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Lithography is one of the oldest surviving human arts in history. In 
different parts of Iran, a number of rock designs have been identified and 
introduced so far, some of which are located in the geographical area of 
northwestern Iran. So far, various Petroglyphs have been identified and 
introduced in this area; in the meantime, the share of Meshkinshahr city 
is very significant. In this city, the number of areas with Petroglyphs has 
been identified, documented and introduced so far. In 2016, the authors 
identified, examined and documented a number of Petroglyphs while 
conducting a field study of Ms. Alilou’s site in Meshkinshahr identifying, 
reviewing and documenting about 300 Petroglyphs. In the present study, 
the authors use a field and library method based on descriptive-
comparative studies looking for answers to the following questions. 1- 
How many types of Khanim Alilou’s Petroglyphs can be divided into 
themes? 2- Based on relative chronology, to what periods do these 
paintings belong ? In answer to the above questions, the drawings are 
divided into 3 general categories of human, animal and geometric motifs; 
also, based on the relative chronology of these paintings, between the first 
millennium BC. They were created until the Parthian period and the 
beginning of Islam. The results of this study can be used to complete the 
lithographic information of the northwestern part of Iran, especially the 
city of Meshkinshahr. 
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مانده از انسان در طول تاریخ است. در مناطق  ترین هنرهاي باقی عنوان یکی از کهن ها به نگاره سنگ 
ایران، تاکنون شماري نقوش صخره  از این آثار در پهن   ي ا مختلف    ۀ شناسایی و معرفی شده که تعدادي 

ی شناسایی و معرفی  نگارهاي مختلف غرب ایران قرار دارد. تاکنون در این منطقه، سنگ جغرافیایی شمال  
محوطه    9گیر است. در این شهرستان تاکنون  شهر بسیار چشم شده که در این میان سهم شهرستان مشکین 

ضمن بررسی    1395نگاره شناسایی، مستندنگاري و معرفی شده است. نگارندگان در سال  داراي سنگ 
را شناسایی،    ي مختلف ها صحنه   در   نگاره سنگ   300،  شهر ن ی خانم علیلو از توابع مشک   ۀ میدانی از محوط 

اي که اساس آن  نگارندگان به روش میدانی و کتابخانه   ، بررسی و مستندنگاري کردند. در پژوهش حاضر 
هاي خانم  نگاره سنگ   . 1  بودند که هاي زیر  دنبال پاسخ به پرسش به   ، تطبیقی است   – مطالعات توصیفی  
نگاري نسبی متعلق به  ها براساس گاه این نگاره   . 2تند؟  تقسیم هس مایه، به چند گونه قابل علیلو از نظر نقش 

انسانی، حیوانی و    ۀ مای کلی نقش   ۀ دست   3ها به  هاي فوق، نگاره هایی است؟ در پاسخ به پرسش چه دوره 
م    اول ق.   ة ها در حدفاصل هزار نگاري نسبی این نگاره شوند؛ همچنین براساس گاه تقسیم می   عالئم و نشانه 

هاي  نگاره تواند در تکمیل اطالعات سنگ اند. نتایج این پژوهش می اشکانی و اوایل اسالم ایجاد شده تا دوران  
 . شهر مورد استفاده قرار گیرد خصوص شهرستان مشکین به   ، غرب ایران شمال    ة حوز 
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 مقدمه 

مانده  ترین هنرهاي باقی عنوان یکی از کهن اي به هنر صخره 
انسان در طول   تاریخ است. این هنر در بسیاري از جوامع،  از 

عنوان ابزاري براي بیان افکار و اعتقادات  ها به ها و تمدن فرهنگ 
 )Sheikh Akbarizadeh., Amir Hajloo & Arab, 2014, P. 

