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تحلیل سازمان تولید و استانداردسازی در یک جامعۀ باستانی:
رهیافتی به نقشهای سفالهای تل باکون الف

1

رحمت عباسنژاد سِرِستی ،2مرضیه علیمحمدی 3،محمد قمری

فتیده4

(دريافت 1394/07/03 :پذيرش)1396/01/30 :

چکیده
تزيین ظرفهای سفالي در دورههای پیش از تاريخ و قبل از آغاز نگارش ،اهمیت ويژهای
داشته است .ساختار و نقشهای روی سفال امکان مطالعۀ انديشۀ انسان گذشته را فراهم
ميآورند و وابستگي فکر و ذهن انسان را به محیطهای طبیعي و اجتماعي که در آن زيسته و
رشد يافته است ،آشکار ميسازند .بنابراين ،با بررسي اين نقشمايهها ميتوان پیچیدگيهای
ذهني ،ايدئولوژيکي ،اجتماعي و اقتصادی جوامع باستان را مطالعه و تحلیل کرد .نگارندگان با
پژوهش روی «دستور زبانِ» نقشها و کیفیت زيباييشناختي سفالهای منقوش پیش از تاريخ،
سازمان تولید سفال را در يك جامعۀ باستاني مطالعه کردهاند .جامعۀ موردنظر در اين پژوهش،
فرهنگ تل باکون الف است که در اواخر هزارة پنجم و آغاز هزارة چهارم قبل از میالد در
جلگۀ مرودشت فارس جريان داشته است.

 . 1اين مقاله مستخرج از پاياننامۀ کارشناسي ارشد مرضیه عليمحمدی با عنوان سازمان تولید سفال پیش از
تاريخ :بر اساس تحلیل ساختار و نقوش سفالهای تل باکون ،فارس به راهنمايي دکتر رحمت عباسنژاد
سرستي و مشاورة دکتر محمد قمری فتیده است که در اسفندماه  1392در مؤسسۀ آموزش عالي غیرانتفاعي
 . 2استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه مازندران ،مازندران ،ايران (نويسندة مسئول)
Email: r.abbasnejad@umz.ac.ir
 . 3دانشآموختۀ کارشناسي ارشد باستانشناسي مؤسسۀ آمو زش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي مارلیك نوشهر،
نوشهر ،ايران.
 . 4استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه مازندران ،مازندران ،ايران.
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مارلیك نوشهر ارائه شده است.
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تولید سفال در مرحلۀ باکون الف در يك سازمان تولیدیِ استاندارد و بهصورت فرايندی
تخصصي انجام ميپذيرفته است .الزامها و ضابطههايي در ايجاد نقشهای روی ظروف سفالي
اين دوره بهکار گرفته شدهاند که مهمترين آنها عبارتاند از :نهادن نقشمايهها در کادر و قاب،
قرينهسازی ،تکرار کردن ،معکوس کردن و ساعتگرد کردن جهت نقوش ،ايجاد نقوش با
تکنیك نقش منفي و استفاده از عناصر نقشيِ جداکننده .همچنین ،اين پژوهش ثابت کرده است
که رابطۀ بین نقشها و شکل ظروف ،نسبي بوده است .دستور زبان و شیوة اجرای نقشها
روی خمرهها ،جامها و کاسهها نشان داده است که اغلب از الگوهای يکسان و مشابهي در
اجرای نقشها بهرهگیری شده است.
واژههای کلیدی :باکون الف ،سازمان تولید سفال ،تولید تخصصي ،استانداردسازی،
ساختار ،نقشها.

مقدمه
تا چند دهۀ پیش آگاهيهای ما در ارتباط با دورههای باستاني ايران محدود و مبهم بوده
و اغلب بر کاوشهايي تکیه داشته است که در برخي از محوطههای شاخص نظیر
شوش ،سیلك ،باکون ،حصار و گیان انجام گرفته بود .بهعالوه ،نبود پرسش و عدم
ي
بهرهگیری از روشهای علمي در کاوش برخي محوطههای باستاني و نقص نسب ِ
يافتهها باعث شد تا پژوهشهای جديد باستانشناختي بهمنظور تکمیل و توسعۀ
اطالعات پیشین پايهريزی شوند .از اين رو ،تحقیقات سالهای اخیر بر پايۀ رهیافتهای
نوين علمي و مطالعات میانرشتهای قرار گرفته و سهم عمدهای را در شناخت دوران
باستان و پیش از تاريخ به خود اختصاص دادهاند ( ;Potts & Roustaei, 2006

 .)Alizadeh, 2006; Bernbeck et al., 2005تمامي اين پژوهشها از گذشته تاکنون ،به
گردآوری مقادير زيادی مواد فرهنگي (بهطور عمده سفال) از سطح و میاننهشتهای
ي محوطههای باستاني منجر شده است .مطالعۀ اين مواد بهويژه مجموعههای
فرهنگ ِ
يکي از راههای کسب اطالعات درخصوص اوضاع اجتماعي و اقتصادی جوامع

گذشته ،پژوهش در زمینۀ سازمان تولید سفال است .اين فرايند ،از سادهترين تا پیچیده-
ترين مراحل يعني از تهیۀ مواد اولیه ،تولید ،توزيع تا مبادلۀ سفال را شامل ميشود.
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سفالي توانسته درک ما را از جوامع گذشته به نحو بارزی افزايش دهد.
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شناخت سنتهای بهکار رفته در ساخت سفال ،يکي از روشهای بسیار سودمند در
پديدارشناسي فرهنگي و تکنیکي (عابدی ،13۸2 ،ص )21 .و درک سازمان تولید جامعۀ
مورد مطالعه است .برای شناسايي ساختار و عملکرد اين سازمان بايد از تماميِ عوامل
تشکیلدهندة آن آگاهي يافت .اين عوامل عبارتاند از تهیۀ گل مناسب ،آمادهسازی و
فرآوری ،تولید ،تقاضا ،مصرف ،مبادله يا تجارت و پراکنش سفال .از اين رهگذر
باستانشناسان تالش ميکنند تا با شناخت سازمان تولید سفال به سازمان اجتماعي
جوامع پیش از تاريخ دست يابند ( Van der Leeuw, 1977, pp. 68- 76; Peacock,
.)1982; Rice, 1987, pp. 180-191

