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چکیده
 تحت تأثیر کیفیت زندگی و شرایط 

ً
هنر که زاییدۀ اندیشه ها، احساسات، ادراکات و تجربیات انسان است، قویا

محیطی هنرمند قرار دارد. بنابراین، با توجه به این که هر گونه تغییر محیطی قادر است اوضاع معیشتی انسان، 
غیرمستقیم،  و  به طور مستقیم  هنر،  که همیشه،  کرد  ادعا  می توان  متأثر سازد،  را  به محیط  وابسته  انسان  به ویژه 
چشم  به  تاریخی  و  تاریخی  از  پیش  هنر  در  گفته،  این  مصداق  است.  بوده  هنرمند  محیطی  شرایط  از  منبعث 
می خورد. تغییر اقلیم که بر محیط زیست تأثیر می گذارد، الگوهای معیشتی جوامع را تحت الشعاع قرار می دهد 
و سبب تطورات فرهنگی می شود. از درون این دگرگونی ها، موضوعات هنری جدیدی خلق می گردند؛ به همین 
دلیل، نقش انسان کشاورز در عصر مس سنگی جایگزین انسان شکارگر در عصر پارینه سنگی جدید شده است. 
در این پژوهش، با تأمل در نقاشی های غاری عصر پارینه سنگی جدید اروپا، نقش سفال های عصر مس سنگی 
قرار  بررسی  مورد  و محیطی  اقلیمی  با شرایط  هنر  ارتباط  اروپا،  نقاشی های عصر جدید  و  مرکزی  ایران  شمال 
می گیرد. مفروض است که تغییرات اقلیمی روی هنر تأثیرات گسترده و عمیقی گذاشته اند. این واقعیت را انطباق 

نتایج پژوهش های دیرین اقلیم  با مضامین هنری نقاشان در دوره های فرهنگی مختلف، به روشنی نشان می دهد.

واژه های کلیدی: نقاشی، تغییر اقلیم، پارینه سنگی جدید، مس سنگی، پلیستوسن، عصر یخبندان کوچک.
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مقدمه
هنر،  تاریخ  و  باستان شناسی  پژوهش های  طبق 
اما،  است،  بوده  آشنا  رنگ ها  با  ابتدا  از  انسان 
پارینه سنگی جدید  به عصر  نقاشی  پیشینۀ   

ً
ظاهرا

و  غاری  نقاشی های  از  باقی مانده  نمونه های  با 
 .)۲3  :1379 )توحیدی،  بازمی گردد  صخره ای 
تحوالت  یخبندان،  عصر  وجود  با  دوره،  این  در 
که  داده  رخ  انسانی  فرهنگ های  در  بی سابقه ای 
شواهد آن، به ویژه در گسترۀ اوراسیا قابل شناسایی 
است. بروز خالقیت انسان در بستر دگرگونی های 
عرصه های  آمدن  پدید  موجب  وی،  معیشتی 
ادراکی نوینی شده است که خود را به بهترین وجه 
در مصنوعات او به نمایش گذاشته اند )عسکرپور، 
با حضور  پارینه سنگی جدید،  در   .)115  :1395
هوموساپینس ها در همۀ قاره ها، از حدود 30  هزار 
کرده  ظهور  فراگیرش  مفهوم  به  هنر  سال  پیش، 
در  هنر  پیشرفت  و  پیدایش  ترتیب،  این  به  است. 
فرهنگی اش  تطورات  و  هوموساپینس  با  ارتباط 

شناخته می شود )رفیع فر، 1393: 30(. 
پلیستوسن  عصر  پارینه سنگی،  عصر  پایان  با 
هولوسن،  عصر  آن،  از  پس  و  رسید  اتمام  به  نیز 
آغاز  متفاوتی   