 P. 1 ,Gillette et ,2014 ها و مذاهب یک فرهنگ ( آیین ) و  196

al. وجهی از این  ت . تاکنون تعداد قابل است   ) به کار گرفته شده
آثار، در آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا و حتی استرالیا کشف و معرفی  

 ,Mohammadifar & Hemmati Azandariani, 2015اند ( شده 

P. 224  .( صخره زیبایی هنر  با  که  آنجایی  از  و  اي  شناسی 
 P. 3 ,David ,2013 هاي گذشته مرتبط بوده ( نمادگرایی انسان 

et al. هاي گوناگون، در  تا این هنر از جنبه   )، باعث شده است
باستان  نظر  از  مختلف  جامعه علوم  تاریخ،  شناسی،  شناسی، 

در مناطق  .  گیرد ب نمادشناسی، اسطوره و غیره مورد پژوهش قرار  
سنگ  تاکنون  ایران  و  نگاره مختلف  شناسایی  مختلفی  هاي 

. پراکنش و تعداد نسبتاً باالي این آثار در نجد  اند معرفی شده 
هاي مهم در  دهد که این منطقه، یکی از کانون ران، نشان می ای 

 اي در جهان است. مطالعات هنر صخره 
دلیل  مانند سایر مناطق کشور به ،  غرب ایران شمال   ۀ منطق 

بوده که   فراوانی  فرهنگی  آثار و شواهد  داراي  فرهنگی،  غناي 
 Satarnezhadهمواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ( 

et al., 2020, P. 56 .(   شهر در  در این منطقه، شهرستان مشکین
آماري نسبتاً    ۀ اي نسبت به سایر مناطق، جامع هنر صخره   ۀ زمین 
به   ی باالی  است؛  داده  اختصاص  خود  به  این  طوري را  در  که 

 ;Pourfaraj, 2007(   هاي چون شهریري نگاره شهرستان، سنگ 

Horshid, 2009  ،( مَدي شیخ   )Kazemi et al., 2016 a  ،(  مشیران
 )Binnadeh & Fatahzadeh, 2016  ،( محمدحسن، نوقدو    گیللر

دده  و  Kazemi & Rezaloo, 2019(   بیگلو و    قطار   ه قافل ) 
) شناسایی و معرفی شده  Abdolahi et al., 2021چهارچمن ( 
هاي این منطقه نسبت به سایر  نگاره آماري سنگ   ۀ است. جامع 

شمال   می مناطق  نشان  ایران  شهرستان  غرب  که  دهد 
هاي  سو یکی از کانون قره   ۀ رودخان   ة خصوص حوز شهر به مشکین 

سنگ  مطالعات  در  این   ؛ هاست نگاره مهم  به   با  نبود  حال  دلیل 

باستان بررسی  منسجم  دربار هاي  صخره   ة شناختی  در  هنر  اي 
و الگوي پراکندگی  ها  شهر، آمار دقیق از تعداد محوطه ن مشکی 

از    1395هاي سال  . نگارندگان در بررسی نیست در دست  آن  
توابع مشکین   ۀ محوط  از  علیلو  تعدادي سنگ خانم  نگاره  شهر، 

که   است  بررسی  این  نتایج  حاضر،  پژوهش  کردند.  شناسایی 
به  پرسش نگارندگان  به  پاسخ  هستند دنبال  زیر    . 1  که   هاي 

نقش نگاره سنگ  نظر  از  علیلو  خانم  گونه  هاي  چند  به  مایه، 
هستند قابل  نگاره   . 2  ؟ تقسیم  گاه این  براساس  نسبی  ها  نگاري 

  شده است هایی است؟ در این پژوهش تالش  متعلق به چه دوره 
مستند و منطقی ارائه شود. نتایج    هایی تا به سؤاالت فوق، پاسخ 

می  مطالعات  ب این  تکمیل  در  هنر  تواند  اطالعات  از  خشی 
شهر  خصوص شهرستان مشکین به   ، غرب ایران اي شمال  صخره 

 . کند کمک شایانی  
 

 روش پژوهش 

هاي  متکی به بررسی ،  روش مورد استفاده در این پژوهش 
محوط باستان  از  مرحله   ۀ شناختی  این  در  علیلوست.    ، خانم 

مستندنگاري   به  اقدام  محوطه  پیمایش  با  نگارندگان 
نقش هاي  سنگ تخته  (داراي  شرایط  تعداد  واجد  شامل  مایه) 
هاي منقوش، موقعیت و محل قرارگیري نقوش، نوع نقش،  سنگ 
شناسی  شناختی، سبک کاررفته، ابعاد و عمق نقوش، گونه فن به 

