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طبقهبندی زیبا شناختی نقوش هنری سفال های فرهنگ باکون بر مبنای مطالعات
باستان شناسی
طاهره

محمدی 1

 1کارشناس ارشد باستانشناسی پیش از تاریخ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،ایران

چکیده
امروزه با استفاده از مطالعات باستان شناسی می توان به تحلیل های گسترده تری از جوامع باستان دست یافت .سفال به
عنوان زبان بشر در دوران پیش از تاریخ معیار اصلی تحلیل ها این علم است .بررسی نقشمایههای سفالهای پیش از تاریخی بر
اساس سبکهای هنری امروزی میتواند پیوند ناگسستنی احساسات عمیق و ناخودآگاه انسانهای دنیای قدیم و جدید را به
نمایش بگذارد .بسیاری از این سبکهای هنری ،در حالیکه از کهنالگوهای بشری پیروی میکنند ،اما خود را با ظاهری مدرن
نمایان میسازند .فرهنگ باکون فارس ،متعلق به آغاز دورة مسسنگی ،مربوط به حدود شش هزار سال پیش است که مشخصة
اصلی آن ،سفالهایی با نقشمایههای زیبای جانوری ،گیاهی ،انسانی و نمادین میباشد .در این پژوهش ،سعی شده است تا
نقشمایههای سفالهای فرهنگ باکون بر اساس نقش مایه های مختلف دسته بندی و به نمایش گذاشته شود .پراکندگی نقوش
این منطقه باستانی بیانگر محیط زیست غنی و درک بشر از محیط اطراف است.
واژههای کلیدی :فرهنگ باکون ،نقوش جانوری ،نقوش گیاهی ،سفال ،باستان شناسی
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 .1مقدمه
دوره فرهنگی باکون در منطقة فرهنگی فارس واقع در جنوب ایران ،یکی از دورههای پیش از تاریخی با اهمیت محسوب
میشود که متعلق به دورة مسسنگی قدیم ( ۴۲۰۰تا  38۰۰ق.م) است .باستانشناسان زیادی این دورة فرهنگی را بازة زمانی
تغییرات اقتصادی-اجتماعی در ایران میدانند .سفال منقوش نخودی فرهنگ باکون از آثار مهم دورة مسسنگی در ایران
میباشد .به دلیل اینکه این گونة سفالی برای نخستین بار بوسیلة ارنست هرتسفلد در تل باکون الف یافت شد ،نام این فرهنگ
به فرهنگ باکون شهرت یافت ،هرچند که این موضوع نشانگر وجود فرهنگ و اجتماعی کامال همگون در گسترة فرهنگی باکون
نمیباشد .سفال منقوش نخودی باکون طی کاوشهایی در چندین تپه در محوطههای باکون دیده شده و بر اساس همین
سفالهای همگون ،گسترة مکانی دورة فرهنگی باکون شامل استانهای فارس امروزی و چندین قسمت از استانهای خوزستان،
بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،هرمزگان و بوشهر میباشد[ .]18بر روی این سفالها نقشمایههای
بسیاری از هندسی ،نمادین ،انسانی ،جانوری و گیاهی وجود دارند ،بطوریکه به نظر میرسد مردمان فرهنگ مزبور براستی از
سفال به عنوان بوم نقاشی استفاده میکردند .نقوش سفالهای فرهنگ باکون در سبکهای متنوعی دیده میشوند که نشانگر
ذوق و سلیقة هنرمندان صاحب سبک سفالگر عصر مسسنگی است .این ابتداییترین هنر انسان ،یعنی نقاشی ،از دورة
پارینهسنگی جدید ،بصورت نقاشیها و حکاکیهای غاری وجود داشته ولی در هزارههای پنجم و چهارم ق.م به اعتالی خود
رسیده است .اصوال ،هنر محصول نگرش انسانهایی است که هرگز به حیات روزمره و حیوانی قانع نبودند و تنها هنر توانسته
است که آنان را به زندگی و جاودانگی پیوند بزند و به حیات آنها معنا ببخشد [ .]1زبان آفرینش هر اثر هنری ،پیوندی فشرده با
شکل ظاهر آن یا در یک کالم ،سبک آن دارد [ .]۲1سبک یا شیوة هنری ،عبارت از آن خصلتهای صوری است که به یک اثر یا
مجموعه آثار معین اختصاص دارد و آنها را از سایر آثار متمایز میکند [ .]5سبک را جز از طریق عملیات روانشناختی نمیتوان
در کارهای هنری تصور یا بیان کرد .سبک چیزی بیش از یک ساختار صوری است؛ مفهومی تاریخی دارد [ .]17اهداف عمدة
این پژوهش ،طبقهبندی زیبا شناختی نقوش هنری سفالهای فرهنگ باکون در دسته بندی های مختلف که بر حسب شرایط
زیست محیطی و اجتماعی در دوره مذکور است.
