
2931 زمستان ،(12) شماره ششم، سال: بزرگ راسانخ  

Quarterly bulletin of Greater Khorasan: Vol.6, No.21, winter 2016 

   

 استان در بزرگ خراسان تاریخی محدوده هاینگارهسنگ نقوش تحلیل

 جنوبی خراسان

 
  1قربانی حمیدرضا

  2صادقی سارا

  3آباد جرز هاشمی حسن

 
50/59/39تاریخ دریافت:                                               

 59/51/31تاریخ پذیرش: 
  05-21شماره صفحات:  

 
 

 

 چکیده 
های هنری، شناختی و فرهنگی بزرگترین پیکرۀ شواهدی است که ما در ریشه ای هنر صخره

 رو جتدری به زمینه این هنر در ایران در شناختیباستان مطالعات خوشبختانهها در دست داریم. انسان
تاریخی و  تاریخ، از پیش و هنر فرهنگ از جدیدی ابعاد شناسایی به منجر   و است انسجام به

 اطالعات تواندمیدر شرق ایران  ایصخره هنر مطالعه رو،همین در ایران شده است. ازاسالمی 
 هر سه دوره  پژوهشگران اختیار در   ایصخره هنر کارکرد و تحول گیری،شکل باب در ارزشمندی

 ،گسترده  در قالب یک طرح پژوهشی  2931در تیرماه . دهد قرار هنر تاریخ متخصصان و مذکور
 ،توسط تیمی به سرپرستی حمیدرضا قربانی از دانشگاه بیرجند های استان خراسان جنوبی،نگارهسنگ

های استان نگارهاین پژوهش به معرفی و توصیف اجمالی کنده .قرار گرفت مورد بررسی و مطالعه 
تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات  -حاضر با روش توصیفیمقاله   خراسان جنوبی خواهد پرداخت. 

 513های پژوهش شامل نقوشی بالغ بر ای صورت گرفته است. یافتهمیدانی و کتابخانه شیوه  به دو 
وگلیف )کوبشی( و دربردارنده نقوشی اعم از انسانی، حیوانی، گیاهی، نقش و نگاره که به سبک پتر

نقوش موجود در این بررسی مربوط به هر سه دوره شود. نمادین، ابزار، اجرام و کتیبه را شامل می
های موجود ها با نمونهو در نهایت برخی از یافتهاسالمی است   تاریخی و   زمانیِ پیش از تاریخ، 

های جُربت و دشت توس )شمال نگارهچون سنگمورد بررسی یعنی شرق ایران هم در همان حوزه
 خراسان( و الخِ مزار )جنوب خراسان( قابل مقایسه است.
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 مقدمه
ها ها بر سطوح صخرهها و طرحنقاشیای از ای را مجموعههنر صخره

گر هنر بر تعداد نقاطی که ارائه 2353اند. از سال ها دانستهو سنگ
ای افزوده شده و در میراث مشترک به شکل فزاینده ،اندای بودهصخره

ای جهانی این هنر جایگاه مهمی یافته است. نخستین مراکز هنر صخره
الکامونیکا در ایتالیا و همچنین  ای وهای صخرهتوان در طرحرا می

ئد مشاهده کرد. این هنر در جزایر، آرژانتین، اسپانیا و سولنقاطی در ا
گوانماال، نیجر، پرو و نقاط دیگر )هندوستان و هند شیلی، کلمبیا، 

رسد که (. به نظر می229: 2929مرکزی( نیز دیده شده است )آناتی، 
ن آثار کردها برای نقشنسانگاه استواری است که اصخره اولین تکیه

های اولیه هایی از هنر انسانهرحال نمونهبه .هنری خود انتخاب کردند
ها بوده است. این هنر نوعاً روی صخره ،که به دست ما رسیده است

محصول جوامع پیش از اختراع خط است که با ظهور انسان هوشمند 
ل ل داشتند به شکشروع شد و وقتی جوامعی که به این نوع هنر اشتغا

 نیاکان(. 25: 2955ارتباطات دست یافتند، از میان رفت )آناتی،  "کتبی"

 ظروف روی بعضاً و هازیستگاه در را خود هایتقدس و هاایده ما باورها،

 تصویر (سینه هایسنجاق ها،نگارهسنگ ها،سفال)خود  زندگی لوازم و

 گوناگونی هایپیام کنندۀبیان تصاویر و نقوش این .اندکردهمی حک و

 توجه با. اندکرده پردازیایده هنرمندانه نقاشان، و حکاکان که هستند

 تا سنگیپارینه دورۀ از ایگسترده طیف که ایصخره نقوش قدمت به

 قدمت و محتوا، معنا کردن روشن برای گیرد،برمی در را معاصر دورۀ

 شناسی،شناسی، مردمباستان نظیر مختلف هایجنبه از را هاآن یک، هر

 نمادشناسی، شناسی،جامعه تاریخ، شناسی،زیست شناسی،نشانه هنر،

 مورد تزیینی، و تاریخی هنرهای و زبان تاریخ فرهنگ، تاریخ اسطوره،

(. از مطالعات 21: 2921 فرد،ناصری)دهند می قرار پژوهش
های اخیر پژوهشویژه ای بهشناسیِ هنر صخرهشناختی و باستانباستان
کی از زمین یشود که ایرانشناسان ایرانی چنین استنباط میباستان
نگاری در جهان است. این های بسیار غنیِ هنر و مهارت صخرهگنجینه
ها هم در مناطق کوهستانی شرق ایران، هم در مرکزی، نگارهصخره

 ایهم جنوب، هم غرب، شناسایی، مطالعه و مشاهده شده و در پاره
)مالصالحی و همکاران،  ها نیز انجام شده استموارد مستندسازی آن

در این میان استان خراسان جنوبی در شرق ایران  (.93و  91 : 2921
های فرهنگی و کشور؛ به دلیل بارغنی فرهنگی، همانند سایر بخش

دارای آثار و شواهد فرهنگی فراوانی است که همواره مورد توجه 
 ترین داده فرهنگیاست. که در این راستا به مهم محققان قرار گرفته

راکه چها پرداخته شده است. نگارهبرجای مانده در این استان یعنی سنگ
در  شناسیدربارۀ تاریخ و مردمارزشمند تواند اطالعاتی این نقوش، می

های ر شیوهتر در بررسی روند تطوّاختیار ما قرار دهند و از همه مهم

                                                           
1. The Archeaology of Rock Art 

های نگارگر از آفرینش ها و ایده، انگیزهرت نگارگریمهافن و هنری 
های وراناز دیابی به تفاسیر نزدیک به واقعیت نقوش و در نهایت دست

 پی برد. قبل از تاریخ تا دوران حاضر 
 

 های ایران و دیگر جهاننگاهی اجمالی به صخره نگاره
در میان ای و یا به مفهوم رایج و متداول ها، هنر صخرهنگارهصخره
-از جمله شواهد فوق“ 2ایشناسی هنر صخرهباستان”شناسان، باستان

د های خویشاونها و دانششناختی و رشتهالعاده در حوزۀ مطالعات باستا
های عظیم اطالعات متنوع به هر میزان که دیگر است. این گنجینه

ز ااند، اطالعات و آگاهی ما تر و شناسایی، کشف و مطالعه شدهگسترده
چگونگی فرآیند فرهنگ و حیات اجتماعی اعم از نوع اقتصاد و معیشت 

های انسانی های ارزشی و باورهای جمعیتهای دادوستد و نظامو شیوه
تر شده است. زادگاه، خواستگاه و تر و مطمئنتر، ژرفدر گذشته غنی

های نگاری بنا به شواهد و پژوهشهتر هنر صخرگاه کهنزیست
اختیِ دوران متأخر پیش از تاریخ، نخست در قارۀ اروپا به ویژه شنباستان

گر های دیغارهای مناطق مرزی میان فرانسه و اسپانیا و سپس سرزمین
بوده است. در این میان شبه قاره هند نیز جایگاه خاص خود را به مثابه 

 ای دارد. تر هنر صخرههای کهنیکی از خاستگاه
رغم تنوع و نگاری در سراسر جهان علیهنر و مهارت کنده و صخره

شان، از نوعی مشابهت و تلون محسوس و سنت و سبک دراز آهنگ
ناسی، شوحدت ارگانیک )پیکروار(، هم به لحاظ شکل )فرم( یعنی ریخت

 (.90: 2921)مالصالحی و همکاران، هم محتوا و معنا برخوردار هستند 
هزار  95یا  15حدود  شده، در هنر وای شناختهترین هنر صخرهکهن

 های فنجانی و خطوطسال پیش به وجود آمده است. این اثر شامل نشانه
اند و های یک غار سنگ ریگی کنده شدهمنحنی است که در صخره

های خطی ساده بر تعداد زیادی اشیا منقول )استخوان، همزمان عالمت
ند. اهای انسان نخستین، کشف شدهدندان، عاج و سنگ( در زیستگاه

ها و الگوهای مشخص نخست در اروپای مرکزی و شرقی، شکل
همچون زیگزاگ، صلیب، کمان، خطوط موازی و مواردی از این دست 

 (.1: 2955اند )بدناریک، پدیدار شده
ای در آفریقا نیز در تمامی دوران پیش از تاریخ به علت به هنر صخره

است. این هنر از  ای اروپا جالب توجهعلت ارتباط آن با هنر صخره
ای که اکنون صحرا نام گرفته تا سودان و از آتالنتیک تا صحرای نقطه

هایی از مراکش و حتی جزایر قناری گسترده لیجا و دره نیل و بخش
تان ای قابل مقایسه با هنر باسای آمریکا نیز سابقهبوده است. هنر صخره

ا بی آمریکا، آریزونهای ونزوئال، جنوبی شرقی و جنوبی غردارد. در کوه
ای از جمله در پاتاگونیا های صخرههای آرژانتین و غیره، نقاشیو رشته

ای ههای دسیدو و سانتاکروز به دست آمده است. نقاشیبین رودخانه



 85های محدوده تاریخی ...  تحلیل نقوش سنگ نگاره

ویژه  هایی از شکار و بهپاتاگونی شامل تصاویر انسان و حیوان با صحنه
اًل با ماسک در هایی از رقص و احتماشکار گواناکوس است. صحنه

: 2929منطقه رودخانه پینتوراس به تعداد فراوانی وجود دارند )آناتی، 
ای در سراسر جهان شاهدی بر ها جایگاه هنر صخرهمیلیون (.229

 خالقیت بشر در دورانی است که بیش از ده هزاره به اعماق ماقبلِ تاریخ
سنگی نر پارینهترین آثار هتوجهجالب (.25: 2955گردد )ویالو، باز می

 های غارها نقر یا نقاشیتصویرهایی از جانوران است که بر سطح دیواره
“ امیراآلت”خورده، که در غار و یا پیکرتراشی شده سات، و گاو وحشی زخم

ی های شگرف وتماشایواقع در شمال اسپانیا کشف شده یکی از نمونه
های محوطهآمده از های فرهنگی بدستشمار زیاد داده آن است.

