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 چکیده

اشند. ای  های سنگی می بها نمسیتي  بایتاب اندیشیه و ت کر بشیری بر روی بوم   نگارهسینگ 

نار  ر همه مهای تاریخ اجتماعی و رريعی را بيان می نمایند. ای  آثار دنوع نگاره ها نوع اندیشییه

جهان قابو مشیاهده می باشیند. بلوچسیتان ای منار  مهم ایران اسیس که شاهد آثاری ای ای  قريو     

در منطقیه های ممتلف آن می باشیییيم. هدر ای  تلقي  مطا عه سییینگ نگاره های دره نگاران   

ی تلليلی مطا ب جمد آور -باشد که به صورت توصي یناهوک واقد در شیهرسیتان سراوان می  

های دره نگاران دارای نقوش حيوانی، انسیییانی و اند و مشیییمص گردید که سییینگ نگارهشیییده

ای هگياهی و ابزار می باشیند و ای  بدی  معناسیس که درگذشیته دره نگاران ملو اسیکان گروه    
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A Historical Study of the Petroglyphs of Negaran Valley in Nahuk, 

Saravan 

 
Abstract 

 

Petroglyphs and pictographs are the first reflection of the thoughts and 

ideas of mankind on rock. They represent social and natural history 

thoughts and are available all over the world, including Balouchestan. The 

aim of this paper is to study the petroglyphs of Negaran Valley in Nahuk 

district in Saravan township collected through a descriptive-analyrical 

method. The results showed that the stone engravings of this valley 

represent animal, human, plant, images and tools which suggest that in the 

past, tribes who were engaged in stockbreeding lived in the Negaran valley. 

 

Key words: petroglyph, Negaran valley, Nahuk, Animal imagery, human 

imagery 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    9911 بهار و تابستان، چهارم، شمارة دوّمسال  -ایرانی  تمدّن پژوهشنامۀ

 
  

 

 مقدمه-1

هنی ها و م اهيم ذانسیان در اعصیار گذشته خصوصا در دوران پيش ای تاریخ برای انتقال پيام  

خود اقدام به ترسیيم یا ایجاد نقوش و عالئم خاصیی بر روی سطوح ممتلف قابو دسترسی خود   

، اگر اسسگ گور ادامه یاتتهکاری روی سنگ که هنوی نيز حداقو بر سن هنر کنده .اسیس نموده

های  امرویه ما به  طف نمایه»هاسیییس. تری  هنر های آدمی نراشییید، ای ماندگارتری  آنای که 

های به یادگار مانده، در حال کشییف تاریخ باسییتان هسییتيم و هرچه باسییتان    نمادی  و اسییطوره

شود و به تر میمی کمشوند د رستگی ما به رویدادهای تاریشیناسیان بيشتر به گذشته نزدیک می  

يشتر. کند، بها، معابد و خطوری که برای ما باورهای انسیان قدیم را آشکار می  ها، نقاشیی  پيکره

پیاره نمادها را هم تالسییی ه و مورخي  دینی با ترجمان ای  باورها به یبان قابو تهم امرویی ارایه  

های مذهری و ی  در آیي های نماداند که هنوی هم شیییکوشیییناسیییان نشیییان دادهکنند. مردم می

هییا یییاتییس تری  ترييری در رونیید قرنهییای قیرییایییو کوچییک امرویی بییدون کم  اسیییطیوره 

 (.956:9979،)یونگ«شوندمی

ه حامو های سنگی دانسس کتوان نمسیتي  بایتاب اندیشه بشری بر بوم ها را میسینگ نگاره 

وند و شمه منار  دنيا دیده میهایی ای تاریخ اجتماعی و رريعی گذشیته اسیس. ای  آثار در ه  پيام

د يو آن در دستر  بودن ماده او يه آن که شامو ابزار خراش و تمته سنگ اسس که به وتور در 

که باورها و شیيوه یندگی انسان در گذشته   ها ای آنجائینگارهرريعس وجود دارد .مطا عه سینگ 

وب منطقه بلوچستان که در جنباسیتان شیناسی حائز اهميس اسس.     گيرد، برا ی دانشرا در برمی

شیییرقی جرراتيیای ایران قرار دارد ای منیار  با اهميس ای  هنر در کشیییور بوده که در برگيرنده    

رای تواند شرایطی را بآثاری ای پيش ای تاریخ تا عصر حاعر اسس. ای ای  رو مطا عه ای  آثار می

ا چني  مقایسییه  ای  آثار ببایسییایی مليط رريعی و ترهنگی انسییان در گذشییته تراهم آورد. هم  

های مشیییابه آن در منار  دیگر روابط بي  آنها را برای دانش باسیییتان شیییناسیییی نمایان    نمونیه 

 (.2:9916)شهلی بر،کندمی
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 بیان مساله-1-1

