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نگاران سراوان
بنیان های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگنگارههای د ّره
ِ

*

زهرا حسینآباد ی** ،1ژیال صفورا

2

1د انشیار گروه پژوهش هنر د انشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهد ان ،ایران.
2کارشناس ارشد پژوهش هنر ،د انشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهد ان ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،97/6/4 :تاریخ پذیرش نهایی)98/3/7 :

چکید ه
نگاران سراوان یکی از مناطق برجستۀ سنگنگارهای د ر ایران بود  ه که مملو از نقوشی است که با ظرافت
  رۀ
ِ
دّ
بر د  ل صخرهها ّ
حک شد  ه است و رگههایی از پیشزمینههای اعتقاد ی و نماد  ین د ر اکثریت نگارهها به چشم
ِ
میخورد  .این پژوهش با هد ف بررسی و
  رۀ نگاران سراوان و د  الیل اعتقاد یِ
شناخت نماد شناسانۀ سنگنگارههای د ّ
ایجاد نقوش از سوی مرد  م بد ویِ آن سامان انجام شد  ه و به د نبال پاسخگوئی به این سئوالها است که :بیشترین
تصاویر ّ
حک شد ه بر صخرههای این د ّره ،از چه نوعی بود ه و مبتنی بر چه بنیانهای نماد ین و اعتقاد ی ترسیم
شد هاند ؟ روش تحقیق ،توصیفی تاریخی بود ه و د  اد  ه ها از طریق بررسی مید  انی و ثبت مشاهد ات نگارند گان و
  رۀ نگاران ،به سه گروه
نیز به روش اسناد ی ،گرد آوری و تحلیل شد  ه اند  .یافتهها نشان مید  هد که نگاره ها د ر د ّ
جانوری ،انسانی و هند  سی تقسیم می شوند که نقوش جانوری بیشترین فراوانی را د ر بین سایر نقوش و نگارهها
نقش برجستهای د  ر طراحی نقوش د  اشته و به طور عمیقی با نحوۀ زیست
د ارد  .زمینههای نماد ین و اعتقاد یِ ،
و باورهای فکریِ مرد  م منطقه د  ر آن زمان مرتبط بود  ه است .ضمن اینکه ،بسیاری از بنیانهای اعتقاد ی که د ر
فعلی منطقه ،بوضوح قابل مشاهد  ه است.
هنر صخرهنگاریِ آن د وره نقش مؤثری د اشتهاند  ،د ر زند گی ساکنان
ِ
واژه های کلید ی
  ره نگاران ،سنگنگاره ،نقوش ،نماد  ین ،اعتقاد ی.
دّ

*
  ره نگاران
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسند  ه د  وم با عنوان «بررسی زمینههای نماد  ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگنگارههای د ّ
سراوان» با راهنمایی نویسند  ه اول میباشد .
** نویسند  ه ی مسئول :تلفن ،09151906152 :نمابر.E-mail: hosseinabadi_2007@yahoo.co.uk ،054-31136481 :
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مقدمه

به عقید  ۀ بسیاری از پژوهشگران ،هنر صخرهای نمونۀ بارز یک
هنر جهانی است که قد مت آن به اعماق تاریخ بشر بر میگرد د و
اغلب این هنر را جزو مهم ترین شاخههای هنرهای تجسمی تلقی
کرد  هاند که نخستین جلوههای شناخته شد  ه از حس زیباشناختی
و طبع هنری اجد  اد انسان را د  ر نقاط مختلف د  نیا به نمایش
میگذارد (هاشمی     زرجآباد  .)162  ،1392،فرهنگهای گذشته د  ر
طول هزاران سال ،سیستمها و نگارههای نماد ینی را به مثابه یک
رسانه ارائه کرد  هاند  ،از قبیل هنر سنگنگارهای ،تزیینات سفالی و
سایر اشکال فیزیکی( .)Hardtke, 2017, 22د  ر این میان ،مکانهای
سنگنگارهای شامل برخی از بزرگترین آثار هنری د  ر جهان هستند
که از منظر فرهنگی ،تصاویر زیباییشناختی و معنویِ قد  رتمند ی را
د ر خود جای د اد هاند  .این هنر ،شامل نقاشیها ،طرحها و ح ّکاکیهایی
  رهها و بر روی تخته سنگها و سطوح صاف و
است که د  ر غارها ،د ّ
هموار نقش بست ه و آرشیوی از هنرهای بومی و مسیری به تاریخ حد ود
د ه هزار سال قبل است که به عنوان جزء مهمی از تاریخ هنر جهان
شناخته شد ه است .د ر این هنر ،جنبههایی از مراسم ،اعتقاد   ات و تاریخ
د  ر شکلی بصری ثبت شد ه که یاد آور مهارتهای هنری و سیستم
اعتقاد یِ پیچید  هی مرد مان د ر عصر باستان است .آنها شواهد  sی از
هزاران سال تعامل فرهنگی بومیان یک منطقه با یکد یگر ،با سایر
موجود ات و محیط اطرافشان هستند ( )Agnew et al, 2015, 6و
قرارگیریشان د ر مناظر سنگی ،به انسانها اجازه مید هد تا اطالعات
را از نسلی به نسل د یگر منتقل کنند  .با استفاد ه از این تصاویر ،تجربه
و د انش بشر د ر بین افراد  ،گروهها و حتی نسلهای مختلف میتواند
مورد ارزیابی قرار گیرد (.)Brady & Tacon, 2016, 4
با توجه به قد مت نقوش صخرهای که طیف گسترد های از د ورۀ

پارینهسنگی تا د ورۀ معاصر را د ر بر میگیرد  ،برای روشن کرد ن محتوا،
معنا و قد مت هر یک ،آنها را از جنبههای مختلف ،نظیر باستانشناسی،
مرد مشناسی ،هنر ،نشانهشناسی ،زیستشناسی ،تاریخ ،جامعهشناسی،
تاریخ زبان و هنرهای تاریخی و
تاریخ فرهنگ،
نماد شناسی ،اسطوره،
ِ
ِ
تزیینی ،مورد پژوهش قرار مید هند (ناصریفرد .)16  ،1386 ،
شرقی ایران
د ر این میان ،استان سیستان و بلوچستان د ر جنوب
ِ
غنی فرهنگی ،همانند سایر بخشهای کشور ،د ارای آثار و
به د لیل بار ِ
شواهد تاریخی و هنریِ فراوانی است که همواره مورد توجه محققان
فرهنگی
قرار گرفته است .د ر این راستا به یکی از مهم ترین د اد ههای
ِ
برجای ماند ه یعنی سنگنگارهها پرد اخته شد ه است .چرا که این نقوش،
میتواند اطالعاتی ارزشمند د ربارۀ تاریخ ،هنر و مرد مشناسی د ر اختیار
ما قرار د هند و از همه مهمتر ،د ر بررسی روند تط ّو ِر شیوههای هنریِ
فن و مهارتِ نگارگری ،به انگیزهها و اید ههای نگارگر از آفرینش نقوش
و د ر نهایت د ستیابی به تفاسیر نزد یک به واقعیت از د ورانهای قبل
از تاریخ تا د وران حاضر پی برد  .لذا د ر این پژوهش با فرض اینکه
طراحی نقوش
نگرشهای اعتقاد یِ مرد م منطقه د ر شیوۀ ترسیم و
ِ
تأثیر شایانی د اشتهاند  ،به بررسی نمونههایی از آنها پرد اخته شد ه
است .سؤاالت مهمی که این پژوهش به د نبال پاسخگویی به آنها بود ه
است ،عبارت اند از:
 .1مهم ترین و بیشترین نقوش بکار رفته د ر سنگنگارههای
د ّره نگاران سراوان ،از چه نوع میباشند ؟
 .2نقوش ّ
حک شد ه بر صخرههای د ّره نگاران سراوان ،مبتنی بر
چه بنیانهای اعتقاد ی و نماد ینی بود ه و هد ف از ترسیم آنها چه
بود ه است؟

