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 چکیده

ا هنقش و گوناگونی تعداد دیدگاهاز های جربت نگارهسنگمجموعه 

 بزکوهی )باای دارد. ایران جایگاه ویژه ایهرن صخرهدر استمرارشان، و 

ین توان در ا(، پرتکرارترین نقشی است که میچهارصد شامر بیش از

 شناسی اینبرای شامیلرو پژوهش حارض ها یافت؛ از ایننگارهسنگ

این نوشتار، پژوهشی تاریخی،  مایه پراهمیت تالش منوده.نقش

ه بهای کمی و کیفی آن ای است که دادهتوسعهو  تحلیلی-توصیفی

ه آثار گاه ب این بزکوهی دراند. آوری شدهمیدانی و اسنادی جمع وهیش

 خطی یابدن  )با خمیده و بلند ،های تیزبا شاخل ک/شکل پازن

 راستاهای کوتاه و همبا شاخ شدهز اهلیگاه به گونه ب ( وچهارگوش

 44 تا 5/4 هایی بیندر اندازه شکل(گوش یا بیضیسه)با بدن 

توان مایه را میدلیل تکرار این نقش .گردیده استترسیم  مرتسانتی

اهمیت اقتصادی این جانور در تاریخ زندگی مردمان منطقه دانست. 

 از ؛اندایران ده هزار سال پیش اهلی منودهساکنان فالت بزکوهی را 

 مهر قدرت و مظهر فراوانی عنوان پیرشو گله، مناد این جانور به پسآن 

ب بزکوهی به سب. است در هرن ایران نقش گردیده وقفه، بیو محصول

 نبا بارا همبستهو او را  شدهشیهایش به هالل ماه ستاشاخ همسانی

 هایشاخ است و شونده یقربانجانور  رن   بز   اند.دانسته و کوهسارها

راکم به سبب ت .باشدمی جنگاوری و نیروی بارور کننده نشان شبلند

ها و وجود امضای چوپانان معارص، ها در مسیر مرتع گلهنگارهسنگ

ها را یک مجموعه هرن شبانی نام نهاد. نگارهتوان این سنگمی

نه عنوان نشاچوپانان جربت احتامالً به درازای هزاران سال بزکوهی را به

ش و افزایویژه خود در مسیر روزانه چرا و به امید دستیابی به برکت 

 اند.ها نقش زدهسنگباروری گله خود بر تخته

 شناسی،شامیل نگاره،جربت، سنگخراسان، کلیدی:  واژگان

 بزکوهی

 

Abstract 

This article, which is the result of a research in the 

field of iconology, tries to look at the presence of 

Capra motif in the petroglyphs of Jorbat, North 

Khorasan. The Jarbat petroglyphs have a special 

position due to quantity and quality of motifs and 

continuity (at least from the Bronze Age to the 

contemporary era). A  considerable amount of motifs 

in the Jorbat petroglyphs are animal drawings and 

many of them (more than four hundred) are different 

images of Capra with prominent, curved horns. Two 

different biological species can be distinguished in 

these drawings: Capra aegagrus or Bezoar ibex with 

tall and curved horns, and Capra aegagrus hircus or 

Domestic goat with short and straight horns. From the 

cultural point of view, the place of Capra in Iranian 

thought can be traced back to ancient texts, where he 

is a prowess symbol and a body for the valorous god 

Bahram in battle with demons. But the main reason 

for repeating this motif is the economic significance of 

Capras in the life of the residents of this region. Capra 

was domesticated by the inhabitants of the Iranian 

plateau around ten thousand years ago. Since then, 

this animal has been continuously featured in the 

Iranian art, as chief of flock, and the symbol for 

abundance of herd and crops. Shepherds of Jorbat 

probably portrayed Capras on the cliffs over 

thousands of years, as a blessing rout sign and in the 

hope of  fertilizing their flock. 

Keywords:  Khorasan, Jorbat, petroglyph, Iconology, 

Capra. 
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 مقدمه

ای منونه بارز یک هرن جهانی است که قدمت آن هرن صخره

ای دامنه وسیعی گردد. هرن صخرهبه اعامق تاریخ برش بازمی

توسط است که  هایینقشگیرد که شامل همه را در برمی

شده  بتثبر روی سنگ برای انتقال پیام یا بیان مفهوم انسان 

ها منود نگارهای در سنگهای هرن صخرهاست. یکی از جلوه

 های زیباشناختی و هرنیبازمنود نخستین برخی از یافته که

ها گذارد. پژوهشانسان را در نقاط مختلف دنیا به منایش می

شناختی تاکنون منجر به کشف های باستانو بررسی

ها در نگارهگویژه سنای، بههای بزرگی از هرن صخرهمجموعه

شده که موضوع بحث مقاالت و  های جهانبسیاری از اقلیم

ها را نگارهاند. شاید بتوان این سنگهای مختلف بودهکتاب

ها و ترین ابزار انسان ابتدایی برای ثبت پیامرایج

که امروز مسیری ارزشمند برای  دانست هایشخواسته

 .ندنهفراروی ما می تاریخاز پیشزندگی  مشاهده

ایران  در ایهای بزرگ و ارزشمندی از هرن صخرهمجموعه

 هایپراکندگی جغرافیایی، نبود پژوهش، اما شده یافت

ها و نیز محافظت نشدن گذاریکافی علمی، آشفتگی تاریخ

محیطی و انسانی سبب شده آمار های زیستدر برابر آسیب

 .در دست نباشد در ایران کهن هرنو شناخت دقیقی از این 

ایجاد  2نگارهو رنگین 1نگارهبه دو شکل کندها هنگارهسنگ

 های بسیار دارند، امامنونهاند که هر دو در ایران شدهمی

 یوهشده به شاز آثار شناخته بیشرت است. هانگارهکندهتعداد 

اشاره منود لرستان ی هاغار نگارهتوان به مینگاره رنگین

آباد شه در بخش چگنی خرم. غار دو (1441)ن.ک: ایزدپناه، 

های همیان نگارهسنگنیز و غارهای برد اسبی و میرمالس و 

 .انداز این دستهو چالگه شله در کوهدشت 

 ايران در ايصخره ای از هرنمجموعه ش هيچ1445سال  تا

 تاكنون زمان آن (، اما از12: 1441بود )فرهادی،  نشده يافت

 هایگزارش و گرفتهانجام زيادي در این زمینه هایبررسی

 ارائه كشور مختلف نقاط در هانگارهفراواين درباره سنگ

ای در خراسان چندین مجموعه هرن صخره امروز تا شده.