ً
کامال محیطی  و  اقلیمی  شرایط  با 

دما  نوسانات  نیز  عصر  این  طی  بااین حال،  شد. 
ناگهانی  اقلیمی  رویدادهای  سبب  رطوبت  و 
یخبندان-  عصر  به شدت  نه  -البته  شدیدی  و 
و  معیشتی  الگوهای  به طوری که  شده اند، 
دگرگون  را  انسانی  جوامع  فرهنگی  ویژگی های 
تغییرات  این  بیکلو، 139۸(. طی  کرده اند )شیخ  
سده(،  سه  تقریبی  میانگین  با  )هرکدام  اقلیمی 
هنر جوامع نیز متأثر شده است. برای مثال، عصر 
مس سنگی در منطقۀ فرهنگی شمال ایران مرکزی، 
بازتاب  که  بوده  مکّرری  اقلیمی  تغییرات  شاهد 
دوره  این  سفال های  نقوش  در  می توان  را  آن ها 
ردیابی کرد )ذنوبی، 1373(. همچنین، در برخی 
از نقاشی های قرون 14 تا 19 میالدی، بر سرمای 

کید شده  شدید زمستانی عصر یخبندان کوچک تأ
  .)Robinson, 2005( است

محققان، اغلب، مضمون نقاشی های پیش از 
تاریخی )غاری، صخره ای و سفالی( را در ارتباط 
این  پیوند  ولی  می کنند  تفسیر  اولیه  آیین های  با 
مورد  کمتر  وقت،  محیطی  شرایط  با  نقش مایه ها 
توجه بوده است. درواقع، باید گفت حتی آیین ها  
نیز به عنوان بخشی از فرهنگ ها ی انسانی، به طور 
مستقیم و غیر مستقیم، از شرایط اقلیمی و میزان 
تأثیر  و مکان خود  امکانات زیست محیطی زمان 
آنالیز صدف های یافت شده  گرفته اند. برای مثال، 
از محوطه های باستانی سواحل شمالی و مرکزی 
که  است  داده  نشان  جنوبی(  آمریکای  )در  پرو 
در بازۀ زمانی حدود 5/۸ تا 3/۲-۲/۸  هزار سال 
موجب  که  ال نینیو  آب وهوایی  رویدادهای  پیش، 
تناوب  می شوند،  منطقه  این  در  بارندگی  افزایش 
کمتری نسبت به امروز داشتند. قبل از 5/۸  هزار 
یا  ال نینیو  نوسان  هزارسال  چند  برای  پیش،  سال 
و  بوده  امروز  از  متفاوت  بسیار  یا  نداشته  وجود 
رویداد  این  تکرار  پیش،  سال  ۲/۸  هزار  از  پس 
افزایش یافته است. در بازۀ زمانی مذکور، احداث 
با  و  آغاز شده است  پرو  معابد سنگی در ساحل 
افزایش تناوب ال نینیو پس از ۲/۸  هزار سال پیش، 
 Sandweiss et al.,( شده اند  متروک  معابد  این 
 
ً
کامال به طور  چه  اقلیم،  ردپای  بنابراین،   .)2001

جوامع  فرهنگی  تطورات  در  خفیف،  چه  و  بارز 
پژوهش،  این  در  است.  مشاهده  قابل  انسانی 
هنر  یعنی  انسان،  فرهنگی  مظاهر  از  یکی  ارتباط 
نقاشی، با تغییرات اقلیمی و محیطی مورد بررسی 

قرار می گیرد.

روشبررسی
نتایج  به  متکی  اول،  وهلۀ  در  پژوهش،  این 
سعی  بنابراین،  است.  دیرین اقلیم   پژوهش های 
پژوهش های  از  بهره گیری  با  تا  است  شده 
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به ویژه  خاورنزدیک،  دیرین محیط  و  دیرین اقلیم 
اقلیمی  شرایط  گرینلند،  همچنین،  و  ایران، 
پارینه سنگی  عصر  یعنی  بحث،  مورد  زمان های 
عصر  پیش،  سال  11/7  هزار  تا   40 از  جدید 
مس سنگی در شمال ایران مرکزی از اواخر هزارۀ 
دوم  هزارۀ  و  چهارم  پ م  هزارۀ  پایان  تا  پنجم 
از  نمونه هایی  سپس،  شود.  داده  توضیح  میالدی 
از  پیش  سفالی  و  صخره ای  غاری،  نقاشی های 
تاریخی و نیز نقاشی های عصر جدید از هنرمندان 
محیطی  و  اقلیمی  اوضاع  که  اروپایی  سرشناس 
زمان خود را نشان می دهند، ارائه شده اند. تطبیق 
این  در  نمایش داده شده  محیطی  و  اقلیمی  شرایط 
نقاشی ها با نتایج پژوهش های دیرین اقلیم، هدف 

اصلی این پژوهش است. 

