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چكيده
سنگ نگاره در ايران داراي پراکندگي هاي گسترده اي است که با نمونه هاي کشف شده در ساير نقاط دنيا داراي شباهت ها 
و تفاوت هاي ظاهري و مفهومي قابل توجه است. نقوش صخره اي موجود در منطقه«شتر سنگ» يکي از هزاران نمونه 
سنگ نگاره هايي است که در خراسان شکل گرفته اند، بيانگر زندگي مبتني بر پايه دامداري و شکارگري انسان عصر 
پارينه سنگي است. نقوش برجامانده در اين صخره ها مانند ساير سنگ نگاره هاي مناطق مختلف دربرگيرنده نقوش 
جانورسان و نقوش انسان  نما است که در بين نقوش موجود بيشترين نقش را نقش بزکوهي به خود اختصاص داده 
 است. در بين نقوش موجود در سايت «شترسنگ» برخالف پراکندگي هاي متنوع نقوش صخره اي در ساير نقاط 
ايران، نقوش گياهي، سمبليک و انتزاعي بندرت مشاهده مي شود. در بين نقوش جانورسان، نقش بزکوهي به عنوان 
يکي از مهم ترين حيوانات در تداوم زندگي بشر حاکي از اهميت فراوان اين موجود است که در نقوش صخره اي منطقه 
«شترسنگ»به وفور مشاهده مي شود. نقش بز، نماد آب، ماه، آباداني، فراوني، حاصلخيزي و نماد زندگي است. هدف 
اين پژوهش، معرفي و شناخت سنگ  نگاره هاي منطقه «شترسنگ» با تأکيد بر نقش بزکوهي و وجود شباهت ها و 
تفاوت هاي شاخص نقوش اين منطقه در قياس با نقوش متنوع ساير مناطق کشور است که تاکنون مورد پژوهش و 
مطالعه جدي پژوهشگران قرار نگرفته  است. اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين سؤاالت است: ١. نقوش بزکوهي 
در سنگ نگاره هاي منطقه شترسنگ داراي چه ويژگي هايي است؟ ٢. بين ساختار طراحي، اجرا و تنوع نقوش بزکوهي 
در منطقه مورد مطالعه اين پژوهش چه شباهت ها و تفاوت هاي شاخصي با ساير نقوش سنگ نگاره هاي ايران، وجود 
دارد؟ روش تحقيق  در اين پژوهش به  صورت توصيفي- تحليلي و با استفاده از ابزار جمع آوري اطالعات بصورت 
کتابخانه اي و ميداني انجام شده است.  نتايج نشان مي دهد  با توجه به ريخت شناسي سنگ نگاره ها و اسناد و مدارک 
موجود در ارتباط با نقش بز تقريبًا در تمامي مراکز فرهنگي دوران پيش از تاريخ در ايران، مي توان به اين نکته اشاره 
کرد که نقش بز کوهي در محوطه «شترسنگ» نيز، اغلب به صورت استيليزه و خالصه شده بدون اشاره به هيچ گونه 
تزئيناتي با استفاده از خطوط افقي براي طراحي بدن و چند خط مورب براي طراحي پاها، ترسيم شده است. همچنين، 
بزهاي حک شده درمحوطه مورد پژوهش مانند اغلب نقوش سنگ نگاره هاي ساير نقاط ايران؛ به صورت نيمرخ با 
يک شاخ  يا  دو شاخ با منحني هاي کوتاه  يا  بسيار بلند با عدم تناسب نسبت به بدن جانور، طراحي شده است. بزهاي 
نيمرخ اغلب با دو پا طراحي شده اند و در مواردي نيز بزهايي با طراحي سه و چهار پا نيز مصور شده است. بين بزهاي 
مناطق مختلف ايران، به جهت ريخت شناسي يا فرم و نيز محتوي و معنا يکساني وجود دارد و شيوه حکاکي اغلب 
سنگ نگاره هاي ايران و نيز منطقه«شترسنگ» به شيوه پتروگليف است. باستان شناسان با گاه نگاري نسبي و تقريبي 

حکاکي و ترسيم سنگ نگاره ها در منطقه «شترسنگ» را به دوره پارينه سنگي نسبت داده اند.
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مقدمه
ناميده مي شود  آنچه امروزه تحت عنوان هنر صخره اي 
يادگاري است از نقاشي ها، حکاکي ها و نقش برجسته هاي 
پر از رمز و رازهايي سمبوليک و شگفت انگيز بر سطح 
سنگ ها و صخره هايي که بيانگر پيشينه فرهنگي و تمدن 
مردماني است که در مناطق مختلف زندگي کرده اند. نقوش 
اين سنگ نگاره ها که امروزه در دسته آثار هنري از دوران 
پارينه سنگي تا عصر معاصر قرار گرفته اند نتيجه زندگي 
انسان ها و جوامع قبل از پيدايش خط است که با ظهور 
انسان هوتو (هوشمند) آغاز شده است و پس از اختراع 
خط و نگارش، اين نوع از تصاوير حضور کمرنگ تري در 
زندگي بشر پيدا کرده است. واکاوي اين آثار، کمک شاياني 
به شناخت پيشينه فرهنگي مردمان آن مناطق و شناخت 
شرايط اقليمي، فرهنگي و نحوه زندگي آنها خواهد داشت. 

ايران با قدمت تاريخي خود دربرگيرنده موزه هاي طبيعي 
است که در دل جاي جاي صخره هاي اين کهن سرزمين، 
داستان تمدن هايي را در خود جاي داده اند که در برگيرنده 
نقوش انسان نما، جانورسان، گياهي، انتزاعي و سمبوليک 
است که داراي شباهت هاي ظاهري نمادين و يکساني با 
يکنواختي و پراکندگي هاي متفاوت در نقاط مختلف ايران 
سنگ  ميان  در  متفاوت  جانوري  گونه هاي  نمايش  است. 
نگاره ها و نقوش صخره اي بيانگر گونه هاي جانوري موجود 
در آن مناطق است که عموما به شکل نمادين طراحي و 
حک شده اند و بيانگر ارزش و اهميت و جايگاه ويژه اين 
جانوران در زندگي انسان آن دوران است که زندگي او 
مبتني بر کوچ نشيني، دامداري و شکار اين حيوانات  يا  
دست يافتن به راهي براي اهلي کردن اين جانوران بوده 
بسيار  شباهت  جانوران  اين  نقوش  طراحي  نحوه  است. 
تاريخ  از  زيادي دارد بر نقوش جانوري سفال هاي پيش 
که خود بيانگر تأثيرات فرهنگ هاي کوچرو و يکجانشيني 
است که در نقاط مختلف ايران ساکن بوده اند. محوطه مورد 
ايران  اين پژوهش «شترسنگ»، مانند اغلب نقاط  مطالعه 
داراي نقوش صخره اي منحصر بفردي است با پراکندگي 
متفاوت بر روي تخته سنگ هايي منحني شکل با ترکيبات 
عنصر آهن و نقوش صخره اي انتزاعي و سمبوليک از نوع 
پيتروگليف. بيشترين نقوش قابل مشاهده در تخته سنگ 
اصلي موجود در منطقه و نيز بر روي سطح سنگ هاي 
پراکنده در محوطه، نقوش جانورسان با تمرکز بر نقش 
بزکوهي است به همراه تعدادي نقوش انسان نما احتماال 
سوار بر شير، اسب، يوزپلنگ  يا  انسان در حال شکار نيز 
در بين اين نقش ها قابل مشاهده است. وجود اين نقوش 

نشان از ديرينگي سکونت انسان در اين محوطه دارد.
هدف اصلي اين پژوهش، معرفي و شناخت سنگ نگاره هاي 
و  شباهت ها  وجود  بيد)و  «شترسنگ»( درخت  محوطه 
تفاوت هاي شاخص نقوش جانورسان (بز کوهي) اين منطقه 
در قياس با نقوش متنوع اين جانور در ساير نقاط ايران 

است. سواالت پژوهش عبارت است از :  ۱. نقوش بزکوهي 
در سنگ نگاره هاي منطقه شترسنگ داراي چه ويژگي هايي 
است؟ ۲. بين ساختار طراحي، اجرا و تنوع نقوش بزکوهي در 
منطقه مورد مطالعه اين پژوهش چه شباهت ها و تفاوت هاي 
شاخصي با ساير نقوش سنگ نگاره هاي ايران، وجود دارد؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق شناخت بخشي از سنگ نگاره 
هاي جغرافيايي شمالشرقي ايران به عنوان نشانه هايي از 

سكونت انسان قبل تاريخ مي باشد.

روش تحقيق
ابزار  با  جستار پيش رو به صورت توصيفي-تحليلي و 
جمع آوري اطالعات بصورت کتابخانه اي و ميداني انجام 
محوطه  شناسايي  از  پس  ميداني  روش  در  است.  شده 
در  پيمايشي  صورت  به  بيد»  «درخت  يا  «شترسنگ» 
توجه  با  پژوهشگر   ،۱۳۹۸ ماه  شهريور  نيمه  اول  هفته 
محوطه  سنگ هاي  درتخته  موجود  نقوش  پراکندگي  به 
شناسايي شده، فريم هاي بسياري از پراکندگي اين نقوش 
را به صورت مجموعه نقوش  يا  تک تصوير عکاسي کرده 
است. با توجه به تعداد زياد تصاوير و شباهت ساختار 
ظاهري و نوع طراحي و حکاکي اين نقوش و نيز به علت 
به جهت آسيب هاي  منطقه  در  نقوش  کامل  نبودن  خوانا 
جدي انساني و فرسايش جوي، تعداد معدودي از تصاوير 
صرفا جهت نمونه در اين پژوهش ارائه شده است. براي 
شده  ارائه  نقوش  طراحي  ساختار  بهتر  شدن  مشخص 
شکل  به   نقوش  خطي  طراحي  بيشتر،  تطبيق  قابليت  و 
نرم افزاري نيز استخراج شده است. تصاوير عکاسي شده از 
جهت تکنيک و ساختار طراحي نقوش مورد تجزيه و تحليل 
قرار گرفته اند و داده هاي محقق با يافته هاي نقوش مشابه 
ساير پژوهشگران در برخي از محوطه هاي تاريخي ايران 
مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفته است. به طور تقريبي 
حدود ۸۰ سنگ نگاره در منطقه «شترسنگ» موجود است 
که جامعه آماري اين پژوهش را نقوش بزکوهي موجود 
اين نقش در ساير  در منطقه مورد پژوهش و پراکندگي 
نقاط ايران مانند مناطق« اسبقته يزد» با ۱۷ صخره نگاره، 
با  رضوي  خراسان  استان  در  «جربت»  سنگ نگاره هاي 
حدود ۱۰۰۰ سنگ    نگاره ، «دره نگاران» در سراوان با حدود 
استان کرمان،  فيروزجان» در  تپه «شاه  نقش مجزا،   ۱۷
«الخ  منطقه  در  جنوبي  خراسان  استان  سنگ نگاره هاي 
مزار» با حدود ۳۰۷ سنگ نگاره، سنگ نگاره هاي «آسو» با 
۵۱ نقش و سنگ نگاره هاي منطقه « ارِگس سفلي» از توابع 
بخش زند شهرستان مالير با مجموع ٩٤ سنگ نگاره، را در 
بر گرفته است. روش تجزيه و تحليل داده ها به صورت کمي 
و کيفي انجام شده است. عالوه بر اين، ساختار طراحي و 
تنوع در اجراي نقوش سنگ نگاره در مناطق مختلف ايران 
و منطقه «شترسنگ»، مورد ارزيابي قرار گرفته است و در 
جدول هاي ارائه شده تطبيقي، نقوش مورد ارزيابي و تحليل 
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کيفي قرار گرفته است. در انتها بر اساس داده هاي محقق و 
مقايسه هاي انجام شده بر روي نقوش مشابه ارائه شده در 
تحقيقات ساير پژوهشگران در حيطه هنر سنگ نگاره و نيز 
بررسي نقوش حيواني بزکوهي با نقوش بزکوهي بر جاي 
ايران نيز، مورد  مانده از برخي ظروف و مجسمه ها در 

