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 خراسان رضوی با نقوش مشابه "شترسنگ"تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقه مطالعه 

 ایراندر فالت  

 

 
 

 چکیده

ی هاو تفاوت هادارای شباهت های کشف شده در سایر نقاط دنیابا نمونهکه ای است های گستردهدر ایران دارای پراکندگی نگارهسنگ

است که  هایینگارهسنگ، یکی از هزاران نمونه "شتر سنگ"ای موجود در منطقهنقوش صخره. است قابل توجهی ظاهری و مفهومی

بر جای مانده  نقوش. استسنگی پارینه انسان عصر شکارگری زندگی مبتنی بر پایه دامداری و بیانگر  ،انددر خراسان شکل گرفته

در بین نقوش که  نما است انسان و نقوش جانورسان برگیرنده نقوشدر های مناطق مختلف  هسنگ نگارمانند سایر  در این صخره ها

 پراکندگی برخالف "شترسنگ"در سایت بین نقوش موجود . در است  خود اختصاص دادهبه بزکوهی نقش را بیشترین نقش موجود 

در بین نقوش . شود مشاهده می بندرتنقاط ایران، نقوش گیاهی، سمبلیک و انتزاعی  سایرصخره ای در  نقوشمتنوع های 

در که حاکی از اهمیت فراوان این موجود است به عنوان یکی از مهمترین حیوانات در تداوم زندگی بشر  کوهیبزجانورسان، نقش 

بز، نماد آب، ماه، آبادانی، فراونی، حاصلخیزی و نماد زندگی نقش  شود. ده میمشاهبه وفور "شتر سنگ"ای منطقه  نقوش صخره

ها و و وجود شباهت کوهیبا تاکید بر نقش بز "شترسنگ"های منطقه  نگاره  پژوهش، معرفی و شناخت سنگدف این . هاست

و مطالعه جدی  ورد پژوهشمتاکنون این منطقه در قیاس با نقوش متنوع سایر مناطق کشور است که  نقوشهای شاخص تفاوت

ای منطقه ه . نقوش بزکوهی در سنگ نگاره1ست: سواالت ا این پژوهش در پی پاسخ دادن به این .است  فتهرپژوهشگران قرار نگ

ه این پژوهش چه .  بین ساختار طراحی، اجرا و تنوع نقوش بزکوهی در منطقه مورد مطالع2هایی است؟ شترسنگ درارای چه ویژگی

 و با توصیفی تحلیلیجستار پیش رو به صورت های شاخصی با سایر نقوش سنگ نگاره های ایران، وجود دارد؟ شباهت ها و تفاوت

 و اسناد و ها نگاره به ریخت شناسی سنگ با توجهاست.  ای و میدانی انجام شده آوری اطالعات بصورت کتابخانه ابزار جمع استفاده از

 کرد کهتوان به این نکته اشاره  ازتاریخ در ایران، می پیش دوران فرهنگی مراکز درتمامی تقریباً بز با نقشدر ارتباط  موجود مدارک

استفاده از بدون اشاره به هیچ گونه تزئیناتی با  شده خالصه و استیلیزه صورت به اغلب ،نیز "شتر سنگ" محوطه دری بزکوه نقش

مورد درمحوطه  حک شده است. همچنین، بزهای شده ترسیم، ی بدن و چند خط مورب برای طراحی پاهاحخطوط افقی برای طرا

های کوتاه و یا  با منحنی ک شاخ و یا دو شاخیبا  صورت نیمرخ به سایر نقاط ایران؛نقوش سنگ نگاره های مانند اغلب  پژوهش

دی نیز ردر موا و اند شدهاغلب با دو پا طراحی رخ بزهای نیم .ستا ، طراحی شدهبسیار بلند با عدم تناسب نسبت به بدن جانور

بین بزهای مناطق مختلف ایران، به جهت ریخت شناسی یا فرم و نیز محتوی و است.  شدهمصور سه و چهار پا نیز طراحی بزهایی با 

 است. ، به شیوه پتروگلیف"شترسنگ"های ایران و نیز منطقه نگاره و شیوه حکاکی اغلب سنگ معنا یکسانی وجود دارد

نسبت داده  سنگی پارینهرا به  "شترسنگ"منطقه  ها در نگارهتقریبی حکاکی و ترسیم سنگ  نسبی ونگاری  گاهناسان با ش باستان

 اند.

 ، فالت ایرانخراسان ،بزنقوش جانورسان، نقش  سنگ نگاره، ،شتر سنگ واژگان کلیدی:

 مقدمه
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پر از رمز و ها و نقش برجسته های  ها، حکاکی از نقاشیشود یادگاری است  نامیده می ای هنر صخرهآنچه که امروزه تحت عنوان 

که بیانگر پیشینه فرهنگی و تمدن مردمانی است که در مناطق  ییخره هاصبر سطح سنگ ها و  سمبولیک و شگفت انگیزرازهایی 

قرار تا عصر معاصر  پارینه سنگیکه امروزه در دسته آثار هنری از دوران  این سنگ نگاره ها نقوش .مختلف زندگی کرده اند

اختراع خط و  پس ازو  شد آغاز 1هوتو انسان ظهور با که است خط پیدایش از قبل جوامع اند نتیجه زندگی انسان ها و گرفته

کمک شایانی به شناخت پیشینه  ،این آثارواکاوی ه است. پیدا کرددر زندگی بشر تری  ویر حضور کمرنگااین نوع از تص ،نگارش

 . داشتخواهد و نحوه زندگی آنها  فرهنگی، و شناخت شرایط اقلیمیطق امردمان آن منفرهنگی 

ن داستان تمد ،صخره های این کهن سرزمیندل جای جای  ی است که درطبیع ایران با قدمت تاریخی خود در برگیرنده موزه های

ی شباهت ااست که دار، گیاهی، انتزاعی و سمبولیک 3جانورسان ،2سان نمانا نقوشدر برگیرنده که  خود جای داده اندهایی را در 

نمایش گونه های جانوری  .استایران نقاط مختلف  پراکندگی های متفاوت در و ییکنواخت با یکسانی نمادین و های ظاهری

است که عموما به شکل نمادین طق اموجود در آن منها و نقوش صخره ای بیانگر گونه های جانوری  متفاوت در میان سنگ نگاره

که زندگی او مبتنی بر است  آن دوران این جانوران در زندگی انسانو جایگاه ویژه گر ارزش و اهمیت بیانو حک شده اند طراحی و 

نحوه طراحی نقوش این  جانوران است. اینشکار این حیوانات و یا دست یافتن به راهی برای اهلی کردن کوچ نشینی، دامداری و 

کوچرو و ی دارد بر نقوش جانوری سفال های پیش از تاریخ که خود بیانگر تاثیرات فرهنگ های زیاد جانوران شباهت بسیار

 ، مانند اغلب نقاط ایران"شترسنگ"مورد مطالعه این پژوهشمحوطه مختلف ایران ساکن بوده اند.  یکجانشینی است که در نقاط

 با ترکیبات عنصر آهن ومنحنی شکل سنگ هایی تخته  بر رویبا پراکندگی متفاوت دارای نقوش صخره ای منحصر بفردی است 

قابل مشاهده در تخته سنگ اصلی موجود در منطقه و نیز نقوش  بیشترین .4وگلیفرپیتاز نوع  انتزاعی و سمبولیک نقوش صخره ای

تعدادی نقوش انسان نما به همراه است  کوهینقش بزبا تمرکز بر  ورساننجابر روی سطح سنگ های پراکنده در محوطه، نقوش 

وجود این نقوش نشان از  .است مشاهدهقابل ها  نقش در بین این نیز رحال شکاانسان در وزپلنگ و یا یاسب،  ،سوار بر شیراحتماال 

 .دارد محوطهدیرینگی سکونت انسان در این 

و وجود شباهت ها و تفاوت های  (درخت بید )"شترسنگ" محوطهاین پژوهش، معرفی و شناخت سنگ نگاره های اصلی هدف 

این پژوهش در پی  .است نقاط ایرانسایر  این جانور در این منطقه در قیاس با نقوش متنوع (کوهیجانورسان)بز نقوششاخص 

بین  . 2در سنگ نگاره های منطقه شترسنگ درارای چه ویژگی هایی است؟  بزکوهی. نقوش 1: پاسخ دادن به این سواالت است

شباهت ها و تفاوت های شاخصی با سایر  چه منطقه مورد مطالعه این پژوهش در کوهیبز نقوشحی، اجرا و تنوع ساختار طرا

 نقوش سنگ نگاره های ایران، وجود دارد؟

 

 تحقیقروش 

و با ابزار جمع آوری اطالعات بصورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در روش  تحلیلی-توصیفی صورت پیش رو بهجستار 

پژوهشگر  ،1318هفته اول نیمه شهریور ماه درصورت پیمایشی به  "درخت بید"یا  "شتر سنگ"محوطه پس از شناسایی میدانی 

به  را های بسیاری از پراکندگی این نقوشفریم  ،محوطه شناسایی شدهدرتخته سنگ های  با توجه به پراکندگی نقوش موجود

است. با توجه به تعداد زیاد تصاویر و شباهت ساختار ظاهری و نوع طراحی و  کردهعکاسی تصویر  و یا تک نقوش صورت مجموعه

جوی، تعداد فرسایش ب های جدی انسانی و یآس جهتنبودن کامل نقوش در منطقه به ا خوان نیز به علت حکاکی این نقوش و

و  ارائه شده نقوشبرای مشخص شدن بهتر ساختار طراحی  .نمونه در این پژوهش ارائه شده است صرفا جهتمعدودی از تصاویر 

                                                           
 انسان هوشمند .1

2 . Anthropomorphic (1388:11)رشیدی نژاد و زمانیان،  . 

3 . Zoomorphic (1388:11)رشیدی نژاد و زمانیان،  . 

4. petroghylyphs بر روی سنگ ایجاد می شودهای کوبشی منظم و دقیق  بر اثر ضربه نوعی حکاکی 
:  
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شده از تصاویر عکاسی شده است.  جراخنیز است Corel Drawبا استفاده از برنامه  ، طراحی خطی نقوشقابلیت تطبیق بیشتر

یافته های نقوش مشابه سایر با داده های محقق نقوش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و  طراحی و ساختارتکنیک جهت 

در  نگارهسنگ 88به طور تقریبی حدود  .ستگرفته او تطبیق قرار مقایسه مورد پژوهشگران در برخی از محوطه های تاریخی ایران 

این و پراکندگی  مورد پژوهشدر منطقه  موجود کوهیش بزونقرا  جامعه آماری این پژوهشوجود است که م "شتر سنگ"منطقه 

حدود با  در استان خراسان رضوی "جربت"های  نگارهسنگصخره نگاره،  11با  د"یز هاسبقت"اطقنمایران مانند نقش در سایر 

های استان  نگارهسنگ، در استان کرمان "شاه فیروزجان"تپه  نقش مجزا، 11 در سراوان با حدود"دره نگاران"،  نگارهسنگ 1888

های منطقه  نگارهسنگو  نقش 11با  "آسو"های  نگارهسنگسنگ نگاره،  381با حدود  "الخ مزار"خراسان جنوبی در منطقه 

روش تجزیه و تحلیل داده ها به  .در بر گرفته است را ،نگارهسنگ 14با مجموع  مالیر شهرستان زند بخش توابع از "سفلی ارگِس"

در مناطق مختلف ایران و  نگارهسنگعالوه بر این، ساختار طراحی و تنوع در اجرای نقوش  کیفی انجام شده است.صورت کمی و 

نقوش مورد ارزیابی و تحلیل کیفی قرار  ،، مورد ارزیابی قرار گرفته است و در جدول های ارائه شده تطبیقی"شتر سنگ"منطقه 

در تحقیقات سایر  ارائه شده و مقایسه های انجام شده بر روی نقوش مشابهدر انتها بر اساس داده های محقق گرفته است. 

