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چکیده
تاریخی  ـ  فرهنگی  آثار  و شناسایی  بررسی  پروژۀ  دوم  میدانی، فصل  فعالیت  های  انجام  با   همزمان 
اهالی  از  امیر منصوری، یکی  از توابع شهرستان کوهدشت لرستان توسط  یا کوه نانی  بخش کورونی 
ده حسین آباد )آقای شاه  حسین کورونی( ما را از وجود مجموعه  ای از نقاشی  های صخره  ای در منطقه 
بازدید و ثبت نقوش رهسپار محل شد. این نقوش بر  با راهنمایی ایشان برای  آگاه ساخت. نگارنده 
روی دیوارۀ پناهگاه صخره ای مادیان  کوه، در تنگه ای که در گویش محلی آن را  »ده روه ن چه قه ل« 
)Darvan Chaghal = دربند شغال( می  نامند، ایجاد شده است. علت نام گذاری تنگه بدین نام این 
است که در فصول مختلف سال محل بیتوته تعداد زیادی شغال و روباه است. رسیدن به محل نقاشی  ها 
مستلزم گذر از یک مسیر  نسبتاً راحت از میان تنگه است. به طوری که در ابتدای ورودی تنگه وجود 
یک محوطۀ استقراری، جالب به نظر می  رسید. الزم به ذکر است که در کف خاکی پناهگاه هیچ  گونه 
مواد فرهنگی مشاهده نشد. مجموعۀ تنگۀ ده روه ن چه قه ل مادیان کوه در بهار 1388ش  به وسیلۀ هیئت 
بررسی و شناسایی آثار فرهنگیـ  تاریخی بخش کونانی به سرپرستی نویسندگان مورد بازدید و مطالعۀ 
باستان  شناختی قرار گرفت. دربارۀ این آثار پیش از این هیچ  گونه پژوهشی انجام نگرفته و مطلبی دربارۀ 

آن ها منتشر نشده است. 

واژه های کلیدی
کوهدشت، مادیان کوه، نقاشي صخره اي.
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مقدمه
ــت  ــتان کوهدش ــی یا کوهنانی از توابع شهرس ــش کورون بخ
لرستان، در موقعیت 47 درجه و 32 دقیقه و 499 ثانیۀ طول 
شرقی و 33 درجه و 40 دقیقه و 229 ثانیۀ عرض شمالی در 
ارتفاع 1013 متری از سطح دریا واقع شده است )تصویر 1(. 
ــاحت آن 69682  کیلومتر مربع و کل جمعیت آن بیش  مس
ــت  هزار نفر است. کورونی در سال 1374 در تقسیمات  از بیس
ــد و اندکی بعد نیز شهرداری آن  کشوری به بخش تبدیل ش
افتتاح شد. این بخش در جنوب  غربی شهرستان کوهدشت و 
ــتان رومشکان  هم جوار با بخش های گراو )Garao(، و شهرس
ــتان ایالم واقع  ــش لومار و بدرۀ اس )Roumeshkan(، و بخ
mahmoudi & mansouri & khademi ( ــت ــده اس ش

 .)nadoushan, 2011: 144
ــۀ ده روه ن چه قه ل در  ــورد مطالعه در تنگ ــی  های م      نقاش
ــمال غربی  ــطح دریا و در جبهۀ ش ارتفاع 1157 متری از س
ــهر کورونی واقع شده است  ــرف به ورودی ش مادیان  کوه، مش
ــین  آباد در  ــتای حس ــی  ها تا روس )تصویر 2(. فاصلۀ این نقاش
ــت. همان  طور  ــهر کوهنانی در حدود 200 متر اس ابتدای ش

