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 مجله مطالعات باستان شناسي
و علوم انساني دانشگاه تهران، نشريه ـ پژوهشي مجله مطالعات باستان شناسي دانشكدة ادبيات دو شمارهدر است كه در سالاي علمي

.شود منتشر مي

:هاي كلّي مقالة مورد پذيرش ويژگي
و در نشرية ديگري منتشر نشده باشد) يا نويسندگان(مقاله بايد نتيجة تحقيقات نويسنده .بوده

و بعد از داوري، صالحيت طبع آن، اعالم خواهد شد .پذيرش مقاله براي چاپ، با هيئت تحريرية مجله است
.است) يا نويسندگان(ها با خود نويسنده صحت نوشته

وتنظيم WORDلوتوس با فرمت) فونت(وقلم14) سايز(و با اندازه) متر سانتي21×30(مقاله بايد بر يك رويِ صفحة كاغذ استاندارد
و ارسال شودCD حواشي مطابق با نمونه،در سه نسخة خوانا همراه با  .تهيه

.نيز فراهم استjarcs@ut.ac.ir به آدرس)mail-E(امكان استفاده ازپست الكترونيكيبراي ارسال مقاله
و مرتبة علمي وي باشد و محل خدمت و شمارة تلفن نويسنده و نشانيِ كامل .صفحة اول بايد شامل نام

و داور،در صورتي كه مقاله، برگرفته از پايان نامة و مشاور .ضروري است نويسنده باشد، ذكر نام استادان راهنما
و نتيجه«،»روش بررسي«،»مقدمه»،»سه تا پنج واژة كليدي از متن مقاله«،»چكيده«،»عنوان«متن مقاله بايد به ترتيب، شاملِ و بحث گيري

.باشدو چكيدة انگليسي» فهرست منابع طبق راهنماي شيوة ارجاع«،»تشكّر
.چكيدة انگليسي عيناً ترجمة همان چكيدة فارسي است

و نمودارها با ذكر شماره ها، طرحو تصاوير، نقشه ها با ذكر شماره در باال جدولعناوين و ذكر منبع(ها .در زير آورده شود)توضيحات
.نشريه بيشتر باشد) سطر24(صفحة استاندارد20مقاله نبايد از

به مقاله مي .هاي فارسي، عربي يا التين باشد زبان تواند

:هاي جزئي مقالة مورد پذيرش ويژگي
:در تهية مقاله، رعايت جزئيات زير ضروري است

و نام» عنوان«ـ و تحصيل وي است؛ عنوان مقاله، شاملِ موضوع مقاله، نام و دانشگاه محل تدريس و مرتبة علمي بايد خانوادگي نويسنده
و بيانگر  .محتواي نوشتار باشدگويا

و شامل بيان مسأله، هدف، ماهيت پژوهش، نكته» چكيده«ـ و نوشتاري و نتيجة شرح مختصر اما جامعي از مسائل محتوايي هاي مهم
از. بحث است .بيشتر باشد) سطر10(واژه 150الزم به ذكر است چكيدة مقاله نبايد

و اهميت آن در متن مقاله بيش از ساير واژهشامل سه تا پنج واژه تخصصي» هاي كليدي واژه«ـ .هاست كه بسامد
به» مقدمه«ـ و انتشار آن است؛ در اين بخش در صورت امكان بايد و هدف پژوهشگر از بررسي شامل طرح مسألة اصلي مورد پذيرش

.مطرح شود سوابق پژوهشي در حيطة مسألة مورد نظر، اجمال،
و ذكر ابداعات وي در اين زمينه استشامل ذكر بسيار» روش بررسي«ـ .مختصر روش نويسنده در پژوهش
و نتيجه«ـ و تشكّر بحث و نتيجه» گيري و بحث و روشنگر مسألة مورد پژوهش است شامل متن اصلي مقاله و مفيد گيري با روش منطقي
وو مي و نمودار ـ كه در نوشتن مقاله مؤثر بودهدر پايان اين بخش، نويسند. همراه باشد... تواند با جدول، تصوير را ه، راهنمايي ديگران ـ اند

و از ايشان مختصراً سپاسگزاري مي .نمايد يادآوري

:شيوة ارجاع به منابع
مي ارجاعات مندرج در مقاله، و كوشش و مبتني بر منابع خواهد بود .شود از معتبرترين منابع استفاده شود مستند

و مرجح است موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادي،هرگاه از مراجعي، چند چاپ .اولي
و نيز منسوب، و يا توضيحي داده در مورد آثار مفقود مي به منابعي كه از آنها ياد كرده .شود اند، ارجاع داده

 شماره صفحه يا صفحات؛: خانوادگي نويسنده، سال چاپ اثرنام: ارجاع داخل متن مقاله
(مثال فارسي )54:1388يرزادي ملك شهم:

 (Smith 1999: 33):التين
و مĤخذ(ارجاع پاياني متن مقاله ):منابع

:فارسي
:ارجاع به كتاب

و نام اشهر[نام كوچك مؤلّف، نام كتاب: مؤلّف) نام خانوادگي(ـ نام اشهر و) خانوادگي(نام نوبت چاپ، نام نشر، ...] مترجم يا مصحح
.محل نشر، تاريخ نشر



:هاي ديگر مجالتو نشريه ها،، فصلنامه)ها المعارف�داير(ها مقاالت دانشنامه ارجاع به
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و اصلي دانشنامه، فصلنامه، و شمار... مجله و دورة انتشار آن، نام ناشر، محل نشر، تاريخ نشر، شماره صفحات مقالهمورد استفاده .ه
:التين
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:نكات ديگر در باب ارجاع به منابع

و ميـ منابع مقاله به صورت الفبايي مي براساسِ نام مؤلّف تنظيم همان منابعي است كه در داخل؛شود شود؛ منابعي كه در پايان مقاله ذكر
حذف خواهد متن استفاده شده، از اين رو اگر منبعي تنها در پايان مقاله ذكر شود، اما در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پاياني

.شد
ميـ در صورتي كه مؤلّف .شود منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جايگزين نام مؤلّف

و مقالهـ عنوان كتاب شد ها در منابع پايان ها .مقاله به طور كامل ذكر خواهد
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ص 22تا1از

:چكيده
ب ارتباط بين مراكز مهم و هاي كويري بدون خصوص در مكانه استقراري در فالت مركزي ايران

طريق ساختاز هاي ارتباطي احي شبكهطرّ،در اين بين. پذير نبوده استداشتن سيستم ارتباطي مطمئن امكان
اهايي جاده  هاي بين راهي در مناطق كويري كه عمدتاًً فاقد منابع آبي مطمئن سطحيبا اقامتگاه،نيناطمقابل

و ابداع تكنيك. هستند نياز به تدابيري خاص داردو زيرزميني هاي ايرانيان با شناخت منابع آبي پايدار
و ذخيرةپيشرفت تةتأمين، انتقال و نيز از طريق ساخت راهي، به بهترين شكل ممكن سيسات امن بينأآب

و اقتصادي بين مراكز مهمزيرساخت و تجاري هاي الزم را براي دسترسي آسان تجاري، سياسي حكومتي
و شبكه. اندهبا يكديگر فراهم نمود و بدون آب جادهةهاي گستردساخت كاروانسراها اي در مراكز خشك

و طرّ باحي شبكهكوير مركزي ايران با ابداع قنات حفر يا احداث كانال در دل سنگةوسيله هاي انتقال آب
آبة، ساخت فضاهاي ذخير)تنبوشه(هاي سفالين يا با لوله . پذير شده استامكان انبار يا استخرآب از قبيل
) مهندسي(احي طرّچگونگيةحاضر در جهت دستيابي به پاسخ پرسشي است بنيادي در زمينةمقال

بةاز اين رو با مطالع. كويريهاي تأمين آب در كاروانسراهاي شبكه و بررسي ميداني صورته متون
درئناةمنطق،موردي و در واقع كاروانسراي نوگنبد ناكيلومتري شرق24ين هب،يزدـينئنايين بر سر راه

. عنوان موضوع تحقيق انتخاب گرديد
ه در.ق.ـدر اين منطقه حداقل از قرن هفتم ضمن شناسايي منابع مطمئن آبي در روستاي اركان

اي با انتقال آب پيشرفتهةاصلي اصفهان به يزد، شبكةكيلومتري كاروانسراي نوگنبد در كنار جاد15ةفاصل
آبطرّ،اي سفاليهتنبوشه و اجرا شده كه آب دريافتي پس از انتقال به نوگنبد از طريق انباري با احي

بميييانمطمئن به مصرف كاروانةحجم ذخير استقراري روز در بين مراكز مهمصورت شبانهه رسيد كه
و كاشان(مركز ايران  و جنوب) اصفهان آن با شرق و كرمان(شرق . اندبودهد در ترد) همچون يزد

.، آب انبارآبرساني، تنبوشه،كاروانسرا:كليدي هايهواژ



 شناسيمجلّة مطالعات باستان/2

مهمقد:
فاقد منابع آبي مطمئن سطحي هستند شهرهاي ايران در مناطق كويري كه عمدتاً گيريِشكل،بدون شك

و تكني به،هاي وابسته بدانكنياز به تدابيري خاص دارد كه در اين راستا ايرانيان با ابداع قنات اين مشكل را
تكنيكةحاضر در جهت دستيابي به پاسخ پرسشي است بنيادي در زمينةمقال. اندهبهترين نحو حل نمود

و ذخير با. آب كاروانسراهاي بين راهي تأمينآب در مناطق كويري جهتةاستحصال، انتقال از اين رو
بةمطالع و بررسي ميداني درةمنطق،صورت مورديه متون و آب كاروانسراي نوگنبد تأمينواقع سيستم نايين

. انتخاب گرديد
آن15ةآب مورد نياز اين كاروانسرا از قنات اريكا در فاصل به تأمين،كيلومتري جنوب و پس از انتقال

و از آنجا در كاروانسرا توزيعها هاي لوله شبكه *.شده استميي سفالين يا تنبوشه به آب انبار نوگنبد انتقال

:نوگنبد

و بر سر راه جاد24ةدر فاصل جديد آسفالته،ةيزد در سمت چپ جادـ نائينةكيلومتري نائين
ب فصليةاستفاد محلّ،صورت متروكهه كاروانسراي نوگنبد به همراه چند ساختمان ديگر قرار دارد كه امروزه

.ي استمحلّو ساير دامداران مرغداران بومي
ميةارهمانگونه كه در كروكي شم و نيمه ويران چندين،گردد در اين منطقهيك مالحظه بقاياي سالم

 اين بناها در دو سويِ. استساختمان كه يكي از آنها كاروانسراي صفوي است در كنار يكديگر قرار گرفته 
شدةجاد روي كاروانسراي صفوي، كاروانسراي ديگري شبيههدرست روب.اندهقديمي يزد به اصفهان ساخته

ري قرار دارد كه به نظر از متر از اين بنا برج مدو 500تقريبي حدودةبا فاصل. به آن با كمي تفاوت قرار دارد
(تر استاين دو بنا هم جديد ش. )2-1 مارةتصاوير

و چاپارخانه ميبد سبك ساخت دو بنائي كه در سمت جنوب جاده قديم قرارگرفته اند، شبيه به كاروانسرا
هاي فراواني ديده است لي ساخته شده امروزه آسيبدوم هم كه با كمي فاصله از ساختمان اوساختمان. است
مي توجهو با  ر را كه كاربردي شبيه به باشد اين تصوبه ابعاد آن كه كوچكتر از ساختمان اصلي كاروانسرا

مي،است چاپارخانه ميبد داشته . نمايدتقويت
آبساختمان،همچنين كمي دورتر از اين مجموعه و در جهت غرب آن، بقاياي انباري با دو مخزن قرار ها

آنهب گرفته كه امروزه تقريباً شن طور كامل دور تا دور (هاي روان پوشانده استرا ش. )9-7مارة تصاوير
دو. تنها يادي از دو كاروانسرا با نام نوگنبد آمده است كاروانسراهاي ايراندر كتاب نقشه يكي از اين

العات پيرامون اين بنا اطّ. به همراه برج ديده باني سمت غرب آن چاپ شده كه فاقد تصوير است كاروانسرا
و كاليس،(» خشت: مصالح ساختماني؛هقاجاري: قدمت؛يك ايواني: نوع پالن«: چنين است ص،1373كياني

190) ش) .)1 مارةكروكي
و توضيحات كاروانسراي دوم هم كه احتماال كاروانسراي صفوي نوگنبد است داراي :شرح ذيل استبهيپالن

صهمان(».خشت: مصالح ساختماني؛قاجارـ صفوي: قدمت؛چهار ايواني: نوع پالن« كروكي() 189.،

 
و توزيع آب قنات اريكا در نوگنبد است تكميل بخش طرّ،حاضر در واقعةمقال* پژوهشـي سيسـتم آبيـاريةپـروژ طـي،كه پيش از ايناحي

.در وزارت نيرو انجام شده است نائينتي آب در سنّ
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بههاين دو كاروانسرا در روب.)1 مارةش همراه بقاياي معماري ديگر كه امروزه آثار آن در محل روي يكديگر
آبمحقّ توجهعدم،اين بررسي در طي توجهقابلةنكت. اندهقابل تشخيص است قرار گرفت انباري است قين به

و با فاصل ماتي در بررسي مقد. تقريبي چند صد متري آن قرار داردةكه در سمت غرب اين دو كاروانسرا
.ت آن كه مدفون در شن است، بنا شناسايي نگرديدط نگارندگان انجام شد، به جهت وضعيتوس منطقه نيز كه

