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Petroglyph is one of the arts whose sculpture has continued from the 
Paleolithic period to the present day. This art is found in almost all parts 
of the world. So far, a large number of rock motifs have been identified 
and introduced, a large part of which is located in the Central Zagros, 
especially in western Iran (Kurdistan Province). In this study, during 
archeological studies in 2019, newly discovered lithographs of Zarrineh 
in mountainous areas at a distance of 1.5 km west of Zarrineh village 
were examined. The research method in this article is fieldwork along 
with a historical-comparative-analytical approach. In the field section, 
the site in Kurdistan province has been studied. In the historical section, 
books, articles, and reports related to the subject are examined. The main 
research questions include: What designs do Zarrineh drawings contain? 
What are the themes of the golden motifs? What areas are Zarrineh 
lithographs comparable to? What is the relative chronology of the area? 
Zarrineh lithographic motifs include motifs in the form of collections of 
images of animals (horse, goat, leopard, camel), geometric (cross, 
wheel), tools (bow and arrow, bow, cane), and human figures. The 
paintings are stylized and volumetric and have been created on igneous 
rocks. The figures narrate scenes that are directly related to the thoughts 
and ideas of past peoples. Even in recent years, these motifs have shown 
the continuation of a long tradition. The motifs can be traced back to the 
Iron Age or later. The lithographs can be compared and analyzed in terms 
of style, technique, and variety of similarities with the regions within the 
Iranian plateau, especially Azerbaijan (Songun Arasbaran) and Lorestan 
(Bauki Azna). The study of these works in western Iran is important 
because these works are located in a region that has always been 
considered as a strategic passage between different ethnic groups from 
prehistoric times to Islamic periods. 
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کردستانقروه در زرینۀ هاي نگاره سنگنویافتۀهاي نقش 
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حاضر پارینهها از دورة نگاره یا پتروگلیف، از جمله هنرهایی است که حجاري آنسنگ  تا عصر سنگی
بیش در است. این هنر تقریبًا داشته جهان مشاهده میتداوم تاکنون شمار زیادي نقوششود. تر مناطق

بهصخره  ویژه، غرب ایران (استاناي شناسایی و معرفی شده که بخش زیادي از آن در زاگرس مرکزي
این پژوهش، دارد. در قرار بررسیکردستان) باستاطی سالن هاي در هاينگاره سنگ 2019شناختی

ناحیه در زرینه کیلومتري در غرب روستاي زرینه مورد بررسی قرار 5/1اي کوهستانی به فاصلۀ نویافتۀ
در این مقاله، به در- تطبیقی- صورت میدانی و با رویکرد تاریخیگرفت. روش پژوهش است. تحلیلی

در است نظر مورد  بررسی سایت به  میدانی تاریخی،بخش  در بخش  ان کردستان پرداخته شده است.
مقالهکتاب  قرار گرفتهها، بررسی مرتبط با موضوع مورد گزارشات اند. سؤاالت اصلی پژوهش شامل: ها و
سنگنگاره  چه موضوعاتی هستند؟ نقوشی است؟ نقوش زرینه نماد چه شامل زرینه، هاي زرینه نگاره هاي

محوطه چه با مقایسه نقوشاست؟ گاهنگاري نسبی محوطه، متعلق به چه بازة زمانی است؟ هاییقابل
نقشسنگ  برگیرندة  در  زرینه  بهنگارة  که  است  مجموعههایی  (اسب،هاییصورت  تصاویر حیوانات  از: 

بزکوهی، پلنگ، شتر)، هندسی (چلیپا، چرخ)، ابزارآالت (تیر و کمان، کمند، چوبدستی) و نقوش انسانی
نگاره ب است. حجمی روي سنگها و مقداري به سبک استیلیزه از جنس آذرین ه روش کوبشی و هایی
شده نقشایجاد روایتگر صحنهاند.  عقاید مردمان ها  و  افکار  با  ارتباط مستقیمی  که  روایی است  هایی

سال این نقوش حتی تا نشانگذشته دارد. اخیر قدمت دهندة تداوم یک سنت دیرین بوده است.هاي
ها از نظر سبک، تکنیک، تنوعنگاره سنگ توان حداکثر به عصر آهن یا جدیدتر از آن رساند. می نقوش را 

شباهت با مناطق بهموضوع ایران و (باوکی داخل فالت و لرستان ارسباران) ویژه آذربایجان (سونگون
اهمیت از آن جهت غرب ایران، در مطالعۀ این آثار هستند. و تحلیل آثار ازنا) قابل مقایسه که این دارد

تا دورهاند که از دورهاي قرار گرفتهدر منطقه بههاي پیش از تاریخ عنوان یک گذرگاه هاي اسالمی همواره
است بوده توجه مورد گوناگونی میان اقوام .راهبردي

نقشسنگ:هادواژهیکل زرینهنگاره، کردستان، استان نمادشناسی، مایه،

: مسئولةسندینو
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سنگی تا عصر حاضر پارینه ها از دورة  نگاره یا پتروگلیف، از جمله هنرهایی است که حجاري آن سنگ 
تاکنون شمار زیادي نقوش   شود. تر مناطق جهان مشاهده می تداوم داشته است. این هنر تقریبًا در بیش 

ویژه، غرب ایران (استان اي شناسایی و معرفی شده که بخش زیادي از آن در زاگرس مرکزي به صخره 
هاي نگاره سنگ   2019شناختی در سال  ن هاي باستا طی بررسی کردستان) قرار دارد. در این پژوهش،  

کیلومتري در غرب روستاي زرینه مورد بررسی قرار  5/1اي کوهستانی به فاصلۀ نویافتۀ زرینه در ناحیه 
تحلیلی است. در   - تطبیقی  - صورت میدانی و با رویکرد تاریخیگرفت. روش پژوهش در این مقاله، به 

نظر در است  بررسی سایت مورد  به  میدانی  تاریخی، بخش  ان کردستان پرداخته شده است. در بخش 
اند. سؤاالت اصلی پژوهش شامل: ها و گزارشات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته ها، مقاله کتاب 
هاي زرینه نگاره هاي زرینه، شامل چه نقوشی است؟ نقوش زرینه نماد چه موضوعاتی هستند؟ سنگ نگاره 

نقوش است؟ گاهنگاري نسبی محوطه، متعلق به چه بازة زمانی است؟    هایی قابل مقایسه با چه محوطه 
نقش سنگ  برگیرندة  در  زرینه  به نگارة  که  است  مجموعه هایی  (اسب،   هایی صورت  تصاویر حیوانات  از: 

بزکوهی، پلنگ، شتر)، هندسی (چلیپا، چرخ)، ابزارآالت (تیر و کمان، کمند، چوبدستی) و نقوش انسانی 
هایی از جنس آذرین ه روش کوبشی و به سبک استیلیزه و مقداري حجمی روي سنگ ها ب است. نگاره 
نقش ایجاد شده  روایتگر صحنه اند.  عقاید مردمان ها  و  افکار  با  ارتباط مستقیمی  که  روایی است  هایی 

قدمت دهندة تداوم یک سنت دیرین بوده است.  هاي اخیر نشان گذشته دارد. این نقوش حتی تا سال 
ها از نظر سبک، تکنیک، تنوع نگاره سنگ توان حداکثر به عصر آهن یا جدیدتر از آن رساند.  می نقوش را  

ویژه آذربایجان (سونگون ارسباران) و لرستان (باوکی داخل فالت ایران و به  موضوع شباهت با مناطق
دارد که این آثار ازنا) قابل مقایسه و تحلیل هستند. مطالعۀ این آثار در غرب ایران، از آن جهت اهمیت 

عنوان یک گذرگاه هاي اسالمی همواره به هاي پیش از تاریخ تا دوره اند که از دوره اي قرار گرفته در منطقه 
 .راهبردي میان اقوام گوناگونی مورد توجه بوده است 
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 مقدمه 

اي، از آنجا که در اعماق غارها یا در فضاي باز هنر صخره 
هاي تاریخ بشریت یافت شده است، یکی از بارزترین مشخصه 

تمام نقوش، نمادها و یا عوارضی را  . ) Soliavo, 1998( است 
که انسان با اهداف گوناگون روي سطح سنگ ایجاد کرده، 

دارد:   اي سه حالتشود. هنر صخره اي نامیده می هنر صخره 
یا حاصل یک فرایند افزایش است، یعنی انسان براي خلق 

اضافه می  را  رنگی  مادة  را اثر به سطح سنگ،  کند که آن 
دانند، یا اینکه یک فرایند کاهشی است؛ اي می نقاشی صخره 
شود که به آن هایی از سطح سنگ برداشته می یعنی بخش 

ه به عوارض شود، و یا اینک کاري اطالق می پتروگلیف یا کنده 
دست نحوي به  هاي سطوح سنگی طبیعی که به و برجستگی 

. ) Qasimi, 2020(    شود انسان تغییر یافته، ژئوگلیف گفته می 
اي یا هنر پیش از تاریخی که تقریباً در تمام نقاط هنر صخره 

اي از اطالعات ارزشمند دربارة شود، گنجینه جهان یافت می 
است  بشر  رشد فکري  عقیدة  . ) Bednarik, 1998(   روند  به 

صخره  هنرهاي  به بسیاري  و  سنگ اي  به نگاره ویژه  را  ها 
دهند؛ در حالی که مطالعات مردمان پیش از تاریخ نسبت می 

دهد، بسیاري از این نقوش به ادوار تاریخی جدیدتر نشان می 
 . به) Bednarik, 2003(هاي متأخر تعلق دارند  و حتی دور 

دهد که این هنر پویا نگاري نشان می هر حال شواهد مردم 
حتی امروزه نیز به پایان خود نرسیده و هم چنان به حیات 

هاي دوران اسالمی است خود ادامه ادارد و شاهد آن کتیبه 
یافت شده  ایران  ایران خصوصًا در شرق  نقاط  اکثر  که در 

 )Ghorbani & Sadeghi, 2020 ( بررسی در  هاي . 
سال باستان  اخی شناسی  صخره هاي  نقوش  کردستان،  اي ر 

 ,Lahafian,  .2000, 2010-2011; Qasimi( جمله  زیادي من 

2007a, 2007b; Sadeghi et al., 2016 (   شناسایی گردیده
دلیل اینکه در قسمت نوار غربی ایران از این استان به  است؛ 

شود مثابۀ منطقۀ راهبردي محسوب می شمال تا جنوب، به 
ترین قسمت ایران و آن در غربی و از طرفی دیگر قرارگیري 

هم مرز بودن آن با عراق بر استراتژیک بودن منطقه، تأثیر 
تاریخ بیش  در  راستا  همین  در  است.  داشته  تري 
در طی طرح پژوهشی با نام (بررسی و مطالعه   2019/ 10/ 07

باستان  علمی  و  شناختی انسان   -شناختی روشمند 
ب  دستیابی  جهت  کردستان  استان  نقش نگارکندهاي  ه 

نقش  یک  به  دستیابی  هدف  با  گاهنگاري)  براي  شاخص 
انجام گاهنگاري مطلق در استان کردستان،  قدیمی جهت 

سنگ  سمت  به  را  گرفتیم. نگاره قروه  پیش  در  زرینه  هاي 
هاي زرینه در نگاره هدف این پژوهش بررسی و معرفی سنگ 
تحلیلی   - تطبیقی  -شهرستان قروه است که به روش تاریخی 

داده انجام   راستا،  همین  در  است.  یافت شده  از هاي  شده 
کتابخانه  مطالعات  همراه  به  را  میدانی  مورد بررسی  اي 

به تجزیه  یافتن  پی  در  پژوهش  این  گرفت.  قرار  وتحلیل 
است؟   زیر  نگاره 1سؤاالت  نقوشی .  چه  شامل  زرینه،  هاي 

. 3. نقوش زرینه، نمادگر چه موضوعاتی هستند؟  2است؟  
هایی است؟ زرینه قابل مقایسه با چه محوطه   هاينگاره سنگ 

. گاهنگاري نسبی محوطه متعلق به چه بازة زمانی است؟ 4
نقش  دربرگیرندة  نقوش  که  است  این  نشانگر  هاي نتایج 

انسانی، حیوانی، نمادین و ابزارآالت است که ریشه و هدف 
فرهنگ  در  باید  را  آنان  کرد. ایجاد  جستجو  گذشته  هاي 

 مفاهیم از  برخی  شناخت  بر  درآمدي  نقوش  این  بررسی 
 . است  شناختی جامعه  و  شناختی انسان 

 

 ق ی تحق   ۀ ن ی ش ی پ 

صخره  هنر  معرفی  و  بررسی  ایران خوشبختانه  در  اي 
پیشرفت به به  اخیر  سال  چند  در  قابلویژه  توجهی  هاي 

اولین پژوهش استان کردستان توسط  رسیده است.  ها در 
و   شناسایی  به  منجر  که  گرفته  صورت  لحافیان  جمال 

ده از  بیش  گستردة  صخرهمعرفی  هنر  سایت  در  ها  اي، 
در    2000شده است. او در سال  مناطق مختلف این استان  

عنوان  مقاله با  تاریخ  نگارهسنگ "اي  از  پیش  هاي 
سایت  "کردستان معرفی  و  بررسی  هنر  به  این  از  هایی 

تر  اي در غرب ایران پرداخت که تمرکز کارش بیشصخره 
. در  )Lahafian, 2000(ها بوده است  روي توصیف محوطه 

نماها در  فنجان "اي با عنوان  در مقاله  2010-2011سال  
از    "اي کردستانهنر صخره  به توصیف و معرفی تعدادي 

 

-Lahafian, 2010(این آثار فرهنگی در این استان پرداخت  

ارشد خود  نامه کارشناسی طاهر قسیمی در راستاي پایان .  )2011
  "اي در استان کردستان نقوش صخره   ۀ بررسی و مطالع "با عنوان  

 ,Qasimi( پرداخت    در این استان   به معرفی تعدادي از این نقوش 

2007b ( .  گزارش  "اي با عنوان قسیمی، در مقاله  2007در سال
صخره  نقوش  اورامان بررسی  محوطه   "اي  دربرگیرندة  هایی  که 

پرداخت   غیره)  و  تخت  اورامان  بندول،  (درکی،  همچون 
 )Qasimi, 2007b (    و نتایج کار خود را به این صورت منتشر کرد

 . "متعلق به کوچروها و عشایر منطقه بوده است   این نقوش   "که:  
همکاران   قسیمی مقالهو  عنوان  در  با  و  "اي  بررسی 

صخره  نقوش  کردستانمطلعه  شمال  کرفتو،  غار  به   "اي 
بررسی و مطالعه این نقوش، در شمال کردستان پرداختند  

ها  و دیرینگی برخی از نقوش را به دوران سلوکی، اشکانی
ساسانی رساندند  و  و  )Qasimi et al., 2013(ها  صادقی   .