 .2پیشینه پژوهشهای باستانشناختی فرهنگ باکون
تل باکون که در دشت حاصلخیز مرودشت ،نزدیک پرسپولیس ،واقع شده است ،شامل دو تپة مجزای باکون الف و باکون ب
است که دومین تپه قدمت بیشتری دارد .ارنست هرتسفلد نخستین کسی بود که در  1۹۲8در این محوطه دست به کاوش زد.
سپس ،در  1۹3۲النگسدورف و مککاون و در  1۹37توسط اشمیت و مککاون تپههای باکون به زیر کاوش رفتند .در 1۹5۶
یک تیم ژاپنی در هر دو تپه کاوشهای محدودی انجام داد .هر دو محوطه بار دیگر در  ۲۰۰۴توسط هیأتی از سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری ایران و مؤسسة شرقشناسی حفاری شدند ]. [۲،3تپة الف باکون دارای سفالهای شاخص فرهنگ باکون،
متعلق به اواخر هزارة پنجم تا اوایل هزارة چهارم ق.م است و تپة ب باکون از نیمة دوم هزارة ششم تا نیمة اول هزارة پنجم ق.م
مسکون بوده است .اولین بار لویی واندنبرگ ،پس از بررسیها و کاوشهایی که در منطقة فارس انجام داد ،در دهة  ،1۹5۰دورة
باکون را در جدول گاهنگاری این منطقه وارد کرده[.]15سپس ،دایسون ( )1۹۶5این دوره را به سه مرحلة قدیم ،میانی و
جدید تفکیک نمود .نزدیک سه دهه بعد ،او به همراه مری وویت و با بهرهگیری از دادههای جدید ،تقسیمبندی گاهنگاری خود
را اصالح نمود [ .]1۶سپس ،ویلیام سامنر با تقسیمبندی استقرارهای باکونی در سه حوزة سون ،بیضا و زرقان ،با توجه به
چگونگی پراکنش سفالهای دورههای قبل (شمس آباد) و بعد (لپویی) از باکون ،محوطههای این دوره را به سه مرحلة قدیم،
میانی و جدید مجزا کرد[ .]1۰علیزاده نیز در تحلیل سفالهای بررسی خود در  ،۲۰۰۴که در راستای فرضیة خود (کوچنشینی)
انجام داد ،این دوره را به مراحل ریزتری تفکیک نمود[.]۲
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کاوشهای باستانشناختی تپه مهرعلی در شهرستان اقلید ،در سالهای  1385و  1387مدارک قابل توجهی از فرهنگ باکون
را آشکار ساخته است و توالی استقراری فرهنگ باکون را تا حدودی روشنتر میسازد .بر اساس کاوشهای مهرعلی که تا خاک
بکر ادامه یافته ،چهار دورة اصلی شمسآباد ،باکون ،لپویی ،بانش و هخامنشی شناسایی شده است[ .]۹تل نورآباد بزرگترین
محوطه در دشت میانکوهی منطق ،ممسنی است .کاوشها در این تپه در سالهای  1381و  138۲انجام گرفته که در نتیجه
آنها ،دورههای موشکی ،جری ،شمس آباد ،باکون ،لپویی ،بانش و کفتری ،در  ۲7فاز استقراری شناسایی شده است [ .]8محوطة
