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         بنیان های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگ نگاره های د ّره نگاراِن سراوان*

زهرا حسین آباد ی**1، ژیال صفورا2
۱د انشيار گروه پژوهش هنر د انشگاه سيستان و بلوچستان، زاهد ان، ایران.

2کارشناس ارشد  پژوهش هنر، د انشگاه سيستان و بلوچستان، زاهد ان، ایران.

)تاریخ د ریافت مقاله: ۹7/6/4، تاریخ پذیرش نهایی: ۹8/۳/7(

چکید ه

د  ّرة نگاراِن سراوان یکی از مناطق برجستۀ سنگ نگاره ای د ر ایران بود  ه که مملو از نقوشی است که با ظرافت 

بر د  ل صخره ها حّک شد  ه  است و رگه هایی از پيش زمينه های اعتقاد ی و نماد  ین د ر اکثریت نگاره ها به چشم 

می خورد . این پژوهش با هد ف بررسی و شناخِت نماد شناسانۀ سنگ نگاره های د  ّرة نگاران سراوان و د  الیل اعتقاد ِی 

ایجاد  نقوش از سوی مرد  م بد وِی آن سامان انجام شد  ه و به د نبال پاسخ گوئی به این سئوال ها است که: بيشترین 

تصاویر حّک شد ه بر صخره های این د ّره، از چه نوعی بود ه و مبتنی بر چه بنيان های نماد ین و اعتقاد ی ترسيم 

شد ه اند ؟ روش تحقيق، توصيفی تاریخی بود ه و د  اد  ه ها از طریق بررسی ميد  انی و ثبت مشاهد ات نگارند گان و 

نيز به روش اسناد ی، گرد آوری و تحليل شد  ه اند . یافته ها نشان می د  هد  که نگاره ها د ر د  ّرة نگاران، به سه گروه 

جانوری، انسانی و هند  سی تقسيم می شوند  که نقوش جانوری بيشترین فراوانی را د ر بين سایر نقوش و نگاره ها 

د ارد . زمينه های نماد ین و اعتقاد ی، نقِش برجسته ای د  ر طراحی نقوش د  اشته و به طور عميقی با نحوة زیست 

و باورهای فکرِی مرد  م منطقه د  ر آن زمان مرتبط بود  ه است. ضمن اینکه، بسياری از بنيان های اعتقاد ی که د ر 

هنر صخره نگارِی آن د وره نقش مؤثری د اشته اند ، د ر زند گی ساکنان فعلِی منطقه، بوضوح قابل مشاهد  ه است. 

واژه های کلید ی

 د  ّره نگاران، سنگ نگاره، نقوش، نماد  ین، اعتقاد ی.
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یک  بارز  نمونۀ  صخره ای  هنر  پژوهشگران،  از  بسياری  عقيد  ة  به 
و  می گرد د   بر  بشر  تاریخ  اعماق  به  آن  قد مت  که  است  جهانی  هنر 
تلقی  تجسمی  هنرهای  شاخه های  مهم ترین  جزو   را  هنر  این  اغلب 
زیباشناختی  حس  از  شناخته شد  ه  جلوه های  نخستين  که  کرد  ه اند  
نمایش  به  د  نيا  مختلف  نقاط  د  ر  را  انسان  اجد  اد   هنری  طبع  و 
د  ر  گذشته  فرهنگ های  می گذارد )هاشمی     زرج آباد ،۱۳۹2،  ۱62(. 
یک  مثابه  به  را  نماد ینی  نگاره های  و  سيستم ها  سال،  هزاران  طول 
و  سفالی  تزیينات  سنگ نگاره ای،  هنر  قبيل  از  کرد  ه اند ،  ارائه  رسانه 
سایر اشکال فيزیکی)Hardtke, 2017, 22(. د  ر این ميان، مکان های 
سنگ نگاره ای شامل برخی از بزرگ ترین آثار هنری د  ر جهان هستند  
که از منظر فرهنگی، تصاویر زیبایی شناختی و معنوِی قد  رتمند ی را 
د ر خود  جای د اد ه اند . این هنر، شامل نقاشی ها، طرح ها و حّکاکی هایی 
و  و سطوح صاف  تخته سنگ ها  روی  بر  و  د  ّره ها  غارها،  د  ر  که  است 
هموار نقش بسته  و آرشيوی از هنرهای بومی و مسيری به تاریخ حد ود  
تاریخ هنر جهان  از  د ه هزار سال قبل است که به عنوان جزء مهمی 
شناخته شد ه است. د ر این هنر، جنبه هایی از مراسم، اعتقاد   ات و تاریخ 
سيستم  و  هنری  مهارت های  یاد آور  که  شد ه  ثبت  بصری  شکلی  د  ر 
اعتقاد ِی پيچيد  ه ی مرد مان د ر عصر باستان است. آنها شواهد  sی از 
سایر  با  یکد یگر،  با  منطقه  یک  بوميان  فرهنگی  تعامل  سال  هزاران 
و   )Agnew et  al, 2015, 6( هستند اطرافشان  محيط  و  موجود ات 
قرارگيری شان د ر مناظر سنگی، به انسان ها اجازه می د 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 بين افراد ، گروهها و حتی نسل های مختلف می تواند  

 .)Brady & Tacon, 2016, 4( مورد  ارزیابی قرار گيرد
د ورة  از  گسترد ه ای  طيف  که  نقوش صخره ای  قد مت  به  توجه  با 

پارینه سنگی تا د ورة معاصر را د ر بر می گيرد ، برای روشن کرد ن محتوا، 
معنا و قد مت هر یک، آن ها را از جنبه های مختلف، نظير باستان شناسی، 
مرد م شناسی، هنر، نشانه شناسی، زیست شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، 
نماد شناسی، اسطوره، تاریِخ فرهنگ، تاریِخ زبان و هنرهای تاریخی و 