ایی( که حاوی نقوش ها و هنر صخرهنگارهباستانی خصوصاً )سنگ
مایه های متمادی، گویای اهمیت این نقشجانوری است در طول قرن

در میان ساکنین این حوزه فرهنگی بوده که ارتباطی مستقیم با پوشش 
ای در ایران از شمال گیاهی و حوزه اقلیمی دارد. پراکندگی هنر صخره

رۀ گونی اقلیمی ایران و گستجنوب و از خاور به باختر را دربردارد.گونهتا 
ا شود تهای فرهنگی منطبق بر این اقلیم چندگانه باعث میدامنه

ای ایران در قالب مرزهای موجود قرار ای هنر صخرهبندی منطقهتقسیم
 ههای اقلیمی در نظر گرفتمنطقۀ اصلی از نظر ویژگی 5رو نگیرد و از این

ی اهایی از جایگاه هنر صخرهشده که با یکدیگر همپوشانی دارد. نمونه
  شرح زیر است:منطقۀ اصلی در ایران به 5بر اساس این 

شرقی و شمال مرکزی: تهران، کاشان، سمنان و خراسان . شمال2
 شمالی.

 . شرق: خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد.1
 مرکزی: قم، مرکزی، همدان، اصفهان، کرمان و یزد.. مرکز و شمال 9
. غرب و شمال غرب: بخش میانی زاگرس )کردستان، کرمانشاه و 1

 لرستان( و آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل.
. جنوب غرب: ایالم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 0

 بویراحمد.
احمد، خوزستان، . جنوب و جنوب غربی: فارس، کهیگیلویه و بویر1

 هرمزگان و سواحل جنوبی.
. حاشیۀ دریای مازندران: گیالن، مازندران و گلستان )مالصالحی و 5

(. در این میان استان خراسان جنوبی در شرقی 93: 2921همکاران، 
منطقۀ اصلی  5ای جزء یکی از عنوان دومین جایگاه هنر صخرهایران به
فصل به موقعیت جغرافیایی این  شده در ایران است که در اینشناخته

ای و توصیف نقوش که حاصل کار استان که حاصل مطالعات کتابخانه
 (.2است، پرداخته شده است )نقشه  بررسی میدانی بوده

 هاتکنیک کنده نگاره
-گیری از روشاز حدود پنجاه سال پیش توجه به کارهای تجربی و بهره

ی به هاکه بتوانیم تکنیک های جدید این امکان را فراهم ساخته است

کار رفته توسط هنرمندان آن زمان را بهتر و بیشتر بشناسیم. مواد اصلی 
ع قابل اند دارای تنوهای پیش از تاریخ قرار گرفتهکه مورد استفاده انسان

توجهی هستند. این مواد هم به صورت طبیعی و هم به صورت تغییر 
 (.150: 2922فر، یعاند )رفیافته مورد استفاده قرار گرفته

-ها را در یک تقسیمها و سنگهای ایجاد شده بر صخرهنقوش و نگاره

 کرد: توان تقسیمبندی کلی به سه دسته اصلی می
نگاره به معنی ایجاد تغییر در سنگ شامل بریدن، . پتروگلیف یا کنده2

ها و ساییدن، خراشیدن یا ها، سایشگری، حک و نقر، شکاف دادنکنده
 ها، سیاه و غیره.د کردن نمادین سنگ، تراشیدن و سوزنیخر
نگاره به معنی افزودن هر نوع رنگ یا ماده به .  پیکتوگراف یا رنگین1

سنگ شامل طراحی و نقاشی با رنگ، ذغال، دوده و غیره است و شامل 
ای هبرداری، چاپ و نگارهنقاشی، طراحی، اندود رنگ، استنسیل یا گرده

 .اندود استموم
ی های طبیعی زمین که به نحوها و پدیده. ژئوگلیف شامل برجستگی9

های ذهنی او به دست انسان تغییر یافته و مورد استفاده برداشت
قرارگرفته است؛ اعم از هنر یا آیین و یا قوانین و آداب اجتماعی و 

 (.15: 2921گروهی )مالصالحی و همکاران، 
د دارد که دو مورد نخست را شامل ای وجوای از هنر صخرهدو شکل پایه

(. بر اساس مطالعات صورت گرفته در 292: 2921فر، شود )رفیعمی
طور ایران، تاکنون تنها دو مورد اول شناسایی شده است. هر چند که به

ثال در عنوان متوان گونه ژئوگلیف را نیز مشاهده کرد. به ترکیبی می
ر طور ویژه و با دای بهصخرهها انتخاب بستر سنگی یا برخی جایگاه

نظر گرفتن شرایط طبیعی محل صورت گرفته است که شاید بتوان 
هایی را در قالب ژئوگلیف نیز مطرح نمود. دو گروه نخست چنین نمونه

ان ها در ایرنگارهها و به ویژه کندهنگارهها و کندهیعنی رنگین نگاره
 از میان گروه نخست یعنیتوان شود. میهای بیشتری را شامل مینمونه

ه شماری که تاکنون شناختهای انگشتها، تنها به جایگاهنگارهرنگین
ها در نگارهترین رنگین(. شناخته12: 2921اند اشاره کرد )کریمی، شده

های سنگی هومیان و ایران در منطقه کوهدشت لرستان، پناهگاه
ه اِشکفت آهو؛ در چنین در منطقمیرمالس و غار دوشه قرار دارد و هم

ی خود مجموع شهرستان بَستَک )هرمزگان(، که علی اسدی در مقاله
نقوش را شامل شکارچی، حیوانی، نقوش دست و عالئم نامفهوم دیگری 

(. در جنوب ایران 11: 2921توان نام برد )اسدی، کند را میذکر می
بیگی و لیال فاضل دو سایت )تنگ )منطقه فارس( توسط سجاد علی

ه رنگ قرمز کهایی بهادوان و تنگ تیهویی( کشف شد که نقاشیت
دهنده به دام انداختن حیواناتی توسط دو شکارچی، بر دیواره نشان

پناهگاه نقش شده است و در غار تنگ تیهویی در بلندای شکاف 
هایی به نگارهتاریخی رنگین -کوهستانی اقبر و بر بدنه غاری طبیعی

 مانند وارای نقوش گیاهی، هندسی، نقطهرنگ قرمز نقش شده که د
      (Fazel&Alibaigi, 2012:187). های نامعلوم است نقوشی با شکل

یمند ای متوان به جایگاه دیگر در روستای صخرهاز جمله دیگر نقاط می
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طور کلی (. به12: 2921هایی در کردستان اشاره نمود )کریمی، و نمونه
خصوص در زمینه ای ایران و بههنر صخرهتوان گفت که دانش ما از می

-های صخرههای محدود و پراکنده است. دسته دوم از نگارهنگارهرنگین

های مکشوفه از خراسان جنوبی گیرند. نمونهها در برمینگارهای را کنده
های اخیر خراسان شناسی سالهای باستاندر بررسی اند.از این دسته

ای هی شناسایی گردیده است؛ زیرساختای زیادجنوبی، نقوش صخره
فرهنگی و تاریخی این استان چنان بکر و غنی است که به محقّقین 

شناسی به ای خصوصاً از رویکرد باستاندهد در هر زمینهاجازه می
بررسی و مطالعه پرداخته و نتایج ارزشمندی به دست آورند. عالوه بر 

ای ه، بناها و غیره(، نشانهشناسی اعم از )سفالهای باستاندیگر داده
ها برجای مانده از چون نقش و نگارهایی که بر روی صخرهدیگری هم

تانی هنری اقوام باس –شناسی و تطابق و تعامل فرهنگی منظر باستان
ها با مناطق مجاورش، قابل تأمل و درخور توجه ساکن در این محوطه

ای شناسی هنر صخرهای است که بر لزوم و اهمیت جایگاه باستانویژه
  در شرق ایران اشاره دارد.

 

 پیشینۀ مطالعاتی
-ای ایران توسط پژوهشهای نقوش صخرهپیشینه و آغاز پژوهش   

زمانی که گروهی از  2302گران ایتالیایی صورت گرفته است. در سال 
 یشناسان ایتالیایی جهت کشف و استخراج مواد معدنی در منطقهزمین

زو ای در منطقه گکار بودند، تعدادی نقوش صخرهبهبلوچستان مشغول 
توان نخستین این کشفیات را می .(Dessau :1960 ) کشف کردند

محمدی و ای در ایران دانست )بیکپژوهش در مورد نقوش صخره
میالدی، بورنی در گزارش  2313(. در سال 211: 2932همکاران، 

مقدماتی دربارۀ نقوش های اش، کار خود را از اولین گزارشمقدماتی
(. صراف و بشاش در 21-21: 2912داند )بورنی، ای ایران میصخره
ای کمرنبشتۀ تویسرکان را مورد بررسی و نقوش صخره 2911سال 

مطالعه قرار دادند و نقوش آن را شامل  نقوش حیوانی، انسانی، هندسی 
 2955(. در سال 1: 2911و غیره معرفی کردند )صراف و بشاش، 

هایی از استان قم و مرکزی در موعه نقوش منطقۀ تیمره )بخشمج
ای برخوردار بوده به صورت کتابی جامع مرکز کشور( که از اهمیت ویژه

 2921(. در سال 11-10: 2955و کامل منتشر گردیده است )فرهادی، 
ورت صهای ارسباران بهنگارهفر در قالب کتابی با عنوان سنگرفیع
ر، فای هوراند )لقان( کلیبر پرداخت )رفیعنقوش صخره تر به تشریحجامع

