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 چکیده

کنده در بسیاری از نقاط ایران ازجمله در ای به شکل نقشنقوش صخره

 ها یا نقوشی که بانگارهمناطق وسیعی از خراسان بزرگ وجود دارد، اما رنگین

برابر عوامل جوی، فقط در پذیری در است، به دلیل آسیب شدهمیترسرنگ 

ها در چند منطقه از ایران رشایط خاصی ازجمله داخل غارها و اشکفت

ترین مجموعۀ آن، در خراسان وجود دارد. در اغلب است و قدیمی شدهحفظ

در ایران، ازجمله نقوش غارهای پیش از تاریخی  شدهکشفهای نگارهرنگین

ع اصلی نقوش، صحنۀ شکار کوهدشت لرستان و سایر مناطق ایران، موضو

-است و بر اساس وجود نقش ابزارهایی چون تیر و کامن یا تفنگ و یا صحنه

ری گذاهایی مانند اسب و سوار در بین این نقوش معیار روشنی برای تاریخ

ر د شدهییشناساهای نگارهها وجود دارد. بیشرت رنگیننسبی این مجموعه

تواند از ی همچون موارد مذکور منیایران به دلیل منایش معیارهای مشخص

ل ها نیز به دلیتر باشد و برخی از آنهای اول یا دوم پیش از میالد قدیمیهزاره

شناختی، آشکارا جدید و مربوط به چند های کامالً غیرمعمول نگارهویژگی

ه های متأخر، پیش از آنکنگارههای اخیر هستند. رنگینسده پیش یا حتی دهه

شناسی شناختی و جامعهاز ارزش تاریخی باشند، از دیدگاه مردمبرخوردار 

های نگارهترین رنگیناهمیت دارند. در این پژوهش پس از مرور برجسته

از ازبکستان گرفته -در محدودۀ خراسان بزرگ و مناطق مجاور  شدهییشناسا

ی تَکه اهای پناهگاه صخرهنگارهمجموعه رنگین -تا پامیر و آلتای در مغولستان

های ارهنگرسد که رنگیندر حوالی بجنورد معرفی شده است. چنین به نظر می

ترین مجموعه نقوش شناختی، احتامالً قدیمیتَکه به دالیل فنی و نگاره

 به موقعیت توجهدر خراسان بزرگ و ایران است و با  شدهییشناساای صخره

ی متحرک یا هاتیجمعقرارگیری در نقاط کوهستانی، احتامالً به دست 

 کوچرو ایجاد شده است.نیمه

ز نگاره، پیش از تاریخ، شکار، تنوع گیاهی، بنگاره، رنگینسنگ واژگان کلیدی:

 و سنگ، عرص مفرغ کوهی، مس

 

Abstract 

The mountainous region of northern Khorasan, north-

eastern Iran, is rich in rock art complexes, including 

several petroglyphic and rock-painting sites. Rock 

paintings at Takke rock-shelter near Bojnord are one of 

the four recorded pictographs in the Atrak River Basin 

depicting a hunting scene. The panel shows a human 

with a spear accompanied by several hunting dogs 

pursuing various wild animals’ species in a hilly and 

wooded landscape. Most of the animals are depicted 

between the trees on steep footpaths. The Takke 

pictograms are the only identied rock paintings in Iran 

and the neighboring regions representing a dog-assisted 

hunting scene in a forest zone characterized by several 

plants and animals. The plant and animal diversity in the 

panel as, specific landmarks such as animal trails, could 

perhaps be interpreted as an attempt to illustrate 

features of the local natural landscape, which is a rare 

phenomenon in the corpus of Iranian rock art. Based on 

the analogies with other rock art complexes in Central 

and Southwestern Asia, the examination of specific 

elements in the panel, and the available archaeological 

data from the whole region, the author proposes a 

Chalcolithic to early Bronze Age dating for the 

pictograms at Takke rock-shelter. 

 Keywords: Petroglyphs, Rock-Paintings, Pre-

History, Hunting Scene, Plant Diversity, Mountain 

Goat, Chalcolithic, Bronze Age  
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 مقدمه

در بسیاری از نقاط ایران  1کندهای به شکل نقشنقوش صخره

های بزرگی از است و قبالً مجموعه شده کشفو جهان 

است که  شده گزارشگونه نقوش در رشق ایران هم این

های دشت توس و اطراف مشهد )بختیاری، نگارهسنگ

های ُجربت در دشت جاجرم )وحدتی، نگاره(، سنگ۹۱۸۸

، خانیکیلبافهای الخ مزار، کال جنگال )نگاره(، سنگ۹۱۸۱

( در اطراف ۹۱۱1( و آسو )صادقی و همکاران، ۹۱3۱

های خانیک در اطراف گناباد نگارهبیرجند، سنگ

جو و منطقۀ اهای درۀ کنگاره(، سنگ۹۱۱1خانیکی، )لباف

 ;Sarhaddi, 2013رساوان در سیستان و بلوچستان )

Shirazi, 2016های معرفی شده ترین مجموعه( از برجسته

شوند. برخالف تعداد بسیار های اخیر محسوب میدر سال

نگاره در نقاط مختلف ایران، رنگین های سنگزیاد مجموعه

است، فقط در  شده میترسها یا نقوشی که با رنگ نگاره

ها و یا در رشایط خاصی ازجمله در داخل غارها و اشکفت

شوند و فقط تعداد اندکی از نواحی بسیار خشک حفظ می

ایران شناسایی شده است. تاکنون حدود دوجین  ها درآن

 دهشگزارشنگاره در رسارس ایران شناسایی و مجموعه رنگین

که اغلب در مناطق کوهستانی زاگرس در غرب کشور 

اند از نقوش غارهای میرمالس، دوشه و قرارگرفته و عبارت

 .Otte et al؛۹۱1۸ُهمیان در کوهدشِت لرستان )ایزدپناه، 

2003; Remacle et al. 2007 نقوش غار چشمه شوراب ،)

داش ای آقدر منطقۀ دینور کرمانشاه، نقوش پناهگاه صخره

در ُدزو ای آب(، نقوش پناهگاه صخره7۶۹3در زنجان )عالی، 

(، نقوش تنگ تیهویی و ۹۱۸۱فیروزآباد )قسیمی و همکاران، 

 ( نقوش پناهگاه پیر برّه در کوار۹۱۱۶تادوان در جهرم )فاضل، 

(Ghasimi et al., 2016نقش پناهگاه صخره ،) ای ِهالک

(، هر چهار Vahdati Nasab et al., 2008در کازرون ) 1

ای شمس علی و های صخرهمورد در فارس، نقوش پناهگاه

علی در بخش لوداب از توابع کهگیلویه و بویراحمد گرگ

(Azandariani et al., 2015 نقوش کوه ُدنبه در ،)

                                                             

1. Petroglyph 

های کوه دنبه اصفهان برخی نگارهرای منونه در رنگین. 2

 جدید هستند وضوحبهبندی نقوش و عنارص موضوعات، ترکیب

اند. وجود چندهجای های اخیر ایجاد شدهتردید در دههو بی

( اشکفت آهوی بستک در استان Karimi, 2014اصفهان )

( و در جنوب رشق ۹۱۸۰؛ اسدی، ۹۱۸1فر، )رفیع هرمزگان

نقوش روستای میمند کرمان شناسایی شده است. در 

ها نادرتر است و تاکنون یک نگارهمناطق رشقی کشور رنگین

مورد در منطقۀ رساوان در سیستان و بلوچستان معروف به 

مجموعه در مناطق  چهار( و Sarhaddi, 2013پیِر گوران )

کوهستانی شامل خراسان شناسایی شده است که 

ای تَکه در نزدیکی های پناهگاه صخرهاند از نگارهعبارت

-های باشروستای نرگسلوی علیا در اطراف بجنورد، نگاره

های شاملی در کوهپایه و مردکانلو زینکانلوهای نگاره ،محله

(. در این ۹۱۸۱فاروج )وحدتی، جهان در جنوب رشقی شاه

های شناسایی و معرفی شده در ایران نگارهبین برخی رنگین

رسند و بیش از آنکه برخوردار از وضوح جدید به نظر میبه

-شناختی و جامعهارزش تاریخی باشند، از دیدگاه مردم

های شناسایی شده نگاره، ولی رنگین2شناسی اهمیت دارند

های ای از این نقاشیتَکه مجموعه ایدر پناهگاه صخره

های بحث شده در ای است که به دلیل برخی ویژگیصخره

ای ترین مجموعه نقوش صخرهادامه، احتامالً قدیمی

 شناسایی شده در ایران است.