های نگاره: سنگ، ازجملهشاملی شناسایی شده است

های روستای قوچ قلعه نگارهجربت )جاجرم(، سنگ

                                                             

1. Petroglyph. 

و کانلو زینه محلههای روستای باشنگاره)بجنورد(، رنگین

 ای نرگسلوی علیاهای پناهگاه صخرهنگاره)فاروج( و رنگین

های خراسان همچون ای در سایر بخشهرن صخره)بجنورد(. 

ردشت گوه مزار و آسو )بیرجند(،شیکلیک )نیشابور(، الخبی

ه چشمخنجری )بردسكن( و چاه ،دهنه )كاشمر()گناباد(، باغ

در این میان مجموعه  )فردوس( نیز شناسایی شده است.

ا و ههای جربت چه از نظر کمیت و کیفیت نقشنگارهسنگ

دستکم از عرص مفرغ تا -استمرار نگارانه و چه از نظر عمق گاه

ایران جایگاه  ایهای هرن صخرهمجموعهدر بین  -معارصدوره 

ز اند که از پیش اای قرار گرفتهای دارد. این آثار در منطقهویژه

عنوان یک گذرگاه راهربدی تاریخ تا دوره اسالمی همواره به

مورد توجه بوده و از  فرارودان و فالت ایرانبرای ارتباط بین 

تا حرکت اقوام پ.م و ایرانی در هزاره دوم  کوچ اقوام هند

 ونی همچاقوام گاهگاه هجوم زنیپارتی در میانه دوره تاریخی و 

به  ن، تیموریان و غیرهمغوال کوشانیان، هپتالیان، سلجوقیان، 

 گرفته است.از همین گذرگاه انجام ایران 

ر نشانگ شده در جربتهای یافتمایهنقش شامر بسیاری از

ها به بازمنایی جانوری هستند که بیشرت آن تصاویری از

ی هامایهترین نقشرایجبزکوهی از . بزکوهی اختصاص دارد

هرن ایران است. با توجه به تکرار مستمر این نقش در هرن 

هایی شده از فرهنگباستانی ایران )ازجمله در آثار یافت

چخامق، آباد، توالیی، سنگهمچون گنجدره، شیخی

باکون، حصار، سیلک، آباد، تلی، اسامعیلعلچشمه

لرستان،  رود، شهرسوخته، شوش،گودین، گیان، هلیل

مارلیک، کلامکره، زیویه، قاالیچی و غیره( و نیز جایگاه محوری 

ها )ازجمله در یافته، دوشه، هنگار و رنگین هاهنگار کندهآن در 

تیمره، کوچری، غرقاب، صالح پیغمرب، میرمالس، همیان، 

ترین جانوران در توان بزکوهی را از مهمناهوک و غیره( می

ران دانست. اما دلیل این اهمیت و فرهنگ و هرن باستانی ای

ابتدا با دارد  تالشپژوهش این  جایگاه محوری چیست؟

های بازمانده از بزکوهی در این منطقه مایهبندی نقشدسته

نگاری این تصاویر بپردازد و سپس با بررسی جایگاه به شامیل

بزکوهی نزد مردمان فالت ایران، این سنت نیاکانی را 

 شناسی کند.شامیل

2. Pictograph. 
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 روش پژوهش

و از  تحلیلی-این پژوهش تاریخی، از دیدگاه ماهیت توصیفی

اندوزی آن به شیوه است و داده ایتوسعهدیدگاه هدف 

اسنادی و میدانی انجام شده. این نوشتار از سوی دیگر 

 هایپژوهشی ژرفانگر و دارای موردکاوی است و تحلیل داده

 شناسی انجام شده است.آن با رویکرد شامیل

جربت با بررسی میدانی و  منطقه هاینگارهسنگ متام

 زشده اگردآوری یاری اطالعاتهپیامیش منطقه مورد نظر و ب

 توسط نگارندگان بررسی شناسایی و منطقه، محلیساکنان 

ها، نگارهبرداری از سنگاند. پس از عکسگردیده

مستندنگاری  وطراحی  های همبسته با بزکوهیمایهنقش

این  بندیشناسی، با دستهگام نخست برای ریخت .اندشده

ها برداشته شده و سپس با بررسی پیشینه و جایگاه نقش

بزکوهی در اندیشه، فرهنگ و اساطیر مردمان فالت ایران، 

بر بزکوهی با تکیه مایهشناسی نقشاین پژوهش به شامیل

 های جربت پرداخته است.نگارهشده از سنگموارد برداشت

 چارچوب نظری

مجموعه راهکارهایی که برای تفسیر معانی و آشکارسازی 

ها و منادهای زمینه فرهنگی، اجتامعی و تاریخی نشانهپس

هرنی توسط پژوهشگرانی همچون ابی واربورگ و پس از او 

و پیروانشان پیشنهاد  1یفریتز ساکسل و اروین پانوفسک

نامیده شده است.  2شناسیشامیل افتهیگردیده و توسعه

نهد که تنها به می 4نگاریشناسی گامی فراتر از شامیلشامیل

شامل  نگاریشامیل پردازد.تحلیل محتوای شکلی تصاویر می

بندی و تحلیل اطالعاتی است که از یک اثر گردآوری، طبقه

آید. پژوهشگر در این رویکرد به بررسی دست میهرنی به

رهایش و دورانی که در آن زیسته زندگی هرنمند، سبک او، باو 

 هایناکه بر بنی شناسیشامیلنخواهد پرداخت. در پی آن 

نگارانه استوار است، با نگاهی حاصل از بررسی شامیل

نبال بافت فرهنگ آفریننده اثر هرنی، به د برهیفراگیرتر و با تک

های فرهنگی آشکار در آن اثر و ارزش هاا، اندیشهدرک باوره

کند اصول اساسی پنهانی تالش می شناسییلشاماست. 

را آشکار سازد که زیربنای نگرش یک ملت، یک دوره تاریخی، 

                                                             
1  .  Aby Warburg, Fritz Saxl and Erwin Panofsky. 

2. Iconology. 

یک مکتب هرنی، یک دین یا یک رویکرد فلسفی را شکل 

این دو عبارت البته تا نیمه  (.02: 1169)طاهری،  دهندمی

تعریف روشنی نداشته و توسط  یالدیسده بیستم م

ند. اما ارفتهجای یکدیگر به کار میهپژوهشگران گوناگون ب

نین چتفاوتشان را دو رویکرد مجزا دانسته و  ها راپانوفسکی آن

نگاری بررسی موضوع اصلی اثر هرنی کند: شامیلبیان می

شناسی تالشی است برای واکاوی که شامیلاست، درحالی

 جایگاه آن موضوع درون فرهنگی که آن را آفریده

(Panofsky, 1955: 26 پس از او نیز این مرز مشخص را .)