تزیينی، مورد  پژوهش قرار می د هند )ناصری فرد ، ۱۳86،  ۱6(. 
د ر این ميان، استان سيستان و بلوچستان د ر جنوب شرقِی ایران 
به د ليل بار غنِی فرهنگی، همانند  سایر بخش های کشور، د ارای آثار و 
شواهد  تاریخی و هنرِی فراوانی است که همواره مورد  توجه محققان 
قرار گرفته است. د ر این راستا به یکی از  مهم ترین د اد ه های  فرهنگِی 
برجای ماند ه یعنی سنگ نگاره ها پرد اخته شد ه است. چرا که این نقوش، 
می تواند  اطالعاتی ارزشمند  د ربارة تاریخ، هنر و مرد م شناسی د ر اختيار 
ما قرار د هند  و از همه مهم تر، د ر بررسی روند  تطّوِر شيوه های هنرِی 
فن و مهارِت نگارگری، به انگيزه ها و اید ه های نگارگر از آفرینش نقوش 
و د ر نهایت د ستيابی به تفاسير نزد یک به واقعيت از د وران های قبل 
اینکه  فرض  با  پژوهش  این  د ر  لذا  برد .  پی  د وران حاضر  تا  تاریخ  از 
نقوش  طراحِی  و  ترسيم  شيوة  د ر  منطقه  مرد م  اعتقاد ِی  نگرش های 
پرد اخته شد ه  آن ها  از  نمونه هایی  بررسی  به  د اشته اند ،  شایانی  تأثير 
است. سؤاالت مهمی که این پژوهش به د نبال پاسخ گویی به آن ها بود ه 

است، عبارت اند  از: 
سنگ نگاره های  د ر  بکار رفته  نقوش  بيشترین  و  مهم ترین   .۱

د ّره نگاران سراوان، از چه نوع می باشند ؟
بر  مبتنی  سراوان،  د ّره نگاران  صخره های  بر  شد ه  حّک  نقوش   .2
آن ها چه  ترسيم  از  و هد ف  بود ه  نماد ینی  و  اعتقاد ی  بنيان های  چه 

بود ه است؟

معرفی حوزۀ مورد  مطالعه
با  بلوچستان  و  سيستان  شهرستان های  از  یکی  به عنوان  سراوان 
د ل  د ر  را  باستانی  و  تاریخی  آثار  از  بزرگ  گنجينه ای  کهن،  قد متی 
به  و کهن،  بی مثال  آثار  این  د ید ن  با  انسان  و  است  د اد ه  خود  جای 
پر  شهر  این  باستانِی  آثار  مهم ترین  از  می کند ؛  سفر  د ور  گذشته ای 
د ر  که  این سنگ نگاره ها  است.  آن  زیبای  راز، سنگ نگاره های  و  رمز 
گوشه و کنار این شهرستان همچون نگين های زیبا می د رخشند  یاد گار 
نقوش  این  نيست  هنوز مشخص  این حال  با  است.  باستان  روزگاران 
توسط چه کسانی روی این صخره ها کند ه کاری شد ه اّما آنچه محرز 
اند یشمند  طراحی شد ه که همۀ  انسان هایی  توسط  نقوش  این  است 
کرد هاند   ثبت  سنگ ها  بر  را  خود   د وران  مهم  روید اد های  و  اتفاقات 
تا آیند گان را از روزگار خود  و آنچه بر آن ها سپری شد ه آگاه سازند  
زیرا که این آثار گواه بر زند گِی پر فرازونشيب آنان است. د ر رشته کوه 
سياهان که از محد ود ة تفتان د ر خاش آغاز و تا د رون کشور پاکستان 
امتد اد  د ارد ، آثار سنگ نگاره اِی فراوانی شناسایی شد ه که د ر این ميان، 
نقوش،  ایجاد ِ  تکنيک  و  تعد د ، گسترد گی  تنوع،  به د ليل  نگاران  د ّره 

د ارای اهميت بيشتری از سایر مناطق است. د ّرة نگاران د ر حد ود  ۳6 
کيلومتری شمال غربی روستای ناهوک و 75 کيلومتری شهر سراوان 
واقع است)تصویر۱(. این سنگ نگاره ها که د ر محد ود ة این د ّره به بيش 
از هزاران نقش می رسد ، د ر نوع خود  بی نظير هستند  و می توان از آن 
با  ایران  د ر  سنگ نگاره ای  مجموعه های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان 
قد متی کهن یاد  کرد . د ر نقوش این سنگ نگاره ها، انسان ها د ر تالش 
د رند ه  جانوران  با  جنگ  و  شکار  د ر  هم  با  همکاری  و  معاش  برای 
شکار  عصر  انسان  توسط  نقوش  این  بنابراین،  و  شد ه اند   د اد ه  نشان 
کشيد ه شد ه اند  و بيان گر آرزوها و تمایالت آن ها برای زایش و افزایش 
شکار د ر شکارگاه ها و موفقيت د ر شکار و جسارت آفرینی د ر نبرد  با 
از آن جا که نقش ها د ر طِی قرن ها و هزاره ها بخاطر  د رند گان است. 
بيشتر،  اثربخشِی  برای  رنگ می باخته اند ،  و هوازد گی،  اکسيد ه شد ن 
روی صخره ها و نقوش، اشکال تازه ای را حّک می کرد ه یا حّکاکی های 
با زند ه نگه د اشتن این  قد یم را از نو بازآفرینی و آشکار می کرد ند  تا 
آثار، تسهيالتی د ر کار شکار و فراوانِی آن ایجاد  نمود ه و وسيلۀ غلبه بر 

حيوانات وحشی را فراهم سازند )سپاهی، ۱۳86،  8-۹(. 
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جلوه های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش صخره ای
نماد  به ساد گی چيزی است که به جای چيز د یگر به کار می رود  
نظر می رسد  که گرایشی  به  د ارد .  آن د اللت  بر  یا  است  آن  نشانۀ  و 
طبيعی برای ایجاد  نماد   ها به شيوه ای که می اند یشيم و د ر هنر ما باید  
انعکاس یک ویژگی عميق روان بشری باشد  د اشته باشيم. نماد  د ر هنر 
د ر سطوح مختلف و بر طبق اعتقاد ات و رسوم اجتماعی که الهام بخش 
هنرمند  است عمل می کند )هال، ۱۳80،  ۱4(. د ر هنر انسان های اوليه، 
ارتباط می کرد ، به  ایجاد   آنچه که بين تصویر و سوژة ماد ِّی خارجی 
هيچ وجه واسطه های ماد ّی نبود  بلکه نوعی ارتقاء و ایمان به نيروهای 
انسان  این،  بر  عالوه  بود ند .  ارتباط  نوع  این  مسّبِب  که  بود   ناد ید نی 
د ر  را  آن  روح  حيوان،  یک  شکل  کرد ن  مصور  با  می کرد   فکر  اوليه 
استيالی خود  قرار می د هد ، چرا که بين روح و جسم تفاوت قائل بود ه 
و تمام ماهيت و هویت یک حيوان را د ر ماد یّت او جستجو نمی کرد . 
به تعبيری اگر انسان اوليه تصویر جانوری را د ر اختيار می د اشت د ر 
حقيقت وجود  واقعِی آن جانور نيز تحت استيالی اراد ه ی آن فرد  قرار 
می گرفت. انسان ها د ر بد و برخورد  با طبيعِت وحشی، از بخشی آغاز 
کرد ند  که آن بخش با نيازهای آن د ورة خاِص انسانی منطبق بود ه و 
طبيعت وحشی و الیتناهی، انسان را به سوی بهره ورِی هر چه بيشتر، 
اغوا و تحریک می کرد  و از همان آغاز، د ریافت که می باید  روح وحشی 
طبيعت را متناسب با نيازهای خود  رام کند  و استفاد ه انسان های اوليه 
از حيوانات وحشی، به مرور سبب شد  تا جنبۀ قد سی و معنوی برای 
حيوانات قائل شوند  و خد ایاِن حيوانی و توتم پرستی از اولين انحرافاتی 
زیرا حيوان  است۱.  گرفته  منشأ  پرستش  از سرچشمۀ زالل  که  است 
حيوان  روی،  این  از  د اشت.  آن ها  نيازهای  رفع  با  مستقيمی  رابطۀ 
معرفی  اوليه،  انسان  چشم  برابر  د ر  طبيعت،  تمام  ما به ازای  به عنوان 
شد  و پرستش خد ای طبيعت د ر تجلّی صوری حيوانات متجلی گشت 
که ظهور هنر د ر تقویت معنوِی مجامع، سهم به سزائی د اشت)کيانی، 