و ظروف  جای مانده از برخیبر بزکوهی با نقوش  کوهیبررسی نقوش حیوانی بزنگاره و نیز  در حیطه هنر سنگ پژوهشگران

 .قرار گرفته استمقایسه مورد  ،نیزدر ایران  مجسمه

 

 تحقیقپیشینه 

پژوهشی  فصلنامه علمی دوره اول در شماره یک "های نویافته دشت توس نگارهسنگبررسی و مطالعه "تحت عنوانپژوهشی در 

در  و نیز بخشی از جدول ارائه شده در پاراگرافیدر مجله مطالعات باستانشناسی،  ،(1388)شهری بختیاری محمود، خراسان بزرگ

 اشاره کرده به صورت مستقیم "شتر سنگ"های  نگارهسنگنقوش موجود در تقریبی به تعداد  تنهابصورت خالصه خود پژوهش 

در را اگرچه اداره میراث فرهنگی مشهد اسناد و اطالعات ثبت شده مفیدی که توسط کارشناس مربوطه انجام شده است  است. 

عدم نشده است.  الزم حاضر به همکاری و در اختیار گذاشتن اطالعات ،علی رغم پیگیری های مکرر پژوهشگر ؛اختیار دارد

سنگ جانورسان)بزکوهی(بر نقوش  متمرکز شود صرفا ر را بر آن داشته است تاگ، پژوهشدسترسی به داده های باستانشاسی منطقه

 .استگرفته آمیخته شده و بشدت در معرض آسیب قرار معاصر که متاسفانه با تصاویر ناشیانه و غیر حرفه ای انسان ها؛ نگاره

از زمین  توسط گروهیدر ایران، نقوش سنگ نگاره ها  ارتباط بااشاره شده است، اولین پژوهش در به آن طبق آنچه در پژوهش ها 

: 1311، جانجانو  بلوچستان ایران انجام شده است)بیک محمدی سیستان و در "گز "در منطقه (1118)شناسان ایتالیایی در

سنگ نگاره ها و یا صخره نگاره های خراسان که با اهداف پژوهش پیش رو در ارتباط بیشتری  ارتباط بااما پژوهش ها در  (.122

در  "کال جنگال"مطالعات باستانشناسی "گزارشی با عنوان (، در1338)صادق کیارضایی و جمال توسط  بار است برای اولین

اما جامع  باعث خوانش کتیبه های اشکانی این منطقه نیز شده است. که انجام شده استایرانویج،  انجمن توسط "خراسان جنوبی

 ای صخره نقوش انسان شناختی و باستانشناسی ومطالعه بررسی" با عنواننشده  منتشری گزارشترین طرح پژوهشی در قالب 

 جنوبی خراسان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث آرشیو سازماندر  "جنوبی( خراسان استان های نگاره )سنگ
ه های این استان شد نگارهسنگنوع از  28که منجر به شناسایی و رمزگشاییاست  صورت گرفته(، 1312)قربانیحمید رضا توسط 

، فصلنامه علمی پژوهشی "در استان خراسان جنوبی ،تحلیل سنگ نگاره های محدوده تاریخی خراسان بزرگ"مقاله در .است

نقش  141(، به تفصیل 1314)حسن هاشمی زرج آباد و ، سارا صادقیحمیدرضا قربانی، 21خراسان بزرگ در شماره شش از دوره 

مناطق را در اشکال  منطقه در استان خراسان جنوبی واکاوی کرده اند. آنها در پژوهش خود نقوش موجود در این 28نگاره را در 

نگاری محوطه های مورد  انسانی، حیوانی و نقوش انتزاعی از جهت مفاهیم و شرح عمومی نقوش مورد بررسی قرار داده اند و گاه

 ،"های شرق مرکزی ایران نگارهسنگ "در کتاب .تقسیم کرده اندپژوهش خود را به سه دوره پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی 

به تفصیل به واکاوی و دسته بندی نقوش مختلف صخره ای موجود در منطقه شرق  (،1311)سارا صادقیحمید رضا قربانی و 
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به بررسی و سیر تحول را پرداخته اند. پژوهشگران فصل سوم کتاب  ،خراسان که منطقه ای است با فراوانی نقوش صخره ای متنوع

نقش مقایسه به همچنین در این بخش از مطالعات خود  محققاناختصاص داده اند. در منطقه مورد پژوهش خود بزکوهی نقش 

که بخشی از اطالعات این کتاب مطالب ارزنده ای را در  اند با نقوش سفال ها، ظروف سیمین عصر ساسانی و ... پرداختهبزکوهی  

 پژوهشگر قرار داده است. در اختیار  ،"کوهینقش بز"موضوع مورد پژوهش این مقاله با تاکید بر  راستای

بیک  های نویافته مزرعه حاج مد و دره مراد نگارهسنگبررسی " در پژوهش خود ،(1388)مهدی زمانیان رشیدی نژاد ومسعود 

به پنج نمونه و  "دره مراد بیک"در نگاره های انسان نما را  ، شماره شش از دوره یازدهم،در نشریه پیام باستان شناس "همدان

پژوهش به معرفی دو این همچنین در  تقسیم کرده اند. ،مختلفی است نمونه که در برگیرنده جانوران 33نگاره های جانورسان را به 

در نتایج خود نقوش موجود در سنگ نگاره های  پژوهشگران، .شده استنگاره به شیوه باستانی و امروزین نیز اشاره  ونه سنگمن

 مرتضی پژوهش گسترده دسته انسان نما، جانورسان و سمبلیک تقسیم کرده است.مناطق مورد مطالعه خود را به سه 
، فصلنامه علمی پژوهشی علوم "های نویافته تیمره نگارهسنگمعرفی مجموعه عظیم  :موزه هایی در باد"(، با عنوان1311)فرهادی

ایران تاریخ در ما قبل  یپژوهش هایی است که به موضوع سنگ نگاره هاشاید یکی از غنی ترین  ،شماره هفتم و هشتم، اجتماعی

پرداخته  ،وجود دارد "تیمره"های  نگارهسنگدر پژوهش خود به تفضیل به اشکال و نمادهای مختلفی که در  فرهادی،. پردازد می

خود به بررسی نقش  در بخشی از پژوهش محققاست. کرده است و برخی از آنها را با نمونه های موجود در کشورهای دیگر مقایسه 

رو همسو وهش پیش ژاشاره می کند که یکی از منابع اصلی شکار در آن منطقه بوده است و با پ ل(ک)نر بزکوهی خصوصا بزکوهی

 است. 

 مبانی نظری پژوهش

 )سنگ نگاری( ای چه هنر صخرهختاری -

حضور . با است نشدهخط هنوز موفق به کشف انسانی است که  آنچه را که امروزه هنر صخره ای نامیده اند، نمونه هایی از هنر

خلق آثار انسان آن روزگار، است برای  یبر بدنه صخره ها که شاید این صخره ها بهترین و اولین تکیه گاهی مناسب ،انسان هوشمند

هنر صخره ای آغاز شد. این نوع خاص از هنر با شکل گیری ارتباطات و اختراع خط حضور کمرنگ تری پیدا کرد و رفته رفته به 

تصاویر حاوی پیام ها و روایت هایی است که بخش تاریک نقوش صخره ای (. 18:1314فراموشی سپرده شد)قربانی و همکاران، 

ن عصر پارینه سنگی تا دوران معاصر را با مطالعات باستانشناسی، مردم شناسی، نمادشناسی، زیست شناسی، جامعه زندگی انسا

استگاه و زادگاه اولین نمونه های بدست آمده از هنر صخره ای را می توان قاره اروپا، غیره برای ما روشن خواهد کرد. خ شناسی و

صخره ای بسیاری را در مناطق مختلفی  نقوشدانست. با وجود اینکه  ن اسپانیا و فرانسهخصوصا آثار بدست آمده از غارهای مرز بی

قسمت  در ،می توان مشاهده کرد ،در دنیا یدیگراز جهان مانند ایتالیا، هند، آرژانتین، سوئد، کلمبیا، شیلی، پرو، نیجریه و نقاط 

که در قابل مشاهده است  ،های عظیمی از آثار صخره ایگنجینه ایران نیز  ، جنوب و غربیهای کوهستان های شرقی، مرکز

نقوش هنر صخره ای این است  ارتباط با توجه در قابل(. نکته 11-18برگیرنده نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و انتزاعی است)همان، 

و نیز یا فرم که این نقوش با توجه به پراکندگی های گسترده ای که در نقاط مختلف جهان و ایران دارند از جهت ریخت شناسی 

(. در دسته بندی نقوش 31: 1383، بهرامزادهو  ، سعیدپور، مومنی)مالصالحی استمحتوی و معنا دارای شباهت های یکسانی 

1پیکتوگراف"یا کنده کاری،  "وگلیفرپت"د که به نبق نظر محققان سه گونه نقوش و نگارینه های صخره ای وجود دارصخره ای ط
" 

3ئوگلیفژ"یا رنگین نگاره و نیز 
، در ایران قابل مشاهده استبیشتربین دو گونه اول نامبرده شده که  دردسته بندی می شوند. اما  "

نقوش صخره ای مورد مطالعه این  . همچنین،(11گیرند)همان:گلیف قرار می تروپنقوش نقوش صخره ای ایران بطور عمده در قالب 

تا  2ا ابزاری نوک تیز به عمق عموما بقرار دارند که  "گلیفتروپ"جز نقوش  نیز در خراسان رضوی "شتر سنگ"پژوهش در منطقه 

 خراشیده شده اند. میلی متر بر روی سنگ کندکاری و 3

                                                           

5.Pictograph رنگین نگاره یا نقاشی صخره ای :   

6.Geoglyph .  خطوط و نقوشی است که گاه درابعاد بسیار بزرگ در مناطقی مانند پرو ترسیم شده اند مانند نقوش برجای مانده از نازکاها و ایکاها و ...  
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 مختلف ایران مناطقسنگ نگاره های برخی از موقعیت جغرافیایی ویژگی ها و 

ها یکی از قدیمی ترین نقوش برجای مانده از دوره های مختلف تاریخی است که دارای پراکندگی های متفاوتی در  نگارهسنگ

 دارای و است ثروتمند بسیار نگاره سنگ خصوصا ای، صخره هنر فراوانی نظر از ایرانکشور نقاط مختلف ایران و جهان است. 