ر این ، اما برخی دیگر باندشامری از تفسیرگران هرن نپذیرفته

تواند مفهومی شناسی درنهایت میباورند که دانش شامیل

شناسی برای واژه ساخته است برای تصویر بسازد که زبان

(Gombrich, 1987: 246)گام توصیف . پانوفسکی سه

نگارانه و تفسیر ه، تحلیل شامیلنگارانشامیلپیش

فرهنگی مشخص -را در بررسی اثر هرنیشناسانه شامیل

آید معنای واقعی دست میآنچه در مرحله سوم به کند.می

شود که یا محتوایی است. این معنا هنگامی درک می

های بنیادین اندیشه، دین، فلسفه و باورهای یک ملت سازه

 ها، تصاویر،)فرمهای منادین شناسایی گردد. فهم این ارزش

که گاه خود هرنمند نیز ناخودآگاه از ها( ها و روایتمایهنقش

د رو شناسی به شامر میای شامیلها بهره برده، هدف پایهآن

(Panofsky, 1980: 34 .)شناسی تالش دارد اصول شامیل

های اساسی یک ملت، یک دوران، ای برآمده از گرایشپایه

مذهب یا یک تفکر را تبیین کند که توسط یک طبقه، یک 

هم در یک اثر هرنی  و آمیخته به یک شخص هامهنگ شده

 (.Panofsky, 1939: 14)اند پدیدار گشته

 پژوهشپیشینه 

های علمی یکی از نخستین مجموعه هایی در بادموزهکتاب 

برخی از ای در ایران است. شده همبسته با هرن صخرهچاپ

شناسی خراسان جربت در بررسی باستانهای نگارهسنگ

اند. اکرب وحدتی مورد مطالعه قرار گرفتهشاملی توسط علی

های هرن شناسایی و معرفی مجموعه ایشان دربارهاز 

3  .  Iconography. 
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در  1ایو مقاله های سنگیبومای شامل خراسان کتاب صخره

ها هنگار این سنگ است. منترش گردیده اورینتنرشیه پاله

نژاد و همکاران با عنوان ای از رشیدیالههمچنین موضوع مق

و کتاب  های جربت، شهرستان جاجرمنگارهعرفی سنگم

های اند. از دیگر پژوهشنیز بوده یادگارهایی ماندگار

-توان به پژوهشهای خراسان مینگارهدرباره سنگ شدهارائه

 ،مزار بريجندنگاره الخسنگهای همچون لباف و بشاش در 

شت د افتهینو یهانگارهو مطالعه سنگ یبررس بختیاری در

، چشمه فردوسچاه یهانگارهسنگ، اتفاقی در توس

های مایهبررسی نقش صادقی، قربانی و هاشمی در

 ، رضایی و سلیامنی درنگاره آسو در شهرستان بیرجندسنگ

، رانیا یشامل رشق شابور،ین کیکلیشیب یهانگارهسنگ

شناختی مهمی که های زیستش. از میان پژوهاشاره منود

شناخت اهمیت تاریخی بزکوهی در  ای برایتوانند پایهمی

فالت ایران باشند، باید به مقاالت منترششده توسط زدر و 

 اشاره منود. 4و زدر 4، پیدانسیر و همکاران2هسه

 

 

 

 های جربتنگارهسنگمعرفی 

های منطقه جربت در بخش مرکزی شهرستان کنده نگاره

های کیلومرتی غرب روستای جربت از آبادی 6جاجرم، در 

 686بخش سنخواست در یک دره پای کوهی به مختصات 

عرض جغرافیایی، در حاشیه  10° 26 200طول و  °29 90

در فضایی باز واقع شده و و میاندشت  وحشاتیمنطقه ح

 دریا ارتفاع دارد. مرت از سطح 1102طور متوسط به

شده از نوع ها حکبر آن هاهایی که نقشسنگتخته

 است (شناسیدوران دوم زمین) آهک مزوزوییک هایسنگ

ای یا سیاه و در حال حارض سطحشان با یک زنگار قهوه

مرت لیمی یک تا دو نگاره ازنسبت به قدمت  کهپوشیده شده 

منطقه حدود شده در های انجام. در بررسیضخامت دارد

ها ها بر آنیافت شد که نقش (1)تصویر  سنگصد تخته

این مجموعه در نشیبی که به کوه اوزون  حک شده بودند؛

شود و در مسیری به طول حدود پانصد مرت بر منتهی می

ها ترسیم شده، گویی شبانان این مسیر و قلمرو را سنگتخته

 .اندگذاری منودههای خود نشانبا نقش

 

 
(مأخذ: نگارندگان) های جربتنگارهمحدوده سنگ :1تصویر 

 

 

                                                             
1  . A preliminary report on a newly discovered 

petroglyphic complex near Jorbat, the plain of Jajarm, 

Northeastern Iran. 

2. The Initial Domestication of Goats (Capra hircus) in 

the Zagros Mountains 10,000 Years Ago. 

 

3. Evolutionary history of the genus Capra (Mammalia, 

Artiodactyla): Discordance between mitochondrial 

DNA and Y-chromosome. 

4. Domestication and early agriculture in the 

Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and impact. 
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 همچون رشدطبیعی  رخدادهایها به سبب بسیاری از نقش

ر های جدید بکندن یادگاری و نقش یافرسایش ، هاسنگگل

های قبلی توسط مردم محلی و چوپانان از بین رفته روی طرح

 ساناین منطقه که یا به یهایا در حال نابودی است. نقش

، (2ر )تصوی اندصورت یک صحنه ترسیم شدهتک نقش یا به

 ،شوندبندی کلی به پنج گروه اصلی تقسیم میدر یک طبقه

ها، ابزار و ، انسانی، منادها و نشانهانوریج یهاشامل نقش

ان که در این می (؛عربی و فارسی) هاوسایل و همچنین کتیبه

را به خود اختصاص  شامربیشرتین  جانوری یهانقش

نقش  شامر اندکیجانوری  یهابا نقش همبستهاند. داده

 گیاهی نیز ترسیم شده است.