تزيین سفال در دورههای پیش از تاريخ بهويژه در مرحلۀ پیش از آغاز نگارش
اهمیت زيادی داشته است .نقشها و تزيینات روی سفال بازتابي از تفکر و تعلق روح
انسان به محیط و فضايي است که در آن رشد کرده و بالنده شده است .اين نقشمايهها
و طرحها بیانگر پنداشت ،مهارت ،سبك تولیدکننده و ماهیت محتويات ظروف سفالي
هستند .هر ظرف سفالي ترکیبي است از کیفیت گل و مهارت سفالگر و توجه او به
جزئیات و ارزشهای زمانهاش که آنها را در نقشمايهها و نگارههای نمادين منعکس
کرده است ( .)Hole, 1983بنابراين ،بهواسطۀ اين نقشها ميتوان چگونگي انديشه و
پیچیدگي ذهن انسان را بررسي کرد .بهعالوه ،تحلیل سبکيِ سفالهای پیش از تاريخ در
ارتباط با بافت باستانشناختي آنها ،روشي سودمند برای استنباط پیچیدگيهای
ي بین و درون گروههای اجتماعي بهشمار
اجتماعي ـ فرهنگي و تعیین مرزهای فرهنگ ِ
ميرود ( .)Wobst, 1977; Pollock, 1983; Hole, 1983, 1984بررسي تنوع مکاني
سبك نقشمايهها در سفالهای کهن (پالک )13۸0 ،و پرداختن به جنبههای ساختاری

1

و ترکیبيِ نقشها (هل )13۸0 ،نیز از ديگر راههای پي بردن به سازمانهای اجتماعي،
اقتصادی و سیاسي جوامع گذشته است.
ی موجود در سبك و نقشمايههای شاخص پي
تفاوتها و شباهتهای درونمنطقها ِ
ببريم .بدين ترتیب ،مجموعۀ سفالي باکون الف برای اين منظور مناسب تشخیص داده
شد ،چراکه اين نوع سفال در زمرة يکي از وسیعترين گسترههای تکنولوژی سفال در
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برای انجام اينگونه تحلیلها ،به مجموعههای بزرگ سفالي نیاز داريم تا بتوانیم به
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بین فرهنگهای اواخر پیش از تاريخ ايران محسوب ميشود .باکون الف ،فرهنگ
همگني در اواخر هزارة پنجم و اوايل هزارة چهارم ق.م .در فارس بوده که با مجموعۀ
سفاليِ غني ،متنوع ،پُربار و با پراکندگي نسبتاً گسترده از لحاظ فرم و نقش مشخص
شده است.
چارچوب نظری
از دهۀ 1960م ،از علوم مختلف در بازشناسي و بازسازی ويژگيهای گوناگون فرهنگي
دوران باستان بهرهبرداری شده است .باستانشناسي نوين بسترها و زمینههای اجتماعي،
اقتصادی ،فناوری و ايدئولوژيکي تولید سفال را در جوامع پیش از تاريخ مشخص کرده
است که برخي از آنها عبارتاند از :لزوم ذخیره و پخت مواد غذايي؛ ضرورتهای
يكجانشیني و اهليگری نظیر شکلگیری قالبها ،مقیاسها ،وزنها و پیمانهها؛ تحول
در هنرهای تجسمي و نقاشي با بهره گیری از سطح ظروف سفالي؛ آشنايي با گل و
خواص آن؛ و شناخت فنيتر از آتش ،تنور و کوره .باستانشناسي روندمحور
موضوعات ي نظیر سازمان ،روش ،مقیاس ،میزان و استاندارد تولید و توزيع سفال و
ی
مطالعات گونهشناختي آن را مدنظر قرار داده و بر مطالعۀ فرايند يا روند چندمرحلها ِ
سفال شامل مراحل مادة خام ،تولید ،توزيع ،مصرف و سرانجام ،مرحلۀ خارج شدن از
دور مصرف و تبديل شدن به پسماند تأکید کرده است ( ;Adams, 1979, p. 729
.)Balfet, 1965, p. 170; Connor & Rathje, 1973, pp. 6-10; Costin, 1991

افزايش میزان تولید تخصصي هر محصول از راه بررسي امکانات تولید ،الگوی
ي آن کاال قابل درک است.
مبادله و استانداردسازی ويژگيهای فیزيکي و سبكشناخت ِ
در يك مجموعۀ گونهشناختي از سفالِ استانداردشده ،ناهمگوني اندکي در ساختار و
نقوش و همچنین ،در ترکیببندی و فُرم سفال مشاهده ميشود .استانداردسازی و يا
تمامي محصوالت استاندارد را متخصصان ساختهاند (.)Blackman et al., 1993, p. 61

اگرچه همۀ ظروف استاندارد توسط متخصصان تولید شدهاند ،اما همۀ آنها لزوم ًا
ظروف استاندارد تولید نکردهاند .بدين ترتیب ،تخصص و استانداردسازی دو مقولۀ
36۸

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

يكدستي در ابعاد و تزيین ظروف ناشي از تولید انبوه و تخصصي است .بنابراين،
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مرتبط با يکديگرند و تولید محصوالت يکسان و استاندارد نشاندهندة تخصص در هنر
و صنعت است ( Nicholson & Patterson, 1985; Rathje, 1975, p. 430; Rice,

; .)1987, p. 230; 1981, p. 222; Stark & Hepworth, 1982از اين رو ،مطالعۀ
استانداردسازی در سفال يکي از راههای پي بردن به تولید تخصصيِ سفال است ( Clark

