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Abstract
Pre-historic pottery investigating is one of the sources that 
provide a lot of information about the life and art of that 
time. Among Iranian arts, Pottery is of a greater antiquity, 
originality and importance and represents people’s culture, 
beliefs and traditions more than any other art. After basket 
weaving, pottery has been the first lasting art of mankind. 
By investigating earthenware motifs, we understand that 
designs and motifs are sometimes tools or references to 
express a subject and a matter, and sometimes indicate 
religious beliefs. One of the most important prehistoric 
regions and civilizations in the fifth and fourth millennium 
BC, which has a variety of certain earthenware in terms of 
the shape of the vessel and type of its motifs, is Tall-i Bakun 
near Persepolis, which is divided into two parts, Bakun A 
and B. Pottery production more than the residents’ needs 
indicates that Bakun’s Buff-wares and Slip-painted Pottery 
were exported to the surrounding areas. The pen smoothness, 
the exaggeration of the form and the abstraction are the 
prominent features of the motifs of this region. Having 
symbolic meanings as well as being an introduction to visual 
and alphabetical lines is one of the reasons for the importance 
of these motifs. In terms of implementation, they are drawn 
in both naturalistic and abstract forms.
The purpose of this research was to collect and investigate the 
animal motifs obtained from earthenware and pottery pieces in 
this area in terms of visual features and qualities.  Therefore, 
the author seeks common visual features in these motifs. 
The present study is fundamental in terms of purpose and 
has been done through a descriptive-analytical method and 
Library research in data collecting. Finally, after collecting 
the mentioned patterns and motifs and removing analogous 
items, 98 of the 178 motifs obtained from these found pottery 
pieces and earthenware were related to animal motifs and 
were examined with table tools. A number of these examples 
are given.
Using table tools, animal motifs were divided into three 
groups: Quadruped, Birds, and Reptiles. According to the 
research findings, Quadrupeds which include goats and 
sheep, Canidae and other Quadrupeds, are at the forefront 
of animal motifs, with a frequency of 43%, which shows 
their great importance in the life and beliefs of the people 

of the region. In the next rank, reptiles include lizards, 
scorpions, fish and insects, accounting for about 35% of all 
animal motifs. In terms of the motif’s location, the horizontal 
rectangle ranks first, with 66% and the rest are located in 
the vertical and square rectangles. As for the dominant line, 
Bakuni has used 67% of curved lines in animal design. 
The predominant direction is also divided into six groups: 
horizontal, vertical, oblique, horizontal and oblique, vertical 
and oblique, horizontal and vertical, that most of the reviewed 
motifs have a predominant horizontal direction. Regarding 
the texture quality it should be said that 77% of the patterns 
and motifs do not have special textures and flat colors have 
been used in drawing them. The composition of these motifs 
also used asymmetry in 64% of them. 
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مقدمه
به عقیدۀ بس��یاری از پژوهش��گران، س��فال به عن��وان اولین 
دست س��اختۀ مان��دگار بش��ر روایتگ��ر احساس��ات، باورها و 
اندیش��ه هایی است که انس��ان پیش ازتاریخ با آن روبه رو بوده 
 است. نقوش زیبای سفالینه های مناطق مختلف ایران با وجود 
شباهت هایی که در فرم، تکنیک های اجرایی و معنایی دارند، 
تفاوت های ویژه ای نیز دارند و مطابق با فرهنگ، آداب و رسوم 

مردم آن منطقه هستند.
     سفالینه های منقوش به عنوان نمادی از هنر ماندگار انسان 
هم��واره در ادوار مختلف، از گذش��ته تا ب��ه حال مطرح بوده 
اس��ت. هنر سفالگری ایران در طول اعصار و قرون با پیمودن 
فراز و نش��یب های ف��راوان، جایگاه خود را ب��ه عنوان هنری 
مردمی حفظ کرده و همواره مورد عالقه پژوهش��گران داخلی 
و خارجی بوده است. سفالینه های پیش  از تاریخ ایران در واقع 
بخش عظیمی از تاریخ غیرمکتوب این س��رزمین را تش��کیل 
می دهند که تحلیل سبک سفال های منقوش پیش ازتاریخ )و 
دیگر دست ساخته های بش��ر(، روشی سودمند برای استنباِط 
فرهنگ تصویری، باورها، اعتقادات و پیچیدگی های اجتماعی 

� فرهنگی آن دوره به شمار می رود.
     اولین ظروف منقوش که به اعتقاد گیرش��من2 نخس��تین 
پیش��رفت در فن کوزه گری محسوب می شود، در هزارۀ ششم 
پیش از میالد ساخته شد )گیرشمن، 1375: 12(. »به عقیدۀ 
باستان شناسان سفال گری، بعد از سبدبافی، کهن ترین صنعت 
بشری بوده اس��ت؛ زیرا نقوش و تزیینات سفالینه ها، تقلید از 
س��بدبافی را آش��کار می کند« )رفیعی، 1377: 18(. »برخی 
از باستان شناس��ان، هن��ر نقش اندازی اولیه بر روی س��فال را 
منبعث از هنر س��بدبافی می دانن��د« )کامبخش فرد، 1380: 

.)32
     سفال سازان دوران پیش از تاریخ معموالً از عوامل طبیعی 
که در اطراف خود مش��اهده می ک��رده اند، الهام گرفته و آنها 
را روی ظ��روف نقش ک��رده  اند. با مطالعۀ ای��ن گونه نقوش 
درمی یابیم که طرح و نقش گاه وسیله و یا اشاره ای برای بیان 
موضوع و مطلبی بوده  اس��ت. گاه این نقوش مبین اعتقادات 
مذهبی هس��تند. کلیۀ حیوان��ات اهلی طرف پرس��تش قرار 
می گرفتن��د زیرا این نوع حیوانات ب��رای مردم پیش از تاریخ 
مظهر خدایانی تلقی می ش��دند که در هیئت و ش��کل حیوان 
در آم��ده  اند. به عالوه این مردمان به آنچه دیدنی نبود ایمان 
و اعتقاد نداش��تند. برای آنان مشکل بود تا خدایی را بپذیرند 
که در همه جا حاضر اس��ت ولي شکل معین و ملموس ندارد. 
به این س��بب خدایان خود را به ش��کل موجودات روي زمین 
مجسم مي کرده اند. گاه نقوش به منزلۀ سحر و جادو نیز بوده 

 است )برزین، 1356: 104(.
     از مراک��ز مهم��ی ک��ه در هزارۀ پنجم و چه��ارم پیش از 

میالد در تولید و ساخت زیباترین انواع سفالینه های منقوش 
نخودی پیش��تاز بوده اند، مناطق تل باکون در نزدیکی تخت 
جمش��ید اس��ت. آثار س��فالینی که از این مناطق یافت شده 
 اند، حاوی نقوش��ی بس��یار زیبا و جذاب اس��ت که بی شک 
دربردارندۀ اطالعاتی از جنبه های مختلف احوال گذش��تگان 
منطقه فارس اس��ت. در این پژوهش س��عی ش��ده، عالوه بر 
معرفی آثار فوق به بررس��ی و توصی��ف جنبه های بصری آنها 
پرداخته شود. امید که زمینه ساز گام ها و تالش های بعدی در 

جهت شناخت جنبه های دیگر این آثار ارزشمند باشد.

پيشينۀپژوهش
پژوهش ه��ای بس��یاری توس��ط مؤسس��ات شرق شناس��ی و 
پژوهش��گران داخلی در مورد سفال های مناطق مختلف ایران 
از منظر مس��ائل باستان شناسی چون جنس سفال ها، مناطق 
کاوش ش��ده، الیه های مختلف و همچنین دسته بندی ظروف 
و نقوش سفالینه های پیش از تاریخ و مفاهیم آنها انجام شده 
اس��ت که به عنوان اس��ناد و منابع تصاوی��ر در این پژوهش 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. از جمله کتاب ایران در شرق 
باستان نوشتۀ ارنست هرتسفلد، که به بررسی اجمالی مناطق 
مختل��ف تمدنی، فرهنگی و آثار به جامانده در مناطق مختلف 
ایران در دوران باس��تان پرداخته و نقوش زیادی را از مناطق 
Tall-i- مختلف معرفی کرده اس��ت. همچنین کتابی با عنوان
 Alexander Langsdorff نوشتۀ Bakun A: Season of 1932

and Donald E. McCown  که تقریباً اولین کتابی است که 
ب��ه طور ویژه به تل باکون پرداخت��ه و نتایج کاوش های مک 
کان و النگس��دوروف در س��ال 1932 است.  همچنین کتاب 
 The Origins of State Organizations in Prehistoric

  Fars, Southern Iran: Excavations at Tall-e Bakun

نوشتۀ عباس علیزاده که توسط مؤسسۀ شرق شناسی دانشگاه 
شیکاگو منتشر شده است و مبتنی بر بررسی اولین کاوش ها 
تا آخرین نتایج و یافته های سفالینه ها از جهات مختلفی چون 
محل استخراج، الیه های باستان شناسی، نوع و جنس ظروف، 
کاربردش��ان، انواع نقوش به کاررفته، و... تألیف شده است.  اما 
ض��رورت انجام پژوهش حاضر آن اس��ت که دربارۀ کیفیات و 
ویژگی های بصری نقوش س��فالینه های این منطقه اطالعاتی 

