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چکیده

باکــون یکــی از شــاخصترین فرهنگهــای پیشازتاریــخ فــارس اســت کــه تقریبــ ًا یــک
بــازهی زمانــی  800ســاله ( 4800-4000ق.م ).را در بــر میگیــرد .در ایــن دوره ،تحــوالت
زیــادی در پیشــرفتهای فنــی ،فرهنگــی ،بافــت اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع ُرخ داد .تاکنون
مطالعــهی آثــار ایــن دوره بیشــتر در حوضــهی رود ُکــر متمرکــز بــوده و دیگــر حوضههــا
تــا حــدودی مهجــور مانــده اســت .در پژوهــش حاضــر ،آثــار ایــن دوره در شهرســتان فســا
کــه از زیســتگاههای اصلــی دورهی باکــون بــوده ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
بررسـیهای انجــام شــده در ایــن منطقــه افزایــش شــدیدی را در شــمار محوطههــای باکــون
نشــان میدهــد ،بهطوریکــه تعــداد زیســتگاهها از  15محوطــه در دورهی نوســنگی جدیــد
بــه  42محوطــه در دورهی باکــون رســید .بهعبارتــی شــمار محوطههــای مرتبــط بــا دورهی
باکــون نســبت بــه دورهی نوســنگی جدیــد تقریبـ ًا ســه برابــر شــد .در ایــن دوره بخشهــای
زیــادی از دشــت فســا بــرای اولینبــار مســکونی شــد و زیســتگاههای جدیــدی در سرتاســر
منطقــه شــکل گرفــت .بــا توجــه بــه اطالعــات حاضــر ،پــس از حوضـهی رود ُکــر ،بیشــترین
ـی حاشــیهی جنوبــی زاگــرس در منطقـهی فســا قــرار دارد .در ایــن
تعــداد محوطههــای باکونـ ِ
راســتا ،یکــی از نــکات برجســته و حائــز اهمیــت در نوشــتهی حاضــر ،درک چرایــی افزایــش
محوطههــای باکونــی منطقــه نســبت بــه دورهی نوســنگی جدیــد و شــناخت مؤلفههــای
مؤثــر در آن اســت .بدینمنظــور ،تمــام محوطههــای باکونــی منطقــه از جنبههــای مختلــف
ماننــد :دسترســی بــه منابــع آب ،خــاک مناســب ،پوشــش گیاهــی و همچنیــن ارتفــاع آنهــا
نســبت بــه ســطح دریــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .بهنظــر دسترســی بــه منابــع آب،
نقــش بــه مراتــب مؤثرتــری در پراکنــش محوطههــای ایــن دوره داشــته اســت .از دیگــر
عوامــل مؤثــر در الگــوی پراکنــش ایــن محوطههــا ،وجــود خــاک مناســب بــرای کشــاورزی
و مراتــع وســیع بــرای دامپــروری بــوده اســت .بــا توجــه بــه الگــوی پراکنــش محوطههــای
باکونــی ،بهنظــر میرســد در ایــن دوره ،یــک نــوع معیشــت توأمــان کشــاورزی و دامپــروری
در منطقــه رواج داشــته اســت. .
کلیدواژگان :باکون ،فسا ،هزارهی پنجم ،شرق فارس.
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مقدمه

فرهنــگ باکــون در فــارس بــرای اولینبــار بــا کاوش در تــل باکــون الــف (;Herzfeld, 1929
 )Langsdorf & McCown, 19422و بعدهــا تــل باکــون ب (مرحلــه Egami & Ma�( )2
 ،)suda, 1962تــل جــری ( )Egami & Sono, 1962و تــل گــپ (Egami & Sono,
 )1962در دشــت مرودشــت معرفــی شــد .در ایــن دوره مــرز فرهنگــی پیشازتاریــخ فــارس بــه

گســتردهترین حــد خــود رســید ،بهطوریکــه ســفالهای گونهنمــای ایــن دوره -ســفالهای
نخــودی بــا نقــوش ســیاه -از مناطقــی چــون اصفهــان ،یــزد ،خوزســتان ،کهگیلویــه و بویراحمد،
چهارمحــال بختیــاری ،بوشــهر و هرمــزگان نیــز یافــت شــده اســت (;Carter et al., 2006
 ،Sardari, 2012; Nissen & Zagarell, 1976: 166; Zagarell, 1982رجبــی1389 ،؛
اســفندیاری1384 ،؛ اســدی .)1388 ،وجــود چنیــن پراکنشــی در ســفالهای باکون نشــاندهندهی
برهمکنشهــای گســتردهی منطقــهای و فرامنطقــهای در ایــن دوره اســت .بیشــتر مطالعــات
هــزارهی پنجــم ق.م .فــارس در حوضـهی رود ُکــر متمرکــز بــوده و دیگــر حوضههــای فرهنگــی
تاکنــون بهطــور کامــل مطالعــه نشــده اســت؛ بنابرایــن مطالع ـهی دیگــر مناطــق فــارس کــه
از جغرافیــای طبیعــی و زیســتی متفاوتــی برخوردانــد ،چشــمانداز مــا را نســبت بــه دورهی
باکــون و دیگــر دورههــا روشـنتر خواهــد کــرد .شهرســتان فســا ،بهدلیــل داشــتن شــمار زیــاد
محوطههــای پیشازتاریخــی ،بســتر مناســبی بــرای مطالعــات باستانشــناختی ایــن دوره در
فــارس محســوب میشــود .در اولیــن بررســی متمرکــزی کــه در ســال  1971-72م .توســط دو
میروشــیجی ( )De Miroschedji, 1972: 1-6در منطقـهی فســا انجــام شــد 42 ،محوطـهی
مرتبــط بــا دورهی باکــون شناســایی شــد کــه ایــن تعــداد بیانگــر افزایــش شــمار محوطههــا
نســبت بــه دورهی نوســنگی جدیــد ،همگونــی فرهنگــی ،مســکونی شــدن بیشــتر بخشهــا و
ارتباطــات فرامنطقـهای اســت .وجود شــمار زیــاد محوطههــای هــزارهی پنجــم ق.م .در منطقهی
فســا ،زمینـهی مناســبی را بــرای مطالعـهی فرهنــگ باکــون خــارج از حوضـهی رود ُکــر فراهــم
میکنــد .در نوشــتار حاضــر ســعی شــده الگــوی اســتقراری ایــن دوره در دشــت فســا مــورد
مطالعــه و تحلیــل قــرار گیــرد .پیــش از بررســی منطقـهی فســا ،ابتــدا بــه پیدایــش و گســترش
فرهنــگ باکــون در فــارس و همچنیــن ویژگــی کلــی الگوهــای اســتقراری آن پرداخته میشــود.

