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Abstract  
Humanity today seeks its whole existence in a logical and rational framework, and he is unaware of 

the fact that systematic rational methods are just one of the ways in which humans are aware of the 

world around them. This neglect itself is the basis for cognitive misunderstandings of his past 

existence. Folk literature is one of those culture that, despite being pervasive, many of the Folk 

literature is one of those objects that, in spite of being pervasive, many of the characteristics 

embodied in them are not so much in line with the logic that governs the rational consciousness of 

modern man; the main question in this study is the search for a cognitive sample governing the 

constituent components of the legendary “Pari-Čehel Gisū (= Fairy with forty hairs)” of the folk and 

oral literature of the Fars region. The research method is descriptive-analytical, and the used 

analytical way that is Ernest Cassirer's which has been obtained from the study of his various and 

numerous works in the field of epistemology. By adapting these irrational themes and patterns to the 

content of the components of the Pari-Čehel Gisū myth, it was determined that there are seven 

characteristics associated with irrational cognition and myth in various ways in the form of places, 

time characters, actions and frequencies are present in this narration, the most of which include 

“mythical number” and “destiny-orientation”. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .999-19صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

 آگاهی  مبنای رهیافتبر گیسوچهلپریهای اساطیری در افسانة مايهشناسايی بن

 ای ارنست کاسیرراسطوره

 9*پور مجیدرضا مقنی

 استادیار هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 

 2اشکان رحمانی

 شیراز، ایراناستادیار هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، 

 63/6/6511پذيرش:   66/1/6511 دريافت:

 چکیده

هيای   واقعیي  اسي  کيه رو    کنيد و االيا از ایي     ای منطقيی و ققننيی ججيتمو ميی    های وجودی خود را در چارچوبهبشر امروز تمامی مؤلّفه

هيایی شيناختی از    هميی  افتي ، پایيد بيدلهمی     بخش انجان از خود و جهان پیرامونش اسي  و های آگاهیققننی، تنها یکی از شیوه سیجتماتیک

 دن، بجيیاری از تاياویر و موتواهيای   بيو اوجود لراگیرهيای ایي  لرهنيگ اسي  کيه بي      قامیانه یکی از جتوهگردد. ادبیّات لرهنگِ گذشتد وی می

 حاضر، ججيتموی الگيوی شيناختی    شپژوهسو نیج . مجئتد اصتی امروزی هم چندان با منطق حاکم بر آگاهی ققننی انجان یالته در آن،تمجّم

توتیتيی و   -های ادبیّات قامیاند منطقيد ليارا اسي . رو  پيژوهش، توصيیفی      ، یکی از نمونهگیجوپری چهادهندۀ الجاند حاکم بر اجزای شکا

شناسيی  در حيوزۀ شيناخ    ارنج  کاسیرر بوده که از بررسی آثار متنوّع و پرشيمار وی  «ایآگاهی اسطوره»مورد استفاده، الگوی  الگوی توتیتی

 ، مشيخّ  شيد کيه هفي  ویژگيی     گیجيو  پيری چهيا  ها و الگوهای ایر ققننی با موتوای اجيزای الجياند   مایهاس . با تطبیق ای  ب   آمدهدس  به

ر ایي  روایي    هيا و بجيامدها د  هيا، کينش  هيا، شخايیّ   هيا، زميان  مختتف در قالب مکان هایرو ای به ققننی و اسطوره مرتبط با شناخ  ایر

 اس .« گراییتقدیر»و « ایقدد اسطوره»ها، شاما حضور دارد که بیشتری  حضور آن

 ای.ادبّیات قامیانه، ارنج  کاسیرر، اسطوره، آگاهی اسطوره ها:کلیدواژه

 

                                                                                                                                                          
 moghanipour@shirazu.ac.ir                 مجئول:   ۀنویجند . رایانامد6

 rahmani.ashkan@yahoo.com               رایانامه: . 6

https://rp.razi.ac.ir/
https://rp.razi.ac.ir/


 9911، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  19
 

 پیشگفتار. 9

 . تعريف موضوع9-9

 از ميیند، در آگياهی و ليرو تعقّتيی     هيای چهيارو و پينمم پيیش    ای انجان معاصر از حيدود سيده  مبنای اندیشه

همد هجتیِ پیش از خود و ایير از خيود را نیيز بير هميی  مبنيا ارزیيابی و         بنابرای اس ؛  شناخ ، سکنی گزیده