ــۀ نام برده یک محوطۀ  ــد، در ورودی تنگ ــه در باال گفته ش ک
استقراری وجود دارد که پراکندگی ابزارهای سنگی و قطعات 
ــفالی از دوران  های پیش از تاریخ، تاریخی، و اسالمی ـ که  س
ــیلۀ حفاران غیر مجاز مخدوش شده است، در آن قابل  به وس
ــت )منصوري، 1388: 8(؛ شاید نقاشی  های موجود  تأمل اس
ــاکنان این تنگه ایجاد شده  ــتقرار س در برهه  ای از دوران اس
باشند. این مجموعه در تاریخ 1388/5/27 به شمارۀ 27220 
ــت آثار ملی به ثبت رسید. مادیان  کوه از رشته  های  در فهرس
ــت و با طولی در حدود  ــته  کوه زاگرس مرکزی اس فرعی رش
ــرقی در بخش  ــمال غرب به جنوب ش 9 کیلومتر در جهت ش
ــته  کوه از انباشته شدن الیه  های  کورونی امتداد دارد. این رش
رسوبی سنگ آهک تشکیل شده و بیش تِر سطح آن را درختان 
ــی و  ــتۀ کوهی، انجیر، نوعی آلوی وحش ــوط، زالزالک، پس بل
ــت. نقوش مورد نظر مشرف به  ــیده اس کیکم )kikem( پوش
ــهر کورونی( و در حاشیۀ جنوبی جادۀ آسفالته  درۀ ترهان )ش
شهر کورونی به طرف شهرستان کوهدشت قرار گرفته است. 
ــدود 200 متری دامنۀ  ــین آباد کورونی در فاصلۀ ح قریۀ حس
ــرار دارد[ و رودخانۀ فصلی  ــمالی ]تنگۀ ده روه ن چه قه ل ق ش

تصویر 1. استان لرستان و موقعیت جغرافیایی بخش کورونی )مأخذ: منصوری، 22:1387(.
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رووشکه )Rouweshka( که از پاآسن )Pa Asen( سرچشمه 
می  گیرد نیز از دامنۀ شمالی تنگۀ ده روه ن چه قه ل روان است 

)همان 1388: 11-5( )تصویر 3(. 

توصیف نقوش
ــی  های تنگۀ ده  روه ن چه  قه  لِ مادیان  کوه، بر دیوارۀ یک  نقاش
ــکفت یا پناهگاه صخره  ای ایجاد شده  اند که َکَفش خاکی  اش

ــنگ  های  ــت )تصاویر4ـ 5(. پناه گاه صخره  ای از جنس س اس
ــت با سطحی ناصاف که دیوارۀ آن  آهکی )Limestone( اس
ــت. طول پناهگاه حدود 4 متر و عرض آن 3  نسبتاً عمود اس
ــت. نقاشی  ها در پهنه  ای به ابعاد حدود 2 در 2/5 متر  متر اس
بر دیوارۀ پناهگاه ترسیم شده اند. نمای نقوش به سمت غرب 
ــین  آباد است. افسوس   ــتای حس و به عبارتی رو به جانب روس
ــتر نقوش به علت رسوب  گذاری و فرسایش سنگ  هاـ  که  بیش 

تصویر 2. موقعیت تنگۀ ده  رو ه  ن چه  قه  ل محل نقاشی  ها در بخش کوه نانی )مأخذ: منصوری، 1387: 20(.

تصویر 3. موقعیت تنگۀ ده   روه  ن چه  قه  ل در حاشیۀ شمالی مادیان  کوه )عکس از: نگارندگان(.
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ــده ـ و همچنین ضربات  ــر تغییرات اقلیمی به وجود آم در اث
ــتکاری  های چوپانان محل،  ــاز و دس ــۀ حفاران غیر مج تیش
ــده و در معرض نابودی کامل قرار گرفته  ــدت تخریب ش به ش
اند. نقاشی  ها با استفاده از مواد طبیعی، به رنگ اخرایی ترسیم 

ــده اند. نگارنده آن ها را به ترتیب در دو دستۀ نقوش انسانی  ش
ــه صورت گروهی  ــی طبقه  بندی کرده و همچنین ب و هندس
ــرح جزییات  ــان 1388: 10-7(. ش ــت )هم معرفی کرده اس

نقوش این است:   

