظرات جالب  (.2011از تاريخي معرفي نمود )لژر،  نمادی از يک دين ناشناخته پیش
های انسان هوشمند امروزی بعد از گذشت و جذاب است، ولي آيا افکار، احساسات و ارزش

کننده همان افکار ما منعکس داده است. آياهزاران سال همان است که در گذشته رخ 
های جغرافیايي و زماني، توجه به تفاوت احساسات انسان چند هزار ساله پیش است؟ آيا با

توانیم با تعدادی بیني انسان گذشته و ايدئولوژی او را ميگذشته، جهانی انسان هانگراني
کننده ها منعکسي، پاسخعلمپیکرک شکسته تفسیر نمايیم و بدانیم در بسیاری از تفاسیر غیر

 های انساني گذشته نیستند، بلکه تعريفي کوچک از بديهیات فرهنگي هستند.فرهنگ

 روش پژوهش
گرفته و های بنیادی صورتپژوهش حاضر دارای نظام کیفي و راهبردی است و براساس هدف

ای ه کتابخانهشیوها به اندوزی دادهاز نظر روش توصیفي، تطبیقي و تاريخي است. روش يافته
های مورد نظر و ها از منابع معتبر استخراج شده است. مطالعه نمونهانجام شده و تمامي آن

پذيرفته است. اساس تحلیل بیشتر بعد زماني و مکاني صورت ها با يکديگر در يکتطبیق آن
 ای است.های کتابخانهمتکي بر اطالعات و يافته

 های پیکرککاربری
سنگي جديد آغاز و باستان از پارينهانساني سنتي طوالني است که در شرق  هایساخت پیکرک

تا عصر حاضر نیز ادامه دارد. کارکردهای گوناگوني نیز برای اين اثر عنوان شده است که 
ها کمتر منطق علمي کردن نیست، هر چند تعدادی ازآنها قابل ردکدام از آن توان گفت هیچمي

کتبي دارند تا يک اصل علمي. تعدادی از اين فرضیات و نظريات به دارند و بیشتر سمت م
نژاد، اند )زابليانسان بودن زن انگاشتهدهنده اَبرها را نشانشرح زير است. بعضي اين پیکرک
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گردد. در کتابي ديگر که در هايي از فمینیسم در اين عقیده مشاهده مي( هرچند نشانه1388:34
به سخن ديگر مردمان متعلق به آن اعصار »کند شود عنوان ميمشاهده مي هم نشانه فمینیسم آن

مؤمنانه ايمان آوردند که جهان نمودی است از تمامیت و کمال جنسي زن و هرگاه اين 
جنسي با روان زنانه نیرومند در جامعه بیامیزد، سعادت و شادماني جامعه بر مبنای نزديکي کمال

رسند که جايي ميعقايد تا به( بعضي1371:80)الهیجي و کار، « شودبه طبیعت، قابل وصول مي
کردن زمین است )گیمبوتاش، شوند اين نشستن و تکیه برزمین نوعي بارورمدعي مي
شناختي صفت ( حتي ويل دورانت معتقد است چون مردان در گذشته از نظر زيبايي319:1972

اند )دورانت، به ساخت اين آثار نمودهم دانستند اقدازيبايي زن مي فربگي را دلیل مهم
بانوان شکل را نیز جز ايزدهای دوکي (. بعضي از محققان نیز حتي پیکرک1365:101

از تاريخ تا دوره  شده در ايران پیشای ساخته هاند و تمامي پیکرکخیزی معرفي نمودهحاصل
بانو ها را ايزدانساني آندر بینش  گرفتن بُعد زماني و تغییرات اساسيساساني را بدون در نظر

اند )البته مادر نسبت دادهگان ها را که به الهه(. پیکرک1389نامند )طاهری و طاووسي، مي
گان نسبت دهیم و ارائه اين نظرات احتیاج به توان همه را به الههربط هم نیست( را نميبي

 تاريخ دارد.از  اجتماعي دوره پیش تفسیر و تحلیل تمامي شرايط

نظر نمايند هرچند قوی به ها نیز مينمودن انسان بعضي نظرات نیز حاکي از قرباني
های انسان و حیوان در کنار هم در نظر اين محقق وجود پیکرک (. به42:2011رسند )لژر، نمي