 شمال غرب، مناطق مرکزیمناطق مانند ایران متنوع در اغلب مناطق  های پراکندگی با ینقوشاست با  ارزشمندی های مجموعه

هایی بسیاری وجود دارند که  نگارهسنگ در برخی از نقاط ایران هنوز  که )جنوب شرقی و شرق میانی( و... ، مناطق جنوبیایران

 جهان های نگاره سنگبه صورت کلی تمامی  .شناسایی نشده اند و در انتظار جستجوی پژوهشگران عالقمند به این حیطه است

 . اما براست مشاهده قابل های ایران نگارهبین صخره  در نمونه دو هر اندکه شده ایجاد نگارهو رنگین  نگاره کنده دو شکل ًبه معموال

ای  ویژه جایگاهاز  کمیتجهت  از ی ایران به شیوه کنده نگاره ترسیم شده اند کهها نگاره سنگ طبق بررسی های پژوهشگران اغلب

منطقه کوهدشت لرستان  به جهت قدمت تاریخی می توان به این نکته اشاره کرد که (.2: 1312مردانی ولندانی،) برخوردار هستند

 است 8888تا  3888قدمتی بین حدود دارای بدست آمده در ایران است که های  نگارهسنگاولین در برگیرنده 

های برخی از مناطق ایران اشاره شده است و  نگارهسنگد بر ونقوش موج مطالب این بخش بهدر ادامه  .(11:1311)فرهادی،

 یک، ارائه شده است.تفکیک در جدول شماره های مناطق اشاره شده به  نگارهسنگپراکندگی جغرافیایی تصاویر 
 همدان استان در مالیر شهرستان زند بخش توابع از سفلی ارگِس روستای شرقی جنوب متری288در فاصله  کوهستانی منطقه در

در بخش غربی با یک مجموعه منسجم حدود   B مجموعه ونگاره  31در بخش جنوب غربی با  Aی در دو مجموعه هاینگاره سنگ

میان دسته بندی شده اند. در  جانوری انسانی و هندسی، مجموعه دو درهای این محوطه  نگارهسنگقابل مشاهده است.  نگاره، 11

. در حالی که تعداد قابل استمشاهده قابل نیز  هندسی نقوش ی ازمحدود و نمادین ، تعداد"سفلی ارگِس"های نگارهسنگنقوش 

)در حالت ها و با طراحی مختلف(، اسب و  اختصاص دارد به نقوش جانورسان مانند نقش بز در منطقه توجهی از نقوش موجود

 نوشتار هرگونه از دور به، سوار بر اسب و یا انسان هایی پیاده با کمان و نیزه؛ شکاردرحال  انسانی نقوش وخانواده سگ سانان 

به صورت حکاکی با  آهن سنگ جنس ازها به شیوه کوبه ای بر روی سطح سنگ هایی نگارهسنگ این نقوش  .نگارشی وعالیم

نقش بزکوهی نسبت  .مصور شده است به شیوه ساده و فاقد هیچ تزئین یا جزئیاتی بُعد و حجم دورازهرگونه به ضربات پی در پی،

، به خود اختصاص داده است. در ارتباط ارگس  به سایر نقوش از جهت کمی بیشترین تعداد را با فاصله زیاد و با پراکنش در محوطه

 با ساختار طراحی این جانور باید به این نکته اشاره کرد که بزها دارای شاخ های کمانی و بلندتر از اندازه واقعی و بدون تناسب

عموما به صورت دوتایی و  . شاخ هاطراحی شده اندو نیز شاخ هایی هاللی شکل که تا نزدیک دم جانور ادامه دارد، ت به بدن نسب

در اکثر موارد با استفاده از قانون پرسپکتیو ترسیم شده اند. عالوه بر این، ترسیم حیوانات از جمله بزکوهی به صورت نیم رخ و به 

اکثر حیوانات از جمله بزها با کمترین تحرک به  دیگر ویژگی های سنگ نگاره های این محوطه است.دور از حالت سه بعدی از 

از جهت تاریخی با مقایسه سنگ نگاره های این محوطه به جهت ریخت شناسی با نمونه های سنگ  صورت ساکن طراحی شده اند.

 هایینگاره شناسیریختنقاط ایران، به جهت سبک حکاکی و  نگاره های شناسایی شده در منطقه همدان و نیز در مقایسه با سایر

 و A با رعایت احتیاط قدمت سنگ نگاره های دو مجوعه ؛بر جای مانده است گسترده فرهنگی تالتعام دلیل به مچهار هزاره از که

B  (131-138:1311همکاران،)بیک محمدی و را می توان به دوان تاریخی عصر اشکانی و بعد از آن نسبت داد ارگِسمحوطه. 

یکی از مناطق مهم صخره ای شهرستان جاجرم، در قسمت شمال شرق کشور  محدوده روستای جربت در نه کیلومتری غربدر 

قطعه سنگ که  188تعداد حدود متر،  188طول بیش از  بهدر محوطه ای  وجود دارد. شمالیو منطقه جغرافیایی خراسان ایران 

نقوش سنگ نگاره های این محوطه  پراکنده شده اند.قابل شناسایی است،  نگارهسنگهزار حدود به طور تقریبی در برگیرنده 

(، شامل پنج دسته جانورسان، انسان نما )به همراه ابزار و وسایل شکار(، هندسی، 1312)مردانی ولندانی پژوهشیافته های برطبق 

های مناطق مختلف ایران، نقوش  نگارهسنگ، مانند اغلب "جربت"های  نگارهسنگدر مجوعه  انتزاعی و نقوش کتیبه ای است.

اشاره کرده به این نکته وهشگر ژپهمچنین  جانورسان مانند بزکوهی، بیشترین حجم سنگ نگاره ها را به خود اختصاص داده است.

 که اغلب بزها با شاخ هایی بسیار بلند است شناساییقابل است که در این محوطه بزهای کوهی با ابعاد و ساختار طراحی متفاوت 
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ویژگی وجود نقوش حیوانات اهلی و نیز وجود نقش سگ نشان از شده است. طراحی در نسبت بین شاخ و بدن جانور اغراق  با

ان و حتی تفنگ منقوش بر جای مانده از ابزار آالت شکار مانند تیر و نیزه، شمشیر، ک ،عالوه بر این ؛استزندگی دامداری و چوبانی 

با نقوش ایجاد شده به شیوه کوبشی و در مواردی وهش را نشان می دهد. ژمبتنی بر شکار در محوطه مورد پزندگی یکی از دالیل 

در طول دوره زمانی  "جربت"سایت بر جای مانده در نگاری نقوش  به جهت گاه خراش بر سطح سنگ، ایجاد شده است. تکنیک

  .(8-2) استاز عصر مفرغ جدید تا دوران اسالمی را شامل شده  ،متوالی

 کوه و ها تپه بین دشتی میانه در سنگی است ای تپهکه کرمان "فیروز شاه تپه"قسمت های غربی های بدست آمده از  نگارهسنگ

مده در استان آیکی از کهن ترین آثار فرهنگی و هنری بدست  شرقی؛ شمال و کوههای سیرجان شهرستان شرقی جنوب های

سنگنقش بزکوهی و درخت سرو در کنار یکدیگر عالوه بر اینکه بر . حائز اهمیت است هنری تاریخی و دیدگاهکه از  کرمان است

 نقش بسته است. نیز، می توان مشاهده کرد، بر نقوش سنگ های صابونی باقی مانده از تمدن جیرفت "تپه شاه فیروز"های  نگاره

انسان  موجود در این منطقه در دوران های مختلف است.تشابه افکار و اشتراکات فرهنگی، عقاید و باورها یکی از دالیل تشابه نقوش 

که بیشترین نقوش حیوانی موجود در محوطه را به خود اختصاص داده است و نیز وجود  کوهیآن عصر با به تصویر کشیدن نقش بز

در ارتباط با زندگی بشر آن دوران  این نقوش را و فراوانیها، اهمیت  نگارهسنگنقش درخت در بین سایر نقوش گیاهی موجود در 

تاثیر که  یط پیرامون زندگی انسان آن دورانمنطقه و مح حاکم بر طبیعت نشانی است ازنقوش موجود در منطقه  .است مصور کرده

این جانوران در  مناسب زیست گاهوجود آن نقوش داشته است و نیز نشانی است از اهمیت و  خالقار زیادی بر نحوه تفکر یبس

ب و خانواده سگ بزکوهی، شتر، اسنقش به جهت اقلیم گرمسیری و رطوبت موجود در منطقه جیرفت عالوه بر منطقه هلیل رود. 

نقش بزهای مصور شده به صورتی انتزاعی،  .استمشاهده قابل جانورانی مانند عقرب، مار در بین نقوش بر جای مانده نقش سانان، 

خالی با طراحی محیطی، شاخ هایی با ابعاد متفاوت و به صورت  با بدنی کشیده به صورت خطی و گاه بدن این جانور به صورت تو

)دو پا در قسمت عقب و دو پا در قسمت جلوی بدن  منحنی و خم شده به سمت عقب، به همراه دو و یا چهار پا تکی و دوتایی،

های  نگارهسنگنقوش در ارتباط با گاه شماری  ، مصور شده است.بدنی با تحرک کم و (و گاه نمایش چهار پا در طول بدن بز جانور

کهن ترین نقوش موجود در منطقه نشانی است از عصر کمانداری و شکار که با به این نکته می توان اشاره کرد که  این محوطه

 به تدریج متداول شده ها نگارهسنگنقوش گیاهی نیز در بین نقوش  دوران،اهمیت تدریجی کشاورزی در زندگی انسان آن 

  .(13-1311:14)صفاران و کامرانی نژاد سیرجانی، است

. در مزرعه وجود دارد "هسبخته"یا  "اسبقته"یزد در روستای شواز، مزرعه ای با نام  در منطقه پشتکوه درجنوب غربی استان

نقوش جانورسان، انسان نما، نقوشی  شاملکه صخره دارای پراکندگی است  11بر روی سطح  نگارهسنگمجموعه ای از  "اسبقته"

 نگارهسنگو نقوش انتزاعی است. نکته قابل توجه در  ، نقوش فنجانیمثل دایره، ضربدر، صلیب، گردونه مهر، سه زانویی چرخان

)صخره شماره هشت( وجود خط کوفی ساده، خط نسخ و خط کوفی بنایی در کنار نقوش بسیار قدیمی تر و  های این منطقه

 کلشبه  به شیوه حکاکی توپر و در مواردی به صورت محیطی، "هتاسبق"شیوه اجرایی نقوش موجود در محوطه باستانی است. 

راکندگی متفاوت پبا  ،موجود در محوطه در بین نقوش .استلیزه با خطوطی بسیار ساده و به شیوه انتزاعی به تصویر در آمده یاست

 وجود تفاوت رنگی قابل مشاهده در را به خود اختصاص داده است.حک شده بزکوهی بیشترین نقوش  ،بر روی صخره های موجود

های اسبقته، نشان از حکاکی این نقوش در فاصله زمانی متفاوت است. برخی نقوش بسیار قدیمی تر بر اثر  نگارهسنگبین 

فرسودگی، اکسید شدن و هوازدگی بشدت آسیب دیده و به راحتی قابل خوانش نیست. در کنار نقوش قدیمی تر نقوش مربوط به 

اساس نقوش مختلف موجود در محوطه و ریشه یابی نقوش بر طبق بر  است. به تصویر در آمدهدوران اسالمی و حتی معاصر نیز 

یا اشاره به زمان اهلی شدن حیوانی مانند بزکوهی، محقق تاریخ تقریبی این  اسناد تاریخی موجود مانند وجود ابزار آالت شکار و

الد را تاریخ تقریبی نقوش جدیدتر برای نقوش تیره تر و هزار اول پیش از می سال قبل از میالد 8888تا   1188نقوش را به حدود

در کنار مربوط به آیین مهرپرستی و نیز  نقوشی ،"اسبقته"در بین نقوش سنگ نگاره های محوطه  همچنین .تخمین زده است

 .(88- 81:1313)آیتی زاده، است مصور شدهنقوش بسیار قدیمی تر، دو کتیبه تاریخدار مربوطه به قرن هشتم هجری نیز 
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و در رشته کوه های  کیلومتری شهرستان سراوان 18حدود کیلومتری شمال غربی دهستان ناهوک و 33در فاصله  "نگارانره د"ر د

 با های بی نظیر و سمبولیک نگارهسنگ، در بین دره های پر آب و با صفا در انتهای دشت آبرفتی ناهوک، مجوعه ای از سیاهان

