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Abstract 

"Myth" is, in the view of the great Neo-Kantianism philosopher Ernest 
Cassirer, the most primitive and at the same time the most different 
human methodological method. According to him, in order to be aware 
of his existence and his surroundings, man has not started from the 
rational form of cognition at once, and before that, he has led a long period 
with elementary knowledge, which is the initial form of human knowledge 
called "mythical consciousness". is introduced to us. Perceptions and the 
world formed in this form of consciousness have contents and 
characteristics that are not easy to understand and accept by today's 
standards of theoretical knowledge; Therefore, these contents should be 
studied in the context of mythological system. In mythological 
consciousness, categories such as "space", "time" and "number", like 
today's rational consciousness, are introduced to us as "perceptual 
mediators"; But the nature, function, and embodiment of these 
intermediaries are in the consciousness of myths quite different from our 
perception of them today. The main issue in this research is to identify the 
nature of the "mythical number" and the sources that identify it. To 
achieve this goal, by carefully studying the works and views of Cassirer, in 
addition to identifying the nature, position and type of number 
representation in mythical consciousness, the factors that shape the 
specific nature of number in this form of consciousness are examined.  
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Considering the importance of myths, there have been and still are various, 

and sometimes contradictory, approaches toward this phenomenon, 

according to which, myth is sometimes introduced as a linguistic disease 

and distresses people. Ernst Cassirer is among those who have struggled 

to upgrade myth into a human cognitive form. Unlike Kant, Cassirer 

believed that human cognitive forms are not limited to rational patterns, 

rather irrational patterns also have a part to play in the human cognition 

and knowledge processes. Therefore, he introduced myth as one of the 

major irrational cognition forms of human life. According to Cassirer, the 

perceptions and the world created in mythology have certain features and 

contents that are not easy to grasp and accept based on the current 

standards of theoretical and rational knowledge. Therefore, these 

principles must be investigated within the framework of an irrational 

cognitive mechanism of the myths under study. In other words, rationality, 

as the dominant cognitive tool in the contemporary world, is not capable 

of properly explaining phenomena whose origin and nature flow from 

irrational foundations. Rationalism and its cognitive tools, therefore, 

cannot be used as similar models for analyzing the artworks of different 

civilizations. 

The contemporary humans who live within the framework of 

knowledge and rational form of cognition assess the worlds existing 

before them and other than themselves using the same present-day 

rationality. They seek their entire world in rational cognition, 

notwithstanding the fact that rationality and ways of rational perception 

are only one of the paths of cognition and one of the types of human 

knowledge. 

According to the results, the main distinctions in features and content 

of mythological consciousness compared to rational consciousness and 

knowledge were identified in the differentiation and unification of 

phenomena and affairs, the quality orientation of phenomena, the concept 

of causality, perceptual mediators (space, time, and number) and 

representation of phenomena and affairs. In the mythical consciousness 

of "space", "time" and "number", as in today's rational consciousness, are 
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introduced to us as "perceptual mediators"; But the nature, function, and 

embodiment of these intermediaries are in the consciousness of myths 

quite different from our perception of them today. By studying the works 

and researches of Cassirer, especially in the second volume of "Philosophy 

of Symbolic Forms", in which he explains some of the basic features of 

mythical consciousness, it became clear that numbers in this cognitive 

form are of a completely qualitative nature. And this qualitative nature, 

which is related to the fundamental contrast between the sacred and the 

unholy in this cognitive form, has been an important source of identifying 

numbers. And it is on this basis that in mythological consciousness we 

come across numbers from the beginning that has a sacred essence. Also, 

in the irrational form of cognition, number is used as a "cause" and a 

means of conveying religious meaning; That is, here, number is a medium 

for spiritualization. According to the mythical law of "equality of the part 

with the whole", anything that is somehow related to a number and any 

phenomenon or thing that in itself shows the form and power of a 

particular "number", its identity for this cognitive form, identity It is not 

ordinary, but because of its relation to this particular number, it will find 

the meaning completely new and identical with that number. On the other 

hand, the promotion of number to substance and the attribution of 

independent power to it is one of the most obvious and very important 

examples of the mythological characterization of abstract concepts. 
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 چکیده

 الح عین در و ترین ابتدایی نوکانتی، بزرگ فیلسوف کاسیرر ارنست دیدگاه از «اسطوره»
 یرامونش،پ و خود هستی از آگاهی برای انسان وی زعم به. است انسان شناختی شیوه ترین متفاوت
 بتداییا معرفتی با را طوالنی ای دوره آن، از پیش و ننموده آغاز شناخت تعقلی فرم از یکباره به

 فیمعر ما به «ای اسطوره  آگاهی» عنوان تحت انسانی معرفتِ آغازین فرم این که است  کرده سر
 فهم که دارد هایی ویژگی و محتواها آگاهی، از فرم این در یافته شکل جهان و ادراکات. گردد می
 تبایس می را محتواها این لذا نیست؛ آسان چندان امروز نظری دانش معیارهای با آنها پذیرش و
 هایی مقوله ای اسطوره آگاهی در. داد قرار مطالعه مورد ای اسطوره شناختی دستگاه چارچوب در
 «ادراکی های واسطه» عنوان تحت امروز، عقالنی آگاهی مانند به «عدد» و «زمان» ،«فضا» مانند
 کامالً ای هاسطور آگاهی در ها واسطه این تجسم و کارکرد ماهیت، اما شود؛ می معرفی ما به

 عدد» ماهیّت شناسایی پژوهش، این در اصلی مسئله. آنهاست از ما امروز ادراک از متمایز
 ثارآ دقیق مطالعۀ با هدف، این به نیل برای. است آن به دهنده هویت آبشخورهای و «ای اسطوره

 ای، سطورها آگاهی در عدد تجسم نوع و جایگاه ماهیت، شناسایی بر عالوه کاسیرر، های دیدگاه و

 . شود می پرداخته آگاهی از فرم این در عدد خاص ماهیت دهندۀ شکل عوامل بررسی به

 .سمبلیک فرم شناسی، شناخت ای، اسطوره عدد ای، اسطوره آگاهی کاسیرر، ارنست ها: کلید واژه

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 ۲۲/۹/1411تاریخ پذیرش:       11/۸/1411تاریخ دریافت: 
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 مقدمه  .1

غدغۀ بنیادین های هر یک از آنها، دها و ویژگیهای معرفتی انسان و شناخت چهارچوبتعدد فرم

ای برای شکل دادن به مطالعات و ( بود و این مسئله بهانهErnst Cassirerارنست کاسیرر )

ناسی شهایی متنوع، گسترده و عمیق از سوی وی بود. کاسیرر بر این باور بود که شناختپژوهش

ه رائانسانی اشناسی کاملی برای علوماش، اساس روشهای سنتیعقلگرا با فرم و محدودیت

تری پیدا کند و به جای بررسی قضایای عمومیِ بایست این مباحث دامنۀ گستردهدهد؛ لذا می نمی

ه از یکدیگر متمایز و شناخت« فهم و ادراک انسانی»های مختلف از هستی، شکل« علمی»شناختِ 

رار گیری و ساختارِ منطقی خودشان مورد مطالعه قها از لحاظ جهتشوند و هر یک از این شکل

ای از ذهنیتِ انسان الاقل در خطوط کلی آن ارائه شناسیگیرند؛ فقط هنگامی که چنین ریخت

شناسیِ قابل اعتمادتر و واضحتری برای هر یک از توان امید داشت که به رهیافتِ روششود، می