 .)۱4  ،۱۳۹۳

نقوش جانوری
چشم  به  نقوش  سایر  از  بيش  جانوری  نقوش  نگاران،  منطقۀ  د ر 
شبيه  حيوانی  اسب،  وحشی،  خر  گاو،  شتر،  جمله،  آن  از  می خورد . 

برخی  مار،  و  سگ سانان  گربه سانان،  بلند ،  خرطوم  با  مورچه خوار 
است.  مشاهد ه  قابل  بيشتر  آن ها  نقوش  که  هستند   حيواناتی  از 
ویژگی های فرمِی نقوِش د ّرة نگاران به صورت ساد ه و استيليزه و برخی 
نقوش  این  است.  همراه  بيشتر  جزئيات  نمایش  با  و  هنرمند انه  هم 
جانوری  نقوش  د رآمد ه اند .  نمایش  به  چراگاه  یا  شکارگاه  د ر  عمد تاً 
به صورتهای سواره و یا منفرد  تصویرسازی شد ه اند . د ر حالت سواره، 
عمد تاً صحنه های شکار د سته جمعی به تصویر کشيد 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 می باشد ، نمایش اند ام 
نرینگی د ر حيوانات، آنهم د ر اند ازه های اغراق آميز و تقریباً غيرواقعی 
است. د  ر مصاحبه با پژوهشگران محلی، د  و د  ید  گاه د ر این زمينه مطرح 
شد . د سته ای اعتقاد  د ارند  که برجسته کرد ن اند ام نرینگی د ر اد بيات 
محلی، نشان قد رت، شجاعت و د الوری است. و د ر رابطه با تأیيد  این 
اد عا، بيان شد  که ضرب المثل هایی محلی که هم سویی زیاد ی با این 
موضوع د اشته د ر منطقه رواج د ارد . از سویی، برخی اعتقاد  د ارند  که 
شکارچيان منطقه با نقش کرد ن اند ام نرینگی می خواسته اند  این پيام 
را منتقل کنند  که فقط مباد رت به شکار حيوانات »نر« می نمایند . د ر 
واقع، این انتقاِل پيامی بود ه است که محتوای آن از اهميِت حفظ نسل 

حيوانات حکایت می کند .

بز کوهی
بز به صورت استيليزه و با پيامی نماد ین د ر فرهنگ های مختلف 

شاخ هاي  با  بزکوهي  گربران،     ۱۳85،    ۹۳(.  و  می رود )شواليه  به کار 
د ر  ثبت شده  نقش  د رجه،  نود  باریک  وگردن  عقب برگشته  به  بلنِد 
د رخواست  معنِي  به  و  است  ایران  مختلف  مناطق  سنگ نگاره هاي 
د ر  است)ناصری فرد ،    ۱۳86،   ۱۳۳(.  نعمت  فراوانِي  و  زایندگي  آب، 
مشاهد ه  قابل  وفور  به  حيوان  این  نقش  نگاران،  د ّرة  سنگ نگاره های 
که  باشد   ویژه ای  اهميت  از  حاکی  می تواند   نقش  این  فراوانی  است. 
کلّی،  به طور  د ارد .  هم  هنوز  و  د اشته  منطقه  مرد م  برای  این حيوان 
فراوانِی  عشایری،  و  کوهستانی  مناطق  د ر  ویژه  به  ایران  مرد م  برای 
این حيوان، نشان از اهميِت آن د ر شيوه معيشت و همچنين ساختار 
مناطق  د ر  و  بود ه  ایران  بومِی  شکاِر  حيوان  این  د ارد .  آنان  اعتقاد ِی 
صعب العبور و کوهستانی تاب آوری زیاد ی د ارد . از همين روست که د ر 
رشته  کوه سياهان، بيشترین تصاویر حيوان، مربوط به بز است. عالوه 
برای  استمد اد   و  زایند گی  نعمت،  فراوانِی  نماد   بز  بر جنبۀ معيشتی، 
قابل  این حيوان  از  نقوشی  نگاران،  بود ه است. د ر منطقۀ  باران  نزول 
مشاهد ه است که د ارای شاخ های بلند ، هاللی و به عقب برگشته است. 
به گونه ای که شاخ حيوان از فرق سر تا انتهای بد ن همانند  هالل ماه 
امتد اد  د ارد . همچنين د ر مناطق عشایرِی اطراف د ّره نگاران، تا همين 
گذشته های نزد یک شاخ این حيوان بر سرد ر خانه ها و حّتی د ر د رون 
با  حيوان  این  نماد ین  جنبۀ  رو،  این  از  است.  می شد ه  نصب  خانه ها 