های ها و نگارهنگبا توجه به زنگار ایجاد شده بر روی سطح س

های زمانی ها در دورهرسد این نقشموجود، به نظر می

ای روشن ها از قهوهاند. زیرا رنگ نقشی ایجاد شدهگوناگون

ر ب متفاوتهای ها در دورهتا سیاه متغیر است. گاهی نقش

اند و در یک محدوده کوچک از یک روی یکدیگر ایجاد شده

ر ب توان تشخیص داد.ا میهای با توالی زمانی ر سنگ نقش

نژاد و رشیدی؛ Vahdati, 2011پایه نظر پژوهشگران )

موجود از  یهاترسیم نقش( 1412؛ مردانی، 1411همکاران، 

ادامه داشته  معارصآغاز شده و تا دوره  متأخر مفرغ عرص

روی  مرور زمانکمک گرفنت از رسوبات انباشتی که به است.

ه هایی است کترین روشاز رایج پوشاند، یکیآثار کنده را می

ها بین محققان رایج است. گارهنگاری سنگامروزه برای گاه

ها است که بر این پوشش ترینرایجازجمله  1الیه الکی و زنگار

های گرم و اقلیم در ویژهبه 2کنده فضای باز یهاروی نقش

که حالت  رنگاهیای یا سصورت پوششی قهوهخشک به

هستند )محمدی  صیتشخدارد قابل یو براق کدستی

 (.11: 1411قرصیان، 

شده، بیشرتین حجم بر اساس مطالعات میدانی انجام

های نقش شامر. دارداختصاص  جانورانتصاویر  بهها نقش

صورت قطعی و دقیق اعالم منود، زیرا توان بهموجود را منی

رنگ شدن دمت بسیار زیاد و همها به علت قبسیاری از طرح

ها و یا به دلیل فرسایش و تخریب طبیعی با سطح سیاه سنگ

ده و نبو  صیتشخ، قابلانها یا کنده شدن توسط انسصخره

ها با سبک ی جربتهانگارهقابلیت برداشت ندارند. سنگ

 جانوراناز  گوناگونیو انواع  شدهیهای مختلفی طراحو روش

. ترکیب کلی بدن جانوران رندیگیاهلی و وحشی را در برم

ها، امکان پردازانه اغلب طراحینقش شده و روش طبیعت

ران جانو سازد. تقریباً متام تشخیص گونه جانور را فراهم می

 در این پیش از اینبومی منطقه هستند که یا  نقش شده،

و  یمحیطکرده و سپس با تغییرات زیستمنطقه زندگی می

مچنان و یا ه انداز میان رفتهاز بین رفنت رشایط مساعد زندگی 

 این جانوران. کنندزندگی می های خراسان شاملیدشتدر 

گاه در ارتباط با انسان )مرکب یک سوارکار یا شکارچی( و گاه 

نی، آفریدر نقش تصویرگراناند. صورت منفرد طراحی شدهبه

و  اندامبرای منایش  که انددهیهایی را برگزتنها جنبه

از  یکاز طرفی در هیچ .رضورت دارد جانور هایویژگی

بوده ن انداز یا عمقایجاد چشمها، تصویرگر در بند نگارهسنگ

چند مورد جز . بهاندها تخت تصویر شدهو همه نقش

حالت سکون  درشده ترسیم جانورانمتامی  ،شامرانگشت

ها ود دارند که در آنوج اندکی نیز هایمنونه ، اماهستند

شده است. ترسیمدر حال دویدن  جانور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1. Varnish and Patina. 2. Open air rock art. 
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 (نگارندگانمأخذ:  ) های جربتنگارهای از سنگمنونه : 2 تصویر