از  یهایکاسیرر همانند کانت، شناختِ انسان را تنها از راه صورتیابیم. علوم انسانی دست می

 دانست، اما راه وی در جاییمفاهیم ذهنی و انتزاعی که در واقع ابزارهای شناختی هستند، میسر می

ها تنها به الگوهای عقالنی محدود شود که به زعم کاسیرر این صورتاز راه استادش جدا می

ه چارچوبۀ کنیستند، بلکه مفاهیم و الگوهای غیرعقالنی نیز در این میان حضور پررنگی دارند، چرا 

خشی باست و حواس و عواطف انسانی نیز در شکل بخش انسانی پیوسته عقالنی نبودهآگاهی

که  شناس، مصرانه معتقد بودکاسیرر به عنوان یک شناخت اند.های شناختی وی دخیل بودهصورت

و  د، مفاهیمگردد و در بسیاری از موارورزیِ عقالنی نمیجهان انسانی تنها بر مدار عقل و اندیشه

تر از عقالنیت امروزی در تعیین رویکردها، کارکردها و های غیرعقالنی، نقشی حتی پررنگصورت

 اند: های جوامع بشری داشتهآفریده

کننده و ها و عناصر هدایتاگر قصد آن را داشته باشیم تا مؤلفه»

ی اهبایست قالبناچار میکنندۀ شناختِ بشر را ادراک کنیم، به تعیین

ها به بخشِ دیگری را نیز مورد واکاوی قرار دهیم که این قالب آگاهی

حال منبعی روی زیر فرمان خردورزیِ امروزی بشر نیستند و در عینهیچ
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)کاسیرر، « های بشری بوده و هستندبرای نیرومندترین انگیزش

 (.10الف:0931

 به بیان دیگر 

ز ت؛ بلکه خِرد را مرکب اکاسیرر ساختاری واحد برای خِرد بشر قائل نیس»

 (. 93: 0933 )موقن،« پنداردموزاییکِ نیروهای گوناگون فرهنگی می

دامنۀ مسئلۀ شناخت را به قلمروهایی از تجربۀ انسانی گسترش داد که در وهلۀ نخست با  وی

 هایی که در قلمرو گوناگون انجام داد به تدریجعاطفه، تخیل و حافظه ارتباط داشتند و طی پژوهش

ه شوند و بر این عقیده بود کدریافت که مفاهیم علوم طبیعی فقط یک الیه از معنا را شامل می

فلسفۀ سیستماتیک باید از نظریۀ شناخت )به شکل کانتی( بسیار فراتر رود و تصور جهان را از 

های شناختی انسان را ادراک نماید. کاسیرر این یکسونگری علم طبیعی رها سازد و تمامی فرم

« لمع»و « هنر»، «اسطوره»، «زبان»هایِ تجربی شناخت تجربی و در عین حال سمبلیک را در فرم

کند تا الگوی اساساً شناختیِ اندیشه که بر پایۀ تر، وی تالش میکند. به بیان سادهجستجو می

عمیم ت ، هنر و اسطوره نیز، یعنی به زبانهای سمبلیک تجربهبنا شده بود را به دیگر فرم« علم»

اختی های متفاوت شندهد و بر همین پایه، بخش اعظمی از عمر پرمایۀ کاسیرر به معرفی این شکل

معرفی  های شناختیترین فرمترین و در عین حال متفاوتسپری شد. در این میان یکی از ابتدایی

 زانسان برای آگاهی و شناخت ا( است. به زعم کاسیرر، Myth« )اسطوره»شده از سوی وی 

ش از است؛ انسان پیهای عقلی آغاز نکردهخویش و دنیای پیرامونش، به یکباره از تعقل و صورت

خویش  ای طوالنی از زندگیکه به منطق متعالی و سیستماتیک عقالنی دست یافته باشد، دورهآن

-اسطوره یآگاه»است که این فرم آغازین معرفتِ انسانی تحت عنوان کرده را با معرفتی ابتدایی سر

شناخت و معرفت فلسفی  ای کهشود؛ آگاهی( به ما معرفی میMythical knowledge« )ای

 ست. اای طوالنی را بر پایۀ آن سپری کردهو عقالنی بشر برای رسیدن به این جایگاه امروزی، دوره

ا ا بهایی دارد که فهم و پذیرش آنهیافته در اساطیر، محتواها و ویژگیادراکات و جهان شکل

ست بایها را میمعیارهای دانش علمی و تجربی امروز چندان آسان نیست. لذا این محتوا و ویژگی
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ای مورد واکاوی قرار داد و این همان موضوعی است شناختیِ آگاهی اسطورهدر چارچوب دستگاه

 که به عقیدۀ کاسیرر، شلینگ هم بر آن تاکید داشته است: 

اخالق و هنر، جهانی مستقل و خودبسامان  اسطوره نیز مانند علم و»... 

بایست با معیارهای خارج از قلمرو شود که واقعیت و اعتبار آن را نمیمی

بایست آنها را طبق قوانین درونی و ساختاریِ خود خودش سنجید، بلکه می

اسطوره درک کرد. هر تالشی در این جهت که جهان اسطوره را به منزلۀ 

سطۀ جهان دیگری است، یا لباس و پوششی بر جهانی تبیین کند که وا

ه )شلینگ ب« شودامر دیگری است، یکبار و برای همیشه مردود اعالم می

 (. 6ب: 0931نقل از کاسیرر، 

ند کها و محتواهایی را به ما معرفی میانسانی، ویژگی کاسیرر در معرفی این شکل از آگاهی

-ا، شناخت و ادراکاتِ انسانی را شکل و جهت میهای در چارچوبۀ این ویژگیکه آگاهی اسطوره

ای در تعقلی اسطورههم در آگاهی علمی و هم آگاهی غیر« عدد»بخشد. در میان این محتواها، 

شود. اما به نظر های ادراکی به ما معرفی میبه عنوان واسطه« زمان»و « فضا»کنار مواردی چون 

ای شکلی کامالً متفاوت دد در در آگاهی اسطورهدهنده به عرسد ماهیّت و آبشخورهای هویتمی

مبنا در این پژوهش برآنیم تا ایناز نقش و جایگاه عدد در اندیشه عقالنی امروز داشته باشد؛ بر

 ای از دیدگاه کاسیرر، به بررسیضمن شناسایی ماهیت، جایگاه و نوع تجسم عدد در آگاهی اسطوره

 این فرم از آگاهی بپردازیم.  عوامل شکل دهندۀ ماهیت خاص عدد در در

 شناسی کاسیررهاي سمبلیک در شناختجايگاه فرم .۲

 خود به ار کاسیرر توجه فلسفه در که موضوعی مهمترین کانت، مکتب پروردۀ اندیشمند هر همچون

 و وینتک چگونگی و شناخت دهندۀتشکیل عناصر بازشناخت و شناسیمعرفت مبحث کرد، جلب

 معرفت فۀفلس به را خویش بار پر عمر بخش بیشترین او بود. آن کارآیی و توانایی حدود و خرد تکامل

ای هاش را به عنوان جنبههای فراوان کاسیرر و نیز آثار تاریخینوشته توانمی امروزه داد. اختصاص

« یعنی فهمِ حیاتِ تاریخی انسان به طور فلسفی»مختلف یک برنامۀ فکری گسترده معرفی نمود: 



  
752 

های وی را در جهت ارائۀ بینش ترکیبیِ های پیچیدۀ کاسیرر تالش(. اندیشه03:  0933، )موقن

سازد که های گوناگون شناخت در فرهنگ انسانی آشکار میجدیدی در خصوص رابطۀ صورت

مخرج مشترک تمام این قلمروها و صورتهای شناختی، سمبلیک )نمادین( بودن آنهاست. به عقیدۀ 

ها و بیانِ انسانی در روند اعتال و نمو فرهنگ انسانی تحولی عظیم یکِ واکنشکاسیرر خصلت سمبل

ند: های فرهنگی انسان مانبود؛ به طوری که این شیوۀ بیان سمبلیک، وجه اشتراک همه فعالیت

( را از Symbolic expression« )بیان سمبلیک»اسطوره، شعر، زبان، هنر و علم شد. آنچه 

 مح  بیرونی شدنِ« بیانِ سمبلیک»کند توجه به این مسئله است که یبیانِ معمول متمایز م

 نیست، بلکه متراکم شدن است. 