تأثیراتاقلیمدرنقاشیهایغاریوصخرهای
ینهسنگیجدید اجتماعاتپار

جدید  پارینه سنگی  عصر  شاخصۀ  مهم ترین 
)حدود 40 تا 11/7  هزار سال پیش(، همپوشانی 
آن با بخش پایانی آخرین عصر یخبندان )115 تا 
11/7  هزار سال پیش( است که حداکثر گسترش 
تا   ۲6/5 حدود  بین  یخبندان(  )اوج  یخچالی 
و   )Clark et al., 2009( پیش  سال  19  هزار 

 14/7  –  1۸( کهن  دریاس  سرمایشی  نوسان های 
 11/7  –  1۲/9( جوان  دریاس  و  پیش(  سال   هزار 
 Clark et al.,( را پوشش می دهد )هزار سال پیش 
جانوران  زمانی،  بازۀ  این  در   .)1 )تصویر   )2012
و کرگدن  ماموت، گاومیش  بزرگ جثه ای همچون 
پشمالو توسط اجتماعات انسانی شکار می شدند. 
بسیاری از موجودات عصر یخبندان در دورۀ گذار 
11/7  هزار  تا  میلیون    ۲/5۸( پلیستوسن  عصر  از 
پیش  سال  )11/7  هزار  هولوسن  به  پیش(  سال 
10  هزار  تا   15 زمانی  بازۀ  حدود  در  تاکنون(، 
شکارهای  یا  اقلیم  تغییر  به دلیل  یا  پیش،  سال 
Koch & Bar� شدند  منقرض  انسانی  )بی رویۀ 

nosky, 2006; Kolbert, 2014(. تصویر جانوران 
عصر  صخره ای  و  غاری  نقاشی های  در  مذکور 

پارینه سنگی جدید به چشم می خورند.
نقاشی های  که  غارهایی  شناخته شده ترین  از 
شده  کشف  آن ها  در  جدید  پارینه سنگی  عصر 
با  آلتامیرا در شمال اسپانیا  به غار  است، می توان 
اسکان در 1۸500 و 14000-16590  دورۀ  دو 
با  فرانسه  شرقی  جنوب  در  شووه  غار  پیش،  سال 
-۲7000 و   3000-3۲000 اسکان  دوره های 
صد  غار  یا  روفینیاک  غار  پیش،  سال   ۲6000

تصویر1.تغییراتاقلیمی110هزارسالگذشتهبراساسنوساناتایزوتوپ18اکسیژنازدومحوطۀاستخراجمغزههای

ینلند)Johnsen et al., 2001: 303, Fig. 3(.افزایشایزوتوپ18اکسیژننشاندهندۀکاهشدمااست. یخیدرگر
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حدود  قدمت  به  فرانسه  غربی  جنوب  در  ماموت 
13000 سال پیش و غار السکو در شرق فرانسه به 
Le�( 17000 سال پیش اشاره کرد  قدمت حدود
roi�Gourhan & Anati, 1982: رفیع فر، 1393( 

)تصویر ۲(. 

جوامع سفالی نقشمایههای در اقلیم تأثیرات
مسسنگی

استان  در  نئور  دریاچۀ  دیرین اقلیم  پژوهش   طبق 
هزارۀ  اواخر  از  باال،  زمانی  تفیکی  با  اردبیل، 
پنجم  پ م تا پایان هزارۀ چهارم  پ م شرایط بسیار 

،)Rouffignac(نقشماموت،غارروفینیاک)ینهسنگیجدید.)1 تصویر2.هنرغاریوصخرهایعصرپار

دوردوینفرانسه؛)2(نقشکرگدنهایپشمالو،غارشووه)Chauvet(،جنوبفرانسه؛)3(نقششکارماموت،

غارشووه؛)4(نقشگاومیش،غارآلتامیرا )Altamira(،شمالاسپانیا.برایاطالعاتبیشتردربارۀهنرعصر

