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تحلیلی بر ماهیت نقاشیهای غاری پیش از تاریخ اروپا
یوسف منصورزاده

*

عضو هیئت علمی و مدیر گروه موزهداری مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/12/6 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/15 :

چکیده

یکی از شگفتانگیزترین کشفیات مربوط به گذشته انسان ،کشف نقاشیهای غاری بود که در اواخر قرن نوزده میالدی
اتفاق افتاد و جامعهی علمی و هنری را با موضوع جدید تحت عنوان هن ِر پیش از تاریخ درگیر نمود .از زمان کشف این آثا ِر
ش��گفتانگیز ،نظریههای متعددی از سوی متخصصان گوناگون دربارهی چرایی آنها ارایه گردیده است که هر کدام از آنها با
نگاه تخصصی خود توانس��تهاند تفس��یری از آن آثار ارایه نموده ،و پژوهشگران حوزههای مختلف علمی را به چالش بکشانند.
این تحقیق تالش میکند نظریههایی را ک ه از زمان کشفشان این آثا ر در محافل علمی مورد بحث قرار گرفت ه است را مورد تجزیه
و تحلیل علمی قرار داده و نتایجی را بدست آورد .از زمان کشف نقاشیهای غاری تا امروز پنج نظریه به شرح زیر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است -1 :هنر برای هنر -2 ،توتمیسم -3 ،جادو و شکار -4 ،ساختارگرایی -5 ،شمنیسم .در نتیج ه بررسیهایی
ی نظریههای مذکور که ا ز دیدگاههای مختلف به موضوع نگریستهاند صورت گرفته است ،این واقعیت را اثبات میکند که
که بر رو 
هن ِر پارینهسنگی یک کارکرد مشخص و واح د نداشته است و فهم آن نیاز به یک کثرتگرایی تأویلی دارد.

واژههای کلیدی

پیش از تاریخ ،پارینهسنگی ،هموساپین ،نقاشی غاری ،زماننگاری.
* تلفن ،09123579285 :نمابر.E-mail :mansoorzade@yahoo.com ،021-22291329 :
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مقدمه
پیش از تاریخ ،دورانی اس��ت که بیشترین عمر انسان در آن
س��پری ش��ده و بنیانهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی انساندر
آن شکل گرفته است.از آنجا که دوران پیش از تاریخ فاقد خط
و نوش��تار میباش��د ،بنابراین مطالعهی آثار هنری میتواند ما را
با ویژگیهای فرهنگی این دوره آش��نا نماید .کش��ف نقاشیهای
غاری که در قرن نوزدهم اتفاق افتاد ،نش��ان داد که هنر ،ریش��ه
در پی��ش از تاریخ دارد و همواره با انس��ان همراه بوده اس��ت .از
زمان کشف این آثار ،تفس��یرهای متعددی از سوی اندیشمندان
و صاحبنظران صورت گرفته اس��ت که منجر به بیان نظریههایی
گردیده اس��ت .در این مقاله کوش��ش شده اس��ت تا ضمن بیان
اهمیت پیش از تاریخ و هنر آن و چگونگی کش��ف نقاش��یهای
غاری ،دیدگاهها و نظریاتی که از زمان کش��ف این آثار از س��وی
محاف��ل علمی و هنری تا امروز ارایهش��ده ،مورد تجزیه و تحلیل
ق��رار گیرد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تاریخی اس��ت.
و روش گ��ردآوری اطالعات ،کتابخانهای اس��ت و پیش��ینهی آن
مربوط میشود به نظریههایی که پس از کشف اولین نقاشیهای
غاری مطرح شده است .نخستین کسی که برای اولینبار دربارهی
1
کلی��هی نظریهها تا دهه  1990اظهار نظ��ر نمود« ،راجر لوین»

انسانشناس انگلیسی بود که در کتاب خود تحت عنوان «تکامل
انسان» که در سال  1984در کمبریج منتشر گردید ،دیدگاههای
خود را دربارهی ماهیت هنر عصر پالئولیتیک و نظریههای مربوط
به نقاش��یهای غاری بیان نموده است .بقیهی کتابها و مقالهها
بهط��ور مجزا دربارهی نظریهها اظهارنظر نمودهاند .مانند «میرچا
ایلی��اده» 2اسطورهش��ناس امریکایی که نوش��تههای خود را در
دههی  60و  70در زمینهی مذهب و اسطوره منتشر کرده است؛
تأکیدهای ایش��ان بیش��تر بر روی شمنیس��م میباشد .و «دیوید
لویس ویلیامز» 3و «جین کلوتس» 4از باستانشناس��ان امریکای
ی مقالههای خود را در دههی نود و دههی آخ ر قرن بیستم با
جنوب 
تأکید بر نظریههای توتمیسم و شمنیسم نگاشتهاند .تنها منبعی
که به زبان فارس��ی ترجمه شده است ،کتاب «انسانشناسی» اثر
«ژان فرانس��وا دورتیه» 5فرانسوی است که در سال  1389توسط
دکتر جاللالدین رفیعفر به فارسی ترجمه شده است .وی در این
کتاب بخشی از نظریهها را مورد بررسی و نقد قرار داده است.
در این مقاله س��عی شده است که ضمن جمعآوری و بررسی
همهجانبه نظریهها و جمعبن��دی کاملآنها تحلیلی نهایی برای
رسیدن به نتایج علمی را ارایه نماید.

پیش از تاریخ و اهمیت آن در شناخت انسان
پیش از تاریخ ،دورانی است که بیش از  99درصد عمر انسان
در آن س��پری شده ،ولی اطالعات ما از آن بسیار اندک میباشد.
هر دورهای که از آن س��پری ش��ده ،یک الیهای بر روی آن قرار
گرفت��ه و بر ابهام آن افزوده اس��ت .اهمیت پیش از تاریخ در این
اس��ت که آدمی در آن تحول یافته و ش��خصیت انسانی او در آن
ش��کل گرفته است و به تعبیر دیگر ،همهی دستاوردهای بشری،
ریش��هاش در دورهی پیش از تاریخ اس��ت .پیش از تاریخ ،منبع
و منش��أ تکامل و فرهنگ انسان اس��ت؛ و مادر همهی فرهنگها
در پیش از تاریخ اس��ت .برای ش��ناخت سیر تحول انسان ،تاریخ،
فرهن��گ و هن��ر ناگزیریم پیش از تاریخ را بشناس��یم .تا دو قرن
پی��ش ،از واژهی پی��ش از تاری��خ در ادبیات ،تاری��خ و تاریخ هنر
خبری نبود .هنوز دریچهای از پیش از تاریخ به روی انس��ان بعد
از انق�لاب صنعتی باز نش��ده بود .حت��ی واژهی تاریخ هنر نیز تا
پیش از «یوهان وینکلمن» 6برای همهی هنرمندان و هنردوستان
بیگانه بود .هنرمند و هنرش��ناس در عمر و زمان خویش محدود
ب��ود و از س��یر تحول هنر ک��ه از کجا و چگونه ص��ورت گرفته،
اطالعی نداش��ت« .با تدوین تاریخ هنر باستانی وینکلمان ،روش
جدی��د طبقهبندی و توصیف آثار هنری بر اس��اس فضایل کلی،
س��بکهایی که در جریان زمان دستخوش تحول میشوند ،آغاز