تصویر 4. نمایی از پناه گاه صخره  ای مادیان  کوه و محل نقاشی  ها )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. صـخرۀ پناه گاهِ محل نقاشی  ها )عکس از: نگارندگان(.
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نگارۀ ش�مارۀ 1:  این تصویر که بیش تر از همۀ تصاویر جلب 
ــالم  تر مانده است.  ــایر نقوش س ــبت به س توجه می  کند، نس
ــانی را در حالت نیم رخ نشان می  دهد  ــر انس موضوع تصویر س
که با بینی عقابی و چشمی درشت به طرف چپ نگاه می  کند 
و کالهی مانند آنچه که سواران امروزی لرستان دارند، بر سر 
ــهود است، هنرمند برای نشان دادن گردن  دارد. آنچه که مش
ــخص، دو خط تقریباً عمود بر هم را به صورت  و شانه  های ش
ــتیلیزه ]ساده[ ترسیم کرده است. قسمت میانی نقاشی بر  اس
ــۀ قاچاقچیان از بین رفته است )تصویر 6(. باید  اثر ضربۀ تیش
گفت که در میان نقاشی  های صخره ای لرستان تا کنون اثری 

که دارای چنین مضامینی باشد شناسایی نشده است.  
ــکلی را به حالت تجریدي نشان می  دهد  نگارۀ شمارۀ 2: ش
ــت ایستاده و  ــر پا رو به جانب راس ــخصی است که س که ش
ــی بلند کرده  ــیدن کمان ــت هایش را )احتماالً( برای کش دس
ــابه این نقش را می  توان در میان نقوش صخره ای  ــت. مش اس
میرمالس و دوشه در منطقۀ کوهدشت لرستان مشاهده کرد 

ــتاده در حالت کشیدن کمان به  ــخاص ایس که در آن ها نیز اش
ــوربختانه این نقش به خوبی قابل  تصویر کشیده شده اند. ش
ــت  ــده اس ــت و بر اثر عوامل طبیعی مضطرب ش رویت نیس

)تصویر 7(.  
نگارۀ ش�مارۀ 3: این نقش همانند نقش شمارۀ 2، شخصی 
ــان می  دهد. در  ــر پا نش ــت در وضعیت س را رو به جانب راس
ــت هایش را که به  احتمال برای بلند کردن یک  حالی که دس
شیء باال آورده است. نمونۀ واضح این نقش را نیز می  توان در 
میان نقوش صخره  ای میرمالس و دوشه در منطقۀ کوه دشت 
ــمارۀ 2  ــاهده کرد. این نقش نیز مانند نقش ش ــتان مش لرس

به  شدت مخدوش شده است )تصویر 8(. 
ــکل  هایی را نشان می  دهد که  نگارۀ ش�مارۀ 4: تصویر 4 ش
ــنده آن ها را ذیل نقوش هندسی طبقه  بندی کرده است.  نویس
ــکال بسیار فنی هستند و از آنجا که کمیاب اند امکان  این اش
ــت )تصویر  ــکل اس ــه و گاه نگاری آن ها تا حدودی مش مقایس
ــر روی قطعات  ــت را می  توان ب ــمت راس ــۀ نقش س 9(. نمون

تصویر 6. نقاشی نیم رخ انسانِی مادیان کوه )مأخذ: منصوری، 1387(.
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ــان با دورۀ گودین  ــفالی دورۀ مفرغ میانی منطقه و هم زم س
levine and young 1986: 45, fig( ــرد ــاهده ک III مش

ــمت چپ  ــن در نقوش میرمالس نمونۀ نقش س 14(. هم چنی
مادیان  کوه قابل رؤیت است. شاید این تصاویر سمبلی بوده که 
ــتان و گذشتگان ساکن منطقه  در باورها و افکار مردمان باس
اهمیت فراوان داشته است. متأسفانه عوامل مخربی که شرح 

آن ها  گذشت بر این مجموعه نیز اثر گذاشته است.  
ــایر نقاشی  های پناهگاه صخره  ای تنگۀ ده  روه  ن چه قه  ل       س
آنچنان در معرض عوامل مخرب طبیعی و انسانی قرار گرفته 
ــخیص هویت آن ها بسیار دشوار است )تصویر 10(.  اند که تش
ــۀ  ــانی چون، ضربات تیش ــت که عوامل انس ــه ذکر اس الزم ب
ــی  های  ــدوش کردن نقاش ــگرفی در مخ ــر ش ــان اث قاچاقچی
ــت و موجب ریزش قسمت  های زیادی  ــته اس مادیان کوه داش
ــکفت شده است. عوامل طبیعی نیر در مخدوش  از صخرۀ اش
ــتر اثرگذار بوده است. رسوبات ناشی از  ــی  ها بیش  کردن نقاش
عوامل جوی موجب متالشی شدن نقاشی  ها و پراکنده شدن 

ــده  ــودۀ پناه گاه صخره  ای ش رنگ نقوش بر روی دیوارۀ فرس
است. 

