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 چکیده

نوز هیچ وسیله ای برای نقش آنچه در ذهن نقاشی بر روی صخره را شاید بتوان نخستین نشانه تجلی هنر مردمان پیش از تاریخ دانست. جایی که ه

انسان ها می گذشت وجود نداشت، انسان از سنگ سخت برای ارائه هنر خود استفاده نمود. روستای شلگرد در فاصله حدودا هفت کیلومتری جنوب 

ه در فصول بارانی در داخل این مسیر غربی شهرستان مشهد و در محور مشهد به سمت منطقه خلج واقع شده است. در داخل دره نسبتا کم عمقی ) ک

ین آب جاری است ( که محور ارتباطی از جاده اصلی به این روستا است، در نقاط مختلف آن، سنگ نگاره های فراوانی به چشم می خورد که گاهی ا

نه ای که در آن دوران منبع آبی قابل سنگ نگاره ها بصورت تکی و گاهی نیز بصورت تابلویی است که با نقوش مختلف نقاشی شده است. وجود رودخا

ر این اتکایی بوده و شرایط محیطی و زیست بوم جانوری و گیاهی منطقه، امکان استقرارهای حداقل موقتی قابل قبولی را برای فصول غیر سرد سال د

که تعداد حدود شصت نقش را در خود جای داده  منطقه داشته است.در این مقاله تالش شده تا از میان این سنگ نگاره ها، یکی از تابلوهای صخره ای

دمان است و تقریبا در فاصله دویست متری روستا و در راستای محور ارتباطی روستا است، معرفی گردد. البته هنوز کاربرد این نقوش در زندگی مر

د؟ باتوجه به نقوش بکار رفته در این نگاره ها و دوران خود چندان مشخص نیست که آیا تنها جنبه هنری داشته و یا کاربرد دیگری نیز داشته ان

و ابزارهای حکاکی منطقه، شاید بتوان قدمت این سنگ نگاره ها را تا حدودی مشخص کرد.جمع آوری داده ها در این مقاله بصورت پیمایش منطقه 

 راحی و ارائه گردیده است.، نقوش ط Autocadو  Photoshopعکاسی از سنگ نگاره ها بوده و سپس به وسیله نرم افزارهای 

 واژگان کلیدی: سنگ نگاره، روستای شلگرد، نقاشی صخره ای، شکار.
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 مقدمه:

مینیاتوری؛ و گاه  کهای عمده آن، تصاویر کوچ هایی است که نقشمایه در مفهوم امروزی، فقط در برگیرنده نگارههنر صخره ای 

ها و مجالس شکار، نبرد، رقص و مراسم اجتماعی و  صـورت تک نگاره یا در صحنه گیاهان و انسان، به حیوان، اشکال، نمادها،

وجود  ای با نقوش صخره(.  8:  9831رضایی و جودی،)  نگاره است آیینی بوده و تکنیک اجرایی این نقوش به شیوه کنده

گیرند و از لحاظ تکنیک  ظ موضوع نقوش اغلب؛ صحنه شکار، نبرد و تک نگاره بزکوهی را دربر میهای فراوانی که از لحا شباهت

شیای سخت و محکم و با عمق بسیار ای  که با زدن ضربه روی سنگ، بـه وسیله است، ای صورت کنده و به روش کوبه اجرا، به

یایی، فرهنگی، زیست محیطی هر منطقه هستند. امروزه هــا متاثر از شرایط جغراف اند. موضوعات سنگ نگاره کم ایجاد شده

گردد. با توجه به  ای با قدمتی که دارای طیف گستردهای است، از دوره پارینه سنگی تا دوره معاصر را شامل می نقوش صخره

 اختی، هنرنش شناختی، مردم های مختلف نظیر باستان های فرهنگی، از جنبه روشن شدن محتوا، معنا و قدمت این داده تاهمی

 ( . 8:  9831رضایی و جودی، )  گیرند می       شناختی مورد پژوهش قرار  نشانه و

روستای شلگرد در فاصله حدودا هفت کیلومتری جنوب غربی شهرستان مشهد و در محور مشهد به سمت منطقه خلج واقع شده 

مسیر آب جاری است ( که محور ارتباطی از جاده اصلی  است. در داخل دره نسبتا کم عمقی ) که در فصول بارانی در داخل این