 پیشینه پژوهش

های های درون غارها و رسپناهبرخی پژوهشگران نقاشی

ۀ حس شدشناختههای ای را از نخستین جلوهصخره

ی و طبع هرنی انسان در نقاط مختلف جهان شناختییبایز

ترین ادوار زندگی برش مربوط ها را به کهناند و آنقلمداد کرده

دانند. در منطقۀ وسیعی از آسیای شاملی، مرکزی و می

های دیواری رسم شده با ایران، چندین مجموعه از نقاشی

 دایپای ی صخرههاگاههای طبیعی در غارها و پناهرنگدانه

دهند و های مشابه را نشان میاست که اغلب صحنه شده

ها های مختلفی برای آننظر، تاریخپژوهشگران بدون اتفاق

ای هاند. برای منونه، برخی پژوهشگران نقاشپیشنهاد کرده

مفهوم خط میخی پارسی باستان و تصویر جانور شکار شده که بی

های هالیوودی از چوبی آویخته و بر شانۀ افرادی شیوۀ فیلمبه 

ۀ جدید دهندنشانشود و مواردی از این قبیل آشکارا حمل می

 بودن این نقوش است.
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ر-ای َزروتپناهگاه صخره های حصار در کوهدر رشته  1کم

اند که یم کردهجنوب ازبکستان را به چند مرحله تقس

سنگی نسبت داده و ترین مرحله را به دورۀ میانقدیمی

اند ای آسیای میانه قلمداد کردهترین هرن صخرهقدیمی

(Formozov, 1965درحالی ،)( که دیگرانMasson, 

Sarianidi, 1972: 32 نقوش قدیمی این پناهگاه را به )

 ,Rozwadowskiاوایل دورۀ نوسنگی، هزارۀ هفتم ق.م )

وط تر، مرب( و گاهی مربوط به عرص آهن و حتی بدبینانه2001

و  ۹۱هایی از اواخر سدۀ به دوران متأخر تاریخی و با افزوده

 ,Jasiewiczاند )میالدی دانسته 7۶اوایل سدۀ 

Rozwadowski, 2001 ؛ همچنین بسنجید با

Rozwadowski, 2019: 164  وRozwadowski, 

Lymer: 2012: 152  از نقوش این مجموعه را که بعضی

دانند(. دو های اخیر میهای نوروزی در سدهمربوط به آیین

 2مجموعه نقوش رنگی دیگر در ازبکستان، یعنی سنِگژیومون

که زمانی به پیش از تاریخ نسبت داده  3آتاسای-و اکساکال

دهند شد را اکنون به دورۀ اسالمی نسبت میمی

(Rozwadowski, 2019: 164منونۀ .)  دیگر مانند

های غار در رشق پامیر و نقاشی  4های غار َشختینقاشی

در غرب مغولستان )آلتای( که فقط   5اَگوا-ِسنِگر-ُخاست

سنگی نقوش جانوری دارد هم اغلب به اواخر دورۀ پارینه

گذاری هزار سال پیش تاریخ ۹7تا  ۹۶فوقانی و تاریخی بین 

(. ۹۶۱-۹۹۹: ۹۱31ای، -اند )ِدرِویانْکو و لو زونشده

پژوهشگر برجستۀ هرنهای  ترپیشطور که ، هامننیباوجودا

( هم اشاره Bednarik, 2009) کیبِدنارای، رابرت صخره

از پرتغال در -ای دنیا کرده است، بسیاری از هرنهای صخره

های گیری از روشفاقِد بهره -غرب گرفته تا چین در رشق

 ای تحلیل سبکسنجی آزمایشگاهی و رصفاً بر مبنتاریخ

اند که در بسیاری گذاری شدهنگاری تاریخنقوش و شامیل

تأیید منجر شده است. از موارد به نتایج احساسی و غیرقابل

 های آسیای مرکزی و جنوب غربینگارهسویی، در بیشرت رنگین

ۀ شکار ، از ابزارهای پیرشفتگفتهشیپشامل تقریباً متام موارد 

ها، و با توجه به شیوۀ ترسیم آن شدهاستفادهمانند تیر و کامن 

                                                             

1. Zaraut-Kamar 

2. Sangi-Dzhiumon 

3. Aksakal-Atasay 

ۀ دشدشنهایپهای رسد در بیشرت موارد باید تاریخبه نظر می

خی رسد به دلیل بر حال، به نظر میجدیدتر را پذیرفت. بااین

های پناهگاه ید بتوان نقاشیمعیارهای مشخص شا

 ترین مجموعۀ هرنفردترین و قدیمیای تَکه را منحرصبهصخره

انه در ای ایران و آسیای میانه به شامر آورد. متأسفهصخر 

 اطالعیهای اخیر مردم محلی و یا گردشگران به دلیل بیدهه

ای موردنظر، ناخواسته از ارزش و اهمیت نقوش صخره

اند. ازجمله افروخنت ها وارد کردههای فراوانی بر آنآسیب

آتش در شکاف کوچکی در بدنه صخره، چند نقش در بخش 

میانی را محو کرده و رضبه زدن با جسم سخت بر چند نقش 

ها شده و ملس تعدادی نقوش باعث از بین رفنت رنگ آن

های طبیعی همچون کرده است. آسیب دهیپررنگها را آن

تابش نور خورشید در ساعات پایانی روز در برخی فصول، 

رطوبت موجود در هوا یا آب جاری در زمان بارندگی و نیز گرد 

و غبار موجود در هوا باعث کمرنگ یا محو شدن تعدادی از 

 ها شده است.نقش

 روش پژوهش

ای، چه از دیدگاه معناشناختی و پژوهش بر هرنهای صخره

تفسیر نقوش و چه از منظر گاهنگاری، از دشوارترین 

-می رهرن به شامشناسی و تاریخهای پژوهش در باستانزمینه

ای رود. دریافت و شناخت پژوهشگران از هرنهای صخره

 کلی باانگیزۀ پدیدآورندگان اینپیش از تاریخ ممکن است به

هرنها متفاوت باشد و گاهنگاری پیشنهادی اگر به شیوۀ 

های علمی و آزمایشگاهی مستقیم و بر مبنای روش

سادگی ممکن است دچار خطاهای اطمینان نباشد، بهقابل

، حالنیباا(. Bednarik 2002, 2009: 165شود ) فاحش

ک مثابه یای بهتوصیف دقیق و مستندسازی نقوش صخره

ترین پذیر، همواره از مهمروش هرنی خاص و آسیب

شناسان پیرو مکتب تاریِخ های مورخان هرن و باستاندغدغه

فرهنگی بوده است. روش پژوهش برای مستندسازی نقوش 

ه در درجۀ نخست میدانی و سپس ای تکپناهگاه صخره

رسی تحلیلی و بر مبنای بر -ای با رویکرد توصیفیکتابخانه

4. Shakhty 

5. Khoist-Tsenker-Agoi 
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ها شناختی آننگارانه نقوش و مقایسه سبکجزییات شامیل

با هرنهای ترسیمی پیش از تاریخی در فالت ایران و مناطق 

مجاور است. برداشت و ترسیم نقوش موجود در پناهگاه 

است و برای تشخیص  شدهانجامصورت میدانی در محل به

 ImageJافزار پردازش تصویر از نرم محوشدهنقوش کمرنگ یا 

استفاده گردیده است که درمجموع  D-Stretchو افزونۀ 

ی تکه اتصویر تقریباً کامل و روشنی از نقوش پناهگاه صخره

در اختیار گذاشته است.