معرفی حوزۀ مورد مطالعه

د ارای اهمیت بیشتری از سایر مناطق است .د ّرۀ نگاران د ر حد ود 36
کیلومتری شمال غربی روستای ناهوک و  75کیلومتری شهر سراوان
واقع است(تصویر .)1این سنگنگارهها که د ر محد ود ۀ این د ّره به بیش
از هزاران نقش میرسد  ،د ر نوع خود بینظیر هستند و میتوان از آن
به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای سنگنگارهای د ر ایران با
قد متی کهن یاد کرد  .د ر نقوش این سنگنگارهها ،انسانها د ر تالش
برای معاش و همکاری با هم د ر شکار و جنگ با جانوران د رند ه
نشان د اد ه شد هاند و بنابراین ،این نقوش توسط انسان عصر شکار
کشید ه شد هاند و بیانگر آرزوها و تمایالت آنها برای زایش و افزایش
شکار د ر شکارگاهها و موفقیت د ر شکار و جسارتآفرینی د ر نبرد با
طی قرنها و هزارهها بخاطر
د رند گان است .از آنجا که نقشها د ر ِ
اثربخشی بیشتر،
اکسید ه شد ن و هوازد گی ،رنگ میباختهاند  ،برای
ِ
روی صخرهها و نقوش ،اشکال تازهای را ّ
ّ
حک میکرد ه یا حکاکیهای
قد یم را از نو بازآفرینی و آشکار میکرد ند تا با زند ه نگه د اشتن این
فراوانی آن ایجاد نمود ه و وسیلۀ غلبه بر
آثار ،تسهیالتی د ر کار شکار و
ِ
حیوانات وحشی را فراهم سازند (سپاهی.)8-9  ،1386 ،

سراوان به عنوان یکی از شهرستانهای سیستان و بلوچستان با
قد متی کهن ،گنجینهای بزرگ از آثار تاریخی و باستانی را د ر د ل
خود جای د اد ه است و انسان با د ید ن این آثار بیمثال و کهن ،به
باستانی این شهر پر
گذشتهای د ور سفر میکند ؛ از مهم ترین آثار
ِ
رمز و راز ،سنگنگارههای زیبای آن است .این سنگنگارهها که د ر
گوشه و کنار این شهرستان همچون نگینهای زیبا مید رخشند یاد گار
روزگاران باستان است .با این حال هنوز مشخص نیست این نقوش
توسط چه کسانی روی این صخرهها کند هکاری شد ه ا ّما آنچه محرز
است این نقوش توسط انسانهایی اند یشمند طراحی شد ه که همۀ
اتفاقات و روید اد های مهم د وران خود را بر سنگها ثبت کرد هاند
تا آیند گان را از روزگار خود و آنچه بر آنها سپری شد ه آگاه سازند
گی پر فرازونشیب آنان است .د ر رشته کوه
زیرا که این آثار گواه بر زند ِ
سیاهان که از محد ود ۀ تفتان د ر خاش آغاز و تا د رون کشور پاکستان
امتد اد د ارد  ،آثار سنگنگارهایِ فراوانی شناسایی شد ه که د ر این میان،
د ّره نگاران به د لیل تنوع ،تعد د  ،گسترد گی و تکنیک ایجاد ِ نقوش،
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بنیان های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگنگارههای د ّره
ِ

جلوههای نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش صخرهای
نماد به ساد گی چیزی است که به جای چیز د یگر به کار میرود
و نشانۀ آن است یا بر آن د اللت د ارد  .به نظر میرسد که گرایشی
طبیعی برای ایجاد نماد   ها به شیوهای که میاند یشیم و د ر هنر ما باید
انعکاس یک ویژگی عمیق روان بشری باشد د اشته باشیم .نماد د ر هنر
د ر سطوح مختلف و بر طبق اعتقاد ات و رسوم اجتماعی که الهامبخش
هنرمند است عمل میکند (هال .)14  ،1380 ،د ر هنر انسانهای اولیه،
آنچه که بین تصویر و سوژۀ ماد ّیِ خارجی ایجاد ارتباط میکرد  ،به
هیچ وجه واسطههای ماد ّی نبود بلکه نوعی ارتقاء و ایمان به نیروهای
ب این نوع ارتباط بود ند  .عالوه بر این ،انسان
ناد ید نی بود که
مسب ِ
ّ
اولیه فکر میکرد با مصور کرد ن شکل یک حیوان ،روح آن را د ر
استیالی خود قرار مید هد  ،چرا که بین روح و جسم تفاوت قائل بود ه
و تمام ماهیت و هویت یک حیوان را د ر ماد یّت او جستجو نمیکرد .
به تعبیری اگر انسان اولیه تصویر جانوری را د ر اختیار مید اشت د ر
واقعی آن جانور نیز تحت استیالی اراد هی آن فرد قرار
حقیقت وجود
ِ
ِ
میگرفت .انسانها د ر بد و برخورد با طبیعت وحشی ،از بخشی آغاز
خاص انسانی منطبق بود ه و
کرد ند که آن بخش با نیازهای آن د ورۀ
ِ
طبیعت وحشی و الیتناهی ،انسان را به سوی بهرهوریِ هر چه بیشتر،
اغوا و تحریک میکرد و از همان آغاز ،د ریافت که میباید روح وحشی
طبیعت را متناسب با نیازهای خود رام کند و استفاد ه انسانهای اولیه
از حیوانات وحشی ،به مرور سبب شد تا جنبۀ قد سی و معنوی برای
ایان حیوانی و توتمپرستی از اولین انحرافاتی
حیوانات قائل شوند و خد ِ
1
است که از سرچشمۀ زالل پرستش منشأ گرفته است  .زیرا حیوان
رابطۀ مستقیمی با رفع نیازهای آنها د اشت .از این روی ،حیوان
به عنوان مابهازای تمام طبیعت ،د ر برابر چشم انسان اولیه ،معرفی
شد و پرستش خد ای طبیعت د ر تجلّی صوری حیوانات متجلی گشت
که ظهور هنر د ر تقویت معنویِ مجامع ،سهم بهسزائی د اشت(کیانی،
.)14  ،1393

نقوش جانوری
د ر منطقۀ نگاران ،نقوش جانوری بیش از سایر نقوش به چشم
میخورد  .از آن جمله ،شتر ،گاو ،خر وحشی ،اسب ،حیوانی شبیه