مقايسه قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
در مقاله اي تحت عنوان "بررسي و مطالعه سنگ نگاره هاي 
نويافته دشت توس" محمود بختياري شهري (۱۳۸۸)، در 
مجله مطالعات باستانشناسي، در پاراگرافي و نيز بخشي از 
جدول ارائه شده در پژوهش خود بصورت خالصه تنها به 
تعداد تقريبي نقوش موجود در سنگ نگاره هاي "شترسنگ" 
به صورت مستقيم اشاره کرده  است. اگرچه اداره ميراث 
که  را  مفيدي  ثبت شده  اطالعات  و  اسناد  مشهد  فرهنگي 
توسط کارشناس مربوطه انجام شده است در اختيار دارد؛ 
علي رغم پيگيري هاي مکرر پژوهشگر، حاضر به همکاري و 
در اختيار گذاشتن اطالعاِت الزم نشده است. عدم دسترسي 
به داده هاي باستانشاسي منطقه پژوهشگر را بر آن داشته 
است تا صرفا متمرکز شود بر نقوش جانورسان(بزکوهي) 
سنگ نگاره ها که متأسفانه با تصاوير ناشيانه و غيرحرفه اي 
انسان معاصر آميخته شده و بشدت در معرض آسيب قرار 

گرفته است.
اولين  اشاره شده است،  به آن  آنچه در پژوهش ها  طبق 
پژوهش در ارتباط با نقوش سنگ نگاره ها در ايران، توسط 
گروهي از زمين شناسان ايتاليايي در (۱۹۵۸) در منطقه" 
است  شده  انجام  ايران  بلوچستان  و  سيستان  در  گز" 
در  پژوهش ها  اما  و جانجان، ۱۳۹۱: ۱۲۲).  (بيک محمدي 
ارتباط با سنگ نگاره ها  يا  صخره نگاره هاي خراسان که 
با اهداف پژوهش پيش رو در ارتباط بيشتري است براي 
اولين بار توسط جمال رضايي و صادق کيا(۱۳۳۰)، در 
گزارشي با عنوان"مطالعات باستانشناسي "کال جنگال" در 
خراسان جنوبي" توسط انجمن ايرانويج، انجام شده است 
نيز شده  منطقه  اين  اشکاني  کتيبه هاي  باعث خوانش  که 
گزارشي  قالب  در  پژوهشي  طرح  ترين  جامع  اما  است. 
منتشر نشده با عنوان "بررسي ومطالعه باستانشناسي و 
استان  انسان شناختي نقوش صخره اي (سنگ نگاره هاي 
فرهنگي،  ميراث  سازمان  آرشيو  در  جنوبي)"  خراسان 
صنايع دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي توسط 
حميد رضا قرباني(۱۳۹۲)، صورت گرفته است که منجر به 
شناسايي و رمزگشايي۲۰ نوع از سنگ نگاره هاي اين استان 
شده است. در مقاله"تحليل سنگ نگاره هاي محدوده تاريخي 
فصلنامه  جنوبي"،  خراسان  استان  در  بزرگ،  خراسان 
علمي پژوهشي خراسان بزرگ در شماره شش از دوره 
۲۱، حميدرضا قرباني، سارا صادقي و حسن هاشمي زرج 
آباد(۱۳۹۴)، به تفصيل ۷۴۹ نقش نگاره را در ۲۰ منطقه در 

استان خراسان جنوبي واکاوي کرده اند. آنها در پژوهش 
خود نقوش موجود در اين مناطق را در اشکال انساني، 
حيواني و نقوش انتزاعي از جهت مفاهيم و شرح عمومي 
نقوش مورد بررسي قرار داده اند و گاه نگاري محوطه هاي 
مورد پژوهش خود را به سه دوره پيش از تاريخ، تاريخي 

و اسالمي تقسيم کرده اند. 
مسعود رشيدي نژاد و مهدي زمانيان(۱۳۸۸)، در  مقاله  
خود "بررسي سنگ  نگاره هاي نويافته مزرعه حاج مد و 
شناس،  باستان  پيام  نشريه  در  همدان"  بيک  مراد  دره 
شماره شش از دوره يازدهم، نگاره هاي انسان نما را در 
"دره مراد بيک" به پنج نمونه و نگاره هاي جانورسان را به 
۳۶ نمونه که در برگيرنده جانوران مختلفي است، تقسيم 
نمونه  دو  معرفي  به  پژوهش  اين  در  همچنين  کرده اند. 
سنگ  نگاره به شيوه باستاني و امروزين نيز اشاره شده 
است. پژوهشگران، در نتايج خود نقوش موجود در سنگ  
نگاره هاي مناطق مورد مطالعه خود را به سه دسته انسان 
پژوهش  است.  کرده  تقسيم  سمبليک  و  جانورسان  نما، 
گسترده مرتضي فرهادي(۱۳۷۷)، با عنوان"موزه هايي در 
باد: معرفي مجموعه عظيم سنگ نگاره هاي نويافته تيمره"، 
اجتماعي، شماره هفتم و  فصلنامه علمي پژوهشي علوم 
هشتم، شايد يکي از غني ترين پژوهش هايي است که به 

موضوع سنگ نگاره هاي ما قبل تاريخ در ايران مي پردازد.
در کتاب "سنگ   نگاره هاي شرق مرکزي ايران"، حميد رضا 
واکاوي و  به  تفصيل  به  قرباني و سارا صادقي(۱۳۹۵)، 
منطقه  در  موجود  صخره اي  مختلف  نقوش  بندي  دسته 
نقوش  فراواني  با  است  منطقه اي  که  خراسان  شرق 
صخره اي متنوع، پرداخته اند. پژوهشگران فصل سوم کتاب 
را به بررسي و سير تحول نقش بزکوهي در منطقه مورد 
پژوهش خود اختصاص داده اند. محققان همچنين در اين 
بخش از مطالعات خود به مقايسه نقش  بزکوهي با نقوش 
سفال ها، ظروف سيمين عصر ساساني و ... پرداخته اند که 
بخشي از اطالعات اين کتاب مطالب ارزنده اي را در راستاي 
موضوع مورد پژوهش اين مقاله با تأکيد بر "نقش بزکوهي"، 

در اختيار پژوهشگر قرار داده است.
 فرهادي، در پژوهش خود به تفضيل به اشکال و نمادهاي 
مختلفي که در سنگ نگاره هاي "تيمره" وجود دارد، پرداخته 
است و برخي از آنها را با نمونه هاي موجود در کشورهاي 
ديگر مقايسه کرده است. محقق در بخشي از پژوهش خود 
به بررسي نقش بزکوهي خصوصا بزکوهي نر(کل) اشاره 
مي کند که يکي از منابع اصلي شکار در آن منطقه بوده است 

و با پژوهش پيش رو همسو است. 

مباني نظري پژوهش
-تاريخچه هنر صخره اي (سنگ نگاري)

از  نمونه هايي  ناميده اند،  هنر صخره اي  امروزه  که  آنچه 
هنر انساني است که هنوز موفق به کشف خط نشده است. 



با حضور انسان هوشمند، بر بدنه صخره ها که شايد اين 
صخره ها بهترين و اولين تکيه گاهي مناسبي است براي 
خلق آثار انسان آن روزگار، هنر صخره اي آغاز شد. اين 
نوع خاص از هنر با شکل گيري ارتباطات و اختراع خط 
حضور کمرنگ تري پيدا کرد و رفته رفته به فراموشي 
سپرده شد(قرباني و همکاران، ٥٨:١٣٩٤). نقوش صخره اي 
تصاوير حاوي پيام ها و روايت هايي است که بخش تاريک 
زندگي انسان عصر پارينه سنگي تا دوران معاصر را با 
مطالعات باستانشناسي، مردم شناسي، نمادشناسي، زيست 
براي ما روشن خواهد  شناسي، جامعه شناسي و غيره 
کرد. خاستگاه و زادگاه اولين نمونه هاي بدست آمده از هنر 
صخره اي را مي توان قاره اروپا، خصوصًا آثار بدست آمده 
از غارهاي مرز بين اسپانيا و فرانسه دانست. با وجود اينکه 
نقوش صخره اي بسياري را در مناطق مختلفي از جهان 
مانند ايتاليا، هند، آرژانتين، سوئد، کلمبيا، شيلي، پرو، نيجريه 
و نقاط ديگري در دنيا، مي توان مشاهده کرد، در قسمت هاي 
نيز  ايران  غرب  و  مرکزي، جنوب  کوهستان هاي شرقي، 
گنجينه هاي عظيمي از آثار صخره اي، قابل مشاهده است 
که در برگيرنده نقوش انساني، حيواني، گياهي و انتزاعي 
است(همان، ٥٨-٥٩). نکته قابل توجه در ارتباط با نقوش هنر 
صخره اي اين است که اين نقوش با توجه به پراکندگي هاي 
از  دارند  ايران  و  جهان  مختلف  نقاط  در  که  گسترده اي 
داراي  نيز محتوي و معنا  يا فرم و  جهت ريخت شناسي 
شباهت هاي يکساني است (مالصالحي، سعيدپور، مومني 
و بهرامزاده، ١٣٨٦: ٣٥). در دسته بندي نقوش صخره اي 
طبق نظر محققان سه گونه نقوش و نگارينه هاي صخره اي 
وجود دارند که به ”پتروگليف“ يا کنده کاري، ”پيکتوگراف“ 
يا رنگين نگاره و نيز ”ژئوگليف“ دسته بندي مي شوند. اما 
در بين دو گونه اول نامبرده شده که بيشتردر ايران قابل 
مشاهده است، نقوش صخره اي ايران بطور عمده در قالب 
نقوش پتروگليف قرار مي گيرند(همان:٥٩). همچنين، نقوش 
صخره اي مورد مطالعه اين پژوهش در منطقه ”شترسنگ“ 
در خراسان رضوي نيز جز نقوش ”پتروگليف“ قرار دارند 
که عموما با ابزاري نوک تيز به عمق ٢ تا ٣ ميلي متر بر 

روي سنگ کندکاري و خراشيده شده اند.

ويژگي ها و موقعيت جغرافيايي برخي از سنگ نگاره هاي 
مناطق مختلف ايران

سنگ نگاره ها يکي از قديمي ترين نقوش برجاي مانده از 
پراکندگي هاي  داراي  که  است  تاريخي  مختلف  دوره هاي 
متفاوتي در نقاط مختلف ايران و جهان است. کشور ايران 
از نظر فراواني هنر صخره اي، خصوصا سنگ نگاره بسيار 
با  ارزشمندي است  داراي مجموعه هاي  ثروتمند است و 
نقوشي با پراکندگي هاي متنوع در اغلب مناطق ايران مانند 
ايران، مناطق جنوبي  مناطق شمال غرب، مناطق مرکزي 
(جنوب شرقي و شرق مياني) و... که در برخي از نقاط ايران 

هنوز سنگ نگاره هايي بسياري وجود دارند که شناسايي 
به  انتظار جستجوي پژوهشگران عالقمند  نشده اند و در 
سنگ نگاره هاي  تمامي  کلي  صورت  به  است.  حيطه  اين 
جهان معموالًٌ به دو شکل کنده نگاره و رنگين نگاره ايجاد 
شده اند که هر دو نمونه در بين صخره نگاره هاي ايران 
قابل مشاهده است. اما بر طبق بررسي هاي پژوهشگران 
ترسيم  نگاره  کنده  شيوه  به  ايران  سنگ نگاره هاي  اغلب 
برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  کميت  جهت  از  که  شده اند 
هستند (مرداني ولنداني،١٣٩٢: ٢). به جهت قدمت تاريخي 
مي توان به اين نکته اشاره کرد که منطقه کوهدشت لرستان 
ايران  در برگيرنده اولين سنگ نگاره هاي بدست آمده در 
است   ٨٠٠٠ تا   ٦٠٠٠ حدود  بين  قدمتي  داراي  که  است 
(فرهادي،١٥:١٣٧٧). در ادامه مطالب اين بخش به نقوش 
اشاره  ايران  مناطق  از  برخي  موجود در سنگ نگاره هاي 
شده است و تصاوير پراکندگي جغرافيايي سنگ نگاره هاي 
مناطق اشاره شده به تفکيک در جدول شماره يک، ارائه 

