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چکیده:
سنگنگارهها یكيی از پررمي و رازتيری منيابع تياری گششيتگان بيم شيمار ميیروند؛کيم در علي باسيتانشناسيی بیيرار حياز
اهمرت میباشند ،زیرا برسی ای آثيار در کشيز زمرنيم هيای کكير و کرهنگيی اديداد انیيان نزيی بیي ایی دارد سينگنگياره-
هييا مجموعييم بیييرار بييوبی بييرای برسييی تيياری  ،کرهنييگ و هنيير منييااك ماتلييز اسييت و حيياکی از مو عرييت ادتميياعی،
اعتزادات و باورهای مردم هر منطزم است کم در ابترار بشر امروزی رارگرکتم است
بمهرحالبماور یزر کياربرد ایي نزيور بير روی صيارههيا ریشيم در باورهيا و اعتزيادات ایي يوم داشيتم و بيا برسيی نزيور
ایي سيينگنگييارههييا کييم دنبييا نمادهييای اسييطورهای دارنييد مييیتييوانر بييم برسييی اکكييار عزایييد ایشييان بزييردازی بييمهرحييا
اسطورهها آیرنمهایی هیتند کم تصياویری را از ورای هي ارههيا مينعكم ميینماینيد و آنجيا کيم تياری و علي باسيتانشناسيی
بامور میمانند اسطورهها بيم سيا درميیآینيد و کرهنيگ آدمريان را از دوردسيتهيا بيم زبيان آورده و اکكيار بلنيد مردميان
ناشنابتم ولی اندیشمند را در دسترس ما میگشارند
در ای مزالم با تودم بم اینكم تاکنون در ای بصيو پژوهشيی صيورت نگرکتيم ،سيعی ميیشيود تيا عيالوه بير برسيی نزيور
دييانوران در اسييطورههييا و باورهييا و اعتزييادات مردمييان آن سييرزمر در بصييو معرکييی نزييور سيينگنگييارههييای دربييت در
براسان شمالی و احتماالً تأثرر و تأثرات آنها نیبت بم منااك دیگر بم برسی و مطالعم بزردازد
کلیدواژه:
دربت ،نزی ،سنگنگاره ،اسطوره
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مقدمه:
هنر صارهای 1در مفهوم امروزی ،کزط دربرگررنده نگارههایی است کم نزیمایمهای عمده آن ،تصاویر کوچک و گياه مرنرياتوری؛
حروان ،اشكا  ،نمادها ،گراهان و انیان بمصورتتکنگاره یا درصحنمها و مجالم شكار ،نبرد ،ر ي ،،مراسي و ادتمياعی و آیرنيی
بوده و ک ادرایی ای نزور بم شروه کندهنگاره2است (دانجان و برکمحمدی)122 :1931 ،
«رکرعفر» از هنر صارهای بمعنوان یک هنر دهانی یاد میکند کم در بر هنریشنابتمشده دیگر ،نمتنها برشتری يدمت را دارد
بلكم دایگاه ویژهای نر بم بود ابتصا داده است ای هنر توانیتم اولر دلوههای هنری شنابتمشيده از حیاسيرت هنيری و
زیباشنابتی ادداد دور انیان را در بیراری از نزاط دهان بابرانرمعنیدار بم معرض نمایی بگيشارد (رکرعفير )64 :1931 ،نزيور
صارهای باودود شباهتهای کراوانی کم ازلحاظ موضوع نزور اغلب ،صحنم شكار ،نبرد و تکنگيارهب کوهی را در برميیگررنيد و
ازلحاظف ادرا بمصورت کنده و بم رور کوبشی و برار است کم با زدن ضربم روی سنگ ،بموسرلمیاشرای سيات و محكي بيا
عمك بیرار ک ایجادشدهاند موضوعات سنگنگارههامتأثر از شرایط دغراکرایی ،کرهنگی ،زییتمحرطی هر منطزم هیتند امروزه
نزور صارهای با دمتی کم داری ارز گیتردهای است ،از دوره پارینمسنگی تا دوره معاصر را شيام ميیگيردد بيا توديم بيم
اهمرت روش شدن محتوا ،معنا و دمت ای دادههای کرهنگی ،از دنبمهای ماتلز نظرر؛ باستانشنابتی ،مردم شنابتی ،هنير،
نشانهشنابترموردپژوهی رار میگررند اساسیتری مشك ای نگارهها را میتوان عدم تاری گشاری مطلك آن دانیت و کزط بم-
صورت گاهنگاری تطبرزی و مزاییمای میتوان تاری دوره باصی را برای آنها مشا ،کرد
پیشینه پژوهش:
پرشرنم و آغاز پژوهیهای نزور صارهای ایران توسط پژوهشگران ایتالريایی صيورت گرکتيم اسيت در سيا  1393زميانی کيم
گروهی از زمر شناسانایتالرایی دهت کشز و استاراج مواد معدنی در منطزمی سریتان و بلوچیتان مشغو کار بودند ،تعدادی
نزور صارهای در منطزم گ و کشز کردند ) (Dessau, 1341ای کشيفرات را ميیتيوان نایيتر پيژوهی در ميورد نزيور
صارهای ایران دانیت (محمدی صریان )1934:13 ،گ ارر مزدماتی مک بورنی پم از برسی نزور صارهای دوشم و مررمالس
در سا  1343مرالدی ،اولر گ ارر مزدماتی درباره نزيور صيارهای ایيران دانیيت (بيورنی )14-19 :1936 ،از مهي تيری و
پرکارتری نزور سنگنگارههای ایران ،ترمره است کم در سا  1911مجموعم نزور منطزم ترمره بمصورت کتابی دامع منتشر
گردیده است (کرهادی )49-44 :1911 ،در سا  1936دال الدی رکرعفر در الب کتابی با عنوان؛ -سنگنگارههيای ارسيباران-
بهصورتی دامعتر ،بم تشریح نزور صارهای هوراند (لزان) کلربره پردابتم است (رکرعفر )1936 :از مه ترینزيژوهیهيا صيورت
گرکتمی سا  ،1934در باب هنرهای صارهای ایران کم بم کوشی زهرا زارع و دیگر همكارانی بود ،انتشار ویژهناممای تاصصيی