و مستند سازي گرديددر بررسي تكميلي، اين آب . انبار ثبت
آبةط آبي كه در مخزن دوگانراهي نوگنبد توسمين آب مجموعه بناهاي ميانأت،در واقع انبار ذخيره اين

.است گرفتهميشده، صورت مي

: آب كاروانسراي نوگنبد تأمينسيستم
به دور توجهبا.استآب آنها تأمينسيستم،راهياز جمله مسائل اساسي در ساخت كاروانسراهاي ميان

و،ها از مناطق آباد، عمدتاً كاروانسراهابودن اين نوع بنا و آب آنها از طريق مسيل، قنات داراي آب انبار بوده
با. شده استمي تأمينچاه  نيازها نبودهيپاسخگو،به مختصات جغرافيائي محل توجهاين اقدام در همه جا
ترين چشمه يا قنات محل بوده كه يكي از اقدامات اساسي در رفع مشكل ياد شده انتقال آب از نزديك. است

در آنجا سازندگان بنا.اين نوع كاروانسراها را در كاروانسراي قصر بهرام در جنوب ورامين داريمةما نمون
. اندهآوردمشكل با حفركانال در دل سنگ، آب مورد نظر را از چندين كيلومتر دورتر به محل جهت حلّ

صص1382كبيري،:نك( ،225-245(
مشكل به اين ترتيب كه سازندگان بنا جهت حلّ. اين تكنيك در كاروانسراي نوگنبد نيز انجام شده است

بةاحي شبكي نوگنبد با طرّآب كاروانسرا تأمين ي سفالي، آب قناتها گذاري با تنبوشهوسيله لولهه انتقال آب
 كروكيِ(.اندكيلومتري جنوب آن قرار گرفته به محل كاروانسرا انتقال داده15روستاي اريكان كه در فاصله

ش2ةشمار )4و3 مارةو تصاوير
از،سازندگان اين شبكه و با احتساب دقيق50تنبوشه با طول تقريبي سي هزاربيش سانتي متر را ساخته

آنأمبدةميزان شيب موجود بين دو نقط در تمام طول اين مسير. اندگذاشته را در دل كوير كارو مقصد انتقال آب،
. استسانتي متر40-20ها بين طول آجر. داراي پوشش آجري است،گذاشته شدههاي كاركيلومتري تنبوشه 15

و10×10به ابعاد تقريبي در استخري اريكا كاركرد اين سيستم بدين شكل بوده كه ابتدا آب قنات متر
بهها آب كاروانسرا، آب ذخيره شده از طريق تنبوشه تأمينو سپس جهت شده عمق حدود دو متر ذخيره مي

مي محلّ ش(.يافته است مورد نظر در نوگنبد انتقال )7و6 مارةتصوير
ب بهص است امابتدائي انتقال آب در روستاي اريكا كامالً مشخّةنقط،عمل آمدهه طبق بررسي پيمايشي ا

در،سازي جديدعمليات راه دليلِ و اثري از نامشخّ،حدود سه كيلومتري جنوب نوگنبد قسمت انتهايي آن ص
.در سطح كوير هويدا نيستها تنبوشه

ب ين دقيق محلّيامروزه تع شايد وجود. پذير نيستهاي باستان شناسي امكاندون انجام كاوشمظهر آب
و ديگري مستطيل شكليكي مدو،انباري با دو مخزنآب جهت ذخيره سازي آب در سمت غرب مجموعه،ر

درةاصلي مظهر آب اريكا جهت ذخير هاي نوگنبد نشان از محلّساختمان آب مورد استفاده كاروانيان مستقر
ب (اشدنوگنبد بوده آن بقاياي قنات هم وجود دارد كه احتماالً،ه در اين محلالبتّ)9-7ةتصاوير شمار. از

و مظهر آن كه در محل به كرتجهت اين قنات. شده استميآب كشاورزي استفاده تأمينجهت  و ها ها
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ميها زمين . گواه اين مدعاست، شودي زراعي ختم
و امروزه به طور كامل هر دو مخزن آن غرب كاروانسراها قرارمتري 300انبار نوگنبد حدوداً در آب گرفته

آنهاشن،از طرفي. الي استوپوشيده از گل پلكان دسترسي آب انبار؛اندرا پوشاندهي روان تا روي گنبد
و سيستم برداشت آب از آن بصورت دستي است آب. در ضلع غربي بنا قرار دارد انبار داراي اين كه اين

بهمي شنهن ورودي است يا ورودي ديگري هم داشته، . هاي روان مشخص نيستعلت پوشيده شدن آن از
و قطر مخزن مدور آن حدود آب. متر است10عرض مخزن مستطيل شكل آب انبار حدود سه متر انبار عمق

گلهب از،ا به نظرگيري دقيق نيست امقابل اندازه،واليدليل پوشيده شدن آن از (متر بوده است4بيش .-
)7-9ةتصاوير شمار

ب ازها تنبوشهةوسيله در زماني كه سيستم انتقال آب ي سفالين سالم بوده، آب استخر قنات اريكا پس
آبميآبگيري، به محل كاروانسراها در نوگنبد انتقال و عالوه بر ساكنين كاروانسراهاي ياد شده، يافته است

شزي كشاورها در زمين،مازاد ميي )6و5تصاوير شماره(.شده استمال كاروانسرا مصرف
يك نوگنبد قرار داردةبقاياي ساختماني شبيه به كاروانسراي شمار،مظهر قنات روستاي اريكا در نزديكيِ
به. شودمينگهداري احشام ساكنين استفاده جهت،كه اكنون از آن و مصالح خشتي اين بنا شبيه نوع معماري

حفاظت از منابع آبيةبه نظر در اين كاروانسرا يا قلعه افرادي كه وظيف. وانسراهاي نوگنبد استيكي از كار
و نظارت بر شبك در،در واقع. اند، ساكن بودهاندهانتقال را بر عهده داشتةانتقال آب مسئولين نظارت بر آب

. انداين كاروانسرا يا قلعه سكونت داشته
ب طي و تنبوشه جهت،پزيآجرةحداقل بقاياي دو كور،عمل آمدهه بررسي در طولها ساخت آجرها

(مسير نوگنبد به اريكا شناسايي گرديد هاي كف استخر تنها سفال،بعلت كمبود وقت)11ةتصوير شمار.
بهها بدنه،ي جمع آوري شده از محلها سفال. آوري گرديد قديمي اريكا جمع ي لعابداري هستند كه لعابي

آ و فيروزرنگ و ويژگي لعاب به نظر توجهبا. شودميبر سطح آنها ديدهايهبي بهميبه رنگ رسد مربوط
و اشارات مور(شواهد موجود.دباشايلخاني يا تيموريةدور كهمينشان)خينمعماري كاروانسراها دهد

ودراين تاسيسات آبي احتماالً  - هاي باستان صورت انجام كاوشدر. تيموري ساخته شده استدوره ايلخاني
ميةشناسي دربار و قدمت سيستم آبرساني در كوير .تري داشت دقيقتوان تحليل كاركرد

و بناهاي وابسته به آن بحثي به ميان آيد الزم است خصوصيةقبل از اين كه دربار ات تكنيكي اين شبكه
و كاروانسراي نوگنبد است گفته آيدآب مجموعه ساختمان تأميناريكا كه منبعةالعاتي از منطقاطّ . ها

:ده اركان
و سراسر15حدود،اسي در آن قرار گرفته تا ده اركاناز محل نوگنبد كه كاروانسراي شاه عب كيلومتر فاصله

و جمعي( مسير آن كويري است ص1355،هاي استان يزد، سرشماري آبانت آباديمركز آمار ايران، نام ،4(
هرچند كه منابع. دهستان عقدا در مغرب شهر اردكان قرار داردةاركان در پهن،تقسيمات كشورياز نظر

 مستوفي(ولي منابع تاريخي، قلعه يا محل سكونت روستا را اهركان اندهنام روستا را اركان نوشت،امروزي
ص1374 سپهري اردكاني،(اهرجان) 1340 بافقي، ص1384 سپهري اردكان،(كوهو اره) 194، نيز) 194،
و اطراف نايين نام هاي محلّ ها در كتاباين نام. اندنوشته و در محل ي قرن هفتم هجري نيز مكتوب است

و منطقه،امروزه روستاي اركان. اريكان نيز متداول است و خشك با حدود تابع يزد متر ارتفاع 1450اي گرم
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سه خانوار: است آمدهاين روستاةدربار.ش.ـه 1381در فرهنگ جغرفيايي در سال. از سطح دريا است
از؛تجمعي )از زمان سلطنت كريم خان زند( سال قدمت دارد 250بيش

و استخر ذخير،اركان استخر قلعه بالفاصله پس از مظهر. آب كشاورزي استةداراي قلعه، باغ، آب انبار
و به صورت چهارضلعي با طول  آن. متر است16و عرض18قنات آن قرار دارد كه70عمق سانتيمتر است

درةدريچ. سانتيمتر آن از آب پر است40بيشتر اوقات  و سانتيمتري از عمق60خروجي استخر به سوي باغ
(آن قرار دارد )10و5،6ةرتصاوير شما.

مملو،اگر استخر. گيري گرديداندازههيحدود يك ليتر در ثان،در شهريور ماه) دبي(مقدار حجم آب قنات
كشد تا آب استخرميروز طول مروزه دو شبانها. مترمكعب گنجايش دارد 200از آب گردد حجم آن حدود 

آب،روزدر هر شبانه.شودپر ي، مردم محلّةبراساس گفتياري كند كه آب استخر قادر است هفت كرت را
بها اندازه شد20×3عمل آمدههي كرتها طبق بررسي :بنابراين،متر گفته

20×3=60مربع متروسعت هر كرتةانداز
20×)كرت(7= 420مربع متروسعت آبياري در هر شبانه روز

 420×)روزشبانه(12= 5040مترمربع سطح زير كشت روستا
)مربعمتر( 5040÷000/10=5/0هكتار سطح زير كشت بر حسب هكتار

و وسعت آن سال قبل18حدود،استخر جديد. متر بود30×20استخر قبلي ده در درون باغ قرار داشت
زي،در گذشته. احداث شده است آادآب قنات در حدود چهل سال قبل درهر،يعني؛ب امروزي آن بودتر از

پر،روزشبانه .شدميآب استخر دوبار
و بنا،در واقع هاي سه هاي نوگنبد از طريق همين استخر به سمت تنبوشهآب انتقالي به كاروانسراها

ميميپهلوي سفالي انتقال  و بدانجا جريان پيدا درهكرديافته كل مسير قابل شناسايي كه امروزه بقاياي آن
(است )4ةو كروكي شمار3،4ةتصاوير شمار.

:هاويژگي تنبوشه
و كوچك تقسيم بزرگ، متوسةهاي به كار رفته در اين سيستم به سه دستتنبوشه،حجميةاز نظر انداز ط

الي سطحوگل هاي مارپيچي ايجاد شده كه به نظر اين رگه از گرفتگيرگه ها،داخل اكثر تنبوشه. شوند مي
.آورده استميبستر تنبوشه جلوگيري به عمل 

ازهبها يكي از تنبوشه،گيرياندازه به منظور :طول: عنوان نمونه انتخاب گرديدكه ابعاد آن عبارت بود
و داغ5/1:ي تنبوشههاو ضخامت ديواره5/18: عرض دروني؛5/16:ارتفاع يا ديواره؛5/21:عرض؛5/46

آنةآب بر بدن آن5/8ديواره و وزن (كيلوگرم12سانتيمتر )3ةشمار كروكيِ.

و نوگنبدةمنطق ات توپوگرافيخصوصي :اركان
دوبي و كاروانسراي نوگنبدةمحل قلعن دراختالف ارتفاع از سطح دري،اركان ؛استمتر 123،سطح افقي زمينا

 متر از سطح دريا 1450 اركانةارتفاع قلع-
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ص1381ي استان يزد،ها فرهنگ جغرافيايي آبادي( ،245(

 متر از سطح دريا 1277 ارتفاع كاروانسراي نوگنبد-
ص1360فرهنگ جغرافيايي ارتش،( ،122(

 متر 123 اختالف ارتفاعـ
بر اساس 1351چاپ،سازمان جغرافيايي ارتش250000/1به بررسي انجام شده بر روي نقشه توجهبا

م فاصله بين دو محل،ق به نايينمتر بين هر دو خط تراز از روي برگ نقشه متعلّ 100نحني ميزان فواصل
و نوگنبد در خط مستقيم و ارتفاع از سطح دريا در قلع750/13،اركان و نوگنبد 1456،اركانةكيلومتر ،متر

ب 196متر كه اختالف ارتفاع اين دو نقطه 1260 اي.دست آمده متر ةنقش طبق،گيري شيباندازه،ن اساسبر
يها به عبارتي ديگر در طول مسير آبرساني در تنبوشه. است%4/1ياد شدهةو براساس محاسب%9/0ارتش

در هر يك متري حركت%4/1مورد نظر از اركان تا نوگنبد حدود چهار ليتر آب با شيب ماليمي حدود
. كرده است مي

و تكنيك جريان آب در تنبوطرّ :هاشهاحي
 عبارت،يك سنگ آب در واقع. گيرندميحجمي جريان آب را با واحد سنگ اندازهةانداز،در نايين

با20×20اي به ابعاد ست از مقدار آبي كه از دهانها بدون شيبيع در زمينسانتيمتر مرب 400سانتيمتر برابر
(قدم حركت نمايد15و آرام كه هر دقيقه به طول  اي)126-124، صص 1359صفي نژاد،. گيرين اندازهبراي

و مناسبي را نزديك محل مظهر قنات انتخاب محلّ و بدون شيب آن 100حدود نموده و آماده متر را اليروبي
درنآجرچيةحجم آب را در نقطو كرده  آ شده و از ي(قدم بلند15،ن نقطهنظر گرفته در)ك مترهر قدم

و يا سبز؛كنندطول خالف مسير آب دور شده عالمتگذاري مي درةآن گاه كمي كاه يا گل بسيار سبك كه
ميآب غوطه - نقطه) ثانيه60(آغاز حركت را در نظر گرفته پس از يك دقيقه،با ساعت زمان؛ريزندور نشود

ميكه كاه يا سبزه بدانجا را اي از. كنندرسيده بود عالمتگذاري كمتر از يك سنگ،آب،قدم بود15اگر كمتر
(شودو گرنه بيش از يك سنگ محاسبه مي )همانجا.

