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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
ميان اقوام و فرهنگ ها، برخي اعداد اهميت ويژه اي دارند و به نظر مي رسد که عدد چهار در فرهنگ و هنر ايران، 
به ويژه هنر سفالگري، از اولويتي خاص برخوردار است. سفالگران با منقوش کردن سفالينه ها، از آن ها به عنوان 
جايگاهي براي بيان افكار، عواطف و تجسم باورهاي خود بهره مي گرفته اند. با بررسي سفالينه هاي پيش از تاريخ 
در ايران، به نقوشي برمي خوريم که بر پاية تقسيمات چهارگانه تصوير شده اند. پژوهش حاضر به اين سؤال 
اصلي مي پردازد که اين نقوش چه مفاهيمي را براي مردمان آن زمان داشته است؟ و نگاهي پيرامون مفاهيم، 
نمادها و کاربرد عدد چهار و علت حضور اين عدد در سفالينه هاي پيش از تاريخ در ايران دارد و در تالش است 

که تلقي انسان نخستين را از اين عدد در چگونگي پيدايش برخي نقوش ذکر کند.
روش اين پژوهش توصيفي - تحليلي بوده و گردآوري اطالعات آن به شيوة  اسنادي انجام شده است.

از نتايج اين پژوهش برمي آيد که نمود عدد چهار در بستر سفالينه ها، با فکر و انديشه اي پايدار و عميق گره خورده 
است که با ماهيت سفال   که به دليل نقش عناصر چهارگانه در ساخت آن، بالقوه «چهار» را در ساختارش 
داراست  بي ارتباط نيست. هم چنين با توجه به شناخت انسان از چهارگانه هاي موجود در طبيعت و اهميت آن ها 
در زندگي وي، و نيز به سبب دامنة محدود حس عددي انسان و اين که چهار احتماالً براي بشر نخستين نماد 
آخرين حد شمارش بوده است، مي توان مفاهيمي چون طلب برکت و حاصل خيزي براي گياهان، باروري و بقاي 

حيوانات، غلبة  انسان ها بر نيروهاي شر و جز اين ها را به اين نقوش نسبت داد.
همچنين نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که اين عدد در قالب ها و شکل هاي متفاوتي نمود يافته است که در ٥ 
گروهِ نقوش خطي، هندسي، گياهي، حيواني و انساني قابل دسته بندي هستند که مي توان با احتياط ادعا کرد که 
بيش ترين تجلي عدد چهار در سفالينه هاي پيش از تاريخ در ايران در قالب نقوش هندسي و کم ترين نمود آن در 

نقوش انساني بوده است.

 واژگان كليدي 
سفال، سفال پيش از تاريخ، نقوش سفال، چهار، مفاهيم اعداد.

  اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده دوم  با عنوان «تجلي عدد چهار در سفالينه هاي پيش از ميالد در ايران» 
در رشته صنايع دستي گرايش پژوهش به راهنمايي نويسنده اول  سرارودي است.

   استاديار و عضو هيئت علمي دانشکده صنايع دستي دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان. 
Email:mehrnooshshafie@yahoo.com   

استان  اصفهان،  اصفهان، شهر  هنر  دانشگاه  دانشکده صنايع دستي  پژوهش،  گرايش  رشته صنايع دستي  ارشد  کارشناس      
Email:mahsa.hasannasab@gmail.com                                                                           (نويسنده مسئول مکاتبات).اصفهان

تاريخ دريافت مقاله : ٩٥/١٢/١٥ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٦/٦/٢٥  

 تجلي عدد چهار در نقوش
 سفالينه هاي  پيش از تاريخ در ايران* 
  مهرنوش شفيعي سرارودي**مهسا حسن نسب*** 
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مقدمه
بقايا و آثاري که در رهگذر زندگاني بشر در کرة زمين بر 
جاي مانده است، بهترين نمودار در به تصوير کشيدن کيفيت 
و چگونگي زندگي و تفکر مردماني است که ساخته هايشان 
ريشه در افکار و باورهايشان دارد. در ميان اين آثار، سفال 
به سبب ماندگاري و فسادناپذيري، همواره برتري خاصي 
داشته است و هنگامي که به صورت بوم نقاشي وارد مقولة 
هنر مي شود، به ثبت پيام  ها، خواسته  ها، ارائة اطالعات و 
در حقيقت انتقال انديشه ها مي پردازد. يکي از اين انديشه  ها 
بحث مفاهيم اعداد و موضوع مورد بررسي در اين پژوهش 

است. 
در بررسي سفالينه  هاي پيش از تاريخ در ايران، بارها به 
تزيينات و نقوشي برمي  خوريم که عدد چهار در آن ديده 
مي شود و اين خود تأکيدي بر جايگاه ويژه و پررنگ عدد 
چهار در فرهنگ و هنر ايران، به ويژه هنر سفالگري دارد. 
همچنين از آنجا که ايرانيان در بازسازي آنچه چشم مي  بيند، 
کوششي نداشته  اند، و اغلب جلوة فراطبيعي هنر در نظرشان 
بوده است، و نيز با تکيه بر اين باور که هيچ هنري پديد 
اعتقادي به آن سمت و سو  اين  که پشتوانه  اي  نيامده، مگر 
دهد، شايد بتوان ريشه و داليلي منطقي   از ميان باورها و 
اعتقادات بشر براي چنين نمودي، آن هم با اين شدت و 
استمرار يافت. اين مهم ضرورت و اهميت تحقيق در اين 
زمينه را نشان مي  دهد و ديدگاهي متفاوت و شايد نوين را 

در مواجهه با اين نقوش بيان مي  کند.
با هدف بررسي جايگاه عدد چهار در نقوش  اين مقاله   
سفالينه  ها و همچنين داليل احتمالي، و باورها و اعتقادات 
مي کند:  مطرح  کلي  تجلي چهار سؤال  اين  پس  در  نهفته 
١. چهار در ذهن انسان نخستين و در فرهنگ ايران چه 
جايگاهي داشته است؟ ٢. اين عدد چرا بر روي سفالينه  ها و 
در قالب نقوش روي آن  ها تصوير شده است؟ ٣. تجلي عدد 
چهار بر روي سفالينه ها در قالب چه نقوشي بوده است؟ 
٤. بيشترين و کمترين نمود عدد چهار را بر چه نقوشي 

شاهديم؟
براي پاسخ به اين سؤاالت، ابتدا نگاهي به مفهوم عدد در 
و  نمادها  مفاهيم،  به  سپس  داشت؛  خواهيم  انسان  ذهن 
کاربرد عدد چهار مي پردازيم و در ادامه، نيز به بررسي 
تجلي عدد چهار در نقوش سفالينه  هاي پيش از تاريخ در 

ايران خواهيم پرداخت.
 مجموع تصاوير سفالينه  هايي که در اين پژوهش مورد 
بررسي قرار گرفته  اند، در ابتدا براساس اهميت نماد چهار 
در نقوش سفالينه ها در بازة زماني و مکاني مورد بحث 
نمونه گيري شد و بعد بنا به ضرورت، نمونه گيري مجددي 
به صورت هدفمند، براساس تکرار نقش مورد مطالعه در 
انجام گرفت؛ و در نهايت، به دليل  سفالينه  هاي گوناگون 
محدوديت حجم تحقيق، با بررسي ٢٢ تصوير که از مطالعة 
حدود ١٢٠٠ نمونه مرتبط با اين مقوله انتخاب شدند، با 

ديدي تجسمي به بررسي و تحليل محتواي بصري نقوش و 
چگونگي تجلي عدد چهار در آن  ها پرداخته شد.

روش تحقيق
و  بوده  تحليلي  توصيفي-  رساله  اين  در  تحقيق  روش 
مطالب به روش اسنادي (کتابخانه  اي) گردآوري شده  اند.

محدوده اي  پژوهش  آماري)اين  (جامعة  مکاني  قلمرو 
جغرافيايي  را بررسي مي کند که در دوران پيش از تاريخ، 
جزئي از سرزمين ايران محسوب مي  شده است. نمونه  هاي 
تصويري يافت شده مرتبط با موضوع پژوهش از مناطق 
باستاني اينهايند: تپه  هاي باستاني سيلک کاشان، تپه حصار 
سيستان،  سوختة  شهر  املش،  حسنلو،  شوش،  دامغان، 
تل گيان نهاوند، تپه زاغه، تپه موشالن اسماعيل آباد، تپة 
ايقربوالغ نزديک به تپة اسماعيل آباد، تل باکون فارس، تل 
شغا، تل کفتري، خوراب بمپور، چشمه علي، دالما تپه، تپة 
قبرستان دشت قزوين، سگزآباد دشت قزوين، تپة سنگ 

چخماق شاهرود، قره تپة شهريار.
در بين نمونه  هاي تصويري به دست آمده از اين مناطق، بنا 
به ضرورت و محدوديت حجم تحقيق، نمونه گيري مجددي 
براساس کيفيت و نقش انجام شد. روش نمونه  گيري در اين 
پژوهش به صورت هدفمند و موردي بوده است. نمونه  هاي 
ارائه شده در اين پژوهش به صورت غيرتصادفي و براساس 

نقوش منطبق با موضوع، انتخاب و دسته بندي شدند.
براي گردآوري داده  ها در اين پژوهش، از ابزار فيش برداري 
و از منابع متفاوتي چون کتاب  ها، نشريات، پايان نامه  ها و 
سايت ها استفاده شد و داده  ها در اين پژوهش، به روش 

کيفي تجزيه و تحليل شده اند.

پيشينة تحقيق
به ويژه  سفالگري،  هنر  دربارة  تاکنون  خوشبختانه 
سفالينه  هاي پيش از تاريخ و دربارة جايگاه اعداد در فرهنگ 
ايران به صورت مجزا تحقيقات بسياري انجام شده است؛ 
اما بررسي معناي نمادين و اهميت عدد چهار در فرهنگ 
ايران باستان موضوعي است که در مقايسه با ديگر اعداد 
باب  در  و  است  گرفته  قرار  محققين  عنايت  مورد  کمتر 
موضوع اين مقاله که به بررسي اهميت عدد چهار در ذهن 
انسان نخستين در ايران باستان و کاربرد مصاديق آن بر 
روي سفالينه هاي پيش از تاريخ در ايران اختصاص دارد 

به طور مشخص پژوهشي صورت نگرفته است.
از تحقيقات انجام شده که در قالب کتاب، پايان نامه و يا مقاله 
منتشر گرديده مقاله «منشأ اعداد مقدس» از دنيل گريسن 
بريتون باستان شناس آمريکايي است که تقريبا نيمي از آن 
به بررسي عدد چهار به عنوان يک عدد مقدس پرداخته 
است. بريتون در اين مقاله براي دريافت منشأ اعداد مقدس 
کوشيده ، به انسان در شرايط بدوي اش رجوع کند و به 
مطالعه و تفحص در قواي روحي بومي اش و محيط مادي 
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عام غيرقابل اجتنابش روي آورد. همچنين بريتون در فصل 
سوم کتابي با عنوان اساطير جهان نو نيز همين موضوع را 
به صورت مفصل تر مورد بررسي قرار داده و عدد چهار 
را با تأکيد بر اسطوره هاي سرخپوستان امريکايي مورد 

مطالعه قرار مي دهد.
ويليام باکلند، ديرين شناس انگليسي نيز در مقاله اي با عنوان 
«چهار، در مقام يک عدد مقدس» به بررسي اهميت اين عدد 

در ميان سرخپوستان امريکايي مي پردازد.
از ميان مقاالت فارسي نيز که به نوعي نگاهي داشتند به 
اهميت اين عدد در فرهنگ ايران، مي توان از مقاله «مطالعه 
صفرتاپنج(بررسي  ونمادين  اسطوره اي  اعداد  وتحليل 
موردي ايران باستان)» نام برد که به بررسي جنبه هاي 
اختصاص  اعداد(صفرتاپنج)درايران  ونمادين  اسطوره اي 

يافته است.
با  ايراني  اسالمي  معماري  در  اعداد  «نمادپردازي  مقاله 
اعدادبصورت  تأثيرگذاري  تأکيد بر عدد چهار» چگونگي 
نمادين  بناوآرايه هاونقش  هندسه  در  شده  رمزپردازي 
اعداد درمعماري سنتي ايران ومعماري اسالمي را مورد 
بررسي قرار مي دهد ودربخش ديگراين مقاله به معرفي 
شده  برگرفته  والگوهاي  اسالمي  درمعماري  عددچهار 

ازعددچهاراختصاص يافته است.
الگوي نمادين عدد چهار در معماري اسالمي»  «بررسي 
تبع  عددچهاروبه  اهميت  به  که  مقاله ايست  موضوع  نيز 
وفلسفي  اسالمي  جهانبيني  ازديدگاه  ومكعب  مربع  آن 

وكاربردمصاديق آن درمعماري اسالمي پرداخته است.
هم چنين کتاب عدد، نماد، اسطوره تأليف آرش نورآقايي 
است که به بررسي ارزش اعتقادي اعداد در نزد ملل مختلف 

مي پردازد.
«اعداد اسطوره اي و بازتاب آن در آثار هنري ايران پيش 
در  الزهرا  دانشگاه  در  که  است  پايان نامه اي  اسالم»  از 
مقطع کارشناسي ارشد رشتة پژوهش هنر کار شده است 
که هدف آن گردآوري، معرفي و بررسي اهميت اعداد در 
اساطير ايران است. يکي از مسائلي که در اين پژوهش بدان 

پرداخته شده است، تأثير کيش زردشتي و نقش طبيعت بر 
شکل گيري اعداد اسطوره اي است. فصل دوم اين پژوهش 
به نمادگرايي اعداد پرداخته و در ادامة اين مبحث به بازتاب 
اعداد در هنر، در حد معرفي چند نمونة انگشت شمار در همة 

رشته  هاي هنري پرداخته است.
در پايان نامة کارشناسي ارشد ديگري نيز با عنوان «عدد، 
گستردة  بازة  به  توجه  با  ايران»  هنر  در  رمزي  رسانة 
موضوع که شامل کل تاريخ هنر ايران و همة رشته  هاي 
از  نمونه هايي  معرفي  به  به طور خالصه  مي  شود،  هنري 

تجلي اعداد در برخي آثار هنري پرداخته شده است.
قرار  توجه  مورد  اين جهت  از  معرفي شده  پژوهش هاي 
گرفته   اند که به تجلي اعداد در آثار هنري اشاره اي داشته اند 
و البته در هيچ يک از موارد به طور خاص به عدد چهار و 
چگونگي و تحليل اين تجلي و معناي احتمالي آن پرداخته 
از ظهور  فارغ  اعداد و اسرارشان و  نشده است. دربارة 
آن ها در بستر هنري، نيز کتاب و مقاالت و پژوهش هايي 
صورت گرفته که در صورت استفاده، در منابع مقاله، به 

آن ها اشاره شده است.