  آنها کردند. و غیره در قالب فرم مخصوص، تهیه ثبت و ضبط  
محوطه  الزم  اطالعات  مانند  سپس  نظر  ،  از  محوطه  موقعیت 

ارتباطی   سی ر دست  مسیرهاي  آب،  و  غذایی  منابع    و   به 
بعد که    ۀ . در مرحل ند طور دقیق ثبت شد هاي اطراف به محوطه 

کتابخانه  مطالعات  آن  بررسی  اساس  از  حاصل  نتایج  بود،  اي 
با    ، میدانی، مورد تجزیه و بررسی قرار گرفتند. در این مرحله 

نرم بهره  از  شدند نگاره   AutoCADافزار  گیري  طراحی    . ها 
همچنین براي دستیابی به نتایج پژوهش، از روش توصیفی و  

هاي  نگاره   ۀ له، به مقایس اي استفاده شد که در این مرح مقایسه 
 این محوطه با سایر مناطق پرداخته شده است. 

 

 

 پژوهش   ۀ پیشین 

ها در ایران  نگاره طورکلی سنگ به   ا اي ی مطالعات هنر صخره 
  ی ت ئ هی   ، ها میالدي آغاز شد. در این سال   1958عمومًا از سال  

بلوچستان مشغول فعالیت کشف و استخراج    ۀ ایتالیایی در منطق 
  ۀ اي را در ناحی بودند که تعدادي از نقوش صخره مواد معدنی  

کردند  شناسایی  و  کشف  ایزدپناه    . ) Dessau, 1960(   گزو 
ی  های )، از نخستین پژوهشگران ایرانی است که گزارش 1970( 

دشت لرستان ارائه  اي برخی از غارهاي کوه نقوش صخره   ة دربار 
اي دوشه و  نقوش صخره   1969در سال  نیز    ی ورن ب کرده است.  

هاي  ). در سال Burney, 1970رمالس را بررسی کرده است ( می 
این آثار رشد چشمگیري پیدا کرده و تاکنون    ۀ روند مطالع   ، اخیر 

پایان  طرح مقاالت،  گزارش نامه،  و  کتاب  پژوهشی،  هاي  هاي 
دربار  خبري  و  ایران    ي ها نگاره سنگ   ة بررسی  مختلف  مناطق 

غرب  ي شمال  ا منتشر شده است. مطالعات مربوط به هنر صخره 
نخستین   آغاز شد.  دیرتر  اندکی  مناطق  سایر  به  نسبت  ایران 

پژوهش  نتایج  به  مربوط  آثار  این  از  مکتوب  هاي  اطالعات 
نگاره در شهرستان  فر بوده که تعدادي سنگ الدین رفیع جالل 

شناسایی    هوراند (محوطۀ لیقالن) و    (محوطۀ سونگون)   ورزقان 
هاي  ). پس از آن محوطه 2005,  2003و معرفی کرده است ( 

شده  معرفی  و  شناسایی  منطقه  این  در  اند  مختلفی 
 )Satarnezhad et al., 2020 .(   پژوهش نتایج    ي ها براساس 

مشک ارائه  شهرستان  از  سنگ شهر ن ی شده    ۀ محوط   ي ها نگاره ، 
  سایی است که شنا   ي ا عنوان نخستین آثار هنر صخره شهریري به 

  ي ا ). این آثار در قالب مقاله Pourfaraj, 2007(   اند و معرفی شده 
 ,Horshid( شهریري» ارائه شده است    ي ها نگاره عنوان «سنگ   با 

 Kazemi et al, 2016(   مَدي هاي شیخ پس از آن محوطه ).  2009

a  ،( ۀ مجموع   ) مشیران  Kazemi et al., 2016 bداش   ،(
 )Binandeh & Fatahzadeh, 2016  ،( گیللر  بیگلو،  ده د

قافله قطار    و   ) Kazemi & Rezaloo, 2019(   محمدحسن و نوقدو 
 )Abdolahi et al., 2021 شده معرفی  و  شناسایی  اند.  ) 

توسط    ۀ محوط   ي ها نگاره سنگ  بار  نخستین  براي  علیلو  خانم 
تواند در  نگارندگان شناسایی شده است. نتایج این پژوهش می 