لف، های ممتها، دورههای سنگی هستند که نویسندگان و هنرمندان آنها، کتابنگارهسنگ

راب برقرار ها ارتگویش و خطی برای نوشت  نداشته، بواسطه آن یمانی که انسان هنوی یبانی برای

گ اند. سیین کرده و شییرح یندگی خود و دیگران و حتی مليط اقليمی خود را تصییویر کردهمی

ادبيات و تعيي  قلمرو و پيشییرتس  ،هاها، نمادهایی ای: یبان ،خط، آداب و رسییوم، اسییطوره نگاره

ند ا هایی هسیتند که ای رری  آنها نياکان ما توانسته و نشیانه  ها عالیمنگارهپلکانی بشیریند، سینگ  

ا، هنگارهینیدگی کننید و پيیام خود را تیا هزاران سیییال بعید ای خود به یادگار بگذارند. سییینگ      

ها رمز و رایهای تراوانی نه ته تری  آثیار تیاریمی و هنری بجیا میانده ای بشیییرند که در آن    که 

توان ای باشیییند که ای رری  آنها می های دور میبیه گذشیییته هیای رو  اسیییس و ای بهتری  پنجره

 .های اعصار که  را رصد کردمنظرهای گوناگون یندگی انسان

ا عاده جا ری ای ای  هنرها در سرتاسر ایران شناسایی شده اسس. برای آثار بسیيار متنوع و توق 

و بلوچسییتان )نيک شییهر و  مثال: بيرجند )الخ مزار(، خراسییان )نهرندان(، یزد )ارنان(، سییيسییتان 

، (سیراوان(، اص هان )غرقاب و کوچری گلرایگان و ویسس خوانسار(،  رستان )هميان کوهدشس 

خمیه ا يگودری، ميهید بروجرد، اراک )ابراهيم آبیاد، یسیییاول کميجییان، احمیید آبیاد خنیداب و      

رمان )ميمند خمي (، همدان )دره شیهرسیتانه ا وند، دره گنجنامه، مهرآباد و خوشيجان مالیر(، ک  

کردسییتان )دهگالن و سییارال(، تهران )روسییتای  ن(، و شییاه تيروی(، آذربایجان شییرقی )ارسییرارا 

 (.9995(.)گزارش ثرتی کارشناسان ميرا  ترهنگی ، قم (دو س آباد شهریار، کوه ک تر و

منارقی  باشیید وسییيسییتان و بلوچسییتان نيز دارای آثار تاریمی بسییياری در منار  ممتلف می 

سیتای کجوم واقد در سیربای، روسیتای تمندان تابد شیهرسیتان خاش و روستای ناهوک      چون رو

های دره نگاران ناهوک با توجه به تنوع و نگارهسیینگ»باشییند. ها مینگارهسییراوان مهد سیینگ 

د، سرک باششود عم  اینکه نشانگر شکارگرانی هنرمند میها دیده میتراوانی که در نقوش آن

 (.91:9912بزی و حاتم،«)دهدخالقشان را نيز به روشنی نشان مییندگی آن مردم و ا
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 ضرورت و اهمیت پژوهش-1-2

پی بردن بیه قدمس و ترهنگ و عقاید یک ملس باید یندگی پيشیییينيان را بررسیییی نمود. ای   

اند، پژوهش در کردهها حکاکی میآنجیایی کیه گیذشیییتگیان حواد  مهم را بر روی سییینیگ      

ها ناهوک سراوان ای  لاد نگارهباشید و ای آنجایی که سینگ  یها کاری شیگرر م نگارهسینگ 

 اند ای  تلقي  در نوع خود تایگی دارد.ها بررسی نشدهبسامد نوع نقش

 

 پیشینه پژوهش-1-3

های ناهوک و نوع نقوش و بسییامد آنان تلقيقی جداگانه صییورت  نگارهدر رابطه با سیینگ

گاره نگرر اسس. اما تلقيقاتی در رابطه با سنگنگرتته اسیس و ای  تلقي  در نوع خو تایه و ش 

آغای  کنيم.هیا و ارتریاب آنان با اسیییارير صیییورت گرتته اسیییس که در ذیو به آنان اشیییاره می    

صیییورت  9159در سیییال  وهشیییگران ایتا ياییژای ایران توسیییط پهای نقوش صیییمرهوهشژپ

دنی استمراج  مواد  مع شیناسیان ایتا يایی جهس کشف و  یمانی که گروهی ای یمي اسیس.  گرتته

در منطقه گزو را کشییف  یادر منطقه ی بلوچسییتان مشییرول بکار بودند، تعدادو نقوش صییمره 

ان ایران و بلوچسییت یوهش در مورد نقوش صییمره اژتوان نمسییتي  پکردند. ای  کشیی يات را می

گرتته  تها در منطقه بلوچستان صورنگارههایی در رابطه با بررسی نقوش سنگپژوهش .دانسس

گاری نپایان نامه تلليو شمایو نگاری و گاهاسیس که به برخی ای آنان در ذیو اشاره می نمایيم.  