 .)& Parry, 1991, p. 293پس ،بر پايۀ فرضهای اولیه ،اگر بتوان در مجموعۀ باکون
الف الگوهای يکساني را شناسايي کرد که به نوعي در زمرة الزامهای تولید محسوب
ميشدهاند ،ميتوانیم به وجود سازمان تولید استاندارد و درنهايت تخصصگرايي در امر
تولید سفال در اين محوطه پي ببريم.
پرسشها و فرضیههای پژوهش
پس از يك بررسي کلي به اين نتیجه رسیديم که برای دستيابي به اهداف پژوهش
ميتوان اين پرسشها را مطرح کرد :بین ساختار و مجموعۀ نقشهای سفالهای باکون
الف از يكسو و شکل ظروف سفالي از سوی ديگر چه ارتباطي وجود دارد؟ يا چه
رابطهای میان تغییر ساختار و نقشمايهها و تغییر شکل ظروف ميتوان برقرار کرد؟ آيا
تزيین ظروف سفالي دورة باکون الف در سازماني استاندارد صورت ميپذيرفته است؟
چگونه؟ آيا اساساً فرايند تولید سفال در اين محوطه ،تخصصي بوده است؟
برای جستوجوی پاسخ اين پرسشها ،پیشفرضهايي تدوين شد .بر پايۀ قانوني
کلي ،ساختار و نقوش ظروف سفالي با تغییر شکل ظرف دچار دگرگوني ميشوند .به
همین دلیل ،نخست فرض بر آن شد که ترکیب و نقشمايههای ظروف سفالي باکون
الف در ارتباط مستقیم با شکل ظروف هستند .دوم آنکه ،مقايسۀ نقشها با يکديگر و
مطالعۀ جزئیات آنها به شناخت الگوهايي حاکم بر تزيین ظروف سفالي در تل باکون
ی مشخص
الف منجر ميشود که بیانگر بهرهمندی اين مجموعه سفالها از سازمان تولید ِ
و نقش و مشاهدة شباهتها و تقاوتهای نقشمايهها ما را به تدوين اين پیشفرض
متقاعد کرد که فرايند تولید سفال در دورة باکون الف کامالً تخصصي بوده است.
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و استاندارد است؛ درنهايت ،امکان دستهبندی ظروف در گروههای مختلف بر پايۀ شکل
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روششناسی
پس از جمعآوری دادههای پژوهش ،ظروف را بر اساس شکل ظاهری به دستههای کلي
در قالب خمره ،کاسه ،جام و پايه و برای افزايش میزان دقت و تمرکز در تحلیل
نقشها ،در گروههايي کوچكتر دستهبندی کرديم .مجموعۀ ظروف باکون الف عالوه بر
شکل ،بر اساس محل قرارگیری نقشها نیز تقسیمبندی شدند .در اين طبقهبندی ،تعیین
محل نقشها روی سفالها مورد توجه ويژه بود تا بتوان به ارتباط احتمالي میان آنها
پي برد .همچنین ،بهمنظور سهولت در روند مطالعات و افزايش میزان دقت ،ترکیبات
نقشيِ شناساييشده به دستههايي کوچكتر شامل هندسي ،هندسي ـ گیاهي ،گیاهي،
ي
حیواني و انساني ـ حیواني گروهبندی شدند .مالک اين تقسیمبندی ،محوريت موضوع ِ
نقشها در ترکیب کلي نقشمايهها بوده است.
برای ساماندهي مواد و آساني ارجاع به آنها در آينده ،از شیوة شمارهگذاری جهت
دادهپردازی آماری بهرهگیری شد .بدين ترتیب ،برای هر ترکیب نقشي يك کد (از چپ
به راست) شامل نشانهای اختصاری محوطه و شکل ظرفي که نقش روی آن اجرا شده
و يك شماره بهعنوان کد طرح درنظر گرفته شد؛ برای مثال.TBA. JR-07 :

در گام بعدی ،فراواني هر يك از عناصر نقشي در میان هر شکل و نیز کل ظروف
بازشناخته شد و نتايج حاصل به صورت آماری در جدولها و نمودارهايي تدوين شد.
با در دست داشتن اين فراوانيها ،تالش شد تا از وجود ارتباط احتمالي میان شکل
ظروف و نقوش بهکار رفته روی آنها آگاهي حاصل شود .از اين راه ،الگوهايي در
ارتباط با شیوة طراحي و تزيین ظروف سفالي در تل باکون الف ايجاد شد .اين فرايند ما
را در درک مقولۀ استانداردسازی و درنهايت تولید تخصصيِ سفال در اين محوطه
کمك کرده است.

تل باکون در مرودشت فارس به فاصلۀ  2/۸کیلومتری از تخت جمشید واقع شده است
و دو برجستگي نزديك به هم به نامهای باکون الف و باکون ب را شامل ميشود .باکون
الف متأخرتر و تپۀ کوچکي با مساحت حدود  2/1۸هکتار و به ارتفاع  4متر است
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( .)Alizadeh, 2006, p. 25اين تپه نام خود را به يك دورة فرهنگي خاص به نام
فرهنگ باکون الف يا فارس جديد با شاخصۀ سفال نخودی منقوش داده که مجموعۀ
سفالي آن گستردهترين پراکندگي را بین فرهنگهای اواخر پیش از تاريخ ايران در بازة
زماني  4200تا  3۸00ق.م .داشته است .با وجود آنکه سفال باکون الف در سراسر
منطقۀ فارس همانند نیست و از تنوع شکلي و نگارهای برخوردار است (،)ibid, p. 109
ولي مجموعهای بزرگ از نقشمايهها و تلفیق مؤلفههای نقشي را عرضه ميکند که
بسیار غني ،متنوع و پُربار است.
مجموعۀ سفالي موردمطالعه در اين پژوهش شامل ظروف کامل و ظروف ناقص،
ولي با مقطع کامل بوده است .اين ظروف بهطور عمده در کاوشهای تل باکون الف
توسط دونالد ا .مكکان و الکساندر النگسدورف 2از سوی مؤسسۀ شرقشناسي دانشگاه
شیکاگو ( ،)1942هیئت ژاپني به سرپرستي مشترک نامیو اِگامي و سيايچي مسودا

3

( )1962و عباس علیزاده )2006( 4از طرف مؤسسۀ پیشگفته گردآوری شدهاند.
یافتههای تحقیق
مجموعۀ سفالي مورد مطالعه متشکل از  163نمونه ظرف شامل انواع خمره ،کاسه ،جام
(لیوانهای بلند) و نیز تعدادی پايه است .کاسهها با تعداد  73عدد 45 ،درصد و
بیشترين میزان فراواني ،خمرهها با تعداد  44عدد 27 ،درصد ،جامها با تعداد  43عدد،
 26درصد و پايهها با تعداد سه عدد 2 ،درصد کل نمونهها را در اين مجموعه به خود
اختصاص دادهاند.
منهای پايهها ،هر گروه ظروف بر اساس شکل ظاهری به دستههای کوچكتری به
شرح زير تقسیم شدند:
 .1خمرهها در شش شکل شامل شکلهای بشکهای ،5کولهپشتهای ،6زاويهدار،7
 .2کاسهها که در زمرة زيباترين و قابل توجهترين گونههای ظروف از نظر ظرافت و
تزيینات نقشي در مجموعۀ تل باکون الف محسوب ميشوند ،شامل کاسههايي با دهانۀ
باز 11و زاويهدار 12و کاسههای مخروطي 13هستند.
371

