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چکیده
بیان مسئله: نگاره ها سوای بازنمایی افراد و حالت ها و رویدادها، نمادها و تمثیل های بسیار کهنی را نیز با 
خود حمل می کنند که برای فهم معنای آنها به شناخت تاریخ فرهنگی و فرهنگ نیاز است. آیکونوگرافی از 
آغاز قرن بیستم این وظیفۀ علمی را در حوزۀ تاریخ هنر برعهده گرفته است تا با استناد به منابع نوشتاری، 

موضوعات بازنمایی شده در آثار هنری را شناسایی و تحلیل کند. 
این تحقیق به تحلیل تصویر فرشتۀ چهارسر در کتاب معراج نامۀ میرحیدر می پردازد؛ موجودی که عالوه بر 
دین اسالم در دین یهود نیز مشاهده می شود. در تحقیقاتی که محققان در این زمینه انجام داده اند، تصویر 
فرشتۀ چهارسر )سر انسان، شیر، گاو و پرنده( از سویی بازنمودی از چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج 
در 4000 ق.م. و از سوی دیگر بازنمود عناصر چهارگانۀ وابسته به همان چهار صورت فلکی است که در 

نجوم کهن کاماًل شناخته شده است. 
پرسش تحقیق: چه ارتباطی میان رنگ تصاویر فرشتۀ چهارسر و رنگ تصاویر چهار صورت فلکی اصلی 

منطقه البروج و عناصر چهارگانۀ وابسته به چهار صورت فلکی اصلی وجود دارد؟ 
هدف تحقیق: تحقیق پیِش رو بر آن است تا تأثیر معتقدات نجومی در ارتباط با رنگ چهار صورت فلکی 
اصلی منطقه البروج و عناصر چهارگانۀ وابسته به آن را به عنوان عالم کبیر بر تصاویر ادیان مختلف به عنوان 

یکی از عرصه های تجلی باورها و اعتقادات مردمان در ادوار مختلف به عنوان عالم صغیر بررسی کند. 
فرشتۀ  تصویر  تحلیل  به  آیکونوگرافی  رویکرد  با  و  تاریخی-تطبیقی  روش  با  تحقیق  این  تحقیق:  روش 

چهارسر در کتاب معراج نامۀ میرحیدر می پردازد. 
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشانگر این مطلب است که رنگ تصاویر فرشتۀ چهارسر با رنگ صور فلکی 

اصلی منطقه البروج و عناصر چهارگانۀ وابسته به آن منطبق است.
واژگان کلیدی: آیکونوگرافی، فرشتۀ چهارسر، معراج نامۀ میرحیدر، نجوم.
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حمیده میرفندرسکی و زهره طباطبایی جبلی
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مقدمه
تزیینی  هنرهای  در  یهود  دین  در  چهارسر1  فرشتۀ  نقش 
معابد و در کتاب آرایی ها دیده شده است. این نقش در متون 
اسالمی نیز دیده می شود، هرچند به گستردگی ادیان یهودی 
و مسیحی نیست. نقش فرشتۀ چهارسر در کتاب معراج نامۀ 
را  چهارسر  با  انسان  یک  به صورت  فرشته ای  تصویر  پیامبر 
نشان می دهد که سر جلو به صورت انسان، سر سمت راست 
به صورت شیر، سر سمت چپ به صورت گاو و سر عقب به 
چهار  عنوان  به  چهارسر  تصویر  همین  است.  پرنده  صورت 
صورت فلکی2 اصلی منطقه البروج3 در کتاب های نجومی نیز 
مشاهده می شود. در این تحقیق کوشش می شود تا با استناد 
ارتباط بین تصویر  این زمینه که  انجام شده در  به تحقیقات 
فرشتۀ چهارسر را با چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج 
آنها  به  تحقیق  پیشینۀ  در  و  می کند  ثابت  ق.م.   4000 در 
اشاره شده است، به شناسایی شبکۀ ارتباطی بین رنگ تصاویر 
نجومی و رنگ تصاویر فرشتۀ چهارسر در ادیان پرداخته شود. 
بر همین اساس می توان سؤال اصلی تحقیق را این گونه بیان 
و  چهارسر  فرشتۀ  تصاویر  رنگ  میان  ارتباطی  چه  که  کرد 
رنگ تصاویر چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج و عناصر 
چهارگانۀ4 وابسته به چهار صورت فلکی اصلی وجود دارد؟ در 
چهارسر  فرشتۀ  نگارۀ  براساس  می شود  کوشش  تحقیق  این 
میان  ارتباطی  شبکۀ  شناسایی  به  میرحیدر،  معراج نامۀ  در 
این  از  شود.  پرداخته  ایرانی  فرهنگ  در  تصویری  نمادهای 
چهار  با  مرتبط  داده های  و  تصاویر  مضمون،  برای کشف  رو 
صورت فلکی اصلی منطقه البروج و عناصر چهارگانۀ وابسته 
به چهار صورت فلکی اصلی از منابع نجومی استخراج و تأثیر 
و تأثرات چنین باورهایی در تصاویر دینی دنبال شده است. 
برای شناخت و درک هرچه بهتر این پیوند به ویژه در نگاره ها، 
دو دسته نگاره انتخاب می شوند: دسته ای که مشخصاً از منابع 
بازنمودی  چنین  نشان دادن  در  و  شده اند  برگرفته  نجومی 
بسیار صریح و روشن اند و دسته ای که گرچه به صراحت نشان 
این  بازتاب  تلویحاً  اما  ندارند،  تنجیمی ای  باورهای  از چنین 
)نگاره های  دوم  دستۀ  نگاره های  تفسیر  هستند.  نگرش  نوع 
دینی( آشکارا مشروط به درک جهان بینی سنتی و ارزش های 

نمادینی است که بر فرهنگ مسلط بوده اند.
یافتن دالیلی برای  تاریخ، متفکران پیوسته در پی  در طول 
را  بوده اند و آسمان  پیرامون خود  توضیح رویدادهای جهان 
این رویدادها می انگاشته اند؛  از اصلی ترین عوامل وقوع  یکی 
نمادین  تفکری  اساساً  کهن  دوران  در  انسان  تفکر  نوع  زیرا 
بوده است. در تفکر آنها آسمان گاه گره گشای اسرار زندگی 
انسان و رقم زنندۀ سرنوشت و بخت او و گاه مسکن و مأوای 
ایزدان و خدایان بود. با بررسی و تدقیق در تاریخ تمدن های 
گوناگون مانند تمدن بین النهرین، مصر، هند و ایران به  روشنی 

پی برد.  تاکنون  دیرباز  از  تنجیم  و  نجوم  اهمیت  به  می توان 
در واقع، انسان دوران کهن، سیارات را خدایانی می پنداشت 
را  عالم صغیر  و  می زنند  رقم  را  زمینی  انسان  که سرنوشت 
را  باوری  آنها می دانست. چنین  یکسره تحت  تأثیر مستقیم 
انسان روزگار باستان در نظامی نمادین تعریف می کرد که بر 
همسازی و همگونی کارکردها و صفات مؤلفه های کیهانی و 
جهان انسانی مبتنی و استوار بود. در این میان توجه به اصل 
بر عالم  تأثیر عالم کبیر )کیهان(  بر  اعتقاد گذشتگان مبنی 

صغیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عالم  و  کبیر  عالم  انطباق  اصل  پژوهش حاضر  نظری  مبانی 
صغیر است. واربورگ با شناخت عمیق خود از نجوم کهن و 
متون مرتبط با آن به این موضوع معتقد است که »آنچه ما 
می توانیم به عنوان نمود و ظهور کیهان و ستارگان محاسبه 
کنیم، نتیجۀ قرن ها تالش آدمی است؛ زیرا انسان قوانین و 
تلقی شده  او  پیکر  و  اعضا  با  منطبق  که  را  ستارگان  قواعد 
است، به کندی رها کرد« )Warburg, 2008: 63(. »آنچه از 
سیاق  و  سبک  کرد،  درک  می توان  به سختی  شرک  روزگار 
تخیلی آن است که میان انسان و پیرامون وی، یعنی جهان 
وجود دارد. آنچه امروزه آن را جادو می نامیم، همان چیزی 
است که در قرون وسطای متأخر آن را جهان شناسی کاربردی 
و  است،  کبیر  و  صغیر  جهان  انطباق  همان  که  می نامیدند؛ 
با جهان صور فلکی امری مفروض  ارتباط  آن چیزی که در 
هزاران  انسان  که  است  استنباطی  همان  داد،  قرار  می توان 
سال آن را به کار برده و به کندی از آن دست برداشته است« 
)Ibid: 63-78(. به این معنی که انسان قرون وسطی سعی بر 
آن داشته که به نوعی جهان کیهانی ــ به عنوان عالم کبیرــ 
را در دنیای خود ــ به عنوان عالم صغیرــ پیاده نماید و این 
حتی  است.  کرده  پیدا  ادامه  نیز  بعدی  دوره های  تا  نگرش 
هنری  آثار  تصویرسازی  در  می توان  را  دیدگاه  این  بازنمایی 
نیز مشاهده کرد که این موضوع در آثار هنری ایران نیز دیده 
می شود. در همین زمینه، روژمان5 نیز بر این عقیده است که 
»به باور انسان دوران کهن سیارات به ایزدان و دیوان مبدل 
سرنوشت  با  تناسب  به  تصاویرشان  عناصر  و  اجزا  و  شدند؛ 
و  تجارب حسی  با  و همساز  هماهنگ  و  آنان  ویژگی های  و 
قیاس مستمر آن با حیات طبیعی و انسانی ترسیم شد؛ چنین 
قیاس هایی سراسر حوزه ها و عرصه های دانش امروزی را در 
آسمان  در  سیارات  و  فلکی  صور  یکایک  است.  نوردیده  هم 
از  بهره هایی  و  داده اند؛  اختصاص  خود  به  ثابت  جایگاهی 
گاه شماری و تقسیم روزها و ساعات آن و حتی خود انسان و 
اعضا و جوارح پیکرش، جانوران، گیاهان، فلزات، رویدادهای 
طبیعی، تاریخی و مفاهیم انتزاعی به اقتضای آن جایگاه در 
آسمان تعریف و تبیین شدند؛ میان همۀ آنان نسبت و پیوند 
جادویی و رمزآمیِز متفاوت و متغیری برقرار است که از سویی 
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انسان، شیر، گاو و فرشته روبرو شد« )سگای، 1385: 30(. از 
دیگر پژوهش هایی که در این حوزه انجام شده، پایان نامه ای 
است با عنوان »نمادشناسی صور فلکی منطقه البروج در هنر 
رؤیای حزقیال که  بیان  از  آن، پس  در  ایرانی- اسالمی« که 
»با  می نویسد:  پژوهشگر  است،  عتیق  عهد  کتاب  از  بخشی 
بررسی منطقه البروج و چهار نقطه کاردینالی10 آن در زمان 
نگارش کتاب مقدس درمی یابیم که صورت فلکی گاو، شیر، 
گژدم )عقاب( و مرد آب ریز در نقاط اصلی، یعنی »اعتدالین 
و انقالبین«11 قرار داشته اند که دقیقاً منطبق با چهار صورت 
به همراه  به عالوه چرخی که  است؛  تعریف شده  فرشته های 
این »کروبیان«12 ذکر شده، می تواند نمادی از چرخش فلک با 
 توجه به گردش ساالنۀ این چهار صورت فلکی در آسمان باشد« 
)کالنتری سرچشمه، 1388: 65(. میرفندرسکی در مقاله ای 
در  چهارسر  فرشتۀ  تصویر  نمادشناسی  »بررسی  عنوان  با 
نقش  بررسی  به  نجوم«  پایۀ  بر  میرحیدر  معراج نامۀ  کتاب 
فرشتۀ چهارسر در ادیان اسالم و یهودیت می پردازد و ارتباط 
در  منطقه البروج  اصلی  فلکی  صورت  چهار  با  را  نقوش  این 
4000 ق.م.  بیان می کند؛ در این زمینه پژوهشگر می نویسد: 
فرشتۀ  عقاب(  و  گاو، شیر  )انسان،  زیاد چهار سر  »شباهت 
به  که  منطقه البروج  اصلی  فلکی  صورت  چهار  با  نظر  مورد 
آن اشاره شد، گویای تأثیرات باورهای نجومی در ارتباط با 
به  ق.م.   4000 در  منطقه البروج  اصلی  فلکی  صورت  چهار 
در  چهارسر  فرشتۀ  به  مربوط  باورهای  بر  کبیر  عالم  عنوان 
 .)1396 )میرفندرسکی،  است«  صغیر  عالم  عنوان  به  ادیان 
در  است که  این  در  مقالۀ ذکرشده  با  تحقیق حاضر  تفاوت 
در  چهارسر  فرشتۀ  تصاویر  رنگ  میان  ارتباط  تحقیق  این 
ادیان و رنگ تصاویر نجومی و عناصر چهارگانۀ وابسته به آن 

بررسی می شود.
حاضر  موجود  چهار  ارتباط  نیز  دیگری  پژوهش های  در 
در  کاردینالی  نقطۀ  چهار  و  چهارسر  فرشتۀ  تصویر  در 
عنوان  با  درکتابی  ِگتینگز13  است.  بیان شده  منطقه البروج 
با  مرتبط  »نمادهای  می نویسد:  منطقه البروج«  »رازهای 
یا  و  کلیساها  تزئینات  میان  در  می توان  را  فلکی  صورت 
کتاب آرایی ها یافت. یکی از موضوعات نمادین در این رابطه 
صورت   چهار  با  اناجیل  نویسندۀ  چهار  از  یک  هر  ارتباط 
هزارۀ  اواخر  تا  چهارم  هزارۀ  در  که  است  کاردینالی  فلکی 
دوم در نقاط کاردینالی قرار داشتند، یعنی گاو، شیر، عقرب 
و مرد آبریز؛ شیر نماد سن مارک، گاو نماد سن لوک، َدلو 
که در این زمان به فرشته تبدیل می شود، نماد سن متیو 
نماد  است،  فلکی عقرب شده  و عقاب که جانشین صورت 
سن ژان است« )Gettings, 1987: 44(. ِگتینگز همچنین 
هریک از این چهار موجود را نمادی از چهار مرحلۀ زندگی 
مسیح به شمار می آورد. انسان نمادی از تولد مسیح، شیر 

به آدمی اجازه می دهد تا همه  چیز را به یاری صوری ملموس 
از  و  بنشیند،  قدرت  بر سریر  و  برگیرد  بهره  آن  از  و  دریابد 
سوی دیگر همین صور او را مقهور و منقاد خویش می کند« 

)شمس الدین، 1394: 3(.
بنابراین، با توجه به جایگاه نجوم قدیم در باورهای مسلط و 
باورهای  با  باورها  این  ارتباط  شاهد  ایرانی،  جامعۀ  نمادین 
نجومی رایج در بین النهرین، مصر، یونان و دیگر تمدن ها و 
ادامۀ حیات چنین باورهایی به اشکال مختلف هستیم. بروز 
و نمود تصویرِی چنین باورهایی در فرهنگ هندواروپایی و 
و  مستقیم  گاه  در سطوحی خردتر،  باورها  این  تأثیر  دامنۀ 
ناخودآگاه، درحوزه های  گاه  و  آگاهانه  گاه  گاه غیرمستقیم، 
دینی  هنرهای  به ویژه  و  مختلف  ادیان  جمله  از  گوناگون 
و  می سازد  آشکار  را  باورهایی  چنین  مهم  جایگاه  به خوبی 
می کند.  بیان  حوزه  این  در  را  تحقیق  و  پژوهش  ضرورت 
عالم  مستقیم  تأثیر  باب  در  پیشینیان  راسخ  باور  براساس 
کبیر بر عالم صغیر که به آن اشاره کردیم، هدف این پژوهش 
بررسی تأثیر معتقدات نجومی در ارتباط با رنگ چهار صورت 
فلکی منطقه البروج به عنوان عالم کبیر بر معتقدات دینی و 
اعتقادات  تجلی  عرصه های  از  یکی  عنوان  به  دینی  تصاویر 

مردمان در ادوار مختلف به عنوان عالم صغیر است.