در مجلم باستانزژوهی است کم دربرگررنده نتایج ددیدتری مطالعات نزور صارهای ایران است (باستانزژوهی :1934 ،شماره )9
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آغاز پژوهیها و مطالعات نگارههای سينگی اسيتان براسيان شيمالی بيم سيا  1933ه ر برميیگيردد کيم نزيور صيارهای
دربتونرگیلویعلرا توسط علیاکبر وحدتی مورد برسی و شناسایی رار گرکت (وحدتی )1933 :در سا 1932ه ر آیگير مردانيی
ولندانی برسی سبکشناسی سنگنگارههای دربت در براسان شمالی پردابت است
پژوهی حاضر بم برسی یكی از دایگاههای هنر سنگنگاره در شما شرق ایران میپردازد ای سنگنگارههيا در اسيتان براسيان
شمالی و ن دیكی شهرستان دادرم ،در  3کرلومتری غرب روستای دربت ،در یک محوام  911تا  1111متری پراکندهشيدهانيد
در برسیهایانجامشده ،حدود  111تاتمسنگ کم تزریباً ه ار نگارهی کنده نگارهی « اب شناسایی» بر آنها ودود داشت مشاهده
شد سنگنگارههای دربت ر یک دورهی زمانی متوالی – احتماالً عصر مفرغ ددید مرانی تا دوران اسالمی -بيم وديود آميدهانيد
کنّاوری ایجاد ای ارحها اغلب با رور کوبشی و گاهی با برار هیت (مردانی ولندانی)161 :1932 ،
مزالم حاضر میکوشد تا ضم یک کار مردانی در منطزم و شناسایی نزور دانوران اساارری سنگنگارههای آن بم پرسی زیر بم
مبیوط پاس دهد:
سنت شمای نگاریینگنگارههای دانوران اساارری براسان شمالی در دربت بر چم اساسی استوار است؟
متناسب با ای سؤالعنوانشده میتوان کرضرم زیر را مطرح نمود:
سنگنگارههای دانوران اساارری دربت ادامم سنت سنگنگارههای منطزم کم از پریازتاری تا عصر حاضر ادامم داشتم است کم
برگرکتم ازنوعی کرهنگ شكارگری و چوپانی در ارتباط با ابرعت میباشد کم ریشم در کرهنگ اساارری مردم ای منطزهدارد
روش تحقیق
رور پژوهی بم دور رور مردانی و کتاباانمای صورت گرکتم است دررور مردانی ای برسی روشمند ای اثر شناسایی گردید،
سزم ای مراحلی نزیمایمها سنگنگارهها برداشت (اراحی) شدند در ای بای از  GPSبرای ثبت و ضبط ااالعات مو عريت
دغراکرایی استفاده گردیده و با بهرهگرری از نرماک ار Photoshopدر اراحی نگارههيا بيوده اسيت دررور کتاباانيمای تميامی
ارحها (نزور دانوری) سنگنگارههای دربت موردبازنگری ،تحلر و مزاییم با نزی و نماد دانورهای اساارریزرار گرکتند
موقعیت جغرافیایی سنگنگارههای جربت:
نزور صارهای دربت کم در مح بم «سنگنوشتم» معروفاند در یمت مرک ی دادرم ،در  3کرلومتری غرب دربيت در یيک
درهی باریک پایكوهی بم ماتصات ´´ 94° 42´33او و ´´ 91° 3´ 11عرض دغراکرایی رارگرکتيم و بيمايور متوسيط حيدود
 1921متر از سطح دریا ارتفاع دارند مجموعمی سنگنگارهها بر روی صارههای منفرد سراهرنگرنزی شيده کيم احتمياالً در اثير
زمر لرزه یا سایر عوام ابرعی از بط الرس یک برونزد صارهای در تزمماهورهای پيای کيوهی شيما کيوه اوزون -کيم دي و
سامانمی البرز شر ی است -کروریاتم و بر روی شرب نیبتاً تند دامنم و در امتداد میر سرالبی کز درهی مجاور در میاکتی بم
او بری از  911متر پراکندهشدهاند (وحدتی)91 :1933 ،
یافتهها:
ازدملهبینظررتری نزوشی کم از سنگنگارههای دربت براسان شمالی یاکت شده است ،نزيور حروانيات اسياارری نظرير ميار،
اژدها ،غ ا و ب  ،اسب است
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بررسی نقش مار بر روی سنگنگارههای جربت
نزی شبرم بم مار (اژدها) (تصویر  )1در مران سنگنگارههای دربت دیده میشود کم گاهی بمصورتزرچدرپرچ تصویر شيده اسيت
ای حروان از دیربازتاکنون بومی منطزم بوده است نزی مار نر مانند سایر نزور حريوانی موديود در صيارهنگارههابيمصيورت
ابرعت پردازانم تصویر شده است ب رگتری
اندازه مار در ک مجموعم ازنظر بلندی  21سانتیمتر و ازنظر طر  2سانتیمتر است
مار در باورهای مشهبی و اسطورههای تزریباً تمامی دوامع حضور دارد و نزیهای متعددی را ایفيا ميیکنيد بيا تجدیيد ديوانی،
داودانگی و برد پروند دارد و یا مارهای کم در کوهها یا حفرههای زمر میزیند ،با دهان زیری  ،دنرای مردگان ،باروری و ذهي
نابودآگاه پروند دارد (وارنر ر)999 ،1934 ،
مار در نواحی غربی ایران مانند تمدن ایالم معرف آبهای زیرزمرنی بود و بعدها مظهر بيدای دوز گردیيد در آثيار مكشيوکم از
شهداد بر روی بیراری از دنم سنگ ،کل و الدورد حتی سفا نزی میشود ،البتم باودوداینكم از نزی مار در ميوارد بیيراری
استفادهشده است ولی نمیتوان آن را بمعنوان یكی از بدایان موردستایی مردم ای ناحرم محیوب کرد شياید بهيدلر تيرس و
هراسی کم از گ ند ای حروان داشتندآن را بر روی اشراء ماتلز نزی میکردند تا از آسرب آن در امان بمانند