  ۀ نگاره، جامع داراي سنگ هاي  پراکندگی محوطه   ۀ تکمیل نقش 
نقش   ، آماري  نوع  و  مهم مایه تعداد  و  و  ها  تجزیه  همه  از  تر 
هاي احتمالی که در آینده قرار است روي این آثار انجام  تحلیل 

 . کند شود، کمک شایانی  

 مورد مطالعه   ۀ موقعیت جغرافیایی منطق 
اي خانم علیلو میان دو روستاي خانم  نقوش صخره   ۀ مجموع 

شهر از توابع استان اردبیل قرار  شهرستان مشکین   و   علیلو و ماللو 
و شمال    این محوطه در شرق روستاي ماللو   ). 1(شکل    دارد 

هاي  روي سنگ   روستاي خانم علیلو در قسمت فوقانی کوه، بر 
مشکین  شهرستان  است.  شده  واقع  روغنی  در  سیاه  شهر 

. آب و هواي این  قرار دارد هاي شمالی کوهستان سبالن  دامنه 
منطقه معتدل بوده و به سخن حمداهللا مستوفی «... آب و هواي  

).  Mostofi, 2003, P. 94به گرمی است» (   خیاو معتدل و رو 
وجود منابع آبی کافی و دماي مناسب باعث رشد گیاهان متنوع  

همین  ).  Saidi, 1975, PP. 43-44در این منطقه شده است ( 
رو (عشایر) بدون  کوچ   ۀ گیري و رونق جامع عوامل باعث شکل 

و   مطالعات  براساس  است.  بوده  منطقه  این  در  دائم  استقرار 
شده در این منطقه، الگوهاي  شناختی انجام هاي باستان بررسی 

عمومًا  قلعه   استقراري  شکل  ( به  است  بوده   Karimiسازي 

Gharakhanbeyglou, 2016 ( . 
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 مورد مطالعه منطقۀ ییایجغراف تی. موقع1 شکل
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 خانم علیلو   ۀ محوط 
  4292176  خانم علیلو در مختصات جغرافیایی  ۀمحوط

، در دشت متري از سطح دریا  1344با ارتفاع    ''0742171و  
مجاورت منابع آبی مختلف   کوه و  ۀواقع در دامن  زیحاصلخ

رودخان مسیل  ۀهمچون  یا  دشت   هاییفصلی  طرف  به  که 
می منتهی  است.    ، شوندارشق  شده  در نگاره سنگواقع  ها 

برفصل  ۀرودخان  ۀحاشی تختهر  ی  گرانیتی  سنگ وي  هاي 
ها سنگ تخته  ة). ابعاد و انداز2  شکلاند (رنگ ایجاد شده سیاه 
متر و بیشترین    3×3در حدود    هاترین آنبوده و بزرگ  ریمتغ

ها روي سطح صاف سنگ   متر است. نقوش بر  1  آن  ضخامت
دارند براق  روغنی  و  سیاه  رنگ  شده   ،که  نماي ایجاد  اند. 

خاصی نبوده    ةها تابع نظم و قاعدروي سنگ  قرارگیري نقوش
در جهت  دارند.  و  قرار  مختلف  بر    هاهیمانقش هاي  مشتمل 

عال  حیوانی،  انسانی،  نشانهئنقوش  و  بین،  است هم  این  در   .
به  و  حیوانی  شاخ نقوش  با  کوهی  بز  بلند  خصوص  هاي 

مانند سایر مناطق، بیشترین تعداد را به خود   ،چسبیده به دم
ترتیب در مایه بهنقش   300ده است. درمجموع  اختصاص دا

(گروه حیوانی  (  289هاي  انسانی  و    4نقش)،  اسب  نقش)، 
  ها نشانهعالئم و  نقش)، حیوان وحشی یک مورد و    3سوارکار (

   .اندنقش شناسایی شده  3 در

 
 لو یخانم عل  ۀاز محوط  یی. دورنما2 شکل

 1399 نگارندگان،: منبع 

این   واردآوردن  نگارهتمامی  با  و  کوبشی  روش  به  ها 
سنگ    ۀیا ایجاد خراش با جسمی تیز بر بدن  ،هاي متوالیضربه 

ها با همین  اند. برخی از نقش ن سنگ ایجاد شدهددر اثر کوبی
ها از نگاره خطوط    ةاند. اندازتوپر اجرا شده صورتاما به  ،روش