پیشینۀ تحقیق 
این  کاربرد  حول  بیشتر  چهارسر  فرشتۀ  دربارۀ  پژوهش  
تحقیقات  ایران  در  و  شده  انجام  یهود  دین  در  نقش مایه 
چندانی در مورد این نقش مایه در دین اسالم صورت نگرفته 
است. روان شناس سوئیسی »کارل گوستاو یونگ«6 در کتاب 
فرد  یک  تجربۀ  از  سمبل هایش«7  و  »انسان  عنوان  با  خود 
اروپاییان  است  گفته  که  می کند  صحبت  اروپا  در  آسیایی 
اروپاییان  از  بسیاری  بلکه  او،  تنها  نه  هستند.  حیوان پرست 
استفاده  مورد  حیوانات  که  هستند  حقیقت  این  از  غافل 
اروپا،  قدیم  کلیساهای  سردر  بر  نقش برجسته  صورت  به 
هرکدام نماد یکی از چهار قدیس مسیحی هستند؛ نمادهایی 
آنها را  نیز  او  پیامبر که خود  از رؤیای  »حزقیال«8  برگرفته 
که  پسرش  چهار  و  مصریان  خورشید  خدای  »هوروس«  از 
بود عاریت گرفته  به  بودند،  یافته  عینیت   به صورت حیوان 
این  در  که  دیگری  پژوهش های  در   .)16  :1377 )یونگ، 
زمینه انجام شده است نیز این فرشتۀ چهارسر را به داستان 
کتابی  در  سگای9  ماری رز  داده اند.  نسبت  نبی  حزقیال 
در  پیامبر  که  زمانی  پیامبر«  معجزه آسای  »سفر  عنوان  با 
حین معراج با فرشتۀ چهارسر روبرو می شود، در تفسیر این 
نقش مایه می نویسد: »این پیکرۀ نمادین، تصویر حزقیال نبی 
را تداعی می کند که با محبوسان تبعیدی )حدود 593 ق.م.( 
با صورت  با چهار موجود زنده  درکنار رودخانۀ شوبر همراه 
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و  او  قربانی شدن  از  نمادی  بلوغ وی، گاو  از مرحلۀ  نمادی 
عقاب نمادی از مرحلۀ عروج او در آسمان است. همچنین 
هرکدام از این چهار نماد نمایندۀ یکی از چهار عنصر ثابت 
آتش،  از  نمادی  شیر  هستند.  وسطی  قرون  ستاره شناسی 
و  آب  از  نمادی  آبریز  مرد  هوا،  از  نمادی  )عقاب(  عقرب 
نمادهای  وجود  علت  ِگتینگز  است.  زمین  از  نمادی  گاو 
فراوان مرتبط با صور فلکی در مسیحیت را تقابلی می داند 
میالدی  اولیۀ  قرون  در  مهر  آئین  و  دین  این  میان  که 
 وجود داشته و سرانجام به توفق دین مسیح انجامیده است
»فرهنگ  کتاب  در  گربران«14  و  »شوالیه   .)Ibid:  44(
نمادها« دربارۀ این نقش مایه می نویسند: »در شمایل نگاری 
ارتباط  انسان، گاو، شیر و عقاب در  مسیحی چهار صورت 
باد،  نشانۀ  عقاب  می شوند:  مطرح  عنصر  چهار  از  یکی  با 
و حرکت؛  نیرو  آتش،  نشانۀ  شیر  حیاتی؛  نیروی  و  حرکت 
گاو نشانۀ خاک، کار و قربانی و در نهایت انسان نشانۀ آب 
است« غیرمادی  روح  و  معنوی  الهامات  تفکر،  جایگاه   و 
پیربابایی  و  پیردهقان   .)562  :1385 گربران،  و  )شوالیه 
عناصر  بازنمایی  ماهیت  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در 
فلسفی«  پیش متن های  براساس  اسالمی  هنر  در  چهارگانه 
بیان می کنند که برخالف دوران مسیحیت و قرون  وسطی 
که در آن، نمادپردازی های فیگوراتیو از عناصر اربعه وجود 
دارد، در دوران اسالمی اثری از این گونه نمادپردازی دیده 
با عناصر  نمی شود و شکل های فیگوراتیو و نمادین مرتبط 
بروج  نجومی  اشکال  در  فقط  اسالمی  هنر  در  را  چهارگانه 
باره  این  در  آنها  یافت.  می توان  منطقه البروج  دوازده گانۀ 
به  اسالمی  دوران  در  بشود  شاید  اما   ]...[« می نویسند: 
گونه ای غیرمستقیم از صور فیگوراتیوی که به عناصر اربعه 
و  کواکب  به  مربوط  تصاویر  هم  آن  و  کرد  یاد  مرتبط  اند، 
بروج در آثار هنری است که این اشکال در اذهان مردم آن 
مطرح  مستقیم  به طور  بروج  و  فصل ها  با  ارتباط  در  دوره 
حکمی- آثار  در  چنانکه  روزگار  آن  پارادایم  می شدند. 
می توان  که  بود  شده  تعریف  روابطی  با  شد،  دیده  هنری 
و  )برج حمل، شیر  آنها پی گرفت: آتش  را در  زیر  ترتیب 
قوس( و سیاره های خورشید، مشتری و زحل؛ خاک )برج 
هوا مریخ؛  و  ماه  زهره،  سیاره های  و  و جدی(  سنبله   ثور، 
)برج جوزا، میزان و دلو( و سیاره های زحل، عطارد و مشتری؛ 
 آب )برج سرطان، عقرب و حوت( و سیاره های زهره، مریخ و ماه« 
پژوهش  این  در  ما   .)1393 پیربابایی،  و  )پیردهقان 
نمادین  و  فیگوراتیو  شکل های  که  دهیم  نشان  می کوشیم 
با عناصر چهارگانه در هنر اسالمی فقط در اشکال  مرتبط 
چهارسر  فرشتۀ  تصاویر  و  نمی شوند  خالصه  نجومی 
و  هستند  چهارگانه  عناصر  این  از  نمادین  تصاویر  نیز 
با  اسالمی  متون  در  چهارسر  فرشتۀ  تصاویری  رنگ های 

منطقه البروج  اصلی  فلکی  صور  و  چهارگانه  عناصر  رنگ 
است.  منطبق  کاماًل 

با توجه به تحقیقات انجام شده در حوزۀ مطالعات تطبیقی نجوم 
با درنظرگرفتن رویکرد آیکونوگرافی15،  ادیان و  و حوزۀ هنر 
در این پژوهش تالش شده است تا در باب فرهنگ ایرانی-

تحقیقاتی  ایرانی  نگاره های  یعنی  آن  نمود  محل  و   اسالمی 
تا  بنابراین در پژوهش حاضر کوشش می شود  صورت گیرد. 
با توجه به وجود ارتباط بین نقوش نجومی و نقوش فرشتۀ 
شده  اثبات  ذکرشده  پژوهش های  در  که  ادیان  در  چهارسر 
ادیان و نجوم  این نقوش در  به بررسی تطبیقی رنگ  است، 

پرداخته شود.