گپ در واقع مجموعهای از  7تپه است که بزرگترین آنها تل گپ ،یا گپ الف ،نامیده میشود .تپة گپ الف حدود  ۲۰کیلومتری
جنوب پرسپولیس ،در دشت مرودشت ،واقع شده است .به طور کلی در کاوشهای تل گپ ،دو دورة اصلی و  17الیة استقراری
مشخص شده است [.]13توالی تل گپ ،دورة گذار از باکون ب ۲به باکون الف را پوشش میدهد .گپ  IIتشابهات زیادی با
باکون الف دارد .فقدان اشکال کالسیک باکون الف و نقشمایههایی همچون مارمولک مسبّک ،گوسفند و بز کوهی با شاخهای
پیچیدة خمیده و بزرگ ،و طرحهای هندسی پیچیده در گپ نشاندهندة وجود یک مرحلة کشف نشده مابین گپ  IIپایانی و
آغاز دورة باکون الف است ] . [۲محوطة امامزاده چهار روستایی ،اولین بار در سال  1383در طی بررسی باستانشناختی امتداد
سواحل خلیج پارس توسط تیم ایرانی -انگلیسی به سرپرستی رابرت کارتر شناسایی و ثبت گردید .در این محوطه بررسی
روشمند انجام شده است که نشان میدهد ،اغلب خرده سفالها با فراوانی  88٪متعلق به دورة باکون ب ۲هستند .سپس به
ترتیب ،سفالهای باکون الف  ،۶٪لپویی  ۴٪و باکون ب 1با  ۲٪در ردههای بعدی قرار میگیرند .در  138۴در تنگه بالغی فارس
بررسی و کاوشهای نجاتبخشی انجام گرفت و آثاری از دورة باکون بدست آمد[ .]7همچنین ،طی بررسیهای منطقة
بختیاری ،محوطههایی با آثار فرهنگ باکون یافت شدند [.]۶
 .3طبقهبندی نقوش سفالهای فرهنگ باکون
نقوش سفالهای فرهنگ باکون به طور کلی به چهار گروه تقسیم میشوند )1( :نقشهای هندسی؛ ( )۲نقشهای جانوری؛ ()3
نقشهای گیاهی؛ ( )۴نقشهای انسانی؛ و هر کدام از این دستهها نیز به زیر گروههایی تفکیک پذیر هستند .
- 1نقوش هندسی :این گروه از نقوش به دو دسته تقسیم میشوند )1( :نقوش هندسی فضا پرکن؛ ( )۲نقوش هندسی نمادین.
(جدول .)1
- 1-1نقوش هندسی فضا پرکن :این نقوش به اشکال لوزیهای توخالی ،هاشورخورده و شطرنجی ،مربعات و یا مستطیلهای
هاشورخورده ،نوارهای صاف و یا زیگزاگی یا موجی هاشورخورده ،نوارهای شطرنجی ،خطوط موجی عمودی ،ردیف لوزیهای دو
تکه و غیره ترسیم شدهاند که نمیتوان تفسیر خاصی از آنها ارائه داد.
 -1-۲نقوش هندسی نمادین (سمبلیک) :این دسته از نقوش با وجودیکه به نظر میرسد اشکال هندسی باشند ،اما ،در واقع،
نمایشگر نقشمایههای مختلفی از سواستیکا و چلیپا میباشند .اینها نماد خورشید یا در واقع چهار وضعیت خورشید در بیست و
چهار ساعت روز هستند که به وفور بر روی سفالهای باکون دیده میشوند .نقش سواستیکا اولینبار در هزارة ششم ق.م بر روی
سفالهای دورة حلف بینالنهرین ظاهر شده است.