شده طراحی جانورانمیدانی صورت گرفته،  هایبررسی پایهبر 

)بزکوهی،  جانوران وحشی اند از:عبارتها بر سطح سنگ

آهو، قوچ، گوزن، شرت دوکوهانه، گرگ و پلنگ( و جانوران 

اهلی )اسب، گوسفند، گاو و سگ(. در این میان نقش 

بسیار، پرشامرترین تصویری است که  بافاصلهبزکوهی 

رو در این مقاله تالش ها یافت. از ایننگارهتوان در سنگمی

نگاری و یت بررسی، شامیلشده این نقش پراهم

 شناسی گردد.شامیل

 های جربتنگارهدر سنگبزکوهی  مایهنقش نگاریشامیل

های جربت، شده بر صخرهکنده جانورانهای در بین گونه

ها نسبت به سایر نقش تفاوت آشکارینقش بزکوهی با 

در حدود چهارصد عدد و تعداد آن دارد  بیشرتین شامر را

تصویر بزهای کوهی با  فزونیبا توجه به شود. برآورد می

نر این  جنسرسد ها، به نظر مینقش در میانهای بلند شاخ

ز ا بیشرتی شامرجاندار از اهمیت بیشرتی برخوردار بوده و 

مقایسه شکل  .را به خود اختصاص داده است هانگاره

و تصاویری که از این حیوان بر  منطقه کوهیهای واقعی بز 

نشان از پایبندی تصویرگران شده است،  کندهها روی سنگ

بته . الداردپردازانه در طراحی این آثار شیوه طبیعت محلی به

که شده گاهی در نسبت شاخ به بدن این جانور اغراق

در کنار . ی بر نیروی باروری او باشددیتأکتواند می

ای نیز های تازهنقشمحلی  های کهن، شباناننگارهکنده

 ریام»های آنان مانند ها نامدر کنار برخی طرح و اندافزوده

به چشم « الله چوپان و...چوپان، غالم چوپان، امان یقل

متفاوت است.  شدهیخورد. اندازه بزهای کوهی طراحمی

اند. گاهی بسیار بزرگ و گاهی بسیار کوچک نقش شده

مرت و سانتی 42در  44 هاجانور در نقشترین اندازه این بزرگ

سادگی  باوجود مرت است.سانتی 5/4 در 5/1ترین آن چککو 

 ها برخورد.هایی در شیوه طراحی آنتوان به تفاوتها، میطرح

موجود از بزکوهی  یهاقالب بدن و شکل شاخ، نقش هیبر پا

 ایم.منودهبندی دسته( 1)جدول را در چهار گروه زیر 

: بیشرتین تعداد بزهای کوهی مجموعه یخطبزکوهی با بدن 

ط صورت یک خبه هااین منونه گیرند. بدندر این گروه قرار می

اه گافقی ضخیم یا نازک ترسیم شده که معموالً چهار خط و 

 درشود. عنوان پا دیده میدو خط عمودی در زیر بدن به تنها

لت حاکه یادآور  شدهیطراحی اگونهفرم پاها به هابرخی نگاره

ورت صها بهکوتاه این حیوان در بیشرت نگاره. دماستدویدن 

ها دم رو به باال است. در برخی از منونه یک خط یا کامن

های مختلفی از رو به باال قرار دارد. حالت و کامالً گرد شده

شود. گاهی تنها یک ها دیده میشاخ نیز در این نقش

ود شیوان دیده میدار نسبتاً بلند، روی رس حشاخ قوستک

دار طراحی شده صورت آجشاخ بههایی این تککه در منونه

دار رو ها دو شاخ قوسوجود دارد که در آن یهایاست. نقش

به عقب طراحی شده است که در چند نگاره در انتها به 

ها قوس شاخ اند. در بعضی از نقشیکدیگر متصل شده

وار به شاخ بخشیده و هقدر زیاد است که کامالً حالتی دایر آن

رسد و تنها برعکس در برخی دیگر این قوس به حداقل می

 شود.صورت دو خط صاف رو به عقب نسبتاً بلند دیده میبه

 ی این گروههانقش برخیآنچه در مورد شاخ بزکوهی در 

ه پنج گاه بتوجه است، بلندی بسیار زیاد شاخ است که قابل
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 صورتگاهی به کشیدهشاخ  . اینرسدبرابر درازای بدن می

به شکل دو خط بسیار  هامنونهبرخی دار و در قوسی زاویه

بلند عمودی ترسیم شده است که در باال با یک شکستگی 

کنند. رس معموالً کامالً متصل و در انتهای یکدیگر را قطع می

ولی گاهی پوزه حیوان به  رسم گردیده،مسیر خطی بدن 

 نشان داده شده است. گاه صورتی کامالً مشخص و واضح

شود. در چند منونه عنوان ریش دیده میزیر پوزه خطی به نیز

دایره کشیده شامر، در زیر بدن خطی جانور یک نیمانگشت

.او باشدای از باردار بودن شده که شاید نشانه

 

 (مأخذ: نگارندگان)  های جربتنگارهبزکوهی در سنگ مایهنقشهای گونه: 1جدول 

گونه ی جربتهانگارهبرگرفته از سنگ بزکوهی هاینقش
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 چهارگوشبزکوهی با بدن 

 رسیم شدهیک مستطیل ت سانجانور بهدر این گروه، بدن 

های عمودی در زیر صورت خطگاه به این بزهاپاهای  است.

کیل تش یصورت خطوطی که با بدن زاویه بازتر بدن و گاه به

اده نشان د ،کننددهند و حالتی شبیه به دویدن را القا میمی

شامر دو پای عقب به شده است. در چند منونه انگشت

یکدیگر در انتها متصل شده و یک قوس رو به باال را تشکیل 

یا جست  اید برای القای حالت رس خوردندهند که شمی

 صورتهایی بهکوهی در منونههای حیوان باشد. شاخ بز  زدن

قوس و در بعضی با قوس بیشرت به  یدو خط و گاهی باکم
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ها شاخ ابتدا سمت عقب برگشته است. در برخی نگاره

 ایرود و در انتها با زاویهصورت عمودی رو به باال میبه

یز ن یهای. نقشگرددیچک به عقب برمصورت یک خط کو به

 انورج ها ترسیم شده. رسبرای آن شاخکیوجود دارند که تنها 

 به بدن متصل گوشسهصورت یک ها بهنیز در برخی منونه

ولی گاهی بسیار کوچک و تنها به شکل یک رابط میان شده 

ها ریش منونهبرخی است. در  ترسیم گردیدهشاخ و بدن 

روه از در این گبز . دم است مشاهدهقابلوضوح به جانور

صورت خطی ، یا نشان داده نشده است و یا بههانگاره

 شود.کوچک به سمت باال دیده می

ر های بزکوهی د: تعداد کمی از نگارهگوشسهبزکوهی با بدن 

و  دار استگیرند. بدن بز از ناحیه کمر قوساین گروه قرار می

را شکل  گوشیال این سه سهپاها، دم و گردن در واقع 

 شاخکیپا و  دو با گاهاین دسته،  کوهی . بزهایدهندمی

تر اهها کوتدر مقایسه با سایر گونه هاآنشاخ  اند وترسیم شده

 .است

در  ونهگنی: تعداد بزهای کوهی اشکلبیضیبزکوهی با بدن 

بسیار اندک و ناچیز است. بدن  هادسته مقایسه با سایر

این گروه، به شکل بیضی است و چهارپا در زیر بدن حیوان در 

در بعضی به شکل عمودی و در بعضی در حالتی مانند 

با قوسی  و اندکوتاه ها نیزدویدن ترسیم شده است. شاخ

 وجود یهایاند. در این گروه نقشاندک رو به عقب برگشته

 ده.ها ترسیم شها دم بسیار بلندتر از سایر نقشدارد که در آن

به  کهنآ رسد این تفاوت در تصویرگری اندام بیش از به نظر می

های هتواند نشانگر گونسلیقه شخصی نگارندگان برگردد، می

اند. متفاوت این جانور باشد که در این منطقه زیستگاه داشته

بلند، تیز و  هایدو دسته نخست را با توجه به شاخ

انام بوحشی فالت ایران دانست که بزکوهی باید  قوسدارشان

شود. اما دو دسته ( خوانده می1)زیر رده آگاگروس پازن و کل

های با شاخاند بعدی که در شامر بسیار کمرتی ترسیم شده

هستند  (2اهلی )زیر رده هیرکوس بز نشانگرراستا کوتاه و هم

هایشان است شاخها در اندازه ترین تفاوت ظاهری آنکه مهم

هر دوی این جانوران برای ساکنان منطقه آشنا  .(1)تصویر 

هستند. بزکوهی وحشی را مردمان فالت ایران از دیرباز در 

اند و بز اهلی نیز جانور محوری نشیب کوهسارها دیده

همزیست جوامع روستایی بوده است.

 

 
 منونه یک آگاگروس )راست( و یک هیرکوس )چپ(: 1 تصویر

(Naderi, 2007: 68)

 بزکوهیمایه شناسی نقششامیل

کندهای ها و صخرهای است که از غارنگارهمایهبزکوهی نقش

و  همواره جایگاه برجسته های معارصسفالینهپیشاتاریخی تا 

 توان گفتکه می ییمحوریش را در هرن ایران حفظ کرده تا جا

اندازه ایران تکرار نشده این نقش در هرن هیچ رسزمینی به

ترین تصویر بز در کنار درخت زندگی از رایج است.