تصویر  -1نمایی ک ّلی از د ّره نگاران-سراوان .مأخذ(:بزّی و حاتم)9 ،1392 ،

مورچهخوار با خرطوم بلند  ،گربهسانان ،سگسانان و مار ،برخی
از حیواناتی هستند که نقوش آنها بیشتر قابل مشاهد ه است.
نقوش د ّرۀ نگاران بهصورت ساد ه و استیلیزه و برخی
فرمی
ویژگی های
ِ
ِ
هم هنرمند انه و با نمایش جزئیات بیشتر همراه است .این نقوش
عمد تاً د ر شکارگاه یا چراگاه به نمایش د رآمد ه اند  .نقوش جانوری
به صورتهای سواره و یا منفرد تصویرسازی شد ه اند  .د ر حالت سواره،
عمد تاً صحنه های شکار د ستهجمعی به تصویر کشید ه شد ه و از این
رو ،پویایی و تحرک خاصی د ر این نقوش قابل مشاهد ه است .نکته مهم
د یگری که د ر نقوش د ّره نگاران وجود د اشته و به نوعی وجه تمایز
نقوش جانوری این منطقه با سایر مناطق ایران میباشد  ،نمایش اند ام
نرینگی د ر حیوانات ،آنهم د ر اند ازههای اغراقآمیز و تقریباً غیرواقعی
است .د  ر مصاحبه با پژوهشگران محلی ،د  و د  ید  گاه د ر این زمینه مطرح
شد  .د ستهای اعتقاد د ارند که برجسته کرد ن اند ام نرینگی د ر اد بیات
محلی ،نشان قد رت ،شجاعت و د الوری است .و د ر رابطه با تأیید این
اد عا ،بیان شد که ضربالمثلهایی محلی که همسویی زیاد ی با این
موضوع د اشته د ر منطقه رواج د ارد  .از سویی ،برخی اعتقاد د ارند که
شکارچیان منطقه با نقش کرد ن اند ام نرینگی میخواستهاند این پیام
را منتقل کنند که فقط مباد رت به شکار حیوانات «نر» مینمایند  .د ر
ِ
اهمیت حفظ نسل
انتقال پیامی بود ه است که محتوای آن از
واقع ،این
ِ
حیوانات حکایت میکند .

بز کوهی
بز به صورت استیلیزه و با پیامی نماد ین د ر فرهنگهای مختلف
به کار میرود (شوالیه و گربران .)93    ،1385     ،ﺑﺰﮐﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺥﻫﺎﻱ
ِ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭﮔﺮﺩﻥ ﺑﺎﺭﻳﮏ ﻧﻮﺩ ﺩ ﺭﺟﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩ ﺭ
ﻣﻌﻨﻲ ﺩ ﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
هاﻱ
ه
ﺳﻨﮓﻧﮕﺎﺭ
ِ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ(ناصریفرد  .)133   ،1386    ،د ر
ﺁﺏ ،ﺯﺍﻳﻨﺪﮔﻲ ﻭ
ِ
سنگنگارههای د ّرۀ نگاران ،نقش این حیوان به وفور قابل مشاهد ه
است .فراوانی این نقش میتواند حاکی از اهمیت ویژهای باشد که
این حیوان برای مرد م منطقه د اشته و هنوز هم د ارد  .بهطور کلّی،
فراوانی
برای مرد م ایران به ویژه د ر مناطق کوهستانی و عشایری،
ِ
ِ
اهمیت آن د ر شیوه معیشت و همچنین ساختار
این حیوان ،نشان از
بومی ایران بود ه و د ر مناطق
اعتقاد یِ آنان د ارد  .این حیوان شکا ِر
ِ
صعبالعبور و کوهستانی تابآوری زیاد ی د ارد  .از همین روست که د ر
رشته کوه سیاهان ،بیشترین تصاویر حیوان ،مربوط به بز است .عالوه
فراوانی نعمت ،زایند گی و استمد اد برای
بر جنبۀ معیشتی ،بز نماد
ِ
نزول باران بود ه است .د ر منطقۀ نگاران ،نقوشی از این حیوان قابل
مشاهد ه است که د ارای شاخهای بلند  ،هاللی و به عقب برگشته است.
به گونهای که شاخ حیوان از فرق سر تا انتهای بد ن همانند هالل ماه
امتد اد د ارد  .همچنین د ر مناطق عشایریِ اطراف د ّره نگاران ،تا همین
گذشتههای نزد یک شاخ این حیوان بر سرد ر خانهها و حتّی د ر د رون
خانهها نصب میشد ه است .از این رو ،جنبۀ نماد ین این حیوان با
فراوانی نعمت و نزول باران سنخیت بیشتری د ارد .
محوریت برکت،
ِ

اسب
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اسب د ر اند یشۀ ایرانیان ،ویژگی اهورایی د اشته و د ر اسطورهها به
یاریِ آنها پرد اخته است .همچنین خلقت اسب به منزلۀ کمالبخشی
به شخصیتهای اسطورهای و قهرمانان بود ه است(جعفری د هقی،
 .)54  ،1382د ر جنگها و مأموریتهای مهم از این حیوان استفاد ه
ایرانیان باستان ،ارزش این
میشد  .به همین علّت است که د ر نزد
ِ
حیوان ،نجیب شناخته شد ه و د ر پرورش و پرستاریِ آن کوشید هاند .
ینی بسیاری از تمد نها ،اسب مقامی شامخ
د ر اسطورهها و مراسم د ِ
د ارد و د ر وهله اول ،نماد خورشید بود و گرد ونۀ او را میکشید و برای
خد ایان خورشید قربانی میشد (هال .)24  ،1380 ،نقش اسب د ر میان
نقوش نگاران زیاد د ید ه شد ه و اکثرا ً با سوار به تصویر کشید ه شد هاند .
البته د ر حالت منفرد هنرمند انهتر و با جزئیات بیشتری همراه بود ه و
مشابه سایر نقوش حیوانی ،آلت نرینگی د ر اسبها مشهود است .اسب
د ر نماد های ایرانی جایگاه مهمی د ارد چرا که به عنوان نماد قهرمانان،
شجاعت ،قد رت و سرعت تلقی شد ه و اهمیت آن به ویژه د ر نبرد ها،
جایگاه ویژهای به این حیوان د ر نماد شناسی ایرانی د اد ه است.

شتر
این حیوان قبل از هر چیز ،مرکبی است برای عبور از بیایان و به
برکت آن میتوان به مرکز ناپید ا یعنی به جوهر الهی رسید (شوالیه و
گربران .)40  ،1385 ،شتر د ر افسانههای قرون وسطایی نمونۀ اعتد ال
و میانهروی و به سبب استعد اد ش د ر حرکت طی چند ین روز بد ون
آنکه آبی بیاشامد  ،نمونۀ فروتنی است .زیرا بر طبق رساالتِ مربوط
به حیوانات ،شتر بر زمین زانو میزند تا بار را بر او حمل کنند (هال،
 .)61  ،1380د ر منطقۀ نگاران و بهطور کلّی ،استان سیستان و
بلوچستان ،این حیوان به وفور یافت میشود و د ر حال حاضر علی رغم
خشکسالیهای مد اوم د ر منطقه ،گلههای شتر د ر مناطق مختلف
معیشتی
استان پرورش د اد ه میشوند  .از این رو ،د ارای ارزش و اهمیت
ِ
فوقالعاد های بود ه و بر همین اساس ،د ر بین مرد م منطقه از احترام و
اهمیت خاصی برخورد ار میباشد  .چرا که نماد مقاومت د ر شرایط آب
هوایی سخت بود ه و حضور این حیوان د ر منطقه به نوعی با آد اب
و
ِ
گی مرد م د ر هم آمیخته است .د ر مراسم عروسی
و رسوم و نوع زند ِ
عشایر منطقه ،شتر کاربرد انتقال د اماد به خانه عروس را د اشته و از
بومی مرد ِم این سامان د ارد .
این منظر ،جایگاه مهمی د ر فرهنگ
ِ