که با استفاده از متریال ها وکانی های رنگی طبیعی مانند منیزیم، یا اکسید آهن  نقش مجزا در قسمت جنوبی دره ناهوک 11حدود

های منطقه  نگارهسنگویژگی قابل اهمیت است.  شناسایی شده ،طیفی از رنگ های قهوه ای تیره تا سیاه نقاشی شده استبا 

توان به  می ها را نگارهسنگسرسبز است که این در محدوده کوچکی از این دره در تجمع بیش از هزار نقش مصور شده  "ناهوک"

دانست که  ق. م.(هزاره اول) و مربوط به عصر پارینه سنگی سالههزار  18عنوان بزرگترین مجموعه شناخته شده در ایران با قدمتی 

است های انسانی و حیوانی  نقششامل  اغلبکه را "دره نگاران"درسان، نقوش موجود . باستانشناثبت ملی شده است 1382در سال 

ویژگی منحصر به فرد نقوش این منطقه که بیشتر انسان  جهت تاریخی به سه دوره قدیم، میانه و جدید دسته بندی کرده اند.را به 

اندار یا در حال جنگ و سوار بر حیواناتی چون اسب، گاو کوه (؛ همچنین انسان بالدار شبیه عقاب)با لباس و یا بدون لباسهایی

غیر از نقوش انسانی نقوش  .استهزاره قبل از میالد به این سرزمین اول مهاجران و مهاجمان در  نشان از ورو ،ستحیوانات دیگر ا

)االغ وحشی(، مار، پلنگ،  خر ایرانیگوره  کوهاندار، شتر دوکوهان، گاومیش، سگ، روباه، جانورسان چون بزکوهی، قوچ، جبیر، گاو

و نقش صلیب شکسته نیز در  ، تعداد محدودی نقوش گیاهینقوش انتزاعی مانند نقوش فنجانی حیوانی شبیه موچه خوار،، زپلنگیو

که مانند سایر  "دره نگاران"در میان نقوش حیوانی موجود در محوطه .مشاهده شده استمیان نقوش موجود در سنگ نگاره ها 

بیش از سایر  کوهیهای مناطق مختلف دیگر ایران و جهان، بیشترین نقوش را به خود اختصاص داده است، نقش بز نگارهسنگ

قدمت  سانتی متر است. 28تا  11حدود  "دره نگاران"اندازه نقوش حیوانی حک شده در  نقوش جانورسان قابل مشاهده است.

ق.م نسبت داده اند در حالی که اغلب نقوش متعلق به های چهارم تا هشتم  حدود هزاره بهرا در منطقه کهنترین نقوش موجود 

 .(1-1: 1312)بزی و حاتم، سال ق. م است 1188تا  1888حدود  دوره میانه

 )سنگی(نقوش صخره ای .استان خراسان جنوبی به علت دارا بودن بار فرهنگی غنی دارای آثار و نشانه های فرهنگی متفاوتی است

)بخش مرکزی  "آسو"های  نگارهسنگمانند دارای پراکندگی متفاوتی در مناطقی بر جای مانده در بخش های مختلف استان 

با  جنوب شرقی بیرجندکه از مهم ترین مراکز تمدن بشر) "الخ مزار"، نقش حیوانی، انسان نما، نمادین و ابزار آالت 11با  بیرجند(

با مجموع نقوش و کتیبه های شناسایی شده در  تا عصر معاصر( کتیبه هایی مربوط به عصر ساسانی، اشکانی و دوران پیش از تاریخ

)در کیلومتر پنج  "جاده اسد آباد" نگارهسنگ )بخش مرکزی شهرستان سر بیشه(، "رامنگان"یها نگارهسنگ ،مورد 381منطقه با 

)بخش شوسف شهرستان  "دره انجیر" نگارهسنگ و )توابه شهرستان نهبندان( "تنگه پنجه شیر" نگارهسنگ جاده اسدیه به طبس(،

نورسان، هندسی یا نمادین، ااست. نقش مایه های برجای مانده از شش محوطه نام برده شده شامل نقوش انسان نما، ج ،نهبندان(

. ، استانی و نیز خطوط تصویریکبرجای مانده از عصر ساسانی و اش گیاهی، نقوش ابزارآالت مختلف مانند تیر و کمان، کتیبه های

شامل نقوش حیوانی است که طبق برداشت های باستانشناسان به دو دسته  "الخ مزار "عمده نقوش بر جای مانده از صخره

جانورنما نقوش  تطبیق ارتباط بادر تقیسم شده اند. )طاووس، کبوتر و نامشخص( رندگانپو )شیر، قوچ، بزکوهی،گاو و...(  پستانداران

مانند شیر، اسب، گرگ،  حیواناتیطه اشاره شده در استان خراسان جنوبی می توان به وجود ر محوطه الخ مزار با نقوش پنج محود

اشاره کرد. نقوش اجرا شده در سایر  ،بزکوهی، سگ، گوزن و برخی از نقوش حیوانی دیگر که به راحتی قابل شناسایی نیستند

با وارد کردن ضربه های ممتد و یا با ایجاد خراش بر روی سطح اطق استان خراسان جنوبی به شیوه کوبشی یا کنده نگاره، من

های استان خراسان جنوبی به خود  نگارهسنگنقش بزکوهی که بیشترین نقوش حیوانی را در بین  .حک شده استسنگ، 

صورت یک خط افقی و نمایش اعضا بدن با خط های مورب و در به با طراحی بدن جانور اختصاص داده است به دو روش، استلیزه 

نقوش بز در محوطه های اشاره شده دارای تنوع  طراحی برخی از نقوش از روش واقع گرایانه با نمایش جزییات، استفاده شده است.

مورد پژوهش با رعایت احتیاط مربوط به عصر  نقوش موجود در شش منطقهساختار طراحی و شیوه حکاکی است. تاریخ تقریبی 

نقشه پراکندگی ، 1در تصویر شماره  ادامه مطالب اشاره شده، در .(31-11:1314)صادقی و همکاران، آهن تا عصر اشکانی، است
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همچنین جدول مقایسه ای تصویر نقش بزکوهی در برخی از نقاط  ،مناطق مختلف ایرانبرخی از شناسایی شده در  های نگارهسنگ

 است.  ارائه شده، 1جدول شماره نیز در ایران 
 خذ: نگارنده.مأ. ویژگی های نقش بز در برخی مناطق مختلف ایران، 1جدول شماره 

 ویژگی های نقش بز در مناطق مختلف ایران

 محوطه        سنگ نگاره         نقوش محوطه        سنگ نگاره                     نقوش

 

 

نقش بز با طراحی 

متفاوت شاخ، 

منطقه ارگس 

-، مالیرBسفلی

همدان،)بیک 

محمدی،جانجان؛ 

بیک محمدی، 

1311.) 

 

نقش بز، منطقه 

کمرمقبوال، خراسان 

رضوی)نگارنده، 

1318.) 

 

نقش بزکوهی، میمند 

کرمان)نادعلیان،

1383.) 

   
 

 

نقش بز کوهی و نیز 

صحنه شکار دسته 

جمعی در دره نگاران 

 در ناهوک

 (.1318)بلباسی، 

 

نقوش انسانی و بز 

در سنگ نگاره 

های 

ارسباران)محمدی 

 (.1314قصریان،
 

نقش بز کوهی و 

درخت سرو، صخره 

نگاره تپه فیروز جان، 

جیرفت) صفاران و 

 (.1311همکار

 

نقوش حیوانی با 

نقش بز، تمرکز بر 

محوطه نخلستان، 

بیرجند)قربانی، 

1312.) 
 

نقش بز در سنگ 

نگاره های 

قروه،کردستان 

 )محمدی  قصریان،

1314.)  

 

نقش بز، منطقه 

بیژائم، بیرجند، 

خراسان 

جنوبی)قربانی،

1312.)  

نقش بز در  سنگ نگاره 
های مدی، مشکین 

 (.7931شهر)
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 نگارنده. ،ایران های مناطق مختلف نگارهسنگ. پراکندگی جغرافیایی 1تصویر 

 

 
 

 نقش مفهومی بز   

انسان هنرمند پیش از تاریخ عموما سعی بر نقاشی، حاکی و یا ساخت مجسمه های حیواناتی داشته است که این حیوانات، تاثیر 

داشته است. گاه بنا بر باورها و تفکرات قومی آن مردمان، این حیوانات دارای نیروی  انسانبسزایی در امور زندگی روزمره و معیشت 

اند و از طریق رفتارهای غریزی شان قادر به درک حوادث طبیعی نیز هستند. این حیوانات، که در دوران های خارق العاده ای بوده 

باستان مورد احترام قرار می گرفته اند به طور معمول به عنوان توتم و یا نیا قابل احترام بوده اند و یا به دلیل وجود قدرت های 

(. 31-13: 1311)افضل طوسی،  عصر داشته اند، مورد پرستش قرار گرفته اندطبیعی شان و جایگاهی که در زندگی مردمان آن 

 

انسان در حال 

شکار و استفاده از 

کمان، منطقه  ابزار

میمند، 

کرمان)فرهادی

1311.) 

 

نقش بزکوهی، سنگ 
نگاره های جبرت، 

 خراسان ،بیرجند
)قربانی و جنوبی
 (.7931همکار،

 

 

بزهای کوهی در 

حال نبرد، سنگ 

نگاره آسو،  

بیرجند)قربانی،

1312.) 

 

 
نقش بز، سنگ نگاره 
های تیمره، لرستان  

 (.7911)فرهادی،

 

 

شکار بز کوهی، 

دره شاه فیروز، 

سیرجان 

 (.1311)فرهادی،
 

 

 
نقوش بز کوهی، سنگ 

ه تنگاره اسبق
 (.7939یزد)آیتی،
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است که در ایران باستان، از اوایل  بزکوهی با توجه به اسناد و مدارک تاریخی از قدیمی ترین نمادهای شناخته شده در تاریخ بشر

)سراب، گنج دره و...(،  نوسنگی رپناهگاه های عص عصر نوسنگی تا امروز در قالب های متفاوتی مانند مجسمه های بر جای مانده از

کنده کاری بر روی ظروف و یا بصورت نقاشی بر روی ظروف سفالی)ظروف بر جای مانده از تپه سیلک، شوش، اسماعیل آباد و ...(، 

 ... قابل مشاهده است. بر روی صخره ها و

یکسان  تموز، نام به سومری حاصلخیزی خدای با و شده است می پرستیده انسانها باروری تجسم عنوان به روزگاری حیوان این 

یونانی، بز به  دراساطیر بوده است. هندوان آتش خدای قربانی و ویژه حیوان یک عنوان به هندویی اساطیر بز، در شناخته شده است.