ازةفرمول محاسب،با تعريف فوق : يك سنگ آب عبارت است

 سانتيمتر20×20×سانتيمتر، طول هر قدم 100
 ثانيه60=سانتي متر مكعب 10000

 سانتيمتر مربع 10000= ليتر10= يك سنگ

5/18، عرض دروني5/16، ارتفاع يا ديواره5/21، عرض5/46طول: اي را با مشخصاتحال اگر تنبوشه
آنةو داغ آب بر بدني متر سانت5/1هاي تنبوشهو ضخامت ديواره بر5/8ديواره سانتيمتر در نظر بگيريم

آب(اساس فرمول اندازه گيري حجم جريان آب  از12جاري در اين تنبوشه) سنگ :كيلوگرمي عبارت است

آب سانتي5/8× قدم15) مترسانتي100هر قدم(  مترسانتي5/18× متر، داغ
 ثانيه60=25/3931

 25/3931#4000حجم آب بر حسب سانتيمتر مكعب
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1000÷cm3  4000 

ر تنبوشه اندازه گرفته شده برابر با
در ميم كه اين مقدار آب بايست

و بخار شدن درصدي از  شديد كوير
هم اندازه نبودن تنبوشه ياد شده،

هاي انتهايي در سمت با تنبوشه
 به جهت كم حجم شدن آب هم

)نژاد از دكتر صفي

از جهت باال به وسيله آجرو پهلو
شدسانتي3 اگر. متر اندازه گيري

در،مترسانتي30×30ع آجرها را
آجر به كار) پنجاه هزار( 50000

فرزند»دمحم»ركندسيينالد-
» شاهيوسفاتابك«ر زمان سلطنت

،او خود. يزد به سلطنت رسيد

احيپيشنهادي در چگونگي طرّ

0=4حدود) دبي(حجم آب بر حسب ليتر در ثانيه

ب برابر با يك ليتر، جريان آب درسانتيمتر مكع 1000ر
سنگ آب تخمين گرديد ولي اگر در نظر داشته باشيم
كيلومتر جريان يابد تا به نوگنبد برسد بر اثر گرماي شدي

،با اين تفسير. بايست كمتر از اين باشدب انتقال يافته مي
ـهاي ابتداي مسير در باغ اركان انتخاب شده بود تنبوشه
و سرعت آبـ توانستهميـ عالوه بر دليل ايجاد فشار

)3ةشمار

طرح(ي هندسي تنبوشه انتخاب شدهها طرح آزاد اندازه-3كروكي

سه پهل كانال سفالي انتقال آب، هايي است كه تنبوشه
و بيند آجرها متغي 30×22×5و40×20،40×20ر

و متوس 50 تنبوشه را ط اضالعسانتي متر در نظر بگيريم
و حدود) سي هزار( 30000 مسير آبراهه حدود تنبوشه

:آبرساني اريكا به نوگنبد از طريق متون تاريخي
و آبراه ينالدشمساميردسي«كويري به دستة نوگنبد

ين كه از علماي مشهور يزد بود درالدد ركنسي. است
ي. زيستي در.ق.ـه 673در سال وسف شاهاتابك

ن مونه تنبوشه كه يك

.گرفته استمي قرار

ح

هرةبنا بر محاسب
يا4حدود 4/0ليتر

كي15مسيري حدود
ط مقدار آب،بيعيآب

كه از نمونه تنبوشـ
ـكاروانسراي نوگنبد

ش كروكي(. بوده باشد

كروك

الزم به ياد آوري
ابعاد.شدپوشانيده مي

هر تنبوةط اندازمتوس
كيلومتر مس15طول

. رفته است

آبرةشناخت شبك
ن احداث بناهاي

ا» يزدي انجام گرفته
مينهمين اتابك يزد

ي ساختار حجمي

روي آن آجر قر
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و از آنجا بر قلمرو حكومتير پادشاه مغول پس از هالكوخان بود كه مقرّزاگخراج حكومتشان در تبريز بود
و اطراف آن هم جزء آن بود حكم  (راندندميخود كه يزد و كاتب 543-546، صص 1340مستوفي بافقي،.

)136-137، صص 1317يزدي،
رخ،در زمان يوسف شاه آن دادسرقتي بزرگي در يزد . ين نسبت دادندالددركنرا به طرفداران سي كه

و ضمن انواع شكنجهسي،اهش ويد را بازداشت نموده و روحي به به منظور زنداني كردن فرزند،هاي جسمي
محرمانه امكاناتي را براي فرزندش،ينالدد ركنپيروان سي. برآمد)فرزندش(اش به جستجوي او ساله 14

و او را از شهر خارج كرده تا به تبريز نزد خان مغول رفت (ه نمايديئه شكوافراهم نمودند مستوفي بافقي،.
)136-137، صص 1317و كاتب يزدي، 543-546، صص 1340
د شمسسيراه به نايين به صحراي نوگنبدةگذشت در ميانميين در سر راه خود هنگامي كه از عقدا الد

و در آنجا عمارتيرس و چشمهيد و تشنگي بر او غلبه. نموداي آب شور مشاهده خراب و از نموده گرما
مي. راه بازميماندةادام و روي نياز به زمين ميسپس از قاطر پياده و طلب باران و در حالت تضرّنهد ،عنمايد

مي. شودناگاه از رحمت خداوندي باران نازل مي و قلعه،كند كه در اين محلدر پي اين واقعه عهد اي بسازد
(در آنجا آب شيرين پديد آورد )547-548، صص همان.

 بن خواجهدمحمينالدغياثبه شرح ماجرا براي اميرو پس از اين واقعه او سريعاً خود را به تبريز رسانده
و ابوسعيد بهادرخان(همداني كه از وزراء دربار ايلخاناناهللافضل رشيد مغول) غازان خان، اولجايتو خدابنده
ميو معرّ وي او را نزد پادشاه مغول برده.پردازدمي،بود و ستمي كه از طرف. نمايدفي شاه پس از آگاهي ازظلم

مي،د شده بوداتابك يزد بر پدر سي و اميهمان روز ايلچي به يزد روان ر دارد تا وي را از زندان آزاد نمايد
و يرليق،سلطان. سپاردميين را حكم قاضي القضات داده، اوقاف سراسر كشور را بدو الدشمس ) فرمان(ايلچي

و اميبه يزد مي ويالدر ركنفرستد ميژهين را از زندان آزاد نموده با احترام و بر مسند قضاوت اي به شهر آورد
درنموده وي مخالفان خود را عفو. نشاندمي ميو ين هم پس از نجات الد امير شمس. كوشد آباداني شهر بسيار

و و به وزارت رسيدن خود و تصميم خود در بيابان نوگنبد وفا نموده پدرش گرفتن لقب صاحب ديواني به نذر
ايو براي آوردن آب آن به نوگنبد به احداث آبراههكرده هايي در آنجا ساخته، قنات آبي خريداريو ساختمان
(پردازد طويل مي صص1317الكاتب، علي:نك. ص1312و اقبال، 138- 139، صص 364، )401- 403و

و،ين قبال در نوگنبدالدر شمسامي و جايگاه آب شوري ديده بود ولي در اجراي تصميم بناهاي مخروبه
ميةقلع،نذرش در صحراي مذكور ) داروان سقفاي(ه ام، مسجد، بازار، صفّكند، درون آن حمرفيعي بنا

و آجر پخته و سنگ انداز از سنگ، گچ و بارو برها سپس درب،ساختهاصطبل، ديوارهاي بلند، برج ي آهنين
و در خانه. دهدديوار قلعه قرار مي مياو چهل خانوار از اطراف بدانجا آورده و هاي ساخته شده مقيم كند

و مقرر،براي هركدام ميي مشخّمواجب ميها را به شيوهآب در نوگنبد سقف بامةبراي تهي.نمايدص -اي
و درآب انبار ذخيره نمايند سازند كه آب باران باريده شده را جمع در. آوري فرسنگي2حدود عالوه برآن

روستاةرا خريداري نموده، قلع ين آنجاالدشمسوجود داشت كه مير) اركان(روستايي به نام اهركان،نوگنبد
و آب آنجا را به نوگنبد انتقال مي و باغ. دهدرا تخريب راها درآمد مزارع وقفي خريداري شده در اين قلعه

و بساتين نوگنبد را احيامي و باغات مي؛نمايد . كند كه محصول روستا صرف اطعام رايگان فقرا گرددمقرر
صص:نك( ص 1343جعفري،؛546ـ549مستوفي بافقي، همان، ص 1317كاتب،؛110، صص74، و

)188-189، صص 1374سپهري اردكاني،؛141-140
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د ركنوفات سيق.ـه 732ين به سال الد) ص مستوفي بافقي، جامع مفيدي. ،558 (دو وفات پسرش سي
ميدر تبريز اتّ.ق.ـه 733ين در يك سال بعد، الدر شمسامي در. افتدفاق و سپس جنازه به يزد آورده شده

(شودهمان جا دفن مي ص 1343جعفري،؛591ـ592، صص 1353افشار،. به وقايع اشاره توجهبا) 111،
و يا به قولي نه آبشده احتماالً تاريخ بناي نوگنبد و شبكه ) كيلومتر15به طول(رساني آن در دل كوير گنبد

.از اركان به نوگنبد در اواخر قرن هفتم ويا اوايل قرن هشتم هجري قمري اتفاق افتاده است
مينه گنبد نوش،قاجارةاين كاروانسرا كه در اسناد رسمي دور شايد؛ه نيستشده مربوط به دوران صفويته

. انداسي موسوم شدهاين گونه كاروانسراها در همه جا به كاروانسراهاي شاه عب. در اين دوره تعمير شده باشد
(الخيرات استبه نام جامعليمفصةين داراي وقفنامالدد ركنسي:موقوفات نوگنبد .د ركنسيين الد

د بن قواممحمص1365؛ين انتظام الحسينيالد ،1(
و ده از جمله مكان هاي وقف شده كه در اين وقفنامه آمده اطالعات مربوط به سيستم آبرساني نوگنبد

: اركان است كه به شرح ذيل ثبت شده است
بي رباطي« و علفاست كه در بيابان به،آب احداث نه گنبديعني در صحراي معروف

م و قبالً از يك بيشده و با آن حال كه داشت حل و خالي از آبادي بوده و مخوف سكنه
و خيالشان راحت باشد ولي  چگونه ممكن بود كساني در آن محل سكونت نمايند يا عبور كنند

ي بوده اينجا محلّ؛هايي در آن ساخته شدهبينيم كه چگونه خانهامروزه به يمن دولت واقف مي
مياست كه هر عابري هرچه داشت از و احدي نمياو توانست از آنجا عبور نمايد ولي ربودند

و مطمئنّ محلّ فعالً و خانهامن و هركس در آن محلي شده هايي در آن محل به وجود آمده
و امان مي م بر بقاع مناطق را مقد نه گنبدواقف، هزينه كردن در بقاع« ...».باشدبرود در امن
».ديگر ذكر نموده است

»درا آنچام غربي شهر روستايي است در شمال(و بر رباط نيستانه نه گنبده بر رباط واقع
و موالي اعظم) نايين، سر راه نايين به اردستان و قطعات مفصله، بعد از آن مخدوم و بر امالك

و و به دست خود به رجال واقف امر به ساختن اين دو رباط نمود كه از مال خاص خودش
و  و بزرگان كهپيروان و خويشان خود ساخته شود اولي در محلي خالي از آبادي: اطرافيان

و نشاني و هيچگونه آبادي و بوده و از ساختمان سابق نداشت و آباد شده است لي حاال معمور
و آبادي به يمن دولت مخدوم اعظم واقف كه خداوند جالل او را زياد كند انجام  اين عمارت

و آن محل بي و علف گرديده و كاشان مشهور به بيابان نه گنبدآب و واقع است بين يزد .شده
و علف ن،و چون در آن صحراي بي آب شد،ميآبي براي عابرين ولي از راه دور باشد پيدا

و در مقام خريد مزرعه اي شد به نام) واقف( آن... اهركان و اين مزرعه از مزارع با قنوات
و قصبه نايين است كه باالي رباط مزبور در مابين اين دو به مقدار دو فرسنگ باالتر واقع شده

و آب در آن جاري ساخت،محل و واردين نهري احداث كرد كه قسمتي از آن آب عابرين
ميمياستفاده  و سكنه آنجا در آن مزرعه زراعت خود را مشروب بيهاو زمين. سازند كنند -ي