شده است.
در منطقه کوهستاني در فاصله ٢٠٠متري جنوب شرقي 
روستاي ارِگس سفلي از توابع بخش زند شهرستان مالير 
در   A دو مجموعه در  همدان سنگ نگاره هايي  استان  در 
نگاره و مجموعه B در بخش  با ٣٧  بخش جنوب غربي 
غربي با يک مجموعه منسجم حدود ۵۷ نگاره، قابل مشاهده 
است. سنگ نگاره هاي اين محوطه در دو مجموعه هندسي، 
نقوش  ميان  در  شده اند.  بندي  دسته  جانوري  و  انساني 
سنگ نگاره هاي"ارِگس سفلي“، تعداد محدود و نماديني از 
نقوش هندسي نيز قابل مشاهده است. در حالي که تعداد 
قابل توجهي از نقوش موجود در منطقه اختصاص دارد به 
نقوش جانورسان مانند نقش بز (در حالت ها و با طراحي 
انساني  نقوش  و  سانان  سگ  خانواده  و  اسب  مختلف)، 
درحال شکار، سوار بر اسب  يا  انسان هايي پياده با کمان و 
نيزه؛ به دور از هرگونه نوشتار وعاليم  نگارشي. نقوش اين 
سنگ نگاره ها به شيوه کوبه اي بر روي سطح سنگ هايي از 
جنس سنگ آهن به صورت حکاکي با ضربات پي در پي، 
به دور ازهرگونه حجم و ُبعد به شيوه ساده و فاقد هيچ 
تزئين يا جزئياتي مصور شده است. نقش بزکوهي نسبت 
به ساير نقوش از جهت کمي بيشترين تعداد را با فاصله 
زياد و با پراکنش در محوطه ارگس، به خود اختصاص داده 
است. در ارتباط با ساختار طراحي اين جانور بايد به اين 
نکته اشاره کرد که بزها داراي شاخ هاي کماني و بلندتر از 
اندازه واقعي و بدون تناسب نسبت به بدن و نيز شاخ هايي 
طراحي  دارد،  ادامه  جانور  دم  نزديک  تا  که  هاللي شکل 
شده اند. شاخ ها عموما به صورت دوتايي و در اکثر موارد 
با استفاده از قانون پرسپکتيو ترسيم شده اند. عالوه بر اين، 
ترسيم حيوانات از جمله بزکوهي به صورت نيم رخ و به 
دور از حالت سه بعدي از ديگر ويژگي هاي سنگ نگاره هاي 
اين محوطه است. اکثر حيوانات از جمله بزها با کمترين 

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 
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تحرک به صورت ساکن طراحي شده اند. از جهت تاريخي با 
مقايسه سنگ نگاره هاي اين محوطه به جهت ريخت شناسي 
با نمونه هاي سنگ نگاره هاي شناسايي شده در منطقه همدان 
و نيز در مقايسه با ساير نقاط ايران، به جهت سبک حکاکي 
دليل  به  از هزاره چهارم  نگاره هايي که  و ريخت شناسي 
تعامالت فرهنگي گسترده بر جاي مانده است؛ با رعايت 
احتياط قدمت سنگ نگاره هاي دو مجوعه A و B محوطه 
ارِگس را مي توان به دوان تاريخي عصر اشکاني و بعد از 

آن نسبت داد(بيک محمدي و همکاران،١٣٨:١٣٩١-١٣١).
محدوده  در  جربت  روستاي  غرب  کيلومتري  نه  در 
شهرستان جاجرم، در قسمت شمال شرق کشور يکي از 
مناطق مهم صخره اي ايران و منطقه جغرافيايي خراسان 
شمالي وجود دارد. در محوطه اي به طول بيش از ٥٠٠ متر، 
تعداد حدود ١٠٠ قطعه سنگ که به طور تقريبي در برگيرنده 
حدود هزار سنگ نگاره قابل شناسايي است، پراکنده شده اند. 
نقوش سنگ نگاره هاي اين محوطه برطبق يافته هاي پژوهش 
مرداني ولنداني(١٣٩٢)، شامل پنج دسته جانورسان، انسان 
نما (به همراه ابزار و وسايل شکار)، هندسي، انتزاعي و 
نقوش کتيبه اي است. در مجوعه سنگ نگاره هاي "جربت"، 
نقوش  ايران،  مختلف  مناطق  سنگ نگاره هاي  اغلب  مانند 
جانورسان مانند بزکوهي، بيشترين حجم سنگ نگاره ها را 
به خود اختصاص داده است. همچنين پژوهشگر به اين نکته 
اشاره کرده است که در اين محوطه بزهاي کوهي با ابعاد و 
ساختار طراحي متفاوت قابل شناسايي است که اغلب بزها 
با شاخ هايي بسيار بلند با اغراق در نسبت بين شاخ و بدن 
جانور طراحي شده است. وجود نقوش حيوانات اهلي و نيز 
وجود نقش سگ نشان از ويژگي زندگي دامداري و چوباني 
است؛ عالوه بر اين، نقوش بر جاي مانده از ابزار آالت شکار 
مانند تير و نيزه، شمشير، کمان و حتي تفنگ يکي از داليل 
زندگي مبتني بر شکار در محوطه مورد پژوهش را نشان 
مي دهد. نقوش ايجاد شده به شيوه کوبشي و در مواردي 
با تکنيک خراش بر سطح سنگ، ايجاد شده است. به جهت 
گاه نگاري نقوش بر جاي مانده در سايت "جربت" در طول 
دوره زماني متوالي، از عصر مفرغ جديد تا دوران اسالمي 

را شامل شده است (٢-٨). 
سنگ نگاره هاي بدست آمده از قسمت هاي غربي "تپه شاه فيروز" 
کرمان که تپه اي است سنگي در ميانه دشتي بين تپه ها و 
کوه هاي جنوب شرقي شهرستان سيرجان و کوههاي شمال 
شرقي؛ يکي از کهن ترين آثار فرهنگي و هنري بدست آمده 
در استان کرمان است که از ديدگاه تاريخي و هنري حائز 
اهميت است. نقش بزکوهي و درخت سرو در کنار يکديگر 
عالوه بر اينکه بر سنگ نگاره هاي "تپه شاه فيروز" مي توان 
مشاهده کرد، بر نقوش سنگ هاي صابوني باقي مانده از 
تمدن جيرفت نيز، نقش بسته است. تشابه افکار و اشتراکات 
فرهنگي، عقايد و باورها يکي از داليل تشابه نقوش موجود 
در اين منطقه در دوران هاي مختلف است. انسان آن عصر 

نقوش  بيشترين  که  بزکوهي  نقش  به تصوير کشيدن  با 
حيواني موجود در محوطه را به خود اختصاص داده است 
و نيز وجود نقش درخت در بين ساير نقوش گياهي موجود 
در سنگ نگاره ها، اهميت و فراواني اين نقوش را در ارتباط 
با زندگي بشر آن دوران مصور کرده است. نقوش موجود 
در منطقه نشاني است از طبيعت حاکم بر منطقه و محيط 
پيرامون زندگي انسان آن دوران که تأثير بسيار زيادي 
بر نحوه تفکر خالق آن نقوش داشته است و نيز نشاني 
است از اهميت و وجود زيست گاه مناسب اين جانوران در 
منطقه هليل رود. به جهت اقليم گرمسيري و رطوبت موجود 
در منطقه جيرفت عالوه بر نقش بزکوهي، شتر، اسب و 
خانواده سگ سانان، نقش جانوراني مانند عقرب، مار در 
بين نقوش بر جاي مانده قابل مشاهده است. نقش بزهاي 
مصور شده به صورتي انتزاعي، با بدني کشيده به صورت 
خطي و گاه بدن اين جانور به صورت تو خالي با طراحي 
ابعاد متفاوت و به صورت تکي و  با  محيطي، شاخ هايي 
دوتايي، منحني و خم شده به سمت عقب، به همراه دو  يا  
چهار پا (دو پا در قسمت عقب و دو پا در قسمت جلوي 
بدن جانور و گاه نمايش چهار پا در طول بدن بز) و بدني 
با تحرک کم، مصور شده است. در ارتباط با گاه شماري 
نقوش سنگ نگاره هاي اين محوطه به اين نکته مي توان اشاره 
کرد که کهن ترين نقوش موجود در منطقه نشاني است از 
عصر کمانداري و شکار که با اهميت تدريجي کشاورزي 
بين  در  نيز  گياهي  نقوش  دوران،  آن  انسان  زندگي  در 
نقوش سنگ نگاره ها به تدريج متداول شده است(صفاران 

و کامراني نژاد سيرجاني، ١٣٩٧:١٤-١٦). 
در منطقه پشتکوه در جنوب غربي استان يزد در روستاي 
شواز، مزرعه اي با نام «اسبقته» يا «هسبخته» وجود دارد. 
روي  بر  سنگ نگاره  از  مجموعه اي  «اسبقته»  مزرعه  در 
سطح ١٧ صخره داراي پراکندگي است که شامل نقوش 
جانورسان، انسان نما، نقوشي مثل دايره، ضربدر، صليب، 
گردونه مهر، سه زانويي چرخان، نقوش فنجاني و نقوش 
انتزاعي است. نکته قابل توجه در سنگ نگاره هاي اين منطقه 
(صخره شماره هشت) وجود خط کوفي ساده، خط نسخ و 
خط کوفي بنايي در کنار نقوش بسيار قديمي تر و باستاني 
است. شيوه اجرايي نقوش موجود در محوطه "اسبقته" به 
شيوه حکاکي توپر و در مواردي به صورت محيطي، به 
شکل استيليزه با خطوطي بسيار ساده و به شيوه انتزاعي 
به تصوير در آمده است. در بين نقوش موجود در محوطه، 
با پراکندگي متفاوت بر روي صخره هاي موجود، بزکوهي 
بيشترين نقوش حک شده را به خود اختصاص داده است. 
وجود تفاوت رنگي قابل مشاهده در بين سنگ نگاره هاي 
اسبقته، نشان از حکاکي اين نقوش در فاصله زماني متفاوت 
فرسودگي،  اثر  بر  تر  قديمي  بسيار  نقوش  برخي  است. 
اکسيد شدن و هوازدگي بشدت آسيب ديده و به راحتي 
قابل خوانش نيست. در کنار نقوش قديمي تر نقوش مربوط 



به دوران اسالمي و حتي معاصر نيز به تصوير در آمده 
است. بر اساس نقوش مختلف موجود در محوطه و ريشه 
وجود  مانند  موجود  تاريخي  اسناد  طبق  بر  نقوش  يابي 
ابزار آالت شکار يا اشاره به زمان اهلي شدن حيواني مانند 
بزکوهي، محقق تاريخ تقريبي اين نقوش را به حدود٩٥٠٠ 
تيره تر و هزار  از ميالد براي نقوش  تا ٨٠٠٠ سال قبل 
اول پيش از ميالد را تاريخ تقريبي نقوش جديدتر تخمين 
زده است. همچنين در بين نقوش سنگ نگاره هاي محوطه 
"اسبقته"، نقوشي مربوط به آيين مهرپرستي و نيز در کنار 
نقوش بسيار قديمي تر، دو کتيبه تاريخدار مربوطه به قرن 
هشتم هجري نيز مصور شده است (آيتي زاده،٨٧:١٣٩٣ 

.(٨٠-
غربي  کيلومتري شمال  فاصله ۳۶  در  نگاران»  «دره  در 
دهستان ناهوک و حدود۷٠ کيلومتري شهرستان سراوان و 
در رشته کوه هاي سياهان، در بين دره هاي پر آب و با صفا 
در انتهاي دشت آبرفتي ناهوک، مجوعه اي از سنگ نگاره هاي 
در قسمت  نقش مجزا  با حدود١٧  و سمبوليک  نظير  بي 
جنوبي دره ناهوک باستفاده از متريال ها وکاني هاي رنگي 
طبيعي مانند منيزيم، يا اکسيد آهن که با طيفي از رنگ هاي 
است، شناسايي شده  نقاشي شده  تا سياه  تيره  قهوه اي 
است. ويژگي قابل اهميت سنگ نگاره هاي منطقه "ناهوک" در 
تجمع بيش از هزار نقش مصور شده در محدوده کوچکي 
از اين دره سرسبز است که اين سنگ نگاره ها را مي توان به 
عنوان بزرگترين مجموعه شناخته شده در ايران با قدمتي 
(هزاره  پارينه سنگي  به عصر  مربوط  و  هزار ساله   ۱۰
اولق. م.) دانست که در سال ١٣٨٢ ثبت ملي شده است. 
باستانشناسان، نقوش موجود در"دره نگاران"را که اغلب 
شامل نقش هاي انساني و حيواني است را به جهت تاريخي 
به سه دوره قديم، ميانه و جديد دسته بندي کرده اند. ويژگي 
منحصر به فرد نقوش اين منطقه که بيشتر انسان هايي(با 
لباس  يا  بدون لباس؛ همچنين انسان بالدار شبيه عقاب) در 
حال جنگ و سوار بر حيواناتي چون اسب، گاو کوهاندار 
يا حيوانات ديگر است، نشان از ورود مهاجران و مهاجمان 
در اول هزاره قبل از ميالد به اين سرزمين است. غير از 
نقوش انساني نقوش جانورسان چون بزکوهي، قوچ، جبير، 
گاو کوهاندار، شتر دوکوهان، گاوميش، سگ، روباه، گوره 
خر ايراني (االغ وحشي)، مار، پلنگ، يوزپلنگ، حيواني شبيه 
تعداد  فنجاني،  نقوش  مانند  انتزاعي  نقوش  خوار،  موچه 
در  نيز  شکسته  صليب  نقش  و  گياهي  نقوش  محدودي 
ميان نقوش موجود در سنگ نگاره ها مشاهده شده است. 
نگاران“  نقوش حيواني موجود در محوطه“دره  ميان  در 
که مانند ساير سنگ نگاره هاي مناطق مختلف ديگر ايران 
و جهان، بيشترين نقوش را به خود اختصاص داده است، 
نقش بزکوهي بيش از ساير نقوش جانورسان قابل مشاهده 
است. اندازه نقوش حيواني حک شده در "دره نگاران" حدود 
١٥ تا ٢٠ سانتي متر است. قدمت کهنترين نقوش موجود در 

منطقه را به حدود هزاره هاي چهارم تا هشتم ق.م نسبت 
داده اند در حالي که اغلب نقوش متعلق به دوره ميانه حدود 
١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سال ق. م است(بزي و حاتم، ١٣٩٢: ٩-٧).