های گر پیکرکهمین پژوهش گاه است.گونه در قربان شدن هر دوگر قرباني معابد شايد نشان
گروهي از  (.22نمايد )همان، از تاريخي معرفي مي نشانه از دين پیشعنوان يک  زنانه را به

دانند که در جامعه طبیعي مي دادن به نیروهای مافوقمحققین کارکرد اصلي آنان را شخصیت 
ها را شده و خشم آنها را خواستار توانستند رحم آناقامت داشتن و از طريق آنان مي

تباری را مطرح شناسان نیز بحث مادر( تعدادی ديگر از انسان241:1993رونشانند )بیولیو، ف
حالي (. اين در 1372دانند )آزادگان، ساالری ميها را نشانه جامعه مادرگونه دادهکرده و اين

ده هاست که به فراموشي سپرکه اوايل قرن بیستم اين نظريه تقريباً بحث و رد شده و سالاست
ها نمايش نقش زن در امر اين پیکره نظر برخي کاربری مهمبه  (.6:1988)ريوس،  شده است

گونه  (. برخي محققین نیز بر اين باور بودند که اين96:2003تولد بوده است )گارفیینکلي، 
همین محقق کاربری برخي از  .(66:1996ها اجداد و مردگان جوامع اولیه هستند )ويتل، پیکره

شناسي داند )همان( و نمونه قومجنسي به نوجوانان ميها را جهت آموزش مسائل کرکپی
(. برخي نیز کاربری اين 18:1983اند )ويت و میدو، را نیز در آفريقا معرفي نموده جديد آن
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دانند )رولر، زخم ميها را جهت جادوگری و حفاظت اعضا خانواده از باليا و چشمپیکرک
راه به پرستش نیز در يکي از نظرات خود معتقد بود که از اين  7بسراتدتشمان .(1999:37

( و در نظری ديگر بر اين باور است که 110:1998بسرات، پردازند )شماندتاموات خود مي
(. 60:1997مثل است )همان،  جنسي و تولید بر تمايالتاين آثار نشانه اسطوره خلقت با تأکید 

رابطه وجود دارد که معتقد است پیکرک زنانه را مردان جهت تحريک  نظر ديگری نیز در اين
آمده که با حرارت  دست هايي در الحبه عراق بهپیکرک(. 129:2004اند )نلسون، زنان ساخته

 دانند که بهو پسری ميگران اين آثار را متعلق به کودکان دختر اند و پژوهشآفتاب خشک شده
ها شدن آنکه استفاده مدام از آنان باعث شکستهاند، زيراستفاده کردهها اعنوان عروسک از آن

(. 48:1997بسرات، اند )شماندتريز انداختهداني يا محل دورشده و بعد از شکستن داخل زباله
ای تعامل میان انسان حمل گونه های کوچک و قابلبرخي از محققین نیز معتقدند که پیکرک

گونه (، همچنین محققي کاربری اين20:2005کند )بايلي، ايجاد مي زمیني و جهان ماورايي
نیز معتقد  8الیاده(. 1930:45داند )میرس، پیکرک را ياوری و خدمت در جهان پس از مرگ مي

اند و بايد آمده دست های متفاوت بهها در نقاط مختلف جهان با فرهنگاست که اين پیکرک
شناسي مبدا آن مطالعه نمود، بدون شک نقش ن جامعه و باستانها را در متمعنا و کاربرد آن

 (.1986، 37کرده است )الیاده، روز ايفا ميبسیار مهمي در آيین جامعه آن 

 کارکرد زایمان
(. حال با کمي 416:1968نمايد )يوکو، زايمان را يوکو عنوان مياولین اشاره در مورد آيین 

های زنانه نمايیم. پیکرکا را در مورد اين کارکرد بحث ميهگونه از پیکرهتوصیف ظاهری اين
بوده،  رنگ مشخصمعلوم يا کمها ناگاه آناند. شرمتصوير کشیده شدهمعموالً برهنه به

سر و در اندک موارد با سردوکي يا عادی،  برجستگي سینه زياد و کامالً بزرگ است، بدون
کم و حجم بزرگ شکم، ران و بازوان های بزرگ ش، چینساختار عضالني نامشخص

