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پژوهشى در ویژگى هاى صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه لرستان

منیره اهرى مصطفوى*1، مهیار اسدى2
1دانشجوى کارشناسى  ارشد رشته نقاشى، گروه نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مجسمه سازى و نقاشى، دانشکده هنرهاى تجسمى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
(تاریخ دریافت مقاله: 99/12/23، تاریخ پذیرش نهایى: 1400/04/07)

چکیده
غار دوشه با سنگ نگاره هایى که قدمت آن ها به حدود دو هزار سال پیش از میالد برمى گردد ازجمله منابع مهم تصویرى هنر 
ایران در استان لرستان به شمار مى رود. دیوارهاى مسطح این غار حامل حدود یکصد و ده نقش سیاه رنگ با موضوع غالب شکار 
و صحنه هاى رزمگاهى است که در آن انسان ها سوار بر اسب و یا به صورت پیاده و اکثراً در حال تیراندازى و جنگیدن ترسیم 
 شده اند. حیواناتى هم چون اسب، بز و حیوانى شبیه به گرگ بر دیوارهاى این غار نقاشى شده است. با توجه به این که این نقوش 
تاکنون به دقت مورد تجزیه  وتحلیل کارشناسان قرار نگرفته است، پژوهش حاضر باهدف تبیین ویژگى هاى تصویرى نقوش این غار 
به طرح این سؤال پرداخت که: سنگ نگاره هاى غار دوشه داراى چه ویژگى هاى بصرى هستند؟ و در راستاى پاسخ به سؤال مذکور، 
با روشى توصیفى- تحلیلى و گردآورى اطالعات از منابع کتابخانه اى، نقاشى هاى این غار از منظر نحوه بازنمایى، رنگ، عمق نمایى، 
حجم پردازى، تناسبات و ترکیب بندى مورد تجزیه  وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان مى دهد نقوش غار دوشه به شیوه 
چکیده نگارى و با ماهیت روایى، با استفاده از ماده سیاه رنگ بر دیوارهاى غار کشیده شده است. تمامى نقوش فاقد حجم پردازى 

بوده و عمق نمایى و عدم رعایت تناسبات در برخى از نقوش قابل  مشاهده است.

واژه هاى کلیدى
سنگ نگاره، غار دوشه، نقاشى پیش از تاریخ، غار نگاره، نقاشى نوسنگى.
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 مقدمه

براساس کاوش هاى صورت گرفته، منطقه لرستان از  دیرباز مسکون 
بوده است. سیر تحول زمان و رویدادهاى مختلف طبیعى، امکان تکامل 
تحول،  این  دلیل  به  آن  ساکنان  و  کرده  فراهم  منطقه  آن  در  را  تمدن 
پیشرفت هایى حاصل نموده و به تدریج با اختراع و ایجاد وسایل و ابزار 
تازه، زندگى کامل ترى را به وجود آوردند. یکى از بخش هاى نسبتًا وسیع 
لرستان، بخش چگنى است. غار دوشه یک اثر تاریخى و طبیعى است 
که در روستاى «کرشوراب» از توابع بخش «چگنى» لرستان قرار دارد. 
در رابطه با غار دوشه، متأسفانه على رغم  در دست بودن تصاویر بسیار، 
پژوهش هاى کمى صورت گرفته و درنتیجه منابع براى پژوهش بسیار 
محدود است. این غار اولین بار توسط «حمید ایزدپناه» کشف شد. او از 
سنگ نگاره هاى این غار عکس گرفته و در جلد نخست کتاب خود با 
عنوان «آثار باستانى و تاریخى لرستان» که در تاریخ تیرماه هزار و سیصد 

و پنجاه منتشر شد به توصیف سنگ نگاره هاى این غار پرداخته است.
روى دیوارهاى مسطح این غار حدود یک صد و ده نقش بارنگ سیاه 
نقاشى شده است. موضوع غالب این آثار شکار و صحنه هاى رزمگاهى 
است که در آن انسان ها سوار بر اسب و یا به صورت پیاده و اکثراً در حال 
تیراندازى و جنگیدن ترسیم شده اند. حیواناتى هم چون اسب، بز و حیوانى 
شبیه به گرگ بر دیوارهاى این غار نقش شده است. نقوش غار دوشه 
ازنظر صورى داراى خصوصیاتى غنى هستند اما تاکنون به دقت، مورد 
تجزیه وتحلیل قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این آثار را با توجه به 
قدمت و اصالتى که دارند، موردمطالعه قرار خواهد داد و سؤال اصلى که 
این مقاله قصد دارد به آن بپردازد از این   قرار است: سنگ نگاره هاى غار 
دوشه داراى چه ویژگى هاى بصرى هستند؟ هدف مقاله حاضر این است 
که با پاسخ به سؤال مطروحه، ویژگى هاى بصرى نقوش غار دوشه را تبیین 
نماید؛ بنابراین در این مسیر پس از ذکر توضیحاتى کلى در باب منطقه 
لرستان و غار دوشه، نخست ویژگى هاى بصرى نقوش را مورد بررسى 
قرار داده و سپس این نقوش را با مؤلفه هایى در زمینه هنرهاى تجسمى 
مورد مطالعه قرار مى دهد. همچنین به دلیل نبود این گونه مطالعات بر 
روى نقوش این غار، امید است این پژوهش موجب شود روى این موضوع 

تحقیقات بیشترى صورت گیرد.
روش پژوهش

مقاله حاضر با روشى توصیفى- تحلیلى و گردآورى اطالعات از منابع 
کتابخانه اى به انجام رسیده و داده هاى آن به صورت کیفى تجزیه  وتحلیل 
شده اند. در این پژوهش از میان110 نقشی که بر دیواره غار دوشه بوده 
است، بر 18 نقش تمرکز شده و ساختار  بصري آن مورد مطالعه گرفته 
باستانى لرستان  نخست کتاب آثار  تصاویر، جلد  این  اکثر  منبع  است. 
ایزدپناه بوده و متأسفانه امروزه بخش اعظمى از نقوش این غار از بین 
رفته است. روند مطالعه نیز اینچنین است که ابتدا سه دسته از نقوش 
شامل حیوانى، انسان و ادوات  جنگى از هم تفکیک شده و سپس هر 
دسته بر مبناى نحوه بازنمایى، حجم پردازى، رنگ، عمق نمایى، تناسبات و 

روایت پردازى تجزیه وتحلیل شده است.