فرهنگي  بار  بودن  دارا  علت  به  جنوبي  خراسان  استان 
است.  متفاوتي  فرهنگي  نشانه هاي  و  آثار  داراي  غني 
بخش هاي  در  مانده  جاي  بر  اي(سنگي)  صخره  نقوش 
مختلف استان داراي پراکندگي متفاوتي در مناطقي مانند 
سنگ نگاره هاي "آسو" (بخش مرکزي بيرجند) با ۵۱ نقش 
حيواني، انسان نما، نمادين و ابزار آالت، "الخ مزار" که از مهم 
ترين مراکز تمدن بشر(جنوب شرقي بيرجند با کتيبه هايي 
مربوط به عصر ساساني، اشکاني و دوران پيش از تاريخ تا 
عصر معاصر) با مجموع نقوش و کتيبه هاي شناسايي شده 
در منطقه با ٣٠٧ مورد، سنگ نگاره هاي"رامنگان" (بخش 
مرکزي شهرستان سر بيشه)، سنگ نگاره "جاده اسد آباد" 
(در کيلومتر پنج جاده اسديه به طبس)، سنگ نگاره "تنگه 
پنجه شير" (توابه شهرستان نهبندان) و سنگ نگاره "دره 
نقش  است.  نهبندان)،  شهرستان  شوسف  (بخش  انجير" 
مايه هاي برجاي مانده از شش محوطه نام برده شده شامل 
نقوش انسان نما، جانورسان، هندسي يا نمادين، گياهي، 
نقوش ابزارآالت مختلف مانند تير و کمان، کتيبه هاي برجاي 
مانده از عصر ساساني و اشکاني و نيز خطوط تصويري، 
است. عمده نقوش بر جاي مانده از صخره" الخ مزار" شامل 
نقوش حيواني است که طبق برداشت هاي باستانشناسان 
به دو دسته پستانداران (شير، قوچ، بزکوهي،گاو و...) و 
شده اند.  تقيسم  نامشخص)  و  کبوتر  (طاووس،  پرندگان 
درارتباط با تطبيق نقوش جانورنما در محوطه الخ مزار 
خراسان  استان  در  شده  اشاره  محوطه  پنج  نقوش  با 
جنوبي مي توان به وجود حيواناتي مانند شير، اسب، گرگ، 
بزکوهي، سگ، گوزن و برخي از نقوش حيواني ديگر که به 

مختلف  مناطق  پراکندگي جغرافيايي سنگنگاره هاي  تصوير ١. 
ايران. مأخذ: نگارنده.
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ويژگي هاي نقش بز در مناطق مختلف ايران

سنگ نگاره                     نقوش محوطه        سنگ نگاره         نقوش محوطه       

     
 

 

نقش بز با طراحي 
متفاوت شاخ، منطقه 

 ،Bارگس سفلي
مالير-همدان،(بيک 

محمدي،جانجان؛ بيک 
محمدي، ۱۳۹۱).    

نقش بز، منطقه 
کمرمقبوال، خراسان 

رضوي(نگارنده، 
.(١٣٩٨

     

نقش بزکوهي، 
ميمند کرمان

(نادعليان،١٣٨٦).

نقش بز کوهي و نيز 
صحنه شکار دسته 

جمعي در دره نگاران 
در ناهوک

(بلباسي، ١٣٩٨).

نقوش انساني و بز 
در سنگ نگاره هاي 

ارسباران(محمدي 
قصريان،١٣٩٤).

 

نقش بز کوهي و 
درخت سرو، صخره 

نگاره تپه فيروز جان، 
جيرفت( صفاران و 

همکار١٣٩٧).
نقوش حيواني با 

تمرکز بر نقش بز، 
محوطه نخلستان، 

بيرجند(قرباني، ۱۳۹۲).

نقش بز در سنگ نگاره 
هاي قروه،کردستان 
(محمدي  قصريان،

.(١٣٩٤

نقش بز، منطقه بيژائم، 
بيرجند، خراسان 

جنوبي(قرباني،١٣٩٢).

نقش بز در  سنگ 
نگاره هاي مدي، 

مشکين شهر(١٣٩٧).

انسان در حال شکار 
و استفاده از ابزار 

کمان، منطقه ميمند، 
کرمان(فرهادي١٣٧٧).

نقش بزکوهي، سنگ 
نگاره هاي جربت، 

بيرجند، خراسان 
جنوبي(قرباني و 

همکار،١٣٩٤).

بزهاي کوهي 
در حال نبرد، 

سنگ نگاره آسو،  
بيرجند(قرباني،١٣٩٢).

نقش بز، سنگ نگاره 
هاي تيمره، لرستان  

(فرهادي،١٣٧٤).

شکار بز کوهي، دره 
شاه فيروز، سيرجان 

(فرهادي،١٣٧٧).

نقوش بز کوهي، 
سنگ نگاره اسبقته 

يزد(آيتي،١٣٩٣).

جدول شماره ١. ويژگي هاي نقش بز در برخي مناطق مختلف ايران، مأخذ: نگارنده.



راحتي قابل شناسايي نيستند، اشاره کرد. نقوش اجرا شده 
در ساير مناطق استان خراسان جنوبي به شيوه کوبشي 
يا کنده نگاره، با وارد کردن ضربه هاي ممتد  يا  با ايجاد 
خراش بر روي سطح سنگ، حک شده است. نقش بزکوهي 
که بيشترين نقوش حيواني را در بين سنگ نگاره هاي استان 
خراسان جنوبي به خود اختصاص داده است به دو روش، 
استليزه با طراحي بدن جانور به صورت يک خط افقي و 
نمايش اعضا بدن با خط هاي مورب و در طراحي برخي 
از نقوش از روش واقع گرايانه با نمايش جزييات، استفاده 
شده است. نقوش بز در محوطه هاي اشاره شده داراي تنوع 
ساختار طراحي و شيوه حکاکي است. تاريخ تقريبي نقوش 
موجود در شش منطقه مورد پژوهش با رعايت احتياط 
مربوط به عصر آهن تا عصر اشکاني، است (صادقي و 
همکاران،٥٧:١٣٩٤-٦٥). در ادامه مطالب اشاره شده، در 
تصوير ١، نقشه پراکندگي سنگ نگاره هاي شناسايي شده 
در برخي از مناطق مختلف ايران، همچنين جدول مقايسه اي 
تصوير نقش بزکوهي در برخي از نقاط ايران نيز در جدول 

١ ارائه شده است. 

نقش مفهومي بز 
انسان هنرمند پيش از تاريخ عمومًا سعي بر نقاشي، حاکي  يا  
ساخت مجسمه هاي حيواناتي داشته است که اين حيوانات، 
تأثير بسزايي در امور زندگي روزمره و معيشت انسان 
داشته است. گاه بنا بر باورها و تفکرات قومي آن مردمان، 
بوده اند  العاده اي  خارق  نيروي هاي  داراي  حيوانات  اين 
و از طريق رفتارهاي غريزي شان قادر به درک حوادث 
طبيعي نيز هستند. اين حيوانات، که در دوران باستان مورد 
احترام قرار مي گرفته اند به طور معمول به عنوان توتم  يا  

نيا قابل احترام بوده اند  يا  به دليل وجود قدرت هاي طبيعي 
شان و جايگاهي که در زندگي مردمان آن عصر داشته اند، 
مورد پرستش قرار گرفته اند (افضل طوسي، ١٣٩١: ٥٦-

٦٧). بزکوهي با توجه به اسناد و مدارک تاريخي از قديمي 
تاريخ بشر است که در  نمادهاي شناخته شده در  ترين 
ايران باستان، از اوايل عصر نوسنگي تا امروز در قالب هاي 
متفاوتي مانند مجسمه هاي بر جاي مانده از پناهگاه هاي 
روي  بر  نقاشي  و...)،  دره  گنج  (سراب،  نوسنگي  عصر 
ظروف سفالي(ظروف بر جاي مانده از تپه سيلک، شوش، 
اسماعيل آباد و ...)، بصورت کنده کاري بر روي ظروف  يا  

بر روي صخره ها و ... قابل مشاهده است.
انسانها  باروري  تجسم  عنوان  به  اين حيوان روزگاري   
پرستيده مي شده است و با خداي حاصلخيزي سومري 
بز، در اساطير  نام تموز، يکسان شناخته شده است.  به 
هندويي به عنوان يک حيوان ويژه قرباني و خداي آتش 
هندوان بوده است. دراساطير يوناني، بز به عنوان حيواني 
مقدس براي ِزئوس /ژوپيتر بوده است. در هنر عيسوي، بز 
نماينده لعنت شدگان در آخرين داوري (رستاخيز) است 
(آقاعباسي،١٣٨٩:١٨٤-١٨٥). قديمي ترين تصويري که از 
بز تاکنون در جهان شناخته شناخته شده است، تصويري 
است که در ديواره هاي غارهاي عصر پارينه سنگي جديد 
در اروپا بين سال هاي (١٢٠٠٠تا ٣٥٠٠٠ ق. م)، بصورت 
حکاکي، نقش برجسته و نقاشي ارائه شده است. اين در 
حالي است که قديمي ترين تصويري که از بز در ايران به 
دست آمده است مربوط به آغاز عصر نوسنگي جديد است 
که از  اواخر اين عصر، نقش اين حيوان به صورت سمبوليک 
و غير واقع گرايانه و انتزاعي در ابتدا بر روي سفال ها و 
سپس بر روي صخره ها مصور شده است. در ارتباط با 

تصوير ٢. نقش بزکوهي باساختار طراحي متفاوت بر روي سفالهاي مناطق مختلف ايران، موزه ايران باستان. مأخذ: نگارنده.