اميحاصل را آب و ديگري در صحراي نيستانه و بيابان نايين واقع استدادند و.ز صحاري
و مرور كننده،واقف و هر عابر و صادر ...».اي وقف نمود اين دو رباط موصوف را بر هر وارد

در رباطي...« و پس از آن رقبات ديگر صحراي نه گنبدرا كه ».است بر سايرين مقدم بدارد
و15روزي رباط صحراي نه گنبددور ...« من غله حاصله از موقوفات را يعني گندم

و شش درهم پول سلطاني طلغمي  و سيمي كه نشان مخصوص سلطان بر سكه(چاودار هاي زر
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و محتاجان خرج كنند)روي آن ضرب شده بود و مايحتاج مسافران كهو. براي خودش آن كسي
و ترتيب آن مي اين كارها در دست اوست سرا و بيست من غلّدهد بايد هر و ال هفتصد ه گندم

و مستمرّ و صادران باشد و واردان و بايد مواظب بر خدمت مسافران ي چاودار بالمناصفه داد
و ثبت شده در ديوان يزد را كه مبلغ سيصد وشصت دينار عين رايج موصوف است بايد به ثابت

مي ده نفر كه و مراقب راه ودر رباط نه گنبد اقامت داشته محافظ عابران در آن دشت باشند
»...و معروف به نه گنبد هستند بدهند
ت و علّأآنچه گفته شد اشاراتي است از اين و شيوه اداره نمودنش را در سيسات كه چگونگي ت ساخت آنها

ه و اوايل قرن هشتم مي.ق.ـاواخر قرن هفتم ت. داردبيان هأاز زمان ساخت اين .ـسيسات در اواخر قرن هفتم
ت،تا قرن سيزدهم.ق بأيعني زمان فتحعليشاه قاجار هيچگونه اخباري از اين . دست نيامده سيسات در متون

هايي را براي جستجوي آب در اين منطقهتاليميرزا حسين خان آجودانباشي فع.ق.ـه 1285در سال
و حاجيت دو سالي كه حاكم يزد بود با كوشش فراوان دو رشتوي در مد. نمايدآغاز مي ه قنات خضرآباد

و در مسير هر قنات، حدوداً يك سنگ آب جريان مي . يابدآباد را در اطراف تلي در نه گنبد احداث نموده
ميسپس آجودانباشي در نه گنبد قلعه و اي را بنا و برايشان خانه،32نهد خانوار رعيب را در آنجا اسكان داده

و مسجد حم ميوي درآمد حاصل. سازدميام و نگهبانان محل در واقع. كنداز قنوات را وقف مخارج ساكنان
.ي عقداي يزد را زير نظر داشتندها نه گنبد از سياه كوه كاشان تا راهةنگهبانان قلع

ت و نيز در سال السصفاءةدر سفرنام.ق.ـه 1300سيسات در سالأهمچنين از اين .ق.ـه 1319لطنه ناييني
اةدر روزنام (العاتي ثبت شده استطّتربيت ،1337لسان الملك سپهر،؛283- 284، صص 1339،هدايت:نك.

ص)1356(2536آجودانباشي،؛713- 714صص ،13(
: اين بناها چنين نوشته استةباردر لطنه نايينيالسءصفا

آن.ق.ـه 1300رجب سال24يكشنبه« و مشهور منزل شاه آباد است كه اسم قديم
و حاجي علي اصغر؛نوگنبد بود رباطي در عهد خاقان مغفور فتحعليشاه قاجار حاجي حسنعلي

و قلعهد طاهر خان يزدي اين جا ساختهاي به اهتمام كسان حاجي محمهقهپاي اي هم اند
قليل. بيست خانوار جمعيت دارد؛حسينخان صاحب اختيار به خرج دولت عليه عمارت نمود

وله اندك آب شيريني نيز از اهركان در دو فرسخي به الدمجهت زراعت داشته، نظا آب شوري
و چند خانوارياآل. جاري ساخته است،سيصد تومان خريده و زراعت و رباط ن چاپارخانه

،(».دارد ص 1366ناييني ،65(
ت.ق.ـه 1319م سال ين شاه در محرّرالدتربيت مربوط به دوران مظفّةدر روزنام سيساتأپيرامون اين

:چنين آمده است
مي،راه در منزل نه گنبدةدر حدود ميان...« در فصل تابستان. شودمنجالبي به نام آب ديده

و گرماي شديد تلف مي الممالك حاكمرمشي،به همين خاطر. شوندافرادي در اين مسير از بي آبي
را،و به همين خاطر افتادآب مناسبي براي اين محلةيزد به فكر تهي سه فرسنگيةدر فاصل قناتي

و بازسازي آن پرداخته، مشغول ساختن مجرايي سرباز،اركان خريدهاز) كيلومتري18( به اليروبي
و آهك براي آن  و مسافران به نوگنبدميبا آجر باشد تا آب آنجا را براي بهره گيري كاروانيان

ش. بياورد و و نيم از آن مجرا ساخته شده ايد تا سه ماه ديگر آن را به تا كنون حدود يك فرسنگ
(اتمام برساند تا ديگر كسي از تشنگي در آن حدود تلف نگردد و تلخيص شده از روزنام. ةفشرده

دارالخالفه تهران، چاپ.ق.ـه 1319محرم27، پنجشنبه سال پنجم، مورخ 226ةتربيت، شمار



درأتةشبك) مهندسي(احي پيشنهادي در چگونگي طرّ 11/... مين آب

)906- 905.صص،1377 ملي جمهوري اسالمي ايران، جلد دوم،ةجديد، كتابخان

:گيريجهنتي
و سريع به مناطق تحت نفوذ حكومت هاي ايراني در طول تاريخ در جهت پيشبرد اهداف دسترسي آسان

و اقتصادي بامري اجتناب ناپذير بوده،سياسي هم. اندآن برآمدهةخوبي از عهده است كه مهندسان ايراني
و هم منابع باستان ميمدارك تاريخي هخامنشيان جهت رسيدنةاقل از دوركه ايرانيان حددهند شناسي نشان

تاي را در امر راههاي گستردهتالش،به اهداف خود و وأسازي سيسات مرتبط با آن از قبيل پل، كاروانسرا
ها در مناطق كويري كه از بعد يكي از مشكالت اساسي ايجاد راه. اندراهي به انجام رسانيدهتاسيسات ميان

و اقامت كاروانيان در طول راه است تأمينبودند مشكل مسافت به صرفه ةشناسي در منطقشواهد باستان. آب
و منطق ميةكوير نمك ورامين ت دهد مهندسان ايراني ضمن شناخت كامل از وضعي نوگنبد نايين نشان

و موقعي به،زمينگيري دقيق شيبهت جغرافيايي محل با اندازتوپوپرافيك، منابع آبهاي زيرزميني اقدام
در اين زمينه دو تكنيك ايجاد كانال سنگي. انداحداث آبراهه جهت انتقال آب به مراكز اقامتي بين راهي نموده

عي7اي در جهت انتقال آب از چشمه ص1382كبيري،(شيد الرّنكيلومتري كاروانسراي و احداث)229،
بةشبك سفها تنبوشهةوسيله انتقال آب قنات اريكا و انتقال آن به طولي كيلومتر به مجموعه بناهاي15الي

ميذشاهد كوچكي از تالش مهندسان ايراني در تكنيك استحصال، انتقال،،اقامتي نوگنبد و توزيع آب - خيره
و اوايل دورةلي در اواخر دورباشد كه او و دومي در دوريم صفوي احداثةتيموري بةگردد و ه مغول

و حداقل تا اواخر دور دستور وزراي ايراني ميةآنها احداث بديهي است عدم. شده است قاجار از آن استفاده
توجه به اين سيستم آبرساني دقيق باعث خواهد شد تا يكي از بهترين شواهد مهندسي انتقال آب در ايران 

.نابود گردد
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N بقاياي ساختماني

 مرتبط با كاروانسرا

 آب انبار با دو مخزن

و  اي شكلدايره مستطيلي

ي سفالي انتقالها بقاياي تنبوشه

 كيلومتر تا روستاي اريكا15آب به طول

و سيستم انتقال آب از روستاي اريكاآزاد از مسير موقعيكروكي-1كروكي ت كاروانسراهاي نوگنبد

 كاروانسراي قديمي

شماره يك

كاروانسراي قديمي

)صفوي(شماره دو

نگهباني برج  

اد
ج

ن
ايي

ين
يم

قد
ة

–
زد

ي



درأتةشبك) مهندسي( 13/... مين آب

)نژادر صفي

احيپيشنهادي در چگونگي طرّ

طرح از دكتر( مسير انتقال آب از اركان به نوگنبد-2كروكي



 شناسيمجلّة مطالعات باستان/ 14

 قنات اريكا

 مظهر قنات

 استخر

 جديد قنات

 كانال جديد بقاياي استخر

آب قديمي قنات كاروانسراي  انتقال

 قديمي

و موقعي-4كروكي محل روستاي اريكا به كاروانسراي نوگنبدت انتقال آب از كروكي آزاد از مسير  
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درأتةشبك) مهندسي(احي پيشنهادي در چگونگي طرّ 15/... مين آب

 نمايي از كاروانسراي شمالي نوگنبد:1ةتصوير شمار

 نوگنبد) اسي يا صفويشاه عب(نمايي از كاروانسراي جنوبي:2ةتصوير شمار
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هاي انتقالآثار تنبوشه:3تصوير شمارة
ـ اريكا آب نوگنبد

هايآثار تنبوشه:4تصوير شمارة
ـ نوگنبد مدفون در دل كوير اريكا



درأتةشبك) مهندسي(احي پيشنهادي در چگونگي طرّ 17/... مين آب

ت؛مظهر قنات اريكا:5ةتصوير شمار  مين آب كاروانسراهاي نوگنبدأمنبع
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 آب قنات اريكاةاستخر جديد ذخير:6ةتصوير شمار

)؟(محل ذخيره آب قنات اريكاوضعيت امروزي آب انبار كاروانسراي نوگنبد؛:7تصوير شماره
 هاي روانمحصور در شن



درأتةشبك) مهندسي(احي پيشنهادي در چگونگي طرّ 19/... مين آب

 يكي از دو مخزن آب انبار نوگنبد به شكل مستطيل:8تصوير شمارة
و الي است .كه امروزه انباشته در گل

شن:9تصوير شمارة  هاي روان نماي ورودي آب انبار كاروانسراي نوگنبد؛ محصور در
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از:10تصوير شمارة و استخر جديد قنات اريكا،نماي عمومي  مظهر

)استخر قديم در پشت ديوار كاهگلي قرار دارد(

 بقاياي كورة آجرپزي در ميانة راه اركان به نوگنبد:11تصوير شمارة
و تنبوشه .هاي سفالين بوده استكه محلّ ساخت آجر



درأتةشبك) مهندسي(احي پيشنهادي در چگونگي طرّ 21/... مين آب

:منابع
مالدآجودان باشي حسين خان نظامـ1 )1356( 2536 تهران،د مشيري، اشرفي،محم ت، به تصحيحموريأوله، شرح
.1317،احمد بن حسين بن علي كاتب، تاريخ جديد يزد، فرهنگ ايرانـ2
ج اواس، تاريخ مغول، تاريخ مفصاقبال، عبـ3 .1312 تهران، مجلس،ةل، مطبعل ايران،
جل ايران، از استيالي مغول تا انقراض قاجاري، تاريخ مفصـ ـــــــــ4 .1320 تهران، دوم، شركت مطبوعات، ه،
.1353ايرج، يادگارهاي يزد، جلد دوم، انجمن آثار ملي،) يزدي(افشارـ5
و ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي،).م1915- 1905(جرج استيونس، سفري به ايرانـ6 تهران، انتشارات وزارت فرهنگ

1382.
و نشر كتاب،د جعفري، تاريخ يزد، به جعفربن محمـ7 .1343اهتمام ايرج افشار يزدي، تهران، بنگاه ترجمه
.1330تهران،) قطع جيبي(راهنماي ايران،جغرافيايي ستاد ارتشةدايرـ8
ي ملّة، دارالخالفه طهران، جلد دوم، چاپ جديد، كتابخان.ق.ـه1219م محر27ّ، سال پنجم، 226ةتربيت، شمارةروزنامـ9

.1377ان، جمهوري اسالمي اير
م، اردكان، دو جلد؛1364م، عصر، چاپ دول، اردكان، كانون كتاب وليسپهري اردكاني، علي، تاريخ اردكان، جلد اوـ 10

.1374انتشارات حنين، 
و اوقاف خيري كلّةد انتظام الحسيني، جامع الخيرات، يزد، ادارين محمالدد بن قوامين محمالدد ركنسيـ 11 يزد، مهره استانحج

.1345سيد جعفر غضبان،:ترجمه از عربي؛1365
متي در ايران، جلد اوهاي آبياري سنّ نژاد، جواد، نظامصفيـ 12 و تحقيقات دانشكدةسسؤل، علوم اجتماعي دانشگاهةمطالعات

.1359تهران، 
سملّةتي در نايين، كميت، نظام آبياري سنّـ ـــــــــ 13 و و زهكشي و چهار محال بختياري، ازمان آب منطقهي آبياري اي اصفهان

.1384تهران، 
و پشتيباني نيروهاي هاي استان يزد، جلد او فرهنگ جغرافيايي ايران، آباديـ 14 ل، انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع

.1381ح، مسلّ
و جمعيـ ـــــــــ 15 .1355،هاي استان يزد، سرشماري آبانت آبادي، نام
.1340 تهران، جامع مفيدي، جلد سوم، به كوشش ايرج افشار يزدي، اسدي،،د مفيدمستوفي بافقي، محمـ 16
.1340 تهران،، جامع مفيدي، جلد سوم، قسمت دوم، به كوشش ايرج افشار يزدي، اسدي،ـ ـــــــــ 17
د گلبن، روزنامه اطالعات،گزارش كوير، به اهتمام محمالفقرا، لطنه ناييني، تحفهناييني، ميرزا علي خان، سفرنامه صفاءالسـ 18

.1366 تهران،
.1339 قم، فاي ناصري، جلد دهم، انتشارات پيروز،الصهدايت، رضاقليخان، تاريخ روضهـ 19
و كاليس، كاروانسراهاي ايران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، تهران،ـ 20 .1373كياني
مجموعه مقاالت پژوهشي اداره كل ميراث فرهنگي(در پژوهشنامه) مجموعه بناهاي سياهكوه(قصر بهرام احمد، كبيري،ـ 21

.1382دفتر هفتم، زمستان) استان تهران
.1337تهران، واريخ، جلد دوم، به اهتمام جمشيد كيانفر، اساطير،د تقي، ناسخ التّالملك سپهر، محملسانـ 22
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و مطالع  دشت توسةهاي نويافتسنگ نگارهةبررسي

 محمود بختياري شهري
و گردشگري خراسان رضويسازمان ميراث فرهنگيت علميأهيعضو ، صنايع دستي

ص 48تا23از

:چكيده
ب،توسحاصلخيز دشت و بينالود بـودن شـرايط لحاظ داراه واقع در ميان دو رشته كوه هزارمسجد

و از كهـن  به سوي خود جذب كـرده ،امتـرين ايـ زيست محيطي در طول هزاران سال اقوام مختلف را
و تداوم حيات انسان فراهم آورده است در. بستر مناسبي را براي زيستن كشف دست افزارهاي سـنگي

و كناره و تراكم رود متعلّهاي كشفميانه دشت به دوران پارينه سنگي زيرين، وجود غارهاي باستاني ق
و عصر حاضرد زيستگاهو تعد و دوران اسالمي ارزشمند در اين شواهدي،هاي پيش از تاريخ، تاريخي
.هستند زمينه

مياي متعدهاي صخرهها نگارهاين زيستگاهيِلادر حو اي از توان آنها را گوشـه دي برجاي مانده كه
و يادمانهاي مردمان ساكن در اين زيستگاهها قلمداد نمود -اي در حاشـيه اين نقوش صـخره. آثار هنري

قهاي دشت توس پراكنده و موضوعات مختلف از مسـبك ليهاي شكار، ابزار اوبيل صحنهاند ه، نقـوش
و انجـام انسان برهنه، گاوميش كوهان و شـكار و عاليم نمادين، نقش انسان در حـال نـزاع دار، نقوش

به همراه عالمتهاي نمادين از قبيل گردونه خورشيد  آنمراسم، بزهاي كوهي .اندهدشعرضههادر
و شواهد موجود مي به قراين و تـاريخي توان ايـن نگـاره با توجه هـا را بـه دوران پـيش از تـاريخ

كه در ادوار بعد نيز ايجاد آنها تداوم داشته است .منسوب نمود

عال هايزيستگاهاي، دشت توس، هاي صخرهنگاره:كليدي هايهواژ .نوسنگيم نمادين،ئپيش از تاريخ،
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مهمقد:
و نگارهاي صخره و رويدادهاي زندگي روزمرّ اي را نوعياگر نقش و دفتر ثبت خاطرات اقـوامةيادداشت

و تاريخ انبوهيِ،گذشته تعبير كنيم، در اين صورت نگاري را در اختيار داريـم كـه بـا انجـام اوراق ثبت وقايع
و بنياديها پژوهش و هنـر، اعتقـادات، روابـط فرهنگـي توانيم به شناخت گوشهميي گسترده هايي از فرهنگ

و حتّمتق تواننـد از اي مـي نقوش صـخره،روايناز.ي شرايط اقليمي زمان ايجاد آنها برسيمابل جوامع باستاني
و مردمو پژوهشهاي مختلف باالخص باستان اي در مطالعاتجايگاه ويژه .شناسي برخوردار باشندشناسي
ناپـذير از تـاريخ هنـر دنيا برجاي مانده كه بخشي جدايي اي در اقصي نقاط شماري نقوش صخرهتعداد بي

و تعـاليِمي انسان محسوب و در روند رشد و هنـري جوامـع شوند كه نسل اندر نسل ادامه پيدا كرده فكـري
م  استوار است كه انسان از راه انديشيدن يا ديـدن،ت هنر بر اين اساساليند چرا كه فعاهثر بودؤمختلف انساني

و تجربيتوان مي آند احساسات و خود نيز ص 1356تولسـتوي،(را تجربـه كنـد ات انسانهاي ديگر را گرفته ،
آگـاه يـا طـور خودهبـ خوداثبات وجود برايد كه انسان هستن نريه اي نيز بخشي از آثارنقوش صخره.)55

.ناخودآگاه به يادگار گذاشته است
و چگـو نگي ارتبـاط ايـن بخـش از يادمانهـا بـا زيسـتگاههاي اين در حاليست كه از منظر باستان شناسي

هـايي در بـاد مـوزه«ةه كتاب ارزندالبتّ.اقل در ايران تحقيقي گسترده انجام نشده استباستاني مجاورشان حد «
.تواند فتح بابي در اين خصوص باشدمي است) 1377فرهادي،(اي در باب مردم شناسي هنر كه رساله

ـ رود هاي كشف در كرانه و كه دشت حاصلخيز توس را پديد آورده، عـالوه بـر وجـود تعـداد زيـادي تپ ه
و راهگشـايةتوانـد نقطـمي في آنهاي برجاي مانده است كه معرّاهيي صخرها نگاره،زيستگاه باستاني شـروع

 و چگـونگي تطـو و تكميل مطالعات باستان شناسي و عاملي در شناخت رات فرهنگـي ايـن پژوهشهاي آينده
ب ـ مباحـث بديهي است نگارنده ادعاي همه جانبه بودن. حساب آيده منطقه ا سـعي دارد در مقالـه را نـدارد ام

.)1(ي مورد نظر بپردازدها في اجمالي سنگ نگارهقالب محدود آن به معرّ
ايـرانةي نه تنها در خراسان بلكـه در هـيچ نقطـاههيچ نقش صخر).ش.ـه 1345(ميالدي 1967تا سال

ص 1376، همو( فت نشده بوديا ،12(و گزارشات فراواني ام ا از آن زمان تاكنون مطالعات زيادي انجام گرفته
.ي در نقاط مختلف كشور ارائه شده استاهدر خصوص نقوش صخر

از؛اي زيـادي شناسـايي گرديـده اسـت، نقوش صخرهشناسي سالهاي اخير خراسانهاي باستان در بررسي
ي باغ دهنـهها در كاشمر سنگ نگاره،جربت، در گناباد سنگ نگاره گوهردشتةدر بجنورد سنگ نگار،جمله

و نگار صخر خصوص در بيرجندهب.)2(خنجريةو در بردسكن سنگ نگار اي كشف شدههتعداد زيادي نقش
و تنها موردي است كه در محدودةترين آنها سنگ نگاركه شاخص بـةالخ مزار ر كامـل مـورد طـوه خراسان

و به چاپ رسيده است .)1373بشاش كنزق،؛اف خانيكيلب( پژوهش قرار گرفته
پـژوهش ميـداني بررسـيةاجـراي برنامـ طـي 1378و 1377سـالهاي اي دشت تـوس در هاي صخرهنگاره

و مطالعه گرديده اسـت،ط نگارندهي شهرستان مشهد توسختشناباستان ةسـنگ نگـار،ه قبـل از آن لبتّـا.شناسايي
ص 1373 اف خـانيكي، لبـ( مورد بازديد قرار گرفته بـود سنگ شتر و داًمجـد 1378كـه در سـال)67، بررسـي

.ي به ثبت رسيدمتعاقب آن در فهرست آثار ملّ



و مطالع 25/ دشت توسةهاي نويافتسنگ نگارهةبررسي

توسموقعيـ1 و اقليمي دشت :ت جغرافيايي
از.و شهرستان مشـهد قـرار دارد)3(توس باستانيةمورد مطالعه در بخش مياني ناحيةمنطق ارتفـاع دشـت

در 970سطح دريا  و و59متر است و36درجه وةثاني45دقيقه و36طول شرقي دقيقـه عـرض17درجـه
ص 1379جعفري،( شمالي قرار دارد ،1205(.و هواي منطقه شـديداً وضعي و آب وت اقليمي بـه ارتفاعـات

و و هزار مسجد،سلسله كوههاي بينالود در جنوب. ابسته بوده استرشته كوههاي موجود در دو طرف دشت
و اين دشت وسيع را در ميان گرفته اينةهاي فراواني در دامنهدر.انددر شمال به موازات يكديگر كشيده شده

و ارتفـاع ايـن رشته كوهها وجود دارد كه رودهاي فصلي فراواني را به طرف دشت سرازير كـرده  انـد امتـداد
بكو باايگونهه هها هاي مرطـوب هـوا از منـابع رطـوبتي همجـوار بـا مانع رسيدن توده،طور نسبيه ست كه

و،در نتيجه ويژگيهاي منطقه،گردداقيانوس هند به اين ناحيه مي و گـرم و خشـك شامل تابستانهاي طـوالني
و كوتاه مي ص1379كمـالي،( باشـد زمستانهاي سرد ،191(.و 256منطقـهةنل بارنـدگي سـاال معـد ميليمتـر

آن21اكثر حرارت آن ميانگين حد و ميانگين حداقل ، 1379جعفـري،( باشـد درجه سـانتيگراد مـي6/6درجه
.)125ص

از،هـاي دور اسـت، از گذشـته)4(آبريز كشف رودةدشت توس كه همان حوز و آبـاداني خـود را بركـت
و حاصلخيز به ضخامت   200تـا 150وجود اين رودخانه داشته زيرا براثر آبرفت حاصل از آن، خاكي رسوبي

و مرغوبترين زمينهاي استان خراسـان را بـا سـفره و يكي از مستعدترين هـاي آب زيرزمينـي متر تشكيل شده
.)1376حقيقت،( فراوان فراهم آورده است

و النگ رادكانميي فصلي محسوباهكه رودخان (Kashaf Roud)درو كشف شود از ارتفاعات هزارمسجد
و سـرانجام در اسـتپهاي  و رو به جنوب شرقي جريـان يافتـه و بينالود از جانب شمال غرب سرچشمه گرفته

و كيلو 150ودحد،تشكيل داده،روددشتي را كه كشف. رودمي قراقوم در شمال تركمنستان فرو متر درازا دارد
صتيبو؛آريايي( رسدمي كيلومتر40به ترين قسمت آن تقريباًپهن ،127(.

و مزارع دشـت خشك تبديل شده ام اين رودخانه اگرچه امروزه به بستري تقريباً ا در گذشته تمامي آباديها
بمي را سيراب تـ سال قبـل تقريبـاً 150اي كه در حدود گونهه كرده  مينأآب هـزار روسـتا را در مسـير خـود

ص 1362لطنه، اعتمادالس( كرده است مي ،191(.
و در دور،رودنيز حكايت از آن دارند كه كشف شواهد زمين شناختي ةدر حدود هشتصد هزار سـال قبـل

و كم عمق بوده كـه در كرانـهاهپله ايستوسن همانند درياچ ـ اي اوي آن اجتماعـاتي از انسـانه هـاي گسترده ه لي
.)127ص تيبو،؛آريايي( سكونت داشتند

و طبيعيزيرساختـ2 :هاي تاريخي، فرهنگي
و،اي از عوامل زيست محيطي از جمله برخورداري از منـابع آب فـراوان مجموعه وجـود چشـمه سـارها

و قرار گرفتن دشـت،رودهاي فصلي، هواي مساعد، خاك حاصلخيز و مراتع بسيار از يك سو پوشش گياهي
و عبور راه ابريشم از ميان در محلّ ـ هـا زمينه،آنةتالقي راههاي مواصالتي در ادوار مختلف وي جلـب توج ه

و مهاجرين را از كهناقامت جمعي .ترين زمان فراهم آورده استتهاي انساني
و از مرزهاي و شمال شرقي فالت ايران با وجود چنـدين رشـته كـوه، از ميان گذرگاههاي طبيعي شمالي
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مي) كهن سنگي ميانه(انسانهايي با فرهنگ موسترين و آسياي ميانه و از طريق به تركمنستان و يا از آنجا رفتند
ص 1356كامرون،( شدندخراسان كنوني به داخل وارد مي ،8(.

مي)1377بختياري،( شناسيهاي باستانبه استناد يافته ر توان استنباط نمود كه در ادواو از روي متون كهن
مهاجرت خود را از دشتهاي جنـوب،يان در حدود سه هزار سال قبلئآريا. استبعد نيز اين روند ادامه داشته

و دسـته سيبري در مسيرهاي مشخّ  اي از آنـان از سـرزمين بـاختر صي به طرف سرزمينهاي گرمتر آغاز نمـوده
و آريائيان اين سرزمين را تشـكيل دادنـد و توس وارد فالت ايران شده و سرخس و از طريق مرو راه. گذشته

و غرب محسوب مي شده پس از گذشتن از مناطق خاور دور ابريشم نيز كه از مهمترين راههاي ارتباطي شرق
و سپس از طريق قبلي به طرف غرب امتداد مي ص 1370افسر،؛نياپير( يافته استبه بلخ رسيده ،25(.

