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 چکیده

ل نسبی هوا رشته کوه سیاه در جنوب گناباد تأثیرات اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر آن وادی نسبتا خشک و بیابانی گذاشته، زیرا از سویی اعتدا

مین، طی را موجب شده و از سوی دیگر باعث نزوالت آسمانی و در نتیجه غنای سفره های زیرزمینی آب گردیده و انتقال آب آن سفره ها به سطح ز

 هزاران سال زندگی را در بستر دره ها و دامنه های آن رشته کوه امکان پذیر کرده است. 

است که نام خود را از روستایی در انتهای دره گرفته است. از این روستا نخستین بار حافظ ابرو « دره خانیک»یکی از طوالنی ترین دره های کوه سیاه 

نام برده که تا دهه های اخیر چهل و دو قنات داشته و پرواضح است که پیش از حفر قنوات چشمه های متعددی  «قریه»در قرن نهم هجری به عنوان 

است. البد در چنان شرایطی مراتع و علفزارهایی « چشمه سار»نام گرفته که واژه ای پهلوی به معنای « خانیک»در آن دره جاری بوده و به همان دلیل 

ه و کوچروان دامدار و شکارگران از آن موقعیت مناسب استفاده می کرده اند. نشانه های آن حضور اکنون بر روی سه قطعه در دو سوی دره گسترده بود

 موجود است که توضیح و تحلیل آنها موضوع مقاله حاضر است.« قدمگاه»سنگ بزرگ در انتهای درۀ شیب داری به نام 

 

 گ قدمگاهخانیک، سنگ نگاره، گناباد، سن واژه های کلیدی:
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 مقدمه

در زبان پهلوی  (xânîg) «خانیگ»و  (xânî) «خانی»تغییر شکل یافته واژه  ان پهلوی ساسانی و مانوی،، واژه ای مصطلح در زب(xânîk) «خانیک»

؛ ابن 953: 9431 تابنده؛ 34: 9431 )علینقی بختیاری می باشدد، همای دختر دارا و طالی ناب یاست و معنی آن چشمه سار، چشمه، ناه اشکانی

مورد نظر است، یکی از خانیک های متعدد جنوب خراسان یا در این مقاله روستای خانیک که  .(1341: 9411؛ دهخدا 394: 9433خلف تبریزی 

گناباد و  حدفاصلدر  ،واقع شده است. این دره رشته کوه سیاه زمیان دره ای پرآب و سرسبناحیه ای کوهستانی، منطقه قهستان قدیم است که در 

ستر یکی از راه های فرعی کهن تون به کاخک و قاین نیز بوده است. به این دره، دره های کوچک متعددی منتهی شده و در بفردوس را قطع کرده و 

خشکسالی های رشته قنات از نوع قنات های کوهستانی در خانیک وجود داشته که بر اثر  41هریک از آنها یک تا پنج قنات حفر شده است در مجموع 

جاری  هاییچشمه  پیش از احداث قنات های مزبور و زهکشی آبهای زیر زمینی، در نقاط مختلف خانیکشکیده اند. اخیر و عدم رسیدگی، اکثر آنها خ

  و همین امر سبب اطالق نام خانیک بر این منطقه شده است. بوده

 آن رایافت شده که انتساب خمره ای سفالی با شواهدی از اسکلت انسان بقایای  وستای خانیک، واقع در حاشیۀ جنوب غربی رحداقل در یکی از باغ ها

بر فراز کوهی مشرف بر روستا به نام کوه حصار )احتماالً کوهسار به قرینۀ چشمه سار( نیز بقایای قلعه یا  محتمل می سازد.اشکانیان  تدفینی از دورۀبه 

توجه به معدود سفال های پراکنده در اطراف می توان بنای آن را به قرن ششم هجری نسبت داد که البته،  قراولخانه ای از سنگ الشه وجود دارد که با

