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  :چكيده
بودن شـرايط    لحاظ دارا ه   واقع در ميان دو رشته كوه هزارمسجد و بينالود ب          ،توسحاصلخيز  دشت  

ـ    ر طول هزاران سال اقوام مختلف را به سوي خود جذب كـرده و از كهـن                زيست محيطي د   امتـرين اي، 
ارهاي سنگي در   كشف دست افز  . بستر مناسبي را براي زيستن و تداوم حيات انسان فراهم آورده است           

ق به دوران پارينه سنگي زيرين، وجود غارهاي باستاني و تراكم           رود متعلّ هاي كشف ميانه دشت و كناره   
 شواهدي ارزشمند در اين     ،، تاريخي و دوران اسالمي و عصر حاضر       هاي پيش از تاريخ   تگاهد زيس عدو ت 

  .هستند زمينه
اي از  توان آنها را گوشـه    دي برجاي مانده كه مي    اي متعد هاي صخره ها نگاره  اين زيستگاه  يِلادر حو 

-اي در حاشـيه    اين نقوش صخره   .آثار هنري و يادمانهاي مردمان ساكن در اين زيستگاهها قلمداد نمود          
ه، نقوش مـسبك    ليهاي شكار، ابزار او   اند و موضوعات مختلف از قبيل صحنه      هاي دشت توس پراكنده   

دار، نقوش و عاليم نمادين، نقش انسان در حـال نـزاع و شـكار و انجـام                  انسان برهنه، گاوميش كوهان   
  .اندهدش عرضه هادر آن گردونه خورشيد مراسم، بزهاي كوهي به همراه عالمتهاي نمادين از قبيل

هـا را بـه دوران پـيش از تـاريخ و تـاريخي            توان ايـن نگـاره    با توجه به قراين و شواهد موجود مي       
  .منسوب نمود كه در ادوار بعد نيز ايجاد آنها تداوم داشته است

  
  
  .نوسنگيم نمادين، ئال پيش از تاريخ، عهايزيستگاهاي، دشت توس، هاي صخرهنگاره : كليديهايهواژ

  
  

مهمقد:  
 اقوام  ةاي را نوعي يادداشت و دفتر ثبت خاطرات و رويدادهاي زندگي روزمرّ           اگر نقش و نگارهاي صخره    

نگاري را در اختيار داريـم كـه بـا انجـام             اوراق ثبت وقايع و تاريخ      انبوهيِ ،گذشته تعبير كنيم، در اين صورت     
هايي از فرهنگ و هنر، اعتقـادات، روابـط فرهنگـي           يم به شناخت گوشه   توان  مي ي گسترده و بنيادي   ها  پژوهش

تواننـد از   اي مـي   نقوش صـخره   ،رواين از. ي شرايط اقليمي زمان ايجاد آنها برسيم      متقابل جوامع باستاني و حتّ    
  .شناسي برخوردار باشندشناسي و مردم و پژوهشهاي مختلف باالخص باستاناي در مطالعاتجايگاه ويژه

ناپـذير از تـاريخ هنـر     دنيا برجاي مانده كه بخشي جدايي   اي در اقصي نقاط    شماري نقوش صخره  داد بي تع
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 فكـري و هنـري جوامـع        شوند كه نسل اندر نسل ادامه پيدا كرده و در روند رشد و تعاليِ               مي انسان محسوب 
  انسان از راه انديشيدن يا ديدن       استوار است كه   ،ت هنر بر اين اساس    اليند چرا كه فع   ا  هثر بود ؤمختلف انساني م  

، ص  1356تولـستوي،   (را تجربـه كنـد       ات انسانهاي ديگر را گرفته و خود نيز آن        تواند احساسات و تجربي    مي
ـ  خود اثبات وجود    برايد كه انسان    هستن نري ه اي نيز بخشي از آثار     نقوش صخره  .)55 آگـاه يـا    طـور خود  ه   ب

  .ناخودآگاه به يادگار گذاشته است
ر حاليست كه از منظر باستان شناسي و چگـونگي ارتبـاط ايـن بخـش از يادمانهـا بـا زيـستگاههاي                       اين د 

  هـايي در بـاد     موزه« ةه كتاب ارزند   البتّ .اقل در ايران تحقيقي گسترده انجام نشده است       باستاني مجاورشان حد «
  .ر اين خصوص باشدتواند فتح بابي د  مياست) 1377فرهادي، (اي در باب مردم شناسي هنر  كه رساله

ـ                   ي كشف ها  در كرانه  ه و  رود كه دشت حاصلخيز توس را پديد آورده، عـالوه بـر وجـود تعـداد زيـادي تپ
 شـروع و راهگـشاي    ةتوانـد نقطـ     مي في آنها ي برجاي مانده است كه معرّ     ا  هيي صخر ها   نگاره ،زيستگاه باستاني 

رات فرهنگـي ايـن   شناسي و چگـونگي تطـو  پژوهشهاي آينده و عاملي در شناخت و تكميل مطالعات باستان         
ـ      مباحث  بديهي است نگارنده ادعاي همه جانبه بودن        . حساب آيد ه  منطقه ب  ا سـعي دارد در     مقالـه را نـدارد ام

  .)1(ي مورد نظر بپردازدها في اجمالي سنگ نگارهقالب محدود آن  به معرّ
 ايـران   ةر خراسان بلكه در هـيچ نقطـ       ي نه تنها د   ا  ههيچ نقش صخر  ) . ش .ـ ه 1345( ميالدي   1967تا سال   

ا از آن زمان تاكنون مطالعات زيادي انجام گرفته و گزارشات فراواني  ام)12، ص 1376، همو (يافت نشده بود
  .    ي در نقاط مختلف كشور ارائه شده استا هدر خصوص نقوش صخر

 از  ؛ناسـايي گرديـده اسـت     اي زيـادي ش    ، نقوش صخره  شناسي سالهاي اخير خراسان   هاي باستان  در بررسي 
 ي باغ دهنـه   ها   در كاشمر سنگ نگاره    ، جربت، در گناباد سنگ نگاره گوهردشت      ة در بجنورد سنگ نگار    ،جمله

ي كشف شده   ا  هتعداد زيادي نقش و نگار صخر      خصوص در بيرجند  ه  ب. )2( خنجري ةو در بردسكن سنگ نگار    
ـ   ةت كه در محدود    الخ مزار و تنها موردي اس      ةترين آنها سنگ نگار   كه شاخص  طـور كامـل مـورد      ه   خراسان ب

  .)1373 بشاش كنزق، ؛اف خانيكيلب (پژوهش قرار گرفته و به چاپ رسيده است
 پـژوهش ميـداني بررسـي       ة اجـراي برنامـ     طـي  1378و   1377سـالهاي    اي دشت توس در   هاي صخره نگاره
ـ ا .ه است  شناسايي و مطالعه گرديد    ،ط نگارنده ي شهرستان مشهد توس   ختشناباستان  ة سـنگ نگـار    ،ه قبـل از آن    لبتّ

ـ ( مورد بازديد قرار گرفته بود     سنگ شتر  1378كـه در سـال      ) 67، ص   1373 اف خـانيكي،  لب  بررسـي و    داً مجـد 
  .ي به ثبت رسيدمتعاقب آن در فهرست آثار ملّ

  
  :ت جغرافيايي و اقليمي دشت توس موقعيـ1

ارتفـاع دشـت از   .  و شهرستان مـشهد قـرار دارد      )3(ني توس باستا  ة مورد مطالعه در بخش مياني ناحي      ةمنطق
 دقيقـه عـرض     17 درجه و    36 طول شرقي و     ة ثاني 45 دقيقه و    36 درجه و    59 متر است و در      970سطح دريا   

 بـه ارتفاعـات و      ت اقليمي و آب و هواي منطقه شـديداً        وضعي. )1205، ص   1379جعفري،   (شمالي قرار دارد  
 و هزار مسجد    ،سلسله كوههاي بينالود در جنوب    . دشت وابسته بوده است   رشته كوههاي موجود در دو طرف       