پیدایش و گسترش فرهنگ باکون در فارس

باکــون یــا بهصــورت صحیحتــر بَــکان (بَکــون) ،1نــام محلــی دو تپــهای اســت کــه در دو
کیلومتــری جنوبغربــی تختجمشــید قــرار دارنــد .بــرای اولینبــار در ســال  1928م .هرتســفلد
دو گمانــهی آزمایشــی در تپــهی غربــی -باکــون الــف -کاوش نمــود و ســفالهای آن را
معرفــی کــرد ( .)Herzfeld, 1929پــس از کاوشهــای گســتردهی لنگســدورف و م ـککان
در تلباکــون الــف در ســالهای  1932و  1939م .و چــاپ کتــاب تــل باکــون الــف ،نــام ایــن
فرهنــگ بیــش از پیــش وارد ادبیــات باستانشــناختی فــارس شــد (Langsdorf & McCown
 .)1942بــا اینحــال ،وندنبــرگ اولیــن کســی بــود کــه از اصطــاح باکــون بــرای دورهبنــدی
پیشازتاریــخ فــارس اســتفاده کــرد ( .)VandenBerghe, 1953باکــون در واقــع بیانگر فرهنگ
باستانشــناختی هــزارهی پنجــم ق.م( .مسســنگی) فــارس اســت کــه ســفالهای شــاخص آن
ســفال نخــودی بــا نقــش ســیاه -در گســترهی وســیعی ،از فــارس گرفتــه تــا مناطــق همجــواریافــت شــده اســت.
فرهنــگ باکــون در باستانشناســی پیشازتاریــخ فــارس بــه ســه دورهی کوتاهتــر تقســیم
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شــده کــه هنــوز مــرز ایــن ســه دوره بهطــور کامــل مشــخص نیســت .دایســون و وویــت ،بــر
ـر دورهی قدیــم ،میانــه و
اســاس نــوع نقــوش ب ـهکار رفتــه در ســفالهای ایــن دوره ،ســه زیـ 
جدیــد را پیشــنهاد کردنــد ( .)Voigt & Dyson, 1992: 166-68ســپس ســامنر بــا اســتفاده
از دادههــای ســطحی ،محوطههایــی کــه دارای اســتقرار باکونــی بودنــد را بــه ســه دورهی
کوتاهتــر تقســیم کــرد :باکــون قدیــم ،شــامل اســتقرارهایی بودنــد کــه ســفالهای شــمسآباد
و باکــون داشــتند؛ باکــون میانــی شــامل دو گــروه بــود :گــروه اول ،محوطههایــی بودنــد کــه
فقــط ســفال باکونــی داشــتند و ســفال شــمسآباد و لپویــی در آنهــا دیــده نمیشــد ،گــروه دوم،
محوطههایــی بودنــد کــه ســفال شــمسآباد ،باکــون و لپویــی را داشــتند کــه ایــن محوطهه ـا
در زمــرهی باکــون قدیــم و جدیــد نیــز قــرار گرفتهانــد؛ باکــون جدیــد هــم شــامل محوطههایــی
بــود کــه فقــط ســفالهای باکــون و لپویــی داشــتند ( .)Sumner, 1994: 49بهطــور کلــی،
ســفالهای باکــون قدیــم بــرای اولینبــار از تــل باکــون ب )Egami & Masuda, 1962( 2
و تــل جــری الــف  )Egami, Masuda & Gotoh, 1977( 1شناســایی شــد .ایــن ســفالها
بــا پوشــش نخــودی و نقــوش ســیاه بــه همــراه ســفالهای خشــن و بــا شــاموت کا ِه شــمسآباد
بهدســت آمــد .نقــوش دورهی باکــون قدیــم از نــوع هندســی ،انســانی و حیوانــی اســت کــه
بــر روی ســطح بیرونــی و درونــی ظــرف ایجــاد شــده اســت .ســفالهای باکــون میانــی از
الیههــای  1و  2تــل باکــون الــف ( )langsdorff & McCown, 1942و تــل گــپ (الیــه
 )Egami & Sono, 1962( ))10-12( IIaشناســایی شــد .نقــوش ایــن دوره از نــوع ترکیبــی
اســت کــه بیشــتر بخشهــای ظــرف را میپوشــاند .برخــی از نقــوش دورهی قبــل در ایــن
دوره نیــز ادامــه مییابــد ،ولــی بیشــتر نقــوش حیوانــی و انســانی بهصــورت مســبک کشــیده
شــدهاند .ســفالهای باکــون الــف از تــل باکــون الــف الیههــای  3و langsdorff &( 4
 )McCown, 1942و تــل گــپ ( )IIb and c) (Egami & Sono, 1962بهدســت آمــده
اســت .نقــوش ایــن دوره کــه بهصــورت ماهران ـهای بــر روی ظروفــی بــا دیــواره نــازک ایجــاد
شــده ،تقریب ـ ًا تمــام ظــرف را میپوشــاند .نقــوش حیوانــی و انســانی ایــن دوره هــم بیشــتر از
نــوع مســبک هســتند .تاکنــون محوطـهای کــه ایــن ســه زیــر دوره را بهطــور مشــخص در خــود
داشــته باشــد ،کاوش نشــده اســت .2تاریخگــذاری رادیوکربــن در مرودشــت و ممســنی ،دو تاریــخ
ی کــه علیــزاده در حوضـهی رود
متفــاوت را بــرای دورهی باکــون ارائــه کــرده اســت .تاریخگــذار 
ُکــر انجــام داده زمانــی بیــن  5200-4100ق.م .را نشــان میدهــد (،)Alizadeh, 2006: 119
ولــی تاریخگــذاری انجــام شــده در تــل نورآبــاد تاریخــی بیــن  4800-400/3900ق.م .را شــامل
میشــود (.)Petrie et al., 2006: 171
آنچــه فرهنــگ باکــون را از ســایر فرهنگهــای باستانشــناختی پیشازتاریــخ ایــران
متمایــز و البتــه پرســشبرانگیز کــرده ،گســترش وســیع ســفالهای چشــمنوا ِز نخــودی
منقــوش آن اســت .در ایــن دوره جمعیــت فــارس بهطــور قابلتوجهــی افزایــش یافــت و کنتــرل
اداری ،محصــوالت تخصصــی و همچنیــن ارتباطــات فرامنطقـهای رشــد گســتردهای پیــدا کــرد
( .)Sumner, 1994: 60در ایــن دوره همچنیــن فــارس بــه یکپارچگــی فرهنگــی بزرگی دســت
یافــت کــه مشــخصهی آن ســفال نخــودی بــا نقــش ســیاه بــود .ســفالهای نــوع باکــون در
مناطــق همجــوار فــارس از جملــه اصفهــان ( ،)Sardari, 2012کهگیلویــه و بویراحمــد (رجبــی،
 ،)13899یــزد (اســفندیاری ،)1384 ،بوشــهر ( ،)Carter et al., 2006چهارمحــال بختیاری (�Nis
 ،)sen & Zagarell, 1976: 166; Zagarell, 1982هرمــزگان (اســدی )1388 ،و خوزســتان
( )Dittman, 1984یافــت شــده اســت .بــا اینحــال ،محوطههــای باکونــیای کــه از ایــن
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مناطــق شناســایی شــدهاند بیــش از یــک یــا دو مــورد نیســت و بیشــتر محوطههــای ایــن دوره
در مــرز سیاســی و فرهنگــی امــروزی اســتان فــارس قــرار دارنــد .بیشــترین تمرکــز محوطههــای
باکــون ،در حوضـهی رود ُکــر بــا  156محوطــه اســت ()Sumner, 1994؛ پــس از آن بهترتیــب،
فســا بــا  42محوطــه ( ،)De Miroschedji, 1972داراب بــا  25محوطــه (De Miroschedji,
 ،)1972کازرون بــا  19محوطــه ( ،)Nobari et al., 2012ممســنی بــا  11محوطــه (Perie et
 ،)al., 2006شــمال فــارس بــا  8محوطــه (هژبرینوبــری1391 ،؛  ،)Sardari, 2012شــیراز بــا
 7محوطــه ( ،)Gotch, 1968, 1969تنگبالغــی بــا  6محوطــه (Helwing & Seyedin,
 )2010و فیروزآبــاد بــا  1محوطــه (نــوروزی )28 :1384 ،قــرار دارنــد.
برخــاف خوزســتان ،کــه انتقــال از دورهی شوشــان عتیــق بــه قدیــم در محوطههایــی ماننــد
چغامیــش ( )Delugaz & Kantor, 1996بهخوبــی دیــده میشــود ،تاکنــون هیچگونــه
شــواهدی از ادام ـهی ســنت ســفال نوســنگی بــه دورهی باکــون از لحــاظ تکنیکــی یــا نقــش
در پیشازتاریــخ فــارس وجــود نــدارد ( .)Petrie, 2006: 172بههمیــن خاطــر علیــزاده ظهــور
چنیــن ســفالی را ناشــی از ارتبــاط پیوســتهی ســرزمین بلنــد فــارس بــا دشــت پســت شوشــان در
اواخــر هــزارهی ششــم ق.م .میدانــد (علیــزاده .)1392 ،مطمئن ـ ًا ســفال نخــودی همزمــان یــا
حتــی قبلتــر در خوزســتان تولیــد میشــد کــه تأثیــر آن را ممکــن اســت بتــوان بهخوبــی بــر
روی ظــروف بــا پوشــش گلــی ســفید و منقــوش فــاز شــمسآباد متأخــر در تــل جــری الــف دید.
امــا چنیــن تقلیــدی نقــش زیــادی در امــکان یــک مهاجــرت بــزرگ بــه فــارس در دورهی باکون
قدیــم نــدارد ( .)Petrie et al., 2006: 172بــا وجــود ایــن اختــاف عقایــد ،تاکنــون بومــی یــا
غیربومــی بــودن خاســتگاه فرهنــگ باکــون بهطــور دقیــق مشــخص نیســت.

ی کلی الگوهای استقراری دورهی باکون
ویژگ 

فرهنــگ باکــون باوجــود گســترش زیــاد ،همیشــه از الگــوی اســتقراری تقریب ًا پایــداری برخــوردار
بــوده کــه بهنظــر چندیــن عامــل محیطــی از جملــه دسترســی بــه منابــع آب ،توزیــع ارتفاعــی،
کاربــری اراضــی و شــیب زمیــن نقــش مهمــی در ایــن الگــو داشــته اســت .الگوهــای اســتقراری
ایــن دوره در مناطــق مختلــف از جملــه حوضـهی رود ُکــر ،شــمال فــارس ،کازرون و تنگبالغــی
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت کــه بــا بررســی و مقایسـهی آنهــا ،در نهایــت میتــوان بــه
یــک جمعبنــدی کلــی در مــورد ویژگــی الگوهــای اســتقراری دورهی باکــون دســت یافــت.
منطق ـهای کــه بیشــترین محوطههــای باکونــی در آن شناســایی شــده ،حوض ـهی رود ُکــر
اســت .ســامنر ایــن حوض ـ ه را بــه ســه بخــش اصلــی «ســون»« ،بیضــا» و «زرقــان» تقســیم
کــرده و هــر کــدام را بهطــور جداگانــه و بــر اســاس ســه عامــل وســعت محوطههــا ،افزایــش
شــمار آنهــا و فاصل ـهی اســتقرارها نســبت بــه نزدیکتریــن همســایهی خــود ،مــورد مطالعــه
قــرار داده اســت ( .)Sumner, 1994ســامنر معتقــد اســت کــه در بخــش ســون ،در دورهی
باکــون قدیــم و میانــی ،الگــوی خطــی محــل قرارگیــری محوطههــا -بهویــژه در قســمت مرکــز
و غــرب ناحیــه -یــک نظامــی از کانالهــای فرعــی را نشــان میدهــد کــه آب را از رود ُکــر بــه
زمینهــای کشــاورزی انتقــال مـیداده اســت .در دورهی باکــون جدیــد ایــن الگــوی خطــی بههم
خــورده و اســتقرارهای پراکنــده شــکل میگیرنــد .منابــع آبــی در ناحی ـهی ســون ،چشــمههای
بــزرگ اســت کــه بههمیــن دلیــل اســتقرارها از دورهی باکــون میانــی و بهویــژه باکــون جدیــد
بیشــتر بــه اســتقرارهای پراکنــده تمایــل دارنــد .در بخــش زرقــان فقط پنــج محوطه باکونــی قرار
دارد کــه ســامنر آنهــا را مراکــز دامپــروری میدانــد ( .)Ibid, 1994بــا توجــه بــه تمرکــز زیــاد