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

گردنبلند ،۸کرویشکل 9و استوانهای.10

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

 .3جامها (لیوانهای بلند) در قالب دو شکل شامل لیوانهای بلند با شکل بشکهای

14

و مخروطي هستند.
همچنین ،مجموعۀ ظروف باکون الف بر اساس محل قرارگیری نقشها روی ظروف
نیز دستهبندی شدند تا رابطۀ احتمالي میان شکل ظروف و نقشمايهها مشخص شود.
ي فرضي با توجه به شکل ظروف تعريف شد:
بدين ترتیب ،چهار ناحیۀ نقش ِ
ناحیۀ نقشي  :1در کاسهها و جامها محدودة لبه و در خمرهها قسمتهای لبه و
گردن ظرف را شامل ميشود.
ناحیۀ نقشي  :2در جامها و کاسهها شامل لبه و قسمتهای میاني و در خمرهها
شامل لبه ،گردن و شانۀ ظرف است.
ناحیۀ نقشي  :3فقط برای خمرهها درنظر گرفته شده و شامل محدودة لبه ،گردن،
شانه و شکم ظرف ميشود.
ناحیۀ نقشي  :4اين ناحیه از لبه تا کف ظروفِ کامالً منقوش را دربر ميگیرد.
تقسیمبندیها و مقايسههای انجامشده مشخص کرد که کداميك از وجه مشخصهها
از گروهي به گروه ديگر تفاوت ميکنند و کدامها در تمامي گروهها يکسان هستند.
بدين ترتیب ،توانستیم الگوهايي يکسان برای تزيین ظروف سفالي تل باکون الف بیابیم
و آنها را در يك گروه از ظروف و همچنین ،در تمام گروهها مورد سنجش قرار دهیم.
بررسي مجموعۀ مورد مطالعه از نظر موقعیت قرارگیری نقشمايهها (نواحي نقشي)
روی ظرفها نشان داد که  75درصد کاسهها 49 ،درصد جامها و  33درصد خمرهها
بهطور کامل منقوش هستند و نقشهای  25درصد ديگر از کاسهها 51 ،درصد جامها و
 9درصد و  5۸درصد خمرهها بهترتیب در نواحي دو و سه 15متمرکز شدهاند (جدول
 .)1چنانچه نواحي دو و سه را صرفنظر از شکل ظرف بهمنزلۀ نواحي منقوش در
میاني و برخي ديگر بهطور کامل منقوش شدهاند .در مجموعۀ سفاليِ مورد مطالعه،
نمونههايي که فقط در لبه ،گردن ،شانه ،شکم يا کف ظرف نقش داشته باشند ،مشاهده
نشده است .بنابراين ،ميتوان گفت که ترکیبات نقشي ،در ناحیهای ازپیش تعريفشده و
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مطابق با الگوهايي يکسان ترسیم و اجرا ميشدهاند .برای حصول اطمینان از اين
نتیجهگیری اولیه ،بررسيهای بیشتری روی نمونهها صورت پذيرفت .بدين منظور ،از
راه مقايسۀ نقشها با يکديگر و توجه به جزئیات ،شباهتها و تفاوتهای آنها تالش
شد تا به نتايجي منطقي و قابل قبولي دست يابیم.
جدول  :1موقعیت قرارگیری ترکیبات نقشي روی ظروف تل باکون الف
ناحیۀ نقشي 1
نوع ظرف

تعداد

درصد
فراواني

ناحیۀ نقشي 2
تعداد

درصد
فراواني

ناحیۀ نقشي 3
تعداد

درصد
فراواني

ناحیۀ نقشي 4
تعداد

درصد
فراواني

خمره

0

0

4

9

25

5۸

14

33

جام

0

0

22

51

0

0

21

49

کاسه

0

0

1۸

25

0

0

55

75

اين بررسيها به شناسايي جزئیات بیشتری در ارتباط با تزيینات ظروف سفالي منجر
شد؛ چنانکه توانستیم الگوهای مشخصي را تدوين کنیم که بهطور فراگیر در تزيین
ظروف سفالي بهکار برده شدهاند .برای نمونه ،تمام ترکیبات نقشي ،دارای کادربندی و
نقوش اصلي دارای قاببندی بودهاند .تقارن ،تکنیك نقش منفي ،تکرارپذيری ،وارونۀ
جانبي ،استفاده از ويژگيهای دايره ،تزيیني بودن نقشمايهها ،ساعتگرد بودن جهت
نقوش ،استفاده از عناصر نقشيِ جداکننده و همچنین ،بهرهگیری از عناصر ُپرکنندة
فضاها و فواصل خاليِ میان ـ نقشي از ديگر الگوهای شناختهشده هستند .الگوهای
مذکور گاهي به صورت منفرد و زماني در حالت توأمان برای تزيین ظروف بهکار گرفته
شدهاند (جدول .)2
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جدول  :2فراواني انواع الگوهای استاندارد روی ظروف
نوع

پايه

کاسه

خمره

جام

کادربندی

3

69

43

36

قاببندی

0

14

13

4

عناصر پرکننده

0

33

14

15

جهت

0

22

5

۸

وارونۀ جانبي

1

2

3

5

تکرارپذيری

2

4۸

2۸

33

جداکننده

0

26

6

9

تقارن

0

23

11

2

ظرف

نوع الگو

در ادامه ،اين الگوها را به اجمال معرفي و آنها را در هر گروه و بین گروههای
مختلف از مجموعه ظروف سفالي تل باکون الف بررسي ميکنیم:
الف) کادربندی :اجرای نقوش در کادر بهمنزلۀ اصليترين الگو و مهمترين الزام در
تزيینات نقشيِ ظروف سفالي بوده است؛ چنانکه در تمامي ظروف فارغ از کل ظرف،
قسمتهای منقوش از قسمتهای بدون نقش با کادرهايي مجزا شدهاند .کادرها در
فرم های متنوع شامل يك باند و يك ،دو و گاهي سه نوار افقي موازی ،يك باند پهن
افقي ،دو باند پهن افقي موازی ،دو باند و دو نوار افقي موازی ،يك ،دو و گاهي سه
نوار افقي موازی و يا يك باند مضرّس افقي ترسیم شدهاند (جدول .)3
جدول  :3برخي از انواع کادر در ترکیبات نقشي ظروف سفالي تل باکون الف
 يك باند و يك نوار افقي موازی