یافت نشد.
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چکيده
مطالعه و بررس��ی س��فال پیش از تاریخ، از جمله منابعی اس��ت که اطالعات زیادی درباره زندگی و هنر آن 
دوران به دس��ت می دهد. در بین هنرهای ایران، س��فال گری از قدمت، اصالت و اهمیت بیش تری برخوردار 
اس��ت و بیش از س��ایر هنرها نشان دهندۀ فرهنگ و اعتقادات و س��نت های مردم این سرزمین است. بعد از 
س��بدبافی، س��فال گری اولین هنر ماندگار بشر بوده اس��ت. با مطالعۀ نقوش سفالینه ها درمی یابیم که طرح 
و نقش گاه وس��یله و یا اش��اره ای برای بیان موضوع و مطلبی بوده  و گاه این نقوش مبین اعتقادات مذهبی 
هس��تند. از جمله مناطق و تمدن های مهم پیش از تاریخ در هزارۀ پنجم و چهارم پیش از میالد که دارای 
انواع سفالینه های نخودی و خاص به جهت شکل ظرف و نوع نقوش آن می باشد، تل باکون در نزدیکی تخت 
جمشید است که به دو بخش باکون الف و ب تقسیم شده است. تولید سفال بیشتر از نیاز مردم این منطقه 
نشان دهنده این نکته است که سفال منقوش و نخودی باکون به مناطق اطراف صادر می شده است. روانی 
قلم، اغراق در فرم و انتزاع از خصوصیات بارز نقوش این منطقه به شمار می روند. داشتن معانی نمادگونه و 
همچنین مقدمه بودن بر خطوط تصویری و الفبایی از دالیل اهمیت این نقوش اس��ت. از نظر شیوۀ اجرا به 
دو صورت طبیعت پردازانه و چکیده نگارانه ترسیم شده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر گردآوری و بررسی 
نقوش حیوانی به دست آمده از ظروف سفالین و تکه سفال های این منطقه از نظر ویژگی ها و کیفیات بصری 
اس��ت. از این رو نویس��نده به دنبال ویژگی های بصری مش��ترک در این نقوش است. پژوهش حاضر از نظر 
هدف بنیادی بوده و با روش توصیفی _ تحلیلی انجام ش��ده است. شیوۀ جمع آوری اطالعات نیز به صورت 
کتابخانه ای بوده است. پس از جمع آوری نقوش مذکور و با حذف موارد مشابه، در نهایت 98 نقش از تعداد 
کل 178 نقش بدس��ت آمده از این سفالینه ها و تکه س��فال های یافت شده مربوط به نقوش حیوانی بود و با 

ابزار جدول مورد بررسی قرار گرفته اند. که تعدادی از این نمونه ها آورده شده است. 
به وس��یله ابزار جدول، نقوش حیوانی به س��ه گروه چهارپایان، پرندگان و خزندگان تقس��یم شد. بر اساس 
یافته های پژوهش چهارپایان که شامل بز و گوسفند، سگ سانان و سایر چهارپایان می باشند، با فراوانی 43 
درصد درصدر نقوش حیوانی قرار دارند که نش��ان از اهمیت باالی آن ها در زندگی و باورهای مردم منطقه 
دارد. در رتبه بعد خزندگان ش��امل مارمولک، عقرب، ماهی و حشرات بوده و تقریبا 35 درصد از کل نقوش 
حیوانی را به خود اختصاص داده اند. از نظر محدوده قرارگیری نقش، مستطیل افقی با 66 درصد رتبه اول 
را داراست و بقیه هم در محدوده های مستطیل عمودی و مربع جای می گیرند. در خصوص خط غالب باید 
گفت هنرمند باکونی در طراحی حیوانات 67 درصد از خطوط منحنی استفاده کرده است. راستای غالب هم 
به ش��ش گروه افقی، عمودی، مایل، افقی و مایل، عمودی و مایل و افقی و عمودی تقس��یم شده که بیش تر 
نقوش بررس��ی شده از راس��تای غالب افقی برخورداراند. در خصوص چگونگی بافت باید گفت 77 درصد از 
نقوش بافت خاصی ندارند و در ترس��یم آنها از رنگ های تخت اس��تفاده شده است. ترکیب بندی این نقوش 

نیز در 64 درصد از آن ها از عدم تقارن بهره برده است.

واژههایکليدی
تل باکون، سفالینه های منقوش نخودی، نقوش چکیده نگارانه، هنر پیش از تاریخ.
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نخودی پیش��تاز بوده اند، مناطق تل باکون در نزدیکی تخت 
جمش��ید اس��ت. آثار س��فالینی که از این مناطق یافت شده 
 اند، حاوی نقوش��ی بس��یار زیبا و جذاب اس��ت که بی شک 
دربردارندۀ اطالعاتی از جنبه های مختلف احوال گذش��تگان 
منطقه فارس اس��ت. در این پژوهش س��عی ش��ده، عالوه بر 
معرفی آثار فوق به بررس��ی و توصی��ف جنبه های بصری آنها 
پرداخته شود. امید که زمینه ساز گام ها و تالش های بعدی در 

جهت شناخت جنبه های دیگر این آثار ارزشمند باشد.

پيشينۀپژوهش
پژوهش ه��ای بس��یاری توس��ط مؤسس��ات شرق شناس��ی و 
پژوهش��گران داخلی در مورد سفال های مناطق مختلف ایران 
از منظر مس��ائل باستان شناسی چون جنس سفال ها، مناطق 
کاوش ش��ده، الیه های مختلف و همچنین دسته بندی ظروف 
و نقوش سفالینه های پیش از تاریخ و مفاهیم آنها انجام شده 
اس��ت که به عنوان اس��ناد و منابع تصاوی��ر در این پژوهش 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. از جمله کتاب ایران در شرق 
باستان نوشتۀ ارنست هرتسفلد، که به بررسی اجمالی مناطق 
مختل��ف تمدنی، فرهنگی و آثار به جامانده در مناطق مختلف 
ایران در دوران باس��تان پرداخته و نقوش زیادی را از مناطق 
Tall-i- مختلف معرفی کرده اس��ت. همچنین کتابی با عنوان
 Alexander Langsdorff نوشتۀ Bakun A: Season of 1932

and Donald E. McCown  که تقریباً اولین کتابی است که 
ب��ه طور ویژه به تل باکون پرداخت��ه و نتایج کاوش های مک 
کان و النگس��دوروف در س��ال 1932 است.  همچنین کتاب 
 The Origins of State Organizations in Prehistoric

  Fars, Southern Iran: Excavations at Tall-e Bakun

نوشتۀ عباس علیزاده که توسط مؤسسۀ شرق شناسی دانشگاه 
شیکاگو منتشر شده است و مبتنی بر بررسی اولین کاوش ها 
تا آخرین نتایج و یافته های سفالینه ها از جهات مختلفی چون 
محل استخراج، الیه های باستان شناسی، نوع و جنس ظروف، 
کاربردش��ان، انواع نقوش به کاررفته، و... تألیف شده است.  اما 
ض��رورت انجام پژوهش حاضر آن اس��ت که دربارۀ کیفیات و 
ویژگی های بصری نقوش س��فالینه های این منطقه اطالعاتی 

یافت نشد.

روشتحقيق
پژوه��ش حاض��ر از نظر ه��دف کاربردی و از لح��اظ ماهیت 
توصیفی � تحلیلی است. شیوۀ گردآوری اطالعات کتابخانه ای 
)استفاده از مقاالت علمی � پژوهشی، کتاب های معتبر، منابع 

اینترنتی معتبر و دارای مولف، و...( است. 
     جامع��ۀ آم��اری، ش��امل 98 نقش حیوانی به دس��ت آمده 
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آغاز، از خطوط هندس��ی استفاده می کردند و کم کم تقلید از 
طبیعت و نقوش گیاهان و حیوانات جای خطوط هندس��ی را 
گرفت، اما این ش��یوه هم دیری نپایید. آنها س��عی داشتند با 
استفاده از عناصر بصری ساده، گیاه، حیوان و انسان و آنچه را 
که در اطرافش��ان می دیدند، به تصویر بکشند. به این ترتیب 
نقوش��ی بسیار استیلیزه )خالصه و ساده( و تجریدی به وجود 
آمد. مثاًل خط های مواج موازی مقداری آب را نشان می دهد؛ 
مثلثی که س��طح آن ب��ا خطوط چهارخانه پر ش��ده نمایانگر 
کوه اس��ت؛ مربعی که خط��وط افقی و عمودی یا مواج در آن 
ترس��یم شده نشان زمین زراعتی است؛ نقوش حیواناتی مثل 
بز، قوچ و پرندگان با خطوط و فرم های س��اده و گاهی فقط با 
چند خط نمایش داده ش��ده است. گاهی هم برخی از اعضای 
حیوان که برای هنرمند باستان اهمیت دارد، به خصوص شاخ 
آنها به طرز اغراق آمیزی بزرگ ش��ده و این اغراق و تأکید بر 
یک عضو تا جایی پیش رفته که فقط همان عضو ترسیم شده 

است )مختار معصومی، 1386: 9(.
     در نق��وش مذک��ور، دو موضوع مهم و قابل پیگیری وجود 

دارد. هنرمند باس��تان از طرفی به روای��ت وضعیت و محیط 
پیرامون��ی زندگی اش پرداخته و س��خن از نیازهای ضروری 
زندگی اس��ت و از س��وی دیگر، اعتقادات و باورها و نیازهای 
عاطفی خود را با نقوش س��فالینه ها بی��ان می کند. ترس ها و 
امیده��ا، نمادها، و عالیمی ب��رای مددجویی از طبیعت را در 
مبارزه و غلبه بر نیروهای طبیعی به تصویر کش��یده است. از 
همین روس��ت که آسمان، آتش و باد و خورشید، ستارگان و 
برخی حیوانات که در ادامۀ حیات اش موثر اند برای او مقدس 
هس��تند. هر ی��ک از آنها نیز در دوره های مختلف بر اس��اس 
نیازهای انس��ان و مفاهیم شان ارزش و اهمیت متفاوت دارند 