شوند، در زبان، اسطوره و هنر، عواطف ما فقط به اعمال مح  مبدل نمی»

شوند؛ بلکه گردند. این آثار محو نمی( مبدل میWorksبلکه آنها به آثار )

ای حظهتواند لبیان سمبلیک می رت دیگرمانند؛ به عباپایدار و پابرجا می

 (. 003 -003: 0931)کاسیرر، « جاودان شود

ای از تفکر را (، نوع تازهSymbolic forms) «های سمبلیکصورت»از این دیدگاه، فلسفۀ 

شود که از هر گونه انرژی روح اطالق می»...های سمبلیک به دهد. طبق تعریف، صورت ارائه می

« گرددای محسوس و ملموس مرتبط میذهنی معنا با نشانهطریق آن محتوای 

(Cassirer,1953: 14 .) 

های سمبلیک های مختلف فهم انسان از جهان، از طریق صورتشیوهبه عقیده کاسیرر، 

خود  های، اصول، قوانین و ویژگیهای شناختیپذیرد، که هر یک از این صورتمختلف، تحقق می

، کند )موقنرا درک می« واقعیت»های شناختی، جنبۀ خاصی از این صورترا دارد و بشر از طریق 

« هنر»، «اسطوره»، «زبان»هایِ های شناختی سمبلیک را در فرم(. کاسیرر این صورت19: 0933

و با « علم»کند تا الگوی اساساً شناختیِ اندیشه که بر پایۀ کند و تالش میجستجو می« علم»و 

طوره ، هنر و اس، یعنی به زبانهای سمبلیک تجربهنا شده بود را به دیگر فرمب 0ای عقالنیپشتوانه

های شناختی و سمبلیک کاسیرر، آگاهی از سه برای درک بیشتر فلسفۀ صورتنیز تعمیم دهد. 

 باشد:فرض ضروری میپیش
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انی سدهد، بلکه شناختِ انالگویی عام و جامع برای آگاهی انسان ارائه نمی علمی ـ شناخت

 (.Cassirer, 1957: 13شود )های گوناگون ادراک جهان را شامل میشکل

رد پذیهای سمبلیک مختلف تحقق میهای مختلف فهم انسان از جهان، از طریق فرمشیوهـ 

، اصول ساختاری خود را دارد و اصول ساختاری هر فرم به های شناختیکه هر یک از این فرم

خاصی  های شناختی، جنبۀفروکاستنی نیست و بشر از طریق این فرم هااصول ساختاری دیگر فرم

های به عقیدۀ کاسیرر تفاوت میان فرم (.Cassirer, 1953: 78کند )را درک می« واقعیت»از 

ترین این و در این میان شدید (Ibid: 71) ناپذیرند توان از میان برد، آنها آشتیسمبلیک را نمی

 .1اسطوره و علم برقرار استها نیز میان فرم اختالف

های غیرعقالنیِ درک انسان از جهان، بر وجه احساسی و عاطفیِ وجودِ بشر تاکید ـ در فرم 

 (.0931b  :061شود )کاسیرر، می

 هاي آن اي و ويژگی. آگاهی اسطوره3

شناختی  هایترین فرمترین و در عین حال مهمارنست کاسیرر، اسطوره را به عنوان یکی از ابتدایی

دارد، که به همراه زبان، عمری طوالنی به اندازۀ حیات بشری دهندۀ انسان به ما عرضه میو آگاهی

 «هر تصور و تصویری بر انسان، فرمی سمبلیک دارد»دارند. وی با مفروض دانستن این بینش که 

(Cassirer, 1953:79)آغاز  مبلیکنی س، بر این نظر بود که اندیشۀ فلسفیِ انسانِ ابتدایی با بیا

 ها بیانشد و همان انسان، شناخت خود از جهانِ پیرامون را به زبانی سمبلیک از طریق اسطوره

کاسیرر منشاء اسطوره را نه از فراگردهای عقلی بلکه از عواطف  (؛a :10 0931نموده است )کاسیرر، 

حصراً عاطفه را منشاء هایی که منداند؛ اما از سوی دیگر معتقد است که همۀ آن نظریهبشر می

ۀ مح  توان عاطفگیرند؛ اسطوره را نمیدانند یک نکته اساسی را در نظر نمیپیدایش اسطوره می

)سمبلیک( عاطفه است، بیانِ یک چیز، خود آن چیز نیست. « بیانِ»توصیف کرد؛ زیرا که اسطوره، 

 اسطوره از دیدگاه کاسیرر، 

ست. مبدل شدن عاطفه به ای است که به تصویر مبدل شده اعاطفه»

تصویر، مستلزم تغییری بنیادین است. آنچه تا به حال به طور مبهم و 
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ی گیرد و آنچه حالتشد، اکنون فرم و ساختار معینی میتاریک احساس می

  (.001: 0931)کاسیرر، « شودانفعالی داشت اکنون فراگردی فعال می

ل و بیانی از شناخت و آگاهی انسانی است. دهندۀ آن، شکلذا اسطوره با تمامی اجزای تشکیل

های سمبلیک[ وجود دارد و موجب تشابه در آنها های فرهنگی ]فرمعنصر اساسی که در همۀ شکل

گیری مفاهیم شود این است که در همۀ آنها )یعنی در اسطوره، زبان، تصاویر هنری و شکلمی

ار ترین تجلیات اسطوره این موضوع آشکیعلمی( نشانه، نیرویی فعال و خالق است. حتی در ابتدای

گردد که در آنها با انعکاس صرف واقعیت رو به رو نیستیم، بلکه با بیانی خالق و شاخص می

تن به یافبه عقیدۀ وی شناخت فلسفی و عقالنی بشر برای دست(. 11ب: 0931مواجهیم )کاسیرر، 

است و زمانی دراز ی آگاهی سپری کردهاای طوالنی را در این فرم اسطورهجایگاه امروزی، دوره

که هستیِ پیرامونی بشر، به منزلۀ کلیّتِ اشیای تجربی با خواص پیچیدۀ علمی بر وی پیش از آن

شد ای و تاثیرات جادویی متجلی میهای اسطورهای از قدرتآشکار گردد، به صورت مجموعه

گیری اساطیر با اشیاء و آیندِ شکل(. انسان در مسیر حیاتی خویش و در فر0931a :11)کاسیرر، 

اند و او را بر هایی که در درون آگاهیِ وی سر بر کشیدهشود، بلکه با قدرتها مواجه نمیپدیده