شد( ».گاردنر.)563 ،1365 ،7
دورهی پی��ش از تاریخ و فرهنگ و هنرش در تاریخ فرهنگ،
نس��بت به دورههای تاریخی ناشناخته اس��ت .شناخت این دوره
نیازمند رش��تههای علمی مرتبط و متعدد است .زمانی میتوانیم
آث��ار هنری پیش از تاریخ به ویژه عصر «پارینهس��نگی» را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهی��م که ویژگیهای فرهنگی آنان را بهتر
بشناسیم .اینکه آنان چگونه فکر میکردند ،باورها و اعتقاداتشان
چه بوده ،آرمانها و آرزوهایش��ان چه بوده ،معیشتشان چه بوده
و چگون��ه تولید میکردند ،چگونه ب��ا هم ارتباط برقرار میکردند
8
و محیطزیستش��ان چگون��ه ب��وده اس��ت« .رابرت برای��د وود»
باستانشناس امریکایی در این رابطه مینویسد:
«مردمان��ی ک��ه در ادوار پی��ش از تاری��خ زندگ��ی نمودهاند
کتابه��ای تاریخی ب��رای ما باق��ی نگذاردند ،اما آنها ندانس��ته
مدارکی دال بر هس��تی و روش زندگی خویش بر جای گذاردند.
این مدارک بهوسیلهی علوم گوناگون بررسی و تفسیر میشوند»
(براید وود.)3 ،1363 ،
پیش از اینکه انس��ان وارد دش��ت شده و دهکدههای اولیهی
را تش��کیل دهد ،غارنش��ین بوده و دورهی غارنشینی را اصطالحاً
«پالئولیتیک» 9و معادل فارسی آن را «پارینهسنگی» 10و معادل
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عرب��ی آنرا «حجر» نامیدهان��د .دورهی پالئولیتی��ک را بهدلیل
طوالنیبودنش و تفاوتهای فرهنگی و نوع انسانها و ابزارهایش
به «پالئولیتیک قدیم»« ،11میانه» 12و «جدید» 13تقسیم نمودهاند
ک��ه آغاز عصر پالئولیتی��ک قدیم با ظهور اولین انس��انها که به
«هوموهبیلی��س» 14از حدود  2/5میلیون س��ال تا یک میلیون و
ششصد هزار سال پیش در شرق افریقا زندگی میکردهاند که پس
از آن «هوموارکتوسها» 15جانش��ین هوموهبیلیسها میشوند و
آنان نی ز تا زمانی بین  400تا  200هزار سال پیش زندگی کردهاند.
این انس��انها در آفریقا ،آسیا و اروپا پراکنده بودهاند .پالئولیتیک
میانه  200هزار س��ال پیش آغاز ش��ده و در  40هزار سال پیش
پایان یافته و در این دوره انسانهای «نئاندرتال» 16ظهور کرده و
در اروپا و آسیا پراکنده شدند".پالئولیتیک جدید از  40هزار سال
پیش با ظهور انس��انهای جدید یعنی «هوموس��اپینها» 17آغاز
میش��ودکه اجداد انسانهای امروزی هس��تند و در تمام کرهی
زمین پراکنده شدند").(Renfrew and Bahn, 2000, 162

کشف نخستین نقاشی غاری
راز پیش از تاریخ با کش��ف نقاش��یهای غاری گش��وده شد.
واقع��هی عظیمی که آگاهی ما را درب��ارهی امکانات عظیمی که
ِ
بزرگ
در پیش از تاریخ نهفته اس��ت ،بیشتر میسازد .این کشف
نخس��تین هنر تجسمی انس��ان در تاریخ ،اثبات نمود که پیش از
تاریخ از راه شکلدادن به آدمی ،در تمام تاریخ بهطور قطعی مؤثر
بوده است.
نخستین نقاشی غاری در محلی به نام «آلتامیرا» 18در شمال
19
اسپانیا کش��ف گردید .زمانی که «سنیور مارسلینود سوتوئوال»
در آن ناحیه گردش میکرد ،غاری را در آن جا مش��اهده کرد .از
هزاران س��ال پیش سنگهایی افتاده و در غار را بسته و رسوبات
غ��اری درز آنها را محکم کرده و گویی ب��ه دور آن مهر زده بود.
در نتیجه دینامیتهایی که برای خرابکردن س��اختمانی در آن
نواحی ب��ه کار بردند ،ناگهان س��نگهای دهانه ،پس رفت و غار
نمایان ش��د .سه سال بعد ،هنگامی که «س��وتوئوال» برای تماشا
ب��ه درون غ��ار رفت نظ��رش متوجه عالمات عجیبی ش��د که بر
دیوارهای غار نقش شده بود .یک روز دختر کوچک این «سنیور»
نیز همراه او به غار رفت و چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را
خم کند تا به سقف غار نخورد ،چشمانش را متوجه سقف ساخت
و در آنجا نقش یک گاو وحشی نظرش را جلب کرد و چون دقت
کرد ،دید بس��یار خوب رس��م و رنگآمیزی ش��ده است .پس از
آن س��قف و دیوارهای غار را مورد دقت قرار دادند و نقاش��یهای
فراوان دیگر در آن یافتند .در س��ال « 1880سوتوئوال» گزارشی
از مش��اهدات خود را انتش��ار داد .باستانشناسان گزارش او را ،با
شکی که از مختصات ایشان اس��ت ،استقبال کردند .یکی از این
دانش��مندان قدمرنجه فرموده از غار دیدن کرد .نتیجه این ش��د
که گفتند این نقوش تقلبی اس��ت ،و این منظر مدت س��ی سال
ب��ه همین حال باقی بود (دورانت ،20جلد اول.)117 ،1370،ولی

در س��ال  1896در پرنوپر از والیت ژیروند فرانس��ه ،نقاشیهایی
کش��ف شد که بخشهایی از سطحش��ان را تهنشستهای آهکی
پوشانده بود و الزمهی تش��کیل این تهنشستها نیز سپریشدن
چندین هزار س��ال از آفرینش نقاش��یهای مزبور بوده است .این
نقاش��یها ،نخستین نقاش��یهایی بودند که از سوی کارشناسان
بهعنوان نقاش��یهایی معتبر شناخته شدند (گاردنر.)1365،30 ،
ارتباط دنیای مدرن با پیش از تاریخ توس��ط نقاش��یهای انسان
عصر پیش از تاریخ برقرار شد؛ این کشف بزرگ دریچهای بود به
دنی��ای هنر پیش از تاریخ .مطالعهی این آثار دریچههای دیگری
از ش��یوهی زندگی ،افکار و عقاید انس��ان پیش از تاریخ را آشکار
کرد« .در کش��فیات دهههای  1980و 1990مشخص گردید که
نقاش��یهای غاری در عصر یخبندان ،اصوالً در فضای باز صورت
میگرفت��ه و احتماالً بر اثر تغییرات آب و هوایی بخش اعظم آنها
در طول هزارهها از بی��ن رفتهاند و تعداد کمی در غارها محفوظ
ی در اسپانیا ،پرتقال
ن توسط سایتهای متعدد 
ماندهاند که تاکنو 
و فرانسه مورد شناسایی قرار گرفتهاند که بیش از صدها تصویر را
شامل میشوند» (.(Renfrew and Bahn ,2000, 393

زماننگاری 21نقاشیهای غاری و ویژگیهای
انسان هنرمند غارنشین
اجماع دانش��مندان و باستانشناسان ،زمان نقاشیهای غاری
را به «پارینهسنگ جدید» استناد میکنند.
«نقاش��یهای غاری که در اروپا و دیگ��ر نقاط جهان بین 35
هزار س��ال تا  10هزار سال پیش در پالئولیتیک فوقانی ،زمانی که
جهان از نظر آب و هوایی در حال تغییر بود ،توس��ط انس��انهای
مدرن (هموساپین) اتفاق افتاد» ) .(Lewin, 1993, 183بر اساس
جدیدترین اطالعات باستانشناس��ی ،هموساپینها در حدود 40
هزار سال پیش وارد اروپای غربی شدند ).(Clottes, 2008
«بر اس��اس ش��واهد باستانشناسی ،هموس��اپینها از آفریقا
مهاجرت کرده و پس از طی مس��افتهای طوالنی از طریق ش��رق
میانه وارد اروپای ش��رقی و س��پس ب��ه اروپای غربی رس��یدهاند.
هموس��اپینها مستقیماً اجداد ما انسانها بوده و از نظر فیزیکی و
حجم و ظرفیت مغز کام ً
ال با ما شباهت دارند» ).(Gray, 2010, 6
زمانی که انسان هموساپین در این دوره ظهور کرد ،این نوع انسان،
نس��ل جدیدی از انواع انسانهایی بود که در شرایط مطلوب آب
و هوایی ظهور کرده و خالقیتهای بیش��تری از خود نش��ان داد.
ابزاره��ای جدیدی خلق کرد که نس��بت به ابزاره��ای قبلی هم
پیشرفتهتر بود و هم متنوعتر .اندام انسان هموساپین به زیباترین
ش��کل درآمده و شکل جمجمه ،پیش��انی و گونههاکاملتر شده
و ظرفیت مغز به باالترین حجم خود رس��یده اس��ت .رش��د مغز
انسان و امکان سخنگفتن و ارتباط با افراد دیگر و خلق ابزارهای
ظریف و متنوع و کس��ب موفقیت در ش��کار کمک کرده است تا
انس��ان بتواند احساس خود را بر روی اش��یا به صورت دو بُعدی
مجسم نماید« .گوردون چایلد» 22باستانشناس انگلیسی در این
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رابطه مینویس��د« :خالق این نقاش��یها غیر از انسان هموساپین
نیست .هموساپینها ،انسانهای هوشمندی بودند که در طراحی
مهارتهای خاصی به دس��ت آورده بودند .احتماالً آنان اطالعات
جانورشناسی داشتهاند .ترسیم دقیق این تصاویر نمودار دقت نظر
و قدرت مش��اهده خاص این انسانها در مورد حیواناتی میباشد
که خوراک آنان را فراهم میکردهاند .این انس��انها از فیزیولوژی
حیوان��ی نیز آگاهی داش��تهاند یا دس��تکم اهمیت قلب را درک
میکردهاند .تصویری از یک گاو وحش��ی زخمخورده در دس��ت
است ،که قلب آن نشان داده شده و تیری در آن فرو رفته است»
(گ��وردون چاپلد .)87 ،1357 ،در بین غاره��ای متعددی که از
سراس��ر اروپا کشف ش��ده ،غار چاوت 23قدیمیترین غار شناخته
شده است که در سال  1994در جنوب فرانسه کشف شده است.
نقاشیهای موجود در این غار تمام سنتهای نقاشی غاری را که
بیش از  440حیوان را ش��امل میش��ود از پالئولیتیک فوقانی به
نمایش میگذارد .کربن  14تاریخ این نقاشیها را بین  32تا 30
هزار سال تعیین قدمت نموده است ).(Steif, 2010
مطال��ب فوق نش��ان میدهد ک��ه تغیی��رات آب و هوایی در
آغاز دورهی جدید پالئولیتیک همراه با ظهور انس��ان هموساپین
موجب گشته است که انسان با آگاهی و هوشمندی ،با پدیدههای
طبیعت پیوند بیشتری داشته و افزایش شناخت انسان از طبیعت
موجب ش��کلگیری هنرهای غاری گش��ته اس��ت .پیشرفتهای
علم��ی اثبات نموده اس��ت که این ش��گفتیهای هن��ری متعلق
به انس��انهای هموس��اپین میباش��د و زمان آن نیز به وسیلهی
س��الیابی کربن  14مش��خص شده اس��ت .ولی آنچه قابل توجه
است شناخت ماهیت ،هویت و کاربرد این نقاشیهاست که بیش
از یک قرن است دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