                                                             

1. Capra aegagrus aegagrus or Bezoar ibex. 

آید. این حیوان های هرن خاور باستان به شامر میمایهنقش

رفته و همواره حیوان پرزور از دیرباز مظهر قدرت به شامر می

(. بزکوهی به سبب زندگی 12: 1118جلودار رمه بوده )پوپ، 

هایش به هالل ماه نیز بر بلندای کوهساران و شباهت شاخ

 اند.ستایش گردیده و او را در ارتباط با باران و باروری دانسته

، الوهیت، سلطنت، یعیهای بز مظهر نیروی فرا طبشاخ

2. Capra aegagrus hircus or Domestic goat. 
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قدرت، پیروزی، فراوانی گله و محصول، زاد و ولد و باروری 

ای در ادامه در راستای ایجاد پایه (.211 :1441است )کوپر، 

مایه، دالیل اجتامعی، شناسی این نقشبرای شامیل

اقتصادی، زیستی و فرهنگی جایگاه پراهمیت بزکوهی در هرن 

 مناییم.و اندیشه ایرانی را بررسی می

 

 
 های بزکوهی در جهان پراکنش گونه :1نقشه 

(Pidancier et al, 2006: 741) 

 

پژوهش پیدانسیر و همکارانش در  جانور بومی فالت ایران:

و  DNAحوزه فرگشت نژادی که بر اساس پایش میتوکندری 

برگرفته از هشت زیرگونه کنونی بزکوهی وحشی و  Yکروموزوم 

نیز زیرگونه رایج بز اهلی در جهان صورت گرفته، فالت ایران را 

کند عنوان خاستگاه ژنتیکی این جانور معرفی میبه

(Pidancier et al, 2006: 747 همچنین نقشه .)شدهارائه 

ه بسازد که باوجود مهاجرت این جانور در این مقاله آشکار می

های خاوری آفریقا و فرگشت این گونهسیربی، اروپا و شامل

مهاجر، هنوز هم گونه اصلی بز وحشی به نام آگاگروس ساکن 

ز نام بز ایرانی نیفالت ایران است. این گونه در جهان گاهی به

 شود.خوانده می

 ارتباط انسان و بزکوهی در ایران: شدهاهلی علفخوارنخستین 

های زاگرس کوهسال پیش در امتداد رشتههزار  در حدود ده

های در باخرت ایران به گونه چشمگیری دگرگون شد. پژوهش

ده، شدهد بز که از دیرباز در این ناحیه شکار میتازه نشان می

تدریج اهلی و خانگی های زاگرس بهتوسط ساکنان کوهپایه

های بزهای نابامطالعه استخو  و هسه زدر گردیده است.

ی اند، آثار دره کرمانشاه یافت شدهه که در تپه گنجشداهلی

کشتار انتخابی نرهای جوان و زنده صورت مدیریت گله بهاز 

هزار سال پیش را کشف کردند  ها در حدود دهداشنت مادهنگه

های اهلی خود که مشابه رفتار یک دامدار امروزی با گله

 بیترت نی(. بدZeder and Hesse, 2000: 2254است )

های تولید خوراک، منبع مدیریت رمه و پیرشفت تکنیک

غذایی پایداری را در اختیار شکار ورزان ساکن ایران نهاد و 

سبب گسرتش جوامع انسانی در این اقلیم گردید. انسانی که 

برای زمانی بس دراز گردآورنده و جستجوگر خوراک بود، پس 

کرد. این  زاز این کشف تازه سبک زندگی بسیار متفاوتی را آغا

 ترین دلیل تکرار نقش بزکوهی درتواند مهمجایگاه بنیادی می

سند بسیار مهمی که تقدس بزکوهی در  هرن ایران باشد.

کند پس از اندیشه مردمان دوره نوسنگی ایران را آشکار می

کاوش ساختامنی بزرگ )احتامالً یک نیایشگاه( در تپه 

شد. در کف پ.م( کشف  0922-6822آباد هرسین )شیخی

های بلند قرار چهار جمجمه بزکوهی وحشی با شاخاین تاالر 

 بر زمین بانظمها که هایی از این جمجمهگرفته است. بخش

 ,Matthews et alاخرا تزیین شده ) بارنگاند، چیده شده

. چه این بزها مناد خدای مورد پرستش مردم منطقه (2010

 جا نهادناشند، بهباشند و چه برای این خدا قربانی شده ب

دهنده اهمیت آیینی بزکوهی رسها در کف این اتاق نشان

 است.

ان سازی جانور از ابتدای اهلی های نیرومند نربز ها: پیرشو گله

و، مکان ر اند. تبعیت رمه از بز پیشها بودهرو گلهتا امروز پیش

کند. در ای برای او در اقتصاد دامپروری ایجاد میبرجسته

ی اوستایی بزکوهی اهمیت بسیار دارد و آزا نامیده نوشتارها

برد: خربز، شود. بندهش از پنج رسده بز چنین نام میمی
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(. ر د و 62، بند 6گوسپند، پازن، رنگ و بز )بندهش، بخش 

رسور بزها بزکوهی سپیدمو با رس فروهشته است )بندهش، 

 (.102، بند 6بخش 

ایزد  نهمین تجلی ین وهشتمایزد بهرام:  جنگاوری و کالبد مناد

یز های تدار و بز نر با شاخهای پیچبهرام، قوچ دشتی با شاخ

 آفریده به کالبدبهرام اهوره»بوده است. در بهرام یشت آمده: 

درپیچ به دیوان یورش های پیچقوچ دشتی زیبایی با شاخ

(. سبب این منادپردازی 01، بند 8یشت، کرده )بهرام« بردمی

ر د-وی جنگنده بزکوهی حتی پس از اهلی شدن توان خرا می

ور دانست که با ایزد جنگجو و دال  -فرمانربی گوسفند قیاس با

 یابد.بهرام نزدیکی می

ران های پیشاتاریخی ایبسیاری از سفال بر روینگهبان: جانور 

سان های بلندش بهویژه آثار شوش( بزکوهی با شاخ)به

ه مراقبت از زمین، آب و نگاهبانی نیرومند تصویر شده که ب

در میان گیاهان در برابر دیگر موجودات ایستاده است. 