متر متغیر است. عمق و تفاوت رنگ و چگونگی  میلی   5/0-1
نقش  میفرسایش  که  عواملی هستند  از جمله  در  نتوانها  د 

د.  ن گیربها مورد نظر قرار  و تقدم و تأخر ایجاد نگاره نگاري گاه 
 ،ها حتی برخی که در یک صحنه قرار دارندعمق و رنگ نقش 
علت  به صورت که عمق برخی  بدین  هستند؛با یکدیگر متفاوت  

قدري فرسایش یافته که  مرور زمان و تأثیر عوامل طبیعی به
یا اینکه سطح برخی دیگر با  شده،  سطح  تقریباً با صخره هم

این    رؤیت نیستند.راحتی قابل رنگ شده و به هم   هصخر  ۀزمین
 . هاست نقش  ریتأخ، عموماً نشانگر تقدم و  هانگاره تغییر رنگ  

 

 ها بندي نگاره طبقه 
ن  بررسی  محوط در  از  علیلو،    ۀ گارندگان    70حدود  خانم 

مایه  سنگ داراي نقوش شناسایی و مستندنگاري شد. نقش تخته 
اسب،    ۀ دست   3در   (بز،  انسانی    290وحشی)  حیوان  حیوانی 

بندي  دسته نقش قابل   3  عالئم و نشانۀ   7(پیاده و سوارکار) تعداد  
بز همانند سایر  حیوانی به   ۀ مای ). نقش 3  شکل است (  خصوص 

غرب  خصوص شمال شده در سایر مناطق و به مناطق شناسایی 
ها،  ایران، بیشترین تعداد را دارد. گفتنی است هریک از این گونه 

زیرگروه  با    بوده بندي  دسته قابل   ی های به  تطبیقی  مطالعات  که 
مناطق شمال  هاي شناسایی محوطه  سایر  در  ایران  شده  غرب 

 است. کرده  مشاهده  قابل را  هاي میان آنها  هت شبا 
 

 
 هاتعداد نگاره يآمار ۀ. جامع3 شکل

 1399 نگارندگان،: منبع
 

 حیوان بز   ة نگار 
هاي خانم علیلو در حالت ۀ هاي محوطحیوان بز در نگاره

حال قدم برداشتن، در حال مبارزه    مختلف چون سکون، در
ب  و  شکار  حالت  در  و  یکدیگر  سر  هبا  پشت  ردیفی  صورت 

یکدیگر ایجاد شده است. بیشترین تعداد نقوش مانند دیگر 
سو و نقاط دیگر ایران مربوط قره  حاشیۀ رودخانۀهاي  محوطه

صورت  که بیشتر به   است هاي بلند خمیده  با شاخ به بز کوهی  
اند. نقوش بز کوهی  استیلیزه و غیرطبیعی به نمایش درآمده 

ب  هاي حیوانی با دیگر حیوانات  صورت گله ه در تمامی تابلوها 
،  ی شناخت هاي باستان . با توجه به یافته ) 4(شکل    شوند دیده می 

نقش بز تقریبًا در تمامی مراکز باستانی حضور مستمر داشته  
انسان  تاریخ،  از  را مظهر  است. درواقع در دوران پیش  بز  ها، 

می  قلمداد  طبیعت  سودبخش  عوامل  از  کردند  یکی 
 )Bakhtortash, 1986, P. 9  .( محوط بز  علیلو    ۀ نگاره  خانم 

 ,Rafi'farلقالن (   هاي نگاره از سنگ   ی های مقایسه با نمونه قابل 

2005, P. 120 ) ارسباران  سونگون  قوشاداش   ،(Rafi'far, 

2003, P. 54 ) اهر  دوزداغی   (Kazempur, Eskandari & 

Shafizade, 2011, P. 386 ) شهریري ،(Horshid, 2009, P. 