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 
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اهميت و نقش بز در اساطير ايران مي توان به اين نکته اشاره 
کرد که بز نماد آب است، آب خود بيانگر آباداني، زندگي و 
محل مناسبي براي استقرار بشر در مناطقي است که اين 
مايه حيات به وفور در آن مسير در جريان است. عالوه 
بر اين، همچنان که در ظرف ها و مهرهاي دوره ساساني 
مشاهده مي شود، بز نمادي است از ماه و در اغلب موارد 
به عنوان نگهبان درخت ماه از آن ياد شده است (قرباني 
و همکار، ٨٧:١٣٩٥). نقش بز، به عنوان نمادي سمبوليک 
در ارتباط با نيروي زندگي و باروري در ساير دوره هاي 
درخشان هنر ايراني از دير باز تا کنون بکار رفته است، 
اما در عصر هخامنشي اين نقش سير تکامل و تحول خود 
را از جهت ساختار طراحي و تنوع، به زيباترين شکل طي 
کرده است. نه تنها اين نقش در دوران هاي پيش از تاريخ 
با مصور شدن بر روي صخره ها حکايت از نقش مهم اين 
حيوان سمبوليک در زندگي بشر دارد، بلکه تکرار نقش بز 
را بر روي بسياري از ظروف کاربردي سفالي کشف شده 
در منطقه شوش، سيلک و نيز برخي نقاط مختلف ايران 
مي توان مشاهده کرد (افضل طوسي، ١٣٩١: ٥٦؛ تصوير 
٢). در تصاوير بزهاي نقاشي شده روي ظروف سفالي و 
نيز در برخي از سنگ نگاره ها، گاهي نقوشي مانند نقش آب، 
ماه يا چليپا داخل دايره شاخ هاي بز، طراحي شده است، 

مانند جام شوش.
عالوه بر وجود نقش بز بر روي ظروف سفالي، نقش اين 
حيوان بر روي ظرف استوانه اي شکل، ظروف مخروطي 
به شکل تنگ و بر روي جام هاي ساخته شده از سنگ هاي 
تمدن  بشري،  تمدن  ترين  قديمي  به  مربوط  صابوني 
جيرفت نيز به زيبايي ترسيم شده اند، تصوير ٣ (صفاران 
و همکاران، ٦١:١٣٩٧). نمونه هاي بسيار زيباي ديگري از 

اين حيوان سمبليک را در مجسمه هاي  با  انسان  ارتباط 
فلزي با شکل بز برجا مانده از عصر مفرغ در لرستان 
ريتون  طاليي،  بالدار  (بز  هخامنشي  عصر   ،(٤ (تصوير 
عصر  به  مربوط  فلزي  زيباي  ظروف  و  قدرت)  جام  يا 
ساساني و حتي در دوره هاي بعد مربوط به دوره اسالمي 
مي توان مشاهده کرد که به زيبايي اهميت و نقش بز را در 

زندگي انسان در دوره هاي مختلف نشان مي دهند. 
عالوه بر مطالب اشاره شده مي توان به اين مهم اشاره 
کرد که با توجه به مقاوم بودن بز در برابر عوامل جوي، 
مقاومت در مناطقي با پوشش گياهي کم و مقاومت اين 
حيوان در عبور از مناطق کوهستاني و سخت و نيز يکي 
از شکارهاي بومي ايران (که تقريبا در اکثر نواحي وجود 
داشته و قادر به زندگي بوده است)، نقشي بسيار مهمي 
در امرار معاش زندگي انسان کوچ نشين بر عهده داشته 
است. همچنين شاخ بز در عصر باستان نمادي است از 
ماه، همچنان که در ميان شاخ هاي بلند و دايره اي شکل اين 
بز نماد ماه، زمين، آب، خورشيد (نماد بز در داخل شاخ 
بز بر روي آبخوري بدست آمده از منطقه شوش متعلق به 
٣٦٠٠-٤٠٠٠ ق.م) و چليپاي شکسته، به چشم مي خورد. 
ماه از اين جهت براي انسان باستان اهميت دارد که بين 
در  درختان  و  گياهان  حياط  و  باران  بارش  آب،  با  ماه 
طبيعت ارتباط مستقيمي وجود داشته است. عالوه بر اين 
شاخ بزرگ و منحني بز نمادي است از الوهيت، پيروزي، 
قدرت، دست يابي به نيروي مافوق طبيعي، فراواني گله، 
با   .(٥٨-٥٧ (همان:  ولد  و  زاد  و  حاصلخيزي  باروري، 
توجه به مطالب ارائه شده به درستي جايگاه و اهميت اين 
حيوان در زندگي بشر مشخص شده است و به همين دليل 
است که نقش بزکوهي، بيشترين تصاوير حک شده در 
سنگ نگاره هاي مناطق مختلف ايران را به خود اختصاص 
داده است و اين خود به روشني اهميت باالي اين حيوان 
را در زندگي انسان آن عصر بيان مي کند. بزهاي مصور 
شده به صورت سنگ نگاره، عموما در حال نزاع، در حال 
شکار، در حال فرار، همراه انسان و با شاخ هايي گاه کوتاه 
که تا انتهاي بدن بز نمي رسد و گاهي با شاخ هايي بلند و 
با  بزهايي  نيز بصورت  بر روي پشت حيوان و  کشيده 
شاخ هاي کامًال دايره اي شکل و جفت شده که تا انتهاي 
بدن حيوان مي رسد، مصور شده اند. بيشتر بزها با بدني 
در حالت نيمرخ اما با شاخ هاي دوتايي و در مورادي با 
تکنيک"کنده  با  چرا  و  خيز  و  جست  حال  در  تکي  شاخ 

نگاره"، حکاکي شده اند.
نکته قابل توجه در ارتباط با نقش بزهاي موجود بر روي 
ظرف سفالي  يا  ظروف و مجسمه هاي مختلفي که به شکل 
بز ساخته و طراحي شده اند در مقايسه با بزهاي حکاکي 
شده بر روي سنگ نگاره ها عالوه بر تکنيک متفاوت در 
و  تر  رئاليستي  کمي  طراحي  ساختار  نقش،  اين  اجراي 
واقع گرايانه تر طراحي بزهاست؛ که سختي جنس سنگ و 

 تصوير ٣. نقش بز و قوچ بر روي جام، سنگ صابون. 
تمدن جيرفت، موزه جيرفت. مأخذ: صفاران و همکاران، 

.٦١:١٣٩٧



موقعيت قرار گيري صخره ها در مکان هاي خاص، يکي از 
داليل طراحي هاي انتزاعي تر نقوش سنگ نگاره هاست.

موقعيت جغرافيايي سنگ نگاره هاي ”شترسنگ“(درخت 
بيد) 

منطقه خراسان بزرگ و قسمت هاي مختلف دشت توس به 
سنگ نگاره هاي  داراي  جغرافيايي  گسترده  وسعت  جهت 
متفاوتي در مناطق مختلفي است که نشاني است از دارا بودن 
شرايط اقليمي و جغرافيايي مناسب براي دامداري و زندگي 
کوچ نشيني انسان در گذشته هاي بسيار دور. اغلب اين سنگ 
نگاره ها در مسيرهاي کوهستاني و مسير رودخانه هاي فصلي 
و منابع آبي ديگري مانند چشمه ها که نقش بسيار حياتي 

در زندگي انسان آن دوران داشته است، ترسيم شده است. 
وجود اقليم مناسب و نزديکي به سرچشمه هاي آب و ساير 
عوامل محيطي که نشان از مناسب بودن محوطه "شترسنگ" 
و مناطق اطراف سنگ نگاره ها براي زيستگاه بشر دارد، ميتواند 
دليلي تعيين كننده و مهم در توجيه جايگاه فرهنگي و تاريخي 
دشت  باشد.  داشته  پژوهش،  مورد  منطقه  سنگ نگاره هاي 
حاصل خيز توس، که بين دو رشته  کوه بينالود و هزار مسجد 
واقع شده است به واسطه داشتن شرايط زيست  محيطي 
مناسب در طول ساليان متمادي باعث جذب اقوام مختلف 
به سوي خود شده است و از ديرباز، بستر مناسبي را براي 
زيستگاه انساني و نيز تداوم حيات انسان فراهم آورده است. 
دست افزارهاي سنگي کشف شده در ميانه دشت و کناره هاي 
کشف رود متعلق به دوران پارينه سنگي زيرين و غارهاي 
باستاني، تعدد زيستگاه هاي متراکم مربوط به عصر پيش 
از تاريخ، دوران تاريخي، عصر اسالمي و نيز عصر حاضر 
گواهي است بر اهميت وجود اين منطقه به عنوان زيست گاهي 
مناسب براي زندگي بشر در روزگاران کهن (صالح نژاد، 

.(۱۳۹۵
در هشت کيلومتري شمال غرب مشهد (تصوير ٥)، در ۸۰۰ 
متري مسير جاده مشهد- شانديز، نزديک به روستاي ”درخت 
بيد“ موزه تاريخ طبيعي وجود دارد که حاوي سنگ نگاره هاي 
تاريخي متعددي است که به واسطه شکل سنگ هاي موجود 
در اين منطقه که گويا شباهتي به کوهان شتر دارند بنام 
"شترسنگ" ناميده شده است. در اين منطقه غير از الشه سنگ 
اصلي و بزرگي که رو به سمت شرق دارد (تصوير ٦ و٧) و 
حجم بسيار زيادي از سنگ نگاره هاي محوطه را به صورت 
متراکم از دوران هاي مختلف تاريخي در خود جاي داده است، 
سنگ هاي پراکنده ديگري در قسمت هاي جنوبي منطقه وجود 
دارند که حاوي نگاره هايي است سمبليک از بزکوهي با طراحي 
بسيار ساده و خطوطي سيال با پراکندگي متنوع که به طور 
تخميني شامل ٨٠ نقش انسان نما و جانورساني است که 

 تصوير ٤. مجسمه بز، مفرغ هاي تاريخي لرستان. مأخذ: 
https://www.beytoote.com/art

تصوير ٥. موقعيت جغرافيايي منطقه شترسنگ بر روي نقشه مشهد، رنگ آبي: مناطق طرقبه و شانديز، خط چين قرمز: 
مسير جاده طرقبه به شانديز. مأخذ: نگارنده.

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 

فالت ايران/ ٨٩-١٠٧



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۹۹

فصلنامة علمي نگره

گويا زندگي بشر آن دوران وابسته به حيات آنها بوده است 
(بختياري شهري، ١٣٨٨: ٢٥).

ويژگي هاي نقوش ”شترسنگ“ (درخت بيد) 
بر اساس مطالعاتي که تاکنون بر روي نقوش صخره اي 
برخي از مناطق مختلف ايران انجام شده است، پژوهشگران 
بيان کرده اند که اغلب نقوش ايجاد شده بر سطح بدنه سنگ ها 
و صخره هاي مناطق باستاني با تکنيک ضربات چکشي به 
شيوه پيتروگليف حک شده اند. گاه براي ايجاد اين نقوش از 

ابزارهاي سنگي و دست کند و در دوران هاي بعد شايد هم از 
ابزارهاي فلزي استفاده شده است. با ضربه زدن توسط اين 
ابزار سنگي  يا  فلزي بسته به نوع و جنس سنگ موجود در 
منطقه، نقوشي به روش چکشي ياسايشي به صورت عميق  
يا  سطحي بر سطح سنگ ها ايجاد شده است که ضخامت 
اين خطوط و نقش ها بين ٥/. تا ٢ سانتي متر و گاهي نيز 
بيشتر است (قرباني و همکاران، ١٣٩٤: ٧٧). نقوش بر جاي 
و  ابعاد  در  ”شترسنگ“  منطقه  سنگ هاي  تخته  بر  مانده 
اندازه هاي مختلف که اکثر آنها بر روي سنگ هايي گرد حک 
شده اند، شباهت بسياري دارند به بوم هاي سنگ نگاره هاي 
منطقه هرمزگان، جمهوري آذربايجان، ارسباران تبريز و 
اردبيل (نصرتي، ١٣٩٣). نقوش سنگ نگاره هاي «شترسنگ» 
مانند ساير سنگ نگاره هاي مناطق ديگر نشان از گذر زمان 
و حکاکي نقوش در فواصل زماني متفاوت دارند. همچنان 
که در تصاوير ارائه شده از منطقه مورد پژوهش مشاهده 
مي شود، نقوش موجود در سطح سنگ ها به واسطه ساختار 
طراحي و حکاکي و نيز تغييرات رنگي ايجاد شده در سطح 
سنگ ها مانند هوازدگي، اکسيد شدگي  يا  تغييرات رنگي که 
بر اساس وجود آهن(تصوير٨ و٩) در بخشي از سنگ هاي 
منطقه بوجود آمده است، ميتوان به طور نسبي، تقدم، تأّخر، 
كهنه و يا جديد بودن آنها را تا حد زيادي تشخيص داد. 
برخي از نقوش بسيار قديمي هستند و بر اثر تخريب هاي 
ايجاد شده توسط عوامل جوي، به سختي قابل مشاهده 
و خوانش تصويري است و برخي نقوش جديدتر و حتي 
مربوط به سالهاي اخير است که اين عمل توسط افراد غير 
حرفه اي و غير متعهد باعث تخريب و از بين رفتن نقوش 
قدمي تر شده است. در حقيقت بخشي ازنقش هاي موجود 
و  تکنيک خراش و حکاکي  نيز  و  تاريخي  قدمت  به علت 
عوامل جوي، در قسمت هايي با سطح سنگ بستر خود، 
تقريبا همرنگ شده است و نمي توان با عکاسي تصاويري 
با دقت بسيار باال از آنها ثبت کرد(تصوير٩). اين تفاوت 
رنگي نقش هاي حکاکي شده نشاني است از فاصلة زماني 

تصوير ٦. الشه سنگ اصلي منطقه « شترسنگ»در قسمت 
شرق محوطه که بيشترين نقوش سنگ نگاره هاي منطقه را 
در بر گرفته است، مشهد، (شهريور ١٣٩٨). مأخذ: نگارنده.

تصوير٧. نماي بسته از سنگ نگاره اصلي "شترسنگ"، مشهد، 
(شهريور ١٣٩٨). مأخذ:  نگارنده.