)مختار معصومی، 1386: 9(.
     اجس��ام و اش��یای اطراف و محیط زندگ��ی برای هنرمند 
س��فالگر، الهام بخش آفرینش نقوش مختلف اس��ت. این الهام 
یک��ی از راه های برقراری ارتباط با محیط اطراف اس��ت. نیاز 
انس��ان باس��تان به برقراری ارتباط و خصلت نشانه ای نقش و 

نگاره های آن دوران زمینه را برای ابداع خط مهیا می کند.
     خ��ط تصوی��ری محصول فاصله گرفتن هنر نوس��نگی از 
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.)Langsdorff, Alexander and Donald McCown, 1942 :تصویر 1. چهار نمونه از سفالینه های تل باکون )مأخذ

از س��فالینه و تکه س��فال های منقوش مربوط به تل باکون در 
هزاره ه��ای پنجم و چه��ارم پیش از میالد اس��ت که همگی 
به ص��ورت کتابخانه ای جمع آوری ش��ده و آن تعدادی که از 
کیفیت و وضوح کافی برخودار نبودند توس��ط نرم افزار کورل 
دراو3  مجددا بازطراحی شده اند. در مرحلۀ بعد نقوش مشابه 
حذف ش��ده و در نهایت هم��ه نقوش، مورد بررس��ی بصری 
توسط ابزار جدول قرار گرفتند. محقق پس از گردآوری، ثبت 
و کّمی س��اختن متغیرها توس��ط ابزار جدول، با اس��تفاده از 
نرم افزار اکس��ل4 با رسم نمودار دایره ای، مقدار متغیرها را بر 
حس��ب درصد به دست آورده و تالش کرده است در راستای 

هدف اصلی پژوهش گام بردارد.

تلباکون
ت��ل باکون در نزدیکی تخت جمش��ید، در دش��ت حاصلخیز 
مرودشت واقع ش��ده است. مساحت این دشت رسوبی حدود 
3600 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد حدود 
1600 متر اس��ت. تل باکون شامل دو تپه است که با نام های 
باکون الف و باکون ب شناخته می شوند. تل باکون ب قدیم تر 
است. باکون یا آنگونه که اهالی محلی می گویند بَگون، صورت 
جمع بک یا بغ است، یعنی واژۀ ایرانی باستان که برای بردن 
نام خدا به کار رفته است. بنابراین تل باکون را شاید بتوان به 

معنی تپۀ خدایان تفسیر کرد )علیزاده، 1383: 32(. 
     س��فال تل باکون، خمی��ری ظریف و بدون ناخالصی دارد 
که با چرخ کوزه گری س��اخته شده است. رنگ خمیر غالباً به 
دلیل عدم یکنواختی ش��علۀ آتش شدید و ضعیف شده است. 
ش��کل این ظروف هم همان طور که گفته ش��د از تنوع بسیار 
باالیی برخوردار است. نقوش این سفال ها با رنگ های قهوه ای 
تی��ره و قرمز نزدیک به قه��وه ای بوده و غالباً وضع پیچیده ای 
دارد که این پیچیدگی در نقوش هندسی بیشتر می شود. یک 
ع��ده از نقوش نمایندۀ نباتات و حیوانات اس��ت )ش��امل مار، 
ماه��ی، عقرب، مرغ های آبی، عقاب، آهو، گوزن با ش��اخ های 
خیلی بلند و پیچیده که به صورت مصنوعی نقش ش��ده، ببر، 
و پلنگ(. ش��کل انس��ان در این س��فال ها به ندرت نقش شده 
اس��ت. این س��فال منقوش منحصر به تل باکون نیست و در 
تمام ناحیۀ فارس پیدا می ش��ود. سفال های مکشوفه در نقاط 
مختلف به قدری با هم ش��باهت دارند، که می توان آن را زیر 
نام سفال تل باکون طبقه بندی کرد )واندنبرگ، 1345: 41(.

تلباکونالف
فرهن��گ باکون الف بی��ش از هر چیز با س��فال های منقوش 
پرکار و دست س��از آن ش��ناخته می ش��ود. از دیگر یافته های 
باستان شناس��ی از ت��ل باک��ون الف اس��تفاده از مه��ر و موم 
ِگل��ی، به ویژه قفل های گلِی در اس��ت. تل باکون الف نمایندۀ 

جامع��ه ای پی��ش از تاریخی اس��ت که رون��د پیچیدگی های 
اجتماعی � اقتصادی در آن از دش��ت های پس��ت شوش��ان و 
جنوب بین النهرین متفاوت اس��ت. این محوطه با مس��احتی 
فق��ط در ح��دود 2/18 هکتار و جمعیتی کمت��ر از 200 نفر 
نش��ان دهندۀ ویژگی ه��ای کلی��دی مرتبط با مراکز ش��هری 
بزرگ مراحل پایانی پیش از تاریخ اس��ت. فن مدیریت اداری، 
تخصصی شدن پیشه ها، جدا بودن بخش های مسکونی، اداری 
و صنعتی از یکدیگر و نیز شواهد دسترسی قدرتمند و منظم 
به منابع از جملۀ ویژگی هایی اس��ت ک��ه در تل باکون دیده 

می شود )علیزاده، 1383: 45(.

تلباکونب
از تپه باکون ب تعدادی س��فال نخودی منقوش و سفال قرمز 
خش��ن به دس��ت آمده بود که متأسفانه کش��تی حامل مواد 
کاوش ش��ده و اس��ناد حفاری باکون ب در مسیر خرمشهر به 
شیکاگو در دریا غرق ش��د. در واقع بر اساس شواهد مؤسسۀ 
ش��رقی و گزارش هیئت ژاپنی به نظر می رس��د که تنوع مواد 
به دست آمده از باکون ب نسبت به مواد به دست آمده از باکون 
الف بس��یار محدود بوده اس��ت )علی��زاده، 1383: 132(. در 
)تصویر 1(  چهار نمونه از سفال های منقوش تل باکون آورده 

شده است.

نقوشسفالپيشازتاریخ؛نمادیاتزیين
آن چ��ه که هنر و فرهن��گ یک ملت را ش��کل می دهد، تنها 
اعتقادات و نگرش او به جهان اس��ت. تمام آثار هنری بزرگ و 
ماندگار در طول تاریخ بر این نگرش استوار است و عدم توجه 
به آن باعث می شود تا از زیبایی بصری اثر هنری لذت ببریم. 
خ��ط و فرم و ش��کل و هرآنچه که یک اثر هنری را تش��کیل 
می دهد، دارای معنا و مفهوم است. چه زیباست که با مشاهدۀ 
یک اثر هنری هر دو بعد مورد توجه قرار گیرد؛ زیبایی بصری، 
و معنی و مفهوم عناصر شکل دهندۀ آن اثر و هدف سازندۀآن.

فرهن��گ، اصال��ت و عظمت و اعتق��ادات و س��نت های یک 
قوم، همه یک جا در هنر آن قوم نش��ان داده می ش��ود. پس 
آش��نایی با تمام جوانب یک ق��وم از طریق مطالعۀ آثار هنری 
آن امکان پذیر اس��ت. زیرا هر اثر هنری و عناصر شکل دهندۀ 
آن سرش��ار از مفاهیم اس��ت. برای درک مفاهی��م آنها، بهتر 
است ابتدا آنها را گردآوری کرده و سپس ویژگی های نمادین 
آنها را بررس��ی کنیم. در هنرهای ایران، س��فالگری از قدمت 
و اصالت و اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت و بیش از سایر 
هنرها نشان دهندۀ فرهنگ و اعتقادات و سنت های مردم این 

سرزمین است. 
     مختارمعصومی )1386( در مطالعاتش چنین آورده است: 
مردم فالت ایران پس از آش��نایی با نقاش��ی روی س��فال در 
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آغاز، از خطوط هندس��ی استفاده می کردند و کم کم تقلید از 
طبیعت و نقوش گیاهان و حیوانات جای خطوط هندس��ی را 
گرفت، اما این ش��یوه هم دیری نپایید. آنها س��عی داشتند با 
استفاده از عناصر بصری ساده، گیاه، حیوان و انسان و آنچه را 
که در اطرافش��ان می دیدند، به تصویر بکشند. به این ترتیب 
نقوش��ی بسیار استیلیزه )خالصه و ساده( و تجریدی به وجود 
آمد. مثاًل خط های مواج موازی مقداری آب را نشان می دهد؛ 
مثلثی که س��طح آن ب��ا خطوط چهارخانه پر ش��ده نمایانگر 
کوه اس��ت؛ مربعی که خط��وط افقی و عمودی یا مواج در آن 
ترس��یم شده نشان زمین زراعتی است؛ نقوش حیواناتی مثل 
بز، قوچ و پرندگان با خطوط و فرم های س��اده و گاهی فقط با 
چند خط نمایش داده ش��ده است. گاهی هم برخی از اعضای 
حیوان که برای هنرمند باستان اهمیت دارد، به خصوص شاخ 
آنها به طرز اغراق آمیزی بزرگ ش��ده و این اغراق و تأکید بر 
یک عضو تا جایی پیش رفته که فقط همان عضو ترسیم شده 

است )مختار معصومی، 1386: 9(.
     در نق��وش مذک��ور، دو موضوع مهم و قابل پیگیری وجود 

دارد. هنرمند باس��تان از طرفی به روای��ت وضعیت و محیط 
پیرامون��ی زندگی اش پرداخته و س��خن از نیازهای ضروری 
زندگی اس��ت و از س��وی دیگر، اعتقادات و باورها و نیازهای 
عاطفی خود را با نقوش س��فالینه ها بی��ان می کند. ترس ها و 
امیده��ا، نمادها، و عالیمی ب��رای مددجویی از طبیعت را در 
مبارزه و غلبه بر نیروهای طبیعی به تصویر کش��یده است. از 
همین روس��ت که آسمان، آتش و باد و خورشید، ستارگان و 
برخی حیوانات که در ادامۀ حیات اش موثر اند برای او مقدس 
هس��تند. هر ی��ک از آنها نیز در دوره های مختلف بر اس��اس 
نیازهای انس��ان و مفاهیم شان ارزش و اهمیت متفاوت دارند 