ت و هوی�ت
نظریههای�ی درب�اره ماهی� 
نقاشیهای صخرهای پیش از تاریخ اروپا
از زمان کش��ف نقاش��یهای عص��ر کهن س��نگی بحثهای
فراوانی در ماهیت هنر این دوران صورت گرفته و دانش��مندان و
هنرشناس��ان از دیدگاههای مختلف این نقاشیها را مورد مطالعه
قرار داده و نظراتشان را از زمان کشف آثار حدود یکصد سال ابراز
نمودهاند .ه��ر یک از نظریهپردازان در راس��تای تخصص و بعضاً
تحت تأثیر ش��رایط محیطی و زمان و مکان این موضوع را مورد
تجزیه و تحلیل و بحث قرار داده اس��ت« .بحثهایی که میتواند
دلی��ل و مقصود این هنرها را برای ما روش��ن نمای��د که آیا این
هنرها صرفاً برای بیان لذت و زندگی است که اصرار دارد تثبیت
و ضبط و تکرار ش��ود؟ یا ارضای غریزهی بازی یا ش��ادی ناش��ی
از تزیین ،دلبستگی به پوش��اندن سطوح خالی با خطوط اشکال
الگوها و زیورهاست؟ آیا هنر فرآورده وقتگذرانی بوده یا مقصود
عملی مش��خصی داش��ته اس��ت» (هاوزر .)5 ،1357 ،نظریههای
مختلفی جهت پاس��خگویی به این س��ؤالها از دهه  1890تا به
امروز در طول یکصد س��ال ارایه شده است که بهطور اختصار در

ذیل به شرح نظریههای مذکور میپردازیم:
 -1نظریه هنر برای هنر
این نظریه قدیمیترین و نخستین تفسیری است که بر روی
آثار هنری عصر کهن س��نگی صورت گرفته است« .این نظریه در
اواخر قرن نوزدهم زمانی مطرح ش��د ک��ه طرفداران مکتب ادبی
هنر برای هن��ر در جامعهی هنری فعال بودند .پیش��وای مکتب
هنر برای هنر "تئوفیل گوئید" بود که در مقابل مکتب رمانتیسم
عکسالعمل نشان داده است .طرفداران این مکتب به ارزش ذاتی
هن��ر تأکید داش��تند؛ و هن��ر را حقیقتی فرض کردن��د که از هر
روایتگرایان��ه اخالقی یا عملکرد منفعتطلبانه مبراس��ت .و هنر
غایت اس��ت نه وس��یله» (ش��ریعتی .)146،1376 ،این ایده در
ارتباط با نهضت زیباپرس��تی 25و مبتنی بر این عقیده اس��ت که
ویژگیهای صوری یک اثر هنری بس��یار مهمتر از مضمون هنری
آن اس��ت» (مای��کل کالرک .)21 ،1389 ،در ای��ن دیدگاه ،هنر
کهنسنگی که آغازگر هنر تجسمی است ،مبنای زیباییشناسانه
دارد و جزو نیازهای ذاتی انس��ان اس��ت .انس��ان کهنسنگی در
اواخ��ر این دوره ،بر اثر ش��رایط مس��اعد آب و هوای��ی با محیط
انس بیش��تری پیدا میکند و با حیوانات مختلف آش��نا میشود
و به لحاظ حس زیباییش��ناختی و بهواس��طهی این که استعداد
نقاش��ی دارد ،تصاویر حیواناتی را که با آنها سروکار دارد و به آنها
عالقهمند اس��ت را به تصویر میکش��د .در تصویر  ،1نمونهای از
کار هنرمن��دان عص��ر پالئولیتیک جدید با اس��تفاده از رنگهای
س��رخ ،قهوهای و زرد و س��یاه را بهکار بردهاند؛ و اس��تفاده از این
رنگها و زیبایی و طبیعتگرایی که در آنها بهکار رفته ،طرفداران
نظریه «هنر برای هنر» را بر آن داشته است که بر زیباییشناسی
هن��ر نقاش��یهای صخ��رهای پی��ش از تاری��خ تأکی��د نماین��د.
«نظری��ه هن��ر ب��رای هنر ب��رای تفس��یر نقاش��یهای عصر
کهنس��نگی را ش��خصی به نام "جان هالورس��ون" 26از دانشگاه
24

تصویر  -1گاومیش کوهاندار ،که از غار آلتامیرا دراس�پانیا به دس�ت آمده است و
قدمت آن حدود  15000سال پیش تعیین شده است.
ماخذ)Gray, 2010, 4( :
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کالیفرنیا اول بار مطرح کرد .او آثار هنری عصر کهنس��نگی را به
صراحت و س��ادگی تعبیر کرد که این آثار هنری بهعنوان مبانی
هنری هستند که بدون واس��طه بهوسیلهی واکنش ادراکی بیان
ش��دهاند .چیزی که ما در این هنرها میبینیم این اس��ت که این
محص��والت از فکر ابتدایی بر نخواس��تهاند بلک��ه اینها محصول
نخستین اندیشهای هستند که نشاندهنده هوشمندی انسان در
حال رشد میباش��د .بیشتر دانشمندان معتقدند که فرآوردههای
هنر کهنس��نگی بیانگر بلوغ و پیچیدگی بیشتر در هوش انسان
عصر کهن سنگی است» ).(Lewin, 1984, 183-4
از پیش��گامان این نظریه در اروپا ،دو باستانشناس فرانسوی
به نامه��ای «ادوارد التت» و «ادوارد پی��ت» میتوان نام برد که
آن��ان معتقد بودند« :دیوارههای غاره��ادر دورهی پالئولیتیک به
منظور لذتبردن از زیباییشناسی بهعنوان یک انگیزهی شخصی
و به دور از هرگونه مفهوم س��مبلیکی نقاش��ی شدهاند .تصور آنها
این بوده ک ه این هنرها ماهیتاً فاقد ارزش نمادین میباشند .پس
هنرمندان آن دوره آنها را با اعتقادات مذهبی نقاش��ی نکردهاند»
(« .(Lewis, 2002, 42نظریهپ��ردازان هن��ر ب��رای هن��ر تصور
میکردند که زندگی برای مردم عصر پالئولیتیک بس��یار س��اده
ب��وده و فراوانی غذا و گردآوری آن و داش��تن وقت آزاد به اندازه
کافی آنها را ترغیب به تولید آثار هنری کرده اس��ت تا از زندگی
لذت ببرند .این نظریه عمر طوالنی نداشت و در آغاز قرن بیستم
با انتقادهای زیادی روبهرو گردید و اش��کاالتی بر آن وارد کردند؛
از جمله اینکه چطور ممکن است هنرمند در سختترین شرایط
چوخمه��ای غارها که دسترس��ی به آن بهس��ختی صورت
در پی 
میگرفت ،صرفاً برای لذتبردن نقاشی نماید .در حالیکه ظواهر
نش��ان میدهد که در آن شرایط امکان لذت بصری نمیتوانست
وجود داشته باشد .بنابراین انگیزههای دیگری وجود داشته است
ک��ه ب��رای آنان مهمتر بوده و موجب گش��ته اس��ت که با تحمل
س��ختیها ،با اعتقاد راس��خ ،ش��جاعت و دلیری آن آثار را خلق
نمایند» ).(Steif, 2010, 7
درس��ت اس��ت که انس��ان در هر دورهای که میزیس��ته ،از
زیباییشناس��ی لذت میبرده اس��ت؛ ولی همواره زیباییشناسی
با بیان احساس��ات درونی و انعکاس واقعیتهای زیس��تمحیطی
انسان همراه بوده و در بستر فرهنگی خود و با تأثیرپذیری از آن
فرهنگ ش��کل گرفته اس��ت .به نظر میرسد که هنرمندان عصر
پالئولیتیک نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
 -2نظریه توتمیسم 27یا توتمپرستی
«فرضیهی دیگری که در مورد این نقاش��یها ارایه شده این
است که تصاویر منقوش ماموت و گاو کوهی و یا هر حیوان دیگر،
احتماالً نمایانگر توتم قبیله بودهاند» (کوئنل.)94 ،1365 ،
«نظریهی توتمیسم بهوسیلهی "سالومان ریناچ" باستانشناس
فرانسوی در سال  1903مطرح گردید .توتمیسم که در اکثر جوامع
پی��ش از تاریخ رواج داش��ت ،رابطهی ویژهای ب��ود بین یک گروه
انس��انی یا قبیلهای با یک حی��وان خاص .توتم هم هویت آن گروه