بررسی نقوش نمادین پنجۀ "ان  اي با عنوهمکاران در مقاله
 "نگارهاي ایران (مطالعۀ موردي: غار کرفتو)دست در سنگ

مهم   سایت  این  در  دست  پنجه  نمادین  نقش  بررسی  به 
صورت   بدین  را  خود  پژوهش  نتایج  و  پرداختند  باستانی 

 باًیتقر  کرفتو  غار  در  دست  ۀپنج  نقش"منتشر کردند که:  
 نقر  فیپتروگل  سبک  هب  تماماً   و  است  نقش  20  ةرندیدربرگ
  که   ینقوش  با  است  سهیمقا   قابل   نگاره  و   نقش   نیا.  اندشده

  افت ی  رانیا  يمرزها  از  فراتر  و  رانیا  ي هانگارهسنگ   يرو
  ی مذهب  فکر  و  شهیاند  با   یتنگاتنگ   ارتباط  در  و   اندشده

. قربانی  )Sadeghi et al., 2016("است  بوده  هنر  نیا  خالقان
بررسی تطبیقی نگارة بز کوهی  "اي با نام  و صادقی در مقاله

سنگ موردي:  نگارهدر  (مطالعۀ  ایران  غرب  و  شرق  هاي 
به بررسی نگارة بز کوهی در این دو    "سربیشه و اورامان)

زیبایی و  نمادشناسی  حیث  از  پرداختند.  منطقه  شناسی 
تداوم نقش  دلیل تنوع، فراوانی و  "ها معتقد بودند که:  آن 

در  حضورشان  و  اورامان  و  سربیشه  در  کوهی  بز 
ها، اهمیت نمادین آن در دوران کهن است که  نگارهسنگ 

چون از آن نمادي براي طلب باران و فراوانی ساخته و هم
می در میان نقوش از دیرباز پنهان و محفوظ مانده است  سا
)Ghorbani & Sadeghi, 2016(  یک قالب  در  صادقی   .

بررسی و مطالعۀ روشمند و علمی  "وهشی با عنوان  طرح پژ
استان  انسان  -شناختیباستان نگارکندهاي  شناختی 

براي  شاخص  نقش  به  دستیابی  (جهت  کردستان 
به یک نقش قدیمی براي   "گاهنگاري) با هدف دستیابی 

و   بررسی  به  کردستان،  استان  در  انجام گاهنگاري مطلق 
از ؛  ستان پرداختندهاي کل استان کردنگارهمطالعۀ سنگ

تر  هایی و از همه مهماین رو با توجه به اهمیت چنین داده
استان  آیین  و  معیشت  مورد  در  آثاري  چنین  نقش 

شناختی،  شناسی و هم باستانم از لحاظ مردمه   کردستان،
هاي پژوهشی  هایی در اولویت طرحضرورت چنین پژوهش

رو به  . لذا پژوهش پیش)Sadeghi, 2019(شود  احساس می
هاي زرینه در شهرستان قروه  نگارهبررسی و معرفی سنگ

 . (استان کردستان) پرداخته است
 

 پژوهش روش  

صورت میدانی و با رویکرد  روش پژوهش در این مقاله، به 
تحلیلی است. در بخش میدانی به بررسی   - تطبیقی   - تاریخی 

سایت مورد نظر در استان کردستان و شهرستان قروه پرداخته  
کتاب   شده  تاریخی،  مقاله است. در بخش  گزارشات  ها،  و  ها 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  موضوع  با  به  مرتبط  انتها  در  اند. 
 نمادشناسی نقوش و گاهنگاري محوطه پرداخته شده است.  

 

 هاي پژوهش یافته 

براي شروع پژوهش، در روش میدانی با استفاده از اطالعات  
هاي  فرهنگی، نقشه بومیان محل، آرشیو اداري سازمان میراث 

با   جغرافیایی  (موقعیت  لحاظ  از  محوطه  شناسایی  و  رقومی 
دستگاه   از  نقطه GPSاستفاده  سپس  )  گردید،  ثبت  و  یابی 

به عکس  و  مختلف  جهات  از  محوطه  برداري  از  کلی  صورت 
نقوش    "هایی تحت عنوان  صورت گرفت. در همان محل فرم 

بیش   "اي صخره  اطالعات  ثبت  براي  و  شده  و  طراحی  تر 
داده  انتقال  انتها،  در  و  تکمیل شده  به  مستندنگاري دقیق  ها 

تمام   سپس  گرفت.  صورت  گرافیکی  کارهاي  انجام  و  رایانه 
از  داده  استفاده  با  تاریخی  و  تطبیقی  روش  با  میدانی  هاي 

 اي مورد تحلیل واقع شد. طالعات کتابخانه م 
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 مقدمه 

اي، از آنجا که در اعماق غارها یا در فضاي باز هنر صخره 
هاي تاریخ بشریت یافت شده است، یکی از بارزترین مشخصه 

تمام نقوش، نمادها و یا عوارضی را  . ) Soliavo, 1998( است 
که انسان با اهداف گوناگون روي سطح سنگ ایجاد کرده، 

دارد:   اي سه حالتشود. هنر صخره اي نامیده می هنر صخره 
یا حاصل یک فرایند افزایش است، یعنی انسان براي خلق 

اضافه می  را  رنگی  مادة  را اثر به سطح سنگ،  کند که آن 
دانند، یا اینکه یک فرایند کاهشی است؛ اي می نقاشی صخره 
شود که به آن هایی از سطح سنگ برداشته می یعنی بخش 

ه به عوارض شود، و یا اینک کاري اطالق می پتروگلیف یا کنده 
دست نحوي به  هاي سطوح سنگی طبیعی که به و برجستگی 

. ) Qasimi, 2020(    شود انسان تغییر یافته، ژئوگلیف گفته می 
اي یا هنر پیش از تاریخی که تقریباً در تمام نقاط هنر صخره 

اي از اطالعات ارزشمند دربارة شود، گنجینه جهان یافت می 
است  بشر  رشد فکري  عقیدة  . ) Bednarik, 1998(   روند  به 

صخره  هنرهاي  به بسیاري  و  سنگ اي  به نگاره ویژه  را  ها 
دهند؛ در حالی که مطالعات مردمان پیش از تاریخ نسبت می 

دهد، بسیاري از این نقوش به ادوار تاریخی جدیدتر نشان می 
 . به) Bednarik, 2003(هاي متأخر تعلق دارند  و حتی دور 

دهد که این هنر پویا نگاري نشان می هر حال شواهد مردم 
حتی امروزه نیز به پایان خود نرسیده و هم چنان به حیات 

هاي دوران اسالمی است خود ادامه ادارد و شاهد آن کتیبه 
یافت شده  ایران  ایران خصوصًا در شرق  نقاط  اکثر  که در 

 )Ghorbani & Sadeghi, 2020 ( بررسی در  هاي . 
سال باستان  اخی شناسی  صخره هاي  نقوش  کردستان،  اي ر 

 ,Lahafian,  .2000, 2010-2011; Qasimi( جمله  زیادي من 

2007a, 2007b; Sadeghi et al., 2016 (   شناسایی گردیده
دلیل اینکه در قسمت نوار غربی ایران از این استان به  است؛ 

شود مثابۀ منطقۀ راهبردي محسوب می شمال تا جنوب، به 
ترین قسمت ایران و آن در غربی و از طرفی دیگر قرارگیري 

هم مرز بودن آن با عراق بر استراتژیک بودن منطقه، تأثیر 
تاریخ بیش  در  راستا  همین  در  است.  داشته  تري 
در طی طرح پژوهشی با نام (بررسی و مطالعه   2019/ 10/ 07

باستان  علمی  و  شناختی انسان   -شناختی روشمند 
ب  دستیابی  جهت  کردستان  استان  نقش نگارکندهاي  ه 

نقش  یک  به  دستیابی  هدف  با  گاهنگاري)  براي  شاخص 
انجام گاهنگاري مطلق در استان کردستان،  قدیمی جهت 

سنگ  سمت  به  را  گرفتیم. نگاره قروه  پیش  در  زرینه  هاي 
هاي زرینه در نگاره هدف این پژوهش بررسی و معرفی سنگ 
تحلیلی   - تطبیقی  -شهرستان قروه است که به روش تاریخی 

داده انجام   راستا،  همین  در  است.  یافت شده  از هاي  شده 
کتابخانه  مطالعات  همراه  به  را  میدانی  مورد بررسی  اي 

به تجزیه  یافتن  پی  در  پژوهش  این  گرفت.  قرار  وتحلیل 
است؟   زیر  نگاره 1سؤاالت  نقوشی .  چه  شامل  زرینه،  هاي 

. 3. نقوش زرینه، نمادگر چه موضوعاتی هستند؟  2است؟  
هایی است؟ زرینه قابل مقایسه با چه محوطه   هاينگاره سنگ 

. گاهنگاري نسبی محوطه متعلق به چه بازة زمانی است؟ 4
نقش  دربرگیرندة  نقوش  که  است  این  نشانگر  هاي نتایج 

انسانی، حیوانی، نمادین و ابزارآالت است که ریشه و هدف 
فرهنگ  در  باید  را  آنان  کرد. ایجاد  جستجو  گذشته  هاي 

 مفاهیم از  برخی  شناخت  بر  درآمدي  نقوش  این  بررسی 
 . است  شناختی جامعه  و  شناختی انسان 

 

 ق ی تحق   ۀ ن ی ش ی پ 

صخره  هنر  معرفی  و  بررسی  ایران خوشبختانه  در  اي 
پیشرفت به به  اخیر  سال  چند  در  قابلویژه  توجهی  هاي 

اولین پژوهش استان کردستان توسط  رسیده است.  ها در 
و   شناسایی  به  منجر  که  گرفته  صورت  لحافیان  جمال 

ده از  بیش  گستردة  صخرهمعرفی  هنر  سایت  در  ها  اي، 
در    2000شده است. او در سال  مناطق مختلف این استان  

عنوان  مقاله با  تاریخ  نگارهسنگ "اي  از  پیش  هاي 
سایت  "کردستان معرفی  و  بررسی  هنر  به  این  از  هایی 

تر  اي در غرب ایران پرداخت که تمرکز کارش بیشصخره 
. در  )Lahafian, 2000(ها بوده است  روي توصیف محوطه 

نماها در  فنجان "اي با عنوان  در مقاله  2010-2011سال  
از    "اي کردستانهنر صخره  به توصیف و معرفی تعدادي 

 

-Lahafian, 2010(این آثار فرهنگی در این استان پرداخت  

ارشد خود  نامه کارشناسی طاهر قسیمی در راستاي پایان .  )2011
  "اي در استان کردستان نقوش صخره   ۀ بررسی و مطالع "با عنوان  

 ,Qasimi( پرداخت    در این استان   به معرفی تعدادي از این نقوش 

2007b ( .  گزارش  "اي با عنوان قسیمی، در مقاله  2007در سال
صخره  نقوش  اورامان بررسی  محوطه   "اي  دربرگیرندة  هایی  که 

پرداخت   غیره)  و  تخت  اورامان  بندول،  (درکی،  همچون 
 )Qasimi, 2007b (    و نتایج کار خود را به این صورت منتشر کرد

 . "متعلق به کوچروها و عشایر منطقه بوده است   این نقوش   "که:  
همکاران   قسیمی مقالهو  عنوان  در  با  و  "اي  بررسی 

صخره  نقوش  کردستانمطلعه  شمال  کرفتو،  غار  به   "اي 
بررسی و مطالعه این نقوش، در شمال کردستان پرداختند  

ها  و دیرینگی برخی از نقوش را به دوران سلوکی، اشکانی
ساسانی رساندند  و  و  )Qasimi et al., 2013(ها  صادقی   .

بررسی نقوش نمادین پنجۀ "ان  اي با عنوهمکاران در مقاله
 "نگارهاي ایران (مطالعۀ موردي: غار کرفتو)دست در سنگ

مهم   سایت  این  در  دست  پنجه  نمادین  نقش  بررسی  به 
صورت   بدین  را  خود  پژوهش  نتایج  و  پرداختند  باستانی 

 باًیتقر  کرفتو  غار  در  دست  ۀپنج  نقش"منتشر کردند که:  
 نقر  فیپتروگل  سبک  هب  تماماً   و  است  نقش  20  ةرندیدربرگ
  که   ینقوش  با  است  سهیمقا   قابل   نگاره  و   نقش   نیا.  اندشده

  افت ی  رانیا  يمرزها  از  فراتر  و  رانیا  ي هانگارهسنگ   يرو
  ی مذهب  فکر  و  شهیاند  با   یتنگاتنگ   ارتباط  در  و   اندشده

. قربانی  )Sadeghi et al., 2016("است  بوده  هنر  نیا  خالقان
بررسی تطبیقی نگارة بز کوهی  "اي با نام  و صادقی در مقاله

سنگ موردي:  نگارهدر  (مطالعۀ  ایران  غرب  و  شرق  هاي 
به بررسی نگارة بز کوهی در این دو    "سربیشه و اورامان)

زیبایی و  نمادشناسی  حیث  از  پرداختند.  منطقه  شناسی 
تداوم نقش  دلیل تنوع، فراوانی و  "ها معتقد بودند که:  آن 

در  حضورشان  و  اورامان  و  سربیشه  در  کوهی  بز 
ها، اهمیت نمادین آن در دوران کهن است که  نگارهسنگ 

چون از آن نمادي براي طلب باران و فراوانی ساخته و هم
می در میان نقوش از دیرباز پنهان و محفوظ مانده است  سا
)Ghorbani & Sadeghi, 2016(  یک قالب  در  صادقی   .

بررسی و مطالعۀ روشمند و علمی  "وهشی با عنوان  طرح پژ
استان  انسان  -شناختیباستان نگارکندهاي  شناختی 

براي  شاخص  نقش  به  دستیابی  (جهت  کردستان 
به یک نقش قدیمی براي   "گاهنگاري) با هدف دستیابی 

و   بررسی  به  کردستان،  استان  در  انجام گاهنگاري مطلق 
از ؛  ستان پرداختندهاي کل استان کردنگارهمطالعۀ سنگ

تر  هایی و از همه مهماین رو با توجه به اهمیت چنین داده
استان  آیین  و  معیشت  مورد  در  آثاري  چنین  نقش 

شناختی،  شناسی و هم باستانم از لحاظ مردمه   کردستان،
هاي پژوهشی  هایی در اولویت طرحضرورت چنین پژوهش

رو به  . لذا پژوهش پیش)Sadeghi, 2019(شود  احساس می
هاي زرینه در شهرستان قروه  نگارهبررسی و معرفی سنگ

 . (استان کردستان) پرداخته است
 

 پژوهش روش  

صورت میدانی و با رویکرد  روش پژوهش در این مقاله، به 
تحلیلی است. در بخش میدانی به بررسی   - تطبیقی   - تاریخی 

سایت مورد نظر در استان کردستان و شهرستان قروه پرداخته  
کتاب   شده  تاریخی،  مقاله است. در بخش  گزارشات  ها،  و  ها 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  موضوع  با  به  مرتبط  انتها  در  اند. 
 نمادشناسی نقوش و گاهنگاري محوطه پرداخته شده است.  