)مختار معصومی، 1386: 9(.
     اجس��ام و اش��یای اطراف و محیط زندگ��ی برای هنرمند 
س��فالگر، الهام بخش آفرینش نقوش مختلف اس��ت. این الهام 
یک��ی از راه های برقراری ارتباط با محیط اطراف اس��ت. نیاز 
انس��ان باس��تان به برقراری ارتباط و خصلت نشانه ای نقش و 

نگاره های آن دوران زمینه را برای ابداع خط مهیا می کند.
     خ��ط تصوی��ری محصول فاصله گرفتن هنر نوس��نگی از 
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.)Langsdorff, Alexander and Donald McCown, 1942 :تصویر 1. چهار نمونه از سفالینه های تل باکون )مأخذ

از س��فالینه و تکه س��فال های منقوش مربوط به تل باکون در 
هزاره ه��ای پنجم و چه��ارم پیش از میالد اس��ت که همگی 
به ص��ورت کتابخانه ای جمع آوری ش��ده و آن تعدادی که از 
کیفیت و وضوح کافی برخودار نبودند توس��ط نرم افزار کورل 
دراو3  مجددا بازطراحی شده اند. در مرحلۀ بعد نقوش مشابه 
حذف ش��ده و در نهایت هم��ه نقوش، مورد بررس��ی بصری 
توسط ابزار جدول قرار گرفتند. محقق پس از گردآوری، ثبت 
و کّمی س��اختن متغیرها توس��ط ابزار جدول، با اس��تفاده از 
نرم افزار اکس��ل4 با رسم نمودار دایره ای، مقدار متغیرها را بر 
حس��ب درصد به دست آورده و تالش کرده است در راستای 

هدف اصلی پژوهش گام بردارد.

تلباکون
ت��ل باکون در نزدیکی تخت جمش��ید، در دش��ت حاصلخیز 
مرودشت واقع ش��ده است. مساحت این دشت رسوبی حدود 
3600 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد حدود 
1600 متر اس��ت. تل باکون شامل دو تپه است که با نام های 
باکون الف و باکون ب شناخته می شوند. تل باکون ب قدیم تر 
است. باکون یا آنگونه که اهالی محلی می گویند بَگون، صورت 
جمع بک یا بغ است، یعنی واژۀ ایرانی باستان که برای بردن 
نام خدا به کار رفته است. بنابراین تل باکون را شاید بتوان به 

معنی تپۀ خدایان تفسیر کرد )علیزاده، 1383: 32(. 
     س��فال تل باکون، خمی��ری ظریف و بدون ناخالصی دارد 
که با چرخ کوزه گری س��اخته شده است. رنگ خمیر غالباً به 
دلیل عدم یکنواختی ش��علۀ آتش شدید و ضعیف شده است. 
ش��کل این ظروف هم همان طور که گفته ش��د از تنوع بسیار 
باالیی برخوردار است. نقوش این سفال ها با رنگ های قهوه ای 
تی��ره و قرمز نزدیک به قه��وه ای بوده و غالباً وضع پیچیده ای 
دارد که این پیچیدگی در نقوش هندسی بیشتر می شود. یک 
ع��ده از نقوش نمایندۀ نباتات و حیوانات اس��ت )ش��امل مار، 
ماه��ی، عقرب، مرغ های آبی، عقاب، آهو، گوزن با ش��اخ های 
خیلی بلند و پیچیده که به صورت مصنوعی نقش ش��ده، ببر، 
و پلنگ(. ش��کل انس��ان در این س��فال ها به ندرت نقش شده 
اس��ت. این س��فال منقوش منحصر به تل باکون نیست و در 
تمام ناحیۀ فارس پیدا می ش��ود. سفال های مکشوفه در نقاط 
مختلف به قدری با هم ش��باهت دارند، که می توان آن را زیر 
نام سفال تل باکون طبقه بندی کرد )واندنبرگ، 1345: 41(.

تلباکونالف
فرهن��گ باکون الف بی��ش از هر چیز با س��فال های منقوش 
پرکار و دست س��از آن ش��ناخته می ش��ود. از دیگر یافته های 
باستان شناس��ی از ت��ل باک��ون الف اس��تفاده از مه��ر و موم 
ِگل��ی، به ویژه قفل های گلِی در اس��ت. تل باکون الف نمایندۀ 

جامع��ه ای پی��ش از تاریخی اس��ت که رون��د پیچیدگی های 
اجتماعی � اقتصادی در آن از دش��ت های پس��ت شوش��ان و 
جنوب بین النهرین متفاوت اس��ت. این محوطه با مس��احتی 
فق��ط در ح��دود 2/18 هکتار و جمعیتی کمت��ر از 200 نفر 
نش��ان دهندۀ ویژگی ه��ای کلی��دی مرتبط با مراکز ش��هری 
بزرگ مراحل پایانی پیش از تاریخ اس��ت. فن مدیریت اداری، 
تخصصی شدن پیشه ها، جدا بودن بخش های مسکونی، اداری 
و صنعتی از یکدیگر و نیز شواهد دسترسی قدرتمند و منظم 
به منابع از جملۀ ویژگی هایی اس��ت ک��ه در تل باکون دیده 

می شود )علیزاده، 1383: 45(.

تلباکونب
از تپه باکون ب تعدادی س��فال نخودی منقوش و سفال قرمز 
خش��ن به دس��ت آمده بود که متأسفانه کش��تی حامل مواد 
کاوش ش��ده و اس��ناد حفاری باکون ب در مسیر خرمشهر به 
شیکاگو در دریا غرق ش��د. در واقع بر اساس شواهد مؤسسۀ 
ش��رقی و گزارش هیئت ژاپنی به نظر می رس��د که تنوع مواد 
به دست آمده از باکون ب نسبت به مواد به دست آمده از باکون 
الف بس��یار محدود بوده اس��ت )علی��زاده، 1383: 132(. در 
)تصویر 1(  چهار نمونه از سفال های منقوش تل باکون آورده 

شده است.

نقوشسفالپيشازتاریخ؛نمادیاتزیين
آن چ��ه که هنر و فرهن��گ یک ملت را ش��کل می دهد، تنها 
اعتقادات و نگرش او به جهان اس��ت. تمام آثار هنری بزرگ و 
ماندگار در طول تاریخ بر این نگرش استوار است و عدم توجه 
به آن باعث می شود تا از زیبایی بصری اثر هنری لذت ببریم. 
خ��ط و فرم و ش��کل و هرآنچه که یک اثر هنری را تش��کیل 
می دهد، دارای معنا و مفهوم است. چه زیباست که با مشاهدۀ 
یک اثر هنری هر دو بعد مورد توجه قرار گیرد؛ زیبایی بصری، 
و معنی و مفهوم عناصر شکل دهندۀ آن اثر و هدف سازندۀآن.
فرهن��گ، اصال��ت و عظمت و اعتق��ادات و س��نت های یک 
قوم، همه یک جا در هنر آن قوم نش��ان داده می ش��ود. پس 
آش��نایی با تمام جوانب یک ق��وم از طریق مطالعۀ آثار هنری 
آن امکان پذیر اس��ت. زیرا هر اثر هنری و عناصر شکل دهندۀ 
آن سرش��ار از مفاهیم اس��ت. برای درک مفاهی��م آنها، بهتر 
است ابتدا آنها را گردآوری کرده و سپس ویژگی های نمادین 
آنها را بررس��ی کنیم. در هنرهای ایران، س��فالگری از قدمت 
و اصالت و اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت و بیش از سایر 
هنرها نشان دهندۀ فرهنگ و اعتقادات و سنت های مردم این 

سرزمین است. 
     مختارمعصومی )1386( در مطالعاتش چنین آورده است: 
مردم فالت ایران پس از آش��نایی با نقاش��ی روی س��فال در 
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 مستطیلچهارپایان4
 بافت خاصیمنحنیعمودیعمودی

نامتقارنندارد

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیچهارپایان005
نامتقارنندارد

 افقی ومستطیل افقیچهارپایان006
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

 بافت خاصیمنحنیمایلمستطیل افقیچهارپایان007
نامتقارنندارد

 بافت خاصیمنحنیعمودیمستطیل افقیچهارپایان008
ندارد

 متقارن نسبت به
محور عمودی

 بافت خاصیمنحنیافقیمستطیل افقیچهارپایان009
نامتقارنندارد

 مستطیلچهارپایان010
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

نامتقارنندارد

 افقی ومستطیل افقیچهارپایان011
نامتقارننقطه نقطهراستعمودی

طبیعت گرای��ی ب��وده و ماهیت انتزاع��ی و نمادین این هنر و 
نقوش اس��ت. این نقوش مرحلۀ آغازین خط تصویری بوده و 
هنرمند از ترس��یم این نقوش منظور خاصی داشته و مطلبی 
را بیان می کرده است. بنابراین می توان گفت دست نوشته های 
آدمی از طریق عالئم و تصاویر بر س��فال های کهن پدید آمده 
است. هنرمند باستان هرگز تابع و پایبند یک شیوه در ترسیم 
تصاویر بر روی سفال نبوده و همواره در جست وجوی راه هایی 
تازه بوده اس��ت. او در ترس��یم آنها همیش��ه از طبیعت الهام 
گرفته و به دنبال بیان مطلبی بوده اس��ت. این شیوۀ توصیف 