ص مورد
انس��انی را مشخص میکرد و هم از طرف گروه انسانی خا 
پرستش واقع میشد» ).(Clottes and Lewis, 1998, 66
«بهط��ور کلی توتمپرس��تی ،بهعنوان یک سیس��تم عقیدتی
ی را به سرزمین
توصیف ش��ده استکه یک گروه اجتماعی خاص 
آبا و اجدادی مشترک غیرانسانی پیوند میدهد .بنابراین ،اصل و
ن گروهی خود را وابسته به توتم قبیلهای میداند
نس��ب یکچنی 
که منش��أ مشترکش��ان را یک عنصر طبیعی مانن��د یک گیاه یا
حیوان تش��کیل میدهد .همچنین توتمها بهعنوان س��مبلهای
قبیله توصیف شدهاند .توتم بهعنوان نماد حفاظت از این گروه که
بهصورت یک هویت یکپارچه شناخته شده ،با قوانین اخالقی که
توسط تاریخ افسانهای این گروه و اجدادشان روایتشده آمیخته
ش��ده اس��ت» (« .)Fuglestved, 2008, 4برای مثال عدهای از
آنها (قبایل) ،بهصورت ی��ک طایفه درمیآمدند و خود را برادران
گاو کوهی میدانس��تند .این رسم بهوس��یلهی بومیان استرالیا و
سرخپوس��تان امریکا حفظ میشد و اکنون هم پسران پیشاهنگ
آنرا رعای��ت میکنن��د .در صورتیکه نظریهی ف��وق را بپذیریم،
میتوانی��م غار آلتامیرا را در مقام معبدی مجس��م نماییم که در
آن مظاهر پرس��تیدنی نگهداری میش��ود .یک��ی از نکات عجیب
در غار نامبرده این اس��ت که غالباً هر نقاش��ی درس��ت در باالی
نقش دیگر طرح گشته است .قسمت داخلی غارهای رفیع در نظر
انس��ان ،ساختمانهای قشنگی میآمد که با ارزشتر و اصیلتر از
کلبههای کوچکشان به نظر میرسید و برای جشنها مناسبتر
بود» (کوئنل .)94 ،1365 ،در تصویر ،2تکرار اس��بها در فضایی
از غار ش��بیه یک پرس��تشگاهی اس��ت که در آن حیواناتی که
برایش��ان مقدس بوده احتماالً مورد پرستش قرار میگرفته است.
این تصاویر و نمونههای مشابه در شکلگیری نظریهی توتمیسم
مؤثر بوده است.
اش��کاالتی که به نظریهی توتمیسم وارد کردهاند به شرح زیر
میباش��د -1 :وجود حیوانات زخمی در بین نقاشیهای دیواری
نشانگر آن اس��ت که افراد انسانی با تیر و کمان این حیوانات را
به قصد شکار مورد حمله قرار دادهاند؛ بهطوریکه تیرهای شبیه

ت ک�ه قدمت آنها ح�دود  32هزار س�ال پیش
تصوی�ر  -2تصویر اس�بهایی اس� 
تعیینش�ده که در یکی از غارهای فرانسه به نام « »Chauvetکشف شده و توسط
ک جدید به تصویر کشیده شده است.
هنرمندان عصر پالئو لیتی 
ماخذ)Steif, 2010, 55( :
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نیزه بر بدن آنها فرو رفته است .این تصویرها با توتمیسم منافات
دارند؛ زیرا که در اعتقاد توتمیس��م کش��تن توت��م جایز نبوده و
حیوانی که بهعنوان توتم قبیله انتخاب ش��ده است مورد احترام
قبیله میباش��د .اگر چه نمونههایی در بعضی قبایل دیده ش��ده
اس��ت که توتم حیوانی به منظور احترام و بهعنوان یک ش��کلی
از عم��ل افتخارآمی��ز توتم حیوان��ی را قربان��ی کردهاند-2 ،علت
دیگ��ر رد نظریهی توتمیس��م وجود حیوان��ات مختلف در فضای
غارهاست".اگر نظریهی توتمیس��م صحیح بود بایستی ما تصویر
واحدی از حیوان خاص را که نماد قبیله میباش��د در نقاش��یها
مش��اهده نماییم" ).(Steif, 2010, 8قابل توجه است که از نظر
باستانشناسی ،توتمپرستی محصول یک نظام اجتماعی است که
در آن جامعه در اثر اس��تقرار انسان در دشت نهادینه شده است
و توتمها نمادهای قبایل و دهکدههای اولیه میباش��ند؛ و فاصله
زمانی دورهی اس��تقرار تا عصر پالئولیتیک جدید بیش از بیست
م برای
هزار سال میباشد .با توجه به موارد فوق پذیرش توتمیس 
عصر پالئو لیتیک امری غیرعلمی به نظر میرسد.

شکار
 -3نظریة جادو و
نظریة آیینهای جادو و شکار برای اولین بار توسط «سالومون
رین��اچ» در مقالهای که در س��ال  1903در مجله آنتروپولوژی به
چاپ رس��یده بود ،مطرح گردید .این هنر به نظر س��الومون ریناچ
نمیتوانسته یک چیز لوکس و یا یک سرگرمی باشد ،بلکه طرز بیان
یک مذهب ابتدایی اس��ت که با آداب جادویی بهعنوان تنها امکان
برای دسترس��ی و تأمین مواد غذایی روزانه مبادرت ورزیده است.
در موافقت با این نظر اکثر حیوانات نقاشیش��ده بر روی صخرهها
همانهایی بودهاند که ش��کار میش��دهاند :گاو نر ،گوزن ،اس��ب،
ماموت .جانوران گوشتخوار در بین حیوانات نادر هستند .پرندگان،
گیاهان و انسان بهندرت نقاش��ی شدهاند« .اساس این نظریهی بر
رابطهی تصویر و ش��یئی استوار اس��ت .تصویر یک حیوان بر روی
دیوارهی غار بهمنظور کنترل آن حیوان اس��ت .کش��تن حیوان بر
روی دیوار بهواسطهی تصویرکشیدن ،برای مثال قرارگرفتن تیرها
در بدن حیوان با کش��تن حیوان در واقعیت زندگی مساوی است»
).(Clottes and Lewis, 1998, 67-68