به این روستا است، در نقاط مختلف آن، سنگ نگاره های فراوانی به چشم می خورد که گاهی این سنگ نگاره ها بصورت تکی و 

 ( . 9گاهی نیز بصورت تابلویی است که با نقوش مختلف نقاشی شده است) تصویر 

 
 فی از موقعیت سنگ نگاره ها . کروکی و توپوگرا9تصویر 
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سنگ نگاره های مورد مطالعه حدودا در ارتفاع بین شش تا نه متری از کف رودخانه واقع شده و نسبت به زمین شیب دار است و 

از باالترین نقطه تا پایین ترین نقطه آن حدود سه متر را در بر می گیرد و عرض این مجموعه حدود شش متر است. در این 

(. سنگ نگاره ها بوسیله جسمی سخت که احتماال 8و 2نقش از موجودات مختلف تصویر شده اند )تصویر  19تعداد مجموعه، 

همان قلوه سنگ های منطقه باشند، نقش شده اند و بین یک تا سه میلیمتر عمق دارند. شیوه حکاکی این نقوش با توجه به 

بصورت کوبشی بوده و با ضربه های متوالی و به هم پیوسته، ایجاد نقش  اثرات ضربه های موجود بر روی آثار، به احتمال فراوان

 نموده اند.

 
 . تصویری از دورنمای منطقه 2تصویر 

 
 .  طرح کلی نقوش سنگ نگاره8تصویر 
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ند پرسش هایی که در مورد این سنگ نگاره ها مطرح است بدین گونه است که، دلیل فراوانی این نقوش در این منطقه چه می توا

باشد؟ این سنگ نگاره ها مربوط به چه بازه زمانی هستند؟چه مفاهیم یا اهدافی در پشت این سنگ نگاره ها نهفته است؟ آیا 

باتوجه به این نگاره ها، می توان تصویری از وضعیت اقتصاد و معیشت مردمان بوجود آورنده آثار را ترسیم نمود؟ در این مقاله 

گاره ها و محدوده مورد نظر معرفی کامل و توصیف گردند و در پایان باتوجه به مستندات تالش شده که نخست این سنگ ن

موجود برای سواالت مورد نظر پاسخی را ارائه داد. این سنگ نگاره اولین بار در بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و 

گاره های مورد مطالعه تاکنون پژوهش مستقلیصورت یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، شناسایی شده بود. در مورد سنگ ن

نگرفته و فقط در کتاب ها و بروشورهای راهنمای گردشگری استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد، از این آثار نام برده شده 

 است.

  جغرافیای طبیعی مشهد

 2درجه و  ۹1ان و در طول جغرافیایی کیلومتر مربع مساحت، در شمال شرق ایر 823شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با 

دقیقه و در حوضه آبریز کشف رود، بین  ۳درجه و  8۳دقیقه تا  ۳8درجه و  8۹دقیقه و عرض جغرافیایی  83درجه و  1۶دقیقه تا 

) .کیلومتر است 111متر و فاصله آن از تهران  111های بینالود و هزار مسجد واقع است. ارتفاع شهر از سطح دریا  رشته کوه

 (. www.mashhad.ir - مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شهرداری مشهد)( 4تصویر 

 
 .  موقعیت جغرافیایی شهرستان مشهد۳تصویر 

 ۹۶۶۶کیلومتر مربع داشته که از این وسعت  91۹۶۶جلگه( مشهد که جزو حوضه آبریز کشف رود بوده وسعتی بالغ بر )دشت 

توان به خود رودخانه  دهد. از جمله منابع آب سطحی این دشت نیز می رتفاعات تشکیل میکیلومتر مربع آن را دشت و بقیه را ا

است ولی در حال حاضر به علت پایین افتادن سطح آب  کشف رود اشاره کرد . این رودخانه در گذشته دارای آب زیادی بوده

آب و هوای . های آن وارد می شوند ب از سرشاخهها تنها درمواقع سیالبی شدید مقداری آ زیرزمینی و در نتیجه قطع شدن زهکش
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مشهد معتدل و متغیر است و وزش بادها در آن بیشتر در جهت جنوب شرقی به شمال غربی است. شهر مشهد در منطقه 