 است (رستاخیز) داوری آخرین در شدگان لعنت نماینده بز عیسوی، هنر در ژوپیتر بوده است./ زِیوس برای حیوانی مقدس عنوان

قدیمی ترین تصویری که از بز تا کنون در جهان شناخته شناخته شده است، تصویری است که در  (.181-1381:184آقاعباسی،)

ق. م(، بصورت حکاکی، نقش برجسته و  31888تا 12888) دیواره های غارهای عصر پارینه سنگی جدید در اروپا بین سال های

ده است. این در حالی است که قدیمی ترین تصویری که از بز در ایران به دست آمده است مربوط به آغاز عصر نقاشی ارائه ش

یانه و انتزاعی در ابتدا بر روی سفال انوسنگی جدید است که از اواخر این عصر، نقش این حیوان به صورت سمبولیک و غیر واقع گر

ارتباط با اهمیت و نقش بز در اساطیر ایران می توان به این نکته اشاره کرد که ها و سپس بر روی صخره ها  مصور شده است. در 

بز نماد آب است، آب خود بیانگر آبادانی، زندگی و محل مناسبی برای استقرار بشر در مناطقی است که این مایه حیات به وفور در 

دوره ساسانی مشاهده می شود، بز نمادی است از ماه و آن مسیر در جریان است. عالوه بر این، همچنان که در ظرف ها و مهرهای 

(. نقش بز، به عنوان نمادی سمبولیک 81:1311)قربانی و همکار،  در اغلب موارد به عنوان نگهبان درخت ماه از آن یاد شده است

رفته است، اما در عصر  در ارتباط با نیروی زندگی و باروری در سایر دوره های درخشان هنر ایرانی از دیر باز تا کنون بکار

هخامنشی این نقش سیر تکامل و تحول خود را از جهت ساختار طراحی و تنوع، به زیباترین شکل طی کرده است. نه تنها این 

نقش در دوران های پیش از تاریخ با مصور شدن بر روی صخره ها حکایت از نقش مهم این حیوان سمبولیک در زندگی بشر دارد، 

بز را بر روی بسیاری از ظروف کاربردی سفالی کشف شده در منطقه شوش، سیلک و نیز برخی نقاط مختلف ایران  بلکه تکرار نقش

(. در تصاویر بزهای نقاشی شده بر روی ظروف سفالی و نیز در 13: 1311)افضل طوسی،  (2)تصویر شماره می توان مشاهده کرد

 ، مانند جام شوش.اه یا چلیپا داخل دایره شاخ های بز، طراحی شده استبرخی از سنگ نگاره ها، گاهی نقوشی مانند نقش آب، م
 

 
 ایران باستان، نگارنده.نقش بزکوهی باساختار طراحی متفاوت بر روی سفالهای مناطق مختلف ایران، موزه  . 2تصویر شماره 

 

عالوه بر وجود نقش بز بر روی ظروف سفالی، نقش این حیوان بر روی ظرف استوانه ای شکل، ظروف مخروطی به شکل تنگ و بر 

، نیز به زیبایی ترسیم شده اند جیرفتساخته شده از سنگ های صابونی مربوط به قدیمی ترین تمدن بشری، تمدن های جام روی 

 دیگری از ارتباط انسان با این حیوان سمبلیک را در نمونه های بسیار زیبای (.31:1311، انصفاران و همکار) 3تصویر شماره 

)بز بالدار طالیی، ریتون یا  (، عصر هخامنشی4مجسمه های فلزی با شکل بز بر جای مانده از عصر مفرغ در لرستان )تصویر شماره
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که  می توان مشاهده کردو ظروف زیبای فلزی مربوط به عصر ساسانی و حتی در دوره های بعد مربوط به دوره اسالمی  جام قدرت(

 . انسان در دوره های مختلف نشان می دهندرا در زندگی نقش بز اهمیت و به زیبایی 

دن بز در برابر عوامل جوی، مقاومت در مناطقی با عالوه بر مطالب اشاره شده می توان به این مهم اشاره کرد که با توجه به مقاوم بو

)که تقریبا در  پوشش گیاهی کم و مقاومت این حیوان در عبور از مناطق کوهستانی و سخت و نیز یکی از شکارهای بومی ایران

بر عهده داشته  اکثر نواحی وجود داشته و قادر به زندگی بوده است(، نقشی بسیار مهمی در امرار معاش زندگی انسان کوچ نشین

است. همچنین شاخ بز در عصر باستان نمادی است از ماه، همچنان که در میان شاخ های بلند و دایره ای شکل این بز نماد ماه، 

ق.م( و چلیپای  4888-3388)نماد بز در داخل شاخ بز بر روی آبخوری بدست آمده از منطقه شوش متعلق به ، خورشید زمین، آب

خورد. ماه از این جهت برای انسان باستان اهمیت دارد که بین ماه با آب، بارش باران و حیاط گیاهان و  شکسته، به چشم می

درختان در طبیعت ارتباط مستقیمی وجود داشته است. عالوه بر این شاخ بزرگ و منحنی بز نمادی است از الوهیت، پیروزی، 

با توجه به مطالب ارائه  (.11-18اروری، حاصلخیزی و زاد و ولد )همان: قدرت، دست یابی به نیروی مافوق طبیعی، فراوانی گله، ب

شده به درستی جایگاه و اهمیت این حیوان در زندگی بشر مشخص شده است و به همین دلیل است که نقش بزکوهی، بیشترین 

های مناطق مختلف ایران را به خود اختصاص داده است و این خود به روشنی اهمیت باالی این  نگارهسنگتصاویر حک شده در 

، عموما در حال نزاع، در حال شکار، در نگارهسنگحیوان را در زندگی انسان آن عصر بیان می کند. بزهای مصور شده به صورت 

دن بز نمی رسد و گاهی با شاخ هایی بلند و کشیده بر روی پشت حال فرار، همراه انسان و با شاخ هایی گاه کوتاه که تا انتهای ب

حیوان و نیز بصورت بزهایی با شاخ های کامال دایره ای شکل و جفت شده که تا انتهای بدن حیوان می رسد، مصور شده اند. بیشتر 

، "کنده نگاره"و خیز و چرا با تکنیکبزها با بدنی در حالت نیمرخ اما با شاخ های دوتایی و در مورادی با شاخ تکی در حال جست 

 .حکاکی شده اند

نکته قابل توجه در ارتباط با نقش بزهای موجود بر روی ظرف سفالی و یا ظروف و مجسمه های مختلفی که به شکل بز ساخته و 

ها عالوه بر تکنیک متفاوت در اجرای این نقش، ساختار  نگارهسنگطراحی شده اند در مقایسه با بزهای حکاکی شده بر روی 

طراحی کمی رئالیستی تر و واقع گرایانه تر طراحی بزها است؛ که سختی جنس سنگ و موقعیت قرار گیری صخره ها در مکان 

 ها است. نگارهسنگهای خاص، یکی از دالیل طراحی های انتزاعی تر نقوش 

                                                                                        
 . مجسمه بز، مفرغ های تاریخی لرستان  4تصویر شماره                               . نقش بز و قوچ بر روی جام، سنگ صابون،3تصویر شماره                    

 )https://www.beytoote.com/art/).                            (.31:1311)صفاران و همکاران، موزه جیرفتتمدن جیرفت،                    

 

  )درخت بید("شتر سنگ" هاینگاره سنگموقعیت جغرافیایی  -

های متفاوتی در  نگارهسنگدشت توس به جهت وسعت گسترده جغرافیایی دارای  مختلف منطقه خراسان بزرگ و قسمت های

برای دامداری و زندگی کوچ نشینی انسان در مناسب و جغرافیایی شرایط اقلیمی از دارا بودن  ی استنشانمناطق مختلفی است که 

رودخانه های فصلی و منابع آبی دیگری مانند . اغلب این سنگ نگاره ها در مسیرهای کوهستانی و مسیر گذشته های بسیار دور

وجود اقلیم مناسب و نزدیکی به . استحیاتی در زندگی انسان آن دوران داشته است، ترسیم شده  چشمه ها که نقش بسیار
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ها برای  نگاره و مناطق اطراف سنگ "شتر سنگ" محوطهسایر عوامل محیطی که نشان از مناسب بودن  سرچشمه های آب و

، پژوهشهای منطقه مورد  نگارهسنگ تاریخی فرهنگی و جایگاه توجیه در و مهم کننده دلیلی تعیین میتواند، زیستگاه بشر دارد

 داشتن شرایط زیست واسطهبه واقع شده است کوه بینالود و هزار مسجد   دو رشته بین که خیز توس، دشت حاصل. داشته باشد

، بستر مناسبی را برای دیربازو از  شده استاقوام مختلف به سوی خود باعث جذب  سالیان متمادیدر طول  مناسب محیطی 

رود  های کشف در میانه دشت و کناره شده کشف سنگی افزارهای دست .تداوم حیات انسان فراهم آورده استنیز و  گاه انسانیزیست

 ،تاریخیدوران پیش از تاریخ، متراکم مربوط به عصر های  تعدد زیستگاه ،غارهای باستانیو  پارینه سنگی زیرین دوران هبمتعلق 

در روزگاران  گواهی است بر اهمیت وجود این منطقه به عنوان زیست گاهی مناسب برای زندگی بشرعصر حاضر  نیز اسالمی و عصر

 .(1311)صالح نژاد،  کهن

درخت “نزدیک به روستای ، شاندیز -مشهد جادهمسیر متری  888در ، (1)تصویر شماره  در هشت کیلومتری شمال غرب مشهد

است که به واسطه شکل سنگ های موجود در این  متعددی های تاریخی نگارهسنگموزه تاریخ طبیعی وجود دارد که حاوی ” بید

غیر از الشه سنگ اصلی و بزرگی نامیده شده است. در این منطقه  "شتر سنگ"منطقه که گویا شباهتی به کوهان شتر دارند بنام 

های محوطه را به صورت متراکم از دوران های  نگارهسنگحجم بسیار زیادی از ( و 1و 3رو به سمت شرق دارد )تصویر شماره که 

وجود دارند که حاوی نگاره جنوبی منطقه در قسمت های  دیگریپراکنده سنگ های مختلف تاریخی در خود جای داده است، 

نقش  88که به طور تخمینی شامل  با پراکندگی متنوع با طراحی بسیار ساده و خطوطی سیال از بزکوهی سمبلیکهایی است 

 .(21: 1388، شهری )بختیاری که گویا زندگی بشر آن دوران وابسته به حیات آنها بوده استاست  جانورسانیو  انسان نما
، خط چین قرمز: مسیر جاده طرقبه به شاندیز، طق طرقبه و شاندیزا، رنگ آبی: منبر روی نقشه مشهد جغرافیایی منطقه شتر سنگ موقعیت. 1تصویر شماره 

 ماخذ: نگارنده.

 
 

 )درخت بید( "شتر سنگ"ویژگی های نقوش 

 انجام شده است، پژوهشگران بیان کرده اند مناطق مختلف ایران از برخی بر روی نقوش صخره ای تاکنونکه  مطالعاتی بر اساس

 حک به شیوه پیتروگلیف چکشی با تکنیک ضربات ی مناطق باستانیاغلب نقوش ایجاد شده بر سطح بدنه سنگ ها و صخره ها که

شده  استفاده فلزی هم از ابزارهای شایددر دوران های بعد سنگی و دست کند و  ابزارهای از نقوش این ایجاد برای گاه .اند شده

 چکشی روش سنگی و یا فلزی بسته به نوع و جنس سنگ موجود در منطقه، نقوشی بهاین ابزار  ضربه زدن توسط با است.