 

 هاي پژوهش یافته 

براي شروع پژوهش، در روش میدانی با استفاده از اطالعات  
هاي  فرهنگی، نقشه بومیان محل، آرشیو اداري سازمان میراث 

با   جغرافیایی  (موقعیت  لحاظ  از  محوطه  شناسایی  و  رقومی 
دستگاه   از  نقطه GPSاستفاده  سپس  )  گردید،  ثبت  و  یابی 

به عکس  و  مختلف  جهات  از  محوطه  برداري  از  کلی  صورت 
نقوش    "هایی تحت عنوان  صورت گرفت. در همان محل فرم 

بیش   "اي صخره  اطالعات  ثبت  براي  و  شده  و  طراحی  تر 
داده  انتقال  انتها،  در  و  تکمیل شده  به  مستندنگاري دقیق  ها 

تمام   سپس  گرفت.  صورت  گرافیکی  کارهاي  انجام  و  رایانه 
از  داده  استفاده  با  تاریخی  و  تطبیقی  روش  با  میدانی  هاي 

 اي مورد تحلیل واقع شد. طالعات کتابخانه م 
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 موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه 
منطقۀ موردمطالعۀ ما در این پژوهش در زاگرس مرکزي  
ناحیۀ   جغرافیاي  است.  گرفته  قرار  کردستان  استان  در  و 

هاي دسترسی  هاي قدیم الگوي اصلی راه موردمطالعه از زمان 
رفت  مسیرهاي  نیز  و  را  به درون منطقه  آن  در درون  وآمد 

است   نموده  و  ) Henrickson, 1985( تعیین  مطالعات   .
شناسی نشان  شناسی و مردم هاي جغرافیایی، باستان بررسی 

راه می  تاکنون  مفرغ  عصر  از  حداقل  که  ارتباطی  دهد  هاي 
است   گرفته  شکل  مرکزي  زاگرس  حوزة  درون  متعددي 

 )Mazaheri & Haghighi, 2015 (  وجود با  یعنی  ؛ 
ارتفاعات عظیم و متعددي که از دوران گذشته مورد  سله سل 

گیري مسیرهاي  هاي انسانی بوده است، در شکل استفاده گروه 
ارتباطی، جغرافیاي فیزیکی منطقه نقش اصلی را ایفا نموده  

ناهمواري  شکل  و  منطقه  کوهستانی  شرایط  ها،  است. 
مرور را به مسیرهاي خاصی محدود نموده و موجب شده  عبورو 

هاي انسانی در امتداد مسیرهاي خاصی حرکت  است که گروه 
ها امکان  ها و تنگه که فقط در برخی بریدگی نمایند؛ به طوري 

کوچ  و  است  داشته  وجود  راه عبورومرور  این  را  نشینانان  ها 
 Hojbari Nobari( اند  ها استفاده کرده شناسایی کرده و از آن 

& Shisheh Gar 2007 .(   ترین  گفت، مهم   توان در واقع، می
شکل  در  که  منطقه عواملی  ارتباطی  مسیرهاي  و  گیري  اي 

داشته  نقش  مرکزي  زاگرس  جغرافیایی  حوزة  اند،  محلی 
ها و  ارتفاعات منطقه و جهت جغرافیایی کشیدگی امتداد آن 

گذرگاه  و  معابر  آن نیز  می هاي  نظر  به  است.  بوده  رسد  ها 
نداده است؛ زیرا    تغییرات چندانی در امتداد این مسیرهاي رخ 

مورد  همان  مسیرها  همین  نیز  امروزه  شد،  بیان  که  طوري 
 Mazaheri( گیرند  ویژه عشایر قرار می استفاده مردم منطقه به 

& Haghighi, 2015 ( .   شناسی اخیر در  هاي باستان در بررسی
داده  محدوده  معماري،  این  از:  اعم  فراوانی  فرهنگی  هاي 

سفال برجسته نقش  تپه ها،  غارها،  من ها،  باستانی  جمله؛  هاي 
مدعاست.  فنجان  براین  گواهی  محدوه  این  نماهاي 
مناطقی  فنجان  در  آن  تعدد  وجود  با  محدوده  این  نماهاي 

اند.  هاي باستانی یافت شده زیستگاه   هاي روباز، چون دشت هم 
عنوان  اي به اي است که از جایگاه ویژه زاگرس مرکزي منطقه 

نحوي با  یک گذرگاه ارتباطی حساس برخوردار بوده است، به 
اي از جهان  یابی به این منطقه، عمًال کنترل بخش عمده دست 

حکومت  و  اقوام  اختیار  در  می روزگاران  قرار  گرفت  ها 
 )Mohammadi far, 2005 ( .   ویژگی منطقه،  از  اقلیمی  هایی 

هاي سردسیري و ییالقی و مراتع  پوش با دامنه هاي برف قله 
هاي پست  سرسبز جنگلی و غیرجنگلی تا تپه ماهورها و جلگه 

به  است.  منطقه،  گرمسیري  اقتصاد  ساختار  در  کلی  طور 
(به  و  کشاورزي  دیم)  کشت  بر  متکی  زراعت  عمده،  طور 

تري نسبت به سایر  و عشایري برجستگی بیش   دامداري سنتی 
دارد  فعالیت  این  کوه .  ) Haj Yousefi, 2007( ها  مرتفع  هاي 

و چل  آواالن  آربابا،  شامل:  مهم چه استان  و  هستند  ترین  مه 
ها عبارتند از: شاهو (در تابستان هرقسمت آن محلی  کوه رشته 

ها  ي ییالقی براي هوارهاست)، کوساالن و هورامان این ناهموار 
غیر به  و  مستقیم  تأثیر  طور  منطقه  زندگی مردم  بر  مستقیم 

افزایش باران و سرازیر شدن  می  باعث  ارتفاعات،  گذارند. در 
ها و  ها، دره رودها و تأمین آب مورد نیاز استان، در کوهپایه 

علت برخورداري از آب و هواي معتدل و منابع  حاشیۀ رودها به 
استقرار سکونتگاه  باعث  نقاط شده  ها آبی،  این  در  دائمی  ي 

در دشت ها حاصل است. خاك  براي  خیز  مناسبی  ها شرایط 
 زراعت و باغداري و کشاورزي را فراهم کرده است.  

 نگارة زرینه سنگ توصیف و شرح نقوش  
از توابع دهستان    زرینهدر روستاي    زرینه  نگارة سنگ 

در شهرستان    دزج  بخش چهاردولی، شهر،  چهاردولی غربی 
د  قروه استان  و  دارد.  کردستانر  نقوش    قرار  مجموعۀ 

کیلومتري روستاي زرینه قرار دارد.   5/1اي زرینه در  صخره 
نگاره ابتدا باید شهرستان دزج را براي رسیدن به این سنگ 

آباد رسید و سپس  پشت سرگذاشت تا به روستاي صندوق 
(شکل   شد  زرینه  روستاي  سنگ).  1وارد  و  نگاره  این 

).  2ثبت شده است (شکل   A ,B دو نقطهآن در  موقعیت  
محوطه:   و    47و    89و  432"مختصات  جغرافیایی  طول 

عرض جغرافیایی در ارتفاع    35و    01و    820  "مختصات:  
هاي آزاد واقع شده است. مساحت  متري از سطح آب  2259

متر   100متر و عرض حدود    100بخش منقوش به طول  
نقش دارد.  زریهاي سنگمایهوسعت  در  نگارة  دستۀ   5نه 
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 موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه 
منطقۀ موردمطالعۀ ما در این پژوهش در زاگرس مرکزي  
ناحیۀ   جغرافیاي  است.  گرفته  قرار  کردستان  استان  در  و 

هاي دسترسی  هاي قدیم الگوي اصلی راه موردمطالعه از زمان 
رفت  مسیرهاي  نیز  و  را  به درون منطقه  آن  در درون  وآمد 

است   نموده  و  ) Henrickson, 1985( تعیین  مطالعات   .
شناسی نشان  شناسی و مردم هاي جغرافیایی، باستان بررسی 

راه می  تاکنون  مفرغ  عصر  از  حداقل  که  ارتباطی  دهد  هاي 
است   گرفته  شکل  مرکزي  زاگرس  حوزة  درون  متعددي 

 )Mazaheri & Haghighi, 2015 (  وجود با  یعنی  ؛ 
ارتفاعات عظیم و متعددي که از دوران گذشته مورد  سله سل 

گیري مسیرهاي  هاي انسانی بوده است، در شکل استفاده گروه 
ارتباطی، جغرافیاي فیزیکی منطقه نقش اصلی را ایفا نموده  

ناهمواري  شکل  و  منطقه  کوهستانی  شرایط  ها،  است. 
مرور را به مسیرهاي خاصی محدود نموده و موجب شده  عبورو 

هاي انسانی در امتداد مسیرهاي خاصی حرکت  است که گروه 
ها امکان  ها و تنگه که فقط در برخی بریدگی نمایند؛ به طوري 

کوچ  و  است  داشته  وجود  راه عبورومرور  این  را  نشینانان  ها 
 Hojbari Nobari( اند  ها استفاده کرده شناسایی کرده و از آن 

& Shisheh Gar 2007 .(   ترین  گفت، مهم   توان در واقع، می
شکل  در  که  منطقه عواملی  ارتباطی  مسیرهاي  و  گیري  اي 

داشته  نقش  مرکزي  زاگرس  جغرافیایی  حوزة  اند،  محلی 
ها و  ارتفاعات منطقه و جهت جغرافیایی کشیدگی امتداد آن 

گذرگاه  و  معابر  آن نیز  می هاي  نظر  به  است.  بوده  رسد  ها 
نداده است؛ زیرا    تغییرات چندانی در امتداد این مسیرهاي رخ 

مورد  همان  مسیرها  همین  نیز  امروزه  شد،  بیان  که  طوري 
 Mazaheri( گیرند  ویژه عشایر قرار می استفاده مردم منطقه به 

& Haghighi, 2015 ( .   شناسی اخیر در  هاي باستان در بررسی
داده  محدوده  معماري،  این  از:  اعم  فراوانی  فرهنگی  هاي 

سفال برجسته نقش  تپه ها،  غارها،  من ها،  باستانی  جمله؛  هاي 
مدعاست.  فنجان  براین  گواهی  محدوه  این  نماهاي 
مناطقی  فنجان  در  آن  تعدد  وجود  با  محدوده  این  نماهاي 

اند.  هاي باستانی یافت شده زیستگاه   هاي روباز، چون دشت هم 
عنوان  اي به اي است که از جایگاه ویژه زاگرس مرکزي منطقه 

نحوي با  یک گذرگاه ارتباطی حساس برخوردار بوده است، به 
اي از جهان  یابی به این منطقه، عمًال کنترل بخش عمده دست 

حکومت  و  اقوام  اختیار  در  می روزگاران  قرار  گرفت  ها 
 )Mohammadi far, 2005 ( .   ویژگی منطقه،  از  اقلیمی  هایی 

هاي سردسیري و ییالقی و مراتع  پوش با دامنه هاي برف قله 
هاي پست  سرسبز جنگلی و غیرجنگلی تا تپه ماهورها و جلگه 

به  است.  منطقه،  گرمسیري  اقتصاد  ساختار  در  کلی  طور 
(به  و  کشاورزي  دیم)  کشت  بر  متکی  زراعت  عمده،  طور 

تري نسبت به سایر  و عشایري برجستگی بیش   دامداري سنتی 
دارد  فعالیت  این  کوه .  ) Haj Yousefi, 2007( ها  مرتفع  هاي 

و چل  آواالن  آربابا،  شامل:  مهم چه استان  و  هستند  ترین  مه 
ها عبارتند از: شاهو (در تابستان هرقسمت آن محلی  کوه رشته 

ها  ي ییالقی براي هوارهاست)، کوساالن و هورامان این ناهموار 
غیر به  و  مستقیم  تأثیر  طور  منطقه  زندگی مردم  بر  مستقیم 

افزایش باران و سرازیر شدن  می  باعث  ارتفاعات،  گذارند. در 
ها و  ها، دره رودها و تأمین آب مورد نیاز استان، در کوهپایه 

علت برخورداري از آب و هواي معتدل و منابع  حاشیۀ رودها به 
استقرار سکونتگاه  باعث  نقاط شده  ها آبی،  این  در  دائمی  ي 

در دشت ها حاصل است. خاك  براي  خیز  مناسبی  ها شرایط 
 زراعت و باغداري و کشاورزي را فراهم کرده است.  

 نگارة زرینه سنگ توصیف و شرح نقوش  
از توابع دهستان    زرینهدر روستاي    زرینه  نگارة سنگ 

در شهرستان    دزج  بخش چهاردولی، شهر،  چهاردولی غربی 
د  قروه استان  و  دارد.  کردستانر  نقوش    قرار  مجموعۀ 

کیلومتري روستاي زرینه قرار دارد.   5/1اي زرینه در  صخره 
نگاره ابتدا باید شهرستان دزج را براي رسیدن به این سنگ 

آباد رسید و سپس  پشت سرگذاشت تا به روستاي صندوق 
(شکل   شد  زرینه  روستاي  سنگ).  1وارد  و  نگاره  این 

).  2ثبت شده است (شکل   A ,B دو نقطهآن در  موقعیت  
محوطه:   و    47و    89و  432"مختصات  جغرافیایی  طول 

عرض جغرافیایی در ارتفاع    35و    01و    820  "مختصات:  
هاي آزاد واقع شده است. مساحت  متري از سطح آب  2259

متر   100متر و عرض حدود    100بخش منقوش به طول  
نقش دارد.  زریهاي سنگمایهوسعت  در  نگارة  دستۀ   5نه 

 

نامفهوم   نقش  تعدادي  و  ابزارآالت  هندسی،  انسانی،  حیوانی، 
مایۀ حیوانی بز کوهی در میان سایر  بندي شده است. نقش طبقه 

ترین درصد را به خود اختصاص داده است که قابل  نقوش بیش 
 . ) 3هاي زاگرس مرکزي در ایران دارد (شکل  مقایسه با سایر محوطه 

 
 

       

 

 
 

 A نگارة زرینه توسط نویسندگان در دو مجموعۀ سنگ 

اي با ارتفاع  روي صخره    Aگذاري شده است. مجموعۀ نام    Bو 
مایه  نقش   52راي  متر قرار گرفته که دا   4متر و عرض    15

سنگ اول  سنگ است، تخته تخته   2داراي     Bاست و مجموعۀ 
سنگ  مایه و تخته نقش  22متر)،  سانتی   80*   90با مساحت ( 

 ) با  سانتی   120*   50دوم  نقوش  نقش   41متر)  مایه. 
رنگ از جنس  اي هایی قهوه هاي زرینه روي صخره نگاره سنگ 

آب،  متري با بستري کم 100آذرین ایجاد گردیده که به فاصلۀ  

). پوشش گیاهی  4می واقع شده است (شکل  ولی دایمی و قدی 
بوته  از  پوشیده  منطقه،  و  این  کوهی  خارهاي  و  گون  هاي 

هاي کشاورزي دارد. در  آویشن است که تسلط نسبی به زمین 
با فاصلۀ تقریبی    در بلندي   A ,Bمجموع از دو محوطه با نام  

تعداد    50 از همدیگر،  مایه شناسایی شده و  نقش   115متر 
ا  شامل  و  نقوش  ابزاري  هندسی،  انسانی،  حیوانی،  شکال 
 نامفهوم هستند. 