ود ها و رویدادها محدانگیزند رو به روست. و این قدرتِ شناختی، به گروهِ خاصی از اشیاء، پدیدهمی

ن تریتعقلیعنوان غیر(. کاسیرر اسطوره را به 61)همان: گیرد گردد، بلکه کل هستی را در بر مینمی

دارد که در بیشتر وجوهِ آن، تضادهایی فرم شناختیِ انسان در مسیر حیات خویش، به ما عرضه می

مبنا، اسطوره اینهای شناختِ علمی بشرِ امروز قابل شناسایی است؛ برآشکار با اصول، قوانین ویژگی

 (. 30: 0913ئلۀ فلسفی است )ضیمران، از دیدگاه کاسیرر یک مس

رین تتوان تصویری از مهمترین و بنیادیشناسی، میبا مطالعۀ آثار کاسیرر در حوزۀ شناخت

ای را به عنوان شکلی از ادراک و فهم بشر در گذران حیاتِ های فرمِ شناختی اسطورهمؤلفه

 ایویژگی های فرم شناختی اسطوره برخی از مهمترین 0؛ در جدول شماره 9اش، ترسیم نمود انسانی

 قابل مشاهده است.
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محتواها و 
 های بنیادی ویژگی

های لفهؤم
 شناختی

 توضیحات

 
 تقابل بنیادین

مقدس و 
 نامقدس

ها را بر پایۀ تقابل بنیادین و ارزشی ای، یکنواختی و همسان بودن پدیدههآگاهی اسطور
 زند.هم میمقدس و نامقدس بر

 
 
 قوانین
بخش وحدت 
 ایاسطوره

همسانی جزء با 
 کل

کند در ای آن خط مُقسمی را که میان کل و اجزایش تمایـز ایجاد میاندیشه اسطوره
 اختیار ندارد و و سرنوشت هر جزء، همان سرنوشت کل است.

همسانی دال و 
 مدلول

آن  «ویرتص»یا « نشانه»، «نام»ای، شیء با مبنای آگاهی اسطورهیافته بردر جهان شکل
 از یکدیگر نامتمایزند و وحدتی جوهری با یکدیگر دارند.

همسانی 
 اجزای رابطه

ای، در فرآیند یک رابطه قرار ای، وقتی که انسان، شیء یا پدیدهدر آگاهی اسطوره
 شوند.هایی یکسان برخوردار میگیرد، تمامی اجزای رابطه از جوهره و ویژگی می

 
 

 
های واسطه
ادراکی 
 ای اسطوره

 
 فضا

ای متاثر از تمایز و تفکیک بنیادین مقدس و نامقدس بوده که بر فضا در اندیشۀ اسطوره
شوند و به واسطۀ این مبنا فضاهایی محدود به عنوان قلمروهای مقدس شناخته می

شوند. گذر از یک قلمرو نامقدس به قلمرویی های نامقدس جدا میحصارهایی از سرزمین
و ورود به درگاه و بارگاه و محراب قلمرویی  گرددسر میمقدس طی مراحلی سخت می

 طلبد.ها و آداب گذر را میمقدس، آزمون

 
 زمان 

ای، زمان متاثر از تمایز و تفکیک بنیادین مقدس و نامقدس بوده و در اندیشۀ اسطوره
شوند؛ بر همین مبنا بسیاری از ها شناخته میتر از دیگر زمانهایی خاص، مقدسزمان
 گیرد.های مقدس انجام میها در این زمانها و مراسمیینآ

 
 عدد 

 یابند و سرشتی کیفی دارند؛در قلمرو اسطوره، برخی اعداد سرشت و ماهیتی مقدس می
هستیِ  یعنی هر عددی، ذات خود و سرشت فردی و قدرت خاص خویش را داراست و این

 زیر دستش قرار گیرد، منتقل نماید. تواند ذات و نیروی خود را به هر چیزی کهاصیل می

 
 
 
 های ویژهمقوله

« یتکم»بر « کیفیت»های بنیادین در درک جهان اساطیری، ارجحیت یکی از ویژگی کیفیت
است؛ یک نفر در مقابل هزار نفر، یک عمل در مقابل اعمال بسیار، یک سرزمین مساوی 

 ها .با دیگر سرزمین

ای عددی نیست، بلکه کامالً ارزشی بوده و تابعی از ، مقولهدر اسطوره« کمیّت»مقولۀ  کمیت
؛ هر جزئی از یک کُل، هر چقدر هم ناچیز، همان « یگانگی جزء با کُل»ای قانون اسطوره
 کُل است.

، داند. در اینجاواسطۀ این همانیِ ذات آنها میاسطوره هر تشابه قابل درکی را بیانِ بی شباهت
 زِ دیگری باشد، کُلِ شیء نخست در شیء مشابه نیز وجود دارد.هرگاه چیزی مشابۀ چی

 
 ادراکات 
 ایاسطوره

 

ای، از جمله امور ذهنی و معنوی، جوهری مادی و ای برای هر پدیدهاندیشۀ اسطوره تجسم
 نمادین قائل است.

ی زای، به طور مستقیم در ارتباط با تقابل بنیادین و مرکتفکیک و تمایزِ اسطوره تفکیک
 قرار دارد.« ایقوانین اسطوره»و نیز « نامقدس»و « مقدس»ای از  اسطوره

ای )تقابل بنیادین، قوانین، های اسطورهای خود برمبنای تمامی ویژگیعلیت اسطوره علیت
 د.باشای( شکل گرفته و قابل تبیین میها و سایر ادراکات اسطورهواسطه ها، مقوله

  
 ای از منظر کاسیرر )منبع: نگارنده(های آگاهی اسطورهویژگیمحتوا و  .0جدول شماره 
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 اي:هاي ادراکی در آگاهی اسطورهواسطه .4

ترین ابزارهای معرفتیِ انسان هستند که جهان اشیاء ای مهمهای ادراکی در آگاهی اسطورهواسطه

و « زمان»، «افض»های ادراکی که شامل شود. این واسطهها به واسطۀ آنها ادراک میو پدیده

باشند در هر شکلی از آگاهی انسانی حضور دارند، یعنی ارتباط محتویات آگاهی می« عدد»

 گرددهای فضا، زمان و عدد ممکن میای مانند محتویات آگاهی علمی تنها در قالب اسطوره

ناختی های شهای ادراکی در فرماما ماهیّت، کارکرد و تجسم این واسطه ؛(0931b  :013)کاسیرر، 

 های منطقیاسطوره و علم متفاوت است. به عنوان مثال در آگاهیِ علمی، فضا، زمان و عدد واسطه

ای نابسامان از ادراکات حسی به تدریج در یک سیستمِ تجربه، هستند که از طریق آنها انبوهه

 ینمایش نظم موجود در مجاورت مکان»شوند. در شناخت عقالنی بشر، ساماندهی و منتظم می

اشیاء و نمایاندن نظم موجود در توالی زمانی وقوع پدیدارها و نشان دادن انتظام پایدار کمّی و عددی 

(. فضای هندسی 013)همان: « باشندها میصورِ انتظامِ حاکم بر جهان، حاصل کارکرد این واسطه

وریک تئ های اساسی آگاهیمح ، عدد حساب مح  و و زمان مکانیک استداللی، به معنایی قالب

دهند که میان امر حسی جزئی با قانون کلی ای را تشکیل میعلمی هستند، آنها الگوی منطقی