بندهای مفرغی مارلیک، زیورهای آیینی لرستان، گردن

ای باخرت ایران و حتی آثار دوره هخامنشی آویزهای شیشه

ود. شسان یک طلسم محافظ دیده میبارها نقش بزکوهی به

تواند بخش مییزدان برکتقدرت باروری بز نر و ارتباطش با ا

اید به ش ویژه برای زنان باشد.سبب استفاده از این زیورها به

ه به مادرانی ک کندسفارش میسبب باشد که اوستا  نیهم

اند باید شیر بز خورانده شود فرزند مرده به دنیا آورده

 ،(. در اسطوره آفرینش ایرانی20، بند 2)وندیداد، فرگرد 

شیر بز سپیدمو است )بندهش،  نیز خوراک مشی و مشیانه

؛ بدین ترتیب سیر منودن پدر و مادر (121، بند 6بخش 

ها، بز را در جایگاه نخستین و قوت بخشیدن به آن

 دهد.بخشی به نسل انسان قرار میبرکت

 نر های بلند و خمیده بزکوهیشاخ ماه: تصویر زمینی

کی ر اوستا ید رود.ترین تصویر به هالل ماه به شامر مینزدیک

است و ماه رسچشمه و ناظر « سبزی رویاننده»از صفات ماه 

بر زندگی و زایندگی بر زمین دانسته شده است. در آثار 

اوستایی ـ ودایی آمده است که رویش و منو گیاهان، زایش و 

بالش مردم، نعمت و برکت و کاستی و فزونی آب، بستگی به 

: 1101ه است )رضی، ماه دارد و تخمه گیاهان و رویش در ما

(. به اعتقاد ایرانیان باستان ماه رسچشمه عسل بوده 106

ها و کننده و نگهدارنده میوه ریاست و عسل عامل تطه

رو ماه را شد. از اینومیر پنداشته میحفاظت کننده از مرگ

: 1181اند )ورمازن، ها و گیاهان قلمداد کردهنگهبان میوه

181.) 

یکی از دالیل اهمیت بزکوهی نزد : سارهای بلندکوه ساکن

نشینی او تواند بلندپروازی و قلهمردمان خاور باستان می

ها و ها و قلهترین تیغهباشد. بزها را انسان همواره در افراشته

زندگی بز در . دشوارترین مسیرهای کوهستانی دیده است

ها و تالش دامئی این جانور برای صعود از قلهها ناکوهست

ره ، زیرا کوه هموار اندیشه باستانی اهمیتی منادین داردنیز د

 مناد بزرگی و رفعت و جایگاه خدایان دانسته شده است.

ور های بازمنایی این جانبیشرت منونه: بارور کنندهمناد نیروی 

هایی بلند و پیچان و شمشیرگون است. در هرن ایران با شاخ

عت گاهی به ها سالح ویژه بز نر است که در طبیاین شاخ

 رسد و بلندیشان از نیروی بیشرت و تواناییبیش از یک مرت می

، زیرا جدال برای کنداو برای غلبه بر همنوعانش حکایت می

 ها آغاز و بادستیابی به قلمرو و جفت با منایش دادن شاخ

نتیجه  تر بهها به یکدیگر و پس زدن حریف ضعیفکوبیدن آن

بزرگرتی از  توانند گروهپیروز می از آنجایی که نرهای .رسدمی

 ,Schaffer and Reed) ماده را تصاحب کنند هایبز 

سان در پراکنش تخمه خود و ماندگاری و بدین (12 :1972

های بلند و اهمیت شاختر باشند، در طبیعت موفق

 ترارتباطشان با مفاهیمی چون جنگاوری و باروری آشکار 

 .شودمی

نیرنگستان و دادستان دینیگ بز در  :شونده یقربانجانور 

جانوری دانسته شده که شایسته قربانی برای خدایان است 

(Anklesaria, 1908: 118 .) در ساختار اقتصادی

وری گله خود دارند، داران که متایل به رشد بهرهدامپروری، رمه

ها شامر بسیاری از جانوران نر را برای استفاده از گوشت آن

ها را باهدف که همه مادهکشند، درحالیدر سنین جوانی می

ان دارند. شکار ورز تولید نسل به مدت بیشرتی زنده نگه می

نیز معموالً بزهای کوهی نر را شکار کنند، زیرا جانور ماده بهرت 

جز است زنده مباند و نسل شکار را افزون کند. بنابراین بز نر به

انور اصلی عنوان مظهر قدرت و باروری دارد، جنقشی که به

و چه  شکار ورزیک جامعه روستایی )چه  در قربانی شونده

ها نیز هست. در بسیاری دامدار( و ضامن تأمین خوراک آن

)جانوران، گیاهان،  ی جهانهاهمه پدیده از جوامع باستانی
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های انسان ساختهها، رودها، بادها، واژگان، دستصخره

 .شونددانسته میتی از روان ازلی گی یو...( دارای روح و جزئ

های جامنند انگار اغلب بر این باورند که متام اجزای فرهنگ

حضور  .(Tylor, 1871: 258طبیعت، حیات و اراده دارند )

پررنگ جانوران در اساطیر جهان بازمانده از دوره ادیان جامنند 

مثابه حضور در پیشگاه ، زمانی که همه هستی بهاستانگار 

یا  شد. جانور اصلی شکارشوندهینیرویی ایزدی درک م

از سوی هر فرهنگ در میانه این اندیشه  قربانی شونده

مشغولی مذهبی بر تنش میان ایستاد و بخش مهمی از دلمی

ساحت قدسی این جانور و نیاز انسان به کشتنش استوار 

بود. این اقوام جانور مقدس را مناینده نیرویی ازلی 

ی خودخواسته به زمین آمده تا دانستند که در قالب قربانمی

باز پس از مرگ رستاخیز یابد و به بطن روان ازلی جهان باز 

( ویژه بز نرسان بزکوهی )بهبدین (.Campbell, 1988) گردد

عنوان جانور قربانی شونده، در اقتصاد شکارورزی، به

 یابد.کوچروی و دامداری جایگاهی محوری می

گرد آسامنی جدی در آبام مناد دهمین برج (:بز آسامنی )

سان بزی (. این برج را به06: 1182)بزغاله( است )اکرمی، 

 کنند.زانوزده و گاه با دمی چون ماهی تصویر می

 گیرینتیجه

ین ه از نخستنگار و رنگین نگارهکنده به دو شیوهای هرن صخره

ابزارهایی است که انسان نخستین برای ثبت جهان پیرامونی 

درونی خویش به کار گرفته است. همسانی آثار  هایو دغدغه

ای در رسارس جهان، بندهایی را ایجاد شده هرن صخرهیافت

منوده که همه نیاکان پیشاتاریخی انسان را فارغ از اقلیم و نژاد 

توان نیاز کند؛ روایت اصلی این آثار را میبه یکدیگر متصل می

ت. اغلب و تالش برای ماندگاری دانس به بیانگری جهان

ای از جانوران بومی منطقه برگرفته های هرن صخرهمایهنقش

. ها استاند و در ایران بزکوهی پرتکرارترین این نقششده

تالش برای فهم چرایی جایگاه محوری این جانور در هرن 

باستانی ایران هدف اصلی این پژوهش بوده است. 