نگاهي به مفهوم عدد در ذهن انسان
تعيين زمان دقيق شناخت اعداد توسط انسان شايد ممکن 
نباشد، اما درک عدد يا تشخيص آن و همچنين عددشناسي 
آمدن عدد و شمارش  به وجود  از  قبل  به زماني  مسلمًا 
از  قبل  کاهش  و  افزايش  مفهوم  درک  يعني  برمي  گردد؛ 
زماني است که بشر شمارش يک، دو، سه، چهار و ... را ياد 
گرفته است (نشاط، ١٣٦٨: ١٥) و خيلي دور از ذهن نيست 
که بشر نخستين اين توانايي را در تعامل و درک محيط 

اطرافش به دست آورده باشد.
بار  نخستين  آدمي  که  مي شود  شروع  زماني  شمارش 
تصور ٢ را، به عنوان چيزي متمايز از يک و بيشتر از دو 
در ذهن مي پروراند. شايد حتي بايد قدمي عقب تر بگذاريم 
و بگوييم، شمارش زماني شروع مي شود که تصور يک به 
عنوان چيزي متمايز از بيشتر از يک شکل مي گيرد. اگر اين 

تصوير ١. نقش سفالينه تپه حصار دامغان، اليه IC، ٣٣٠٠-٣٥٠٠ قبل 
از ميالد. مأخذ:  کامبخش فرد، ١٣٧٩: ٧٩.

تصوير ٢. سفالينه ايران، ٣٦٠٠ سال پيش از ميالد. مأخذ: جمالي، ١٣٨٤: 
.٨١
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را نقطة سرآغاز بگذاريم، پرداخت تصور ٢ به عنوان چيزي 
 (Crawley, 1897: 524) .متمايز گام بعدي است

از  به تدريج  عدد  مفهوم  درک  احتماًال  ديگر  عبارت  به 
قالب  هايي که براي شناسايي اعداد نامتجانِس مجسم وجود 
داشته، به وجود آمده است؛ براي نمونه بال  هاي يک پرنده 
قالب براي عدد دو، برگ  هاي شبدر براي عدد سه، و دست 
اين  به  براي عدد چهار، چنان که هنوز هم  پاي حيوان  و 
دسته از حيوانات چهارپايان مي  گوييم. شايد هم مشاهدة 
اشتغال  سبب  ماه  منازل  و  شب  و  روز  منظم  آمد و شد 
احتمال  دانتزيگ  باشد.  اعداد شده  انسان  هابه  ذهن  اولية 
مي  دهد که شمار اعداد به همان قدمت مالکيت خصوصي 
باشد و اين امر از تمايل انسان به نگهداري حساب گله  ها و 
ساير کاالهايش سرچشمه گرفته باشد. شکاف  ها بر روي 
درخت  ها، خراش بر روي سنگ  ها، نشانه  ها بر روي ِگل 
رس و اشکاِل نخستين، کوششي براي ثبت شماره ها از راه 
عالمت است. پيدايش اين گونة عالمات در غارهاي ماقبل 
تاريخ در اروپا و آفريقا و آسيا که باستان  شناسان قدمت 
آن ها را به دوران باستان مي رسانند، خود گوياي وجود 
دغدغة شمارش و درک مفهوم عدد در ذهن بشر نخستين 

است (دانتزيگ، ١٣٦١: ٢٧).
 به نظر مي  رسد براي بشر نخستين، آشنايي با اعداد مقارن 
با برقراري ارتباط با هم نوعانش بوده و براي اثبات اين 
ادعا شايد بتوان به اين مسئله استناد کرد که «در برخي از 
زبان  هاي اروپايي، شباهت زياد و حتي اشتراک لفظي بين 
کلماتي که به معني «گفتن» و کلماتي که به معني «شمردن» 
است، وجود دارد»١ (لِوي، ١٣٧٣: ٦-٥). بنابراين شايد بتوان 
ادعا کرد که توانايي سخن گفتن بشر با توانايي شمارش او 

از يک آبشخور تغذيه کرده اند.
در واقع شايد بتوان گفت که نوع بشر در يادگيري شمارش 
از سه مرحله گذر کرده است. در مرحلة نخست، از انگشتان 
استفاده نمي شده و پيشرفت بسيار کند بوده؛ هيچ مفهوم 
متمايزي مشعر براعداد بزرگ تر از دو يا سه شکل نگرفته 
از دو و سه، ”خيلي“ خوانده  بيشتر  است؛ همة چيزهاي 
مي شود. در مرحلة دوم، از انگشت هاي دست و پا استفاده 
مي شود، و شمارش را مي توان تا ١٠ يا ٢٠ ، يا شايد با 
استفاده از انگشتان شخصي اضافه، حتي کمي بيشتر هم 
نشده اند،  وضع  هنوز  اعداد  معادل  کلمات  اما،  داد؛  ادامه 
به همين دليل شمارش هنوز با ايما و اشاره نشان داده 
مي شود. در مرحلة سوم، نقش داللت بر اعداد به کلمات 
يا عبارات توصيف کنندة ايما و اشارات مورد استفاده در 
کلمات  اين  زمان  مرور  به  و  مي شود،  داده  دوم  مرحلة 
Craw-) تبديل مي شوند.  اعداد  به خود کلمات  خودشان 

ley, 1897: 526)و ما نيز دليلي بر قبول پيشرفته تر بودن 
اسالف ما در اين زمينه نداريم.جيمز گآو ، در کتاب تاريخ 
به  داليلي  نخست،  فصل  در  يوناني،  رياضيات  مختصر 
دست مي دهد که به نظر مي رسد که اجداد آريايي ما، مانند 

نژاد هاي ديگر، در ابتدا نمي توانستند بيشتر از سه يا چهار 
بشمارند، و پس از آن آموختند که با انگشتانشان بشمارند 
و يکي از داليلي که در اثبات اين مسئله ذکر مي کند اين 
است که: کلمات معادل ١، ٢، ٣ و ٤ در مقايسه با شش 
عدد بعدي ويژگي گرامري[صرفي] متفاوتي از خود نشان 
و  هستند،  صفت  اولي  عدد  سه  بر  دال  کلمات  مي دهند. 
بجز يک استثناي تصادفي و جزئي، در جنس و حالت با 
اسامي اي که توصيف مي کنند مطابقت دارند، احتماًال همين 
را مي شود دربارة کلمة چهار هم گفت، جز اينکه در التين 
کلمة quattuor کامًال غير قابل صرف است. باقي کلمات، 
يعني از ٥ تا ١٠،عمومًا غيرتصريفي هستند، و صيغةمفرد 

(Gow, 1884: 2) .خنثي دارند يا در اصل داشته اند

مفاهيم، نمادها و کاربرد عدد چهار
تجارب و آمارگيري  هاي دقيق نيز نشان داده است که حس 
عدد بصري مستقيم يک انسان به ندرت از عدد چهار تجاوز 
مي  کند و ميدان حس عدد لمسي از اين هم محدودتر است 
(دانتزيگ، ١٣٦١: ٤). در بسياري از تمدن  ها، عدد چهار حد 
باالي شمارش است؛ و قابل توجه آن که حتي معيارهايي 
که براي شمارش به کار مي  روند، با عدد چهار در ارتباط اند؛ 

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران

تصوير ٣.  سفالينه نخودي منقوش مکشوفه از طبقه چهارم تپه گيان 
نهاوند مأخذ: واندنبرگ، ١٣٧٩: لوحه ١١٠.

تصوير ٤. سفالينه مکشوفه از گرمابک تماجان املش، دوره آهن ١ و ٢. 
مأخذ: کامبخش فرد، ١٣٧٩: ٥٤٦. فرانسه:  مثال:در  طور  به   .١

در   ،  Compterو  Raconter
 ،Raccontareو Contare:ايتاليايي
 Contar : در اسپانيايي و پرتغالي
و   Zahlen:آلماني در   ،  Contarو
Erzahlen. از ديدگاه ريشه  شناسي، 
واژه سانسکريت Sankhya براي 
عدد، به معني شيوه  اي براي گفتن 
به  Lagos، هم  يوناني  لغت  است. 
معني شمردن و هم به معني گفتار 
است و اين دو معني متفاوت را از 
lega معناي قديمي ريشه مصدري

گرفته است که به معني جمع  آوري، 
انتخاب کردن، گردآوري، و از اينجا 
و  شمردن  و  برشمردن  معني  به 
شرح  و  بازگفتن  معني  به  آنگاه، 
زبان  هاي  از  اگر  است.  آمده  دادن 
در  شويم،  دور  اروپايي  و  هند 
زبان  هاي سامي، عبري و عربي هم 
وضعيت مشابهي مي  بينيم. مثًال در 
عربي، لغت حساب به کار مي  رود 
که از ريشه «ح س ب» گرفته شده. 
فعل «شمردن»، َحَسَب (فتحه   همه 
حروف) است که با تغيير مختصري 
و  ح  (فتحه  «َحِسَب»  صورت  به 
کسره ب و فتحه س) در مي  آيد که 
نظر  در  کردن،  معني محسوب  به 
گرفتن و اعتقاد داشتن است. (لِوي، 

(١٣٧٣: ٦
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شماره۴۵  بهار۹۷
۵۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

که  پا  يک  و  انگشت،  چهار  برابر  که  وجب  يک  همچون 
معادل چهار برابر کف دست است. از نظر زبان شناختي، 
با ارقام قبل و بعد از چهار به طور متفاوتي رفتار مي  شود و 
گروه  هاي تازه  اي از ارقام يا اشکال شمارش با چهار آغاز 
مي  شوند (شيمل، ١٣٨٨: ١٠٣)؛ و با توجه به بسياري از 
پديده  هاي زبان شناختي و فرهنگي، معلوم مي  شود که عدد 
چهار واقعًا نشان دهندة مرحلة جديدي در درک اعداد است 

(لِوي، ١٣٧٣: ٧-٦).
و مطالعات انسان شناختي دربارة انسان  هاي نخستين نيز 
اين مسئله را تا حد قابل توجهي تأييد مي  کند. اين مطالعات بر 
روي قبايلي انجام شد که هنوز به شيوة انسان  هاي نخستين 
زندگي مي  کنند و نشان مي  دهد که آن ها تا امروز نيز عدد را 
مگر به شکلي ابتدايي، نمي  شناسند. پژوهشگري در بررسي 
دامنه داري دربارة استرالياي بدوي، بر آن است که معدودي 
از بومي  ها مي  توانند چهار را تميز دهند (دانتزيگ، ١٣٦١: 
٤)؛ ادوارد بي. تايلور دربارة قبايل جنگل نشين آمريکاي 
جنوبي و نيز بيشه نشينان استراليايي مي گويد: در زبان هاي 
بعضي از اين قبايل مابه ازايي براي عدد پنج وجود ندارد. 
کساني که به آنجا سفر کرده اند نه تنها کلمه اي از آن ها 
براي اعداد بيشتر از ٢، ٣ يا ٤ نشنيده اند، بلکه استفادة آن ها 

از بزرگترين عدد شناخته شده به عنوان رقمي نامعين براي 
اشاره به شمار خيلي زياد اين عقيده را که اين اعداد در 
 Tylor,).واقع حد نهايي سلسلة اعداد آنهاست، تأييد مي کند