سانتی  2/. تا 1 ضخامت این خطوط و نقش ها بین که است شده به صورت عمیق و یا سطحی بر سطح سنگ ها ایجاد یاسایشی

در ابعاد  "شتر سنگ"نقوش بر جای مانده بر تخته سنگ های منطقه  .(11: 1314)قربانی و همکاران،  است گاهی نیز بیشتر متر و

منطقه  به بوم های سنگ نگاره های بسیاری دارند ، شباهتحک شده اندگرد  یبر روی سنگ های که اکثر آنها و اندازه های مختلف

سنگمانند سایر  "شترسنگ"نقوش سنگ نگاره های  (.1313، )نصرتی اردبیل ز وارسباران تبری، هرمزگان، جمهوری آذربایجان
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ارائه شده از  های مناطق دیگر نشان از گذر زمان و حکاکی نقوش در فواصل زمانی متفاوت دارند. همچنان که در تصاویر نگاره

رنگی  به واسطه ساختار طراحی و حکاکی و نیز تغییراتموجود در سطح سنگ ها مشاهده می شود، نقوش منطقه مورد پژوهش 

در بخشی از ( 1و 8)تصویرایجاد شده در سطح سنگ ها مانند هوازدگی، اکسید شدگی و یا تغییرات رنگی که بر اساس وجود آهن

داد.  تشخیص زیادی حد تا را آنها بودن یا جدید و تأخّر، کهنه تقدم، نسبی، طور به میتوانسنگ های منطقه بوجود آمده است، 

برخی از نقوش بسیار قدیمی هستند و بر اثر تخریب های ایجاد شده توسط عوامل جوی، به سختی قابل مشاهده و خوانش 

نقوش جدیدتر و حتی مربوط به سالهای اخیر است که این عمل توسط افراد غیر حرفه ای و غیر متعهد  و برخی استتصویری 

قدمت تاریخی و نیز تکنیک  ازنقش های موجود به علت بخشی. در حقیقت باعث تخریب و از بین رفتن نقوش قدمی تر شده است

نمی توان با عکاسی  و است شده تقریبا همرنگ ،با سطح سنگ بستر خود ، در قسمت هاییو عوامل جوی خراش و حکاکی

زمانی بین  فاصلة از استی رنگی نقش های حکاکی شده نشان این تفاوت .(1د)تصویرتصاویری با دقت بسیار باال از آنها ثبت کر

 .شده در طول دوران های متفاوت ایجادنقوش 
 

           
 .نگارنده (.1318)شهریور مشهد،  ،"شتر سنگ"اصلی  نگارهسنگ. نمای بسته از 1تصویر             در"شتر سنگ ". الشه سنگ اصلی منطقه3شمارهتصویر 

  های محوطه که بیشترین نقوش سنگ نگاره شرق قسمت

 نگارنده.(، 1318)شهریور مشهد، بر گرفته است، منطقه را در 

 

سایر نقاط های  نگارهسنگبه درستی مانند  می توان گفت که ،"شتر سنگ"های منطقه  نگارهسنگ خ دقیق نقوشیدر ارتباط با تار

نمی توان تاریخ قطعی آنها را تخمین زد، بلکه بصورت تقریبی بر اساس شواهد موجود و بررسی های دقیق ایران و جهان  دیگر

طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی، نقوش تصویری این باستانشناسی و قوم نگاری می توان تاریخ تقریبی این نقوش را بیان کرد. 

در جهت رو به جنوب و شرق و کمتر قرار گرفتن در مسیر اکی شدن هزار ساله است که به جهت حک 11منطقه دارای تاریخی 

عصر نوسنگی  متفکر و هنرمندانسان  مورد باال (.1313)نصرتی،  کما بیش تا به امروز زنده مانده است ،وزش باد و عوامل فرسایشی

شیب مناسب، بهترین گزینه برای  کدام سنگ ها بابه خوبی می دانسته است و بعد از آن با محاسبه، جهت یابی دقیق و مناسب 

بیشترین حیوانی نده ارائه دهد. بین هحکاکی و نیز قرار گرفتن در معرض دید مخاطبان است تا بتواند بهترین خوانش تصویری را ب

نقش حیوان اهلی، بزکوهی است  استمشاهده قابل  ایران سایر مناطق منطقه مورد پژوهش مانند یها نگارهسنگکه در بین نقوش 

سال پیش از میالد باز  1188ود زمان اهلی شدن بزکوهی به حد کرده استدر مقاله خود بیان ، (1311) که طبق آنچه فرهادی

به ها را  نگارهسنگتوان تاریخ تقریبی این  های مناطق مختلف می نگارهسنگدر  این جانورطبق نقوش باقی مانده از بر گردد که  می

فراوانی است،  دارای بیشترین "شترسنگ" منطقه های نگارهسنگ نقوشنقشی که در بین  دومین (.221) زدتخمین آن دوران 

 .و انسانی سوار بر شیر جنگ و نزاع، انسان کماندار در حال شکار، ایستاده، در حال ی استانساننقش 
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درگذشته های  های حیوانات حک شده بر روی آنها را فراوانی گونه و وسیع چراگاهی نقوش موجود در سنگ های این منطقه وجود

 زیرا پوشش گیاهی و موقعیت جغرافیایی این منطقه در حال حاضر نیز نشان از ویژگی های مخاطب یادآور می شود. ذهن دور به

به عنوان مکانی پر رونق و  مناسب بودن این منطقه بیانگراین منطقه در دوران های گذشته می دهد که  جانوری تنوع و طبیعی

این منطقه بوده است. اما بر اساس تغییرات اکولوژیکی و اقیلمی و خصوصا دخل و تصرف های  برای ساکنین شکارگاهی مناسب

انسان معاصر در طبیعت پیرامون خود، باعث شده است تا گونه های جانوری و گیاهی که گویا در دوران های مختلف تاریخی در 

 وجود داشته اند و زندگی بشر وابسته به آنها بوده است؛ بشدت دچار تغییر شوند. این منطقه 

                                    
 نسبتکشیده با بدنی  تصویر بزکوهی با ابعاد بسیار بزرگتر .1تصویر        در حال دویدن با طراحی واقعگرایانه تر     . تصویر بزهای کوهی8تصویر            

 رنگ سطوح  با نمایش دو پا، ،"شترسنگ"محوطه بزهایسایر به       ،     "شتر سنگ"نسبت به طراحی اغلب بزهای سنگ نگاره های محوطه             
 دارد،    سنگ های منطقه از وجود آهن درنشان  شدهتراشیده              در باالی سر )دوپا در جلو و دو پا در قسمت عقب( با نمایش چهار پا            

     توسط پژوهشگر انجام شده ترسیم تصاویر خطی (، 1318شهریور                                   .مشهد، نگارنده (،1318میش، مشهد، )شهریورگاو             

 است، نگارنده.                                                                                                             

های منطقه مورد پژوهش را نقوش جانورسان  نگارهسنگ، مشاهده می شود بیشترین نقوش هفتهمانطور که در تصویر شماره 

با چشم غیر مسلح دیده می شود به ندرت می توان نقوش هندسی، انتزاعی و گیاهی را در صخره  تشکیل داده اند و تا جایی که

گربه حیواناتی از خانواده گوزن و اسب،  گاومیش،تصاویر مختلفی چون بزکوهی،  در این میاننگاره های این منطقه مشاهده کرد. 

 که است ، شناسایی شدهشکار، جنگ و نزاع و یا سوار بر پشت حیواناتهایی در حال و نیز نقوش انسانی سانان مانند یوزپلنگ، شیر 

همانطور  ها دسته بندی شده است. نگارهسنگنقوش موجود در محوطه مورد پژوهش بر اساس نوع و ماهیت  ،2در جدول شماره 

 خود به مجموعه ایننقوش بین  در را بیشترین نقش به سمت عقب، کوتاه و بلند با شاخ های منحنی کوهی بز نقشکه اشاره شد، 

 .است  داده اختصاص
 بختیاریترسیم شده توسط مشهد، بر اساس نوع و ماهیت سنگ نگاره ها، با اقتباس از جدول  -های منطقه شتر سنگ نگارهسنگ. 2جدول شماره 

 (.21:1388)شهری
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تعداد  ،(1و 3یر شماره تصو) موجود در منطقه و بزرگتر اصلی گسنالشه قسمت های جلویی  جای مانده از بین نقوش بر در

 انسانی بر پشت آنها ایستاده است و در صحنهکه  مشاهده می شونده مانند شیر و یوزپلنگ جثحیواناتی عظیم الیر تصاو محدودی از

ن عصر نوسنگی در آن اسناست که ا. این به این معنی می شود مشاهده، در حال شکار و ایستاده با کمانی در دست ای دیگر انسان

. نکته قابل توجه دیگر این است اسب، شیر و یوزپلنگ برای کمک به شکار حیوانات دیگر استفاده می کرده مانند دوران از حیواناتی

 دیگر اشاره به این موضوع مهم تانک یکی از است، اما شناسی ریخت تنوع دارای ها نگارهسنگحیوانات در این  است که نقوش

 افقی با بدنی کشیده با خطی و نیمرخ به صورتدیگرمناطق ی حک شده مانند بسیاری از صخره نگاره هااست که اغلب حیوانات 

در سایر سنگ های موجود در  نقش انبوه بزهادر مورد  حکاکی شده اند.عمق  کمو  ین با خطوطی بسیار سادهئتز گونه هر از به دور

 اغلب ،بزهاتصاویر است.  یترتحرک کم دارای، سانان گربهدر مقایسه با جانوران خانواده  باید اشاره کرد که نقش این حیوان ،منطقه

دیده  یانحنای بزرگ که داخل آن نقشگاه با  ،)دوتایی و یا تکی( از جهت شکل، اندازه و تعداد شاخ با شکل متفاوتنیمرخ  درحالت

شاخ آنها  فرم معموالً که است قابل مشاهده یترانحنای کمشاخ هایی کوتاهتر و یا با  باو نیز بزهایی  (18شماره تصویر ) می شود

 .(11)تصویر نیم دایره نمی رسد به

               
 . تصویر بزکوهی با بدنی کشیده با دو شاخ کوتاه، زاویه سر 11تصویر          بزکوهی با شاخدر قسمت باال و سمت راست تصویر، نقش . 18تصویر         

 (، 1318)شهریور ، مشهد"شترسنگ"حالت سه رخ، محوطهشاخ ها  و             بدیل شده است،ت کامال دایره که با خطی مورب دایره به دو قسمت          

 نگارنده. ترسیم تصاویر خطی توسط پژوهشگر انجام شده است،  ترسیم تصاویر خطی توسط     (، 1318)شهریور ، مشهد"شترسنگ"محوطه         

 پژوهشگر انجام شده است، نگارنده.         

 ساختار معیشتی بر اساس دارای زندگی با را حکاکی کرده اند نقوش این که افرادی، طبق شواهد موجود بر به احتمال قوی

صخره ای  بوده اند. زیرا اغلب نقوش مرتفع درمناطق ساختار زندگی درمحیط های کوهستانی، خصوصا زندگی شرایطدامپروری و 

به تصویر  دام بوده است،چرا و ی برای دارای پوشش گیاهی مناسب کهمرتفع  قسمت هایدر  در مناطق مختلف ایران و جهان

 شک بدون باشد متنوعترغنی تر و  منطقه چه پوشش جانوری هر که کرد مطرح را فرضیه این بتوان شاید شده اند. کشیده

 چگونگی بر را زیادیبسیار  اتتأثیر می تواند همه این عوامل) منطقه اقلیم منطقه و نوع ساکنین تفکر، عقایدنوع  برشرایط زندگی،

 ،(داشته باشد نیز تاریخ پیش از انسانهای و نیاکان ذهن بلکه بر امروزی، انسان های ذهن در تنها نقوش نه اکیکو ح ترسیم

صخره ای به راحتی می توان  نقوشبر طبق ساختار طراحی و حکاکی  .(88-11: 1314،)قربانی و همکاران تاثیرگذار بوده است

و قابل مشاهده از ساختار بیرونی  تقلید به و نبوده است هنرمندی طبیعت نگار پیش از تاریخ، های نگارهسنگتصویرگر دریافت که 

و عمده  چند ویژگی نمایش به به همنوعانش خاص میهامف تنها برای انتقال او .نداشته است گرایشی پیرامونش موجودات و اشیاء

تداوم حیات برای و مشاهده می کرده است  اند از حیوانات و گیاهانی که در محیط پیرامون زندگی اش وجود داشتهقابل اهمیت 

های پر  ساختار پنجه چون ویژگی هایی بر تأکید با تنها شیر را جسمانی قدرت به عنوان مثال، اکتفا کرده است. انسان آن عصر

 .به تصویر کشیده استو دهانی باز  گی خاص و نیرومند در حال حرکت، دم بلند با انتهایی به شکل منحنیقدرت او، بدنی با کشید

قابل خوانش برای انسان آن عصر که هنوز خط را  رمزی های نشانه به ذهنیت تصویرگر حسب بر واقعی های پدیده ،از این طریق

 (. 11: 1311، پاکباز، 83: 1313)آیتی زاده،  شده اند تبدیل کند، نمی دانسته است تا زندگی او را متحول
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 ها نگارهسنگشیوه اجرایی  -

ایجاد نقش بر سطح سنگ  روش معمولدو یکی از به  "شتر سنگ"های منطقه  نگارهسنگبه صراحت می توان گفت نقوش تمام 

های مناطق  نگارهسنگبسیاری از مانند و دیگری  (12تصویر) شیوه طراحی تصویر به صورت خراش خطهای پیرامونی طرح؛ ها

و برداشتن تمامی مختلف ایران با ایجاد ضربه های پی درپی و ممتد به شیوه کنده کاری روی سطح سنگ برای ایجاد نقوشی توپر 

بودن یا سطحی عمقی . (13)تصویر که باعث برداشتن الیه نازکی از سطح سنگ شده است، ایجاد شده اند طرح مورد نظرسطح 

 بودن نقوش مصور شده بسته به جنس سنگهای موجود در منطقه، متفاوت است.