محیط اطراف در نهایت به ابداع خط منجر شد.
     با توجه به آنچه گفته ش��د، به طور خالصه می توان گفت 
ک��ه نقوش س��فالینه های پیش از تاریخ صرف��اً جنبۀ تزیینی 
نداش��ته و سرش��از از رمز و راز و نمادها و نشانه ها بوده است 

زیرا:
1. از آنجایی که انسان پیش از تاریخ نیازمند برقراری ارتباط 
ب��وده و ابتدا از اش��اره، حرکت دس��ت ها و زبان و تصویر و 
عالمت اس��تفاده می کرده است. همچنین عالئم و نمادها و 
نقوش س��فالینه ها زمینه ساز به وجود آمدن خط تصویری، 

اندیش��ه نگاری و باالخره خط الفبایی بوده اس��ت. می توان 
چنی��ن نتیجه گرفت که روند تکاملی تبدیل نقوش به خط 
بیانگر این اس��ت که نق��وش مذکور در بردارن��دۀ مفاهیم 

خاصی است.
2. در عصر معاصر نیز هنرمند متأثر از محیط اطراف و اتفاقات 
پیرامون��ش بوده و در خالء زندگی نمی کند. انس��ان پیش 
از تاری��خ نیز در ترس��یم نقوش مذکور، هم��واره از محیط 
پیرامونش الهام می گرفته است، بنابراین حتماً قصد بیان و 

انتقال مطلبی را داشته است.
3. دور از منطق اس��ت که انس��ان پیش از تاریخ زحمت تهیۀ 
رنگ ه��ا و ابزارهایی برای ترس��یم نقوش را در آن ش��رایط 
س��خت زندگی و توانایی غلبه بر طبیعت، فقط و فقط برای 
تزیی��ن و زیبات��ر کردن ظروف به خود داده باش��د )مختار 

معصومی، 1386: 10(.
     در ج��دول 1، تع��داد 25 مورد از 98 نقش بررسی ش��ده 
از جدول به عنوان نمونه آورده ش��ده است که مشخص باشد 

چگونه پژوهشگر به این آمارها دست یافته است.

جدول 1. جدول بررسی ویژگی های بصری نقوش تل باکون )منبع: نگارندگان(.

راستایمحدودۀنقشدستهنقشنقشکد
غالب

خط
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چگونگی
بافت

چگونگی
ترکيببندی
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موازی عمودی
 متقارن نسبت به
محور عمودی

 هاشورهایراستافقیمستطیل افقیخزندگان002
موازی افقی

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

شطرنجیراستمایلمستطیل افقیخزندگان003
 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی
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 مستطیلچهارپایان4
 بافت خاصیمنحنیعمودیعمودی

نامتقارنندارد

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیچهارپایان005
نامتقارنندارد

 افقی ومستطیل افقیچهارپایان006
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

 بافت خاصیمنحنیمایلمستطیل افقیچهارپایان007
نامتقارنندارد

 بافت خاصیمنحنیعمودیمستطیل افقیچهارپایان008
ندارد

 متقارن نسبت به
محور عمودی

 بافت خاصیمنحنیافقیمستطیل افقیچهارپایان009
نامتقارنندارد

 مستطیلچهارپایان010
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

نامتقارنندارد

 افقی ومستطیل افقیچهارپایان011
نامتقارننقطه نقطهراستعمودی
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محلاستقرارنقش
محل استقرار نقش رابطۀ نزدیکی با فرم ظرف دارد. متأسفانه 
سفالینه های مورد بررس��ی در این پژوهش اغلب سالم نبوده 
و نقوش از روی تکه های س��فال ها برداش��ت شده اند. ظروف 
44 نق��ش از 178 نق��ش یافت ش��ده و 134 نق��ش دیگر از 
تکه سفال ها به دست آمده اند. در نمونه هایی که ظروف آن ها 
موج��ود بود، رابطۀ بس��یار نزدیکی بین نقش و ش��کل ظرف 
وجود داشت که در جدول 2، 14 نمونۀ آن آورده شده است. 

نامتقارننقطه نقطهمنحنیافقیمستطیل افقیخزندگان020

 هاشورهایراستافقیمستطیل افقیخزندگان021
موازی مایل

 متقارن نسبت به
محور افقی

 مستطیلخزندگان022
 بافت خاصیمنحنیمایلعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیخزندگان023
ندارد

 متقارن نسبت به
محور افقی

 افقی ومستطیل افقیپرندگان024
 هاشورهایراستعمودی

موازی افقی
 متقارن نسبت به

محور افقی

 عمودی ومربعپرندگان025
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

44 نق��ش از 178 نق��ش یافت ش��ده و 134 نق��ش دیگر از 
تکه سفال ها به دست آمده اند. در نمونه هایی که ظروف آن ها 
موج��ود بود، رابطۀ بس��یار نزدیکی بین نقش و ش��کل ظرف 
وجود داشت که در جدول 2، 14 نمونۀ آن آورده شده است.

 افقی ومستطیل افقیپرندگان012
 هاشورهایمنحنیعمودی

نامتقارنموازی مایل

 عمودی ومستطیل افقیپرندگان013
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

 مستطیلپرندگان014
عمودی

 افقی و
 هاشورهایمنحنیمایل

نامتقارنموازی مایل

 عمودی ومستطیل افقیپرندگان015
 هاشورهایراستمایل

نامتقارنموازی مایل

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیخزندگان016
ندارد

 متقارن نسبت به
محور افقی

 مستطیلخزندگان017
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 مستطیلخزندگان018
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 بافت خاصیمنحنیافقیمستطیل افقیچهارپایان019
نامتقارنندارد
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محلاستقرارنقش
محل استقرار نقش رابطۀ نزدیکی با فرم ظرف دارد. متأسفانه 
سفالینه های مورد بررس��ی در این پژوهش اغلب سالم نبوده 
و نقوش از روی تکه های س��فال ها برداش��ت شده اند. ظروف 
44 نق��ش از 178 نق��ش یافت ش��ده و 134 نق��ش دیگر از 
تکه سفال ها به دست آمده اند. در نمونه هایی که ظروف آن ها 
موج��ود بود، رابطۀ بس��یار نزدیکی بین نقش و ش��کل ظرف 
وجود داشت که در جدول 2، 14 نمونۀ آن آورده شده است. 

نامتقارننقطه نقطهمنحنیافقیمستطیل افقیخزندگان020

 هاشورهایراستافقیمستطیل افقیخزندگان021
موازی مایل

 متقارن نسبت به
محور افقی

 مستطیلخزندگان022
 بافت خاصیمنحنیمایلعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیخزندگان023
ندارد

 متقارن نسبت به
محور افقی

 افقی ومستطیل افقیپرندگان024
 هاشورهایراستعمودی

موازی افقی
 متقارن نسبت به

محور افقی

 عمودی ومربعپرندگان025
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

44 نق��ش از 178 نق��ش یافت ش��ده و 134 نق��ش دیگر از 
تکه سفال ها به دست آمده اند. در نمونه هایی که ظروف آن ها 
موج��ود بود، رابطۀ بس��یار نزدیکی بین نقش و ش��کل ظرف 
وجود داشت که در جدول 2، 14 نمونۀ آن آورده شده است.

 افقی ومستطیل افقیپرندگان012
 هاشورهایمنحنیعمودی

نامتقارنموازی مایل

 عمودی ومستطیل افقیپرندگان013
 بافت خاصیمنحنیمایل

نامتقارنندارد

 مستطیلپرندگان014
عمودی

 افقی و
 هاشورهایمنحنیمایل

نامتقارنموازی مایل

 عمودی ومستطیل افقیپرندگان015
 هاشورهایراستمایل

نامتقارنموازی مایل

 بافت خاصیراستافقیمستطیل افقیخزندگان016
ندارد

 متقارن نسبت به
محور افقی

 مستطیلخزندگان017
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 مستطیلخزندگان018
 بافت خاصیراستعمودیعمودی

ندارد

 متقارن نسبت به
 محور عمودی و

افقی

 بافت خاصیمنحنیافقیمستطیل افقیچهارپایان019
نامتقارنندارد
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جدول 2. )ادامه(. جدول محل استقرار نقوش بر روی سفال های تل باکون )منبع: نگارندگان(.
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جدول 2. )ادامه(. جدول محل استقرار نقوش بر روی سفال های تل باکون )منبع: نگارندگان(.
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جدول 2. جدول محل استقرار نقوش بر روی سفال های تل باکون )منبع: نگارندگان(
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013

014

جدول 2. )ادامه(. جدول محل استقرار نقوش بر روی سفال های تل باکون )منبع: نگارندگان(.

نتایجآمارها
نوع نقش 

کل نقوش حیوانی موجود در این بررسی به سه دستۀ اصلِی نقوش 
چهارپایان شامل بز، گوسفند، سگ سانان، خرگوش و ... پرندگان و 
خزندگان شامل مارمولک، عقرب، ماهی و حشره تقسیم شده اند. با 
توجه به فراوانی نقش ها، جداول، و نمودارهای کّمی، میزان تکرار 

انواع نقش ها عبارت اند از:
1. نقوش چهارپایان: شامل 44 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 45 درصد از نقوش را شامل می شود.
2. نقوش پرندگان: شامل 22 نقش از مجموع 98  نقش بررسی شده 

است و 22/4 درصد از نقوش را شامل می شود. 
3. نقوش خزندگان: شامل 32 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 32/6 درصد از نقوش را شامل می شود.
می دهند  نشان  خوبی  به  بخش  این  آمارهای  و  بررسی ها       
کثرت  از  باکون  تل  در سفالینه های  حیوانی چهارپایان  نقوش  که 
معنی داری برخوردار است و این موضوع نشان دهندۀ آن است که 
در باورهای ساکنان این منطقه، حیوانات و به خصوص چهارپایان 

از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. 