يك باند و سه نوار افقي موازی
يك باند مضرّس افقي
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ب) تقارن :تقارن خالف کادربندی ،اصلي فراگیر در تزيینات نقشي ظروف سفالي
تل باکون الف نبوده ،اما در تمام شکلها بهويژه کاسهها رايج بوده است.
ج) قاببندی :اين الگوی نقشي با وجود آنکه روی همۀ ظروف سفالي مجموعۀ
باکون الف ديده نشده ،اما بهطور قابلتوجهي استفاده ميشده است .قاببندی بدان
معناست که مجموعهای از نقشهای مشخص توسط قاب (يك کادر کوچك درون کادر
اصلي) از نقوش همجوار خود مجزا شدهاند (جدول  .)4قابها در تزيینات ظروف
بهطور عمده در اشکالي شامل يك باند عمودی ،دو يا سه باند عمودی موازی ،باندهای
مستطیليشکل عمودی به صورت نقش منفي ،نقوش پلکاني ،رديف مثلثهای رو به
سمت پايین يا باال ،خطوط زيگزاگي عمودی ،مستطیلهای افقي يا عمودی ،نقوش
جانوری يا گیاهي عمودی استلیزه ،نقوش هندسي و خطوط مواج عمودی در میان دو
باند عمودی ايجاد شدهاند.
جدول  :4برخي از انواع قاب در ترکیبات نقشي مجموعۀ ظروف
 يك قاب عمودی

 دو قاب عمودی
موازی

 رديف مثلثهای عمودی
منقوش در قابها
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 نقوش جانوری استلیزه

د) استفاده از خصوصیات دايره بهويژه در کاسهها متداول بوده ،هر چند که استفاده
از اصل مرکزگريزی يا چرخش نقشمايهها ترجیح داده شده است ،زيرا احتماالً با
بهرهگیری از اين ويژگيها به گونهای مشخصتر سعي در القای مطلوب حرکت در
مجموعۀ نقشها داشتهاند.
هـ) در ترکیببندیهای ماهرانهتر ،محیط دايره به دو يا چهار قاب تقسیم شده
است .نمونۀ بارز ترکیببندی در يك زمینۀ مدور ،در بخش بیرونيِ شماری از کاسههای
مخروطي کار شده است .با نگاهي به سطح اين ظروف ميتوان مارپیچهای بزرگي ديد.
در چنین مواردی ،کل ترکیببندی شامل بدن کوچك و بسیار مسبّك دو حیوان است
که شاخهای آنها بهشکل مارپیچهای عظیمي بزرگنمايي شدهاند .در اين طرحها که به
فراواني ديده ميشوند ،بدن بهطور کامل حذف شده و تنها شاخ حیوان بهطور
اغراقآمیزی به نمايش درآمده است.
ي مورد پژوهش ،چیرگي جنبۀ
و) يکي از ديگر ويژگيهای نقشهای مجموعۀ سفال ِ
تزيیني و نمادين نقشمايههای طبیعي بر واقعیتهای فیزيکي و طبیعي آنهاست.
ي نقوش به غیر از شش نقش از مجموع  163ظرف مورد
ز) جهت حرکت تمام ِ
مطالعه که از الگوهای نقشزني باکون الف تبعیت نميکنند ،همسو با حرکت عقربههای
ساعت نشان داده شده است.
باکون الف ميتوان به استفاده از عناصر نقشي پرکننده اشاره کرد؛ بهطوری که فضای
خالي در هیچ ترکیب ن قشي وجود ندارد و تماميِ فضاهای میان نقوش توسط عناصر
نقشيِ فرعي ديگری پر شدهاند .اين نقشمايهها عبارتاند از :نقوش بیضيشکل
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(عمودی ،افقي و مورب) ،استیلیزة گیاهي ،نقوش  Sشکل ،نقشهای نقطهای منفرد،
خط چین ،خطوط مواج (عمودی و افقي) ،خطوط کوتاه متقاطع ،هاشورهای متقاطع،
نقوش انتزاعي چلیپاشکل ،نقشمايههای هندسي ساده ،مشبك يا هاشور زدهشده و
نقوش مضرّس عمودی و افقي (جدول .)5
جدول  :5انواع نقوش پُرکننده در ترکیبات نقشي مجموعۀ ظروف

 نقوش بیضيشکل
(عمودی ،افقي و مورب)

 نقوش  Sشکل

 رديف نقطههای
عمودی ،افقي و مورب
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ط) استفاده از عناصر نقشي جداکننده :به واسطۀ اين عناصر ،مؤلفههای اصلي و در
برخي موارد ترکیبات تکرارشونده توسط رديف خطوط شکسته (زاويهدار) ،نقوش
گیاهي استلیزه ،شطرنجي ،نقوش هندسي مشبك و انتزاعي ،رديف مثلثهای روی هم
قرارگرفته ،جهتنماهای رو به باال و رو به پايین ،نقشمايههای خورشیدیشکل،
مضرّس ،چلیپايي و هاشورزده از يکديگر مجزا شدهاند (جدول .)6
جدول  :6انواع نقوش جداکننده در ترکیبات نقشي مجموعۀ ظروف
 نقوش هندسي

 نقوش شطرنجي

مشبك و انتزاعي



 جهتنماها

نقوش

مضرّس

ی) نقشهای وارونۀ جانبي از ديگر عناصر نقشي هستند که بهصورت قرينه و
معکوس ترسیم شدهاند.
ک) استفاده از تکنیك نقش منفي :قسمتهايي از سطح برخي از ظرفها بهگونهای
ماهرانه رنگ نميشدهاند .اين بخشها القاکنندة طرح خاصي بوده که به واسطۀ زمینۀ
رنگي و نقوش همجوارش قابل درک بوده و خوانا ميشدهاند .استفاده از اين تکنیك
بهوفور در تزيینات نقشي ظروف باکون الف ديده ميشود.