سؤاالت تحقیق 
در این پژوهش سؤال اصلی این است که چه ارتباطی میان 
صورت  چهار  تصاویر  رنگ  و  چهارسر  فرشتۀ  تصاویر  رنگ 
آن  به  وابسته  عناصر چهارگانۀ  و  اصلی منطقه البروج  فلکی 

وجود دارد؟

تحقیق روش 
تاریخی-تطبیقی  پژوهش،  روش  باب  از  حاضر  تحقیق 
بر  آن  تمرکز  و  است  کیفی  روش های  دستۀ  از  و 
بستر  در  تغییرها  شناختن  و  فرهنگ  عرصۀ  جستجوی 
دارد اتکا  معتبر  اسناد  و  شواهد  بر  و  است  خاص   تاریخی 

لحاظ  از  رو  پیِش  تحقیق   .)117  :1392 )محمدپور، 
)تاریخی- تحلیل  و  توصیف  سطح  دو  در  روش شناسی 
تطبیقی( انجام می شود؛ چراکه به توصیف تصاویر و متون 
این دو  ارتباط میان  به تحلیل  آنها و در پی آن  با  مرتبط 
آن  تبع  به  و  می پردازد  ادیان  و  نجوم  در  تصویر  دسته 
از آنجایی که  رجوع به داده های تاریخی نیز حتمی است. 
داده های موردنظر تحقیق از راه بررسی اسنادی و جستجو 
در مقاله ها و سایت های معتبر به دست می آیند، لذا روش 

گردآوری اطالعات این تحقیق اسنادی است.
در  تحقیق  رویکردهای  از  رویکردی  عنوان  به  آیکونوگرافی 
 هنر است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود
)بارنت، 1391: 308(. تحقیق حاضر از رویکرد آیکونوگرافی 
تحقیق  این  هدف  چراکه  می کند؛  استفاده  »پانوفسکی« 
توصیف و در نهایت تحلیل داده های موردنظر است که در 
پانوفسکی  روش شناختی  سه گانۀ  مراحل  از  مرحله  دومین 
پانوفسکی  روش  سه گانۀ  مراحل  شده اند.  گرفته  نظر  در 
 عبارت است از: 1. مرحلۀ اول موضوع سوژۀ طبیعی یا اولیه

مرحله،  این  در  که  است،  توصیفی(  سوژۀ  و  واقعی  )سوژۀ 
از لحاظ تمامی خصوصیات فرمی خالص  اثر  توصیف فرمی 
 ... و  فرم ها  قرارگیری  محل  رنگ،  خطوط،  نوع  جمله  از 
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می شود؛  نامیده  پیشاآیکونوگرافی  مرحلۀ  و  است  مدنظر 
که  است  ثانویه  یا  سنتی  سوژۀ  موضوع  دوم  مرحلۀ   .2
اثر،  هنری  نقش مایه های  بین  رابطۀ  یافتن  بر  مرحله  این 
موضوع ها، مفاهیم، داستان ها و تمثیل های فرهنگی مرتبط 
تمرکز دارد. در این مرحله که آیکونوگرافی نامیده می شود، 
فرم ها به ظهور رسیده اند. مسلم است که موضوع، خود را در 
گسترۀ منابع اسطوره ای، دینی، ادبی و تاریخی بازمی نماید 
نمی تواند  هنری  اثر  مضمون  یا  موضوع  کشف  دامنۀ  و 
نخست  مرحلۀ  از  پس  شود.  هنری  اثر  خود  به  منحصر 
معیارهای  می توان  که  است  آیکونوگرافی  طریق  از  تحلیل 
طبقه بندی برای موضوعات آثار را ارائه کرد و امکان وارسی 
است  نگرشی  چنین  با  آورد.  فراهم  را  مداوم  بازنگری  و 
در  روشی  چنین  کاربرد  او  نزدیک  حلقۀ  و  واربورگ  که 
می خوانند« مستدل  تاریخی- تأویلی  »دانش  را  هنر   تاریخ 
یا  مفهوم  سوم  مرحله   .3 )Kaemmerling, 1991: 9(؛ 
معنای درونی است که توسط پانوفسکی در کتابش با عنوان 
»مطالعاتی در آیکونولوژی« معرفی شده و مرحلۀ یافتن روح 
نمادین مستور و نگرش های تسلط یافته به صورت ناخودآگاه 

بر اعتقادات مردم است.
در این تحقیق صرفاً دو مرحلۀ نخست پانوفسکی کار می شود؛ 
بدین معنی که در مرحلۀ نخست اثر توصیف می شود و در 
ابتدا در  نمادین تصاویر فرشتۀ چهارسر  اجزای  مرحلۀ دوم 
دین یهود و پس از آن در دین اسالم بررسی می شود. سپس 
این  معنای  شکل گیری  )بنیاد  نجومی  منابع  در  نقش  این 
و  عناصر چهارگانه  با  آن  رابطۀ  و  اشکال( جستجو می شود 
تصاویر  رنگ  آن  از  داده می شود. پس  نشان  انسانی  طبایع 
فرشتۀ چهارسر در ادیان با رنگ تصاویر مرتبط با این نقش 
داده  تطبیق  آن  به  وابسته  چهارگانۀ  عناصر  و  نجوم  در 
روش  دوم  مرحلۀ  تا  تحقیق  این  ترتیب  بدین  و  می شود 

آیکونوگرافی که کشف مضمون است، پیش می رود.

یهود دین  در  چهارسر  فرشتۀ 
یکی از موضوعاتی که در کتاب مقدس ذکر شده و در ارتباط 
با چهار  با صور فلکی منطقه البروج است، توصیف فرشته ای 
به آن اشاره شده  صورت است که در کتاب حزقیال پیامبر 
مکاشفات  )شرح  عتیق  عهد  کتاب  از  بخش  این  در  است. 
حزقیال از زبان خوِد او( آمده است: »در روز پنجم، ماه چهارم، 
بودم،  نهر کبار  نزد  اسرا  سال سی ام در حالتی که در میان 
واقع شد، که آسمان ها بر من گشوده شد، دیدنی های خدایی 
حزقیال   .)1  :1920 عتیق،  عهد  مقدس،  )کتاب  دیدم«  را 
می دهد: شرح  این گونه  را  جانور  چهار  مشاهدۀ  ادامه   در 

»... نگریستم و اینک از طرف شمال طوفانی دیدم که به طرف 
من می آمد. پیشاپیش آن، ابر بزرگی از آتش در حرکت بود، 

هاله ای از نور دور آن بود و در درون آن، چیزی مانند فلزی 
عجیب  موجود  چهار  ابر،  میان  از  می درخشید. سپس  براق، 
انسان  به  بود که شباهت  ایشان چنین  ظاهر شدند. نمایش 
داشتند. از برای هریک چهار رو بود. و از برای هریک از آنها 
چهار بال. پاهای ایشان مثل پای انسان بود و کف پای ایشان 
درخشان  صیقلی  برنج  مانند  و  بود  گوساله  پای  کف  مانند 
از چهار جانبشان دست های  ایشان  بال های  زیر  و در  بودند 
بود.  بال  آنها چهار روی و چهار  از  برای هریک  از  و  انسانی 
به  رفتار  در حین  و  بود  پیوسته  به همدیگر  ایشان  بال های 
کنار گردش نکرده، هریک راست به پیش روی خود می رفت. 
هریک از آنها چهار صورت داشت: در جلو صورت انسان، در 
طرف راست صورت شیر، در طرف چپ صورت گاو و در پشت 
بال داشتند، که یک جفت  صورت عقاب. هرکدام دو جفت 
بال های موجود پهلویی می رسید و جفت  به نوک  بود و  باز 
دیگر بدنشان را می پوشاند« )همان: 4-1(. در تصویر 1 فرشتۀ 

چهارسر نشان داده شده است.

اسالم دین  در  چهارسر  فرشتۀ 
به  پیامبر  معراج  سفر  که  میرحیدر  معراج نامۀ  کتاب  در 
از طبقات  پیامبر )ص( در یکی  را روایت می کند،  آسمان ها 
آسمان پس از مواجه شدن با فرشتۀ هفتادسر و فرشتۀ عظیم، 

ازکلیسای  رومی  موزاییک  نبی  حزقیال  مکاشفۀ  در  چهارسر  فرشتۀ  تصویر1. 
.Clayton, 2011: 1 :جامع سانتا ماریا. مأخذ
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که  روبرو می شود  روی سرش  بر  بال  ده  هزار  با  فرشته ای  با 
آمده  بیرون  پریده،  دریا  داخل  به  ایستاده،  سیاه  دریای  در 
او  بال های  از  که  قطره ای  هر  می دهد.  تکان  را  بال هایش  و 
پایین می افتد، به واسطۀ قدرت خداوند به فرشته ای تبدیل 
می شود. در کنار فرشتۀ ده  هزار بال، فرشتۀ دیگری با چهارسر 
ایستاده است. یک سر آن مانند سر آدمیان، یک سر مانند سر 
شیر، سر دیگر مانند عنقا و سر دیگر آن مانند سر گاو است. 
ماری رز سگای در کتاب خود فرشته ای با چهارسر را یادآور 
پیکرۀ  »این  می نویسد:  و  است  دانسته  نبی  حزقیال  رؤیای 
نمادین، تصویر حزقیال نبی را تداعی می کند که با محبوسان 
با  بابل حدود 593 ق.م. در کنار رودخانۀ شوبر  تبعیدی در 
 چهار موجود زنده با صورت انسان، شیر، گاو و پرنده روبرو شد«
در  چهارسر  فرشتۀ   2 تصویر  در   .)30  :1385 )سگای، 

معراج نامۀ میرحیدر دیده می شود.