و راههاي ارتباطي با مراكز تمدكشف هايكناره دشت توس از طريق،در واقع ني آن سوي رشته كـوه رود
و دامنه ازه كوههاي كپههاي شمالي سلسلهزار مسجد و از طريق همين معـابر، اقـوام مهـاجر داغ ارتباط داشته

و مرتع واحه اف خـانيكي، لبـ( كردنـد طرف ايران مركـزي حركـت مـيهبهاي آسياي ميانه در جستجوي آب
ص 1373 ـ افزارهـايي از انسـانهاي او دسـت،رودشناسان در حوالي كشفديرين.)67، ـ لي وهه ب دسـت آورده

ص 1365اميرلو،( اندرسانده قدمت آنها را به يك ميليون تا هشتصد هزار سال قبل در.)16، ايـن دانشـمندان
و بغبغوهاي خود در بررسي حـدود شصـت،رودهـاي كشـف واقع در كناره،حوالي روستاهاي آبروان، ميامي

ب آنها اظهارنظر نمودند كه اين دست افزارها مربـوط بـه.نداهدست آورده عدد ابزار ساخته شده از قلوه سنگ
و براي آن اشيا) آشولين(قديم دوران پارينه سنگي هشتصد هزار سال قدمتي بينءو دوران پله ايستوسن بوده

و نتيجه گرفتند كه اين دست افزارها نشانه ترين انسـان نـه يي از وجود كهنها تا يك ميليون سال تخمين زدند
صص؛آريايي( باشندتنها در ايران بلكه در جنوب غربي آسيا مي .)131و 130تيبو،

و پروفسور فيليپ اسميت عقيده دارد اين ادوات سنگي با انواع مشابه آنها و آسياي مركـزي كه در هيماليا
.)1370موسوي،( باشندمي آفريقا كشف شده است قابل مقايسه

د) بيانجان(همچنين در غار بزنگان و كشفةر نواحي شرقي حوزواقع  ابزارهـاي سـنگيِ،روددشت توس
بـةدور در. دسـت آمـده اسـته كهن سنگي ميانه مربوط به فرهنگ موسترين و غـار در حـوالي ايـن مكـان

.)1346نگهبان،( مزدوران نيز ابزارهاي سنگي ديگري مربوط به همين دوران كشف گرديد
ايـنةپهنـ،كهن سنگي گرفته تا ادوار مختلـف تـاريخيةاز دور،بينيم كه در تمام دوران پيش از تاريخ مي
م،دشت و و بـا برجـاي نهـادن آثـأمسكن ،ار مختلـف واي مردماني بوده است كـه در تكـاپوي حيـات بـوده

دشتةدر پهن. اندت خود را به اثبات رسانيدهموجودي،و محوطههتپ دي برجاي مانـده كـه هاي باستاني متعدها
و.)1377بختيـاري،(باشـند مـي گوياي توالي فرهنگي تـاريخي منطقـه  در ادوار بعـدي داسـتانهاي حماسـي

و اسكان آريااسطوره تاي خبر از مهاجرت و ص 1377دي، سـي(يي دارنـد سيس شـهرهاأئيان در تمـامي).8،
و نشيب،دوران اسالمي نيز منطقه و فراز باشد كه شرح آن در اين مقالـهمي هاي مختلفمشحون از رويدادها

.گنجدنمي

:ها نگارهت جغرافيايي موقعيـ3
و در ارتفـاعي بـينهنقوش مورد نظر در ميان در و جنوبي دشت تـوس از 980تـا 1640هاي شمالي متـر

و در فواصل  (كيلومتر از يكديگر قرار دارند40تا1سطح دريا اين نقوش با همان اسامي كـه)1شمارهةنقش.



و مطالع 27/ دشت توسةهاي نويافتسنگ نگارهةبررسي

و نزد مردم محلّ در محلّ و مشتمل بر نگـاره گذاري شدهنام،ي معروف هستندخود قرار دارند هـاي سـنگ اند
و كمر( زه ني يا تخته نقندر، داغستانشتر، با ر،د، بـازه ازغُـ، كوه مـزار سـرزاب، بـازه دودرِ)مقبوال چكل نظر

و شلگرد كال و دوكالي(كته، آغل تكه، برج موري درمي) مشتمل بر دو نقطه به نام زينبيه  اين مقالـه باشند كه
.خواهيم پرداخت في آنهااجماالً به معرّ

و ويژگي عمومي نگارهمشخّـ4 :ها صات
ـ هست هاييداراي ويژگيها اين سنگ نگاره و همچنـين ب عنـوانه ند كـه بـه منظـور روشـن شـدن بحـث

و تعيين پيشينيمعيارهاي .ه شودها توجآنها الزم است به اين ويژگيةجهت گاهنگاري
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و مطالع 29/ دشت توسةهاي نويافتسنگ نگارهةبررسي

ي دشت توسهات تقريبي سنگ نگارهموقعي:1ةشمارةنقش

ي دشـت تـوس در مجـاورت منـابع آبـي مختلـف همچـون هـا سـنگ نگـاره: مكان ايجاد نقوشـ1ـ4
بها رودخانه و آبشخوري طبيعـي قـرارمي رود منتهيطرف كشفهي فصلي يا مسيلهايي كه و يا چشمه شوند

راههاي فرعي كوهستاني كه بـه زيسـتگاههاي باسـتاني راه دارنـدةدر كنار،ها از طرفي اين سنگ نگاره؛دارند
.نداهواقع شد

و با وارد آوردن ضربهها به روش كندهتمامي اين نگاره:هاتكنيك اجرايي نگارهـ2ـ4 و كاري هـاي متـوالي
اي. اندشده اكيحكّ،صخرهةيا ايجاد خراش با جسمي تيز بر بدن جـاد خطـوطي با اين تفاوت كه برخي نقوش بـا

ب و فضاي داخل آن خالي گذاشته شده اسـته در حاشيه برخـي ديگـر از نقشـها بـا. صورت كادر محدود شده
بهمان روش ام و اليهر اجرا شدهصورت توپها - كنـده،اي نازك از صـخره اند بدين طريق كه تمامي سطح نقش

.كاري شده است
و چگـونگي:ت نقوشكيفيـ3ـ4 و تفاوت رنگ و مانـدگاري نقشـها از جملـه عـواملي عمق فرسـايش

و تقدمي هستند كه تتوانند در تعيين قدمت و و رنـگ نقـش.ر ايجاد آنها مورد نظر قرار گيرنـدخّأم  هـا عمـق
ت مـرور بدين صورت كه عمق برخي به علّ،ي آنهايي كه در يك صحنه قرار دارند با يكديگر متفاوت بودهحتّ

ت و و يا اينكه سطح برخي قدري فرسايش يافته كه تقريباًهب ثير عوامل طبيعيأزمان با صخره همسطح گرديده
و با زمين رةديگر را زنگار گرفته و به همين دليل به راحتي قابل ازؤصخره همرنگ شده و تنهـا يـت نيسـتند
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و قابل تشخيص،ي مناسب از سطح صخرهاهزاوي .باشندمي متمايز شده
تت سطح محدودي،از طرفي و كيد بر ايجاد نقـوش در همـان سـطح در ادوار مختلـف باعـثأيك صخره
ب،ي اصليها صخرهروي شده تا بر  و انبوهي از نقوش مختلف حك شوند ي كه نقشها چسـبيدهاهگونه تراكم

و بعضاً بر روي يكديگر قرار گرفت و باعث شده تا موضوع آنها قابل تشخيص نباشداهبه هم .ند
و از سه سانتيمترها نقشةانداز:شنقوةاندازـ4ـ4 ان(متفاوت و زينبينقش و روباه در كال كته  تـا)هسان

.متفاوت است)هبز غول پيكر در زينبينقش( متر5/1
و تپـ5ـ4 و حـوهاهوجود زيستگاهها و ادوار بعد در ميانه دشـت يلاي باستاني مربوط به دوران نوسنگي

مي سنگ نگاره و تعيين كننده در توجيه جايگاه تـاريخي ها و زمـان فرهنگـيوتواند عاملي مهم ايـن نقـوش
.ايجاد آنها باشد

و موضوع نگارهتنوـ5 :هاع
و نشانههاي نقش مايهطور كلّهب و يا نقـوش گيـاهيها مشتمل بر نقوش انساني، حيواني، عاليم ي نمادين
ب،در اين بين.باشند مي و بزهنقوش حيواني سـت؛اهكوهي بيشترين تعداد را به خود اختصـاص داد خصوص
).1ةجدول شمار( بيش از هزار نقش مورد شناسايي قرار گرفته است،كنون در مجموعتا

سانان نظير شـير يز، قوچ، گاوميش كوهان دار، گربهنقوش حيواني مانند بزهاي كوهي با شاخهاي اغراق آم
وو يوزپلنگ، اسب در حال تيرانـدازي) مرد( روباه، نقوش انساني مشتمل بر نقش انسان برهنه، گوزن، گرگ

و سواركاران كماندار در مجموع صـحنه  و احتمـاال هـا با كمان، انسان در حال انجام مراسم يي از شـكار، نـزاع
ب .نداهوجود آورده اجراي رقص مذهبي يا مراسمي نظير آن را

:نقوش حيوانيـ1ـ5

ن خود با آن سروكار معيشتيةاشي جانوراني كه در زندگي روزمرّجز به نقّ خستين معموالًانسانهاي هنرمند
ص( شدند ند مشغول نمياهداشت و بررسي سنگ نگـاره.)88لورا گوران، ايـن،ي دشـت تـوس هـا با مشاهده

ب،اكي شدهچراكه تمامي حيوانات حكّ. گرددمي موضوع به عينه ملموس ،مسـتقيم طـوره همانهايي هستند كه
ب و يا و زندگي روزمرّه انسان به شكار آنها پرداخته . انـدهشـكارچيان در ارتبـاط بـودةنحوي با موضوع شكار

و تعداد به ترتيب ذيلها اين نگاره ي هـا نمونـه فـيِ باشند كه در ادامـه بـه معرّمي قابل تفكيك،از نظر فراواني
:پردازيممي شاخص آنها

و پلنگ(ربه سانانگ-3؛ آهو-2؛ بز كوهي-1 و روبـاه(سگ سـانان-4؛)شير نقـش-5؛)نظيـر گـرگ
و دو كوهانه(شتر-8؛ گاوميش-7؛ گوزن-6؛ اسب ماهيت آنهـاي كه دقيقاًنقوش موجودات-9؛)يك كوهانه

:مشخص نيست
و بررسيبا توج:بزكوهي-5-1-1 و مدارك موجود بزمي هاي انجام شدهه به اسناد  تقريبـاً دانيم كه نقش

از،در واقع. در تمامي مراكز فرهنگي دوران پيش از تاريخ حضور مستمر داشته است در ايـن دوران هـر يـك
.كردندمي بز را مظهر يكي از عوامل سود بخش طبيعت قلمداد،اقوام باستاني

د اختصـاص هاي دشت توس بيشترين تعداد را نقش بز كوهي به خـو همانگونه كه ذكر شد در ميان سنگ نگاره
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ب و يا به شكل تقريباً) خالصه شده(صورت استيليزهه داده كه يا .اند طبيعي به نمايش درآمدهو غير طبيعي
و اندازه و يا چليپا شكسـته در ميـانها نقش اين حيوان به حالتها و يا با نماد خورشيد ي متفاوت به تنهايي

)3لوحه(.شاخهاي بز ارايه شده است
ب ترينهجالب توج  در محـلّ،نظيـر باشـد رسـد در نـوع خـود بـيمي نظرهو بزرگترين نقش بز كوهي كه

دم.ي منفرد حكاكي شده استاهه شلگرد بر روي صخري زينبيها نگارهسنگ طول بدن اين حيـوان از سـر تـا
و ارتفاع آن از پاها تا شاخ2/1 كهمي متر5/1متر يك بـز در حالـت طبيعـيةاز انداز)1طرح3لوحه(باشد

و نيم رخ با تكنيـك مشتمل بر بزي ريش،اين نقش.ه شده استئنيز بزرگتر ارا دار است كه در حالت ايستاده
و ايجاد خراش بر صخره و،و همانند يك نقاشي با ايجاد خطوطيها كنده كاري . عرضه شده استكادربندي

و بزرگشاخهاي حيوان به شكلي اغراق بهداير،آميز نحوي كه نـوك آنهـا بـه پشـت حيـوانه اي را تشكيل داده
ي خطّـ،زيرپاي اين بـزةدر زمين.شاخ، نقش يك چليپاي شكسته قابل تشخيص استةدر ميان داير. رسيده است

ميحكّ،اجمو و پوشش گياهي باشدةتواند تداعي كنند اكي شده كه .سطح زمينهاي اطراف
.ي كوچكتر در حالت جهش به همان روش حك شده استاهر با اندازنقش بزي ديگ،بر پشت اين حيوان

و فرسايش صخره در محلّ بي مدوها شاخ شكستگي ي است كه چنانچه عالمتي مشابه نقـش حدهر اين نقش
اكي شـده كـه بـا در دنبال اين دو نقش دو انسان حكّ. چليپاي بز پائيني در آن وجود داشته، از ميان رفته است

ه اينكه نقش اين دو شكارچي بسـيار كـوچكتر قابل توجةنكت. باشندمي حال تيراندازي به طرف آنهاكمان در 
و تقريب .استسانتيمتر20ةبه اندازاًاز نقش بزها