 استفاده بوده است. موردقرن چهاردهم نیز در 

 یاد کردهقهستان قرای مشهور جنابد در والیت  در مقام یکی ازدر متون تاریخی برای نخستین بار، حافظ ابرو در اوایل قرن نهم هجری از قریه خانیک 

در اختیار ابوالفتح علی هجری قمری  151در سال نام برده شده که  «مزرعه خانیک»( و در کتاب شمس الشموس از 81: 9411است )حافظ ابرو 

 9813(. واضح است که مزرعۀ نامبرده جزیی از اراضی قریه مشهور خانیک بوده است. در سال 514و  551: 9453الحسینی بوده است )کاویانیان 

خانوار جمعیت  11شده که از قنوات مشروب می شده و  یاداز خانیک به عنوان روستایی با هوای ییالقی « مجموعه ناصری»هجری قمری هم در 

در حال حاضر روستای خانیک یکی از روستاهای ییالقی و خوش آب و هوای گناباد است و می توان فرض کرد . (944-943: 9415داشته است )افشار 

رانی بوده است. عالوه بر که آن دره با چشمه های متعدد و بافت گیاهی متنوع و متراکم به عنوان معبر، مرتع یا زیستگاه از دیرباز مورد توجه اقوام ای

 می دهند. آثار فرهنگی فوق الذکر و گزارش های مندرج در متون تاریخی، سنگ نگاره های نویافته در خانیک، نشانی دیگر از حضور جوامع انسانی ارائه

 شینیان را روایت می کنند.از اندیشه، رفتار و شیوۀ زندگی پی گوشه ایاز سنگ نگاره های خانیک،  همانند هر اثر فرهنگی دیگری، هریک

 

 خانیک موقعیت جغرافیایی

ثانیه عرض  93دقیقه و  1درجه و  43کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد و در موقعیت  85روستای خانیک در جنوب استان خراسان رضوی، به فاصلۀ 

در سمت شمال غرب خانیک و ابتدای ورود ع شده است. متری از سطح دریا واق 9151ثانیه طول شرقی و ارتفاع  81دقیقه و  44درجه و  51شمالی و 

یا « غال کفتار»غرب کشیده شده که به شمال به  جنوب شرقدر امتداد بر دامنۀ یکی از یال های کوه سیاه، دره ای کم عمق و شیب دار  ،به روستا

مناسبترین معبر ارتباطی را بین خط الرأس یال مزبور و روستای  درۀ سنگ قدمگاهدر مقایسه با دره های موازی مجاور، معروف است. « سنگ قدمگاه»

ارتباط  9خانیک فراهم می کند. بر دامنۀ شمالی این دره صخره هایی پراکنده است که بر سطح اغلب آن ها نقوشی به چشم می خورد. یک راه مالرو

گناباد متصل می  -خانه های مسکونی و از شمال شرق به راه اصلی خانیک درۀ مذکور را با بافت روستا امکان پذیر می کند. این راه از جنوب غرب به

سنگ قدمگاه نهری عبور می کند که آب قنات های روستا را به کشتزار مجاور سنگ قدمگاه که به  شرق متری جنوب 81شود. امروزه از فاصلۀ حدود 

و قبل از احداث قنات ها، نزدیکترین منابع آب به سنگ قدمگاه، چشمه هایی  . اما در گذشته(9)تصویر  شناخته می شود، می رساند 8«سر پَتُو»نام 

رار بوده که از دامنۀ جنوبی کوه و در محل اتصال کوه به درۀ خانیک می جوشیده است. این چشمه ها به فاصلۀ کمتر از صد متر از سنگ قدمگاه ق

 داشته اند. 