 

 
 در آن پیدا شدهها نگارهای که سنگ. توپوگرافی منطقۀ7تصویر 
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 موقعیت جغرافیایی

مرتی جنوب رشق روستای  7۶۶ای تَکه در پناهگاه صخره

نرگسلوی علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد به 

عرض  ۱3˚ 7۱ ۳۳63طول رشقی و  ۳3˚ ۶1 1۰63مختصات 

 ارددمرت از سطح دریا ارتفاع  ۹۹۹۳شاملی قرارگرفته و 

های شاملی (. روستای نرگسلوی علیا در دامنه۹-7تصاویر )

های آالداغ )بخشی از سامانۀ الربز رشقی( قرارگرفته کوهرشته

ای و کوهستانی، معیشت غالب و با توجه به موقعیت دره

مردم را باغداری و دامداری تشکیل داده است. رودخانۀ 

گیرد و رسچشمه میهای جنوبی آالداغ دامئی چیالق از دامنه

با حفر بسرتی عمیق در مسیر خود از حاشیۀ رشقی روستای 

قلعه در دشت مانه نرگسلو عبور کرده و در حوالی شهر پیش

 ای تکه در یال رشقی درۀ باریکصخرهریزد. پناهگاهبه اترک می

رودخانۀ چیالق قرارگرفته و حاصل فرسایش سطوح 

ها و اشکفت های آهکی دو سوی رودخانه است.صخره

ای دو های صخرهتر در بدنههای متعدد کوچک و بزرگحفره

که در پژوهش حارض -سوی رودخانه وجود دارد که جز در یکی 

های فرهنگی در هیچ اثری از فعالیت -معرفی شده است

 دورۀ باستان مشاهده نشد.

 های تکهنگارهای و رنگینتوصیف پناهگاه صخره

، های مرتفع قرار داردپناهگاه تکه در لبۀ رشقی دره و در بخش

ای هاما به دلیل شیب نسبتاً مالیم و حالت پلکانی صخره

اطراف رودخانه، دسرتسی به آن آسان است. دهانۀ این 

مرت ارتفاع دارد. سقف  ۱مرت عرض و  ۹۱پناهگاه حدود 

تاً کندی به سمت انتها پیش رفته و به پناهگاه با قوس نسب

(. ۱-۳پیوندد )تصاویر کف شیبدار پناهگاه می

 
ای تَکه. برش پناهگاه صخره۱تصویر 

ا ههای پناهگاه که نقاشیسطح تقریباً مسطح سقف و دیواره

نقش بر آن  ۱3است که  مرتمربع ۳۶حدود  شدهمیترسبر آن 

مرت  ۳/۱شناسایی شد. عمق این رسپناه سنگی بیش از 

توان گفت زندگی دائم در آن نیست و از همین رو می

نبوده است، بلکه محیط مناسبی برای بیتوتۀ دو یا  ریپذامکان

چند خانواده است. همچنین با توجه به موقعیت این پناهگاه 

توان حدس زد این و رودخانه می و ارشاف آن بر درۀ مجاور

مکان برای کمین موقت شکارچیان بزکوهی و حیوانات دیگر 

مناسب بوده است. 
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 ای تَکه، دید از غرب. دید کلی از پناهگاه صخره1تصویر

ر ادر سقف و دیوارهای سنگی این پناهگاه یک صحنۀ شک

نقش شده که انسانی را به همراه چند سگ شکاری در حال 

تعقیب جانوران وحشی در یک محیط جنگلی و کوهستانی 

نشان داده است. متام نقوش داخل پناهگاه با استفاده از 

های طبیعی، احتامالً اکسید آهن، نقاشی شده که رنگدانه

منجر به تولید رنگ قرمز اخرایی شده است. بر اساس 

تگی نگاری و پیوسبندی کلی نقوش، جزییات شامیلترکیب

 توان اینای تکه، میمحتوای نقوش موجود در پناهگاه صخره

تلقی کرد. متام نقوش در حال حرکت به  دورههمها را نقش

صورت نیمرخ نشان داده شده، ها بهسمت راست و حیوان

ولی در منایش رس، همیشه هر دو شاخ و گاهی هر دو گوش 

 ها یک خط افقیشده است. زیر پای بیشرت حیوان ترسیم

عنوان خط زمینه رسم شده و گاهی هم این خط جداگانه به

در امتداد شیارهای مورب طبیعی روی دیوارۀ پناهگاه 

صورت ممتد رسم شده و چندین نقش دیگر نیز روی همین به

های مالرو و اند. این خطوط منایانگر راهخط نشان داده شده

ها است که در اغلب رکت حیوانات در شیب دامنهمسیر ح

های حیوانات مناطق کوهستانی و محل تردد گله

منایش مسیر حرکت حیوانات در برخی  است. مشاهدهقابل

 َسالای آسیای مرکزی ازجمله در نقوش تْسگاننقوش صخره

 Jacobson etشود )غربی مغولستان هم دیده میدر شامل

                                                             

در این « هتَک»محلی  با توجه به اینکه نقش بزکوهی یا به گویش .1

پناهگاه نسبت به سایر نقوش بیشرت است، مردم روستای نرگسلو 

 نامند.می« غار تَکه»اینجا را 

al., 2011: 117, fig. 310: 693طورکلی در پناهگاه (. به

 1نقش شناسایی شد که به  ۱3ای روستای نرگسلو صخره

. نقوش جانوری، ۹(: ۹۹شوند )تصویر دسته کلی تقسیم می

و  محوشده. نقوش 1. نقش درخت، ۱. نقش انسان، 7

تشخیص. در بین نقوش جانوران، نقش بزکوهی یا غیرقابل

-یک جانور گاوسان یا اسبکل، گوزن یا َمرال، سگ، گراز و 

تشخیص هستند. در این بین نقش بزکوهی از ؟( قابلسان )

از مجموع نقوش  %1۶سایر نقوش بیشرت تکرار شده و بیش از 

. محوریت نقش بز کوهی در 1شوداین پناهگاه را شامل می

این پناهگاه با ترسیم این حیوان در مرکز نقوش و با اندازۀ بسیار 

تشخیص است. بزها اغلب با دیگر قابلتر از نقوش بزرگ

شاخ بسیار بلند و خمیده و ریش آویزان در زیر پوزه 

بزها  ویژهطورکلی نقش متام حیوانات و بهاند. بهشدهترسیم

گرایانه نشان داده شده است. نقش انسان فقط کامالً واقع

تشخیص است. این نقش مردی وضوح قابلدر یک مورد به

-بزکوهی به همراه دو سگ تازی نشان میرا در صحنۀ شکار 

صورت نیمرخ نقاشی شده که به دهد. تصویر شکارچی به

ای را به حالت سمت راست در حال حرکت است و نیزه

پرتاب در دست راست نگه داشته است. در زیر به توصیف 

م.ایپرداخته -از چپ به راست -ای تکهنقوش پناهگاه صخره



 

 ۹۱شماره   ۹۹۱۱ تابستان

۶۹ 

نگ
: ر

ن
ستا

وه
 ک

در
ار 

شک
ی

ن
... 

 

 
ای تَکه، دید از جنوب. پناهگاه صخره۳تصویر 

شاملی پناهگاه و در پشت رس متام نقوش،  هیالیمنتهدر 

شود که با توجه به شکل کلی و فرم نقش جانوری دیده می

صورت نیمرخ سان است. این جانور بهبدن، آشکارا یک سگ

شود. جانور در نشان داده شده ولی هر دو گوش آن دیده می

تر نشان داده شده است: قد مقایسه با سایر نقوش درشت

مرت و طول آن سانتی ۹3ها تا زیر پا حدود آن از باالی گوش

مرت است. رس این جانور بزرگ، پوزه کوتاه، سانتی ۱۶حدود 

حد  ها کوچک و گرد شده، بدن سترب و دم بیش ازگوش

معمول بزرگ، برگشته به باال و در پشت کمر حلقه شده است 

شود و ها در گرگ دیده منی(. این ویژگی۱، ۹۹ج: ۹ )تصاویر

سان را های اهلی است. بنابراین این سگمشخصۀ سگ

یمی دانست که از نظر   1توان با اطمینان یک سگ اهل

 های گلۀ امروزی استهای آناتومی بسیار مشابه سگویژگی

که همواره در متام مناطق روستایی خراسان نقش مهمی در 

اند. در جلوی این نقش و اندکی شیوۀ زندگی دامداری داشته

یکی بر روی دیگری نقش شده  2باالتر از آن نقش سه بز کوهی

های بزرگ و خمیده و است. نخست نقش یک بز با شاخ

صورت نیمرخ بر روی یک خط افقی )مسیر ریش بلند که به

(. اندازۀ نقش از ۹۹ب:۹مالرو( نقش شده است )تصویر 

                                                             