 اين ةهاي فراواني در دامنه در.انددر شمال به موازات يكديگر كشيده شده و اين دشت وسيع را در ميان گرفته     
يـن  انـد امتـداد و ارتفـاع ا       رشته كوهها وجود دارد كه رودهاي فصلي فراواني را به طرف دشت سرازير كـرده              

هاي مرطـوب هـوا از منـابع رطـوبتي همجـوار بـا               مانع رسيدن توده   ،طور نسبي ه  ست كه ب   ا ايگونهه  كوهها ب 



 23/   دشت توسةهاي نويافت سنگ نگارهةبررسي و مطالع

 

 شامل تابستانهاي طـوالني و خـشك و گـرم و    ، در نتيجه ويژگيهاي منطقه   ،گردداقيانوس هند به اين ناحيه مي     
 ميليمتـر و  256 منطقـه  ة سـاالن ل بارنـدگي معـد . )191، ص1379كمـالي،    (باشـد  زمستانهاي سرد و كوتاه مي    

 1379جعفـري،    (باشـد  درجه سانتيگراد مـي    6/6 درجه و ميانگين حداقل آن       21اكثر حرارت آن    ميانگين حد ،
  .)125ص 

 بركـت و آبـاداني خـود را از    ،هـاي دور  اسـت، از گذشـته  )4( آبريز كشف رود   ةدشت توس كه همان حوز    
 200 تا   150اصل از آن، خاكي رسوبي و حاصلخيز به ضخامت          وجود اين رودخانه داشته زيرا براثر آبرفت ح       

هـاي آب زيرزمينـي   متر تشكيل شده و يكي از مستعدترين و مرغوبترين زمينهاي استان خراسـان را بـا سـفره    
  .)1376حقيقت،  (فراوان فراهم آورده است

د و النگ رادكان شود از ارتفاعات هزارمسج  ميي فصلي محسوبا هكه رودخان (Kashaf Roud)رود  كشف
و بينالود از جانب شمال غرب سرچشمه گرفته و رو به جنوب شرقي جريـان يافتـه و سـرانجام در اسـتپهاي                       

 كيلومتر درازا دارد و    150ود   حد ، تشكيل داده  ،روددشتي را كه كشف   . رود  مي قراقوم در شمال تركمنستان فرو    
  .)127، ص تيبو؛اييآري (رسد  مي كيلومتر40 به ترين قسمت آن تقريباًپهن

ا در گذشته تمامي آباديها و مزارع دشت         خشك تبديل شده ام    اين رودخانه اگرچه امروزه به بستري تقريباً      
ـ              سال قبل تقريبـاً    150اي كه در حدود      گونهه  كرده ب    مي را سيراب   مينأ آب هـزار روسـتا را در مـسير خـود ت

  .)191، ص 1362لطنه، الساعتماد (كرده است مي
 ة در حدود هشتصد هزار سال قبـل و در دور          ،رود نيز حكايت از آن دارند كه كشف        زمين شناختي  شواهد

ـ ي آن اجتماعـاتي از انـسانهاي او       هـا   ي گسترده و كم عمق بوده كه در كرانـه         ا  هپله ايستوسن همانند درياچ    ه لي
  . )127ص  تيبو، ؛آريايي (سكونت داشتند

  
  :عي، فرهنگي و طبيهاي تاريخي زيرساختـ2

 وجـود چـشمه سـارها و    ،اي از عوامل زيست محيطي از جمله برخورداري از منـابع آب فـراوان   مجموعه
 پوشش گياهي و مراتع بسيار از يك سو و قرار گرفتن دشـت              ،رودهاي فصلي، هواي مساعد، خاك حاصلخيز     

ـ    هـا   مينه ز ، آن ة تالقي راههاي مواصالتي در ادوار مختلف و عبور راه ابريشم از ميان            در محلّ  ه و  ي جلـب توج
ترين زمان فراهم آورده استتهاي انساني و مهاجرين را از كهناقامت جمعي.  

از ميان گذرگاههاي طبيعي و از مرزهاي شمالي و شمال شرقي فالت ايران با وجود چنـدين رشـته كـوه،                     
تند و يا از آنجا و از طريق رفبه تركمنستان و آسياي ميانه مي  ) كهن سنگي ميانه  (انسانهايي با فرهنگ موسترين     

  .)8، ص 1356كامرون،  (شدندخراسان كنوني به داخل وارد مي
ر توان استنباط نمود كه در ادوا     و از روي متون كهن مي      )1377بختياري،   (شناسيهاي باستان به استناد يافته  

 خود را از دشتهاي جنـوب    مهاجرت ،يان در حدود سه هزار سال قبل      ئآريا. استبعد نيز اين روند ادامه داشته       
اي از آنـان از سـرزمين بـاختر    صي به طرف سرزمينهاي گرمتر آغاز نمـوده و دسـته         سيبري در مسيرهاي مشخّ   

راه . گذشته و از طريق مرو و سرخس و توس وارد فالت ايران شده و آريائيان اين سرزمين را تـشكيل دادنـد    
شده پس از گذشتن از مناطق خاور دور      غرب محسوب مي  ابريشم نيز كه از مهمترين راههاي ارتباطي شرق و          

  .)25، ص 1370 افسر، ؛پيرنيا (يافته استبه بلخ رسيده و سپس از طريق قبلي به طرف غرب امتداد مي
ني آن سوي رشته كـوه      رود و راههاي ارتباطي با مراكز تمد       كشف هاي كناره  دشت توس از طريق    ،در واقع 
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داغ ارتباط داشته و از طريق همين معابر، اقـوام مهـاجر از             ه كوههاي كپه  ي سلسل هاي شمال هزار مسجد و دامنه   
ـ  (كردنـد طرف ايران مركزي حركـت مـي      ه  هاي آسياي ميانه در جستجوي آب و مرتع ب        واحه اف خـانيكي،   لب
ـ افزارهـايي از انـسانهاي او      دسـت  ،رودشناسان در حوالي كشف   ديرين. )67، ص   1373 ـ  لي دسـت آورده و  ه ه ب

ايـن دانـشمندان در   . )16، ص   1365اميرلو،   (اندرسانده دمت آنها را به يك ميليون تا هشتصد هزار سال قبل          ق
 حـدود شـصت     ،رودهـاي كـشف    واقع در كناره   ،هاي خود در حوالي روستاهاي آبروان، ميامي و بغبغو        بررسي

ند كه اين دست افزارها مربـوط بـه         آنها اظهارنظر نمود  . نداهدست آورد ه  عدد ابزار ساخته شده از قلوه سنگ ب       
 قدمتي بين هشتصد هزار سال      ءو دوران پله ايستوسن بوده و براي آن اشيا        ) آشولين(قديم   دوران پارينه سنگي  

ترين انسان نـه    يي از وجود كهن   ها  تا يك ميليون سال تخمين زدند و نتيجه گرفتند كه اين دست افزارها نشانه             
  .)131 و 130بو، صص  تي؛آريايي( باشندربي آسيا ميتنها در ايران بلكه در جنوب غ

پروفسور فيليپ اسميت عقيده دارد اين ادوات سنگي با انواع مشابه آنها كه در هيماليا و آسياي مركـزي و                    
  .)1370موسوي،  (باشند  ميآفريقا كشف شده است قابل مقايسه

  ابزارهاي سـنگيِ   ،رودت توس و كشف    دش ةر نواحي شرقي حوز   واقع د ) بيانجان(همچنين در غار بزنگان     
ـ         ةدور در حـوالي ايـن مكـان و در غـار           . دسـت آمـده اسـت     ه   كهن سنگي ميانه مربوط به فرهنگ موسترين ب

  . )1346نگهبان،  (مزدوران نيز ابزارهاي سنگي ديگري مربوط به همين دوران كشف گرديد
 ايـن   ة پهنـ  ،رفته تا ادوار مختلف تـاريخي      كهن سنگي گ   ة از دور  ،بينيم كه در تمام دوران پيش از تاريخ        مي
 ،واي مردماني بوده است كه در تكـاپوي حيـات بـوده و بـا برجـاي نهـادن آثـار مختلـف                      أ مسكن و م   ،دشت