                                                 
 می شناسند.« ره بغل»این راه را در محل به نام  9
 پَتو در گویش خانیک به محلی گفته می شود که نخستین تابش آفتاب را در طلیعۀ صبح دریافت می کند. 8
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 ران و عوارض طبیعی و فرهنگی درۀ خانیکموقعیت روستای خانیک در شمال شرق ای -9تصویر 

 

 سنگ نگاره های خانیکتوصیف 

صخرۀ مجزا از هم نقر گردیده اند. این صخره ها در سه  4سنگ نگاره های خانیک مجموعه ای از نقوش مختلف و متعدد را شامل می شوند که بر بدنۀ 

قهوه ای رنگی  . بزرگترین صخره، در ناحیۀ پایینی دره، به شکل سنگ بزرگ(8)تصویر  پراکنده شده اند سنگ قدمگاهناحیۀ پایینی، میانی و باالیی درۀ 

آن حفره ها رد پای اسب برخی ائمه )ع( است و به همین  ،به اعتقاد عامه .(A)صخره  دیده می شود که بر روی آن حفره ها و شکاف هایی وجود دارد

بر روی این سنگ، هیچ نشانۀ دیگری به جز کتیبه های حاوی نام اشخاص . شناخته می شود« قدمگاهسنگ »بوده و به نام دلیل مورد مراجعه و زیارت 

 نقر نشده است. 

تعداد زیادی نگاره با ( B)صخره های متر باالتر از سنگ قدمگاه و در ناحیۀ میانی دره، بر بدنۀ سه صخره سیاه رنگ نزدیک به هم  911در حدود 

نیز کتیبه های حاوی نام اشخاص نقش شده است. برخی از این نقوش به دلیل فرسایش طبیعی از حالت اصلی خود خارج مضامین انسانی و حیوانی و 

شده و مفهوم مشخصی را منتقل نمی سازند. همچنین نقش هایی به شکل نقطه های متراکم و یا خطوط متقاطع بر این سنگ ایجاد شده است. بخش 

ر خاک حاصل از آبرفت و فرسایش کوه مدفون شده که شناسایی نقش های آن مستلزم انجام کاوش باستان شناسی پایینی یکی از این سنگ ها نیز د

سانتیمتر قرار  11در  951متر باالتر از صخره های بخش میانی دره و نزدیک به خط الرأس کوه، سنگی سیاه رنگ به ابعاد تقریبی  11حدود  است.

پوشیده از  Cصخرۀ تقریباً تمام سطح  .(4)تصویر  وقانی آن، محل مناسبی برای ایجاد نقش فراهم آورده استکه بر وجه مسطح ف (C)صخره  گرفته

نقش است و در برخی موارد ایجاد یک نقش، سبب تخریب نقش قبلی شده است. به این دلیل، علیرغم تعدد نقوش تنها می توان شمار معدودی نقش 

 قابل تشخیص است.  به شرح ذیل نگاره 85مجموعاً ، سنگ قدمگاهصخره های بخش میانی و باالیی دره نقوش از میان را شناسایی و مطالعه نمود. 
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 دیده می شوند. تصویردر مرکز ( B)صخره های دره  نمایی از درۀ سنگ قدمگاه. صخره های میانی -8تصویر 

 

   
 Cو  Bو  Aنمایی از صخره های  -4تصویر 

 و مرکب سوار

سانتیمتر بر سطح سنگ نقر شده اند. تصویر سوار که  91، دو نقش سوار و مرکب وجود دارد که با طول و عرضی در حدود های بخش میانیبر صخره  

ار در یکی از نقش ها واضح تر از دیگری نمایش داده شده، به صورت مردی است که دست به کمر زده و بر روی چهارپایی نشسته است. پاهای سوارک

در یکی از نگاره های ارگس مالیر نیز نقشی نظیر نقش مذکور دیده می شود )بیک محمدی  م از نقوش فوق مستقالً نمایش داده نشده است.در هیچکدا

 (.943: 9419و دیگران 

 

 کوهی بز

)طرح های  های کوتاهنقش شده است. برخی از این نقش ها دارای شاخ درۀ سنگ قدمگاه  های بخش میانیهفت بار بر روی صخره  کوهی نقش بز 

B-19  وB-94) طرح های  و اغلب آنها دارای شاخ های بزرگ برگشته به سمت دم هستند(B-15  تاB-11  وB-98) دم کوتاهی برای این بزها .