توسط مجتری سلطانی نگارش و دتاع شده  9991های قصر قند نيک شهر که در سال نگارهسنگ

اسییس و به ای  نتيجه رسییيده اسییس که نقوش قصییرقند با دو روش عییربه های مسییتقيم و ایجاد   

راش به صورت مسرک بر سط  سنگ ایجاد شده اند و همچني  مشابهس های تراوانی با چني  خ

های هنگارپایان نامه کارشیناسیی ارشید بررسیی و مطا عه سینگ     آثاری ای دیگر نقاب ایران دارند.

توسییط سییيد سییلمان اترویه نگارش و دتاع شییده اسییس و  9915منطقه ت تان جنوبی که در سییال 

  نتيجه رسیيده اسس که مشابهس هایی در نقوش صمره ها  به د يو وجود ترهنگ  نویسینده به ای 

یکسیییان با دیگر منار  ایران وجود دارد و همچني  نقوشیییی که خاه ترهنگ مردم قدیم ای   

 منطقه بوده اسس وجود دارد.  
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پایان نامه بررسیی و مطا عه سینگ نگاره های شیهرسیتان خاش که توسیط سعيد شهلی بر در      

نگارش و دتاع شیده اسیس و تمامی سینگ نگاره های بمش های ممتلف شهرستان     9916سیال  

های نگارهکاوی نقوش سییینگمقا ه اسیییطورهخاش را مورد تلليو و بررسیییی قرار داده اسیییس.

ناهوک سیراوان و بررسی حرور آن در یندگی انسان امروی منطقه نوشته کلثوم بزی و غالمعلی  

به چاپ رسيده 9912شیی هنرهای تجسیمی نقش مایه در سال   پژوه-حاتم که در تصیلنامه علمی 

 اند.نگاره با اسارير پرداختهاسس و در آن به ارتراب سنگ

 

 سنگ نگاره و پیشینه آن-2

ود ای دو ایم که خ نگاره را در برابر واژه التينی پتروگليف به کار برده تارسییی سیینگ   واژه

 رمعنای حک کردن تشیکيو شده و نمستي  با  به2گلي ي  معنای سینگ و   به 9پترو واژه یونانی 

ها نقوشی هستند که به کمک  نگاره به کار رتس. سنگ9پتروگليف در یبان ترانسیه به صیورت   

دادن،  کردن، خراش های ممتلف مانند حک سنگ به شيوه ابزاری تيز یا ملکم مانند تلز و قلوه

ایی که سیییط  آنها در اثر ه های دیگر بر سیییينه صیییمره یدن و کوبيدن و انواع شیییيوه عیییربه

اقوامی (.91:9991)وحدتی،شونداندایی اسس، ایجاد می رسیوبگرتتگی تيره شده و مناسب نقش 

که یبانی برای سم  گ ت  و خطی برای نوشت  نداشتند، م اهيم مورد نظر خود را با کنده کاری 

گاره های ایران سال یابی سنگ ن(.92:9999اند)ناصیری ترد،  روی سینگ جاودانه و منتقو کرده 

ای های دیدگاه صیاحب نظران مت اوت اسس. به نظر تعدادی ای آنان قدمس بعری ای سنگ نگاره 

سه های مقای رسد، ای  سال یابی ها اکثراا ای رری  کارکرد ایران به پنج تا چهو هزارسیال هم می 

 ه اسسيری شدکمتر بهره گ( کرب  ترسیایش و رادیو  ای رویکردهای علمی نوی  )ریز ای بوده و

 (.95 9971)ترهادی،:

                                                           
1. Petros  
2. Glyphein  
3. Glyphein 



 
 

    9911 بهار و تابستان، چهارم، شمارة دوّمسال  -ایرانی  تمدّن پژوهشنامۀ

 
  

 

ها و دره ها دیده می شییود؛ برای ییسییس شییناسییان، تاریخ  نقوشییی که بر دیواره سیینگی کوه

دانان، جامعه شیناسان، مردم شناسان، باستان شناسان، نماد شناسان، دوستداران اسطوره ها، تاریخ  

ی  که تواند باشیید؛ ادنی میترهنگ، تاریخ یبان و هنرهای تاریمی و تزیينی، بسییيار جا ب و دی

درصید نقوش سنگ نگاره های ایران بز کوهی اسس. قسمس اصلی آن به اسطوره   12چرا تقربياا 

 .ها، ترهنگ، دی  و اعتقادات مردم باستان ایران یمي  مربوب می شود

تند ای اند بيشتر عرار کرده نگارگران عصیر شیکار موعیوعاتی که برای هنر خود انتماب می   

 های بزرگ و کشییيده که به ات ای قريو گاو وحشییی، شییتر دوکوهانه و بز کوهی با شییاخ حيوان

ها با  نقوش شییکارگرا و جدال انسییان  .شییود ها دیده میهای گوناگون در غا ب صییلنهسییرک