گزارش بررسی نقوش غار چشمه سهراب   ش(.  بیگلری و همکاران2921
منتشر کردند و دیرینگی  2921کرمانشاه را در سال  –)مرآوزا( دینور 

این آثار را با در نظرگرفتن تمام مدارک موجود در غار با قریب احتمال 
اشکانی یا ساسانی نسبت دادند )بیگلری و همکاران،  -به دوران سلوکی

های شاخص صورت گرفته در استان خراسان (. پژوهش09: 2921
شناسی پیرامون مطالعات باستان 2995 جنوبی برای اولین بار در سال

جنگال توسط جمال های اشکانی کالها و قرائت کتیبهنگارهسنگ
(. 2995هایی برداشته شد )رضایی و کیا، رضایی و صادق کیا گام

مورد مطالعه و بررسی  2952مزارِ بیرجند در سال های الخنگارهسنگ
مورد  955سایی شده های شناقرار گرفت که در مجموع نقوش و کتیبه

، 2931در تابستان  (. 1: 2959گیرد )لباف خانیکی و بشاش، را در برمی
ترین طرح پژوهشی روشمند درخصوص مطالعات برای اولین بار جامع

 های خراسان جنوبی توسط دکترنگارهشناسی سنگانسان-شناسیباستان
در این پژوهش (.2931حمیدرضا قربانی از دانشگاه بیرجند انجام شد )قربانی 

های استان خراسان جنوبی نگارهمحوطه از سنگ 15سعی شده است که 
  مورد بررسی، شناسایی و معرفی قرار گیرد.

 

 روش پژوهش 
 ی اول کار مطالعات میدانی رااین پژوهش در پی آنست که در مرحله

این  کنداستخراج را ابتدا به صورت اطالعات موجود بر روی نقوش 
شناسی، کار رفته، گونه اطالعات شامل نوع نقوش، تکنیک به

شناسی نقوش، استفاده از اطالعات بومیان محلی، استفاده از آرشیو سبک
های رقومی، شناسایی اداری سازمان میراث فرهنگی، استفاده از نقشه

، عکسبرداری GPSبا استفاده از دستگاه نگاره سنگ موقعیت جغرافیایی
محوطه، ثبت و ضبط نقوش،  صورت کلی ازت مختلف و بهاز جها

طراحی شده و در همان محل  «اینقوش صخره» های تحت عنوانفرم
ها به رایانه و انجام کارهای برای ثبت اطالعات و در پایان انتقال داده

ها ی نقشی دوم به مقایسهگرافیکی صورت گرفت. در مرحلهآماری و 
پرداخته شده است. مرحله سوم تحلیل عوامل سایت مورد بررسی  15در 

گیری نقوش در مناطق خاص که در این زمینه وارد مقوله موثر بر شکل
نگاری پیشنهادی هنگاری شده و در مرحله چهارم گاشناسی و مردممردم

ها ارائه شده است و در این زمینه از مطالعات برای هر یک از محوطه
جام تاریخی و پیشینه مطالعات ان متون ای شامل بررسی اسناد،کتابخانه

 شده نیز استفاده شده است.
 

،  زیست محیطی و پیشینه تاریخی موقعیت جغرافیایی
 محدوده مورد پژوهش

، بین کیلومتر مربع 30922جنوبی با وسعتی معادل  استان خراسان   
تا  9 05دقیقه عرض شمالی و  09 91تا  92 95 مدار جغرافیایی

05 15 النهار گرینویچ قرار گرفته استدقیقه طول شرقی از نصف 
 کهستان معرب) :آمده قُهِستان کلمه ذیل معین فرهنگ در(. 2)نقشه 

خراسان  و یزد بین جنوبی، خراسان در والیتی قدیم نام( کوهستان =
 جندق و است کویر داخل در چندی هایواحه از مرکب حقیقت در که

 منابع تمام در مذکور ناحیه نام». شده واقع آن شمال در بیابانک و
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(. 2)نقشه  2است شده ثبت قُِهستان شکل به عربی، و فارسی نخستین
های برخی از مورخان یونانی، های هخامنشی و نوشتهبر اساس کتیبه

 »ساگارت« نام به ایرانی اقوام از یکی زیستگاه و خاستگاه »نهِستاقُ«
آمد. و بخشی از چهاردهمین ساتراپ هخامنشی به شمار می بود
 و کند می اشاره قوم این پنجم ق.م به قرن بزرگ مورخ »هرودت«

 سکنه از و هستند شرقی اقوام ردیف در هاآن: نویسد می ها آن درباره
 های کالِ به جز نوشته .روند می شمار به چهاردهم هخامنشیان ساتراپ

ن، در دوران ساسانیان قهستان از ایالت آباد و جنگال در زمان اشکانیا
به عهده  »پتالیانهِ«معتبر بود هرچند گاهی فرمانروایی این منطقه را

شناسی در (. شاهد و داده باستان9: 2931داشتند )زعفرانلو و سروش، 
مزار بیرجند است. این استان به دلیل بارغنی نگاره الخاین مهم سنگ

های فرهنگی و کشور؛ دارای آثار و شواهد بخشفرهنگی، همانند سایر 
 . اندفرهنگی فراوانی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته

 و ها، خشک و بیابانی استاقلیم استان خراسان جنوبی در اکثر بخش
تناوب توده هوای پرفشار  اثر در مجموع خصوصیات اقلیمی استان در

های های هوای قطبی و جریانای در تابستان و تودهجنب حاره
ای در زمستان، خطوط اصلی جریانات اتمسفری آن را تعیین مدیترانه

دارهای گیری پنای که این ساختار اقلیمی باعث شکلکند. به گونهمی

(. بر اساس 1: 2935است )حسینی،  اقلیمی در مدت زمان طوالنی شده
 های آذریننگشناسی ایران گسترش سسازمان زمین 2:105555نقشه 

های نفوذی در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی بارز است. با توده
جمله  شناسی ازهای مختلف زمینهای مذکور دورانبراساس نقشه

)سازمان جغرافیایی  مزوزوئیک، سنوزوئیک و کواترنر نمایان است
 (.21 -1: 2922نیروهای مسلح، مدیریت اطالعات جغرافیایی، 

 جنوب شرقی –کوه منطقه که دارای جهت شمال غربیترین رشتهمهم
طبس  های باقران در جنوب بیرجند است که از ناحیهباشد، کوهمی

آباد نمِکوه مؤاین رشته یابد. عالوه برگلشن آغاز و در نهبندان خاتمه می
کوه فردوس است و در شرق و شمال بیرجند قرار دارد که دنباله رشته

ین پذیرد. اح )دره( در شرق پایان میرُای قدیمی دُدر کناره جنوبی روست
ها های فصلی در درهوجود آمدن رودخانهها باعث ریزش باران و بهکوه
 ها باعثوجود قنات اندها شدهپایههوجود آمدن مراکز تمدنی در کو و به

وجود آمدن کشاورزی در منطقه شده و باید بر این نکته تأکید کرد به
 ستان به کشاورزی و دامداری بوده استهِتکیه مردم قُکه بیشترین 

 (.255 -33: 2923فرجامی، )
 

 
 
 
 
 

                                 

 (.1353بر روی نقشه ایران )مأخذ؛ نگارندگان،  موقعیت استان خراسان جنوبی .1نقشه 

 

 

 

                                                           
 منابع ترینقدیمی در و است ایرانی و فارسی کامالً اصطالح و واژه یک قُهِستان . 2

به صورت قهستان  وغیره بیهقی تاریخ ،بلعمی تاریخ نامه، گرشاسب قبیل: از فارسی

های: قه، قو، کی، کهن و الخطقه، که با رسمدرج شده است و معنی آن چنین است: 

 وسایل به که است آبی معنی به و کویر، خشک مناطق درکه به کار رفته است. 

 می قرار استفاده مورد و آیدیم بدست کاریز ایجاد  و چاه کندن قبیل از مصنوعی

 

 

 و اصفهان یزد، ،کرمانیل: قب از آن حاشیه و کویری منطقه در اینرو از ... . گیرد

 به منحصرآ آنها و آب بوده رودخانه فاقد که هایی. آبادیخراسان جنوب و، قم نائین

)زعفرانلو و  نامیدندمی »نقُهِستا«را  آنها مجموعه شدمی تأمین قنات و چاه وسیله

 (.9: 2931سروش، 
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 های حاصل پژوهشیافته
خراسان جنوبی(، مجموعاً در منطقۀ جغرافیایی این پژوهش )استان 

 513صورت تقریبی قرار گرفت که به 1مورد بررسی 2نگارهسنگ 15
نقش که شامل نقوشی مثل: حیوانی، انسانی، هندسی )نمادین(، 
ابزار، گیاهی، اجرام، کتیبه و نقوش نامعلوم نیز مورد شناسایی قرار 

 هامحوطه صدها نقش حیوانی و نمادین و ده 15در این که گرفت 
متفاوت در حال انجام مراسم آیینی در حاالت مختلف نقش انسانی 

البته ذکر این نکته  (.2( )نمودار1)نقشه اند. به طرز زیبایی نقر شده
رسد که تعددی از نقوش به دلیل گذشت زمان ضرروی به نظر می

و قدمت زیاد و فرسایش سنگ قابل بررسی نبوده و نامشخص و 
 نامعلوم است.