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- ۲نقوش جانوری :این گروه از نقوش به شش دسته تقسیم میشوند )1( :نقوش حیوانات اهلی و گیاهخوار؛ ( )۲نقوش حیوانات
درنده؛ ( )3نقوش حیوانات خزنده؛ ( )۴نقوش پرندگان؛ ( )5نقوش حشرات؛ ( )۶نقوش ماهیان و آبزیان( .جدول .)۲
- ۲-1نقوش حیوانات اهلی و گیاهخوار :این حیوانات هم به صورت طبیعی ،هم به سبک نمادین و هم با شاخها و دم اغراق شده
یا به سبک منریسم یا شیوهگرایی نقاشی شدهاند .بز ،گاو و سگ و االغ ،چهار حیوان اهلی هستند که نقوش آنها روی سفالهای
باکون دیده میشود .
- ۲-۲نقوش حیوانات درنده :نقش پلنگ بر روی سفالهای باکون بصورت نسبتاً طبیعی با اندکی گرایش به سبک منریسم
ترسیم شده است.
- ۲-3نقوش حیوانات خزنده :نقش مارمولک و مار به وفور بر روی سفالهای این فرهنگ دیده میشود .این جانوران هم به
صورت شیوهگرایانه و هم نمادین ترسیم شدهاند .مار با ظاهر طبیعیاش نیز نمایش داده شده است.
- ۲-۴نقوش پرندگان :پرندگانی شبیه به پلیکان ،لکلک ،عقاب و کرکس ،بیشتر به سبکهای منریسم و سمبلیسم ،تا طبیعی بر
روی سفالهای فرهنگ باکون نقاشی شدهاند.
- ۲-5نقوش حشرات :نقوش حشراتی همچون عقرب ،حشراتی شبیه به هزارپا و سوسک به طور مسبک بر روی سفالها دیده
میشوند .
- ۲-۶نقوش ماهیان و آبزیان :تصویر جانورانی شبیه به قورباغه و یا الکپشت ،به صورت سمبلیک ،به همراه تصویر ماهیان بر
روی سفالها نقش بستهاند.
- 3نقوش گیاهی :این نقش ،نه به صورت طبیعی ،بلکه به صورت کامال مسبک دیده میشود.
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- ۴نقوش انسانی :این نوع نقوش بطور قابل مالحظهای به سبک منریسم ترسیم شدهاند که میتوان به اغراق در دستها اشاره
کرد .همچنین ،در بین نقوش انسانی غیر از تمام قد ،فقط سر هم دیده میشود .بسیاری از نقوش انسانی بصورت مسبک و گاه
کامال نمادین نیز ترسیم شدهاند؛ به وجهی که هیچ نشانی از هیبت انسانی در آنها قابل مشاهده نیست( .جدول .)3

جدول  -3طبقهبندی نقوش انسانی سفالهای فرهنگ باکون []2،14
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 .4نتیجهگیری
در این پژوهش با بررسی نقشمایههای سفالهای شاخص دورة باکون و مقایسة آنها با سبکهای نقاشیهای عصر جدید ،سعی
شد تا نشان داده شود که هنرمند پیش از تاریخ نیز در خلق اثر هنری خود بر روی سفال از سبکهای خاصی پیروی میکرده
است .اصوال تمامی سبکهای هنری برای بیان روحیات و افکار هنرمندان در زمانهای مختلف ابداع شدهاند .هنرمند با ارائة اثر
خود بر اساس یک نوع سبک خاص که بیشتر میپسندد ،تالش میکند تا احساسات و مفاهیم ذهنی خود را بهتر و شیواتر بیان
کند .سفالگران باکون در حدود شش هزار سال پیش ،با همین شیوه ،آثار هنری خود را خلق میکردند.