دشت ةدر پهن . اندت خود را به اثبات رسانيده     موجودي ، ها و محوطه  ه تپ  دي برجاي مانده كـه     هاي باستاني متعد
در ادوار بعـدي داسـتانهاي حماسـي و         . )1377بختيـاري،   (باشـند     مـي  هگوياي توالي فرهنگي تاريخي منطقـ     

در تمـامي   ). 8، ص   1377دي،  سـي (سيس شهرهايي دارنـد     أئيان و ت  اي خبر از مهاجرت و اسكان آريا      اسطوره
باشد كه شرح آن در اين مقالـه          مي هاي مختلف مشحون از رويدادها و فراز و نشيب       ،دوران اسالمي نيز منطقه   

  .دگنجنمي
  

  :ها نگاره  جغرافياييتموقعي ـ3
     متـر از    980 تـا    1640هاي شمالي و جنوبي دشت توس و در ارتفـاعي بـين             هنقوش مورد نظر در ميان در 

اين نقوش با همان اسامي كه      ) 1 شماره   ةنقش. ( كيلومتر از يكديگر قرار دارند     40 تا   1سطح دريا و در فواصل      
هـاي سـنگ    اند و مشتمل بر نگـاره     گذاري شده  نام ،ي معروف هستند   محلّ  خود قرار دارند و نزد مردم      در محلّ 
ـ  ، كوه مـزار سـرزاب، بـازه دودرِ   )چكل نظر و كمر مقبوال  ( زه ني يا تخته نقندر، داغستان     شتر، با  ر، د، بـازه ازغُ

 اين مقالـه   باشند كه در  مي) مشتمل بر دو نقطه به نام زينبيه و دوكالي        (كته، آغل تكه، برج موري و شلگرد        كال
  .خواهيم پرداخت في آنهااجماالً به معرّ

  
  :ها صات و ويژگي عمومي نگارهمشخّ ـ4

ـ                 هست هايي داراي ويژگي  ها  اين سنگ نگاره   عنـوان  ه  ند كـه بـه منظـور روشـن شـدن بحـث و همچنـين ب
  .ه شودها توج آنها الزم است به اين ويژگية جهت گاهنگاري و تعيين پيشينيمعيارهاي



  
  
  
  

  هااي دشت توس ـ مشهد بر اساس نوع و ماهيت نگارههاي صخرهنگاره : 1 ة شمارجدول
  نوع و ماهيت  عالئم نمادين  )حيوانات شاخص( حيواني   انساني

  هانگاره
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  80                          سنگ شتر
  40                         دوكالي
300                 هزينبي  

  50                          داغستان
  200                       آغل تكه
  6                              درخت بيد
  4                                برج موري
  150                              بازه ني

  10                                سرمزار سرزاب
  120                          سر برج
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 ي دشت توسها ت تقريبي سنگ نگارهموقعي: 1 ة شمارةنقش  
  

ي دشـت تـوس در مجـاورت منـابع آبـي مختلـف همچـون                هـا   گ نگـاره  سـن :  مكان ايجاد نقوش   ـ1ـ4
شوند و يا چشمه و آبشخوري طبيعـي قـرار         مي رود منتهي طرف كشف ه  ي فصلي يا مسيلهايي كه ب     ها  رودخانه

 راههاي فرعي كوهستاني كه به زيـستگاههاي باسـتاني راه دارنـد             ة در كنار  ،ها   از طرفي اين سنگ نگاره     ؛دارند
  .ندا هواقع شد

هـاي متـوالي و     كاري و با وارد آوردن ضربه     ها به روش كنده    تمامي اين نگاره   :ها تكنيك اجرايي نگاره   ـ2ـ4
با اين تفاوت كه برخي نقوش با ايجـاد خطـوطي           . اند شده اكي حكّ ، صخره ةيا ايجاد خراش با جسمي تيز بر بدن       

برخـي ديگـر از نقـشها بـا         . ه اسـت  صورت كادر محدود شده و فضاي داخل آن خالي گذاشته شد          ه  در حاشيه ب  
  ه  ا ب همان روش ام كنـده  ،اي نازك از صـخره    اند بدين طريق كه تمامي سطح نقش و اليه        ر اجرا شده  صورت توپ -

  .كاري شده است
عمق و تفاوت رنگ و چگـونگي فرسـايش و مانـدگاري نقـشها از جملـه عـواملي                   : ت نقوش كيفيـ  3ـ4

 هـا  عمـق و رنـگ نقـش   . ر ايجاد آنها مورد نظر قرار گيرنـد خّأم و ت تقدتوانند در تعيين قدمت و     مي هستند كه 
ت مرور   بدين صورت كه عمق برخي به علّ       ،ي آنهايي كه در يك صحنه قرار دارند با يكديگر متفاوت بوده           حتّ

  با صخره همسطح گرديده و يا اينكه سطح برخي         قدري فرسايش يافته كه تقريباً    ه  ثير عوامل طبيعي ب   أزمان و ت  
يـت نيـستند و تنهـا از        ؤ صخره همرنگ شده و به همين دليل به راحتي قابل ر           ةديگر را زنگار گرفته و با زمين      
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  .باشند  مي متمايز شده و قابل تشخيص،ي مناسب از سطح صخرها هزاوي
كيد بر ايجاد نقوش در همـان سـطح در ادوار مختلـف باعـث               أت سطح يك صخره و ت      محدودي ،از طرفي 

ي كه نقشها چـسبيده  ا  هگونه   تراكم و انبوهي از نقوش مختلف حك شوند ب         ،ي اصلي ها  صخرهي  روشده تا بر    
  .ند و باعث شده تا موضوع آنها قابل تشخيص نباشدا هبه هم و بعضاً بر روي يكديگر قرار گرفت

 تـا ) هينبيسان و روباه در كال كته و زنقش ان( متفاوت و از سه سانتيمتر     ها   نقش ة انداز : نقوش ة انداز ـ4ـ4
  .متفاوت است) هبز غول پيكر در زينبينقش  ( متر5/1

 يلاي باستاني مربوط به دوران نوسنگي و ادوار بعد در ميانه دشت و حـو              ها  هوجود زيستگاهها و تپ    ـ5ـ4
ايـن نقـوش و زمـان        فرهنگـي    وتواند عاملي مهم و تعيين كننده در توجيه جايگاه تـاريخي              مي ها  سنگ نگاره 

  .ها باشدايجاد آن
  
  :ها ع و موضوع نگاره تنوـ5

 ي نمادين و يا نقـوش گيـاهي  ها  مشتمل بر نقوش انساني، حيواني، عاليم و نشانه ها  ي نقش مايه  طور كلّ ه  ب
سـت؛  ا هكوهي بيشترين تعداد را به خود اختـصاص داد        خصوص بز ه   نقوش حيواني و ب    ، در اين بين   .باشند مي
  .)1 ةجدول شمار ( مورد شناسايي قرار گرفته است بيش از هزار نقش،كنون در مجموعتا

سانان نظير شـير    يز، قوچ، گاوميش كوهان دار، گربه     نقوش حيواني مانند بزهاي كوهي با شاخهاي اغراق آم        
در حال تيرانـدازي    ) مرد( ، گوزن، گرگ و روباه، نقوش انساني مشتمل بر نقش انسان برهنه           و يوزپلنگ، اسب  

يي از شـكار، نـزاع و احتمـاال         هـا   انجام مراسم و سواركاران كماندار در مجموع صحنه       با كمان، انسان در حال      
  .ندا هوجود آورده اجراي رقص مذهبي يا مراسمي نظير آن را ب

  
  : نقوش حيوانيـ1ـ5

 خود با آن سروكار معيشتي ةاشي جانوراني كه در زندگي روزمرّ  جز به نقّ   انسانهاي هنرمند نخستين معموالً   
 ايـن   ،ي دشـت تـوس    هـا    با مشاهده و بررسي سنگ نگـاره       . )88لورا گوران، ص   (شدند  مشغول نمي  ندا  هداشت