1 . Canis familiaris 

2 . Capra aegagrus 

 ۹۸ها تا زیر پای جلوی حیوان های باالی قوس شاخقسمت

 ۹۰به باال برگشتۀ آن مرت و از پوزه تا دم کوتاه و سانتی

ظ خوبی منونۀ قبلی حفمرت است. نقش دو بز دیگر بهسانتی

 ها پاک شده است. باوجود ایننشده و بخش زیادی از آن

رخ مصورت نیها را شناسایی کرد که بهخوبی حیوانتوان بهمی

ها رد پا یا مسیر نقاشی شده است، ولی زیر پای یکی از آن

مرت و سانتی 7۶×۹3شود. بز اولی به ابعاد مالرو دیده منی

مرت سانتی 7۶×7۶اندازۀ تر و بهدومی در باالی آن کمی بزرگ

سیار بزرگ و پرشاخ است. این سه بز به سمت یک درخت ب

مرت سانتی ۱۱مرت و پهنای سانتی 33و برگ به بلندای حدود 

های گسرتده (. درخت با ریشه۹۹ب:۹اند )تصویر در حرکت

در اطراف تنه نشان داده شده و از نزدیک به سطح زمین 

تعداد زیادی شاخ و برگ روی تنۀ اصلی رشد کرده که به 

تر شده و ها کوچکسمت نوک درخت اندازۀ شاخه

درمجموع شکل نسبتاً مخروطی به تاج داده است. این 

شناختی بسیار مشابه اُرس یا رسو درخت از نظر ریخت

است که گونۀ غالب در مناطق کوهستانی الربز   3کوهی

رشقی و متام ارتفاعات و مراتع جنگلی خراسان بزرگ است.

3 . J. excelsa polycarpes 
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بزکوهی در حال حرکت به سمت درخت . نقش۰تصویر 

در سمت راست نقش بزها و درخت اُرس، نقوش محوی به 

ها شود که تشخیص آنسمت بخش میانی پناهگاه دیده می

دشوار است. باالتر از همه نقش یک انسان رسم شده و در 

است و زیر پا و جلوی او نقش چند جانور در حال حرکت به ر 

شود. در این قسمت سوی یک درخت یا درختچه دیده میبه

گیری از شیارهای طبیعی دیوارۀ پناهگاه دو خط مورب، با بهره

منایانگر مسیرهای مالرو، زیر پای بعضی جانوران نقش شده 

است. 

 
 . نقش چند بز کوهی در هال حرکت)به خط زمینه زیر پای بز توجه کنید(3تصویر 

-در پشت رس و باالی نقوش جانوران تصویر مردی دیده می

شود که نیزۀ خود را در سطح شانه نگه داشته و در حال حرکت 

به سمت حیوانات است. بدن این مرد به شیوۀ تقابل و رس 

                                                             

در هرن خاور نزدیک باستان بسیار  برگشتهنوکهایی با شپاپو .1

هیتی، در نقوش برجسته و اثر مهرها فراوان در هرن  ژهیوبهمتداول و 

(. ۹3، ۹7، 3، تصاویر ۹۱3۹است )برای منونه ر.ک: گرنی، 

تصویر این نوع پاپوش در هرن مهرسازی، پیکرسازی و نقوش روی 

 ,Amiet, 1980, Pl. 26; Majidzadehهای ایران )سفالینه

1999: 81, fig.1 :( و میانرودان )برای منونه ر.کWard, 1970: 

(. ۹۹ب:7-۹ ریتصوصورت نیمرخ نشان داده شده است )به

مرت است. او سانتی ۹۱اش یزهو طول ن ۹۱قد این مرد 

های چرمی به پا دارد که مشابه پاپوش 1برگشتهنوکپاپوشی با 

70, fig 186ها که معموالً از چرم ( هم وجود دارد. این پاپوش

شود تا چند دهه پیش در بسیاری از روستاهای تکه دوخته مییک

( و ترکیه Majidzadeh, 1999: 81) رانیامناطق کوهستانی 

(Lioyd, 1967: 66-67استفاده می ) شد و در مناطق مختلف

ر شامل خراسان و زنجان چاروق و های گوناگونی دارند: دایران نام

 در برخی مناطق جنوبی گالش شیرازی.
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سنتی معروف به چاروق در مناطقی از ایران ازجمله در شامل 

خراسان است. در زیر پای انسان و به فاصلۀ کمی در سمت 

ن تریتر توصیف شد و بزرگراسِت درخت اُرسی که پیش

پناهگاه است، تصویر سه جانور درخت نقاشی شده در 

تر سان قابل تشخص است. در این بین دو جانور بزرگسگ

تر و احتامالً مرت و یکی کوچکسانتی ۹3×۸و  7۶×۸اندازۀ به

های کامالً مشابه سگ اهلی ویژگی هر سهتوله است که 

دارند. برخالف سگی که در سمت راست پناهگاه نقش 

های دراز، د و باریک، گوشها پوزۀ بلنسانشده، این سگ

دست و پای بلند، بدن الغر و کشیده و دم باریک و درازی 

 صویرتاست )دارند که انتهای آن به سمت باال قوس برداشته 

 ها به(. با توجه به کشیدگی و متایل پاهای سگ۹۹ب:7

ها در حال دویدن به توان نتیجه گرفت اینسمت جلو می

ها های یکی از این سگشاند. گو سمت شکارها نقش شده

بزرگ و به حالت قائم نشان داده شده که احتامالً تالشی برای 

های بلند حیوان در حال منایش به اهتزاز درآمدن گوش

گی ساد توان بهاست. با وجودی که منی باالرسعتدویدن با 

های جانوری سخن گفت، اما از روی نقوش در مورد نژاد گونه

ها با های اندامی این سگویژگیهای روشنی در تفاوت

. شودسگی که در سمت راست پناهگاه نقش شده دیده می

 ها از قبیل بدن الغرهای آناتومی این سگآشکارا متام ویژگی

و کشیده، سینۀ پهن و کمِر باریک، پوزۀ بلند و کشیده، 

های با ویژگیهای بلند، دست و پای نازک و دراز و غیره گوش

تر و بدنی تنومند دارند فرق دارد ۀ بزرگجثهای گله که سگ

های تازی انطباق دارد. های آناتومی سگو بیشرت با ویژگی

در  طور سنتیها به دلیل قدرت بینایی و رسعت زیاد بهتازی

گیرند و بارها در هرن مناطق شکار مورد استفاده قرار می

 اند.مختلف خاور نزدیک، ازجمله در هرن ایرانی نقش شده

می جلوتر از این دو سگ تازی مانند، تصویر دو بزکوهی ک

مرت( و سانتی 7۶×7۶اندازۀ یکی بر روی مسیر مالرو )به

مرت نقش شده که سانتی 7۳×7۱اندازۀ دیگری در باالی آن به

. اندبه سمت یک درخت یا درختچۀ پرشاخ و برگ در حرکت

-خهااین درخت برخالف منونه قبلی که تنۀ ضخیم و بلند و ش

های بسیار انبوه و تر ولی شاخههای کمرت دارد، تنۀ ضعیف

داده  1تاج چرتی دارد که به آن ظاهری شبیه درخت رسو طربی

است که معموالً در نواحی کوهستانی خراسان بر روی 

(. در ۰، ۹۹ب:7تصاویر کنند )سازندهای آهکی رشد می

فاصلۀ کمی به باال و سمت راست رسو طربی، تصویر یک 

انور چاق و کوتاه با دست و پای کوچک، گردن کوتاه و ج

 .(۹۶، ۹۹الف:7شود )تصاویر کلفت و رس بزرگ دیده می

خوبی ترسیم نشده، ولی با هرچند جزییات اندام جانور به

توجه به دست و پای کوچک و گردن کوتاه و کلفت و رس 

تلقی کرد. این جانور  2بزرگ جانور شاید بتوان آن را نقش گراز

مرت سانتی ۱۶ای به ارتفاع سوی درختچهبه سمت راست، به

تر در زیر این درختچه، تصویر یک در حرکت است. کمی پایین

مرت( و در جلوی آن تصویر سانتی ۹۳×۹۸اندازۀ بزکوهی )به

شود که روی های بزرگ دیده میبا شاخ 3یک َمرال یا گوزن

ر شیب ۀ مسیر مالرو ددهندنشانیک خط ممتد و مایل، 

 (.۸، ۹۹الف: ۱تصاویر اند )حرکتدامنه در 

 