پیشینه پژوهش
براى اولین بار در سال 1348 حمید ایزدپناه موفق به کشف این نقوش 
گردید. ایزدپناه (1350) یافته هاى خود را در سه جلد کتاب با عنوان «آثار 
باستانى و تاریخى لرستان» منتشر کرد. در جلد اول این کتاب توصیف 
مفصلى در رابطه با نقوش غار، تصاویر و تفسیر تصاویر انجام گرفته و 
رویکرد آن صرفًاً معرفى نقوش است. پرفسور مک بورنى1         (1969) در 
این مناطق به حفارى و گمانه زنى پرداخت. در بهار سال (1383) یک 
هیئت باستان شناس از دانشگاه لیژ بلژیک به سرپرستی پرفسور مارسل 
اوت2 جهت بررسی این نقوش به لرستان آمده و از این نقوش بازدید و 
نمونه بردارى کرده اند. مهدى رضایى و سحر شریعت (1391) در مقاله اى با 
عنوان «بررسى علت احیاء هنر صخره اى لرستان در دوران متأخر اسالمى 
با نگاهى به نقوش صخره اى لرستان» ضمن پژوهش در مورد نقاشی هاي 
غار دوشه نتیجه گرفته اند رواج استفاده از تفنگ بر کمیت و کیفیت 
امر نخجیرگرى تأثیر گذاشته و سنگ نگاره ها، روایتگر دالورى هاى این 
دالور مردان است. ایرج اسکندرى (1377) در مقاله اى با عنوان «بررسى 
و تحلیل نقاشى دیوارى- از ماقبل تاریخ تا عصر حاضر (قسمت اول)» به 
بررسى نقوش غارها در اقصى نقاط جهان پرداخته و دریکى از بخش ها، 
این دسته از نقوش را در خاورمیانه و ایران موردبررسى قرار داده است. 
همچنین مباحثى کلى در راستاى آنچه ایزدپناه در کتب خود آورده، بیان 
نموده است. آرمان یعقوب پور (1381) در پایان نامه خود تحت عنوان 
«بررسى نقوش غارهاى لرستان (دوشه، همیان، میرمالس)» با مطالعه روي 
نقوش غار دوشه نتیجه گرفته است که این نقوش بر پایه ذهنیتى کامًالً 
رئالیستى با موضوعاتى که زندگى روزمره آن انسان ها را شکل مى دادند، 
به وجود آمده است و ساده بودن تصاویر حکایت از خام دستى خالق اثر 

داشته و همچنین نمى توان نام مکان مقدس بر غارهاى لرستان نهاد.
مبانى نظرى پژوهش

مطالعه «ویژگى هاى بصرى» سنگ نگاره هاى غار دوشه هدف اصلى 
این مقاله است و از آنجا که در شکل گیرى هر نقش، طرح و تصویرى از 
«عناصر بصرى»3 و «اصول سازماندهى» 4 بهره برده مى شود، تجزیه وتحلیل 

و  این   از  استفاده  چگونگى  بر  مبتنى  سنگ نگاره ها 
 آنها، چهارچوب نظرى این مقاله را تشکیل مى دهد. عناصر 
بصرى از قابلیت اندازه گیرى بهره مند هستند و یکى از اصلى ترین این 
عناصر «خط» بوده که نقش اساسى در نحوه بازنمایى ایفا مى کند. «خط 
داراى انرژى تصویرى فعال و متحرکى است که به یک جهت ادامه دارد 
و نیز قابل اندازه گیرى و سنجش است» (حلیمى،1391: 54) و با مطالعه 
خطوط  مشخصًا  مطالعه  مورد  نمونه هاى  در  حیوانى  و  انسانى  نقوش 
تشکیل دهنده بدن انسان ها و حیوانات حاوى اطالعات خوبى از قبیل 
جهت قرارگیرى، حرکت، نحوه بازنمایى و شبیه سازى هستند. همچنین 
«هر چیزى که دیده شود داراى «شکل» است که عامل عمده در شناسایى 
ذهنى ماست» (ونگ، 1392: 45) و با مطالعه آن نیز مى توان اطالعاتى 
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به دست آورد. عنصر دیگر در مطالعه ویژگى هاى بصرى نمونه هاى مورد 
مطالعه «رنگ» است که بیشترین میزان بیانگرى در میان عناصر بصرى 
را دارد (Ocvirk, 2013: 184) و در تمامى موارد به صورت تخت و 
بدون تنالیته استفاده شده است. از منظر بهره مندى از  و 
 نیز نقوش سنگ نگاره ها مورد مطالعه قرار گرفته و 
 و  در آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و اندازه نقوش 
نسبت به یکدیگر و نسبت به کل ترکیب اثر مورد مطالعه قرار گرفته 
است. عالوه بر ویژگى هاى بصرى مذکور که بخش اصلى چهارچوب 
نظرى مقاله را تشکیل مى دهد، بهره مندى از ویژگى هاى بصرى در راستاى 

«روایت پردازى» نیز مورد توجه بوده است.  
اجتماعات نخستین در ناحیه زاگرس و لرستان

«با بررسى هایى که از سال1343 تا سال 1348 به وسیله هیئت هاى 
علمى دانشگاه هاى رایس5 و کمبریج6 انجام شد، در نقاط مختلف منطقه 
لرستان آثار تمدن از دوره هاى مختلف حجر به دست  آمد. قدیمى ترین 
آثار تمدن سنگى از کوه «همیان» واقع در شمال کوهدشت و بعضى نقاط 
دشت «رومشکان» و نیز از «غار کنجى» واقع در جنوب خاورى دره 
خرم آباد و غارهاى دیگر این دره یافت شد. ابزار مکشوفه از غار «کنجى» 
و غار «همیان» مربوط به دوره «پارینه سنگى» هستند و قشر «مسترى» 
آن ها نزدیک به 40,000 سال تاریخ گذارى شده است. براساس کاوش هاى 
صورت گرفته، منطقه لرستان از دیرباز مسکون بوده است. از ابزار سنگى 
به  دست  آمده، زندگى و نوع معاش مردم دوره حجر لرستان قابل توجه و 
بررسى است. خوراك عمده آنان از گوشت حیواناتى تأمین مى شده است 
که در اطراف اقامتگاه خود شکار مى کردند» (ایزدپناه،1350: 24-23). 
در این جوامع با توجه به تقسیم وظایفى که میان زنان و مردان صورت 
گرفته بوده است، زنان در کنار نگهبانى از آتش و احتماًالً ساخت ظروف 
سفالى، در طبیعت به جمع آورى مواد خوراکى از قبیل ریشه گیاهان و 

میوه هاى خشک مى پرداختند (گیرشمن، 1336: 10- 11).
با توجه به نتایج بررسى هاى صورت  گرفته توسط مک بورنى، تاریخ 
نقاشى هاى غار هاى تنگه «میرمالس» و «همیان» به هزاره دوم قبل از 
میالد تخمین زده شده است. در این نقوش چند نوع حیوان با در نظرگرفتن 
مفاهیم مورد نظر مردمان آن دوران، تصویر شده که به طور مثال به نظر 
مى آید از اسب براى شکار و جنگ استفاده مى شده و این یکى از تجلیات 

است (ایزدپناه،1350:  شده  دیواره غارها نقش  بر  که  است  کاسى  قوم 
33). «در نیمۀ دوم هزاره دوم پیش از میالد،  اقوام هند و ایرانى که 
سواران چابکى بودند در نجد ایران ظاهر مى شوند و به دو بخش مهم 
تقسیم مى شوند. یک شاخه از راه جنوب شرقى به شبه قاره هند رفتند و 
شاخه دیگر از شمال غرب سرزمین ایران پیشروى کردند» (آژند،1390: 
زندگى  و  تبحر  اسب  پرورش  و  سوارکارى  در  آن ها  «اکثر   .(29
هرودوت7 چون  «مورخانى  داشتند»    (چایلد،  1386:   61).  خانه به دوشى 