اند و يا اگر هم های زنانه ساکن نشستههاست؛ بیشتر پیکرکهای اصلي اين پیکرکمشخصه
حرکتي در آن نمايان است که از زن باردار جز اين نیز انتظاری نیست. معمواًل ايستاده، بي

تر و در نه از حد متوسط بزرگشده، سیها با پاهای تااند، حالت آنها توپُر ساخته شدهپیکرک
دلیل بوده که برای سازنده گذاشتن شايد بدين نمايشمسأله زايمان اغراق دارد. البته نشسته به 

های ايستاده تعادل کمتری دارند و بايد که پیکرکبخشي به پیکرک مهم بوده در حاليتعادل
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های سنگي پیکرکلطبع در مسپشتیبان داشته باشند هر چند که در اواخر دوره نوسنگي و با
 فروغ هستند.نشسته بسیار کم

هاست و تأکید بر بزرگي سینه های مادينه نقطه مشترک آنتقريباً برهنگي در تمامي پیکرک
بودن نیست. دادن زنبودن زن و زايمان دارد و فقط نشانتر از همه تأکید بر باردارو شکم و مهم

به های مربوطتوان فهمید که بخششده به سادگي مي ن يافتکه از مقايسه تنديس زناطورهمان
دست جنبه فرعي داشته و خالصه و ها، شکم و لگن مرکز توجه بوده و سر زايندگي يعني سینه

ها هیچ هدفي از نمايش دهد که در ساخت آنها نشان ميگونه پیکرکشده است. تحلیل اين
يک زن در حالت زايمان يا بارداری است، حتي  فرد خاصي نبوده و مالک فقط نمايش اعضا

دهنده انسان شد که کدام نشانها قائل سني برای پیکرکتوان تفاوت سختي ميتوان يا به نمي
اند و تعداد اندکي شده و دورانداخته شده های گلي زنانه معموالً خردپیر يا جوان است. پیکرک

اند که شايد به اين هستند که شکسته و دورريز نشده های مادينه گلي يا سنگي و...از پیکرک
اند. پژوهشي اند و شايد کاربری عمومي داشتهدلیل باشد که هنوز کاربری خود را پیدا نکرده

های دهد نوع کاربریشده که نشان ميمنتشر  9الغزالهای زنانه عین کامل درباره پیکرک
های سنگي قطعاً جنسیت پیکرک اين محوطه ها از جنس گل و سنگ تفاوت دارد. درپیکرک

های شکم، حجم بزرگ ران و ساختار عضالني احتماالً دلیل چین ها مشخص نیست، بلکه بهآن
که در نمونه سنگي فاقد سینه  های گلي سینه برجسته داشته در حاليپیکرکمؤنث هستند. 

آمده  دست های گلي در داخل خاکستر و يا فضوالت بهاست، همچنین نمونه
شده است.  (، ولي نمونه سنگي در معبر اصلي روستا يافت44: 1380، بسرات)شماندت

جايي اتکا داشته باشند، ولي انواع گلي کوچک، های سنگي نسبتاً بزرگ و بايد به پیکرک
های اند، ولي پیکرکعمد منهدم شده شده بههای متالشيبیشتر پیکرکاتکا هستند. نشسته و با 

نام  شده بههويوک اتاقي يافت در چاتال (.43: 1380، بسراتشماندتاند )نگي سالم ماندهس
در قسمت باالی ديوار اتاق  آمیزی شده بود.معبد قرمز که تمامي آن با رنگ قرمز رنگ

نر شده که پاهايش را باز نموده و در حال زايمان سه گاو گذاشته  ای از الهه مادر کارمجسمه
شده بود که های پايین ديوار ايجاد تصاوير ديگری از زنان در حال زايمان در قسمتاست. 