اردبیل ( 82  List of Heritage)، قوناق قیران بخش مرکزي 

Registers, 2012, PP. 15-16  ،( یخ ش ) مديKazemi et al., 

2016 a, P. 21  ،( شهر ین داش مشک   ۀ مجموع   )Kazemi et al., 

2016 b, P. 324  ،( ران ی هنج   خره   )  Mohammadiمهاباد 

Qasrian & Naderi, 2008, P. 63  2016 (   دژ ن ی شاه )، َعقربلو, 

P. 14 ,Binandeh ) شهریري (Horshid, 2009, P. 83  ارگس ،(
 )  ,Bikmohammadi, Janjan & Bikmohammadiهمدان 

2013, P. 130 ) ازندریان مالیر همدان ،(Azandaryan et al., 

2015, P. 204  گیللر محمدحسن ،( )Kazemi & Rezaloo, 

2019, P. 253 (  دوه ( س دره ،  هوراند   ,.Satarnezhad et alی 

2020, P. 62 (   است.   و غیره 
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 انسانی   ة نگار 
هاي هاي خانم علیلو، در حالتنگاره نقش انسان در سنگ

مختلف ایجاد شده است. با توجه به شکل ظاهري نگاره، به  
انسانی    ةمایه، مرد بوده است. نگارنقش رسد جنسیت  نظر می 
 : استبندي طبقه هاي زیر قابل به دسته 

انسان سوارکار: اسب   الف)  انسانی  نگاره،  را  این  سوار 
می  است.  نشان  وحشی  حیوان  با  مبارزه  حال  در  که  دهد 

که را  دست راست خود ابزاري    در  واست  انسان سوار بر اسب  
انسان   مقابل  در  است.  گرفته  باال  باشد  شمشیر  احتماًال 

پا در مقابل   روي دو که ترسیم شده سوارکار، حیوان وحشی 
 ). 5(شکل    اسب ایستاده و حالت حمله به خود گرفته است

در سنگنمونه  نگاره  این  مشابه  کال چنگال  نگاره هاي  هاي 
نگاره، قابل  این  در  اسب  و  ابزار  وجود  است.  براي   مشاهده 
 کند. می  شایانی ها کمکنگاري برخی صحنه گاه 

پیاده را نشان   ي هااین نگاره، انسان  :ادهیب) انسان پ
به   دهدی م خطکه  شده  ي هاصورت  ایجاد  دو ساده  هر  اند. 

هستند.   ابزار  بدون  و  شده  طراحی  باال  سمت  به  رو  دست 
نگاره   ي هانمونه  این  سنگ   ي هامشابه    ۀمحوط  ي هانگاره در 
 Kazemi et( مدي شیخ )، Horshid, 2009, P. 82ري (شهری

al., 2016 a, P. 2  ،(شهرین داش مشک  ۀمجموع  )2016: 324 

b,Kazemi et al  (  سفلی مالیر)، ارگسBikmohammadi, 

Janjan & Bikmohammadi, 2013. P. 132 ،(   قوشاداش
(  ارسباران داغی  Rafi'far, 2003, P. 54(سونگون)  دوز   ،(

)Kazempur, Eskandari & Shafizade, 2011, P. 386  ،(
) نوقدو  Binnadeh & Fatahzadeh, 2016, P. 3مَشیران   ،(

  ) و غیره Kazemi & Rezaloo, 2019, P. 253(  شهرن یمشک
   .مشاهده استقابل 

 

 
 لو یخانم عل يهانگارهدر سنگ یانسان ةاز نگار يا. نمونه5 شکل

 1399 نگارندگان،: منبع

 ها نشانه عالئم و    ة نگار 
با مفهوم  خانم علیلو، تعداد نگاره    ةنگارسنگ  ۀدر مجموع
 ؛ ها، درصد پایینی داردمایهنسبت به سایر نقش عالئم و نشانه،  

تنها  طوري به ها در  نگاره   این  مایه شناسایی شد.نقش   3که 
مربع و   ةنگار .اي در مرکز آن یک خط قرار دارداشکال دایره

از   یهای. نمونه)6  (شکل  انگلیسی است  Yیک نقش شبیه به  
سنگ   گونهنیا در  محوطنگارهاشکال  قوشاداش   ۀ هاي 

(  ارسباران شیخ Rafi'far, 2003, P. 54(سونگون)   مدي )، 

)Kazemi et al., 2016 a, P. 21 شهریري  ،(   )Horshid, 

2009, P. 82) قیران  قوناق   ،(List of heritage registers, 

2012, P. 18) اسبقیه یزد ،(Ayatizadeh, 2014, P. 82  دوه ،(
و غیره    )Satarnezhad et al., 2020, P. 63( ی هوراند  سدره

شناسایی شده است. 