 شوند. بنابراین فضا، زمان و عدد دراندیشه، یعنی قانونِ کلی فهم عقالنی، میانجی و واسطه می

ی جآگاهی علمی، اصول مح  شناختِ ریاضی هستند و برای تمامی شناخت تجربی و علمی، میان

ای این سه واسطۀ ادراکی، خصوصیات و کارکردهای متفاوت شوند. اما در آگاهی اسطورهواقع می

ای به هباشند. آگاهی اسطورای میداشته که کامالً وابسته و متاثر از نفوذ قوانینِ بنیادین اسطوره

غیر، نفسِ ریق امور متپردازد تا از این طمانند فرآیند شناختِ علمی به یافتن امور ثابتِ بنیادی نمی

بات بندی مفاهیمِ فضا و زمان از طریق ثای به قالبامر ِتغییر را تبیین کند؛ همچنین آگاهی اسطوره

س تنها لحن بنیادی و ارزشمدارانه مقد»یابد، بلکه بخشیدن به پدیدارهای متغیرِ حسیِ دست نمی

درون فضا، زمان و عدد، به منزله  های خاصی کههای ویژه و ترکیببندیو نامقدس بر همۀ تقسیم

گرانه (، یعنی فضا و زمان و عدد نقشی میانجی051)همان: « دهد، حاکم استیک کُل، صورت می

ای خصلت به منظور روحانی و معنوی کردن قلمرو اسطوره بر عهده دارند. از دیدگاه اسطوره

و نهایتاً اعداد مقدس های مقدس های مقدس، روزها و فصلبیش از همه در مکان« قداست»
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رفاً شهودی ، کیفیات صکندیابد. به زعم کاسیرر همچنان که شناخت تئوریک پیشرفت میتجلی می

بازد و آنها کمتر به معنای های ادراکی فضا و زمان و عدد نیز بیش از پیش رنگ میاز واسطه

 آینددر می ی مختصاتشوند، بلکه بیشتر به صورت دستگاه کلمحتویات ملموس آگاهی نمایان می

 (.013)همان: 

 اي . عدد اسطوره5

-تشابهترین و نامتواند در مورد گوناگوندر فرآیند شناخت علمی، عدد، حلقۀ رابط مهمی است که می

 ـترین محتویات به کار رود و از این طریق، آنها را به وحدتی مفهومی برساند. در نگرش علمی

بنیادینی با یکدیگر ندارند و اختالف و تمایزشان تنها در وضع  گونه اختالفتجربی، اعداد، هیچ

در آگاهی علمی از طریق همین مستحیل  )قراردادی( هر یک از آنها در دستگاهِ اعداد است؛ عدد

ود، شها در یگانگی شناخت، هدف اصلی خود شناختِ تئوریک میکردن همۀ تنوعات و گوناگونی

اگر عدد و ذات آن نبودند، »(، یعنی 116 )همان: کندجلی پیدا میاشیاء، ت« حقیقت»یعنی به منزلۀ 

هیچ یک از اشیای موجود، چه فی نفسه و چه در ارتباط با دیگر اشیاء، وضعی روشن و مشخص 

نداشت؛ به بیان دیگر در آگاهی علمی و تجربی این عدد است که به همه آن چیزهایی که روح از 

بخشد و آنها را شناختی و قابل مقایسه با یکدیگر کند، سامان میطریق ادراک حسی دریافت می

میان  های گوناگونبخشد و روابط و نسبتکند. در اینجا عدد گویی به تأثرات حسی کالبد میمی

(. b:110 0931؛ به نقل از کاسیرر، 00)فیلوالئوس،« کندبه گروههایی مشخص بخش می اشیاء را

گسستن روابط و ثبات لمی در همین به هم پیوستن و از همقدرت منطقی عدد در شناخت ع

 های نهفته است: بخشیدن به حدود و نسبت

بدین طریق عدد جهان محسوس یا مادۀ ادراک حسی را بیش از پیش »... 

کند و در مقابل به آن صورت و فرمی کلی از سرشت خاصش تهی می

تئوری مدرن برای  بخشد به طوری که در فرآیند تحول علم)انتزاعی( می

ی هایاعداد هیچ هستی خاصی باقی نمانده است، جز آنچه از طریق نسبت

آورند؛ در سیستم شناخت علمی، آل به دست میکه در یک پیوستار ایده

عدد در وهلۀ نخست و اساساً در خدمت این هدف قرار دارد که گوناگونی 



  
758 

ای آنها تحویل هملموس پدیدارها را به وحدت انتزاعی و صوری شالوده

 (.0931b :191) کاسیرر، 1«دهد

ای،  های معرفت انسانی و از جمله فرم اسطورههای کاسیرر، در دیگر فرمبه استناد آثار و پژوهش

؛ هر عدد، وجودی هر یک از اعداد دارای خصلت انفرادی خاصی هستند و همگونی مطلقی ندارند

طنین خاص و بار عاطفی خود را داراست. در این فرم  کامالً متمایز از دیگر اعداد دارد و به نوعی

دانه تواند در درون آن آزاای در برابر خود قلمرویی بیکران دارد که میشناختی، نیروی خالق اسطوره

؛ در حالی که 5حرکت کند و ناگزیر از رعایت هیچ معیار ثابت منطقی یا قوانین تجربه عینی نیست

زینش و سنجش واقعیت است و شرط الزم برای دستیابی به هر عدد معیاری برای گ»برای علم، 

در کنار فضا و زمان، سومین واسطۀ « عدد»(. در قلمرو اسطوره 191)همان: « گونه شناخت عقلی

 ای حاکم است. ادراکی عظیمی است که بر ساختار معرفتِ اسطوره

د و اعداد در این قلمرو سرشتی کیفی دارند؛ در اینجا هر عددی، ذات خو»

سرشتِ فردی و قدرت خاص خویش را داراست و این موجودیت اصیل 

یز گیرد ندستش قرار میتواند ذات و نیروی خود را به هر چیزی که زیرمی

 (. 191ـ  113: )همان« کندمنتقل 

ای هر یک از اعداد، دارای خصلتی خاص، انفرادی و البته کیفی هستند؛ در در آگاهی اسطوره

به منزلۀ  عدد»ای، ر علمی، عدد، ابزار سترگِ تبیین علمی است، در اندیشۀ اسطورهحالی که در تفک

عنوی ای برای مرود؛ یعنی در این شکل از آگاهی، عدد، واسطهوسیلۀ انتقال مدلول دینی به کار می

ترین تفاوت به دیگر معنی در نظامِ شناختیِ اساطیری، مهم(. 191)همان: « و روحانی کردن است

ای هآنها؛ در آگاهی اسطور« کمّی»باشد و نه بُعد آنها می« کیفی»د با یکدیگر، سرشت و جوهرۀ اعدا

و نمودهای روایتی و تجسمی برخاسته از این آگاهی، اعدادی خاص، کیفیتی متمایز و عمدتاً مقدسی 

  شوند.داشته و از دیگر اعداد متمایز می

ای و بازشناسی آبشخورهای ر شناخت اسطورهدر ادامه به منظور فهم دقیقتر ماهیّت عدد د

م قوانین حاک»، برخی «ایتقابل بنیادین اسطوره»دهنده به آن، به معرفی مواردی همچون هویت

سطوره در ا« علیّت»و « تشابه»، «کمیّت»هایی چون و نیز مقوله« ایبر دستگاه شناختی اسطوره
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های مختلف فرهنگی ای در عرصهد اسطورههایی از تجسم عدپردازیم. در نهایت نیز مصداقمی

