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 مقاله علمی

های عشایر قشقایی با نقوش  بافته دستتحلیل و تطبیق نقوش 

 های آنها در استان فارس ای مسیرهای کوچ و سکونتگاه صخره
2، احمدعلی اسدی1فهیمه فانی  

 (08/09/1401تاریخ تأیید:  ،19/11/1400تاریخ دریافت: )

 چکیده
ها هستند که  ها و صخره شده بر سطح صاف سنگ شده یا نقاشی های حک ای همان نقش نقوش صخره 

شوند. از آنجا که اکثر این نقوش در مسیر کوچ عشایر،  های هنر انسانی محسوب می از اولین نمونه
گیرد.  میها قرار دارند، فرضیه رویارویی و ارتباط عشایر با آنها بسیار قوت  ها و چراگاه شکارگاه

حکاکی این نقوش از نوعی سادگی برخوردار است، همان نوع سادگی که در آثار هنری اقوام کوچنده 
نمایان است و به پیروِ آن در بین عشایر سرزمین ایران نیز بسیار نمود دارد. در پژوهش حاضر تالش 

ها در استان  های آن هرا ای که تاکنون در مسیر پراکندگی عشایر قشقایی و ایل شده است نقوش صخره
بندی، تحلیل و تطبیق قرار گیرد و  های این قوم مورد طبقه بافته فارس شناسایی شده، با نقوش دست

های این دو  ها بیان شود. برای این کار، وجوه مشترک نقش های احتمالی بین آن ها و ارتباط شباهت
کنندگان هر  د استفاده توسط خلقتوصیف شده و در نهایت این فرضیه مطرح شده است که نقوش مور

دو هنر، احتماالً به منظور ایجاد عالمت یا رد پایی از خود برای نشان دادن حق مالکیت، نمایش 
های موجود در زندگی اجتماعی و اقتصادی یا به نوعی عرضه تعلق قومیتی و عِرق ملی از  واقعیت

 ها بوده است. سوی آن
 افته، نقش، قشقایی، استان فارسب ای، دست : نقوش صخرهها کلیدواژه
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 مقدمه

های متفاوتی از هنر را در طول زندگی بر کره خاکی ایجاد کرده است. در نگاهی دقیق،  بشر گونه
کاررفته در  های به ای درونی به هم مرتبط هستند و در این بین طرح بسیاری از هنرها با زنجیره

های عشایری نیز از این ارتباط درونی مستثنی نیستند. نقوش  بافت ای و دست نقوش صخره
ها مورد پژوهش  ای در بسیاری از مناطق ایران وجود دارند که تاکنون تعداد زیادی از آن رهصخ

ای را  م. یک هیئت ایتالیایی تعدادی نقوش صخره 1958قرار گرفته است. نخستین بار در سال 
هیچ نقش  ه.ش.( 1345م. ) 1967. ولی تا سال (Dessau, 1960)در منطقه گزو کشف کرد 

(. از 12: 1377چ نقطه از ایران مورد مطالعه قرار نگرفته بود )فرهادی، ای در هی صخره
توان نقوش محوطه تاریخی تیمره  ای می های انجام شده در مورد نقوش صخره پژوهش

مزار بیرجند  ای الخ (، نقوش صخره1384فر،  ای ارسباران )رفیع (، نقوش صخره1377)فرهادی، 
( و بسیاری دیگر 1376سیرجان و شهر بابک )فرهادی،  (، نقوش1373)لباف خانیگی و بشاش، 

ای درباره تاریخ ایجاد این آثار وجود ندارد. برخی آنها را  شده را نام برد. دیدگاه مشخص و ثابت
دهند. بز کوهی  های تاریخی و حتی معاصر نسبت می های بسیار کهن و بعضی به دوره به دوره

دهد و همچنین سگ  ای به خود اختصاص می ش صخرهنقشی است که بیشترین تعداد را در نقو
. (Diamond, 1999: 167)ق.م. اهلی شد  10000که به میزان زیادی در نقوش وجود دارد و در 
شود که به عقیده برخی محققان استفاده از تیر و  در برخی نقوش، نگاره تیر و کمان مشاهده می

(. اکثر این نقوش در مسیر حرکت 77: 1357سنگی رایج شده است )چایلد،  کمان از دوران میان
ای  طور موردی به نقوش صخره  های آنها قرار دارند. در این نوشتار به کوچندگان یا سکونتگاه

های ایل قشقایی در استان فارس قرار دارند  ها و سکونتگاه راه پرداخته شده است که در مسیر ایل
ورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است. پرسش های این قوم م بافته و نقوش آنها با نقوش دست

ای موجود در مسیر حرکت، مهاجرت و  اصلی در این پژوهش این است که آیا نقوش صخره
های  بافته های دست گیری نقش ای برای شکل تواند به عنوان زمینه ها می های استقرارِ قشقایی محل

های این گروه از مردم،  بافته نقوش دستاین قوم مورد استفاده قرار گرفته باشد؟ یا بر عکس آیا 
است؟ یا آنکه هر دو   ها بوده ای بر سطح سنگ الگویی برای پیدایش و ایجاد این نقوش صخره

های این  بافت است؟ با نگاهی تحلیلی به نقوش موجود در دست  به طور همزمان وجود داشته
توان مدعی وجود  بحث، میای مورد  های موجود در نقوش صخره قوم و تطبیق آنها با طرح
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ها یا  های قشقایی بافته کاررفته در دست های به ای بر طرح های نقوش صخره ردپایی از تأثیر طرح
 بر عکس شد.

هنرمند به منظور استفاده از امکاناتی که برای خلق آثار خود در دسترس داشته است، در  
چه بوده که در ابتدا از آن الهام گرفته بسیاری از موارد مجبور به ایجاد تغییراتی متفاوت از آن

کاررفته در اثر ایجادشده، نحوه تولید آن، امکانات  است. این تغییرات به جنس و ماهیتِ ماده به
جغرافیایی، نوعِ استفاده نهایی از آن کاال و بسیاری موارد دیگر بستگی دارد. تأثیر و تأثر 

گر نیز از این واقعیتِ تغییر به دور نبوده است. ای بر یکدی ها و نقوش صخره بافته های دست طرح
های  دهند. پس از آنها نقش ها را تشکیل می بافته نقوش حیوانی و گیاهی بیشترین نقوش دست

پوشانند که این نمونه از  ها و نقاط خالی اثر را می انتزاعی یا به نوعی هندسی هستند که حاشیه
توان دید. در کل انتخاب یک نقش و رجحان نقشی  ای به وفور می نقوش را نیز در نقوش صخره

بر نقش دیگر در یک اثر، در هر یک از دو هنر، به موارد بسیاری بستگی دارد که در این نوشتار 
ها و نقوش  بافته های ایجادشده در دست مجال پرداختن به آن نیست. در اینجا با مقایسه نقش

این دو هنر در مسیر حرکت و اسکانِ ساالنه قومِ  کنندگانِ ای، اهمیت تالقی احتمالی خلق صخره
 قشقایی بیان خواهد شد.

 پژوهش  روش
ای است. در ارتباط با جامعه  روش انجام این پژوهش توصیفی، تحلیلی و رویکرد آن مقایسه

ای در مسیر کوچندگان  ای باید گفت با توجه به گستردگی نقوش صخره آماری نقوش صخره
 5یی و بررسی همه آنها در این پژوهش میسر نگردید. با این حال قشقایی، امکان شناسا

ای شناخته شده، به وضوح مسیر حرکت و اسکان عشایر  ای که در آن نقوش صخره نقطه
محل به طور کلی هفده نقش غیرهمسان یا با موضوعات  5قشقایی بوده است. از این 

ها،  بافته ر ارتباط با جامعه آماری دستها مقایسه شد. د بافته گوناگون انتخاب و با نقوش دست
های  بافته های موجود در آثار منتشرشده از دست ای بر اساس نمونه های مقایسه انتخاب نمونه

ای و  های پیشین انجام شد. الزم به توضیح است که نه نقوش صخره ایل قشقایی در پژوهش
ک نموداری از کل نقوش این شوند، هیچ ی هایی که در این پژوهش معرفی می بافته نه دست

 شوند. آثار را شامل نمی
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 تعریف اصطالحات و واژگان تخصصی پژوهش
ای وجود دارند: پتروگلیف  طور کلی در دو شکل پایه ای: این نقوش به نقوش صخره -

کاری و  کاری، چکش کاری( و پیکتوگراف )نقاشی(. مضامین پتروگلیف با روش کنده )کنده
د و پیکتوگراف مضامینی است که با استفاده از مواد رنگی ایجاد شو تراشیدن ایجاد می

(. ژئوگلیف نیز نوع سومی از این هنر است و شامل 131: 1384فر،  شوند )رفیع می
های طبیعی زمین است که به نحوی به دست انسان تغییر یافته و مورد  ها و پدیده برجستگی

 (.40: 1386مالصالحی و همکاران، های ذهنی او قرار گرفته است ) استفاده برداشت
های مختلف کوچنده در گذشته و  ها بخش مهمی از لوازم زندگی گروه بافته بافته: دست دست -

های  های یکجانشین امروزی است که متناسب با نوع زندگی آنها در اقلیم حال، و نیز گروه
ها متفاوت است و بیشتر از  دامشود. مواد اولیه آن با توجه به نوع  مختلف با دست تولید می

آمیزی از مواد طبیعی و گاه  شود. برای رنگ پشم گوسفند و موی بز و شتر استفاده می
 شود. مصنوعی و نیز از چوب و فلز در تولید آنها استفاده می