رو )کمر ها هسییتند یکدیگر و و تصییاویر ماه و خورشییيد ای دیگر موعییوعات ای  سیینگ نگاره 

ها با نقوشییی که ذکر شیید، واقعاا مویه های سیینگی هنرهای صییمره ای   ای  ملوره(. 29، 9999

هستند که هر بيننده با ذوقی را به شدت تلس تاثير قرار می دهند. به راستی چگونه در یمانی که 

 .اتراد سواد خواندن و نوشت  نداشته اند، چني  با دقس و ظراتس هنر آتریده اند

ای خود را در ییسییتگاه ها و بعرییاا روی ظرور و  وایم  باورها، ایده ها و تقد  ه نياکان ما

یندگی خود )سیی ال ها، سیینگ نگاره ها، سیینجاق های سییينه( تصییویر و حک می کرده اند. ای  

نقوش و تصاویر بيان کننده پيام های گوناگونی هستند که انسان های حکاک و نقاش هنرمندانه، 

ش و تصییاویر با صییاحب نظران و اهو ت  خود ایده پردایی کرده اند به شییکلی که امروی آن نقو

ای  هنر آترینی ها در د. سییم  می گویند و صییاحب نظران در کنار آنها احسییا   ذت می کنن  

داشته اسس. برای مثال ما نقوش بز کوهی را در اقليم های گوناگون  گذشیته اکثر ملو دنيا وجود 

مهوری سیتان، قرقيزستان، اترانستان، ج می توانيم مشیاهده کنيم. ایران، پاکسیتان، قزاقسیتان، ارمن   

ا توجه به زونا و کلرادو در امریکا. بیآذربایجان، ترکيه، یم ، مصیر، عربستان، حتی کا ي رنيا، آر 

هم ت اوت دارد؛  ک  همه آنها در یک اصیییو، شیییراهس بی تردید  اینکه سیییرک رراحی آنها با

 (.9:9999)آمویگار،  .دارند. پيام و هنر صمره ای

نگ نگاره های دنيا را مورد تعم  قرارمی دهيم، به راحتی متوجه ت اوت هنر موجود وقتی سیی

در سیینگ نگاره های ایران، با دیگر ملو می شییویم. برای مثال بعرییی سیینگ نگاره های ایران با 
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 12تصیاویر روی س ال ها و ابزار یندگی نياکان ما در پيش ای تاریخ رابطه و پيام مشترک دارند.  

های موجود در ایران نقش بزکوهی با شیاخ های بلند سمرليک اسس  سینگ نگاره درصید نقوش  

 "آب، باران، تراوانی نعمس، نگهرانی ماه، نگهران و ناجی مشییی و مشییيانه  "که نشییان و پيام آن 

 .اسس و ای  ارتراب پيامی و کالمی مشترک بر روی س ال ها نيز ای اعصار که  بر جا مانده اسس

های سیییمس کوه ها با شیییاخ های روی سییی ال ها و نقوش آنها بر سییینگتصیییاویر بز کوهی بر 

چقدر هنرمندانه بداید آتریده اند. بجز چند کشور همسایه  .سیمرليک، جداا تلسي  برانگيز اسس 

در هي  کیدام ای ملیو دنيیا نمی توان نمونیه هیایی مشیییابه آنها را پيدا کرد. ای همه مهمتر ارتراب      

ا و تصییاویر روی سیی ال ها با اسییطوره ها و داسییتان های که   نقوش دیواره های سیینگی کوه ه

های به امرویه ما به  طف نمایه های نمادی  و اسیییطوره» .چندی  هزار سیییا ه ایران یمي  اسیییس 

 (. 956، 9979)یونگ « یادگار مانده، در حال کشف تاریخ باستان هستيم

 

 موقعیت جغرافیایی سراوان و ناهوک-3

 27دقيقه رول جرراتيایی و  22درجه و  62تان سییراوان در نقشییه، وقعيس جرراتيایی شییهرسییم

متر و  9965دقيقه عرض جرراتيایی می باشیید. ارت اع ای  شییهرسییتان ای سییط  دریا    22درجه و 

 مربد کيلومتر 96216 کيلومتر اسیس. شیهرسیتان سیراوان با مساحس      9126مسیاتس آن تا تهران  

ک و اسییی ندک، کوه گان، کله جا  ، هوک،نا حومه، گشیییس، های بنام دهسیییتان 9 دارای

ب و آ کشییتگان، بم پشییس می باشیید و مردم ای  شییهرسییتان با گویش بلوچی صییلرس می کنند.