مار

مار اگر د ر شکل جریان آب نمایش د اد ه شود نماد آب و نشانۀ نیکی،
فراوانی و حاصلخیزی است(هینتس .)46  ،1371 ،این جانور خزند ه از
اد وار پیش از تاریخ به طور گسترد های مورد پرستش بود و یک نماد
د ینی با مفاهیم وسیع و متنوع به شمار میرفت .از همان روزگاران
نخستین به پرستش خورشید وابستگی د اشت .به نظر میرسید که
با پوستاند ازیِ اد واریِ خود مانند خورشید تجد ید حیات میکند
و بنابراین نماد مرگ و تولد ِ د وباره است .با وجود این ،چون طبیعتاً
وابسته به زمین بود یک خد ای زیرزمینی و د شمن خورشید -خد ا به
شمار میرفت و میتوانست موجب آسیب و مرگ شود  .بنابراین آن را
گی
با تقد یم هد ایا آرام میکرد ند (هال .)93  ،1380 ،تصویری از خزند ِ

مار با پیچشهای متعد د  ،د ر نقوش صخرهایِ نگاران مشاهد ه شد ه
است .باور غالب بر این است که پوستاند ازیِ مار نماد تجد ید حیات
بود ه و بر این اساس ،عمد تاً آن را به عنوان نماد مرگ و تولد د وباره
تفسیر میکنند  .د ر ایران باستان ،نماد مار را نشانهای از آب(با توجه به
حرکات موجی شکلش) ،رود  ،باروری و حاصلخیزی مید انند  .همچنین
د ر منطقۀ مورد پژوهش ،اعتقاد بر این بود ه و هست که هر جایی مار
باشد  ،مریضی کم تر است .بیمار یعنی مریض ،و ساکنان منطقه د ر آن
اکی نقش مار ،به نوعی میخواستهاند به هر کسی که وارد
زمان با ح ّک ِ
منطقه میشود اطالع د هند که د ر آن محد ود ه مرض کم تر است.

گاو
گاو نر به نماد ثور وابسته است .این نماد از جهت تاریخی و
روانشناختی بسیار پیچید ه است .گاو نر د ر روایات مذاهب نهانگرایانه،
نشانهای است که ساکنان د ورترین نقطههای شمالی جهان به عنوان
توتم د ر تقابل با اژد های سیاهپوستان به کار میبرد ند و با تور پسر
آسمان و جنگل برابر بود  .این نشانه د ر اصل ،رمز برتری پستاند اران بر
خزند گان یا برتری آریاییها بر سیاهان شمرد ه میشد  .البته این امکان
وجود د ارد که گاو نر نخستین بار و پیش از همه ،نماد ی منسوب به
ماه بود ه بد ان سبب که از جهت علم ریختشناسی و شباهت شاخهای
آن به هالل ماه(ماه نو) با ماه یکسان انگاشته شد ه است .حال آنکه
میبایست پس از شیر ،د ومین نماد خورشید ی بود ه باشد (سرلو،
.)643  ،1388
د ر د ّرۀ نگاران نقوشی از گاو قابل مشاهد ه است که د ارای د و ویژگی
برجسته است .یکی اینکه د ارای شاخ کام ً
ال هاللی شکل بود ه و د یگری
اینکه اند ام نرینگی(که همان نماد قد رت و شجاعت بود ه) به وضوح
حیوانی این منطقه ،اند ام
قابل مشاهد ه است .البته د ر اکثر نگارههای
ِ
ً
نرینگی جانوران به شکل واضح و د ر اند ازههای تقریبا غیر واقعی
ترسیم شد ه است.

سگ
سگ یکی از حیواناتی است که د ر اساطیر و مذاهب برخی از
ملل نیز مورد احترام قرار گرفته و جنبههای نماد ین یافته ،همچنین
د ر د ین زرتشتی و میان ایرانیان باستان ارزش و جایگاه ویژهای
د اشته است .به موجب اخبار قد یم و مورخان یونانی چون استرابو و
هرود وت ،2میان کاسپیها سگ از احترام و تقد س فوقالعاد های
برخورد ار بود ه و مقام حقوقی چون انسان د اشته است(رضی،
 .)370  ،1384د ر همۀ د استانها و افسانههایی که د رباره سگ بیان
شد ه ،این حیوان مجموعهای از نماد های پیچید ه ،اما شفابخش ،وفاد ار
و راهنمایی است که شکار و مرگ را به نمایش میگذارند و با لیس
زد ن ،قد رت پاکیزهسازیِ خود را آشکار میسازد  ،گویی نگهبان مرز
میان خود آگاهی و ناخود آگاهی است(مهد وی.)56  ،1379 ،
نقش سگ د ر نقوش صخرهای منطقه ،به میزان زیاد قابل مشاهد ه
است .د ر حال حاضر نیز د ر مناطق روستایی و عشایری به ویژه برای
کشاورزان و د امد اران ،سگ حیوانی مورد عالقه است .چرا که د ر
حیاط بسیاری از خانههای روستایی ،سگ نگهد اری میشود  .با توجه
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نگاران سراوان
بنیان های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگنگارههای د ّره
ِ

جانوری سنگنگارههای د   ّره نگاران.
جد  ول  -1بنیانهای اعتقاد  ی و نماد  ین د  ر نقوش
ِ

نقوش حیوانی:

نقوش حیوانی عمدتاً حیواناتی هستند که یا برای مقاصد مختلف از قبیل حمل و نقل ،بارکشی و ...مورد استفاده قرار میگرفتهاند یا حیواناتی که
جنبه شکار داشته اند .از این رو ،جنبه تقدس برای ساکنین آن زمان داشته و به همین دلیل بیشترین تصاویر مربوط به این قبیل حیوانات است.