و گذشت زمان زياد و عوامل فرسايشي و ترك خوردگي صخره شده،هوازدگي باعث كمرنگ شدن نقش
و يا در حال نابودي استو قسمتهايي از نقش به اين طريق از بي .ن رفته

و در فاصلاهبر سطح صاف صخر آن حدوداًةي ديگر كوچكتر بـاةتصوير بزي ديگر در انداز،دو متري از
و تكنيك در ميان انحناي شاخ اين بز نيز نقش چليپـاي شكسـته ارائـه شـده. اكي شده استحكّ،همان روش

ب. است شه نقشي نامفهوم آنصورت يك نوار بر روي و بـ اخها حك شده رسـد مـي نظـره را قطع كـرده كـه
و در زماني ديگر بر روي آن كشي .)3طرح،3لوحه(ده شده است ارتباطي با نقش اصلي نداشته

نقـش،ديگـرةهاي پراكندو صخره) متر5/1و عرض5/3به طول(ه بزرگ زينبيةدر ميان انبوه نقوش صخر
و با حالت بـ بز كوهي به فراواني و كمان و انسان شكارچي دسـت وجـوده هاي مختلف در كنار حيوانات ديگر

)2لوحه(.اي با شعاعهاي شبيه خورشيد وجود دارد عالمت دايره،در ميان شاخهاي برخي از اين نقوش؛دارد
و در كنار محوطها بر روي صخره بي باساهي مجاور روستاي برج موري  صـورت كـامالًه تاني نقش دو بز

و مدو استيليزه با و نقش دايـر شاخهايي بلند ي خورشـيد ماننـد در ميـاناهر كه تمام پشت حيوان را فراگرفته
.وجود دارد،ها شاخ

و بازه ني نيز تعداد زيادي از نقـش ايـن حيـوان بـه حالتهـاي،آغل تكه،ي سنگ شترها در نگاره داغستان
و يا سفيدي رنگ نقش كه در اثر حكّمتفاوت ارائه شد به كه از روي اكسيده شدن وجـوده اكي بر روي سنگ

بمي آمده تتقد،طور نسبيه توان و و يا كهنه بودن آنها را تا حدود زيـادي تشـخيص دادخّأم و نو بـر مـثالً؛ر
ب،ي داغستان طرقبهها روي صخره و بـا تقريبـاً دليل گذشت زمان بسيار زيـاده نقش بزي حك شده كه محـو

بةرنگ زمين كهه صخره عجين شده است و با تابش نور مناسب قابل تشـخيصاهاز زاويتنها نحوي ي خاص
و حلزوني شكل كه نقش خورشيد را در ذهـن تـداعي. است و مدور  اين نقش بزي بزرگ را با شاخهاي بلند
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.دهدمي كند نشان مي
يي در بـاد معرفـي هـاو در كتاب موزهـ ايگان شناسايي شده اين نقش با نقش بزي كه در تنگ غرقاب گلپ

و اندازه قابل مقايسه استـ شده  ص1377فرهادي،(از نظر شكل ،(.
ب و همچنينه طرح اين بزها و نقش نمادين خورشيد خصوص به همراه عالمتهاي نمادين چليپاي شكسته

.و تطبيق است ابل مقايسهقاًدقيقارائه با نقوش سفالهاي دوران پيش از تاريخةنحو
پنجم قبـلةهزار(برروي بسياري از ظروف سفالين دوران پيش از تاريخ همچون سفالهاي مكشوفه از شوش

و اغـراق تپ،ه حصارتپ،)از ميالد و ديگر اماكن پيش از تاريخ در زير انحناي شاخهاي بزرگ -ه سيلك، تل باكون
و يا نشانه دايرةنشان،آميز .)37و20تا1طرحهاي،1لوحه(ه شده استئخورشيد اراةچليپا شكسته، چليپا

يعنـي خورشـيد،رسان طبيعت مظهر يكي از عوامل سود،دانيم كه بز كوهي نزد برخي اقوام باستاني از طرفي مي
ب اين دو نقـش بـهئةارا،اين ترتيببه.)27و9، صص 1356بختورتاش،( في شده استعنوان نمادي از آن معرّهو

ب و يا و سابقه صورت تركيبي از هر دو، از ريشهه تنهايي .اي ديرينه برخوردار است هاي فرهنگي كهن
س،ها در ميان نگاره:نقش آهو-5-1-2 و شاخهايي كشيده وجود داردمنقش حيواناتي دار با بدني ظريف
ب و سـنگي صخره بزرگ زينبيها اين حيوان در ميان انبوه نقش؛رسد نقش آهو باشندمي نظره كه ه، داغسـتان

و دو كالي حكاكي شده است .شتر
و حتّدمي:نقش گربه سانان-5-1-3 و پلنگ ي ببر از جانوران بومي ايران بـوده كـه از چنـد انيم كه شير

ب،دهه قبل و ببر منقرض شده استه نسل آنها ص1377فرهادي،( خصوص شير ،14(.
و نـواحي البتّ ه در مناطقي از خراسان مانند پـارك جنگلـي تنـدوره درگـز، ارتفاعـات سـرواليت نيشـابور

ب،كوهستاني شمالي مشهد و يوه وجود پلنگ .پلنگ گزارش شده استزخصوص
و پلنگ در هنر ايراني از جايگاه ويژاالياز قديم و نقش ايـن حيوانـااهام شير ت بـر رويي برخوردار بوده

ب)30و29طرح،1لوحه(سفالهاي پيش از تاريخ خصوص در هنرهاي كاربردي دوران هخامنشي، پـارتيهو
.اندهو ساساني سهم بسزايي داشت

و سنگ شترزينبيةنقش اين حيوانات در سنگ نگار ايـن؛نـداهبه حالتهـاي مختلـف ارائـه شـد ه، دوكالي
و دراز به شكل دم عقـرب بـا برآمـدگي كـروي شـكلمندم، كروي شكلحيوان با يالهاي دور گردن سر حني

و،تـرا با بدني ظريـف صات امنقش پلنگ تقريباً با همين مشخّ. نوك آن قابل شناسايي است  گردنـي بـاريكتر
و دراز مشخّ .ص شده استدمي كشيده

و متنو ب ترين نقشعبيشترين و در. ارائه شده اسـته هاي زينبي خصوص شير نر در سنگ نگارهه هاي اين حيوان
از،اين مكان ب10نقش بيش و ايستاده و جهيدن و پلنگ به حالتهاي نشسته، در حالت حمله صـورت طبيعـيه شير

.در دو مورد نيز نقش يوزپلنگ شناسايي گرديد)4لوحه(.اكي گرديده استو واقع گرايانه حكّ
و اراك هـا كه در سـنگ نگـارهي مورد نظر از نظر حالت با برخي از نقش شيرهاييها نقش شير ي خمـين

ايـن گونـه نقشـها بـه دوران؛ باشـند مـي الخ مزار بيرجند قابل مقايسهةوگلپايگان ونقش شيرهاي سنگ نگار
.اندهتاريخي منسوب شد

و سگ نيز در اندازه: نقش سگ سانان-5-1-4 و روباه و حاالت گوناگون در ميان نگـاره نقش گرگ هـا ها
و نقـوش صـخره اين نقوش با نقش ظروف سفاليِ.ترسيم شده است اي دوران پيش از تاريخ ايران از يك طرف

و گلپايگان يافت شده و خمين و بلوچستان .هستنداند قابل مقايسه كه در ساير نقاط ايران از جمله سيستان
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،اين نقـش.ترين نقش اين حيوان در سنگ نگاره سنگ شتر وجود دارد شاخص:نقش گاوميش-5-1-5
ي كه نوك شاخهاي بلنـدش بـهاهگونهب،رو نقش شدههدهد كه سر آن از روبمي دار را نشانگاوميشي كوهان

و تشكيل يك بيضي را داده استهم رس و او.يده ي دشت توسها نگارهةلياين نقش را از جمله نقوش اصيل
.توان قلمداد نمود مي

ابزرگ زينبيةبر روي صخر شده نيز نقش ايـنةنگـار)6طـرح،5ةلوح(ين حيوان در دو مورد شناسايي
توان با نقش گاوميشهايي كه بر روي سفالهاي پيش از تاريخ ترسيم شـده قابـل مقايسـه دانسـتمي حيوان را

.)25تا23طرح،1لوحه(
ـ نقش اين. سه نقش گوزن نيز شناسايي گرديدها در ميان انبوه اين نگاره:نقش گوزن-5-1-6 ه حيـوان ب

و شاخه شاخ و از روي شاخهاي بلند ةدر سـنگ نگـار. آن قابـل تشـخيص اسـتةصورت طبيعي ارائه شده
و بر روي صخرزينبي باهه و بزهاي كوهي حكّهي كه انبوهي از نقوش شكارچيان كمان و شير اكي شـده دست

و با حالتي واقعو در پايين صخره بزرگ قرار دارد، دو از. ده اسـت شـ گرايانـه ترسـيم گوزن به زيبايي يكـي
و گـردن، موهـاياهگونهب،عرضه شده،اتگوزنها به طول حدود ده سانتيمتر با تمام جزئي ي كه شـاخها، سـر

و سمهاي آن كامالً ب. است قابل تشخيص بدن، دم بلند و ي تمـامي نقشـهايي كـه در ايـن طور كلّـه اين نقش
صخاهصخره ترسيم شد و با سطح .)1طرح،9لوحه(نداهگرديدره همرنگ ند اكسيده

ب و به روب،رخصورت نيمه حيوان و سرش را برگردانده موهاي گـوزن بـا ايجـاد.كندمي رو نگاههايستاده
و شكاف س و خطوطي بر پشت آن نشان داده شده .مهاي او نيز ترسيم گرديده استخراش

و مينياتوري نقش گوزني ديگر در اندازه و كمـان بـه) متر سانتي4ودحد(اي كوچك در كنار انساني كه بـا تيـر
و شكارچي كماندار مقابل خود نشانه روي كرده در حال جهيدن .)2طرح9لوحه( اكي شده استحكّ،طرف شير

و انسـاني سـوار بـر آن بـا،هبزرگ زينبيةدر انتهاي صخر:نقش اسب-5-1-7 و لگام نقش اسبي با زين
ب و در حال حركت اسـت،ايستاده،طرف انساني ديگر كه در مقابل اسبه سالحي شبيه نيزه نشانه روي كرده

ب و ستيز را به بيننده القا نمايدةرسد نگارگر قصد داشته صحنمي نظرهو .)5طرح،10لوحه( جنگ
ـ هـا نگـاره. خانرود نيز نقش اسب به همراه سواركار ترسيم شـده اسـتةدر سنگ نگار ه يي شـبيه اسـب ب

و سوار در ميان نقوش وجود دارد صورت و لگام و بدون زين تصـويري،سـنگ شـترةدر سنگ نگـار. منفرد
گونـه محل زيست ايـن،نمود كه دشت توسادعا توانميه وجود دارد كه اگر چنين باشدليي اوها شبيه اسب

.حيوان نيز بوده است
بةيكي در سنگ نگار،اين حيوان در دو مكان:نقش شتر-5-1-8 وه آغل تكه صورت شتر يك كوهانـه

بزينبيةدو مورد در سنگ نگار نقـش ايـن.)10لوحـه،3و2طرحهاي( صورت شتر دوكوهانه وجود داردهه
و نحوئنيز ارا ايران حيوان بر روي سفالهاي پيش از تاريخ و از نظر شكل ه با يكديگر قابـل قيـاسئاراةه شده

.)27و26طرحهاي،1لوحه( باشند مي
و ماهيت آنها دقيقاً عالوه بر نقوشي كه تقريباً: نقش حيوانات ناشناخته-5-1-9 مشخص نيسـت محو شده

بشوند، نقوش حيواناتي وجود دارد كه نوع آنها را نميو يا به سختي تشخيص داده مي طور دقيـق توجيـهه توان
و،ه صخرهدوكالي بر روي يك تكّةدر سنگ نگار مثالً. نمود نقش حيواني شبيه قورباغه وجـود دارد كـه دسـت

ـ  و در عين حال به نقش يك انسان نشسته كه دسـتهاي خـود را ب طـرف بـاال بـرده نيـزه پاهاي خود را باز كرده
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و مـوج،نقشي ديگر در همين مكـاندر. شباهت دارد و حيـواني بـا گـردن دراز و دو برجسـتگي در پشـت دار
شال رشته شـبيه ايـن نقـش تقريبـاً.اكي شده استق كه در دست انسان مقابل آن ايستاده، حكّاي شبيه ريسمان يا

و سيلك نقوشي است كه بر روي سفالهاي تپ و شـايد هـدف)27و26طرح،1 لوحه(ه حصار ترسيم شده است
و اغراق آميز باشـد،از ترسيم آن و بدني غيرطبيعي ده ديگـري نقشـي اسـت بـين پرنـ. شتري دوكوهانه با گردن

و انسان بر روي صخره)6لوحه6طرح(وانسان  .اكي شده استاي ديگر حكّ كه در ميان نقوش بزها

:نقوش انسانيـ2ـ5

ب و ي دشتها نگارهـ را در ميان سنگها خصوص بز تصوير انسان بيشترين نگارهه پس از نقوش حيواني
در. استاكي شده در حالتهاي مختلف حكّكه توس به خود اختصاص داده انسان در حال شكار با تيروكمان،