کوه  هوای شیهرسیتان سیراوان در تابسیتان گرم و خشیک و در یمسیتان معتدل اسس. کوه های       

ی شوند م سی يد گشس ، کوه سرخ در بم پشس ، ای مرت د تری  کوههای ای  شهرستان ملسوب 

. رشیته کوه سیياهان روالنی تری  رشته کوه در ای  شهرستان می باشد که ای نزدیکی های ت تان   

ای رودخانه های شهرستان سراوان می توان  . شیروع و تا ناهوک در ملدوده پاکستان ادامه دارد 

 (.9919)پرتال استانداری سيستان و بلوچستان . نمود اشاره به ماشکيد، سيمش و روتک
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نظيری ای  اسس که مجموعه بی سیيستان و بلوچستان  یک ای شیهرهای اسیتان   ای  شیهرسیتان  

سییینگ نگاره  52های عصیییر شیییکار را در خود جای داده اسیییس. وجود بيش ای  سییینگ نگاره

مورد در تهرسیس آثار ملی کشور باعث شده   95رس شیناسیایی شیده در شیهرسیتان سیراوان و ث      

 (.9912)بزی   اسس، ای  شهرستان  قب سریمي  نمو و نگاره را به خود اختصاه دهد

های شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان ایران اسس. ای   یکی ای دهسیتان  "ناهوک"

 در قسمس جنوبی «وپکک»های  تر به نام دهسیتان در بمش مرکزی شیامو دو روستای کوچک  

ها و نميالت قرار دارند و  در بمش شیما ی اسیس که در ميان ای  دو روستا باک   «کوشیکوک » و

های کشاوریی جریان دارد. ای   جوی آبی ای ميان باغات ای سیمس غرب به شرق روستا تا یمي  

گی قرار بزر ای قرار گرتته که در قسیمس مرکزی دره رودخانه تصیلی نسرتاا   روسیتا در ميان دره 

های کشاوریی و باغات  شیود و منایل مسیکونی و یمي    و به هنگام بارندگی پر ای آب می دارد

های سیییراوان اسیییس و  اند. ای  روسیییتا ای خوش آب وهواتری  روسیییتا در کوهرایه قرار گرتته

کی ای کنند. دره نگاران ی مسیاتران ییادی به خصیوه در تصو تابستان ای ای  روستا بایدید می  

 هایی ای حيوانات قدیم و نلوه شیکار آنان توسط انسان  آثار تاریمی معرور که در آن حکاکی

 سییال قرو بر می 92222های ای  دره به  باشیید . قدمس تاریمی سیینگ نگاره  های آن دوره می

ر د توان به قلعه ای اشیییاره کرد که در ميان باغات قرار دارد و گردد. ای دیگر آثیار تاریمی می 

  اسیییس قیدیم ملیو سیییکونیس حیاکمیان بوده و در اررار آن ملو یندگی مردم عادی بوده     

 (. 9995)گزارشات ثرتی کارشناسان ميرا  ترهنگی 

 

 نترین نگارخانه سنگی در ایرا دره نگاران، بزرگ-3-1

کيلومتری شهر سراوان در  72ناهوک وحدود  کيلومتری شیمال غربی روستای  96در حدود 

کم  ای های پر آب و با ص ا مجموعهه س وسيد آبرتتیییی سردشس ناهوک در ميان دردش انتهای

ورد خ ها به چشم می ها و صمره نظير ای نقش و نگارکنده بر روی سیينه سینگ   نظير و شیاید بی 

 که شییاید ای نظر تعداد و تراکم نقوش در یک ملدود کوچک ) که به بيش ای هزاران نقش می

ی نمود. معرت «نگاره در ایران ی  مجموعه معرتی و شیناخته شده سنگ بزرگتر»رسید( بتوان آنرا  
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ای  دره را باید در واقعنگار خانهای ییرا و جا ب توجه ای نگارگران هزاران سال گذشته دانسس. 

نقوش درهنگیاران را ميتوان در سیییه دوره قدیم و ميانه و جدید مورد مطا عه قرارداد. نقوش دره  

ای چهارم ه انسانی و حيوانی هستند، که  تری  نقوش آن متعل  به هزاره نگاران که بيشتر نقوش

تا هشیییتم قرو ای ميالد و ی عمده نقوش آن متعل  به دوره ميانه آن، یعنی هزار تا هزار و پانصییید 

توان به نقوش انسانی به دو صورت با  را   باشد.ای مهمتری  نقوش آن می سیال قرو ای ميالد می 

ر  یا برهنه( ونقوش حيواناتی همانند اسب، خر وحشی، قوچ، کو و بز، جرير، یا بدون  را  ) مل

مار، گاوکوهاندار، شیتر دوکوهانه ،سگ، گرگ، روباه، گاوميش، یویپلنگ و پلنگ و غيره نام  

 (.9995،برد)گزارشهای ثرتی کارشناسان ميرا  ترهنگی

به  آثار ملی ایراننوان یکی ای ع به 9529 ثرس با شماره 9992اردیرهشس  1ای  اثر در تاریخ  

 75مال غربی دهسیییتان ناهوک و کيلومتری شییی 96دره نگاران در تاصییله   .ثرس رسییيده اسیییس 