دکت��ر ش��ایگان دربارهی ریش��ههای جادو اظه��ار میدارند:
«ریش��ههای این اعتقاد به انس��انهای بدوی و اس��اطیر ابتدایی
میرس��د که در آن طبیعت جلوهای جادویی دارد و به این معنی
ک��ه کلیهی اش��یا و موجودات در یک ش��بکه از ارتباطات مرموز
ظاه��ر میش��وند .به نظر «لوس��ین لوی برول» 28جامعهش��ناس
فرانسوی آدم بدوی هر اتفاق خوب و بدی که رخ میدهد به نفوذ
نیروهای مرموز و س��حرآمیز نسبت میدهد .آنان فقط به معلول
توج��ه میکنند و علت را ناش��ی از موج��ودات و نفوس مرموزی
میدانند و ارتباط بین علت مرموز و معلول مش��هود را بیواسطه
میپندارن��د و به حلقههای میانهای که علت را معلول میپیوندند
اعتنایی نمیکنند» (شایگان.)129،1371 ،
گوردون چایلد باستانش��ناس انگلیسی ،در این زمینه ضمن

مطالعه ای��ن آثار اظهارنظر نمودهاس��ت که« :چش��مگیرترین و
شگفتانگیزترین جنبهی فرهنگ اجتماعات دیرینهسنگی جدید،
نقشآفرینی هنرمندانه شکارگران است .اینان نقشهایی دایرهوار
در س��نگ یا عاج میتراش��یدند ،با ُگلرس پیک��رهی حیوانات را
میس��اختند ،س�لاحهای خود را با طرحها و نق��وش زیبا آرایش
میکردند ،تندیسهای برجستهای در دیوارهای سنگی ،جانپناه
بهوجود میآورند و بر س��قف غارها ،صحنههایی میکش��یدند یا
حک میکردند .در بسیاری موارد این نقوش خود از استعدادهای
عال��ی هنرمندان��ه حکایت میکن��د .هنرمندان ب��زرگ زمان ما
نقاشیهای غارها را نه از سر کنجکاوی بلکه به لحاظ شاهکاربودن
آنها میس��تایند :وجود این تندیسها و تصاویر پارینهسنگی تنها
بیان یک انگیزهی هنرمندانه مرموز نیست .بدون تردید ،هنرمند
از خلق آنها لذت میبرده اس��ت ،ولی نمیتوان گفت که کس��ب
لذت هدف غایی بوده است؛ بلکه این تصاویر نتیجه یک انگیزهی
اقتص��ادی مهم بوده اس��ت .حقیقت این امر در مورد نقاش��یها
و کندهکاریهای داخل غارها بیش از همه مش��هود اس��ت؛ زیرا
این تصاویر عموماً در گوش��ههای تاریک و اعماق غارهای آهکی،
آنجا که آفتاب هرگز نمیتوانس��ت تابید ،کش��یده شدهاند .هیچ
خان��وادهای ی��ا گروهی هرگز در ای��ن غارها زندگ��ی نکردهاند و
راهیافتن به آنها ،غالباً بس��یار دش��وار اس��ت .هم��هی این دقایق
گواه به آن اس��ت که هر غار دارای هدفی جادوگرانه بوده است»
(گوردون چایلد.)83-84 ،1357 ،
عوامل مختلف از قبیل تاریکبودن غار و بال استفادهبودن آن
که نش��ان میدهد هنرمند در سختی توانسته درون غار را روشن
نم��وده و بهصورت خوابیده نقاش��ی کند و از طرف دیگر بیش��تر
این نقاش��یها نماین��دهی جانورانی چون گوزن ،ماموت ،اس��ب،
خوک ،خرس و جز آنهاس��ت که احتماالً این حیوانات برای مردم
آن روزگار خوراکهای��ی عالی بهش��مار میرفت��ه ،کمک میکند
ک��ه نظریهپردازان عموماً در دههه��ای  1960به بعد به نظریهی
جادوی شکار روی آورند.
29
دکت��ر «آرنولد هاورز» محقق و پژوهش��گر تاریخ اجتماعی
هنر نیز در این زمینه تحقیقات ارزش��مندی داشتهاند« :میدانیم
که هنر نامبرده (نقاش��یهای غاری) از آن شکارچیان بدوی بوده
که در یک س��طح اقتصادی غیرتولیدی و طفیلی میزیس��تند و
ناگزیر بودند بیشتر خوراکشان را بهجای این که خود تولید کنند،
گردآوری یا ش��کار نمایند .اینان ب��ه ظاهر هنوز در مرحلهی غیر
اجتماعی بدوی ،در دس��تههای کوچک منزوی میزیس��تند و به
خدایان و جهان و زندگی فراس��وی مرگ ،باور نداش��تند .در آن
عصر که زندگی صرفاً عملی بود ،همهچیز پیرامون بهدستآوردن
معاش میگردید ،و دلیلی ما را مجاب نمیس��ازد که فرض کنیم
هن��ر در خدمت مقص��ودی دیگر جز فراه��مآوردن خوراک بوده
اس��ت .همهی نشانهها دال بر این امر هستند که هنر ابزاری بوده
برای تکنیکی جادویی ،و بدینس��ان وظیفهای پاک عملی داشته
و هدف آن بالمر ه هدفهای مس��تقیم اقتصادی بوده اس��ت .این
جادو به ظاهر با آن چه که ما از مذهب میفهمیم وجه مشترکی
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نداشته است ،از دعا خبری نبوده ،هیچ قدرت مقدسی را ستایش
نمیک��رد و با هیچگونه ایم��ان و اعتقادی با موجودات روحی آن
جهانی پیوند نداش��ته است .از اینرو نمیتوانست کارکردی را که
کمترین ش��رط یک مذهب معتبر است ،بهانجام رساند .تکنیکی
فاقد رمز ،رویهای س��ر راس��ت و کاربرد عینی روشهایی بوده و
همانق��در از عرفان و ابزار محافل خصوصی دوره بوده که وقتی،
تلهم��وش میگذاریم زمین را رش��وه میدهیم و یا دوایی مصرف
میکنیم ،با آنها سر و کار نداریم .تصویرها بخشی از دستگاه فنی
این جادو بود ،تلهای بود که میبایس��ت جان��ور به تویش بیفتد،
ی��ا در واقع دامی بود با جان��ور گرفتار؛ چرا که تصویر هم نمایش
ب��ود و هم تحقق ،همآرزو بود و هم بهثمررس��یدن آرزو .نقاش و
ش��کارگر کهنس��نگی فکر میکرد که خود شیئی را به تصرفش
درآورده ،یا میاندیشید که با پرداختن تصویر شیئی بر آن اعمال
قدرت کرده ،معتقد بود که جانور واقعی در عمل از کشتهش��دن
جانوری که در تصویر نقاشیش��ده رنج میبرد .بازنمایی تصویری
برای ذه��ن او تنها پیشبینی تأثیر دلخ��واه بود ،حادثهی واقعی
ناگزیر میبایس��ت بهدنبال عمل نمون��هی جادویی رخ میداد ،یا
اگر درس��تتر بگوییم در ضمن همان کن��ش صورت میگرفت.
گوی��ی جدایی آن دو عم��ل در زمان و مکان فرض��ی غیرواقعی
بوده و بنابراین هرگز نه مسئله نمادین آیین مذهبی بلكه کنشی
واقعی و هدفدار در میان بوده اس��ت .این اندیش��ه نبود که جانور
را میکشت ،دستیابی به اعجاز بهوسیلهی ایمان نبود ،بلکه عمل
واقعی ،نمای��ش تصویری و ضربهزدن به تصوی��ر بود که جادو را
مؤثر میساخت» (هاورز.)6 ،1357 ،
«جان ناس» 30نیز در کتاب تاریخ ادیان در این رابطه دیدگاههایی
دارند که هدف نقاش��یها را س��حر و جادو معرفی کرده است ،که به
شرح زیر میباشد« :بسیاری از صورتنگاریها و کندهکاریهای آنها
روی دیوار مغارههای تاریک کشفشده ،که در پرتو شعله آتش چوب
و پیهس��وز ،آن آثار را از خود بهجای گذاشتهاند .عمل این هنرمندان
قرون اولیه در آن گوشههای تاریک و دور از دسترس مسلماً به قصد
هنرنمایی نبوده اس��ت .معلوم نیست که در این کار چه نیتی داشته
و چه اندیش��ه میکردهاند .ظاهرا ً همانطور که در نزد مردمان عصر
حاضر معمول اس��ت ،برای این نقوش اثر افسون و سحری قایل بوده
و نقش را نمایندهی زندهی حیوان منقوش میدانس��ته و تحت تأثیر
سحری آن صورت میپنداشته و از اینرو آن را وسیلهی غلبه بر آن
حیوان میانگاش��تهاند .بهخوبی معلوم است که گروههای شکارچی،
قبل از آنکه از مغاره به طلب صید بیرون روند ،در آن گوشههای تاریک
جمع شده و با تشریفات خاصی پیشوایان خود را بر آن میداشتهاند
ک��ه روی بدن آن حیوان منقوش را رنگ کنند ،و عالمت اس��لحه و
افزار ش��کار را ،بهصورت بسیار خام و ناموزون ،در روی بدن آن نقش
کنند .پس از آن از مغارهها به خارج میرفتهاند و عقیده داشتهاند که
آنچه پنداش��ته و تصویر کردهاند بزودی صورت وقوع خواهد یافت»
(ناس .)8 ،1372 ،در اوج مباحث تحلیلی توس��ط دانشمندان مبنی
31
بر جادوییبودن هنر نقاش��یهای غاری ،مردم و باستانشناس��ان
نیز کوش��یدند برای تطبیق یافتههای باستانشناس��ی از سایتهای