برای يافتن پاسخ پرسش اول مبني بر چیستي و چگونگي رابطۀ بین ساختار و نقشهای
مجموعهسفال های مورد مطالعه و شکل ظروف ،پژوهش را با اين پیشفرض آغاز
کرديم که ترسیم ترکیبات نقشي در ارتباط مستقیم با شکل ظروف صورت پذيرفته
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است .بررسيهای اولیۀ ظروف و نقشهای روی آنها نشان داده که سطحهای جامها و
کاسهها نسبتبه خمرهها پرکارتر و زيباتر نقش شدهاند .برای بیان چرايي اين پديده
استدالل روشني نداريم ،اما شايد بتوان بین اين مسئله و کارکرد ظروف ارتباط برقرار
کرد .اين احتمال نیز وجود دارد که کاسهها ،جامها يا ظروفي که به شیوهای خاص
تزيین شدهاند ،بهعنوان کاالهايي تجملي و يا شأنزا برای استفادة افراد يا قشر خاصي از
جامعه تولید ميشدهاند.
هنرمند باکون الف از اصل کادربندی در تماميِ شکلها بهره جسته است ،ولي از
قرينهسازی ،قاببندی و اصل مرکزگريزی يا چرخش نقشمايهها ــ هر چند که گاهي
ي
در ساير شکلها مشاهده ميکنیم ــ سعي کرده بیشتر در کاسهها استفاده کند .در تمام ِ
 163ظرف موردبررسي به جز شش مورد ،يك خصوصیت مشترک مالحظه شد و آن
جهت و حرکت نقشمايهها در مسیر حرکت عقربههای ساعت يعني راستگرد بودن
آنهاست.
برای تحلیل نهايي پاسخ پرسش اول بايد اذعان کرد که رابطۀ بین نقشها و شکل
ظروف نسبي بوده و بررسي گرامر يا دستور زبان نقشها و شیوة اجرای نقشمايههای
تماميِ شکلها (خمرهها ،جامها و کاسهها) نشان داده که در اجرای آنها تا حدود
زيادی از الگوهای يکسان و مشابهي تبعیت شده است؛ مثالً استفاده از کادربندی،
عناصر جداکننده ،قاببندی ،تقارن و ديگر مواردی که ذکر آنها در بخش يافتههای
تحقیق به عمل آمد ،در تمامي شکلها به طور تقريب ًا يکسان رعايت شده و الگوی
تزيیني هر شکل چیزی متفاوت از ديگر شکلها نیست؛ هر چند که تفاوتهايي در
برخي جزئیات ديده ميشود که در جای خود به دلیل اين موضوع نیز خواهیم پرداخت.
پرسش دوم اين پژوهش درخصوص استاندارد بودن تزيین ظروف سفالي و
برخورداری آنها از الگوهای تزيیني يكدست بوده است .میزان تراکم نقشها روی
و موضوعیت تزيینات نقشي در تمامي شکلها چندان متفاوت نبوده است .بنابراين،
بهنظر ميرسد الزامها و چارچوبهايي برای ترسیم تزيینات وجود داشته است .امروزه،
چنین الزامهايي را «استاندارد» مينامند که بهمنظور «تضمین کیفیتِ» مواد ،محصوالت،
379

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

ظروف و نه نوع نقشها ،بسته به شکل ،ابعاد و اندازة ظرف متغیر بوده ،اما دستور زبان

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

فرايندها و خدمات تدوين ميشوند .سازمان استاندارد با م ّدنظر قرار دادن اولويتهايي
چون صرفه جويي کلي در مصرف نیروی انساني ،مواد ،انرژی و مواردی از اين قبیل از
تولیدکننده و مصرفکننده حمايت ميکند؛ ايمني و بهداشت را تأمین و از محیط
زيست پشتیباني ميکند و کیفیت محصول را ضمانت ميکند .پس ،استاندارد با تهیۀ
سندی که بر استفاده از مجموعهای الزامها ،مشخصهها و راهنماييها تأکید دارد اين
اطمینان را ايجاد ميکند که مواد ،محصوالت ،فرايندها و خدمات ارائهشده ،مناسب
برای استفاده هستند .اين امر ،درنهايت به رضايت مصرفکننده منجر ميشود .عدم
رعايت اين الزامها و ضابطه ها به تولید محصولي بدون کیفیت منجر خواهد شد .بدين
ترتیب ،در يك سازما ِن تولید استاندارد ،تولیدکنندگان حق عدول از سطوح تعريفشده
در امر تولید را ندارند ،اما بهمنظور تأمین مطلوب رضايت مشتری ميتوانند به سطوح
باالتری از تولید دست يابند و محصوالتي را با کیفیت باالتر عرضه کنند .پس ،کیفیت را
ميتوان مالک و میزاني تعريف کرد که مجموعهای از ويژگيهای ماهیتي ،الزامها،
ضابطهها و يا خواستهها را برآورده ميسازد .در تکمیل اين تعريف بايد گفت ،نیاز يا
انتظار مشتری تا هنگامي که ازسوی سازمان پذيرش نشده است «خواسته» و پس از آن
«الزام» دانسته ميشود.
اين الزامها و بايدها در روشهای تزيین ظروف سفالي تل باکون الف به
صورتهای زير مشخص شدهاند :اجرای ترکیبات نقشي در کادر ،قرار دادن نقوش در
قاب ،استفاده از اصل تقارن و ويژگيهای دايره ،بهرهگیری از اصل تکرارپذيری عناصر
نقشي و وارونۀ جانبي (قرينه و معکوس) ،ساعتگرد کردن جهت نقشها (حرکتدار
ي
کردن نقشمايهها) ،ايجاد نقشها با تکنیك نقش منفي ،استفاده از عناصر نقش ِ
جداکننده و همچنین ،عناصر پُرکنندة فضاها و فواصلِ خالي میان ـ نقشي .البته ،در
چگونگي اجرای اين الزامها ،تفاوتهايي مشاهده ميشود .بنا بر تعريفي که از مقولۀ
سطوح باالتری از سطح تولید استاندارد دست يابند و محصوالتي با کیفیت باالتر عرضه
کنند .شايد ريشۀ ناهمگونيهای موجود در تزيینات نقشي باکون الف در اين نیت
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تولیدکنندگان يعني تالش برای تولید محصوالت در سطحي باالتر از سطح استاندارد
نهفته باشد.
بدين ترتیب ،تولیدکننده از راه استاندارد ترغیب ميشود تا خواستههای مشتريان را
تحلیل کند؛ به تعیین فرايندهايي بپردازد که به تولید محصول مورد قبول آنها بینجامد و
با پايش اين فرا يندها و تدوين چارچوبي برای بهبود مداوم ،احتمال افزايش رضايت
مشتری را ارتقا بخشد .سازماني با چنین ويژگيهای تولیدی ،اين اطمینان را در مشتريان
بهوجود ميآورد که تولیدکننده قادر به عرضۀ محصوالتي است که الزامها و يا
خواستهها را بهطور يکسان برآورده ميکنند.
بنابراين ،استاندارد يا يکسانسازی تحت تأثیر دو عامل قرار دارد :يکي ،میزان
ي ظاهری و سبكهای تزيیني ،به میزان
مصرف و ديگری کاربرد .ويژگيهای فن ِ
قابلتوجهي کاربردی بودن و محبوبیت اجتماعي گونههای خاصي از ظروف را نشان
ميدهد ( .)Rice, 1987, p. 202چنانکه از نظر گذشت ،افزايش میزان تولید تخصصي
در جامعه از راه بررسي امکانات و لوازم تولید ،مطالعۀ الگوی تبادل و همچنین ،از
طريق درک استانداردسازی در ويژگيهای فیزيکي و سبكشناختيِ کاالهای تولیدشده
قابل تشخیص است .از اين رهگذر ،تخصصيشدن و استانداردسازی تزيینات و
شیوههای تزيیني را ميتوان از راه مطالعۀ تزيینات سفالها مورد مطالعه قرار داد
(.)Costin, 1991