طراحي  با  دويدن  حال  در  کوهي  بزهاي  تصوير   .٨ تصوير 
سنگ نگاره هاي  بزهاي  اغلب  طراحي  به  نسبت  تر  واقعگرايانه 
محوطه «شترسنگ»، با نمايش چهار پا (دوپا در جلو و دو پا در 
قسمت عقب) در باالي سر تراشيده شده نشان از وجود آهن در 

سنگ هاي منطقه دارد. مأخذ: نگارنده. 



بين نقوش ايجاد شده در طول دوران هاي متفاوت.
منطقه  سنگ نگاره هاي  نقوش  دقيق  تاريخ  با  ارتباط  در 
"شترسنگ"، مي توان گفت که به درستي مانند سنگ نگاره هاي 
ساير نقاط ديگر ايران و جهان نمي توان تاريخ قطعي آنها را 
تخمين زد، بلکه بصورت تقريبي بر اساس شواهد موجود 
و بررسي هاي دقيق باستانشناسي و قوم نگاري مي توان 
تاريخ تقريبي اين نقوش را بيان کرد. طبق نظر کارشناسان 
ميراث فرهنگي، نقوش تصويري اين منطقه داراي تاريخي 
١١ هزار ساله است که به جهت حکاکي شدن در جهت رو 
به جنوب و شرق و کمتر قرار گرفتن در مسير وزش باد 
و عوامل فرسايشي، کما بيش تا به امروز زنده مانده است 
(نصرتي، ١٣٩٣). انسان متفکر و هنرمند عصر نوسنگي و 
با محاسبه، جهت يابي دقيق و مناسب به خوبي مي دانسته 
براي  گزينه  بهترين  مناسب،  با شيب  کدام سنگ ها  است 
حکاکي و نيز قرار گرفتن در معرض ديد مخاطبان است 
تا بتواند بهترين خوانش تصويري را به بيننده ارائه دهد. 
بيشترين حيواني که در بين نقوش سنگ نگاره هاي منطقه 
مورد پژوهش مانند ساير مناطق ايران قابل مشاهده است 
فرهادي  آنچه  که طبق  است  بزکوهي  اهلي،  نقش حيوان 
(١٣٧٧)، در مقاله خود بيان کرده است زمان اهلي شدن 
بزکوهي به حدود ٩٥٠٠ سال پيش از ميالد باز مي گردد که 
بر طبق نقوش باقي مانده از اين جانور در سنگ نگاره هاي 
مناطق مختلف مي توان تاريخ تقريبي اين سنگ نگاره ها را به 
آن دوران تخمين زد (٢٢١). دومين نقشي که در بين نقوش 
سنگ نگاره هاي منطقه "شترسنگ" داراي بيشترين فراواني 
کماندار در حال شکار،  انسان  است،  انساني  نقش  است، 

ايستاده، در حال جنگ و نزاع و انساني سوار بر شير.
چراگاهي  وجود  منطقه  اين  در سنگ هاي  موجود  نقوش 
وسيع و فراواني گونه هاي حيوانات حک شده بر روي آنها 
را درگذشته هاي دور به ذهن مخاطب يادآور مي شود. زيرا 
پوشش گياهي و موقعيت جغرافيايي اين منطقه در حال 
تنوع جانوري  از ويژگي هاي طبيعي و  نيز نشان  حاضر 

اين منطقه در دوران هاي گذشته مي دهد که بيانگر مناسب 
بودن اين منطقه به عنوان مکاني پر رونق و شکارگاهي 
مناسب براي ساکنين اين منطقه بوده است. اما بر اساس 
تغييرات اکولوژيکي، اقيلمي و خصوصا دخل و تصرف هاي 
انسان معاصر در طبيعت پيرامون خود، باعث شده است تا 
گونه هاي جانوري و گياهي که گويا در دوران هاي مختلف 
تاريخي در اين منطقه وجود داشته اند و زندگي بشر وابسته 

به آنها بوده است؛ بشدت دچار تغيير شوند. 
در تصوير شماره ۷ مشاهده مي شود  که  همانطور      
را  نقوش سنگ نگاره هاي منطقه مورد پژوهش  بيشترين 
نقوش جانورسان تشکيل داده اند و تا جايي که با چشم 

ي)
مين

تخ
ر( 

طو
به 

ها(
شه 

 نق
کل

اد 
عد

ت

هي
گيا

ش 
قو

ن عالئم نمادين حيواني(حيوانات شاخص) انساني
         نوع و ماهيت
          سنگ نگاره

نام
 سنگ
 نگاره

ش 
 نق

راه
هم

ي)
وه

زک
ت(ب

انا
يو

ح

رد
منف

گ
پلن

وز
ي

دار
هان

کو
ش 

ومي
گا

زن
گو تر
ش

سب
ا

ير
ش

هي
کو

بز 

ات
وان

حي
ار 

تيم
ل 

حا
در 

زاع
و ن

گ 
جن

ل 
حا

در 

ص
خا

سم 
مرا

ام 
نج

ل ا
حا

در 

ار
شک

ل 
حا

در 

٨٠ - - * * * * - * * * - * - * شتر سنگ

جدول شماره ٢. سنگ نگاره هاي منطقه شتر سنگ- مشهد، بر اساس نوع و ماهيت سنگ نگارهها، با اقتباس از جدول ترسيم 
شده توسط بختياري شهري(٢٥:١٣٨٨).

تصوير ٩. تصوير بزکوهي با ابعاد بسيار بزرگتر با بدني کشيده 
از  خطي  ترسيم  محوطه«شترسنگ»،  بزهاي  ساير  به  نسبت 

پژوهشگر انجام شده است، مأخذ: نگارنده.

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 

فالت ايران/ ٨٩-١٠٧



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

غير مسلح ديده مي شود به ندرت مي توان نقوش هندسي، 
انتزاعي و گياهي را در صخره نگاره هاي اين منطقه مشاهده 
کرد. در اين ميان تصاوير مختلفي چون بزکوهي، گاوميش، 
مانند  سانان  گربه  خانواده  از  حيواناتي  و  گوزن  اسب، 
يوزپلنگ، شير و نيز نقوش انساني هايي در حال شکار، جنگ 
و نزاع  يا سوار بر پشت حيوانات، شناسايي شده است که در 
جدول شماره ٢، نقوش موجود در محوطه مورد پژوهش 
بر اساس نوع و ماهيت سنگ نگاره ها دسته بندي شده است. 
همانطور که اشاره شد، نقش بز کوهي با شاخ هاي منحني 
کوتاه و بلند به سمت عقب، بيشترين نقش را در بين نقوش 

اين مجموعه به خود اختصاص داده  است.
در بين نقوش برجامانده از قسمت هاي جلويي الشه سنگ 

اصلي و بزرگتر موجود در منطقه (تصوير ٦ و٧)، تعداد 
الجثه مانند شير و  از تصاوير حيواناتي عظيم  محدودي 
يوزپلنگ مشاهده مي شوند که انساني بر پشت آنها ايستاده 
است و در صحنه اي ديگر انسان ايستاده با کماني در دست 
و در حال شکار، مشاهده مي شود. اين به اين معني است که 
انسان عصر نوسنگي در آن دوران از حيواناتي مانند اسب، 
شير و يوزپلنگ براي کمک به شکار حيوانات ديگر استفاده 
مي کرده است. نکته قابل توجه ديگر اين است که نقوش 
ريخت شناسي  تنوع  داراي  اين سنگ نگاره ها  در  حيوانات 
اين موضوع  به  اشاره  ديگر  نکات مهم  از  يکي  اما  است، 
است که اغلب حيوانات حک شده مانند بسياري از صخره 
نگاره هاي مناطق ديگربه صورت نيمرخ و با خطي افقي با 
بدني کشيده به دور از هر گونه تزئين با خطوطي بسيار 
ساده و کم عمق حکاکي شده اند. در مورد نقش انبوه بزها 
در ساير سنگ هاي موجود در منطقه، بايد اشاره کرد که 
نقش اين حيوان در مقايسه با جانوران خانواده گربه سانان، 
داراي تحرک کمتري است. تصاوير بزها، اغلب در حالت 
نيمرخ با شکل متفاوت شاخ از جهت شکل، اندازه و تعداد 
(دوتايي  يا  تکي)، گاه با انحناي بزرگ که داخل آن نقشي 
شاخ هايي  با  بزهايي  نيز  و   (١٠ (تصوير  مي شود  ديده 
کوتاهتر  يا  با انحناي کمتري قابل مشاهده است که معموًال 

فرم شاخ آنها به نيم دايره نمي رسد (تصوير١١).
به احتمال قوي بر طبق شواهد موجود، افرادي که اين نقوش 
بر  معيشتي  با ساختار  زندگي  داراي  کرده اند  را حکاکي 
اساس دامپروري و شرايط زندگي درمحيط هاي کوهستاني، 
خصوصا ساختار زندگي در مناطق مرتفع بوده اند. زيرا 
اغلب نقوش صخره اي در مناطق مختلف ايران و جهان در 

تصوير١٠. در قسمت باال و سمت راست تصوير، نقش بزکوهي با شاخ کامًال دايره که با خطي مورب دايره به دو قسمت تبديل شده 
است، محوطه"شترسنگ"، مشهد (شهريور١٣٩٨)، ترسيم خطي توسط پژوهشگر انجام شده است. مأخذ: نگارنده.  

تصوير١١. تصوير بزکوهي با بدني کشيده با دو شاخ کوتاه، و 
شاخ ها حالت سه رخ، محوطه« شترسنگ»، مشهد (شهريور١٣٩٨)، 
ترسيم تصاوير خطي توسط پژوهشگر انجام شده است. مأخذ: 

نگارنده.



قسمت هاي مرتفع که داراي پوشش گياهي مناسبي براي 
چرا و دام بوده است، به تصوير کشيده شده اند. شايد بتوان 
اين فرضيه را مطرح کرد که هر چه پوشش جانوري منطقه 
زندگي،  شرايط  بر  بدون شک  باشد  متنوع تر  و  تر  غني 
(همه  اقليم منطقه  نوع  تفکر، عقايد ساکنين منطقه و  نوع 
اين عوامل مي تواند تأثيرات بسيار زيادي را بر چگونگي 
ترسيم و حکاکي نقوش نه تنها در ذهن انسان هاي امروزي، 
بلکه بر ذهن نياکان و انسانهاي پيش از تاريخ نيز داشته 
باشد)، تأثيرگذار بوده است (قرباني و همکاران،١٣٩٤: ٧٩-

٨٠). بر طبق ساختار طراحي و حکاکي نقوش صخره اي به 
راحتي مي توان دريافت که تصويرگر سنگ نگاره هاي پيش از 
تاريخ، هنرمندي طبيعت نگار نبوده است و به تقليد از ساختار 
بيروني و قابل مشاهده اشياء و موجودات پيرامونش گرايشي 
نداشته است. او تنها براي انتقال مفاهيم خاص به هم نوعان  
به نمايش چند ويژگي عمده و قابل اهميت از حيوانات و 
گياهاني که در محيط پيرامون زندگي اش وجود داشته اند 
و مشاهده مي کرده است براي تداوم حيات انسان آن عصر، 
اکتفا کرده است. به عنوان مثال قدرت جسماني شير را تنها 
با تأکيد بر ويژگي هايي چون ساختار پنجه هاي پر قدرت او، 
بدني با کشيدگي خاص و نيرومند در حال حرکت، دم بلند با 
انتهايي به شکل منحني و دهاني باز به تصوير کشيده است. 
از اين طريق، پديده هاي واقعي بر حسب ذهنيت تصويرگر به 
نشانه هاي رمزي قابل خوانش براي انسان آن عصر که هنوز 
خط را نمي دانسته است تا زندگي او را متحول کند، تبديل 

شده اند (آيتي زاده، ١٣٩٣: ٨٣ ؛ پاکباز، ١٣٧٥: ١٥). 