 
گوزن در حال حرکت است کی الیکه به دن یبزکوه کی ری. تصو۸ ریتصو

                                                             

1 . Platycladus orientalis 

2 . Sus scrofa 

3 . Cervus elaphus 
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رسد پاهای گوزن به سمت جلو متامیل است و به نظر می

سعی داشته جانور را در حال دویدن تصویر کند. هرنمند 

ز بزکوهی تر اگرایانه و اندکی بزرگتصویر این گوزن بسیار واقع

مرت نقاشی شده است. در زیر متام سانتی 7۳×7۳اندازۀ به

های شکاری و بزهای کوهی تر از نقش سگاین نقوش و پایین

 شاخ خمیدۀ بزرگ و جفتمرکز صحنه، تصویری مانند یک 

ب: 7شود )تصویر در زیر آن چند بز کوهی بزرگ دیده می

(. این بزها از نظر اندازه نسبت به سایر نقوش بسیار ۹۹

تر هستند. در سمت راست این بزهای کوهی بزرگ، در بزرگ

وهی ای از بزهای کترین قسمت این تابلوی نقاشی، گلهپایین

شده ها نقش دیگر در اطراف درختچه 1و دو جانور گاوسان

است.

 
 . نقش سگ۱تصویر 

 
 . نقش جانوری با بدن چاق و پاهای کوتاه که احتامالً گراز است۹۶تصویر 

ند های بلنخستین نقش در سمت چپ، یک بزکوهی با شاخ

مرت سانتی 73×71اندازۀ دهد که بهو خمیده را نشان می

قاشی شده است. در جلوی این نقش و درست در قسمت ن

تر دیده بز بزرگ 1ها، نقش مرکزی پناهگاه، در زیر نقش تازی

های شود که با متام جزییات شامل گوش، ریش و شاخمی

اند. بزرگ و خمیده و بسیار تنومند و قوی نشان داده شده

ر دمتأسفانه به دلیل آتش افروخنت در شکاف بدنۀ پناهگاه و 

زیر پای این بزها، قسمت بزرگی از این نقوش کامالً دود زده 

 گیری نیست. باوجودتشخیص و اندازهراحتی قابلشده و به

 توانشود و میخوبی دیده میهای حیوانات بهاین رس و شاخ

 اندازۀها را تشخیص دارد. این بزها بهطرح کلی بدن آن

                                                             

1 . Bovinae 

قوش پناهگاه ترین نمرت نقش شده و بزرگسانتی ۱7×۱۶

قش ، ن«بزهای بزرگ» ریتصوای هستند. کمی جلوتر از صخره

مرت در کنار یک سانتی 7۰×7۶به ابعاد  درشت جثهجانور 

(. دم این حیوان ۹۹ج: 7درخت نقاشی شده است )تصویر 

بلند و آویزان است و در باالی رس آن دو برجستگی دراز دیده 

ز است که ممکن های دراشود که شاخ یا احتامالً گوشمی

سان باشد. اندکی است منایانگر حیوانی گاوسان یا اسب

 7۱×۹۱اندازۀ جلوتر و در پایین نقش درخت تصویر یک بز به

مرت نقش شده که به سمت درخت کوچک دیگری به سانتی

و دمرت در حرکت است. سپس دوباره نقش سانتی 7۳ارتفاع 

های بلند و حیوان گاوسان دیگری با دم بلند و آویزان با شاخ بز
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و احتامالً با شاخ تصویر شده که همگی به سمت یک درخت 

اند. کمی مرت در حرکتسانتی 7۸پرشاخ و برگ به ارتفاع 

اه الیه راست پناهگجلوتر از تصویر آخرین درختچه، در منتهی

مرت و سانتی ۹۳×۹7اندازۀ نقش یک بزکوهی کوچک به

 تشخیصشود که قابلسپس یک نقش محو دیگر دیده می

نیست.

 
 تکه یشده در پناهگاه صخره ا می. مجموعه نقوش ترس۹۹ ریتصو

 

 گاهنگاری

ای از نقوش کامالً مرتبط به هم ای تکه مجموعهپناهگاه صخره

 دهد که در کنار هم تابلوی یک صحنۀ شکار رارا نشان می

دهند. هرنمند در ترسیم این نقوش یک سناریوی نشان می

منایشی مشخص، شیوۀ نگارگری یکسان و ابزار و مصالح 

دهد این صحنه واحدی بکار گرفته که درمجموع نشان می

زیاد همزمان و به دست یک هرنمند ترسیم شده احتاملبه

ن یراای انگاره در هرن صخرهاست. با توجه به نادر بودن رنگین

ه ای تَکگذاری نقوش پناهگاه صخرهو حتی خاورمیانه، تاریخ

 گذاریای دارد. متأسفانه تاکنون امکان تاریخاهمیت ویژه

های آزمایشگاهی میرس نقوش این مجموعه به کمک روش

حلیل ای و تنشده و فقط با اتکاء به رهیافت سنتی مقایسه

وش ه نقتوان تاریخی نسبی برای این مجموعدرونی نقوش می

ارائه کرد. از سوی دیگر در بررسی اطراف پناهگاه و منطقۀ 

مجاور نیز اثری از ابزارهای سنگی، سفال یا سایر شواهد 

همچون معیاری برای  هاشناختی که بتوان از آنباستان

تانی ترین مکان باسگذاری بهره برد پیدا نشد. در نزدیکتاریخ

 اه در نزدیکی روستایکیلومرت در جنوب این پناهگ 7که حدود 

های ساده احتامالً مربوط به دورۀ دهگاه قرار دارد، سفالینه

مفرغ تا دورۀ تاریخی و چند ابزار سنگی )دو قطعه تراشه و 

ها را به دورۀ توان آنیک تیغۀ شکسته( پیدا شد که می

گذاری کرد، ولی ارتباط آن با سنگی یا عرص مفرغ تاریخمس

ی گذار برای تاریخ رو نیهمت. از پناهگاه تکه مشخص نیس

یاری ایم. در بسها اتکا کردهنسبی نقوش به تحلیل خود نقش

گذاری از ای موضوعات قابل تاریخهای هرن صخرهاز مجموعه

قبیل نقش ابزارهایی که تاریخ ابداع مشخص دارند یا نقش 

طور نسبی روشن ها بهحیوانات اهلی که زمان اهلی شدن آن

گذاری فراهم کرده اطمینانی برای تاریخقابلاست، معیار 

های منطقه کوهدشت نگارهمثال در رنگینعنواناست. به

های پرتابی )مانند تیر و کامن( یا وجود نقش ابزار و سالح

های باروتی )مانند تفنگ( یا حیواناتی نظر اسب که سالح

سوار بر آن نشسته، تاریخ حد ابتدایی روشنی در اختیار 

های ایران را نگارهنهد. بر همین اساس، بیشرت رنگینمی

توان به دوران پس از عرص مفرغ تا دوران تاریخی و اسالمی می

که ای تباوجود این در بین نقوش پناهگاه صخره نسبت داد.

اثری از تیر و کامن، اسب و سوار و یا نقوش دیگری که به 

 ر تابلویتری کمک کند وجود ندارد. دگذاری مطمنئتاریخ
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نقاشی پناهگاه تکه، تنها اسلحه نیزه و تنها حیوان اهلی سگ 

 است.