 ،طـور مـستقيم   ه   همانهايي هستند كه ب    ،اكي شده چراكه تمامي حيوانات حكّ   . گردد  مي موضوع به عينه ملموس   
. نـد ا  ه ارتبـاط بـود     شكارچيان در  ةنحوي با موضوع شكار و زندگي روزمرّ      ه  انسان به شكار آنها پرداخته و يا ب       

ي هـا    نمونـه  فـيِ باشند كه در ادامه بـه معرّ        مي  قابل تفكيك  ، از نظر فراواني و تعداد به ترتيب ذيل        ها  اين نگاره 
  :پردازيم  ميشاخص آنها

 نقـش   -5؛  )نظيـر گـرگ و روبـاه      ( سگ سـانان     -4؛  )شير و پلنگ  ( گربه سانان    -3؛   آهو -2؛   بز كوهي  -1
 ماهيت آنها   ي كه دقيقاً   نقوش موجودات  -9؛  )يك كوهانه و دو كوهانه    ( شتر   -8؛   گاوميش -7؛   گوزن -6؛  اسب

  :مشخص نيست
 دانيم كه نقش بز تقريباً      مي هاي انجام شده  ه به اسناد و مدارك موجود و بررسي        با توج  : بزكوهي -5-1-1

وران هـر يـك از       در اين د   ،در واقع . در تمامي مراكز فرهنگي دوران پيش از تاريخ حضور مستمر داشته است           
  .كردند  مي بز را مظهر يكي از عوامل سود بخش طبيعت قلمداد،اقوام باستاني

صاص ي دشت توس بيشترين تعداد را نقش بز كوهي به خود اخت           ها  همانگونه كه ذكر شد در ميان سنگ نگاره       
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  .ندا ه نمايش درآمد طبيعي بهو غير طبيعي و يا به شكل تقريباً) خالصه شده(صورت استيليزه ه داده كه يا ب
ي متفاوت به تنهايي و يا با نماد خورشيد و يا چليپا شكسته در ميـان                ها  نقش اين حيوان به حالتها و اندازه      

  )3لوحه ( .شاخهاي بز ارايه شده است
 در محـلّ   ،نظيـر باشـد   رسد در نـوع خـود بـي         مي نظره  ترين و بزرگترين نقش بز كوهي كه ب       هجالب توج  

طول بدن اين حيـوان از سـر تـا دم           . ي منفرد حكاكي شده است    ا  هه شلگرد بر روي صخر    ينبيي ز ها  نگارهسنگ
 يك بـز در حالـت طبيعـي    ةاز انداز) 1 طرح 3لوحه (باشد كه    مي  متر 5/1 متر و ارتفاع آن از پاها تا شاخ          2/1

 و نيم رخ با تكنيـك       دار است كه در حالت ايستاده      مشتمل بر بزي ريش    ،اين نقش . ه شده است  ئنيز بزرگتر ارا  
. استعرضه شده    كادربندي و    ، و همانند يك نقاشي با ايجاد خطوطي       ها  كنده كاري و  ايجاد خراش بر صخره       

نحوي كه نـوك آنهـا بـه پـشت حيـوان            ه  ي را تشكيل داده ب    ا  ه داير ،آميز و بزرگ  شاخهاي حيوان به شكلي اغراق    
ـ  ، زيرپاي اين بز   ة در زمين  .ته قابل تشخيص است   ، نقش يك چليپاي شكس     شاخ ةدر ميان داير  . رسيده است  ي  خطّ

سطح زمينهاي اطراف و  پوشش گياهي باشدةتواند تداعي كنند  مياكي شده كه حكّ،اجمو .  
. ي كوچكتر در حالت جهش به همان روش حك شده است          ا  ه نقش بزي ديگر با انداز     ،بر پشت اين حيوان   

ي است كه چنانچه عالمتي مشابه نقش       حده  ر اين نقش ب   ي مدو ها   شاخ شكستگي و فرسايش صخره در محلّ     
اكي شـده كـه بـا       در دنبال اين دو نقش دو انسان حكّ       . چليپاي بز پائيني در آن وجود داشته، از ميان رفته است          

ه اينكه نقش اين دو شكارچي بـسيار كـوچكتر           قابل توج  ةنكت. باشند  مي كمان در حال تيراندازي به طرف آنها      
  .است سانتيمتر 20 ة به اندازاً و تقريباز نقش بزها

 باعث كمرنگ شدن نقش و ترك خوردگي صخره شده          ،هوازدگي و عوامل فرسايشي و گذشت زمان زياد       
  .و قسمتهايي از نقش به اين طريق از بين رفته و يا در حال نابودي است

 كوچكتر بـا    ةگر در انداز   تصوير بزي دي   ، دو متري از آن     حدوداً ةي ديگر و در فاصل    ا  هبر سطح صاف صخر   
در ميان انحناي شاخ اين بز نيز نقش چليپـاي شكـسته ارائـه شـده          . اكي شده است   حكّ ،همان روش و تكنيك   

ـ       صورت يك نوار بر روي شاخها حك شده و آن         ه  نقشي نامفهوم ب  . است رسـد    مـي  نظـر ه  را قطع كرده كـه ب
  .)3 طرح ،3لوحه (ده شده است شيارتباطي با نقش اصلي نداشته و در زماني ديگر بر روي آن ك

 نقـش  ، ديگـر ةي پراكندها و صخره)  متر5/1  و عرض 5/3به طول (ه   بزرگ زينبي  ةدر ميان انبوه نقوش صخر    
ـ            ها  بز كوهي به فراواني و با حالت       دسـت وجـود    ه  ي مختلف در كنار حيوانات ديگر و انسان شكارچي و كمان ب

  )2لوحه  (.ي با شعاعهاي شبيه خورشيد وجود داردا ه عالمت داير، در ميان شاخهاي برخي از اين نقوش؛دارد
 صـورت كـامالً  ه ي باستاني نقش دو بز با هي مجاور روستاي برج موري و در كنار محوطها بر روي صخره 

ي خورشـيد ماننـد در ميـان        ا  هر كه تمام پشت حيوان را فراگرفته و نقش دايـر          شاخهايي بلند و مدو    استيليزه با 
  .وجود دارد ،ها شاخ

 داغستان و بازه ني نيز تعداد زيادي از نقش ايـن حيـوان بـه حالتهـاي                  ، آغل تكه  ،ي سنگ شتر  ها  در نگاره 
وجـود  ه  اكي بر روي سنگ ب    متفاوت ارائه شده كه از روي اكسيده شدن و يا سفيدي رنگ نقش كه در اثر حكّ                

 بـر    مـثالً  ؛ آنها را تا حدود زيادي تـشخيص داد        ر و نو و يا كهنه بودن      خّأم و ت   تقد ،طور نسبي ه  توان ب   مي آمده
 محـو و بـا   دليل گذشت زمان بسيار زيـاد تقريبـاً    ه   نقش بزي حك شده كه ب      ،ي داغستان طرقبه  ها  روي صخره 

ي خاص و با تابش نور مناسب قابل تـشخيص          ا  هاز زاوي تنها  نحوي كه   ه   صخره عجين شده است ب     ةرنگ زمين 
 خهاي بلند و مدور و حلزوني شكل كه نقش خورشيد را در ذهـن تـداعي         اين نقش بزي بزرگ را با شا      . است
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  .دهد  ميكند نشان مي
يي در بـاد معرفـي   هـا  و در كتاب موزهـ اين نقش با نقش بزي كه در تنگ غرقاب گلپايگان شناسايي شده  

  .)، ص1377فرهادي، (از نظر شكل و اندازه قابل مقايسه است ـ شده 
همراه عالمتهاي نمادين چليپاي شكسته و نقش نمادين خورشيد و همچنين           خصوص به   ه  طرح اين بزها ب   

  .و تطبيق است  قابل مقايسهاًدقيق ارائه با نقوش سفالهاي دوران پيش از تاريخ ةنحو
 پنجم قبـل  ةهزار(لهاي مكشوفه از شوش روي بسياري از ظروف سفالين دوران پيش از تاريخ همچون سفا    بر