نزی مار (اژدها) بر سنگنگارههای دربت براسان شمالی (مأبش :نگارندگان)
برسی نقش اژدها بر روی سنگنگارههای جربت
نرروی اهریمنی است کم راهآب را بیتم است در سرزمر ایران آب برابر بازندگی است آب در دایگياه ایي دی و اهيورایی اسيت
چون زندگی میباشد تار مزدس و تار نامزدس در دو نماد آب و اژدها باه درگرر میشوند اژدها بير ای اینكيم بيم ميردم
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درره آب بدهد ،هربار دبتری از آنها را الب میکند مردم برای اینكم زنده بمانند هر بار دبتری بم اژدها هدیيم ميیکننيد در
آبر اژدها شاه اده بان را الب میکند شاه اده بان از دنبم نمادشناسی تار مزدس همان آناهرتا اسيت ،ديوانی بيا نبير بيا
اژدها برمیبر د او از ناحرم تار مزدس است نماد تار نامزدس را شكیت میدهد و با شاه اده بان ازدواج میکنيد ازدواج
نماد زایی وزندگی است (محمدی)113 :1931 ،
اژدها در شرق بصوصاً چر یک نرروی سودمند آسمانی است ولی در غرب بم بدایان دوان کرودی و مايرب بيوده و در ادیيان
یكتاپرست ،زمانی مودودی شرور و زمانی دیگر از نماد درت یا حراء کننده بم شمار میرکت در اساارر که گاه بود باران ،بدا
و زمانی دشم باران بداست (به ادی)92 ،1931 ،
بنابرای اژدها در کرهنگاساارری و دینی از معانی ک وبری متضادی بربوردار بوده است با حمليم مغيو بيم ایيران پژوهشيگران
معتزدند کم ایران تحت تأثرر هنر چر رار میگررد ،اما دلر ظهور نزور اژدها بر روی سنگنگارههای دربت براسيان را نبایيد
دانیت بلكم تصویر اژدها بر روی ای سنگنگارهها رموز آشنا و معانی تمثرلی حاضر در نابودآگاه دمعی ایرانران از گششيتمهيای
دور هیت کم نمونم روش آن در سنگنگارههای دربت براسان است (تصویر )1
برسی نقش بز بر روی سنگنگارههای جربت:
نزی نگارههای ب ترسر شده در سنگنگارههای دربت درای شا های بلند هیتند با مزاییم شك وا عی ب کيوهی و تصياویری
کم از ای حروان بر روی سنگها ایجادشده است ،میتوان نترجم گرکت کم واعد کلی شروه ابرعت پردازانم رعایت شيده اسيت
البتم گاهی در نیبت شا بم بدن ای دانور اغراقشده است اندازهی ب های کوهی اراحیشده متفاوت است گاهی بیرار بي ر
و گاهی بیرار کوچک نزی شدهاند ب ر تری اندازه ای حروان  61×63سانتیمتر و کوچکتری آن  6×9سيانتیمتير اسيت بيا
تودم بم الب بدن و شا در ترسر ای حروان ،میتوان نزی مودود از ب کوهی با بدن میيتطرلی ،بي کيوهی بيا بيدن بطيی،
ب کوهی با بدن مثلثی و ب کوهی با بدن برضیشك