و استرابو8 این اقوام را کیمریان و سکاها نامیدند» (گیرشمن،     1376 و 
اقامت  لرستان  کوه هاى  در  کیمریان  از  گروهى  «همچنین   .(20  :1385

گزیدند» (آژند،1390: 29).
تحت  تاریخى  معموًالًً  غارها  درباره  صورت گرفته  بررسى هاى  در 
عنوان تاریخ سکونت در غار و تاریخى براى آثار هنرى به دست آمده 
از غار مطرح مى شود که با توجه به صحبت فوق از کتاب ایزدپناه، اکثر 
نقوش غارهاى لرستان به تاریخ دو هزار سال قبل از میالد بازمى گردد. 
همچنین در ارتباط با نسبت دادن این سکونت گاه ها و آثار، با اقوامى 
این گونه  زیرا  داد  دقیقى  نظر  نمى توان  سکاها،  و  آریایى ها  هم چون 
تقسیم بندى ها، خود یک سرى فرضیات مطرح  شده اند و براى استناد دقیق 

مى توانیم از تاریخ به جاى نام اقوام بهره گیریم.
بخش چگنى استان لرستان

آن  مساحت  است.  لرستان  وسیع  نسبتًا  بخش هاى  از  یکى  «چگنى 
به طور تقریب یک هزار و پانصد کیلومترمربع و محدود است از شمال 
به سفیدکوه از جنوب و جنوب خاورى به جادة سراسر و از باختر و 
جنوب باخترى به بخش طرهان و از خاور به محدودة شهر خرم آباد. 
زمین آن نسبت به مساحت کلى این بخش اندك است. بیشتر خاك آن 

کوهستانى است» (ایزدپناه،1350: 237).
غار دوشه

در جنوب دهکده و تنگه «کّرشورآب» واقع در منتهى الیه جنوبى 
بخش چگنى، کوهى موسوم به «دوشه» قرار دارد که در امتداد غربى 
آن دهکده سرخ دم کوهدشت و دنباله شرقى آن به رومشکان و جاده 
سراسرى و آثار پل تاریخى «کلهر» منتهى مى شود. در غرب تنگه دوشه 
در باالى قله کوه (تصویر 1)، غارى قرار دارد که راه اصلى آن بسته شده 
و با گذشت زمان سقف آن به کف غار ریخته و راه فعلى غار از این 
قسمت است. امروزه براى ورود به غار باید از دیوار دومترى غار پایین 
رفت (تصویر 2). ارتفاع غار از کف زمین تا سقف آن حدود پنج  متر 
است و فضاى داخلى آن به شکل دایره اى منظم است که انحناى قسمتى 
از دیواره هاى آن در اثر پیش آمدن دیواره هاى کوه، به هم خورده است. 
بر دیواره هاى مسطح این غار، حدود یک صد و ده نقش مختلف با رنگ 
سیاه نقاشى شده است. در بدنه ى غربى غار دوشه به غیر از نقوش، دو 
کتیبه قرار داشته که یکى از آن ها به طور کامل از بین رفته و دیگرى 
تا حدودى محو شده است. بخشى از کتیبه ى باقى مانده که در پنج سطر 
نوشته شده، به احتمال به خط آرامى9  است (تصویر 7). مهم ترین علتى که 

پژوهشى در ویژگى هاى صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه لرستان

تصویر 1. کوه «دوشه» که غار دوشه در آن واقع شده است.
منبع: (ایزدپناه، 1350: 273)
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موجب سالم ماندن نقوش این غار گشته آن است که در معرض عوامل و 
عوارض طبیعى قرار نداشته اند. در دهانه حفره هاى بیخ غار، استخوان هاى 
پوسیده انسان و حیوان و سفال هاى شکسته دیده شده است. حمید ایزدپناه 
اولین کسى بوده است که از نقوش این غار عکس گرفته و جریان کشف 
آن ها را به اطالع انجمن آثار ملى و اداره کل باستان شناسى رسانیده است 
(ایزدپناه،1350: 243-244).  طى جمع بندى از مطالب گردآورى  شده و به 
گفتۀ دکتر نصراهللا تسلیمى: «به طور رسمى از حضور اقوامى که در منطقۀ 
لرستان سکونت گاه داشتند، بنا بر رفت  وآمدها مى شود یک بازة زمانى  
را بین 8,000 تا 2,000 سال پ.م در نظر بگیریم و بگوییم این نقاشى ها 
مى تواند مربوط به این بازة زمانى باشد؛ اما به نظر مى رسد بنا به شواهدى 
که اشاره  شده است و به دلیل ماندگارى شان و یا سبک سوارکارى که در 
سنگ نگاره هاى غار دوشه وجود دارد، این نقاشى ها مربوط به اواخر این 
بازه ى زمانى باشد؛ نه این که به اقوام اولیه خود لرستان نسبت داده شوند. 
بحث دیگرى که وجود دارد این است که براى تشخیص تاریخ دقیق 
نقاشى ها، طبیعتًا تصویر به تنهایى کفایت نمى کند و باید آزمایش ها کربن 
14 انجام دهند یا پرتونگارى هاى مختلف و کارهاى متفاوتى صورت 
بگیرد تا بتوانند تاریخ دقیق ارائه بدهند» (نصراهللا تسلیمى، گفت وگوى 
شخصى، اردیبهشت1399). درنتیجه مى توان گفت تاریخ سکونت در غار 
دوشه به بازه 8,000 تا 2,000 سال پیش از میالد و تاریخ حدودى نقوش 
کشیده شده بر دیواره غار به حدود 2,000 سال پیش از میالد برمى گردد.
متأسفانه طبق اطالعات موجود، بخش اعظمى از سنگ نگاره هاى غار 
دوشه، براثر گذشت زمان و تخریب هاى گسترده انسانى از بین رفته و 
اکثر مستندات، عکس هایى است که امروزه از این نقوش در دست است. 
بخش اصلى این تصاویر توسط حمید ایزدپناه در جلد نخست کتاب ایشان 

با عنوان «آثار باستانى و تاریخى لرستان» قرارگرفته است.
نقوش غار دوشه

در دوران پیش  ازتاریخ غارها مصرف هاى گوناگونى داشته اند. بعضى 
از غارها به عنوان محل سکونت بودند، بعضى مکان کشتار و براى مدت 
کوتاهى اقامتگاه شکارچیان بوده است. دستۀ دیگر این غارها براى اجراى 
مراسم هاى آیینى و دعا بوده  و جنبۀ سکونت گاهى نداشتند. در رابطه با 
علت شکل گیرى نقوش غار دوشه هنوز اطالع دقیقى از وضیعت استفاده 
این غار در آن دوران در دست نیست اما با توجه به مشاهدات تصویرى، 
به نظر مى سد ساکنین اولیه لرستان به منظور تصویرکردن شرایط عادى 