 پیشینه پژوهش

 ای در نواحی مختلف ایران روند رو های اخیر مطالعات در زمینه معرفی نقوش صخره در سال 
ها بسیار نوشته و تحقیق شده است. ولی  بافته رشدی داشته است، همچنین در زمینه دست   به

تاکنون درباره موضوع این پژوهش یا تشابه نقوش این دو یا تأثیر احتمالی نقوش 
( 1398ها بر یکدیگر تحقیقی انجام نشده است. صادقی و قربانی ) بافته ها و دست نگاره سنگ

ای در خراسان  بافته طور مخـتصر درباره نقش مشترک پنجه دست در دستدر مقاله خود به 
اند. گرچه در تحقیقات بسیاری وجه  های این استان مطالبی بیان کرده نگاره جنوبی و صخره

؛ 1376ها با نقوش ایجادشده بر روی دیگر آثار هنری )فرهادی،  نگاره مشترک نقوش سنگ
؛ صادقی و همکاران، 1391محمدی و همکاران،  ؛ بیک1389نژاد سیرجانی،  صفاران و کامرانی

و بختیاری  1394یاری و همکاران،  ویژه سفال )دولت ( مورد بررسی قرار گرفته، به1394
های پیش از تاریخ مورد توجه بوده و محققان درصدد مقایسه  ( که اکثراً سفال1388شهری، 

 اند. آنها برآمده
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 مبانی نظری هنر کوچندگان
(. 1373نژاد،  خانوارهای کوچنده در ایران رابطة مستقیم با کم و کیف مرتع دارد )صفیکوچ 

گیرد  نشینان برای استقرار در راستای رفع نیازهای دامی شکل می گزینی کوچ الگوی مکان
هاست که در کنار  های این نوع زندگی، قابلیت حمل خانه (. از ویژگی1379)دارک، 

کند  ای این شیوه زیست را از یکجانشینان دامدار جدا می برجستهطور  های دیگر، به ویژگی
(. کوچندگان هر سال در یک مسیر خاص در حرکت هستند که این 1393)طالیی و همکاران، 

شوند و کوچندگان به همه مشخصات آنها آگاه و متأثر از آنها  مسیرها هر ساله تکرار می
قِ هنر را به سمت فرایندهای جدید و ابزارها و هستند. در روند ایجادِ هنر، طبیعت خود خال

دهد. هنر آنها کامالً کاربردی است و هدف از تولید  های خالقانه برای خلق اثر سوق می ایده
 آن در وهله نخست رفع احتیاج است.

 تاریخچه مختصری از قوم قشقایی -6
ر اثر چه عواملی و از پی به درستی معلوم نیست که ترکان قشقایی چه زمان، از کدام سرزمین و ب

(. در کل 16: 1388اند )درداری،  چه حوادثی به ایران آمده و سپس به سرزمین فارس کوچ کرده
سه نظر غالب در ارتباط با مسیر حرکت این قوم به سرزمین ایران و از آنجا به فارس مطرح 

 (.23: 1375فر،  شود: ماوراءالنهر، ازبکستان و مهاجرت به همراه ترکان سلغری )رفیع می

 محدوده جغرافیایی سکونت امروزی قوم قشقایی و مسیرهای کوچ آنها
ای وسیع در دامنة  ها در منطقه (. قشقایی28-33قوم قشقایی متشکل از سیزده طایفه است )همان، 

(. 12: 1389برند )مصطفوی،  سر می جنوبی سلسله جبال زاگرس با دو موقعیت کامالً متضاد به
ها به شرح ذیل بوده است: منطقه قشالقی که سرحد شرقی  اخیر قلمرو کوچ قشقاییهای  در سال

آن در شهرستان الر و جهرم قرار دارد و به طرف غرب و شمال از امتداد خط ساحل پیش 
یابد. در  رود. حد جنوبی این منطقه جلگة ساحلی است و تا کناره خلیج فارس نیز امتداد می می

شالقی در حوالی بهبهان و خط شمالی از حدود شمال غرب الر آغاز مغرب خط مرکزی منطقه ق
رسد. منطقه ییالقی آنها با وسعتی کمتر شامل  شود و به سرحد غربی در نزدیکی بهبهان می می

(. 1سه منطقه اصلی سرحدات، حوالی اردکان، کهمر و چهاردانگ و شش ناحیه است )نقشه 
 (.21: 1388کیلومتر مربع است )نصیری طیبی،  590/19منطقه پراکندگی این قوم، حدود 
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های عشایر گاه نقاط قرمز اتراق .1  

 قشقایی شده محدوده پراکندگی عشایر . منطقه مشخص2

های عشایر فارس  راه (: ایل1نقشه )  

(1396)منبع: بایگانی اداره کل امور عشایر استان فارس،   

 قشقایی در فارسشده در مسیرهای کوچ قوم  ای شناسایی نقوش صخره
ای در استان فارس بیشتر در محدوده مرکزی و جنوبی استان است. تا زمان  تراکم نقوش صخره

 1ای در این استان شناسایی شده است انجام این پژوهش سیزده منطقه برخوردار از نقوش صخره
 (.2)نقشه 
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ای به طور یکجا بیان نشده  های این نقوش صخره شایان ذکر است که در یک منبع مشخص، تعداد و اسامی مکان 1
است. نگارندگان با برشمردن منابع مختلف تا تاریخ انجام این پژوهش، تعداد آنها را در استان فارس سیزده عدد 

(، نقوش محمدآباد مرودشت 1398ان و شیروانی، دانند. از جمله این نقوش در بخش اشکنان شهر المرد )ترزب می
ای آباده  و نقوش صخره (Sarkosh et al., 2015)ای دشت بیرم  (، نقوش صخره1392پور و قاسمی،  )خانی

 ( هستند.20: 1395فرد،  )ناصری
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 ای که تاکنون در استان فارس شناسایی شده است (: پراکندگی نقوش صخره2نقشه )    

 ، با اصالحات نگارندگان(www.mapar.ir 1)منبع:  

های سالیانة عشایر قشقایی واقع  پنج مکان از این سیزده مکان در مسیر کوچ و سکونتگاه
 شود. که در ادامه هر یک از آنها معرفی می 2شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 www. mapar.ir/product/iran-map-topography-map 
های انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی یا  توان به دسته را میای ایران  تصاویر موجود در موضوعات نقوش صخره 2

 (.1389ها تقسیم کرد )قسیمی،  نمادین و کتیبه
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 های موجود در مسیر قوم قشقایی در استان فارس نگاره (: موقعیت سنگ3نقشه )

 )منبع، همان( 

این نقش در روستای خوشاب دهستان باغک در فراشبند:  ای گلی نقوش صخره -8-1
کیلومتری غرب شیراز در  172(، حدود 3نوجین در بخش مرکزی شهرستان فراشبند )نقشه 

های موسوم به کَل و در حاشیة  قرار دارد. این منطقه در دامنة کوه باغک ای موسوم به گلی محوطه
ای خشک قرار دارد. رودخانة آب نیلو در یک کیلومتری این محوطه جریان دارد.  بستر رودخانه

( که 1ها متشکل از چهار بز کوهی در دو ردیف دوتایی و دو نقش انسانی است )تصویر  نگاره
ای رسوبی و شکننده ایجاد  نگاره بر روی صخره ه به صورت کندهکامالً استلیزه با خطوطی ساد

(. یکی از بزها در دو ردیف باال در اثر فرسایش صخره تقریباً محو شده 1389اند )فاضل،  شده
ای به  است. بزها با دو شاخ هاللی، دم خمیده بر پشت، ریش بلند و مانند اکثر نقوش صخره

سادگی در به تصویر کشیدن آنها جزئیات جالب توجهی در اند. با وجود  سمت راست ایجاد شده
تواند راهنمایی برای تشخیص گونه این حیوان باشد. دو  نقش این بزها ذکر شده است که می

نقشی که پژوهشگر این مکان به عنوان نقش انسانی معرفی کرده است، یکی در بین چهار بز و 
 هستند که بتوان قضاوتی درباره نوع آنها داشت. تر از آن دیگری باالی سر آنهاست و بسیار ساده



 

 

 

 

 

 ای ... های عشایر قشقایی با نقوش صخره بافته مقاله علمی/ تحلیل و تطبیق نقوش دست

 

145 

 
باغک نگارة گلی (: طرح و نقش صخره1تصویر )  

(1389)فاضل،    

کیلومتری  52شهرستان کوار در فاصله  ای و غار پیربَره در کوار: پناهگاه صخره -8-2
آغاج  ترین منبع آب این منطقه، رود قره ( و اصلی3جنوب شرقی شیراز واقع شده است )نقشه 

کیلومتری شمال  10کیلومتری جنوب غربی این غار و پناهگاه جریان دارد. در  11است که در 
ر سطوح دیواره یک پناهگاه کوار و در یک کیلومتری شمال روستای انجیره در دهستان طسوج ب

(. این 3نگاره هستند )نقشه  ای وجود دارد که به صورت رنگین ای، آثار نقوش صخره صخره
متر  100اند، به فاصله  ای با نام پیربَره شناسایی شده نقوش که در دو مکان غار و پناهگاه صخره

 قش معرفی شده است.در ادامه این دو ن .(Ghasimi et al. 2016)از یکدیگر قرار دارند 

ای این پناهگاه که با زدنِ سرِ انگشتِ  نقوش صخرهای پیربره:  پناهگاه صخره -8-2-1
اند، اکثراً به رنگ  هنرمند در رنگ و سپس ایجاد نقش بر سطح دیوار عمودی پناهگاه خلق شده