تصویر  :2نزی ب بر سنگنگارههای دربت براسان شمالی (مأبش نگارندگان)
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ب کوهی تزریباً در تمام استانهای ایران و منااك کوهیتانی پراکنده است (تصویر  )2ای حروان شكار ابزيات ماتليز ازدمليم
شاه و اشراف و مردم کوهنشر بوده است (اکض اوسی)91 :1931 ،
ک و ب بمراحتی از صارهها باال میرود ،شا آن شمشرری و زیبا است و س حروان از بردیتگی روی شيا بيرآورده ميیشيود
(تاجبای ،دمالی)111 :1916 :
نزی ب کوهی برای نایتر بار روی مُهرهای استوانمای شك بر النهری متعلك بم ه اره چهارم و سوم ق م دیده میشود (ها ،
 )111 :1931و نزی آن در تمام آثار متنوع کل ی و سفالرتا دوره ساسانی سابتموپردابتم میشده است
ب کوهی با شا های بلند بم عزب برگشتم و گردنباریک نود دردم نزی ثبتشده در سنگنگارههای منااك ماتلز ایران اسيت و
بم معنی دربواست آب ،زایندگی و کراوانی نعمت است و بم نظر میرسد ،در کنار نزی نگارههيای کشيزشيده از ب کيوهی نزيی
نگارهای بم شك لوزی (تصویر  )9دیده میشود کم از مجموع بطوط ماتلط ایالم که بوده و از سوی پرکیور باستانشناسی بم
هرنتم ،معنی تزدیم شناساییشده است(اکض اوسی)93-91 :1931 ،
نزی ب کوهی مانند یک کرشتم اسطورهای و مزدس نگهبان ماه و دربواستکننده آب و زایندگی و کراوانی است (اکض اوسيی،
)93-91 :1931
نزاشی برای انیان باستان ،اولر بط نوشتاری او محیوب میشود و امرد بم باروری و برکت بریتر است و ااعانم میتوان گفت
نزی ب کوهربمعنوان نمادی از ما ه و باران بری از حروانات دیگر مانند گوسفند ،اسب ،گوزن و شرر برای مردميان گششيتم ایيران
اهمرت داشتم و کراوانی آن نشانم اهمرت در زندگی و اعتزادات آنها است
با تودم بم ای کم ب نیبت بم گرما و منااك صعبالعبور ،کوهیتانی و پوشی گراهی ک مزاومت بوده و شكار بومی ایران اسيت،
اهمرت حراتی ای حروان در معار و گشران زندگی کوچنشرنان آشكارا است از سوی برای انیان عصر باستان ،شا ایي حريوان
یادآور ماه است
اهمرت ماه با تودم بم رابطم آن با رستنیها ،آب و بارر باران در ابرعت حراتی است «شا مظهر نرروی کوق ابرعی ،الوهريت،
سلطنت ،درت ،پرروزی ،کراوانی گلم و محصو  ،زادوولد و بارداری است همچنر مظهر نرروی دان با اصي حرياتی کيم از سير
برمیبر د؛ از ای رو شا های روی کاله بود یا سرپور نررویی مضاف میباشد ای دان شا دار نر  ،ه مظهر دنگدویی ،هي
مظهر باروری و ه ارباب حروانات بم شمار میآیند» (کوپر)213 :1913 ،
میتوان گفت نزی ب کوهی بری از سایر حروانات ،در سنگنگارهها ،مفرغها و سفالرنمها ه ارههای پری از مرالد بمکاررکتم است
«ای حروانكم در باورهای ومی و اساارری ،اص مشکر و سمب [نشانم] درت تولرد بم شمار میرود ،یكی از حروانات حاک بير
آسمانها ،دهمر عالمت از منطزمالبروج و همچنر یكی از صورتهای کلكی در آسمان شمالی است کم «ب شا دار» نر نامرده
میشود ب کوهی نر ربالنوع ماه است» (داب )29-29 :1911 ،
ایرانران برای ب کوهی و دانوران شا دار دیگر نر نرروی داودانمی از بودند و بماحتما وی مران شا های بمرده و هال ماه
ارتباای متصور بودند ماه از زمانهای بیرار دی با باران و بورشرد با گرما و بشکسالی مرتبط دانیتم میشد
بنابرای شا در ن و باران مؤثرشمردهشده و ای وابیتم آب بماوری بر روی سنگنگارهها دلودار شد همواره ر ماه در مران
هال شا ها همچون ما ن آب بم تصویر کشرده میشد؛وچهارگوشم نشانم زمر است ،زیيرا دارای چهيار دهيت اصيلی اسيت و
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آسمان نر بم شك پرندههایی کم با بود را گشوده است ،دلوه میکند (پوپ )1931 ،با تودم بم ای معنيی رمي ی و ديادویی
میتوان دریاکت کم چرا نزور دانوران شا دار با صراحت و وت در نمونمهای هنری سنگنگارههای دربت دلوهگر شده است