 .(93:2005شايد اين اتاق جهت اتاق زايمان مورد استفاده قرار گرفته است )تیت، 
با وضعت دوره روستانشیني و احتیاج به نیروی کار فراوان درمزارع، خانواری موفق بود که 

و میر نیز در نظر داشت که نرخ مرگ و اين موضوع را هم بايد در  جمعیت کاری آن زياد باشد
های واگیردار خطرناک مانند وبا و طاعون و... بسیار باال بوده دلیل رواج بیماری اين جوامع به
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داری و ولد، آبستني و نگه های زنانه موضوع زاداست. در نظر داشته باشیم که بیشتر پیکرک
رسد علت وجودی اين نظر ميگذارند تا فقط نمايش يک زن. به ينمايش مکودک را به

دادن به زمین، زيرا که خود  بودن يا برکتها زايمان و ازدياد جمعیت است تا الهه پیکرک
که با ساخت اين آثار به زمین برکت دهد. کار دارد تا اينجامعه کشاورز احتیاج به نیروی

توان گفت در يک گستره مکاني بزرگ تعلق دارد که ميهای مؤنث به سنت طوالني و پیکرک
آيا  اند.ها تا میان فضوالت يافت شدهها را در تمامي نقاط زندگي انسان مانند معابد، زيارتگاهآن

هايي مانند ايشتار، سنگي نشان قديمي از الهههای زنانه در دوره نوسنگي و مسوجود پیکرک
دلیل اين  رسد، بهنظر ميبته يک نظر بسیار ضعیف به ناهید، آفروديت و غیره است که ال

مدت باعث ای از زايمان هستند تا ايزدبانو و اين تداوم بلندهای زايمان، استعارهبرهنگي و نشانه
ای از نهافساهای فناوری و تغییرات اجتماعي است. ها برای پیشرفتتغییراتي در نوع ساخت آن

زا را تنها نام آل است که در باور عامه اگر زن تازهانیان به يک موجود خیالي در میان اير
گونه از موجودات اهريمني رساند. آل يک آيد و به او آزار يا آسیب ميبگذارند، سراغش مي

است. در باورهای  روسیههايي از جنوب میانه و بخشدر باور مردمان قفقاز، ايران و آسیای 
دانند حمل مي ها را اهريمن وضعدلیل آن اينهاست، به انسانمثل ها در تولیدسنتي نقش آل

که موجوداتي مانند آل (. اين احتمال وجود دارد که در گذشته برای اين222: 1361)عناصری، 
عمد نابود  ها را بهها ساخته و آنقرباني مانند اين پیکرکبه زائو صدمه نرسانند يک نظر 

انداختند. البته برای اثبات اين فرضیه ريزهای خود ميالت و يا دوراند و در میان فضونمودهمي
نظر داشت که در ثبات احتیاج دارد و بايد اين موضوع را مدبه مدارک و شواهد محکم و با

الغزال زير در عین  گرفت، برای نمونهقرباني نیز اعمالي انجام ميگذشته نیز برای امور نظر 
اند که شکل مارمولک نموده های بهدام به دفن پیکرکهای خود اقکف ساختمان

ها جادويي گونه پیکرکنموده که کارکرد اينالنهريني ثابت اساس متون بینبسرات برشماندت
(. 56:1997بسرات، کرده است )شماندتزخم و نحوست محافظت ميبوده و خانه را از چشم

(. 55شده است )همان، زی و سالمت سگ ميالغزال باعث ازدياد رو های سگ در عینپیکرک
شده است )کويجت، و در جای ديگر انداخته  عمد جدا ها سر بهدر بسیاری از اين پیکرک

کردن و ها در وهله اول احتمال قربانيرساندن و شکستن پیکرکهرچند که آسیب .(150:2000
ها را تعويذ و دعا جهت حفظ از بردن دشمن را نشان دهد. برخي محققین اين پیکرهيا از بین 

البته اين امکان وجود دارد که چنین  (.1386:23داند )الیاده، ها ميباليا و ازدياد و تکثیر آن
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ای ديگر کاربری شکل پیکرک در نقطه که همینهايي در ديگر وسايل نیز باشد و يا اينکاربری
 ديگری داشته باشد.