گاهنگاري
نقر نقوش روی صخره  های طبیعی، به  احتمال زیاد از رایج ترین 
شیوه  های انتقال پیام بین انسان  ها در گذشته بوده است. این 
هنر که در جهان بیش از پنجاه  هزار سال قدمت دارد، ابتدا در 
اروپا و استرالیا و سپس به  تدریج تقریباً در سرتاسر جهان رواج 
یافت )رفیع  فر، 1383: 23(. از جملۀ مسائلی که اکثر محققان 
ــئله گاهنگاری نقوش  ــره  ای با آن مواجه اند، مس نقوش صخ
ــی  ــت؛ چه از نوع کنده )petroglyph( و چه از نوع نقاش اس
ــاری که به صورت  ــگاری آث ــورد گاهن )pictograph(. در م
ــۀ نمونه  ها  ــتند در صورت نمونه  برداری و تجزی ــی هس نقاش
جهت شناخت موادِ رنگیِ به  کار رفته در نقوش به شرط وجود 
ــواد ارگانیک(، گاهنگاری  ــدادی مادۀ قابل تاریخ گذاری )م تع
ــت )محمدی قصریان، 1385:  ــق این آثار امکان  پذیر اس مطل

تصویر 7 ↑ و تصویر 8 ←. نمایی از نقوش انسانی مادیان  کوه )مأخذ: منصوری، 1387(.

ــان با دورۀ گودین  ــفالی دورۀ مفرغ میانی منطقه و هم زم س
levine and young 1986: 45, fig( ــرد ــاهده ک مش III

ــمت چپ  ــن در نقوش میرمالس نمونۀ نقش س 14(. هم چنی
مادیانکوه قابل رؤیت است. شاید این تصاویر سمبلی بوده که 
ــتان و گذشتگان ساکن منطقه  در باورها و افکار مردمان باس
اهمیت فراوان داشته است. متأسفانه عوامل مخربی که شرح 

آن ها  گذشت بر این مجموعه نیز اثر گذاشته است.  
ــایر نقاشیهای پناهگاه صخرهای تنگۀ دهروهن چه قهل       س
آنچنان در معرض عوامل مخرب طبیعی و انسانی قرار گرفته 
ــخیص هویت آن ها بسیار دشوار است )تصویر 10(.  اند که تش
ــۀ  ــانی چون، ضربات تیش ــت که عوامل انس ــه ذکر اس الزم ب
ــیهای  ــدوش کردن نقاش ــگرفی در مخ ــر ش ــان اث قاچاقچی
ــت و موجب ریزش قسمتهای زیادی  ــته اس مادیان کوه داش
ــکفت شده است. عوامل طبیعی نیر در مخدوش  از صخرۀ اش
ــتر اثرگذار بوده است. رسوبات ناشی از  ــیها بیش کردن نقاش
عوامل جوی موجب متالشی شدن نقاشیها و پراکنده شدن 

ــده  ــودۀ پناه گاه صخرهای ش رنگ نقوش بر روی دیوارۀ فرس
است. 

نتیجه گیري
نقر نقوش روی صخرههای طبیعی، بهاحتمال زیاد از رایج ترین 
شیوههای انتقال پیام بین انسانها در گذشته بوده است. این 
هنر که در جهان بیش از پنجاههزار سال قدمت دارد، ابتدا در 
در سرتاسر جهان رواج  اروپا و استرالیا و سپس بهتدریج تقریباً
یافت )رفیعفر، 1383: 23(. از جملۀ مسائلی که اکثر محققان 
ــئله گاهنگاری نقوش  ــرهای با آن مواجه اند، مس نقوش صخ
ــی  ــت؛ چه از نوع کنده )petroglyph( و چه از نوع نقاش اس
ــاری که به صورت  ــگاری آث ــورد گاهن )pictograph(. در م
ــۀ نمونهها  ــتند در صورت نمونهبرداری و تجزی ــی هس نقاش
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تصویر 7 ↑ و تصویر 8 ←. نمایی از نقوش انسانی مادیانکوه )مأخذ: منصوری، 1387(.