بررسی باستانشناختی زیستگاههای باکون در شرق فارس ،دشت فسا

محوطههــای باکونــی در بخــش ســون ،میتــوان الگــوی اســتقراری ایــن بخــش را تقریبـ ًا بــه
تمــام حوضـهی رود ُکــر نســبت داد.
در بررســی باستانشــناختی شــمال فــارس ،از دشــت اوجــان و ســده ،چندیــن محوط ـهی
باکونــی شناســایی شــده کــه ســه محوطــه بــر روی تــراس رودخانـهی بالــگان در دشــت ســده و
ســه محوطــه در کنــار رودخانـهای در منطقـهی آســپاس قــرار دارد ( .)Sardari, 2010دو مــورد
از ایــن محوطههــا در غــرب دشــت ســده قــرار دارد کــه یکــی از آنهــا بــه دورهی باکــون الــف
نســبت داده شــده اســت .هــر چنــد ،شــمار ایــن محوطههــا کــم اســت ،ولــی همیــن تعــداد نیــز
بیانگــر الگــوی خطــی محوطههــای باکونــی و قــرار گرفتــن آنهــا در حاشــیهی رودخانههاســت
کــه امــکان کشــاورزی آبــی را بــرای آنهــا فراهــم مــیآورده اســت .الگوهــای اســتقراری
دورههــای باکــون در شهرســتان کازرون و تنگبالغــی نیــز مطالعــه شــده ،ولــی ایــن مطالعــات
بســیار کلــی بــوده و بــه الگوهــای اســتقراری زیردورههــای قدیــم ،میانــی و جدیــد پرداخته نشــده
اســت .در منطقـهی کازرون بیشــتر محوطههــای باکــون در کنــار رودخانـهی شــاپور و دریاچـهی
پریشــان قــرار دارد کــه بیانگــر اتــکا بــه منابــع آب دایمــی اســت (Hejebri Nobari et al.,
 .)2012محوطههــای باکــون در تنگبالغــی بیشــتر در ســمت شــمالی دشــت کــه از منابــع
آبــی بهتــری برخوردارند ،قــرار دارد ( .)Helwing et al., 2010در بررســی شهرســتان ممســنی
دشــت رســتم یــک و دو 11 ،-محوطـهی باکونــی شناســایی شــد کــه در ایــن منطقــه بیشــترمحوطههــای باکونــی قدیــم و میانــی در کنــار رودخانههــای دایمــی ســراب ســیاه و ســولَک قــرار
دارنــد .محوطههــای باکــون الــف کــه تعــداد آنهــا بیشــتر اســت ،در سراســر دشــت رســتم یــک
و دو پراکندهانــد (.)Zeidi et al., 2006
در یــک جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت ،دسترســی بــه آب رودخانــه و چشــمهها نقــش
مؤثــری در پراکنــش محوطههــای دورهی باکونــی داشــته اســت .بدینصــورت کــه بیشــتر
محوطههــای باکــون قدیــم و میانــی بــا یــک الگــوی خطــی در کنــار رودخانههــا قــرار داشــته
کــه احتمــا ًال بیانگــر اســتفاده از آب رودخانــه بــرای کشــاورزی بــوده اســت .در دورهی باکــون
جدیــد تــا حــدودی ایــن الگــو تغییــر کــرده و محوطههــا در حاشــیهی دشــت شــکل میگیرنــد
کــه علیــزاده آنهــا را متعلــق بــه کوچنشــینان میدانــد ()Alizade, 2003؛ بنابرایــن یــک
الگــوی اســتقراری خطــی را میتــوان بــرای دورهی باکــون قدیــم و میانــی تعریــف کــرد کــه
احتمــا ًال بیانگــر یــک نــوع معیشــت مبتنــی بــر کشــاورزی بــوده اســت .در دورهی باکــون جدیــد
ایــن الگــو تغییــر کــرده و محوطههــای پراکنــده شــکل میگیرنــد کــه شــاید بیانگــر معیشــتی
باشــد کــه بیشــتر متکــی بــه دامپــروری بــوده اســت.
همانطــور کــه ذکــر شــد ،بعــد از حوضـهی رود ُکــر بیشــترین شــمار محوطههــای باکونــی
در دشــت فســا قــرار دارد .بــا توجــه بــه اینکــه فســا از شــرایط آبوهوایــی متفاوتــی نســبت بــه
دیگــر بخشهــای بررســی شــده برخــوردار اســت ،بنابرایــن مطالع ـهی آن میتوانــد بــه درک
مــا از الگــوی اســتقراری دورهی باکــون بیشــتر کمــک نمایــد .در ادامــه بــه الگــوی اســتقراری
محوطههــای باکونــی کــه از ایــن منطقــه شناســایی شــده اســت ،پرداختــه خواهــد شــد.

موقعیت جغرافیایی و شرایط آبوهوایی ناحیهی فسا

فســا یکــی از شهرســتانهای اســتان فــارس اســت کــه در شــرق مرکــزی ایــن اســتان قــرار
گرفتــه و بــا داشــتن  4303/8کیلومتــر مربــع وســعت 3/5 ،درصــد از مســاحت 124120/8
کیلومتــری اســتان را بهخــود اختصــاص داده اســت .ایــن شهرســتان در بیــن عــرض جغرافیایــی
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' 28ᵒ 31تــا ' 29ᵒ 24از خــط اســتوا و ' 53ᵒ 20تــا ' 54ᵒ 15طــول شــرقی واقــع شــده اســت و از
جهــت شــمال بــه شهرســتانهای شــیراز و اســتهبان ،و از ســمت جنــوب بــه شهرســتانهای
جهــرم و زریندشــت ،از جهــت شــرق بــه شهرســتان داراب و از ســمت غــرب بــه شهرســتانهای
ـش
سروســتان و جهــرم محــدود میشــود (نقشــه  .)1شهرســتان فســا اکنــون شــامل چهــار بخـ ِ
مرکــزی ،شــیبکوه ،ششــده و قرهبــاغ و نوبنــدگان اســت (نیکــو .)9 :1378 ،قســمتهای
عمــدهی ایــن شهرســتان کوهســتانی بــوده (حــدود )%60و دهســتانهای مهــم در درههــای این
ارتفاعــات ایجــاد شــده اســت .فقــط قســمتهای شــمال باختــری و جنــوب خــاوری تــا حــدودی
مســطح و دارای عــوارض چنــدان مهــم نیســت (نیســاری .)28 :1350 ،دش ـتهای شهرســتان
فســا کــه از آبرفتهــای دورهی کواترنــری پوشــیده شــدهاند ،نســبت ًا همــوار بــوده و پســتی و
بلنــدی چندانــی ندارنــد .ارتفــاع ایــن دشـتها در هیــچ نقطـهای کمتــر از  1100متــر نیســت و
شــیب آنهــا حــدود  1الــی  3درصــد اســت .مهمتریــن دشـتهای شهرســتان فســا عبارتنــد از:
دشــت فســا ،دشــت نوبنــدگان ،دشــت ششــده و قرهبــاغ ،دشــت گربایــگان (ســرزمین برهنــه)،
دشــت میانجنــگل و دشــت شــیبکوه (رضــازاده .)3-22 :1387 ،هیچگونــه رودخان ـهی دائمــی
در شهرســتان فســا وجــود نــدارد ،ولــی با آب شــدن بــرف ارتفاعــات در فصــل بهــار ،رودخانههای
فصلــی بــرای مدتــی -حتــی بعضــی مواقــع تــا ماههــا -جریــان دارنــد .چشــمههای دایمــی و
فصلــی زیــادی در شهرســتان فســا وجــود داشــته کــه بهدلیــل خشکســالیهای اخیــر بســیاری
از آنهــا خشــک شــده اســت .هرچنــد در دوران پیشازتاریــخ منابــع اصلــی آب ،چشــمهها و تــا
حــدودی رودخانههــای فصلــی بــوده ،ولــی در دوران تاریخــی و اســامی آب مــورد نیــاز بــرای
ت تأمیــن میشــده اســت.
اســتفادهی روزمــره و کشــاورزی بیشــتر از طریــق قنــا 