تصویر  :9نزی نگارهای بم شك لوزی و نزی آب محاط شده با نزی دایره در مران شا های هاللی ب کوهی یاکت شده از دربت
براسان شمالی (مأبش نگارندگان)
بزکوهی در اسطورههای ایران
اسطوره ،واکنی توانایی انیانی نیبت بم عدم آگاهی از عل وا عی حوادث و تالر در دهت تفیرر آن است ماهرت اسطورهها با
نماد توصرز میشود چراکم نمادها مناسبات و ارتباط بر دا و مدلو  ،انیان و ای د را تعریز ميینمایيد (کيوپر)193 :1913 ،
گرریشم معتزد است ایرانیها و یونانیها در دورههایی در هنر بود موضوعهای اساارری را نز میکنند ای آثار در ایران ابتدا
روی سنگنگارهها ،سفالرنمها و بالکاصلم در هنر کل کار دیدهشده و حدا بم ميدت دو يرن در لرسيتان نزيی روی کلي ات بيود
(گررشم )16 :1916 ،
دریكی از اسطورهها کم بم داستان آکرینی انیان مربوط است ،داستان رویردن گراهی با دو بر (احتماالً ریواس) بم شك انیان
درآمده کم بم مشرم و مشرانم معروف است و در حوادثی کم برایشان پری آمد از شرر ب سزردی نوشردند بم عبارتی ب در حرات
بشر اولرم نزی مهمی دارد (کارنوری)91 :1939 ،
در اسطورههای ایران باستان ،از بر ای دان کم در هرئت [بهشك ] چهارپایان درآمدهاند میتوان ورثرغنم (بهرام) ای د دنگاوری و
پرروزی اشاره نمود کم ودودی انت اعی است و یكی از تجی هایی ب نر دنگی بوده است (هرنل )11 :1916 ،
مران ماه ،آب و رستنیها در ایران اساارر باستان دهان بمویژه اساارر هند و ایرانی کم نرای مردمان کالت ایران هیتند ،پروندی
غرر اب انكار ودود دارد ارتباط ماه با د ر و مد ،توکان و باران ارتباط آن با رستنیها را تزویت میکند در یشتها ( )6 ،VIIآمده
است :گراهان در گرمای ماه رشد میکنند ارتباط ماه با گراهان و رستنیها چنان است کم شماری از بيدایان بياروری هي زميان
بدایان مری نر هیتند مانند هاثور در مصر و آناهرتا در ایران در کرهنگهای دیگر دنرای باستان مودوداتی همچون سيگ یيا
حل ون ،مار و مارماهی و ورباغم در رابطم با ماه و باران است (الراده)146-141 :1912 ،
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در کرهنگ ایران باستان عالوه بر آنکهب کوهی نمادی از ای د بهرام است ،شا او نر یادآور و نشانم ماه است ،شا او نر یادآور و
نشانم ماه است ،ازای رو در مران شا هایی نمادی از آب (باران) و یا زمر کم اشاره بم رستنیها است دیده میشود (تصویر 6 -9
)9 -