محدودۀ نقش
است.  نقوش  قرارگیری  محدوده  بررسی،  این  در  دیگر  موضوع 
می توان چنین گفت که محدودۀ نقش بدین معناست که نقش مورد 
نظر در کدام شکل سادۀ هندسی محاط می شود. در واقع محدوده 
همه  می شوند.  قاب بندی  آن  در  بصری  عناصر  که  است  فضایی 

نقش های بررسی شده در داخل یکی از 3 دسته زیر محاط شده اند:
1( مستطیل افقی: شامل 65 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است که معادل66 درصد از کل است.
نقش   98 مجموع  از  نقش   25 شامل  عمودی:  مستطیل   )2

بررسی شده است و 25/5 درصد از کل است.
3( مربع: شامل 8 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 8/5 

درصد از کل است.

خط غالب 
خط غالب نقوش بدین معناست که در نقش مورد نظر بیش  تر از 
کدام نوع خط استفاده شده است که انواع خطوط هم به دو دستۀ 
خط راست و خط منحنی تقسیم  بندی شده اند. نتایج به شرح زیر 

است: 
از مجموع 98 نقش بررسی  شده  1( خط منحنی: شامل 66 نقش 

است و 67/5 درصد از کل است. 
بررسی  شده  نقش   98 مجموع  از  نقش   32 شامل  راست:  خط   )2

است و 32/5 درصد از کل است.
     با توجه به آمار به  دست  آمده چنین به نظر می  رسد که هنرمند 
در ترسیم حیوانات بیشتر از خطوط منحنی و تفاوت معنی  داری بین 

مقدار استفاده از این دو خط وجود نداشته است.

راستای غالب
راستای غالب در واقع محور اصلی نقش است که در کنار نوع خط 
غالب اثر زیادی بر تعادل، سکون و یا پویایی نقش مورد نظر دارد. 
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 ومًدارَاْ تررسٓ تصرْ

 
 

 .١ٛٞؿاك تلك٩ً ٚغـ٠ؿ٢ ١ًٍٞ . ١ٛٞ2ؿاك     .١ٛٞؿاك تلك٩ً ١ٞؼ ١ًٍٞ .١ٛٞ1ؿاك 
 

 
 

 .١ٛٞؿاك تلك٩ً ؽ  قاٖة ١ًٍٞ .١ٛٞ4ؿاك     .١ٛٞؿاك تلك٩ً كاًتا٨ قاٖة ١ًٍٞ .3 ١ٛٞؿاك

55% 

12% 

32% 
1% 

 نوع نقش

 حیوانی انسانی
 گیاهی تجریدی

52% 
28% 

18% 
2% 

 محدوده نقش

 مستطیل عمودی مستطیل افقی
 دایره مربع

22% 

19% 

20% 

14% 

9% 
6% 10% 

 راستای غالب

 افقی عمودی
 افقی و مایل مایل
 افقی و عمودی عمودی و مایل
 راستای غالب ندارد

53% 47% 

 خط غالب

 منحنی راست

 نمودار 1. نمودار بررسی نوع نقوش )مأخذ: نگارندگان(.                       نمودار 2.  نمودار بررسی محدوده نقوش )مأخذ: نگارندگان(.

نمودارهای بررسی بصری

نمودار 3. نمودار بررسی راستای غالب نقوش )مأخذ: نگارندگان(.             نمودار 4. نمودار بررسی خط غالب نقوش )مأخذ: نگارندگان(.
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 .١ٛٞؿاك تلك٩ً ص٩ٓٞ١ٓ تل٫َة تٟـ٨ ١ًٍٞ. ١ٛٞ6ؿاك   .تلك٩ً ص٩ٓٞ١ٓ تانت ١ًٍٞ ١ٛٞؿاك. ١ٛٞ5ؿاك 

 
 وتأج آمارَا

٠ تزل٪رـ٨ تًٌر٫ٙ    ،١ًٍٞ اٌٞا٩ٞ، ع١٫ا٩ٞ، ٫ْا٩٤ ا٩ٗٓ  ٧ؿًت ص٥اكَٕ ١ًٍٞ ١ٚر١ؿ ؿك ا٪ٝ تلك٩ً ت٣  وًع وقش:
 ؽال٣ٓ ٪ا اًت٫ٗ٫ن٢ ؽ١ؿ آًٞـك ا٩ٗٓ نل٘ ت٣ ٌٞثت اًت ٣َ ا٨تامٞٛا٪ا٣ٞ ق٫ل ١ًٍٞ تزل٪ـ٨، ١ًٍٞ ام ُـ٢ اٞـ. ٟٚػ١ك

ٞـاكٞرـ. ترا ت١رر٣ تر٣ نلا٠اٞر٩       ُرٛا٪٩ٗ  ٤ا٨ ٪ا ُُٕ ٤ا٨ ؿ٪ٓلَـا٘ ام ْل٢٠ت١اٜ ْهت ُثا٤ت٩ ت٣ ٫٤ش٩ٚ ٣َ اٞـ ُـ٢
 ٞـ ام:ا ٤ا ؾثاكت٩، ٫ٚناٜ تُلاك ا١ٞاؼ ٠ًَٞ ١ٛٞؿاك٤ا٨ َّٛ ،٤ا، رـا٠ًَٔٞ
 ؿ.١ُؿكٓـ ام ١ًٍٞ كا ُإٚ ٩ٚ ٠8/11  اًتُـ٢ ًَٞ تلك٩ً 178ًَٞ ام ٚز١ٛؼ  ١ًٞ21ٍ اٌٞا٩ٞ: ُإٚ  .1
ؿ. ُر١ ؿكٓـ ام ١ًٍٞ كا ُإٚ ٩ٚ ٠55 ُـ٢ اًت تلك٩ًًَٞ  178ًَٞ ام ٚز١ٛؼ  ١ًٞ98ٍ ع١٫ا٩ٞ: ُإٚ  .2
 .اًتؿكٓـ پلٞـْاٜ  4/23 ٠ؿكٓـ ؽنٞـْاٜ ٠ عِلات  6/32 ؿكٓـ ص٥اكپا٪اٜ ٠ 44 ١ٚض١ؼ ١ًٍٞ ٫ٚناٜ ام ا٪ٝ
 ؿ.١ُؿكٓـ ام ١ًٍٞ كا ُإٚ ٩ٚ ٠1/1 ُـ٢ اًت تلك٩ًًَٞ  178ًَٞ ام ٚز١ٛؼ  ١ًٞ2ٍ ٫ْا٩٤: ُإٚ  .3
 ١ُؿ.ؿكٓـ ام ١ًٍٞ كا ُإٚ ٩ٚ ٠32 ُـ٢ اًت تلك٩ًًَٞ  178ًَٞ ام ٚز١ٛؼ  ١ًٞ57ٍ تزل٪ـ٨: ُإٚ . 4

ٕ  ؿ٤ٟـ ٣َ ١ًٍٞ ع١٫ا٩ٞ ؿك ًرها٣ٟ٫ٖ ٤ا ٠ آٚاك٤ا٨ ا٪ٝ تؾَ ت٣ ؽ١ت٩ ِٞاٜ ٩ٚتلك٩ً ترا١َٜ ام َخرلت    ٤را٨ تر
ٜ ا٪ٝ ٟٚط٣ً، ع١٫اٞرات ام را٪ٓرا٢   اؿك تا٠ك٤ا٨ ًاَٟآٜ اًت ٣َ  ٦ؿ٤ٟـ٠ ا٪ٝ ١ٚض١ؼ ِٞاٜ اًت تلؽ١كؿاك ؿاك٨ٚؿ٩ٟ
 ٧ؿًرت  3ت٫ٌاك ياتٕ ت١رر٣ تر١ؿ٢ ٠ تر٣    ٤ا ؿك آٜ. ؽ١ؿ ا٪ٝ ١ًٍٞ ٤ٙ ام ٞػل ع١٫اٞات ١ٚر١ؿ ا٨ تلؽ١كؿاك ت١ؿ٢ اٞـ٠٪و٢

 ًت. ا تٟـ٨پلٞـْاٜ ٠ ؽنٞـْاٜ ياتٕ ت٫ًٌٙ ، ٠...ًاٞاٜص٥اكپا٪اٜ، ُإٚ تن، ١ًْهٟـ ٠ ًّ
 

ًٞرَ   ٦ٚغرـ٠ؿ ٣َ ت١اٜ ص٫ٟٝ ْهت . ٩ٚاًت٫ْل٨ ١ًٍٞ ، ٚغـ٠ؿ٢ يلاك١ؼ ؿ٪ٓل ؿك ا٪ٝ تلك١ٚ٩ًضوقش:  ِمحديد
نضرا٪٩ اًرت َر٣     ٢ؿك ٠ايرؽ ٚغرـ٠ؿ   .ُر١ؿ ٤ٟـ٩ً ٚغا  ٩ٚ ٦تـ٪ٝ ٚؿٟاًت ٣َ ًَٞ ١ٚكؿ ٞػل ؿك َـا٘ ُُٕ ًاؿ

 ؿًت٣ م٪ل ٚغا  ُـ٢ اٞـ: ٤6ا ؿك ؿاؽٕ ٪٩ُ ام ٣ٛ٤ ًَٞ ١ُٞـ.تٟـ٨ ٩ٚؾٟآل تٔل٨ ؿك آٜ ياب

45% 

27% 

8% 

20% 

 چگونگی ترکیب بندی

 نامتقارن
 متقارن نسبت به محور عمودی
 متقارن نسبت به محور افقی
 متقارن نسبت به محور عمودی و افقی

72% 

7% 
2% 6% 3% 10% 

 بافت چگونگی

 بافت ندارد
 بافت شطرنجی
 بافت نقطه نقطه
 بافت هاشورهای موازی عمودی
 بافت هاشورهای موازی افقی
 بافت هاشورهای موازی مایل

نمودار 5. نمودار بررسی چگونگی بافت نقوش )مأخذ: نگارندگان(.              نمودار 6. نمودار بررسی چگونگی ترکیب بندی نقوش )مأخذ: نگارندگان(.