محوریت برکت، فراوانِی نعمت و نزول باران سنخيت بيشتری د ارد . 
اسب

تصویر 1- نمایی کّلی از د ّره نگاران-سراوان. مأخذ:)بّزی و حاتم، 1392، 9(
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اسب د ر اند یشۀ ایرانيان، ویژگی اهورایی د اشته و د ر اسطوره ها به 
یارِی آن ها پرد اخته است. همچنين خلقت اسب به منزلۀ کمال بخشی 
د هقی،  است)جعفری  بود ه  قهرمانان  و  اسطوره ای  شخصيت های  به 
استفاد ه  این حيوان  از  و مأموریت های مهم  ۱۳82،  54(. د ر جنگ ها 
این  ارزش  باستان،  ایرانياِن  نزد   د ر  که  است  علّت  همين  به  می شد . 
حيوان، نجيب شناخته شد ه و د ر پرورش و پرستارِی آن کوشيد ه اند . 
د ر اسطوره ها و مراسم د ینِی بسياری از تمد ن ها، اسب مقامی شامخ 
د ارد  و د ر وهله اول، نماد  خورشيد  بود  و گرد ونۀ او را می کشيد  و برای 
خد ایان خورشيد  قربانی می شد )هال، ۱۳80،  24(. نقش اسب د ر ميان 
نقوش نگاران زیاد  د ید ه شد ه و اکثراً با سوار به تصویر کشيد ه شد ه اند . 
البته د ر حالت منفرد  هنرمند انه تر و با جزئيات بيشتری همراه بود ه و 
مشابه سایر نقوش حيوانی، آلت نرینگی د ر اسب ها 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 اهميت آن به ویژه د ر نبرد ها، 

جایگاه ویژه ای به این حيوان د ر نماد شناسی ایرانی د اد ه است.

شتر
این حيوان قبل از هر چيز، مرکبی است برای عبور از بيایان و به 
برکت آن می توان به مرکز ناپيد ا یعنی به جوهر الهی رسيد )شواليه و 
گربران، ۱۳85،  40(. شتر د ر افسانه های قرون وسطایی نمونۀ اعتد ال 
و ميانه روی و به سبب استعد اد ش د ر حرکت طی چند ین روز بد ون 
مربوط  رساالِت  بر طبق  زیرا  است.  فروتنی  نمونۀ  بياشامد ،  آبی  آنکه 
به حيوانات، شتر بر زمين زانو می زند  تا بار را بر او حمل کنند )هال، 
و  سيستان  استان  کلّی،  به طور  و  نگاران  منطقۀ  د ر   .)6۱  ،۱۳80
بلوچستان، این حيوان به وفور یافت می شود  و د ر حال حاضر علی رغم 
مختلف  مناطق  د ر  شتر  گله های  منطقه،  د ر  مد اوم  خشکسالی های 
استان پرورش د اد ه می شوند . از این رو، د ارای ارزش و اهميت معيشتِی 
فوق العاد ه ای بود ه و بر همين اساس، د ر بين مرد م منطقه از احترام و 
اهميت خاصی برخورد ار می باشد . چرا که نماد  مقاومت د ر شرایط آب 
و هوایِی سخت بود ه و حضور این حيوان د ر منطقه به نوعی با آد اب 
و رسوم و نوع زند گِی مرد م د ر هم  آميخته است. د ر مراسم  عروسی 
عشایر منطقه، شتر کاربرد  انتقال د اماد  به خانه عروس را د اشته و از 

این منظر، جایگاه مهمی د ر فرهنگ بومِی مرد ِم این سامان د ارد .

مار
مار اگر د ر شکل جریان آب نمایش د اد ه شود  نماد  آب و نشانۀ نيکی، 
فراوانی و حاصل خيزی است)هينتس، ۱۳7۱،  46(. این جانور خزند ه از 
اد وار پيش از تاریخ به طور گسترد ه ای مورد  پرستش بود  و یک نماد  
از همان روزگاران  با مفاهيم وسيع و متنوع به شمار می رفت.  د ینی 
به نظر می رسيد  که  وابستگی د اشت.  به پرستش خورشيد   نخستين 
می کند   حيات  تجد ید   خورشيد   مانند   خود   اد وارِی  پوست اند ازِی  با 
و بنابراین نماد  مرگ و تولد ِ د وباره است. با وجود  این، چون طبيعتاً 
وابسته به زمين بود  یک خد ای زیرزمينی و د شمن خورشيد -خد ا به 
شمار می رفت و می توانست موجب آسيب و مرگ شود . بنابراین آن را 
با تقد یم هد ایا آرام می کرد ند )هال، ۱۳80،  ۹۳(. تصویری از خزند گِی 

شد ه  مشاهد ه  نگاران  صخره اِی  نقوش  د ر  متعد د ،  پيچش های  با  مار 
است. باور غالب بر این است که پوست اند ازِی مار نماد  تجد ید  حيات 
بود ه و بر این اساس، عمد تاً آن را به عنوان نماد  مرگ و تولد  د وباره 
تفسير می کنند . د ر ایران باستان، نماد  مار را نشانه ای از آب)با توجه به 
حرکات موجی شکلش(، رود ، باروری و حاصلخيزی می د انند . همچنين 
د ر منطقۀ مورد  پژوهش، اعتقاد  بر این بود ه و هست که هر جایی مار 
باشد ، مریضی  کم تر است. بيمار یعنی مریض، و ساکنان منطقه د ر آن 
زمان با حّکاکِی نقش مار، به نوعی می خواسته اند  به هر کسی که وارد  

منطقه می شود  اطالع د هند  که د ر آن محد ود ه مرض  کم تر است.

گاو 
و  تاریخی  جهت  از  نماد   این  است.  وابسته  ثور  نماد   به  نر  گاو 
روانشناختی بسيار پيچيد ه است. گاو نر د ر روایات مذاهب نهان گرایانه، 
به عنوان  نشانه ای است که ساکنان د ورترین نقطه های شمالی جهان 
پسر  تور  با  و  می برد ند   به کار  سياه پوستان  اژد های  با  تقابل  د ر  توتم 
آسمان و جنگل برابر بود . این نشانه د ر اصل، رمز برتری پستاند اران بر 
خزند گان یا برتری آریایی ها بر سياهان شمرد ه می شد . البته این امکان 
وجود  د ارد  که گاو نر نخستين بار و پيش از همه، نماد ی منسوب به 
ماه بود ه بد ان سبب که از جهت علم ریخت شناسی و شباهت شاخ های 
آنکه  انگاشته شد ه است. حال  با ماه یکسان  نو(  به هالل ماه)ماه  آن 
باشد )سرلو،  بود ه  خورشيد ی  نماد   د ومين  شير،  از  پس  می بایست 

.)64۳  ،۱۳88
د ر د ّرة نگاران نقوشی از گاو قابل مشاهد ه است که د ارای د و ویژگی 
برجسته است. یکی اینکه د ارای شاخ کاماًلً هاللی شکل بود ه و د یگری 
اند ام نرینگی)که همان نماد  قد رت و شجاعت بود ه( به وضوح  اینکه 
قابل مشاهد ه است. البته د ر اکثر نگاره های حيوانِی این منطقه، اند ام 
واقعی  غير  تقریباً  اند ازه های  د ر  و  واضح  شکل  به  جانوران  نرینگی 

ترسيم شد ه است.