نمایش بز کوهی در حالت  نمایش داده شده و حالت پاهای آنها سکون و عدم حرکت را نشان می دهد. زایده ای در زیر چانه بزها، ریش را القا می کند.

نقاط مختلف ایران سنگ نگاره های و شاخ بلند منحنی که تا کمر حیوان امتداد یافته، الگوی مرسومی است که در  ، نیم رخ، با بدنی الغر اندامایستاده

ازندریان مالیر )محمدی فر و همتی ، (94: 9414 (، تپه شاه فیروز سیرجان )فرهادی53: 9419کیلومتری تبریز )رفیع فر  11در  ارسباراناز جمله 

، نقش رستم مرودشت (918: 9413(، ابراهیم آباد اراک )رفیع فر 941: 9419(، ارگس مالیر )بیک محمدی و دیگران 841و  845: 9414ازندریانی 

(، حوض 14: 9411و  9411افیان (، قروه کردستان )لح919: 9411، جربت جاجرم )رشیدی نژاد و دیگران (38: 9419)خانی پور و عزیزی خرانقی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

5 

 

الخ مزار  ،(Karimi Mobarakabadi 8195: 991)، پارک ملی قمشلو اصفهان (Karimi Mobarakabadi 8194: 941)ماهی مبارکه اصفهان 

 ( شناسایی شده است.941و  951: 9414و میمند کرمان )لباف خانیکی  (31: 9414بیرجند )لباف خانیکی و بشاش 

نیز، مربوط به بز می باشند. با این وجود، فرسایش زیاد تشخیص اغلب نقش ها را با  سنگ قدمگاه ۀنقوش صخره های بخش باالیی دربیشترین تعداد 

 مشکل مواجه می سازد. بر قطعه سنگی که از سنگ بزرگ جدا شده، نقش بزی با سبک و سیاق نقوش صخره های میانی نقر گردیده با این تفاوت که

 متداد نیافته و در میانۀ کمر خاتمه یافته است. شاخ ها تا دم ا

(. اما در میان نقوش این C-15نیز نقش هایی از بز مطابق با سبک نقوش فوق مشاهده می شود )طرح سنگ قدمگاه بر صخره های بخش باالیی دره 

(. وجه C-14بخش از دره نقوشی از بز مشاهده می شود که چه در درۀ مورد مطالعه و چه در دیگر نقاط ایران فاقد نمونۀ مشابهی می باشد )طرح 

دو خط منحنی متقاطع  تفاوت نخست این نقش در شیوۀ نمایش شاخ هاست. شاخ ها به جای آنکه به صورت دو خط موازی نمایش داده شوند به شکل

ی رعایت هستند که در ناحیۀ سر حیوان به یکدیگر چسبیده و فاصلۀ آنها به تدریج افزایش می یابد. این واقع گرایی در حالت بدن حیوان نیز به خوب

دن از دو پای عقبی کامالً دو دست در جلوی بشده است. بر خالف تمام نمونه های شناسایی شده، بز مورد بحث در حال جهش نشان داده شده است. 

میانی تفکیک شده اند و دست ها در حالیکه به جلو تمایل دارند، در سطحی باالتر نمایش داده شده اند. در این نقش، نسبت به نقش های صخره های 

. شاخ های این بز، بر (C-18 )طرحدره، تناسبات بدن با دقت بیشتری رعایت شده است. رعایت تناسبات در نقش بز دیگری نیز قابل مشاهده است 

خالف نقوش دیگر، فاقد انحنا بوده و به صورت خطی راست به سمت دم کشیده شده است. در پرداخت ریش، سر و دم این نقش دقت هنرمندانه ای 

  صرف شده است.