زندگى خود، این نقوش را برروى دیوارهاى غار دوشه که به شکل دایره اى 
منظم با دیواره هاى مسطح است، شکل داده اند. این نقوش که به سه بخش 
انسانى، حیوانى و ادوات جنگى تقسیم مى شوند، شامل صحنه هاى شکار، 

شکارچیان سواره و پیاده، بز کوهى و گرگ هستند.
«آنچه کار هنرمندان اعصار مختلف را به هم پیوند مى دهد تشابه 
کلى روشى است که آنان براى بیان مقاصدشان به کار مى بردند. تصویرگر 
پیشاتاریخى طبیعت نگار نبود و اساسًا گرایشى به تقلید از ظواهر عینى 
اشیاء و موجودات نداشت. او براى رسانیدن مفهومى خاص به نمایش 
چند ویژگى اساسى و بازشناختنى از چیزها بسنده مى کرد. بدین سان، 
پدیده هاى واقعى برحسب ذهنیت تصویرگر به نشانه هاى رمزى تبدیل 
مى شوند. این روش را چکیده نگارى10 مى نامند که ساده سازى شکل ها و 
اغراق و تحریف صورى از ملزومات آن است. درروند کاربست این روش 
بود که مجموعه اى از قراردادهاى تصویرى براى بیان مضمون هاى معین 
شکل گرفت و از دوره اى به دورة دیگر رسید» (پاکباز،1390: 17). نقوش 
غار دوشه بارنگ سیاه بر سطح سنگ کشیده شده اند. در نقوش مناطقى 
، با نقرکردن و  هم چون، نقوش صخره اى کردستان و یا نقوش 
حک کردن روى سنگ، نقش موردنظر خود را به وجود مى آوردند، 

اما در مورد نقوش غار دوشه، همانند برخى نقوش صخره اى 
اصفهان فقط با گذاشتن رنگ  بر سطح سنگ، دست به ایجاد نقش زده اند. 
«به طور کلى این نقوش روشن تر از نقوش تنگه «میرمالس» و «چالگه 
شله همیان»، در کوهدشت است و احتماالًً قدمت آن ها را ندارد. تمامى 
نقوش دوشه بارنگ سیاه نقاشى شده درصورتى که نقوش میرمالس و 
همیان بارنگ هاى سیاه و قرمز و یک نقش نیز بارنگ زرد نقاشى شده 
است» (ایزدپناه، 1350: 250). طى بررسى نحوه بازنمایى نقوش غار دوشه 
به نظر مى رسد براى مصورسازى نقوش به بافت طبیعى سنگ توجه 
خاصى نشده و بافتى که زیر برخى نقوش وجود داشته آگاهانه نبوده و 
تصادفى رخ داده است. تمامى نقوش غار دوشه تک رنگ، تخت، سیاه و 
یک دست11 هستند و در نتیجه در این نقوش چیزى تحت عنوان عنصر

وجود ندارد.
تجزیه  وتحلیل صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه

1. نقوش انسانى
این دسته از نقوش ازنظر تعداد نسبت به نقوش حیوانى در اکثریت 
هستند (تصویر 12). با بررسى سنگ نگاره هاى غار دوشه، مى توان به جنبه 
روایى این نقوش پى برد. هر بخش روایتگر داستانى از شکار و یا جنگ 
است و روایتى میان انسان ها و روابط آن ها با حیوانات به تصویر آمده 
است. در این سنگ نگاره ها بیننده تحت تأثیر احساسات درونى اشخاص 
تصویرشده قرار مى گیرد به خصوص درصحنۀ رزمگاه (تصویر12) که 
کامًالً داراى جنبه روایى است. انسان ها در سنگ نگاره هاى غار دوشه 
بیشتر شکارچى هستند و سوار بر اسب یا پیاده در حال شکار بز کوهى 
تصویر شده اند. افرادى نیز در حمله به انسانى و کشتن شخصى کشیده 
شده اند. در میان نقوش، گاه نقش منفرد سوارى به ظاهر شکارچى و گاه 
تصویر تعدادى انسان که با آرایشى خاص ایستاده اند را شاهدیم. در (تصویر  تصویر 2. دهانه غار دوشه که به داخل آن فروریخته است. منبع: (مرادى، 1392)
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4) سمت راست دو انسان نیزه به دست ایستاده اند.
نحوه بازنمایى: انسان ها در این نقوش به شیوه ى چکیده نگارى کشیده 
شده اند. هنرمند با دورى از طبیعت پردازى صرف و با خالصه سازى برخى 
عناصر، دست به طراحى فیگورها با خصوصیاتى منحصربه فرد زده است. 
فیگورهاى انسانى غار دوشه با خطوطى حالت نما و ساده که صرفًاً حجم 
کلى اعضا را نشان مى دهد، کشیده شده اند. این فیگورها داراى ویژگى هایى 
هستند که آن ها را از دیگر فیگورهاى انسانى بر سطوح سنگى متمایز 
مى کند. به عنوان  مثال در سنگ نگاره هاى تیمره که داراى نقوش متعددى 
از فیگورهاى انسانى و حیوانى است، شاهد انواع فیگور انسانى هستیم که 
برخى از آن ها به ساده ترین حالت خطى ترسیم  شده اند، یعنى یک خط 
باریک براى نشان دادن بدن، چند خط کوچک براى نشان دادن دست ها و 
پاها و یک سر و در طراحى فیگورهاى دیگر نوعى دفرماسیون به وجود 
آمده است. طى این بررسى هاى تصویرى درمى یابیم، فیگورهاى انسانى غار 
دوشه اندکى به واقعیت نزدیک هستند و درکشیدن آن ها به حجم کلى 
بدن، دست ها و پاها پرداخته  شده است. شکل پاهاى اکثر افراد ایستاده 
هشتى شکل بوده و غالب نقوش انسانى در اندازه اى بین 6 تا 8 سانتى متر 
کشیده شده اند. آنچه در بررسى ها به نظر مى رسد پیکر انسان ها ممکن 
است با لباس طراحى  شده باشند، همچنین ادواتى چون تیردان بر پشت 
 دارند و در تصویرى به نظر کاله خودى بر سر داشته است (تصویر   3). در 
این نقوش، جنسیت افراد به درستى قابل تشخیص نیست و به نظر مى رسد 
همه افراد مردانى شکارچى و رزمنده هستند. تناسبات آناتومى حدوداً 
به طور درستى رعایت شده و مى توان گفت طرز قرارگیرى پا یا کفش 

آن ها، جهت قرارگیرى آن ها را نشان مى دهد. با توجه به این امر اکثر 
نقوش انسانى احتماًالً به صورت سه          رخ و جهت پاها به چپ، راست 
و یا هردو طرف کشیده شده است. نقوش انسانى در غار دوشه، داراى 
نوعى حرکت هستند. در این نقوش انسان ها با فیگورهاى متفاوتى کشیده 
شده اند. جمع کثیرى از آن ها را مبارزان و شکارچیان سوار بر اسب و 
پیاده تشکیل داده اند و مابقى افراد جناح روبه رو هستند که یا موردحمله 
قرارگرفته ، مرده اند، یا از خود یا افراد خود در برابر حمله دفاع مى کنند 
بررسى  با  ایستاده اند.  آماده باش  به صورت  مى رسد  نظر  به  نیز  وعده اى 
جهت قرارگیرى نقوش انسان ها درمى یابیم درصحنه هایى که در آن  یک 
سوارکار تصویر شده است (تصاویر 3، 13، 14، 15 و20) به جز یک 
مورد (تصویر15) جهت قرارگیرى آن ها به سمت مشرق است. همچنین 
درصحنه ى بزرگى هم چون رزمگاه در تصویر (   12) با سطحى 55×80 
سانتى متر که 18 سوار در آن نقش شده اند تا جایى که مشخص است دو 