 

 

 های شاخص در محدودۀ مورد پژوهشمایهنقش
 های شاخص در استان خراسان جنوبی عبارتند از:مایهنقش

 های حیوانی؛مایهنقش -2
 های انسانی؛مایهنقش -1
 های هندسی؛مایهنقش -9
 های اشیاء و ابزارآالت؛مایهنقش -1
 های گیاهی؛مایهنقش -0
 های اجرام.مایهنقش -1

  
         های استان نگارهدرصد نقوش بدست آمده از سنگ .1نمودار             جنوبی خراسان استان در هانگارهسنگ پراکنش نحوه .2 نقشه

  (1353)مأخذ؛ نگارندگان، خراسان جنوبی                        (.                          285: 1352)مأخذ؛ قربانی،                              

 
 های استان خراسان جنوبینگارهرهمعرفی اجمالی صخ

 شهرستان سربیشههای نگارهسنگ .1

 بیژائم. 1نگاره سنگ
در شهرستان سربیشه و (، 252: 2931)قربانی، نگاره بیژائم سنگ

متری جنوب شرقی روستای بیژائم بر روی کوه  055در حدود 
کمربرج از توابع دهستان نهارجان، بخش مود، شهرستان سربیشه 

                                                           
های مورد بررسی در استان خراسان جنوبی شامل: )بیژائم، تنگل نگارهسنگ . 2

، خزان، الخِ دُلدُل، آسو، کافرکوه، 1، رامَنگان 2اُستاد، دامدامه، ماخونیک، رامَنگان 

 05ن خراسان جنوبی و در روستای بیژائم در استا واقع شده است.
 کیلومتری شهر مود و در رشته 11و کیلومتری شهرستان بیرجند 

آباد( قرار دارد. از روستاهای همسایه بیژائم منؤهای میناباد )مکوه
اسفزار  آباد،کوه )مینکی(، درویشتوان به روستاهای بشگز، میانمی

 -ندجاده بیرجنگاره از طریق راه دسترسی به این سنگ .اشاره نمود
ل تقاطع مح نگاره باید ازاست. برای رسیدن به سنگ سربیشه -مود

کیلومتر به سمت شمال حرکت کنید. مسیر تا  11جاده مود حدود 

فورگ، جاده اسدآباد، کوه گردکوچک، هردنگ، کاِل  دره مَسک، الخِ چمنزار، دره

 چشمه(.چاهو  جنگال، نخلستان، کالِ حُسینا

-گسنهرکدام از ، نوع سنگ، وضعیت آسیب دیدگی موقعیت جغرافیایی . 1

 (.2مقاله آورده شده است )جدول  ها در جدولی در انتهاینگاره
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نگاره  15ل نقوش تعداد ک. نگاره آسفالته استمتری سنگ 155
ا فاصله نزدیک از هم نقر شده است سنگ بتخته 9است که روی 

 غرب است رو به جنوب، جنوب غرب و هاصخرهجهت  (.2)تصویر 
، سی، کتیبهحیوانی، هند :مایهدسته نقش 1در  هانگاره (.1)تصویر 

 قابل. موضوعی خاص دانست توان آن را نمادکه می نمادین است
است که بر سطحی صاف  1سنگ تختهترین اثر این مجموعه توجه

شده و نقوش، ر سانتیمتر نق 05×35با شیب عمودی و به ابعاد 
یک حیوان وحشی )احتماال  های مختلف وبزهای کوهی با شاخ

باشد. با توجه به نقوش وجود چراگاهی وسیع و فراوانی گرگ( می
. (2گردد )طرح حیوان در گذشته به ذهن متبادر میگونه این 

های طبیعی و تنوع جانوری جُربت شکارگاه مناسبی را برای ویژگی
 توان آشکارا درساخته است که نمود آن را میجا فراهم ساکنین آن

های نقوش نگارکند نقوش بزهای کوهی بیژائم مشابهها دید. نگاره
و  1کول ژاباسی قزاقستان و الخ مزار بیرجند است )طرح جُربت و 

9.)

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی، های حاوی نقوش در محوطۀ بیژائم ه. نمایی شمالی از صخر1تصویر 

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی، های حاوی نقوش در محوطۀ بیژائم هنمایی جنوبی از صخر .2تصویر 
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 . در گول زاباسی قزاقستان 3طرح       نگاره الخ. نقش بزهای کوهی در سنگ2طرح                 . طرح حاوی نقوش حیوانی 1طرح        

 .(11: 2951فرامکلین، )                      (.2955شهری، )مأخذ؛ بختیاری مزار بیرجند          (. 225: 2931)مأخذ؛ قربانی، در محوطۀ بیژائم )مأخذ؛ 
 

 

 اُستادتَنگَل. 2نگاره سنگ

روستای ر واقع د(، 222: 2931)قربانی،  اُستادتَنگَلگاره ننگس
هارجان، بخش مود، شهرستان سربیشه شت، از توابع دهستان نِنِچِ

این محوطه کل نقوش  .خراسان جنوبی قرار داردو در استان 
که شامل نقوش حیوانی، انسانی، نمادین، قش ن 11دربرگیرنده 

 سنگ حک شدهتخته 5که بر روی است کتیبه، هندسی و ابزار 
-توجهقابلمتر است.  1×20مساحت تقریبی اثر  (.9است )تصویر 

شامل یک است  9سنگ شماره ترین نقش در این مجموعه تخته
ال روباه که قصد شکار را دارد. نقش یک بز و یک حیوان به احتم

.(1طرح ) متر استسانتی 55×  295سنگ این تخته ابعاد تقریبی

                   
 . نقوش حیوانی با مضمون بزی در حال فرار از 6طرح          های حاوی نقوش در محوطۀ َتنگل اُستاده. نمایی از صخر3تصویر           

 (.220: 2931قربانی، )مأخذ؛  ُاستاددست روباه؟ محوطۀ تَنگل                                                            (.2931)مأخذ؛ قربانی،                                     
 

 

 دامدامه. 3نگاره سنگ   

واقع در شهرستان (، 222: 2931)قربانی، نگاره دامدامه سنگ
وجود نگاره مرح استان خراسان جنوبی است. سنگسربیشه بخش دُ

ناره های آذرین بر کرنگی احتماالً از جنس سنگنگ سیاهسبر تخته
راه آب باریکی که از کوه به سمت رودخانه فصلی کنار روستا امتداد 

 یسنگنقش بر روی تخته 20تعداد  (.1است )تصویر دارد قرار گرفته 

-سانتی 255×215متر و قسمت منقوش سانتی 155×955ابعاد به 

صورت افقی با شیب مالیمی در پایین کوهی سنگالخی قرار هبمتر 
نقوش هندسی بیشترین نقوش موجود در این  (.0)تصویر  اردد

-ها را نگاره دایرهمحوطه است. بیشترن نقش موجود از این نگاره

ه خود اختصاص داده است. صلیب شکسته ب =مانند و اسواستیکا
های جُربت و الخ مزار نقش چلیپا را در محوطه (.1و  0 طرح)

 (.2و  5بیرجند نیز گزارش شده است )
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 (.2931)مأخذ؛ قربانی، های حاوی نقوش در محوطۀ دامدامه ه. نمایی از صخر6تصویر 

 

 
 .(2931)مأخذ؛ قربانی، حاوی نقوش در محوطۀ دامدامه  ه. نمایی نزدیک از صخر8تصویر 

 
 
 
 
 

 
   

      . نگاره چلیپا در ُجربت5طرح           .  طرح چلیپا در الخ مزار7طرح             . طرح حاوی نقوش نمادین در محوطۀ دامدامه  0و  8طرح 

 رشیدی نژاد و دیگران،  )مأخذ؛                     )مأخذ؛ لباف خانیکی وبیرجند                                                       (.223: 2931)مأخذ؛ قربانی،              

 (.255: 2922                                   (.02: 2959بشاش:                                                                                                             
 

 

 ماخونیک. 6نگاره سنگ
واقع در شهرستان  (،212: 2931)قربانی،  نگاره ماخونیکسنگ   

کیلومتری شرق روستای ماخونیک است.  1 در سربیشه بخش دُرُح و
نس جبزرگ و سیاه رنگ احتماالً از سنگی نگاره بر روی تختهسنگ
درکنار قنات روستا است. ابعاد تقریبی  های آذرین وسنگ
به صورت تقریبی دارای متر و قسمت منقوش  1×1×1سنگ تخته
که نقش  15تعداد در این محوطه (. 1است )تصویر متر  9×1ابعاد 

ش و، نقکتیبه به خط کوفی 1، ین و هندسینقوش نماددربرگیرنده: 
 نقوش حیوانی این مجموعه: مشخص است.نقوشی نا حیوانی و

شده  شان کوتاه نقرهایشان به عقب برگشته و دمبز که شاخ 5نقش 
بز به سمت راست است، یکی از بزها به سمت چپ  1و جهت  است

است و نقش یکی از بزها به دلیل فرسایش سنگ نقش به مرور 
 (. 5 تصویر)زمان نیز فرسایش یافته است 
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 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ ماخونیک ه. نمایی از صخر0تصویر 

 
 (.211: 2931)مأخذ؛ قربانی،  . صخره حاوی نقوش حیوانی در محوطۀ ماخونیک7تصویر 

 

 2و رامَنگان  1رامَنگان . 0و  8نگاره سنگ
واقع در (، 213و  219: 2931)قربانی،  1و  2نگاره رامَنگان سنگ

و  055)در و  ،دهستان نهارجان ،مرکزیشهرستان سربیشه بخش 
محوطه دو نقوش این روستای رامَنگان است.  (متری 255

 های مختلفیگسنتکه رویکه بر است نقش  10 دربرگیرنده

 1ش این مجموعه در نقو .نقر شده استی متفاوت پراکنده با ابعاد
 تعدادی و ، ابزارآالتگروه: انسانی، حیوانی، هندسی، نمادین، کتیبه

ند. اذشت زمان نقوش فرسایش یافتهنقوش نامشخص که به دلیل گ
است  1نگاره رامَنگان سنگترین نقش این مجموعه در وجهتقابل
بزهایی  نقوش مضمون بسیار جالبی است  که شامل:دربرگیرنده که 

 (.3)طرح  است که در میانشان نقش یک گرگ حک شده است
 

 
 (292: 2931)مأخذ؛ قربانی،  1 . طرح حاوی نقوش بزهایی در حال گریز  در محوطۀ رامَنگان5طرح 

 

 های شهرستان بیرجندنگارهسنگ

 زانخَ. 1نگاره سنگ
زان از خَ در روستای(، 291: 2931)قربانی، زان نگاره خَسنگ   

شهرستان بیرجند و در ، نات، بخش مرکزیتوابع دهستان شاخِ
سنگ تخته 25این محوطه دارای . خراسان جنوبی قرار دارداستان 

نقوش انسانی، و در برگیرنده؛ نقش است  12است که حاوی 

(. 2و نقوشی نامفهوم قرار گرفته است )تصویر حیوانی، نمادین 
 ابعادبه  1 سنگتختهدر ین نقوش این مجموعه نقش ترتوجهقابل