شيوه اجرايي سنگ نگاره ها
به صراحت مي توان گفت نقوش تمام سنگ نگاره هاي منطقه 

"شترسنگ" به يکي از دو روش معمول ايجاد نقش بر سطح 
سنگ ها؛ شيوه طراحي تصوير به صورت خراش خطهاي 
از  بسياري  مانند  ديگري  و  (تصوير١٢)  طرح  پيراموني 
سنگ نگاره هاي مناطق مختلف ايران با ايجاد ضربه هاي پي 
درپي و ممتد به شيوه کنده کاري روي سطح سنگ براي 
ايجاد نقوشي توپر و برداشتن تمامي سطح طرح مورد نظر 
که باعث برداشتن اليه نازکي از سطح سنگ شده است، 
ايجاد شده اند (تصوير١٣). عمقي بودن يا سطحي بودن 
نقوش مصور بسته به جنس سنگهاي موجود در منطقه 

متفاوت است.
  در مجموعه سنگ نگاره هاي سايت تاريخي "شترسنگ" 
که داراي پراکندگي نقوش بر روي سنگ هاي منطقه است، 
تصوير بزهاي کوهي با تنوع متفاوتي از جهت طراحي شکل 
ظاهري، دارا بودن حرکت يا عدم حرکت بزها و نيز تنوع 
متفاوت در سايز بزهاي ترسيم شده قابل مشاهده است. 
در چند مورد در ميان نقوش بزهاي حکاکي شده، بزهاي 
کوچکتري به همراه مادرشان ترسيم شده است که يا در 
کنار و پشت سر و در مواردي در مقابل بز مادر که داراي 
در  مي شوند(تصوير١٤).  شاهده  است  بزرگتري  ابعاد 
قسمت باالي سنگ نگاره اصلي موجود در منطقه، که حجم 
زيادي از نقوش جانورسان در آن ترسيم شده است، تنها 
يک بز نيم رخ متفاوت از ساير بزها، با دو پا و با شاخي 
کامًال منحني قابل مشاهده است که انحناي شاخ با پشت 
بدن بز يک دايره کامل را تشکيل داده است و اين دايره با 
خطي مورب به دو نيم تقسيم شده است (قابل مشاهده در 
تصوير ١٠). اين تنها نقش بز موجود در منطقه است که از 
جهت فرم شاخ و اندازه با ساير بزها متفاوت است و در 
باالترين قسمت الشه سنگ اصلي و در نمايي مقابل بيننده 

 تصوير ١٢. تنها تصوير بزکوهي قابل مشاهده در الشه سنگ 
اصلي کنده کاري  موجود در منطقه «شترسنگ» که به صورت 
مشهد،  است،  شده  اجرا  محيطي  خطهاي  با  طراحي(خراش) 

(شهريور ١٣٩٨). مأخذ: نگارنده.

به  يوزپلنگ  پشت  بر  سوار  انساني  نقوش  ايجاد  تصوير١٣. 
صورت ضربه هاي پي در پي براي ايجاد نقوش توپر، «محوطه 

شتر -سنگ»مشهد، (شهريور ١٣٩٨). مأخذ: نگارنده.

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 
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خودنمايي مي کند.
در طراحي نقوش اغلب بزها مانند ساير نقوش موجود در 
سايت، اشاره به هيچ گونه جزئيات آناتومي جانور نشده 
است، تنها طراحي تعداد معدودي از بزها داراي آناتومي 
حرفه اي تر يا متمايل به حالت هاي رئاليستي است. در ارتباط 
با ساختار طراحي نقوش بزکوهي در سنگ نگاره هاي منطقه 
"شترسنگ" مي توان به اين نکته اشاره کرد که نقوش، به 
شيوه خالصه سازي و استليزه ترسيم شده اند. با توجه 
به اينکه نقوش بزکوهي در اين منطقه در دوره هاي مختلف 
و نيز توسط افراد متفاوت حک شده اند، ساختار طراحي 
متفاوتي از نقش بز در منطقه بر روي سنگ ها قابل مشاهده 
است. برخي از بزها بصورت خطي و ساده بدين صورت 
که بدن جانور از يک خط افقي تقريبا صاف تشکيل شده 
است و براي حرکت پاها از خطوط مورب و گاه عمودي و 
در مواردي براي طراحي فرم شاخ ها نيز از خطوط مورب 
استفاده شده است. در اغلب موارد شاخ و دم بز با فرم 
منحني ترسيم شده است. در طراحي برخي از بزها، نيم دايره 
شاخ با انحناي کم و کوتاه و برخي با نيم دايره بلندتر که به 
سمت داخل انحنا پيدا کرده است، ترسيم شده اند اين روش 

طراحي الگوي مرسومي است که در اغلب سنگ نگاره هاي 
مناطق مختلف ايران قابل مشاهده است. نکته قابل توجه 
اين است که اغلب بزها به صورت نيم رخ با نمايش دو پاي 
جلو و عقب به صورت ثابت و با کمترين حرکت حک شده 
است. در اين ميان بزهايي با بدن کشيده با رنگي روشنتر 
نسبت به بزهايي با قدمت بيشتر که حاکي از زمان متفاوت 
ترسيم بزهاست، با زاويه نيم رخ قابل مشاهده است که بر 
خالف اغلب بزها با سه و چهار پا ترسيم شده اند (مانند 
بسيار  حرکت  داراي  بزها  اين   .(١١ و   ٨ تصوير  در  بز 
کمي هستند و بصورت ايستا مصور شده اند. در اين ميان 
بزهايي با رنگي حاکي از زنگ زدگي که نشان از وجود آهن 
در سنگ هاي سايت مورد پژوهش است با بدني منحني در 
حال خيز برداشتن  يا  جهيدن با چهار پا (دوپا در عقب بدن 
و دو پا در جلو بدن)، به شيوه واقعگرايانه تر ترسيم شده 
است. هنرمند، در برخي از طراحي ها، بزها را با توجه به 
اينکه از نيم رخ طراحي شده اند با يک شاخ و در اغلب بر 
خالف زاويه نيم رخ بدن، شاخ بز به صورت جفت يا نمايي 
نزديک به سه رخ ترسيم شده است. اغلب بزها برخالف 
آناتومي واقعي بز با بدني کشيده تر ترسيم شده است. در 

تنوع نقوش شيوه اجرا ساختار طراحي

تنوع در اندازه 
و فرم

داراي 
شاخ

داراي 
حرکت

عدم 
حرکت

کنده کاري با 
عمق نسبتا 

بيشتر

کوبه اي با 
عمق کم

پتروگليف خامدستانه(عاميانه)/ 
عدم توجه به جزئيات

واقع گرايانه خالصه و 
استليزه

* * * * * * * * * *

جدول شماره ٣. ساختار طراحي، اجراي نقوش و ساير ويژگي هاي نقش بز در منطقه «شتر سنگ»، مشهد، خراسان رضوي، ماخذ: نگارنده.

تصوير ١٤. تمرکز بر نقش احتماًال بز مادر به همراه فرزند، محوطه « شترسنگ» مشهد، (شهريور ١٣٩٨)، ترسيم خطي توسط 
پژوهشگر انجام شده است. مأخذ: نگارنده.



جدول شماره ٣، ويژگي هاي نقوش محوطه "شترسنگ" به 
صورت خالصه مشخص شده است. 

ميزان ماندگاري و کيفيت نقش هاي باقي مانده
و  محيطي  عوامل  منطقه،  در  موجود  سنگ هاي  جنس 
جغرافيايي که باعث ايجاد تغييرات فرسايشي در سطح نقوش 
بر جاي مانده شده است، وجود تصاويري با رنگ ها و نيز 
شيوه طراحي متفاوت و عمق نقوش حکاکي شده، وجود 

نقوش متفاوت در سنگ نگاره ها که بر طبق اسناد تاريخي 
مي تواند نحوه ساختار زندگي انسان آن عصر را نشان 
دهد، از جمله عوامل مهمي هستند که مي توانند پژوهشگران 
را به شناخت تاريخ دقيقتر تصاوير حک شده هدايت کنند. 
همانطور که در تصاوير ارائه شده در اين پژوهش مشاهده 
مي شود، رنگ نقوش حکاکي  شده و نيز عمق خراش ها حتي 
در مواردي که برخي نقوش در دوره هاي زماني متفاوتي بر 
روي سطح تخته سنگ هاي مورد نظر ايجاد شده اند نشان 

جدول شماره ٤. شباهت ها و تفاوت هاي اجراي نقش بز کوهي و ساير ويژگي هاي آن در منطقه شتر سنگ، مشهد، خراسان رضوي 
با نقش بزکوهي در برخي از نقاط ايران، نگارنده.

مطالعه تطبيقي نقوش بز در  سنگ نگاره هاي منطقه شتر سنگ، مشهد، خراسان رضوي با برخي نقاط ايران.

قدمت شيوه اجرا- نوع نقش شهر- استان محوطه(سايت) ساختار طراحي

ت ها
شباه

پارينه سنگي پتروگليف (نقشكنده) مشهد-خراسان 
رضوي

شترسنگ و  ها  نگاره  شناسي  ريخت  به  توجه  با 
با  ارتباط   در  موجود  ومدارک  اسناد 
نقش بز تقريبًا در تمامي مراکز فرهنگي 
به  ميتوان  ايران،  تاريخ  از  پيش  دوران 
بزکوهي  نقش  که  کرد  اشاره  نکته  اين 
به  اغلب  نيز  سنگ»  «شتر  محوطه  در 
صورت استيليزه وخالصه شده، طراحي 
شده  حک  بزهاي  همچنين،  است.  شده 
درمحوطه «شتر سنگ» مانند اغلب ساير 
نقاط ايران؛به صورت نيمرخ با تک شاخ 
و يا دوشاخ، طراحي شده اند. بزهاي نيم 
در  اند.  طراحي شده  پا  دو  با  اغلب  رخ 
مورادي نيز بزهايي با سه و چهار پا نيز 

طراحي شده است.
بين بزهاي مناطق مختلف ايران، به جهت 
و  نيز محتوي  و  فرم  يا  ريخت شناسي 

معنا شباهت هاي يکساني وجود دارد.

مي توان زمان 
وگاه نگاري 

نسبي و 
تقريبي حکاکي 

و ترسيم 
سنگ نگاره 
ها در منطق 

مختلف ايران 
را از 

عصر پارينه 
سنگي تا 

عصر معاصر 
نسبت داد.

پتروگليف(نقشكنده) بيرجند- خراسان 
جنوبي

الخ مزار

پتروگليف(نقشكنده) جاجرم- خراسان 
شمالي

جربت

پتروگليف(نقشكنده) کردستان غاركرفتو

پتروگليف(نقشكنده) اصفهان و 
مرکزي

منطقهتاريخيتيمره

پتروگليف(نقشكنده) کرمان سيرجانو شهربابک 

پتروگليف(نقشكنده) هرمزگان اشکفت آهويي 
شهربستک

پتروگليف (نقشكنده) مشکين شهر- 
اردبيل

 قلعه ارجق- 
(شهريري)

پيتروگراف(نقاشي)
پتروگليف(نقشكنده)

لرستان و  ميرمالس،هميان 
غاردوشه

طراحي  ساختار  اندکي  موارد  در  جز 
نگاره  سنگ  نقوش  بين  تري  متفاوت 
سنگ  مانند  ايران  مختلف  مناطق  هاي 
نگاره هاي دره گوران در منطقه ناهوک 
بر  منطقه  اين  در  دارد.  وجود  سراوان 
نقوش  ايران  ديگر  مناطق  اغلب  خالف 
دارد  وجو  اي  شده  حکاکي  و  طراحي 
با طول بدن  پهن و  بدن هاي  داراي  که 
بدني  با  بزهايي  مواردي  در  کوتاهتر، 
مثل  دو  از  (متشکل  شکل  اي  پروانه 
مثلث) با شاخ هايي بسيار بلند با شيب 
کم و نيز با گردن بلند مشاهده مي شود. 
ترسيم  بزهايي  ها،  قسمت  از  برخي  در 
شده است بدون تحرک و ايستا با بدني 
زاويه  از  هايي  شاخ  و  سر  رخو  نيم 
روبرو که طراحي مشابه چنين بزي در 
برخي از مناطق ايران مانند داغستان در 
خراسان رضوي مشاهده مي شود. ولي 
بز با سر از زاويه روبرو و بدن نيمرخ 
در بين نقوش بزهاي منطقه «شتر سنگ» 
قابل مشاهده  نيست. نقوش سنگ نگاره 
بسيار  طراحي  داراي  نگاران  دره  هاي 
اي تري است نسبت  رئاليستي و حرفه 

به ساير  سنگ نگاره هاي ايران. 