گی این نقوش بر اند. پراکند قرمز هستند و بسیاری از آنها در گذر زمان آسیب دیده یا از بین رفته
نقوش موجود در این مکان  (.202های شرقی و غربی پناهگاه قابل مشاهده است )همان،  دیواره

شده در دیگر نواحی کشور است.   ای یافت ها و نقوش صخره نگاره قابل مقایسه با نقوش رنگین
از اثر ای  های غربی پناهگاه دو مجموعه نقش وجود دارد، یکی مجموعة پراکنده در دیواره

ای از نقوش گیاهی و هندسی و مدور همراه با نقوش سرانگشتی  سرانگشتی و دیگری مجموعه
ها در طرفینِ آن  ها یا شاخه در کنار هم )همان(. نقش گیاهی شامل خطی عمودی است که برگ

ورد اند. با اینکه پدیدآورندگانِ این آثار در انتقال مفهوم م به صورتِ تقریباً متقارن ترسیم شده
 (.2اند؛ ولی در ترسیم آنها دقت عمل چندانی وجود نداشته است )تصویر  نظر خود موفق بوده
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 (Ghashmi et al., 2016) ای پیربره (: نقوش گیاهی پناهگاه صخره2تصویر )

عنوان خورشید  نقش دیگری از مجموعه غربی پناهگاه که به عقیدة پژوهشگرانِ این منطقه به
های چهارگانة آن با نقاطی پر شده  مدور با قطرهای متقاطع است که خانهمعرفی شده، طرحی 

های خورشید طراحی شده است. این  است. همچنین محیط اطراف آن با خطوطی شبیه شعله
ای در دیگر نواحی کشور نیز وجود دارد. در کنار این  نمونه نقش در بسیاری از نقوش صخره

اد شده که دو خط عمود بر هم اضالع آن را از داخل صورت مربع ایج نقش یک نقش هندسی به
 (.3اند )تصویر  قطع کرده

 
 )همان(ای پیربره  (: نقش خورشید و نقش هندسی پناهگاه صخره3تصویر )

شود، دست راست. نکته جالب توجه در  بر سطح شرقی پناهگاه نقش یک دست دیده می
تش را کامل در ظرف رنگ زده و سپس این نقش این است که خالقِ آن برای ایجاد نقش، دس

هایی که نقش  کف دست را به دیواره صخره مُهر کرده است تا این اثر خلق شود. در اکثر مکان
دست وجود دارد، دست چپ نقش شده است، ولی اینجا اثر دست راست است، احتماالً همان 

ا در این مکان ایجاد (. همچنین نقش دو چلیپ4است )تصویر  دستی که بقیه آثار را طرح کرده
شده است که در یکی از آنها در قسمت باالی نقش، نقشی نامفهوم و با غلظت باالیی از رنگ 
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ایجاد شده که شاید ادامة قابی در اطراف آن نقش بوده که بقیة آن قاب به دلیل فرسایش از بین 
 (.6و  5رفته است )تصویر 

 
(: نقش چلیپا در قاب، کوار، پیربره )همان( 5تصویر ) (: نقش دست، کوار، پیربره )همان(4تصویر )

 )همان( (: نقش چلیپا، کوار، پیربره6تصویر )

ای  نگاره به رنگ قرمز یا قهوه در این غار هم نقوشی به صورت رنگینغار پیربره:  -8-2-2
متری نقش قبلی قرار دارد.  100بر دیواره آن ایجاد شده است و همان طور که بیان شد در 

مفهوم است.  قوش شامل آثار سرانگشتی، اشکال مدور کوچک، سیواستیکا و اثر رنگ بین
همچنین نقش یک دست که گویا خالق با کشیدن انگشتان آغشته به رنگ خود بر دیواره غار، آن 

 (.71را خلق کرده است )همان، 
 111زآباد در شهرستان فیرو ای آبدوزو در فیروزآباد: های پناهگاه صخره نگاره رنگین -8-3

متری جنوب روستای لشکرموسلو  200کیلومتری جنوب شهر شیراز قرار دارد و پناهگاه آبدوز در 
تر از پناهگاه، مسیر جریان  متر پایین 100( و 3در جنوب شرقی فیروزآباد واقع شده است )نقشه 

ای  ی در برهها یک رودخانه فصلی وجود دارد. بر اساس پژوهشِ محققِ این مکان، پناهگاه صخره
از زمان به دالیل طبیعی دچار شکستگی شده و دو قطعة بزرگ از آن جدا شده که در فاصلة کمی 

ها بر روی سطح مقعرِ این دو صخره ایجاد  نگاره از پناهگاه در شیب صخره قرار گرفته است. رنگین
ی است که نحو دادند و موقعیت نقوش به اند که در گذشته سقف پناهگاه را تشکیل می شده
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کند نقوش پیش از شکستنِ صخره بر آن حک شده است. نقوش در این مکان به دو  مشخص می
اند؛ یکی دورگیری خطی و سپس تزیین درون و بیرون طرح با نقوش سرانگشتی،  شکل ایجاد شده

 Ghasimi et) اند و دیگری نقوشی که با ترسیم خطوط ایجاد شده و با خطوط خروجی مزین شده

al., 2014)شناسی  شناسی و زیست ای مردم . تشخیص بعضی از نقوشِ این مکان نیازمندِ مطالعه
مفصل از محدودة واقع در آن است که از حوصله این پژوهش خارج است. در عین حال با مقایسه 

ای بیان کرد: قوچ  توان تنوع ذیل را برای نقوشِ این پناهگاه صخره با دیگر آثار منطقه تحقیق می
صورت استلیزه، نقوش  خورده، نقشی شبیه حیوانات دریا، نقش بز به های بلند پیچ با شاخ وحشی

های سرانگشتی پر شده و  جوار، نقوش هندسی که با نقطه گیاهی مشابه نقوش گیاهی مناطق هم
اند. در بین  طور پراکنده و گاه متراکم در اطراف نقوش مذکور ایجاد شده نقوش سرانگشتی که به

های معماری عشایری  این مکان نقشی ایجاد شده است که در نگاه نخست یادآورِ سازهنقوشِ 
شود و معموالً ارتفاع این دیواره  چین و تا حدودی مدور ایجاد می صورت سنگ است که به

شود. همچنین در  رسد که برای نگهداری دام و طیور استفاده می چین به حدود یک متر می سنگ
دهند که برای  ها قرار می های بلندی با فواصل کم در سنگ چین، چوب سنگ های اطراف این سازه

های این نقش، نقش یک بز که به نظر استلیزه  حفاظت بیشتر از حیوانات است. در یکی از خانه
 (.7است، نمایش داده شده است )تصویر 

 
 (Ghasimi et al., 2014) ایی آبدوزو های پناهگاه صخره نگاره (: رنگین7تصویر )

تنگ تادوان قبل از ورودی روستای تادوان و  های تنگ تادوان در خفر: نگاره رنگین -8-4
جهرم در بخش راهگان شهرستان خفر در دهستان -در شمال آن، در مسیر اصلی جاده شیراز
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کیلومتری شهرستانِ خفر واقع شده است  23کیلومتری شرق شیراز و  120راهگانِ شمالی در 
اند. شایان ذکر  ای در این تنگ ایجاد شده نقوش مورد بحث در یک پناهگاه صخره(. 3)نقشه 

است که یکی از بزرگترین غارهای کشور به نام تادوان نیز در این تنگ قرار دارد و رودخانه 
کند. همه این عوامل همراه با آب و هوایی مطبوع سبب شده  آغاج نیز از این تنگ عبور می قره

های این پناهگاه که  نگاره ر طول زمان مورد توجه کوچندگان قرار گیرد. رنگیناست این منطقه د
با رنگ قرمز و به صورت یک صحنه ایجاد شده است، روایتگر صحنه شکار توسط دو شکارچی 

(. در این صحنه دو شکارچی در دو سوی صحنه با تیر و کمان نقش شده و در 8است )تصویر 
سانان و حیوان دیگری شبیه سگ شکارچی  لی، حیوانی شبیه سگهای هال بین آنها بزها با شاخ

اند. عالوه بر آنها صحنه با نقوش سرانگشتی مزین شده و در باالی صحنه نقشی  نقاشی شده
 (.1389شود )فاضل،  مواج شبیه جریان رودخانه نیز دیده می

 
(. نقش شکارچی با تیروکمان (: نقش بز و نقاط سرانگشتی )الف(. صحنه شکار و شکارچی )ب8تصویر )

 (1389)فاضل،  سان )ج( در تنگ تادوان و حیوان سگ



 

 

 

 

 

 1401پاییز و زمستان ، 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

150 

این غار در شکاف کوهستانی بیلنک موسوم به تنگ تویی  های غار تیهویی: نگاره رنگین -8-5
 75(، در 71یا تیهویی، در روستای دوزه از بخش سیمکان در شمال غرب شهرستان جهرم )همان، 

کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد. در تنگ تیهویی چندین غار و  144کیلومتری جهرم و 
ای وجود دارد و غار شفق یکی از آنهاست که از بزرگترین غارهای ایران به شمار  پناهگاه صخره

اند. آب  رود و نقوش مورد بحث بر روی دیواره ورودی در دو سوی ابتدایی این غار ایجاد شده می
 شود. آغاج و تأمین می های میمند و سیمکان و قره از رودخانه مورد نیاز بخش سیمکان

در قسمت آغاز ورودی غار، بر سطح دیواره در دو سوی آن چهار نقش گیاهی و چهار نقش  
هندسی ایجاد شده است )همان(. نقوش گیاهی این مکان بسیار مشابه نقوش گیاهی است که در 

شود؛ یک ساقة  نگاره دیده می صورت کنده و چه بهنگاره  صورت رنگین سایر نواحی کشور چه به
طور قرینه در دو سوی آن از پایین به  هایی که تقریباً به میانی بلند و تا حدی ضخیم و شاخ و برگ