 

      
 

 

هاي زرینه، شهرستان قروه نگاره. موقعیت سنگ1شکل 
 در نقشۀ استان کردستان 

 ). 1400منبع (نگارندگان، 

 )  2هاي زرینه (نگاره) تا سنگ1. موقعیت روستاي زرینه (2شکل 
 ). 1400منبع (نگارندگان، 

 هاي زرینه آمده از نگارهدست . درصد نقوش به 3شکل 
 ). 1400منبع (نگارندکان، 

 - زرینه   A ,Bهاينگاره. موقعیت سنگ4شکل 
 ).1398منبع (نگارندگان، 
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هاي  نگاره ترین روش در ایجاد سنگ متداول A: محوطۀ  
کنده  سبک  به  تقریبًا  زرینه  نقوش  عمق  و  است    3نگاري 

متر است و سبک ایجاد نقوش موردمطاله اکثرًا به سبک  میلی 
بوده   انسانی  پایۀ ساده کردن تصاویر حیوانی و  استیلیزه، بر 

عدد نگاره است که در    52به تعداد     Aش است. مجموع نقو 
بندي مضمونی  نقر شده و حاوي نقوش با ترکیب دو وجه سنگ 

اي پررنگ ایجاد شده  هاي قهوه است که بر سطحی با سنگ 
نگاره ) 5(شکل    است  مجموعۀ  .  در  موضوعی    Aها  نظر  از 

. هندسی،  3. انسانی،  2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1عبارتند از:  
 است. . ابزارآالت  4

 

 
 هاي زرینهنگارهسنگ A. محوطۀ 5 شکل

 ) Sadeghi, 2019(منبع 
 

حیوانی:   نگاره نقوش  در  در  جالبی  تنوع  حیوانی  هاي 
گونه  و  کار  سبک  سبک  به  که  دارد  وجود  جانوري  هاي 
شده  نقر  بز  استیلیزه  به  حیوانی  نقوش  از  زیادي  تعداد  اند. 

هاي مختلف ، به سمت راست و  کوهی تعلق دارد و به حالت 
بدن   حیوان،  آناتومی  ترسیم  در  هستند.  حرکت  در  چپ 

ها  تر از حد معمول است. نقش شاخ صورت کشیده و یا کوتاه به 
دیده  به  باال  سمت  به  صاف  و  هاللی  بلند،  و  کوتاه  صورت 

بزرگ می  به  شوند.  نزدیک  که  حیوانی  نقوش    37ترین 
متر طول دارد متعلق به نقش یک بز کوهی است این  سانتی 

خورده و دم رو به سمت عقب برگشته  نقش با پاهاي دراز و پیچ 
سمت باال است. سبک ترسیم نقش  در حال آماده شدن به  

صورت انتزاعی به تصویر کشیده شده است. نقش حیوانی از  به 
پلنگ نیز وجود دارد که نگارة انسانی در پشت سرش حک  
شده و در حال تیراندازي با کمان به سمت اوست. نگارة بعدي،  

نقش پلنگ است که از نظر فرم آناتومی داراي بدنی حجمی  
باالست و با دمی کوتاه به تصویر کشیده  هایی به سمت  و گوش 

 ).  6است (شکل  
هاي زرینه، حضور نقش  در نگاره   هاي انسانی: مایه نقش 

انسانی محدود است. این نقوش از نظر تعداد نسبت به نقش  
،  Aها در محوطۀ  تر است. در بین نگاره حیوانی تعدادش کم 

هاي  طور کلی حالت هفت نقش انسانی شناسایی شده که به 
هاي منفرد را به چند گروه با موضوعات مختلف  نقوش انسان 

رخ هستند؛  صورت تمام بندي کرده است. تمام نقوش به تقسیم 
در حاالت مختلفی همچون در حال تیراندازي با کمان، در  

به  افکندن،  کمند  دست حال  و  ایستاده  و  صورت  کمر  به  ها 
انسان  نگاره نقش  از  یکی  در  رقص.  در حال  ،ا هاي  نسانی  ها 

کالهی شبیه به دو شاخ بر سردارد و نقش دوم نیز دستش را  
به کمر زده و دست دیگرش در باالي سرش قرار گرفته از  

رو نمایش داده شده است. تمام نقوش انسانی در محوطۀ  روبه 
A   سبک بسیار ساده و استیلیزه با حداقل خطوط به تصویر  به

غالبًا جدا با خطوط    اند. از لحاظ آناتومی شکل پاها کشیده شده 
 ). 6کنند (شکل  ساده و تمامًا حالت حرکت را به بیننده القا می 

زرینه،  نقش   هاي هندسی: مایه نقش  در  هندسی  هاي 
(  3 دربرگیرندة  از  ره ی دا   و   پا ی چل   چرخ، نقش  یکی  هستند.   (

دایره نگاره  به  در  هاي هندسی شبیه  نقطه  اي است که یک 
است.  شده  واقع  آن  نماد  شیدي ر   مرکز  را  نقش  این  نژاد 

می  نقش  .  ) Rashidi Nejad et al., 2009( داند  شمنیسمی 
اي است با یک ضربدر در داخل  هندسی بعدي شبیه به دایره 

 ,Hall( عنوان نماد چرخ شناخته شده است  آن، که در ایران به 

2001; Vahdati, 2010 (   شکل)6 .( 
ینه، شامل  هاي ابزارآالت در زر مایه نقش   نقش ابزآرالت: 

هایی در حال تیراندازي به یک نقش حیوانی که روایت  نقش 
می  تداعی  را  شکار  صحنۀ  کمند  انجام  بعدي،  نقش  کند. 

رو به سمت نقش حیوانی است. قریب  افکندن انسانی از روبه 
از موضوع سنگ   90به   انسانی،  نگاره درصد  ایران نقش  هاي 

م از وحشی و یا  همراه با تیر و کمان است که یک حیوان را اع 
). در دوران پیش از تاریخ،  6اهلی نشانه گرفته است (شکل  

ها، بز را مظهر یکی از عوامل سودبخش طبیعت قلمداد  انسان 

 

در  نگاره  . ) Bakhtortash, 1977( کردند  می  حیوانی  هاي 
هاي خره هنجیران  نگارة زرینه قابل مقایسه با محوطه سنگ 
، ازندریان  ) Mohammadi Qasrian & Naderi, 2007( مهاباد  

ارگس    ) Mohammadifar & Hemmati, 2014( مالیر همدان  
، باوکی ازنا و سونگون  ) Rashidi Nejad et al., 2009( همدان  

است  مهم ) Rafifar, 2005(   ارسیاران  همه  از  ترکیب  .  تر 
هاي انسانی در حال رقص، حیوانی، هندسی و ابزارآالت  نقش 

هاي ازنا لرستان  نگاره ه با سنگ در این مجموعه نیز قابل مقایس 
 .  ) Rafifar, 2005(   و ارسباران دارد 

 

تقریبًا    : Bمحوطۀ   محوطه  مجموعۀ    50این  با     Aمتر 
نقش است که روي سطحی از    62فاصله دارد و در برگیرندة  

قهوه سنگ  سبک  هاي  به  تمامًا  که  شده  ایجاد  پررنگ  اي 
شده  نقر  محوطۀ  استیلیزه  عدد    Bاند.  دو  دربرگیرندة 

سنگ نقوش ترکیبی  سنگ است که تنها در یک وجه تخته 
اول داراي  ایجاد شده است. تخته  نگاره است که    22سنگ 

اي و در ترکیب با هم بوده و از نظر  صورت مجموعه   عمدتًا به 
 انسانی است.   .2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1موضوعی عبارتند از:  

هاي بزهاي کوهی به سبک  شامل نقش هاي حیوانی:  نقش 
هاي مختلف به سمت باال، راست و چپ به  استیلیزه و در جهت 
ساده و  اند. آناتومی بدن تمام بزها به سبک  تصویر کشیده شده 

صورت کوتاه و بلند،  هاي بزها به صورت کوتاه وکشیده، شاخ بدن به 
خورد.  رخ به چشم می صورت نیم هاللی و صاف به سمت باال به 

تمام بزها در حالت حرکت و ایستاده هستند. نقش حیوانی بعدي،  

صورت حجمی  کوهانه نقر و به صورت تک نقش شتر است که به 
 ).  7ه شده است (شکل  و استیلیزه به تصویر کشید 

انسانی در محوطۀ  مایه نقش هاي انسانی:  نقش    Bهاي 
دربرگیرنده شترسواري است که سوار بر شتر و افساري را به  

سنگ یک نقش بسیار جالب  دست گرفته است. در این تخته 
وجود دارد که نگارة انسانی با تنه و اندام کشیده، گردنی بلند  

مستطیل  بدنی  عکس و  شبیه  است  شکل  پرتوایکس  هاي 
). پرتو ایکس یک نوع تابش امواج الکترومغناطیس  7(شکل  

است و تصویربرداري با این اشعه، تصاویري از درون بدن انسان  
این نقش    .دهد هاي مختلف سیاه وسفید به ما می را درسایه 

 تر شبیه به اسکلت انسان است. بیش 
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هاي  نگاره ترین روش در ایجاد سنگ متداول A: محوطۀ  
کنده  سبک  به  تقریبًا  زرینه  نقوش  عمق  و  است    3نگاري 

متر است و سبک ایجاد نقوش موردمطاله اکثرًا به سبک  میلی 
بوده   انسانی  پایۀ ساده کردن تصاویر حیوانی و  استیلیزه، بر 

عدد نگاره است که در    52به تعداد     Aش است. مجموع نقو 
بندي مضمونی  نقر شده و حاوي نقوش با ترکیب دو وجه سنگ 

اي پررنگ ایجاد شده  هاي قهوه است که بر سطحی با سنگ 
نگاره ) 5(شکل    است  مجموعۀ  .  در  موضوعی    Aها  نظر  از 

. هندسی،  3. انسانی،  2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1عبارتند از:  
 است. . ابزارآالت  4

 

 
 هاي زرینهنگارهسنگ A. محوطۀ 5 شکل

 ) Sadeghi, 2019(منبع 
 

حیوانی:   نگاره نقوش  در  در  جالبی  تنوع  حیوانی  هاي 
گونه  و  کار  سبک  سبک  به  که  دارد  وجود  جانوري  هاي 
شده  نقر  بز  استیلیزه  به  حیوانی  نقوش  از  زیادي  تعداد  اند. 

هاي مختلف ، به سمت راست و  کوهی تعلق دارد و به حالت 
بدن   حیوان،  آناتومی  ترسیم  در  هستند.  حرکت  در  چپ 

ها  تر از حد معمول است. نقش شاخ صورت کشیده و یا کوتاه به 
دیده  به  باال  سمت  به  صاف  و  هاللی  بلند،  و  کوتاه  صورت 

بزرگ می  به  شوند.  نزدیک  که  حیوانی  نقوش    37ترین 
متر طول دارد متعلق به نقش یک بز کوهی است این  سانتی 

خورده و دم رو به سمت عقب برگشته  نقش با پاهاي دراز و پیچ 
سمت باال است. سبک ترسیم نقش  در حال آماده شدن به  

صورت انتزاعی به تصویر کشیده شده است. نقش حیوانی از  به 
پلنگ نیز وجود دارد که نگارة انسانی در پشت سرش حک  
شده و در حال تیراندازي با کمان به سمت اوست. نگارة بعدي،  

نقش پلنگ است که از نظر فرم آناتومی داراي بدنی حجمی  
باالست و با دمی کوتاه به تصویر کشیده  هایی به سمت  و گوش 

 ).  6است (شکل  
هاي زرینه، حضور نقش  در نگاره   هاي انسانی: مایه نقش 

انسانی محدود است. این نقوش از نظر تعداد نسبت به نقش  
،  Aها در محوطۀ  تر است. در بین نگاره حیوانی تعدادش کم 

هاي  طور کلی حالت هفت نقش انسانی شناسایی شده که به 
هاي منفرد را به چند گروه با موضوعات مختلف  نقوش انسان 

رخ هستند؛  صورت تمام بندي کرده است. تمام نقوش به تقسیم 
در حاالت مختلفی همچون در حال تیراندازي با کمان، در  

به  افکندن،  کمند  دست حال  و  ایستاده  و  صورت  کمر  به  ها 
انسان  نگاره نقش  از  یکی  در  رقص.  در حال  ،ا هاي  نسانی  ها 

کالهی شبیه به دو شاخ بر سردارد و نقش دوم نیز دستش را  
به کمر زده و دست دیگرش در باالي سرش قرار گرفته از  

رو نمایش داده شده است. تمام نقوش انسانی در محوطۀ  روبه 
A   سبک بسیار ساده و استیلیزه با حداقل خطوط به تصویر  به

غالبًا جدا با خطوط    اند. از لحاظ آناتومی شکل پاها کشیده شده 
 ). 6کنند (شکل  ساده و تمامًا حالت حرکت را به بیننده القا می 

زرینه،  نقش   هاي هندسی: مایه نقش  در  هندسی  هاي 
(  3 دربرگیرندة  از  ره ی دا   و   پا ی چل   چرخ، نقش  یکی  هستند.   (

دایره نگاره  به  در  هاي هندسی شبیه  نقطه  اي است که یک 
است.  شده  واقع  آن  نماد  شیدي ر   مرکز  را  نقش  این  نژاد 

می  نقش  .  ) Rashidi Nejad et al., 2009( داند  شمنیسمی 
اي است با یک ضربدر در داخل  هندسی بعدي شبیه به دایره 

 ,Hall( عنوان نماد چرخ شناخته شده است  آن، که در ایران به 

2001; Vahdati, 2010 (   شکل)6 .( 
ینه، شامل  هاي ابزارآالت در زر مایه نقش   نقش ابزآرالت: 

هایی در حال تیراندازي به یک نقش حیوانی که روایت  نقش 
می  تداعی  را  شکار  صحنۀ  کمند  انجام  بعدي،  نقش  کند. 