ت ها
تفاو

                     

 ( نقاشي) پيترو گراف
پتروگليف (نقش کنده)

خاش-سيستان و 
بلوچستان

گزو

(نقاشي) پيترو گراف
پتروگليف (نقش کنده)

دهستان ناهوک، 
سراوان- 

سيستان و 
بلوچستان

دره نگاران

 ( نقاشي) پيترو گراف 
پتروگليف(نقش کنده) هرمزگان اشکف آهويي و  ده تل 

بستک

مطالعه تحليلي و تطبيقي نقوش بز
در سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ»  
خراسان رضوي با نقوش مشابه  در 
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از تأثير گذشت زمان بر کيفيت و چگونگي تصاوير بر جاي 
مانده دارند. در برخي از سنگ نگاره ها به علت گذشت زمان 
و تأثيرات عوامل فرسايشي و نيز به علت عمق بسيار کم 
خراش هاي ايجاد شده، نقوش بسيار سخت داراي خوانش 
است و تنها با خيس کردن سطح سنگ، يا قرار گرفتن در 
زاويه ديد خاص  يا  تابش نور در زاويه اي ويژه قابل مشاهده 
بودن  محدود  به علت  اشاره شده،  موارد  بر  عالوه  است. 
سطح تخته سنگي که تصاوير بر روي آنها حکاکي شده اند 
و مصور شدن نقوش متفاوت در طول دوره هاي مختلف، 
انباشتگي از نقوش مختلف مانند تصاوير بزهايي با ساختار 
طراحي متفاوت، ايجاد شده است؛ که اين قرارگيري نقوش 
بر روي يکديگر  يا  نزديک شدن زياد نقوش به يکديگر باعث 
شده است که موضوع اصلي مورد تمرکز هنرمند به درستي 
قابل خوانش نباشد (بختياري شهري، ١٣٨٨: ٢٩؛ تصوير ٦). 
جدول شماره ٤، شباهت ها و تفاوت هاي اجراي نقش بز و 
ساير ويژگي هاي اين جانور را در منطقه «شترسنگ» با نقش 
بز در برخي ازنقاط ايران ارائه شده است. بررسي و مطالعه 
سنگ نگاره هاي يافت شده در منطقه "شترسنگ" با تمرکز بر 
نقش بزکوهي در مقايسه با نمونه هاي قابل مشاهده در برخي 
از يکسان بودن مفاهيم و  ايران، نشان  از مناطق مختلف 

موضوعات مصور در اين سنگ نگاره ها، دارد. با بررسي و 
مطالعه ريخت شناسي نقوش اشاره شده مي توان به برخي 
از مفاهيم انسان شناختي و جامعه  شناختي مبتني بر زندگي 
با ساختار کوچ نشيني و دامداري انسان عصر نوسنگي، 
بر اساس مستندات موجود اشاره کرد. ساختار طراحي 
با  نگاره ها  پراکندگي  نقوش سنگ نگاره ها،  يکسان  تقريبًا 
ساختاري يکسان در مناطق مختلف ايران، زبان مشترک 
انديشه ها  نيازها،  بيانگر  سنگ نگاره ها  يا  صخره نگاره ها 
است. در  دوران  آن  زندگي مردمان  فرهنگي  اعتقادات  و 
ترسيم نقوشي مانند نقش بزکوهي که با توجه به جايگاه 
و اهميت و نقش اين حيوان در زندگي و باورهاي بشر، 
داراي بيشترين فراواني در بين ساير نقوش  تصويرشده 
در سنگ نگاره هاي مناطق مختلف است، هنرمندان نگارگر از 
خطوطي ساده، آزاد و رها، به شيوه اي ابتدايي، سمبوليک 
و انتزاعي، غالبًا با تکنيک پتروگليف، استفاده کرده اند. نقش 
فرهنگ هاي  در  آنچه  مانند  روزگار  آن  انسان  براي  بز، 
مختلف دنيا مشاهده مي شود، نماد باروري، زندگي، آب، 
فراواني، نشان از وابستگي حيات و تداوم زندگي انسان آن 
روزگاران به شکار اين حيوان و زندگي مبتني بر دامپروري 

است.

نتيجه
در نقوش برجامانده از منطقه «شترسنگ» بر خالف ساير مناطق ايران که حاوي نقوش گياهي، نقش ساير 
جانوران مانند خارپشت، خرگوش، گوره خر و نيز نقوش انتزاعي و سمبوليک و نقوش فنجاني است، 
بيشتر نقوش حک شده بر سطح تخته سنگ ها متمرکز شده است بر نقش بزکوهي؛ نقوش انساني در بين 
ساير نقوش حيواني موجود در منطقه در درجه دوم اهميت قرار دارند. سنگ نگاره هاي منطقه «شترسنگ» 
مانند نقوش ساير سنگ نگاره هاي اغلب محوطه هاي ايران، با خطوطي بسيار ساده و خالصه شده، بدون 
هيچ گونه تزئينات به صورت دو بعدي و به شيوه «کنده نگاره» با خطوطي با عمق کم ترسيم و حک 
شده است. همچنين، بزهاي حک شده درمحوطه مورد پژوهش مانند اغلب نقاط ايران، در حالت نيمرخ 
در اشکال مختلف و با شاخ هاي منحني برگشته به عقب گاه با نيم دايره اي بلند و گاه کوتاه که معموًال 
به شکل نيم دايره نمي رسد، با دو پا طراحي شده اند. در مورادي نيز بزهايي با سه و چهار پا نيز ترسيم 
شده است. بزکوهي در سطح هيچ يک از سنگ هاي پراکنده در محوطه با زاويه روبرو طراحي نشده اند 
و بزها در حال حرکت، بازي و نزاع با تحرک کمتري طراحي شده اند. بين بزهاي مناطق مختلف ايران، به 
جهت ريخت شناسي يا فرم و نيز محتوي و معنا شباهت هاي يکساني وجود دارد. انسان هاي هنرمندي که 
اين نقوش را حک کرده اند طراحان حرفه اي نبوده اند آنها اين نقوش را براي نشان دادن تنوع و ساختار 
زندگي انسان و جانوران عصر نوسنگي که عموما در مناطق مرتفع و کوهستاني و پر آب و علف زندگي 
مي کرده اند و شايد هم براي مشخص کردن قلمروي چوپاني خود ترسيم کرده اند. درارتباط با تنوع نقوش 
حيواني موجود در منطقه «شترسنگ»، مي توان گفت که تنوع پوشش جانوري موجود در منطقه بدون 
شک برنوع اقليم، شکار، شرايط زندگي و عقايد آن مردمان و حتي بر نحوه نگرش مردمان دوران پيش 
از تاريخ نسبت به زندگي، تأثيرگذار بوده است. طبق آنچه در تصاوير جدول شماره١، قابل مشاهده است 



ساختار و شيوه طراحي خطي، تکنيک حکاکي شده، عمق نقوش حک شده، زاويه قرار گيري بزها، ابعاد و 
اندازه در اغلب مناطق ايران داراي تنوع شکلي يکنواخت و يکساني است. اين خود دليلي است بر ساختار 
ذهني مشابه انسان ها در دوره هاي زماني هم عصر، باورها و نيازهاي يکسان مردماني که در آن دوران با 
نيازهاي اجتماعي و فرهنگي تقريبا يکساني، زندگي مي کرده اند. البته در برخي از مناطق ايران مانند مناطق 
دره نگاران، اشکفت آهويي و ده تل بستک، گزو، مير مالس، هميان و غار دوشه، عالوه بر نقوش به شيوه 

پترگليف، نقوشي به شيوه پيتروگراف نيز ترسيم شده است.
جز در موارد اندکي ساختار طراحي متفاوت تري بين نقوش سنگ نگاره هاي مناطق مختلف ايران مانند 
سنگ نگاره هاي دره گوران در منطقه ناهوک سراوان وجود دارد. در اين منطقه بر خالف اغلب مناطق ديگر 
ايران نقوش حيواني از جمله بزکوهي، داراي بدني پهن و با طول بدن کوتاه تر فاقد کشيدگي و در مواردي 
بزهايي با بدني پروانه اي شکل(متشکل از دو مثلث) با شاخ هايي بسيار بلند با شيب کم  يا  با گردن بلند 
مشاهده مي شود. در برخي از قسمت ها ي اين منطقه بزهايي ترسيم شده است بدون تحرک و ايستا با 
بدني نيم رخ و سر و شاخ هايي از زاويه روبرو که طراحي مشابه چنين بزي در برخي از مناطق ايران 
مانند داغستان در خراسان رضوي مشاهده مي شود. ولي بز با سر از زاويه روبرو و بدن نيمرخ در بين 
نقوش بزهاي منطقه شترسنگ قابل مشاهده نيست. باستانشناسان با گاه نگاري نسبي و تقريبي حکاکي 
و ترسيم سنگ نگاره ها در منطقه «شترسنگ» را مربوطه به عصر پارينه سنگي نسبت داده اند. در حالت 
کلي مي توان به اين نکته اشاره کرد که تاريخ نسبي قدمت سنگ نگاره ها در ساير مناطق مختلف ايران را 

مي توان به عصر پارينه سنگي تا عصر معاصر نسبت داد.
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The present research is conducted using analytic-descriptive research method. The data collection 

is done through library research and field study. While conducting field study, after identifying 

“Shotorsang” area in the last week of August 2019, as a survey, regarding the dispersion of the motifs 

on the rocks of the identified area, the researcher took many photographs from these motifs as series 

or as single shots. Approximately, around 80 petroglyphs are found in the “Shotorsang” area. The 

statistical society of the present study is composed of goat motifs in studied area and the dispersion 

of this motif in other regions in Iran, including Asbaghteh in Yazd, Jorbat petroglyphs in Khorasan 

Razavi, Darreh Negran in Saravan, Tappeh Shah Firoozjan in Kerman province, petroglyphs in 

Khorasan Jonoobi, Asu petroglyphs and also motifs in Erges Sofla in Zand district of Malayer. 

Regarding the morphology of petroglyphs, existing documents and evidences in relation to the 

motif of goat, nearly in all Iranian prehistoric cultural centers, it could be mentioned that wild goat 

motifs in “Shotorsang” area are often drawn in a stylized form with no decorative element using 

horizontal lines for top body and a few oblique lines for legs. Furthermore, the goats in studied area, 

similar to motifs of petroglyphs in other regions in Iran, are drawn in side view with one or two horns 

with short or very tall curves, which does not fit analogously to the animal body. Side view goats are 

often drawn with two legs, but in some cases goats with three or four legs have been recognized as 

well. Morphologically and conceptually, there are high degrees of similarities among goat motifs in 

different regions of Iran, majority of which are carved using petroglyph style. Archeologists, using 

approximate and relative chronology, have attributed the carving and formation of petroglyphs of 

“Shotorsang” to Paleolithic period. 

Keywords: Shotorsang, Petroglyph, Animal Motif, Goat Motif, Khorasan, Iranian Plateau
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In Iran petroglyphs are widely dispersed and have superficial and conceptual similarities with other 

cases found throughout the world. The motifs depicted in the petroglyphs, which are categorized 

among the artworks that have remained from Paleolithic to the contemporary era, are in fact the result 

of the lives of humans and societies prior to the invention of the alphabet. Following the invention 

of the alphabet and writing, this type of imagery lost its prominent presence in human life. The 

investigation and study of these pieces would help identifying and knowing the cultural context of 

the people living in that areas, as well as recognizing the geographical and cultural conditions and 

their way of life. The rock motifs of “Shotorsang” region are one of thousands of petroglyphs found 

in greater Khorasan and indicate the herdsman and hunting-based lifestyle of humans during the 

Neolithic. The motifs remaining on these rocks, as other rock motifs, include animal and human 

shapes, the most frequent of which is the wild goat. Unlike dispersion of various rock motifs in 

other regions of Iran, plant, symbolic, and abstract motifs are rarely seen in Shotorsang. The role 

of Goat as one of the most import animals in continuity of human life indicates the significance 

of this animal which is abundantly found in petroglyphs of Shotorsang. According to historical 

documents and evidences, wild goat is one of the oldest known symbols in human history, which 

is observed in ancient Iran since Neolithic period in different forms such as sculptures remaining 

from Neolithic shelters (Sarab, Ganj Darreh …), paintings on pottery (pottery works excavated 

from Sialk, Shush, Esmaeilabad …), engravings on utensils or rocks, and so on. Goat is the symbol 

of water, moon, prosperity, affluence, fertility, and is also the symbol of life. Once upon a time this 

animal had been worshipped as the embodiment of human fertility and was considered identical 

with Sumerian fertility god, Tammuz. In Hindu mythology, the goat was considered as a sacrificial 

animal of the god of fire. In Greek myths, goat has been a sacred animal for Zeus/Jupiter. In 

Christian art, the goat represents the Curse in the Last Judgment (resurrection). The objective of 

this study is to introduce and identify the petroglyphs in Shotorsang region and to explore distinct 

similarities and differences between motifs of this region and various motifs in other regions in 

Iran, a task that is not still seriously accomplished by researchers. This research aims at answering 

these questions: 1. what are the properties of wild goat motifs in “Shotorsang” petroglyphs? 2. 

What are the prominent differences and similarities in design structure, performance, and goat 

motif variation between the studied area in this research and other motifs in petroglyphs in Iran? 