 

نمونه 6  شکل  از    ي ا . 
  نشانه   و   عالئم   ۀ ی ما نقش 

سنگ  خانم    ي ها نگاره در 
  نگارندگان، :  منبع .  لو ی عل 

1399 

 

 هانگاري نگارهگاه
هنر صخره گاه  قبیل  نگاري  از  مناطق جهان  برخی  در  اي 

جنوبی    ) Aubert et al., 2007(   شرقی   تیمور  آفریقاي 
 )Watchman & Mazel, 2003  ،( نیوزلند   )Oregan et al., 

2019, P. 132 (    استرالیا )  David et al., 2013, PP. 3-10( و 
روش  به  اورانیوم سن « هاي  متکی  مطالعات    » سنجی  و 

اي  حال، در بررسی نقوش صخره   بوده است. با این   » رادیوکربن « 
براي   آزمایشگاهی  امکانات  نبود  اصلی،  موانع  از  یکی  ایران، 

یک چارچوب زمانی    نشدن نگاري مطلق بوده که باعث ارائه گاه 
شناختی  هاي باستان مشخص و کامل براي این حوزه از پژوهش 

اي ایران،  نقوش صخره   ة هاي اندك ما دربار است؛ بنابراین دانسته 
شواهد    ۀ صورت نسبی و بر پای نگاري آنها به بیشتر توصیفی و گاه 

مقایس  ( سبک   ۀ مبهم  فرهنگی  مواد  فنی،   ,Qasimiشناسی، 

2020, P. 36  ( اندازي که این  شناختی و چشم رسی باستان یا بر
دارد   قرار  آن  در   & Bikmohammadi, Janjan( نقوش 

Bikmohammadi, 2013, P. 136  (  نقوش است.  شده  انجام 
شمال  صخره  و  اي  میانی  مفرغ  عصر  حدفاصل  را  ایران  غرب 

 ,.Satarnezhad et alاند ( متأخر تا دوران اسالمی در نظر گرفته 

هاي خانم علیلو در  نگاره نگاري سنگ ان براي گاه ). نگارندگ 2020
  ة ها را به دو دور گذاري، نگاره گام نخست، براساس میزان رسوب 

دسته  تأخر)  و  (تقدم  دوم  کلی  گام  در  سپس  و  کرده  بندي 
محوطه نگاره  و  اشکال  نوع  براساس  را  مورد  ها  اطراف  هاي 

نگاره گاه  دادند.  قرار  دست نگاري  متقدم   ۀ هاي  که  تر  نخست 
و حیوان بز. این اشکال    عالئم و نشانه   ة ند از: نگار ا هستند عبارت 
هاي مناطق مختلف داخل و خارج از ایران  نگاره در اکثر سنگ 

حیوان بز مختص    ة شناسایی شده است. با توجه به اینکه نگار 
خاص نبوده و در اکثر دوران مورد استفاده قرار گرفته    ة یک دور 

خاصی در نظر گرفت. با    ة ها دور توان براي این نگاره نمی   ، است 
انسان سوارکار و    ة ند از نگار ا دوم عبارت   ة هاي دور حال نگاره   این 

نقش اسب و    ة شمشیر به دست. با توجه به نظریاتی که دربار 
انسان سوارکار وجود دارد که قدمت این نقوش را حداکثر به  

ق.   ة هزار  داده   اول  نسبت   & Mohammadi Qasrian( اند  م 

Naderi, 2008, P. 63  ،( ها حداکثر بایستی متعلق به  این نگاره

گذاري کم روي  حال با توجه به رسوب   با این   باشند؛ اول    ة هزار 
  اول ق.   ة رسد این نگاره متعلق به هزار نظر می   این نگاره، بعید به 

اطراف    ة هاي سطحی نگارندگان در محدود م باشد. در بررسی 
سنگ  محوطه ه نگار این  تاریخی   ی های ها،  دوران  خصوص  به   ، از 