 

  
 Bسنگ نگاره های صخرۀ  -3تصویر 

 

 خرگوش )؟(

در حال جهش که با شیوه ای واقع گرایانه زیباترین نقش در مجموعه نقوش صخره ای مورد مطالعه نقش خرگوشی است بر صخرۀ بخش باالیی دره،  

. درمقایسه با حالت خرگوش واقعی، تناسبات سر، گوش ها، دم، بدن و دست ها با دقت ترسیم گردیده (C-13طرح و  5)تصویر  نشان داده شده است

 خره ایِاست. این تناسبات سبب می شود که نقش مزبور را از نقش بز متمایز بدانیم. با این وجود، منحصر بفرد بودن این نقش در میان کلیۀ نقوش ص

وقعیت شناخته شده، این احتمال را مطرح می سازد که خالق نقش، قصد ترسیم نقش بز را داشته ولی سهواً نقشی شبیه به خرگوش پدید آمده است. م

 ویژه این نقش بر وجهی از سنگ که فاقد نقش های دیگر است، جای تأمل دارد.
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 Cطرح و تصویر نگارۀ خرگوش بر صخرۀ  -5تصویر 

 گس

قابل تشخیص است. یکی از آنها بالفاصله پشت سر یک بز قرار گرفته است.  دو سگ با دو حالت متفاوت بر روی یکی از صخره های بخش میانی دره

و دهانش . دم بلند این سنگ به صورت حلقه ای به سمت کمرش برگشته (B-18)طرح  حالت مایل دست و پای جلوی این سگ بیانگر حرکت اوست

دقیقا پشت سر بز قرار گرفته در سنگ نگاره های نقش رستم نمایش سگی که است. گوش کوتاهی نیز برای این سگ نمایش داده شده است. باز 

نیز دیده می شود و می تواند گویای  (981: 9419( و ارگس مالیر )بیک محمدی و دیگران 38: 9419)خانی پور و عزیزی خرانقی  مرودشت فارس

. حالت (B-91)طرح  در نقش های دیگر است سگ دیگری در سمت راست صخره نمایش داده شده که فاقد سبک مرسوماز بز باشد.  سگ حفاظت

 پاها و دست های این سگ به صورت متقاطع نقش شده و پوزه بلند و حالت های گوش و دمش آن را از دیگر نقوش مربوط به سگ متمایز می سازد.

. سبک متفاوتی که در خلق (C-19ح طرو  4تصویر ) بر روی صخره ای که در بخش باالیی دره واقع شده نیز نقش سگی به روشنی مشاهده می شود

نقوش بزهای سنگ های باالیی دره مشاهده می شود، در نقش سگ نیز اجرا گردیده است. سگ منقوش بر سنگ مورد مطالعه، با دو گوش، دم بلند 

 چنبره زده به سمت تن، پوزه باریک، بدنی الغر و پاهایی با حالت ایستا نمایش داده شده است.

 

  
 Cبر صخرۀ  سگطرح و تصویر نگارۀ  -4تصویر 

 

 پلنگ

بدن کشیده، پاهای بلند، سر کوچک چسبیده به تن و دم درازی که بر روی زمین کشیده می شود ویژگی های شاخصی است که نقش پلنگ را از  

مشاهده می شود که در نزدیکی هر دو نقش، تصویر یک سگ هم  بخش میانی دره صخره متمایز می سازد. دو نقش پلنگ بردیگر نقوش صخره ای 

اگرچه ویژگی های این نقش، به احتمال زیاد . حالت اریب پاها، حرکت این حیوان را القا می کند. (B-99و  B-14)طرح های  ایجاد گردیده است

( شناسایی 84: 9413( و تیمره خمین )فرهادی 919: 9411 نمایشگر پلنگ است ولی با نقش های پلنگی که در جربت جاجرم )رشیدی نژاد و دیگران

با این وجود نمونۀ مشابهی را می توان بر  شده، کامالً متفاوت است. در نمونه های اخیر، نقاط نقر شده بر بدن حیوان کامالً هویت آن را بیان می کند.