سگ
از  برخی  مذاهب  و  اساطير  د ر  که  است  حيواناتی  از  یکی  سگ 
ملل نيز مورد  احترام قرار گرفته و جنبه های نماد ین یافته، همچنين 
ویژه ای  جایگاه  و  ارزش  باستان  ایرانيان  ميان  زرتشتی و  د ر د ین 
یونانی چون استرابو و  اخبار قد یم و مورخان  به موجب  د اشته  است. 
فوق العاد ه ای  تقد س  و  احترام  از  ميان کاسپی ها سگ  هرود وت2، 
د اشته  است)رضی،  انسان  چون  حقوقی  مقام  و  بود ه  برخورد ار 
بيان  افسانه هایی که د رباره سگ  و  ۱۳84،  ۳70(. د ر همۀ د استان ها 
شد ه، این حيوان مجموعه ای از نماد های پيچيد ه، اما شفابخش، وفاد ار 
و راهنمایی است که شکار و مرگ را به نمایش می گذارند  و با ليس 
را آشکار می سازد ، گویی نگهبان مرز  پاکيزه سازِی خود   زد ن، قد رت 

ميان خود آگاهی و ناخود آگاهی است)مهد وی، ۱۳7۹،  56(.
نقش سگ د ر نقوش صخره ای منطقه، به ميزان زیاد  قابل مشاهد ه 
است. د ر حال حاضر نيز د ر مناطق روستایی و عشایری به ویژه برای 
د ر  که  چرا  است.  عالقه  مورد   حيوانی  سگ  د امد اران،  و  کشاورزان 
حياط بسياری از خانه های روستایی، سگ نگهد اری می شود . با توجه 
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 نقوش حیوانی:
یا حیواناتی که  اند گرفته ارکشی و... مورد استفاده قرار مینقوش حیوانی عمدتاً حیواناتی هستند که یا برای مقاصد مختلف از قبیل حمل و نقل، ب

 یشترین تصاویر مربوط به این قبیل حیوانات است.اند. از این رو، جنبه تقدس برای ساکنین آن زمان داشته و به همین دلیل ب جنبه شکار داشته

 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 -
 هاستها و مأموریت اهمیت این حیوان بیشتر در جنگ -
 در تصاویر نگاران، عمدتاً با برجسته شدن اندام نرینگی همراه است -

 شتر

 

 کوهانه ترسیم نقش شتر به صورت دو کوهانه و تک -
 ایفاء کردن نقشی اساسی در زندگی مردم منطقه -
 های فرهنگی منطقه کاربرد این حیوان در آیین -
 نماد مقاومت مردم منطقه در شرایط آب و هواییِ سخت -
 روی و فروتنی نمونه اعتدال، میانه -

 گاو

 

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

 مار

 

 های متعدد تصاویر این حیوان با پیچش -
 اندازیِ آن نماد تجدید حیات است پوست -
 شود تولد نیز تفسیر مینماد مرگ و  -

 ای از آب، رود و حاصلخیزی است با توجه به حرکات موجی شکل، نشانه
 از ادوار پیش از تاریخ، مورد پرستش و نمادی دینی با مفاهیم وسیع بوده است -

 سگ

 

 خورد به وفور به چشم می در میان نقوش نگاران، -
 حیوان مورد عالقه بومیان منطقه -
 ویژه در مناطق روستایی و عشایری هنگهبانی و حراست، بکاربرد  -
 است نمادین این حیوان  وفاداری، مهمترین جلوه -

 

جد  ول 1- بنیان های اعتقاد  ی و نماد  ین د  ر نقوش جانورِی سنگ نگاره های د  ّره نگاران.
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به  به اینکه سگ کاربرد  تغذیه ای برای صاحبان خود  ند اشته، عمد تاً 
منظور نگهبانی و حراست از آن استفاد ه می شد ه و از همين روست که 
این  نماد پرد ازی  برای  قوی تری  تفسير  وفاد اری،  و  نگهبانی  حراست، 

حيوان د ر هنر صخره اِی منطقه است.

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

انبوه  تابلوهایی  صورت  به  عمد تاً  د ّره نگاران  د ر  انسانی  نقوش 
هنرنمایی  مختلف،  حالت های  د ر  که  است  مشاهد ه  قابل  تصاویر  از 
شد ه اند . برخی از این تصاویر صحنه هایی از نبرد  و جد ال انسان ها با 
یکد یگر و یا د ر حال شکار را نشان می د هند . د سته ای د یگر، به نظر 
می رسد  روایت گر برخی از آیين های مذهبی و د ینی باشند  که د ر ميان 
بد ویان ساکن د ر منطقه رواج د اشته است. همچنين برخی از نقوش که 
صحنه هایی از شکار د سته جمعی را روایت گری می نمایند ، تفسيری از 

آیين همبستگی ميان مرد م منطقه بود ه است. بسياری از پژوهشگران 
محلی اعتقاد  د ارند  که ترسيم این نقوش، به منزلۀ نشان د اد ن آیين 
همکاری و تعاون است. د ر زند گی انسان های معاصر منطقه نيز به وفور 
فعاليت های کشاورزی،  را د ر  تعاون و همکاری  از  می توان جلوه هایی 

د امد اری، ازد واج جوانان و ساخت مسکن مشاهد ه کرد .

انسان بالد ار
بال به عنوان نماد  قدرت و محافظت و عالمت ایزد ي د ر هنر قبـل 
از اسالم د ر آثار بسيار زیاد ي بـر روي بـدن انـسان یـا  حيـوان یـا 
موجود ات نيمه حيوان و نيمه انسان د یـده مي شـود . چنانکـه اسـناد  
ایـران  یونـان،  مصر،  هنر  د ر  بالدار  انسان  ميد هد  نشان  نيز  مصور 
باشـد.  ایرانـی  صرفاً  نماد   یک  نميتواند  و  شد ه  د یده  بين النهرین  و 
بـاز  بـين النهـرین  و  ایـران  بـه  قطعـاً  آن  منشأ  قوي،  احتمال  به  اّما 
از  تصویری  نگاران  د ّرة  د ر  د یگران، ۱۳86،  24(.  و  مي گرد د )جعفری 

 :نقوش انسانی
 نقوش است، بوده شکار راه از که معاش امرار برای روزگار آن مردان فعالیت عمده به توجه با. است کمتر حیوانی نقوش نسبت به انسانی نقوش

 .است شده دیده ندرت به منفرد انسان نقوش و اند کشیده تصویر به حیوانات با نبرد و شکار حال در عمدتاً انسانی

شکار و 
 سوار

 