رو به سمت نقش حیوانی است. قریب  افکندن انسانی از روبه 
از موضوع سنگ   90به   انسانی،  نگاره درصد  ایران نقش  هاي 

م از وحشی و یا  همراه با تیر و کمان است که یک حیوان را اع 
). در دوران پیش از تاریخ،  6اهلی نشانه گرفته است (شکل  

ها، بز را مظهر یکی از عوامل سودبخش طبیعت قلمداد  انسان 

 

در  نگاره  . ) Bakhtortash, 1977( کردند  می  حیوانی  هاي 
هاي خره هنجیران  نگارة زرینه قابل مقایسه با محوطه سنگ 
، ازندریان  ) Mohammadi Qasrian & Naderi, 2007( مهاباد  

ارگس    ) Mohammadifar & Hemmati, 2014( مالیر همدان  
، باوکی ازنا و سونگون  ) Rashidi Nejad et al., 2009( همدان  

است  مهم ) Rafifar, 2005(   ارسیاران  همه  از  ترکیب  .  تر 
هاي انسانی در حال رقص، حیوانی، هندسی و ابزارآالت  نقش 

هاي ازنا لرستان  نگاره ه با سنگ در این مجموعه نیز قابل مقایس 
 .  ) Rafifar, 2005(   و ارسباران دارد 

 

تقریبًا    : Bمحوطۀ   محوطه  مجموعۀ    50این  با     Aمتر 
نقش است که روي سطحی از    62فاصله دارد و در برگیرندة  

قهوه سنگ  سبک  هاي  به  تمامًا  که  شده  ایجاد  پررنگ  اي 
شده  نقر  محوطۀ  استیلیزه  عدد    Bاند.  دو  دربرگیرندة 

سنگ نقوش ترکیبی  سنگ است که تنها در یک وجه تخته 
اول داراي  ایجاد شده است. تخته  نگاره است که    22سنگ 

اي و در ترکیب با هم بوده و از نظر  صورت مجموعه   عمدتًا به 
 انسانی است.   .2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1موضوعی عبارتند از:  

هاي بزهاي کوهی به سبک  شامل نقش هاي حیوانی:  نقش 
هاي مختلف به سمت باال، راست و چپ به  استیلیزه و در جهت 
ساده و  اند. آناتومی بدن تمام بزها به سبک  تصویر کشیده شده 

صورت کوتاه و بلند،  هاي بزها به صورت کوتاه وکشیده، شاخ بدن به 
خورد.  رخ به چشم می صورت نیم هاللی و صاف به سمت باال به 

تمام بزها در حالت حرکت و ایستاده هستند. نقش حیوانی بعدي،  

صورت حجمی  کوهانه نقر و به صورت تک نقش شتر است که به 
 ).  7ه شده است (شکل  و استیلیزه به تصویر کشید 

انسانی در محوطۀ  مایه نقش هاي انسانی:  نقش    Bهاي 
دربرگیرنده شترسواري است که سوار بر شتر و افساري را به  

سنگ یک نقش بسیار جالب  دست گرفته است. در این تخته 
وجود دارد که نگارة انسانی با تنه و اندام کشیده، گردنی بلند  

مستطیل  بدنی  عکس و  شبیه  است  شکل  پرتوایکس  هاي 
). پرتو ایکس یک نوع تابش امواج الکترومغناطیس  7(شکل  

است و تصویربرداري با این اشعه، تصاویري از درون بدن انسان  
این نقش    .دهد هاي مختلف سیاه وسفید به ما می را درسایه 

 تر شبیه به اسکلت انسان است. بیش 
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 ) Sadeghi, 2019(منبع 

 

 

 
 ) Sadeghi, 2019(منبع  . Bسنگ اول زرینۀ محوطۀ. نقوش حیوانی و انسانی در تخته7شکل 



 سال ǀ 42 شمارة ǀ 4 زمستان 1400

496

 

سنگی عمودي با  این مجموعه بر تخته :  سنگ دوم تخته 
اي ایجاد شده است. در  هایی به رنگ قهوه شیب مالیم با نقش 

موضوعی    42مجموع   نظر  از  که  است  شده  یافت  نگاره 
. ابزارآالت  3. انسانی،  2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1دربرگیرندة:  

 . ) 8(شکل    است 
کوهی  نقش  بزهاي  نقش  دربرگیرندة  که  حیوانی  هاي 

ب  نقر  است،  کوبشی  روش  به  استیلیزه  و  شده  سیار خالصه 
اند. این مجموعه با این تعداد بز و نقوش انسانی به نظر  شده 

داري است.  رسد که در حال به تصویر کشیدن صحنۀ گله می 
تخته  جنوب شرق  در سمت  که  تصویرها  از  یکی  سنگ  در 

نگاره  است.  شده  سنگ ایجاد  در  حیوانی  زرینۀ  هاي  نگاره 
هاي خرة هنجیران مهاباد  قابل مقایسه با محوطه   Bمحوطۀ  

 )Mohammadi Qasrian & Naderi, 2007 (  ازندریان مالیر ،
ارگس  ) Mohammadifar & Hemmati, 2014( همدان    ،
، باوکی ازنا و سونگون  ) Rashidi Nejad et al., 2009( همدان  
 است.  ) Rafifar, 2005( ارسباران 

 

 

 
 نگارة زرینهسنگ  Bسنگ دوم: محوطۀ. نقوش حیوانی و انسانی و ابزاري: تخته8شکل 

 ). 1399منبع (نگارندگان،  
 

 ارتباط نقوش در ارتباط با منظر راهبرد معیشتی 

ها،  شده از صخره امانوئل آناتی در خصوص بحث هنر یافت 
گوید که پنج دستۀ کلی از  نظر جالبی را ارائه داده است و می 

توان بر حسب سبک و محتوي مشخص کرد که  هنر را می 
 عبارتند از:  

. شکارگران اولیه: در هنر رایج در میان شکارگرانی که  1
نشانه  نبودند،  آشنا  کمان  و  تیر  با  و شکل هنوز  هم  ها  با  ها 

اي ایجاد  آنکه به معناي دقیق کلمه صحنه اند بی ترکیب شده 
از   است  شده  تشکیل  عمدتًا  آثار  این  نحو  باشد.  شده 

 هاي منطقی و پیوندهاي استعاري. زنجیره 
که  2 مردمی  میان  در  رایج  هنر  اولیه:  گردآورندگان   .

ی،  هاي وحش اقتصادشان عمدتًا مبتنی بود بر گردآوري میوه 
گیرد که  هایی ساده، اما استعاري را به خود می شکل صحنه 

 کند. جهانی فراواقعی را تصویر می 

.  شکارگران متأخر: هنر رایج در میان شکارگانی که  3
گونه  هایی داستان استفاده از تیر و کمان را بلد بودند، از صحنه 

شود و عمدتًا شکار و حوادث اجتماع را  و توصیفی تشکیل می 
 کند. ر می تصوی 

گله 4 و  شبانان  که  .  مردمی  میان  در  رایج  هنر  داران: 
شان  آید، فعالیت اقتصادي عمده طور از تصاویرشان برمی همان 

هایی از  پرورش دام بود، بر تصورگري حیوانات اهلی و صحنه 
 زندگی خانوادگی متمرکز بود.  

به  5   که  مردمی  میان  در  رایج  هنر  پیچیده:  اقتصاد   .
داري  اقتصادي متنوعی، از جمله کشاورزي، دام   هایی فعالیت 

از صحنه دست می  عمدتًا  نوشته زنند  اساطیري و  هایی  هاي 
 . ) Anati, 2004( شود  ها و الگوها تشکیل می مرکب از نشانه 

 

بیش  اصلی  سنگ موضوع  صحنه نگاره تر  ایران  هاي  هاي 
است  مهم   ) Jamali, 2015( شکار  بر  و  شکار  ابزار  ترین 

هاي شکار  درصد صحنه  90تیر و کمان است و   ها نگاره سنگ 
شکار    .) Poor Davood, 1967( اند  برده این ابزار را به کار می 

هاي معیشتی بوده که انسان در بدو پیدایش با  یکی از شیوه 
هاي مختلف آن را کامل کرده  آن آشنا شده و در طی دوران 

به  شکار  می است.  صورت  مختلفی  از  دالیل  یکی  که  گرفته 
شده  یل آن تهیۀ غذا بوده است. در میان شکارهاي یافت دال 

ها، نقش بز کوهی هدف تمام شکارگران بوده  نگاره در سنگ 
است. براساس مطالب باال، به احتمال زیاد، بزکوهی از جمله  

رفت؛  حیواناتی بوده که مظهري از عناصر طبیعت به شمار می 
هایی از این  اي که ما در دوران پیش از تاریخ مجسمه گونه به 

کنیم که براي ستایش و پرستش ساخته  حیوان را مشاهده می 
به شمار آوریم    » توتم « توانیم آن را نوعی  شده اند؛ بنابراین می 

بز   است.  داشته  رواج  سرزمین  این  مختلف  عقاید  میان  که 
  کوهی در گذشته نماد و نشانی از فراوانی و مظهري از روییدنی 

ایالم باستان، به این دلیل که آن را  ها بود. شکار بزکوهی در  
ها یا سایر مردم عامی  وسیلۀ الهه دانستند، به مظهر فراوانی می 

می  انجام  عادي  نقش و  و  ایالمی،  متون  در  ها،  برجسته شد. 
براي   آن  کردن  قربانی  و  کوهی  بز  شکار  مورد  در  مدارکی 

آمده از  دست هاي به شود. با استناد به نمونه خدایان دیده می 
دهندة  مناطق مختلف ایران و آذربایجان، تصویر بز کوهی نشان 

چنین جایگاه مهم آن در  العاده این حیوان و هم اهمیت فوق 
این نقش و   باورها و اساطیر مردمان گذشته بوده است، لذا 
اهمیت آن هم داراي بار مذهبی و هم غیرمذهبی بوده است  

با نام:    ). در این جا یک نظریۀ مدنظر مطرح است 9(شکل  
هایی است که براي  جادو و شکار؛ نظریۀ جادو و شکار از نظریه 

توسط   بار  ریناچ « اولین  مقاله   » سالومون  اي که در سال  در 
در مجلۀ آنتروپولوژي به چاپ رسیده بود، مطرح گردید    1903

 )Mansourzadeh, 2013 ( اي یک هنر  . از نظر او هنر صخره
ن یک مذهب ابتدایی  لوکس و سرگرمی نیست، بلکه طرز بیا 

عنوان تنها امکان براي دسترسی  است که با آداب جادویی به 
و تأمین مواد غذایی روزانه مبادرت ورزیده است. در موافقت  

هایی  ها همان شده روي صخره با این نظر، اکثر حیوانات نقاشی 

اند، مانند گوزن، گاو، بز کوهی و غیره.  شده اند که شکار می بوده 
نظریه بر رابطۀ تصویر و شیئی استوار است. تصویر  اساس این  « 

واسطۀ تصویر کشیدن، براي مثال  یک حیوان بر روي دیوار به 
قرار گرفتن تیرها در بدن حیوان با کشتن در واقعیت زندگی  

. در واقع  ) Clottes & David Lewis, 1998(   » مساوي است 
  هایی زیاد در هنر در میان مردمان گذشته دربرگیرندة نقش 

انگیز، اما این نکته  هاي شگفت سنگ یا عاج با طرح و نگاره 
حایز اهمیت است که هنرمند هدفش از خلق این آثار کسب  
لذت بوده است؟ بدون تردید با نگاهی به نقوش داخل غارها  

شود زیرا اعماق غارها جایی که هیچ بشري  این فرضیه رد می 
نمی  آن  به در  حتی  و  ب زیسته  مسیرش  تصادفی  آن  طور  ه 

می برنمی  خطور  انسان  ذهن  به  باالتر  هدفی  و  خورد،  کند 
می  برقرار  مهم ارتباطی  انگیزة  یک  با  با  کند،  ارتباط  در  تر 

بر حول سه   تقریبًا هنرش  تاریخی  از  پیش  انسان  معیشت. 
 ,Anati( زند: مسایل جنسی، غذا، قلمرو  محور اصلی دور می 

آن  ) 1998 و  بپذیریم  را  آناتی  نظر  این  اگر  نقش .  با  هاي  را 
کشیدند (این  ها نقش بز کوهی را می شکارگرانی که بر صخره 

فرهنگ  تمام  در  که  علی نقش  آسیا  ایران، هاي   الخصوص 

اي سؤال  گونه نمادي براي فراوانی بوده است) ارتباط دهیم به 
می  داده  پاسخ  جا  این  در  نقوش  پژوهش  احتماالً  که  شود 

اند، ارتباط مستقیمی  کماندارانی که بز کوهی را نشانه گرفته 
اقتصاد و راهبرد معیشتی  چون  هایی هم شان دارد و هدف با 

شکار، قربانی کردن  درآوردن روح جانور، فراوان شدن    تسلط به 
حیوان در مراسمات آئینی، در ارتباط بوده و با شرط احتیاط  

در  نگاره سنگ  نقوش  فراوانی  و  تنوع  به  توجه  با  زرینه،  هاي 
هد. ذکر  ها، سبک زندگی و آئین مردمان زرینه را نشان می آن 

از   ایران، بسیاري  از  این نکته که هنوز در مناطق گوناگونی 
شک  (کوچروها،  ایجاد  مردم  به   ( غیره  و  چوپانان  ارچیان، 

زنند که این نقوش  ها دست می هاي بر سنگ و صخره نشانه 
دهندة تداوم یک سنت دیرین در  هاي اخیر نشان حتی تا سال 

 ایجاد نقوش بوده است.  
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سنگی عمودي با  این مجموعه بر تخته :  سنگ دوم تخته 
اي ایجاد شده است. در  هایی به رنگ قهوه شیب مالیم با نقش 

موضوعی    42مجموع   نظر  از  که  است  شده  یافت  نگاره 
. ابزارآالت  3. انسانی،  2هاي حیوانی،  مایه . نقش 1دربرگیرندة:  

 . ) 8(شکل    است 
کوهی  نقش  بزهاي  نقش  دربرگیرندة  که  حیوانی  هاي 

ب  نقر  است،  کوبشی  روش  به  استیلیزه  و  شده  سیار خالصه 
اند. این مجموعه با این تعداد بز و نقوش انسانی به نظر  شده 

داري است.  رسد که در حال به تصویر کشیدن صحنۀ گله می 
تخته  جنوب شرق  در سمت  که  تصویرها  از  یکی  سنگ  در 

نگاره  است.  شده  سنگ ایجاد  در  حیوانی  زرینۀ  هاي  نگاره 
هاي خرة هنجیران مهاباد  قابل مقایسه با محوطه   Bمحوطۀ  

 )Mohammadi Qasrian & Naderi, 2007 (  ازندریان مالیر ،
ارگس  ) Mohammadifar & Hemmati, 2014( همدان    ،
، باوکی ازنا و سونگون  ) Rashidi Nejad et al., 2009( همدان  
 است.  ) Rafifar, 2005( ارسباران 

 

 

 
 نگارة زرینهسنگ  Bسنگ دوم: محوطۀ. نقوش حیوانی و انسانی و ابزاري: تخته8شکل 

 ). 1399منبع (نگارندگان،  
 

 ارتباط نقوش در ارتباط با منظر راهبرد معیشتی 

ها،  شده از صخره امانوئل آناتی در خصوص بحث هنر یافت 
گوید که پنج دستۀ کلی از  نظر جالبی را ارائه داده است و می 

توان بر حسب سبک و محتوي مشخص کرد که  هنر را می 
 عبارتند از:  

. شکارگران اولیه: در هنر رایج در میان شکارگرانی که  1
نشانه  نبودند،  آشنا  کمان  و  تیر  با  و شکل هنوز  هم  ها  با  ها 

اي ایجاد  آنکه به معناي دقیق کلمه صحنه اند بی ترکیب شده 
از   است  شده  تشکیل  عمدتًا  آثار  این  نحو  باشد.  شده 

 هاي منطقی و پیوندهاي استعاري. زنجیره 
که  2 مردمی  میان  در  رایج  هنر  اولیه:  گردآورندگان   .

ی،  هاي وحش اقتصادشان عمدتًا مبتنی بود بر گردآوري میوه 
گیرد که  هایی ساده، اما استعاري را به خود می شکل صحنه 

 کند. جهانی فراواقعی را تصویر می 

.  شکارگران متأخر: هنر رایج در میان شکارگانی که  3
گونه  هایی داستان استفاده از تیر و کمان را بلد بودند، از صحنه 

شود و عمدتًا شکار و حوادث اجتماع را  و توصیفی تشکیل می 
 کند. ر می تصوی 

گله 4 و  شبانان  که  .  مردمی  میان  در  رایج  هنر  داران: 
شان  آید، فعالیت اقتصادي عمده طور از تصاویرشان برمی همان 

هایی از  پرورش دام بود، بر تصورگري حیوانات اهلی و صحنه 
 زندگی خانوادگی متمرکز بود.  