- زير انحناي شاخهاي بزرگ و اغـراق      ه سيلك، تل باكون و ديگر اماكن پيش از تاريخ در          پ ت ،ه حصار  تپ ،)از ميالد 
  .)37 و 20 تا 1 طرحهاي ،1لوحه (ه شده است ئ خورشيد اراة چليپا شكسته، چليپا و يا نشانه دايرة نشان،آميز

 يعني خورشيد ،ن طبيعترسا  مظهر يكي از عوامل سود   ،دانيم كه بز كوهي نزد برخي اقوام باستاني         مي از طرفي 
 اين دو نقش به     ئة ارا ،به اين ترتيب  . )27و 9، صص   1356بختورتاش،   (في شده است  عنوان نمادي از آن معرّ    ه  و ب 

  .ي ديرينه برخوردار استا هي فرهنگي كهن و سابقها صورت تركيبي از هر دو، از ريشهه تنهايي و يا ب
دار با بدني ظريف و شاخهايي كشيده وجود دارد   ماتي س  نقش حيوان  ،ها   در ميان نگاره   : نقش آهو  -5-1-2
ه، داغـستان و سـنگ   ي صخره بزرگ زينبيها  اين حيوان در ميان انبوه نقش  ؛رسد نقش آهو باشند     مي نظره  كه ب 

  .شتر و دو كالي حكاكي شده است
بـوده كـه از چنـد       ي ببر از جانوران بومي ايران       انيم كه شير و پلنگ و حتّ      د مي : نقش گربه سانان   -5-1-3

  . )14، ص1377فرهادي،  (خصوص شير و ببر منقرض شده استه  نسل آنها ب،دهه قبل
ه در مناطقي از خراسان مانند پارك جنگلـي تنـدوره درگـز، ارتفاعـات سـرواليت نيـشابور و نـواحي                      البتّ

  .پلنگ گزارش شده استزخصوص يوه  وجود پلنگ و ب،كوهستاني شمالي مشهد
ت بـر روي    ي برخوردار بوده و نقش ايـن حيوانـا        ا  ه شير و پلنگ در هنر ايراني از جايگاه ويژ         اماالياز قديم 

خصوص در هنرهاي كاربردي دوران هخامنشي، پـارتي     ه  و ب ) 30 و 29 طرح   ،1لوحه  (سفالهاي پيش از تاريخ     
  .ندا هو ساساني سهم بسزايي داشت

 ايـن   ؛نـد ا  هبه حالتهـاي مختلـف ارائـه شـد         شتره، دوكالي و سنگ      زينبي ةنقش اين حيوانات در سنگ نگار     
منحني و دراز به شكل دم عقرب بـا برآمـدگي كـروي شـكل               دم  ،  كروي شكل حيوان با يالهاي دور گردن سر     

  گردنـي بـاريكتر و     ،تـر ا با بدني ظريـف    صات ام نقش پلنگ تقريباً با همين مشخّ     . نوك آن قابل شناسايي است    
  .ص شده استدمي كشيده و دراز مشخّ

ها خصوص شير نر در سنگ نگارهه ي اين حيوان و بها ترين نقشعبيشترين و متنودر . ه ارائه شده استي زينبي
صورت طبيعي  ه   شير و پلنگ به حالتهاي نشسته، در حالت حمله و جهيدن و ايستاده ب              10 نقش بيش از     ،اين مكان 

  .نقش يوزپلنگ شناسايي گرديددر دو مورد نيز ) 4لوحه ( .اكي گرديده استو واقع گرايانه حكّ
ي خمـين و اراك  هـا  ي مورد نظر از نظر حالت با برخي از نقش شيرهايي كه در سـنگ نگـاره   ها  نقش شير 

ايـن گونـه نقـشها بـه دوران         ؛  باشـند   مـي   الخ مزار بيرجند قابل مقايسه     ةوگلپايگان ونقش شيرهاي سنگ نگار    
  .ندا هتاريخي منسوب شد

 هـا    و حاالت گوناگون در ميان  نگاره       ها  گرگ و روباه و سگ نيز در اندازه       نقش  :  نقش سگ سانان   -5-1-4
ي ا ه دوران پيش از تاريخ ايران از يك طرف و نقـوش صـخر  اين نقوش با نقش ظروف سفاليِ .ترسيم شده است  

  .دهستن ند قابل مقايسها هكه در ساير نقاط ايران از جمله سيستان و بلوچستان و خمين و گلپايگان يافت شد
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 ، اين نقـش   .ترين نقش اين حيوان در سنگ نگاره سنگ شتر وجود دارد            شاخص : نقش گاوميش  -5-1-5
ي كه نوك شاخهاي بلنـدش بـه        ا  هگونه   ب ،رو نقش شده  هدهد كه سر آن از روب       مي دار را نشان  گاوميشي كوهان 

 ي دشت توس  ها   نگاره ةيل اين نقش را از جمله نقوش اصيل و او         .يده و تشكيل يك بيضي را داده است       هم رس 
  .توان قلمداد نمود مي

 ايـن  ةنگـار ) 6 طـرح  ،5 ةلوح(ه نيز نقش اين حيوان در دو مورد شناسايي شد   بزرگ زينبي  ةبر روي صخر  
توان با نقش گاوميشهايي كه بر روي سفالهاي پيش از تاريخ ترسيم شـده قابـل مقايـسه دانـست                      مي حيوان را 

  .)25 تا 23 طرح،1لوحه(
ـ    .  سه نقش گوزن نيز شناسايي گرديد      ها   در ميان انبوه اين نگاره     : نقش گوزن  -5-1-6 ه نقش اين حيوان ب

 ةدر سـنگ نگـار    .  آن قابـل تـشخيص اسـت       ةصورت طبيعي ارائه شده و از روي شاخهاي بلند و شاخه شاخ           
اكي شده  كّدست و شير و بزهاي كوهي ح      ه  ي كه انبوهي از نقوش شكارچيان كمان ب       ا  هه و بر روي صخر    زينبي

يكـي از   . ده اسـت  شـ گرايانـه ترسـيم      گوزن به زيبايي و با حالتي واقع       و در پايين صخره بزرگ قرار دارد، دو       
        ي كه شاخها، سـر و گـردن، موهـاي          ا  هگونه   ب ، عرضه شده  ،اتگوزنها به طول حدود ده سانتيمتر با تمام جزئي

ـ  ه   و ب  اين نقش . است  قابل تشخيص  بدن، دم بلند و سمهاي آن كامالً       ي تمـامي نقـشهايي كـه در ايـن     طور كلّ
  .)1 طرح ،9لوحه  (ندا هگرديدند اكسيده و با سطح صخره همرنگ ا هصخره ترسيم شد

 موهاي گـوزن بـا ايجـاد        .كند  مي رو نگاه ه ايستاده و سرش را برگردانده و به روب        ،رخصورت نيم ه  حيوان ب 
اي او نيز ترسيم گرديده استمهخراش و خطوطي بر پشت آن نشان داده شده و شكاف س.  