 گردد.معرفی می

 اي و تقابل بنیادين. عدد اسطوره1-5

ای، یک اصلِ بنیادین و ثابت حکمفرماست که نوع و بر تمامی محتویات و ادراکاتِ آگاهی اسطوره

 دهای دیگر و به ویژه شناخت علمی، تفاوت اساسی دارهای آگاهیمنشاء آن با اصول و خط مشی

 )موقن، یابد( میthe Unholy« )نامقدس»و  (the Holy) «مقدس»که بیانش را در میان امر 

 ای، برای خویشمبنای این تقابل بنیادین است که محتویات و ادراکات اسطوره(؛ بر016: 0933

دهند و تنها از طریق لحن مشترک و بنیادین است محصوری را تشکیل میقلمروِ خودبسامان و خود

-0931b: 061 گردند )کاسیرر،محتویات وجودِ تجربی و امور عام انسانی از یکدیگر متمایز می که

(؛ این طنین و تقابل )مقدس و نامقدس( بر همۀ محتویات این آگاهی شامل: قوانین، 063

ای حکمفرماست. از طریق همین تعینِ دوگانه و ارزشی است های ادراکی و ادراکات اسطوره واسطه

وند شهم تنیده میای درای از روابط اسطورهی واقعیت و همۀ رویدادها به تدریج در شبکهکه تمام

برمبنای همین تقابل بنیادین، یکنواختی و همسان بودن محتویاتِ »ای، و معرفت و شناخت اسطوره

نها آزند و به هر یک از هم میها در ارزش و مرتبه برپیرامونی را با معرفی بعضی تفاوت هستیِ

 ای، یعنی(. این رویۀ اساسیِ دستگاهِ شناختی اسطوره011)همان:  «بخشدمحتوا و معنایی ویژه می

های صرفاً تقسیم اشیاء و امور به مقدس و نامقدس، به هیچ وجه محدود و منحصر به آفرینش

 وبخشی، حتی در تصاویر ای نیست، بلکه این تمایز و هستیابتدایی و اولیۀ آگاهی اسطوره

گر مقدس دیای ـ دینی نیز قابل مشاهده است. تقابل میان مقدس و ناهای متعالی اسطوره تأهی

ت قداست بیش خصل»تقابلی محدود و خاص نیست بلکه تقابلی حقیقتاً جهانگیر است. در این میان 

تجلی « اعداد مقدس»های مقدس و نهایتاً های مقدس، روزهای مقدس و فصلاز همه در مکان

همین مبناست که در این فرم شناختی برخی اعداد از همان ابتدا خصلتی (. و بر051)همان: « ابدیمی

مقدس داشته و هر آنچه که در قلمرو آنها قرار گیرند نیز به واسطۀ تقدس آن اعداد، خصلتی مقدس 

 یابد.می
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 اي و همسانی جزء با کل. عدد اسطوره۲-5

 های شفاف معنایی است کهعرفتی ابتدایی، فاقد آن طیفای به عنوان یک فرم مآگاهی اسطوره

کند و بر پایۀ آن ( خلق و ادراک میObject« )اُبژه»شناختِ عقالنی و علمی در مفهوم خود از 

ها و امور را از یکدیگر متمایز کرده و میان جهانِ حقیقت و جهانِ نمود، خط قلمروهای پدیده

. با 6بردواسطۀ ابژه به سر میمنظر، کامالً در حضورِ بیکند؛ اسطوره از این متمایزی رسم می

ای )به عنوان نمونه در روایات اساطیری اقوام اسطورهیافته بر مبنایِ آگاهیکنکاش در آثار شکل

از تمایزاتی که در نظر اندیشۀ تجربی و علمی وجودشان ضرورت »...یابیم که اسطوره میگذشته( در

که به عنوان یک « کُل»(؛ به عنوان نمونه، رابطۀ 31: 0933)کاسیرر،  «ددانمطلق دارد، چیزی نمی

شود و به دیگر معنی، کُل ناشی از اجزایش ترکیب در اندیشۀ علمی، همواره از اجزایی حاصل می

گذارند. یعنی رابطۀ خاصی که اسطوره ای تصویر متفاوتی را به نمایش میاست؛ در آگاهی اسطوره

ه با اجزای آن قائل است با دیدگاهِ علمی کامالً متفاوت است. بر مبنایِ یک میانِ کُل یک پدید

ور جزء، به ط»ای، هیچ تمایزی میان کُل با اجزایش وجود ندارد و قانون بنیادین در آگاهی اسطوره

(. به بیان دیگر اسطوره فاقد شیوۀ تفکر تحلیل عِلّی 0931b :016 )کاسیرر، «مثبت، خود کُل است

ند، کتواند آن خط مُقسمی را در اختیار داشته باشد که میان کُل و جزء تمایز ایجاد میمیاست و ن

لذا در این شکل شناختی، سرنوشت جزء و کل گویی به هم گره خورده است؛ یعنی در اسطوره 

 ای(. بر همین مبناست که برای اندیشۀ اسطوره011)همان: « جزء، همان چیزی است که کل است»

جزئی از بدن انسان )دست، پا، ناخن، مو و...( به همان اندازۀ اهمیت کلیّت یک انسان  اهمیت هر

گیرد، هر خطری که جزء را )حتی به صورت منفصل( است و تمایزی میان کُل و اجزاء صورت نمی

ه ای که بهر چیز یا پدیده دهد و نیز در این آگاهیتهدید کند، کُل شخص را مورد تهدید قرار می

مرتبط شود و هر چیزی که در خودش شکل و قدرت عدد خاصی را نمایان سازد، « عدد»با  نوعی

السویه نیست بلکه به خاطر ارتباطش با ای، وجودی معمولی و علیوجودش برای آگاهی اسطوره

  (.190 )همان: کندای پیدا میعدد خاص و محتمالً مقدس، مدلول کامالً تازه
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 هاي ويژه کمیّت و تشابه هاي و مقول. عدد اسطوره3-5

علمی با هدفِ وحدت بخشیدن به ای و هم شناخت اسطورهبه طور کلی، هم شناخت غیرتعقلی 

را  های ترکیبی همانندیدادن به محتویاتِ آشفتۀ محسوسات، شیوههایِ پیرامونی و سامانهستی

ه اند کو ادراک مفهومیهای کلیِ ادراکِ شهودی های ترکیبی، شکلبرند. این شیوهبه کار می

باشد؛ در این میان فرم غیرتعقلی شناخت برای نیل به این بخش میمحصول آنها، وحدتی آگاهی

د. برای نمایکند، عبور میهدف، از مجراهای خاصی که سرشتِ ذهنی و قوانین بنیادینش تجویز می

 «کمیّت» هایاز مقوله تر این سرشت متفاوت و خاص، فهم تصویری که این فرم شناختیفهم کامل

(Quantity ،)«کیفیت( »Quality و )«تشابه( »Similarityارائه می ) .دهد، ضروری است

ات رنگ در ادراکهایی که در نگاهِ نخست در شناخت تعقلی و علمی نیز حضور و نقشی پر مقوله

د. بر این ای هستنطورهای شناخت، تابع محضی از قوانین اسکنند؛ اما در فرم اسطورهانسانی ایفا می

ن ای کامالً ارزشی بوده که تابع قانوای، کمیّتی عددی نیست، بلکه مقولهاسطوره« کمیّتِ»مبنا 