ینهسنگیجدید،رجوعکنیدبه:رفیعفر،1393. پار
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 Sharifi( خشکی در این منطقه حاکم بوده است
et al., 2015(. همچنین، پژوهش دریاچۀ ارومیه، 
بارش ساالنه  میزان  کاهش  باال،  زمانی  تفیکی  با 
)Sharifi et al., 2019( و پژوهش دریاچۀ هامون 
اقلیم  خشکی  و  گردوغبار  افزایش  سیستان،  در 
هزارۀ چهارم  را طی  و همکاران، 1396(  )حمزه 
زریبار  دریاچۀ  میزان شوری  می دهند.  نشان   پ م 
 6400 از  دریاچه  این  سطح  کاهش  با  همزمان 
Wasy�( است  یافته  افزایش  پیش  5900 سال   تا

دریاچۀ  پژوهش   در   .)likowa et al., 2006
میرآباد در استان لرستان، شرایط بسیار خشکی از 
تا 4900 سال پیش شناسایی شده است   5500
دیرین اقلیم  پژوهش   .)Stevens et al., 2006(
در پالیای جازموریان واقع در استان کرمان نشان 
دهندۀ افزایش میزان گردوغبار و خشکی اقلیم از 
 Vaezi et al.,( 5600 تا 5۲00 سال پیش است
2019(. پژوهش دریاچۀ مهارلو در استان فارس، 

تا   5700 بین  را  خشکی  بسیار  اقلیمی  شرایط 
 Djamali( 5500 سال پیش مشخص کرده است
استان  در  َتله خور 

َ
ک غار  پژوهش   .)et al., 2009

خشک  اقلیمی  شرایط  وقوع  از  حاکی  زنجان، 
سال   4500 تا   5400 و   5500 تا   6500 در 
خارج   .)Andrews et al., 2020( است  پیش 
روی  پژوهش  مدیترانه،  منطقۀ شرق  در  ایران،  از 
بیت المقدس،  غرب  در  سورق  غار  استاالگمیت 
با تفیکی زمانی باال، شرایط اقلیمی بسیار خشکی 
-5۲50 و   5600-5700 زمانی  بازۀ  دو  در  را 
 Bar�Matthews( 5150 سال پیش نشان می دهد

 .)& Ayalon, 2011
بهبودی  و  رطوبت  نسبی  افزایش  به  توجه  با 
مقطعی اقلیم بین حدود 5900/6000 تا 5700 
سال پیش که همزمان با مرحلۀ سیلک III4�5 است، 
این  استقرارهای  وسعت  و  تعداد  افزایش  می توان 
همکاران،  و  )شیخ بیکلو  کرد  توجیه  را  مرحله 

تصویر3.نقشسفالهایسیلکIII4-5.)1(نقشردیفگاوها،سفالتپهقبرستاندشتقزوین؛)2(نقشردیف

حواصیلهاو)3(نقشانسانوگاو،سفالهایتپهجنوبیسیلککاشان؛)4(و)5(نقشمایههایاجرایمراسمآیینی،

بهترتیب،سفالسیلکوسفالچشمهعلی.
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1399(. نقش های سفال های متعلق به این مرحله، 
به وضوح نشان دهندۀ فعالیت های کشاورزی هستند 
و نقش گاو و انواع پرندگان، به ویژه پرندگان پابلند 
مانند حواصیل و لک لک که در مناطق مرطوب و 
نزدیک آبگیرها زندگی می کنند، روی سفال ها دیده 
می شوند. همچنین، برای نخستین بار، نقش ردیف 
گاوها، انسان و گاو و نقش انسان ها به احتمال در 
حال انجام حرکات آیینی بر سفال های مس سنگی 
شده  ترسیم  مرکزی  ایران  شمال  فرهنگی  منطقۀ 
 III1�3 است. چنین نقش هایی بر سفال های سیلک
)غیر از نقش بز، مار و پلنگ که ربطی به فعالیت های 
کشاورزی ندارند و در اقلیم های خشک هم زندگی 
نک:  سیلک  )برای  نمی شود  مشاهده  می کنند( 
فاضلی  نک:  قبرستان  تپه  برای  گیرشمن، 1379؛ 
نشلی، 13۸6؛ برای چشمه علی نک: اسفندیاری، 
چنین  است،  ذکر  به  الزم   .)3 )تصویر   )137۸
ذنوبی  محمدمحسن  اولین بار،  برای  را  پژوهشی 
ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  برای   1373 سال  در 
پژوهش های  نه  زمان،  آن   در  ولی  داد  انجام  خود 
دیرین اقلیم با تفکیک زمانی باال در جنوب غربی 
مس سنگی  محوطه های  نه  و  بود  شده  انجام  آسیا 
شمال ایران مرکزی دارای تاریخ گذاری های مطلق 
بودند. بنابراین، هرگونه خطا در نتایج این پژوهش 