ها موجود در ای  دره که در ملدوده  کيلومتری شیهرستان سراوان واقد شده اسس. سنگ نگاره 

رسد، در  کوچکی ای ای  دره به بيش ای هزاران نقش به صورت تک نگاره و تابلوی پرنگاره می

گاره ه شناخته شده سنگ نتوان ای آن به عنوان بزرگتری  مجموع نظير هسیتند و می  نوع خود بی

 )همان( .هزار سا ه یاد کرد 92در ایران با قدمتی 

های  و در مواردی نقاشی« سنگ نگاره»یا « نگارکند»های ممتلف بلوچستان،  در شیهرسیتان  

های سییياهان در  های شیهرسییتان سیراوان در رشیته کوه   سینگ نگاره  توان بر روی تراوانی را می

 .های صمره ای را در خود جای داده اسس ی ای ای  گونه حکاکیشمال ای  شهرستان، تعداد

های بسياری با نقوش دیگر منار  ایران دارد اما مقایسه ای   با اینکه نقوش بلوچستان شراهس

نقوش با مشییابه آن در همسییایه شییرقی یعنی دره سییند)که امرویه برخی ای مردم منطقه خود را به 

 درمقایسیه با نقوش عصیر شکار در  . »ز جا ب توجه خواهد بود.دانند( ني ای  ترهنگ نزدیکتر می

رسیییيم. نقوش حيوانی همچون آنچه در  های جا ب می ها و ت اوت دره سیییند، نيز به شیییراهس

اند اما نقوش  ( حکاکی شییدهسییانتی متر22-95رول بينيم در اندایه های کوچک)به  نگاران می



 
 

    9911 بهار و تابستان، چهارم، شمارة دوّمسال  -ایرانی  تمدّن پژوهشنامۀ

 
  

 

ای رريعی کار شده اسس. نقش پنجه دسس نيز ه انسیانی در دره سیند، برخالر نگاران در اندایه  

- 92:9117bandini)«در هر دو مکییان و در اکثر صیییلنییه هییا انییدایه رريعی خود را دارد 

konig&others, .) 

 

 نقوش حیوانی -3-1-1

ییسیتان بشیر هسیتند که در عي  تماصم و تنایع باهم، به    حيوانات ای نمسیتي  همراهان و هم 

ودند ی یندگی بمواره برای آدمی سییرب شییگ تی و ا گوهای یندهیکدیگر نيایمندند. جانوران ه

ای  ی دائمی خود را برترنگاهی به آنان و نگاهی به خود داشییس و در مقایسییهو آدمی پيوسییته نيم

ها را در خدمس یندگی هموارتر به کار گيرد و حيوانات بر کوشیییيد تا آنییاتس و می هیا می آن

ه یندگی با آدمی یا گریز ای او دادند، امّا همواره حرییور های ذاتی مت اوت ت  باسییا  خصییلس

کرد، ها راشیییکار میای  موجودات در یندگی بشیییر ملسیییو  بوده و هسیییس. انسیییان گاه آن 

تس. گرکشيد، سواری میها کار میکرد، ای آنخورد و پوسیتشیان را  را  می  گوشیتشیان را می  

نمود و در قدرت حيوانات مرا ره ف میسییاخس و برای تریندان خود تعریهایی میشییرانه قصییه 

ها ها را بر دیوار غارکرد تا قدرت خود را در غلره بر او به نمایش بگذارد. در آغای تصاویر آنمی

نوعش بيان دارد. ای چوب و کرد نه برای آترینش هنری، بلکه تا مقصییود خود را به همحک می

م ها را رسییها تصییاویر آنها و خيمهها، ترشتراشییيد. بر پارچههایی ای حيوانات میسیینگ پيکره

ش ها واقعی نرودند، آن تصاویر بينمود مانند توعيلات قصّهکرد. گاه تصیاویری که رسم می می

ها نآ  های عظمس و بزرگی حيوانات باشییید، حکایس ای تميّو خالق  آترینندهای آن که نشیییانه

 (.92:9912ذاکری و جماران«)داشس

ه های سراوان و بمصوه منطق نگاره ری  تعداد را در ميان نقوش سینگ نقوش حيوانی بيشیت 

نگاران)ناهوک( به خود اختصیییاه داده اند. نقش بز کوهی، اسیییب، خر وحشیییی، شیییتر، گاو، 

 سانان و مار ای جمله نقوش حيوانی سانان و سگ خوار با خرروم بلند، گربه مورچه حيوانی شريه

که در ای  ميان نقش بز، بيشییتری  تعداد را به خود  های سییراوان اسییس، موجود در سیینگ نگاره
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تواند ناشی ای احترام و اهميس خاصی باشد که بز در جای جای  می اختصیاه داده اسیس و ای   