114



منار فیروزآباد بردسکن

مژگان اسماعیلی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

esmailimozhgan20@gmail.com

تاريخ دريافت: 10 /12 / 94
تاريخ پذيرش: 24 / 12 / 94

چکیده
رشد هنر معماری در دورۀ سلجوقی از هند تا آسیای صغیر مشهود است. معماری در این دوران به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ به گونه ای که خالقیت های هنری به ویژه در معماری مذهبی بسیار چشم گیر 
است و همین امر موجب تحولی عظیم در اساس معماری شد. سلجوقیان برای هنر معماری توازن و 
تعادل به ارمغان آوردند. منار فیروزآباد بردسکن از آثار معماری بسیار زیبا و خالقۀ این دوره به شمار 
می آید. منابع تاریخی از دالئل اهمیت جغرافیایی این منطقه سخن می گویند؛ آنچه که موجب شده 
بود حاکمان به آبادی آن نواحی بپردازند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی 
ویژگی های معماری منار و خوانش کتیبه های آن بپردازد. منار فیروزآباد بردسکن یکی از مناره های 
از  محمد خوارزمی،  بن  منصور  بن  محمد  ابوسعد  توسط شرف الملک  که  است  دورۀ سلجوقی  اولیۀ 
مستوفیان دیوانی این دوره ساخته شده است. تزئینات این منار الگویی برای نماآرایی مناره ها از غرب 
آن زمان، از موصل و دقوق عراق گرفته تا نگار بافت و کرمان، به شمار می آمده است.  ایراِن تا شرِق
این نوشته ضمن پژوهش در پیشینۀ تاریخی و متن کتیبه های منار فیروزآباد، برگ روشن دیگری از 
تاریخ معماری دورۀ سلجوقی را می گشاید و بر بسیاری از نظرات طرح شده دربارۀ تاریخ و قدمت این 

منار خط بطالن می کشد.

واژه های کلیدی
بردسکن، روستای فیروزآباد، منار فیروزآباد، سالطین سلجوقی، شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور.

٩

نقاشينمونه. 10تصوير از مادياناي مخدوش ازكوههاي .نده)ويسن: (عكس

تصویر 9. نقوش هندسی و سمبلیک مادیان  کوه )مأخذ: منصوری، 1387(.

تصویر 10. نمونه  ای از نقاشی  های مخدوش مادیان  کوه )عکس از: نگارندگان(.
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ــور ایران  ــا وجود اینکه آثار این هنر در اکثر نقاط کش 39(. ب
ــایی شده، هنوز دربارۀ کارکرد و معنی آن ها ابهامات  نیز شناس
ــادی وجود دارد که مانع از تعیین دقیق جایگاه فرهنگی ـ  زی
ــت )رفیع  فر، 1383: 42(. مقایسۀ این  تاریخی آن  ها شده اس
ــخص است  نقوش با نقوش مناطق همجوار که تاریخ آن ها مش
و نیز انجام کاوش  های خاص جهت یافتن ابزارآالت استفاده -

ــه نقوش در الیه  های  ــاد نقوش یا مواد مربوط ب ــده در ایج ش
ــوبی کف محل  های حاوی نقوش از جملۀ روش  های دیگر  رس
است )محمدی قصریان، 1385(. در مورد نقاشی  های صخره-
 ای مورد بررسی ما باید گفت که امکان گاهنگاری مطلق برای 

آن  ها هنوز فراهم نیست. 
ــد آیا این نقاشی  ها به کسانی که       با توجه به آنچه گفته ش
ــته اند تعلق دارند؟ نکتۀ دیگر این  ــکونت داش در این تنگه س
ــتقراری ساکنان تنگه  ــت که این نقوش در کدام دورۀ اس اس
ــیم شده اند؟ به هر  ــالمی( ترس )پیش از تاریخ، تاریخی یا اس
حال برای روشن کردن چنین پرسش  هایی، انجام بررسی  های 

ــگران در آینده اساسی  ــط پژوهش هدف مند و  روش مند توس
می  نماید.