 )احتماالً درو انسان د نقش است کهمتر سانتی 251×110 تقریبی 
 (.25( روی آن حک شده است )طرح آیینی حال انجام مراسم

-های انسانی در حال انجام مراسم پایکوبی سنگشباهت موتیف

(.3)تصویر کند نگاره جُربت برابری مینگاره خزان با سنگ
 



 07های محدوده تاریخی ...  تحلیل نقوش سنگ نگاره

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  های حاوی نقوش در محوطۀ خزانه. نمایی از صخر5تصویر 

 

     
 (.290: 2931)مأخذ؛ قربانی،  . نقوش انسانی در حال انجام مراسمی آیینی )رقص( در محوطه خزان16طرح 

 (.212: 2922نژاد و دیگران، )مأخذ؛ رشیدی نگاره جُربت. نقوش انسانی در حال پایکوبی در سنگ5تصویر 
 

 

 الخِ دُلدُل. 2نگاره سنگ
ن روستای شاخِدر (، 292: 2931الخِ دُلدُل )قربانی، نگاره سنگ   

از جمله روستاهای بزرگ و پرجمعیت شهرستان بیرجند مرکز استان 
 ناین روستا مرکز دهستان شاخِ قرار گرفته است.خراسان جنوبی 

است که یکی از مراکز مهم تاریخی در شرق شهرستان بیرجند 
کیلومتری شرق  250ی شود. شاخن در فاصلهمحسوب می

 های سنگی الخِنگارهمجموعه شهرستان بیرجند واقع شده است.
ای به همین نام حک شده هایی بر روی صخرهدُلدُل بر سطح سنگ

بر دامنه کوهی به نام منم و مشرف به مزارع  است. این صخره
این محوطه در (. 25)تصویر  وف به کشمان لشگرگاه قرار داردمعر

ای بزرگی نقر نقش است که بر روی دیواره صخره 15برگیرنده 
در مجموع نکات قابل توجه درباره این (. 22شده است )تصویر 

وش برشمرد: بیشتر نقتوان به این ترتیب زیر مجموعه نقوش را می
اند، در اجرای رخ و روی سطح عمودی کشیده شدهحیوانی نیم

خط و بیشتر توپر مخصوصاً در نشان دادن نقوش نقوش از شیوه تک
موع هایی که در مجترکیبی انسان و اسب استفاده شده است، سالح

نقوش حیوانات (. 22)طرح  ده شده شامل تفنگ و چوبدستی استدی
وجه باشد که با تای از نکات بسیار قابل توجه میرهوحشی و اسطو

به اقلیم و پوشش گیاهی منطقه احتماالً نشان از وجود حیوانات 
  باشد.وحشی در گذشته در این منطقه می

 
 
 
 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،   دُلدُل نگاره الخِدر نزدیک سنگمزارع معروف به کشمان لشگرگاه . نمایی از 16تصویر 
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  . نقوش انسانی و حیوانی در محوطه الخِ دُلدُل11طرح         های حاوی نقوش در محوطۀ خزانه. نمایی از صخر11تصویر       

 (.212: 2931)مأخذ؛ قربانی،                                                                                   (.2931)مأخذ؛ قربانی،                              
 

 آسو. 3نگاره سنگ
واقع در شهرستان بیرجند، (، 212: 2931)قربانی، نگاره آسو سنگ   

متری جنوب آسو حدود سیصددر و  بخش مرکزی، دهستان القورات
 (.21)تصویر  ای مشرف به مزرعه بوشادی استدر باالی تپه

های آسو بر سطح سنگی در سه وجه با مجموعه نقوش و نگاره
و سیصدمتری روستای آسو فاصله حدود شیب عمودی در 

ثر این مجموعه در وجه ترین اتوجهقابلنگاره است.  02دربرگیرنده 

-نقش اسب و اسب سنگ است که شامل:تهتخشرقی رو به شمال

، دیننمانقش نقوش انسانی سوار بر شتر، نقش بزکوهی، ، سوار
هایی قابل چنین نقش (.29تصویر نقوش حیوانی )سگ و گرگ( )

نگاره مرزبانیک بلوچستان در جنوب شرق ایران مقایسه با سنگ
های جالب یکی از نقش(. moradi & other, 2013است )

خته سنگ نگاره نزاع انسانی است با نقش حیوانی که بر روی این ت
(. چنین 21نقش انسانی حالت تهاجمی به خود گرفته است )طرح 

(.29نگاره جُربت است )طرح نقشی قابل مقایسه با سنگ
 

                                          
 . نقوش انسانی و حیوانی و نمادین در محوطه آسو13تصویر           حاوی نقوش در محوطۀ آسو هنمایی از صخر .12تصویر     

 (.202: 2931)مأخذ؛ قربانی،                                                                                     (.2931)مأخذ؛ قربانی، 

 

                                                     
 . نقوش انسانی و حیوانی در حال نبرد در محوطه13طرح             . نقوش انسانی در حال نبرد بانقوش حیوانی در محوطه آسو 12رح ط

 (.11: 2922شهری: )مأخذ؛ بختیاری دشت توس                                                     (.        201: 2931)مأخذ؛ قربانی،                                     
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 کوهکافر. 6نگاره سنگ
واقع در شهرستان (، 200: 2931)قربانی، نگاره کافرکوه سنگ

ار در زبیرجند، بخش مرکزی، دهستان شاخنات و بعد از روستای گا
 19این محوطه در برگیرنده  .نه استای به سمت وَرقَمسیر جاده

  (.21سنگ نقر شده است )تصویر نقش است که بر روی دو تخته
 

 

 
وجه رو به است که در  2شماره سنگبیشترین تعداد نقوش در تخته

 ،های متعلق به دوران ساسانیکتیبه: سنگ نقر شده است غرب
نقوش گیاهی و  نمادین، نقوش حیوانی،نقوش انسانی، نقوش 
 (.20نقوش نامفهوم )تصویر 

 
 

                  
 . نقوش انسانی و حیوانی و نمادین و کتیبه 18تصویر                      حاوی نقوش  هایه. نمایی از صخر16تصویر         

 .(201: 2931)مأخذ؛ قربانی،  در محوطه کافرکوه                                         (.2931)مأخذ؛ قربانی،  کافرکوه محوطۀدر                

 

 های شهرستان درمیاننگارهسنگ

 دره مسک. 1نگاره سنگ

واقع در (، 215-203: 2931)قربانی، نگاره دره مسک سنگ
. شهرستان درمیان، بخش مرکزی و در روستای دره مسک است

تخته سنگ  9ی میان باغات روی ها بر دامنه کوه جادهگارهنسنگ
های متعددی از دوره اسالمی منفرد خاکستری است و دارای کتیبه

صویر )ت دوره اسالمی هایی عربینقوش به صورت کتیبهباشد. می
نقوشی شبیه به حیوانی است و نقوش نامشخص است و اندک (، 21

شود. مینقش را شامل  3و در مجموع 
 

 
 (.212: 2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ دره مسک هایه. نمایی از صخر10تصویر 

 
واقع در شهرستان (، 219: 2931)قربانی، چمنزار  نگاره الخِسنگ الخِ چمنزار. 2نگاره سنگ

زیک، دهستان طبس مسینا و روستای درمیان )اسدیه( بخش گِ
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 یانِم دستگرد است و به گفته اهالی وجه تسمیه آن به دلیل در
محوطه نقوش این (. 25)تصویر  نگاره باشدچمنزار بودن این سنگ

رار ق گروه؛ حیوانی، انسانی، ابزار، نمادین، هندسی، نامشخص 0در 
 نقش را به خود اختصاص داده است. 13و در مجموع گرفته است 

صورت گروه چمنزار هم بهِِ نگاره الخهای سنگنوع اثر نقش

-توجهقابل است.نگاره و تلفیقی تک، مجموعهمجموعه و هم تک

 رو به شمال: 1ای دیواره صخره ترین نقوش این مجموعه در
که در حال نبرد با یک  بز 9ای از نقوش حیوانی شامل: مجموعه

(.21حیوان نامشخص و رودروی هم هستند )طرح 

 

                        
 . نقوش حیوانی در حال نبرد در محوطۀ 16طرح              حاوی نقوش در          هایه. نمایی از صخر17تصویر           

 (.211: 2931)مأخذ؛ قربانی،  کافرکوه                                (            2931)مأخذ؛ قربانی،  محوطۀ کافرکوه                       
 

 دره فورگ. 3نگاره سنگ
کیلومتری  255در (، 215-211: 2931)قربانی، فورگ روستای 

جنوب شرقی بیرجند در شهرستان درمیان واقع شده است. این 
آباد واقع شده و دارای آب و هوای منؤروستا کامالً در دامنه کوه م

-ییالقی خراسان جنوبی به باشد و جزء مناطقسرد کوهستانی می

-دربرگیرنده نقوش نمادین و کتیبه نقوش این محوطهرود. شمار می

بر دامنه کوهی میان روستا  ونقش است  15ها است که به تعداد 
ای عربی کتیبه نقر شده است. تخته سنگ منفرد خاکستری 9روی 

ت اس از دوره اسالمی و اسامی افراد و نیز نقوش دایره و نعل اسب
(22)تصویر 

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ دره فورگ هایه. نمایی از صخر15تصویر 

 

 جاده اسدآباد. 6نگاره سنگ
واقع در شهرستان (، 255: 2931)قربانی، نگاره جاده اسدآباد سنگ

 شوییکنار شن جاده اسدیه به طبس مسینا و 0درمیان، کیلومتر 
نقش به سبک  5نقوش این محوطه  .شهرداری اسدیه است

و شامل سنگ نقر شده است تخته 1بر روی پتروگلیف است که 
(. مضمون نقوش 23است )تصویر نمادین  نقوشی از حیوانات و

حیوانی در این محوطه نقش بزهایی در چراگاه است که تعدادی از 
بزها به علت گذشت زمان آسیب دیده و فرسایش یافته است 

.(15)تصویر 
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 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ جاده اسدآباد هایه. نمایی از صخر15تصویر 
 

 
 (.252: 2931)مأخذ؛ قربانی،  . نقوش حیوانی در چراگاه در محوطۀ اسدآباد26تصویر 

 