به  5   که  مردمی  میان  در  رایج  هنر  پیچیده:  اقتصاد   .
داري  اقتصادي متنوعی، از جمله کشاورزي، دام   هایی فعالیت 

از صحنه دست می  عمدتًا  نوشته زنند  اساطیري و  هایی  هاي 
 . ) Anati, 2004( شود  ها و الگوها تشکیل می مرکب از نشانه 

 

بیش  اصلی  سنگ موضوع  صحنه نگاره تر  ایران  هاي  هاي 
است  مهم   ) Jamali, 2015( شکار  بر  و  شکار  ابزار  ترین 

هاي شکار  درصد صحنه  90تیر و کمان است و   ها نگاره سنگ 
شکار    .) Poor Davood, 1967( اند  برده این ابزار را به کار می 

هاي معیشتی بوده که انسان در بدو پیدایش با  یکی از شیوه 
هاي مختلف آن را کامل کرده  آن آشنا شده و در طی دوران 

به  شکار  می است.  صورت  مختلفی  از  دالیل  یکی  که  گرفته 
شده  یل آن تهیۀ غذا بوده است. در میان شکارهاي یافت دال 

ها، نقش بز کوهی هدف تمام شکارگران بوده  نگاره در سنگ 
است. براساس مطالب باال، به احتمال زیاد، بزکوهی از جمله  

رفت؛  حیواناتی بوده که مظهري از عناصر طبیعت به شمار می 
هایی از این  اي که ما در دوران پیش از تاریخ مجسمه گونه به 

کنیم که براي ستایش و پرستش ساخته  حیوان را مشاهده می 
به شمار آوریم    » توتم « توانیم آن را نوعی  شده اند؛ بنابراین می 

بز   است.  داشته  رواج  سرزمین  این  مختلف  عقاید  میان  که 
  کوهی در گذشته نماد و نشانی از فراوانی و مظهري از روییدنی 

ایالم باستان، به این دلیل که آن را  ها بود. شکار بزکوهی در  
ها یا سایر مردم عامی  وسیلۀ الهه دانستند، به مظهر فراوانی می 

می  انجام  عادي  نقش و  و  ایالمی،  متون  در  ها،  برجسته شد. 
براي   آن  کردن  قربانی  و  کوهی  بز  شکار  مورد  در  مدارکی 

آمده از  دست هاي به شود. با استناد به نمونه خدایان دیده می 
دهندة  مناطق مختلف ایران و آذربایجان، تصویر بز کوهی نشان 

چنین جایگاه مهم آن در  العاده این حیوان و هم اهمیت فوق 
این نقش و   باورها و اساطیر مردمان گذشته بوده است، لذا 
اهمیت آن هم داراي بار مذهبی و هم غیرمذهبی بوده است  

با نام:    ). در این جا یک نظریۀ مدنظر مطرح است 9(شکل  
هایی است که براي  جادو و شکار؛ نظریۀ جادو و شکار از نظریه 

توسط   بار  ریناچ « اولین  مقاله   » سالومون  اي که در سال  در 
در مجلۀ آنتروپولوژي به چاپ رسیده بود، مطرح گردید    1903

 )Mansourzadeh, 2013 ( اي یک هنر  . از نظر او هنر صخره
ن یک مذهب ابتدایی  لوکس و سرگرمی نیست، بلکه طرز بیا 

عنوان تنها امکان براي دسترسی  است که با آداب جادویی به 
و تأمین مواد غذایی روزانه مبادرت ورزیده است. در موافقت  

هایی  ها همان شده روي صخره با این نظر، اکثر حیوانات نقاشی 

اند، مانند گوزن، گاو، بز کوهی و غیره.  شده اند که شکار می بوده 
نظریه بر رابطۀ تصویر و شیئی استوار است. تصویر  اساس این  « 

واسطۀ تصویر کشیدن، براي مثال  یک حیوان بر روي دیوار به 
قرار گرفتن تیرها در بدن حیوان با کشتن در واقعیت زندگی  

. در واقع  ) Clottes & David Lewis, 1998(   » مساوي است 
  هایی زیاد در هنر در میان مردمان گذشته دربرگیرندة نقش 

انگیز، اما این نکته  هاي شگفت سنگ یا عاج با طرح و نگاره 
حایز اهمیت است که هنرمند هدفش از خلق این آثار کسب  
لذت بوده است؟ بدون تردید با نگاهی به نقوش داخل غارها  

شود زیرا اعماق غارها جایی که هیچ بشري  این فرضیه رد می 
نمی  آن  به در  حتی  و  ب زیسته  مسیرش  تصادفی  آن  طور  ه 

می برنمی  خطور  انسان  ذهن  به  باالتر  هدفی  و  خورد،  کند 
می  برقرار  مهم ارتباطی  انگیزة  یک  با  با  کند،  ارتباط  در  تر 

بر حول سه   تقریبًا هنرش  تاریخی  از  پیش  انسان  معیشت. 
 ,Anati( زند: مسایل جنسی، غذا، قلمرو  محور اصلی دور می 

آن  ) 1998 و  بپذیریم  را  آناتی  نظر  این  اگر  نقش .  با  هاي  را 
کشیدند (این  ها نقش بز کوهی را می شکارگرانی که بر صخره 

فرهنگ  تمام  در  که  علی نقش  آسیا  ایران، هاي   الخصوص 

اي سؤال  گونه نمادي براي فراوانی بوده است) ارتباط دهیم به 
می  داده  پاسخ  جا  این  در  نقوش  پژوهش  احتماالً  که  شود 

اند، ارتباط مستقیمی  کماندارانی که بز کوهی را نشانه گرفته 
اقتصاد و راهبرد معیشتی  چون  هایی هم شان دارد و هدف با 

شکار، قربانی کردن  درآوردن روح جانور، فراوان شدن    تسلط به 
حیوان در مراسمات آئینی، در ارتباط بوده و با شرط احتیاط  

در  نگاره سنگ  نقوش  فراوانی  و  تنوع  به  توجه  با  زرینه،  هاي 
هد. ذکر  ها، سبک زندگی و آئین مردمان زرینه را نشان می آن 

از   ایران، بسیاري  از  این نکته که هنوز در مناطق گوناگونی 
شک  (کوچروها،  ایجاد  مردم  به   ( غیره  و  چوپانان  ارچیان، 

زنند که این نقوش  ها دست می هاي بر سنگ و صخره نشانه 
دهندة تداوم یک سنت دیرین در  هاي اخیر نشان حتی تا سال 

 ایجاد نقوش بوده است.  
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 نگاري محوطۀ زرینه گاه 
به گاه  مهم نگاري  از  یکی  نقوش  عنوان  مسائل  ترین 
براي  صخره  که  است  جهان  در  از  گذاري تاریخ اي  شان 
 هایی چون:  روش 
به  -۱ سن  نقوش  تعیین  روي  که  معدنی  رسوبات  وسیلۀ 

 اند. اي تشکیل شده صخره 
 تجزیۀ مواد ریز آلی با استفاده از لیزر   -۲
 ها هاي تیز نگاره گیري سرعت فرایند کندشدن لبه اندازه  -۳
 اند ها نقوش را ایجاد کرده وسیلۀ آن دسترسی به ابزارهایی که به  -۴
 . ) Rafifar, 2005( دار  اي با آثار مشابه تاریخ مقایسه روش   -۵

در   پررنگی  بسیار  نقش  آزمایشگاهی  مطالعات  امروزه 
می گاهنگار  ایفا  نقوش  دقیق  نمون ي  نقش    ۀ کنند.  آن،  بارز 
شرق آسیا یافت شد و به  در جنوب   اي است که اخیراً نویافته 

انتهاي   به  آن  دیرینگی  آزمایشگاهی،  مطالعات    ۀ پارین مدد 
شناسان استرالیایی و اندونزیایی با  باستان سنگی جدید رسید.  

قدیمی روش سن  قدمت  اورانیوم،  سري  نقاشی  سنجی  ترین 
دهد که  آیینی جهان را مشخص کردند. این نتایج نشان می 

تا    39حداقل بین    ، قدمتی اندونزي  غار لینگ در کشور    نقاشی 
ترین نقوش فیگوارتیو  هزار سال دارند و تاکنون قدیمی   44

شکار    ۀ روند. این نقاشی، تصویري از صحن جهان به شمار می 
هاي حیوانی  هایی با ویژگی دهد که در آن انسان را نشان می 

 Aubert(   در حال شکار حیواناتی چون خوك و بوفالو هستند 

et al., 2018 (.   این به  توجه  کافی  با  امکانات  ایران  در  که 
اي وجود ندارد و  آزمایشگاهی براي بررسی آثار نقوش صخره 

زیاد  هزی  بسیار  خارجی  کشورهاي  در  مطلق  گاهنگاري  نه 
است، ناگزیر باید به گاهنگاري نسبی روي آورد که متأسفانه  

بنابراین  شود.  همین کار نیز بر پایۀ شواهد اصولی انجام نمی 
دربارة هاي  دانسته  ما  صخره   اندك  ایران  نقوش  تر  بیش اي 

گاه  و  به آن گاري  ن توصیفی،  برپایۀ ها  نسبی و  شواهد    صورت 
شناسی، فنی و یا مواد فرهنگی است، درُ نتیجه،  مبهم سبک 

دلیل نبود یک چارچوب زمانی مطمئن، دانش ما از توالی  به 
زمان و تغییرات سبکی این هنر در ایران بسیار اندك و ناچیز  

بیش  هنرهاي صخره است.  پژوهشگران،  مردمان  تر  به  را  اي 
می  نسبت  تاریخ  از  که  پیش  درحالی  اخیر  دهند  مطالعات 

دوره  به  متعلق  اکثرًا  نقوش  این  که  است  این  هاي  نشانگر 
 . ) Vialo, 1998( تاریخی و حتی متأخرتر است  

پیش همان  عالئم  طورکه  مشاهدة  ازطریق  شد،  ذکر  تر 
گذاري که در نقوش وجود دارد نسبت دادن  خاص و قابل تاریخ 

رد  هاي زمانی خاص و دانستن تاریخ کارب این عناصر به دوره 
عنوان  ها (به نگاره توان تاریخی را براي سنگ موارد مذکور، می 

ها، نقوش  ها، نقوش حیوانی و انسانی روي سفالینه مثال مفرغ 
مانده از گذشته) قائل  هندسی در آثار و بقایاي فرهنگی برجاي 

هاي زرینه، حضور  نگاره گذاري سنگ ذکر در تاریخ شد. نکتۀ قابل 
ت و براساس تطبیق و الگوهاي استقرارِي  عالئم نمادین، ابزارآال 

هاي عصرآهن است و تاریخی فراتر از عصرآهن  به دوره متعلق 
تر فرسایش و ساییدگی نقوش که  را دربر ندارد و از همه مهم 

سنگ شده، معرف جدید و یا حتی متعلق به  سطح با تخته هم 
  توان یافت. هاي زرینه نمی نگاره دوران معاصر بودن را در سنگ 

هایی که داراي چنین  تر، این نقوش با سایر محوطه و از همه مهم 
هایی همچون  اند؛ یعنی با محوطه مقایسه هایی هستند قابل نقش 

آذربایجان،   در  آذربایجان قوبوستان  در  ازنا  ارسباران  شرقی، 
ها در یک بازة زمانی قرار  (باوکی) در لرستان از لحاظ نوع نقش 

ذکرشده (قوبوستان) آذربایجان مورد  هاي  در بین محوطه   دارند. 
ق.م.   گذاري قرار گرفته که قدمت آن مربوط به هزارة اول تاریخ 

 )Rafifar, 2005 (    تا عصرآهنIII    .دلیل  تر به از همه مهم است
ها با این ظرافت از  ظرافت نقوش ایجاد شده، امکان ایجاد نقش 

زیرا  طریق فن کوبشی (ابزار سنگی) تا حدي غیرممکن است؛ 
اي دارد؛ اما در این مجموعه نقوش  این فن خطاي قابل مشاهده 

صورت منظم و دقیق مشخص است که از طریق ابزار نوك  به 
اند. به همین دلیل قدمت نقوش  تیز مانند (قلم فلزي) ایجاد شده 

 توان حداکثر به عصر آهن یا جدیدتر از آن رساند. را می 
 

 بحث 
اند  کنده یا پتروگلیف نقش از نوع   زرینه   ة نگار نقوش سنگ 

شده بر  نقوش بررسی   صورت کوبشی است. ها به و تکنیک آن 
هایی  حک شده است. جنس سنگ   و شیبدار سطحی عمودي  

ها  نگ سنگ و رُ   آذرین از نوع  ،  که نقوش روي آن حک شده 
شناسی این  در مورد وضعیت آسیب  است. اي پررنگ  قهوه نیز 

 

تکه شدن،  صورت تکه تر فرسایش طبیعی به نگاره بیش سنگ 
ورقه  و  هم  شکستگی  انسانی  عوارض  و  سنگ  شدن  ورقه 

است.  به  بوده  کهن  نقوش  از  (محدود)  الگوبرداري  صورت 
داده نگاره سنگ  با  مستقیمی  ارتباط  زرینه  هاي  هاي 

سفال باستان  مانند:  پیکرك شناختی  مفرغی،  ها،  هاي 
قابل  هاي ایران مورد بررسی و  اي و اسطوره هاي نقره مجسمه 

هایی از نقوش حیوانی،  مقایسه هستند. در این محوطه، نگاره 
انسانی، نمادین و ابزارآالت به تصویر کشیده شده است که در  
 ادامه به نمادشناسی نقوش این حیوانات پرداخته شده است. 

ز  .1 پیشرو  ب مهمگله  هنوز  از  و  جانوران   ترینها 
منطقه  سزیهم این  در  انسان  با  در  ت  حضورش  بود، 
نیایشگران ایالمی این  نماید.  هاي هنري شگفت میمایهبن

براي دفع بالیا و نذورات و  ها و معابدحیوان را در زیگورات 
پیشکش   خدایان  به  و  کرده  قربانی  حاجات  با  رسیدن 

در فرهنگ ایران باستان  .  )Mehrafarin, 1996(  کردندمی
شاخ او نیز   ه نمادي از بهرام ایزد پیروزي است،عالوه بر آنک

است( ماه  نشانه  نهایت  )Afzaltousi, 2012یادآور  در   .
از می بشر  استفادة  براساس  زرینه  در  بز  نقش  توان گفت 

به و  استخوان  پوست،  بسیارش،  گوشت،  منافع  کلی  طور 
شدند و شکلی جادویی  مقدس شمرده شده و پرستش می

تر از خویش،  متداد، بشر با درك بیشداشتند؛ اما در این ا
در ابتدا خود را در شکل و قالب جانوران و سپس جانشین 

نقش بز  کند و بر این اساس در روند تاریخ هنر با  آنان می
داده روي  بر  باستانکوهی  ایران  فرهنگی  مواجه    هاي 

 ).  9شکل (شویم می
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 .) Afzaltousi, 2012(منبع 
 

.  سرعت و آزادي است   نمادي از نجابت، زیبایی، ،  اسب .  2
  استانی نشان ب   هاي ها و مجسمه برجسته گونه که در نقش همان 

آسمان و    یان ست و با خدا مظهري از نیروي زندگی ،  داده شده 
نمادي خورشیدي از درخشش    اسب سفید،   زمین ارتباط دارد. 