تصویر  -6مزاییم نمونمهایی از نزی ب کوهی همراه با نمادی از زمر (الز) ب -ب کوهی با نمادی از آب بر شيا هيایی ،اليز،
آباوریهای بمدستآمده در منطزم شور در منطزم شور متعلك بم  6111-9411سا ب از ميرالد (کيامبای کيرد:1913 ،
 )31ج -نزی پرنده بر لبم آباوری در کنار نزی ب (اکض اوسی)91 :1931 ،

ب از مرالد ،ب -ب با ماه در

تصویر  9الز -نزیمایم ب کوهراالصمشده همراه با نماد آب ،یاکتم شده در تزم حصار 6911 ،سا
مران شا هایی ،شور(اکض اوسی)93 :1931 ،
در تمدن لرستان ه ارههای او ب از مرالد نر پركرههای ب کوهی زیاددیدهشده است در آثار بمدای مانده طعات نظيری کيم
منظور د رك آنها مشا ،نریت ،تصاویر ب کوهی و اب ارآالت مربوط بم اسب (زیر سریها) و پركرههای ساده بم شيك سينجاق
بوده کم ممك است مربوط بم نشانهای بانوادگی و یا برای ربانی و چش نظر سابتمشده و یيا اشيرایی کيم معيرف ديدا دو
هرمان با دو دانور دنگلی است دیده میشود در مفرغهای لرستان ب کوهی در کنار آناهرتا آمده و یيادآور ایي د بياروری و آب و
آبادانی ،شجاعت وبرتری است

8

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

حضور و نزی ب در سنگنگارههای دربت بم دلر اهمرت و ارزر معنوی آن در اعتزادات گششتگان و تزلرد از کار آنهاسيت؛کم
ریشم در کرهنگ و اساارر دارند بربی نزور دربت ،بازمانده هنر مردمان گششتم (عصر سنگ) است کم در او سالران سا بر
روی سنگها نزی بیتم و تا دورههای اسالمی تداوم داشتهو گاه تغررراتی در دورههای تاریای و اسالمی نر داشتماند
میتوان گفت سنگنگارهها هنر بكری استكم کرهنگ ،هنر و اعتزادات گششتگان را با انتزا سرنمبمسرنهاز نیلی بم نی دیگر در
درون بود محفوظ نگاه داشتم است
با تودم بم آبری تحزرزات بر سنگنگارههای دربت و احتیاب بربی عالمتها بم بط تصویری پریازتاری ایالمی کم در ابتيدا
ای نوشتار بم آن اشاره شد ،بم نظر میرسد ای لوزی بر روی شا ب کوهی ممك استبازمانده نشانم مزدس اليب بياران کيم در
سنگنگارههای پریازتاریای دربت در کنار نزی ب کوهی و نماد ماه یا در مران شا آن باشد نماد مزدس ) (huبم شك لوزی
هماناور کم اشاره شد از بطوط پرتو ایالمی مربوط بمپری از تاری شناساییشده است با تودم بمد ت ارح ای لوزی برسر بي
کوهی احتما میرود گونمای رم گشاری مشابم سنگنگارهها برای نماد باران باشد (تصویر  )4همچنير نمياد مياه یيا بورشيرد
(سواستركا) یا نمادی از آب و زمر کم در سنگنگارههای دربت دیده میشود همراه با نماد آب است (تصویر )9

تصویر  :4نزی نگارهای بم شك لوزی در مران شا های هاللی ب کوهی یاکت شده از دربت براسان شمالی (مأبش نگارندگان)
برسی نقش اسب بر روی سنگنگارههای جربت:
یكی دیگر از حرواناتی کم در سنگنگارههای دربت براسان شمالی بم چش میبورد ،نزی اسب است ای حروان در هفت نگاره
بمصورت تک نزی (تصویر  )1و بمتنهایرو در نگاره دیگر مرتبط با انیان و بمعنوان مرکب او است تشار ،نگارهای اسب در بر
سایر نزور بمراحتی امكانپشیر است پاهای کشرده و دم بلند ،ویژگیهای شاب ،اکثر تصاویر کشرده شده از اسب اسيت تميام
اسبهای کم در سنگنگارههای دربت ودود دارند ،از نر ر ترسر شدهاند و در برشتر آنها آنياتومی اسيب بيا زیبيایی و مهيارت
بیراری نشان دادهشده است ب ر تری اسب مجموعم  91×99سانتیمتر و کوچکتری  14×19سانتیمتر است