باستانشناسی با رفتارهای انس��انهای گذشته به میان اقوام بدوی
در اس��ترالیا ،آفریقا ،سرخپوس��تان امریکا برون��د و بهصورت زنده با
ی آشنا شوند .دله وی برول ،32جامعهشناس
فرهنگ انسان پارینهسنگ 
فرانسوی روایت میکند که« :سرخپوستی علت کمیابی گاومیش را
در محل خود نتیجهی عمل محقق سفیدپوستی میدانست که تصویر
گاومیشهای آنها را در کتابش گذاشته است .میگفت :موقعی که این
کار را میکرد ،من آنجا بودم و از آن به بعد ما بیگاومیش ش��دیم»
(آریانپ��ور .)23 ،1354 ،ای��ن یک تجربهی عمل��ی در بین اقوامی
بوده اس��ت ک ه به شیوهی مردم کهنسنگی زندگی میکنند و وقتی
پژوهشگر ،گاوهای کوهاندار را به تصویر میکشد ،صاحب گله تصور
میکند که فرد پژوهشگر با تصویرکشیدن هر گاوی از تعداد گاوهای
گله او را کم کرده اس��ت .این همان نگاه جادویی اس��ت که انس��ان
کهنسنگی با آن تصور زندگی میکرده است.
«مارجوری و سی.اچ.بی.کوئنل» 33پژوهشگران فرهنگ پیش از
تاریخ در این رابط ه اظهار مینمایند که« :از آنجایی که بیشتر حیوانات
منقوش ،قربانی ش��کار انسان برای تأمین غذای او بودند ،نقاشیهای
ف��وق مانند جادویی عمل میکردند که حیوانات را تحت نفوذ قبیله
قرار میداد .در بسیاری از موارد ،جانوران را در حالی رسم کردهاند که
تیری به بدنشان اصابت کرده و در بعضی از آنها قلب حیوان به رنگ
سرخ مشخص شده است .از جادوی فوق تا همین اواخر نیز استفاده
میش��د ،بدین ترتیب که ش��خص کینهجویی که آرزوی درد و رنج
دشمن خود را در دل میپروراند ،مجسمه او را میساخت و به بدنش
س��وزنهای بسیاری فرو میکرد» (کوئنل .)93 ،1365 ،در تصویر،3
به وضوح میتوان تیرهایی را مش��اهده کرد که برای کشتن به سوی
گاومیش پرتاب گشتهاند .اینگونه تصاویر طرفداران نظریهی جادو و
شکار رابر آن داشته است تا در تفسیرشان بر جادو تکیه نمایند.
«در فرهن��گ قدی��م چین و ژاپ��ن نیز نمونههای بس��یاری
دربارهی ارتباط جادو و نقاش��ی وجود دارد .این اقوام کهنسال بر

تصویر  -3تصویر چند گاومیش و مرال از غارنیاکس ( )Niauxفرانسه بهدستآمده
و مربوط به حدود  13000سال پیش میباشد.
ماخذ)Gray, 2010, 51( :
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آن بودند که هنرمند با کشیدن تصویر گل و گیاه از طبیعت تقلید
نمیکن��د ،بلکه عم ً
ال بر گلها و گیاه��ان واقعی میافزاید .روایت
34
شده است که "کوکای چیه"  ،نقاش بودایی دل به دختری بست
و چون دختر مهرش را نپذیرفت از او تصویری بر دیوار کش��ید و
خاری در قلب تصویر فرو برد ،از این کار او ،دخترک به حال مرگ
افتاد و ناگزیر تن به عش��ق نق��اش داد» (آریانپور.)22 ،1354 ،
روش مقایس��های که برای تفس��یر باقیماندههای باستانی بهکار
گرفته شده بود با دادههای بهدستآمده از مطالعات مردمشناسی
روشنتر شد .اما با وجود این با انتقادهایی نیز روبهرو گردید .این
انتقادات هم از طرف باستانشناسان و هم از طرف انسانشناسان
مطرح ش��ده بودند« .ایراد اصلی که به این روش وارد بود ،بیشتر
شامل اس��تفاده غیراصولی و غیرمحتاتانه از نمونههایی بود که از
منابع مردمنگاری غیرمرتبط استخراج شده بودند .مث ً
ال دادههای
مربوط به قبایل آفریقایی و یا اقیانوسیه و تشبیه آنها با آیینهای
مفروض در غارهای منقوش .این روش مقایس��های بهطور جدی
بهدلیل نداش��تن صح��ت و دقت الزم مورد اعت��راض جدی قرار
گرفته بود .نس��ل بعدی باستانشناسان این روش را بهکلی کنار
گذاش��تند .آنها با این کار حتی خود را نیز محکوم و برای مدتی
طوالنی در خصوص تفس��یر انگیزههای هنرمندان پیش از تاریخ
سکوت کرده بودند» (دورتیه.)448 ،1389 ،
باید اذعان کرد که فقط بخش��ی از نقاشیها در حال شکار و
تیراندازی ترسیم شدهاند؛ در حالیکه بیشتر نقاشیها صحنههای
دیگری را ب��ه نمایش میگذارند .وجود بعضی حیوانات درنده در
بین حیوانات نقاشیش��ده ،مانند شیر که در زمرهی شکار انسان
نبودهاند ،دیده میشود .و از طرفی تکیه بر تجربیات مردمشناسی
نیز نمیتواند نگاه جامع و علمی باش��د؛ زیرا بسیاری از اطالعات
مردمشناس��ی صرفاً در طول تاریخ و بیش��تر در دورههای بعد از
اس��تقرار تجربه ش��دهاند .بنابراین به صرف وجود چند اثر نقاشی
در میان تعداد کثیری از آثار متنوع و مختلف نمیتوان یک حکم
قطعی صادر کرد.
 -4نظریه ساختارگرایانه
این نظریه در دهه  1960توس��ط باستانشناس��ان فرانسوی
چون لروی گورهان 36و المینگ امپرایر 37مطرح گردید« .در این
نظریه ،هنر بازتاب ایدئولوژیک از یک ساختار اجتماعی است .آنها
معتقدند که تمامی آثار هنری خلق ش��ده در سراسر اروپا با همه
یکس��ان هس��تند و در یک زمان خلق شده و قابل مقایسه با آثار
هنری هس��تند که بر روی اش��یا قابل حمل حکاکی شدهاند .آنها
معتقدند که در آثار یک نوع ثنویت یا دوگانگی وجود دارد و این
دوگانگی انعکاس��ی اس��ت از وضعیت جامعه .چیدمان تصاویر در
غارها بهگونهای است که مؤنثها در مرکز قرار گرفتهاند و مذکرها
در پیرامون ،که اینها بیانگر یک نوع از ساختار اجتماعی است و
تأکید دارند که محیط اجتماعی در تفسیر هنر پارینهسنگی تأثیر
زیادی دارد» ) .(Lewin, 1984, 18ساختارگرایان بر این باورند
که در پس هر تولید فرهنگی ،یک س��اخت پنهان نهفته اس��ت.
35