تا از سوارکارها به سمت مشرق و مابقى به سمت مغرب قرار دارند.
رنگ: در این نقوش از ماده اى سیاه  رنگ استفاده  شده و اطالعى از 

مواد تشکیل دهنده آن در دست نیست.
عمق نمایى: فیگورهاى انسانى در (تصاویر 9 و 12) با در نظرگرفتن 
سایز یکى از افراد به عنوان معیار، داراى نوعى تغیر در اندازه هستند و این 
بزرگ و کوچک کشیده شدن فیگورها هم مى تواند براساس برترى، شبیه 
به پرسپکتیو مقامى بوده و هم مى تواند نشان دهنده کوچکى و بزرگى سنى 
افراد باشد. در بررسى (تصویر5) مشخص مى شود 9 انسان سالح به دست، 
آرایشى نظامى گرفته اند و فیگورها از راست به چپ تصویر داراى نوعى 

پژوهشى در ویژگى هاى صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه لرستان

تصویر 5. غار دوشه، نقش 9 نفر که هر یک کمانى در دست دارند در حالت تیراندازى، 
اندازه 8×18 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 277)

تصویر 6. غار دوشه، نقش یک سگ شکارى در حال حمله به سه گوزن،
اندازه 12×28 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 278)

تصویر3. غار دوشه، نقش یک سوار که تیر و کمان بدوش چپ انداخته،
اندازه 8×9 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 275)

تصویر 4. غار دوشه، نقش دو نفر پیاده تیر و کمان به دوش به فاصله 4 سانتى متر از هم، 
اندازه هر یک 7×23 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 276)
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عمق نمایى شده اند، به نحوى که دو نفر سمت راست تصویر کمى بزرگ تر 
از افراد وسط تصویر و سمت چپ کشیده شده اند. در این تصویر جهت 
قرارگیرى فیگورها به سمت مغرب است. به همین ترتیب این گونه تغیر 
اندازه در نقوش انسانى، نوعى عمق نمایى را در ذهن انسان متبادر مى سازد.

حجم پردازى: در تصاویرى که شامل نقش انسان هست، با وجود 
بدن  اعضاى  کشیدن  براى  هستند،  مختلفى  حاالت  در  فیگورها  آنکه 
بدون  و  تخت  نقوش  رنگ  و  نداشته  وجود  رنگى  تنالیته  هیچ  گونه 
سایه روشن بر سطح سنگ گذاشته  شده است. در نقوش انسانى به حجم 

فیگورها پرداخته نشده است.
تناسبات: طى بررسى تناسبات میان فیگورهاى انسانى، حیوانات و 
ادوات جنگى مى توان نتیجه گرفت انسان ها با تناسبات متفاوتى کشیده 
شده اند. با توجه به تصویر (12) در باالى نقوش، چند گرگ دیده مى شود 

که حدوداً دو تا سه برابر اندازه انسان کشیده شده اند. کمى پایین تر نیز، 
یک بز در ابعادى حدود 2 تا 3 برابر انسان ها کشیده شده است. با گذشت 
از آن نقوش، در مرکز صحنه رزمگاه، تعداد زیادى از افراد سواره و پیاده 
هستند که تناسبات آن ها با اسب ها و بزهایى که اطرافشان است، صحیح 
است. در قسمت تحتانى صحنه رزمگاه، انسان هاى سواره و پیاده به نسبت 
انسان هاى کشیده شده در مرکز تصویر، داراى تناسبات بزرگ ترى هستند. 
همچنین در تصویر (   9) که در آن نقش دو انسان و سه بز به تصویر درآمده 
است، شاهد تغیر تناسبات واقعى میان اندازه انسان ها و بزها هستیم. یکى 
از بزها دو برابر انسان بزرگ، کشیده شده است و جلوى او یک انسان 
بسیار کوچک به تصویر آمده است. با مشاهده و بررسى تصویر (   19) 
درمى یابیم تصویر انسان سوار بر اسب در میان تعدادى از بزها از تناسبات 
واقعى پیروى نکرده است. تصویر انسان به نسبت اسب، بسیار کوچک 

تصویر 9. غار دوشه، نقش دو نفر در حال تیراندازى
به دو گوزن، منبع: (ایزدپناه، 1350: 281)

تصویر 10. غار دوشه، نقش دو حیوان شبیه سگ به دنبال هم،
اندازه 6×10 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 282)

تصویر 11: غار دوشه، نقش حیوانى شبیه سگ، در حال دویدن، 
اندازه 8×12 سانتى متر، منبع: (ایزدپناه، 1350: 283)

تصویر 12. (چپ): غار دوشه، صحنۀ رزمگاه، اندازه 50×80 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 
284)؛ (راست): غار دوشه، بخشى از صحنه رزمگاه. منبع: (غار دوشه، 1392)

تصویر 7. غار دوشه، قسمتى از کتیبه در پنج سطر،
اندازه 7×10 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 279)

تصویر 8. غار دوشه، نقش سوارى که با نیزه به دو نفر پیاده حمله ور شده است
و یکى از پیاده ها بر زمین افتاده است. منبع: (ایزدپناه، 1350: 280)
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کشیده شده و سه بز از چهار بز اطراف آن ها، همانند اسب، چند برابر 
انسان کشیده شده اند.

پراکنده  ترکیب بندى  دوشه  غار  تصاویر  بعضى  در  ترکیب بندى: 
مشاهده مى شود، یعنى بین عناصر نمى توان هیچ نسبت هندسى برقرار کرد 
و نقاش قبل از شروع کار، هیچ ترکیب بندى هندسى را مدنظر نداشته 
است (تصویر 12). همچنین در بعضى از تصاویر ترکیب بندى مثلثى وجود 
دارد و آنچه مشخص است عناصر در غالب یک شکل مثلث نقش شده اند 
(تصویر 8). برخى دیگر از تصاویر (تصویر 5) داراى نوعى ترکیب بندى 
منسجم است، یعنى نقاش تمام عناصر بصرى را در نقطه اى به صورت 

متمرکز قرار داده است.
2. نقوش جانورى

 ، این دسته از نقوش تنها سه نوع حیوان را نشان مى دهد که شامل 
 و  است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که 
یک تصویر توسط ایزدپناه  نامیده شده ولى آنچه مشخص است، 
این تصویر را نیز مى توان زیرمجموعه نقش بز قرارداد. همچنین ایشان 
نقشى که نگارنده از آن به عنوان  نام مى برد را،  نامیده اند و 
بعضى را گوزن و  در بعضى مواقع، در میان نقوش مربوط به 
بعضى را  نام گذارى کرده اند که نگارنده همه این دسته را مربوط به 

نقش  (بز کوهى) مى داند.
2-1. نقش بز کوهى: نقش این حیوان جزء نقوشى است که در همه 
اعصار و مکان ها به وفور کارشده است. در میان این نقوش (تصاویر6، 9، 

12 و 19) داراى جنبه روایت پردازانه هستند. در نقوش غار دوشه نقش 
بز درصحنه هاى شکارگاهى به وفور دیده مى شود.