 یکی از پرتعدادترین تصاویر در درّه نگاران -
 نشان دادن آیین همکاری و تعاون -
ترین و رایج ترین نقوش مورد استفاده  نقش شکار و شکارگری از قدیمی -

 بشر بوده است.
ها با یکدیگر و یا شکار حیوانات توسط انسان ای نشانگر نبرد انسان دسته -

 هستندها 
 های دینی و مذهبی هستند برخی از این تصاویر، نمایانگر آیین -
 

انسان 
 بالدار

 

 ها حکّاکی شده است معموالً در بلندای صخره -
 سایر نقوش، تعداد کمتری از این نقش مشاهده شده استبه نسبت  -
 شاید نشان از آرزوی پرواز و نقش فرشتگان برای استمداد باشد -
 قدرت، محافظت و عالمت ایزدی شناخته شده استنمادی از  -

ها یا حیوانات حکّ های نمادین، عمدتاً بر بدن انسان برای نشان دادن جلوه
 شده است

 
 

 زایمان

 

شود که به نظر  ه نگاران دیده مینقشی از انسان به صورت منفرد در درّ -
 آید نمایش زایمان باشد.  می

و تولد را به  نقوش، چرخه طبیعت اعتقاد غالب بر آن است که این -
 اند.  معرض نمایش گذاشته

نمایش زن در حال زایمان بخشی از آیین پیش از تاریخ است که چرخه  -
 کرده است. طبیعت و تولد را ستایش می

تصویر کردن این نقش به نوعی تشکر از خدا برای آفرینش مخلوقی  -
 جدید تفسیر شده است.

 دست ردّ

 

 های دینی مقدس برای اجرای آیین تعیین نقاط -
 و اعالم حضور ای به عنوان امضای انسان در طبیعت نشانه -
 تعیین حریم و مالکیت -
 های خاص در میان مردم بدوی نشان از اجرای تشریفات و آیین -

 

جد  ول 2- بنیان های اعتقاد  ی و نماد  ین د  ر نقوش انسانِی سنگ نگاره های د  ّره نگاران.
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انسان بالد ار به نمایش د ر آمد ه که نمونۀ آن د ر نقوش سایر نقاط ایران 
نقطۀ صخره ای  بلند ترین  بر  نقش  این  است.  د ید ه شد ه  نيز  و جهان 
خود نمایی می کند . د ر رابطه با مفهوم نماد ین انسان بالد ار، از زوایای 
این  اینکه  به  توجه  با  پرد اخت.  موضوع  تبيين  به  می توان  متعد د ی 
بلند ای صخره ها حّک شد ه اند ،  بر  و  ارتفاعات  د ر  عمد تاً  نقوش  گونه 
شاید  بتوانند  نشان گر تمایل و آرزوی پرواز و نزد یکی به آسمان برای 
این  حّک  می توان  سویی   از  باشند .  فرازمينی  موجود ات  از  استمد اد  
فرازمينی  از موجود ات  د وران کهن  انساِن  به تصورات  را  نقوش  گونه 

نسبت د اد . 

انسان د ر حال زایش
زنان  به  پارینه سنگی  انسان د ر د وران  از  باقی ماند ه  تصاویر  برخی 
زایش  با  ارتباطی  و  هستند   بارد ار  آنان  از  بسياری  که  است  مربوط 
د اشته اند . به نظر می رسد  بخشی از یک آیين پيش از تاریخی هستند  
که چرخۀ طبيعت و تولد  را ستایش می کرد ه است)سير، ۱۳87،  8(. د ر 
بيشتر فرهنگ های باستانی، الهگان باروری وجود  د ارند  که د ر بيشتر 
مواقع، د رحال زایش و یا بارد اری نشان د اد ه شد ه اند . از جمله آناهيتا 
د ر ایران، آرتميس یا آتنا د ر یونان و روم، ایشتار د ر اکد  و سراسوتی د ر 
هند )آیتی زاد ه، ۱۳۹۳،  ۹0(. نقشی از انسان به صورت منفرد  د ر د ّرة 
نگاران د ید ه می شود  که به نظر می آید  نمایش زایمان باشد . بر اساس 
تفسيری که بوميان و پژوهشگران محلی د ر حال حاضر د ارند ، ترسيم 
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 می گرفته، بوميان با نقش کرد ن آن، به نوعی خبررسانی 

می کرد ه اند .

رد ّ د ست
سنگ نگاره ها  ميان  د ر  معموالً  که  رایجی  نقوش  از  د یگر  یکی 
مشاهد ه می شود  و از اهميت فراوانی برخورد ار است نقوش د ست ها یا 
پاها و یا رد ّ و اثر آن ها چه مربوط به انسان و چه حيوان می باشد . نقوش 
د ست خصوصاً د ست با پنجه های باز و نقش پای برهنه معموالً د ر کنار 
این گونه نقوش د ید ه می شود . نقوش و عالئمی همچون نقش یا اثر)رد ّ( 
د ست ها و پاها به مفهوم حضور انسان د ر آن قلمرو می باشد  و به منزله 
امضاء د ر طبيعت است. د ر باور محلی، اعتقاد  بر آن است که حّک این 
تصویر، براساس آیين مذهبِی خاصی بود ه بد ین گونه که فرد ی مومن 
رد ّ  تصاویر  اساس،  این  بر  و  بود ه  ساکن  محد ود ه  آن  د ر  د رستکار  و 
د ست به منزلۀ حضور آن فرد ، حّکاکی شد ه و به آن محد ود ه حالتی 
تقد س گونه بخشيد ه است. همچنين اعتقاد  د یگری وجود  د ارد  مبنی 

بر اینکه با این کار نوعی تعيين حریم و مالکيت انجام می شد ه است.

نقوش اشیاء
نقوش اشياء د ر این منطقه صرفاً نقوشی از ابزارهای جنگی و شکار 
که د ر د ست شکارچيان به تصویر کشد ه شد ه مثل تير و کمان، کمند  
و ابزار پرتاب سنگ می باشد . ابزارهای شکار و صيد ، به عنوان وسایلی 

جد ول 3- بنیان های اعتقاد ی و نماد ین د ر نقوش اشیاِء سنگ نگاره های د ّره نگاران.