 های شهرستان خوسفنگارهسنگ

 گرد کوچککوه. 1نگاره سنگ
واقع در (، 251: 2931)قربانی، گردکوچک وهک نگارهسنگ

کیلومتری شرق  5در دهستان قلعه زری ، شهرستان خوسف
این محوطه سرشار از نقوش متنوع با . آباد استروستای فیض

نظیر است. در مجموع های جالب است که در نوع خود بیمضمون
 ایسنگ قهوهمتشکل از تختهتخته سنگ  3ی بر رونگاره  219

هم به  هانوع اثر نقش (.12)تصویر  استپراکنده شده رنگ در کوه 
نقوشی  .نگاره استمجموعه و تکصورت گروه مجموعه و هم تک

نی، حیوانی، سالح، هندسی، نمادین انساهای مایهنقش دربرگیرنده:
ها در این یکی از زیباترین نقششود. نامشخص را شامل میو 

 ،متر است کهسانتی 251×110سنگی به ابعاد محوطه بر روی تخته
که در دستشان  سالحی نقر را نشانگر است نقش دو فرد سواره 

شده که احتماالً برای شکار حیوانات است که جهت یکی از نقوش 
به سمت چپ و نقش دیگری به سمت راست است. این نقش با 

و دو حیوان وحشی  دهدتوجه به پاهای اسب حرکت را نشان می
ها نقر شده است با توجه به فرسایش سنگ نوع در پای اسب

(.20حیوانات نامعلوم است )طرح 
 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ کوه گردکوچک هایه. نمایی از صخر21 تصویر
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 (.251: 2931)مأخذ؛ قربانی، . نقوش سوارکاران در حال نبرد با حیوانات وحشی در محوطۀ کوه گردکوچک18طرح 

 

 هَردَنگ. 2نگاره سنگ
واقع در شهرستان (، 253: 2931)قربانی، نگ ردَنگاره هَسنگ

کیلومتری شمال  1خوسف، بخش مرکزی، دهستان ماژان و در 
ی کوهستان هایینگاره بر روی صخرهسنگ .نگ استردَروستای هَ

ش حک شده که سطحی ناهموار تخته سنگ نق 1است که روی 

ها هم از نظر مکان و هم از نقشترین از جالب(. 11دارد )تصویر 
 1×9سنگ بزرگ به ابعاد تقریبی  نظر مضمون نقش در یک تخته

متر بر روی کوه قرار دارد. در این مجموعه نقش بزهای کوهی 
سمت راست است و نسبت به سایر شان به است که اکثرشان جهت

(.21ترین نقوش ما هستند )طرح نقوش ما از نظر ابلعاد جزء کوچک
 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ هَردنگ هایه. نمایی از صخر22تصویر 

 
 (.222: 2931)مأخذ؛ قربانی،  . نقوش حیوانی در محوطۀ َهردنگ10طرح 

 

 جنگال کالِ. 3نگاره سنگ
در یازده کیلومتری (، 221: 2931)قربانی، جنگال  نگاره کالِسنگ

غربی روستای ریچ و پشت شرق خوسف و دو کیلومتری جنوب

در های )خَردُزد( و دهکده کوچک و زیبای )ساق پیچوک( تپه
 باریک و ژرفی به نام  ی  تنگ وابتدای رشته کوه باقران و در دره

های شرق جنگال در حد واسط دشت دره کالِ .جنگال قرار دارد کالِ
گروه  1در ه وعمنقوش این مج و غرب کوه باقران واقع است.
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انسانی، حیوانی، کتیبه )اشکانی(، نامشخص جای گرفته است و 
یوار پشت د ترین اثر این محوطه درقابل توجهنقش است.  21شامل 
ای عمیق نقش یک پهلوان اشکانی  در در کنار دره 1ای صخره

( نقر شده که نقش حیوانی حال جنگ با یک حیوان وحشی )شیر
-نگارهنقش شیر کنده (.25طرح ) راست استسمت  رخ و رو بهنیم

 گارهنهای الخ مزار بیرجند با تمام جزییات موجود قایب مقایسه با 
(. نقش شیر را در دشت توس در میان 22کالِ جنگال است )طرح 

-هصورت خالصها نقر شده است اما با این تفاوت که بهسایر نگاره
(. با نگاهی به نقوش حیوان 23شده و صورت استیلیزه است )طرح 

بریم که، برخی از نقوش حیوانی بومی منطقه این استان پی می
قوشی مثل شیر، پلنگ در این منطقه خبری بوده، اما امروزه از ن

جا که هنرمندان حکاک این نقوش، جز از روی نیست. لذا از آن
ا هاند به نقر نقوش و یا نقاشی آنتوانستهمشاهدۀ واقعیّت نمی

 های پیش از ما، این حیواناتبپردازند، لذا شکّی نیست که در دوران
اند.در این منطقه زیست داشته

 
 

 

                                                       

 گرایانه در محوطۀصورت واقع. نقوش شیر به15طرح                        . نقوش پهلوان اشکانی در حال نبرد 17طرح             

 (. 15: 2959خانیکی و بشاش، )مأخذ؛ لباف الخ مزار بیرجند                        (.225: 2931)مأخذ؛ قربانی،  با شیر در محوطۀ کالِ جنگال       

 
 (.95: 2922شهری، )مأخذ؛ بختیاری شده در دشت توسصورت خالصه. نقش شیر به15طرح 

 

 های شهرستان نهبنداننگاره. سنگ8

 . نخلستان1نگاره سنگ 
شهرستان  واقع در(، 222: 2931)قربانی، نگاره نخلستان سنگ

بُری سمت راست جاده چاهداشی کیلومتری سنگ 21در  نهبندان
نقوش این محوطه . کیلومتری روستای دُهو است 0به دهسلم و در 

صورت پراکنده از هم نقر شده است که در سنگ بهتخته 2بر روی 

انسانی، هندسی، گیاهی، نقش از نقوش حیوانی، سالح،  55مجموع 
جرام را به خود اختصاص داده است )تصویر نمادین، نامشخص، ا

ی سنگانگیزترین نقوش در این محوطه تختهیکی از جالب(. 19
است که سرشار از نقوش انسانی، حیوانی )گاوکوهاندار، شتر، اسب، 

سانان و بزکوهی(، گیاهی )درخت زندگی( و نمادین فیل، نقش گربه
  (.11 تصویرشان یه سمت راست است )که نقوش اکثراً جهتاست 

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ نخلستان هایه. نمایی از صخر23تصویر 
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 (.239: 2931)مأخذ؛ قربانی،  . نقوش حیوانی در محوطۀ نخلستان26طرح 
 

 حُسینا کالِ. 2نگاره سنگ
ستان واقع در شهر(، 230: 2931)قربانی، حُسینا  نگاره کالِسنگ

در ده کیلومتری روستای چهارفرسخ و حدود یک ، نهبندان
 .تحُسینا اس کیلومتری شرق روستای کالِ

-ُحسینا هم به صورت مجموعه نگاره کالِسنگهای نوع اثر نقش

ع در مجموکه  باشدنگاره و تلفیقی نیز میتک، مجموعهتکی، ا

انسانی، حیوانی، هندسی، سالح، نمادین، نقوش شامل: نقش  31
این ترین نقوش در توجهقابل (. 10است )تصویر  کتیبه، نامشخص

انسانی کماندار است که در حال تیراندازی به سمت  محوطه نقش
های استان نگارهنقش انسان کماندار سنگ (.15 )طرح  دو بز است

قابل مقایسه با نقوش کماندار در دشت توس و میمند کرمان است 
(.11و  12)طرح 

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ کالِ حُسینا هایه. نمایی از صخر28تصویر 

 
 

 

                                                                                   
 . نقوش انسان کمانداردر حال تیراندازی به سمت 21طرح                              . نقوش انسان کمانداردر حال تیراندازی26طرح    

 (.92: 2922شهری، )مأخذ؛ بختیاری دشت توس  یک بز در                   (.152: 2931)مأخذ؛ قربانی،  ُحسینا محوطۀکالِبه سمت دو بز در 
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 (.2955)مأخذ؛ فرهادی،  نگاره میمند کرمان. نقوش انسان کمانداردر حال تیراندازی در سنگ22طرح 

 

 شهرستان فردوسهای نگاره. سنگ8

 چشمهچاه. 1نگاره سنگ
واقع در شهرستان (، 155: 2931)قربانی، نگاره چاه چشمه سنگ

انکوک و فردوس استان خراسان جنوبی ما بین روستای خ
تعداد نقوش این . استمتری معدن سنگ آباد و در پانصدابراهیم

سنگ به سبک پتروگلیف نر تخته 9که بر روی نقش  35محوطه 

گروه نقوش حیوانی، هندسی  1نقوش در  (.11شده است )تصویر 
)نمادین( و تعدادی نقوش دیگر که به علت فرسایش سنگ 

ترین نقش در این محوطه قابل توجهشان نامعلوم است. تشخیص
رود شمار میکه احتماالً جزء نقوش نمادین بهاست نقش دست 

های پنجه دست از الگوهای باستانی در استان هنگار(. 19 طرح )
خراسان جنوبی است. این نمادها با نمادهای الخ مزار بیرجند و 

(.10و  11کند )طرح جُربت برابری می

 

 
 (.2931)مأخذ؛ قربانی،  حاوی نقوش در محوطۀ چاه چشمه هایه. نمایی از صخر20تصویر 

 
 

                                       
 . نگاره دست در الخ مزار 26طرح                        . نقوش نمادین در محوطۀ23طرح                             

 (.02: 2959خانیکی و بشاش، )مأخذ؛ لباف بیرجند                     (.153: 2931)مأخذ؛ قربانی، چاه چشمه                              
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 نگاره ُجربت. نقش نمادین دست در سنگ28طرح 
 (.255: 2922نژاد و دیگران، )مأخذ؛رشیدی 

 
-نگارهمحوطه از سنگ 15شناسی در طی بررسی و مطالعه باستان

جالب به دست آمد که اکثرًا های استان خراسان جنوبی نتایجی 
هایی مشترکی هستند که به منظور روشن شدن بحث دارای ویژگی

تر تعیین پیشینۀ به عنوان یک شاخصه گاهنگاری و از همه مهم
 ها توجه الزم شود. نقوش باید به این ویژگی

 