درمى یابیم  دوشه  غار  سنگ نگاره هاى  بررسى  با  بازنمایى:  نحوه 
تصویر یک یا چند بز کوهى درصحنه هاى متعدد، همراه گرگ و یا 
انسان هاى شکارچى سواره و پیاده تصویر شده اند. بزهاى سنگ نگاره هاى 
غار دوشه نیز، به صورت چکیده نگارى تصویر شده اند و براى نشان دادن 
بدن بز از یک خط افقى که سرى ساده و دوشاخ بزرگ دارد استفاده شده 
است. پاهاى بز به صورت زوج در دو طرف بدن تصویر شده و هر چهار 
عدد آن ها قابل رؤیت است. در برخى نقوش بدن و سر بز به صورت نیم رخ 
(تصویر 19) و در برخى تصاویر دیگر بزها با بدن نیم رخ و سر از روبه رو 
و تمام رخ مصور شده اند (تصویر 12). در تصویر (17) یک حیوان تصویر 

شده که به نظر نگارنده بزى در حال پرش است.
که  استفاده شده  سیاه رنگ  ماده اى  از  بز،  نقوش  طراحى  در  رنگ: 
امروزه اطالعى از ترکیبات آن در دست نیست اما از نظر بصرى این 

رنگ سیاه است.
عمق نمایى: در این نقوش، زمانى که تصویر بز منفرداً استفاده  شده 
نمى توان راجع به عمق نمایى اظهارنظر کرد. اّما در صحنه هایى که در آن 
به شکارگاه پرداخته شده و تجمع نقوش حیوانى وجود دارد، مشخصًا با 
تغیر اندازه روبه رو هستیم (تصاویر 9، 12 و 19). درنتیجه مى توان گفت 

به واسطه این تغیر اندازه، نوعى عمق نمایى در تصویر قابل  مشاهده است.
حجم پردازى: در بررسى تصاویرى که در آن ها به نقش بز پرداخته  

پژوهشى در ویژگى هاى صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه لرستان

تصویر 13. غار دوشه، نقش یک نفر سوار بر اسب که به پیاده اى 
حمله ور شده است و پیاده دیگر بر زمین افتاده.

منبع: (ایزدپناه، 1350: 285)
تصویر 14. غار دوشه، سوارى کمان بدوش در حال رفتن به طرف شرق، 

اندازه 9×13 سانتى متر.  منبع: (ایزدپناه، 1350: 286)

تصویر 15. غار دوشه. سوارى کمان به دوش در حال رفتن به 
سمت غرب. منبع: (غار دوشه، بى تا)

تصویر 16. (راست): غار دوشه، نقش یک گوزن و یک شکارچى. منبع: (ایزدپناه، 1350: 287)؛ 
(چپ): غار دوشه، بخشى از تصویر سمت راست. منبع: (گالرى نقاشى پنج هزار ساله، 1392)
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شده است درمى یابیم با آنکه تصاویر از نیم رخ تصویر شده اند، پاهاى جلو 
و عقب، پاهاى نزدیک تر و دورتر ازنظر رنگى هیچ تفاوتى ندارند و تمامًا 
با یک تنالیته نقاشى شده اند. درنتیجه در این نقوش حجم پردازى دیده 

نمى شود و رنگ ها تخت و دوُبعدى برسطح دیوار غار گذاشته  شده اند.
تناسبات: طى بررسى نقوشى که شامل نقش بز هستند، درمى یابیم این 
نقوش از تناسبات درستى تبعیت نکرده اند. در تصویر ( 6) نقش بزها در 
اطراف نقش گرگ داراى تناسبات واقعى نبوده و بزها بسیار کوچک تر 
از گرگ تصویر شده اند و به غلبه گرگ بر بزها اشاره  شده است. در 
تصویر (  9) یکى از بزها از انسان بزرگ تر تصویر شده و این اتفاق را در 
تصاویر (  16 و 19) نیز شاهدیم که در آن بزها چندین برابر انسان به 
تصویر درآمده اند. در تصویر (    12) صحنه رزمگاه، غیر از حدوداً دو مورد 
که بزهایى با اندازه بزرگ ترى نسبت به اِِشل انسانى کشیده شده اند، بقیه 

بزها با تناسبات درست تصویر شده اند.
داراى  هستند،  بز  نقش  شامل  که  سنگ نگاره هایى  ترکیب بندى: 
ترکیب بندى هاى گوناگونى است. در تصاویر (9، 12، 16 و 19) نقوش 
حیوانى و انسانى به صورت متمرکز درجایى از سطح دیوار غار نقش شده 
و داراى ترکیب بندى منسجمى هستند. همچنین در تصویر (   19) نقش یک 

بز در حال پرش ترکیب بندى پویایى را به وجود آورده است.
2-2. نقش اسب: با بررسى نقوش درمى یابیم در تصاویر (8، 12 و19) 
اسب در تمام نقوش غار  به  نوعى روایت پردازى، پرداخته  شده است. 
دوشه به عنوان مرکب براى انسان ها که یا به صورت تک نقش (تصاویر 
3، 14، 15، 18 و20) و در دیگر نقوش در حال جنگ یا شکار کشیده 

شده است.
نحوه بازنمایى: اسب هاى تصویر شده در غار دوشه به صورت چکیده 
نگارى تصویر شده و براى نشان دادن بدن اسب از یک خط افقى که 
اسب  پاهاى  است.  استفاده  شده  دارد  کوچک  گوش  دو  با  ساده  سرى 
به صورت زوج در دو طرف بدن تصویر شده و هر چهار عدد آن ها قابل 
 رؤیت بوده، در آخر یک  دم بلند هاللى شکل براى اسب کشیده اند. در 
اکثر نقوش دهنه اسب به دست سوار ترسیم  شده است. در کلیه نقوش این 

غار اسب ها به صورت نیم رخ تصویر شده اند.
رنگ: نقوش غار دوشه با ماده سیاه رنگى بر سطح سنگى دیواره این 

غار کشیده شده اند و نقش اسب نیز به رنگ سیاه است.