در كنار انساني كه با تيـر و كمـان بـه       ) متر  سانتي 4حدود  ( كوچك و مينياتوري     يا  هنقش گوزني ديگر در انداز    
  .)2 طرح 9لوحه ( اكي شده است حكّ،طرف شير و شكارچي كماندار مقابل خود نشانه روي كرده در حال جهيدن

 نقش اسبي با زين و لگام و انساني سـوار بـر آن بـا                ،هگ زينبي  بزر ة در انتهاي صخر   : نقش اسب  -5-1-7
 نشانه روي كرده و در حال حركت اسـت          ، ايستاده ،طرف انساني ديگر كه در مقابل اسب      ه  سالحي شبيه نيزه ب   

  .)5طرح  ،10لوحه(  جنگ و ستيز را به بيننده القا نمايدةرسد نگارگر قصد داشته صحن  مينظره و ب
ـ      هـا   نگـاره . نرود نيز نقش اسب به همراه سواركار ترسيم شده اسـت           خا ةدر سنگ نگار   ه يي شـبيه اسـب ب

 تـصويري   ، سـنگ شـتر    ةدر سنگ نگار  . صورت منفرد و بدون زين و لگام و سوار در ميان نقوش وجود دارد             
ـ   محل زيست اين   ،نمود كه دشت توس   ادعا  توان    مي ه وجود دارد كه اگر چنين باشد      ليي او ها  شبيه اسب  ه گون

  .حيوان نيز بوده است
صورت شتر يك كوهانـه و      ه   آغل تكه ب   ة يكي در سنگ نگار    ، اين حيوان در دو مكان     : نقش شتر  -5-1-8

 نقـش ايـن   .)10 لوحـه  ،3 و 2طرحهاي ( صورت شتر دوكوهانه وجود دارده ه ب زينبيةدو مورد در سنگ نگار   
 ه با يكديگر قابل قيـاس     ئ ارا ةو از نظر شكل و نحو     ه شده   ئ نيز ارا   ايران حيوان بر روي سفالهاي پيش از تاريخ      

  .)27 و 26 طرحهاي ،1لوحه ( باشند مي
 مشخص نيـست   محو شده و ماهيت آنها دقيقاً      عالوه بر نقوشي كه تقريباً    :  نقش حيوانات ناشناخته   -5-1-9

طور دقيـق توجيـه     ه  توان ب تي وجود دارد كه نوع آنها را نمي       شوند، نقوش حيوانا    مي و يا به سختي تشخيص داده     
 نقش حيواني شبيه قورباغه وجـود دارد كـه دسـت و    ،ه صخره دوكالي بر روي يك تكّة در سنگ نگار   مثالً. نمود

ـ                     طـرف بـاال بـرده نيـز        ه  پاهاي خود را باز كرده و در عين حال به نقش يك انسان نشسته كه دستهاي خـود را ب
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دار و دو برجـستگي در پـشت و           گـردن دراز و مـوج       حيـواني بـا    ،اننقشي ديگر در همين مكـ     در  . شباهت دارد 
 شـبيه    اين نقـش تقريبـاً     .اكي شده است  ، حكّ ه در دست انسان مقابل آن ايستاده      اي شبيه ريسمان يا شالق ك      رشته

      ترسيم شده است و شايد هـدف        ) 27و26 طرح   ،1 لوحه(ه حصار و سيلك     نقوشي است كه بر روي سفالهاي تپ
ديگـري نقـشي اسـت بـين پرنـده      . انه با گردن و بدني غيرطبيعي و اغراق آميز باشـد       شتري دوكوه  ،از ترسيم آن  

  .اكي شده استي ديگر حكّا هكه در ميان نقوش بزها و انسان بر روي صخر) 6 لوحه 6طرح( وانسان
  

  : نقوش انسانيـ2ـ5
ي دشت ها ارهنگـ  را در ميان سنگ  ها خصوص بز تصوير انسان بيشترين نگارهه پس از نقوش حيواني و ب

انسان در حال شكار با تيروكمان، در       . اكي شده است  در حالتهاي مختلف حكّ   كه  توس به خود اختصاص داده      
 موضـوعات   ،حال انجام مراسم، سوار بر اسب، در حال نزاع با انساني ديگر و نيمرخ انسان به همراه نقش بـز                   

 نقش انسان   ،رخرتأمت نقوش دوران    ي به استثنا  ها  هدر اين سنگ نگار   . دهند  مي ي انساني را تشكيل   ها  ي نگاره كلّ
  .ندا ه استيليزه ترسيم شدصورت برهنه و بعضاًه ب

صورت ايـستاده يـا نـيم خيـز بـا كمـان در حـال          ه  دهند كه ب    مي اكثر نقوش انساني را شكارگراني تشكيل     
ي هـا  وانـات سـنگ نگـاره    در ميـان انبـوه حي  ها  اين گونه نگاره.باشند  ميطرف حيوانات مختلف  ه  تيراندازي ب 

نـد ا هي متفـاوت حـك شـد      هـا   صورت تك نگاره و مجزا در انـدازه       ه   دوكالي، سنگ شتر و بازه ني يا ب        ،هزينبي 
  .)7 و 6 و 5ي ها لوحه(

.  استفاده از تير و كمـان از دوران ميـان سـنگي رايـج شـده اسـت                  ،قين مانند گوردون چايلد    محقّ ةبه عقيد 
ي از قبيل تيرو كمان و نيزه انداز را بـراي افـزودن   ا هارها و وسايل مكانيكي ساد    ساختن ابز  ،انسانهاي اين دوره  

ي سـنگي  هـا   تيغـه ،در ايـن دوران . )77، ص1357چايلد،  (سالحهاي پرتابي به نيروي عضالني اختراع كردند     
ـ  ،كردند و به اين ترتيب      مي موسوم به ميكروليت را به سر تير وصل         ةه اسـلح  تيرو كمان همراه با ميكروليـت ب

  ).82، ص1378 كمالي، ؛عسگري خانقاه( تركيبي دوران ميان سنگي تبديل شده است
اكي شده كـه بـه حـدود        ح به تيرو كمان حكّ    ه گاسوالي اسپانيا نقش انسانهايي مسلّ     ي در ها  بر روي صخره  

  .)1 طرح،8لوحه(ند ا ههشت هزار سال قبل نسبت داده شد
سط آندره مان نيز شكارچياني با تير و كمان  نشان داده شده كه تو         ي مكشوفه از ميمند كر    ها  در سنگ نگاره  

  .)2طرح ،8 لوحه( ندا ه هزار سال قبل تخمين زده شد12 تا 9به ، قدمتشان  كاشف آنها،لوراگوران
 قابـل   هـا   نگـاره توان با ايـن       مي  ارائه ةت و نحو  أي شكارگان دشت توس را از نظر فرم و هي         ها  سنگ نگاره 
  .قياس دانست

در و سـنگ     ازغُ ةدر سنگ نگار  و  ) 5 طرح   ،10لوحه(ه يك مورد     زينبي ةنسان سوار بر اسب در سنگ نگار      ا
  .  يك مورد شناسايي شد،شتر

ـ     ا  ه، نگار ي و در مجاورت نقش انسان كماندار       بزرگ و مياني دوكال    ةبر روي صخر   ه و  ي بسيار جالـب توج
 مردي ايـستاده    ،كاري شده كنده رصورت توپ ه  ش كه ب  اين نق . اكي شده است  شايد منحصر به فرد از انسان حكّ      

 او  مـدور  در ميان سر.طرف آسمان بلند كرده و در حال راه رفتن استه دهد كه دستهاي خود را ب     مي را نشان 
را  چشم و ابرو و دهان و بيني و در مجموع صورت آن     احتماالً   محو وجود دارد كه      صورت تقريباً ه  خطوطي ب 
 آن در شكستگي صـخره      ةصورت كمربند از ميان كمر به بيرون امتداد يافته كه ادام          ه  ي ب ا  هزائد. ندا  هتشكيل داد 
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ـ    ة ارائ ةفرم بدن، نحو  . از بين رفته است    خـصوص طـرز قـرار گـرفتن دسـتها بـه سـوي آسـمان و                 ه   نقش و ب
نوع را كه بـر      نقوش مشابه اين     ،قين محقّ .)7لوحه(  انجام مراسمي خاص است    ة تداعي كنند  ها  باالآمدگي شانه 

  )5(.ندا هروي سفالهاي پيش از تاريخ فالت ايران ترسيم شده، رقص و مراسم آييني دانست
 بـاكون، سـيلك و حـصار       اين نقش نيز با طرح انسانهايي كه بر روي ظروف سفالي پيش از تاريخ شوش،              

 چاتـال هويـوك تركيـه        انساني كـه در    اشينقّند و همچنين با     ا  هاشي شد نقّ) 36 تا   31 و   28  طرحهاي ،1لوحه(
 7لوحـه   ) (49، ص 1377فرهـادي،   ( ششم قبـل از مـيالد منـسوب گرديـده            ةكشف شده و قدمت آن به هزار      

و توان آنها را از نظر فرم و شكل با يكديگر قابل مقايسه دانست و از نظر تاريخي                    مي شباهت داشته و  ) 3طرح
  .فرهنگي در يك رديف قلمداد نمود