عنوان یک سالح دستی که در مقایسه با تیر و کامن نیزه به

ایی هترین سالحامکان استفادۀ پرتابی محدود دارد از قدیمی

انی سنگی میاست که در شکار مورد استفاده و در دورۀ پارینه

(. استفاده از Wilkins, 2012: 942-43ابداع شده بود )

شد شکارچی مجبور شود برای کشنت نیزه در شکار باعث می

ها نزدیک شود که در بسیاری حیوانات تا حد زیادی به آن

موارد به دلیل بزرگی جثۀ شکار و یا درندگی آن، جان شکارچی 

ر و تهای پیچیدهافتاد. از همین رو با ابداع سالحبه خطر می

سو باعث افزایش مچون تیر و کامن که از یکارتجاعی ه

فاصله بین شکار و شکارچی شده و از سوی دیگر میزان دقت 

کری کرد )عسروی و اصابت تیر به هدف را بیشرت میدر نشانه

( تحول شگرفی در اقتصاد ۹3۰: ۹۱3۸خانقاه و کاملی، 

شکارگری ایجاد شد. آثار این تحول در عمل به شکل وفور 

قش شناسی و ترسیم نهای باستاندر بین یافته هارسپیکان

و ویژه پس از دورۀ مس کامندار در هرن پیش از تاریخی، به

ترین مشاهده است. قدیمیوضوح قابلسنگ و مفرغ به

 قطعه شدۀ تیر و کامن در ایران بر روی دوتصاویر شناخته

اکنون در موزۀ ) یُجو سفاِل دورۀ مس و سنگ از شوش و تپه 

شناسایی شده که مرد کامنداری را به تصویر کشید  لوور(

(. باوجود این به Zutterman, 2003: 122-123است )

دلیل اهمیت و رواج گسرتدۀ کامن در دورۀ مفرغ، نقش 

کامندار در بسیاری هرنهای تصویری و تجسمی از قبیل نقش 

روی مهرها، نقوش برجسته، مسکوکات، پیکرسازی و ...دیده 

ای نقش ین در بسیاری از هرنهای صخرهشود. همچنمی

کامندار وجود دارد که اغلب در ترکیب با سوارکار، نقش 

 گذاری بهشمشیرهای با تیغۀ خمیده و عنارص قابل تاریخ

های دهندۀ تاریخدوران جدیدتر همراه است که آشکارا نشان

های ایران که موضوع نگارهجدیدتر است. در متام رنگین

را نشان داده )غارهای کوهدشت، چشمه های شکار صحنه

شوراب، تادوان، اشکفت آهو( نقش کامن وجود دارد که 

های شکار است دهندۀ نقش مهم این سالح در برنامهبازتاب

                                                             

( بر این Hole and Wyllie, 2007, footnote 2) یلیواُهل و  .1

های دیواری چاتال هویوک باورند که تصویر جانوری که در نقاشی

محوطۀ نوسنگی در آناتولی مرکزی( در تعقیب یک گوزن )یک 

که ای تولی نبود این سالح در تابلوی شکار پناهگاه صخره

زیاد ناشی از ناآشنایی نگارگر با تیر و کامن است. احتاملبه

ها در پناهگاه تکه هنوز فنون ان ترسیم نقاشیشاید در زم

شکار زیاد رشد نکرده و یا تیر و کامن به مجموعه ادوات شکار 

افزوده نشده بود. همچنین نبود تصویر اسب که در تعقیب 

و صید شکار بسیار کارآمد است را شاید بتوان به دلیل اهلی 

 نبودن اسب یا ناآشنایی نگارگر با سوارکاری تلقی کرد.

در مورد نقش سگ در پناهگاه تکه باید به نکاتی اشاره کرد. 

شناختی احتامالً نخستین حیوانی به استناد شواهد باستان

، شدهاست که پیش از دورۀ نوسنگی به دست انسان اهلی

های دورۀ (. در تدفینDayan, 1994: 633سگ است )

ناتوفیان در غار حیونیم و عین ماّلحه در رشق مدیرتانه 

آموز در جوار های دستواهدی از تدفین سگش

-Cluttonقبل پیدا شده است ) ۹1۶۶۶در  صاحبانشان

Brock, 1962: 326; Davis,Valla 1978: 608-610; 

Tchernov and Valla, 1997: 65 در غرب ایران در .)

منطقه دهلران، همزمان با مرحلۀ سبز وفور استخوان سگ در 

نقش این حیوان بر روی قطعه بین بقایای استخوانی و وجود 

 Holeدهندۀ اهلی شدن این حیوان است )ها نشانسفال

et al., 1969: 11-14های سگ از جنس (. همچنین پیکرک

گل پخته از دورۀ نوسنگی ایران ازجمله در تپه رساب کرمانشاه 

(. نقش Morales, 1990: 39, Pl.1پیدا شده است )

ن تریوان است و قدیمیسگ در هرن پیش از تاریخ ایران فرا

های سال قبل بر روی سفالینه ۸۶۶۶های آن حدود منونه

منقوش تپه سبز در دهلران و تپه چغامیش در خوزستان پیدا 

. این 1(Hole and Wyllie 2007: 175-176شده است )

ه های حلقه شدها را با بدنی سترب و دمتصاویر همیشه سگ

یدۀ فرانک ُهل دهد که به عقدر پشت جانور نشان می

اند: نژادی که های گلهمشخصاً مربوط به نژاد درشت سگ

های اهلی در برابر معموالً در روستاهای کشاورزی اولیه از دام

 کردند. از دور شوش جدیدحیوانات درنده مراقبت می

هایی با رس و پوزۀ باریک، م( تصویر سگق17۶۶-1۶۶۶)

ات مشابه های بلند، دست و پای کشیده و مشخصگوش

 نیقیبهتوان شود و مالرت آن را سگ قلمداد کرده را منیدیده می

 سگ دانست و شاید آهو بره باشد.
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شود که در مواردی در ها ظاهر مینژاد تازی بر روی سفالینه

اند. صدها نقش تازی در حاالت شدهصحنۀ شکار ترسیم

مختلف ازجمله در صحنۀ شکار، در حال اسرتاحت، در حال 

های بلند سفالی منقوش دویدن و حاالت دیگر بر روی لیوان

های تپۀ شاز گورستان و محوطۀ استقراری شوش و در کاو 

 Hole and Wyllieجعفرآباد در خوزستان پیدا شده )

-های شکاری بر نقوش سفالینه( و نقش سگ177 :2007

های مهم ایران ازجمله تل باکون های سایر استقرارگاه

(Alizadeh, 2006: 75, figs. 26, 39, 44, 45, 49 و )

( و مناطق Majidzadeh, 1999: 80, ig.1تپه قربستان )

های شکار به کمک سگ م گزارش شده است. صحنهدیگر ه

م از ق ۱و اوایل هزارۀ  1هزارۀ  اواخربر نقوش روی مهرهای 

غرب ایران و میانرودان هم فراوان است که منونۀ آن را در یک 

م( که در ق ۱۹۶۶-7۱۶۶نرص )حدود اثر مهر دورۀ جمدت

ه توان مشاهدشود میموزۀ مرتوپلینت نیویورک نگهداری می

 (.Benzel et al., 2010: 58, fig. 24کرد )

تصویر بز کوهی در ارتباط با نقش درخت یکی از نقوش 

باستان بوده است و از دورۀ  کیخاور نزددر هرن  موردتوجه

سنگی تا دوره اسالمی بارها بر روی ظروف سفالی، مس

فلزی، کاشیکاری و اشیای دیگر نقش شده است. نقش بز 

( بسیار ۰ی درخت در نرگسلو )تصویر هادر حال خوردن برگ

 ۱یا  7سفالی از دوره  دارهیپاشبیه نقش بزکوهی روی جام 

به دلیل منایش که م( است ق 7۳۶۶شهر سوخته )حدود 

متحرک )انیمیشن( تصویر مشهور است. عالوه بر نقش روی 

ای ایران فراوان است، ها، نقش سگ در هرن صخرهسفالینه

. تصاویر 1هانگارهندرت در رنگینها و بهنگارهویژه در سنگبه

سگ، احتامالً از هر دو گونۀ تازی و سگ گله، تقریباً در 

های متام مناطق ایران ازجمله در منطقۀ مکران و نگارهسنگ

 ;Shirazi, 2015: 26رساوان در سیستان و بلوچستان )

Sarhaddi, 2013: 3-4( جاجرم ،)Vahdati, 2011: 

، ۹۱۱1اف خانیکی و لباف خانیکی، (، خانیک )لب181

و  3، تصویر ۸۱: ۹۱۸۰(، قم )محمدی قرصیان، ۰تصویر 

، شکل 1۳: ۹۱۸۰(، قزوین )مالصالحی و همکاران، ۳شکل 

                                                             

کمر در ازبکستان نیز سگ -های غار َزروتنگاره. در رنگین1

های این غار را به تر نقاشیکند. پیششکارچیان را همراهی می

 ی اینتازگبهدادند که سنگی فوقانی نسبت میپارینه دورۀ

، 3، تصاویر 13: ۹۱۸۰(، اراک )پوربخشنده، ۹۱-۹۳، 7: ۹

 :Khosrowzadeh et al., 2017(، اصفهان )۹۶، ۸

220, fig. 7 همدان ۹۱۰-۹۱۳: ۹۱3۰(، یزد )شهرزادی ،)