                                 
 . ایجاد نقوش انسانی سوار بر پشت یوزپلنگ به شیوه کنده کاری13تصویر            سنگ اصلی. تنها تصویر بزکوهی قابل مشاهده در الشه 12تصویر    

 -محوطه شتر "به صورت ضربه های پی در پی برای ایجاد نقوش توپر،               که به صورت طراحی)خراش( با  "شترسنگ"موجود در منطقه    

 (، نگارنده.1318مشهد، )شهریور "سنگ           (، نگارنده.1318)شهریور ، خطهای محیطی اجرا شده است، مشهد   

بر روی سنگ های منطقه است، تصویر بزهای نقوش  که دارای پراکندگی  "شتر سنگ"های سایت تاریخی  نگارهسنگمجموعه در 

متفاوت در سایز بزهای کوهی با تنوع متفاوتی از جهت طراحی شکل ظاهری، دارا بودن حرکت یا عدم حرکت بزها و نیز تنوع 

ترسیم شده قابل مشاهده است. در چند مورد در میان نقوش بزهای حکاکی شده، بزهای کوچکتری به همراه مادرشان ترسیم شده 

در قسمت  .(14)تصویردنشو شاهده می پشت سر و در مواردی در مقابل بز مادر که دارای ابعاد بزرگتری است و است که یا درکنار

است، تنها یک بز نیم رخ متفاوت  ز نقوش جانورسان در آن ترسیم شدهنگاره اصلی موجود در منطقه، که حجم زیادی اباالی سنگ 

از سایر بزها، با دو پا و با شاخی کامال منحنی قابل مشاهده است که انحنای شاخ با پشت بدن بز یک دایره کامل را تشکیل داده 

. این تنها نقش بز موجود در (18)قابل مشاهده در تصویر شماره  م تقسیم شده استاست و این دایره با خطی مورب به دو نی

متفاوت است و در باالترین قسمت الشه سنگ اصلی و در نمایی مقابل با سایر بزها منطقه است که از جهت فرم شاخ و اندازه 

 بیننده خودنمایی می کند.

 
 "سنگشتر "به همراه فرزند، محوطه نقش احتماال بز مادر تمرکز بر  ،14صویر شماره ت

 نگارنده. ترسیم تصاویر خطی توسط پژوهشگر انجام شده است (،1318مشهد، )شهریور 
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طراحی تنها در طراحی نقوش اغلب بزها مانند سایر نقوش موجود در سایت، اشاره به هیچ گونه جزئیات آناتومی جانور نشده است، 

ساختار طراحی نقوش در ارتباط با ئالیستی است. رتعداد معدودی از بزها دارای آناتومی حرفه ای تر یا متمایل به حالت های 

به شیوه خالصه سازی و استلیزه  می توان به این نکته اشاره کرد که نقوش، "شتر سنگ"های منطقه  نگارهسنگبزکوهی در 

، ساختار توسط افراد متفاوت حک شده اندنیز دوره های مختلف و این منطقه نقوش بزکوهی در که این. با توجه به شده اندترسیم 

که بدن بدین صورت . برخی از بزها بصورت خطی و ساده است مشاهدهقابل بر روی سنگ ها در منطقه طراحی متفاوتی از نقش بز 

جانور از یک خط افقی تقریبا صاف تشکیل شده است و برای حرکت پاها از خطوط مورب و گاه عمودی و در مواردی برای طراحی 

فرم شاخ ها نیز از خطوط مورب استفاده شده است. در اغلب موارد شاخ و دم بز با فرم منحنی ترسیم شده است. در طراحی برخی 

 ترسیم شده اندانحنای کم و کوتاه و برخی با نیم دایره بلندتر که به سمت داخل انحنا پیدا کرده است، از بزها، نیم دایره شاخ با 

. نکته قابل توجه این های مناطق مختلف ایران قابل مشاهده است نگارهسنگاین روش طراحی الگوی مرسومی است که در اغلب 

شده است. در این میان  حکو عقب به صورت ثابت و با کمترین حرکت  است که اغلب بزها به صورت نیم رخ با نمایش دو پای جلو

بزهایی با بدن کشیده با رنگی روشنتر نسبت به بزهایی با قدمت بیشتر که حاکی از زمان متفاوت ترسیم بزها است، با زاویه نیم رخ 

. این بزها دارای (11و  8در تصویر شماره  )مانند بز قابل مشاهده است که بر خالف اغلب بزها با سه و چهار پا ترسیم شده اند

شده اند. در این میان بزهایی با رنگی حاکی از زنگ زدگی که نشان از وجود آهن  مصورو بصورت ایستا  حرکت بسیار کمی هستند

و دو پا در )دوپا در عقب بدن  در سنگ های سایت مورد پژوهش است با بدنی منحنی در حال خیز برداشتن و یا جهیدن با چهار پا

جلو بدن(، به شیوه واقعگرایانه تر ترسیم شده است. هنرمند، در برخی از طراحی ها، بزها را با توجه به اینکه از نیم رخ طراحی شده 

شاخ بز به صورت جفت یا نمایی نزدیک به سه رخ ترسیم شده است. اغلب  ،اند با یک شاخ و در اغلب بر خالف زاویه نیم رخ بدن

به  "شتر سنگ"ویژگی های نقوش محوطه ، 3جدول شماره در ف آناتومی واقعی بز با بدنی کشیده تر ترسیم شده است. بزها برخال

 . استشده  صورت خالصه مشخص
 ، مشهد، خراسان رضوی، ماخذ: نگارنده."شتر سنگ". ساختار طراحی، اجرای نقوش و سایر ویژگی های نقش بز در منطقه 3دول شماره ج

 ساختار طراحی شیوه اجرا تنوع نقوش

تنوع در 

و فرم اندازه  

دارای 

 شاخ

دارای 

 حرکت

عدم 

 حرکت

کنده کاری 

با عمق 

 نسبتا بیشتر

کوبه ای با 

 عمق کم

/ دستانه)عامیانه( خام پتروگلیف

عدم توجه به 

 جزئیات

خالصه و  واقع گرایانه

 استلیزه

* * * * * * * * * * 

 

 نقش های باقی مانده کیفیتمیزان ماندگاری و  -
، است شدهبر جای مانده نقوش جنس سنگ های موجود در منطقه، عوامل محیطی و جغرافیایی که باعث ایجاد تغییرات فرسایشی در سطح 

راحی متفاوت و عمق نقوش حکاکی شده، وجود نقوش متفاوت در سنگ نگاره ها که بر طبق اسناد وجود تصاویری با رنگ ها و نیز شیوه ط

 از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند پژوهشگران را به شناخت تاریخ تاریخی می تواند نحوه ساختار زندگی انسان آن عصررا نشان دهد، 

حکاکی شده و نیز عمق  نقوشتصاویر ارائه شده در این پژوهش مشاهده می شود، رنگ  همانطور که در دقیقتر تصاویر حک شده، هدایت کنند.

خراش ها حتی در مواردی که برخی نقوش در دوره های زمانی متفاوتی بر روی سطح تخته سنگ های مورد نظر ایجاد شده اند نشان از تاثیر 

رخی از سنگ نگاره ها به علت گذشت زمان و تاثیرات عوامل فرسایشی و گذشت زمان بر کیفیت و چگونگی تصاویر بر جای مانده دارند. در ب

یا قرار گرفتن در  ،و تنها با خیس کردن سطح سنگ استبسیار سخت دارای خوانش  نقوشنیز به علت عمق بسیار کم خراش های ایجاد شده، 

حدود بودن سطح تخته سنگی که مبه علت  ،موارد اشاره شده. عالوه بر مشاهده استقابل ای ویژه  و یا تابش نور در زاویهخاص  دید زاویه

بزهایی  تصاویردر طول دوره های مختلف، انباشتگی از نقوش مختلف مانند  متفاوتتصاویر بر روی آنها حکاکی شده اند و مصور شدن نقوش 

 یکدیگر باعث شده استبه  نقوش زیاد نزدیک شدنو یا  بر روی یکدیگر نقوش قرارگیری ؛ که اینشده است متفاوت، ایجاد با ساختار طراحی

شباهت ، 4جدول شماره . (21: 1388، شهری )بختیاری (3تصویر شماره ) قابل خوانش نباشددرستی  بهموضوع اصلی مورد تمرکز هنرمند  که

 ارائه شده است. با نقش بز در برخی ازنقاط ایران "شتر سنگ"ها و تفاوت های اجرای نقش بز و سایر ویژگی های این جانور را در منطقه 
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مقایسه با نمونه های قابل  با تمرکز بر نقش بزکوهی در "شتر سنگ"منطقه  در شده یافت های نگارهسنگمطالعه  و بررسی

دارد. با  ها، نگاره سنگ این در مصور شده موضوعات و مفاهیم بودن یکسان از مناطق مختلف ایران، نشانبرخی از مشاهده در 

زندگی با  مبتنی بر اختینش  جامعه و انسانشناختی مفاهیم از برخی به توان می ت شناسی نقوش اشاره شدهبررسی و مطالعه ریخ

نقوش  اشاره کرد. ساختار طراحی تقریبا یکسان ، بر اساس مستندات موجودانسان عصر نوسنگی دامداری و ساختار کوچ نشینی

 ها  نگارهسنگ مشترک صخره نگاره ها و یا با ساختاری یکسان در مناطق مختلف ایران، زبان ها نگاره پراکندگی ها، نگارهسنگ

که با توجه به  بزکوهی نقش مانند نقوشی فرهنگی زندگی مردمان آن دوران است. در ترسیمبیانگر نیازها، اندیشه ها و اعتقادات 

دارای بیشترین فراوانی در بین سایر نقوش به تصویر کشیده شده در  و باورهای بشر، جایگاه و اهمیت و نقش این حیوان در زندگی

ی، سمبولیک و انتزاعی، غالبا یسنگ نگاره های مناطق مختلف است، هنرمندان نگارگر از خطوی ساده، آزاد و رها، به شیوه ای ابتدا

مانند آنچه در فرهنگ های مختلف دنیا مشاهده می شود،  نقش بز، برای انسان آن روزگار پتروگلیف، استفاده کرده اند. یکبا تکن

نماد باروری، زندگی، آب، فراوانی، نشان از وابستگی حیات و تداوم زندگی انسان آن روزگاران به شکار این حیوان و زندگی مبتنی 

 بر دامپروری است.
 کوهیدر منطقه شتر سنگ، مشهد، خراسان رضوی با نقش بز آن و سایر ویژگی هایکوهی نقش بز . شباهت ها و تفاوت های اجرای 4جدول شماره 

 نگارنده.، نقاط ایرانبرخی از در 
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 های منطقه شتر سنگ، مشهد، خراسان رضوی با برخی نقاط ایران. نگارهسنگ مطالعه تطبیقی نقوش بز در 

نوع نقش -شیوه اجرا قدمت  ساختار طراحی محوطه)سایت( استان -شهر 

ت ها
 شباه

 پارینه سنگی
 

خراسان  -مشهد )کنده نقش(  پتروگلیف

 رضوی

 با توجه به ریخت شناسی نگاره ها و اسناد و شترسنگ

مدارک موجود در ارتباط  با نقش بز تقریباً در 

تمامی مراکز فرهنگی دوران پیش از تاریخ ایران، 

نقش  توان به این نکته اشاره کرد که می

نیز اغلب به  "شتر سنگ"بزکوهی در محوطه 

صورت استیلیزه وخالصه شده، طراحی شده 

محوطه  است. همچنین، بزهای حک شده در

به  مانند اغلب سایر نقاط ایران؛ "شتر سنگ"

شاخ، طراحی  صورت نیمرخ با تک شاخ و یا دو

بزهای نیم رخ اغلب با دو پا طراحی  .شده اند

نیز بزهایی با سه و چهار پا شده اند. در مورادی 

 نیز طراحی شده است.