013

014

جدول 2. )ادامه(. جدول محل استقرار نقوش بر روی سفال های تل باکون )منبع: نگارندگان(.

نتایجآمارها
نوع نقش 

کل نقوش حیوانی موجود در این بررسی به سه دستۀ اصلِی نقوش 
چهارپایان شامل بز، گوسفند، سگ سانان، خرگوش و ... پرندگان و 
خزندگان شامل مارمولک، عقرب، ماهی و حشره تقسیم شده اند. با 
توجه به فراوانی نقش ها، جداول، و نمودارهای کّمی، میزان تکرار 

انواع نقش ها عبارت اند از:
1. نقوش چهارپایان: شامل 44 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 45 درصد از نقوش را شامل می شود.
2. نقوش پرندگان: شامل 22 نقش از مجموع 98  نقش بررسی شده 

است و 22/4 درصد از نقوش را شامل می شود. 
3. نقوش خزندگان: شامل 32 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 32/6 درصد از نقوش را شامل می شود.
می دهند  نشان  خوبی  به  بخش  این  آمارهای  و  بررسی ها       
کثرت  از  باکون  تل  در سفالینه های  حیوانی چهارپایان  نقوش  که 
معنی داری برخوردار است و این موضوع نشان دهندۀ آن است که 
در باورهای ساکنان این منطقه، حیوانات و به خصوص چهارپایان 

از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. 

محدودۀ نقش
است.  نقوش  قرارگیری  محدوده  بررسی،  این  در  دیگر  موضوع 
می توان چنین گفت که محدودۀ نقش بدین معناست که نقش مورد 
نظر در کدام شکل سادۀ هندسی محاط می شود. در واقع محدوده 
همه  می شوند.  قاب بندی  آن  در  بصری  عناصر  که  است  فضایی 

نقش های بررسی شده در داخل یکی از 3 دسته زیر محاط شده اند:
1( مستطیل افقی: شامل 65 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است که معادل66 درصد از کل است.
نقش   98 مجموع  از  نقش   25 شامل  عمودی:  مستطیل   )2

بررسی شده است و 25/5 درصد از کل است.
3( مربع: شامل 8 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 8/5 

درصد از کل است.

خط غالب 
خط غالب نقوش بدین معناست که در نقش مورد نظر بیش  تر از 
کدام نوع خط استفاده شده است که انواع خطوط هم به دو دستۀ 
خط راست و خط منحنی تقسیم  بندی شده اند. نتایج به شرح زیر 

است: 
از مجموع 98 نقش بررسی  شده  1( خط منحنی: شامل 66 نقش 

است و 67/5 درصد از کل است. 
بررسی  شده  نقش   98 مجموع  از  نقش   32 شامل  راست:  خط   )2

است و 32/5 درصد از کل است.
     با توجه به آمار به  دست  آمده چنین به نظر می  رسد که هنرمند 
در ترسیم حیوانات بیشتر از خطوط منحنی و تفاوت معنی  داری بین 

مقدار استفاده از این دو خط وجود نداشته است.

راستای غالب
راستای غالب در واقع محور اصلی نقش است که در کنار نوع خط 
غالب اثر زیادی بر تعادل، سکون و یا پویایی نقش مورد نظر دارد. 
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جمعبندیونتيجه
بر اس��اس پژوهش حاضر، در میان نقوش حیوانی، چهارپایان 
ش��امل انواع بز، گوسفند، سگ سانان و خرگوش و ... از تعداد 
بیش��تری نس��بت به پرندگان و خزندگان ش��امل مارمولک، 
عقرب، ماهی و حشره برخوردار بودند. نقوشی که از ترکیبات 
متن��وع انواع خطوط پدی��د آمده و با فرم و ان��دازۀ ظرف در 
هماهنگ��ی خوبی قرار گرفته اند. ش��یوۀ س��اخت و پرداخت 
حیوانات در س��فالینه های مورد مطالعه اغلب یکس��ان است 
ب��ه این ترتی��ب که هنرمندان به ترس��یم س��ایه وار حیوانات 
می پرداخته ان��د. نقش مایۀ بزها و چهارپایان، حش��رات، مار و 
مارمولک ه��ا و انواع پرندگان در حالت ه��ای طبیعی از قبیل 
پرواز کردن یا ش��نا کردن یا ب��ه صورت تک نقش مجزا، یا در 
کنار س��ایر نقوش خودنمایی می کند. از جملۀ پرندگان جالب 
توجه یافت شده در این منطقه، »پرنده شانه ای« است. نقوش 
مار و مارمولک ها نیز از نقوش قابل توجه این منطقه است. با 
توجه به جمعیت اندک تل باکون و تولید انبوه س��فالینه های 
منق��وش در این منطقه و همچنین وجود انواع س��فالینه های 
مشابه در کل منطقۀ فارس، این سفال با عنوان سفال منقوش 
نخودی باکون طبقه بندی می شود. چنین به نظر می رسد که 
مضامی��ن و محتوای مش��ترک این نقوش حاک��ی از تبادالت 
اندیشه و گفتار در میان این مردمان بوده است. در عین حال 
نمودهایی منحصربه فرد و خاص در نحوۀ ترس��یم هر موضوع 
دیده می ش��ود. این تفاوت ها عالوه بر نحوۀ ترسیم نقوش، در 
ش��کل ظاهری سفالینه ها نیز خودنمایی می کند، چنان که در 
این مناطق ش��اهد تولید پرشمار سفالینه های مخروطی شکل 

می توان بود. 
     در ارتب��اط ب��ا تحلی��ل ویژگی ه��ای بصری، از بررس��ی 
محدودۀ نقش مایه ها مش��خص ش��د که 66 درصد از نقوش، 
در محدودۀ مس��تطیل افقی قرار می گیرن��د و محدوده های 
مس��تطیل عمودی و مربع نیز در درجات بع��دی قرار دارند. 
کاربرد خطوط مس��تقیم و منحنی در ترس��یم نقوش موجب 
خلق فضایی س��اده و متعادل بر بدنۀ س��فالینه ها شده است. 
اما در طراحی حیوانات 67 درصد از خطوط منحنی هستند.   
     همچنی��ن از ترکیب خطوط از زوایای مختلف، بافت هایی 
چون شطرنجی، نقطه نقطه، هاشورهای موازی افقی، عمودی 
و مایل در س��فالینه ها دیده می ش��ود اما 77 درصد از نقوش 
بافت خاصی ندارد. از دیگر مشخصات بارزی که در حدود 63 
درصد نقوش قابل مشاهده است، عدم تقارن در ترکیب بندی 

است. 

پینوشتها
* مقالۀ حاضر برگرفته از پایان نامۀ کارشناس��ی ارش��د سلیمه باباخان با 
عنوان بررس��ی بصری نقوش س��فالینه های تل باکون ب��ه راهنمایی دکتر 

کامران افشار مهاجر در دانشگاه هنر تهران انجام شده است.
1-Tall-i Bakun
2- Roman Ghirshman
3- Corel Draw
4- Microsoft Excel
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بر اساس جدول، راستاهای غالب به 7 دسته به شرح زیر تقسیم 
شده اند:

نقش   98 مجموع  از  نقش   16 شامل  عمودی:  غالب  راستای   )1
بررسی شده است و 16 درصد را شامل می شود.

2( افقی: شامل 28 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 
28/5 درصد را شامل می شود.

3( مایل: شامل 19 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 
19/5 درصد را شامل می شود.

4( افقی و مایل: شامل 21 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 21/5 درصد را شامل می شود.   

5( افقی و عمودی: شامل 5 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 5 درصد را شامل می شود.

6( عمودی و مایل: شامل 9 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 9 درصد را شامل می شود.

چگونگی بافت
اولین ادراکات انس��ان از بافت، به وسیله حواس ظاهری مخصوصًا 
لمس کردن به دس��ت می آید. بافت به نوعی معرف جنسیت سطح 
مورد نظر می باش��د. بافت ها در 6 دس��ته به ش��رح زیر طبقه بندی 

شده اند:
1( بافت شطرنجی: شامل 1 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و کمتر از یک درصد است.
2( بافت نقطه نقطه: شامل 4 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 4 درصد از کل بافت هاست.
3( بافت هاشورهای موازی افقی: شامل 2 نقش از مجموع 98 نقش 

بررسی شده است و 2 درصد از کل بافت هاست.
4( بافت هاشورهای موازی عمودی: شامل 3 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 3 درصد از کل بافت هاست.
5( بافت هاشورهای موازی مایل: شامل 13 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 13 درصد از کل بافت هاست.
نقش   98 مجموع  از  نقش   75 شامل  ندارد:  خاصی  بافت   )6

بررسی شده است و 77 درصد از کل بافت هاست.
 با توجه به نتایج به دست آمده، هنرمند باکونی تمایلی به ایجاد بافت
 در نقوش نداش��ته و بیش تر نقوش به صورت تکرنگ، با رنگ های
 قه��وه ای و س��یاه بر زمینۀ نخ��ودی و بدون باف��ت خاصی بر بدنۀ

سفالینه ها ترسیم شده اند.