(، ۳، شکل ۹۱۹، ۹7۸: ۹۱۱۹محمدی و همکاران، )بیگ

(، آذربایجان )محمدی ۳۳: ۹۱۸۰کرمانشاه )شیدرنگ، 

( و مناطق دیگر 1، 7، شکل ۰7: ۹۱۸۰قرصیان و نادری، 

شناسایی شده است. باوجود این نقش سگ جز در برخی 

 .Remacle, 2007: 13, figهای کوهدشت )نگارهرنگین

شناسایی های ایران قابلنگارهسایر مجموعه رنگین( در 5

نیست و جانور مشکوک به سگ در تنگ تادوان فارس 

( و اشکفت آهوی بستک 1، تصویر 37: ۹۱۱۶)فاضل، 

ها را سگ روشنی آنهای اندامی روشنی که بتوان بهویژگی

دانست ندارند. بعالوه در متام این موارد سگ در کنار 

ار و سوارکار ترسیم شده است که نقوشی هامنند کامند

ری گذاها را به پیش از دورۀ مفرغ تاریختوان آنسختی میبه

ای سگ تنها جانور اهلی نقش شده در پناهگاه صخره کرد.

، شدهفیتوصهای آناتومی تکه است که با توجه به ویژگی

احتامالً از دو نژاد مختلف تازی و سگ گله هستند. نبود 

بسیار مؤثر در شکار ازجمله تیر و کامن، نقش برخی عنارص 

غیبت اسب و سوار و نبود سایر حیوانات اهلی، تابلوی 

ند. کهای ایران متامیز مینگارهنقاشی تکه را از سایر رنگین

ترین شواهد تصویری تازی در هرن زیاد قدیمیاحتاملبه

ترین مدارک تصویری از راهربد ای ایران و یکی از کهنصخره

هگاه پنا با سگ در دوران پیش از تاریِخ ایران را باید درشکار 

 ای تکه ُجست.صخره

یکی دیگر از موضوعات جالب در تابلوی نقاشی پناهگاه 

ای تکه نقش بزکوهی است که نقش غالِب هرن صخره

دهد. اغلب پژوهشگران ای ایران را هم تشکیل میصخره

یل نقش ای را به دلی نقش بزکوهی در هرن صخرهفراوان

ند امنادین و آیینی بزکوهی در فرهنگ اساطیری ایران دانسته

(. باوجود این، کامالً محتمل ۹۹۸-۹71: ۹۱۸1فر، )رفیع

است که عالوه بر نقش منادین این حیوان در اساطیر ایران و 

خاورمیانه که باعث تکرار این نقش شده، بین تعداد حیوانات 

ر را به ادوار بسیار جدیدت هاآنو  قرارگرفته دیموردتردگذاری تاریخ

 دانند.مربوط می
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د زیستی ساکنین ها در اقتصانقاشی شده و اهمیت آن

ا رو بمنطقه نیز رابطۀ مستقیمی وجود داشته است. از این

تشخیص در این حیوانات قابل %۰۱ توجه به اینکه بیش از

حیوان( را نقش بزکوهی تشکیل داده،  77منونه از  ۹1تابلو )

ویژه شکار بزکوهی در زندگی مردمی رسد شکار و بهبه نظر می

اند نقش محوری داشته رسیم کردهها را تنگارهکه این رنگین

است. با توجه به اهمیت شکار در دوران پیش از تاریخ، حتی 

-پس از رشوع کشاورزی در دورۀ نوسنگی تا زمان ابداع شیوه

های پیرشفتۀ آبیاری در دورۀ مفرغ، شکار همچنان نقش 

مهمی در اقتصاد زیستی جوامع پیش از تاریخ داشته و 

بوط به حیوانات وحشی تا دوران های جانوری مربازمانده

تاریخی همچنان بخشی از بقایای جانورشناختی را تشکیل 

 ;Mashkour, 2000: 969دهند )برای منونه رک: می

Mashkour, 1998: 211فرد در (. از موارد منحرصبه

های های تکه همچنین باید به نقوش درختان و بوتهنگارهرنگین

 هایکرد که با شکل و اندازهنقش شده در این تابلو اشاره 

های چنین نقوشی تاکنون در مختلف نقش شده و منونه

ای ایران و مناطق همجوار شناسایی های هرن صخرهمجموعه

و معرفی نشده است. نشان دادن حیوانات روی مسیرهای 

ان زیاد تالشی برای نشاحتاملمالرو و ترسیم تنوع درختان به

طبیعی موجود در محل بوده که انداز دادن عنارصی از چشم

ای ایران مشاهده شده است. تاکنون کمرت در هرن صخره

انداز ناهموار با جنگل تُنک که در پناهگاه تکه ترسیم چشم

مرتعی الربز رشقی در مناطق -شده با ناحیۀ جنگلی

 کوهستانی بجنورد شباهت دارد.

 گیرینتیجه

-ارهنگعه رنگینترین مجموای تَکه یکی از مهمپناهگاه صخره

است و مانند بسیاری از موارد  داده یجاهای ایران را در خود 

دهندۀ صحنۀ شکار حیوانات مشابه در رسارس جهان، نشان

است. در این مجموعه، روایت شکار حیواناتی همچون 

بزکوهی، مرال و گراز در محیطی کوهستانی و جنگلی ترسیم 

های کمک سگشده است که در آن مردی با نیزه و به 

های جانوری شکاری در حال تعقیب شکار است. تنوع گونه

های مختلف و ترسیم ها از گونهمنقوش، درخت و درختچه

انداز ناهموار و نیمه جنگلی روشنی چشممسیرهای مالرو، به

انداز دهد. این صحنه کامالً با چشمشکارگاه را نشان می

اه های آالداغ رویشگطبیعی منطقۀ نرگسلو انطباق دارد )دامنه

های مختلف رسو کوهی ازجمله ارس و های تُنُک گونهجنگل

های جانوری است رسو طربی و زیستگاه طبیعی متام گونه

اند(. در واقع هرنمند ای تکه نقش شدهکه در پناهگاه صخره

ای هگرایانه بر اساس فعالیتنقاش، تصویری کامالً طبیعت

خود رسم کرده است که شیوۀ  جاری زندگی در محیط پیرامون

دهد. یکی از غالب معیشت در جامعۀ خود را نشان می

در  ایتأمل، موقعیت قرارگیری این نقوش صخرهنکات قابل

منطقۀ کوهستانی و رسدسیر است که زمینۀ مناسبی برای 

زندگی کشاورزی و یکجانشینی نداشته است و بیشرت 

-است. زمستان ینینشکوچ مهینمناسب شکار، دامپروری و 

سو های شیبدار و ناهموار از یکهای طوالنی و رسد و زمین

و فراوانی مراتع از سوی دیگر، باعث شده است اقتصاد 

ای یابد و تقریباً متام دامپروری در این منطقه جایگاه ویژه

فراوان،  احتاملروستاها به این شیوۀ معاش وابسته باشند. به

نظام معیشتی در این اقلیم غالب های دور نیز این از گذشته

 هایهای نرگسلو نیز به دست جمعیتنگارهبوده و رنگین

 ذکر است. شایاناستکوچ نشین ایجاد شده متحرک و نیمه

ز در های ایران نینگارهها و رنگیننگارهکه بیشرت مجموعه سنگ

های مشابه و در مناطق کوهستانی مستعد برای زندگی اقلیم

های ها را به گروهتوان آنا شده است و میدامداری پید

رسد کوچرو نسبت داد. درمجموع، به نظر میدامدار و نیمه

های نرگسلو بر اساس شیوۀ ترسیم و توزیع مکانی رنگین نگاره

بندی کلی، الگوهای نقشی، سبک نشان نقوش، ترکیب

های افشان، های گسرتده و ریشهدادن درختان با شاخه

یا مسیر مالرو در زیر پای جانوران و نیز ترسیم ترسیم رد پا 

صحنۀ شکار فاقد استفاده از تیر و کامن و اسب، در دورۀ 

های و سنگ یا عرص مفرغ قدیم به دست جمعیت مس

های رو، نقاشیمتحرک، نقش شده باشند. از این

ای منایانگر یک مورد بسیار در این پناهگاه صخره شدهکشف

-تاریخی در فالت ایران است که امید میمهم از هرن پیش از 

رود پس از این چنانکه درخور آن است موردتوجه قرار گیرد و 

-ها به کمک شیوهتر آناقدامات الزم جهت شناخت دقیق

ها انجام های آزمایشگاهی و نیز معرفی و حفاظت مؤثر از آن

 پذیرد.