مانده از  هاي باقی اشکانی شناسایی شد. با رجوع به برخی نگاره 
  زة مشابه مبار   ۀ ، نمون ي کال چنگال ها نگاره ، مانند  دوران اشکانی 

  ۀ مطالع   . شود انسان سوارکار با حیوان ایستاده روي دو پا دیده می 
از    ی های و وجود محوطه   تطبیقی میان این دو نگاره از یک طرف 

  ه هاي دست رسد نگاره نظر می   دوران اشکانی در این محدوده، به 
طورکلی با قید  دوم (متأخر) متعلق به دوران تاریخی است. به 

اول   ة هاي سطح نخست را مربوط به هزار نگاره   توان می   احتیاط 
نگاره   ق.  و  تاریخی  م  دوران  به  مربوط  را  دوم  سطح  هاي 
 در نظر گرفت.   و پس از آن (اسالمی)   خصوص اشکانی به 

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

از   شیهاي خانم علیلو، بخشی از هنر دوران پ نگاره سنگ
شهر است که تاکنون شناسایی نشده بود. در  اسالم مشکین 

بار نگارندگان به معرفی این   ، پژوهش حاضر براي نخستین 
نتایج پژوهش نشان می  ندآثار پرداخت نگارهو    3ها در  دهد 

انسانی  ۀدست حیوانی،  و    کلی  عالئم  قابلنشانه و  تقسیم  ها 
آماري مشخص شد که گروه حیوانی  ۀ  هستند. براساس جامع

رخ صورت نیم نقوش به   بیشتر(بز) در صدر فهرست قرار دارند.  
 شده درهاي حیوانی شناسایینگاره   ۀاند. با مقایسایجاد شده

هاي وحشی و بومی موجود در منطقه  با گونه   و  هانگاره سنگ
ها تحت تأثیر توان بیان داشت که نگارگرها در تصویر نگاره می 

بودهمحیط  خود  پیرامون  این زیست  که  انسانی  جوامع  اند. 
کردهنقش  ایجاد  را  برحسب    ،اندها  معیشتی  ساختار  داراي 

  ی شناختقوم باستاناند که با توجه به مطالعات  دامداري بوده
گذشته بخشی از الگوي معیشتی مردم متکی به    ۀتا چند ده

بهفعالیت  دامداري  که  هاي  است  بوده  بز  پرورش  خصوص 
پژوهش همان  شده  براساس  انجام  منطقه  این  در  که  هاي 

  از تاریخ  الگوي استقراري جوامع ساکن در دوران پیش  ،است
مفرغ  به آهن    متأخرخصوص  منط   I,IIو  عموماً  این  قه 
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  ۀ مطالع   . شود انسان سوارکار با حیوان ایستاده روي دو پا دیده می 
از    ی های و وجود محوطه   تطبیقی میان این دو نگاره از یک طرف 
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دائم    استقراري  هاروي و بدون ارتباط با محوطه صورت کوچ به
پیش  دوران  از  تداومی  امر،  این  که  دور  بوده  به  اسالم    ة از 

 .شودمحسوب میاسالمی متأخر نیز 
دربار ئ مس  مهم  سنگ   ة له  گاه نگاره این  موضوع  نگاري  ها 

سنجی  آنهاست. با توجه به اینکه تاکنون مطالعاتی از نوع باستان 
توان  نمی ،  این نقوش صورت نگرفته است   ه و آزمایشگاهی دربار 

ارائه کرد گاه  آثار  این  این   ؛ نگاري مطلق براي  براساس    با  حال 
چشم   - توصیفی   مطالعات  و  باستان تطبیقی  ختی  شنا اندازهاي 

اول    ة ها در حدفاصل هزار نگاره رسد سنگ نظر می   این حوزه به 
 . اند م تا دوران تاریخی شکل گرفته   ق. 

 

 

 

 ي سپاسگزار 

طراحی   پاس  به  بابایی  علی  آقاي  جناب    ها نگارهاز 
 . م یکنیمسپاسگزاري 

 
 منابع مالی 

 . منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است 
 

 تعارض منافع 

وجود   نویسندگان  بین  مقاله  این  انتشار  منافع  در  تعارضی 
و   ندارد نگارش  در  نویسندگان  سهم  اطالعات  آورجمعو  ي 

 . صورت برابر استبه
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