 (.9اند )تصویر  باال، به نوعی که جهت حرکت آنها به سمت نوک ساقه گیاه است، ایجاد شده

 
 )همان( تیهویی(: نقوش گیاهی غار تنگ 9تصویر )

ها شامل نقوش تقریباً  نقوش هندسی موجود در این غار چهار عدد است که دو عدد آن 
ست که قطرهای متقاطع آنها، فضای داخلی نقش را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده  مدوری

مانند کوتاهی به بیرون ایجاد شده است. یکی دیگر از نقوش  و از خط محیطی آن زوائد اشعه
گوشی است با همان مشخصات با این تفاوت که خطوط متقاطع داخلی صورت چهار هندسی به
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اند و در چهار خانه داخلی این نقش با نقاط  آن از وسط اضالع رسم شده و یکدیگر را قطع کرده
ها یکسان و منظم نیست، مزین شده است. یک  سرانگشتی که تعداد و پراکندگی آن در خانه

رت خشتی ایجاد شده است و طرح آن مفهوم خاصی نقش هندسی دیگر وجود دارد که به صو
 (.10کند )تصویر  را به ذهن منتقل نمی

 
 )همان( (: نقوش هندسی غار تنگ تیهویی10تصویر )

 های قوم قشقایی بافته دست -9
ها بافندگی از دیرباز وجود داشته است، با این حال شواهد مادی چندانی از  در بین قشقایی 

یابی است. بافندگی  قی نمانده و اگر هم باقی مانده باشد، به سختی قابل دستهای قدیمی با بافته
بلوکی،  های کشکولی، چنگی، ایگدر، بلو، شش ها و تیره های این قوم یعنی طایفه در بعضی گروه

. همچنین در تیرة شکرلو و یلمه از ایل قشقایی 1لو بیش از دیگران رایج است خانی و رحیم صفی
از طرف دیگر ژوله  (.1360قرن و نیم است که ساکن سمیرم علیا هستند )پرهام، که بیش از یک 

لو، ایگدر،  خانی، رحیم بلوکی، عمله، صفی ترین طوایف بافنده قشقایی را کشکولی، شش مهم
های قشقایی  بافته (. در ذیل مشخصات کلی دست206: 1390داند )ژوله،  شوری می چنگی و دره

 شود: معرفی می
ها انواع  ها، آن گری قشقایی بر اساس نوع زندگی کوچ ها: بافته نواع دستا -9-1 
پیچ(، خورجین، چنته، جوال، توبره، قاشقدان  ای از قبیل مفرش )رختخواب های محفظه بافته دست

هایی  بافت ها به بافتِ انواع دست (. عالوه بر این، قشقایی1396بافند )رحمانی،  و نمکدان را می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ییالق آنها در پادنا و سمیرم سفلی و سرحد چهار ناحیه و منطقة اردکان و قشالق آنها کازرون تا فیروزآباد و قیر  1
 (.1360و کارزین است )پرهام، 
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ایی برای حمل و  چون قالی، گبه، گلیم، جاجیم، خورجین، چنته، خوره آردی )محفظه بافته شده
 چادر نیز شهرت دارند.  بند مادیان، نوار خیمه، تنگ شتر و سیاه نگهداری آرد(، روزینی، سینه

بافت )تخت  بافت، تخت فنون رایج در نظام بافندگی قشقایی شامل لولفنون بافت:  -9-2
توان قالی و  های پُرزدار می بافته بافت و تلفیقی است. از دست و تخت پودسفت( و پیچ پودشُل

درمه،  گبه، پودنما )تخت پودشُل( به گلیم، تارنما )تخت پودسفت( به جاجیم، پالس، اُیی، ششه
گل  نام جاجیم چین و رِندبافی، که خود شامل دو گونه فن به بافی، سوزنی به دوره جاجیم مرکب

ها با  بافته (. دست1397فر،  های تلفیقی را نام برد )افروغ و قشقایی بافته باما است و دستو سی
 شوند که از جنس فلز یا چوب هستند. استفاده از دو نوع دار عمودی و اکثراً افقی بافته می

آمیزی  ویژه گیاهی در رنگ زاهای طبیعی به رنگ منابع رنگ در رنگرزی: -9-3 
اند از: روناس، جاشیر، اسپرک، نیل، گل بابونه، برگ انگور عسکری، چغندر،  رتها عبا بافته دست

رنگ، گل جعفری، برگ انجیر، گندل،  پوست پیاز، سرخس عقابی، برگ درخت توت، وسمه، گل
غوز پنبه، خون سیاوش، پوست انار، پوست بلوط، پوست گردو، هلیله، سماق، خِوِشک )مردار 

ته وحشی(، گزنه، گنیما، شوید، لرگ، زعفران، تیره سرخاب و هون آغاجی یا توربیت(، بنه )پس
 (.1396)افروغ و همکاران، 

تأثیر و تأثر هنری، فرهنگی و اجتماعی اقوام کوچنده موجود در نقوش و انواع آن:  -9-4
های  مایه ناپذیر است. از سویی نقش فارس، روستاییان و شهرنشینان بر یکدیگر امری اجتناب

هایی است که زنان قشقایی در مدت اقامت خود در نواحی  ها و نگاره تمل بر نقشقشقایی مش
شمالی، غربی و مرکزی ایران، از آذربایجان و کردستان و لرستان تا حدود ساوه و اراک 

های دامنه زاگرس آموخته و بر میراث هنری خود  )خلجستان( و گذشتن تدریجی از چراگاه
ها به فارس و آشنایی آنها با  هایی است که پس از آمدن قشقایی ایهم اند. بعد از آن نقش افزوده
هایی نیز در ایل  ها و طرح مایه های کهنِ این سرزمین ظهور یافته است. همچنین نقش سنت

هایی از ایل قشقایی به سایر نواحی ایران پس از  قشقایی مرسوم است که دستاورد کوچ طایفه
هایی بزرگ از این ایل به خراسان که در سال  ده شدن گروهماندگار شدن در فارس است. کوچان

ه.ق. با فرمان نادرشاه انجام شد و اقامت بیست و چند ساله در خراسان، تأثیری بزرگ در  1150
هایی از ایل به کرمان، در عهد محمدشاه  های قشقایی داشت. همچنین رفتن دسته مایه تحول نقش

 (.1385تأثیر نبوده است )دادور و مومنیان،  های قشقایی بی مایه گمان در تطور نقش قاجار، بی
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پردازی در  ترین سبک نقش نخورده ترین و دست های پیشین، کهن بر اساس پژوهش 
است. نقش « مختلف»ها و روستاهای فارس شیوه اشکالی یا  بافی قشقایی و نیز دیگر ایل قالی

های  مایه ها و نقش ها و نگاره م از شکلآید، ترکیبی است دره اشکالی، چنانچه از نامش برمی
رابطه مستقیم و آشکار با یکدیگر ندارند  -بر خالف شاخ و برگ و گل –گوناگون و پراکنده که 

پردازی  ها و نامتقارن بودن نقش (. ویژگی اساسی نقش اشکالی در هندسی بودن نگاره11)تصویر 
(. با توجه 95: 1364)پرهام،  1بافی است یسازی و منضبط نبودن طراحی و نیز ذهن و فقدان قرینه

به این مهم، نقوش مورد نظر این پژوهش، نقوش اشکالیِ مزبور است و نقوشی که از دوران 
های قشقایی به ویژه قالی متداول شد، مورد نظر این پژوهش نیست. گرچه  بافته صفوی در دست

ن، مجبور به استفاده از تصاویر در بعضی از تصاویر به دلیل عدم دسترسی به نقوش و آثار که
 ایم. آثارِ بعد از صفویه شده

 
 )نگارندگان( ای از نقوش اشکالی در قالی (: نمونه11تصویر )

نقش است  168های قشقایی بالغ بر  بافته های مورد استفاده در دست طبق مطالعات نقش 
هایی برای هر یک از  ( که در گذر زمان و استفاده مداوم از این نقوش، نام1393شوری،  )دره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای هستند که در لوای  هم پیوسته های سرتاسری به فارس به طور عمده فاقد طرح های اشکالی بافته دست 1
کند. در این گونه  هم متصل و متکی می ها را به های هندسی یا اسلیمی همه نگاره همبستگی و نظم آهنین زنجیره

د است و مقید و ملزم به ها آزا ای جای خاص خود را دارد، از قید و بند پیوستن به دیگر نگاره مایه ها هر نقش فرش
پردازی همبسته و یکپارچه باشد. هر نگاره اشکالی در عین آنکه قائم بالذات  آن نیست که جزئی از یک نظام نقش

ها حد خود را  رساند، در رابطه با دیگر نگاره کند و پیام خاص خود را می است و هویت مستقل خود را حفظ می
های بافندگان فارسی  از فرش _های فارس  بافته ین نقوش در بیشترین دست(. ا97: 1364شناسد )پرهام،  نیز می

ها و  زبان قشقایی، بهارلو نفر، اینانلو، عرب ریز، بوانات، آباده، ایل باصری تا ایالت ترک زبان، لر، حیات داوودی، نی
 (.98کاربرد مکرر و مداوم دارد )همان،  _فارسی
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های عشایری، از سه خط مستقیمِ عمودی،  آنها در بین بافندگان رایج شده است. نقوش و طرح
شوند، از  شوند و قدمت این گونه نقوش که از خط مستقیم بافته می بافته میافقی و اریب 

های  ها و نقش طور کلی طرح (. به43: 1362نقوش گردان و منحنی بیشتر است )ادواردز، 
های ایرانی به دو نوعِ شکسته، انتزاعی و تجریدی و نیز نوع گردان و  آفریده شده در دست بافته

بقه نخست بیشتر در مناطق عشایری و در بین ایالت و قبایل مختلف شود. ط منحنی تقسیم می
ایران رایج است. دسته دوم که به لحاظ فنی از ظرافت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است، 

(. شاید 1395رود )افروغ و همکاران،  کار می بیشتر در مناطق شهرنشین و روستایی به
های عشایر قشقایی از  بافته اندازی در بستر دست پردازی و طرح های زیادی برای نقش انگیزه

سوی بافنده آن وجود داشته باشد، اما بدون شک مهمترین انگیزه در خلق این نقوش، ذوق، 
توان بیان کرد، طرح حوادث خاصی  هاست. انگیزه دیگری که می بافته زیبایی و تزیین دست

 است که این حوادث معموالً مطلوب هستند.