 های مردانهکارکرد پیکرک
های زنانه دارند. در تحقیقي جامعي که اين ها تفاوتي با پیکرکی مردانه و کاربری آنهاپیکرک

ها ها را به مردان نسبت داده و حتي بعضي از پیکرکاواخر منتشر شده تعداد زيادی از پیکرک
آغوشي های از همنمونه. (160-2: 2011های جنسیتي معرفي کرده است )لژر، را فاقد نشانه

صخره اردن )کوک و بويد،  و عین (83:1967)مالرت،  جفت نیز در آناتولي هایپیکرک
هايي نیز از تپه يحیي )میدوو و لمبرگ کاروفسکي، شده است. نمونه( يافت 399:1993
های ( در کاوش41-3های ، شکل199-193: 1980يوسف، ( و خیامین در لوانت )بار14:1970

جنسه هستند.، در بعضي از از نظر جنسیت مبهم و يا دو اند کهشناسانه يافت گرديدهباستان
آمده که بدن زنانه دارای جنسیت مردانه است )استکتیس،  دست هايي بهها نیز نمونهمحوطه
در موريبط نیز . (Steketis، 1972: 25-27 pl: 50:1،51:1،52:1)( 50،1، جدول 25-27: 1972

ا سینه و ناف ندارند )کانتونسون و همکاران، همعمول است آنهای زنانه غیرظاهر پیکرک
الغزال در در عین .(Contenson et al.، 1966: 170-173 & pl 2)(2جدول  173-170: 1966

شده که دارای دو سر هستند )گريسون، ای هويداهای شکستهنزديکي امان پايتخت اردن پیکرک
آيد، وجود ميز يک خدای ازلي به های شرق، زايش و بارداری اولیه ا(. در اسطوره43:2000

شوند. خدای نامو، در مصر آتوم نامیده مي النهريننام زروان، در بیناين خدايان در ايران به 
جنسه و يا دوسره های دوهای يونان نیز کرونوس است. آيا ممکن است پیکرهازلي اسطوره

رود که ايان ديگر به کنار ميها باشد که بعد از خلق خدنشانه خدای بزرگ ازلي در اسطوره
های متعلق به نوسنگي سیلک در اليهالبته اين فرض نیز احتیاج به شواهد قوی دارد. از تپه 

جديد يک پیکره استخواني که متعلق به دسته چاقوی سنگي بوده يافت شده است )گیرشمن، 
خود را گرفته و سر  ها تفاوت دارد مردی دو دست(. اين پیکره کمي با ديگر نمونه183: 1379

نمايد، دامن بر تن و کالهي رسمي را ادا ميرسد حالت احترام نظر ميبه پايین دارد، به 
 برسردارد. احتماالً اين پیکره صرف تزيین تراشیده شده است.

 کاربری تجاری و شمارشی
حفاری  تازگي شهرنشیني هستند و بههای آغاز هايي که متعلق به دورهدر برخي از محوطه

های خاص هستند، برای نمونه در محوطه سفالین اند که در مکانهايي يافت شدهاند، پیکرهشده
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در پیشوا مکاني که به احتمال زياد مرکز تجاری بوده تعداد زيادی پیکرک حیواني متعلق به 
که ، زيرانمايندزمان خود کامالً همراهي ميهای همنوشتهآمده که با گل دست گوسفند و بز به

های آن است )حصاری، ها مربوط به حیوانات مانند گوسفند و بز و فرآوردهنوشتهمتن گل
کار نشان هستند که برای شمارش کاالی تجاری بهای کاالها نیز احتماالً گونه( و پیکرک2011

اين ها نیز پذيرفته و احتمال دارد در ديگر محوطهتازگي انجام  روند. اين پژوهش بهمي
توزيع يک کاال و و توجه به اين موضوع که شهرهای اولیه مرکز تهیه موضوع صدق نمايد. با

های گذشته است )اکبری، داری يکي از تجارتفرآوردهای آن هستند و اين موضوع که برده
شده فروش و يا فروختههای آمادهدهنده تعداد انسانها نشان(، شايد بعضي از پیکره12: 1378

 شند، هر چند اين موضوع نیز به پژوهشي گسترده احتیاج دارد.با

 چگونه باید نتیجه گرفت
 ها مخصوصاً اگر بهشناسانه ناقص بوده و تفسیر آنهای باستانتوجه است که داده شايان

توان نظر يا ای از شواهد قوی ميو با مجموعه گیرد بسیار مشکل است صورت منفرد انجام
های شناسانه معقول و منطقي به استنتاجو رسیدن به يک نتیجه باستانالم نمود ای را اعفرضیه