پیشینهی پژوهشهای باستانشناختی در شهرستان فسا

اولیــن بررســی باستانشــناختی در شهرســتان فســا ،توســط اســتین در ســال  1934م .انجــام
شــد ( .)Stein, 1936اســتین در طــول مســیر ســفر خــود در شــرق اســتان فــارس ،چنــد روزی
را در ایــن شهرســتان اقامــت گزیــده و بــا همــکاری بومیــان منطقــه بــه بررســی و گمانهزنــی
در چندیــن محوطــه پرداخــت .حاصــل فعالیتهــای میدانــی اســتین در شهرســتان فســا ،بررســی
چندیــن محوط ـهی شــاخص پیشازتاریخــی و گمانهزنــی در آنهــا بــود .بهدلیــل فعالیتهــای
جادهســازی در ســال  1335هـــ.ش .بخشــی از یــک تپــه از بیــن رفــت کــه منجــر بــه شناســایی
تعــدادی اشــیا و پیکــرک شــد .در ســال  1337هـــ.ش .فریــدون توللــی مأمــور کاوش در ایــن تپه
شــد کــه آثــاری از هــزارهی ســوم ق.م .شناســایی نمــود .پــس از کاوش توللــی تــا  12ســال
دیگــر هیچگونــه بررســی و کاوش در منطقـهی شــرق فــارس انجــام نشــد تــا اینکــه در ســال
 1971-722م .پییــر دو میروشــیجی شهرســتانهای فســا و داراب را بررســی کــرد (�De Miro
 .)schedji, 1972نتیجـهی ایــن بررســی شناســایی  51محوطـهی پیشازتاریخــی در منطقهی
فســا بــود کــه از ایــن  51محوطــه 42 ،محوطــه دارای آثــار دورهی باکــون بــود .شهرســتان فســا
بــار دیگــر در فروردیــن ســال  1388هـــ.ش .جهــت تهی ـهی نقش ـهی باستانشناســی کشــور
بررســی شــد (اســدی )1388 ،کــه در ایــن بررســی حــدود  26محوطـهی باکونــی شناســایی شــد
کــه ایــن اختــاف در شــمار محوطههــا نشــان مـیداد کــه بســیاری از محوطههــا در دهههــای
اخیــر از بیــن رفتــه اســت .در پژوهــش حاضــر ایــن  26محوطــه از جنبههــای مختلــف مــورد
بررســی و مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

بررسی باستانشناختی زیستگاههای باکون در شرق فارس ،دشت فسا

رویکرد پژوهش

اســتقراهای دورهی باکــون در مناطــق مختلــف فــارس -بهویــژه حوض ـهی رود ُکــر -بهخوبــی
مطالعــه شــده اســت .بــا اینحــال ،تاکنــون زیســتگاههای ایــن دوره در شــرق فــارس بهطــور
دقیــق بررســی نشــده اســت .شهرســتان فســا بهدلیــل داشــتن شــمار زیــاد محوطههــای
باکونــی ،پتانســیل باالیــی بــرای بررســی الگوهــای اســتقراری ایــن دوره در شــرق فــارس دارد.
بنابرایــن ،بررســی زیســتگاههای دورهی باکــون در ناحیـهی مذکــور میتوانــد به شــناخت بیشــتر
الگوهــای اســتقرای ایــن دوره کمــک نمایــد .در نوشــتار حاضــر ســعی شــده بــه چنــد پرســش
اساســی در ارتبــاط بــا الگــوی اســتقراری دورهی باکــون در ناحی ـهی فســا پاســخ داده شــود)1 :
الگــوی کلــی پراکنــش محوطههــای باکونــی در منطقـهی فســا چگونــه بــوده و بــه چــه عواملی
بســتگی داشــته اســت؟  )2چــرا بــا وجــود گــرم وخشــک بــودن منطقـهی فســا ،بیشــترین تعداد
اســتقرارهای دورهی باکــون پــس از حوضـهی رود ُکــر در ایــن منطقــه قــرار دارنــد؟  )3الگــوی
اســتقراری دورهی باکــون در شــرق فــارس چــه تفاوتــی بــا دیگــر مناطــق ،از جمله حوضـهی رود
ُکــر ،داشــته اســت؟  )3شــیوهی اقتصــاد و معیشــت مردمــان منطقــه ،در ایــن دوره چگونــه بــوده
اســت؟
بهمنظــور پاســخ بــه پرسـشهای مذکــور 26 ،محوطـهی باکونــی کــه در بررســی و بازبینــی
ســال  1388هـــ.ش .شناســایی شــده بــود ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .ابتــدا محوطههــا بــا توجه
ی دادههــای ســطحی بــه زیردورههــای باکــون قدیــم ،میانــی و جدیــد تقســیم شــده و
ویژگ ـ 
ســپس الگــوی اســتقراری آنهــا بهصــورت جداگانــه بررســی شــد .تقســیمبندی محوطههــا
بــه زیردورههــای کوتاهتــر بــر اســاس مقایســه نقــوش ســفا ل آنهــا بــا ســفال محوطههــای
شــاخص ماننــد تــل باکــون ب  ،)Egami & Masuda, 1962( 2جــری الــف (Egami et al.,
 ،)1977گــپ ( ،)Egami & Sono, 1962تــل باکــون الــف (langsdorff & McCown,
 ،)1942نخــودی ( )Goff, 1963, 1964و نورآبــاد ( )Potts & Roustaei, 2006صــورت
گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف نوشــتار حاضــر ،ارائـهی الگوهــای اســتقراری دورهی باکــون
بــود ،لــذا چندیــن عامــل محیطــی ماننــد دسترســی بــه منابــع آب (رودخانــه و چشــمه) ،شــیب
زمیــن ،ارتفــاع از ســطح دریــا و کاربــری زمیــن بهعنــوان مؤلفههایــی کــه در پراکنــش اســتقرارها
نقــش اساســی داشــته ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .در نهایــت بــا توجــه بــه بررســی ایــن
مؤلفههــا ،ویژگــی کلــی الگوهــای اســتقراری زیردورههــای باکــون قدیــم ،میانــی و جدیــد ارائــه
شــده اســت.

استقرارهای باکون در شرق فارس ،ناحیهی فسا

اولیــن بررســی متمرکــز و منســجم کــه محوطههــای پیشازتاریــخ فســا را معرفــی کرد ،بررســی
دو میروشــیجی بــود .در بررســی باستانشــناختی ایشــان کــه در ســال  1971-72م .انجــام شــد،
 42محوطـهی باکونــی شناســایی شــد .)De Miroschedji, 1972( 3تقســیمبندی صحیحی از
دادههــای ایــن بررســی صــورت نگرفــت ،بنابرایــن دقیقـ ًا مشــخص نیســت کــه ایــن محوطههــا
بــه کــدام زیـ ر دورهی باکــون تعلــق داشــت ه اســت .بــا اینحــال شــمار محوطههــای باکونــی کــه
از ایــن بررســی بهدســت آمــد ،بیانگــر اهمیــت منطقــه در دورهی حاضــر بــوده اســت .در بررســی
ی ســال  1388هـــ.ش .و بازدیــد نگارنــده ،فقــط  26محوطـهی باکونــی شناســایی
باستانشــناخت 
شــد کــه نشــان م ـیداد بســیاری از محوطههــا در دهههــای اخیــر توســط کشــاورزان از بیــن
رفتــه اســت .البتــه نکتـهای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،فقــر دادههــای ســطحی محوطههــا
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بــود کــه بــر روی بعضــی از محوطههــا بیشــتر از چنــد قطعــه ســفال -کــه آنهــا هــم شــاخص
نبودنــد -یافــت نشــد .بــا اینحــال ،تعــدادی محوطـهی جدیــد باکونــی در بررســی ســال 1388
هـــ.ش .و بازبینــی نگارنــده شناســایی شــد کــه در بررســی ســال  1971-72م .شناســایی نشــده
بودنــد .بنابرایــن محوطههــای باکونــی منطقــه شــاید بالــغ بــر  42محوطــه بــوده اســت.
شــوربختانه مشــکل کمبــود دادههــای ســطحی در برخــی از محوطههــا ،تبییــن زیردورههای
باکــون قدیــم ،میانــی و جدیــد را مشــکل میکنــد ،ولــی بــا اینحــال ســعی بــر آن شــده تــا
الگــوی اســتقراری کلــی منطقــه در ایــن دوره ارائــه گــردد .از  26محوط ـهی باکونــی ناحی ـهی
فســا 5 ،محوطــه ( )%19دارای اســتقرار باکــون قدیــم ،چهــار محوطــه ( )%15بــا اســتقرار باکون
میانــی ،نُــه محوطــه ( )%33دارای اســتقرار باکــون جدیــد و نُــه محوطــه ( )%33بــا اســتقرار
باکونــی بودنــد کــه دادههــای کــم ،اجــازهی تقســیم آنهــا بــه زیردورههــای باکــون را نمـیداد.
کمبــود دادههــای ســطحی و تســطیح شــدن تعــدادی از محوطههــا ،پرداختــن بــه جزئیــات مانند
شــمار دقیــق محوطههــای باکــون قدیــم ،میانــی و جدیــد و الگوهــای پراکنــش آنهــا ،وســعت
محوطههــا ،افزایــش یــا کاهــش اســتقراها و توالــی آنهــا را بــا مشــکل مواجــه میکنــد .بــا
اینحــال ،همیــن اطالعــات موجــود نیــز بیانگــر الگــوی کلــی پراکنــش محوطههــا و کاربــری
زمیــن در دورهی باکــون در ناحیـهی فســا اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.