 .ایران برای مردم داشته اسس

در اهميس نقش بزکوهی می توان چني  بيان نمود که ررح های ترسیيم شییده توسط ایرانيان  

ایران بزکوهی روح سیییادگی را ا قیا می کنید. هر ییک ای اقوام    بیه خصیییوه نقش حيوان ملی  

باسیتانی بزکوهی را مظهر یکی ای عناصیر م يد در رريعس در نظر می گرتتند. انسان او يه همواره   

در وحشس می ییسس و ای شياري  می هراسيد و نيرویی می خواسس تا ای او دتاع نماید به همي  

 حد پرستش آنان پيش می رتس. د يو به رلسم واتسون و حتی تا سر

شان ميزان عالقه او در ن کند تا به مطا عه در مصنوعات ماقرو تاریمی انسان،  به ماکمک می 

پرسییتيده پی برریم. به عنوان مثال ،نقاشییی خورشییيد و   دادن و معرتی آنچه که به عنوان خدا می

ای ه آثار س ا ی که به هزارهحيونات مرترط با آن مانند عقاب، شیير، گاو، گوین و بز کوهی در  

شییود. مردم، به خصییوه در قرایو کاسییی  رسییتان    گردد، دیده می چهارم پيش ای ميالد برمی

ا گاهی تنها یکی ای اعرییای بدن حيوان مثو بال پرنده ی...،گردنرندهایی با آویز بز کوهی داشیتند 

د. هریک ای اقوام شیاخ بز کوهی و گوین ،همراه با نقوش هندسییی، بر روی سیی ا ها نقش می شیی 

تان سمرو گرتتند. مثال در  رس م يد رريعس در نظر می باسیتانی بز کوهی را مظهر یکی ای عناصیر  

خورشيد و گاهی اوقات هم نماد باران اسس؛ چرا که در آن یمان ماه را مرتط با باران و خورشيد 

لنی ای خميده و منه را مربوب به خشیکی و گرما می دانستند. همچني  بي  بز کوهی با آن شاخ 

همي  علس بود که اعتقاد داشیییتند شیییاخ های قوسیییی بز  و هالل ماه رابطه ای وجود داشیییس. به

 .(997:9999)با تصرر ؛ ناصری ترد،کوهی می تواند باعث بارش باران شود

 

 نقوش انسانی-3-1-2

ای   ونقوش انسیانی در تمامی سنگ نگاره ها نسرس به نقوش حيوانی بسامد پایي  تری دارند  

نقوش انسانی،  به همان نسرتی که باید  »امر نيز در سینگ نگاره های دره نگاران صدق می نماید. 
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 انسان(. 969:9991،)ترهادی«بي  صیيد و صیياد وجود داشیته باشد، نسرس به جانوران کمتر اسس   

ابو قها در نقوش نگاران به صیورت پياده و سیواره و کمانداران در حال شکار، برهنه و پوشيده،   

تشیميص هسیتند. به رور خاه در دره نگاران، تصیویری ای انسان با دار که نمونه آن در نقوش    

همچني  تصاویری که ویای انسان عقلب چهره می  سیایر نقاب ایران و جهان دیده شیده اسیس و   

باشیند و حتی می توان حد  ید که نقش پرنده باشیند و اغلب دیدگاه ها بر ای  اسس که انسان   

  دار باشند.های با

 فنجان نماها-3-1-3

 ته نما گ به گودیهای ایجاد شیده بر روی سیطوح صیار سنگ توسط انسانهای که ، تنجان   

های  گارهن تری  آثار ایجاد شده توسط بشر در ميان سنگ شود. آن ها ای کهنتری  و گسترده می

اد وان، تلزات و...(ایجنماها توسط ابزار خاصی )سنگ، استموان حي ایران و جهان هسیتند. تنجان 

انیید و انییدایه کلی آن هییا )عم  و قطر( ای دو تییا بيش ای سیییی سیییانتيمتر مت ییاوت می   شیییده

 (.92:9912)بزی،باشد

 شیییاید قرو ای اختراع سییی ا گری، مللهایی برای نگهداری مواد اعم ای جامد و ماید نيز بوده 

های ممتلف و متعدد دید.  د و اندایهتوان با ابعا های که  ای  آثار را می اند. در کنار ییسییتگاه

اکنون آثار صییيقلی روی سیینگهای گردی که درون تنجان نماها بر روی گياهان خشییک و تایه  

ماها ن شیده به سیمتی قابو مشیاهده اند. همانطور که قرالک ذکر شد، تنجان    چرخانده یا کوبيده می

وجود آمدن آنها بر اثر تصییادر که عمری ب  روالنی دارند. شییاید ب آثار به جا مانده ای بشییرند

رريعی بر روی سیطوح سینگهای صیار درون غارها آغای شده     های بوده و با اسیت اده ای گودی 

ای یندگی بشیر بر روی کره یمي  می گذشییته، تعداد و   دهد که هرچه باشید و شیواهد نشییان می  