چگونگی ترکیب بندی
متغیر آخر در این بررسی، چگونگی ترکیب بندی است که در 4 گروه 
نامتقارن، متقارن نسبت به محور عمودی، متقارن نسبت به محور 
افقی، و متقارن نسبت به محور عمودی و افقی بررسی شده است. 
1( نامتقارن: شامل 62  نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده بوده 

و 63/5 درصد از کل ترکیب بندی هاست.
2( متقارن نس��بت به محور عمودی: شامل 14 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 14 درصد از ترکیب بندی هاست.
3( متق��ارن نس��بت به محور افقی: ش��امل 12 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 12 درصد از ترکیب بندی هاست.
4( متق��ارن نس��بت به محور عم��ودی و افقی: ش��امل 10 نقش از 
مجم��وع 98 نق��ش بررسی ش��ده اس��ت و 10/5 درص��د از کل 

ترکیب بندی هاست.
که  است  نکته  این  می آید،  دست  به  جداول  نتایج  از  آنچه       
در نقوش حیوانی مجموع نقوش نامتقارن فراوانی بسیار بیش تری 
نسبت به نقوش متقارن دارند و در صورتی که در نقوش تجریدی 
و انسانی بسیار از تقارن استفاده شده است. هنرمند باکونی تعادل 
نامتقارن  ترکیب بندی های  در  بیش تر  را  حیوانی  نقوش  توازن  و 

جست وجو می کرده است.
     در جدول 2، کیفیات بصری غالب به همراه درصدشان آورده 

شده است.

جدول 3. جدول کیفیات بصری غالب در نقوش سفالینه های تل باکون )منبع: نگارندگان(.

درصدفراوانیکيفيتبصریغالبکيفيتبصریکد

45 %چهارپایاننوع نقش حیواني1

66 %مستطیل افقیمحدوده نقش2

67 %منحنيخط غالب3

28 %افقيراستای غالب4

77 %بافت خاصی نداردچگونگی بافت5

63/5 %نامتقارنچگونگی ترکیب بندی6
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جمعبندیونتيجه
بر اس��اس پژوهش حاضر، در میان نقوش حیوانی، چهارپایان 
ش��امل انواع بز، گوسفند، سگ سانان و خرگوش و ... از تعداد 
بیش��تری نس��بت به پرندگان و خزندگان ش��امل مارمولک، 
عقرب، ماهی و حشره برخوردار بودند. نقوشی که از ترکیبات 
متن��وع انواع خطوط پدی��د آمده و با فرم و ان��دازۀ ظرف در 
هماهنگ��ی خوبی قرار گرفته اند. ش��یوۀ س��اخت و پرداخت 
حیوانات در س��فالینه های مورد مطالعه اغلب یکس��ان است 
ب��ه این ترتی��ب که هنرمندان به ترس��یم س��ایه وار حیوانات 
می پرداخته ان��د. نقش مایۀ بزها و چهارپایان، حش��رات، مار و 
مارمولک ه��ا و انواع پرندگان در حالت ه��ای طبیعی از قبیل 
پرواز کردن یا ش��نا کردن یا ب��ه صورت تک نقش مجزا، یا در 
کنار س��ایر نقوش خودنمایی می کند. از جملۀ پرندگان جالب 
توجه یافت شده در این منطقه، »پرنده شانه ای« است. نقوش 
مار و مارمولک ها نیز از نقوش قابل توجه این منطقه است. با 
توجه به جمعیت اندک تل باکون و تولید انبوه س��فالینه های 
منق��وش در این منطقه و همچنین وجود انواع س��فالینه های 
مشابه در کل منطقۀ فارس، این سفال با عنوان سفال منقوش 
نخودی باکون طبقه بندی می شود. چنین به نظر می رسد که 
مضامی��ن و محتوای مش��ترک این نقوش حاک��ی از تبادالت 
اندیشه و گفتار در میان این مردمان بوده است. در عین حال 
نمودهایی منحصربه فرد و خاص در نحوۀ ترس��یم هر موضوع 
دیده می ش��ود. این تفاوت ها عالوه بر نحوۀ ترسیم نقوش، در 
ش��کل ظاهری سفالینه ها نیز خودنمایی می کند، چنان که در 
این مناطق ش��اهد تولید پرشمار سفالینه های مخروطی شکل 

می توان بود. 
     در ارتب��اط ب��ا تحلی��ل ویژگی ه��ای بصری، از بررس��ی 
محدودۀ نقش مایه ها مش��خص ش��د که 66 درصد از نقوش، 
در محدودۀ مس��تطیل افقی قرار می گیرن��د و محدوده های 
مس��تطیل عمودی و مربع نیز در درجات بع��دی قرار دارند. 
کاربرد خطوط مس��تقیم و منحنی در ترس��یم نقوش موجب 
خلق فضایی س��اده و متعادل بر بدنۀ س��فالینه ها شده است. 
اما در طراحی حیوانات 67 درصد از خطوط منحنی هستند.   
     همچنی��ن از ترکیب خطوط از زوایای مختلف، بافت هایی 
چون شطرنجی، نقطه نقطه، هاشورهای موازی افقی، عمودی 
و مایل در س��فالینه ها دیده می ش��ود اما 77 درصد از نقوش 
بافت خاصی ندارد. از دیگر مشخصات بارزی که در حدود 63 
درصد نقوش قابل مشاهده است، عدم تقارن در ترکیب بندی 

است. 

پینوشتها
* مقالۀ حاضر برگرفته از پایان نامۀ کارشناس��ی ارش��د سلیمه باباخان با 
عنوان بررس��ی بصری نقوش س��فالینه های تل باکون ب��ه راهنمایی دکتر 

کامران افشار مهاجر در دانشگاه هنر تهران انجام شده است.
1-Tall-i Bakun
2- Roman Ghirshman
3- Corel Draw
4- Microsoft Excel
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بر اساس جدول، راستاهای غالب به 7 دسته به شرح زیر تقسیم 
شده اند:

نقش   98 مجموع  از  نقش   16 شامل  عمودی:  غالب  راستای   )1
بررسی شده است و 16 درصد را شامل می شود.

2( افقی: شامل 28 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 
28/5 درصد را شامل می شود.

3( مایل: شامل 19 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده است و 
19/5 درصد را شامل می شود.

4( افقی و مایل: شامل 21 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 21/5 درصد را شامل می شود.   

5( افقی و عمودی: شامل 5 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 5 درصد را شامل می شود.

6( عمودی و مایل: شامل 9 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 
است و 9 درصد را شامل می شود.

چگونگی بافت
اولین ادراکات انس��ان از بافت، به وسیله حواس ظاهری مخصوصًا 
لمس کردن به دس��ت می آید. بافت به نوعی معرف جنسیت سطح 
مورد نظر می باش��د. بافت ها در 6 دس��ته به ش��رح زیر طبقه بندی 

شده اند:
1( بافت شطرنجی: شامل 1 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و کمتر از یک درصد است.
2( بافت نقطه نقطه: شامل 4 نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده 

است و 4 درصد از کل بافت هاست.
3( بافت هاشورهای موازی افقی: شامل 2 نقش از مجموع 98 نقش 

بررسی شده است و 2 درصد از کل بافت هاست.
4( بافت هاشورهای موازی عمودی: شامل 3 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 3 درصد از کل بافت هاست.
5( بافت هاشورهای موازی مایل: شامل 13 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 13 درصد از کل بافت هاست.
نقش   98 مجموع  از  نقش   75 شامل  ندارد:  خاصی  بافت   )6

بررسی شده است و 77 درصد از کل بافت هاست.
 با توجه به نتایج به دست آمده، هنرمند باکونی تمایلی به ایجاد بافت
 در نقوش نداش��ته و بیش تر نقوش به صورت تکرنگ، با رنگ های
 قه��وه ای و س��یاه بر زمینۀ نخ��ودی و بدون باف��ت خاصی بر بدنۀ

سفالینه ها ترسیم شده اند.

چگونگی ترکیب بندی
متغیر آخر در این بررسی، چگونگی ترکیب بندی است که در 4 گروه 
نامتقارن، متقارن نسبت به محور عمودی، متقارن نسبت به محور 
افقی، و متقارن نسبت به محور عمودی و افقی بررسی شده است. 
1( نامتقارن: شامل 62  نقش از مجموع 98 نقش بررسی شده بوده 

و 63/5 درصد از کل ترکیب بندی هاست.
2( متقارن نس��بت به محور عمودی: شامل 14 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 14 درصد از ترکیب بندی هاست.
3( متق��ارن نس��بت به محور افقی: ش��امل 12 نقش از مجموع 98 

نقش بررسی شده است و 12 درصد از ترکیب بندی هاست.
4( متق��ارن نس��بت به محور عم��ودی و افقی: ش��امل 10 نقش از 
مجم��وع 98 نق��ش بررسی ش��ده اس��ت و 10/5 درص��د از کل 

ترکیب بندی هاست.
که  است  نکته  این  می آید،  دست  به  جداول  نتایج  از  آنچه       
در نقوش حیوانی مجموع نقوش نامتقارن فراوانی بسیار بیش تری 
نسبت به نقوش متقارن دارند و در صورتی که در نقوش تجریدی 
و انسانی بسیار از تقارن استفاده شده است. هنرمند باکونی تعادل 
نامتقارن  ترکیب بندی های  در  بیش تر  را  حیوانی  نقوش  توازن  و 

جست وجو می کرده است.
     در جدول 2، کیفیات بصری غالب به همراه درصدشان آورده 

شده است.

جدول 3. جدول کیفیات بصری غالب در نقوش سفالینه های تل باکون )منبع: نگارندگان(.

درصدفراوانیکيفيتبصریغالبکيفيتبصریکد

45 %چهارپایاننوع نقش حیواني1

66 %مستطیل افقیمحدوده نقش2

67 %منحنيخط غالب3

28 %افقيراستای غالب4

77 %بافت خاصی نداردچگونگی بافت5

63/5 %نامتقارنچگونگی ترکیب بندی6