ــوش تصویری با  ــه بین بعضی از این نق ــباهت  هایی ک      ش
ــت لرستان وجود دارد،  سایر صخره  نگاره  های منطقۀ کوه دش
ــیار مفید باشد.  ــبی بس می  تواند در انجام یک گاهنگاری نس
ــنده آن ها را  ــی  ها ـ که نویس در مورد بعضی دیگر از این نقاش
ــیم  بندی کردهـ  باید گفت که  ــتۀ نقوش هندسی تقس در دس
ــبک با توجه به ویژگی هایش با آثار و نقوش صخره  ای  این س
ــی پیدا نمی  کند )حتی هنوز وجود آثار  جاهای دیگر هم خوان
ــده است( شاید بتوان  ــابه آن ها در جای دیگر گزارش نش مش
ــاکنان محل مورد مطالعه در یک دوره استقراری  گفت که س
ــه این تصاویری را به وجود آورده اند، دارای گونه  ای  خاص ک
استقالل فرهنگی بوده اند. همان  طوری که پیش  تر گفته شد 
ــی  ها،  ــتانی در ابتدای تنگۀ محل نقاش وجود یک محوطۀ باس
شاهد گویای استقرار انسان در روزگاران پیش از تاریخ، دوران 
تاریخی، و دوران اسالمی است. چرا که قطعاتی از ابزار سنگی 

تصویر 11. موقعیت محوطۀ باستاني در ورودي تنگۀ ده  روه  ن چه  قه  ل )مأخذ: منصوری، 1387(.
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ــفال  ــس چرت مربوط به پیش از تاریخ و قطعاتی از س از جن
ــاده و منقوش از دوران مفرغ، یک قطعه سفال جلینگی از  س
ــکانی، و یک قطعه سفال از دوران اسالمی   دوران تاریخی اش
ــد )تصاویر 11 و 12(. بنا بر این  ــاهده ش در این محوطه مش
ــترده در این محوطه  ــی گس ــت مطالعات باستان  شناس اهمی
ــت.  از این رهگذر شاید نقاشی  های مادیان  کوه در  ضروری اس
برهه  ای از دوران استقرار ساکنان این تنگه ایجاد شده باشند. 
ــتان  ــی  های شهرس ــا توجه به تاریخ  گذاری تعدادی از نقاش ب
کوه دشت مانند میرمالس و دوشه، و بر اساس مدارک موجود، 
قدمت نقاشی  های مادیان  کوه کورونی مفرغ میانی حدس زده 

می  شود.

نتیجه گیري
ــن نقوش تصویری  ــت که ایجاد ای ذکر این نکته ضروری اس
ــد و نشانگر این است که  نمی  تواند به صورت اتفاقی بوده باش
بشر آن روزگار در بیان احساس خود و انتقال به بیننده موفق 

 

تصویر 12. نمونۀ آثار فرهنگي به  دست  آمده از محوطۀ باستاني ابتداي تنگه )مأخذ: منصوری، 1387: 16(.

بوده است )زرین  کوه، 1381: 68(. صخره  نگاره  های مادیان کوه 
ــته اند، از جملۀ  ــای مختلفی را به نمایش گذاش که صحنه  ه
ــتان و ایران به  ــن نقوش صخره  ای لرس ــن و نادرتری قدیم  تری
شمار می  روند که بر روی دیوارۀ اشکفتی در مادیان کوه نقش 
شده اند و صراحتی اغراق  آمیز را در نمایش پیکرها و حرکات 
ــان می  دهد. این نقوش که به تازگی کشف شده اند، برای  نش
ــتین بار است که توسط نویسنده معرفی و توصیف شده  نخس
اند. در پایان اشاره به این نکته ضروری است که برای حفظ و 

نگه داشتن این آثار ارزش مند، تالش بسیاری باید کرد.  

منابع
ــمال غرب  ــر، جالل  الدین. )1383(. »هنر صخره  ای در ش ـ رفیع  ف
ــالن(«. در مجموعه مقاالت  ــد )لق ــنگ  نگاره  های هوران ایران س
ــمال غرب. به  ــی ایران حوزۀ ش همایش بین  المللی باستان  شناس
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