 



 

 ۹۱شماره   ۹۹۱۱ تابستان

۴۹ 

نگ
: ر

ن
ستا

وه
 ک

در
ار 

شک
ی

ن
... 

 

 قدردانی

مقاله  این نویساز رسکار خانم دکرت مشکور برای خواندن پیش

های جانوری های ارزنده در شناسایی گونهو راهنامیی

های سپاسگزارم. به عقیدۀ ایشان هرچند شناسایی گونه

ی ابزکوهی، گوزن و سگ اهلی در بین نقوش پناهگاه صخره

ها ازجمله دو جانور تَکه روشن است، اما برخی گونه

« رازگ»ان عنو ویژه جانوری که بهو به« ساناسب» ای« گاوسان»

شناسایی نیستند. همچنین ایشان معرفی شد، قابل

 ایها در نقوش پناهگاه صخرهمحتاطانه شناسایی نژاد سگ

دانند. دسرتسی به افزونۀ تکه را از روی نقوش ناممکن می

Decorrelation stretch برای تقویت تصاویر در نرم-

. مافزار پردازش تصویر را مدیون آقای ابراهیم کریمی هست

 ها و تفسیرهای موجودبدیهی است مسئولیت متام توصیف

 در این مقاله بر عهدۀ شخص نگارنده است.

. موقعیت جغرافیایی روستای نرگسلو در استان ۹تصویر 

 خراسان شاملی

ها در آن پیدا نگارهای که سنگ. توپوگرافی منطقه7تصویر 

 شده

 ای تَکه. برش پناهگاه صخره۱تصویر 

 ای تَکه، دید از غربدید کلی از پناهگاه صخره. 1 ریتصو

 ای تَکه، دید از جنوب. پناهگاه صخره۳تصویر 

 . نقش بزکوهی در حال حرکت به سمت درخت۰تصویر 

به خط زمینه ) حرکت حال. نقش چند بز کوهی در 3تصویر 

 زیر پای بز توجه کنید(

 یک گوزن در حال دنبال. تصویر یک بزکوهی که به ۸تصویر 

 حرکت است

 . نقش سگ۱تصویر 

. نقش جانوری با بدن چاق و پاهای کوتاه که ۹۶تصویر 

 احتامالً گراز است

ی اصخرهدر پناهگاه  شدهمیترس. مجموعه نقوش ۹۹تصویر 

 تکه

 فهرست منابع

اشکفت آهو؛ پناهگاهی » (.۹۱۸۰) اسدی، احمدعلی. .۹

 .باستان پژوهی«. هرمزگان() بَستکای در شهرستان صخره

 .۰۳-3۶(، ۱)شامره 

و مطالعه  یسر بر (. »۹۱۸۸بختیاری شهری، محمود. ) .7

مطالعات «. افته دشت توسینو یهانگارهسنگ

 .7۹-11(، ۹. )شامره یشناسباستان

گزارش مقدماتی بررسی و (. »۹۱1۸) .زلر مک برنی، چا .۱

شناسی و باستان«. حفاری در غارهای منطقۀ کوهدشت

 .۹1-۹۰(، ۱)شامره . هرن ایران

معرفی (. »۹۱۱۹؛ و همکاران. )اللهلیخلمحمدی، بیگ .1

های نویافته مجموعۀ ارگِس نگارهو تحلیل نقوش سنگ

(، 7. )شامره شناسینامه باستان «.همدان(-سفلی )مالیر

۹1۶-۹7۹. 

گزارش بررسی (. »۹۱۸۰بیگلری، فریدون، و همکاران. ) .۳

«. کرمانشاه-نورنقوش غار چشمه سهراب )مر او زا(، دی

 .۳۶-۳1(، ۱. )شامره یپژوه باستان

-نگاهی به نقوش صخره(. »۹۱۸۰پوربخشنده، خرسو. ) .۰

 .1۱-1۰(، ۱ )شامره .باستان پژوهی«. ای فراهان )اراک(

ای میوله؛ نقوش صخره(. »۹۱۸۰شیدرنگ، سونیا. ) .3

 )شامره .باستان پژوهی«. هایی از شامل کرمانشاهنویافته

۱ ،)۳۳-۰۶. 

 ارنان كوه یهانگارهسنگ(. »۹۱3۰دینیار. ) شهزادی، .۸

. تهران: سازمان میراث شناسیباستان یهاگزارش «.زدی

 فرهنگی.

( ۹۱31ای. )-ِدرِویانْکو، آناتولی پَنتلیویچ. لو زون .۱

 های آسیایتاریخ متدن«. ی زبرینسنگنهیپارهای فرهنگ»

رت . ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، تهران: وزا۹، جمرکزی

 امور خارجه.

های نگارهسنگ(. ۹۱۸1) .نیالدجاللفر، رفیع .۹۶

شناسی سازمان میراث . تهران: پژوهشکدۀ مردمارسباران

 دستی و گردشگری کشور.فرهنگی، صنایع

تنگ تادوان و تنگ تیهویی: (. »۹۱۱۶فاضل، لیال. ) .۹۹

های پژوهش«. ای در استان فارسهایی از هرن صخرهنویافته

 .۰۱-3۸(، 1-۳. )شامره مدرسشناسی باستان

-بررسی نقاشی(. »۹۱۸۱قسیمی، طاهر؛ و همکاران. ) .۹7

«. فارس-ای آبدزو، فیروزآبادهای پناهگاه صخره

 .۹3-7۰(، ۹. )شامره شناسی ایرانباستان
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-بررسی نقش(. »۹۱۱1صادقی، سارا؛ و همکاران. ) .۹۱

مطالعات «. نگاره آسو در شهرستان بیرجندهای سنگمایه

 .3۳-۱۰(، 1)شامره  .تامعی خراسانفرهنگی اج

عسکری خانقاه، اصغر؛ و محمد رشیف کاملی.  .۹1

 . تهران: سمت.شناسی عمومیانسان (.۹۱3۸)

 (.۹۱3۱؛ و رسول بشاش کنزق. )خانیکی، رجبعلیلباف .۹۳

 مقاالت سلسله «.های الخ مزار بیرجندنگارهسنگ»

 ملی. آثار . تهران: انجمنپژوهشی

 (.۹۱۱1. )خانیکیلباف میثم ؛ وخانیکی، رجبعلیلباف .۹۰

دومین هامیش ملی «. های خانیکنگارهگسن»

 .دانشگاه بیرجند بیرجند: .شناسی ایرانباستان

معرفی نقوش (. »۹۱۸۰سیروس. ) قرصیان،محمدی .۹3

 .باستان پژوهی«. کنده سنگستون در فالت مرکزی ایران

 .۸۱-۸۳(، ۱ )شامره

(. ۹۱۸۰نادری. ) سیروس؛ و رحمت قرصیان،یمحمد .۹۸

«. خره هنجیران )مهاباد( ایصخره مطالعۀ نقوش و بررسی»

 .۰۹-۰۳(، ۱ )شامره .باستان پژوهی

 (.۹۱۸۰؛ و همکاران. )هللا حکمت ،مالصالحی .۹۱

 استان یکوهستان جنوب یهانگارهصخره یشناسباستان»

 یهامحوطه یاصخره نقوش یمستندنگار  و یبررسقزوین )

(، ۱ شامره) .باستان پژوهی («.یقلیچ کند و یچلمرب، یازل

1۳-۱۳. 

های سنگی: گزارش بوم(. ۹۱۸۱اکرب. )وحدتی، علی .7۶

ای در استان خراسان شاملی بررسی دو مجموعه هرن صخره

، بجنورد: اداره کل میراث فرهنگی )جربت و نرگسلوی علیا(

ریزی و نرش سازمان خراسان شاملی با همکاری اداره برنامه
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