 . مشخصات و ویژگی عمومی نقوش1

 سبک و شیوه نقوش  
مورد مطالعه بر اساس مطالعات منطقۀ  15طور کلی نقوش هر به

ه بندی کلی که برای این هنر در نظرگرفتمیدانی و بر اساس تقسیم
ه نگاره( است. در مطالعاتی کشده است به سبک پتروگلیف )کنده

عمل آمده، هب ای ایرانهای هنر صخرهتاکنون در برخی از جایگاه
 یگر چنین ارائه شده است که نقوش با ضربات چکششنظر پژوه
یا  از ابزار سنگی وکه گاه برای ایجاد چنین نقوشی اند؛ کنده شده

شاید هم فلز استفاده شده و با کشیدن چنین ابزاری بر روی بستر 
-سانتی 1تا  0/5اصلی سایش عمیقی ایجاد شده است که گاه بین 

متر و گاه بیشتر که به روش چکشی یا سایش صورت گرفته است. 
شمار از پتروگلیف )خراشی( نیز در نگشتالبته تعدادی محدود و ا

 ها جدیدتر است. ها دیده شده است که مربوط به زماناین محوطه
 

 مکان ایجاد نقوش 
های استان خراسان جنوبی در مجاورت منابع آبی نگارهسنگ

 شوند و یا چشمه و هی میتهای فصلی منمختلف مثل رودخانه
-ها، در کنارۀ راهاین محوطهآبشخوری طبیعی قرار دارند؛ از طرفی 

 باستانی راه دارند واقعهای گاههای فرعی کوهستانی که به زیست
 اند.شده

 

 کیفیت نقوش 
 از نقوش ماندگاری و فرسایش چگونگی و رنگ تفاوت و عمق
  تأخّر و تقدم و قدمت تعیین در توانندمی که عواملی هستند جمله

 

 

 
 آنهایی نقوش حتّی رنگ و عمق. گیرند قرار نظر مورد آنها ایجاد

 ورتصبدین بوده، یکدیگر متفاوت با دارند قرار صحنه یک در که
 ریقد به طبیعی عوامل تأثیر و مرور زمان علت به برخی عمق که

 سطح ینکها یا و گردیده همسطح با صخره تقریبا که یافته فرسایش
 همینهب و شده همرنگ صخره زمینۀ با و گرفته زنگار را برخی دیگر

 از بمناس ایتنها از  زاویه و نیستند رؤیت راحتی قابل به دلیل
 ،طرفی از .باشندمی تشخیص قابل و شده متمایز صخره، سطح

 طحس همان در نقوش ایجاد بر تأکید و صخره یک سطح محدودیت
 و تراکم اصلی، هایصخره روی بر تا باعث شده مختلف ادوار در

بیده چس هانقش که ایگونه به شوند حک مختلف نقوش از انبوهی
 موضوع ات شده باعث و اندگرفته قرار یکدیگر روی بر بعضاً و هم به

 نباشد. تشخیص قابل آنها
 

 نحوه قرارگیری نقوش 

ن ای و یا باالتریصخرهتجمع نقوش اکثراً در قسمت بلندای دیواره
لی در ر کطوترین آن نقر شده است اما بهسنگ تا پاییننقطه تخته

 های پایینی تمرکزشان بیشتر مشهود است.قسمت
 

 سازندگان نقوش  
 وجود به همیشه سوال این ایهصخر تصاویر و نقوش با برخورد در

-بوده کسانی چه هانگاره این کنندگان نقش و سازندگان که آیدمی

 که بوده چوپانی نقوش نوعی نقوش این که ندمعتقد ایعده د.ان

 یا و کاریبی و تفنن روی از را آن کتیرازن یک یا و چوپان یک

 در است؛ کرده ایجاد را آن بوده گله چرای منتظر که هنگامی در

 که است آن نشانگر ها،صحنه این عامیانه هاینقاشی حال عین

 جادوگری همچون هاییشغل یا و نگارگری آنها اصلی شغل

 توجه با و نقوش این میان در چه اگر .است نبوده غیره و باستانی

 دیده نیز آورشگفت و عالی هایطرح زمان آن و امکانات وسایل به

 خاطر به بود،می نگارگری نقاشان این اصلی شغل اگر که شودمی

 و کرده تبدیل ماهرتری نگارگران به را افراد این کار، در ممارست
 مجال و فرصت آنها و بخشیدمی تکامل سبکی در را آنها کار شیوه
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 اندتوانستهمی و داشته گیرترزمان کارهای انجام برای بیشتری

: 2955 فرهادی، (کنند ترسیم را تریماهرانه و بزرگتر تصاویر
 نگارگران اصلی شغل که دهدمی نشان هانگارهسنگ این(. 155

 و زیاد نسبتاً فواصل در ضرورت به و حاشیه در و بوده شکارگری
 کوچکاند. زدهیم دست کار این به تفنن برای قصدی هیچبی

 زمانی فواصل در البته و هم روی بر آنها شدن کنده ها،نگاره بودن
 بکار ایهازمحل استفاده ساده، هدشگرفته بکار وسایل زیاد، بسیار

 هایجایگاه در هانگاره این حک ویژه به و طبیعی شدهگرفته
 شکار هایوگذرگاه آبشخورها و آبگاه و شکار برای پراهمیت

 مهارت کشیدن رخ به قصد تصویرگر کهیدهد م نشان همگی
 اًغالب نقوش و نداشته کار این برای فراوان مجال البته و نگارگری

 و شکارگران بوسیله خاص مواقع در یا و ضرورت احساس هنگام

 .است شده خلق کوتاهی مدت در

می این استان هایگارهنسنگ آورندگان وجود به شناسایی برای
 وجود همچنین و شکار صحنه جمله از متنوع نقوش وجود به وانت

 باشندمی شکار اصلی اهداف عنوان به که کوهی بز متعدد تصاویر

 نمود. اشاره

 و بعد هایدوره در منطقه این که است ضروری نکته این ذکر   
 کاروانیان موقت هایگاهتوقف از یکی اسالمی دوران در اً خصوص

 و شرق سمت به که بوده ایران جنوب و کرمان مسیر مسافران و
توسط  نقوشی نیز دوره این در و اندبوده رهسپار خراسان شمال

-قشن است. وجود شده ترسیم هانگارهسنگ این روی بر کاروانیان

 هایکتیبه وجود نیز و یکدیگر روی بر آنها اجرای و اولیه های
 ارزش اب این سنگ روی بر سازیتصویر که است آن از حاکی متاخر

 انزب هریک و است داشته استمرار بعد سالها تا دور هایگذشته از
زیبای دکتر فرهادی در  توصیف بیان که است آن سازندگان حال

 زا بیش هانگارهسنگ درستی به»نیست:  لطف از رابطه خالی
 بازگو ما را برای آدمیان گذشته، استخوانی و سنگی ابزارهای

 ،ابزارهایش با را آدمیان، تاریخی ماقبل هایعکس این. کنندمی
و و شکارگاهایش یکجا  شکارها، هایشژست و شمایل و هیأت

 (. 209)همان: «. دهندنمایش می
 

 ها. تنوع و موضوع نگاره2
 شناسی نقوش پژوهش مورد مطالعه عبارتند از:گونه

مادین، انسانی، نحیوانی، نقوش  ها مشتمل برمایهنقشطور کلی به
وم صورت نامعلنقوش به تعدادی و، اجرام، گیاهی ابزارآالت، کتیبه

 باشند. می

 
 

 شرح عمومی نقوش مضمون و 
مجموعه نقر شده ای، تکنگاره، مجموعهصورت تکنقوش هم به

دن، راست؛ و شامل موضوعاتی مثل: صحنه شکار، چراگاه، قربانی ک
مسابقه، نبرد حیوانات، زایش، در حال تیراندازی، اجرای رقص یا 

 مشهود است. مراسمی نظیر آن 
های حیوانی استان خراسان جنوبی های حیوانی: نگارهمایهنقش

ن علفخوار حیوابسیار متنوع هستند و نقوشی را مثل: بز، اسب، شتر، 
 غی، پلنگ، شیر،جوجه تی مار، ،گوشتخوارحیوان  االغ، گاو،)قوچ(، 

، دار، فیلگرگ، روباه، پرنده، حیوانات چهارپا، گاو کوهان خرگوش،
نقش بزکوهی بیشترین  شوند.حیوانات اسطوره ای را شامل می

نقش را در این مجموعه عظیم به خود اختصاص داده است و بعد 
او اسب درصد باالیی را نسبت به سایر حیوانات در رده دوم قرار  از

تند، شناسی هسنقوش حیونات دارای تنوع زیادی در ریختگیرد. می
-به 32در حدود قابل توجه در این نقوش درصد باالیی  اما نکته

 .اندخطی و بدور از هرگونه تزیین نقر شدهکترخ و صورت نیم

 نقوش انسانی 
 صورتهای استان خراسان جنوبی حضور نقش انسان بهدر نگاره

است اما در ترکیب و تلفیق با دیگر حیوانات منفرد و تکی محدود 
، در حال تیراندازی، در حال نبرد با صورت سوارکاری، شترسواربه

نقوش حیوانی، در حال انجام مراسم آیینی مشاهده شده است. 
تفاوت این نقوش با نقوش حیوانی در جهت نقر بدین صورت است 

قوش اند ولی نکه نقوش مورد بحث بیشتر از روبرو نمایش داده شده
 . ارددتامل که خود جای بسی اند رخ نقر شدهصورت نیمحیوانی به

 (نمادین نقوش هندسی ) 
عیین ای در رابطه با تکنندهتواند نقش تعیینیکی از مواردی که می

قدمت نسبی آثار باستانی و ارتباطات فرهنگی با مناطق دیگر ایفا 
نماد و سمبل فرهنگ یا هایی است که ها و نشانهکند عالمتمی

ای خاص بوده و گسترۀ فرهنگی جغرافیایی وسیعی را فلسفه
دود توان تا حها میبنابراین با بررسی تطبیقی آنگیرد. دربرمی

های فرهنگی و هنری مردمانی زیادی به زمان ایجاد نقوش، زمینه
اند و فلسفۀ وجودی و ارتباط با سایر ها را به وجود آوردهکه آن
ها دست یافت. از جمله نقوش نمادین شاخص در مجاور آن نقوش
های این استان نقش چلیپای شکسته است که محققین آن را نگاره