شود که در گریز از  کار برده می  نقوش انتزاعی برای هنری به انتزاعی:نقوش  -9-4-1
ساز  شده، ساختن اثر هنری با عناصر ناشبیه صورت ساده گرایی، تبدیل ظواهر طبیعی به طبیعت

نامند( و تقلید از واقعیت اشیاء و دور از نمایش  )گاه نابجا این عناصر را صور هندسی می
ده عشایر به این ممیزه به صورتی کامالً نیاموخته، آگاهی دارد و اصالً واقعیات اشیاء است. بافن

دستی را بگیرد و به نفع نیروهای جنبشی و فعال دیدار  هدفش این است که اشکالی ساده و دم
گری به دنبال ابالغ پیامی باشد، پیام وی از جنس همان بیان  تبدیل کند. اگر هم در این انتزاع

شده که در هنر جادوئی و هنر  تعیین  و نه احساس مشخصی از پیشخالقانه احساس است 
های زندگی عشایری، از جمله عدم ثبات  (. با توجه به ویژگی82سرگرمی سراغ دارید )همان، 

شود که از نقوش ساده و ابتدایی  زندگی و نبود زمان برای پروراندن یک نقش، ترجیح داده می
های  پردازی خود نیازی به انعکاس همه ویژگی برای نقش مند شوند. در هر صورت بافنده بهره

دهنده  بیند، بلکه ساختارهای محدود و اصلی نشان طور که در طبیعت وجود دارد، نمی دقیق، آن 
 (.1393)توفیقی،  1داند موضوع را کافی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بافته به  کند نقوش را تا جایی که در بستر دست نمند دارد. وی سعی میهنرمند عشایری و روستایی دستی توا 1
تعالی پویا و کارآمد برسد، بدون هر گونه محدودیت به ساده شدن و انتزاعی گراییدن متمایل و پیراسته و آراسته 

و شکل اولیه یا  شباهتی به معنا  های قشقایی هیچ بافته (. نقوش تجریدی در دست29: 1393کند )ابراهیمی ناغانی، 
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کننده  دهد، تعیین بافته و سطحی که هر بافت به خود اختصاص می فن بافت هر دست 
ها، بیشترین امکان را به  بافت ها، نسبت به دیگر دست نوعِ نقش است، با این حساب قالی انتخاب

ها  بافته دهند تا تراوشات ذهنی خود را، که با یک طراحی فنی نسبتاً ساده به روی دست بافنده می
های  ر قالیهایی که بیش از همه د ها و نگاره مایه کند، بر آنها اجرا کند. پرهام نقش انتقال پیدا می

ها و  کند که هر گروه نیز از شاخه دهد و بیان می شود، در ده گروه جای می فارس دیده می
های  گانه وی به این شرح است: نگاره های ده های فرعی زیادی تشکیل شده است. گروه گروه

تقات ای، نقوش جانوری )چهارپایان(، مش های بته های گیاهی، نگاره مایه مرغی، نقش مرغی و کله
های  مایه های شطرنجی، نقش ها، ستارگان، شکل یا گردونه خورشید، انواع گل 1سواستیکا

(. الزم به توضیح 14: 1375ها )پرهام،  های چهاربازویی میانه ترنج سان و آرایه دار/ ماهی دندانه
ه به شود و با توج ها نیز از همین نقوش استفاده می بافته است که عالوه بر فرش در دیگر دست

بافته، نحوه ایجاد نقش و موارد استفاده از نقوش و میزان تکرار و پراکندگی  فن بافتِ هر دست
بافته، متفاوت است. آنچه با توجه به موضوع این پژوهش اهمیت دارد، شکل  آنها در دست

ها و اشکال چهاربازویی  ضلعی هایی همچون سه ظاهری نقوش است. در بسیاری از آنها مشخصه
های  صورت سیواستیکا، که در اکثر موارد به دلیل تغییر شکل اصلی و اولیه آن با نام هچه ب

های لوزی، مربع، چندضلعی و  صورت محدود در محیط شود، و چه به مشخصی شناخته می
اند و با توجه به قابلیت تنوع باال در رنگ و طرح، نقوشِ بسیاری  گاهی مدور بسیار تکرار شده

 (.1اند )جدول  ها ایجاد کرده بافته ترا در انواعِ دس

                                                                                                                                           
طور مثال نقش آلماگل یا شکوفه سیب هیچ شباهتی با شکوفه سیب ندارد. بافت  مصداق خارجی نقش ندارد. به

صورت انتزاعی،  ها به نقوش نه از روی اختیار بلکه از روی جبر و ضرورت است. عوامل مؤثر بر بافت نقش
ویژه فنون بافت است  شناسی به ئل ساختاری و فنتجریدی و شکسته، عدم دسترسی به نقشه و الگو و نیز مسا

سازی ذهن  بافی و ساده و شیء مبتنی بر ساده  شده کودک های خلق مایه (. در همه نقش1395)افروغ و همکاران، 
 (.1393همواره وجود دارد )توفیقی، 

شده یا  لفظ خوانده می های پارسی کهن به همین ای سانسکریت است و معلوم نیست که در زبان واژه« سواستیکا» 2
شناسند، همچنان که برای بسیاری از  نام دیگری داشته است. بافندگان عشایری و روستایی هم نامی برای آن نمی

اند که  آورده« صلیب شکسته»های جدید فارسی آن را مترادف با  های کهن لفظ خاصی سراغ ندارند. در فرهنگ نقش
خوانده « گردونه مهر»ا... بختورتاش آن را  و نصرت« گردونه خورشید»ا به هیچ وجه درست نیست. هرتسفلد آن ر

 (.98: 1364است )پرهام، 
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های قشقایی، ترکیبی از عناصر اولیه  بافته های انتزاعی در دست (: تعدادی از نقوش و طرح1جدول )
 گوش و چهاربر )سیواستیکا( سه

 

 
. ماهی درهم، یک 1

نقشمایه شهری )پرهام، 
1364 :199) 

 
دان ساده )همان،  . سرمه2

1371 :45) 

 
میانه  ال با . آیت3

: 1377دوپیکانی )کیانی، 
84) 

 
شوری،  . شب )دره4

1393 :33) 

 
: 1371. چین )پرهام، 5

52) 

 
. گردونه خورشید 6
 (40: 1393شوری،  )دره

 
. دونابگه چهاربازویی 7

 (48: 1371)پرهام، 

 
بازویی  . دونابگه هشت8

 (46)همان، 

 
. سرمه دان مرکب 9

 (45)همان، 

 
)کیانی، قیچی  . قزل10

1377 :84) 

 
شوری،  . گل )دره11

1393 :41) 

 
پر )پرهام،  . گل هشت12

1364 :106) 

 
. درتاق )شکار( 10
 (38: 1393شوری،  )دره

 
. چهارخال )کیانی، 11

1377 :84) 

 
 (84. خراسانی )همان، 12

 
. قیچی چهارگوش 13

 (53: 1371)پرهام، 

ها، در  ها و ترنج این نقوش به دو صورت آزاد در زمینه، در لچکنقوش گیاهی:  -9-4-2
های دم یا سر پرنده و چهارپا( نقش  ها یا در حالت تعلق به یک جانور )در قسمت حاشیه

عنوان پایه و خطوط مورب متقارن در دو  ترین نقش گیاهی شامل خطی عمودی به اند. رایج شده
ها با  ها شاخ و برگ اند که در بسیاری از طرح د شدهعنوان شاخ و برگ ایجا طرف خط پایه به

(. البته شایان ذکر است نقوشی که آنها را به عنوان 12اضافات دیگر مزین گردیده است )تصویر 
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شناسیم، در واقع در گروه نقوش گیاهی است، ولی در اینجا شاخصه گیاهی بودن نقش  گل می
 .با تأکید بر برخورداری آن از شاخ و برگ است

 
 های قشقایی بافته (: تعدادی از نقوش گیاهی در دست12تصویر )

. گبه 4( 123. قالی خنگشت )همان، 3( 217جقه، کشکولی )همان،  . بته2( 256: 1364. کشکولی )پرهام، 1 
 (1391زاده و مبینی،  )ابراهیم

های  هبافت نقوش حیوانی یکی دیگر از نقوش پرطرفدار در دست نقوش حیوانی: -9-4-3
قشقایی است که شامل پرندگان و چهارپایان )اکثریت بزها وگاهی چهارپایانی شبیه شیر، پلنگ، 

گیرتر است. در بعضی از نقوش،  روباه و سگ( است که در این بین تعداد پرندگان چشم
و در فضای روی کمر حیوان یا   ای وابسته به یکدیگر ایجاد شده حیوانات در کنار هم به گونه