بری آنها نيز وت، کارشده اسس. جا ب اینکه عالوه بر تنوع و ت ا نماها نيز بيشیتر می  تنوع تنجان

نمایی و صیورتلکی و کارکردهای آیينی ای   متنوع شیده اسیس. کارکردهای گاهشیماری ،جهس   

 (.919:9999،)ناصری ترد«جمله ای  کارکردهاسس

ای تنجان نماها برای گاه شیماری نيز اسیت اده می کردند و برای شیمردن ایام یا نوشت  برخی    

 ره می برده اند.رویدادها ای نقوش آنان بر صمره ها به
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 ابزارها-3-1-4

ابزار  ها می باشند مربوب بههای دیگری که دارای بسیامد نسیرتا باالیی در سینگ نگاره   نگاره

دميان را آ ها، حتی ای ابزارهای سنگی و استموانی نيز بيشتر گذشتهنگارهبه درستی سنگ هسیتند. 

 ن را با ابزارهایش، هيئس و شمایو وهای ماقرو تاریمی، آدمياکنند. ای  عک برای ما بایگو می

زار ها نيز ابزار و اب نگاره دهد. در ای  سنگهایش با هم نشان میژستهایش ،شکارها، و شکارگاه

 (.97:9971اند)ترهادی، است اده ای ابزار، با هم نموده شده سای و شيوه

و مشییاهده می های دره نگاران ابزاری چون شییمشییير، تير و کمان و نيزه قابدر سیینگ نگاره

باشیند که بيشتر تصاویر مربوب به کمان می باشند که عالوه بر گویا بودن است اده ای ای  ابزار در  

 توان به قدرت بایوان و آدميان آن یمان نيز اشاره نمود.شکار می

 

 نتیجه  

دت های ایران و دنيا یک پيام واع  دارد و آن وجود یک وحنگارهحاصیو بررسیی سینگ   

ها در گذشیییته اسیییس که در جریان یندگی خود ای آن خودآگاه یا رویه تکاملی در کو انسیییان

ها در هاسیس که وجود سنگ نگاره سیراوان سیریمي  نگاره   .اندناخود آگاه پيروی و گذر کرده

های ممتلف سیینگ نگاره ای آن نشییان ای قدمس و تاریخ شییگرر ای  منطقه دارد، وجود شییکو

و شکار نشان دهنده سرک یندگی در دوران پارینه سنگی می دهد که با توجه  تصیویر بز، انسان 

به یاتته های هم عصر آن نشان ای وجود قرابس ها در یندگی مردم آن عصر می باشد. گرچه ای  

مویه های نمایان بر سینگ می تواند در توسیعه گردشیگری نقش بسزایی داشته باشد اما به علس    

نها ای  سیینگ نگاره ها ناشییناخته مانده بلکه در حال تمریب نيز هسییتند.  غ لس ای آنها اینک نه ت

سنگ نگاره های دره نگاران را آنگونه که در ای  تلقي  بررسی نمودیم دارای نقوش حيوانی و 

انسیانی و غيره می باشیند که نقوش حيوانی دارای بسیامد باالیی می باشند و نقش بزکوهی بسيار    

باورها و اعتقادات مردم آن یمان برمی گردد که بزکوهی را دارای  مشیییهود می باشییید و ای  به 
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تقد  می دانسییتند و نقوش انسییانی نيز به ت کرات آنان درباره انسییان های با دار و عقاب پيکر   

بایمی گردد و همچني  نقوش ابزار بيانگر ای  موعییوع می باشیید که انسییان های آن یمان برای   

 ند.ارلرد، مشرول بودهون که هر کدام مهارت خاصی را میمعيشس به شکار با ابزار گوناگ

اميد اسیس در آینده متمصصان و ملققي  بتوانند، ای ترایند های مشهود و غير مشهود، پی به  

پيیام هیای مسیییتتر سییینگ نگاره ها بررند و پيام آنها، دسیییتاوردی جدید و اثربمش برای ایجاد    

 .وتاق ملس ها گردد همرستگی ترهنگی ملو جهان شود و عاملی جهس
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 ای ای انسان با دار یا انسان درحال عرادت نمونه.2رتصوی

۴٧  



 
 

    9911 بهار و تابستان، چهارم، شمارة دوّمسال  -ایرانی  تمدّن پژوهشنامۀ

 
  

 

 ه به آن در سنگشره عقاب یا به تعريری عقاب چهره که شري. 9رتصوی

 اسس. های دیگر نقاب ایران و جهان نيز دیده شده نگاره

 

 
 ای تنجان نما در دره نگارانای  نمونه   .1ویرتص

 

 
 . نقش سنگ نگاره5تصویر 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ... سراوان ناهوک نگاران دره هاینگاره سنگ تاریمی مطا عه  / 04 

 

 
 . نمونه نقوش سنگ نگاره های سراوان6تصویر

 

 

 
 . نمونه ای دیگر ای نقوش سنگ نگاره7تصویر