9

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

تصویر  :1سنگنگاره نزی اسب یاکت شده از دربت براسان شمالی (مأبش نگارندگان)
اسب در اسطورههای ایران
یكی از مهمتری حروانات نمادی در اساارر بشری کم در کرهنگهای ماتلز ،از دملم در اساارر ایرانی بم آن اشاره شده نزيی
اسب است
در اکیانمهای هند و اروپایی از اسب بمعنوان نشان ویژۀ ای دان اکتاب ،ماه و باد سا رکتم و اشاره شده است کم در برابير بربيی
ای دان  ،کزط اسب را ربانی میکردهاند در اوستا نر از ربانی کردن ای حروان در برابر ای دان ،از دملم ربانیهای کرایيرو در
برابر ای دان برای پرروزی براکراسراب سا رکتم است (آبان یشت ،بند  91-63و در واسي یشيت ،بنيد  )29-21در اکیيانمهيای
کولكور و صمهای عامرانا ای ا وام ،از تغررر شك آدمی بم اسب و مودودات نرمم اسب -نرممانیان بیرار سا بيممريان آميده
است بربی حدس زدهاند شاید هند و اروپایران از نایتر ا وامی بودهاند کم بم اهلی کردن ای حروان دست زدهاند؛ حروانی کم
یونانران آکرینی آن را بم نزتون( 9ای د دریاها و ا رانوسها) نیبت دادهاند براساس اعتزاد دهانگرر ،بير اسيب و دریيا مناسيبتی
ویژه بوده و همر پندار در اکیانمهای ایرانی ،بر اسب سزید و اسب سراه [روز و شب] ،در کرانا ا رانوس آسمانی ،برای دست-
یابی بم آبهای بارور بازتاب یاکتم است در ترر یشت نر میبرنر کم ترشتر بمصورت اسب سفرد و زیبایی بم دریيایی کرابكيرت
کرود میآید و دریا را بم دوشی در میآورد (ترریشت ،بند  )91پروند اسب با آب -کم مظهر حرات و نماد زنيدگی اسيت -نزيی
مهمی در بویشكاری اساارری ای دانور نمادی دارد اسب بم دلر سيرعت تيابت و شيكوه و توانمنيدی و شيرهم کشيردن و
بروشردن و حتّی بم دلر نوع انحنای پركرر در ناحرا سر و سرنم و گردن ،بم امواج بروشان ،سریع و کوبندۀ دریا تشبرم ميی-
کردهاند و پری نمونا اساارری ای حروان را ،برآمده از ا اینوس بیکرانم میدانیتند بدی ترترب ،اولر معنای اسياارری نمياد
9
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اسب ،نزشی است کم در نمادینگی حرات نادی و گرترانم (با مظهر آب) ،در مزاب حرات روحانی و آسيمانی دارد و سيویا زیبيا و
شكوهمند و درت شگفت و سحرآمر زندگی زمرنی را کم مرکبی برای روح الوهی انیان (سوار /هرمان) است ،بيم نميایی ميی-
گشارد (یاحزی)432 :1934 ،
اسب از بارزتری نمادهای تاصر ،دهندۀ زندگی غری ی نابودآگاه انیان است اسب نمادی از باشيی تشيكر دهنيدۀ غریي ه
دانوری روان انیان است اسب مودودی تنومند ،نجرب و وکادار کم نشیت هرمان بر آن ،تیلط ودود پاالیی یاکتا روان او را بر
نرروهای مهار نشدنی ابرعت و غرای سرکی او نمادینم میکند؛ غرای ی کم هرمان با چررهشدن بر آنهاست کم بيم ایي نريروی
روانی شگرف دست یاکتم است بمهمر دلر  ،مجموعا معانی نمادی اسب در کرهنگهای بشيری ،از سيویی يدرت و سرکشيی
ابرعت و غرای را و از سوی دیگر ،مزاومت و آزادگی روح متعالی انیان را در برابر بازدارندههای بررونی و درونی نماینيدگی ميی-
کند در غالب کرهنگهای بشری« :پارهای از معانی سمبولرک اسب بودهاند از :آزادی ،پایداری ،پرروزی ،سرعت ،سرساتی ،غرور و
همچنر  ،ایرانران برای گیترر بورشرد در آسمان اسب را در پرشگاه بدای بورشرد ربانی میکردند» (دياب -19 :1911 ،
 )143پروند اسب با آب و دریا ،نشانمای از درتارور زندگی گرترانم است و همراهی او با انیان ،در الب مرکب و سوار ،تجی
نرروی سرکی نابودآگاه و غری ه مهار شدۀ اوست کم کرد را در میرر کما یاری میکند ( ازمی و یاحزی)19 -19 :1933 ،