 ) همان (.( ۹ تصویراست)   مدیترانه ای با باران بهاره قرار گرفته
 

 
 .  تصویر هوایی از موقعیت سنگ نگاره۹تصویر 

شیه محور ارتباط جاده اصلی به روستا، سنگ نگاره های پراکنده ای به چشم می خورد که شاید برخی از آنها جدیدتر و در حا

توسط چوپانان روستا و به تقلید از نمونه های کهن کشیده شده اند. این پراکندگی نگاره ها پس از روستا و در راستای این محور 

 ( 6 ) تصویرنیز کماکان مشاهده می شود. 

 
 .  پراکندگی سنگ نگاره ها در منطقه1تصویر 
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در سنگ نگاره های مورد مطالعه در چند قسمت نشانه های تخریب بوسیله عوامل طبیعی )که باعث خوردگی سنگ ها و ایجاد 

و  7تصاویر  )شکاف هایی در آنها شده(، ودرمواردی نشانه های تخریب بوسیله عوامل غیر طبیعی )انسانی( نیز مشاهده می شود 

8.) 

 
 .  تخریب سنگ نگاره ها بر اثر عوامل طبیعی ) تصویر از نگارنده (7تصویر

 
 .  تخریب سنگ نگاره ها بر اثر عوامل انسانی )تصویر از نگارنده (8تصویر

 

 معرفی نقوش سنگ نگاره ها

گذاری شده اند     ) دو نگاره با یک نقش را شامل می شوند که از شماره یک تا شصت نام 19سنگ نگاره های مورد مطالعه، 

 (. 99و  9۶، 1( )تصویر  99شماره  -شماره آمده است 
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) طرح از  نقوش شماره یک تا بیست و سه . 9تصویر 

 نگارنده (
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 . نقوش شماره بیست و چهار تا چهل و هفت ) طرح از نگارنده (01تصویر 
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 .  نقوش شماره چهل و هشت تا شصت ) طرح از نگارنده (00تصویر 

 

 دسته بندی نقوش

 می شوند: الف: انسانی   ب: حیوانینقوش به دو دسته کلی تقسیم 

 نگاره را شامل می شود. 9۶الف : نگاره انسان ) یا شبیه انسان (: تعداد 

 ب: نگاره های حیوانی شامل پنجاه نگاره که خود به هشت گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

نگاره(، شتر  9نگاره(، گوسفند ) 9نگاره(، گوزن ) 8نگاره(، سگ ) 8نگاره(، گاو یا شبیه گاو ) 3نگاره(، قوچ ) 8۶نگاره بز کوهی ) 

 (.92، تصویر 9نگاره( ) جدول  ۳نگاره(، نگاره های نامشخص ) 9یا پلنگ؟   )

شماره 

 نقش

دسته 

بندی 

 نقوش

 عمق نگاره نوع نگاره
طریقه 

 ایجاد
 توضیحات

 انتهای نقش و پاها عمق کمتری دارند. کوبشی m.m 8تا  9بین  بزکوهی حیوانی 9

 کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 2
باتوجه به زمینه سفید نقش که شبیه آسیب های انسانی مانند تصویر شش است، 

 احتماال نقش جدیدا و به تقلید از بقیه آثار کشیده شده است.

 ب شده است.انسان در حال تیر اندازی که قسمت کمان تا اندازه ای تخری کوبشی m.m 8تا  9بین  انسان  انسانی 8

 حیوانی چهار پا بدون شاخ که گردنی کشیده دارد. کوبشی m.m 2تا  9بین  نامشخص حیوانی ۳

      

 انسانی با دستهای بازکه از آرنج به باال خم شده است. کوبشی m.m 2تا  9بین  انسان  انسانی ۹
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 - کوبشی m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی 1

 انسان در حال تیر اندازی به سمت یک قوچ. کوبشی m.m 9 انسان  انسانی ۳

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی 3

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  گاو حیوانی 1

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 9۶

 نقش سمت راست شماره یازده. کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 99

 شماره یازده. نقش سمت چپ کوبشی m.m 9 قوچ حیوانی 99

 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی 92

 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی 98

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  شبیه سگ حیوانی 9۳

 - کوبشی m.m 9 شبیه سگ حیوانی 9۹

 کوبشی m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی 91
، باتوجه به زمینه سفید نقش که شبیه آسیب های انسانی مانند تصویر شش است

 احتماال نقش جدیدا و به تقلید از بقیه آثار کشیده شده است.