 (1871: 220
اسيپکس و مارتينز دربارة قبايل برزيلي نزديک به خط استوا 
مي گويند: آنهامعموًال با اتصال انگشتي شمارش مي کنند، و 
آنهم فوقش تا عدد سه. هر عدد بزرگتري را با کلمة زياد 

(Spix and Martins, 1824: 255).بيان مي کنند
در دايرة واژگاني يکي از مردِم پوري، اعداد عبارتند از١، 
اومي؛ ٢، کوريري؛ ٣، ِپريسا، «خيلي». در دايرة واژگاني 
اوروهو،  يک سرخپوسِت توپي بوتوکودو ١، موکنام؛ ٢، 
«خيلي».(Crawley, 1897: 525)جيمز گآو نيز در کتابش 
به اين مسئله اشاره کرده و مي نويسد که بسياري از قبايل 
وحشي قادر به شمارش نيستند و نهايتا مي توانند ٢ يا ٣ يا 
٤ را تشخيص بدهند و هر عددي بيشتر از اين ها را با لفظ 

(Gow, 1884: 4) .خيلي» بيان مي کنند»
عمومًا پذيرفته اند که ما در نظام هاي عددي نژاد هاي پست تر 
امروز وسيله اي براي مطالعة تحول نظام  عددي خودمان 
مي بينيم. اين عقيده بر اين فرض بنا شده که وقتي انسان 
يک شيوة  به  هميشه  مي کند  به شمارش  وحشي شروع 
اساسًا يکسان چنين مي کند. اين در واقع بيش از يک فرض 
صرف است. تحليل نظام هاي عددي بسياري از نژادهايي 
چنين  که  مي دهد  نشان  پراکنده اند  جهان  در سراسر  که 
شباهتي وجود دارد، و هيچ دليلي در دست نيست که فرض 
 Crawley,) .کنيم اجداد ما از طريقة ديگري پيروي کرده اند
524 :1897)احتماًال آن  ها نيز درک درستي از مفهوم عدد 
چهار نداشتند و با اين تفاسير شايد بتوان ادعا کرد که چهار 
براي آن  ها نماد فراواني بوده است و به همين دليل جز اعداد 

مقدس محسوب مي شده است. 
برينتن در کتاب اساطير جهان نو چهار را جزو اعداد مقدس 
دانسته و اين تقدس را ناشي از ِنسب يا ربط هاي بدن انسان 
با جهان خارجي اطراف او مي داند. براي آدمي ايستاده، 
فضاي محيط بر او تقسيم مي شود به جلو و پشت او، سمت 
راست و سمت چپ او. در مورد خود بدن تصور مي شود 
که چهار بر يا جانب داشته باشد.(Brinton, 1905: 84)در 
ونديداد از انسان به عنوان موجودي ”ساخته  شده از چهار 
ديوار“ سخن گفته شده است؛ از اينجاست که فرانسوي ها 
 un homme” :در وصف آدم قوي جثه و تنومند مي گويند
carré“، و يا در انگليسي دربارة همچو شخصي از عبارت 
 (Brinton, 1894: 171)استفاده مي شود “square built”

تقريبًا مشابه اصطالح چهارشانه در فارسي.
در کل اگر بکوشيم که ارزش عاطفي اي را که برخي اعداد 
تقريبًا  کنيم،  پيگيري  آن  ها  مباني  به سوي  دارند،  مقدس 
از  اسطوره  اييي  خاص  احساس  در  را  مبنا  اين  هميشه 
فضا، و زمان و «من» مي  يابيم. به عنوان مثال هر جا که 
شمال، جنوب، شرق و غرب به منزله نقاط اصلي جهان 

تصوير ٥. نقش سفالينه شوش. احتماال مربوط به هزاره سوم قبل از 
ميالد. مأخذ: واندنبرگ، ١٣٧٩: ٧٥.

تصوير ٦. سفالينه منقوش دوره سوم سيلک کاشان، مأخذ: کامبخش 
فرد، ١٣٧٩: ٨١.
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نمونه  و  الگو  عنوان  به  معموال  تمايز  اين  شوند،  متمايز 
کار  به  آن  فرآيندهاي  و  جهان  تمامي  مفصل بندي  براي 
مي  رود. بر اين مبنا (چهار جهت اصلي فضا)، عدد چهار 
نمونه اعالي عدد مقدس شناخته مي  شود چرا که در عدد 
چهار، رابطه ميان هر واقعيت خاصي با فرم اساسي کيهان، 
دقيقًا بيان شده است و هر چيزي که سازمان چهارگانه 
شهودي داشته باشد، به نظر مي  رسد که با مناطقي از فضا، 
اين  باشد. عدد چهار  داشته  باطني  و  پيوندهاي جادويي 
نقش را در بسياري از اديان و اقوام و ملل بازي مي  کند. 

(آقاشريف، ١٣٨٣: ١٠٥)
از دورترين اعصار، حتي پيش از تاريخ، از عدد چهار براي 
است،  محسوس  و  ملموس  مستحکم،  آنچه  دادن  نشان 
چهار،   .(٥٥١  :١٣٧٩ گربران،  و  (شواليه  مي  شد  استفاده 
عدد جمع آورنده است. چهار با چهار به معني سرشاري 
نماد  را  چهار   .(١٠٦  :١٣٨٣ (آقاشريف،  است  کثرت  و 
بي  نظيري، فراواني، جهانگيري و جامعيت مي  دانند و شايد 
به همين دليل است که در همة اقليم  ها، شاهان را صاحب 
چهار دريا، چهار خورشيد و چهار گوشة جهان مي  خواندند 
که اين خود به معني گسترة قدرت آن ها بر سطحي عظيم از 
زمين، و همچنين استيالي اين قدرت بر افعال و اعمال مردم 

سرزمينشان بود (شواليه و گربران، ١٣٧٩: ٥٥١).
در زبان فارسي، نيز چهار بيشتر نماد کثرت و فراواني 
است. اگرچه گاه به منظور تأکيد بر قلت نيز به کار رفته 
بر  مفهومي  لحاظ  به  که  يافت شده  نمونه  هاي  اما  است، 
کثرت داللت دارند، خيلي بيشتر از آن دسته است که دال 
بر قلت اند. ترکيبات «چهار چشمي پاييدن» به معني چيزي 
را به دقت نگاه کردن، و «چهارزبان» کنايه از پرگوي و 
کثيرالکالم ، نمونه    هايي اند که در ترکيب با چهار به نوعي 

بيانگر شدت و کثرت اند.
از آنجا که چهار در اکثر تمدن ها عمومًا عددي سودمند و 
اساسي است، خرافات کمي پيرامون آن درست شده است. 
يک استثنا چين است که در آنجا ٤ عددي نحس است چون 
ِشه (she)به معني چهار با شي (shi) به معني مرگ شباهت 
آوايي دارد. (بريتانيکا، npn) اما به جز اينمورد در اغلب 
فرهنگ ها و تمدن ها عدد چهار جزو اعداد مقدس محسوب 

مي شود.
به عنوان مثال تقريبًا در ميان همة قبايل سرخپوست آمريکا، 
عدد چهار و مضرب هاي آن معناي مقدسي داشته است و 
اشارة خاصي به چهار جهت اصلي و بادهايي که از از آن 
جهت ها مي وزد دارد، عالمت يا نماد اين پرستش طبيعت 
شاخة  چهار  با  صليبي  يا  يوناني  چليپاي  بخشي  چهار 

 (Buckland, 1895: 96) .مساوي بوده است
نقشي  چهار  عدد  نيز  سو  سرخپوستان  جهان نگري  در 
محوري دارد، چرا که به عقيدة آنها ٤ گروه خدايان (اعلي، 
ياور، مادون، و روح)، چهار نوع حيوان (خزنده، پرنده، چهارپا 
و دوپا)، و چهار دوره در زندگي آدمي (نوزادي، کودکي، 

بلوغ، و پيري) وجود داشت. تعليم جادو درمانگرانشان به 
آنها اين بود که همة فعاليت ها را در دسته هاي چهارتايي 

(npn ،بريتانيکا) .انجام دهند
بسياري از محققان، نمادشناسان و فالسفه نيز در باب اهميت 
عدد چهار مطالبي نگاشته اند و آن را عددي دانسته  اند که 
ارزش نمادين داشته است.چهار نماد زمين، فضاي مربوط 
به زمين، وضعيت انسان، حدود عيني و طبيعي «حداقل» 
آگاهي از کمال و سرانجام، و نماد نظام  هاي استداللي است 
کمال،  تماميت،  کليت،  يعني  چهار   .(١٤٦  :١٣٨٨ (سرلو، 
يکپارچگي، نظم، عقل، اندازه، نسبيت و عدل (کوپر، ١٣٧٩: 
ارقام مي  داند  از کامل  ترين  ٢٧). کوپر عدد چهار را يکي 

(کوپر، ١٣٧٩: ٢٧). 
در سنت باستاني عالقه  اي شديد به چهار به روشن  ترين 
آرماني  عدد  را  آن  که  فيثاغورسيان  تعاليم  در  شکل 

مي  دانستند، ديده مي  شود. 
فيثاغورسيان _که شعار مکتبشان «همه چيز عدد  براي 
سرچشمة   ٤ (Boyer, 1991: 54)عدد  بوده_  است» 
و  نخست  عدد  چهار  (جمع   ١٠=٤+٣+٢+١ تتراکتيس 
اصطالحًا به معناي منشأ تمام چيزها)، يا کامل ترين عدد، 
بود. (بريتانيکا، npn) فيثاغورثيان آن را بزرگ ترين معجزه، 
خدايي از نوعي ديگر، الوهيت چندگانه و چشمة طبيعت و 

(Westcott, 1902: 73).کليددار طبيعت مي ناميدند
انديشه  هاي  بر  قويا  دهم  قرن  در  در بصره  اخوان الصفا 

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران

تصوير ٧. آوندي از شوش مربوط هزاره چهارم قبل از ميالد. مأخذ: 
بختورتاش، ١٣٨٦: ١٦٤.

تصوير ٨. نقش سفالينه دوره دوم سيلک کاشان، ٥٥٠٠,٤٥٠٠ سال 
قبل از ميالد. مأخذ: Ghirshman, 1938: Tablets75 و توحيدي، 

.١٣٨٦: ٧٠
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شماره۴۵  بهار۹۷
۵۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

فيثاغورسي تکيه داشتند و از اين جهت براي چهار اهميت 
فراواني قائل بودند. به همين صورت، متفکر و عارف آلماني 
که  رياضي  طرح  که  دريافت  وايگل  ارهارت  هفدهم  قرن 
توسط طبيعت آفريده شده است، در عدد چهار بسيار قابل 

درک  تر از نظام ده  تايي است (شيمل، ١٣٨٨: ١٠٦).
چهار به نخستين نظم شناخته شده در جهان کامًال مربوط 
است و اين گونه به تحول از طبيعت به تمدن از طريق نظم 
دادن به کثرت آشفته تجليات و تبديل آن  ها به اشکال ثابت 
اشاره مي  کند (همان: ٩٩) در مطالعه جهان خلقت فارغ از 
اعتقادات و باورها و تفاوت  هاي فرهنگي در طبيعت و در 
ميان ملل مختلف چهارگانه  هاي مشترک بسياري را مي  يابيم 
که بررسي آن ها اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد که 
آيا اساسًا جهان خلقت و اکثر امور طبيعت در گروه  هاي 

چهارتايي شکل نيافته است؟
از  باقيمانده  شواهد  و  مکتوبات  و  اسناد  مطالعة  در 
دوران  هاي گذشته، درمي  يابيم که انسان اغلب درک درستي 
از محيط اطرافش داشته و مدارکي در تائيد اين مسئله در 
دست است که وي شناختي جامع از طبيعت و زيستگاه 
خويش داشته و چهارگانه هاي موجود در طبيعت و نظام 

خلقت را مي  شناخته است. 
کوزة  چهار  و  مصر،  ثالثة  اهرام  دقيق  جهت گيري 
کانوپوسي١ که در آنها امعا و احشاي شخص موميايي شده 
را به امانت نزد محافظان فرمانروايان چهار گوشة آسمان ها 

قديم  بسيار  زمان هاي  از  که  مي دهد  نشان  مي گذاشتند، 
Buck-) .احترام به چهار جهت قطب نما وجود داشته است

 (land, 1895: 101
احتماًال  که  مي دهند  شهادت  مقدس  کتاب  هاي  قديم    ترين 
اولين انسان  ها چهار تشکل ماه – هالل ماه نو، هالل رو 
به بدر(تربيع اول)، بدر،بدر رو به هالل (تربيع ثاني)– را 
مشاهده مي  کردند و ماه به اين صورت در تنظيم زمان به 