نتیجه:
برسی مفهوم کلی و تفكری کم در پم سنگنگارههادربت براسان شمالی کم در دورهی زميانی متيوالی – احتمياالً عصير مفيرغ
ددید مرانی تا دوران اسالمرنهفتم است توانیتماند اعتزادات و باورهای زیبای ایرانی را از گششتمهای دور بموسرلم ای صورتها و
نمادها زنده نگمدارند هر نزی کزط شك نریت بلكم معنای عمرزی دارد و بم صورتها و باورهيای مزيدس گششيتم و اعتزيادات
دینی برمیگردد ،هنر پریازتاریای ،بازندگی شكارچران و شبانهایی کم آنها را بلك کردند ،در ارتباط تنگاتنگ بود همچنير
نزور و نگاره میتواند نمایانگر تار مزدس باشد کم در نابودآگاه دمعی ایرانران ودود دارد هنرمند ایرانی با کنار ه گشاشت
ای تار مزدس در کنار مبانی زیبایی و اعتزادی و بم بدمت گرکت آنیک معنای نادیدنی و باانی دستیاکت کم روح ابرعت
در هممی آنها سرطره داشت و برگرکتم از اعتزادات و آیر هایی بود کم زندگی در دامان ابرعت آنها را بم ودود آورده بيود در
یک نگاه کلی میتوان دریاکت کم زندگی کیانی کم سنگنگارههای دربت را بم ودود آوردناند در ارتباط میتزر با ابرعت بوده
است زیرابرشتری حج نزور دانوری را در برمیگررد و ای امر نشان از اهمرت حروانات در زندگی مردم ساک ایي ناحريم از
دیرباز تاکنون دارد تعداد بیرار زیاد نزی ای حروانات (ب کوهی ،مار و اسب) اهمرت بیچونوچرای ای حروان و دایگاه مه آن
در باورها و اساارر ا وام گششتم را بریازپری نمایان میسازد از ارکی با تودم بم شباهتهای نگارهشناسی بر ای مجموعيم و
بر نزی صاره ای منطزم سربری و آسرای مرک ی ،شاید بتوان گفت کم بر نزور دربت و اعتزيادات شيمنی رابطيمای وديود
دارد با تودم بم ای تفاسرر میتوان گفت نگارهها روح سرطره دارد و نزور برگرکتم از نوعی زندگی چوپانی و در مواردی زنيدگی
وابیتم بم شكار است و در مواردی شاید بتوان بربی از نزور را در ارتباط با تفكرات شمنی دانیت
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نزی دانوران از عالیك هنر ایرانی است کم با تودم بم اعتزادات ،اسطورهها و آیر ها در سنگنگارههای دربت دیده ميیشيود در
مران نزور دانوران ،ب کوهی از کراوانی بیراری در دوران تاریای از پریازتاری تاکنون بربوردار است هنير نگيارگری بير روی
سنگ میتواند از منابع بكر و نمادهای اسطورهای و باستانی تلزی شود؛کم سنتها ،عزاید و عالیك گششتگان را از دوران باستان بر
ما آشكار میسازد
بم نظر میرسد سابت سنگنگارههای مشکور عالوه بر دنبم مشهبی بوده است؛زیرا نزی ب کوهی و مار و اژدها بر روی مهرهيای
استوانمای شهداد ،عرالم ،بر النهری حامی حروانات کم یا در حا حرکت بوده و یا آرامردهاند نزی شدهاند همچنر نزی مار را
نر بر روی سرسنجاق شهداد میتوان مشاهده کرد لشا بم نظر میرسد کم دانوران مشبور مورد پرستی ای ا وام بيودهانيد یكيی
دیگر از دالی آن ادعا میتوان همیایگی ایشان با تمدن ایالم را ذکر کرد چراکم بنابر رای موديود در هي اره سيوم ق م و حتيی
پری از آن ساکنان دنوب شر ی ایران با همیایگان غربی بود مراودات تجاری و بازرگانی داشتماند پم بیشک ایشان عالوه بير
تبادالت بازرگانی ،تبادالت کرهنگی نر مینمودند کم بر روی آثار مكشوکم از ای تمدنهای باستان بمبوبی نمایان است

منابع:

 اکض اوسی ،عفت الیادات« ،)1931( ،گلیم حافظ نگاره بز کوهی از دوران باستان» ،فصلنامه علمی -پژوهشینگره ،شماره  21بهار  ،31صفحات 41-99
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ازمی ،کرزاد؛ محمددعفر ،یياحزی ،)1933( ،اسب؛ پرتکرارارترین نمادینۀ جهانوری در شهاهنامه و نقهش آن در
تکامل کهنالگوی قهرمان ،تهران :کصلنامم زبان و ادب پارسی ،شماره  ،62زمیتان ،ص24-3 ،
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