نجوم و تنجیم
تنجیم  و  نجوم  تعریف  در  ادیان«  »تاریخ  کتاب  در  »ناس« 
الهیئت، علم هیئت  چنین می نویسد: »علم نجوم همان علم 
افالک، علم هیئت عالم، علم االفالک و علم صناعت نجوم است 
و امروز ما اصطالح اخترشناسی را هم برای آن به کار می بریم 
اما تنجیم همان اخترگویی یا نجوم احکامی است که می گفتند 
ستاره ها در سرنوشت زمین اثر دارند و ما می خواهیم این اثر 
را کشف کنیم. در علم احکام نجوم را به تنجیم و علم النجامه 
نیز می خواندند و امروزه از اصطالح اخترگویی برای آن استفاده 
می شود. در یک تعریف کلی از احکام نجوم می توان گفت: »هر 
آنچه که در عالم زیر فلک قمر رخ می دهد، ارتباط مستقیمی با 
اجرام آسمانی و حرکت آنها دارد« )ناس، 1354: 24(. تنجیم 
پیش بینی  روش  نوعی  است؛  غیب گویی  یا  پیش گویی  نوعی 
رویدادهای زمینی و انسانی براساس مشاهده و تفسیر اجرام 
آسمانی است که براساس موقعیت و ترکیب قرارگرفتن سیارات 

تصویر 2. فرشتۀ چهارسر در معراج نامۀ میرحیدر. مأخذ : سگای، 1385: 30.

پایه ریزی شده  نامیده می شوند،  فلکی  و ستاره ها که صورت 
می دهد.  نشان  را  زمینی  جهان  در  تغییرات  تنجیم،  است. 
اساس تئوری این دانش براساس فلسفۀ هلنیستی است و از 
پیش گویی های آسمانِی مربوط به بین النهرین باستان متمایز 
را که در آن زمین  این علم، جهانی  است. ستاره شناسان در 
مرکز عالم است، از پیش فرض می کنند و سیارات در مدارهای 
علم  این  در  می چرخند.  است،  زمین  آن  مرکز  که  هم مرکز 
اعتقاد بر این است که بین اجرام آسمانی خاص و حرکت ها و 
موقعیت های گوناگون آنها نسبت به یکدیگر و فرایند زایش و 
زوال پدیده ها در جهان مادی )آب، باد، خاک و آتش( ارتباط 
 .1 است:  محتمل  دیدگاه  دو  اینجا  در  دارد.  وجود  خاصی 
احتمال مداخلۀ الهی در مراحل طبیعت و تأثیرات آسمانی و 
الهی بر زمین؛ 2. جهان کاماًل مکانیکی است و مداخلۀ خداوند 
را تکذیب می کند و انسان دارای ارادۀ آزاد است. به هر حال 
نیست  نجوم  علم  مانند  صحیح  و  کامل  علم  یک  طالع بینی 
می تواند  که  جهت هایی  و  گرایش ها  به  انحصاری  طور  به  و 
می کند اشاره  کند،  تغییر  انسان  ارادۀ  یا  خداوند  وسیلۀ   به 

.)Pingree & Gilbert, 2000(

آن  فلکی  و صور  منطقه البروج 
در نجوم کهن آنچه حرکت می کرد، خورشید بود، نه زمین 
زمین  دور  به  خورشید  حرکت  مسیر  باور  همین  پایۀ  بر  و 
بر روی مداری به نام دایره البروج16 تعیین می شد. در کنار 
این مدار تصور بر این بود که حرکت ماه و دیگر ستارگان 
و کسوف  دایرۀ خسوف  نام  به  مدار  در محدودۀ همین  نیز 
از  بخشی  روز  و  سال  زمان،  اندازه گیری  برای  داشت.  قرار 
در  نامیدند؛  منطقه البروج  را  خورشید  و  ستارگان  مسیر 
آسمان  کرۀ  از  »منطقه ای  است:  آمده  منطقه  این  تعریف 
فاصلۀ  به  و  دایره البروج  با  موازی  قاعده اش  دو  که  را 
گویند«  منطقه البروج  واقع اند،  آن  طرفین  در  درجه   هشت 
صورت  دوازده  اساساً  منطقه البروج   .)764  :1366 )مصفی، 
نام برج تعریف  به  فلکی است که در دوازده بخش مساوی 
شده است. هریک از این صور فلکی در فرهنگ های مختلف، 
با  که  شده اند  دانسته  مرتبط  انسانی  یا  جانوری  اشکال  با 
حرکت  است.  داشته  پیوند  فرهنگی  باورهای  و  اسطوره ها 
خورشید در منطقه البروج و تالقی نقاطی از این حرکت در 
دایره البروج در چهار نقطۀ کاردینالی )اعتدالین و انقالبین( 
ثابت  فلکی  صور  در  همواره  حرکت  این  اما  می شد؛  تبیین 
یک  72 سال  هر  در  اعتدالین  نقاط  نمی گرفت.  هر صورت 
درجه تغییر حرکت دارد و عبور آنها از میان صورت فلکی 
نقاط  سال  هزار  دو  هر  و  می یابد  ادامه  سال   2160 تقریباً 
می گیرد  قرار  دیگری  فلکی  در صورت  انقالبین  و   اعتدالین 

)اوالنسی، 1385: 118(.
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-2000 در  خورشیدی  اعتدالین  و  انقالبین  نقطۀ  چهار 
4000 ق.م. 