  
  :ي نمادينها م و نشانهئ عالـ3ـ5

ي در رابطه با تعيين قدمت نسبي آثار باسـتاني و ارتباطـات             ا  هتواند نقش تعيين كنند     مي يكي از مواردي كه   
ي خاص بوده   ا  ه كه نماد و سمبل فرهنگ يا فلسف       است ييها   و نشانه  ها  فرهنگي با مناطق ديگر ايفا كند عالمت      

توان تا حدود زيـادي       مي ابراين با بررسي تطبيقي آنها    بن. گيرد  مي  فرهنگي جغرافيايي وسيعي را در بر      ةو گستر 
 وجـودي و    ةنـد و فـسلف    ا  هوجود آورد ه  ي فرهنگي و هنري مردماني كه آنها را ب        ها  به زمان ايجاد نقوش، زمينه    

  .ارتباط با ساير نقوش مجاور آنها دست يافت
عنوان رمز حيات ه دارد كه بند عاليمي وجود ا هيي كه در مناطق مختلف ايران بررسي شدها در سنگ نگاره

  .ندا ه خورشيد تعبير شدةو يا نشان
صورت تركيبي و يا منفـرد وجـود دارد كـه بـا     ه ي دشت توس نيز چند نوع نشانه ب      ها  در ميان سنگ نگاره   

  .هستند ند همرديفا هي ديگري كه در ساير مناطق يافت شدها نمونه
 بگذريم  ،شده  مي قلمداد يعي نزد اقوام باستاني ايران    عنوان نمادي از عناصر طب    ه  ز نقش بزكوهي كه خود ب     ا

  .ندا هعنوان نماد عنصري خاص عرضه شده عالمتهاي ديگري در اين مكان وجود دارد كه احتماالً ب
 خورشيد و نمادي از اين عنـصر سودرسـان          ةرا گردون  قين آن جمله نقش چليپا و چليپا شكسته كه محقّ        از

  .)27، ص1356تاش، بختور  (ندا هطبيعت تعبير كرد
              نحـوي  ه  ب) 5 و 4طرح   ،2 لوحه(ه  اين عالمت در ميان انحناي نقش بز غول پيكر و بز مجاور آن در زينبي

ـ        ا  هي به شكل دايـر    ا  ه نشان ، عالوه بر آن   .زيبا ارائه شده است    صـورت شـعاعهايي از آن      ه  ي كـه هـشت خـط ب
ي ا هو يـا دايـر  ) 3 و 2ي ها لوحه( وش بزكوهيصورت منفرد و يا در ميان شاخ برخي از نقه منشعب گرديده ب 

 وجود دارد كـه از نظـر سـبك و نـوع             ها  در بين سنگ نگاره   ) 1 طرح ،2لوحه  (با نقش يك صليب در ميان آن        
 اسـت  نـد قابـل مقايـسه و تطبيـق        ا  هاشي شد نقش با نقوش مشابه كه بر روي ظروف سفالين پيش از تاريخ نقّ            

  .)20 تا 1  طرح،1لوحه(
ي هـشت پـر در      ا  ه مهر بوده كه در ادوار بعد بـه شـكل سـتار            ةنيز نمادي از خورشيد و گردون     اين عالمت   

  .ستا هيكي از موتيفهاي تزئيني در معماري ايراني ادامه پيدا كرد، به عنوان ي وسيعا هگستر
ر  دو قوس است كه د     ،ي دشت توس شناسايي شد    ا  هي صخر ها   كه در دو مكان از نگاره      ها  يكي ديگر از نشانه   
يـين و  «عنوان نماد رمز حيات كه در فرهنگهاي خاور دور نماد فلـسفه        ه  اين عالمت ب  . ندا  هداخل يكديگر فرورفت  

  .است  قابل مقايسه،ه شدهئي از جمله الخ مزار بيرجند نيز اراا هفي شده و در برخي نقوش صخرمعرّ» يانگ
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 فرهنگي محكم و انكارناپذيري     وريخي  ت تا  هوي ،يا  ه در ميان نقوش صخر    ها   وجود اين نشانه   ،در مجموع 
  .را به آنها داده است

  
  ):نتيجه( سخن آخر -6

 اجـازه قـين    محقّ  بـه  فرهنگي سرزمين پهناور خراسان چنان بكر و غني است كه         و  ي تاريخي   ها  زيرساخت
ـ  ا ه در هر زمين دهد مي دسـت   هي از علوم انساني و اجتماعي به بررسي و مطالعه پرداخته و نتايج ارزشـمندي ب

 فرهنگـي بايـستي     ةوقفـ ساله و تداوم بي   ي چندين هزار  ا  ه براي دشت توس با داشتن پيشين      ،در اين ميان  . آورند
  .ل شدئي قاا هجايگاه ويژ

مشاهده  دشت ةدر پهنصورت اتاللي بزرگ و كوچك  ه   و شهرهاي باستاني كه امروزه ب      ها  عالوه بر دهكده  
 برجـاي مانـده از منظـر باسـتان     هـا  ارهايي كه بر روي صـخره   ي ديگري همچون نقش و نگ     ها  شوند، نشانه مي

ل و در خـور  مأ قابل ت،هنري اقوام باستاني ساكن در دشت با مناطق ديگرـ شناسي و تطابق و تعامل فرهنگي  
است يا هه ويژتوج.  

 شـود   مـي  ي مزبور حاصل  ا  ه نتايجي را كه تا اين مرحله از بررسي نقوش صخر          ،بندي اجمالي در يك جمع  
  :توان به قرار ذيل برشمرد مي

6-1-  ي دشـت تـوس از پـشتوانه و زيرسـاختهاي تـاريخي،      ا هنقـوش صـخر   ،ه به شواهد موجـود   با توج
فرهنگي ديرين و غني برخوردار بوده و مربوط به مردماني است كه مراحل تدريجي غارنشيني و شـكارورزي                  

  .ندا ه گرديدها دهكدهرا پشت سر نهاده و وارد مراحل يكجانشيني و استقرار در 
ي ا  هي بـه نتيجـ    ا  هند براي گاهنگاري و تعيين قـدمت دقيـق نقـوش صـخر            ا  هقين نتوانست  اگرچه محقّ  -6-2

  مشخص برسند، ام    و  هـا   ت نقوش و نوع ماندگاري آنها و همچنين عاليم و نشانه          ا وجود عواملي همچون كيفي 
ي آن در مناطق ديگر باستاني بـه وفـور مـشاهده            اه  ي داشته و نمونه   ي فرهنگي هنري خاص   ها  نقوشي كه ريشه  

ه به شواهد و قراين و داليل و         از اين رو و با توج      .تواند در اين زمينه ما را ياري كند         مي شده، تا حدود زيادي   
 ،ي دشـت تـوس    ا  هي صـخر  هـا   نمـود كـه نگـاره     اسـتنباط   توان    مي يي كه در بخشهاي قبلي ذكر شد      ها  مقايسه

 كـه در  سـت ي ادوار پيش از تـاريخ و دوران تـاريخي ا      طور كلّ ه  ميان سنگي، نوسنگي و ب    يادمانهايي از دوران    
  .ستا هايي ويژه ادامه پيدا كردهصهاي تقليدي و با مشخّگونهه دوران بعدي نيز ب

ـ           ها  يي از عاليم و نشانه    ها   وجود نگاره  -6-3 ي روي  هـا   خـصوص نقـش   ه   كه با نقـوش سـاير امـاكن و ب
ال را  ؤباشـند ايـن سـ       مـي  ز تاريخ همچون شوش، حصار و سيلك و باكون قابل مقايسه          سفالهاي اماكن پيش ا   

 اقوام ساكن دشـت تـوس و منـاطق مزبـور بـا يكـديگر در ارتبـاط          ،آورد كه آيا در اين دوران خاص        مي پيش
ـ    ؛ند؟ اگر چنين باشد كه هست     ا  هبود يخ ي پـيش از تـار  هـا  ه بايستي در تحقيقات آينده و مطالعه و كاوش در تپ