 (.2پای آن با حیوانات یا پرندگان کوچکتر مزین شده است )جدول زیر 

 های قشقایی بافته های حیوانات موجود در دست (: تعدادی از نقوش و طرح2جدول )

 
. بافت بز، جل اسب، 1

 (114: 1371)پرهام، کشکولی 

 
. بزکوهی ماده/آهوی 2

 (192اینانلو )همان، 

 
. بز و طاووس )همان، 3

100) 

 
بز کوهی اینانلو . 4

 (91)همان، 

 
. قوچ خنگشت )همان، 5

1375 :191) 

 
شوری،  . تلکی )دره6

1393 :78)  
. نقوش حیوانات 7

 
شوری،  . پلنگ )دره8

1393 :73) 
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سان  سان و گربه سگ
 (125: 1364)پرهام، 

 

 
. بز کوهی )افضل طوسی، 9

1391) 

 
. بز کوهی 10
 (1393شوری،  )دره

 
سان، قالی، شکرلو  گربه. 11

 (129: 1364)پرهام، 

 
جنبی  . پازن، عرب12

 (237: 1371)همان، 

 
. گبه شیری، آردکپان 13

 (271: 1364)همان، 
 

 
شوری،  . جیران )دره14

1393 :64) 

 
داراق، خورجین،  . قوش15

فن سیباما )افروغ و 
 (1397فر،  قشقایی

 
قوش  . شاخلی16

 (72: 1393شوری،  )دره

 
شود. البته اکثر  های قشقایی دیده می بافته نقش انسانی نیز در دست نقوش انسانی: -9-4-4 

(. 13شود ولی محدودتر )تصویر  گردد، در قالی هم این نقش اجرا می ها مشاهده می آنها در گبه
توان آنها را تشخیص داد. به دلیل  نقوش گاه مرد یا زن هستند که با توجه به پوشش، می

کند، نقوش انسانی به صورت خشک و  ای بافنده ایجاد میهایی که فن بافت بر محدودیت
شوند. البته این وضعیت برای همه نقوش صادق است، ولی در نقوش انسانی  حرکت ایجاد می بی

 رسد. گیرتر به نظر می حرکتی چشم این بی

 
 های قشقایی بافته (: چند نمونه نقش انسانی در دست13تصویر )

 (1399. گبه )افروغ، 4( 267. دوقزلو )همان، 3( 266: 1364دوقزلو )پرهام،  .2( 1393. چنته )دوستی، 1
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کنند، مملو از  ها و حاشیه را اشغال می ها نقوشی که فضای بین ترنج بافته در بسیاری از دست
های کوچک و حیوانات و پرندگان است، درست مشابه آنچه در طبیعتِ اطرافِ بافنده وجود  گل

اند، نتیجه  بافت بوده ها به ویژه در گذشته ذهنی بافته ز آنجایی که اکثر دست(. ا13دارد )تصویر 
ها یا آنها را به  ها است. بنابراین پدیدآورنده طرح مطلوب مستلزم آشنایی دیدگانِ بافنده با طرح

صورت زنده و بسیار ملموس در طبیعت و محیط زندگی خود دیده است یا به دلیل مشاهده 
 شابه، با آنها آشنا شده است.های م بافته دست

ای مورد  های قشقایی و نقوش صخره بافته نقاط مشترک بین نقوشِ دست -10

 بحث
های قشقایی وجود دارد، احتمال تأثیر و تأثر  بافته ای و دست موارد مشترکی که در نقوش صخره

یلی بر این ادعا های دیداری دل جز شباهت نماید و به این دو مهم را بر یکدیگر دور از ذهن نمی
ها  ای توسط کوچندگان و چوپان توان بیان کرد. بسیاری بر این باور هستند که نقوش صخره نمی

طور که بیان شد، به   کنند که موافقان زیادی ندارد. همان اند و دالیلی را هم بیان می ایجاد شده
ای مورد  نقوش صخره نگاره ایجاد شده، بقیه باغک در فراشبند، که با روش کنده جز نقش گلی

که همین امر باعث شده است  1اند نگاره خلق شده بحث در این نوشتار همه با تکنیک رنگین
 ها بیشتر به طبیعتِ خود نزدیک باشند. بافته ای نسبت به نقوش دست نقوش صخره

بیش از هر نقش دیگری، نقوش انتزاعی )یا به گفتار معمول نقوش هندسی( در  
توان گفت این نقوش که هم از طبیعت و هم از مواد و  شود. می های اقوام مشاهده می بافته دست

تلفیق  2ای لوازمِ زندگی عشایر ریشه گرفته است، با خالقیتِ ساده و تا حدی متقارنِ ذهنِ زنانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها با زدن انگشتان دست در رنگ و خلقِ نقش بر  نگاره در اینجا ذکر این نکته مهم، ضروری است که رنگین 1
دهد تا بتواند با کمترین  میاند. این روش ایجادِ نقش به پدیدآورنده آن مجال بسیاری  ها ایجاد شده صخره

هاست، زیرا بافنده به دلیل  محدودیت فنی، به خلقِ اثرش بپردازد. این درست در نقطه مقابل دستبافته
شود، خلق کند. او  تواند هر آنچه به ذهنش متبادر می کند، نمی هایی که فن و نوع بافته برایش ایجاد می محدودیت

است قربانی فنِ بافت کند، زیرا هدف بافنده پیش از آنکه نقش و زیبایی آن  مجبور است نقش را تا جایی که الزم
 باشد، بافته است و کارایی آن.

جا به دست زنان است. نشستن مرد پای دار   بافی عشایر ایران، خواه کوچنده و خواه یکجانشین، همه فرش 2
 .(154: 1399قومی است )پرهام،  _ها و آداب ایلی  بافندگی خالف سنت
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های طبیعت نوعی استواری در نگاهش برای انتخاب  ه جبرِ رویارویی با خشمشده است که ب
نقش و پیاده کردنِ آن بر اثرش دارد. در بطن همه این نقوش یک موجودیتِ هر چند گاهی 

شود. شایان ذکر است که این پژوهش به دنبال  احساس می« چهاربازویی»نامرئی، از یک ترکیبِ 
بافته  ای و دست ست و فقط ظاهر نقش در دو هنر نقوش صخرهپیشینه نقوش و ریشه آنها نی

مورد توجه آن است. ایجاد نقوشِ چهاربازویی از هر نظر با سلیقه یک ایلیاتی هماهنگ است. 
این نمونه نقوش از قابلیتِ تقارن، زیبایی، سادگی، تزیین و گسترشِ جالب توجهی در 

یی نقشِ چهاربازویی در بسیاری از ها برخوردار است. نوع ساده و ابتدا بافته دست
های کشور قابل مشاهده است، با بازوهایی مستقیم و بدون زاویه یا بازوهای  نگاره صخره

نگاره  شود. در صخره شکسته و گاه یک بازو بلندتر از بقیه که معموالً در جهت پایین نقش می
صورت ساده با بازوهای  نها بهپیربره در کوار، دو نقش چهاربازویی ایجاد شده است که یکی از آ

نظمی دیداری در این نقش به دلیل لغزیدن انگشت طراح در  مستقیم و کشیده ترسیم شده، که بی
( و دیگری چهاربازویی است که در قابی محصور شده، قابی 6حین طراحی بوده است )تصویر 

(. 5ست )تصویر شده ایجاد کرده ا های پخ که در اطراف چهاربازویی یک چهارگوش با گوشه
ها دارد. نقوشی که در جدول  بافته این ترکیب شباهتِ جالب توجهی با نقوش موجود در دست

اند، چند نمونه از این ترکیب هستند. پدیدآورنده این نقوش با انتخابِ  تصویر شده 1شماره 
اطرافش  گیری ظاهرِ کلی آنچه در ها، با وام ناخودآگاهِ یک کلیتِ چهاربازویی پنهان در طرح

وجود دارد، بر هر کدام از این نقوش نامی نهاده تا در انتقال طرح به دیگران یاریگرش باشد. 
وضوح در این نقوش وجود ندارد، ولی در کلیتِ نقش  درست است که نقش چهاربازویی به

ها چهارچوب اولیه  نهفته است. بافنده ایلیاتی در طول دوران توانسته است به برکتِ رنگ
(، یا با تغییراتی در آنها 1ای با نقوش متنوع بپوشاند )جدول  ازویی را به طور ماهرانهچهارب

تر بیافزاید و به کار برد. گاه این چهاربازویی در ظاهرِ دو خط  نقوشِ جدیدی به مجموعه کهن
دهد و محیط داخلِ شکل را به چهار  متقاطع، قطرهای دایره یا مربع یا لوزی را تشکیل می

ای مناطق تنگ  (، درست مشابه آنچه در نقوش صخره12و  6: 1کند )جدول  سیم میقسمت تق
( نقش شده است و در بیشتر موارد 3، د و ج( و پیربره )تصویر 10تیهویی )تصویر 

ها با اشکال  بافته شود. این نقش که در دست های ایجادشده در آنها با نقاطی پر می چهارخانه
(. در هر دو، 6: 1شود )جدول  شناخته می« گردونه خورشید»ن شود، به عنوا مختلف مزین می
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ای، از اطراف محیط دایره یا چهارضلعی زوائدی به خارج ایجاد شده  بافته و نقوش صخره دست
کنند، گاه به سرِ مرغ شبیه  های مختلف نقش می بافته این زائده را به شکل است که در دست
شوند  گوش نقش می صورت زوائد سه ( و گاه به10: 1ل نامند )جدو مرغی می است که آن را کله