هيای  لرهنيگ  هيایی شيناختی از لرهنيگ گذشيته یيا خيرده      کند؛ همی  افت ، خود پایيد بيدلهمی  سنمش می

بيودن،  اوجود لراگیرتوان به ادبیّات قامیانيه اشياره کيرد کيه بي     ها میجمتد ای  لرهنگشود؛ ازپیرامونی وی می

ها چندان با منطيق حياکم بير آگياهی      های تاویرشده در آنها و شخایّ  از وقایع و رخدادها، مکانبجیاری 

 هویي  نيوقی بازتيا     تيوان بيه  سو نیج ؛ امّا هميی  ادبیّيات قامیانيه را ميی    انجان امروزی هم مندتعقّتی و نظاو

آن جامعيه را   بینيی شيناختی  هيای ههنيی و جهيان   زمینيه لرهنگی هر متّ  دانج  که ایدئولوژی حياکم و پي   

ای کيه  گونيه  گير سيتطد لرهنگيی ايالبی هجيتند؛ بيه      هيای ادبيی نمایيان   کند؛ ای  شيکا از روایي   منعک  می

هيای ههنيی هير    زمینيه حياکم و پي    اجتماقی و در یک بیان ایيدئولوژی  اقتقادی، لرهنگی و   کتّیچارچو

واسطه از باورهيا،  ( و تاویری بی656: 6516دی، کنند )کریمی لیروزجایی و بنیا ای را با خود حما میجامعه

 گذارند.  نمایش میققاید و اوضاع زیجتی جوامع را بهها، ارز 

اسي  و از   ناپذیر را به تخیّا تاویری دادهمانند هر شکا روایتی دیگر، نقشی پویا و انکارامیانه بهادبیّات ق 

اس . بير هميی      مبنای الگوهایی، نظاو و انجماو یالتهبر اس  کهمتشکّا ترکیبی از تااویر ههنی و البتّه تخیّتی 

های مضمونی، تاریخی و جغرالیيایی خيود، در برخيی     اساا اس  که ادبیّات قامیانه با تماو تنوّع و گوناگونی

تييری  ایيي   جمتييد مهييم(؛ از16: 6516 ،میرصييادقی) اشييتراکاتی داردای مایييههييای سيياختاری و بيي ویژگييیاز 

)ر.ک: قادات تمربی(، تکيرار، تاياد ،    (6)توان به روابط قتّ  و معتولی ضعیف، خرق قادتاشتراکات می

بیيان  (؛ بيه 66-51: 6516هوالفقاری، گانه اشاره کرد )های دوها و تقاباتقدیر و سرنوش ، طرح مدوّر و تقارن

انجيان   شيناخ  تعقّتيی   مبنيای اصيول  ها، چنيدان بير  یالته در بجیاری از ای  روای جهانِ تاویری شکادیگر، 

 اس .  ورزی امروزی بودهمبنای اصولی متفاوت از اندیشهها بر بخشی آنامروزی استوار نیج  و شکا

متفاوت از آگياهی تعقّتيی و تطبیيق اصيول بنیيادی        بخشآگاهی برداشت  در ججتموی اصا و منطقگاو 

الگویی شناختی برای تبیی  و توتیيا موتواهيای ایي     تواند به ارائد دهندۀ ادبیّات قامیانه، میآن با اجزای شکا

هيا و  لرهنيگ  های مطرح از ادبیّيات قامیانيه در  شکا از ادبیّات بینمامد و ای  مهم بدون بررسی و توتیا نمونه

گامی کوچيک  قنوان  بهپیش رو پژوهش پذیر نیج . های پرشمار، امکانجغرالیاهای متنوّع در قالب پژوهش

پيری  دهنيدۀ الجياند    حياکم بير اجيزای شيکا     ئی، در ججتموی الگيوی شيناختی  اا هد  برای رسیدن به ای 
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 قامیانه و شفاهی منطقد لارا اس .   های ادبیّاتاز نمونه گیجوچها

 و هدف   اهمّیت. ضرورت، 9-9

اند و بيا ایي  هيد  بيه     های قامیانه بودهکشف ساختار واحد در روای  نوقی در پی هایی که بهاالب پژوهش

هيا و  الگوهيای اسياطیری در داسيتان   هيا و کهي   مایيه بندی اشتراکات لرمی و موتيوایی و نیيز کشيف بي     طبقه

ایي    ایی وجود ای  اشيتراکات در موتيوای  اند، چندان به تبیی  چرهای قامیاند مکتو  و شفاهی پرداخته الجانه

اسي . پيژوهش پيیش رو بيا       مغفول مانيده های داختی در پژوهشای بود که اند و ای  مجئتهها نپرداختهروای 

توصيیف و توتیيا نيوع    رسيد،  نظير ميی  او بردارد. بهکوشد در ای  مجیر گ شناسانه، میتکیه بر الگویی شناخ 

هيای  خالقان ای  آثيار، گيامی مهيم در لهيم و باورپيذیری بیشيتر ایي  شيکا         آگاهی و شناخ  حاکم بر هه 

 روایتی اس .

 پژوهش  . پرسش9-2

 ند؟اکداو 6منظر کاسیرراز« ایآگاهی اسطوره»های الگوی تری  موتواها و مؤلّفهمهم -

شيناختی در الجياند    تعقّتيی  های ایرای کاسیرر، نوع و لراوانی حضور مؤلّفهمبنای رهیال  آگاهی اسطورهبر -

 اس ؟  چگونه گیجوپری چها

 . پیشینة پژوهش9-9

 کيه  اسي   هيایی پژوهش شاما نوشتار پیش رو موضوع با مرتبط هایحوزه در پژوهشی سوابق معرّلی و مرور

اند و در ای  میيان آنهيه بيیش    پرداخته ایران قامیاند و لولکتور ساختاری به بررسی ادبیّات رویکردی با نوقی به

از ساختار صوری و روایی ادبیّات قامیانه به اهدا  پژوهشی ميا نزدیيک بيود، بررسيی مطالعياتی بيود کيه بيه         

زیير   یهيا  تيوان بيه پيژوهش   اند کيه از آن جمتيه ميی   اوی لضای موتوایی حاکم بر ادبیّات قامیانه پرداختهواک

 اشاره کرد:  

از دو ابيزار پیيدا و    واقعی اس  که آدمی برای لهم جهان و بازآلرینی   ( به ای  مهم اشاره کرده6511کریمی )

های قتمی و لنّاورانه مويدود اسي  و دیگيری    لرآوردهگیرد؛ یکی دانش قتمی و تمربی که به پنهان بهره می

( بيه تبیيی    6511شيود. بهروزکیيا )  الجيانه و اسيطوره و شيعر رياهر ميی      راهپردازی اسي  کيه از   تخیّا و خیال

 اسي . نقيابی و پورآسيیا        ها کوشیدهها پرداخته و در یالت  منابع الهاو خالقان آنخاوصیّات حاکم بر الجانه

انيد. رحیميی و    الجاند منطقد آهربایميان پرداختيه   ماید موتوایی سیرنگ و درونبه واکاوی پی (6516دیزج )

مرگيی  خوردن، اژدهاکشی، آلرودی ، رسیدن به بيی  ای، همهون خون های اساطیریمایه( ب 6511همکاران )

                                                                                                                                                          
1. Ernst Cassirer 
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 .  اندهدرا بررسی کرهای منطقد سیجتان و جاودانگی در یکی از الجانه

 «لبيک سه خواهر و نيی »الجاند آیا ساختار درونی اند که به ای  پرسش پرداخته( 6511راد )نیبهرامی و یزدا 

(، 6516) (، هوالفقياری 6516) میرصيادقی  یيا خیير؟   ، بر بنیاد اسطورۀ باروری استوار اسي  آنو دیگر روایات 

 بير بررسيی سياختار   اليزون  یيک  ( هر6516پيور و نمیرانیيان )  ( و وطي  6516میرکریمی لیروزجاهی و بنیادی )

انيد؛ در ایي  میيان    لرمی روایات قامیانه، در کشف سياختارهای مشيترک در موتيوای ایي  روایيات کوشيیده      

 اس .را معرّلی کرده شفاهی ای  نوع ادبیّات  های شاخ ( روای 6516هوالفقاری )

 . روش پژوهش  9-4

مربوط بيه منطقيد    گیجو پری چهاد توتیتی اس  و روای  مورد مطالعه، الجان -رو  پژوهش حاضر توصیفی 

اسي . مبنيا و الگيوی    آورده  های مردو ليارا قاّهسیوَند اس  که ابوالقاسم لقیری آن را در جتد سوو کتا  

ویيژه جتيد دوو    ، به6شناسیدر حوزۀ شناخ  های ارنج  کاسیرراصتی برای توتیا ای  الجانه، آثار و پژوهش

 اس . 6های سمبتیکلتجفد صورتکتا  

 . چارچوب نظری  9-9

ا ،  لتجيفی  سبب آثار گجيترده، متنيوّع و قمیيق    .( لیتجو  بزرگی بود که بهو 6163 -6166ارنج  کاسیرر )

انجيان تنهيا بيه الگوهيای      هيای شيناختی  معتقد بود که صورت یاس . و  مشهور شده« لیتجو  لرهنگ»به ناو 

 اندرکارند؛ چراکيه منطيق   میان دس  ققننی نیز در ای  مفاهیم و الگوهای ایر»، بتکه (6)ققننی مودود نیجتند

هيای  بخشيی صيورت  اس  و حواا و قواطف انجانی نیز در شيکا   بخش انجانی پیوسته ققننی نبوده آگاهی

معرلتيی   تيوان در آرای هيای اندیشيد کاسيیرر را ميی    ریشيه  (56: 6136)کاسيیرر،   «.انيد شناختی او دخیا بيوده 

 و« لتجيف  »، «ربّيان  »گانيد   د. کن  براى شناخ  انجانی، مراحا سهکرججتمو ( 6136-6611) 5اگوس  کن 

هاى طبیعي  و گيرد  کيار جهيان را ناشي  از ارادۀ       ، بشر در مرحتد ربّانی، پدیدهویمنظر قائا بود؛ از« قتم »

ایبي  قائيا نبيود. در مرحتيد لتجيفی،       هيای ها، قتّت  جز ارادۀ قدرت دانج  و براى همد پدیده طبیع  م  لوق

گيرلت   بيدون درنظر  -جویيد؛ در ایي  مرحتيه، اسيتد ل و تعقّيا       مي   براى امور، قتّ  لاقت  و ايائ  را انجان 

تمربيه، جيایگزی  تعقّيا    سرانماو در مرحتيد قتمی، حي  و   .گیرد جاى تخیّا را م  -تمربه و حواا انجانی 

شناختی، آنهه معتبر اس ، همان امر موجيوا اسي  و هير نيوع تخیّيا و       بیان دیگر، در ای  مرحتدشود؛ به م 

 (.6511تعقّت  که مبتن  بر مشاهده و تمربه نباشد، معتبر نیج  )لروای، 

                                                                                                                                                          
1. Epistemology 

2. Philosophy of symbolic forms 

3. Auguste Comte 
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 ورزیققيا و اندیشيه   ميدار  بير  تنهيا  انجانی جهان که شناا، مارّانه معتقد بودقنوان شناخ  به کاسیرر نیز 

تير از  نقشيی حتّيی پررنيگ    ققننيی،  ایير  هيای صيورت  و مفياهیم  ميوارد،  از بجيیاری  در و گرددنمی ققننی

قايد   اگير »وی  بياور هب اند.بشری داشته جوامع هایکارکردها و آلریده رویکردها، تعیی  ققننیّ  امروزی در

ناچيار   بيه ادراک کنيیم،   را بشير  شيناخ   کننيدۀ تعیيی   کننيده و قناصر هيدای   ها وآن را داشته باشیم تا مؤلّفه

 زیير  رویهيی   بيه  هييا قاليب  دیگری را نیز مورد واکاوی قرار دهیم که ایي   بخشهای آگاهیبایج  قالب می

هيای بشيری بيوده و    انگیيز   نیرومنيدتری   حال، منبعيی بيرای   در قی  و نیجتند بشر امروزی خردورزی لرمان

رياهر  درورزی انجيان )حتّيی انجيان    شناختی و اندیشيه  قالب روی، همی  از (؛66 :الف 6511کاسیرر، )« هجتند

 و ققتيی  هيای صيورت  از ترکیبيی  شيناخ ،  ایي   بتکه نیج ؛ ققننی و تمربی شناخ  تنها ،ققننی امروزی(

بياره   بیان دیگر، انجان برای آگاهی و شناخ  از هجتی خویش و دنیای پیراميونش، بيه یيک   ققتی اس ؛ به ایر

ای  مند، دس  یالتيه باشيد، دوره  و پیش از آنکه به منطق تعقّتی و نظاو آااز نکرده های ققتیاز تعقّا و صورت

قنيوان   ای  نيوع دیگير شيناخ  را کاسيیرر بيا     اس  که   کردهطو نی از زندگی خویش را با معرلتی دیگر سر

 کند.  معرّلی می «6ایاسطوره آگاهی»

دهنيدۀ آگياهی ایير تعقّتيی،     بنیيادی  و شيکا  هيای  بجتر ججتموی کاسیرر برای شناخ  و معرّليی مؤلّفيه   

شيکتی از   تنهيا ایي  روایيات    ،ویبياور  هيای مختتيف بيود؛ زیيرا بيه     هيا و تميدّن  های اساطیری سرزمی روای 

ای بشری به خيود و پیراميونش در گجيتره    ه نبوده؛ بتکه شکا خالای از بینشکنندهای سرگروپردازی داستان

را بيه درک   ميا »ای، میيان بازکياوی اصيول بنیيادی  آگياهی اسيطوره      ایي   اسي  و در   طو نی از حیاتش بوده

 مبنيای دیيدگاه  بير  (66 :  6511)کاسیرر، « .گرداندیالته بر اساطیر نائا میتااویر شکا چیجتی و چرایی نوع

 زبيان ابتيدایی بيا    مبتیک دارد و اندیشيد لتجيفی انجيان   هر تاوّری بر انجان، لرميی سي  »شناساند کاسیرر شناخ 

خویش از جهان پیرامون را به زبانی سيمبتیک و از طریيق    شد و همان انجان، آگاهی و شناخ  سمبتیک آااز

 (666: 6511)موق ،  (5)«.اس ها بیان نمودهاسطوره

 . پردازش تحلیلی موضوع2

سيیند آن،  بيه روای  شفاهی و سینه  دبیّات قامّه اس  که بنا به ماهیهای ایکی از نمونه، گیجو پری چهاالجاند 

« گيی  چهيا  دختير »های مختتفی، مانند هایی اندک و با ناو های لرهنگی و جغرالیایی ایران با تفاوتدر حوزه

)یيزد و جنيو    « گی ابراهیم و دختر چهامتک»)آهربایمان(، « گی چا»یا « گی چها»)لارا و کرمان(، 

شيود؛ همهنيی  ایي  الجيانه گياه بيا ترکیيب بيا دیگير          ... روایي  ميی  و)آهربایميان(  « دمومّي متک»خراسان(، 

                                                                                                                                                          
1. Mythical knowledge 
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کها و دختير  حج »( و 555: 6516)هوالفقاری، « گی سمندر و چها»مانند  هاییناهای قامیانه با قنو داستان

شيود، بيا قنيوان     بررسيی ميی  حاضر پژوهش اس . روایتی که در   ( روای  شده6 :6516)جمالی، « گی چها

اس . شایان هکر اسي    میان مردمان منطقد سیوَند استان لارا روایتی قامیانه از ای  الجانه در، گیجوپری چها

 اس .های متفاوتی بازگو شده لارا نیز، با روای  جانه در پهند جغرالیایی و لرهنگیکه ای  ال

 گیسو پری چهلخالصة داستان . 2-9

، جوانی دانيا و د ور بيود کيه    «ابراهیممتک»ها  ی  آنتر در روزگاران قدیم پادشاهی سه پجر داش ؛ کوچک

ای برای سرکشی بيه خزانيه و انبارهيا رلتيه بيود و بيه در بجيته        امور پدر در دس  وی بود. روزی او اختیار همد

خواسي  کيرد کيه اجيازۀ ورود بيه      ابراهیم از پيدر در برخورد که کجی حقّ ورود به آن اتاق را نداش . متک

ناچار کتیيد را بيه وی   تر! درنهای  پادشاه بهابراهیم مشتاقع شد و متکبه او بدهد؛ امّا پدر  مانبجته را در اتاق

هيایش دختير زیبيایی نمایيان        ابراهیم بر روی دیوار اتاق تاویر خروا سفیدی را دید که میيان بيال  داد. متک

رل  صاحب تايویر را بیابيد. پادشياه    ابراهیم که نظیر آن چهره را تا به آن روز ندیده بود، تامیم گبود. متک

انيد و جيان خيود را از    از تيو ایي  مجيیر را رلتيه     پيیش او را از ای  کار منع کرد و هشدار داد که بجیاری کجان 

 تر از آن بود که منع پدر، مانع او باشد.  ابراهیم مشتاقاند؛ امّا متکدس  داده

هيا و  دند. آنيان روزهيا و هفتيه   ردند، بيا او هميراه شي   بدر ای  میان دو برادر دیگر نیز که به وی حجادت می 

ای رسيیدند کيه پیير کهنجيالی کنيار آن نشجيته بيود؛ راه را از او         ها در بیابان راه رلتند و سرانماو به دوراهی ماه

اسي . دو  « راهِ برو و برگرد»و مجیر سم  راس  « راهِ برو و برنگرد»پرسیدند. پیرمرد گف  مجیر سم  چپ، 

جييیر سييم  چييپ نهيياد. ابييراهیم پييای در متيير مجييیر سييم  راسيي  را انتخييا  کردنييد و متييک گبييرادر بييزر

پریيده بودنيد. او از وضيع ميردو      ها به شهری رسید که مردمانش همگی  ار و رنيگ از هفته ابراهیم پ  متک

هيای  گاند. پیش از ای  مردمان ای  دیار سين پرسید؛ گفتند که ای  مردو هف  سال اس  که دچار قوطی شده

آوردنيد؛ امّيا   بردند و در قيو  گنيدو و جيو و خواربيار ميی     قیمتی و پوس  حیوانات را به آن طر  دریا می

کنيد. پیيران قيوو    آید و کشتی و مجيالران آن را ايرق ميی   چند سالی اس  دستی قرمز از وسط آ  بیرون می

 رساند.   ابراهیم به پایان میاند ای  قوطی را شخای به ناو متکگفته

ابيراهیم و   ها بيروو. آنيان چنيی  کردنيد. متيک     ها را بار بزنید تا م  همراه کشتیابراهیم گف : کشتیکمت 

سوی دریا رسیدند، آنهه داشيتند، لروختنيد و خواربيار خریدنيد و راه برگشي  را       همراهان پ  از آنکه به آن

ابيراهیم بيا    بیيرون آميد. متيک   قرميز از وسيط دریيا    در پیش گرلتند. در میاند راه ناگهان طوليان شيد و دسيتی    

سينم  بيه شيهر رسيید؛ هفي  سيال سيختی و        ع کرد؛ طولان آراو گرل ؛ کشتی بهشمشیری آن دس  را قط
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 قوطی پایان یال  و مردو ارق شادی شدند و جش  گرلتند.  

 پو  بودنيد؛ قتّي  را  ابراهیم جادّه را در پیش گرل  تا به شهر دیگری رسید که مردمانش همه سیاهمتک 

ای دارد کيه  اسي . ایي  شيهر رودخانيه      پرسید. گفتند که هف  سال اس  که خشکجالی اميان ميردو را بریيده   

اس ؛ هر از گاهی باید یک دختر از اهالی خيوراک او شيود و چيون اژدهيا       اژدهایی جتوی آ  آن را گرلته

شيود. حيا  تنهيا دختير     جایی او، مقدار کمی آ  نایب مردو ميی هاثر جابربرای بتعیدن طعمه حرک  کند، د

توانم آن اژدهيا را بيه زیير    حاکم شهر مانده که لردا قرار اس  خوراک اژدها شود. متک ابراهیم گف  م  می

ا جا شيد تي  هراه التاد. وقتی اژدها جاببهطر  اژدها ابراهیم بهر حاکم با همراهی متکآورو. لردای آن روز دخت

هيای   راه التاد و کوچيه یر بر لرق اژدها زد؛ دود سیاهی بتند شد و آ  بهابراهیم با شمشا  را ببتعد، متکطمعه

 شهر را آ  گرل . مردو ارق شادی شدند و پایان هف  سال خشکجالی را جش  گرلتند.  

گذاش  تيا بيه کنيار دریيایی رسيید. او کيه       ها را پش  سرها صوراها و کوهها و هفتهمتک ابراهیم باز روز 

هيا قتّي     هم درگیر شيده بودنيد؛ از آن  کرد، درکنار دریا سه دیو را دید که باریا پیدا نمیای گذر از دراهی بر

 هيا مشياجره   دس  ما التياده، بير سير تقجيیم آن    : از حضرت ستیمان )ع( چیزهایی بهدقوایشان را پرسید؛ گفتند

بيرد.   جيا بخواهيد، ميی   و نیّ  کند، قالیهيه او را بيه هر   ک  روی آن بنشیندای اس  که هرداریم؛ یکی قالیهه

بیند و نیز تیير و کميانی اسي     ک  او را نمی سر بگذارد، هی کنهی اس  که اگر کجی آن را بهبدیگری ش

ابيراهیم تیيری در    خيورد. متيک  به هيد  ميی   شکبیآورد و که هنگامی که تیر را رها کنند، تیر خبر بد نمی

کينم،  اه گفي  مي  تیير را رهيا ميی     گي عیّ  کيرد؛ آن ن گذاش ، دورتری  جایی را که درنظر داش ، مچتّد کما

شد. تا دیوها تنيوره کشيیدند    خواهد انتخا  کند. تیر رهاتواند هرچه را که میک  تیر را زودتر آورد، میهر

گذاش  و روی قالیهه نشج ، نیّ  کرد کيه قالیهيه    سرکنه را بهابراهیم شبشدند، متکدنبال تیر روانه و به

سفید و صاحبش ببرد. قالیهه به هوا بتند شيد و پي  از ميدّتی در خشيکی وسيط دریيا کنيار         او را نزد خروا

 ای آباد بر زمی  نشج .   قتعه

ابراهیم وارد قتعه شد، دو دختر را دید. او از آن دو، سيرا  صياحب خيروا سيفید را گرلي ؛       وقتی متک 

های او که هميه دیيو و   از میان نگهبان روشیاس ؛ تو باید به   خوا  رلتهدر ای  قتعه به گیجو پری چهاگفتند: 

ماندۀ اذایش بخيوری؛ چهيا ميیر بير گیجيوانش      های هار هجتند، گذر کنی، وارد اتاقش شوی؛ از باقیسگ

ها را به زمی  بکوبی؛ سپ  خروا سفید را از با ی سر  برداری و به سرزمی  خيودت برگيردی.    بزنی و آن

کند؛ چون از جي  و پيری   جای دنیا که باشی پیدای  میرا نبیند، هر  بیدار شود و خروا چون دختر از خوا

پييری شييدن، وارد اتيياق  از ایييب گذاشيي  و پيي  سييرکيينه را برابييراهیم شييبدارد. متييکو دیييو زیيير لرمييان 
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مو اجرا کرد و از قتعه خارج شد؛ قالیهه را په  کرد و نیّي  کيرد کيه    ها را مو به شد و تمامی گفته گیجو چها

ا آزاد هيا ر  ابراهیم برادرانش را مشغول بيه شياگردی بيازار دیيد؛ پي  آن      و را نزد برادرانش ببرد. متکقالیهه ا

ابيراهیم خيروا سيفید را    کيه متيک   راه التاد. چون بيرادران دریالتنيد  طر  شهرشان بهها به کرد و به اتّفاق آن

در راه بازگشي  او را بيه چياهی     برای ابني آورنيد؛  یدند که خروا را از چنيگ او در دس  آورده، نقشه کش به

ابيراهیم را پرسيید؛    الکندند و خروا سفید را برداشتند. چون برادران به شهر خود رسیدند، پادشاه احوال متک

 رل  و ما دیگر از او خبری نداریم.  « برو و برنگرد»گفتند وی از راه 

رسيید و وی را نميات داد. او چنيد روز    سير چياه   ای بيه خدا یاری خواس . قالته ابراهیم در ته چاه ازمتک 

را هم رسیدند، پادشاه در چشمانشيان کيدورت و دلخيوری    از برادران خود به شهر رسید. چون برادران به پ 

از خيوا    گیجيو  پيری چهيا  از سوی دیگير، وقتيی   ابراهیم چیزی بروز نداد؛ مّا متکدید؛ ماجرا را جویا شد؛ ا

ها رها کنند. وقتی که دیيد خيروا   کنیزان را صدا زد تا او را از شرّ میر تواند حرک  کند؛بیدار شد، دید نمی

ها گف : خواهانِ م  به ایي  قتعيه آميده و وارد ایي  اتياق       سفید هم نیج ؛ لوری دیوان را حاضر کرد و به آن

 نيوره کشيیدند و بوکشيان بيه شيهر     کما که هج  پیيدا کنیيد و نيزد مي  بیاوریيد. دیيوان ت      اس ؛ او را هر  شده