بز

 شناخته شده به عنوان حیوان ملّی ایران دارای بیشترین فراوانیِ نقوش در درّه نگاران امید به باروری و برکت ،طلب باران و رحمت و نمادی از ماه-فراوانیِ آن نشانه اهمیت در زندگی و اعتقادات مردم ساکن در منطقه

اسب

 اکثراً با سوار به تصویر کشیده شده است در حالت منفرد هنرمندانه و با جزئیات بیشتری همراه است نماد شجاعت ،سرعت ،قدرت و قهرمانان اهمیت این حیوان بیشتر در جنگها و مأموریتهاست -در تصاویر نگاران ،عمدتاً با برجسته شدن اندام نرینگی همراه است

شتر

 ترسیم نقش شتر به صورت دو کوهانه و تککوهانه ایفاء کردن نقشی اساسی در زندگی مردم منطقه کاربرد این حیوان در آیینهای فرهنگی منطقه نماد مقاومت مردم منطقه در شرایط آب و هواییِ سخت -نمونه اعتدال ،میانهروی و فروتنی

گاو

 دارای شاخهای کامالً هاللی شکل در برخی موارد ،با کوهان ترسیم شده است اندام نرینگی به وضوح قابل مشاهده است -پایداری ،باروری ،حاصلخیزی و ماه از مهمترین جلوههای نمادین این حیوان است

مار

 تصاویر این حیوان با پیچشهای متعدد پوستاندازیِ آن نماد تجدید حیات است نماد مرگ و تولد نیز تفسیر میشودبا توجه به حرکات موجی شکل ،نشانهای از آب ،رود و حاصلخیزی است
 -از ادوار پیش از تاریخ ،مورد پرستش و نمادی دینی با مفاهیم وسیع بوده است

سگ

 در میان نقوش نگاران ،به وفور به چشم میخورد حیوان مورد عالقه بومیان منطقه کاربرد نگهبانی و حراست ،بهویژه در مناطق روستایی و عشایری -وفاداری ،مهمترین جلوه نمادین این حیوان است

70
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،25شماره  ،2تابستان ۱۳۹۹

به اینکه سگ کاربرد تغذیهای برای صاحبان خود ند اشته ،عمد تاً به
منظور نگهبانی و حراست از آن استفاد ه میشد ه و از همین روست که
حراست ،نگهبانی و وفاد اری ،تفسیر قویتری برای نماد پرد ازی این
حیوان د ر هنر صخرهایِ منطقه است.

نقوش انسانی
انسان سوار بر حیوانات و یا د ر حال شکار

آیین همبستگی میان مرد م منطقه بود ه است .بسیاری از پژوهشگران
محلی اعتقاد د ارند که ترسیم این نقوش ،به منزلۀ نشان د اد ن آیین
همکاری و تعاون است .د ر زند گی انسانهای معاصر منطقه نیز به وفور
میتوان جلوههایی از تعاون و همکاری را د ر فعالیتهای کشاورزی،
د امد اری ،ازد واج جوانان و ساخت مسکن مشاهد ه کرد .

انسان بالد ار

نقوش انسانی د ر د ّره نگاران عمد تاً به صورت تابلوهایی انبوه
از تصاویر قابل مشاهد ه است که د ر حالتهای مختلف ،هنرنمایی
شد هاند  .برخی از این تصاویر صحنههایی از نبرد و جد ال انسانها با
یکد یگر و یا د ر حال شکار را نشان مید هند  .د ستهای د یگر ،به نظر
میرسد روایتگر برخی از آیینهای مذهبی و د ینی باشند که د ر میان
بد ویان ساکن د ر منطقه رواج د اشته است .همچنین برخی از نقوش که
صحنههایی از شکار د ستهجمعی را روایتگری مینمایند  ،تفسیری از

ﺑﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻋﻼﻣﺖ اﻳﺰد ي د ر ﻫﻨﺮ ﻗﺒـﻞ
از اﺳﻼم د ر آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ي ﺑـﺮ روي ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن ﻳـﺎ ﺣﻴـﻮان ﻳـﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ات ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻴﻮان و ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺴﺎن د ﻳـﺪه ﻣﻲﺷـﻮد  .ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ اﺳـﻨﺎد
ﻣﺼﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲد ﻫﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار د ر ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺮ ،ﻳﻮﻧـﺎن ،اﻳـﺮان
و ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ د ﻳﺪه شد ه و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎد ﺻﺮﻓﺎً اﻳﺮاﻧـی ﺑﺎﺷـﺪ.
ا ّﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ،منشأ آن ﻗﻄﻌـﺎً ﺑـﻪ اﻳـﺮان و ﺑـﻴﻦاﻟﻨﻬـﺮﻳﻦ ﺑـﺎز
ﻣﻲﮔﺮد د (جعفری و د یگران .)24  ،1386 ،د ر د ّرۀ نگاران تصویری از

انسانی سنگنگارههای د   ّره نگاران.
جد  ول  -2بنیانهای اعتقاد  ی و نماد  ین د  ر نقوش
ِ
نقوش انسانی:

نقوش انسانی به نسبت نقوش حیوانی کمتر است .با توجه به عمده فعالیت مردان آن روزگار برای امرار معاش که از راه شکار بوده است ،نقوش
انسانی عمدتاً در حال شکار و نبرد با حیوانات به تصویر کشیدهاند و نقوش انسان منفرد به ندرت دیده شده است.

شکار و
سوار

انسان
بالدار

زایمان

ردّ دست

 یکی از پرتعدادترین تصاویر در درّه نگاران نشان دادن آیین همکاری و تعاون نقش شکار و شکارگری از قدیمیترین و رایج ترین نقوش مورد استفادهبشر بوده است.
 دستهای نشانگر نبرد انسانها با یکدیگر و یا شکار حیوانات توسط انسانها هستند
 برخی از این تصاویر ،نمایانگر آیینهای دینی و مذهبی هستند معموالً در بلندای صخرهها حکّاکی شده است به نسبت سایر نقوش ،تعداد کمتری از این نقش مشاهده شده است شاید نشان از آرزوی پرواز و نقش فرشتگان برای استمداد باشد نمادی از قدرت ،محافظت و عالمت ایزدی شناخته شده استبرای نشان دادن جلوه های نمادین ،عمدتاً بر بدن انسانها یا حیوانات ح ّ
ک
شده است

 نقشی از انسان به صورت منفرد در درّه نگاران دیده میشود که به نظرمیآید نمایش زایمان باشد.
 اعتقاد غالب بر آن است که این نقوش ،چرخه طبیعت و تولد را بهمعرض نمایش گذاشتهاند.
 نمایش زن در حال زایمان بخشی از آیین پیش از تاریخ است که چرخهطبیعت و تولد را ستایش میکرده است.
 تصویر کردن این نقش به نوعی تشکر از خدا برای آفرینش مخلوقیجدید تفسیر شده است.

 تعیین نقاط مقدس برای اجرای آیینهای دینی نشانهای به عنوان امضای انسان در طبیعت و اعالم حضور تعیین حریم و مالکیت -نشان از اجرای تشریفات و آیین های خاص در میان مردم بدوی
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انسان بالد ار به نمایش د ر آمد ه که نمونۀ آن د ر نقوش سایر نقاط ایران
و جهان نیز د ید ه شد ه است .این نقش بر بلند ترین نقطۀ صخرهای
خود نمایی میکند  .د ر رابطه با مفهوم نماد ین انسان بالد ار ،از زوایای
متعد د ی میتوان به تبیین موضوع پرد اخت .با توجه به اینکه این
گونه نقوش عمد تاً د ر ارتفاعات و بر بلند ای صخرهها ّ
حک شد هاند ،
شاید بتوانند نشانگر تمایل و آرزوی پرواز و نزد یکی به آسمان برای
استمد اد از موجود ات فرازمینی باشند  .از سویی میتوان ّ
حک این
انسان د وران کهن از موجود ات فرازمینی
گونه نقوش را به تصورات
ِ
نسبت د اد .