رايس همچنین ،تصريح ميکند که استانداردسازی تولید ،همواره به اين معني نیست
که تنها نوع خاصي از ظروف سفالي که توسط اعضای جامعه مورد استفاده قرار
ميگرفتهاند ،ساخته ميشدند ،بلکه بیانگر آن است که ناهمگوني اندکي در ترکیببندی،
شکل و سبك انواع سفالهای تولیدی وجود دارد .همچنین ،برخي از باستانشناسان
اظهار ميکنند که استانداردسازی بهمنزله کاهش تنوع در ويژگيهای مصنوعات بهمنظور
( )1993, p. 71يکدستي را دستيافتن به مجموعهای از نسبتها و يا ترکیبي از صفات
در يك مجموعه از دستساختهها تعريف کرده است .بنابراين ،سفال استانداردشده از
نظر ترکیببندی و شکل ،ناهمگوني اندکي را در درون هر گونه از سفالها انعکاس
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ميدهد و آن گونه که بلکمن و همکارانش اذعان کردهاند ،درجۀ باالی استانداردسازی
و يا يکدستي در ابعاد ظروف نشاندهندة تولید انبوهِ تخصصي است ،در حالي که
تنوعپذيری و يا وجود ناهمگوني نسبي به تولید خانگي اشاره دارد.
حال زمان آن فرا رسیده که خواننده با تحلیلي در زمینۀ پرسش سوم مقالۀ حاضر
يعني تخصصي بودن فرايند تولید سفال در مرحلۀ باکون الف روبهرو شود .دادههای
آماری ،موضوع تولید اين محصوالت سفالي را در چارچوب يك سازمان تولید
استاندارد و بهصورت تخصصي مورد تأيید قرار ميدهند .چنانکه ،میزان تراکم نقشها و
نه نوع آن ،بسته به شکل ،ابعاد و اندازة ظرف متغیر بوده است ،اما دستور زبان و
موضوعیتهای تزيینات نقشي در تمامي شکلها چندان تفاوتي با يکديگر نداشته و
ناهمگوني اندکي را در ترکیببندی و شکل هر گونه از سفالها بازتاب دادهاند.
بنابراين ،الزامهايي چون کادربندی ،قاببندی ،تقارن ،حرکتدار کردن ،چرخش
نقشمايهها ،استفاده از عناصر جداکننده ،تکنیك وارونۀ جانبي و نقوش منفي که برای
ترسیم تزيینات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،در تمامي شکلها بهطور نسبتاً يكسان
رعايت شدهاند .بنابراين ،شیوة تزيین ظروف با توجه به نوع کاربرد ،ابعاد و میزان
سطوح قابل تزيین آن متفاوت بودهاند ،اما چنین نبوده است که يك يا تعدادی از
مؤلفههای نقشي صرف ًا برای تزيین شکل خاصي از ظروف و نه ديگر شکلها بهکار رفته
باشند .بدين ترتیب ،استفاده از الگوهای يکسان در شیوههای تزيین ،بر وجود سازمان
تولیدی استاندارد و فرايند تولید تخصصي سفال در تل باکون الف تأکید دارد.
نتیجه
سفال يکي از دادههای مهم باستانشناختي است که مطالعۀ روشمند و هدفمند آن به
شناخت تنوع جغرافیايي ،گسترة توزيعي و شباهتها و تفاوتهای اين داده منجر
اليههای باستاني مشخص ميشود و همچنین ،سازمانهای اقتصادی ،اجتماعي و
تکنولوژيکي جوامع گذشته مورد بازسازی قرار ميگیرد .بررسي زنجیره يا خوشۀ
صنعتي تولید سفال بر اساس رويکردهای باستانشناسي روندمحور ،فرايند چندمرحلهایِ
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آن را از مرحلۀ مادة خام تا تولید محصول مشخص ميکند و زمینۀ تحلیل و تبیین
مباحثي چون سازمان و روشهای تولید و توزيع ،مقیاس و میزان تولید و توزيع،
گونهشناسي محصوالت مصرفي و برهمکنشهای فرهنگي را فراهم ميکند .يکي از
راههای رسیدن به اين هدفها ،بررسي نوع ،ساختار ،قوانین طراحي و اجرای
نقشمايههای روی سفالهاست.
مطالعۀ جنبههای ساختاری و ترکیبيِ نقشمايههای سفال و سبك آنها و ارتباط
سفال و نقشها با مناسبات و برهمکنشهای اجتماعي ،اقتصادی و اعتقادی ،امروزه يکي
از موضوعات مهم در باستانشناسي روندگراست .همچنین ،اين رويکرد بررسي ميکند
که سفال بهعنوان نمادی مادی چگونه از روندهايي نظیر همگرايي و واگرايي فرهنگي
در جوامع گذشته پشتیباني کرده ،حريمهای فرهنگي و اجتماعي را مورد حفاظت و
صیانت قرار داده و همسويي خود را با هنجارهای اجتماعي نشان داده است.
با وجود آنکه پس از ظهور باستانشناسي نوين در دنیا ،عدهای از باستانشناسان
خارجي با ايدهها و رويکردهای جديد و بر مبنای اصول و روشهای باستانشناسي
اجتماعي و اقتصادی و با هدف تبیین روندهای فرهنگي و تحلیل سطح پیچیدگيهای
اجتماعي به پژوهش در محوطههای باستاني ايران پرداختند و موضوعاتي چون روستا،
شهر ،جوامع برابر و پیچیده ،دوران گذار و انتقال ،تولید خانگي و تخصصي،
تخصص گرايي فن ،مقیاس تولید و توزيع ،تولید استاندارد و نظاير آن را به ادبیات
باستانشناسي کشور وارد کردند ،ولي اين رويکردهای نوين در پژوهشهای
باستانشناسي و در میان پژوهشگران ايراني نهادينه نشد .ميدانیم که دادههای سفالي در
باستانشناسي ايران فراواني بااليي دارند ،ولي از رويکردهای يادشده در تحلیل اين
دادهها بهرهبرداری زيادی به عمل نیامده است .درخصوص بررسي نقشهای روی
سفالهای پیش از تاريخ ايران چند کار که تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز
صورت پذيرفته است.
انبوهي از يافتههای سفالي در طول بیش از يكصد سال فعالیتهای باستانشناسي
ايران گردآوری شدهاند که در گنجینهها ،انبارها و مجموعههای فرهنگي و تاريخي
3۸3