 (.948: 9414سنگ نگاره ای از مرخزینه میمند کرمان مشاهده کرد )لباف خانیکی 
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 گاو و پلنگ

بر باالی  شکل، در میان نقش های صخره ای خانیک، یکی از نقش ها تأمل بیشتری را می طلبد. این نقش در جایگاه ویژه ای در قاب طبیعی دایره ای 

حیوان است که گویی یکی . نقش مزبور ترکیبی از نقش دو (B-93طرح و  1تصویر ) و به صورت منفرد ایجاد شده است ای در بخش میانی دره صخره

 می تواندبر کمر دیگری سوار شده است. حیوان زیرین شاخ های کوتاه، پاهای ستبر و کوتاه و پوزه ای بلند دارد و در مغایرت با خصوصیات نقوش بز، 

مقایسه با نقش های پلنگ، می تواند گاو باشد. حیوانی که بر کمر این گاو سوار است سر کوچک، پاهای بلند و دم آویزان بلندی دارد که در  نشانگر

نشان داده است. این نقش، عالوه بر تداعی صحنۀ معروف نبرد شیر و گاو در پلنگ تلقی گردد. خالق این نقش به نوعی درگیری بین گاو و پلنگ را 

خانیک به صورت داستانی تراژیک روایت می  است که در باور اهالی گاو و پلنگیادآور روایتی از نبرد میان ( 911: 9413تخت جمشید )شاپور شهبازی 

« سنگ گُو»شود. این داستان در محل صخره ای بزرگ در دامنۀ شیب دار کوه، در حدود یک کیلومتری جنوب غرب روستا اتفاق افتاده که به نام 

شود. گاو، پلنگ را به شاخ می گیرد و به مغلوب گاو می  ،)سنگ گاو( شناخته می شود. در محل این سنگ، پس از سوء قصد پلنگ به جان گاو، پلنگ

ی سمت باالی کوه پرتاب می کند، ولی شیب کوه سبب غلطیدن پیکر پلنگ به سمت پایین می شود. حرکت پیکر پلنگ بر دامنۀ کوه این شبهه را برا

ت باالی شیب پرتاب می کند. دوباره اتفاق گاو ایجاد می کند که دشمنش هنوز زنده است. پس بار دیگر گاو، پلنگ را با شاخش بلند کرده و به سم

 قبل تکرار می شود. نزاع میان گاو و پیکر بی جان پلنگ آنقدر تکرار می شود که گاو نیز جان خود را از دست می دهد.

 

  
 Bصخرۀ  در گاو و پلنگ و موقعیت آننگارۀ  -1تصویر 

 

 تَله

. در (B-95)طرح  به آن وصل است نقش شده است بلند به شکل حلقه ای که دسته ای تلهتصویر یک  بخش میانی درۀ سنگ قدمگاه، بر باالی صخره 

نظیر چنین نقشی در سنگ  دو خط متقاطع نمایش داده شده و در اطراف آن نیز نقاط متعددی به نشانه طعمه نقر گردیده است. ،داخل این حلقه

(، حوض ماهی مبارکه 981: 9419، ارگس مالیر )بیک محمدی و دیگران (39: 9419نگاره های نقش رستم فارس )خانی پور و عزیزی خرانقی 

می نیز مشاهده ( 55: 9413( و تیمره خمین )فرهادی 45: 9411، دشت توس )بختیاری شهری (Karimi Mobarakabadi 8194: 941)اصفهان 

بر روی صخرۀ بخش باالیی دره، در زیر نقش یک بز، تصویر شیئی  و می تواند به عنوان فرضیه ای برای تعیین چیستی نقوش مزبور مطرح گردد. شود

دیگری شبیه آنچه بر صخره های میانی وجود دارد، مشاهده می شود. این شی شامل حلقه ای به انضمام یک دسته است که زایده ای به دسته و زایده 

اهالی خانیک در مقابله با شغال ها و  یک تله دانست.تصویر را نیز  شکلبه درون حلقه الحاق شده است. به استناد مشابهت های موجود، می توان این 

 روباه های منطقه که به طیور و باغ های انگور آن ها آسیب می زدند از تله استفاده می کرده اند.
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 اشکال هندسی 