استوای  راستای  در  که  آسمان  استوای  خط  با  »دایره البروج 
را می سازد.  به 23/5 درجه  نزدیک  زاویه ای  دارد،  قرار  زمین 
فصل های مختلف سال با توجه به این زاویه ایجاد می شوند. 
به این صورت که اعتدالین یعنی اول بهار و اول پاییز، نقاط 
تالقی دایره البروج و استوای آسمانی است و انقالبین یعنی اول 
تابستان و اول زمستان به ترتیب زمان اوج ارتفاع خورشید در 
این خط  در جنوب  آن  ارتفاع  اوج  و  آسمانی  استوای  شمال 
است. نکتۀ دیگر اینکه راستای فضایی محور زمین نسبت به 
ستارگان چرخش کندی دارد. این چرخش دو اثر را به دنبال 
دارد؛ نخست اینکه قطب شمال آسمانی روی دایره ای در زمینۀ 
قطب شمال  دلیل  به همین  می کند؛  ثابت حرکت  ستارگان 
اکنون در  زمین همواره رو به ستاره ای واحد نیست. هرچند 
جهت ستاره ای مشهور به ستارۀ قطبی است، اما چندهزار سال 
آینده  سال  و چندهزار  بود  قطب  نشانۀ  دیگری  ستارۀ  پیش 
نقطۀ  اینکه  قرار خواهد گرفت. دوم  به ستارۀ دیگری  نیز رو 
برخورد استوای آسمانی و دایره البروج، نقاط اعتدالین در بستر 
ستارگان ثابت در خالف جهت توالی بروج و به سمت مغرب 
خوانده  اعتدالین  تقویم  پدیده  این  می کند.  حرکت  به کندی 
می شود. چون دورۀ تناوب این حرکت حدود 2600 سال است، 
نقاط اعتدالین تقریباً هر 72 سال یک درجه حرکت می کنند 
به طول  سال  فلکی 2160  یک صورت  میان  از  آنها  عبور  و 
می انجامد. مورخان علم هم رأی هستند که تقویم اعتدالین ابتدا 
توسط »هپارخوس«17 منجم یونانی، حدود سال 128  کشف 
شد« )همان(. در منطقه البروج در هزارۀ چهارم پیش از میالد 
با چهار نقطۀ کاردینالی ثور )گاو( برابر با اعتدال بهاری، اسد 
)شیر( برابر با انقالب تابستانی، عقرب )عقاب( برابر با اعتدال 
پاییزی و دلو )آب ریز( برابر با انقالب زمستانی روبرو هستیم. 
و  مصر  از  به دست آمده  نجومی  آیکون های  و  نوشتاری  آثار 
میان رودان در این زمان با این تقسیم بندی منطبق است. در 
آثار به دست آمده از میان رودان در 3200 تا 2100 ق.م تصاویر 
متعددی از شیر، گاو، انساِن آب ریز )دلو( و در برخی نمونه ها 
عقرب یا عقاب دیده می شود. کاربرد گستردۀ این تصاویر در 
کنار هم یا به همراه ستاره ها و اجرام کروی شکل همه نشانگر 
دوره ای است که این چهار صورت فلکی چهار نقطۀ کاردینالی 
نمادپردازی  در  نقطه  چهار  این  می شدند.  تصور  خورشید 
را در  تأثیر آن  تأثیر بسیاری گذاشته و  فرهنگ های مختلف 
ادیان گوناگون هم می توان پی  گرفت )مختاریان، 1392(. در 
ادامه، تصاویر این چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج در 
4000 ق.م. را می توان مشاهده کرد. این تصاویر با اعتقادات و 
باورهای فرهنگ های زیادی پیوند دارند و در آیین ها، مراسم و 

اسطوره های آنها دیده می شوند.

انسان  و  طبیعت  چهارگانۀ  عناصر 
عناصر چهارگانه و در برخی فرهنگ ها عناصر پنج گانۀ طبیعت، 
یک ایدۀ کلی در رابطه با آفرینش است. چهار آخشیج، عناصر 
گوهر،  یا چهار  اربعه  امهات  اربعه،  اجساد  اربعه،  ارکان  اربعه، 
فارسی  فرهنگ  در  خاک.  و  آب  باد،  آتش،  از:  است  عبارت 
»عنصر« به هریک از چهار عنصر، یعنی آب، آتش، خاک، باد 
)هوا( اطالق می شود که در قدیم آنها را مایۀ پیدایش موجودات 
دیگر می دانستند. عناصر اربعه را به دو دسته تقسیم کرده اند: 
عناصر خفیف و عناصر ثقیل. دو عنصر آتش و هوا )باد( را به 
سبب قرارگرفتن باالی دیگر عناصر، عناصر خفیف و آب و خاک 
را به سبب حرکتشان به سوی پایین، عناصر ثقیل نامیده اند. از 
نظر طبع نیز، آتش، گرم و خشک است، آب، خنک و مرطوب، 

هوا )باد(، گرم و مرطوب و زمین )خاک(، خنک و خشک.
اعتقاد به عناصر و قوای طبیعت به مرور زمان در بین آریاییان 
به صورت اعتقاد به خدایان مختلف درآمد و آریاییان کم کم 
ابر،  ستارگان،  ماه،  خورشید،  چون  موجوداتی  و  عناصر  برای 
باد، خاک و آب عالمت ها و شکل هایی مصنوع درست کردند 
و آنها را قوای خدایی یا خدایان کوچک دانستند. این تصورات 
 باعث ایجاد عقیده به خدایان متعدد و شرک و بت پرستی شد
)معین، 1394: 56-54(. پادشاهان پیشدادی و بعضی شاهان 
تقدیس  و  تعظیم  را  عناصر  زردشت  ظهور  هنگام  تا  کیانی 
می کردند )بیرونی، 1389: 204(. در بینش یونیان باستان که 
به احتمال زیاد اصول و مبانی تمدن، دانش و حکمت خویش را 
از ملل باستانی مشرق زمین، یعنی مصر و سوریه و کلده و ایران 
از جهت  عناصر،  به طبایع  اعتقاد  نیز  و هندوستان گرفته اند 
گرمی، سردی، خشکی و تری وجود دارد. »انکسیمندروس«18، 
اصل  که  است  معتقد  یونانی  حکمای  از  »تالس«19،  شاگرد 
موجودات چیزی غیرمتعّین، غیرمتشکل، جاوید و جامع اضداد 
خشکی، تری، گرمی و سردی است و هرگاه اضداد از یکدیگر 
جدا می شوند، ظهور و بروز و تولد و حیات روی می دهد و چون 
باز با هم مجتمع می گردند، مرگ در واقع رجوع به اصل می شود 
و تأثیر سردی و گرمی از آن مادۀ بی شکل، عناصر را می سازد. 
خاک سرد، آتش گرم، آب متمایل به سرما و هوا متمایل به 
گرما است و هیئت عالم از این چهار عنصر ساخته شده است 
 .)2-6 )فروغی، 1395:  گرفته اند  جا  هم  روی  ترتیب  به  که 
در »آیورودا«20 که یکی از سیستم های کلی پزشکی و بومی 
هندوستان است، این عناصر به پنج عنصر تعبیر می شوند. در 
این سیستم اعتقاد بر این است که این دانش از آگاهی کیهانی 
انسان حاصل  بر  به صورت یک کشف  و  سرچشمه می گیرد 
شده است. براساس سیستم آیورودا، آگاهی انرژی ای است که 
به شکل پنج عامل یا عنصر اولیه یعنی اِتِر )فضای خالی(، هوا، 
آتش، آب و خاک ظاهر می شود )الد، 1377: 29-24(. برخی 
ملل نیز خاک، باد، آتش و آب را به طور کلی و مطلق پرستش 
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می کردند؛ اگرچه غالباً آتش پرستی از صورت عمومی خارج شده 
است و به صورت محدود دیده می شود )معصومی، 1394: 71(. 
پرستش آب، باد، خاک و آتش بسته به روحیات و آرزوهای 
نیز  امروزه  و حتی  داشته  رواج  دور  بسیار  زمانی  از  ملت  هر 
بسیاری از این عقیده ها وجود دارد. این باورها مختص به تمدن 
یا قوم خاصی نیست و نمادها و نشانه های فراوانی در فرهنگ و 
هنر تمدن های مختلف بشری مشاهده می شود. همین نمادها 
و کهن الگوها به عنوان سرمشق و نمونه های اولیه مورد توجه 

بسیاری از هنرمندان محیطی قرار گرفته اند.

انطباق عناصر چهارگانه طبایع و صور فلکی
آریایی، آخشیج های  تیره های  اشوزرتشت  از  پیش  ایران  »در 
چهارگانۀ باد )هوا(، خاک، آب، آتش را گرامی دانسته و آنها 
را به وجودآورندۀ گیتی و گردانندۀ نظام هستی می شمرده اند. 
به  آریایی ها  ورود  از  پیش  که  پنداشت  چنین  این  می توان 
ایران، بومیان نیز چنین باوری داشته اند؛ زیرا پرستش  فالت 
طبیعت در میان مردم جهان باستان همگانی بوده است. اگر 
در میان آریایی ها هم پیشینه نداشته باشد، بومیان رفته رفته 
همین  چنانکه  داده اند؛  دیگر  کیش های  و  آیین ها  به  را  آن 
کیش های  و  زرتشتی  آیین های  در  طبیعت پرستی  نماد 
 هندی، آیین دو شاخۀ بزرگ نژاد آریایی گرامی بوده است«
)بختورتاش، 1380: 56(. از نظر پینگری بنا به گفتۀ »ابوَمعَشر« 
سه شخص از بنیان گذاران علوم هستند؛ اولین اینها »هوشنگ« 
نوۀ »گیومارت« است که با »ادریس« یکی دانسته شده است. او 
طب و نجوم را آموخته، شهرها و هرم هایی را در قسمت اولیای 
مصر ساخته و به هیروگلیف تمامی دانش به دست آمده اش را بر 
دیوارهای معبد »اخیم« حجاری کرده تا آنها را از طوفان هایی 
که در طالع بینی انقالب هزارسالۀ سال خورشیدی در اثر قران 
اتفاق می افتد، در امان بدارد.  زحل و مشتری در برج عقرب 
است.  طوفان  نشانگر  عقرب  برج  در  مشتری  و  زحل  قران 
تغییر از تثلیث هوا به تثلیث آبی منجر به سیل یازده فوریۀ 
نوع  چهار  نجومی  آموزه های  این  براساس  شد.  ق.م.   3381
تثلیث وجود دارد که هرکدام شامل سه نشان منطقه البروجی 
می شود تفکیک  هم  از  دیگر  نشان  سه  واسطۀ  به  و   است 