الگوهای استقراری محوطههای باکون در ناحیهی فسا

همانطــور کــه بیــان گردیــد ،در دورهی باکــون تحــوالت شــگرفی در بافت اقتصــادی و جمعیتی
جوامــع رخ داد کــه پیامــد آن اشــغال بیشــتر نواحــی ســرزمین بلنــد فــارس بــود .شــمار زیــادی
از ایــن مناطــق کــه در دورههــای قبــل خالــی از ســکنه بودنــد ،بــرای اولینبــار در ایــن دوره

نقشــه  .1موقعیــت شهرســتان فســا
(نگارنــده.)1394 ،
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مســکونی شــدند .بــا وجــود پراکندگــی گســتردهی محوطههــای دورهی باکــون ،تمامــی آنهــا
از الگوهــای اســتقراری تقریبـ ًا پایــداری پیــروی میکننــد کــه بیشــتر متأثــر از منابــع محیطــی
و اقلیمــی اســت .در ایــن پژوهــش چندیــن عامــل محیطــی کــه بیشــترین تأثیــر را در پراکنــش
محوطههــای ایــن دوره در منطق ـهی فســا داشــته ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
الــف) دسترســی بــه منابــع آب :بهنظــر مؤثرتریــن عامــل در پراکنــش الگوهــای
اســتقراری محوطههــای پیشازتاریــخ ،دسترســی بــه منابــع مختلــف آب بــوده اســت .معمــو ًال
اقلیمهــای متفــاوت از منابــع آبــی متفاوتــی برخوردارنــد کــه بهطــور مســتقیم در پراکنــش
اســتقراها نقــش دارنــد .در دورهی پیشازتاریــخ منابــع آبــی رودخانـهای و چشــمه بیشــترین تأثیــر
را در الگــوی اســتقراری محوطههــا داشــته اســت .در ادامــه بــه تأثیــر ایــن دو عامــل در پراکنــش
اســتقراهای باکونــی منطقـهی فســا پرداختــه خواهــد شــد.
 )1رودخانــه :شهرســتان فســا در یــک منطقــهی گــرم و خشــک قــرار گرفتــه کــه
هیچگونــه رودخان ـهی دایمــی در آن جریــان نــدارد ،ولــی بــا اینحــال ،بــا آب شــدن تدریجــی
برفهــای ارتفاعــات ،چندیــن رودخانــهی فصلــی در منطقــه جــاری میشــود کــه بنابــه
ل بهــار و حتــی تابســتان نیــز جریــان دارنــد.
گفت ـهی بومیــان در ســالهای پربــارش تــا فص ـ 
البتــه ایــن گفتـهی بومیــان را پلهایــی تاریخــی کــه در نقــاط مختلــف ایــن رودخانههــا ایجــاد
شــده ،تأییــد میکنــد .رودخانههــای فصلــی کــه از ارتفاعــات سرچشــمه میگیرنــد ،در مســیر
خــود از دو بخــش نوبنــدگان و شــیبکوه در جنــوب و جنوبشــرقی منطقــهی فســا عبــور
ـت ایــن رودخانههــا قــرار دارنــد،
میکننــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دو بخــش در پاییندسـ ِ
لــذا از شــیب آنهــا در ایــن مناطــق کاســته شــده و تــا حــدودی امــکان بهرهبــرداری از آنهــا
ممکــن میشــود .بیشــترین تعــداد محوطههــای باکونــی نیــز در همیــن بخشهــای نوبنــدگان
و شــیبکوه قــرار دارنــد کــه نشــان میدهــد ایــن رودخانههــای فصلــی نقــش مهمــی در
پراکنــش و الگــوی اســتقراری محوطههــای دورهی باکــون داشــته اســت .در دورهی باکــون قدیم
و میانــی تمامــی محوطههــا در نزدیکــی همیــن رودخانههــای فصلــی و در مــواردی چســبیده
بــه آنهــا قــرار دارنــد (نقشــه  .)2از جمل ـهی ایــن محوطههــا میتــوان از نعلکــی الــف و ب،
تپــه قبــادی و ُتلروبــاه نــام بــرد .فاصل ـهی بعضــی از ایــن محوطههــا از رودخانههــای فصلــی
آنقــدر کــم اســت کــه بهدلیــل تغییــرات انــدک بســتر رودخانــه ،قســمتی از آنهــا توســط آب
رودخانــه شســته شــده اســت .نزدیکــی زیــاد محوطههــای دورهی باکــون قدیــم و میانــی بــه این
رودخانههــا شــاید بیانگــر یــک نــوع کشــاورزی مبتنــی بــر آبیــاری باشــد کــه احتمــا ًال از طریــق
ایجــاد کانالهــای فرعــی ممکــن بــوده اســت .در دورهی باکــون جدیــد تعــدادی از محوطههــا از
رودخانههــای فصلــی فاصلــه گرفتــه و در حاشــیهی دشــت یــا دامنـهی کوههــا قــرار گرفتهانــد.
چنیــن تغییــری در الگــوی اســتقراری شــاید نتیجـهی تغییر شــیوهی معیشــت اقتصادی باشــد .با
اینحــال ،تعــدادی از محوطههــای دورهی باکــون جدیــد نیــز در کنــار رودخانههــای فصلــی قــرار
دارنــد ولــی شــمار آنهــا بســیار کــم اســت .بنابرایــن از اهمیتــی کــه رودخانههــای فصلــی در
دورهی باکــون قدیــم و میانــی داشــتند در دورهی باکــون جدیــد کاســته میشــود.
 )2چشــمه :از دیگــر عوامــل محیطــی کــه تأثیــر زیــادی در پراکنــش محوطههــای
دورههــای مختلــف دارد ،چشــمههای دایمــی و فصلــی اســت .چشــمهها بهدلیــل اینکــه از
دامنـهی کوههــا سرچشــمه گرفتــه و بــه ســمت دشــت جــاری میشــوند ،پتانســیل باالیــی هــم
در پراکنــش اســتقرارهای فصلــی و هــم در پراکنــش اســتقرارهای دایمــی دارنــد .بــا توجــه بــه
گــرم و خشــک بــودن شهرســتان فســا ،چشــمههای دایمــی زیــادی در آن وجــود نــدارد .کل

47

48

شماره  ،11دوره ششم ،پاییز و زمستان 1395

نقشــه  .2پراکنــش محوطههــای باکونــی بــر
روی نقشــهی ارتفاعــی رقومــی و فاصلــهی
آنهــا نســبت بــه رودخانههــای فصلــی
(نگارنــده.)1394 ،