کار مي  رفت (شيمل، ١٣٨٨: ٩٩). 
مکاننيز به همين ترتيب تقسيم مي شود، از جهان شناخته شده 
با عنوان ”چهار گوشة جهان“ ياد مي شود، و طلوع خورشيد 
_مهم ترين رويداد زندگي بشر- يکي از اين چهار گوشه را 
مي سازد، و سه طرف ديگر بر مبناي آن سنجيده مي شوند، 
و بدين سان چهار جهت اصلي به دست مي آيد. اين چهار 
جهت را معموًال با بادهايي که از آن سوي مي آيد داراي 
ارتباط نزديک مي دانستند، و اين بادها را خدا مي شمردند، 
قدرت هايعظيم، آورندة باران و هواي مطبوع، آورندة گرما 
و سرما، آورندة زندگي و مرگ نباتي؛ و از اين رو آورندة 

.(Brinton, 1894: 171)فصول، بارآوري و غذا
در قرون وسطي، اعتقاد بر اين بود که چهار مزاج يا خلط 
اصلي وجود دارد که عبارتند از بلغم، دم، صفراي زرد و 
صفراي سياه [سودا]. صفات بلغمي، دموي، صفراوي و 
سودايي[ماليخوليايي] از اين همين کلمات ريشه گرفته اند. 
آن ها بدن را از جاهاي مختلف تيغ مي زدند تا اين چهار 

.(npn ،بريتانيکا) مزاج به تعادل برسند
پلوتارخوس در کتاب دربارة نفس مي نويسد که جهان از 
دو چهارگانه تشکيل شده است، ٤تاي اولي مربوط است به 
جهان معقول: آگاتون، نوس، پسوخه، و هوله يعني حکمت يا 
خير اعلي، ذهن، روح، ماده؛ و چهارتاي دوم مربوط است به 
جهان محسوس که کيهان عناصر را تشکيل مي دهند، يعني 

(Oliver, 1875: 112) .آتش، هوا، خاک و آب
اگر بتوانيم ادعا کنيم که بشر نخستين به وجود چهار جهت 
جغرافيايي آگاه بوده و مي  دانسته که چهار عنصر اصلي 
وجود دارند که نظام عالم بر آن قرار گرفته است، يا اين 
که يک سال به چهار فصل تقسيم مي  شود؛ و نيز بادهاي 
چهارگانه، چهارگاه شبانه روز، چهار طبيعت و چهار مزاج 
انساني و ديگر چهارگانه  ها را مي شناخته، شايد بتوان دليل 
ديگر اهميت عدد چهار و تأکيد بر نقوش چهارگانه و تجلي 
اين عدد در قالب نقش هايش را در درک وي از چهارگانه هاي 

جهانش جست.
محيط  با  بي  واسطه  انسان  دوران،  آن  در  که  اين  ضمن 
سبب  ارتباط  همين  و  است  بوده  ارتباط  در  اطرافش 
از محيطش مي شد؛ و مي  دانيم  تأثيرپذيري بي اندازة وي 
زندگي  در  پررنگي  نقش  چهارپايان  به ويژه  حيوانات  که 
وي  زندگي  براي  تهديدي  که  حيواناتي  چه  داشتند؛  وي 
محسوب مي  شدند و چه آن  هايي که نقش سودمند و مفيدي 
داشتند. چهارپايان و حيوانات درنده   که زندگي وي را تهديد 

تصوير ٩. نقش سفالينه تپه سنگ چخماق شاهرود، دوره نوسنگي. 
مأخذ: کامبخش فرد، ١٣٧٩: ٥١.

تصوير ١٠. نقش سفالينه سيلک کاشان. مأخذ: ضياپور، ١٣٥٣: ٣٣٥.

١. در تدفين باستاني مصري، در 
حالي که بدن را موميايي مي کردند، 
داخل  احشاء  و  امعاء  و  ارگان ها 
آن جدا کرده  از  را  سينه و شکم 
و در چهار کوزه مي گذاشتند، و به 
اين کوزه ها غالبًا کوزه هاي کانوپي 
به چهار  را  اين کوزه ها  مي گفتند؛ 
اصلي  جهت  چهار  بر  موکل  جن 
تقديم مي کردند، که گاهي فرزندان 
کوزه  مي شوند.  خوانده  هوروس 
آمست، آمشت يا مشتا، به معناي 
جنوب، به شکل آدم بود، و در آن 
معده و روده بزرگ را مي گذاشتند، 
در کوزه هاپي، يا آهپي، شمال، که 
سري به شکل سگ داشت، روده 
کوزه  در  مي گذاشتند.  را  کوچک 
که  شرق،  توماتپات،  يا  توآموتف 
سري به شکل شغال داشت، قلب 
و ريه ها را مي گذاشتند، و در کوزه 
معني  به  کابخنوف،  يا  خبسنوف 
غرب، که سر شاهين داشت، جگر 
و کيسه صفرا را مي گذاشتند. اين 
سلسله  قبور  در  سفالي  ظروف 
تا زمان  و  ديده مي شود،  هجدهم 
سلسله ٢٦ از آنها استفاده مي شده.
 Westcott,).منبع اي. اِي. واليس باج

(1902: 85
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مي  کردند، به لحاظ اين که سمبل و مظهر قدرت بودند، براي 
بشر نخستين اهميت داشتند و وي همواره در ترسيم آن ها 
سعي داشت که به نوعي مبارزه با آن ها را تمرين کند و 
بر آن ها غلبه يابد؛ و از سويي ديگر، چهارپايان سودمند 
مانند بز و گاو نيز به دليل نقش و اهميت شان در زندگي 
دامداري و کشاورزي، همواره تقديس مي  شدند و چه بسيار 
سفالينه  هايي که بر آن  ها نقش اين حيوانات چهارپا تصوير 
شده است و چه بسا اهميت چهار در باور مردمان باستان، 
ريشه در اهميت و جايگاه مهم چهارپايان در زندگي ايشان 

داشته باشد.
ذهن  از  دور  هم  امکان  اين  مطرح شده،  مسائل  کنار  در 
نيست که چهار به صورت کامًال مجرد و در جايگاه عددي 
داراي مفهوم رمزگونه بوده است و سفالگر در نقوش روي 
سفالينه  ها در تالش بوده تا آن رمز را در قالب تصاوير 
بيان کند. در عهد باستان، بعضي از اعداد کاربرد رمزي 
داشتند و از آن  ها مفاهيمي برداشت مي  شد که امروزه به 
تقريب همة آن ها از ميان رفته است. «در فرهنگ ايران و 
جهان، اعداد و حروف را تقدس يا شومي و کارکردهاي 
ويژه  اي است و به همين دليل است که در گذشته و به شکلي 
رنگ باخته، حتي در زمان حال، از اين اعداد بهره مي  جويند 
و توانايي هاي خاص را بدين اعداد و حروف که غالبًا نماد 

عددي است، نسبت مي  دهند» (هينلز، ١٣٨٣: ٤٩٧). 
قائل  در عهد باستان، براي عدد چهار آن  چنان جايگاهي 
بوده  اند که براي محققان هم  عصر ما کامًال نامفهوم است 
و واضح است که اگر در آن دوران عملکرد ديگري سواي 
آنچه ما امروزه براي اعداد در نظر مي  گيريم قائل نبودند، 
ممکن نبود بر اعداد چنين ارجي بنهند و آن ها را به عقايد 
رايج در تمام دارالعلم  هاي هندو، مصري يا يوناني پيوند 
دهند. آن ها از اعداد مفاهيمي برداشت مي  کردند که امروزه 
از مباحثي  از ميان رفته است. يکي  تمامي آن  تقريب  به 
که در عهد باستان در مورد اعداد وجود داشته است، دو 
عملکرد کاهش و افزايش عرفاني بوده است که بررسي آن 
به نوعي مبين اهميت و برتري عدد چهار در مقايسه با 
ديگر اعداد است.١ (آنکوس، ١٣٧٧: ٤٤-٣٩). البته که اين 
مسئله  اي نيست که به طور مستقيم با درک ايرانيان باستان 
برخي جوانب  آن  بررسي  در  قطعا  اما  باشد،  ارتباط  در 

پنهان اهميت عدد چهار روشن مي  شود.
جيمز هاکس نيز در قاموس کتاب مقدس، دربارة اهميت 
عدد چهار مطالبي آورده است؛ وي معتقد است که عدد 
چهار رمز و اشاره بر دنياست (هاکس، ١٩٢٨: ٦٠٠). شايد 
مردمان باستان نيز با تصوير کردن چهار در قالب نقوش 
متفاوت روي سفالينه  ها، در تالش بودند که پيامي را به 
آينده گان گوشزد کنند و در اين ميان، چهار را در مقايسه 
با ديگر اعداد، عدد مناسبي يافته بودند تا انديشه  هايشان را 
در قالب رمز در حصار اين عدد بگنجانند. البته اين فرضيه 
مبتني بر بيان مفاهيم در قالب رمز، خيلي هم دور از ذهن 

نيست. چرا که انسان  هايي که در دنياي وحشي و رام نشدة 
مي  جنگيدند،  بقا  براي  ناشناخته  ترس  هايي  با  زمان  آن 
احتماًال هنگامي دست به قلم مي  بردند، که حرفي براي گفتن 

داشتند.
همچنين عالوه بر کارکرد رمزگونه که به آن اشاره شد، به 
نظر مي  رسد که در انديشة آن مردمان، اين عدد به نوعي 
با خدايانشان مربوط بوده است. کمااين که در جست وجوي 
چهار در اديان و مذاهب مختلف، نتايج قابل توجهي يافت شد. 
ردپاي پررنگ عدد چهار در اديان و مذاهب مختلف، توجيه 
و بيانگر اهميت اين عدد در طول تاريخ در ميان اقوام و ملل 
گوناگون است. البته تقدس و ارزش اعتقادي اعداد در نزد 
ملل، اديان يا در زمان  هاي مختلف، ممکن است متفاوت بوده 
باشد، ولي به هرحال بعضي مفاهيم به دليل ارتباط تمدن  ها 
با يکديگر يا برخي داليل ديگر همواره مشترک بوده است؛ 
براي نمونه لفظ «خدا» که در بسياري از زبان  ها و فرهنگ  ها 
چهار حرف دارد؛ ويليام وين وستکات نيز در کتابش به 
اين مسئله اشاره کرده و مي نويسد که تقريبًا تمام مردم 
دورة باستان نامي چهار حرفي براي خدايان خود دارند و 
بسياري از آنها ٤ را عددي الوهي مي شمارند، برخي از اين 
نام ها از اين قرار است: يهوه عبري، هدد (adad) آشوري، 
آمون (Amum) مصري، تئوس (Theos) يوناني، دئوس 
 (Dieu) ديوي  ژرمني،   (Gott) گوت  التيني،   (Deus)
ايتگاي (Itga) تاتاري، اهللا  فرانسوي، اسار (Esar) ترکي، 

(Westcott, 1902: 74).ودايي (Deva) عربي، دوا
 اشاره به عدد چهار در تتراگراماتون يا چهار حرف نام 
مقدس حائز اهميت است. نام آدم به التين نيز نمايندة عدد 
اشاره  تلويحًا  آدم  يوناني  نوشته  هاي  طبق  است.  چهار 
نماينده دنياي مادي  او را  به چهار جهت اصلي دارد که 

مي  خواند. (نورآقايي ١٣٨٩: ٤٩)
در باورهاي مذهبي و مذاهب مختلف، چهارگانه  هاي بسياري 
را مي  توان يافت که برخي از آن  ها در اديان مختلف مشترک 
است. از چهارگانه  هاي معروف مربوط به اديان مي  توان از 
چهار طوفان نام بردکه اينهايند: طوفان آب که بر قوم نوح 
رسيده؛ طوفان باد بر قوم هود؛ طوفان آتش بر قوم لوط؛ و 

طوفان خاک بر قوم صالح (دهخدا، ذيل چهار طوفان). 
يا ديگر چهارگانه  اي که در اديان مختلف به نوعي مشترک 
بوده است، چهار موجود يا همان چهار فرشتة مقدس اند. از 

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران

تصوير ١١. نقش سفالينه  اي از تل باکون فارس، هزاره چهارم قبل از 
ميالد. مأخذ: بهرام پور، ١٣٨٨: ٦٥.