انسان د ر حال زایش
برخی تصاویر باقیماند ه از انسان د ر د وران پارینهسنگی به زنان
مربوط است که بسیاری از آنان بارد ار هستند و ارتباطی با زایش
د اشتهاند  .به نظر میرسد بخشی از یک آیین پیش از تاریخی هستند
که چرخۀ طبیعت و تولد را ستایش میکرد ه است(سیر .)8  ،1387 ،د ر
بیشتر فرهنگهای باستانی ،الهگان باروری وجود د ارند که د ر بیشتر
مواقع ،د رحال زایش و یا بارد اری نشان د اد ه شد هاند  .از جمله آناهیتا
د ر ایران ،آرتمیس یا آتنا د ر یونان و روم ،ایشتار د ر اکد و سراسوتی د ر
هند (آیتیزاد ه .)90  ،1393 ،نقشی از انسان به صورت منفرد د ر د ّرۀ
نگاران د ید ه میشود که به نظر میآید نمایش زایمان باشد  .بر اساس
تفسیری که بومیان و پژوهشگران محلی د ر حال حاضر د ارند  ،ترسیم
کرد ن این نقش نوعی تشکر از خد ا برای آفرینش مخلوقی جد ید بود ه

است .از سوئی د یگر ،برخی د یگر اعتقاد د ارند که هر گاه د ر منطقه
تولّد ی صورت میگرفته ،بومیان با نقش کرد ن آن ،به نوعی خبررسانی
میکرد هاند .

رد ّ د ست

یکی د یگر از نقوش رایجی که معموالً د ر میان سنگنگارهها
مشاهد ه میشود و از اهمیت فراوانی برخورد ار است نقوش د ستها یا
پاها و یا رد ّ و اثر آنها چه مربوط به انسان و چه حیوان میباشد  .نقوش
د ست خصوصاً د ست با پنجههای باز و نقش پای برهنه معموالً د ر کنار
اینگونه نقوش د ید ه میشود  .نقوش و عالئمی همچون نقش یا اثر(رد ّ)
د ستها و پاها به مفهوم حضور انسان د ر آن قلمرو میباشد و به منزله
امضاء د ر طبیعت است .د ر باور محلی ،اعتقاد بر آن است که ّ
حک این
مذهبی خاصی بود ه بد ینگونه که فرد ی مومن
تصویر ،براساس آیین
ِ
و د رستکار د ر آن محد ود ه ساکن بود ه و بر این اساس ،تصاویر رد ّ
د ست به منزلۀ حضور آن فرد  ،ح ّکاکی شد ه و به آن محد ود ه حالتی
تقد سگونه بخشید ه است .همچنین اعتقاد د یگری وجود د ارد مبنی
بر اینکه با این کار نوعی تعیین حریم و مالکیت انجام میشد ه است.

نقوش اشیاء
نقوش اشیاء د ر این منطقه صرفاً نقوشی از ابزارهای جنگی و شکار
که د ر د ست شکارچیان به تصویر کشد ه شد ه مثل تیر و کمان ،کمند
و ابزار پرتاب سنگ میباشد  .ابزارهای شکار و صید  ،به عنوان وسایلی

جد ول  -3بنیانهای اعتقاد ی و نماد ین د ر نقوش اشیا ِء سنگنگارههای د ّره نگاران.

نقوش اشیاء:

با توجه به اینکه عمده نقوش حاکی از اهمیت شکار برای انسان آن زمان بوده ،تنها تصاویری که از اشیای آن دوره قابل رویت
است ،وسایلی بوده که به عنوان ابزار شکار مورد استفاده قرار می گرفته است .البته نقوش مستقلی برای به تصویر کشیده شدن
اشیاء یافت نشده و صرفاً ابزارهایی که در دست انسانها قابل رویت است ،مدنظر می باشد.

تیر و کمان،

کمند ،قالب

 انداختن زه به یک کمان بزرگ ،آزمایش دلیری بوده است. -این نقش ،عمدتاً در دست شکارگران به تصویر کشیده است.

فنجان نما

 سهم کمتری در نقوش سنگ نگاره ای این منطقه دارند. به عنوان نمادهای شمارش ،جهت نمایی ،گاهشماری و ترسیم صورفلکی تفسیر شدهاند.
 همچنین به عنوان نمادهای ارتباطی مورد استفاده قرار میگرفتهاند.
 از کهنترین آثار موجود در میان سنگنگارههای ایران و جهانهستند.
 اولین و کهنترین کاربرد آنها نگهداری مایعات و مواد و گرفتنعصاره گیاهان بوده است.

سنگ
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که د ارای اهمیت فراوانی د ر میان مرد م آن منطقه بود هاند  ،د ر بسیاری
از تصاویر قابل مشاهد ه است .نکته قابل ذکر اینکه ،د ر تمام نگارههای
ثبت شد ه ،این ابزارها د ر حال استفاد ه به تصویر کشید ه شد هاند و
تصاویر منفرد از آنها قابل مشاهد ه نیست .نقوش فنجاننما نیز د ر
میان تصاویر ّ
حک شد ه بر روی صخرههای د ّره نگاران قابل رویت است.
از لحاظ نماد ین ،اند اختن زه به یک کمان بزرگ آزمایش د لیری بود
که به وسیله اود وسئوس و بود ا ساکیامونی 3با موفقیت انجام گرفت.
کمان و تیر صفت ویژه خد ایان جنگ و قهرمانان بسیاری از اقوام و
نماد ی برای تسخیرناپذیری آنان است(هال.)176  ،1380 ،

است که به عقید ه برخی از د انشمند ان ،د ر اصل ،نمایند ه خورشید
بود ه و مسیر آن را از طریق آسمان نشان مید اد ه است .بنا بر گفته
بعضیها ،این عالمت ،حاکی از چرخ گرد ونۀ خورشید -خد ا بود ه و از
این رو ،د ارای بعضی نماد های خورشید ی مانند روشنایی ،حاصلخیزی
و به ویژه خوشبختی است(همان .)5 ،د ر جوامع ابتد ایی ،مرد م به
چلیپا ،چون مظهر آتش احترام میگذاشتند و علت آن ،شکل صلیبی
و د و چوبی بود که روی هم میسائید ند و با آن آتش میافروختند .
تصویر د ایرهایِ خورشید که پایانبخش شب و نوید د هند ۀ روز بود
انسان ابتد ایی که
آتش روشنیبخش ،با صلیب شبیه بود .
ِ
همچون ِ
د ر پرتو تجربهی خویش آتش را بازد ارند ۀ قهر طبیعت و نگهد ارند ۀ او
د ر برابر جانوران وحشی مید ید نشان آن صلیب را نیز د ارای نیروی
افق طبیعی ،مافوق طبیعی و معجزهآسا تصور میکرد و به تد ریج نماد
صلیب به مظهر جاد و و جلوهی خد ایی مبد ل گشت .انسان ابتد ایی
برای حفظ جان خود د ر برابر ارواح خبیثه این نشان را روی جامه و
تزئینات زند گی خویش نقش میکرد (یاحقی.)87  ،1369 ،