قابل چشم پوشی است.

یخبندان عصر نقاشیهای در اقلیم تأثیرات
کوچک

دورۀ اقلیمی سرد موسوم به عصر یخبندان کوچک 
واقعی یک  به معنای  البته  که   )Matthes, 1939(
تا  سیزدهم  قرن  اواسط  از  نبوده،  یخبندان  عصر 
بیستم جریان  قرن  اوایل  یا  نوزدهم  قرن  دوم  نیمۀ 
 Hendy et al., 2002; Miller( است  داشته 
مختلفی  فرضیات   .)4 )تصویر   )et al., 2012
مطرح  اقلیمی  رویداد  این  وقوع  دلیل  دربارۀ 
تشعشعات  چرخه ای  کاهش های  مانند  شده اند، 
تغییرات  آتشفشانی،  فعالیت  افزایش  خورشیدی، 
شیب  و  مدار  در  تغییرات  اقیانوسی،  گردش  در 
محور زمین، تغییرپذیری طبیعی در اقلیم جهانی 
مرگ ومیر  به دلیل   

ً
مثال انسان  جمعیت  کاهش  و 

چهاردهم  سدۀ  در  طاعون  همه گیری  از  ناشی 
.)Koch et al., 2019( میالدی

غربی  هنر  میالدی،   1400 حدود  از  پیش 
 ماهیت مذهبی داشت و چشم انداز نقاشی ها 

ً
عمدتا

نقاشی ها،  این  بود. در  نمادین  فقط یک پس زمینۀ 
صحنه هایی از باغ بهشت و شکارهای سلطنتی دیده 
می شوند که تأکیدشان بر آب و هوای معتدل است. 
قرون  اقلیمی  بهینۀ  یا  گرم  دورۀ  به دلیل  به احتمال 
وسطی، شرایط آب و هوایی آنچنان مورد توجه نبوده 
زمستان ها  سرمای  پانزدهم،  قرن  اوایل  در  است. 

)Alley, 2004(ینلند تصویر4.نمودارتغییراتدماطیزمانبرطبقدومینپروژۀصفحۀیخیگر
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شدت گرفت و سنت نقاشی مناظر، واقع گرایانه تر 
زمانی  بازۀ  طی  نقاشی شده  زمستانی  مناظر  شد. 
کم ارتفاع  کشورهای  در  میالدی   1900 تا   1400
اوایل  نشان دهندۀ نوسان از شرایط اغلب برفی در 
شدیدترین  طی  یخبندان  وضعیت  به  دوره  این 
مرحلۀ عصر یخبندان کوچک و سپس، بازگشت به 
Rob� )صحنه های برفی در پایان دورۀ مزبور است 

inson, 2005( )تصویر 5(. 

برآیند
از روش های  از حدود 40  هزار سال پیش، یکی 
تجربیات  و  ادراکات  احساسات،  اندیشه ها،  بیان 
همچنین،  است.  بوده  نقاشی  هنر  انسانی، 
، تحت تأثیر کیفیت زندگی و شرایط 

ً
نقاشی ها، قویا

محیطی هنرمندان قرار دارند. بنابراین، با توجه به 
اوضاع  قادر است  تغییر محیطی  این که هر گونه 
محیط،  به  وابسته  انسان  به ویژه  انسان،  معیشتی 

مپ،موزۀرایجکس
َ
تصویر5.)1(نقاشیبامضموناسکیتروییخنزدیکیکروستا،حدود1610ازِهندریکآِورک