چشــمههای دایمــی شهرســتان حــدود  13تــا بــوده کــه بیشــتر آنهــا بهدلیــل خشکســالیهای
اخیــر خشــک شــده اســت (نیکــو .)56-8 :1378 ،بــا اینحــال ،چشــمههای فصلــی زیــادی
وجــود دارد کــه در ســالهای پــر بــارش در فصــل بهــار جــاری میشــوند .بیشــتر چشــمههای
شهرســتان فســا در بخشهــای شــمال و شــمالغربی ایــن منطقــه قــرار دارنــد .در بخشهــای
جنــوب و جنوبشــرقی کــه محوطههــای باکــون در آن پراکندهانــد نیــز چشــمههای دایمــی
اندکــی وجــود داشــته کــه بهدلیــل خشکســالیهای اخیــر و حفــر چاههــای عمیــق خشــک
شــدهاند .هرچنــد بیشــتر محوطههــای باکــون قدیــم و میانــی در کنــار رودخانههــای فصلــی
قــرار دارنــد ،ولــی احتمــا ًال بــه چشــمههایی کــه از دامنههــای اطــراف جــاری بــوده نیز دسترســی
داشــتهاند .در دورهی باکــون جدیــد کــه اســتقرارها بیشــتر در دامنـهی کــوه و حاشــیهی دشــت
قــرار داشــته ،احتمــا ًال بیشــتر متکــی بــه آب چشــم ه بودهانــد.
ب) توزیــع ارتفاعــی اســتقرارهای باکونــی در دشــت فســا :از دیگــر عوامــل
مهــم در شــناخت الگوهــای اســتقراری دورههــای مختلــف ،توزیــع ارتفاعــی محوطههاســت کــه
بهطــور غیــر مســتقیم بــا شــیوهی معیشــت ســاکنین اســتقرارها در ارتباط اســت .در ناحیهی فســا
نیــز ایــن عامــل ،هــم در فهــم الگــوی پراکنــش اســتقرارها و هــم در شــیوهی معیشــت ســاکنین
آنهــا قابــل مطالعــه اســت .محوطههــای باکونــی منطقـهی فســا هــم در ســطح دشــت و هــم
در دامن ـهی کوههــا پراکندهانــد کــه بههمیــن خاطــر از ارتفاعــات متغیــری نســبت بــه ســطح
دریــا برخوردارنــد .میانگیــن ارتفــاع محوطههــای باکــون قدیــم و میانــی 1200-1350متــر اســت
کــه نشــان میدهــد همــهی آنهــا در وســط دشــتهای قابــل کشــاورزی قــرار داشــتهاند
کــه امــکان کشــاورزی بــرای آنهــا فراهــم بــوده اســت .در مقابــل ،محوطههــای باکــون جدیــد
در ارتفاعــی بیــن  1200-1476واقــع شــدهاند کــه نشــان میدهــد در ایــن دوره ،اســتقرارها
در برخــی مــوارد از دشــت فاصلــه گرفتــه و بــه دامن ـهی کوههــا نزدیــک شــدهاند .در برخــی
مــوارد ،ماننــد محوط ـهی بیــدزرد ،ایــن ارتفــاع ( 1476متــر) آنقــدر زیــاد اســت کــه نمیتــوان
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یــک نــوع معیشــت کشــاورزی را بــرای آن تعریــف کــرد .البتــه قرارگیــری آن در دامنـهی کــوه و
فاصلـهی زیــاد آن از دشـتهای قابــل کشــاورزی بــه فهــم ایــن نکتــه کمــک میکنــد .بنابرایــن
محوطههــای باکــون قدیــم و میانــی کــه از ارتفــاع کمتــری برخــوردار بــوده و در ســطح دشــت
پراکندهانــد ،احتمــا ًال دارای یــک شــیوهی معیشــت مبتنــی بــر کشــاورزی بودهانــد ،در مقابــل
محوطههــای باکــون جدیــد کــه از ارتفــاع باالتــری برخــوردار بــوده و در حاشــیهی دشــت قــرار
دارنــد ،احتمــا ًال شــیوهی معیشتشــان بیشــتر مبتنــی بــر دامپــروری بــوده اســت.
ج) کاربــری اراضــی :کاربــری اراضــی از دو کلمـهی کاربــری و اراضــی تشــکیل شــده
اســت .کاربــری بــه کلی ـهی امکانــات طبیعــی یــا خصوصیــات و شــرایط طبیعــی یــک محــل
نظیــر اقلیــم ،زمیــن شناســی ،خــاک ،توپوگرافــی و هیدرولــوژی اطــاق میشــود .کاربــری یعنی
اســتفاده از امکانــات طبیعــی موجــود بــر حســب نیازهــای انســانی کــه ممکــن اســت منطبــق بر
اســتعداد اراضــی و بــه شــیوههای علمــی یــا بــه روش ســنتی و احتما ًال تخریــب کننــدهی اراضی
باشــد ( .)FAO, 1981بهطــور کلــی ،بهلحــاظ نظــری ،کاربــری زمیــن را میتــوان اینگونــه
تعریــف کــرد :کاربــری زمیــن بهطــور ذاتــی دربــارهی تمــام جنبههــای فضایــی فعالیتهــای
انســان در زمیــن و طریقـهای کــه ســطح زمیــن میتوانــد بــرای نیازهــای مختلــف آمــاده شــود
و از آن بهرهبــرداری گــردد ،بحــث میکنــد ( .)Best, 1999: 19در واقــع کاربــری اراضــی
نتیجـهی روابــط متقابــل پارامترهــای اجتماعی-فرهنگــی و تــوان بالقــوهی زمین اســت .پایداری
منابــع طبیعــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا پوشــش ســطحی اراضــی منطقــه ارتبــاط دارنــد ،از
ایـنرو حفــظ هماهنگــی بیــن منابــع پایــدار و نیازهــای اجتماعی-اقتصــادی نیازمنــد مطالعاتی در
زمینـهی پوشــش اراضــی و کاربــری اراضــی اســت (محمداســماعیل .)1389 ،معمــو ًال اراضــی هر
ی آنهــا بــه چندیــن دســته تقســیم میشــوند کــه ایــن طبقهبنــدی
منطقــه بــا توجــه بــه کاربــر 
بــر اســاس عوامــل و محدودیتهایــی همچــون قابلیــت نفــوذ ،میــزان ســنگریزه در ســطح و
داخــل خــاک؛ عمــق مؤثــر خــاک ،میــزان شــوری و قابلیــت خــاک و همچنیــن عــوارض طبیعی
نظیــر شــیب ،فرســایش و وضعیــت زهکشــی شــکل میگیرنــد (حســینزاده کرمانــی:1389 ،
 .)143شهرســتان فســا بهلحــاظ کاربــری اراضــی بــه مراتــع کمتراکــم ،مراتــع نیمهمتراکــم،
جنگلهــای نیمهانبــوه ،مناطــق بــدون پوشــش گیاهــی ،مناطــق آبــیزار ،مناطــق دیــمزار،
مناطــق مســکونی و بســتر رودخانــه طبقهبنــدی شــده اســت .وقتــی کــه محوطههــای باکونــی
در نقشـهی کاربــری اراضــی شهرســتان قــرار میگیرنــد یکســری روابــط معنــاداری از آن قابــل
درک اســت .نکتـهی قابــل توجــه ،قرارگیــری  25تــا ( )%96از محوطههــای باکونــی در مناطــق
آبـیزار اســت (نقشـهی  .)3منظــور از مناطــق آبـیزار مناطقــی اســت کــه کشــاورزی آبــی در آن
امکانپذیــر اســت .تنهــا یــک محوطــه ( )%4از دورهی باکــون جدیــد خــارج از ایــن منطقــه قــرار
دارد .بنابرایــن مردمــان دورهی باکــون بیشــتر در نواحـیای کــه امکان کشــت آبی در آنها میســر
بــوده ســاکن شــدهاند .هــر چنــد در دورهی باکــون جدیــد بعضــی از محوطههــا در حاشــیهی
دشــت قــرار دارنــد ،ولــی بــا اینحــال همیــن محوطههــا نیــز در مناطقی هســتند که ســاکنان آن
میتوانســتند از دشــت بــرای کشــاورزی اســتفاده کننــد .در بخشهــای شــمال و شــمال غربــی
شهرســتان فســا مناطــق آبـیزار دیگــری وجــود دارد ،ولــی ایــن بخشهــا بهدلیــل شــیب زیــاد
هیــچ وقــت در دورهی باکــون مــورد اســتفادهی قــرار نگرفتنــد .بنابرایــن مردمــان دورهی باکــون
بخشهایــی را بــرای ســکونت انتخــاب کردهانــد کــه از خــاک ،آب و شــیب مناســبی نســبت بــه
دیگــر بخشهــا برخــوردار بودهانــد .ایــن وضعیــت نشــان میدهــد کــه زمیــن و خــاک مناســب
بــرای کشــاورزی اهمیــت بســزایی در ایــن دوره داشــته و بــه نوعــی بیانگــر یــک نــوع اقتصــاد
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نقشــه  .3نقشــهی کاربــری اراضــی
شهرســتان فســا و موقعیــت محوطههــای
باکونــی بــر روی آن (نگارنــده.)1394 ،

متکــی بــر کشــاورزی ،بهویــژه در دورهی باکــون قدیــم و میانــی بــوده اســت .همانطــور کــه
نقشـهی کاربــری اراضــی نیــز نشــان میدهــد ،تنهــا یــک محوطــه خــارج از محــدودهی مناطــق
آبـیزار قــرار دارد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه دیگــر اراضــی مــورد اســتفاده نبــوده اســت،
چراکــه احتمــا ًال مراتــع -بهویــژه در دورهی باکــون جدیــد -توســط دامپــروران مــورد اســتفاده قرار
میگرفتــه اســت .دلیــل ایــن امــر ،وجــود ســفالهای دورهی باکــون الــف در غارهــای بخــش
ششــده و قرهبــاغ اســت کــه احتمــا ًال بــه شــبانان ایــن دوره تعلــق داشــته اســت.
د) شــیب زمیــن :از دیگــر عوامــل مؤثــر در پراکنــش محوطههــای باکونــی شــیب زمین
اســت .ایــن مــورد تأثیــر زیــادی در ســرعت جریــان آب ،زهکشــی ،میــزان تخریــب و فرســایش،
نــوع پوشــش و انتخــاب گونههــای گیاهــی دارد .شــیب کــم زمیــن باعــث نفــوذ بهتــر آب شــده،
ذخیــرهی رطوبتــی خــاک را افزایــش داده و در دورههــای کمآبــی ،ایــن مشــکل را رفــع میکنــد.
از طــرف دیگــر دامنـهی تغییــرات حرارتــی در شــیب کــم بــه مراتــب کمتــر از شــیب زیاد بــوده و
ایــن بهعنــوان عامــل مهمــی در نحــوهی رشــد پوشــش گیاهــی بــه حســاب میآیــد .از طــرف
دیگــر شــیب زیــاد نــه تنهــا باعــث جــذب حداقلــی آبهــای ســطحی در درون زمیــن میشــود،
بلکــه تأثیــر منفــی در رشــد پوشــش گیاهــی دارد .شــیب در حالــت درجــه از  0-90درجـهی متغیر
بــوده و شــیب  45درجــه برابــر  %100اســت (عظیمیحســینی .)68 :1389 ،بــا توجــه به نقشـهی
شــیب شهرســتان فســا (نقش ـهی  ،)4حــدود  %96از محوطههــا ( 25محوطــه) در شــیبی بیــن
 0-3درجــه قــرار دارنــد کــه نشــان میدهــد محوطههــای باکونــی در مناطقــی قــرار داشــتند
کــه شــیب مناســب امــکان کشــاورزی را بــرای آنهــا فراهــم مـیآورده اســت .بــا اینحــال در
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نقشــه  .4نقشـهی شــیب شهرســتان فســا
و موقعیــت محوطههــای باکونــی بــر روی آن
(نگارنده.)1394 ،