صورت خطوط کوچکی در اطرافِ دایره یا مربع، نقش شده  نگاره به ( و در صخره4: 1)جدول 
ها، بافنده مجالِ  بافته به برکتِ وجودِ رنگ (. در دست3: ج و د( و )تصویر 10است )تصویر 

ق نقوش دارد. از سوی دیگر استفاده از مواد ای در خل ایجاد تنوع بیشتری نسبت به نقوش صخره
ای، بافنده را قادر به ایجاد نقوش پرتزیین و  بافته نسبت به نقوش صخره نرم و منعطف در دست

 کند. متنوع می
ای، کمتر از دیگر نقوش وجود  بافته و نقوش صخره نقش انسانی در هر دو مقوله دست 

( 1باغک )تصویر  : ب و ج( و گلی8ان )تصویر ای تنگ تادو دارد. در اینجا در نقوش صخره
نقوش انسانی شناسایی شده است. در تنگ تادوان نقش انسانی تا حدی به واقع نزدیک است و 

باغک نقشی که  های نرم و تقریباً طبیعی ایجاد شده است. در حالی که در گلی با پیچ و خم
توان آن را  است که با احتیاط میعنوانِ نقش انسانی معرفی شده است، به قدری استلیزه  به
ای کشور اکثریتی از نقوش  عنوان نقش انسان قبول کرد. در حالی که در اکثر نقوش صخره به

اند. اگر بخواهیم به نقوش انسانی در  انسانی به صورت کامالً استلیزه و بدونِ جزئیات نقش شده
وش استلیزه با خطوط صاف و هایشان بنگریم، در واقع همان نق ها فارغ از رنگ بافته دست

های موجود، جزئیاتی را به  شکسته هستند که بافنده به تبعِ ذوق و سلیقه خود و به برکت رنگ
 (.13آن افزوده و نقوشِ حاضر را ایجاد کرده است )تصویر 

ها اگر بیشتر از نقوش انتزاعی نباشد، کمتر از آن نیز  بافته فراوانی نقوش گیاهی در دست 
توان گفت  ای بسیار محدود است و می نیست. در حالی که تعداد نقوش گیاهی در نقوش صخره

حتی کمتر از نقوش انسانی در این آثار هستند. نکته قابل ذکر در این باره، تشابه جالب توجه 
ای کشور با یکدیگر است. همچنان که در نقوشِ تنگ  یاهی در اکثر نقوش صخرهنقوش گ

شود، نقوش گیاهی در آنها نیز مانند سایر  تیهویی، آبدوز فیروزآباد و پیربره در کوار مشاهده می
ها  ها یا برگ ای در کشور، از یک ساقه نسبتاً ضخیم بلند میانی تشکیل شده که ساقه نقوش صخره

اند  قارن در دو سوی این ساقه میانی به سمت نوک گیاه با شیبی اریب ایجاد شدهصورت مت به
ها نقش  بافته (. این نوع تصویر گیاهی تقریباً بدون تغییر در بسیاری از دست9و  7، 2)تصاویر 



 

 

 

 

 

 1401پاییز و زمستان ، 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

162 

صورت پراکنده و مزین به دیگر  ( و چه به4: 12نقش )تصویر  شده است، چه به صورت تک
(. در بسیاری از 1و  3: 12شود )تصویر  های آن مشاهده می بافته یا حاشیه نقوش، در پهنه دست

دهد یا با  کند و به آن شاخ و برگ بیشتری می آثار، بافنده این نقش ساده گیاهی را تزیین می
توان  (. شایان ذکر است که نقوش گیاهی را می1: 12بخشد )تصویر  هایی آن را زینت می گل

ها خواند و بافنده بدونِ هیچ محدودیتی از آن در بیشتر  بافته دست بیشترین تنوعِ نقشی در
 برد. های بافت بهره می ها و همه قسمت بافته دست

ای کشور بیشترین تعداد نقوش حیوانی را به خود اختصاص  نقش بز در اکثر نقوش صخره
آورندگان نقوش اند. شاید آنچه توجه پدید دهد که محققان دالیل زیادی برای آن بیان کرده می

ای را بیشتر به بزها جلب کرده است، حضور پررنگ این حیوان در زندگی مردم آن  صخره
زمان باشد. زیرا این حیوان یک منبع غذایی مهم بوده است و با توجه به جغرافیای کشور 

( وجود دارد، 1باغک )تصویر  ایران، پراکندگی بسیاری دارد. نقوش بزهایی که در منطقه گلی
( قابل مقایسه 7( و آبدوز فیروزآباد )تصویر 8بزهای موجود در نقوش تنگ تادوان )تصویر  با

ای کشور  است. این نمونه نقش که کامالً استلیزه است، با نقش بز در بسیاری از نقوش صخره
و  1قابل مقایسه است، بزهایی که معموالً سر آنها به سمت راست تصویر نقش شده است

هایی به سمت باال  هایی هاللی و معموالً با دم اند، گاه با شاخ خطی ایجاد شدهصورت کامالً  به
اند. چنین  ها کامالً در انتقالِ تصویر موفق بوده که با وجودِ سادگی نقش، پدیدآورندگانِ آن

(. 1، تصویر 2های قشقایی نیز قابل مشاهده است )جدول  بافته نقشی از بز در بسیاری از دست
پردازی ظریف و تقلیدِ نسبتاً کامل از طبیعت،  لِ بافنده و قادر بودنش در نقشبا وجود مجا

گرا بودن نقش این حیوان نکرده و  ها همچون قالی، سعی در طبیعت بافته بافنده در برخی دست
بینیم، نقش کرده  ای می آن را همچنان به صورت بسیار ساده و مشابه آنچه در نقوش صخره

عنوان قوچ  ی آبدوز در فیروزآباد نقشِ حیوانی وجود دارد که بها است. در نقوش صخره
خورده و بزرگتر از حد طبیعی و همان طور که  هایی پیچ ( معرفی شده است، با شاخ7)تصویر 

هایی و خلق آزادانه نقش با کمترین  ها مجالِ ایجاد چنین نقش نگاره بیان شد، نحوه خلق رنگین
دهد همان  بافته ترجیح می کند. اما خالقِ دست نده مهیا میمحدودیتِ فنی را برای پدیدآور

(. در اینجا برای 5، تصویر 2تر و متناسب با اسلوبِ بافت خلق کند )جدول  حیوان را ساده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند موضوع پژوهشی در آینده باشد. این مهم می  1
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کند و در مدتِ سکونت موقت خود در ییالق یا قشالق  ای که ذهنی نقش را خلق می بافنده
ماند و بهترین انتخاب، ایجادِ  های پیچیده نمی باید همواره ببافد، زمانی برای ایجاد نقش

صورت خطی است، همان که با فنون بافت وی سنخیت بیشتری دارد. این نقش در  ها به نقش
کند و  شود و به انتخابش کمک می آموزد حک می ذهن نسل بعد که در کنار مادر، بافتن را می

یک ایل جاودان شود. در نقش تنگ  یابد تا نقشی در یک طایفه و بعدها در همچنان ادامه می
( معرفی 12: 2ها به عنوان پازن )جدول  بافته تادوان یک حیوان وجود دارد که در نقوش دست

های بلند و هاللی نقش  ای با بدنی بزرگتر از بز و با شاخ شود. این حیوان در نقش صخره می
که خمیدگی آن به دلیل های بلندی نقش شده  بافته با شاخ ( و در دست7شده است )تصویر 

 شود. دار نقش می صورت زاویه ضرورتِ فن بافت به
( که بسیار مشابه 7شود )تصویر  نگاره تنگ تادوان دیده می نقش دو حیوان در رنگین 

شود. یکی از آنها  ها دیده می بافته سانانی است که در بعضی دست سان یا سگ نقوش گربه
ا پاهایی کوتاه و بدنی کشیده و دمی آویزان و بلند )حیوان سمت چپ تصویر( حیوانی است ب

تواند سگ یا حیوان  (. این حیوان می7: 2که به سمت عقب کشیده شده است )جدول 
ای،  شود. در نقش صخره شکارچی کوچکی چون روباه باشد که در طبیعت بسیار دیده می

آنچه در طبیعت مشاهده تیز است و انحناهای بدنش تقریباً مشابه  پوزه حیوان تقریباً نوک
دار و منظم نقش شده است که این  بافته، تقریباً زاویه شود، نقش شده است؛ ولی در دست می

ترین  های حاصل از فن بافت باشد یا انتخابِ ساده تواند یا ناشی از محدودیت انتخاب می
شده که به  نگاره تنگ تادوان نقش وضعیتِ نقش از سوی بافنده. حیوان دیگری نیز در رنگین

سانی بزرگ است که گونه آن نامشخص است، جثه حیوان تقریباً به بزرگی پازن  نظر گربه
ها همه در شمایل شیر یا پلنگ نقش  بافته های بزرگ در دست سان نقش شده است. گربه

صورت انفرادی نقش شده  اند که در این بین سهم پلنگ بیشتر است. این حیوانات اگر به  شده
شود، گاه متناسب با وسعتِ بافته، در اندازه  معموالً شیر به صورت انفرادی نقش می باشند که

( ولی اگر در بین نقوش دیگر پراکنده گردد، 13: 2شوند )جدول  بزرگ و طبیعی نیز نقش می
شود. این نمونه  صورت کوچک نقش می سانان، به سانان و سگ تقریباً تا حد و اندازه دیگر گربه

ها و همراه با  بافته در بین نقوش گل و گیاه در زمینه کار یا در قالی، در ترنج نقوش در دست
 شود. دیگر نقوش ایجاد می
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 بندی جمع 
ای برای انتقال محتوی ذهنش به سطح سخت سنگ با  همان طور که پدیدآورنده نقوش صخره

و استیلیزه کردنِ آنها  تر نقوش استفاده از ابزار و مواد قابلِ دسترس، ناگزیر به طرح هر چه ساده
بافته نیز برای ایجاد نقش در آثارش ناگزیر است نقوش را با توجه به  شده است، خالق دست

ای هنوز بر هیچ کس مشخص نیست  های بافت تغییر دهد. دلیل ایجاد نقوش صخره محدودیت
اند به تو ای می شود این است که ایجاد نقوش صخره ای که در این پژوهش مطرح می و فرضیه

عنوان قراردادی بین مردم آن دوران به منظورِ حق استفاده از آن  گذاری منطقه به دلیل عالمت
مکان توسط گروه یا اشخاص خاصی بوده باشد یا به عنوان ثبت اطالعاتی برای آن منطقه است 

لکان ییالقی که بتوان در سال بعد یا در زمانی دیگر از آن استفاده کرد و به نوعی امضاء یا مُهر ما
های  شود. زیرا این مسیرها ممکن است مورد استفاده  گروه و قشالقی مسیر و منطقه تلقی می

دیگر اقوام کوچنده نیز قرار گیرد. از سوی دیگر انسان کوچنده بسیار اهل حساب و کتاب و 
ها و  اگاهها، تعداد خانوارها، پراکندگی چر شمارش است. تعداد حیوان، تعداد روزها، میزان بارش

گری است و همه اینها نیاز به ثبت دارد و چه جایی  بسیاری موارد دیگر که الزمه زندگی کوچ
های مسیر کوچ هر ساله. آیا این احتمال وجود ندارد که این نقوش حاوی  تر از صخره بهتر و امن

زندگی ای با تقویم  اطالعات آماری و مالکیتی برای پدیدآورندگان آنها باشد؟ و به گونه
ها نیز مرتبط باشد، زیرا در  ها و همچنین خانوارها و چراگاه ها، گله گری، اموال، دارایی کوچ

کننده عدد و رقم و شمارش است، مانند ایجاد  ای، نقوشی وجود دارند که تداعی نقوش صخره
در گونه سند قطعی  شود. هر چند هیچ ها دیده می نگاره نقاط سرانگشتی که به وفور در رنگین

ها نیز  بافته ارتباط با درستی این فرضیه وجود ندارد. همین موضوع در ارتباط با نقوش دست
ای نیازمندِ نوعی نشان یا عالمت برای  صادق است، ولی با تفسیری متفاوت. هر قوم و قبیله

مهم اثبات خود در برابر دیگر اقوام است و در این میان زبانی گویاتر از هنر نیست که البته این 
بینیم تبدیل  در گذر زمان تحت تأثیر هنرهای دیگر مردم دچار تحول شده و به آنچه امروز می

ها که همواره توسط  بافته شده است. خالق هنر با انتخابِ نقوشِ مشخص و ثبت آن بر دست
شود و البته با فروش آنها، باعث معرفی قومش به دیگران  قومش تولید و حمل و استفاده می

، با روش بسیار هدفمند و شاید ناخودآگاهی تعلقِ قومیتی و عِرقِ ملی خویش را عرضه شود می
ای با خلق هنر خویش در حقیقت  کند. همان طور که هنرمند هر قوم و قبیله و منطقه می
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کند و آن ثبت، با خلق مکرر آن اثر برای خودِ آن  هایی از آن هنر را به نام خود ثبت می مشخصه
و دیگر اقوام قابل شناسایی و البته قابل انتقال است. در این میان وجه مشترک قابل قوم و قبیله 

ای وجود دارد که با توجه به معدود بودن نقوش  ها و نقوش صخره بافته توجهی بین نقوش دست
شده تا زمانِ انجام این پژوهش، تعداد نقوشِ جالب توجهی به منظور مطالعه  ای شناسایی صخره

دهد که در هر یک از این دو، نقوشی  بوده است. ولی همان تعداد اندک نیز نشان میدر دسترس ن
 _تکرار شده است. با توجه به جنس و رنگِ موادِ مورد استفاده در هر یک از این دو

هایی در نحوه ایجاد نقوش وجود دارد که باعث  محدودیت_ای ها و نقوش صخره بافته دست
ادی، در نقوش مشترک آنها شده است. در نگاهی عمیق به نقوش های دیداری، و نه بنی اختالف

های قوم  بافته ای با نقوش موجود در دست های ایجادشده در نقوش صخره دو گروه، بیشترِ طرح
قشقایی، هم به لحاظ سبک اجرا و هم به لحاظ محتوا و انتخاب موضوع، شباهت جالب توجهی 

ها به ایرانِ کنونی و پس از آن به فارس، و  رودی قشقاییبا یکدیگر دارند. با توجه به مسیرهای و
ای در ارتباط با تحلیل  ای در این مسیرها، این نوشتار صرفاً مقدمه نیز تراکم زیاد نقوش صخره

های بعدی ممکن است نتایج  تواند قلمداد شود و پژوهش ای مرتبط با این قوم می نقوش صخره
 نوشتار حاضر را نقض یا اصالح کنند.
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گیری و پیدایش نقوش گلیم  عوامل مؤثر بر شکل(. 1385. حمیدرضا )مؤمنیان ،دادور. ابوالقاسم 
 .63 -47(. 2) 2. انجمن علمی فرش ایران.قشقایی
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 . ترجمه کامیار عبدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.شناسی مبانی نظری باستان (.1379دارک کن. آر )

 یراز: قشقایی.. شتاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی (.1388درداری. نوروز )
بازتاب طبیعت (. 1393شوری. پروین با همکاری گروه فعاالن محیط زیست و فرهنگ عشایر فارس ) دره

 شیراز: ادیب مصطفوی. های قشقایی. زاگرس در نگاره
(. 36) 12نامه فرهنگ مردم ایران.  . فصلصنایع بافت داری در عشایر قشقایی (.1393دوستی. شهرزاد )

145- 164. 
بررسی و مقایسه (. 1394یاری. زهرا ) دولت ،الدین مقدم. روح میرزایی ،تقوی. عابد ،اری. عباسی دولت

. دومین همایش ملی های جربت در خراسان شمالی نگاره نقوش جانوران اساطیری بر روی سنگ
 شناسی ایران. شناسی ایران. دبیرخانه دائمی همایش ملط باستان باستان

 .143-135(. 32گلجام. )بافی در ایل قشقایی )با تأکید بر ساختار بافت(.  مفرش(. 1396رحمانی. اشکان )

 . تهران: دانشگاه تهران.عشایر فارس (.1375الدین ) فر. جالل رفیع
 . تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.های ارسباران نگاره سنگ(. 1384.............................. )

 . تهران: یساولی.ژوهشی در فرش ایرانپ(. 1390ژوله. تورج )
های نمادین )مطالعه موردی:  بررسی و تحلیل نگاره(. 1398قربانی. حمیدرضا ) ،صادقی. سارا

 .61 -47(. 4)11جلوه هنر.  های استان خراسان جنوبی(. نگاره سنگ
نگاره  های سنگ مایه (. بررسی نقش1394آبادی. حسن ) ..................................................... و هاشمی زرج
 .96 -75(. 36 -4) 9اجتماعی خراسان.  -آسو در شهرستان بیرجند. مطالعات فرهنگی

تقابل نقش بز کوهی و درخت بر روی تپه  (.1398کامرانی نژاد سیرجانی. مریم ) ،صفاران. الیاس
(. 40 -1)5ابک. . علمی تخصصی شفیروز سیرجان با ظروف سنگ صابونی تمدن جیرفت شاه

55- 64. 
 .9 -8(. 294) 26پیام یونسکو. های ایران )ایالت و عشایر(.  کوچی(. 1373نژاد. جواد ) صفی

نشینی  شناسی کوچ باستان قوم(. 1393طالئی. حسن. نورالهی. علی. فیروزمندی. بهمن و شیری. حسین )
 .194 -163(.2) 6شناسی و تاریخ.  . باستانهای غرب زاگرس مرکزی راه و ایل

. ای در استان فارس هایی از هنر صخره تنگ تادوان و تنگ تیهویی: نویافته (.1389فاضل. لیال )
 .78 -69(. 5و  4) 3و  2شناسی مدرس.  های باستان پژوهش

. ای تیمره های نقوش صخره ها و چون و چراهایی بر دیدگری گمانه(. 1376فرهادی. مرتضی )
 .89 -51(. 9) 6دانشگاه عالمه. نامه علوم اجتماعی  فصل
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 . تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.هایی در باد موزه(. 1377.......................... )
 .47 -25(. 2) 3شناسی.  . باستانای سیری بر هنر صخره(. 1389قسیمی. طاهر )

 . شیراز: کیان نشر.کوچ با عشق شقایق(. 1377کیانی. منوچهر )
 . تهران: میراث فرهنگی.مزار بیرجند نگاره الخ سنگ(. 1373بشاش. رسول ) ،بعلیلباف خانیکی. رج

 . تهران: خلیلیان.از ایالت بلو تا ایالت فارس (.1389مصطفوی. امید )
شناسایی (. 1386زاده. محمد ) بهرام ،مؤمنی. آتوسا ،سعیدپور. محمد اهلل، مالصالحی. حکمت

 .49 -35(. 3) 2پژوهی.  . باستانزوینهای جنوب کوهستان استان ق نگاره صخره
. تهران: مؤسسه چاپ و نشر های ایران زبان مشترک جهانی نگاره سنگ(. 1395فرد. محمد ) ناصری

 واصف.
ریزی  . تهران: دفتر برنامهها در تاریخ و فرهنگ ایران نقش قشقایی(. 1388نصیری طیبی. منصور )
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