 نقوش اشیاء:
 رویت قابل دوره آن اشیای از که تصاویری تنها بوده، زمان آن انسان برای شکار اهمیت از حاکی نقوش عمده اینکه به توجه با

 شدن کشیده تصویر به برای مستقلی نقوش البته. است گرفته می قرار استفاده مورد شکار ابزار عنوان به که بوده وسایلی است،
 .باشد می مدنظر است، رویت قابل انسانها دست در که ابزارهایی صرفاً و نشده یافت اشیاء

تیر و کمان، 
کمند، قالب 

 سنگ

 

 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.   -
شماری و ترسیم صور  شمارش، جهت نمایی، گاهبه عنوان نمادهای  -

 اند. تفسیر شده فلکی
همچنین به عنوان نمادهای ارتباطی مورد استفاده قرار می  -

 اند. گرفته
 های ایران و جهان نگارهترین آثار موجود در میان سنگ از کهن -

 هستند.
ها نگهداری مایعات و مواد و گرفتن ترین کاربرد آن اولین و کهن -

 عصاره گیاهان بوده است.
 

بنيان های نماد ین و اعتقاد ی د ر نقوش سنگ نگاره های د ّره نگاراِن سراوان



72
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  2، تابستان ۱۳۹۹

که د ارای اهميت فراوانی د ر ميان مرد م آن منطقه بود ه اند ، د ر بسياری 
از تصاویر قابل مشاهد ه است. نکته قابل ذکر اینکه، د ر تمام نگاره های 
و  تصویر کشيد ه شد ه اند   به  استفاد ه  د ر حال  ابزارها  این  ثبت شد ه، 
نيز د ر  نقوش فنجان نما  نيست.  قابل مشاهد ه  از آن ها  تصاویر منفرد  
ميان تصاویر حّک شد ه بر روی صخره های د ّره نگاران قابل رویت است. 
از لحاظ نماد ین، اند اختن زه به یک کمان بزرگ آزمایش د ليری بود  
که به وسيله اود وسئوس و بود ا ساکيامونی۳ با موفقيت انجام گرفت. 
اقوام و  از  کمان و تير صفت ویژه خد ایان جنگ و قهرمانان بسياری 

نماد ی برای تسخيرناپذیری آنان است)هال، ۱۳80،  ۱76(.

نقوش هند سی
سراوان  د ّرة نگاران  سنگ نگاره های  ميان  د ر  هند سی  نقش های 
شکل  به  نقوش  این  از  نمونه هایی  که  به طوری  است  محد ود   بسيار 
چليپا)صليب( قابل رویت است. چليپا یا سواستيکا، د ر سنسکریت به 
بسيار گسترد ه  و  باستانی  نماد ی  نماد ،  این  است.  معنای خوشبختی 

نمایند ه خورشيد   اصل،  د ر  د انشمند ان،  از  برخی  به عقيد ه  است که 
بود ه و مسير آن را از طریق آسمان نشان می د اد ه است. بنا بر گفته 
بعضی ها، این عالمت، حاکی از چرخ گرد ونۀ خورشيد -خد ا بود ه و از 
این رو، د ارای بعضی نماد های خورشيد ی مانند  روشنایی، حاصل خيزی 
به  مرد م  ابتد ایی،  جوامع  د ر   .)5 است)همان،  خوشبختی  ویژه  به  و 
چليپا، چون مظهر آتش احترام می گذاشتند  و علت آن، شکل صليبی 
و د و چوبی بود  که روی هم می سائيد ند  و با آن آتش می افروختند . 
بود   روز  نوید  د هند ة  و  شب  پایان بخش  که  خورشيد   د ایره اِی  تصویر 
که  ابتد ایی  انساِن  بود .  شبيه  صليب  با  روشنی بخش،  آتِش  همچون 
د ر پرتو تجربه ی خویش آتش را بازد ارند ة قهر طبيعت و نگهد ارند ة او 
د ر برابر جانوران وحشی می د ید  نشان آن صليب را نيز د ارای نيروی 
افق طبيعی، مافوق طبيعی و معجزه آسا تصور می کرد  و به تد ریج نماد  
ابتد ایی  انسان  به مظهر جاد و و جلوه ی خد ایی مبد ل گشت.  صليب 
برای حفظ جان خود  د ر برابر ارواح خبيثه این نشان را روی جامه و 

تزئينات زند گی خویش نقش می کرد )یاحقی، ۱۳6۹،  87(.

سنگ نگاره ها به عنوان  مهم ترین رسانه فرهنگی د ر اعصار گذشته 
بود ه و سراوان به د ليل وجود  مجموعه ای بی نظير از نگاره های سنگی، 
به سرزمين 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(، 
به بررسِی بنيان های نماد ین و اعتقاد ی د ر سنگ نگاره های د ّره نگاران 
این گونه  پژوهش، می توان  اولين سؤال  بر  اقد ام شود . مبتنی  سراوان 
استد الل کرد  که نقوش حّک شد ه بر روی این صخره ها بيشتر شامل 
نقوش حيوانی و انسانی هستند . حيواناتی از قبيل بز کوهی، شتر، اسب، 
گاو، سگ و بعضی گربه سانان و موارد ی که تشخيص نوع آن ها مشکل 
د ر  ولی  منفرد   به صورت  نقاط  برخی  د ر  نيز  انسانی  نقوش  و  است، 
بيشتر جاها به صورت د سته جمعی، د ر حال شکار و یا نبرد  با حيوانات 
کاماًلً  آن ها  از  برخی  انسانی،  نقوش  ميان  د ر  آمد ه اند .  د ر  نمایش  به 
جنبۀ نماد ین د ارند ، از قبيل انسان بالد ار و رد ّ د ست. د ر این ميان، 
نقوشی که جنبۀ شکار د ارند  مانند  گاو وحشی و بز کوهی با شاخ های 
بزرگ و کشيد ه به صورت های گوناگون د ر اغلب سنگ نگاره های این 
د ّره وجود  د اشته و ارتباط مستقيمی با طبيعِت آن زمان و نيز نحوة 
معيشت و اعتقاد ات مرد م آن روزگار د اشته است. نقوش اشياء نيز چون 

تير و کمان به وفور د ر سنگ نگاره ها به چشم می خورد .
د ر راستای سؤال د وم، بررسی نماد شناسانۀ نقوش نشان می د هد  
که حّک آن ها بر روی سنگ و صخره، از روی تفّنن نبود ه، ضمن اینکه 
نخستين  کرد ه اند .  کار  این  به  مباد رت  ماهر،  و  اند یشمند   آد م هایی 
د ليل برای سنگ نگاری د ر این منطقه، استفاد ه از این فن و ابزار جهت 
انتقال پيام، ثبت وقایع روزمره زند گی، تعيين حد ود  و... بود ه است. د ر 
واقع، به نظر می آید  بد ليل عد م وجود  هر گونه رسانه ارتباطی برای 
انتقال پيام و مفاهيم د ر آن عصر، بشر آن موقع سعی د اشته تا از طریق 
نقش و نگاره با هم عصران و یا آیند گان ارتباط برقرار کند . همان طور 
که بيان شد  بيشترین تصاویر مربوط به حيوانات می باشد . با مشاهد ه 
تصاویر حيوانات و همچنين چارچوِب اعتقاد ی که از گذشته تاکنون 