:)Pingree, 1997: 52-55(
حمل- اسد- قوس= تثلیث آتش

جوزا- میزان- دلو= تثلیث هوا
سرطان- عقرب- حوت= تثلیث آب 

ثور- سنبله- جدی= تثلیث خاک
»شاه نعمت اله ولی« در رساله اش ترتیب بروج و عناصر متناظر با 
آن را به این صورت ذکر کرده است: »حمل، ناریه؛ ثور، ترابیه؛ جوزا، 
هوائیه؛ سرطان، مائیه؛ اسد، ناریه؛ سنبله، ترابیه؛ میزان، هوائیه؛ 
عقرب، مائیه؛ قوس، ناریه؛ جدی، ترابیه؛ دلو، هوائیه؛ حوت، مائیه« 

تصویر3. انطباق عناصر و صور فلکی منطقه البروج.
 .www.pintrest.com/pin/527765650053069770 :مأخذ

)شاه نعمت اله ولی، 1356: 305(. در تصویر 3 نمودار انطباق عناصر 
و صور فلکی منطقه البروج مشاهده می شود.

کاماًل  بخش  دو  به  عالم  او  پیروان  و  »ارسطو«  قول  به  بنا 
مشخص یعنی عالم تحت القمر و افالک تقسیم شده که یکی، 
از عناصر اربعه ترکیب  یافته است و دیگری از اثیر؛ یکی دارای 
چهار طبع حرارت، برودت، رطوبت و یبوست است و دیگری 
فاقد این طبایع. در حالی که در نظر اخوان، عالم پیوسته و 
با عناصر سهیم  اربعه  متحد است و جوهر افالک در طبایع 
طبایعی  دارای  نمی توانستند  سیارات  و  بروج  وگرنه  است؛ 
است.  داده شده  نسبت  آنها  به  نجومی  احکام  در  که  باشند 
این تمایز بین دو نظریه که یکی عالم را واحد و پیوسته و 
در  می بیند،  مشخص  منطقۀ  دو  در  مجزا  و  منفک  دیگری 
و  یک سو  از  هرمس  و  افالطون  پیروان  بین  گذشته  قرون 
ارسطو از سوی دیگر در عالم اسالمی و مسیحی وجود داشت 
و می توان آن را یکی از جهات مهم تمایز بین این دو مکتب 
محسوب کرد. مقصود از عناصر یا ارکان در نوشته های اخوان 
ارسطو  البته همان چهار عنصر  مانند سایر حکمای اسالمی 
هریک  که  است  خاک  و  آب  هوا،  آتش،  یعنی  »اَنباُذقُلس« 
را  عناصر  کرۀ  اخوان،  است.  اربعه  طبایع  از  طبع  دو  دارای 
»اُسُطُقس« می نامند که از لغت یونانی به معنی رکن و پایه 
اتخاذ شده و به منزلۀ پایه و اساس مرکبات شمرده می شود. 
از آنجا که کلیۀ حیوانات و جامدات از ترکیب عناصر به وجود 
عناصر  ترکیبات  بر روی  انحای مختلف  به  آمده اند، طبیعت 
اثر می گذارد و نفس  کلی، نفس هر نوعی را مطابق با امتزاج 
عناصر بر آن نوع افاضه می کند. ارکان اربعه به خودِی خود 
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قادر به ایجاد افعال و آثار نیست، بلکه در مقابل قوۀ طبیعت 
کاماًل منفعل و مطیع بوده و طبیعت از درون و بیرون بر آنها 

حکومت کرده و مدبر آنهاست )نصر، 1342: 85-87(.

رنگ عناصر چهارگانه در سنت های مختلف 
رنگ عناصر چهارگانه در سنت های مختلف دارای تفاوت هایی 
است. »دریایی« در کتابی با عنوان »مزاج خود را بشناسید« 
دربارۀ رنگ عناصر چهارگانه در سنت های مختلف می نویسد: 
»آب یا بلغم از نظر مزاجی سرد و تر است؛ در سنت ویکا، آب 
با جهت غرب، فصل پاییز و رنگ آبی مرتبط است. در ایران و از 
دیدگاه طب سنتی، آب سرد و تر است و با فصل زمستان، برف 
و رنگ سفید نشان داده می شود. آتش یا صفرا از نظر مزاجی 
گرم و خشک است؛ در سنت ویکا آتش با جهت جنوب، فصل 
تابستان و رنگ قرمز مرتبط است. در ایران و از دیدگاه طب 
سنتی، آتش گرم و خشک است و با فصل تابستان و رنگ زرد 
نشان داده می شود. هوا یا دم یا خون از نظر مزاجی گرم و تر 
است. در سنت ویکا هوا با جهت شرق، فصل بهار و رنگ زرد در 
ارتباط بوده است. در ایران و از دیدگاه طب سنتی، هوا گرم و 
تر است، و با فصل بهار و رنگ قرمز و سبز نشان داده می شود. 
خاک یا سودا از نظر مزاجی سرد و خشک است، در سنت ویکا 
خاک با جهت شمال، فصل زمستان و رنگ سبز مرتبط است. 
در ایران و از دیدگاه طب سنتی، خاک یا سودا دارای مزاج سرد 
 و خشک است و با فصل پاییز و رنگ سیاه نشان داده می شود«

)دریایی، 1391: 67-72(.

بحث
در اینجا به سؤال اصلی تحقیق که انطباق رنگ فرشتۀ چهارسر 
با هریک از صور فلکی و عناصر چهارگانۀ وابسته به آن است، 
پاسخ داده می شود.  همان طور که در باال اشاره شد، رنگ های 
سفید یا آبی برای عنصر آب، رنگ زرد یا قرمز برای عنصر آتش، 
رنگ قرمز یا زرد برای عنصر هوا، و رنگ سیاه یا سبز برای عنصر 
خاک ارائه شده است. »گئو ویدن گرن«22 در کتاب »پژوهشی 
در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان« بیان می کند در فرهنگ هند 
و اروپایی سه طیف رنگی وجود داشته که نشان دهندۀ طبقات 
سه گانۀ اجتماعی در این فرهنگ ها بوده است. طیف اول شامل 
رنگ های طالیی، سفید و آبی، طیف دوم شامل رنگ های سرخ، 
نارنجی و زرد و طیف سوم شامل رنگ های سیاه، کبود و آبی 
تیره است. از نظر نمادشناسی رنگ های موجود در یک طیف 
روند کار  به  یکدیگر  جای  به  جایگزین  صورت  به   می توانند 
)ویدن گرن، 1392(. دقت در تصاویر صور فلکی منطقه البروج 
در کتاب های نجومی نشان می دهد از همین رنگ ها برای چهار 
صورت فلکی اصلی منطقه البروج در 4000 ق.م. یعنی همان نقاط 
انقالبین و اعتدالین استفاده شده که در تصویر فرشتۀ چهارسر 

نیز به خوبی دیده می شود. در ادامه، هرکدام از سرهای فرشتۀ 
چهارسر با صور فلکی اصلی منطقه البروج در 4000 ق.م. و عناصر 