هر نش��انهای (واژهی تصویر نم��ودار) در یک نظام کلی که حافظ
روابط ارتباطی متقابل است ،قابل طرح میباشد .به نظر میرسد
همهچیز در این کاغذ مش��بک قابل تجزیه و تحلیل باشد« .انت
المینگ امپرر» و «اندره لورواگوران» از متخصصان هنر صخرهای
بهط��ور موازی هر ی��ک به مطالعهی غاره��ای منقوش از دیدگاه
ساختارگرایانه پرداختند« :هر غار در قالب ترکیبی از مجموعهای
که حیوانات بهص��ورت گروهی در چارچوب یک وضعیت متوالی
بر روی دی��واره غارها نمایش داده ش��دهاند ،توصیف ش��دهاند»
(تصویر .)3بر اس��اس یک مطالعهی آم��اری ،اندره لورواگوران به
این نتیجه رس��ید که این نقوش از ی��ک منطق تبعیت میکنند.
دو گ��روه بزرگ از حیوان��ات که به نظر او یک زوج مذکر و مؤنث
را تشکیل میدهند؛ اسبها و گوزنها نمایانگر اصلی «جنسیت
مذکر» میباشند و گاوان و ماموتها نمایانگر «جنسیت مؤنث».
عالیم انتزاعی میتوانند به مثابه بیان نمادین تقسیمهای جنسی
در جامعه در نظر گرفته شوند .رویکرد ساختارگرایانه تأثیر مهمی
بر نظرات تعدادی از متخصصان داشته اما این رویکرد انتقادهای
جدی هم بهدنبال داش��ته اس��ت .او بهدلیل صورتگرایی بیحد،
یک آزادی نامحدود در تفس��یر نقوش ،نداشتن دقت در شمارش
نقوش ،و گرایش به واردکردن تمامی این دادهها در یک چارچوب
از قبل طراحی ش��ده و باالخره ملحوظکردن بعضی از نقوش که
چند هزار س��ال تفاوت قدمت با یکدیگر دارند ،در یک ترکیب از
مجموعه ،بهش��دت مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت .از دهه 1980
رویکرد س��اختارگرایی اعتبارش را از دس��ت میدهد .اما با وجود
این ،یک ایدهمحوری از خود بهجای میگذارد :غار یک «قاعدهی
نمادی��ن» را ش��کل میدهد ک��ه بیانگر یک اسطورهشناس��ی و
یک نگرش به جهانی س��اختارمند است (دورتیه.)450 ،1389 ،
اشکاالتی که به نظریهی توتمیسم گرفتهاند به این نظریه نیز وارد
است .اساس نظریهی ساختارگرایی مبتنی بر تقسیمهای جنسی
در جامع��ه اس��ت .این نظریه به س��اختار زندگ��ی اجتماعی این
دوره اشارهای نکرده اس��ت .الزمهی پذیرش تقسیمهای جنسی
در جامعه ،س��اختار اجتماعی افراد جامعه اس��ت که پیش از آن
بای��د مورد مطالعه ق��رار گیرد .روابط اجتماع��ی ،نظام خانواده و
چگونگی تقس��یم کار در بین گروههای انسانی الزمهی مطالعهی
ساختارگرایانه است.
 -5نظریه شمنیسم
نظری��ه شمنیس��م از س��ال  1951می�لادی ت��ا  1975در
محاف��ل علمی مطرح گردی��د .از دیدگاه طرف��داران این نظریه،
شمنیس��م قدیمترین شکل مذهب بشری است .بر اساس مدارک
مردمنگاری ،س��ایتهای هنرصخرهای در خیلی از مناطق جهان
به رسم شمنیستی است .تفسیر شمنیستی در میان آمریکاییها
و کاناداییها در رابطه با عملکرد هنر صخرهای در طول دهههای
 1970و  1980در سراس��ر امری��کای ش��مالی افزای��ش یافت��ه
است) .(Greer, 2003, 105بر اساس تحقیقات کلوتس و لوئیس
ویلیامز ( )79 ،1998که مبتنی بر میان فرهنگی و زیستشناسی
38
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روانی بوده است نشان داده است که شمنیسم یک پدیدهی مهم
در عص��ر پالئولیتی��ک بوده که در ش��کلگیری هنرهای غاری و
تغیی��رات اجتماعی و انتقال آن ب��ه دورههای بعدی نقش مهمی
داشته است ).(Winkelman, 2002, 71
به عقیدهی وینکلمن ،شمنیس��م یک بیان مذهبی اس��ت .در
حال حاضر در خیلی از گردآورندگان شکارگ ر که مونتانای مرکزی
را اش��غال کردهاند ،ش��من در بین آنها با قدرتهای روحی ارتباط
مستقیم دارد .ویژگیهایی که یک شمن دارد ،شامل شفادهندگی،
کنترلکنن��دهی آتش یا باد و چیزهای دیگری از قبیل تعامل بین
39
انسان و ماورای طبیعت اس��ت» (« .(Ibid, 106میرچا ایلیاده»
که از اسطورهشناسان برجستهی آمریکایی است ،در دههی شصت
به تحقیقات وسیع در این زمینه پرداخته و اظهار نموده است که:
«مش��خصهی ویژهی شمنها در داشتن حالت خلسه در آنهاست،
حالتی که روح بدن را ترک میکند و به آس��مانها صعود کرده و
یا به زیرزمین نزول میکند( .)Eliade, 1964, 5ولی ایروین 40که
درب��ارهی فرهنگ بومیان آمریکا مطالعه نموده ،اظهار میدارد که:
«ش��منها بهصورت موجوداتی دیده ش��دهاند که قادرند خودشان
را بهواس��طهی خلسه تغییر بدهند .شمنها در بین جوامع بومیان
آمریکا به خاطر متفاوت بودنش��ان چیزی بیش��تر از انس��ان مورد
احترام قرار گرفتهاند .اگر چه آنها در میان خودش��ان نسبت به هم
برتری ندارند» (.(Irvin, 1994, 72
«از باستانشناسان آمریکای جنوبی نیز کسانی مانند توماس
داوس��ون 41و دیوی��د لویس ویلیامز 42مدعی ش��دهاندکه منش��أ
هنرهای پیش از تاریخ ،شمنیس��تی است که بهوسیلهی شمنها
در حالت خلس��ه یا بعد از آن صورت میگیرد .پیروان این نظریه،
43
عقاید خود را بر اساس مطالعات هنر مردمان سان «بوشمنها»
عضوی از یکی از نژاده��ای آفریقای جنوبی که زندگی خود را با
شکارگری میگذرانند که بهعنوان شمنیزم شناخته شده ،گرفته
شده است .این تحقیقات مبتنی بر مطالعات روانشناسانهای است
که بر روی تصاویر تخیلی صورت گرفته که در زمان خلسه توسط
بوش��من صورت گرفته اس��ت .در طول خلس��ه موضوع تخیالت
تصاوی��ری از سیس��تم عصب��ی از قبیل ش��بکههایی از زیگراگ،
نقطهه��ا ،مارپیچها و منحنیها در عمیقترین مراحل خلس��هی
این تصاویر ش��اید بهصورت موجودات ترکیبی مانند انس��انها و
حیوانات باشد (تصویر .)4تصاویری که در هنر شمنیزم در آفریقای
جنوبی و در هر جای دیگر معمول است .احتماالً هنر کهنسنگی
نیز بخش��ی از هن��ر ش��منیزم باش��د» ).(Lewin, 1984, 185
«بخش��ی از فعالیت شمن به خلسه مربوط میشود .در طول
مراس��م خلسه و در طول آفرینش هنری ،ضروریترین چیز برای
ش��من ،تغییر سطح آگاهی است .در این وضعیت ،وی هوشیاری
طبیع��ی خ��ود را از دس��ت میده��د و تصاوی��ر در صفحه دیگر
آگاهی او ظاهر میش��وند .ای��ن تصاویر برگرفت��ه از جهانبینی،
اسطورهشناس��ی و مذهب قبیله و یا گروه اجتماعی میباشد .این
تصاویر در یک حالت بیهوش��ی و یا نیمهبیهوشی صورت میگیرد
ولی در حالت عادی به آنها فرم داده میش��ود .ش��من میخواند،

میرقصد ،نمایش میدهد و ممکن اس��تحتی در حالت خلس��ه
نقاش��ی کند» ) .)Lommel, 1967تصوی��ر 4که از غار «ترویس
فررس» 44کش��ف ش��ده در دیدگاه طرفداران نظریهی شمنیسم،
ش��منی را نش��ان میدهد که در حال مراس��م ویژهای با ترکیب
حیوانی بهتصویر کشیده شده است.
ژان-فرانسوا دورتیه انسانشناس فرانسوی ،در نقد شمنیسم
مینویسد« :نظریهی جادوگران پیش از تاریخ انعکاس واسطهای
ن چون داوید س .وتیلی
مهمی پیدا میکند .بعضی از پژوهش��گرا 
از دانش��گاه لوسآنجلس بهش��دت اغوا میش��وند .او از نظریهی
جادویی برای بیان و معرفی نقوش صخرهای کالیفرنیا که خود نیز
متخصص آن است ،بهره میگیرد .در شرق آمریکا ،سنگنگارهها