دورهی باکــون جدیــد محوطههایــی کــه در حاشــیهی دشــت شــکل میگیرنــد از شــیب بــه
نســبت باالتــری برخوردارنــد کــه شــاید در ارتبــاط بــا نــوع معیشــت آنهــا یعنــی دامپــروری بوده
اســت .نمونـهی بــارز در ایــن مــورد محوطـهی بیــدزرد اســت کــه در شــیبی بیــن  3-12درجــه
قــرار دارد .بنابرایــن محوطههــای باکونــی -بهویــژه در دورهی قدیــم و میانــی -در مناطقــی قــرار
داشــتهاند کــه شــیب مناســب ،کشــاورزی آبــی و دیــم را بــرای آنهــا ممکــن میســاخته اســت.

بحث و تحلیل

بهطــور کلــی میتــوان چندیــن عامــل اساســی را در مورد رشــد ،گســترس و افزایش اســتقرارهای
باکونــی منطقـهی فســا در نظــر گرفــت :اولیــن و مهمتریــن عامــل ،وجــود رودخانههــای فصلــی
و ســپس چشمههاســت کــه احتمــا ًال امــکان کشــاورزی آبــی را فراهــم میکــرده اســت .دلیــل
ایــن مدعــا ،قرارگیــری بیشــتر محوطههــای باکــون قدیــم و میانــی در طــول مســیر رودخانههای
فصلــی اســت .البتــه منظــور از کشــاورزی آبــی ایــن نیســت کــه مردمــان ایــن منطقــه نیــز مانند
حوضـهی رود ُکــر بــه آب دائــم دسترســی داشــته و از آن بــرای آبیــاری محصــوالت خود اســتفاده
میکردهانــد ،بلکــه در ایــن منطقــه کشــاورزی آبــی بســتگی بــه ریزشهــای جــوی در زمســتان
داشــته اســت .بدیــن صــورت کــه در ســالهای پربــارش کــه رودخانههــای فصلــی جریــان
پیــدا میکــرده ،احتمــا ًال بــا ایجــاد کانالهــای فرعــی در طــول مســیر ایــن رودخانههــا ،آب را
بــه ســمت مــزارع هدایــت میکردهانــد .چنیــن شــیوهای تــا چنــد مــدت پیــش نیــز رواج داشــته
اســت؛ مثـ ً
ا آبــی کــه از تنگمــوردی در قســمت شــمالی منطقــه جــاری میشــده بــرای آبیــاری
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باغهــای بخــش نوبنــدگان اســتفاده میشــده اســت .دومیــن عامــل ،وجــود خــاک مناســب بــرای
کشــاورزی بــوده کــه مناطــق جنــوب و جنوبشــرقی -منطقـهی نوبنــدگان و شــیبکوه -ایــن
امــکان را فراهــم میکــرده اســت .ایــن بخشهــا هــم اکنــون جــزو مناطــق آبـیزار محســوب
میشــوند کــه کشــت آبــی در آن امکانپذیــر اســت ،بههمیــن دلیــل بیشــتر محوطههــای
باکونــی در همیــن بخشهــا پراکنــده شــدهاند .ســومین عامــل ،شــیب مناســب زمینهایــی
اســت کــه محوطههــای باکونــی در آن قــرار دارنــد .شــیب ایــن زمینهــا بیــن  1تــا  3درصــد
اســت کــه کشــاورزی آبــی را تــا حــدودی ممکــن میســاخته اســت .از عوامــل دیگــر توزیــع
ارتفاعــی محوطههاســت کــه در دورهی باکــون قدیــم و میانــی بیــن  1200-1350متــر و در
دورهی باکــون جدیــد حــدود  1200-1476متــر اســت .ایــن اختــاف در ارتفــاع نشــان میدهــد
کــه محوطههــای باکــون جدیــد از وســط دشــت فاصلــه گرفتــه و در حاشــیهی دشــت شــکل
میگیرنــد کــه شــاید دلیــل آن روی آوردن بــه زندگــی دامپــروری در کنــار کشــاورزی باشــد.
عامــل دیگــر ،وجــود پوشــش گیاهــی و مراتــع مناســب بــرای دامپــروری بــوده کــه بیشــتر در
مناطــق شمالشــرقی گســترده بــوده اســت .بهنظــر ،وجــود ســفالهای باکونــی در غارهــای
بخــش ششــده و قرهبــاغ -در منطقـهی شمالشــرقی -پاســخی بــه ایــن مدعــا باشــد ،چراکــه
ایــن قطعــه ســفالها احتمــا ًال بــه شــبانان باکونــی تعلــق داشــته کــه دامهــای خــود را بــرای َچرا
بــه ایــن منطقــه میآوردهانــد؛ جاییکــه هیچگونــه اســتقرار باکونــی از آن گــزارش نشــده اســت.
در یــک جمعبنــدی کلــی ،میتــوان گفــت در دورهی باکــون قدیــم و میانــی بیشــتر
محوطههــا در کنــار رودخانههــای فصلــی و مناطقــی بــا پوشــش خــاک مناســب قــرار داشــتهاند
کــه بههمیــن دلیــل فاصل ـهی اســتقرارها نســبت بــه هــم زیــاد نیســت .میانگیــن فاصل ـهی
اســتقرارهای ایــن دورههــا از نزدیکتریــن همســایهی خــود حــدود یــک کیلومتــر اســت .بهدلیــل
فعالیتهــای تخریبــی کشــاورزان ،وســعت دقیــق ایــن محوطههــا قابــل تشــخیص نیســت ،ولی
میانگیــن وســعت کنونــی آنهــا کمتــر از یــک هکتــار اســت .با توجــه به قرارگیــری اســتقرارهای
دورهی باکــون قدیــم و میانــی در کنــار رودخانههــای فصلــی و مناطقــی بــا پوشــش خــاک
مناســب ،میتــوان یــک نــوع معیشــت مبتنــی بــر کشــاورزی آبــی و دیــم را بــرای مردمــان
ایــن دوره تعریــف کــرد .در دورهی باکــون جدیــد بیشــتر محوطههــا از رودخانــهی فصلــی
فاصلــه گرفتــه و در حاشــیهی دشــت و حتــی دامن ـهی کوههــا شــکل میگیرنــد .در ایــن دوره
فاصلـهی اســتقرارها از همدیگــر افزایــش یافتــه و میانگیــن فاصلـهی اســتقرارها از نزدیکتریــن
همســایهی خــود بــه حــدود دوونیــم کیلومتــر میرســد .ارتفــاع محوطههــای ایــن دوره بیــن
یــک تــا یکونیــم متــر و میانگیــن وســعت آنهــا بیــن نیــم تــا دو هکتــار اســت .بــا توجــه بــه
چنیــن ویژگیهایــی بهنظــر میرســد در دورهی باکــون جدیــد تــا حــدودی الگــوی اســتقراری
و شــیوهی معیشــت تغییــر کــرده و دامپــروری بــه مراتــب نقــش مؤثرتــری در معیشــت مردمــان
ایــن دوره داشــته اســت.
هــر چنــد الگــوی اســتقراری دورهی باکــون در مناطــق مختلــف ارائــه شــده ،ولــی حوضـهی
رود ُکــر بهدلیــل داشــتن شــمار زیــاد محوطههــای باکونــی و مطالعهی دقیقــی کــه در آن صورت
گرفتــه میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای مقایســه باشــد .بــا مقایس ـهی الگوهــای اســتقراری
بخشهــای مختلــف ،بهنظــر میرســد اســتقرارهای باکــون منطقـهی فســا نیــز تقریبـ ًا الگویــی
شــبیه الگــوی بخــش ســون ارائــه میدهــد .بدیــن صــورت کــه بیشــتر محوطههــای باکــون
قدیــم و میانــی بــا یــک الگــوی خطــی در کنــار رودخانههــای فصلــی قــرار گرفتــه کــه احتمــا ًال
ـه بــرای کشــاورزی بــوده اســت .در دورهی باکــون جدیــد نیــز ماننــد
بیانگــر اســتفاده از آب رودخانـ 
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بخــش ســون از وســعت محوطههــا کاســته شــده و در بخشهــای مختلــف پراکنــده شــدهاند
کــه شــاید دلیــل آن تغییــر در شــیوهی معیشــت باشــد .علیــزاده اســتقرارهای باکــون الــف را
بهدلیــل وســعت و ارتفــاع کــم مربــوط بــه کوچنشــینان میدانــد کــه در حاشــیهی دشــت
قــرار دارنــد ( .)Alizadeh, 2003ایــن الگــو تــا حــدودی در دشــت فســا نیــز قابــل درک اســت،
چراکــه بیشــتر محوطههــای باکــون جدیــد بــا وســعت و ارتفــاع کــم در حاشــیهی دشـتها قــرار
گرفتــه و در مــواردی بــر روی دامنـهی کــوه قــرار دارنــد کــه حــدود چندیــن کیلومتــر (بهطــور
میانگیــن  4کیلومتــر) از دشـتهای قابــل کشــاورزی فاصلــه دارنــد.