 انسانی با دست های باز که دست راست آن از آرنج به باال خم شده است. کوبشی m.m 9 انسان انسانی 9۳

 انسان در حال تیر اندازی است. کوبشی m.m 2تا  9بین  انسان انسانی 93

 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی 91

 سر حیوان نامشخص است. کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 2۶

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 29

 حیوانی چهار پا که نوع حیوان مشخص نیست. کوبشی m.m 9 نامشخص حیوانی 22

 فرم کلی شبیه انسان است اما حالت آن چندان مشخص نیست. کوبشی m.m 9 انسان انسانی 28

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  گوسفند یحیوان 2۳

 حیوانی 2۹
شتر یا 

 پلنگ
 برخی قسمت های بدن شبیه شتر و از طرفی برخی قسمت ها شبیه پلنگ می باشد. کوبشی m.m 2تا  9بین 

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  گوزن حیوانی 21

 - کوبشی m.m 9 قوچ حیوانی 2۳

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 23

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 21

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 8۶

 حیوانی چهار پا که فرم آن مشخص نیست. کوبشی m.m 8تا  9بین  نامشخص حیوانی 89

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  شبیه سگ حیوانی 82

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 88

 انسانی با دست های باز که هر دو از آرنج به باال خم شده است. کوبشی m.m 2تا  9ین ب انسان انسانی 8۳

 - کوبشی 8m.mتا  9بین  بزکوهی حیوانی 8۹

 انسان در حال تیر اندازی است. کوبشی m.m 2تا  9بین  انسان انسانی 81

 - کوبشی m.m 8تا  9بین  بزکوهی حیوانی 8۳

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 83

 قسمت شاخ کمی مخدوش شده است. کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 81

 انسان در حال تیر اندازی است. کوبشی m.m 2تا  9بین  انسان انسانی ۳۶

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۳9

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی ۳2

 - وبشیک m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی ۳8
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 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی ۳۳

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۳۹

 حیوانی چهارپا که شکم و کمر کشیده ای با قوس کمی به سمت باال دارد. کوبشی m.m 2تا  9بین  نامشخص حیوانی ۳1

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  قوچ حیوانی ۳۳

 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی ۳3

 دست راست انسان از آرنج به باال خم شده و دست چپ مخدوش شده است. کوبشی m.m 2تا  9بین  انسان انسانی ۳1

 - کوبشی m.m 8تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹۶

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹9

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹2

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  گاو حیوانی ۹8

 - کوبشی m.m 9 بزکوهی حیوانی ۹۳

 از پاهای حیوان به سمت عقب از بین رفته است. کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹۹

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹1

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹۳

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی ۹3

 - کوبشی m.m 2تا  9ین ب گاو حیوانی ۹1

 - کوبشی m.m 2تا  9بین  بزکوهی حیوانی 1۶

 .  مشخصات کلی سنگ نگاره ها9جدول 

 
 . طرح کلی سنگ نگاره ها ) طرح از نگارنده (01تصویر 
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 شرح نگاره ها

 نگاره های انسانی ) یا شبیه انسان (: –الف

 ـایگــاه را از لحــاظ تعداد نقش در این مجموعهپس از نگاره بز کوهی، نگاره انسان با ده نقش، دومین جــ

 داراست. تمامی این نگاره ها از روبرو تصویر شده اند. نقوش انسانی این مجموعه، شامل سه دسته می شوند: 

های الف: انسان در حال تیراندازی: که همه آنها بوسیله تیر و کمان است. در این دسته پنج نقش قرار می گیرند که شامل نگاره 

می شود. در دو مورد نخست، کمان در دست چپ و در حال تیراندازی به سمت چپ است و در سه  ۳۶و  81، 93، ۳، 8شماره 

 مورد دوم، کمان در دست راست و در حال تیراندازی به سمت راست است.