سنگنگارهها به عنوان مهم ترین رسانه فرهنگی د ر اعصار گذشته
بود ه و سراوان به د لیل وجود مجموعهای بینظیر از نگارههای سنگی،
به سرزمین نخل و نگاره شهرت یافته است .از این رو ،د ر این پژوهش،
سعی بر آن بود ه است تا براساس منابع د ر د سترس(مکتوب و شفاهی)،
بررسی بنیانهای نماد ین و اعتقاد ی د ر سنگنگارههای د ّره نگاران
به
ِ
سراوان اقد ام شود  .مبتنی بر اولین سؤال پژوهش ،میتوان اینگونه
استد الل کرد که نقوش ّ
حک شد ه بر روی این صخرهها بیشتر شامل
نقوش حیوانی و انسانی هستند  .حیواناتی از قبیل بز کوهی ،شتر ،اسب،
گاو ،سگ و بعضی گربهسانان و موارد ی که تشخیص نوع آنها مشکل
است ،و نقوش انسانی نیز د ر برخی نقاط به صورت منفرد ولی د ر
بیشتر جاها به صورت د ستهجمعی ،د ر حال شکار و یا نبرد با حیوانات
به نمایش د ر آمد هاند  .د ر میان نقوش انسانی ،برخی از آنها کام ً
ال
جنبۀ نماد ین د ارند  ،از قبیل انسان بالد ار و رد ّ د ست .د ر این میان،
نقوشی که جنبۀ شکار د ارند مانند گاو وحشی و بز کوهی با شاخهای
بزرگ و کشید ه به صورتهای گوناگون د ر اغلب سنگنگارههای این
ِ
طبیعت آن زمان و نیز نحوۀ
د ّره وجود د اشته و ارتباط مستقیمی با
معیشت و اعتقاد ات مرد م آن روزگار د اشته است .نقوش اشیاء نیز چون

تیر و کمان به وفور د ر سنگنگارهها به چشم میخورد .
د ر راستای سؤال د وم ،بررسی نماد شناسانۀ نقوش نشان مید هد
که ّ
حک آنها بر روی سنگ و صخره ،از روی تف ّنن نبود ه ،ضمن اینکه
آد مهایی اند یشمند و ماهر ،مباد رت به این کار کرد هاند  .نخستین
د لیل برای سنگنگاری د ر این منطقه ،استفاد ه از این فن و ابزار جهت
انتقال پیام ،ثبت وقایع روزمره زند گی ،تعیین حد ود و ...بود ه است .د ر
واقع ،به نظر می آید بد لیل عد م وجود هر گونه رسانه ارتباطی برای
انتقال پیام و مفاهیم د ر آن عصر ،بشر آن موقع سعی د اشته تا از طریق
نقش و نگاره با همعصران و یا آیند گان ارتباط برقرار کند  .همانطور
که بیان شد بیشترین تصاویر مربوط به حیوانات میباشد  .با مشاهد ه
تصاویر حیوانات و همچنین چارچوبِ اعتقاد ی که از گذشته تاکنون
وجود د اشته ،استد اللهای زیر حاصل میشود :
 تصاویری که حیوانات را د ر حال شکار آنها توسط انسان نشانمید هد  ،نشان از باورها و اعتقاد ات عمیقی د ر این زمینه د ارد  .اوالً
اینکه انسان آن د وره ،میخواسته مهم ترین فعالیت زند گی خود را
به تصویر بکشد  .ثانیاً حیوانات نقش بسیار حیاتی د ر زند گی وی برای
امرار معاش د اشته و به د لیل نگاه تقد سگونهای که به آنها د اشتهاند ،

نقوش هند سی
نقش های هند سی د ر میان سنگنگاره های د ّرۀ نگاران سراوان
بسیار محد ود است بهطوری که نمونههایی از این نقوش به شکل
چلیپا(صلیب) قابل رویت است .چلیپا یا سواستیکا ،د ر سنسکریت به
معنای خوشبختی است .این نماد  ،نماد ی باستانی و بسیار گسترد ه

نتیجه

سی سنگنگارههای د ّره نگاران.
جد ول   -4بنیانهای اعتقاد ی و نماد ین د ر نقوش هند ِ
نقوش هندسی:

نقوش هندسی صرفاً نقش چلیپا مشاهده شده است.

چلیپا -

سواستیکا

 چلیپاهای به تصویر کشیده شده در نقوش سنگنگارهایِ نگاران ،سهشاخه هستند.
 این نقش در ایران ،نمادی از خورشید ،ستارگان و آسمان است. سابقه این نقش به دوران مهرپرستی پیش از زرتشت میرسد. این نقش نمادی از نیروهای ماورالطبیعی است که به عنوان نمادیدینی و آیینی به کار میرفته است.
 -در اعتقاد محلی ،آن را نماد خورشید و بیشتر ،آتش تلقی میکردهاند.
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مباد رت به ّ
حک تصاویرشان مینمود هاند  .برخی حیوانات نیز ،نماد ی
خواهی آنها از طبیعت بود ه است .د ر رابطه با تصاویری
برای مد د
ِ
که انسانها د ر حال شکار هستند استد الل قوی این است که بومیان
آن زمان اعتقاد د اشتهاند که با ّ
حک تصاویر ،مباد رت به تسخیر روح
حیوان نمود ه و با این کار ،د ر عالم واقعی ،شکار حیوانات ساد هتر
میشود  .کما اینکه این اعتقاد (سحر و جاد و) ،هنوز به شکل غالبی د ر
منطقه وجود د ارد  .البته د ر حال حاضر ،این اعتقاد د ر رابطه با خود
انسانهاست .یعنی اعتقاد بر اینکه شخصی توسط شخص یا اشخاص
د یگری تحت سیطره جنها قرار گرفته و از این طریق به خواسته
طرف مقابل تن د هد  .بهطور مثال ،اگر شخصی فرد ی را د وست د اشته
و مناسب برای ازد واج تشخیص د هد ا ّما مخالفینی بر سر راهش
وجود د اشته باشد (چه معشوق و چه سایر اطرافیان) ،سعی میکند
از طریق سحر و جاد وی آنها ،با تسخیر د ل و روحشان ،رضایتشان
را جلب کند .
 -اعتقاد به همکاری و تعاون نیز که د ر حال حاضر به شکل قوی د ر

منطقه وجود د ارد د ر برخی تصاویر قابل رؤیت است .مث ً
ال تصاویری که
شکار د ستهجمعی را نشان مید هد حاکی از به تصویرکشید ن فرهنگ
تعاون و همکاری بود ه است .کما اینکه د ر حال حاضر ،نیز رسومی از
قبیل ب ِّجار ،د ر بین مرد م منطقه وجود د ارد  .وقتی فرد ی قصد ازد واج
د اشته باشد  ،اطرافیان ،هر کس به توان خود با ارائه پول ،گوسفند و
سایر وسایل ،کمک مینمایند که د ر اصطالح محلی به این رسم ،ب ِّجار
میگویند .
 یکی د یگر از مشخصههایی که د ر نقوش حیوانات عمد تاًوجود   د ارد  ،برجسته کرد ن اند ام نرینگی د ر تصاویر است .بومیان
منطقه اعتقاد د ارند که شکارچیان با این کار میخواستهاند روحیه
د الوری ،شکارگری و قد رت و مرد انگی خود را به تصویر بکشند .
 برخی نقوش نیز ،نشانگر اتفاقات مهم زند گی افراد و همچنینوصف حال آنهاست که از آن قبیل د ر برخی تصاویر ،نشان د اد ن شور
و شوق پس از شکار ،زایش و تولد و ...میباشد .