نتیجهگیری

باکــون یــا بــه صــورت صحیحتــر بَــکان ،یکــی از فرهنگهــای مهــم پیشازتاریــخ فــارس
اســت کــه یــک بــازهی رمانــی تقریب ـ ًا  800ســاله ( 4800-4000ق .م ).را در بــر میگیــرد .در
ایــن دوره ،جمعیــت فــارس بهطــور قابلتوجهــی افزایــش یافتــه و کنتــرل اداری ،محصــوالت
تخصصــی و همچنیــن ارتباطــات فرامنطقـهای رشــد گســتردهای پیــدا کــرد و فرهنــگ فــارس
بــرای اولینبــار یکپارچــه شــد .یکــی از حوضههــای مهــم فرهنگــی کــه شــمار قابلتوجهــی
محوط ـهی باکونــی در آن شناســایی شــده ،شهرســتان فســا اســت .نتایــج بررس ـیهای انجــام
شــده در ایــن شهرســتان ،افزایــش شــدیدی را در شــمار محوطههــای هــزارهی پنجــم ق .م.
نشــان میدهــد ،بهطوریکــه شــمار زیســتگاهها از  15محوطــه در دورهی نوســنگی جدیــد
بــه  42محوطــه در دورهی باکــون رســید .بســیاری از محوطههــا در ســالهای اخیــر بهدلیــل
فعالیتهــای کشــاورزی از بیــن رفتــه اســت ،بهطوریکــه هماکنــون فقــط  26محوطــهی
ـردورههــای باکــون را در
باکونــی قابــل شناســایی اســت .کمبــود دادههــای ســطحی شــناخت زیـ 
برخــی مــوارد مشــکل میکنــد ،ولــی بــا توجــه بــه اطالعــات حاضــر ،از ایــن  26محوطــه ،پنــج
محوطــه ( )%19متعلــق بــه دورهی باکــون قدیــم ،چهــار محوطــه ( )%15متعلــق بــه دورهی
باکــون میانــی و نــه محوطــه ( )%33متعلــق بــه دورهی باکــون جدیــد اســت .زیـ ر دورههــای 11
محوطــه ( )%33نیــز بهدلیــل کمبــود دادههــای ســطحی قابــل تشــخیص نبودنــد .بهمنظــور
شــناخت الگوهــای اســتقراری ایــن دوره ،چهــار مؤلفـهی محیطــی ،یعنــی دسترســی بــه منابــع
آب ،توزیــع ارتفاعــی محوطههــا ،کاربــری اراضــی و شــیب زمیــن مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه اســتقراهای باکــون قدیــم و میانــی از یــک الگــوی خطــی
پیــروی کــرده و در کنــار رودخانههــای فصلــی قــرار گرفتهانــد .البتــه موقعیــت قرارگیــری آنهــا
بهگونـهای اســت کــه احتمــا ًال بــه چشــمههای دائمــی نیــز دسترســی داشــتهاند .محوطههــای
باکــون قدیــم و میانــی در مناطقــی قــرار دارنــد کــه از پوشــش خــاک مناســبی برخــوردار بــوده و
جــزو مناطــق آب ـیزار محســوب میشــوند .بنابرایــن بــا توجــه بهچنیــن ویژگیهایــی میتــوان
گفــت کــه معیشــت ســاکنان ایــن دوره متکــی بــه کشــاورزی بــوده کــه دسترســی به منابــع آب
و خــاک مناســب ایــن امــکان را بــرای آنهــا فراهــم مـیآورده اســت .در دورهی باکــون جدیــد
ایــن الگــو تغییــر کــرده و محوطههــا در بخشهــای مختلــف ،بهویــژه حاشــیهی دشــت پراکنــده
شــدند .در ایــن دوره فاصلـهی اســتقرارها از هــم زیــاد شــده و بــه حــدود دوونیــم کیلومتــر نســبت
بــه نزدیکتریــن همســایه رســید .بــا توجــه بــه پراکنــش محوطههــا در دورهی باکــون الــف و
قرارگیــری بســیاری از آنهــا در حاشــیهی دشــت میتــوان گفــت کــه در ایــن دوره شــیوهی
معیشــت تغییــر کــرده و دامپــروری رواج بیشــتری مییابــد .الگــوی اســتقراری دورهی باکــون در
دشــت فســا تــا حــدودی شــبیه الگــوی اســتقراری منطقـهی ســون در حوضـهی رود ُکــر اســت
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کــه ســامنر مــورد بررســی قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه فســا در یــک منطقـهی گــرم
و خشــک قــرار گرفتــه ،اتــکای کامــل بــه کشــاورزی کام ـ ً
ا خطرپذیــر اســت .بهنظــر چنیــن
خطــری در دورهی باکــون نیــز وجــود داشــته اســت کــه بههمیــن خاطــر ،گمــان مـیرود مردمان
ایــن دوره ،یــک نــوع اقتصــاد معیشــتی ترکیبــی مبتنــی بــر کشــاورزی و دامپــروری داشــتهاند
کــه وجــود دش ـتهای قابــل کشــاورزی و مراتــع مناســب ایــن امــکان را بــرای آنهــا فراهــم
میکــرده اســت.

پینوشت
 .1بَــکان یــا بَکــون ،نــام محلــی تپههــای مذکــور اســت کــه بــه غلــط در ادبیــات باستانشــناختی بهعنــوان باکــون معرفــی شــده
اســت .در مقالــه حاضــر نیــز از اصطــاح رایــج باکــون اســتفاده خواهــد شــد.
 . 2بــا وجــود اینکــه تپــه مهرعلــی ،ســه زیـ ر دورهی باکــون قدیــم ،میانــی و جدیــد را در خــود داشــت ،امــا هیچگونــه تاریخگــذاری
مطلــق از ایــن زیردورههــا ارائــه نشــده اســت (.)Sardari, 2012
 . 3دو میروشــیجی هیچوقــت محوطههــای باکونــی خــود را بهصــورت جداگانــه معرفــی نکــرده ،ایــن  42محوطــه فقــط از روی
نقشـهای کــه ایشــان از بررســی ارئــه کــرده ،قابــل درک اســت .قابــل ذکــر اســت مجموعـهی مــواد فرهنگــی ایــن بررســی توســط نگارنــده
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و در آینــدهی نزدیــک منتشــر خواهــد شــد.

کتابنامه

 اســدی ،احمدعلــی« ،1388 ،الگوهــای اســتقراری و کاربــری اراضــی در دشــت بســتک،هرمــزگان» ،مجلــهی باستانشناســی و تاریــخ ،ســال بیســت و ســوم ،شــماره اول ،پاییــز و
زمســتان  ،1387شــماره پیاپــی  ،45صــص .3-31
 اســدی ،احمدعلــی« ،1388 ،بررســی شهرســتان فســا» ،ادارهی کل میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری فــارس (منتشــر نشــده).
 اســفندیاری ،آذرمیدخــت« ،1385 ،درآمــدی بــر باستانشناســی غربالبیــز مهریز» ،ســومینهمایــش تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران :بــم ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری کشــور ،جلد اول ،صــص.525-535 :
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.48 -62
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.74
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. تهران، کلیات جغرافیایی ایران،1350 ، سیروس، نیساری مطالع ـهی مــوردی، «برنامهریــزی بــرای توســعهی کشــاورزی،1378 ، مصطفــی، نیکــو دانشــکده ادبیــات و علــوم، پایاننام ـهی کارشناسیارشــد دانشــگاه تهــران،»شهرســتان فســا
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، خطیبشــهیدی، حســن، فاضلینشــلی، علیرضــا، ســرداری، علیرضــا، هژبرینوبــری،» تپــه مهرعلــي: «توســعهی فرهنگــي جوامــع شــمال فــارس در دوره باکــون،1391 ،حمیــد
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