قرار می گیرند. در این نقوش،  ۳1و  8۳، 9۳، ۹ب: انسان در حال انجام مراسم خاص: در این دسته چهار نگاره، شامل شماره های 

انسان ها به حالت ایستاده هستند و یک یا دو دست آنها از آرنج به سمت باال خم شده و شاید این حالت دست ها نشان از موضوع 

 خاصی باشد.

تنها در این دسته قرار دارد. در این نقش که بدلیل عوامل طبیعی فرسایش یافته  28ج: انسان در حالتی نامشخص: نگاره شماره 

 است، حالت انسان چندان مشخص نیست و تنها از روی طرح کلی نگاره مشخص می شود که نقش انسان است.

 ب: نگاره های حیوانی

 وهی (:نگاره بز کوهی ) یا شبیه بز ک - 0

نگاره (  را در میان این مجموعه دارند. اکثر این نقوش با حالت معمولی، پاها روی زمین و بدن صاف  8۶بیشترین تعداد نگاره)  

با شاخ های قوس دار خمیده به پشت، نقش شده اند. فراوانی نقش این حیوان می تواند با توجه به اقلیم منطقه، نشان از فراوانی 

نین اهمیت این حیوان در معیشت مردم را نتیجه گیری کرد که در نتیجه این موضوع می توان اینگونه این حیوان و همچ

، بز در حالت 8۶برداشت کرد که اقتصاد مردم منطقه در این دوره بیشتر مبتنی بر شکار بوده است. در مواردی مانند نقش شماره 

بوده و به همین دلیل تنها یکی از شاخ ها و دست و پاها در نقش  جهش نقش شده است. تصویر سازی تمامی این نقوش از نیمرخ

( دو شاخ برای حیوان ترسیم شده است که با توجه به اینکه طول شاخ بز بلند  ۳3مشخص است. تنها رد یک مورد ) نقش شماره 

 گاره بز نزدیک تر است.است و پیچی به سمت داخل ندارد، احتمال اینکه نقش مربوط به قوچ باشد کم است واین نقش به ن

 نگاره قوچ ) یا شبیه قوچ (: - 1

این نگاره ها سومین گروه از لحاظ تعداد را شامل می شود و هشت نقش را در بر می گیرد. در این نقوش بدن تا گردن همه نگاره 

سر حیوان و شاخ ها از روبرو تصویر ها از نیمرخ طراحی شده اند و دست و پاها نیز از نیمرخ و از هر کدام یکی تصویر شده اند، اما 

شده اند. شاخ ها با یک قوس کوچک که در برخی مقداری نیز به داخل برگشته است، به پشت کشیده شده اند و همگی به حالت 

 سه بعدی و از روبرو تصویر شده اند.

 نگاره گاو ) یا شبیه گاو (: - 3

 ه دو گروه تقسیم می شوند.این گروه سه نقش را شامل می شود و از لحاظ ترسیم، ب
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که در این دو نقش، حیوان از نیمرخ طراحی شده است. بدن، سر، دست ها و پاها همگی از نیمرخ می  ۹1و  1الف: نقوش شماره 

باشند، فقط شاخ های حیوان از روبرو و دو عدد نقش شده اند. شاخ ها کوتاه هستند. در این دو نقش برای حیوان، دم نیز ترسیم 

 ست.شده ا

: در این نگاره بدن و سر حیوان از نیمرخ ترسیم شده است، اما دست ها، پاها و شاخ های حیوان از روبرو ۹8ب: نگاره شماره 

ترسیم شده اند. شاخ های حیوان با قوس کمی به طرف بیرون بدن ) به سمت چپ و راست ( نقش شده اند و شاخ سمت چپ، 

بدن و کشیدگی آن، احتمال این که نقش مربوط به گاو باشد را بیشتر می کند. در  کمی به سمت داخل نیز برگشته است. فرم

 این نقش نیز حیوان دم کوچکی دارد.