ت که در
تصویر-4از دیدگاه طرفداران نظریهی شمنیس�م ،تصویر فوق ش�منی اس 

حال انجام مراس�م ویژه شمنهاس�ت و از غار ترویس ف�ررس Les Trois Frères

فرانسه کشف شده و متعلق به 15000سال پیش از میالد میباشد.
ماخذ)Steif ,2010, 60( :
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و نقاشیهای صخرهای متعلق به سرخپوستانی که از ابتدا تا قرن
بیس��تم در آنجا زندگی میکردهاند ،بهدستآمده است .این هنر
صخ��رهای قدمتش عمدتاً به حدود دو هزارس��ال قبل از میالد بر
میگ��ردد که تا دورههای جدید نیز به طول میانجامیده اس��ت.
تعداد ش��واهد مردمنگاری که در اوایل قرن بیستم بهدستآمده،
نش��انگر آن اس��ت ک��ه در “رویا”هایش��ان ظاهر ش��ده و دیده
میشوند .بنابراین چه چیزی بر روی این صخرهها میتوان یافت؟
تصاویر هندس��ی نقوش حیوانات و موجودات انسانی درست مثل
اروپا و آفریقای جنوبی .ولی در مجموع متخصصان هنر صخرهای
همچنان در ناباوری و شک بهسر میبرند و با پیامهای مربوط به
جادوگری (ش��منیزم) در غارهای منقوش مخالف هستند .اساس
وج��ود یک تصور و توهم مش��ابه در بین اف��رادی که از این مواد
اس��تفاده میکنند ،بهشدت مورد اعتراض اس��ت .از آن زمان که
مس��ئله ایجاد تصاویر صخرهای تحت تأثیر اعصاب و روان با مواد
توهمزا مطرح و عالمگیر ش��ده و بحثهای زیادی در رد و تأیید
آن مطرح ش��ده اس��ت .ابتدا برخی از متخصصان مطرح کردهاند
که در آفریقای جنوبی هرگز جادوگری (ش��منیزم) وجود نداشته
اس��ت .یا اینکه دستکم در منطقهای که مردمان “سان” زندگی
میکردهاند ،هیچ نش��انهای از حضور چنین پدیدهای دیده نشده
اس��ت .همچنین در اس��ترالیا منطقهای که نقاشیهای صخرهای
بهوفور یافت میش��وند ،شمنیسم به آن صورتی که معموالً گفته
میش��ود ،وجود ندارد .افرادی که بیماریها را ش��فا میدهند که
گاهی آنها را “ش��من” مینامی��م هیچگونه عملی را که به ارتباط
با ارواح مربوط ش��ود ،انجام نمیدادهاند .مجموع این انتقادات به
اینجا میرسد که نظر بعضی از باستانشناسان نظیر “ژان کلوت"

و "داوید ل��وی ویلیامز" به میزان وس��یعی از محدوده بحثهای
علمی فاصله گرفته و به پیش��نهاد یک ش��رح و بیان تنها و یک
جانب��ه که چندان هم متقاعدکننده نیس��ت ،خالصه میش��ود»
(دورتیه .)45 ،1389 ،آنچه که دربارهی ش��من و شمنیسم تا به
حال گفته شده است ،ش��منها افراد خاصی از طبقات اجتماعی
هس��تند که در زمرهی نخبگان جوامع بدوی محسوب میشوند و
محل مراجعهی مردم در زمینههای مختلف از جمله برای شفای
ام��راض بودهاند .آن��ان در جوامع بدوی نقش رهبری سیاس��ی و
اجتماعی را نیز دارا بودهاند و حتی امروزه در بس��یاری از جوامع
عقبمان��ده ،اعمال و رفتار آنان را میتوان مش��اهده نمود .جای
س��ؤال دارد که آیا در عصر پالئولیتیک جدید ،هنوز انس��انها در
غارها زندگی میکنند و هنوز بر اس��اس مدارک باستانشناس��ی
حیوان اهلینش��ده و گندم و جو نیز برای انس��ان ناشناخته است
و انس��ان قدرت و توانساختن س��کونتگاه برای خود ندارد .این
همه تجربههایی را که مربوط به خلس��ه اس��ت و اعمالی ش��بیه
احضارکنن��دگان روح و س��احران و جادوگرانی که در تمدنهای
باس��تانی مثل مصر ،بابل ،هند و چین ،اینکا و مایا وجود داشتند،
آی��ا در عص��ر پالئولیتیک نی��ز چنین بوده اس��ت؟ احتمال داده
میشود که یک شکل نازل و ابتدایی از این تجربهها که در باال به
آنها اشاره گردید ،در بین مردم آن زمان وجود داشته که احتماالً
هنر نقاشی نیز در انحصار آنها بوده است و دستگاه کاهنین که در
پایان دورهی پیش از تاریخ بهتدریج ش��کل گرفتند و امور مربوط
به نوش��تههای تصویری ،حساب و کتاب معاملههای پایاپای ،امور
معابد ،طبابت ،س��حر و جادوگری ،همه مرب��وط به این طبقهی
اجتماعی میباشند.

نتیجه
با توجه به فاصله زمانی چندین هزار س��اله عهد کهنس��نگی
تجزیهوتحلی��ل صحیح از اه��داف نقاش��یهای این دوره

جدی��د،
مس��ئلهای پیچیده است و تنوع و تفاوت نظریهها ،نشاندهنده این
پیچیدگیهاست .با توجه به دیدگاههای مختلف در تفسیر ماهیت
نقاشیهای صخرهای نتایج زیر قابل ذکر است:
 -1کشف نقاشیهای غاری به تاریخ هنر بهویژه هنر نقاشی که
پیشمقدمه خط و نوش��تار میباش��د ،به تاریخ هنر ،هویت دیگری
بخشید و مشخص کرد که ریشههای تاریخ هنر نه در دورهی تاریخ
که در پیش از تاریخ نهفته است ،برای سیر تحول هر یک از هنرها
باید سرچش��مهی آن یعنی دورهی پی��ش از تاریخ را مورد مطالعه
قرار داد.
 -2کش��ف نقاشیهای غاری مشخص کرد که این نقاشیها در
دورهی کهنس��نگی جدید صورت گرفته و این دوره ،دورهای است
که انسانهای جدید با نام هموساپین ظهور کردهاند و ساختارهای
فیزیک��ی و روان��ی این انس��انها متف��اوت از انس��انهای پیش از
کهنس��نگی جدید میباشد و تنها انس��انهای هموساپین بودهاند
که به تکامل جس��می رسیدهاند و در س��ایهی این تکامل جسمی

با کس��ب مهارتهای ترسی م ،احساس��ات خود را در قالب نقاشی،
مجسمهس��ازی و کندهکاری بر روی چوب و اس��تخوان و عاج بیان
نمودهاند.
 -3نظریههایی که تا به حال ارایه ش��ده اس��ت هر کدام از نگاه
تخصصی خ��ود به آن نگریس��تهاند .برای کش��ف حقیقت و نیات
واقع��ی هنرمندان پیش از تاریخ ،اجماع رش��تههای علمی مختلف
را میطلبد ،اگر چه مردم باستانشناس��ان با حضورش��ان در میان
اقوام بدوی به نتایج ارزش��مندی دست یافتهاند؛ ولی در این زمینه
تحقیقات انسانشناسی فرهنگی ،اسطورهشناسی ،زبانشناسیهای
و جامعهشناسی هنر نیز میتواند در تبیین این هنرها مؤثر باشد.
 -4وج��ود نظریهها و دیدگاههای مختلف این واقعیت را اثبات
میکند که هنر پارینهس��نگی یک کارکرد مشخص نداشته است؛
بلکه این هنر برای پاس��خ به انگیزهها و درخواستهای مختلف به
وجود آمده است و فهم آن نیاز به یک کثرتگرایی تأویلی دارد.
 -5دورهی پیش از تاریخ و فرهنگ و هنرش در تاریخ فرهنگ
نسبت به دورههای تاریخی ناشناخته است .شناخت این دوره نیازمند
رشتههای علمی مرتبط و میانرشتهای و چندرشتهای است .زمانی
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 چگونه با هم ارتباط برقرار میکردند و محیط،چگونه تولید میکردند
 و تفسیر جامع از آثار نگاه جامعی را.زیستشان چگونه بوده اس��ت
ی فرهنگی آنان و توجه
  زمینهها و تفاوتها،میطلبد که که ویژگیها
.به تفاوتهای مکانی و زمانی ضرورت ش��ناخت آثار این دوره است

میتوان آثار هنری پیش از تاریخ بهویژه عصر پارینهسنگی را مورد
تجزی هوتحلیل صحیح و منطقی قرار داد که زمینههای فرهنگی آنها
 باورها و، اینکه آنان چگونه فکر میکردند.م��ورد مطالعه قرار گیرد
 معیشتشان چه بوده و، آرمانها و آرزوهایش��ان چه بوده،اعتقادها
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