، مفهوم خاصی را منتقل نمی سازند. یکی از آنها که ترکیب یک چهارضلعی و یک دایره است، شاید نمایش بخش میانیبرخی از نقوش منقور بر صخره  

 نقش .(B-91)طرح  و نقش دیگر نیز دایره ای را در مجاورت یک هالل نشان می دهد (B-94طرح و  1تصویر )صورت دیگری از یک دام یا تله باشد 

 (.949: 9414نخست مشابهت نزدیکی با نقشی در پوراز میمند کرمان نشان می دهد )لباف خانیکی 
 

 
 Bبر صخرۀ  اشکال هندسیطرح  -1تصویر 

 

 کتیبه

متر نقر  بر وجه غربی صخره ای که به نام سنگ قدمگاه معروف است کتیبه هایی با عمق کمتر از نیم سانتیو سنگ قدمگاه  ۀدر پایین ترین بخش در 

« یا حسن»و بالفاصله بعد از آن عبارت  (A-19)طرح کنده شده « بن ... شاه )؟(طاهر»گردیده است. در عبارتی دو سطری نام شخصی به صورت 

 . در زیر عبارت اخیر کلمه ای(A-14)طرح  مشاهده می شود« یا علی». در نقطۀ دیگری از سنگ قدمگاه نیز عبارت (A-18)طرح  نوشته شده است

و  (B-91)طرح « یا علی»دو کتیبه با مضمون  نیز بر سطح صخرۀ میانی دره .(A-13)طرح  است صقابل تشخی« ال»نقر شده که از آن حرف 

)طرح  «بهمن)؟( ولد محمد»به فاصلۀ کمی از دو کتیبه فوق، عبارت  نمایش داده شده که به شیوۀ خط ثلث نگارش شده اند. (B-91)طرح « محمد»

B-81)  (1)تصویر  کرده اندنوشته شده که در نگارش کلمۀ محمد از شیوۀ ثلث پیروی. 

 
 کتیبه های سنگ قدمگاه -1تصویر 
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میلیمتر تجاوز نمی کند. بهره گیری از  5کلیه نقش ها با ابزار نوک تیزی شبیه سنگ چخماق یا تیشه بر رویۀ سنگ ها نقر شده، عمق نقش ها از 

نگاره ها نشان می دهد که نقوش صخره ای خانیک در یک بازۀ زمانی طوالنی ایجاد شده اند. کیفیت نقش ها و میزان سبک های مختلف در نمایش 

 نیز متفاوت است. برخی بسیار پخته و هنرمندانه نقش بسته اند و برخی ساده و ابتدایی می باشند.  فرسایش نقوش در بخش های مختلف دره

 

 قدمت

آزمایشگاهی چون تاریخ -اگرچه روش های علمی موضوعی بحث برانگیز است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. تعیین قدمت سنگ نگاره ها،

کلسیت روی نقوش، تخمین مدت زمان ریزفرسایش ها، تاریخ نگاری میکرو ارگانیسم های سطح سنگ نگاره ها، پرتونگاری اشعه  93نگاری کربن 

مورد آزمون قرار گرفته اند، ولی هر یک دارای مشکالتی در زمینۀ ارائۀ دقیق قدمت سنگ  شده استفاده سنگیِ و تاریخ نگاری ابزارهای (XRF)ایکس 

از آنجا که اغلب نقوش صخره ای در خارج از بافت های استقراری واقع شده اند، برقراری ارتباط آنها با  .(Bednarik 8191)نگاره ها می باشند 

به دوره ای مشخص، امکان پذیر نیست. از طرف دیگر خالقان نقش برجسته ها، عموماً انسان هایی بوده اند که طی فرهنگ جوامع یکجانشین متعلق 

د. با این ناقامتی موقت در پای تخته سنگی به خلق تصویری بر سینه سنگ دست یازیده و زمان بیتوتۀ آنها در حدی نبوده که اثری پایدار برجای نه

جانوری و ابزارهای نقش شده می توانند تا حدودی راهگشای تاریخ نگاری نقوش  گونه هایتیبه ها، سبک های هنری، وجود نشانه هایی همچون ک