گردونۀ خورشید و نمادی از این عنصر سودرسان طبیعت تعبیر 
های به کار رفته در (. از دیگر نشانه15: 2901اند )بختورتاش، کرده

عدد است که  259که به تعداد ها نقش نعل اسب است میان نگاره
(. دو 222: 2935بنابه گفته هال نمادی از خوشبختی است  )هال، 
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-ها تا حدزیادی مینقش نمادین دیگر در گاهنگاری نسبی محوطه

است  1و نقش یین و یانگ 2تواند راهگشای ما باشد نقش بُته جُقه
های کوه گردکوچک و چاه چشمه در میان انبوهی که در محوطه

 اند. ها حک شده نگاره از
 

 تاریخگذاری نقوش
ار گذاری آثها به مراتب دشوارتر از تاریخنگارهگذاری سنگتاریخ

د ها در اغلب موارکه این حکاکیباستانی است علت آن، نخست آن
ترین ایام هنرورزی آدمی تا روزگار ما ادامه سنتی هستند که از کهن

های فنی دقیق و ه هنوز راهکه متأسفانتر آناند و مهمیافته
رنوی، دست نیامده است )حصامستقیمی برای تعیین سن این آثار به

ها کندهگذاری نقش(. پیش از این اشاره شد که تاریخ221: 2922
 پذیر است، لذا با توجه به نظر مک بورنیصورت نسبی امکانفقط به

 دو توان بهنقوش حک شده در استان خراسان جنوبی را نیز می
گروه تقسیم کرد: گروه سوارکار همراه با نقوش حیوانی )اسب(، و 

ی اند و نقوش حیواناتشکارچیانی که همراه با تیرو کمان نقر شده
 1055که در عین خالقیت هنری، بسیار استیلیزه است که از حدود )

سال پیش از میالد قدمت دارند(. این حضور از هزارۀ پنجم  1555تا 
ر داشته و امروزه نیز چوپانان در کوه و دشت به همان تاکنون استمرا

 های استان خراساناند. نقش کندهشیوۀ اجداد خود ناظر بر طبیعت
الخ مزار  نگاره شاخصتوانند قابل مقایسه باشند با سنگجنوبی می

 نگاره جربُت و نقاط دیگر باشد.بیرجند و سنگ
هره توان بهای زیر میها از راهنگارهگذاری نسبی سنگبرای تاریخ

برد: بررسی و تحقیق در نوع حیوانات )وحشی و اهلی با استفاده از 
تاریخ اهلی شدن حیوانات( نوع ابزارآالت )شکار و چوپانی نظیر تیر 

، های انسانیو کمان و تفنگ و نیزه( نوع پوشش و لباس نگاره
ها، نحوه عمق حجاری، کهنگی و جدید بودن اثر سبک هنری آن

ن در نهایت و با ای ها بر روی صخره، کتیبه و نوشتار و غیره.ارهنگ
های نقش از برخی طراحی کیفیت بودن باال به توجه تفاسیر و با

 وجودو  هانقش در پیشرفته ابزار از استفاده استان خراسان جنوبی،
 دوران به مربوط نقوش از برخی گذاریتاریخ ها؛کتیبه برخی

-. نکته شاخص در تاریخاست تاریخ از پیش و تاریخی اسالمی،

های استان خراسان جنوبی حضور اسب و نگارهگذاری سنگ

                                                           
داند. شواهد سیروس پرهام نقش بُته جُقه را برگرفته از سرو مقدس می . 2

تاریخی بسیاری در دست است که بُته در اصل سروی است که تارک آن بر اثر 
(. 39: 2922، پناهباد خم شده و حکایت از راستی و درستی و تواضع دارد )زارع

های سنتی ما، به عنوان اِلمانی از حضور ایران و نماد بُته جُقه به جز در بافته
های بسیاری برای بیان این مفهوم های گرافیک نمود و قابلیتایرانی در طراحی

 (.29: 2921یافته است )عطروش، 

سازی و استفاده از اسب که سوارکاران است که با توجه به اهلی
، خزان، 2تاریخ رواج آن، فراتر از عصر آهن را دربرندارد )رامَنگان 

 جه به حضوردُلدُل، آسو، کوه گرد کوچک، کاِل حسینا( و با توالخ
ابزارآالت )تیروکمان( )نخلستان و کالِ حسینا(، پوشش انسانی شبیه 

های اشکانی و ساسانی های اشکانی )کالِ جنگال(، کتیبهچهره
ن های اسالمی نقر شده در ای)کالِ جنگال و کافرکوه( و دیگر کتیبه

دوره تاریخی  9ها را به هر  توان گاهنگاری محوطهاستان، می
 تاریخ، تاریخی و دوره اسالمی( رساند.)پیش از 

 حاصل سخن
و  ترین میراثهای استان خراسان جنوبی یکی از جاوداننگارهکنده

ه ملت ایران است ک زیباترین یادگار برجای مانده از گذشتگان ما
 رویبا استفاده از الگوهای ذهنی خود نقوشی را بر  انهنرمند
 ،این استان هاینگارهسنگ نمایی هنر درکند. ها نقر میصخره
 پرکاری و تزیین هیچ بدون و ساده صورت به را نقوش نگارگر

 در .است کرده ایجاد هامایهنقش تناسب و زیبایی عمق، جهت در
 کوهی زقش بن حیوانی هر از بیش مطالعه موردهای نگارهسنگ

 بیشترین کمی نظر از تنها نه نقوش این. دکنمی توجه جلب

 خود به حیوانی نقوش سایر به نسبت زیاد فاصله با را تعداد

 قته جا بادمه در تقریباً  که اصولی دلیل به بلکه داده، اختصاص

نوع  .هستند اهمیت حایز شده، رعایت آن نمایش نحوه در فراوان
ای و هم به صورت مجموعهی عظیم این مجموعههای اثر نقش
باشد و روش ایجاد نگاره و تلفیقی نیز میمجموعه و تکهم تک

ده را نقوشی بررسی شکنده )پتروگلیف( است. اثر کوبشی و نقش
هایی تقسیم کرد: شامل نقوش حیوانی، انسانی و توان به دستهمی

ابزار، اجرام، پوشش و نقوش انسانی و کتیبه. که  نمادین، گیاهی،
بیشترین نقوش مربوط به حیوانات گوناگون است، که در میان 
نقوش حیوانی بیشترین نقش را بزکوهی به خود اختصاص داده 

وع مجم اند و نقوش دررخ حک شدهصورت نیماست. تمام نقوش به
خ نشان داده راند. بزها در حالت نیمبه شکلی مسبک اجرا شده

دایره ها دارای انحنایی است که معموالً به نیماند و شاخ آنشده
اند دارای ساختار رسد. که افرادی که این نقوش را نقش کردهنمی

ای هاند و شرایط زندگی در محیطحسب دامداری بودهمعیشتی بر
کوهستانی و مخصوصاً در مناطق مرتفع بوده است. و درمورد این 

 در است گرفته نام حیات رمز بشاش و خانیکی لباف گفته به بنا نقش این . 1
 و نمود و داشته شهرت «یانگ و یین» فلسفه سمبل به باستان چین فرهنگ

 بنیان میالد از پیش 1201 سال از فلسفه این که است بوده آفرینش و حیات
 یکیخان لباف) است بوده تاریخ از پیش دوران در شاخص نقوش از. است گرفته

 (.12-15: 2959 بشاش، و
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یوانی شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که پوشش نقوش ح
تر باشد بدون شک بر نوع اقلیم، شرایط چه متنوعجانوری منطقه هر

زندگی و بر تفکر و حتی عقاید مردمان و ساکنین منطقه که بدون 
شک تمام این موارد تأثیر زیادی را بر نحوه ترسیم و کندن نقوش 

های پیش ر ذهن نیاکان و انساننه تنها در ذهن مردمان امروزی، ب

-سنگمقایسه تطبیقی که با دیگر گذار بوده است.از تاریخ نیز تأثیر

های جُربت و الخ مزار و دشت توس در شرق ایران نتایجی نگاره
توان نتیجه گرفت که حوزه فرهنگی شرق جالب حاصل شد که می

ین حوزه اایران به شدت تحت تاثیر یکدیگر قرار داشته و نمی توان 
فرهنگی را بدون در نظر گرفتن مناطق همجوار خویش مورد 

بررسی قرار داد.
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Abstract 

 

Prehistoric rock art forms the largest body of evidence available to us 

with regard to the artistic, cognitive, and cultural roots of humans. 

Fortunately, archeological studies on rock art is becoming more 

coherent in Iran and, thus far, they have led to the discovery of new 

facets of the prehistoric, historic, and Islamic cultures in Iran. 

Therefore, the study of rock art in the east of Iran can reveal valuable 

information pertaining to the formation, evolution, and application of 

rock art, from which the researchers of all three historical periods as 

well as specialists of history of art may benefit. In a broad-scale 

research project in 2013, rock carvings of South Khorasan province 

were examined and studied by a team from Birjand University headed 

by Hamid Reza Ghorbani. The present project will provided brief 

introductions and descriptions of rock carvings of South Khorasan 

province. This research is conducted using the descriptive-analytic 

method, and filed- and desk- studies are employed for gathering data. 

Findings of the research encompass 749 figures and carvings in the 

petroglyph style including depictions of humans, animals, plants, 

symbols, tools, and objects as well as inscriptions. The figures studied 

in this research pertain to all three historical periods: prehistoric, 

historic, and Islamic. Finally, some of the findings are comparable to 

existing samples from the same region –eastern Iran– such as rock 

carvings from Jorbat and Dasht-e Toos –north of Khorasan– and 

Lakh-e Mazaar –south of Khorasan. 

 

KeyWords: Rock-Carving Art, Animal Motive, Southern Khorasan. 

 

                                                           
1.  Assistant Prof., Dept. of Archaeology, Faculty of Art, University of Birjand  (Corresponding Author) 

hr.qorbani@gmail.com 

2. M. A. Graduate, Dept. of Archaeology, Faculty of Art, University of Birjand. 

3. Assistant Prof., Dept. of Archaeology, Faculty of Art, University of Birjand 
  

 