  .هي در زمينه باستان شناسي  باشيم منتظر نتايج ارزنده و جالب توج،دشت
ـ  ، شير و پلنگ    و  وجود نقش حيواناتي نظير گوزن، گاوميش      -6-4 ار ت اسـت كـه در ادو   گوياي اين واقعي
 زيستگاه حيوانـاتي بـوده كـه        ،اوضاع امروزي متفاوت بوده و پهنه دشت      ت اقليمي دشت توس با       وضعي ،كهن

  .ستا هآنها منقرض شدنسل 
ـ              ا  هالعادت فوق ي از ارزش و اهم    ها  اين سنگ نگاره   ي ي برخوردار بوده و بـدين لحـاظ در فهرسـت آثـار ملّ

  .كنند  ميسازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده و يا مراحل ثبت را طي



 شناسيمطالعات باستانمجلّة  / 34

 

  
  
  
  
  

  
  )لوئي واندنبرگ ،ي ايران باستانبرداشت از كتاب باستان شناس( نقوش روي سفالهاي پيش از تاريخ ايران: 1لوحه 
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  ؛ي دشت توسها نقوش نمادين حك شده در سنگ نگاره: 2لوحه
  .استو تطبيق اً قابل مقايسه دقيقي روي سفالهاي پيش ازتاريخ ها اشياين نقوش با نقّ
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  ي از نقوش بز كوهي با عالمت صليب شكسته و خورشيد در ميان شاخهاي آنا هگزيد: 3لوحه 
  )ه و دوكالي واقع در دشت توسي زينبيها ت از سنگ نگارهبرداش(

  



 37/   دشت توسةهاي نويافت سنگ نگارهةبررسي و مطالع

 

  
  
  
 

         
  
  
  

                
  
  
  

                   
  
  
  

  

  .ي دشت توس به حالتهاي مختلفها پلنگ در سنگ نگارهيوزنقش شير و :  4لوحه 
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  .ي دشت توسها برداري نقوش انساني از سنگ نگارهكپي: 5لوحه 
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  . دشت توسةيافتاي نوبرداري از نقوش صخره؛ كپينقش انسان در حالتهاي مختلف : 6لوحه 
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  اكي شده بزرگ دوكالي شلگرد توس حكّةكه برروي صخردرحال انجام مراسمنقش انساني تصوير و-1

  
  
  

                        
 سنگي ة نقش انسان كنده كاري شده بر روي لوح-2

  مكشوفه از لرستان
 : Reports and memoirs, Giuseppe Tucci, volume:ماخذ(

XIX 1(  

   نخجيرگرةاشي ديواري معروف به رقصند نقّ-3
 ه مكشوفه از چاتال هويوك تركي؛ربوط به هزاره ششم قبل از ميالدم

  ) مرتضي فرهادي،يي در بادها برداشت از كتاب موزه(

 انساني كه احتماالً در حال اجراي مراسم بوده با نقوش ديگر كه با همان حالت در مناطق ايِمقايسه نقش صخره : 7لوحه 
  .ندا هديگر ترسيم شد
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   گاسوال اسپانيا مربوط به هشت هزار سال قبلة واقع در در،روندهشكارگران پيشبه  نقش معروف -1

  )زادهرضا عالمه ،ر تاريخ هنببرداشت از كتا(
  

  
    هزار سال قبل12 تا 9 ميمند كرمان مربوط به ةنگارسنگ -2

  )مرتضي فرهادي ،هايي در بادبرداشت از كتاب موزه(
  

  
  حجر از جنوب اسپانيااشي بازمانده از عصر نقّ -3

  )دگوردون چايل ،سازد  ميبرداشت از كتاب انسان خود را(
  

  .و تطبيق است اً قابل مقايسهدقيق دشت توس ةي نويافتا هي صخرها اين نقوش با نگاره: 8لوحه 
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                             1                                 2                                                     3  
  .ه شلگرد دشت توس زينبيةي نويافتها اي گوزن در سنگ نگارهي صخرهها نگاره : 9لوحه 

  
 

  

  
1  

             
                                       2                                                                          3  

                                                    4                                                                        5  
، حيوان ناشناخته و شكارچيان كماندار در سنگ نزاع ، شتر يك كوهانه و دوكوهانه، انسان در حال نقش بزكوهي: 10لوحه 

  .ي دشت توسها نگاره
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  :ها پي نوشت
 موجـود  ه،ليف نگارندأ، فرهنگي شهرستان مشهد تيشتر به گزارش بررسي آثار تاريخيالعات ب براي اطّ -1

در آرشيو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و پژوهـشكده باسـتان شناسـي                  
  . مراجعه شود

 كاشمر وبردسكن و بيرجند     ،ردي باستان شناسي در شهرستانهاي بجنو     ها   بررسي  طي ها  اين سنگ نگاره   -2
ـ           براي كسب اطّ  . ندا  هكشف گرديد   ةالعات بيشتر بـه گزارشـات مربـوط در آرشـيو اسـناد و مـدارك و كتابخان

  .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مراجعه شود
3-              ع كه امروزه بخشهايي    توس در قديم نام واليتي بوده است به مساحت تقريبي شصت هزار كيلومتر مرب
  .شود  ميهرستانهاي چناران، مشهد و فريمان را شاملاز ش

در كتاب بندهش از ايـن رود       .  به معني خرچنگ است    ،»كسپ« پهلوي   ة واژ ة تغيير شكل يافت   ،»كشف« -4
 بعـدها   ،اين نام . گذرد  مي  توس ةاز ناحي » رود كاسك « نام برده شده و ذكر گرديده كه         ) kasak( »كاسك«با نام   

، ر تـاريخ ، تـوس شـهر خفتـه د   موسـوي، محمـود   (. تغيير شكل يافتـه اسـت  » كشف« و ) kasap( »كسپ«به  
  )، به نقل از مينورسكيانتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور

 ،16 المـردم، سـ     هنـر و   ةمجلّ تاريخ رقص در ايران،    ،)2537(ذكاء، يحيي،   : كالعات بيشتر ن   براي اطّ  -5
 مارةشـ  ،16 ال هنر و مردم، س    ةنيا، مجلّ   مسعود رجب  ةجمتر رقص، ،)2537( ريچارد،  و كراوس،  188 مارةش

  .12ال ، س40و 39 مارةرقص، ماهنامه كتاب ماه هنر، ش ،)1380( و قبادي، عليرضا، 187
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  :منابع
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2- 1362، ، تهران، انتشارات فرهنگسرا)2و1ج (مس الشّ مطلعلطنه، محمد حسن خان ،اعتمادالس.  
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 .1377، منتشر نشده ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي،
 .1370، ، تهران راه و رباط، انتشارات آمين،اهللامتافسر، كرا؛ د كريم، محمپيرنيا -6
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هـاي  ، انتشارات شـركت سـهامي كتاب      احمد كريمي حكاك و محمد هل اتايي       ة، ترجم سازد  مي نسان خود را  ا ،، گوردون چايلد -9

 .1357، ، تهرانجيبي
  .1376، ، تهرانخي و جغرافيايي شهرستانهاي ايران، انتشارات كوششفرهنگ تاري ،فيعحقيقت، عبدالرّ -10
11- 1377، ، مشهدژراهنماي توس، انتشارات كتاب پا ،، مهدي و ديگرانديسي.  
  .1378، ، تهرانارات سمت، انتششناسي عموميانسان ،د شريف، محم كمالي؛عسگري خانقاه، اصغر -12
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  .1379، ، دانشگاه تهران باستان، ترجمه دكتر عيسي بهنامشناسي ايران، لوئي، باستان واندنبرگ-20
  .1370، تهرانازمان ميراث فرهنگي كشور،  ، انتشارات س شهر خفته در تاريخ؛توس ،د محمود، سيموسوي -21
ن ميـراث فرهنگـي     گزارش بررسي باستان شناسي شمال شرق ايران، مركز اسناد و مدارك فرهنگـي سـازما               ،اهللات، عزّ نگهبان -22

  .1346، كشور، منتشر نشده
  