بین بزهای مناطق مختلف ایران، به جهت ریخت 

شناسی یا فرم و نیز محتوی و معنا شباهت های 

  توان زمان وگاه می یکسانی وجود دارد.

نگاری نسبی و 

تقریبی حکاکی و 

ترسیم سنگ نگاره 

ها در منطق 

 مختلف ایران را از 

سنگی عصر پارینه 

تا عصر معاصر 

 نسبت داد.

خراسان  -بیرجند )کنده نقش(  پتروگلیف

 جنوبی

 الخ مزار

خراسان  -جاجرم )کنده نقش(  پتروگلیف

 شمالی

 جربت

 غارکرفتو کردستان )کنده نقش(  پتروگلیف

 تاریخی منطقه اصفهان و مرکزی )کنده نقش ( پتروگلیف

 تیمره

 و شهر سیرجان کرمان )کنده نقش(  پتروگلیف

 بابک 

 آهویی اشکفت هرمزگان )کنده نقش(  پتروگلیف

 بستک شهر

 -مشکین شهر )کنده نقش(  پتروگلیف

 اردبیل

 -قلعه ارجق( (

 شهریری

 )نقاشی(  پیتروگراف

 )کنده نقش( پتروگلیف

همیان  میرمالس، لرستان

 دوشه و غار

تری  جز در موارد اندکی ساختار طراحی متفاوت

بین نقوش سنگ نگاره های مناطق مختلف ایران 

مانند سنگ نگاره های دره گوران در منطقه 

ناهوک سراوان وجود دارد. در این منطقه بر 

خالف اغلب مناطق دیگر ایران نقوش طراحی و 

حکاکی شده ای وجو دارد که دارای بدن های 

پهن و با طول بدن کوتاهتر، در مواردی بزهایی 

روانه ای شکل )متشکل از دو مثل با بدنی پ

مثلث( با شاخ هایی بسیار بلند با شیب کم و نیز 

با گردن بلند مشاهده می شود. در برخی از 

قسمت ها، بزهایی ترسیم شده است بدون 

و سر و شاخ هایی  تحرک و ایستا با بدنی نیم رخ

از زاویه روبرو که طراحی مشابه چنین بزی در 

انند داغستان در خراسان برخی از مناطق ایران م

رضوی مشاهده می شود. ولی بز با سر از زاویه 

روبرو و بدن نیمرخ در بین نقوش بزهای منطقه 

قابل مشاهده  نیست. نقوش سنگ  "شتر سنگ"

نگاره های دره نگاران دارای طراحی بسیار 

 رئالیستی و حرفه ای تری است نسبت به سایر 
 های ایران.  نگارهسنگ

ت ها
 تفاو

 

ت
   

 ( نقاشی  )   پیترو گراف 

)نقش کنده( پتروگلیف  

سیستان  -خاش

 و بلوچستان
 گزو

(نقاشی )   پیترو گراف 

)نقش کنده( پتروگلیف  

دهستان ناهوک، 

سیستان  -سراوان

 و بلوچستان

 دره نگاران

 ( نقاشی  ) پیترو گراف  

)نقش کنده(پتروگلیف  
 هرمزگان

اشکف آهویی و  

 ده تل بستک
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 نتیجه

بر خالف سایر مناطق ایران که حاوی نقوش گیاهی، نقش سایر جانوران مانند خار  "شتر سنگ"در نقوش بر جای مانده از منطقه 

حک شده بر سطح تخته سنگ ها  نقوشپشت، خرگوش، گوره خر و نیز نقوش انتزاعی و سمبولیک و نقوش فنجانی است، بیشتر 

 قرار دارند. در درجه دوم اهمیتنقوش انسانی در بین سایر نقوش حیوانی موجود در منطقه  ؛بر نقش بزکوهیمتمرکز شده است 

و خالصه  ساده با خطوطی بسیار ی اغلب محوطه های ایران،ها نگارهسنگمانند نقوش سایر  "شتر سنگ"های منطقه  نگارهسنگ

است.  ترسیم و حک شده با خطوطی با عمق کم "کنده نگاره"به صورت دو بعدی و به شیوه  اتتزئین گونه هیچ بدون شده،

نیمرخ در اشکال مختلف و با شاخ های  حالت در ،مانند اغلب نقاط ایران مورد پژوهشدرمحوطه  حک شده همچنین، بزهای

شده اند. در با دو پا طراحی رسد،  نمی دایره نیم شکلمعموالً به  منحنی برگشته به عقب گاه با نیم دایره ای بلند و گاه کوتاه که

با زاویه  در محوطه بزکوهی در سطح هیچ یک از سنگ های پراکنده .ستترسیم شده امورادی نیز بزهایی با سه و چهار پا نیز 

مناطق مختلف ایران، به بین بزهای  و بزها در حال حرکت، بازی و نزاع با تحرک کمتری طراحی شده اند. روبرو طراحی نشده اند

را حک کرده  نقوشانسان های هنرمندی که این  جهت ریخت شناسی یا فرم و نیز محتوی و معنا شباهت های یکسانی وجود دارد.

اند طراحان حرفه ای نبوده اند آنها این نقوش را برای نشان دادن تنوع و ساختار زندگی انسان و جانوران عصر نوسنگی که عموما 

ق مرتفع و کوهستانی و پر آب و علف زندگی می کرده اند و شاید هم برای مشخص کردن قلمروی چوپانی خود ترسیم در مناط

منطقه  موجود در جانوری پوششتنوع که  می توان گفت ،"شترسنگ" حیوانی موجود در منطقه تنوع نقوشارتباط باکرده اند. در

و حتی بر نحوه نگرش مردمان دوران پیش از تاریخ نسبت به  آن مردمان عقاید زندگی و اقلیم، شکار، شرایط برنوع شک بدون

و شیوه طراحی خطی، تکنیک ، قابل مشاهده است ساختار 1زندگی، تاثیرگذار بوده است. طبق آنچه در تصاویر جدول شماره

مناطق ایران دارای تنوع شکلی یکنواخت و  اغلبدر حکاکی شده، عمق نقوش حک شده، زاویه قرار گیری بزها، ابعاد و اندازه 

، باورها و نیازهای یکسان مردمانی انسان ها در دوره های زمانی هم عصر یکسانی است. این خود دلیلی است بر ساختار ذهنی مشابه

ایران مانند مناطق در برخی از مناطق البته  که در آن دوران با نیازهای اجتماعی و فرهنگی تقریبا یکسانی، زندگی می کرده اند.

به شیوه نقوشی پترگلیف، آهویی و ده تل بستک، گزو، میر مالس، همیان و غار دوشه، عالوه بر نقوش به شیوه  تنگاران، اشکفدره 

 .ترسیم شده استپیتروگراف نیز 

دره نگاره های جز در موارد اندکی ساختار طراحی متفاوت تری بین نقوش سنگ نگاره های مناطق مختلف ایران مانند سنگ 

دارای حیوانی از جمله بزکوهی، گوران در منطقه ناهوک سراوان وجود دارد. در این منطقه بر خالف اغلب مناطق دیگر ایران نقوش 

در مواردی بزهایی با بدنی پروانه ای شکل)متشکل از دو مثل مثلث( با شاخ  فاقد کشیدگی و تر ی پهن و با طول بدن کوتاهبدن

بزهایی ترسیم شده است  ی این منطقه هایی بسیار بلند با شیب کم و یا با گردن بلند مشاهده می شود. در برخی از قسمت ها

به چنین بزی در برخی از مناطق ایران مانند بدون تحرک و ایستا با بدنی نیم رخ و سر و شاخ هایی از زاویه روبرو که طراحی مشا

داغستان در خراسان رضوی مشاهده می شود. ولی بز با سر از زاویه روبرو و بدن نیمرخ در بین نقوش بزهای منطقه شتر سنگ قابل 

مربوطه به  را "شترسنگ"گاه نگاری نسبی و تقریبی حکاکی و ترسیم سنگ نگاره ها در منطقه باستانشناسان با مشاهده نیست. 

ها در سایر  نگارهسنگدر حالت کلی می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ نسبی قدمت  عصر پارینه سنگی نسبت داده اند.

 مناطق مختلف ایران را می توان به عصر پارینه سنگی تا عصر معاصر نسبت داد.

 

: با سپاس فراوان از جناب آقای رامین نجفی، صخره نورد استان خراسان رضوی و آقای محمد واخیده که در و تشکر قدرانی

 داشته اند.وهشگرژبه پمسیریابی منطقه و شناسایی سنگ نگاره ها کمک شایسته ای 
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An Analytic-contrastive Study on Goat Motifs in Petroglyphs in “Shotorsang” area in Khorasan 

Razavi and Similar Motifs in Other Regions in Iranian Plateau 

 

Abstract 

In Iran petroglyphs are widely dispersed and have superficial and conceptual similarities with other cases 

found throughout the world. 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 human 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 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 …) as 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 

considered identical with Sumerian fertility god, Tammuz, In Hinduism mythology, the goat was 

considered as a sacrificial animal 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 Judgement (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 

studied area of this research and other motifs in petroglyphs in Iran? The present research is Analytic 

descriptive research method. The data collection is done through library and field study. During 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 identified area, the researcher took many photographs from these 

motifs as series or as single shots. Approximately, around 80 petroglyphs are found in “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, documents and evidences existing 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 
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are often drawn in a stylized form with no decorative element using horizontal lines for top body and a 

few oblique lines for legs. As well, 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 analogous to the animal body. Side view goats are often drawn with two legs, but in some cases goats 

with three or four legs are recognized. Morphologically and conceptually, there are high degrees of 

similarities among goat motifs in different regions of Iran and majority of them are carved using 

petroglyph style. Archeologists, using relative chronology, approximate carving and formation of 

petroglyphs of “Shotorsang” to Paleolithic period.  

Keywords: Shotorsang, Petroglyph, Animal motif, Goat motif, Khorasan, Iranian Plateau 
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