.  ) Miranda Boruss, 2015(   معنوي رستاخیز و زندگی است 
اسطوره  تمدن در  از  بسیاري  آئینی  مراسمات  و  اسب    ها، ها 

 . ) Hall, 2018(   جایگاه باالیی دارد 

گ .  3 قدرت و سرعت    در باور ایرانیان مظهر شجاعت،   پلن
و   شاهنامه است  به   در  و شجاعت  همواره  کبر  قدرت  عنوان 

 . ) Ebrahimi & Hosseini, 2011(   مطرح بوده است 
هاي  روي در افسانه اعتدال و میانه   ۀ نمون و شترسوار،    شتر .  4

(بدون آب) چندین    دلیل استعدادش قرون وسطایی است که به 
زیرا شتر بر    ؛ کند. همچنین نشان فروتنی است روز حرکت می 

 . ) Hall, 2018(   زند تا به او بار بزنند انو می زمین ز 
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 نگاري محوطۀ زرینه گاه 
به گاه  مهم نگاري  از  یکی  نقوش  عنوان  مسائل  ترین 
براي  صخره  که  است  جهان  در  از  گذاري تاریخ اي  شان 
 هایی چون:  روش 
به  -۱ سن  نقوش  تعیین  روي  که  معدنی  رسوبات  وسیلۀ 

 اند. اي تشکیل شده صخره 
 تجزیۀ مواد ریز آلی با استفاده از لیزر   -۲
 ها هاي تیز نگاره گیري سرعت فرایند کندشدن لبه اندازه  -۳
 اند ها نقوش را ایجاد کرده وسیلۀ آن دسترسی به ابزارهایی که به  -۴
 . ) Rafifar, 2005( دار  اي با آثار مشابه تاریخ مقایسه روش   -۵

در   پررنگی  بسیار  نقش  آزمایشگاهی  مطالعات  امروزه 
می گاهنگار  ایفا  نقوش  دقیق  نمون ي  نقش    ۀ کنند.  آن،  بارز 
شرق آسیا یافت شد و به  در جنوب   اي است که اخیراً نویافته 

انتهاي   به  آن  دیرینگی  آزمایشگاهی،  مطالعات    ۀ پارین مدد 
شناسان استرالیایی و اندونزیایی با  باستان سنگی جدید رسید.  

قدیمی روش سن  قدمت  اورانیوم،  سري  نقاشی  سنجی  ترین 
دهد که  آیینی جهان را مشخص کردند. این نتایج نشان می 

تا    39حداقل بین    ، قدمتی اندونزي  غار لینگ در کشور    نقاشی 
ترین نقوش فیگوارتیو  هزار سال دارند و تاکنون قدیمی   44

شکار    ۀ روند. این نقاشی، تصویري از صحن جهان به شمار می 
هاي حیوانی  هایی با ویژگی دهد که در آن انسان را نشان می 

 Aubert(   در حال شکار حیواناتی چون خوك و بوفالو هستند 

et al., 2018 (.   این به  توجه  کافی  با  امکانات  ایران  در  که 
اي وجود ندارد و  آزمایشگاهی براي بررسی آثار نقوش صخره 

زیاد  هزی  بسیار  خارجی  کشورهاي  در  مطلق  گاهنگاري  نه 
است، ناگزیر باید به گاهنگاري نسبی روي آورد که متأسفانه  

بنابراین  شود.  همین کار نیز بر پایۀ شواهد اصولی انجام نمی 
دربارة هاي  دانسته  ما  صخره   اندك  ایران  نقوش  تر  بیش اي 

گاه  و  به آن گاري  ن توصیفی،  برپایۀ ها  نسبی و  شواهد    صورت 
شناسی، فنی و یا مواد فرهنگی است، درُ نتیجه،  مبهم سبک 

دلیل نبود یک چارچوب زمانی مطمئن، دانش ما از توالی  به 
زمان و تغییرات سبکی این هنر در ایران بسیار اندك و ناچیز  

بیش  هنرهاي صخره است.  پژوهشگران،  مردمان  تر  به  را  اي 
می  نسبت  تاریخ  از  که  پیش  درحالی  اخیر  دهند  مطالعات 

دوره  به  متعلق  اکثرًا  نقوش  این  که  است  این  هاي  نشانگر 
 . ) Vialo, 1998( تاریخی و حتی متأخرتر است  

پیش همان  عالئم  طورکه  مشاهدة  ازطریق  شد،  ذکر  تر 
گذاري که در نقوش وجود دارد نسبت دادن  خاص و قابل تاریخ 

رد  هاي زمانی خاص و دانستن تاریخ کارب این عناصر به دوره 
عنوان  ها (به نگاره توان تاریخی را براي سنگ موارد مذکور، می 

ها، نقوش  ها، نقوش حیوانی و انسانی روي سفالینه مثال مفرغ 
مانده از گذشته) قائل  هندسی در آثار و بقایاي فرهنگی برجاي 

هاي زرینه، حضور  نگاره گذاري سنگ ذکر در تاریخ شد. نکتۀ قابل 
ت و براساس تطبیق و الگوهاي استقرارِي  عالئم نمادین، ابزارآال 

هاي عصرآهن است و تاریخی فراتر از عصرآهن  به دوره متعلق 
تر فرسایش و ساییدگی نقوش که  را دربر ندارد و از همه مهم 

سنگ شده، معرف جدید و یا حتی متعلق به  سطح با تخته هم 
  توان یافت. هاي زرینه نمی نگاره دوران معاصر بودن را در سنگ 

هایی که داراي چنین  تر، این نقوش با سایر محوطه و از همه مهم 
هایی همچون  اند؛ یعنی با محوطه مقایسه هایی هستند قابل نقش 

آذربایجان،   در  آذربایجان قوبوستان  در  ازنا  ارسباران  شرقی، 
ها در یک بازة زمانی قرار  (باوکی) در لرستان از لحاظ نوع نقش 

ذکرشده (قوبوستان) آذربایجان مورد  هاي  در بین محوطه   دارند. 
ق.م.   گذاري قرار گرفته که قدمت آن مربوط به هزارة اول تاریخ 

 )Rafifar, 2005 (    تا عصرآهنIII    .دلیل  تر به از همه مهم است
ها با این ظرافت از  ظرافت نقوش ایجاد شده، امکان ایجاد نقش 

زیرا  طریق فن کوبشی (ابزار سنگی) تا حدي غیرممکن است؛ 
اي دارد؛ اما در این مجموعه نقوش  این فن خطاي قابل مشاهده 

صورت منظم و دقیق مشخص است که از طریق ابزار نوك  به 
اند. به همین دلیل قدمت نقوش  تیز مانند (قلم فلزي) ایجاد شده 

 توان حداکثر به عصر آهن یا جدیدتر از آن رساند. را می 
 

 بحث 
اند  کنده یا پتروگلیف نقش از نوع   زرینه   ة نگار نقوش سنگ 

شده بر  نقوش بررسی   صورت کوبشی است. ها به و تکنیک آن 
هایی  حک شده است. جنس سنگ   و شیبدار سطحی عمودي  

ها  نگ سنگ و رُ   آذرین از نوع  ،  که نقوش روي آن حک شده 
شناسی این  در مورد وضعیت آسیب  است. اي پررنگ  قهوه نیز 

 

تکه شدن،  صورت تکه تر فرسایش طبیعی به نگاره بیش سنگ 
ورقه  و  هم  شکستگی  انسانی  عوارض  و  سنگ  شدن  ورقه 

است.  به  بوده  کهن  نقوش  از  (محدود)  الگوبرداري  صورت 
داده نگاره سنگ  با  مستقیمی  ارتباط  زرینه  هاي  هاي 

سفال باستان  مانند:  پیکرك شناختی  مفرغی،  ها،  هاي 
قابل  هاي ایران مورد بررسی و  اي و اسطوره هاي نقره مجسمه 

هایی از نقوش حیوانی،  مقایسه هستند. در این محوطه، نگاره 
انسانی، نمادین و ابزارآالت به تصویر کشیده شده است که در  
 ادامه به نمادشناسی نقوش این حیوانات پرداخته شده است. 

ز  .1 پیشرو  ب مهمگله  هنوز  از  و  جانوران   ترینها 
منطقه  سزیهم این  در  انسان  با  در  ت  حضورش  بود، 
نیایشگران ایالمی این  نماید.  هاي هنري شگفت میمایهبن

براي دفع بالیا و نذورات و  ها و معابدحیوان را در زیگورات 
پیشکش   خدایان  به  و  کرده  قربانی  حاجات  با  رسیدن 

در فرهنگ ایران باستان  .  )Mehrafarin, 1996(  کردندمی
شاخ او نیز   ه نمادي از بهرام ایزد پیروزي است،عالوه بر آنک

است( ماه  نشانه  نهایت  )Afzaltousi, 2012یادآور  در   .
از می بشر  استفادة  براساس  زرینه  در  بز  نقش  توان گفت 

به و  استخوان  پوست،  بسیارش،  گوشت،  منافع  کلی  طور 
شدند و شکلی جادویی  مقدس شمرده شده و پرستش می

تر از خویش،  متداد، بشر با درك بیشداشتند؛ اما در این ا
در ابتدا خود را در شکل و قالب جانوران و سپس جانشین 

نقش بز  کند و بر این اساس در روند تاریخ هنر با  آنان می
داده روي  بر  باستانکوهی  ایران  فرهنگی  مواجه    هاي 

 ).  9شکل (شویم می
 

 
 هاي فرهنگی ایران باستان نقش بز کوهی روي داده . 9شکل 

 .) Afzaltousi, 2012(منبع 
 

.  سرعت و آزادي است   نمادي از نجابت، زیبایی، ،  اسب .  2
  استانی نشان ب   هاي ها و مجسمه برجسته گونه که در نقش همان 

آسمان و    یان ست و با خدا مظهري از نیروي زندگی ،  داده شده 
نمادي خورشیدي از درخشش    اسب سفید،   زمین ارتباط دارد. 

.  ) Miranda Boruss, 2015(   معنوي رستاخیز و زندگی است 
اسطوره  تمدن در  از  بسیاري  آئینی  مراسمات  و  اسب    ها، ها 

 . ) Hall, 2018(   جایگاه باالیی دارد 

گ .  3 قدرت و سرعت    در باور ایرانیان مظهر شجاعت،   پلن
و   شاهنامه است  به   در  و شجاعت  همواره  کبر  قدرت  عنوان 

 . ) Ebrahimi & Hosseini, 2011(   مطرح بوده است 
هاي  روي در افسانه اعتدال و میانه   ۀ نمون و شترسوار،    شتر .  4

(بدون آب) چندین    دلیل استعدادش قرون وسطایی است که به 
زیرا شتر بر    ؛ کند. همچنین نشان فروتنی است روز حرکت می 

 . ) Hall, 2018(   زند تا به او بار بزنند انو می زمین ز 
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پیشینۀ این نماد در ایران تا هزارة  و    چرخ و    چلیپا .  5
پنجم پیش از میالد قابل پیگیري است و در دیگر جاها نیز با  

گردد. لذا با این  کمی پس و پیش زمانی به همین زمان برمی 
و  تفاسیر می  کهن  بسیار  نمادي  نگاره چلیپا  که  توان گفت 

اي نشانۀ نیروهاي  گونه قدیمی است و چون نزد پیشینیان به 
بیش نهفته   در  بوده  آسمانی  نیروهاي  و  طبیعت  تر  در 

شود  ها، که داراي تمدنی باستانی هستند، یافت می سرزمین 
 )Ghaem, 2009 (  . مهر   ۀ در آئین مهرپرستی این نماد گردون  

آتش    خاك، باد،   است که از آمیزش چهارعنصر آب،   (خورشید) 
 . ) Zakerin, 2011(   تشکیل شده است 

سانی  نقش   . 6 هایی در حال  شامل: انسان   زرینه هاي ان
)، در حال شکار و همراه با تیر و کمان، با در  10رقص (شکل  

دستی و کمند، شبیه به اسکلت انسانی که  دست داشتن چوب 
نگاره  موضع  و  تنوع  و  تکنیک  محوطۀ  از حیث  به  شبیه  ها 

و    12و    11و باوکی ازنا در لرستان (شکل   سونگون ارسباران 
یتگر موضوعات آیینی است و در ارتباط  ) هستند که روا 13

 مستقمی با افکار و عقاید مردمان گذشته دارد. 
 

 
 

  
 . مقایسۀ نقوش انسانی در حال رقص زرینۀ کردستان با دیگر مناطق 10شکل 

 ). 1400منبع (نگارندگان، 
 

 ارسباران هاي سونگون نگاره . سنگ11شکل 
 ) Rafifar, 2005(منبع 

 

  
 هاي باوکی ازنا در لرستاننگاره. سنگ12شکل 

 ). 1400منبع (نگارندگان، 
 هاي کوه گغاما (ارمنستان)نگاره. سنگ13شکل 

 ) Martirossian, 1981( منبع

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

می  نشان  حاضر  که  پژوهش  داراي تخته   3دهد  سنگ 
نگاره در محوطۀ زرینۀ قروه، دربرگیرندة نقوشی ترکیبی با 

هم  هندسی مضامینی  و  ابزارآالت  حیوانی،  انسانی،  چون: 
است. نگارگر متأثر از الگوهاي ذهنی خود نمادي از بز، انسان 

 

رسی کشد. بر داري را به تصویر می هایی از شکار، گله و صحنه 
هاي زرینه درآمدي بر شناخت برخی از مفاهیم نگاره سنگ 
داري شناختی مبتنی بر زندگی؛ گله شناختی و جامعه انسان 
هاي زرینه، ساختار زندگی مبتنی داري است. در نگاره و دام 

داري به تصویر کشیده شده است که در بر شکارورزي و دام 
هم نقش  نمای هایی  به  را  خود  شکار  و  بز  گذاشته چون:  ش 

است. ذکر این نکته که هنوز در مناطق گوناگونی از ایران، 
بسیاري از مردم (کوچروها، شکارچیان، چوپانان و غیره) به 

زنند که این ها دست می هاي بر سنگ و صخره ایجاد نشانه 
دهندة تداوم یک سنت هاي اخیر نشان نقوش حتی تا سال 

 دیرین در ایجاد نقوش بوده است. 
هنرن  سنگ در  را نگاره مایی  نقوش  نگارگر  زرینه،  هاي 

ها را ایجاد کرده مایه صورت ساده و بدون هیچ تزیینی نقش به 
کوهی  بز  نقش  حیوانی  هر  از  بیش  محوطه  این  در  است. 