براساس مشاهدات سبکشناختی نگارنده بر این باور است  ،نقوش سفالهای دوره باکون دارای شباهتهایی با سبکهای هنری
امروزی میباشد .برای مثال ،در سفالینههای باکون ،نقش حیوانی بز ابتدا به طورطبیعی و واقعگرایانه ترسیم میشده است اما
این نقش به تدریج ازطبیعتگرایی دور شده و هنرمند باکون برای ایجاد طرح ،الگوی معینی را درنظرگرفته و به دلخواه و
سلیقه مشخص خود ،آن طرح را ترسیم کرده است .برای نمونه ،در ترسیم نقش بز کوهی درسفالهای باکون ،معموال شاخها
واضحترین بخش در طراحی این حیوان میباشند و بدون رعایت تناسب ،بسیار پهن و بزرگ ترسیم شدهاند ،این نوع سبک
درمورد گردن مرغ نیز رعایت شده ،چنانچه طرح مرغهایی با گردن بلند برلبه جامی از آن دوران خود نمایی میکند [.]۴
بیشترین نقشمایههای فرهنگ باکون با شیوة نمادگرایانه ترسیم شدهاند .نقش خورشید به شکل صلیب شکسته ،بعالوه و
گونههای مختلفی نشان داده شده است که از اهمیت این پدیدة طبیعت در زمان مزبور خبر میدهد .بسیاری از نقشمایههای
انسانی و مارمولکها نیز به شیوة نمادین ترسیم شدهاند .شاخ بزسان ،علیرغم ارتباطش با سبک منریسم میتواند به عنوان یک
نوع نماد نیز مطرح شود .گاهی شاخهای بز به صورت گیاهانی روییده از سر حیوان ترسیم شدهاند .بر بعضی از موارد فقط نقش
سر انسان دیده میشود که به صورت کامال نمادین ،یعنی به شکل یک لوزی یا مثلث ،میباشد .تعدادی از پرندگان نیز به
شکلی کامال نمادین نمایش داده شدهاند.
در واقع بسیاری از نقشمایههای انسانی ،جانوری و گیاهی ،غیر از نقوش هندسی متعددی که وجود دارند ،کامال به صورت
هندسی ترسیم شدهاند :سرها به شکل لوزی و مثلث و اعضای بدن با اشکال مربع ،مستطیل ،مثلث ،دایره و بیضی .همچنین،
بسیاری از نقشها به صورت دو بعدی تصویر شدهاند ،خصوصا نقش سر گاو که با وجود نیمرخ بودن جانور ،اما ،هر دو چشم در
کنار هم کشیده شدهاند.
همچنین ازنظر مشاهدات سبکشناختی این دوره و مقایسه ان با محوطه های باستانی هم دوره شواهد نشان می دهد که،
سفال منقوش باکون ب  ۲از لحاظ شکل و تزیین به سفال شوشان میانه متأخر و شوشان جدید  1درجنوب ایران شبیه است.
آشکارترین نقشمایة مشترک درمجموعه سفالهای جدید فارس درهزاره پنجم ق.م دایرههایی همراه با یک نقطه مرکزی است
که عموماً برروی سفالهای دوره شوشان میانه متأخر دیده شده است (علیزاده.)11۰ :1383 ،
نقوش به شکل نوارهای زیگزاگی سادة دوگانه با خطوط عمودی که به بعضی ازسفالهای گونه شوشان شباهت دارد ،درتل گپ
نیز یافت شده است ،اما درتل باکون الف ناپدید میشود .نقوش به شکل حلقهها و جناغهای آویزان ازلبه داخلی کاسهها در
اواخر شوشان میانه متأخر و تا مرحلة شوشان جدید ادامه دارند .این نقوش درباکون ب و گپ دیده میشوند ،اما در باکون الف
اثری از آنها نیست .ردیفهای افقی پرندگان درحال پرواز و ردیفهایی ازمستطیلهای چهارخانه که دردورة فارس نسبتاً کم
است ،درشوشان بسیار رایج میباشد .ازجمله نقوش شاخص شوشان جدید میتوان نقشمایههای نقطهای ،مثلثهای شطرنجی
آویزان و مجموعه متنوعی از قابهای ذوزنقهای شکل را نام برد .گونههایی شبیه به نقوش کاوش سال  1۹3۲و همچنین کاوش
هیأت ژاپنی در  1۹5۹درتل باکون ب نیز یافت شده است .درنتیجه میتوان وجود این نقوش و گونههای یکسان و مشترک را
دردشتهای پست شوشان ،زاگرس مرکزی و فارس نشانگر ارتباطهای فرهنگی میان این مناطق درهزاره پنجم ق.م دانست.
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