شناسي به های باستانهايي احتیاج دارد که از کاوشدقیق و بسط و گسترش آن به ديگر داده
تر و بايد با دقت بیشتری ها پیچیدهتر بوده، تفسیر آنها کهنآيد. هر چه اين دادهميدست 
 با هايي که متعلق به عقايد و ادراکات مردمان يک دوره هستند.مخصوصاً داده پذيرد انجام

ها در اندازه توزيع و پراکندگي انسانشويم که همها متوجه مينگاهي به پراکندگي اين پیکرک
داد که  ها به اين پرسش پاسخشايسته است پیش از بحث درباره کاربریو  دوران خود هستند

ها همان تفکرات گذشته است. درست زاران سال احساسات و تفکرات انسانبعد از گذشت ه
های زماني، گونه در يک رده قرار داريم، ولي گستره جغرافیايي، تفاوت است که از لحاظ

نموده است و مشخص نیست که تنوعات فرهنگي و اعتقادی احتماالً از لحاظ تفکر بسیار جدا 
حاضر مطرح است. البته امون خود هماني است که در حالِهای جهان پیرها و پرسشنگراني

های مناسب و حذف بعضي تعصبات واهي و باورهای ذهني احتماالً ما را در دستیابي به پاسخ
شناسانه فقط دار جديد کمک خواهد کرد. در اين میان تفسیرهای باستانهای هدفطرح پرسش

پردازی در اين موضوع بايد از ی نظريهبرا نماياند.ای از بديهیات را روشن ميگوشه
 ها کمک گرفت.نگاری نیز جهت کمک به تفسیر دادهشناسي و قومباستانقوم
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ها و بودن اين پیکرکمدت، استعاری هر حال سه اصل کلي تداوم ساخت طوالنيبه 
 کننده تغییراتسازی که منعکسهای واقعي و احتماالً تغییرات در تصويرنداشتن شاخصه

 ها وجود دارد.اجتماعي و فناوری است در اين پیکرک
ها ممکن است نماد اسطورها يا قرباني برای رفع بال همراه با جشن و يا مراسم اين

دانند که گونه نمادها را نشان الهه مادر و باروری ميعزاداری بوده است. تعدادی از محققان اين
ها ناقص است. و ايزدبانو هستند که بازهم داليل آن که الههداليل قاطعي برای آن ندارند، يا آن

های تزيیني و... باردار، مجسمهکه عروسک، زنانپژوهشگران ديگر عقايدی دارند مانند اين
ها نیز نامشخص است که عمدی يا سهوی است. هستند. علت شکستگي تعداد زيادی از آن

گرفته و يا اصي اين شکست انجامعمد بوده آيا در مراسم خاص و يا برای فرد خاگر به 
به اين عمل نمودن نمادهای مذهبي اقدام های مذهبي و ويرانبردن تمثالدشمنان برای از بین

از تاريخ بسیار ثقیل و  اند. بايد در نظر داشت که جنبه ادراکي و مفهومي جامعه پیشنموده
های ناقص که عقايد مانند دادهشود، زيرا آساني میسر نميسنگین و دريافت اين مفهومات به

نمايیم. های ناقص درک ميها را فقط از همین دادهاند و ما نمود آناند و محو شدهبرجا نمانده
سنگي تا عصرحاضر يکسان بدانیم؟ ادوار گوناگون و در توان از پارينهآيا اين تداوم را مي

ها را با يک ديد مورد توان آنهای متمايز خاص هر منطقه، آيا ميمناطق مختلف با فرهنگ
نظر داشت که ساخت پیکرک ممکن است در هر بررسي قرار داد. بايد اين موضوع را مد

دلیل همین موضوع حتماً در معنا تنوع  ای با يک بینش خاص به خود صورت گیرد و بهمنطقه
گیری ه در نتیجهداشته و مقايسه نتايج مخصوصاً در گستره مکاني و زماني زياد منجر به اشتبا

نگاری شناسي و قومها تفسیر واحدی وجود ندارد. اطالعات باستانگردد. برای اين پیکرکمي
ها نمايد. قطعاً بستر و محل يافت پیکرکها عنوان ميتوابع مختلفي و گوناگوني برای پیکرک

رار گرفته که چه آمده مورد مطالعه ق دست ها تأثیر دارد و بايد بستر داده بهدر عملکرد آن
 هايي داشته است؟کاربردی توسط چه گروه
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