عمق نمایى: در تصویر (8)  یک اسب و سوار به جهت مشرق کشیده 
شده و جلوى آن ها دو نفر پیاده، بزرگ تر از اندازه فیگور سوار بر اسب 
ترسیم شده اند. همچنین در تصویر (19) که سوارى در میان تعدادى بز نقش 
شده، دو بز با اندازهاى بزرگ تر از اسب کشیده شده است. به واسطه این 

تغیر اندازهها مى توان گفت این نقوش دارى عمق نمایى هستند.
حجم پردازى: در بررسى نقوش اسب درمى یابیم در   آن ها حجم پردازى 
دیده نمى شود. به طورى که در پاهاى نزدیک تر و دورتر این نقش هیچ گونه 
سایه پردازى،  بدون  و  تخت  نقش  کل  و  نرفته  به کار  رنگى  تنالیته 

رنگ آمیزى شده است.
تناسبات: در تصویر (18) یک اسب و سوار نقش شده اند که با در 
نظر گرفتن اندازه واقعى میان اسب و انسان، اسب بسیار بزرگ تر از سوار 
به تصویر درآمده است. همچنین در تصویر (19) اسب و سوار در میان 
بزها تصویر شده اند و اندازه اسب و چند عدد از بزها متناسب با اشل 
انسانى، بسیار بزرگ تصویر شده است. درنتیجه مى توان گفت در این 

نقوش از تناسبات درست پیروى نشده است.
اسب  تاختن  حال  در  سوار  یک   (20) تصویر  در  ترکیب بندى: 
از  گرفته،  خود  به  اریب  حالتى  این که  دلیل  به  و  درآمده  تصویر  به 
ترکیب بندى پویایى برخوردار است. در تصاویر (8، 12، 13 و 19) در 
هرکدام به صورت مجزا مجموعه اى از نقوش حیوانى و انسانى همچنین 
نقش اسب، بر سطح دیوار غار به صورتى منسجم نقش شده و ترکیب بندى 

منسجمى را به وجود آورده اند.
2-3. نقش گرگ: به نظر نگارنده نقش حیوانى که ایزدپناه از آن 
به عنوان سگ نام برده اند، متعلق به گرگ است. در نقوش غار دوشه از 
نقش گرگ به نسبت دیگر نقوش کم تر استفاده شده است. در بررسى 
نقوش در تصاویر (6 و 12) ما شاهد روایت پردازى در نقوش هستیم. نقش 
گرگ در موضوع شکارگاهى به خصوص در حالت شکار بز به تصویر 

آمده است.
نحوه بازنمایى: با استناد به تصاویر (10،6، 11 و   12) جهت قرارگیرى 
گرگ ها به سمت مشرق کشیده شده است. گرگ هاى تصویر شده در غار 
دوشه به صورت چکیده نگارى تصویر شده اند، همچنین براى نشان دادن 
بدن گرگ از یک خط افقى با نشان دادن سروگوش ها و پوزه اى با دهان 
باز و در انتها، دمى بلند که به باال برگشته تصویر  شده است. پاهاى 

تصویر 17. غار دوشه، نقش یک خرگوش، اندازه 5×7 سانتى متر.
منبع: (ایزدپناه، 1350: 288)

تصویر 18. غار دوشه، نقش یک سوار در حال حرکت به جانب مشرق، 
اندازه 11×14 سانتى متر. منبع: (ایزدپناه، 1350: 289)



23

گرگ به صورت زوج در دو طرف بدن کشیده شده و هر چهار عدد 
آن ها قابل رؤیت است. در تصویر (11) که دیتیلى از صحنه رزمگاه است، 
گرگ یکى ازپاهاى جلوى خود را به طرف باال و پوزه خود آورده است. 

در کلیه نقوش گرگ ها به صورت نیم رخ تصویر شده اند.
رنگ: در این نقوش از ماده اى سیاه رنگ استفاده  شده است.

عمق نمایى: با بررسى تصویر (12) درصحنه رزمگاه، درمى یابیم سه 
گرگ بزرگ در باالى صحنه تصویر شده اند و این تفاوت اندازه میان 
آن ها و تصاویر پیرامون هم چون نقوش شکارگاهى و صحنه هاى رزم 

بیانگر عمق نمایى در این تصویر است.
حجم پردازى: در نقوش گرگ هیچ گونه تنالیته رنگى براى نشان دادن 
حجم بدن و اعضاى دور و نزدیک آن به کار نرفته و رنگ ها تخت و 
دوُبعدى هستند (تصاویر10،6 و11). درنتیجه در نقوش گرگ هیچ گونه 

حجم پردازى دیده نمى شود.
تناسبات: طى بررسى نقوش درمى یابیم در تصویر (6) یک گرگ 
در اندازه بزرگ در میان چند بز که با توجه به تناسبات واقعى بسیار 
کوچک کشیده شده اند، به تصویر درآمده است. این تفاوت اندازه در 
نقش گرگ با دهانى باز، غلبه او بر بزها را نشان مى دهد. در تصویر (12) 
چند گرگ بزرگ در باالى صحنه رزمگاه نقش شده اند که با توجه به 
تناسبات میان اندازه این موجودات با انسان ها و دیگر حیوانات، گرگ ها 
با اندازه اى بسیار بزرگ کشیده شده اند و غلبه و برترى آن ها بر صحنه 

تصویر شده در پایین را نشان مى دهد.
ترکیب بندى: در تصویر (6) شاهد ترکیب بندى متمرکز و منسجم با 

نقش مرکزى گرگ هستیم.
3. نقوش ادوات جنگى

در سنگ نگاره هاى غار دوشه متناسب با موضوع اکثر آن ها، انسان ها 
با ادوات و سالح هایى کشیده شده اند. وسایلى چون تیردان (تصویر3)، 
نیزه و وسیله اى  مثل  ابزارى  ابزارهایى هم چون شمشیر، کمان،  بعضى 
براى پرتاب تیر (تصویر 9) از وسایل آنان است. با بررسى نقوش این 
غار درمى یابیم، یکى از مؤثرترین عوامل در نشان دادن جنگ و نزاع 
و یا صحنه هاى شکار، مصورکردن ادوات جنگى است. در همین راستا 
تصاویر داراى خصلت روایت پردازانه هستند. نقوش این غار با توجه به 
ادوات جنگى، به جنگ و نزاع و یا صحنه هاى شکارگاهى و رزمگاه 

مربوط مى شوند.
نحوه بازنمایى: در نقوش این غار ادوات جنگى یا در حال استفاده 

هستند و یا همانند تیردان بر پشت فرد کشیده شده اند.
رنگ: در تصویر کردن نقوش ادوات از ماده سیاه رنگى استفاده  شده 

است.
عمق نمایى: در تصویر (5) که در آن 9 فیگور با آرایشى نظامى در 
حال تیراندازى مى باشند، این فیگورها به علت تغیر اندازه، عمق نمایى را 

پژوهشى در ویژگى هاى صورى سنگ نگاره هاى غار دوشه لرستان

جدول 1. تجزیه وتحلیل بصرى سنگ نگاره هاى غار دوشه.

تصویر 19. غار دوشه، نقش شکارگاهى که در آن چهار گوزن و یک 
سوار تیرانداز دیده مى شود. منبع: (ایزدپناه، 1350: 290)

تصویر 20. غار دوشه، نقش یک سوار در حال تاختن.
منبع: (ایزدپناه، 1350: 291)
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به وجود آورده اند و این مورد درباره اندازه وسیله اى که براى تیراندازى 
در دست دارند نیز صدق مى کند.