١. کاهش يا تفريق عرفاني به معناي 
کم کردن اعدادي است که از دو رقم 
يا بيشتر تشکيل شده  اند و رساندن 
آن  ها به يک رقم منظور نظر است. 
ارقام  از طريق جمع  کردن  امر  اين 
دست  به  عدد  آن  تشکيل  دهنده 
عدد  يک  جز  که  وقتي  تا  مي  آيد 
افزايش  باقي نمي  ماند. و  يک  رقمي 
شناخت  براي  عرفاني  جمع  يا 
ارزش عرفاني يک عدد است و از 
نظر حساب تمام ارقام از واحد تا 
آن عدد را با هم جمع مي  کنيم. به 
اين معني که عدد ٤ از نظر افزايش 
عرفاني برابر است با تمام اعدادي 
که از ١ شروع مي  شوند و تا عدد 
مي  رسد.   ٤ مثًال  يعني  نظر  مورد 
را  شده  داده  اطالعات  اگر  حال 
ببريم  کار  به  اعداد  تمام  در مورد 
مي  توانيم قانوني براي توالي آن  ها 
پيدا کنيم. کاهش عرفاني به ما نشان 
مي  دهد که اول از همه تمامي اعداد، 
هر عددي که باشد به ُنه عدد اول 
را  آن  ها  ما  زيرا  مي  يابد  کاهش 
تبديل به يک عدد يک  رقمي مي  کنيم. 
اما اين نتيجه  گيري کافي نيست زيرا 
افزايش عرفاني پرتوي ديگري نيز 
مي  تاباند. از طريق افزايش عرفاني 
مي  بينيم که ١، ٤، ٧ و ١٠ برابراند 

با ١ زيرا:
١=١

٤=١+٢+٣+٤=١٠=١+٠=١
=٧=١+٢+٣+٤+٥+٦+٧=٢٨=٢+٨

١٠=١+٠=١
١٠=١+٠=١

از اين بررسي چنين نتيجه مي  شود 
خود  تغيير  در  اعداد  تمام  اوًال  که 
ثانيًا  توليد مي  کنند.  را  اول  عدد   ٤
آخرين عدد اين چهار عدد اول يعني 
٤، واحد را در يک مجموعه بعدي 
(آنکوس،  مي  کند  عرضه  متفاوت 

.(١٣٧٧: ٤٠-٤٢
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شماره۴۵  بهار۹۷
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

حدود ده هزار سال پيش، در باورهاي مذهبي در ميان اقوام 
و ملل مختلف، چهار فرشتة نگهبان وجود دارند که ممکن 
است تصور مردمان باستان نسبت به آن ها و چگونگي 
توصيفشان متفاوت از اديان امروزي باشد؛ اما شباهت  هاي 
انکارناپذيري نيز در ميان آنان مشاهده مي  شود. آن  ها را 
مي  توان با داستان  ها و روايات آفرينش تمدن  ها در ارتباط 
دانست. مردمان باستان براي اين نيروها احترام ويژه  اي 
قائل بودند و از همان ابتدا نمادهاي مختلفي را براي چهار 

مقدس به وجود آوردند.
در ايران باستان نيز چهار در باورها، اعتقادات و حکمت 
همواره به داليل مختلف مورد توجه بوده است و در نمادها، 

اسطوره  ها و آيين  ها جلوه  گر شده است. 
برپايه کتاب اوستا، مجموع جهان مادي و دنيوي به چهار 
(آموزگار،  است  شده  تقسيم  بندي  ساله  هزار  سه  دوره 
١٣٩٢: ١٤؛ هينلز، ١٣٨٣، ١٠) در قسمتي از بخش نخستين 
کتاب «زند و هومن يسن» که معموال «بهمن يشت» نيز 

خوانده مي شود به چهار دوره جهان اشاره شده است: 
خرد  اورمزد  پس  بي  مرگي خواست؛  اورمزد  از  زرتشت 
همه چيزدان و آگاه را به يک طريق به زرتشت نمود. او 
بن درختي بديد که چهار شاخه بدان بود: يکي زرين، يکي 
سيمين، يکي پوالدين و يکي از آهن آلوده. و اورمزد به 
سپيتامان زرتشت گفت: تنه درختي که تو ديدي و آن چهار 
شاخه، چهار دوره جهان است که فرا خواهند رسيد (هدايت، 

.(١٣٨٣: ٣٤-٣٣
درميان زرتشتيان ودرمراسم آئيني گرفتن شيره هوم نيز 
گياه هومرادر چهارنوبت مي سايند کهنماديازآمدن زرتشت 

وسه پسرناجي اوست (هينلز، ١٣٦٨: ١٩٠).
مي شودکه  تشکيل  خودازچهاربخش  اوستا  وکتاب 
مردمرابه چهارطبقه تقسيم مي کند: روحانيون،ارتشتاران 
؛  (انصاري، ١٣٧٨: ٦٤  پيشه وران  و  نظاميان،برزگران  يا 

کريستين سن، ١٣٧٨: ٦٩).
در آيين مهر، مي  توان در نقش برجسته  ها و يا مجسمه  هاي 
مربوط به تولد ميترا نمونه  اي از اين حضور و تجلي را 
جست وجو کرد و در پژوهش  هاي انجام شده بر روي اين 
نقش برجسته  ها، داليل تأکيد بر چهار را ناشي از اهميت 
«در  دانسته  اند.  مردمان  آن  باور  در  چهارگانه  عناصر 
نقش برجسته  اي که والدت ميترا را به نحوي نمادين نمايش 

مي  دهد، کوزه نماد آب، مار نماد زمين (خاک)، شير نماد 
آتش و پرنده نماد هوا قلمداد شده است» (زمردي، ١٣٨٢: 
١٠١). کومن در خصوص همين نقش برجسته مي  گويد: «در 
آيين ميترايي، چهار عنصر ساده که بر بنياد دانش فيزيکي 
خدايانند»  شمار  در  است،  آن  از  جهان  تشکيل  باستان، 

(کومن، ١٣٨٠: ١٢٠).
باستانيان آتش و آب را خواهر و برادر مي  دانستند و براي 
آنان احترامي تقدس آميز قائل بودند. بادهاي چهارگانه که 
موجد پيدايش فصول بودند نيز پرستش مي  شدند. بادها 
موجب بيم و هراس مردم بودند و چون زندگي، گردش 
سال و گذر فصول با هم در پيوند بودند، اينان موجد سرما، 
گرما، توفان، بهار، پاييز، زمستان و باران بودند و اساس 
هستي و گردش درستشان موجد حيات و باروري يا مرگ 
و نيستي و خشکسالي مي  گشت. عناصر چهارگانه در تفکر 
جهان باستان، خداياني شدند و به صورت نمادين جاي 
استواري يافتند. پيکار و تعارض اين عوامل که ستيزي بي 
فرجام است، آفرينش متوالي و تغييرات و طبيعت را موجب 
بياني  با  طبيعت،  در  متوالي  دگرگوني  هاي  اين  مي  شود. 
روايات  موجد  است  عناصر  پيوسته  تعارض  که  نمادين 

داستاني بسياري شد. (رضي، ١٣٨١: ٦٥٩-٦٥٧) 
يونگ نيز چهار را رقمي الهي مي  داند. به طور کل نظام تفکر 
يونگي اهميتي اساسي به عدد چهار مي  دهد، و چهارگاني در 
اين تفکر، مبناي الگوي ازلي روان آدمي است. يعني مجموع 
فرآيند رواِن آگاه و ناخودآگاه است. يونگ در تحليل خود 
از انواع و اشکال مختلِف روان، در واقع آن را بر نظريه 
چهار کاربرد اصلي آگاهي مبتني مي  داند: انديشه، احساس، 
الهام و شعور. اين روانکاو، در اينجا طرز تلقي  اي انساني را 
که به نظر مي  رسد از عصر پارينه سنگي ثابت مانده است 
اتخاذ مي  کند، يعني آن  چه را که از زمان چليپاي چهار جهت 
اصلي تا کنون در تمامي باورهاي پيدايش کيهان عرضه 
کرده  گذر  کيميايي  و  عرفاني  نظريات  درون  از  و  شده، 
استناد مي  کند، زيرا کيمياگران و عارفان در جست  وجوي 
عمل بزرگ و حجرالفالسفه بوده  اند، و براي آنان چهارگاني 
قضيه بنياني بوده است (شواليه و گربران، ١٣٧٩: ٥٦١-

٥٦٠). يونگ بر اهميت اين عدد تأکيد کرده است زيرا به 
گمان او براي خنثي کردن تحوالت آشوب ناک آلمان پس 
از ١٩٣٣ به قدرت نظم دهندة چهار نياز است، تا بدين وسيله 
نظمي جديد و مثبت در جهان ايجاد شود. مانداال، تصوير 
باستاني نظم معنوي با چهار جهت اصلي اش، به نظر يونگ 
نمادي ايده آل از قدرت نظم دهنده بود که حتي کوشيده بود 
Schim-) .از رويکرد تثليث محور کلي به جهان فراتر برود

 (mel, 1993: 104
از  نمادي  را  مانداال  طرح  مقدس،  هندسة  بحث  در  يونگ 
طرح  هاي چهارگانه مي  داند و دليلي را براي به کارگيري 
اين طرح در معماري مطرح مي کند که شايد بتوان به نوعي 
نيز  روي سفالينه  ها  نقوش  و  مبحث سفالگري  به  را  آن 

تصوير ١٢. سفالينه شوش، نيمه دوم هزاره چهارم قبل از ميالد. مأخذ: 
واندنبرگ، ١٣٧٩: لوحه ٩٦.

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
تعميم داد. وي معتقد است: «طرح ماندااليي چه در معماري 
کالسيک و چه در معماري انسان هاي بدوي، هرگز تابع 
مالحظات اقتصادي و زيبايي شناسي نبوده است، بل تبديل 
شهر به نمايه  اي از جهان منظم بوده است. مکاني مقدس که 
به وسيلة مرکز خود به جهان ديگر مربوط مي شده است. 
مطابقت  بشري  نيازهاي  حياتي  احساسات  با  طرح  اين 

داشته است» (يونگ، ١٣٨٣: ٣٨٦).
از مباحث فوق مي  توان چنين استباط کرد که در خودآگاه و 
ناخودآگاه ذهن بشر داليل مختلفي وجود دارد که مي  تواند 
سبب اولويت و برتري عدد چهار در باور وي در دوران 
مورد بحث باشد؛ اما اين که اساسًا چرا اين اهميت در نقوش 
سفالينه  ها متجلي شده است خود مسئله  اي است که مي  تواند 
ناشي از دو دليل باشد: نخست اين که سفال، اين بدوي  ترين، 
ساده  ترين و کهن  ترين دست  ساختة بشر، به سبب نزديکي 
خاصي که با انسان داشت، بستر با ارزشي براي به تصوير 
کشيدن باورها و اعتقادات وي محسوب مي  شد؛ زيرا هم 
سفال و هم آدمي هر دو از گل به وجود آمده  اند. ضمن اين 
که سفال به دليل فراواني مواد اوليه و سهولت استفاده و 
ماندگاري و فسادناپذيري، اولين، بهترين و پرکاربردترين 
گزينه  اي بوده که بشر در آن دوران در اختيار داشت. اما 
اگر ما در اينجا نقش سفال را، جداي از کاربرد آن، صرفًا به 
عنوان يک رسانه که هدفش ثبت و رساندن پيام بوده است، 
بپذيريم و دليل انتخاب شدنش براي اين منظور نيز ناشي 
از ويژگي نقش پذيري و در دسترس بودن مواد اوليه  اش 
بدانيم، پس مسئلة ديگري که مطرح مي  شود ارتباط عناصر 
تنها  با هنر سفالگري است. مي دانيم که سفال  چهارگانه 
ماده  اي است که «چهار» را في  الذات داراست و اين ويژگي   
در هيچ يک از دست  ساخته  هاي بشر يافت نمي  شود و شايد 
همين ويژگي است که آن را از ديگر هنرها متمايز ساخته و 

بستري براي تجلي عدد چهارفراهم آورده است.
مي  دانيم که در ايران باستان، پيش از اشوزردشت، قبايل 
آريايي عناصر چهارگانة باد، خاک، آتش و آب را گرامي 
و مقدس مي  شمردند و آن ها را خالق عالم و گردانندة نظام 
مي  توان  و  ٥٦)؛   :١٣٨٦ (بختورتاش،  مي  دانستند  هستي 
بوميان  ايران،  فالت  به  آريايي ها  ورود  از  پيش  پنداشت 
نيز چنين باوري داشته  اند، زيرا پرستش طبيعت در ميان 
مردم جهان باستان همگاني بوده است. پس پيشينيان اين 

شيوة انديشة فلسفي را که هستي و کائنات از  آخشيج هاي 
چهارگانه به وجود آمده، چنين تصوير کرده و پيام  رساي 
خود را به ما رسانده  اند و تالش براي تأکيد بر چهار در نقش 
کردن تصاوير به خصوص بر روي سفالينه  ها، نمي  تواند 
مي  رسد  نظر  به  کمااين که  باشد.  شناخت  اين  با  بي  ربط 
که انسان نخستين رابطه و اهميت اين چهار عنصر را در 
ساخت مهم  ترين اسباب زندگيش، يعني سفالينه ها مي دانسته 
است. سفالگر در آن دوران، عنصر خاک يا همان گل رس 
را که در محيط زندگيش تقريبًا به وفور يافت مي  شده است، 
با عنصر آب در هم آميخت و به هر شکلي که مايل بود در 
  آورد؛ سپس عنصر هوا يا همان باد بود که به خشک شدن 
سفالينه  ها کمک   کرد و نهايتًا با استفاده از عنصر آتش در 
درون کوره، به آن دوام بخشيد. سفالگر باستان قبل از قرار 
دادن سفال در کوره، بر سطح خارجي و بعضًا داخل آن، 
نقوشي را ترسيم مي کرد که از محيط زندگي  اش تأثير گرفته 
بود و نشان از اعتقادات، آرزوها و نگراني  هايش داشت و 
با توجه به اهميت عناصر چهارگانه در ساخت سفالينه  ها و 
اشراف سفالگر بر اين مسئله، شايد در اين نقوش سعي بر 
اين داشت که به ستايش خدايان چهارگانه بپردازد. خداياني 
که نه تنها به وي در ساخت مهم  ترين و اولين ابزار زندگيش 
کمک مي کردند، که دست به دست مي  دادند تا وي بستري 

مناسب براي بيان انديشه  هايش فراهم آورد.