وستای های مجاور ر نگارهموردکاوی برگزیده، مجموعه سنگ

ای که آیین ترسیم جربت در خراسان شاملی است، منطقه

ی ای یا سیاهزنگار قهوهبا توجه به  ها بر سنگمایهاین نقش

و تا  مفرغ آغاز شده عرصاز  رسدمی مرتمیلی دو که گاه تا

و  بررسی میدانیدر پی  استمرار یافته است. دوره معارص نیز

ها شده بر سنگسیمهای تر مایه، کلیه نقشپیامیش منطقه

به پنج گروه اصلی شامل  برداشت و طراحی گردید که

ها، ابزار و وسایل ، انسانی، منادها و نشانهجانوری یهانقش

 یهانقش شوند؛( بخش میعربی و فارسی) هاو کتیبه

با  گاه در ارتباط تعداد بیشرتی دارند که این میان جانوری در

فرد صورت منانسان )مرکب یک سوارکار یا شکارچی( و گاه به

)بزکوهی، آهو،  اند. دو دسته جانوران وحشیطراحی شده

قوچ، گوزن، شرت دوکوهانه، گرگ و پلنگ( و جانوران اهلی 

ها مشاهده مایه)اسب، گوسفند، گاو و سگ( در این نقش

 ها است که شامرین آنو البته بزکوهی پرتکرارتر شوندمی

ی این نگار شامیل رسد.می چهارصد عددهایش به مایهنقش

نگارندگان دارد که پردازانه روش طبیعتها نشان از نقش

ها را تخت تصویر پردازی، همه نقشبدون تالش برای عمق

تند. هسحالت سکون  درشده ترسیم اند. بیشرت جانورانکرده

دن ب باشند و به چهار شکل )بامی نر جنساکرث این بزها از 

شکل( بیضیو بدن  گوشسهبدن خطی، بدن چهارگوش، 

شناختی متفاوت را در این دو گونه زیست اند.ترسیم شده

بزکوهی به شکل پازن و توان تشخیص داد، یکی ها مینقش

 وهای تیز و خمیده و بلند با شاخل )زیر رده آگاگروس( ک

های کوتاه و با شاخ کوس(اهلی )زیر رده هیر  بز دیگری

های کوهی وحشی در این آثار . تعداد بیشرت نقش بزراستاهم

توان تحسینی از قدرمتندی، تیزپایی و آزادگی این جانور را می

ترین اندازه این بزرگشده دانست. در قیاس با گونه اهلی

 5/1ترین آن مرت و کوچکسانتی 42در  44 هاجانور در نقش

 است. مرتسانتی 5/4 در

 ها توجه به بسرت فرهنگی ایجادی این نقششناسشامیلبرای 

ها و نیازهای اقتصادی نگارندگانشان اهمیتی یکسان دارد. آن

اگرچه اطالعی از مذهب یا باورهای فرهنگی تصویرگران 

توان ها در دست نیست، اما میباستانی یا تاریخی این نقش

تصور منود اندیشه و نیازهای آنان با دیگر ساکنان دامپرور 

یر گیری تصوان همسان بوده است؛ نیازهایی که به شکلایر 

های منادین جانوران بومی فالت و راهیابی این تصویر به منت

مذهبی یاری رسانده است. جایگاه بزکوهی در اندیشه ایرانی 

ها، بندهش، توان در نوشتارهای کهنی همچون یشترا می

ین جویی منود؛ جایی که اپیو دادستان دینیگ وندیداد 

زار در کاربهرام ایزد دالور جانور مناد جنگاوری و کالبدی برای 
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خوراکی است که نخستین  سپیدمو شیر بزاست. دیوان  با

( را سیر منوده مشی و مشیانهپدر و مادر در باورهای ایرانی )

. از اندو قوت بخشیده، بانوان به خوردن آن سفارش شده

ه های بلند بز نر بدیدگاه منادپردازی تصویری، شباهت شاخ

او را با سبزینگی و زایندگی و بارانی که ماه بر آن ناظر ماه هالل 

کند. بزکوهی در هرن باستانی ایران اغلب است همبسته می

دیده ترسیم گر  نگهبانی برای زمین، آب، گیاه و انسانسان به

های بلند بز نر که در طبیعت او را در جدال با است. شاخ

بخشد و سبب تصاحب قا برتری میرقیبانش برای ب

بارور شود، همواره مناد آشکار نیروی های بیشرت میجفت

بوده است. این جانور همچنین برای ایرانیان اهمیت  کننده

ا نیاکان مبزکوهی را اقتصادی شایان توجهی داشته است. 

یک به نزد در راستای نخستین تجربه خود برای تولید خوراک،

که  انداهلی منوده های زاگرسر کوهپایهد ده هزار سال پیش

های آغاز عرص نوسنگی و گامی مهم در این اقدام از شاخصه

به بعد گونه  . از آن زمانگذار از دوران گردآوری خوراک است

های ایرانی بوده است، این جانور پیرشو گله شدهاهلی

ترین عنوان مهمکه بزهای کوهی وحشی همچنان بهدرحالی

ی شکار ورزان در ستیغ کوهسارها زیست شکار برا

 اند. نوشتارهای کهن ایرانی بزکوهی را جانوریمنودهمی

اند، این امر در واقع برای خدایان دانسته شایسته قربانی

های فالت ایران هم برای و بز نر در دشت دادهرخهمواره 

ترین جانور قربانی شونده داران و هم برای شکارگران مهمرمه

که شکار یا ذبحش بدون آسیب رساندن به زاد و ولد بوده 

های بعدی، بخش مهمی از خوراک انسان را تأمین نسل

منوده است. استمرار سنت تصویرگری نقش این جانور در می

های جدید با نقش هیبر پاهای جربت )مسیر چرای رمه

گذاری قلمرو ای نشانگونه کهآنامضای شبانان( جدا از 

رود، نشانگر ماندگاری سیر چرا به شامر میچوپانان و م

باشد که بزکوهی از دیرباز در اندیشه اهمیت منادینی می

 ساکنان فالت ایران داشته است.
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