 

 

 نگاره سگ ) یا شبیه سگ (: - 4

تعداد سه نقش که به سگ بیشتر از حیوانی شباهت دارند، در این مجموعه شناسایی شده اند.  در هرسه نگاره، بدن، سر، دست 

با این که  9۹ها از نیمرخ نقش شده اند. همچنین هر سه نقش دارای دم و گوش های کوتاه  هستند. فقط در نقش شماره ها و پا

کلیت نقش از نیمرخ است، اما دست دیگر حیوان نیز نقش شده و به سمت جلو دراز شده است. در این نگاره، هر دو گوش حیوان 

است. دم حیوان نیز با سمت باال و از میانه به سمت بدن برگشته است. اما بااین  بصورت یکی جلوتر و یکی عقب تر نیز نقش شده

 حال همانطور که گفته شد، کلیت نقش از نیمرخ است.

 نگاره شبیه گوزن: - 5

تعداد یک نگاره به این شکل مشخص است.بدن، دست ها وپاها از نیمرخ ترسیم شده اند، اما سر و شاخ های حیوان از روبرو نقش 

شده اند. دست های حیوان از میانه کمی به سمت جلو و پاهای حیوان نیز از میانه به سمت عقب باال آمده اند. حیوان دم کوتاهی 

نیز دارد. فرم شاخ های حیوان به گونه ای است که کامال شبیه شاخ های گوزن می باشد. بدن حیوان قوس کمی از میانه به عقب، 

 به سمت باال دارد.

 ه شبیه گوسفند:نگار - 6

این دسته نیز یک نگاره را شامل می شود که تمامی قسمت های نگاره، از نیمرخ تصویر شده است. سر نگاره، بدون شاخ بودن آن 

 و قسمت های انتهایی بدن، شبیه به حیوان گوسفند می باشد.

 نگاره شبیه شتر یا پلنگ ) ؟ ( : - 7

نیمرخ تصویر شده است، به دو حیوان شبیه است. با توجه به اینکه قسمت انتهایی  در این مجموعهکه تماما از 2۹نگاره شماره 

بدن نگاره به صورت برآمدگی شبیه کوهان شتر است، شاید این نگاره ی شتر باشد. از طرفی سر حیوان و دم آن تداعی کننده 

ال اینکه نقش متعلق به پلنگ باشد بیشتر است، نقش پلنگ در ذهن می باشد. ولی با توجه به اندازه پاها نسبت به کل بدن، احتم

زیرا پای شتر بلندتر است. الزم به ذکر است نگاره ی پلنگ، در سنگ نگاره های دیگر منطقه مانند شترسنگ )به خط مستقیم در 

جنوب شرقی کیلومتری  ۹1کیلومتری شمال این سنگ نگاره ها واقع شده اند ( و قرقروک ) به خط مستقیم در فاصله  2۶فاصله 

 این سنگ نگاره ها واقع شده اند (نیز آمده است.
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 نگاره های نامشخص: - 8

چهار نقش را شامل می شود که همگی شامل چهارپایانی می باشند که تماما از نیمرخ نقش شده اند و بدلیل آسیب های طبیعی 

فهوم است و امکان تشخیص اینکه تصویر مربوط به چه که به سنگ نگاره ها وارد شده و یا کامل نگاشته نشده اند، کلیت نگاره نام

 (.03-10) تصاویر حیوانی است، مشکل است

 
 .  سنگ نگاره های حاوی تصویر انسان ) تصاویر از نگارنده (03تصویر 
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 .  سنگ نگاره های حاوی تصویر بزکوهی ) تصاویر از نگارنده (04تصویر 
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 وچ ) تصاویر از نگارنده (.  سنگ نگاره های حاوی تصویر ق05تصویر 

 
 .  سنگ نگاره های حاوی تصویر گاو ) تصاویر از نگارنده (06تصویر 
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 .  سنگ نگاره های حاوی تصویر سگ ) تصاویر از نگارنده (07تصویر 

 
 .  سنگ نگاره حاوی تصویر گوزن ) تصویر از نگارنده (08تصویر 
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 صویر از نگارنده (.  سنگ نگاره حاوی تصویر گوسفند ) ت09تصویر 
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 .  سنگ نگاره حاوی تصویر شتر یا پلنگ ) تصویر از نگارنده (11تصویر 

 
 .  سنگ نگاره های حاوی تصاویر نامشخص ) تصاویر از نگارنده (10تصویر 
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 بحث و تحلیل

دسته انسانی و حیوانی تقسیم همانگونه که گفته شد و در تصاویر و طراحی ها نیز مشاهده شد، نگاره های این مجموعه به دو 