پینوشت ها

پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه ،د وره  ،7شماره ،17صص .7-15
علمی و
ِ
جعفری د هقی ،محمود  ( ،)1382بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان،
انتشارات سمت ،تهران.
رضی ،هاشم( ،)1384د ین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت ،چاپ
د وم ،انتشارات سخن ،تهران.
سپاهی ،عبد الود ود  ( ،)1386نگاهی به آثار سنگنگارهایِ سراوان ،نشریه مرز
پرگهر ،سال ششم ،شماره  ،160صص .8-12
سرلو ،خوان اد وارد و( ،)1388فرهنگ نماد ها ،ترجمه   مهرانگیز  اوحد ی ،نشر
د  ستان ،تهران.
سیر ،هنری( ،)1387از غار تا پیکاسو ،ترجمه روزبه تذهیبی  ،نشرنظر،
تهران.
شوالیه ،ژان و گربران ،آلن( ،)1385فرهنگ نماد ها ،ترجمه سود ابه فضائلی،
نشر جیحون ،تهران.
فریزر ،جیمز( ،)1383شاخه ی زرین ،پژوهشی د  ر جاد  و و د  ین ،ترجمه
کاظم فیروزمند   ،انتشارات آگاه ،تهران.
کیانی،پیمان(،)1393مطالعه تطبیقی سنگنگارههای تیمره با سفال
هزارههای پنجم و سوم پیش از میالد  (بررسی مورد  ی نقش بز کوهی)،
پایاننامه کارشناسی ارشد   پژوهش هنر ،د انشگاه سیستان و بلوچستان.
مهد وی ،ملیحه( ،)1379سگد ید   ،رانش اهریمن ،کتاب ماه اد بیات و
فلسفه ،شماره  ،40صص.54-63
ناصریفرد   ،محمد  ( ،)1386موزههای سنگی ،هنرهای صخره ای
(سنگنگارههای ایران) ،نشر نوای د انش ،تهران.
هاشمی زرجآباد   ،حسن( ،)1392معرفی و تحلیل نقوش سنگنگارههای
نویافته شوسف خراسان ،نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان ،سال
هشتم ،شماره  ،2صص .161-194
هال ،جیمز( ،)1380فرهنگ نگارهای نماد ها د ر هنر شرق و غرب ،ترجمه
رقیه بهزاد ی ،انتشارت فرهنگ معاصر ،تهران.
هینتس ،والتر( ،)1371د نیای گم شد ه عیالم ،ترجمه فیروز فیروزنیا،

 .1همین خرافه د ر بسیاری از نقاط جهان د ر صید   شکار ،مبنا قرار
میگیرد   .شکارچی آلمانی میخی را که از تابوت کند ه شد  ه است به رد   ّ پای
تازۀ شکار فرو می کند   به این ّنیت که مانع گریختن صید   گرد  د   .بومیان
ویکتوریا خاکستر گرم روی رد   ّ پای حیوانی میریزند   که قصد   صید  ش را
د  ارند   .شکارچیان هاتن تات مشتی شن را که از رد   ّ پای صید   برد اشتهاند   به
هوا میپاشند   و معتقد  ند   حیوان به این وسیله از پا میافتد   .بومیان تامپسن،
معموالً رد   ّ پای گوزن زخمی را افسون میکنند   و پس از آن د  یگر از تعقیب
حیوان د  ست بر مید  ارند   زیرا گمان میکنند   افسون سبب خواهد   شد   که
حیوان نتواند   د  ورتر رود   و به زود  ی میمیرد   .همینطور بومیان اوجیب وای،
به نخستین رد   ّ پای گوزن یا خرس که برخورد   میکنند  «د وا» میریزند   و
تصورشان این است که باعث میشود   حیوان به زود  ی خود   را نشان د هد  .
حتی اگر مسافتی د و یا سه روزه د ورتر از محل باشد   .چرا که این افسون
میتواند   سفری چند   روزه را د  ر چند   ساعت خالصه کند   .شکارچیان اویو د  ر
آفریقای غربی چوبی نوک تیز د ر رد   ّپای صید   فرو میکنند   تا صید   چالق
شود   و به د  ام آن بیفتد  (فریزر.)112  ،1383 ،
2. Strabo & Herodotus
3. Odysseus & Sakiyamoni

فهرست منابع
آیتیزاد ه ،آنیسا( ،)1393بررسی سنگنگارههای باستانی اسبقته  یزد  ،
نشریه جلوه هنر ،د وره  ،6شماره  ،12صص .81-95
جعفری ،زهره؛ آیتاللهی ،حبیب؛ حید ری ،مرتضی( ،)1386ﺑﺮرﺳﻲ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن(انسان بالد ار) د  ر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ،د  وفصلنامه مد  رس هنر ،د وره  ،2شماره  ،2صص .17-24
ب ّزی ،کلثوم و حاتم ،غالمعلی( ،)1392اسطورهکاویِ نقوش سنگنگارههای
انسان امروز منطقه ،فصلنامه
گی
ناهوک سراوان و
ِ
بررسی حضور آن د ر زند ِ
ِ
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to many scholars, rock art is an
A ccording
illustrative example of a world art dating back
to the depths of human history and often considered
art as one of the most important branches of visual
arts, which recognized the first manifestations of
the aesthetic sense and artistic taste of the ancestors
of mankind Exhibits in different parts of the world.
Meanwhile, petrographic sites include some of the
world’s largest art works, which, from a cultural
standpoint, have plenty of spiritual imagery. This
art includes paintings that have been featured in
valleys and on boulders and smooth surfaces,
and an archive of indigenous arts and traditions
dating back to about ten thousand years ago, as an
important part of the history of art World known.
Saravan Negaran Valley is one of the prominent
regions of Iran, surrounded by beautifully crafted
paintings on the rocks and streams of symbolic
backgrounds in most of the paintings. This research
aims to explore the symbolic features of Saravan
Negaran and the reasons for the creation of motifs
by the primitive people of Time and seek to
answer the following question: What are the most
picturesque images on the rocks of this valley,
based on what are the foundations of symbolism
and belief? The research method was descriptiveanalytical and data was analyzed by field study and
recording of the writer’s observations as well as by
documentary method and by inductive reasoning
method. The findings show that the images are
divided into three animals, human, and geometric
groups, which have the most abundance of animal

designs in comparison to other motifs that are
mostly hunted, and combinations of human-animal
and animal-animal images Also largely reflects the
scenes of the hunting battle that has been common
in this age. For this reason, many of the motifs of
region, which have a symbol of hunting, include
wild cattle and mountain goats with large branches,
stretched to various styles in most boulders, and
have a direct connection with the nature of that time,
as well as the livelihood and beliefs of the people
of that time. For the first reasons for painting in
this area, the use of this technology and instrument
for transmitting messages, recording events and
everyday life events, determining the limits and ...
has been. The abundance of animal designs also
reflects deep beliefs. Firstly, the man of that period
wanted to portray the most important activity of
his life. Secondly, animals play a vital role in their
lives for livelihoods, and they have been carved
for their sacred image. The symbolic and religious
backgrounds have played a prominent role in the
design of the designs and have been deeply intuitive
with the way the life and beliefs of the people of the
region were at that time. In addition, many of the
foundations of creed that have played a significant
role in the art of rectangular art are clearly visible
in the lives of the present inhabitants of the region,
especially in rural and nomadic areas.
Key words
Negaran Valley, Stone Daisies, Motifs, Symbolic,
Beliefs.
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