را به  خانیک می تواند احتمال تعلق کتیبه های سنگ قدمگاه« یا حسن»و « یا علی»صخره ای باشد. بهره گیری از خط ثلث و مضامین شیعی چون 

مذهب تشیع یعنی دورۀ صفوی یا بعد از آن تقویت کند. اما نگاره های حیوانی و انسانی که بر روی صخره های سنگ زمان رواج خط ثلث و اعتقادات 

ز دوران پیش قدمگاه نقر شده اند، بازه زمانی گسترده ای را نشان می دهند. مطالعۀ نقوش مشابه در نقاط مختلف ایران نشان می دهد که این نگاره ها ا

سال اخیر توسط جمعیت هایی از کشاورزان یا چوپانان نقش می شده اند. با این وجود اجرای سبک های مختلف در نقوش سنگ از تاریخ تا یکصد 

 های میانی و باالیی درۀ سنگ قدمگاه نشان دهندۀ اختالف در اندیشه، سبک هنری و در نتیجه دوره ای است که خالقان این آثار می زیستند. 

 

 نتیجه گیری

اده که از گذشته و کشاورز را در آن مکان فراهم آورده و به آن اقوام انگیزه می د ری، گیاهی و جانوری درۀ خانیک امکان حضور اقوام دامدابافت اقلیم

ۀ آبرفتی درۀ خانیک ساکن شوند و به کشاورزی و دامداری بپردازند. بنابر این سنگ نگاره های قدمگاه به خوبی می توانند شیوهای دور در بستر 

بدون شک همزمان با کشاورزی و بهره گیری از آب فراوان و زمین های حاصلخیز، زندگی مردم و نیز توجه آنها به منابع غذایی حیوانی را نشان دهند. 

یک و مراتع متراکم گروهی از اهالی خانیک به شکار اشتغال داشته اند و از گله های بزهای کوهی به عنوان منبع تأمین پروتئین بهره می بردند. درۀ خان

 و چشمه های جوشان آن هدف جمعیت بزها و قوچ های وحشی بوده که در کوهستان های پیرامون می زیستند. این جانوران که برای تأمین آب مورد

سنگ قدمگاه یکی از این  نیاز خود چاره ای جز ورود به دره را نداشتند آسان ترین راه را برای دستیابی به چشمه های پایین دست بر می گزیدند. درۀ

ه های راه ها بود. شیب مالیم تر این دره نسبت به دره های مجاور امکان تردد را در مسیر شیب دار کوهستان آسان تر می کرد. از طرف دیگر، صخر

این دو عامل در کنار یکدیگر  کوچک و بزرگی که در دامنه های دره سنگ قدمگاه وجود داشت، کمینگاه های مناسبی برای شکارچیان فراهم می آورد.

به  سبب شده بود که شکارچیان خانیک، بهترین فرصت را برای شکار یافته و برای مدتی در کمین بزهای کوهی در پشت صخره ها پنهان شوند. نگاهی

که پشت به مسیر تردد حیوانات  موقعیت سنگ نگاره ها، روایت فوق را مستند می سازد. تمام سنگ نگاره ها در وجهی از صخره ها ایجاد شده اند

حضور حیوانی مثل داشته اند. شکارچیان در مدت زمان انتظار، به خلق نقش های مختلف از آنچه در ذهنشان جریان داشته می پرداختند. در این میان 

گیری از سبک های منحصر بفرد در خلق  و بهره پلنگ، در میان نقش ها تغییر اقلیم و فقدان جمعیت های حیوانی را امروزه در منطقه نشان می دهد

هر یک از نقوش سنگ نگاره های خانیک، راوی گزاره ای از تاریخِ  برخی نقوش، حاکی از تکوین الگوی هنری ویژه ای در درۀ خانیک می باشد.

 اقلیم و جغرافیای خانیک در طول زمان می باشند.فرهنگ، معیشت، 
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