تجلي عدد چهار در نقوش سفالينه  هاي پيش از تاريخ 
در ايران

در بررسي نقوش روي سفالينه  ها در محدودة زماني و 
مکاني مورد بررسي در اين پژوهش، به نمونه  هاي بسياري 

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران

 ٤٥٠٠,٣٥٠٠ ،Iتصوير ١٣. سفالينه مکشوفه از تل باکون، همدوره شوش
سال قبل از ميالد. مأخذ: همان: ٤٧.

تصوير ١٤. نقش سفالينه دوره سوم سيلک، . مأخذ: کامبخش فرد، 
.١٣٧٩: ٧٢

تصوير ١٥. سفالينه خوراب بمپور، ٢٥٠٠,٢٠٠٠ سال قبل از ميالد. 
 www.britishmuseum.org :مأخذ
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

قابل  باب تجلي عدد چهار  اهميت شان در  برخورديم که 
تأمل و بررسي است، نقوشي که به نوعي مي  توان تأکيد 
بر عدد چهار را در ترسيم آن  ها شاهد بود. عدد چهار در 
نقوش سفالينه  هاي پيش از تاريخ در ايران در قالب اشکال و 
نقوش مختلفي متجلي شده است که اين نقوش به صورت: 
١. خطي، ٢. هندسي، ٣. گياه، ٤. حيواني، و ٥. انساني قابل 

دسته بندي اند.

تجلي عدد چهار در نقوش خطي
و  منحني  و  مواج  متقاطع، خطوط  خطوط ساده، خطوط 
خطوط شکسته  اي که يا سطح ظرف را به چهار قسمت 
با تکرار چهارگانه  شان در  به نوعي  يا  تقسيم مي  کنند و 
بيانگر  مي  تواند  آورده  اند،  وجود  به  را  نقشي  خود،  بطن 
اهميت و تأکيد هنرمند تصويرگر بر روي چهار باشد. در 
متقاطعي هستيم  يا سادة  مواج  تصوير ١ شاهد خطوط 
که سطح دايره  اي ظرف رابه چهار قسمت تقسيم کرده  اند 
و نمونه  هايي از اين دست در سفالينه  هاي پيش از تاريخ 
بسيارند؛ خطوطي که حول مرکز دايره، چهاربار مي  گردند 
و با اين حرکت فرم ظرف را به چهار قسمت تقسيم مي کنند 
و چهار دايرة کوچکي که در بين خطوط تکرار مي  شوند؛ 
برخي از پژوهشگران اينگونه خطوط را چليپا قلمداد مي کنند، 
اما به نظر مي  رسد که اين نقوش هرچه که نام داشته باشند، 
براي سفالگر باستان تقسيم ظرف به چهار قسمت و تأکيد 

بر روي چهارگانه  ها بوده است.
ريتم خطوط مواج نيز مبين زماني است که باد به سطح 
آبگيرها يا رودخانه  ها مي  وزيده است، به همين دليل برخي 
خطوط مواج را نشانة آب و برخي نيز آن را نشانة باد 

دانسته  اند. ولي از آنجا که نقش دايره  اي شکل تودرتو را 
به عنوان نماد آب قلمداد کرده  اند، احتماًال در اين تصوير 
نقش  هاي خطي مواج نشانة هوا يا باد است؛ و مي  دانيم که 
اين دو عنصر-آب و هوا- از عناصر چهارگانه  اند که اهميت 
و نقش ويژه  اي در شرايط آب   و هوايي و در نتيجه، زندگي 
و بقاي بشر نخستين داشته  اند. پس به نوعي اين تصوير 
عالوه بر اين که مي  تواند بيانگر اهميت عناصر چهارگانه 
در زندگي بشر باشد، مي  تواند نشان  دهندة استمداد از قواي 

طبيعت به منظور بهبود شرايط آب وهوايي نيز بوده باشد.
تجلي چهار در قالب يک نقش در بسترهاي بصري متفاوت، 
مي  تواند مفهوم متفاوتي داشته باشد. در تصوير ٢ مي  بينيم 
که بر بدنة سفال، چهار خط افقي موازي ترسيم شده که 
مي تواند نمادي از زمين و خاک باشد. در باالي اين چهار 
خط موازي بر روي لبة ظرف، خطي مواج نقش شده که 
و  آب  نقش  همنشيني  و  دانست  آب  نماد  را  آن  مي توان 
خاک بر يک بستر، دوران کشاورزي و زراعت را به ياد 

مي  آورد.
در تصوير ٣ بر روي سطح ظرف چهار خط افقي موازي 
ترسيم شده که دورتادور سفال ادامه دارد. بر روي گردنة 
مشاهده  مورب  چهارخطي  جفت  يک  تصوير  نيز،  ظرف 
مي  شود که با توجه به تکرار چهارگانة هر دو نوع خط چه 
خط افقي و چه خط مورب، دورترين احتمال مي  تواند تزيين 
صرف باشد. قطعًا هنرمند سفالگر در پس اين نقش حرفي 
اثر،  براي گفتن داشته و گويي در هنگام طراحي و خلق 
براي وي جذاب  تر اين بوده که شکل واقعي را به تصاوير 
تجريدي و ساده تبديل کند، زيرا در اين صورت تصاوير 
هم رمزگونه   مي  شد، هم بيان ساده  تري به خود مي  گرفت، و 

هم به کار او شتاب بيشتري مي  بخشيد.
در تصوير ٤ بر روي گردنة ظرف نقش کوه مانندي ديده 
مي  شود که از تکرار چهار خط به وجود آمده است. که 
بررسي چنين نمونه  اي ممکن است اين سؤال را به ذهن 
متبادر سازد که آيا اين حرکت به صورت اتفاقي بوده يا 
واقعًا هنرمند سفالگر آگاهانه و به منظوري روشن اين کار 
را انجام داده است؟ وجود نمونه  هاي تصويري بسياري از 
اين دست که در آن ها به وضوح مي  توان شاهد يک عنصر 
چهار بار بر سطح ظرف تکرار شده است، اتفاقي بودن آن 
را دور از ذهن مي  نمايد؛ و اين که اساسًا چرا اين تکرار 

تصوير ١٦. سفالينه مکشوفه از شوش، نيمه دوم هزاره چهارم قبل از 
ميالد. مأخذ: کونتنو، ١٣٨٠: ٥٨.

تصوير ١٨. سفالينه از تل کفتري، ٢٠٠٠,١٨٠٠ سال قبل از ميالد. مأخذ: 
همان: ٥٤٤.

تصوير ١٧. نقش سفالينه تپه حصار دامغان، ٣٥٠٠,٣٣٠٠ سال قبل از 
ميالد. مأخذ: کامبخش  فرد،١٣٧٩: ٧٩.
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چهار بار بوده، و نه بيشتر يا کمتر، مسئله  اي ديگر است 
که هر کدام از داليلي که در بخش پيشين ذکر شد، مي  تواند 
جواب آن باشد. اما به هر حال از آنجا که مکتوبي از آن 
دوران در دست نيست، اين  ها همه داليل احتمالي محسوب 
مي  شود و دليل حقيقي آن بر ما روشن نيست؛ اما در اين 
ميان روشن است که قطعًا اين ناآگاهي دليل موجهي براي 

رد اين حضور نمي  تواند باشد.
در تصوير ٥ چهار خط شکسته ديده مي  شود که در يک 
کادر چهارگوش تکرار شده  اند. از آنجا که «در بسياري از 
فرهنگ  هاي نخستين، زمين را با يک مستطيل نشان مي  دادند» 
(شيمل، ١٣٨٨: ٩٩)، اين کادر مستطيلي چهارگوش مي  تواند 
نماد زمين باشد و چهار خط شکسته نيز که برخي آن را 
نماد آتش دانسته  اند، مي  تواند اشاره اي به اهميت آتش در 

زندگي مردمان باستان داشته باشد.

تجلي عدد چهار در نقوش هندسي
در اين قسمت برخي نقوش هندسي   مورد مطالعه و بررسي 
قرار گرفته است که تجلي چهار را مي  توان در به کارگيري 
آن  ها در نقوش روي سفالينه  ها در قالب  هاي متفاوت شاهد 

بود. اشکالي هم  چون: مثلث، لوزي، مربع، چليپا و جزاينها.
در تصوير ٦ مربعي را مي  بينيم که چهار بار در يک قاب دايره 
تکرار شده است. مي  دانيم که مربع زماني نقش مي  بندد که 
چهار بار خط دچار شکست و زاويه شود و تعريفي که ذيل 
مربع در لغت نامة دهخدا آمده است بيانگر ارتباط مستقيم 
اين شکل با عدد چهار است.١ معناي نمادين چهار با مربع 
ارتباط مستقيم دارد. خوان ادواردو سرلو در کتاب فرهنگ 
نمادها، مربع را نمودي از چهارتايي  ها دانسته و آن را نماد 
ترکيب و تنظيم عناصر چهارگانه قلمداد مي  کند. ازاين رو، 
مربع با نمادپردازي عدد چهار و همة تقسيمات چهارگانة 

هر روندي برابر است (سرلو، ١٣٨٨: ٧٠١). 
شکل چهارگوش (مربع) در ضمن ارتباطش با چهارگانه ها، 
باستان  انسان  تفکر  جايگاه پررنگ و معناي مقدسي در 
يک شکل صرف  وي  براي  مربع  که  اين  و  است  داشته 
نبوده و واقعيتي را برايش در برداشته، نمي  تواند از درک 
او از چهارگانه  ها مجزا باشد و فهم اين مطلب خود مي  تواند 
روشنگر بسياري از خط نگاره ها و تصويرسازي  هاي او بر 

بسترهاي در دسترسش هم  چون سفالينه  ها باشد.
سفالينه  هاي  بر  که  دارد  وجود  نقشي  نيز   ٦ تصوير  در 
بسياري در ايران يافت مي  شود. بر پاية اعتقادات ايرانيان 
کهن، بز کوهي و جانوران شاخ  دار نيرويي جاودانه داشته اند 
و بز همان حيوان چهارپاي پرزور و پرفايده  اي است که 
در آن زمان، مرکز قدرت به شمار مي  آمد. در آغاز، بشر 
ميان شاخ  هاي خميدة حيوانات و هالل ماه ارتباطي متصّور 
مي  دهند  شهادت  مقدس  کتاب  هاي  قديم    ترين  است.  بوده 
که احتماًال اولين انسان  ها چهار تشکل ماه _هالل، تربيع 
اول، بدر و تربيع دوم_ را مشاهده مي  کردند و ماه به اين 

صورت در تنظيم زمان به کار مي  رفت (شيمل، ١٣٨٨: ٩٩)؛ 
و احتماًال کشيدن نقشي چهارگانه در داخل شاخ که به فرم 
ماه شباهت داشت، بي   ارتباط با همين مسئلة چهار منزل قمر 

نمي  تواند باشد.
 در تصوير ٧ در مرکز سفالينه، چهار مثلث از رأس به هم 
چسبيده  اند. مثلث يکي از نقوش هندسي است که در روي 
سفالينه  ها بسيار ديده مي  شود؛ اما نکتة حائز اهميت و قابل 
ارائه در اين مبحث اين است که در بسياري از سفالينه  هايي 
که نقش مثلث در آن ها به چشم مي  خورد، اين نقش به تعداد 
چهار بار تکرار شده است و بيشتر اين تکرارها به نوعي 
بوده که چهار مثلث از سمت رأس به هم چسبيده و در 
يک چرخش کامل، شکل مربع را به وجود آورده  اند. در 
اين تصوير، در نقوش اطراف چهار مثلث، نيز چهار مربع 
کوچک را شاهديم که بر روي آن ديرکي وجود دارد که 
اين ديرک  ها مي  تواند نمايندة ستارة قطبي باشد و کل اين 
تصوير مي  تواند اشاره  اي باشد به نظم و گردش عالم، و 
باتوجه به نقش چهار مثلث در مرکز آن، ممکن است چهار 
گاه شبانه روز و يا گردش چهار فصل منظور نظر بوده 
است. چون صورت  هاي فلکي و خط کهکشان پيوسته در 
گردش بودند، مردم آن زمان آن ها را مانند چرخي تصور 
مي  کردند و ستارة قطبي، که مانند نقطة ثابتي به نظر مي  آمد، 
به شکل محور چرخ تصوير مي  شد؛ يعني مانند ترکه   يا 
ديرک و مثلث  هاي کوچکي که بر سر اين ديرک تصوير شده 
و مي  تواند تصوير تير باشد که مهم  ترين سالح آن مردمان 
بوده و به نوعي نشانة قدرت آن  ها محسوب مي  شده است.