 ۹۶بندی می شوند. نگاره ی بز کوهی مانند دیگر سنگ نگاره های شناخته شده ی کشور، بیشترین نقش را شامل می شود و 

درصد حالت های آن، در حال تیر اندازی است. حیوانات  ۹۶درصد نقوش را در بر می گیرد.در رتبه دوم، نگاره انسان قرار دارد که 

در این نگاره ها عموما حیوانات شکار شونده هستند. بزکوهی، قوچ، گاو، گوسفند و گوزن حیواناتی هستند که از تغذیه از موجود 

گوشت آنها مد نظر بوده است. تنها حیوانی که در این مجموعه می توان از آن استفاده کشاورزی نمود، گاو است که آن هم تنها و 

است که نشانی از کشاورزی ندارد و به احتمال فراوان همان بحث استفاده از گوشت حیوان  بدون ابزار خاص کشاورزی نقش شده

مطرح است. از نظر اشیا و ابزار موجود در نگاره ها نیز تنها تیر و کمان در دست انسان ها مشاهده می شود که در تصاویر نیز 

یک سبک و روش ایجاد شده اند و از ادوات و ابزار جدیدتر مشهود است. بر خالف دیگر نقاط، نقوش این سنگ نگاره ها همگی به 

ارگس سفلی همدان یا سنگ نگاره های جربت شهرستان  Bو یا رام شدن حیوانات ) در برخی سنگ نگاره ها مانند مجموعه 

) بیک جاجرم، نقش چرخ یا سالح های سرد و یا انسان سوارکار مشاهده می شود که مربوط به دوره های جدیدتر است ( 

( در آنها نمونه ای مشاهده 913: 9833و رشیدی نژاد، دلفانی و مصطفی زاده،  988:  9819محمدی، جانجان و بیک محمدی، 

نمی شود. باتوجه به این موارد، می توان گفت که این نگاره ها همگی مربوط به یک دوره زمانی بوده و در دوره های بعدی، نقشی 

وره ای است. این موضوع مشخص نیست که آیا این منطقه در دوره های بعدی مورد سکونت واقع به آنها افزوده نشده و تک د

نبوده که نشانی از دوره ای دیگر در این نقوش مشخص نیست و در واقع در دوره های بعدی مورد تخریب واقع نشده است؟ در 

ست. در دوران اسالمی نیز این منطقه یکی از اطراف منطقه محوطه و یا تپه تاریخی و پیش از تاریخی خاصی کشف نشده ا

مسیرهای منتهی به مشهد بوده و بنای خاصی در اطراف مشاهده نمی شود. در نتیجه می توان اینگونه برداشت نمود که این 

فته و منطقه، با توجه به کوهستانی بودن آن تنها در فصول گرم به عنوان اقامتگاه موقت تابستانی مورد استفاده قرار می گر

استقرار دائمی در آنجا وجود نداشته است. این موردی است که در دیگر سنگ نگاره های منطقه صدق نمی کند و نقوش آنها 

 متعلق به یک دوره نیست.
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 نتیجه گیری 

وش این همانگونه که گفته شد، فرم کلی نگاره ها، موضوعات نقوش و شباهت های بین نقش ها مشخص می کند که کلیه نق

مجموعه در یک دوره زمانی تصویر شده اند و مانند برخی سنگ نگاره های دیگر منطقه و کشور، در دوره های مختلف روی آن 

نقش اندازی نشده است. با توجه به موضوعات موجود در این نگاره ها، مشخص است که شکار دراین مجموعه، موضوع اصلی 

علق به حیوانات شکارشونده که منبع غذایی اصلی انسان های شکارورزند، می باشد. سنگ نگاره ها می باشد. بیشتر نقوش مت

همچنین مشاهده می شود که در نقوش انسانی نیز، بیشترین نگاره ها متعلق به انسان در حال تیراندازی می باشد. همچنین از 

ت. از حیواناتی نظیر اسب یا نقش انسان سوار بر دیگر موارد قابل مالحظه، اهلی و رام نبودن هیچکدام از حیوانات نقش شده اس

اسب نیز در این مجموعه نمونه ای مشاهده نمی شود. حیوانات نقش شده نیز بصورت تکی بوده و در مواردی در مقابل تیر و 

می توان حدود کمان انسان قرار گرفته است که می توان گفت فقط جنبه شکار آنها مورد توجه بوده است. با توجه به این موارد، 

گونهشناسی و کمک گرفتن از خود  ،از روشهای رایج در تاریخگذاریزمانی تقریبی را برای این سنگ نگاره ها پیشنهاد نمود. 