ترین کند که از نظر کمی بیش توجه آدم را به خود جلب می 
نقش  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  هم تعداد  چون هایی 

ز کوهی، شتر، اسب، پلنگ) نقوش هندسی (چلیپا حیوانی (ب 
دستی)، و چرخ)، نقش ابزارآالت (کمند، تیر وکمان و چوب 

 ) (مرد)  انسانی  که 14  شکلنقوش  کوهی  بزهاي  نقش   (
صورت ترکیبی بوده، شاید در مورد جامعه زرینه باشد. با به 

نقش  نوع  این  اهمیت  و  منطقه  هواي  و  آب  نوع  به  توجه 
انکاراست. این ی مردمان آن روزگار غیرقابل حیوانی در زندگ

هایی را به تصویر کشیده است، با موضوعاتی نقوش، صحنه 
داري، در حال رقص، در حال انجام چون شکار، رزم، گله هم 

بوده  موردتوجه  ایران  تاریخ  طول  در  که  آیینی  مراسمات 
هاي آیینی امروزه نیز در اي که این نوع رقص گونه است. به 
ای  می غرب  برگزار  براي ران  نمادي  حیوانات  برخی  گردد. 

ها از طبیعت بوده است. در رابطه با تصاویري مددخواهی آن 
انسان  که که  است  این  استدالل  هستند  شکار  حال  در  ها 

بومیان آن زمان اعتقاد داشتند که با حک تصاویر، مبادرت 
به تسخیر روح حیوان نموده و با این کار، در عالم واقعی ، 

ساده ش  حیوانات  می کار  روي سنگ تر  نقوش  از شود.  هایی 
علت گذشت جنس آذرین به روش کوبشی یافت شد که به 

با سطح سنگ  نقش  تقریبا  هوایی  و  آب  تغییرات  و  زمان 

نقوش صخره  است.  رفته  بین  از  آن  عمق  و  اي صاف شده 
قابل  موضوع  و  محتوا  ایجاد،  روش  سبک،  لحاظ  از  زرینه 

ایران در هاي صخره از محوطه مقایسه با تعدادي   اي فالت 
همانند تفسیر باوکی ازنا لرستان و سونگون ارسباران است.  

اي، ابهامات زیادي نیز در مورد گاهنگاري این آثار آثار صخره 
وجود دارد. پژوهشگران اغلب از خود نقوشی که به تصویر 

اند. از عنوان مدرك گاهنگاري استفاده کرده کشیده شده به 
بیش نقش   جمله  که  گرفته هایی  قرار  سنجش  مورد  اند، تر 

نقش اسب و تیرو کمان بوده است که مربوط به اواخر هزارة 
دانند. توجه به این نکته ضروري دوم و هزارة اول پ.م می 

اي که داراي نقش اسب و یا تیروکمان است که هر مجموعه 
ران تواند دال بر این باشد که قدمتش به دو بوده ضروتاً نمی 

توانیم تنها این فرض را داشته باشیم رسد و ما می مذکور می 
ها به این دوران تعلق داشته که نهایت و حداکثر قدمت آن 

 تر باشد.تواند از این تاریخ قدیمی و نمی 
شناسی هاي زرینه از لحاظ ریخت مبناي گاهنگاري نگاره 

قاب نگاره با دیگر سنگ  ابزارهاي  ایران و سایر نقوش،  ل هاي 
نوع تاریخ  این  حکاکی  ابزار  و  سنگ  نقر  روش  گذاري، 

ها بوده است. لذا این نقوش با توجه به نقوش حیوانی، موتیف 
ها، با رعایت شده و نوع کوبشی اثر روي سنگ ابزارآالت یافت 

از عصر آهن را دربرندارد و  احتیاط و شرط، تاریخی فراتر 
هاي انجام ی هاي دوم به بعد است. با بررس متعلق به هزاره 

توان پی برد که نقوش موردنظر، از نظر کیفی و گرفته، می 
یافت  نقوش  دیگر  با  ایران، کمی  مناطق  دیگر  در  شده 

با نگاره کنده  از کشور  (ارسباران) و در خارج  هاي سونگون 
گغاما   (آذربایجان)،  (لرستان) قوبوستان  ازنا  و  (ارمنستان) 

بررسی   هستند.  قابل  تحلیل  مجموعه، و  این  تمام  در 
هایی وجود دارند که در کنار هم، معنا پیدا عناصري از نگاره 

نقش می  نقوشی همچون  حیوانی کنند.  نقش  انسانی،  هاي 
هایی در حال تازیانه زدن و یا قربانی کردن، مقدس، انسان 

و  سابقه  دربارة  که  انسانی  اسکلت  به  شبیه  انسانی  نقش 
ها و اشتراکات این نمادها با عناصر دیگر اي آن هویت اسطوره 

پوشانی هاي آسیا هم هاي مناطق دیگر فرهنگ نگاره در سنگ 
می  نهایت  در  با دارد.  دوران  این  در  نقوش  که  گفت  توان 
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پیشینۀ این نماد در ایران تا هزارة  و    چرخ و    چلیپا .  5
پنجم پیش از میالد قابل پیگیري است و در دیگر جاها نیز با  

گردد. لذا با این  کمی پس و پیش زمانی به همین زمان برمی 
و  تفاسیر می  کهن  بسیار  نمادي  نگاره چلیپا  که  توان گفت 

اي نشانۀ نیروهاي  گونه قدیمی است و چون نزد پیشینیان به 
بیش نهفته   در  بوده  آسمانی  نیروهاي  و  طبیعت  تر  در 

شود  ها، که داراي تمدنی باستانی هستند، یافت می سرزمین 
 )Ghaem, 2009 (  . مهر   ۀ در آئین مهرپرستی این نماد گردون  

آتش    خاك، باد،   است که از آمیزش چهارعنصر آب،   (خورشید) 
 . ) Zakerin, 2011(   تشکیل شده است 

سانی  نقش   . 6 هایی در حال  شامل: انسان   زرینه هاي ان
)، در حال شکار و همراه با تیر و کمان، با در  10رقص (شکل  

دستی و کمند، شبیه به اسکلت انسانی که  دست داشتن چوب 
نگاره  موضع  و  تنوع  و  تکنیک  محوطۀ  از حیث  به  شبیه  ها 

و    12و    11و باوکی ازنا در لرستان (شکل   سونگون ارسباران 
یتگر موضوعات آیینی است و در ارتباط  ) هستند که روا 13

 مستقمی با افکار و عقاید مردمان گذشته دارد. 
 

 
 

  
 . مقایسۀ نقوش انسانی در حال رقص زرینۀ کردستان با دیگر مناطق 10شکل 

 ). 1400منبع (نگارندگان، 
 

 ارسباران هاي سونگون نگاره . سنگ11شکل 
 ) Rafifar, 2005(منبع 

 

  
 هاي باوکی ازنا در لرستاننگاره. سنگ12شکل 

 ). 1400منبع (نگارندگان، 
 هاي کوه گغاما (ارمنستان)نگاره. سنگ13شکل 

 ) Martirossian, 1981( منبع

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

می  نشان  حاضر  که  پژوهش  داراي تخته   3دهد  سنگ 
نگاره در محوطۀ زرینۀ قروه، دربرگیرندة نقوشی ترکیبی با 

هم  هندسی مضامینی  و  ابزارآالت  حیوانی،  انسانی،  چون: 
است. نگارگر متأثر از الگوهاي ذهنی خود نمادي از بز، انسان 

 

رسی کشد. بر داري را به تصویر می هایی از شکار، گله و صحنه 
هاي زرینه درآمدي بر شناخت برخی از مفاهیم نگاره سنگ 
داري شناختی مبتنی بر زندگی؛ گله شناختی و جامعه انسان 
هاي زرینه، ساختار زندگی مبتنی داري است. در نگاره و دام 

داري به تصویر کشیده شده است که در بر شکارورزي و دام 
هم نقش  نمای هایی  به  را  خود  شکار  و  بز  گذاشته چون:  ش 

است. ذکر این نکته که هنوز در مناطق گوناگونی از ایران، 
بسیاري از مردم (کوچروها، شکارچیان، چوپانان و غیره) به 

زنند که این ها دست می هاي بر سنگ و صخره ایجاد نشانه 
دهندة تداوم یک سنت هاي اخیر نشان نقوش حتی تا سال 

 دیرین در ایجاد نقوش بوده است. 
هنرن  سنگ در  را نگاره مایی  نقوش  نگارگر  زرینه،  هاي 

ها را ایجاد کرده مایه صورت ساده و بدون هیچ تزیینی نقش به 
کوهی  بز  نقش  حیوانی  هر  از  بیش  محوطه  این  در  است. 

ترین کند که از نظر کمی بیش توجه آدم را به خود جلب می 
نقش  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  هم تعداد  چون هایی 

ز کوهی، شتر، اسب، پلنگ) نقوش هندسی (چلیپا حیوانی (ب 
دستی)، و چرخ)، نقش ابزارآالت (کمند، تیر وکمان و چوب 

 ) (مرد)  انسانی  که 14  شکلنقوش  کوهی  بزهاي  نقش   (
صورت ترکیبی بوده، شاید در مورد جامعه زرینه باشد. با به 

نقش  نوع  این  اهمیت  و  منطقه  هواي  و  آب  نوع  به  توجه 
انکاراست. این ی مردمان آن روزگار غیرقابل حیوانی در زندگ

هایی را به تصویر کشیده است، با موضوعاتی نقوش، صحنه 
داري، در حال رقص، در حال انجام چون شکار، رزم، گله هم 

بوده  موردتوجه  ایران  تاریخ  طول  در  که  آیینی  مراسمات 
هاي آیینی امروزه نیز در اي که این نوع رقص گونه است. به 
ای  می غرب  برگزار  براي ران  نمادي  حیوانات  برخی  گردد. 

ها از طبیعت بوده است. در رابطه با تصاویري مددخواهی آن 
انسان  که که  است  این  استدالل  هستند  شکار  حال  در  ها 

بومیان آن زمان اعتقاد داشتند که با حک تصاویر، مبادرت 
به تسخیر روح حیوان نموده و با این کار، در عالم واقعی ، 

ساده ش  حیوانات  می کار  روي سنگ تر  نقوش  از شود.  هایی 
علت گذشت جنس آذرین به روش کوبشی یافت شد که به 

با سطح سنگ  نقش  تقریبا  هوایی  و  آب  تغییرات  و  زمان 

نقوش صخره  است.  رفته  بین  از  آن  عمق  و  اي صاف شده 
قابل  موضوع  و  محتوا  ایجاد،  روش  سبک،  لحاظ  از  زرینه 

ایران در هاي صخره از محوطه مقایسه با تعدادي   اي فالت 
همانند تفسیر باوکی ازنا لرستان و سونگون ارسباران است.  

اي، ابهامات زیادي نیز در مورد گاهنگاري این آثار آثار صخره 
وجود دارد. پژوهشگران اغلب از خود نقوشی که به تصویر 

اند. از عنوان مدرك گاهنگاري استفاده کرده کشیده شده به 
بیش نقش   جمله  که  گرفته هایی  قرار  سنجش  مورد  اند، تر 

نقش اسب و تیرو کمان بوده است که مربوط به اواخر هزارة 
دانند. توجه به این نکته ضروري دوم و هزارة اول پ.م می 

اي که داراي نقش اسب و یا تیروکمان است که هر مجموعه 
ران تواند دال بر این باشد که قدمتش به دو بوده ضروتاً نمی 

توانیم تنها این فرض را داشته باشیم رسد و ما می مذکور می 
ها به این دوران تعلق داشته که نهایت و حداکثر قدمت آن 

 تر باشد.تواند از این تاریخ قدیمی و نمی 
شناسی هاي زرینه از لحاظ ریخت مبناي گاهنگاري نگاره 

قاب نگاره با دیگر سنگ  ابزارهاي  ایران و سایر نقوش،  ل هاي 
نوع تاریخ  این  حکاکی  ابزار  و  سنگ  نقر  روش  گذاري، 

ها بوده است. لذا این نقوش با توجه به نقوش حیوانی، موتیف 
ها، با رعایت شده و نوع کوبشی اثر روي سنگ ابزارآالت یافت 

از عصر آهن را دربرندارد و  احتیاط و شرط، تاریخی فراتر 
هاي انجام ی هاي دوم به بعد است. با بررس متعلق به هزاره 

توان پی برد که نقوش موردنظر، از نظر کیفی و گرفته، می 
یافت  نقوش  دیگر  با  ایران، کمی  مناطق  دیگر  در  شده 

با نگاره کنده  از کشور  (ارسباران) و در خارج  هاي سونگون 
گغاما   (آذربایجان)،  (لرستان) قوبوستان  ازنا  و  (ارمنستان) 

بررسی   هستند.  قابل  تحلیل  مجموعه، و  این  تمام  در 
هایی وجود دارند که در کنار هم، معنا پیدا عناصري از نگاره 

نقش می  نقوشی همچون  حیوانی کنند.  نقش  انسانی،  هاي 
هایی در حال تازیانه زدن و یا قربانی کردن، مقدس، انسان 

و  سابقه  دربارة  که  انسانی  اسکلت  به  شبیه  انسانی  نقش 
ها و اشتراکات این نمادها با عناصر دیگر اي آن هویت اسطوره 

پوشانی هاي آسیا هم هاي مناطق دیگر فرهنگ نگاره در سنگ 
می  نهایت  در  با دارد.  دوران  این  در  نقوش  که  گفت  توان 
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سازي بازنمایی شده بودند گرایی همراه با ساده سبک طبیعت 
غالبًا کاربردي آی و بر باورها و آیین  ینی ها مبتنی بوده که 

به  است،  که نه گو داشته  نزدیک   اي  اخیر  دوران  به  هرچه 

کم شده و تزیینی بودن نقوش  شویم از جنبۀ کاربردي  می 
 یابد. تري می ها اهمیت بیش نقش 

 

 
 .) 1400منبع، نگارندگان، (هاي زرینه . تفکیک نقش 14شکل 

 
 

 

 ي سپاسگزار 

آقایان   از  که  دانستند  ضروري  نویسندگان  اینجا  در 
ادارة میراث فرهنگی، صنایع  سیدمحسن علوي (مدیر کل 

مریوانی   اسماعیل  کردستان)،  استان  گردشگري  و  دستی 
کردستان)،  استان  مدیریت  توسعۀ  محترم  (معاون 

الیاسوند (سرپرست محترم نمایندگی میراث  محمدابراهیم 
قروه)، دکترمسعود الماسی (فرماندار شهرستان کامیاران)، 
و   کامیاران)  میراث  ادارة  محترم  (سرپرست  اسدي  سعید 

هنر صخره (پژوهشگر  لحافیان  آقاي محمدي  جمال  اي)، 
راهنماي محلی سنگ و  آقاي سعید  دهیار  زرینه، و  نگاره 

مقاله، نهایت تشکر و قدردانی    رحیمی جهت طراحی نقوش
راهنمایی عزیزانبراي  این  تمام  مفید  پیشنهادات  و  را   ها 

 .داشته باشند

 منابع مالی 
شده  تهیه  نویسندگان  توسط  مطالعه  این  مالی  منابع 

 . ت اس 
 

 تعارض منافع 
تعارضی در منافع انتشار این مقاله بین نویسندگان وجود  

در    ندارد نویسندگان  سهم  جمع و  و  اطالعات نگارش  آوري 
 . صورت برابر استبه
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