آمستردام،هلند؛)2(نقاشیبامضمونچشمانداززمستانیبااسکیتبازانودامپرنده،حدود1565ازپیتربروِگلبزرگتر،
موزۀموسکو،روسیه.
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را متأثر سازد، می توان ادعا کرد که همیشه، هنر، 
شرایط  از  منبعث  غیرمستقیم،  و  مستقیم  به طور 
محیطی هنرمند بوده است. در عصر پارینه سنگی 
بر  شکارگر-جمع آورنده  اجتماعات  جدید، 
تصاویری  صخره ای،  پناهگاه های  و  غارها  دیوار 
آنها  از  بسیاری  که  را  یخبندان  عصر  جانوران  از 
شدند،  منقرض  هولوسن  عصر  اوایل  تا  حداکثر 
که  نیز 

 
III4�5 سیلک  مرحلۀ  در  کرده اند.  نقاشی 

شرایط خشک اقلیمی برای حدود دو سده با افزایش 
نسبی رطوبت بهبود یافته بود، روی سفال ها شاهد 
و  کشاورزی  فعالیت های  از  نقشمایه  هایی  ظهور 
پرندگان مناطق مرطوب مانند حواصیل و لک لک 
هستیم. برخی از نقاشی های معروف سده های 14 
دهندۀ شرایط  بازتاب   نیز  اروپا  در  میالدی  تا 19 
این  هستند.  کوچک  یخبندان  عصر  سرد  اقلیمی 
و  اقلیمی  شرایط  که  می کنند  تصدیق  نمونه ها 
بگذارد  تأثیر  هنری  بر مضامین  می تواند  محیطی 

به  را  چیزی  همان  اغلب  نقاش  هنرمندان  چون 
تصویر می کشند که احساس می کنند و می بینند. 
از این نظر، یکی از روش های دیرین اقلیم شناسی، 
دیرین جانور شناسی،  و  دیرین محیط شناسی 
بررسی نقاشی ها و نقشمایه های قدیمی و باستانی 
ماموت  مانند  جانورانی  تصویر  امروز،  است. 
منقرض  پیش  سال  هزاران  که  پشمالو  کرگدن  و 
پارینه سنگی  عصر  نقاشی های  در  فقط  شدند، 
زمانی که  همچنین،  است.  مشاهده  قابل  جدید 
دیرین اقلیم شناسان در میزان وضوح پژوهش خود 
تردید می کنند، باستان شناسان و پژوهش گران هنر 
مواد  )و  سفال ها  نقش های  بررسی  با  می توانند 
دوران  هنرمندان  نقاشی های  یا  و  دیگر(  فرهنگی 
تاریخی، مراحل اقلیمی مرطوب  تر را از خشک تر  و 
دوره های سردتر را از گرم  تر تمیز دهند. بدین سان، 
پژوهش در آثار هنری قادر است جنبه های علمی  

دیگری نیز به خود بگیرد. 
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Abstract
Art, which is the product of human thoughts, feelings, perceptions, and experiences, is strong�
ly influenced by the artist’s quality of life and environmental conditions. Therefore, consid�
ering that any environmental change can affect the living conditions of human beings, es�
pecially human dependent on the environment, it can be claimed that art has always been 
directly and indirectly influenced by the environmental conditions of the artist. An example 
of this statement can be seen in prehistoric and historical art. Climate change, which affects 
the environment, overshadows the living patterns of societies and causes cultural change. 
From these transformations, new artistic themes are created; For this reason, the motif of the 
farmer man in the Chalcolithic Age has replaced the hunter man in the Upper�Paleolithic Age. 
In this study, by looking at the cave paintings of the Upper�Paleolithic Age of western Europe, 
the pottery motifs of the Chalcolithic Age of North Central Iran, and the paintings of the mod�
ern European era, the relationship between art and climatic and environmental conditions is 
examined. It is assumed that climate change has had an extensive and profound impact on 
art. This fact is clearly visible by the adaptation of the results of paleoclimate research to the 
artistic themes of painters in different cultural periods.

Keywords: Painting, Climate Change, Upper�Paleolithic, Chalcolithic, Pleistocene, Little Ice 
Age.
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