خط، نقش ابزار و یراق، حیوانات )  یم خاص و قابل تاریخگذاری که در نقوش وجود داردالاز طریق مشاهدهی ع .تصاویر است

بت دادن این عناصر به دورههای زمانی خاص و دانستن تاریخ کاربرد موارد مذکور، میتوان تاریخی را و نس . (خاص مثل اسب و..

(شیوه کار اجرای این نقوش نیز باتوجه به  98۳:  9819. ) بیک محمدی، جانجان و بیک محمدی، برای سنگ نگارهها قایل شد

زار و ادوات تصویر شده، تیر و کمان است که آن هم از جنس چوب نقوش تصویر شده از ابزار در این سنگ نگاره ها ) که تنها اب

بوده و خبری از اشیا سخت تر مانند فلزات نیست ( به طور حتم، بوسیله حکاکی با قلوه سنگ های سخت تر منطقه و بصورت 

تصاویر نشان داده شد )  کوبشی بوده است و با ضربه های متوالی و با عمق کم، ایجاد نقش نموده اند. همچنین همانطور که در

تصویر پنج ( در قسمت هایی از این آثار، بوسیله بومیان منطقه، تخریب هایی بوسیله تقلید برای نقش اندازی صورت گرفته است 

و در صحبت های شفاهی که نگارنده با این افراد داشته، مشخص شده این نقش اندازی ها بوسیله قلوه سنگ های موجود در 

 8شده و در ایجاد آنها از اجسام سخت تر مانند فلزات، استفادهنشده است.همینطور عمق نگاره ها که بیشینه آن به منطقه انجام 

میلیمتر می رسد نیز این موضوع را تایید می نماید.در نتیجه امکان اینکه نگاره ها، متعلق به دوران پیش از کشف فلزات باشد، از 

رخی نقوش بز موجود در این مجموعه شباهت زیادی با نقوش بزهای روی سفال های احتماالت دیگر قوی تر است.همچنین ب

 ( 11) تصویر پیش از تاریخ دارد که نقش بز روی سفال مکشوفه از شهر سوخته سیستان یکی از این نمونه هاست.

آن دوره زمانی بوده است و انسان  از این نگاره ها و توضیحات باال اینگونه بر می آید که شکار، اصلی ترین شیوه معیشت مردم در

نقش کننده این آثار، به اهلی کردن دام و گیاه هنوز دست پیدا نکرده بودند. همچنین هدف از ایجاد این نگاره ها را نیز می توان 

در زندگی  در ارتباط با شکار دانست و موضوعات آیینی را در ایجاد آنها دخیل دانست. در نتیجه با توجه به اهمیت باالی شکار

مردم آن دوران که به نظر مهمترین راه معاش بوده است، فراوانی سنگ نگاره های موجود در این منطقه را نیز می توان از این 

 موضوع نتیجه گرفت. 
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 )www.shahin.aminus3.com سفال مکشوفه از شهر سوخته سیستان  )  –11تصویر 

هایی از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان  همانطور که اشاره شد، در سال های اخیر تالش

رضوی در جهت حفاظت از این آثار صورت گرفته است. اما با توجه به تعدد آثار و محدودیت های موجود در سرکشی به آنها، 

از دیگر آثار در معرض خطر سازماندهی های محلی در جهت صیانت از آثار تاریخی و بخصوص سنگ نگاره های تاریخی که بیش 

نابودی هستند، امری ضروری و کم هزینه تر، با بازدهی بیشتر است. البته الزم به ذکر است که مردم منطقه مورد مطالعه، تالش 

های زیادی در جهت حفظ این آثار انجام داده و می دهند و از هرگونه رفت و آمد غیر ضروری و مشکوک به این منطقه 

 مایند.جلوگیری می ن
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