در تصوير ٨ مي  بينيم که چطور چهار مثلث سطح دايره  اي 
ظرف را به قسمت  هاي مساوي تقسيم کرده  اند. در تقسيمات 
مثلثي، نقش هفتي شکلي ديده مي  شود که برخي آن را شکل 
پرنده  اي دانسته  اند که بال  هايش را گشوده است (ضياپور، 
١٣٥٣: ١٢٤). با اين تفسير چهار مثلث سفيد رنگ در اين 
شکل، مي  تواند سمبل آسمان باشد و اگر هم آن چهار مثلث 
ديگر را که نقش چهارخانه در آن ديده مي  شود، نماد زمين 
بگيريم، اين هم  نشيني زمين و آسمان در کنار يکديگر با 
تأکيد بر چهار در يک ظرف دايره  اي شکل، به نوعي مي تواند 
و  زندگي  و چرخش  ادامة حيات  به  انسان  اعتقاد  نشانة 

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران

تصوير ١٩. نقش سفالينه تپه سيلک، هزاره پنجم پيش از ميالد. مأخذ: 
گدار، ١٣٥٨: ١١.

چار  اضالع،  ذواربعه  بر،  «چار   .١
ضلعي» (دهخدا، ذيل لغت مربع)
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ناميرايي انسان باشد.
از تجلي چهار  نيز نمونة جالبي  نقش سفالينة تصوير ٩ 
محسوب مي  شود. مي  بينيم که از تکرار شکل مثلث مانندي 
نقشي به وجود آمده است که به صورت نوارهاي افقي بر 
روي سطح ظرف در چهار رديف تکرار شده و ظرف را به 
چهار قسمت مساوي تقسيم کرده است. پيشتر، اشاره  اي 
داشتيم به اين که احتماًال چهار براي بشر نخستين نماد 
هنگامي که  کرد  ادعا  بتوان  شايد  پس  است،  بوده  کثرت 
هنرمند سفالگر نقشي را به تعداد چهار بار در ظرفي تکرار 
مي  کرده، به نوعي هدفش طلب فراواني و کثرت بوده است، 
به ويژه در نمونه  اي هم  چون تصوير ٩ که نقش مثلث  هايي 
که به تعداد زياد در هر رديف تکرار شده  اند، خود مي  تواند 

تأکيدي بر اين مفهوم باشد.
در تصوير ١٠ چليپايي ديده مي  شود که در چهار انتهاي 
بازوهايش چهار نقطه وجود دارد. خوان ادوارد سرلو اين 
نقش را صليبي با چهار انتهاي گلوله  اي و نشان  دهنده چهار 
جهت فضا مي  داند. (سرلو، ١٣٨٨: ٥٤٩) هوهنه  گر نيز دربارة 
نقشي شبيه به اين مي  نويسد: «بال  هاي دوگانة صليب با 
انتهاي خود، مبناي تمام نمادهاي  تشکيل چهار نقطه در 
«جهت  ياب» را تشکيل مي  دهند که در تمام سطوح زندگي 
بشر کاربرد دارند و داراي نقشي ترکيب کننده و سنجشي 
هستند» (هوهنه گر، ١٣٦٦: ٥٢). همچنين ازآنجايي که صليب 
چهار جهت دارد، به نوعي مظهر و بيان کنندة عدد چهار 
است. صليب درواقع به چهار جهت يا چهار جهت اصلي 
قطب نما اشاره مي  کند. صليب با پهلوهاي برابر، روزگاري 
داللت بر چهار جهت اصلي يا بادهاي باران  زا داشت و به 

همين دليل نماد خدايان آسمان و آب و هوا بود.
در اين سفالينه، نقش چليپا را باز در کنار نقش شاخ حيوان 

مي  بينيم. نگارة شاخ حيوان در کنار نقش  هاي چهارگانه  اي 
سفالينه  هاي  از  بازمانده  آوندهاي  بر  تنها  چليپا  همچون 
پيش از تاريخ فراوان ديده شده و گوياي پيوندي است که 
مردم باستان ميان چهارگانه  هاي طبيعت همچون شکل  هاي 
عناصر  هم  شايد  يا  چهارگانه  بادهاي  يا  ماه  چهارگانة 
ماه  مي  دانيم  مي  شناخته  اند.  حيوانات  شاخ  با  چهارگانه 
و خورشيد در زندگاني کشاورزي ارزشمند و در زمينة 
دامداري سودمند است. زندگي کشاورزي بدون زمين و 
دام و شرايط مناسب آب وهوايي ممکن نيست و چنين است 
پديدار شده  عوامل  ميان  خود به خود  پيوند  گونه  اين  که 

است.
در تصوير ١١ نقش صليب شکسته  اي را مي  بينيم که خود 
اين نقش نماد ماقبل تاريخ و تداعي  گر چهار جهت اصلي، 
چهار باد، چهار فصل، حرکت گردباد و گردش چرخ حيات 
است (کوپر، ١٣٧٩: ٢٤٦ – ٢٤٤). همچنين از سواستيکا به 
عنوان نماد چهار ربع ماه، و عاملي که چهار جهت را با 
نيروي خورشيد در بر مي  گيرد و با گردش خود به دايره 
تبديل مي  کند، ياد مي  شود. سواستيکا عامل مدور نمودن 
مربع و مربع ساختن دايره، نماد خطوط عمودي و افقي 
که روح و ماده و چهار اصل هستي را ترسيم مي  نمايد 
نيز هست (بختورتاش، ١٣٨٦: ٣٦٢). کوپر معتقد است که 
احتماًال سواستيکا شکل ساده  شدة انسان با دو پا و دو 
بازو نيز هست که در واقع اين چهار عضو حرکتي مهم در 
بدن انسان به شمار مي  روند. نيز وي اين نقش را سمبل 
اتحاد اصل  هاي نرينه و مادينه، پويايي و ايستايي، تحرک 
و سکون، هماهنگي و تعادل، دو مرحلة مکمل حرکت، يعني 
گريز از مرکز و گرايش به مرکز، دم و بازدم، دوري از 
مرکز و بازگشت به آن، و آغاز و انجام نيز مي  داند (کوپر، 
١٣٧٩: ٢٤٦ – ٢٤٤). ايرانيان اين عالمت را در ارتباط با 
عناصر چهارگانه مي  دانستند و معتقد بودند که اين چهار 
دارند  را  اصلي  نظام هستي دخالت  گرداندن  در  آخشيج 
(دادور و منصوري، ١٣٨٥: ١٢٢-١٢٣). هر شاخه از اين 
عالمت که بي  شباهت به يک آسياب بادي نيست، جايگاه يک 
عنصر يا مظهر يکي از اين عناصر است. در اين حالت، هر 
چهار عنصر با هم و با چرخش خود نظام طبيعت و ذات 
آفرينش را حفظ مي  کنند و حرکت و تغيير يا حيات و ممات 

را به وجود مي  آورند. 
اشنايدر نيز معنايي را پيشنهاد کرده، مبني بر اين که: چليپاي 
شکسته نماد استمرار نسل  هاست و اين که قالب  هاي انتهاي 
آن، کشتي  هاي زندگي يا به عبارتي مراحلي از زندگي را 
نشان مي  دهند (کوپر، ١٣٨٦: ٥٥٣-٥٥٢) و با استناد به نظر 
وي مي  توان ادعا کرد که سواستيکا به چهار دورة زندگي و 
دگرگوني  هاي عمر که شامل کودکي، جواني، ميان سالي و 

کهن سالي است، اشاره دارد.
در تصوير ١٢ نمونه  اي از نقش سفالينة پيش از ميالد ارائه 
شده است که به نوعي مانداال تلقي مي  شود. مانداال از کلمة 

تصوير ٢٠. سفالينه از تپه حصار دامغان، ٣٦٠٠ سال پيش از ميالد. 
مأخذ: کامبخش فرد، ١٣٧٩: ٧٨.

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID آن اساسي  جنبة  و  است  «دايره»  معني  به  سانسکريت 
عبارت از يک دايره است که مربعي را با چهار «در» در 
بر مي  گيرد و هرکدام از درها در وسط هر ضلعي است که 
مقابل چهار جهت اصلي قرار دارد. مانداال نمادي است که با 

نمادهاي چهار، مربع و دايره مرتبط است. 
اين قبيل طرح هاي هندسي غالبا بر اساس تقسيم بندي دايره 
به چهار چهارم است و از بسياري جهات وابسته به فلسفه 
نظم گيتي است و به طور نمادي آنچه را که براي ساختن 
جهان، ضروري تصور مي شود نمايش مي دهد: مانند چهار 
جهت فضايي، چهار عنصر، چهار فصل، گاه عالئم بروج 
دوازده گانه و نيز ايزدهاي گوناگون که غالبا جنس مذکر 

دارند. (لولر، ١٣٦٨: ٢٦)

تجلي عدد چهار در نقوش گياهي
گياهان در زندگي انسان باستان نقش حياتي داشته  اند، زيرا 
يکي از منابع اصلي تغذية وي محسوب مي  شدند و اهميت 
کرد،  آغاز  را  زراعت  و  بشر کشاورزي  که  زماني  آن ها 
بيشتر هم شد. ترس از خشک سالي و گرسنگي و مرگ 
همواره يکي از بزرگ ترين ترس  هاي بشر محسوب مي  شده 
که ممکن است براي فرار از آن ها به گسترة نقش و تصوير 

پناه آورده باشد.
در تصوير ١٣ نقشي شبيه به برگ گياه را مي  بينيم که در هر 
واگيره چهار بار تکرار شده است. مي  دانيم که گياه نماد رويش 
و زندگي است و هنگامي که نقش آن با چهار ترکيب مي  شود _

از آنجايي که چهار هم نماد زمين و هم فراواني است_ مي  تواند 
نماد تداوم و فراواني و در امان ماندن از خشک سالي باشد يا 
شايد هم بتوان آن را نشانة چرخش زندگي، گذر چهارفصل و 

نويد رويش مجدد گياهان در زمين دانست.
در تصاوير ١٤ و ١٥ نيز نمونة ديگري از تجلي چهار در 
قالب نقوش گياهي بر روي بدنة سفالينة پيش از ميالد در 
ايران است که مي  تواند بيانگر رويش مجدد گياهان پس از 
چهار دوره يا همان چهار فصل باشد. در تصوير ١٤ بر 
روي بدنة ظرفي مربوط به تمدن سيلک، نقش ساقه  اي را 
مي  بينيم که ساقه  هاي جانبيش در چهار رديف، به صورت 

فرم حلزوني تکرار شده است. در تصوير ١٥ نيز بر روي 
لبة ظرف، حاشيه  اي متشکل از نقش گياهي وجود دارد که 

هر يک از اين گيا  هان داراي چهار ساقه هستند.
که  مي  بينيم  را  از شوش  مکشوفه  ليوان  تصوير ١٦  در 
عالمت کوهي را نشان مي  دهد که ميان هر دو قلة آن آبداني 
است که چهار ني از آن روييده است. از زمان  هاي کهن، 
کوه اهميت مذهبي بزرگي داشت. در قديم  ترين افسانه  هاي 
مي  دانستند  نخستين  مخلوق  را  کوه  آفرينش،  به  مربوط 
ميان  از  شوش  ليوان  نقش  مانند  که   (١٥  :١٣٨٤ (پوپ، 
درياهاي دورة اول بيرون جسته است. در نقش اين ليوان، 
چهار ني   در پاي کوه روييده اند که اشاره  اي به تأثير آب به 
عنوان يکي از عناصر چهارگانه در رويانيدن گياهان است. 
بر قلة کوه  ها نيز فضايي شطرنجي   تصوير شده است که 
برخي آن را نماد زمين زراعتي مي  دانند و نکتة جالب توجه 
اين است که تعداد چهار مربع سياه و چهار مربع سفيد اين 

فضاي شطرنجي را به وجود آورده  اند.

تجلي عدد چهار در نقوش حيواني
هنر،  تاريخ  مباحث  نويسندگان  و  پژوهشگران  ميان  در 
براي  طبيعت  سازي  بودن  بي اهميت  به  راجع  بسيار 
مي  دانيم  و  است  رفته  باستاني سخن  تصويرگر  هنرمند 
که تصويرگران باستان در ترسيم اشکال، آن  ها را ساده 
آن ها  واقعي  شکل  و  جوهره  مي  کوشيدند  اما  مي کردند، 
از بين نرود و همچنين با نقش کردن نمادها و نشانه  ها، 
اهميت اين عناصر را در زندگي خود بيان مي  کردند. شايد 
بتوان مصداق اين ادعا را در نمونه  هاي تصويري ذيل يافت. 
به طوري که شاهديم، هنرمند حتي در تصوير کردن نقش 
حيواني نيز دست از تأکيد بر نماد چهار برنداشته است و 
در قالب  هاي گوناگون، اين کار را هر چه زيباتر و کامل تر 
انجام داده است. براي نمونه در تصوير ١٧ نقش حيواني را 
مي  بينيم که چهار بار بر روي سطح ظرف تکرار شده است. 
جالب توجه است که در بيشتر نمونه  هاي يافت شده، هنرمند 
سفالگر تنها نقش حيواناتي را تصوير کرده که در زندگي 
ازآنجاکه  و  مي  شده  اند  محسوب  سودبخش  و  مفيد  وي 

تصوير ٢١. نقش سفالينه مکشوفه از شوش، احتماال مربوط به هزاره سوم قبل از ميالد. مأخذ: واندنبرگ، ١٣٧٩: ٧٥.