چهارگانۀ وابسته به آنها و رنگ آنها تطبیق داده می شوند.
سر شیر:  این سر که سمت راست قرار دارد، مطابق با صورت 
فلکی اسد یکی دیگر از نقاط کاردینالی است و برابر با انقالب 
تابستانی شناخته شده است. رنگی که برای این صورت فلکی 
انتخاب شده، زرد است و مطابق با عنصر آتش. در ایران آتش 
گرم و خشک است و با فصل تابستان و رنگ زرد نشان داده 
می شود. مطابقت رنگ صورت فلکی و عنصر آتش در تصویر 

فرشتۀ چهارسر به خوبی دیده می شود.
سر عقاب: این سر در عقب دیده می شود و به صورت سر عقاب 
تصویر شده است. در میان نقاط کاردینالی صورت فلکی عقرب 
)عقاب( برابر با اعتدال پاییزی است و با رنگ سفید نشان داده شده 
است. در انطباق این صورت فلکی با عناصر چهارگانه مشخص شد 
که این صورت در ایران و از دیدگاه طب سنتی با آب که سردی 
و تری مزاج را نشان می دهد، هماهنگ است و با فصل زمستان، 
برف و رنگ سفید نشان داده می شود. در تصویر نیز پرنده با رنگ 
سفید تصویر شده و هنرمند با کمی پرداخت تیره حالت پره ای 

آن را نمایان کرده است.
سر گاو: این سر فرشته در سمت چپ قرار دارد و در منطقه البروج 
در هزارۀ چهارم پیش از میالد صورت فلکی ثور )گاو( برابر با 
اعتدال بهاری است و همچنین با عنصر خاک در ارتباط است. 
رنگ سیاه برای صورت فلکی ثور انتخاب شده است و همین 
عنصر در طب سنتی ایران دارای مزاج سرد و خشک و با فصل 
پاییز و رنگ سیاه نشان داده می شود. هنرمند هم رنگ سر گاو را 

سیاه انتخاب کرده است.
سر انسان: این سر در جلو تصویر قرار دارد و در منطقه البروج در 
هزارۀ چهارم پیش از میالد نیز صورت فلکی دلو )آب ریز( برابر با 
انقالب زمستانی است که اصوالً با تصویر انسان در نجوم نمایش 
داده می شود. رنگ این صورت فلکی قرمز یا زرد نمایش داده شده 
و با عنصر هوا مطابقت دارد. همان طور که در مطالب قبل گفته 
شد، در سنت ویکا هوا با جهت شرق، فصل بهار و رنگ زرد در 
ارتباط است و در ایران هوا با فصل بهار و رنگ قرمز و سبز نشان 
داده می شود. تصویر انسان در اینجا بر مبنای رنگ پوست انسان 
کار شده و سفید متمایل به زرد است و شاید بتوان لباس فرشته 
را که خود، متمایل به رنگ قرمز کار شده و بخش آستین های آن، 

سبز رنگ است، مطابق با طب سنتی ایرانی دانست.
در تصویر3 دیده شد که به منظور مستندنگاری هرچه دقیق تر 
رنگ  به  مربوط  نجومی  باورهای  تأثیر  روشن ساختن  برای   و 
چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج در 4000 ق.م. و عناصر 
 چهارگانۀ مرتبط با آن بر تصاویر فرشتۀ چهارسر در ادیان، تصاویر نجومی 
 و تصاویر فرشتۀ چهارسر در ادیان )اسالم و یهودیت( تطبیق

 داده شده اند.
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تصویر 4. تطبیق تصاویر نجومی و تصاویر فرشتۀ چهارسر در ادیان. مأخذ: نگارندگان.
4-1. الف. تصویر گاو، عنصر خاک، سیاه در دین اسالم. ب. تصویر شیر، عنصرآتش، زرد در دین اسالم. ج. تصویر انسان، عنصرهوا، زرد و قرمز یا سبز در دین اسالم. 

د. تصویر پرنده، عنصر آب، سفید در دین اسالم. مأخذ: سگای، 1385: 30.
4-2. الف. تصویر گاو، عنصر خاک، سیاه در دین یهود. ب. تصویر شیر، عنصرآتش، زرد در دین یهود. ج. تصویر انسان، عنصرهوا، زرد و قرمز یا سبز در دین یهود. 

.Clayton, 2011: 1 :د. تصویر پرنده، عنصر آب، سفید در دین یهود. مأخذ
تصویر 4-3. الف. تصویر گاو، عنصر خاک، سیاه در نجوم. مأخذ: www.pintrest.com. ب. تصویر شیر، عنصرآتش، زرد در نجوم. مأخذ: www.pintrest.com. ج. تصویر 

.www.indulgy.com :د. تصویر پرنده،  عنصر آب، سفید در نجوم. مأخذ .www.pintrest.com :انسان، عنصرهوا، زرد و قرمز یا سبز در نجوم. مأخذ

                        4-1. د       4-1. ج      4-1. ب                     4-1. الف

               4-2. د          4-2. ج                 4-2. ب                4-2. الف

             4-3. د                      4-3. ج                           4-3. ب                      4-3. الف
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در واقع در این تصویر شکل و رنگ فرشتۀ چهارسر در ادیان 
در  منطقه البروج  فلکی  صور  تصویری  بازنمایی  و  تصاویر  با 
چهار نقطۀ کاردینالی حرکت خورشید در 4000 ق.م. کاماًل 
منطبق شده است. با مقایسۀ دستاوردهای این پژوهش با نتایج 
تحقیقات پیشین که ارتباط بین چهارسر فرشتۀ موردنظر را با 
چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج ثابت می کند، می توان 
گفت این فرشتۀ چهارسر به نوعی ریشه در نجوم کهن دارد و 
هریک از سرهای آن به نوعی نقاط اصلی کاردینالی را نشان 
براساس  از سرها هم  انتخاب رنگ هرکدام  و حتی  می دهند 

همین موضوع انجام شده است.

نتیجه گیری
علم  آیکونوگرافی،  روش  از طریق  تحقیق سعی شد  این  در 
شود.  وارد  ایران  در  تصویر  تحلیل  حوزۀ  به  باستان  نجوم 
در  چهارسر  فرشتۀ  نگارۀ  روش  این  از  استفاده  با  همچنین 
پایۀ  بر  ابتدا  راستا  این  در  شد.  تحلیل  ایرانی- اسالمی  هنر 
نظریۀ انطباق عالم کبیر و عالم صغیر در جهان شناسی سنتی، 
تصویر فرشتۀ چهارسر در دین یهود و اسالم تطبیق داده شد 
فلکی  صورت  چهار  و  کهن  نجوم  به  روی آوردن  با  و سپس 
نشان  آن،  به  وابسته  عناصر چهارگانۀ  و  منطقه البروج  اصلی 
داده شد که اوالً این چهار صورت فلکی اصلی منطقه البروج 
زیادی  اهمیت  از  مختلف  فرهنگ های  در  ق.م.   4000 در 
و  فلکی  صورت  چهار  این  ارتباط  دوماً  و  بوده اند  برخوردار 
عناصر چهارگانۀ وابسته به آن و تأثیر این چهارصورت فلکی 
در بازنمایی تصویری در ادیان در گرو جهان بینی مشترک و 
مسلط در فرهنگ است که ما را در شناسایی مضمون نگاره ها 
یاری می کند. بنابراین برای تبیین و تحلیل یافته های گردآمده 
می توان بیان کرد که با استناد به باور راسخ پیشینیان در باب 
تأثیر عالم کبیر بر عالم صغیر رنگ صورت های فلکی اصلی 
منطقه البروج و عناصر چهارگانۀ وابسته به آن نیز به عنوان 
نمودی از عالم کبیر بر رنگ تصاویر فرشتۀ چهارسر در ادیان 
از عالم صغیر منطبق است. تصویر فرشتۀ  به عنوان نمودی 
تاریخی  ترکیب بندی  از  متأخر  بازنمایی  ادیان،  در  چهارسر 
یک ساختار نجومی است که دربارۀ چهار صورت فلکی اصلی 
گرفته  آن شکل  به  وابسته  عناصر چهارگانۀ  و  منطقه البروج 
و تداوم یافته است و با تغییرات زمان، هریک نمایش دهندۀ 
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