و نيمرخ انسان به همراه نقـش بـز  موضـوعات،حال انجام مراسم، سوار بر اسب، در حال نزاع با انساني ديگر
نقش انسان،رخرتأمتنقوش دورانيبه استثناها در اين سنگ نگاره. دهندميي انساني را تشكيلهاي نگارهكلّ
و بعضاًهب شد صورت برهنه .نداهاستيليزه ترسيم

بمي اكثر نقوش انساني را شكارگراني تشكيل صورت ايسـتاده يـا نـيم خيـز بـا كمـان در حـاله دهند كه
ب ي هـا در ميـان انبـوه حيوانـات سـنگ نگـارهها اين گونه نگاره.باشندمي طرف حيوانات مختلفه تيراندازي

ب،هزينبي و بازه ني يا و مجزا در انـدازه صورته دوكالي، سنگ شتر  نـداهي متفـاوت حـك شـد هـا تك نگاره
.)7و6و5يها لوحه(

و كمـان از دوران ميـان سـنگي رايـج شـده اسـت،قين مانند گوردون چايلدمحقّةبه عقيد . استفاده از تير
و وسايل مكانيكي ساد،انسانهاي اين دوره رااهساختن ابزارها و نيزه انداز بـراي افـزودني از قبيل تيرو كمان

ص1357چايلد،( سالحهاي پرتابي به نيروي عضالني اختراع كردند ي سـنگي هـا تيغـه،در ايـن دوران.)77،
و به اين ترتيبمي موسوم به ميكروليت را به سر تير وصل ةتيرو كمان همراه با ميكروليـت بـه اسـلح،كردند

ص1378لي، كما؛عسگري خانقاه( تركيبي دوران ميان سنگي تبديل شده است ،82.(
اكي شـده كـه بـه حـدودح به تيرو كمان حكّه گاسوالي اسپانيا نقش انسانهايي مسلّي درها بر روي صخره

.)1طرح،8لوحه(نداههشت هزار سال قبل نسبت داده شد
و كمان نشان داده شده كه توها در سنگ نگاره سط آندرهي مكشوفه از ميمند كرمان نيز شكارچياني با تير

شد12تا9به، قدمتشان كاشف آنها،وراگورانل .)2طرح،8 لوحه(نداههزار سال قبل تخمين زده
هيها سنگ نگاره و و نحوأي شكارگان دشت توس را از نظر فرم قابـل هـا نگـاره توان با ايـنمي ارائهةت
.قياس دانست

و سـنگ ازغُـةدر سنگ نگارو)5طرح،10لوحه(ه يك مورد زينبيةانسان سوار بر اسب در سنگ نگار در
شد،شتر . يك مورد شناسايي

و مياني دوكالةبر روي صخر و در مجاورت نقش انسان كمانداربزرگ وي بسيار جالـب توجـاه، نگاري ه
ب. اكي شده استشايد منحصر به فرد از انسان حكّ مردي ايسـتاده،كاري شدهكندهرصورت توپه اين نقش كه

بدهدمي را نشان و در حال راه رفتن استه كه دستهاي خود را سر.طرف آسمان بلند كرده او مـدور در ميان
ب كه صورت تقريباًه خطوطي آناحتماالً محو وجود دارد و در مجموع صورت و بيني و دهان و ابرو را چشم
باهزائد.نداهتشكيل داد اهي آن در شكستگي صـخرهةدامصورت كمربند از ميان كمر به بيرون امتداد يافته كه
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بـةارائةفرم بدن، نحو. از بين رفته است و وه نقش خصـوص طـرز قـرار گـرفتن دسـتها بـه سـوي آسـمان
نقوش مشابه اين نوع را كـه بـر،قينمحقّ.)7لوحه( انجام مراسمي خاص استةتداعي كنندها باالآمدگي شانه

و مراسم آييني دانست )5(.نداهروي سفالهاي پيش از تاريخ فالت ايران ترسيم شده، رقص

و حصـار اين نقش نيز با طرح انسانهايي كه بر روي ظروف سفالي پيش از تاريخ شـوش،  بـاكون، سـيلك
شدنقّ)36تا31و28 طرحهاي،1لوحه( بااهاشي و همچنين انسـاني كـه در چاتـال هويـوك تركيـه اشينقّند

و قدمت آن به هزار ص1377فرهـادي،(ششم قبـل از مـيالد منسـوب گرديـدهةكشف شده ،49) 7لوحـه)
و)3طرح و از نظر تاريخيمي شباهت داشته و شكل با يكديگر قابل مقايسه دانست و توان آنها را از نظر فرم

.فرهنگي در يك رديف قلمداد نمود

و نشانهئعالـ3ـ5 :ي نمادينهام

و ارتباطـاتاهتواند نقش تعيين كنندمي يكي از مواردي كه ي در رابطه با تعيين قدمت نسبي آثار باسـتاني
و سمبل فرهنگ يا فلسف استييهاو نشانهها فرهنگي با مناطق ديگر ايفا كند عالمت ي خاص بـودهاهكه نماد

راةو گستر برفرهنگي جغرافيايي وسيعي توان تا حدود زيـاديمي بنابراين با بررسي تطبيقي آنها. گيردمي در
بها به زمان ايجاد نقوش، زمينه و هنري مردماني كه آنها را و فسـلفاهوجود آوردهي فرهنگي وةنـد وجـودي

.ارتباط با ساير نقوش مجاور آنها دست يافت
شدها در سنگ نگاره باهيي كه در مناطق مختلف ايران بررسي عنوان رمز حياته ند عاليمي وجود دارد كه

شدةو يا نشان .نداهخورشيد تعبير
بها در ميان سنگ نگاره و يا منفـرد وجـود دارد كـه بـاهي دشت توس نيز چند نوع نشانه صورت تركيبي

شدها نمونه .هستند ند همرديفاهي ديگري كه در ساير مناطق يافت
با بگـذريم،شدهمي قلمداد نمادي از عناصر طبيعي نزد اقوام باستاني ايرانعنوانهز نقش بزكوهي كه خود

ب شده عالمتهاي ديگري در اين مكان وجود دارد كه احتماالً .اندهعنوان نماد عنصري خاص عرضه
و چليپا شكسته كه محقّ از آنجمله نقش چليپا و نمادي از اين عنصـر سودرسـانةرا گردون قين خورشيد

ص1356بختور تاش،(نداهكرد طبيعت تعبير ،27(.
و بز مجاور آن در زينبي نحـويهبـ)5و4طرح،2 لوحه(ه اين عالمت در ميان انحناي نقش بز غول پيكر

آن.زيبا ارائه شده است بـاهي به شكل دايـراهنشان،عالوه بر آنهي كـه هشـت خـط صـورت شـعاعهايي از
ب ميه منشعب گرديده و يا در ياهو يـا دايـر)3و2يها لوحه( ان شاخ برخي از نقوش بزكوهيصورت منفرد

و نـوعها در بين سنگ نگاره)1طرح،2لوحه(با نقش يك صليب در ميان آن وجود دارد كـه از نظـر سـبك
و تطبيـقاهاشي شـد نقش با نقوش مشابه كه بر روي ظروف سفالين پيش از تاريخ نقّ اسـت نـد قابـل مقايسـه

.)20تا1 طرح،1لوحه(
و گردون دراهمهر بوده كه در ادوار بعد بـه شـكل سـتارةاين عالمت نيز نمادي از خورشيد ي هشـت پـر

.ستاهيكي از موتيفهاي تزئيني در معماري ايراني ادامه پيدا كرد، به عنوان اي وسيعهگستر
در،شد اي دشت توس شناسايي هاي صخره ها كه در دو مكان از نگاره يكي ديگر از نشانه دو قوس است كـه
ب. اند داخل يكديگر فرورفته و«عنوان نماد رمز حيات كه در فرهنگهاي خاور دور نماد فلسـفهه اين عالمت يـين

و در برخي نقوش صخرهمعرّ» يانگ .استقابل مقايسه،ه شدهئاي از جمله الخ مزار بيرجند نيز ارا في شده
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و انكارناپـذيريوت تاريخي هوي،ياهدر ميان نقوش صخرها وجود اين نشانه،در مجموع فرهنگي محكم
.را به آنها داده است

):نتيجه(سخن آخر-6
كهوي تاريخيها زيرساخت و غني است  اجـازه قـين محقّ بـه فرهنگي سرزمين پهناور خراسان چنان بكر

و مطااهدر هر زمين دهد مي و اجتماعي به بررسي بـي از علوم انساني و نتايج ارزشـمندي دسـته لعه پرداخته
بيي چندين هزاراهبراي دشت توس با داشتن پيشين،در اين ميان. آورند و تداوم فرهنگـي بايسـتيةوقفـ ساله

قااهجايگاه ويژ شدئي .ل
بها عالوه بر دهكده و كوچكهو شهرهاي باستاني كه امروزه مشاهده دشتةدر پهنصورت اتاللي بزرگ

و نگارهايي كه بر روي صـخرهها نشانه شوند،مي برجـاي مانـده از منظـر باسـتان هـاي ديگري همچون نقش
و تعامل فرهنگي  و تطابق ت،هنري اقوام باستاني ساكن در دشت با مناطق ديگرـ شناسي و در خـورمـأقابل ل

استياهه ويژتوج.
 شـود مـيي مزبور حاصـلاهنقوش صخر نتايجي را كه تا اين مرحله از بررسي،بندي اجماليدر يك جمع

:توان به قرار ذيل برشمرد مي
6-1-و زيرسـاختهاي تـاريخي،اهنقـوش صـخر،ه به شواهد موجـود با توج ي دشـت تـوس از پشـتوانه

و شـكارورزي و مربوط به مردماني است كه مراحل تدريجي غارنشيني و غني برخوردار بوده فرهنگي ديرين
و وار و استقرار در دهكدهرا پشت سر نهاده .نداهگرديدهاد مراحل يكجانشيني

و تعيـين قـدمت دقيـق نقـوش صـخراهقين نتوانستاگرچه محقّ-6-2 ياهي بـه نتيجـاهند براي گاهنگاري
مشخص برسند، امو نشانها وجود عواملي همچون كيفي و همچنين عاليم و نوع ماندگاري آنها و هـات نقوش
فرها نقوشي كه ريشه و نمونههنگي هنري خاصي ي آن در مناطق ديگر باستاني بـه وفـور مشـاهدههاي داشته

و با توج.تواند در اين زمينه ما را ياري كندمي شده، تا حدود زيادي و از اين رو و داليل و قراين ه به شواهد
شدها مقايسه ،ي دشـت تـوساهي صـخر هـا نمـود كـه نگـاره اسـتنباط تـوانمي يي كه در بخشهاي قبلي ذكر

ب و ا طور كلّه يادمانهايي از دوران ميان سنگي، نوسنگي و دوران تـاريخي در سـتي ادوار پيش از تـاريخ كـه
ب و با مشخّگونهه دوران بعدي نيز .ستا هايي ويژه ادامه پيدا كردهصهاي تقليدي

و نشانهها وجود نگاره-6-3 بـها يي از عاليم و ي روي هـا نقـش خصـوصه كه بـا نقـوش سـاير امـاكن
و باكون قابل مقايسه و سيلك سـ مـي سفالهاي اماكن پيش از تاريخ همچون شوش، حصار راؤباشـند ايـن ال

و منـاطق مزبـور بـا يكـديگر در ارتبـاط،آورد كه آيا در اين دوران خاصمي پيش اقوام ساكن دشـت تـوس
و مطالع؛ند؟ اگر چنين باشد كه هستاهبود ـ بايستي در تحقيقات آينده و كاوش در تپ ي پـيش از تـاريخ هـاهه

و جالب توج،دشت .هي در زمينه باستان شناسي باشيممنتظر نتايج ارزنده
و پلنگو وجود نقش حيواناتي نظير گوزن، گاوميش-6-4 ت اسـت كـه در ادوار گوياي اين واقعيـ،شير
و پهنه دشتوضعي،كهن زيستگاه حيوانـاتي بـوده كـه،ت اقليمي دشت توس با اوضاع امروزي متفاوت بوده

.ستاهنسل آنها منقرض شد
و اهمها اين سنگ نگاره و بـدين لحـاظ در فهرسـت آثـار ملّـاهالعادت فوقياز ارزش يي برخوردار بوده

و يا مراحل ثبت را طي .كنندمي سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده
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)لوئي واندنبرگ، شناسي ايران باستان

و مطالع سنةبررسي

برداشت از كتاب باستان شناس(ي سفالهاي پيش از تاريخ ايران نقوش رو:1لوحه



2

45

؛ت توس

.استو تطبيق مقايسه

 شناسي باستان

1

3

ي دشتها نقوش نمادين حك شده در سنگ نگاره:2لوحه

اً قابل مقايدقيقي روي سفالهاي پيش ازتاريخها اشي نقوش با نقّ
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2

6

 خورشيد در ميان شاخهاي آن

)ت توس

و مطالع سنةبررسي

1

3

45

و خورشياهگزيد ي از نقوش بز كوهي با عالمت صليب شكسته

و دوكالي واقع در دشتي زينبيها برداشت از سنگ نگاره( ه

:3لوحه



.حالتهاي مختلف

 شناسي باستان

و يوزپلنگ در سنگ نگاره:4لوحه ي دشت توس بهها نقش شير
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.ت توس

و مطالع سنةبررسي

3

5

6

ي دشتها برداري نقوش انساني از سنگ نگارهكپي:5لوحه

2
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.دشت توسةيافتي نو

 شناسي باستان

1

3

5

ابرداري از نقوش صخره؛ كپينقش انسان در حالتهاي مختلف:


