


سنگ نگاره هاي دهتل

٨٩خرداد  ٥و  ٤دومين همايش انسان شناسي تصويري، 
 محمد پورقاسم، اباذر جابري، حامد جليلوند، محمد رسولي، زهرا غزنويان، بيتا نقاشيان

با همراهي پژوهشگر بومي، خرم رفيعي
دكتر جالل الدين رفيع فر: راهنما



طرح مسئله و اهميت آن

صخره اي هنر( هنري آثار اولين عنوان به سنگ نگاره ها(
ويسانان و كهن فرهنگ هاي مطالعه براي منبعي عنوان به سنگ نگاره ها
خط پيدايش از مرحله اولين عنوان به سنگ نگاره ها
فرهنگي حوزه هاي ترسيم شاخص عنوان به سنگ نگاره ها  

 درباره چشم پوشي قابل غير اطالعات از مجموعه اي سنگ نگاره ها
 ه هايحوز نمادين، نظامهاي هنر، باورها، معيشت، شيوه ابزار، تكنيك ها،

 همراه به خود با را خط تحول نيز و آن ها ميان ارتباطات و فرهنگي
.دارند



اهداف و پرسش ها

دهتل سنگ نگاره هاي نقوش گونه شناسي
نقوش مختلف گونه هاي آماري مطالعه
نگاره ها در بز انواع گونه شناسي
نگاره ها بارز صحنه هاي و مفاهيم شناسايي



پيشينه پژوهش در ايران
پراكندگي 

سنگ نگاره هاي 
 شناخته شده در

ايران

تنها معدودي از 
اين مجموعه 
مورد مطالعه 

علمي قرار 
گرفته اند



روش پژوهش

ميداني مطالعه
امكان حد در( سنگ ها كروكي ثبت(
برداري عكس
گونه شناسي
تطبيقي( اسنادي مطالعات(



موقعيت دهتل از منظر تقسيمات سياسي

،تانشهرس مركزي بخش توابع از دهتل، دهستان مركز دهتل 
.است هرمزگان استان در بستك



موقعيت دهتل از منظر طبيعي و فرهنگي

و زري و جم كارگر، و كارون تنگ باستاني سايت سه ميان 
 تمدني حوزه در را آن نمي توان همچني و قراردارد جهرم

 از .هبود الرستان ايالت جزو ساساني زمان در .قرارداد جيرفت
 اشاره آن باستاني گورهاي به مي توان روستا تاريخي آثار جمله
.كرد

منطقه نيمه بياباني با آب و هواي گرم و خشك



موقعيت سنگ نگاره ها نسبت به روستا



موقعيت سنگ نگاره هاي مورد مطالعه

 اروست جنوب از سنگ نگاره ها
 تاروس جنوبي كوهاي دامنه تا

 هب آنها تراكم و پراكنده اند
.مي رود باال كوه ها سمت



ويژگي هاي سنگ ها

هك شده اند حك سنگ ها از گروهي بر تنها سنگ نگاره ها اين 
 از خيبر زيرين اليه .دارد وجود آنها سطح بر رنگي تيره اليه
 سفيد و آنها بيروني اليه هاي از روشن تر بوده زيرزمين كه آنها

.است رنگ

 ره هاسنگ نگا اين از بخشي
 گرد سنگ هاي دورتادور

 شكلي كه شده اند حك
.دارند مانند كره



ويژگي هاي سنگ نگاره ها

مونهن هيچ و بوده اند پتروگليف مطالعه مورد نمونه هاي تمامي 
.است نشده مشاهده پيكتوگرافي

و تراشيدن سايشي، توليد تكنولوژي ...
20 نمونه ها بزرگترين اندازهcm

مي شود ديده نقوش سبك در مالحظه قابل تنوع



گوناگوني نقوش و فراواني آن ها

از بيش و شده عكس برداري سنگ قطعه ٤٠٠ حدود ميان از 
:است زير قرار به تصاوير فراواني عكس قطعه ١٥٠٠

٤٩% انسان
٣٦% حيوان
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حيوانات

را تصاوير از درصد ٤٩ حدود كه است  ٦٣٩ حيواني نقوش كل تعداد 
 يا رخ گوزن، شتر، روباه، اسب، سگ، بز، انواع شامل .مي دهد تشكيل

 .است نامشخص چهارپايان و حيوانات برخي و عقرب گورخر،
مي شود شامل را حيواني نقوش درصد ٦٢ حدود )نقش ٣٩٨( بز نقش. 

.قرارمي گيرند روباه و سگ اسب، آن از پس

398

53 50
18

88

38

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

38

بز

سگ

اسب

روباه

نامشخص

سایر



چند نمونه از ساير حيوانات



انسان

تناسلي آلت بر تاكيد با برخي و مردان به مربوط تصاوير اغلب 
 . شودمي ديده زنان از نيز نقوشي بين، اين در ولي است مردانه
 از درصد ٣٦ حدود كه است  ٤٧٦ انساني، نقوش كل تعداد

.مي شود شامل را تصاوير



چند نمونه ديگر از انسان



عالئم و نمادها

را تصاوير از درصد ١٥ كه شده اند ديده بار ١٩٨ مجموعا 
 بيشتر، پيچيدگي  دليل به كار از بخش اين و مي دهند تشكيل

.دارد نيز بيشتري بررسي هاي به نياز



گوناگوني هاي نقش بز

رب ما كه برخوردارند بسياري تنوع از تصاوير اين در بزها 
 اشتند رخ سه يا نيمرخ تصوير نيز و بدن شاخ، شكل مبناي

ايم داده جاي زير گروه ١٢ در را انها



گونه كل و بز ١٢



برخي مفاهيم و صحنه ها

ود با درنظر گرفتن تركيب اجزاي مذكور در صحنه هاي واقعي خ
:دمي توان تصوير چند صحنه يا روايت مختلف را تشخيص دا

صحنه نبرد تن به تن انساني
صحنه نبرد حيوانات با هم
 صحنه شكار
صحنه رقص
صحنه هايي از انسان موسوم به انسان پرنده
انسان هايي با دست هاي رو به آسمان
 انسان هايي با دست هاي باز طوري كه به روايت اهالي، صحنه هاي آب

آوردن به شيوه هاي سنتي از آب انبارها را تداعي مي كند



صحنه نبرد تن به تن انساني



صحنه  نبرد حيوانات با هم



صحنه شكار 



صحنه رقص



صحنه هايي از انسان موسوم به انسان پرنده



انسان هايي با دست هاي رو به آسمان



صحنه آب آوردن به شيوه هاي سنتي از آب انبار



چند نكته و جمع بندي

رهتي به روشن از نگاره ها رنگ تغيير( زمان و تاريخ نگاري(



چند نكته و جمع بندي

نقوش ترسيم مختلف دوره هاي

نگاشت اسطوره( باورها(
جغرافيايي حوزه گستره
فرهنگي حوزه گستره



منابع

 ،سنگ نگاره هاي ارسباران، تهران، پژوهشكده ميراث ١٣٨٤رفيع فر، جالل الدين ،
مردم شناسي

 ،پيدايش و تحول هنر، تهران، نشر برگ زيتون١٣٨١رفيع فر، جالل الدين ،
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