 تجلي عدد چهار در نقوش  سفالينه هاي  
پيش از تاريخ در ايران
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شماره۴۵  بهار۹۷
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چهار نماد فراواني است، تکرار چهارگانة نقش اين حيوان 
مي  تواند نشانة باروري باشد و هنرمند سفالگر با کشيدن 
اين تصوير، فراواني نوع آن ها را که منجر به برکت در 

زندگيش مي شد، طلب مي کرده است.
کادر مستطيلي  بر روي سفالينه، در يک  در تصوير ١٨ 
تصوير چهار کوه را مي  بينيم که بر هر يک از آن  ها يک 
پرنده تصوير شده است، که اين تصوير خود نمونة ديگري 
از تجلي چهار در نقوش حيواني است. ازآنجاکه کوه در باور 
ملت  هاي نخستين، نگهبان و منبع قواي حيات و خود داراي 
نيروي توليد و سرچشمة زندگي و مظهر حاصل خيزي و 
فراواني محسوب مي  شد، و با توجه به اين که چهار نماد 
فراواني است، آنچه که از هم  نشيني   نقش چهار کوه و چهار 
پرنده در اين تصوير مي  توان دريافت، عالوه بر طلب امنيت، 
حاصلخيزي و برکت، توليد مثل و بقاي پرندگان نيز هست.

تصوير ١٩ نيز نمونة جالب ديگري است که چهار خط عمودي 
روي سر حيوان باز مبحث تصادفي بودن تأکيدهاي نقوش 
سفالينه  ها بر چهار را به چالش مي  کشد. بز کوهي، گوزن 
و ساير جانوران شکاري تأمين کنندة خوراک و استمرار 
زندگي انسان محسوب مي  شده است. پس نزد سفالگران 
و هنرمندان، همواره به عنوان مرکز زندگي و قدرت مطرح 

بوده است و شايد کشيدن شاخ حيوان با چهار خط تأکيدي 
بر قدرت اين حيوان و از طرف ديگر نيز خواهشي در رفع 

نيازهايشان باشد.
مربع  کادر  در  سفالين،  ساغر  مرکز  در   ٢٠ تصوير  در 
بزرگي که نمادي از زمين است، پيکرة بز کوهي با کمر و 
مياني باريک ترسيم شده که به نوعي سرعت و تحرک و 
چابکي را به خاطر مي  آورد. موهاي زير چانة بز کوهي با 
چهار خط موازي عمودي و در هماهنگي با قوس شاخ قرار 
داشته و به تدريج کوتاه شده است و به نظر مي رسد که 
مسئلة نشان دادن موهاي زير چانة بز با چهار خط اتفاقي 
نباشد، زيرا نمونه  هاي مشابه بسياري يافت شده که در 

آن ها ريش بز با چهار خط موازي تصوير شده است.
تجلي عدد چهار در نقوش انساني

در اين دسته شاهد نقوشي انساني هستيم که بر روي سطح 
سفالينه  ها به تعداد چهار بار تکرار شده  اند. در تصوير ٢١ 
ترکيب نماد چهار را با نقش انساني بر روي سفالينة پيش 
کادر  يافت. در يک  از شوش مي  توان  از ميالد، مکشوفه 
انسان تصوير شده  نقش  به  نقشي شبيه  مستطيل شکل، 
است. متأسفانه باوجود جست وجوهاي انجام شده، تصوير 
اصل سفالينه  اي که اين نقش برگرفته از آن است، يافت نشد 
تا بتوان برداشت صحيح  تري از تجلي چهار در قالب نقش 
چهار انسان در اين تصوير داشت؛ اما آنچه از همين قسمت 
نقش مي  توان برداشت کرد، هدف هنرمند از کشيدن اين 
تصوير و بيان برابري قدرت چهار انسان با يک حيوان و يا 

غلبه قبيله شان بر نيروهاي شر است.
در تصوير ٢٢ نقش انساني ديده مي  شود که در تصوير کردن 
بدن آن از چهار شکل شبيه به مثلث استفاده شده و همچنين 
از شکل چليپا مانندي نيز به جاي سر آن استفاده شده است 
و ازآنجاکه چليپا نماد جهاني صورت مثالي انسان به شمار 
مي  رود، و خط عمودي آن فاعل و نر است، و خط افقي منفعل 
و مؤنث، شايد بتوان ادعا کرد که منظور هنرمند از کشيدن 
اين شکل، اشاره به دو جنس زن و مرد بوده و تقسيم  بندي 
فرم بدن وي به چهار شکل مثلث مانند، عالوه بر قدرت انسان، 
شايد تالشي باشد براي نشان دادن طبايع چهارگانة انسان: 
حرارت، برودت، رطوبت، يبوست؛ و يا شايد هم چهار مزاج 

انساني: دموي، صفراوي، بلغمي و ماليخوليايي (سودايي).

تصوير ٢٢. نقش سفالينه  اي از تل باکون. ٤٥٠٠,٣٥٠٠ سال قبل از 
ميالد.مأخذ: همان: ٤٢.

نتيجه
پژوهشگران و باستان  شناسان همواره نقوش روي سفالينه  ها را بستر قابل اطميناني براي شناخت ناشناخته  ها 
و رديابي اعتقادات و باورهاي ايراني دانسته  اند و چه بسيار تالش  هايي که در اين راستا و به واسطة بررسي 
اين نقوش براي بازسازي صورت در حال خاموشي و زيبايي شناختي آن مردمان صورت گرفته است. 
اما آنچه اين پژوهش را از ديگر پژوهش  هاي انجام شده متمايز مي  نمايد، پيگيري باوري خاص با موضوع 
مشخص از خالل اين نقوش است؛ موضوعي که با وجود اهميتش نه تنها پيش از اين بدان پرداخته نشده بوده، 
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که از چشم پژوهشگران نيز پنهان مانده است.
تجلي عدد چهار در سفالينه  هاي پيش از تاريخ در ايران، زمينة اصلي اين پژوهش است که از آغاز بر پاية طرح 

چهار سؤال اصلي شکل گرفت که در طي اين مقاله سعي شد به آن ها پاسخ داده شود.
آيا اساسًا عدد چهار در هنر سفالگري به ويژه سفالينه  هاي پيش از تاريخ در ايران جايگاهي داشته است؟ و اگر 
آري، چه جايگاهي؟ که در راستاي پاسخ به اين سوال بررسي  هايي انجام شد که در طي آن با انبوه نمونه  هاي 
تصويري روبه رو شديم که حتي بدون نگاه متعصبانه و جانبدارانه نيز مي  شد به جايگاه پررنگ چهار در 
تزيينات و نقوش آن پي برد. در جست وجوي چرايي اين تجلي از ميان احتماالت و باورها و اعتقادات مردمان 
باستان، به نتايجي رسيديم بدين قرار: تأکيد بر عدد چهار در سفالينه  هاي پيش از تاريخ در ايران ممکن است 
به مسئلة دامنة محدود حس عددي انسان برگردد؛ مطالعات انسان  شناختي نشان مي  دهد که حس عدد بصري 
انسان  هاي نخستين به ندرت از چهار تجاوز مي  کرده است و به اين سبب، گمان مي  شود که احتماًال چهار براي 
بشر نخستين نماد مقدار بسيار زياد بوده و آنجاکه سفالگر نقش چهار را در سفالينه  ها تصوير مي  کرده، به 

نوعي طلب کثرت و فراواني منظور نظرش بوده است.
همچنين در مطالعة اسناد و مکتوبات و شواهد باقي  مانده از دوران  هاي گذشته، دريافتيم که انسان اغلب درک 
درستي از محيط اطرافش داشته و مدارکي در دست است که گواه اين مسئله است. وي چهارگانه  هاي موجود 
در طبيعت و نظام خلقت را مي  شناخته و يکي ديگر از داليل احتمالي اهميت چهار در تصاوير روي سفالينه  ها 

ممکن است ناشي از اين امر بوده باشد.
همچنين رابطة بي  واسطه انسان را با محيط و تأثيرپذيري ناشي از آن، مثل نقش و اهميت حيوانات چهارپا در 
زندگي وي، دليل ديگر اهميت چهار در باور آن مردمان ذکر کرديم. نقش رمزگونه  اي که انسان  ها از دوران 
باستان براي اعداد به منظورهاي مختلف قائل مي  شدند و اهميت جادويي اعداد نزد آنان دليل ديگري بود که 

اين تجلي را توجيه مي  کرد. 
در پاسخ به اين سؤال نيز که اساسًا چرا اين نمود بر روي سفالينه  ها و در قالب نقوش روي آن ها صورت 
گرفته است؟ نيز به اين نتيجه رسيديم که بشر همواره دنبال جايگاهي براي بيان افكار و عواطف و تجسم 
باورها و اعتقاداتش بود و سفال به دليل فراواني مواد اوليه و سهولت استفاده و ماندگاري و فسادناپذيري، 
اولين و بهترين گزينه  اي بوده که بشر نخستين در آن دوران در اختيار داشت؛ ضمن اين که خود سفال به 
واسطة مواد سازنده اش و نقشي که عناصر چهارگانه در ساختارش دارد، از معدود بسترهايي محسوب 
مي  شود که في  الذات «چهار» را در ساختارش داراست و همين ويژگي است که در هيچ يک از دست  ساخته  هاي 
بشر يافت نمي  شود و همين ويژگي است که آن را از ديگر هنرها متمايز ساخته و شايسته اين کرده است که 

بستري براي تجلي عدد چهار باشد.
و در پايان، در جست وجوي پاسخ چگونگي اين تجلي دريافتيم که اين عدد در قالب ها و شکل هاي 
متفاوتي نمود يافته است که در ٥ گروهِ نقوش خطي، هندسي، گياهي، حيواني و انساني قابل دسته  بندي   
هستند که از اين ميان بيش ترين نمونه هاي تصويري يافت شده به دسته نقوش هندسي و کم ترين 
آن به گروه نقوش انساني مربوط بوده که بر اين اساس و البته با در نظر داشتن تعداد کم نمونه ها و 
محدوديت هاي نمونه گيري همچون عدم دسترسي يکسان به تصاوير يافت شده از سايت هاي باستاني 
مختلف مي توان با احتياط ادعا کرد که بيش ترين تجلي عدد چهار در سفالينه هاي پيش از تاريخ در ايران 
در قالب نقوش هندسي و کم ترين نمود آن در نقوش انساني بوده است. هم چنين بررسي اين مسئله 
که بيش ترين و کم ترين نمود اين عدد در کدام سايت هاي باستاني بوده و پيگيري داليل اين که چرا 
در اين مناطق بيشترين تجلي عدد چهار در قالب اين نقوش اتفاق افتاده خود موضوع مجزايي است 
که براي پژوهش هاي آتي پيشنهاد مي شود و براي پرداختن به آن بايد ويژگي هاي مردم شناختي و 
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جامعه شناختي و جغرافيايي هر يک از اين مناطق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
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Evidently, certain numbers have certain significances for different nations and cultures. 
Seemingly, number four has a specific significance and priority in Iran’s culture and art, 
particularly in pottery. Decorating the potteries, the potters have utilized them as a means 
to express their thoughts, emotions, and realize their beliefs. Studying the potteries of the 
prehistoric era in Iran, some decorations were found which were shown in tetra-division 
patterns, in a way alluding to number four. The present study focuses on the following main 
question: what are the meanings of these decorations for their contemporaneous people? 
It also attempts to investigate the number four and its embodiment, symbols, meanings 
and function in the potteries of prehistoric era in Iran. The significance and reasons for 
the embodiment of number four in these potteries are investigated, and the early human’s 
conception of this number in the emergence of some decorations is also inspected.
This study is based on descriptive- analytical method and data gathering method was 
documentary.
The findings of the study indicate that number four had a significant importance in the potteries 
of the prehistoric era in Iran, and confirmed that it was tied to a deep profound though and most 
probably expressive of the beliefs of the people, and relevant to the nature of pottery and the 
role of four elements in its making. Also with regard to the familiarity of human beings with 
nature’s fourfold elements and their importance in their lives as well as their limited numerical 
perception and the probability that man’scounting was limited to four, the concepts such as 
asking for blessing, the fertility of plants, the survival of the animals, human being’s dominance 
over evil powers, etc. can be attributed to these motifs and decorations. Also the results of this 
study indicate number four has been represented in five different groups categorized as linear 
motifs and geometric patterns, plant, animal and human motifs. Due to the results we can 
cautiously claim that number four has been represented the most in the geometric patterns and 
the least in human motifs in Iran’s Prehistoric potteries.
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