یگانگی و همسانی جزء با کُل است؛ یعنی هر جزئی از از یک کُل، هر چقدر هم ناچیز، همان کُل 

ی او بنیادینِ آگاهی اسطورهواسطه، طنین تقابل مرکزی است. همچنین در این مفهوم به طور بی

گردد، بر این اساس، قلمرویی کم اما مقدس، برابر یا برتر از قلمروهای بسیار اما نیز دریافت می

گردد. نامقدس بوده و یک شخص مقدس فراتر از هزاران هزار شخص عادی )نامقدس( تصور می

میان اشیاء نیست، بلکه  میان محتویات، رابطۀ مح « شباهتِ»همچنان که از دیدگاه اسطوره، 

کند و این موضوع بخصوص در مورد شباهت در یک پیوند واقعی است که آنها را به هم متصل می

تعداد )عدد( صادق است؛ هر چند ظاهر مشهود و محسوس اشیایی که تعدادشان مساوی است 

ات و فقط یک ذ همانندای آنها اینممکن است با یکدیگر فرق داشته باشد اما در دیدگاه اسطوره

 (.0931b :113 )کاسیرر، های گوناگونی پنهان داشته استاست که خود را در شکل

 اي و علیّت. عدد اسطوره4-5

ای دراز دامن در فلسفه و شناخت انسانی دارد، از آن دست مفاهیمی است که پیشینه« علیّت»

، ا پدیدارها به آن پرداختکه شاید بتوان گفت نخستین مفهومی که انسان در مواجهه بطوریبه
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ها و محتواهای این تفکرِ شناختی علمی که رسد ابزارها، ویژگیاما به نظر می همین مفهوم است.

-در مجموعه «علت»انتزاعی، تحلیلی و شکافنده بوده و سعی در بیرون کشیدن عاملی ویژه، به نام 

گنجد. بنا به نظر کاسیرر اسطوره میای نعقالنیِ اسطورههای ادراکی پیچیده دارد، در آگاهی غیر

ی اشان به کمک مجموعهها از طریق محصور نمودن منطقی آنها و تبیینفاقد اراده برای فهمِ پدیده

 ست. های علمیاز علت و معلول

ند کای[ فقط خود را به این موضوع قانع میآنجا که ادراکِ حسی ]اسطوره»

 به»را  «چه»ندیشۀ علمی این محتوایاتی را درک کرده است، ا «چه»که 

کند و به جای تودۀ اشیاء در فضا و یا توالی محتویات تبدیل می «این علت

« دهدای ایدآل از وابستگی معلول به علت را قرار میآن در زمان، زنجیره

 ( 31)همان: 

 آمیزی از پدیدارها راای، فقط همبودیِ مسالمت و آنجا که معرفتِ احساسی و عاطفی اسطوره

ن هر کند که در آرا فهم می« شرایط»بیند، اندیشۀ سیستماتیکِ علمی، کالفی پیچیده از می

اما در این میان کاسیرر حضور و وجود رابطۀ عِلّی را در  ؛ای، جایگاهِ خاص خود داردمحتوایِ ویژه

بطۀ عِلی او ر« علیّت»داند و بر این نظر است که مفهوم نیز قطعی می ایشناخت غیرتعقلی اسطوره

« علیّت»ای است؛ ولی های ادراکی در آگاهی اسطورهترین شکلها، یکی از مهممیان امور و پدیده

ها و مختصات متفاوتی را نسبت به آنچه که در آگاهی عقالنی و علمی در این فرم آگاهی، ویژگی
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ارتباط مفهوم علیّت ها و نوع ، ویژگی1دهد. تصویر شمارۀ شود، ارائه میاز این مفهوم برداشت می

 دهد. دهندۀ این آگاهی نشان میمحتواهای شکل ای و غیرتعقلی شناخت انسانی را بادر فرم اسطوره

 

 (0933پور، ای )مقنی. انواع روابط علّی در فرم غیرتعقلی شناخت اسطوره0تصویر شماره 

خت، عدد به منزلۀ ای اشاره شد، در فرم غیرتعقلی شناهمانگونه که در معرفی عدد اسطوره

وی ای برای معنعدد، واسطه»رود؛ یعنی در اینجا، و وسیلۀ انتقال مدلول دینی به کار می« علت»

ای، هر چیز که به نوعی با (. بر پایۀ قوانین اسطورهb 191:0931 )کاسیرر،« و روحانی کردن است

اصی را نمایان سازد، خ« عدد»عدد مرتبط شود و هر پدیده و امری که در خودش، شکل و قدرتِ 

السویه نیست، بلکه به خاطر ارتباطش با وجودش برای این فرم شناختی، وجودی معمولی و علی

 گیریو همسان با آن عدد پیدا خواهد کرد. آنچه مسلم است پی این عدد خاص، مدلول کامالً تازه

نماید؛ کاری بیهوده میهای خاص عقلی این فراگرد، جزئیات فراگرد تقدیس عدد و جستجوی انگیزه

 ای را می بینیم که هر قاعدۀ ثابتی را بهزیرا در نخستین نگاه، ما فقط بازی آزادانه تخیل اسطوره

ی برآییم، اگیرد. از این رو بیهوده است که در پی یافتن اصلی گزینشی در تفکر اسطورهسخره می



  
764 

ابند؛ یتبۀ اعداد مقدس ارتقا مییعنی به جستجوی علتی بپردازیم که چرا اعداد بخصوصی به مر

ی اتواند موضوع تفسیر اسطورهای هر عددی، بدون هیچ گونه تمایزی، میزیرا در آگاهی اسطوره

 قرار گیرد و مقدس شناخته شده و پرستیده شود.

 اي. تجسم عدد اسطوره5-5

با درک روابط و تواند برای فهم جهان، خود را ای بنا به سرشت خود نمیشناخت و آگاهی اسطوره

ای غالب دارند، قانع کند؛ از این رو های انتزاعی که در آگاهی علمی و تجربی هستیبندیمفصل

برای آنکه از حقیقت پیرامونش یقین حاصل کند آنها را از طریق شکل شهودی ادراک، بصورت 

: 0911 ؛ رنجبر)سلوکوور نهدآورد و در قالب تصاویر حسی در برابر ما میملموس و جوهری در می

خوریم که دارای میای از همان ابتدا به اعدادی بر(. از همین روست که در اندیشۀ اسطوره63 - 61

جوهری مقدس هستند. ارتقای عدد به جوهر و قائل شدن قدرتی مستقل برای آن، یکی از 

به شکل در اینجا  .1ای به مفاهیم انتزاعی استبخشی اسطورههای بارز و بسیار مهم شخصیت نمونه

هایی شاخص و غالباً مشترک از نوع تجسم و حضور اعداد مقدس در مصداقی به معرفی نمونه

 پردازیم:های بشری میفرهنگ

های باستانی، هر کجا که خاور، باختر، شمال و جنوب به منزلۀ نقاط اصلی در بسیاری از تمدن

ی تمام بندو و سرنمون برای مفصلجهان از یکدیگر متمایز شوند، آن تمایز معموالً به عنوان الگ

)چهار جهت اصلی( نمونۀ اعالی « چهار»مبنا، عدد  این رود و برجهان و فرآیندهای آن به کار می

زیرا در عدد چهار، رابطۀ میان هر واقعیت خاصی با فرم اساسی کیهان شود. عدد مقدس شناخته می