وجود  د اشته، استد الل های زیر حاصل می شود :
- تصاویری که حيوانات را د ر حال شکار آن ها توسط انسان نشان 
اوالً  این زمينه د ارد .  اعتقاد ات عميقی د ر  باورها و  از  می د هد ، نشان 
را  فعاليت زند گی خود   انسان آن د وره، می خواسته  مهم ترین  اینکه 
به تصویر بکشد . ثانياً حيوانات نقش بسيار حياتی د ر زند گی وی برای 
امرار معاش د اشته و به د ليل نگاه تقد س گونه ای که به آن ها د اشته اند ، 

 نقوش هندسی:
 نقوش هندسی صرفاً نقش چلیپا مشاهده شده است.

 -چلیپا 
 سواستیکا

 

ایِ نگاران، سه  نگاره چلیپاهای به تصویر کشیده شده در نقوش سنگ -
 شاخه هستند.

 این نقش در ایران، نمادی از خورشید، ستارگان و آسمان است. -
 رسد.  میسابقه این نقش به دوران مهرپرستی پیش از زرتشت  -
این نقش نمادی از نیروهای ماورالطبیعی است که به عنوان نمادی  -

 رفته است. دینی و آیینی به کار می
 اند.کرده در اعتقاد محلی، آن را نماد خورشید و بیشتر، آتش تلقی می -

 

جد ول  4- بنیان های اعتقاد ی و نماد ین د ر نقوش هند سِی سنگ نگاره های د ّره نگاران.
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مباد رت به حّک تصاویرشان می نمود ه اند . برخی حيوانات نيز، نماد ی 
تصاویری  با  رابطه  د ر  است.  بود ه  طبيعت  از  آن ها  مد د خواهِی  برای 
که انسان ها د ر حال شکار هستند  استد الل قوی این است که بوميان 
آن زمان اعتقاد  د اشته اند  که با حّک تصاویر، مباد رت به تسخير روح 
ساد ه تر  حيوانات  شکار  واقعی،  عالم  د ر  کار،  این  با  و  نمود ه  حيوان 
می شود . 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  
انسان هاست. یعنی اعتقاد  بر اینکه شخصی توسط شخص یا اشخاص 
خواسته  به  طریق  این  از  و  گرفته  قرار  جن ها  سيطره  تحت  د یگری 
طرف مقابل تن د هد . به طور مثال، اگر شخصی فرد ی را د وست د اشته 
راهش  سر  بر  مخالفينی  اّما  د هد   تشخيص  ازد واج  برای  مناسب  و 
اطرافيان(، سعی می کند   سایر  و چه  معشوق  باشد )چه  د اشته  وجود  
از طریق سحر و جاد وی آن ها، با تسخير د ل و روح شان، رضایت شان 

را جلب کند . 
- اعتقاد  به همکاری و تعاون نيز که د ر حال حاضر به شکل قوی د ر 

منطقه وجود  د ارد  د ر برخی تصاویر قابل رؤیت است. مثاًل تصاویری که 
شکار د سته جمعی را نشان می د هد  حاکی از به تصویرکشيد ن فرهنگ 
تعاون و همکاری بود ه است. کما اینکه د ر حال حاضر، نيز رسومی از 
قبيل بِّجار، د ر بين مرد م منطقه وجود  د ارد . وقتی فرد ی قصد  ازد واج 
د اشته باشد ، اطرافيان، هر کس به توان خود  با ارائه پول، گوسفند  و 
سایر وسایل، کمک می نمایند  که د ر اصطالح محلی به این رسم، بِّجار 

می گویند .
عمد تاً  حيوانات  نقوش  د ر  که  مشخصه هایی  از  د یگر  یکی   -
بوميان  است.  تصاویر  د ر  نرینگی  اند ام  برجسته کرد ن  وجود   د ارد ، 
روحيه  می خواسته اند   کار  این  با  که شکارچيان  د ارند   اعتقاد   منطقه 

د الوری، شکارگری و قد رت و مرد انگی خود  را به تصویر بکشند . 
- برخی نقوش نيز، نشانگر اتفاقات مهم زند گی افراد  و همچنين 
وصف حال آن هاست که از آن قبيل د ر برخی تصاویر، نشان د اد ن شور 

و شوق پس از شکار، زایش و تولد  و... می باشد .

پی نوشت ها
قرار  مبنا  شکار،  صيد    د ر  جهان  نقاط  از  بسياری  د ر  خرافه  همين   .۱
می گيرد  . شکارچی آلمانی ميخی را که از تابوت کند ه شد  ه است به رد  ّ پای 
بوميان  گرد  د  .  صيد    گریختن  مانع  که  نّيت  این  به  می کند    فرو  شکار  تازة 
را  قصد   صيد  ش  که  می ریزند    پای حيوانی  رد  ّ  روی  گرم  ویکتوریا خاکستر 
د  ارند  . شکارچيان هاتن تات مشتی شن را که از رد  ّ پای صيد   برد اشته اند   به 
هوا می پاشند   و معتقد  ند   حيوان به این وسيله از پا می افتد  . بوميان تامپسن، 
معموالً رد  ّ پای گوزن زخمی را افسون می کنند   و پس از آن د  یگر از تعقيب 
حيوان د  ست بر می د  ارند   زیرا گمان می کنند   افسون سبب خواهد   شد   که 
حيوان نتواند   د  ورتر رود   و به زود  ی می ميرد  . همين طور بوميان اوجيب وای، 
برخورد   می کنند  »د وا« می ریزند   و  یا خرس که  پای گوزن  رد  ّ  به نخستين 
تصورشان این است که باعث می شود   حيوان به زود  ی خود   را نشان د هد  . 
افسون  این  باشد  . چرا که  از محل  یا سه روزه د ورتر  اگر مسافتی د و  حتی 
می تواند   سفری چند   روزه را د  ر چند   ساعت خالصه کند  . شکارچيان اویو د  ر 
ّ پای صيد   فرو می کنند   تا صيد   چالق  آفریقای غربی چوبی نوک تيز د ر رد  

شود   و به د  ام آن بيفتد  )فریزر، ۱۳8۳،  ۱۱2(.
 2. Strabo & Herodotus
 3. Odysseus & Sakiyamoni
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ccording to many scholars, rock art is an 
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 descriptive-
analytical 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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