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

نميکند در زمینۀ تنوع مکاني سبك نقشمايهها و جنبههای ساختاری و ترکیبي نقشها

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

نگهداری ميشوند ،بيآنکه تحقیقي هدفمند و پرسشمحور روی آنها صورت پذيرد.
نگارندگان معتقدند که فقر مطالعات نظری در باستانشناسي کشور موجب شد که
مسئلهشناسي در پژوهشهای مبتني بر دادههای سفالي به ضعف و خلل جدی دچار
شود .يکي از موضوعات مهم در اين زمینه ،مطالعۀ تخصصگرايي و تولید استاندارد
سفال در دورههای گذشته است .از اين رو ،نگارندگان ضمن تأکید بر ضرورت نگاه
فرايندی به سفالگری و تزيین آن ،به مطالعۀ موردیِ اين موضوع در يکي از مهمترين
محوطههای اواخر پیش از تاريخ در منطقۀ جنوب ايران پرداختهاند.
اين پژوهش نشان داده است که تزيین سفال در دورههای پیش از آغاز نگارش در
بازة زماني  4200تا  3۸00ق.م .در تل باکون الف اهمیت زيادی داشته است .بررسي
ساختار و دستهبندی نقشهای سفالهای مورد مطالعه مشخص کرده که فکر انسان اين
دوره وابستگي تنگاتنگي به طبیعت و جامعهاش داشته است .مطالعۀ نقشمايهها نشان
داده که قواعد الزامآوری چون کادربندی ،قاببندی ،تقارن ،حرکتدار کردن و چرخش
نقشمايهها ،استفاده از عناصر جداکننده ،تکنیك وارونۀ جانبي و نقشهای منفي که در
ترسیم تزيینات ظروف سفالي تل باکون الف بهکار گرفته شدهاند ،بیانگر پیچیدگيهای
ي
ذهني ،ايدئولوژيکي ،اجتماعي و اقتصادی جامعۀ مورد مطالعه هستند و تولید تخصص ِ
سفال و وجود سازمان تولیدیِ استاندارد را در اواخر هزارة پنجم و ابتدای هزارة چهارم
ق.م .ثابت ميکنند  .اين پژوهش گامي است که در راستای تبیین سازمان تولید در پیش
از تاريخ بر اساس مطالعۀ نقشهای يکي از مهمترين ،فراوانترين و پايدارترين دادة
باستان شناسي يعني سفال برداشته شده است .نگارندگان مقاله اعتقاد دارند که
مجموعههای گردآوریشده در خالل بیش از يك سده کاوشهای باستانشناسي در
ايران نیاز به کاوش دوباره دارند.

 .1به تقسیمبندی فضای روی سفال که برای ايجاد زمینهای برای طراحي نقشها انجام ميگیرد ،ساختار
نقشها ميگويند.
2. Langsdorff & McCown
3. Egami & Masuda
4. Alizadeh
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5. barrel
6. bag-shaped
7. carinated
8. long bottle
9. spherical
10. cylindrical
11. open bowl
12. carinated open bowl
13. conical vessel
14. barrel-shaped vessel
. ناحیۀ سه فقط برای خمرهها لحاظ شده است.15
16. cross
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The decoration of potteries was very important in prehistoric and before
protoliterate periods. The structure and motives on the ceramics
accommodate the possibility of the study about ancient human thoughts and
demonstrate the dependence of his ideas and minds on the natural and social
environments in which he has lived and grew up. Therefore, by examining
these motives, one can study and analyze the mental, ideological, social and
economic complexities of ancient societies. The authors have studied the
organization of pottery production in an ancient society by researching the
"grammar" of motives and aesthetic quality of prehistoric painted pottery.
The culture of Tall-e-Bakun A which has prevailed in Marvdasht plain in
Fars Province at the end of 5th and the beginning of 4th millennium BCE, is
the case study of this investigation.
The ceramics have been produced in a standardized productive organization
and a specialized process during Bakun A phase. Requirements and rules
have been used in creating patterns on pottery of this period, the most
important of which are: placing motifs in frames, symmetry, repetition,
reversing and clockwise direction of motifs, creating motifs with negative
technique and using separating elements. This study also has proved that the
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March 2014.
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relationship between the designs and the forms of the potteries has been
relative. The grammar and method of motives on jars, cups and bowls have
shown that often the same patterns and models are used in their execution.
The execution of them.
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