 با مناطقی از فضا پیوندهای جادویی و باطنی رسد این عدد گوییدقیقاً بیان شده است. به نظر می

ای، شکل کلی و قداست چهارگانۀ در هر امر چهارگانه»ای داشته باشد، در اینجا شناخت اسطوره

 (. 0931b: 195 )کاسیرر، «بیندکیهان را می

تواند از پرستش و تقدس چهار نیز همانند تقدس عدد چهار می« هفت»و « پنج»تقدس اعداد 

نیز « مرکز جهان»ات اصلی تحول یابد، که در فرآیند آن عالوه بر چهار جهت اصلی، نقطۀ جه

ست داند و معتقد اشود که قوم یا قبیله آنجا را محل استقرار و سکونت خود میجایی شناخته می

د عد« زیر پا»و « باالی سر»اند. همچنان که با اضافه نمودن جهات آنجا را خدایان به او بخشیده
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گونه بوده است که تقدس عدد هفت از شود و اینای مییز دارای تمایزات خاص اسطورههفت ن

النهرین به همۀ جهات ساطع شده است؛ به طوری که ترین گهوارۀ فرهنگ بشری یعنی بینکهن

های اساسی کیهانی و ای عدد هفت با بعضی پدیدهها نیز بار جادویی ـ اسطوره در دیگر فرهنگ

عدد هفت، در هفت »های اساطیری،  هایی از فرهنگبه جهان ارتباط دارد. در نمونهتصورات مربوط 

؛ همچنان که این عدد مراحل آفرینش، تعداد بادها و کندنماید و حرکت میفلک کیهان عمل می

ای هبندی طبیعی اندامکند و سرانجام بر پایۀ عدد هفت است که مفصلاعصار حیات را معین می

(. نکته قابل مالحظه در فرآیند 193 )همان: «گیردو توزیع قوای نفس او صورت میکالبد انسان 

، انتقال و تسری خصلت تقدس اعداد تک ای شناخت انسانیشناسایی اعداد مقدس در فرم اسطوره

به اعداد دو رقمی و چند رقمی است، یعنی نه تنها اعداد سه، چهار، پنج ، هفت و... بلکه  رقمی

 (. 191 و مقدس هستند )همان: اینیز دارای نیروهای خاص اسطوره مضارب آنها

 گیري نتیجه

ای ورهانسان د کههای شناختی ترین شیوهرا به عنوان یکی از متمایز« اسطوره»ارنست کاسیرر 

ادراکات و . وی معتقد است که کندمعرفی می ،طوالنی از حیات خود را با آن سپری کرده است

هایی دارد که فهم و پذیرش آنها با ر این فرم از آگاهی، محتواها و ویژگییافته دجهان شکل

بایست در چارچوب معیارهای عقالنی امروز چندان آسان نیست؛ لذا این محتواها را می

، «فضا»هایی مانند ای مقولهدر آگاهی اسطورهای مورد مطالعه قرار داد. شناختی اسطوره دستگاه

به ما معرفی « های ادراکیواسطه»ند آگاهی عقالنی امروز، تحت عنوان به مان« عدد»و « زمان»

ای کامالً متمایز از ادراک ها در آگاهی اسطورهشود؛ اما ماهیت، کارکرد و تجسم این واسطهمی

ای هفلسفه صورت»امروز ما از آنهاست. با مطالعه آثار و پژوهش های کاسیرر به ویژه در جلد دوم 

خص پردازد، مشای میهای اساسی آگاهی اسطورهآن به تبیین برخی از ویژگیکه در « سمبلیک

شد که اعداد در این فرم شناختی ماهیتی کامالً کیفی دارند و این ماهیت کیفی که مرتبط با تقابل 

دهنده اعداد بوده بنیادین مقدس و نامقدس در این فرم شناختی است، از آبشخورهای مهم هویت

 خوریم که دارایمیای از همان ابتدا به اعدادی بردر اندیشۀ اسطوره مبنا است کهاست و بر همین 

قال و وسیلۀ انت« علت»جوهری مقدس هستند. همچنین در فرم غیرتعقلی شناخت، عدد به منزلۀ 
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ای برای معنوی و روحانی کردن است. بر رود؛ یعنی در اینجا، عدد، واسطهمدلول دینی به کار می

، هر چیز که به نوعی با عدد مرتبط شود و هر پدیده «همسانی جزء با کل»ای ن اسطورهپایۀ قانو

خاصی را نمایان سازد، وجودش برای این فرم « عدد»، شکل و قدرتِ شو امری که در خود

السویه نیست، بلکه به خاطر ارتباطش با این عدد خاص، مدلول شناختی، وجودی معمولی و علی

ان با آن عدد پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر ارتقای عدد به جوهر و قائل شدن و همس کامالً تازه

ه مفاهیم ای ببخشی اسطورههای بارز و بسیار مهم شخصیتقدرتی مستقل برای آن، یکی از نمونه

 انتزاعی است.

 هانوشتپی

اخت، سکنی گزیده ( شنRational) ای در آگاهی علمی و شکل عقالنیمبنای شناختی بشرِ امروز از دوره .0

 ای برای تجرید، تفکیک، تحلیل و انتزاعای از وجود انسان و قوهمرتبهدر اینجا « عقل»منظور از  است و

لذا انسان  .ها و امور را ادراک نموده و دربارۀ آنها حقایقی را استنتاج نمایدشود وی پدیدهکه باعث می است

ود و غیر از خود را نیز بر همین مبنا ارزیابی و سنجش های پیش از خامروزی به طور طبیعی، همۀ هستی

های سیستماتیکِ علمی و عقالنی تنها یکی از مسیرهای وی غافل از این حقیقت است که روشاما کند؛ می

 های پیرامونش است. بخشیِ انسان از هستیآگاهی
ا با های آن رای، ویژگیهای سمبلیک برای تفهیم فرم آگاهی اسطورهکاسیرر در جلد دوم فلسفه صورت .1

 کند.شناخت علمی قیاس می
، پژوهش ایدهندۀ آگاهی اسطورههای بنیادین و شکلبستر جستجوی کاسیرر برای شناخت و معرفی مولفه .9

های جغرافیایی و تاریخی ها در گسترهها و تمدنهای پرشمار اساطیری سرزمیندر ساختارِ محتوایی روایت

 ها بود.های مشترک در این روایتمختلف و استخراج محتوا
به اثبات رسیده است که تحویل پدیدارها به عدد، تنها راهی است که بدون هیچ گونه ابهام و نقصی به  .1

 برقراری قانون در میان پدیدارها می انجامد
باره رای ـ عرفانی دهای اسطورههر چند که کاسیر معتقد است در میان آشفتگی ظاهراً غیر قابل فهم نظریه .5

 (.0931b : 191)کاسیرر،  توان جهت ذهنی مشخصی را تمیز دادعدد می
 ر و واقعیت است.کل شناختی فاقد خط ممیزی میان تصورسد این شبه نظر می .6
 گیرنده آنکننده زمان و اندازهها به منزلۀ بخشای ، ماه در اکثر فرهنگبه عنوان نمونه در آگاهی اسطوره .1

چیزی بیش از این است؛ زیرا همه تغییرات در طبیعت و در وجود بشر نه فقط به  شود، اما ماهنمایان می
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دانند و ماه را منبع کیفی شود بلکه منشاء همه این تغییرات را ماه میهای ماه هماهنگ مینوعی با هالل

 (.0931b : 193)کاسیرر،  شناسنداین تغییرات می
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