حجم پردازى: در نقوش تیروکمان، نیزه، تیردان و ابزار تیراندازى، 
هیچ گونه تنالیته رنگى دیده نمى شود و ابزارآالت تخت و بدون سایه روشن 

کشیده شده اند. درنتیجه در این نقوش حجم پردازى وجود ندارد.
تناسبات: در تصویر (8) سوارى نیزه به دست را نشان مى دهد که 

اندازه نیزه متناسب با اندازه انسان، بزرگ تر کشیده شده است.
ترکیب بندى: با بررسى نقوش (تصاویر 5، 8، 12و 13) و توجه به 
در  گفت  مى دهد، مى توان  نشان  دست فرد  در  را  نیزه  که  اریبى  خط 
ترکیب بندى حالتى از پویایى و تحرك به وجود آمده است. همچنین 
و  شکل گرفته  غار  دیوار  بر  منسجم  به صورتى  نقوش  این  از  یک  هر 

ترکیب بندى منسجمى را ایجاد کرده اند.
نتیجه گیرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در غار «دوشه» حدود یک صدوده نقاشى با رنگ سیاه بر دیوارة 
غار تصویر شده است. موضوع اصلى این نقاشى ها شکار و صحنه هاى 
رزمگاهى است و در آن انسان ها سوار بر اسب و پیاده، با ابزارآالت 
جنگى به حمله و شکار پرداخته اند. همچنین حیواناتى چون اسب، بز و 
گرگ در این سنگ نگاره به تصویر کشیده شده اند. مطابق آنچه در سؤال 
تحقیق پیرامون ویژگى هاى بصرى سنگ نگاره هاى غار دوشه طرح شده 
از منظر نحوه بازنمایى، حجم پردازى، رنگ،  بود، نقاشى هاى این غار 

عمق نمایى، تناسبات و روایت پردازى  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان مى دهد این نقاشى ها از منظر بازنمایى به روش 
چکیده نگارى، با رنگ سیاه بر دیواره هاى مسطح غار، به صورت تخت 
و دوُبعدى تصویر شده  و فاقد حجم پردازى هستند. در اکثر این نقوش 
از تناسبات واقعى تبعیت نشده و تنها در مواردى هم چون نقش اسب، 
گرگ و کمان با رعایت تناسبات روبه رو هستیم. عمق نمایى و ُبعدنمایى 
نقوش  میان  در  و  بوده  مشاهده  قابل  انسانى  نقوش  کلیه  مورد  در  نیز 
حیوانى فقط در مورد نقش بز اتفاق افتاده است. یکى از ویژگى هاى اصلى 
سنگ نگاره هاى غار دوشه، جنبه روایتگرى نقوش است که در هر سه 
دسته نقوش مورد مطالعه قابل مشاهده است. در برخى صحنه هاى نقوش 
غار دوشه به خصوص صحنه رزمگاه، بیننده شاهد تصاویرى است که در 
آن داستانى از جنگ، نحوة جنگیدن و دفاع افراد مورد هجوم قرارگرفته، 
دیده مى شود. نکته حائز اهمیت این است که طى اظهارنظرهاى صورت 
گرفته، بخش اعظم این نقوش امروزه تخریب  شده و اثرى به جز تصاویر 
از آن ها باقى نیست. همچنین دربارة تاریخ حدودى این سنگ نگاره ها (نه 
صرفًاً تاریخ سکونت در غار) طى بررسى ها مى توان اظهار کرد، نقوش غار 
دوشه در حدود 2,000 سال پیش از میالد شکل گرفته اند. این تصاویر 
به نوبۀ خود شگفت انگیز بوده و هنوز جاى تحقیق و پژوهش گسترده و 
عمیقى دارند. با توجه به این که الحمدهللا در کشور ایران به دلیل قدمت 
و غنى بودن فرهنگ، این گونه آثار به وفور یافت مى شود، امید است اوًال 
در نگهدارى آن ها و سپس در انجام پژوهش هاى دقیق و عمیق مرتبط با 
این گونه آثار فرهنگى باستانى، تالش شده و شاهد یافته ها و اطالعات 

جدیدى در مورد این آثار باشیم.
پى نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mac Borni.                             2. Marsel Uot.
3. Visual Elements.
4. The Principles of Organization.
5. Rice University.                      6. University of Cambridge.
7. Herodotus.                              8. Strabo.

9.  مطابق نظر بهرام فره وشى این خط آرامى است.
10. Stylization.                           11. Silhouette .
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According to the excavations, Luristan region has 
been inhabited for a long time. The evolution of time 
and various natural events have enabled the evolution 
of civilization in that region and its inhabitants have 
made progress due to this evolution and gradually 
created a more complete life by inventing and creat-
ing new tools and instruments. Early Iranian plateau 
in the Zagros region, we can name the lithographs 
of stone shelters in Luristan region such as Humi-
an, Mir Molasses and  Dusheh Cave. Among them, 
Dusheh Cave with lithographs that are about two 
thousand years old, has been studied in this article. 
Dusheh Cave is a historical and natural monument 
located in the village of “Karshorab” in the “Chegni” 
section of Luristan. Regarding Dusheh Cave, unfor-
tunately, despite the large number of images avail-
able, little research has been done and as a result, 
resources for the present study are very limited. This 
cave was fi rst discovered by “Hamid Izadpanah”. He 
took photographs of the lithographs of this cave and 
in the fi rst volume of his book entitled “Ancient and 
historical monuments of  Luristan” which was pub-
lished in July 1353, he described the lithographs of 
this cave. On the fl at walls of this cave are painted 
about one hundred and ten black carvings. Most of 
the cave motifs depict people fi ghting and hunting 
and animals on the battlefi eld. In them, humans are 
depicted on horseback or on foot, mostly shooting 
and fi ghting. Animals such as horses, goats and wolf-
like animals are engraved on the walls of this cave. 
Also, this cave has two inscriptions, which today is 
half of an inscription that remains. Considering the 
main purpose of this article, which was to explain the 
formal features of the lithographs of Dusheh Cave, 
the question is as follows: What are the visual char-
acteristics of the lithographs of Dusheh Cave? The 
present study is qualitative in nature and will analyze 
the data with a descriptive-analytical method and 

collecting information from library sources. The re-
sults of this research show that the designs of Dusheh 
cave have been drawn on the walls of the cave in an 
abstract and narrative manner. In some of these mo-
tifs, we see depth and distortion of proportions. Also, 
the color in all the works is black and no volume has 
been done in the pictures. One of the main features 
of the lithographs of Dusheh Cave is the narrative 
aspect of the designs. In some scenes of Dusheh cave 
motifs, especially the battlefi eld scene, the viewer 
sees images in which a story of war, how to fi ght 
and defend the attacked people can be seen. Another 
motif is the role of the mountain goat, which has 
been widely used in diff erent periods, and in these 
petroglyphs, they have been drawn in profi le and in 
a picture with a profi le body and an all-red head. The 
important point is that during the comments made, 
most of these motifs have been destroyed today and 
no trace of them remains except some images.
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