نيد کيه دیوهيا سير     میيان خودشيان گذاشيته بودنيد و خوابیيده بود     . دو برادر خروا را درابراهیم رسیدند متک

دو را بيه  بيرد، دسيتور داد هير   هيا پيی   درو  آنبردند؛ وی چون به  گیجو پری چهادو را نزد رسیدند. دیوان هر

را بييه او رسيياندند،  گیجييو چهيياپييری نييزد او بیاورنييد. وقتييی دیوهييا پیغيياو  ابييراهیم رازنمیيير بکشييند و متييک

تعریيف کيرد و از    گیجيو  پری چهيا ابراهیم با کمک قالیهه به قتعه آمد و در آنما حکای  خود را برای  متک

و گين  و گيوهر بجيیار بيه شيهر       گیجيو  پيری چهيا  همراه ادرانش را آزاد کند و سپ  خود بهاو خواس  تا بر

بنيدان کردنيد و   دس  ساز و نقّاره زدند و شيهر را آینيه   روز، هف  خودشان بازگش . مردمان شهر هف  شبانه

 (.16-35: 6515)لقیری،  (6)ازدواج کرد گیجو پری چهاابراهیم با متک

 گیسو پری چهلها در روايت و حضور آن« ایآگاهی اسطوره»های بنیادين . ويژگی2-2

پيذیرد و   مختتف، توقّيق ميی  نمادی  های صورت راههای مختتف لهم انجان از جهان، از شیوهکاسیرر،  باوربه

هيای  ایي  صيورت   راههای خود را دارد و بشير از  ، اصول، قوانی  و ویژگیهای شناختییک از ای  صورتهر

ناختی هيای شي  کاسیرر ای  صيورت  .(61: 6133)کاسیرر،  کندرا درک می« واقعی »شناختی، جنبد خاصّی از 

وشيد تيا   کتير، وی ميی   بیيان سياده  کنيد؛ بيه   ججتمو ميی « قتم»و « هنر» ،«اسطوره»، «زبان» هایرا در لرو نمادی 

، هنير و  ، یعنی بيه زبيان  های سمبتیک تمربهبنا شده بود، به دیگر لرو« قتم»پاید الگوی شناختی اندیشه را که بر

هيای متفياوت شيناختی    اسطوره نیز تعمیم دهد و بر همی  پایه، بخش اقظمی از قمير او بيه معرّليی ایي  شيکا     
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 سپری شد.  

 ققننيی  ققیيدۀ او در شيناخ  ایير   اسي . بيه  « اسيطوره »شدۀ وی  معرّلی های شناختی یکی از نخجتی  لرو 

(. بجيتر  616:   6511شود )کاسيیرر،  بشيير تأکید می از جهان، بر وجه احجاسی و قاطفی وجود درک انجان

ای، پيژوهش در  دهنيدۀ آگياهی اسيطوره   بنیادی  و شيکا های ججتموی کاسیرر برای شناخ  و معرّلی مؤلّفه

هيای جغرالیيایی و تياریخی    هيا در گجيتره  هيا و تميدّن  های پرشمار اساطیری سيرزمی  ساختار موتوایی روای 

 ها بود.مختتف و استخراج موتواهای مشترک در ای  روای 

هيای  تيری  مؤلّفيه  تيری  و بنیيادی   توان تاویری از مهمشناسی، میبا مطالعد آثار کاسیرر در حوزۀ شناخ  

د کيه  ا ، ترسيیم کير  انجيانی  ز ادراک و لهم بشر در گذران حیاتقنوان شکتی اای را بهلروِ شناختی اسطوره

ای زميان، مکيان و قيدد اسيطوره    »، «ایقيوانی  اسيطوره  »، «تقابا بنیادی  مقيدّا و نامقيدّا  »مواردی همهون 

ادامييه ضييم  معرّلييی ایيي  در ؛هاسيي  جمتييد آناز« ایکييات اسييطورهادرا»، و «هييای ادراکييیقنييوان واسييطه بييه

 .شودمیبررسی  گیجو پری چهاها در روای   ها، چگونگی حضور آن ویژگی

 ایبندی و تفکیک اسطورهطبقه .2-2-9
ای متمایز با آن چیيزی اسي  کيه    های مختتف در لروِ شناختیِ اسطوره بندی و تفکیک امور و موجودیطبقه

 ایي  شيکا از آگياهی در تأثیرپيذیری     کاسيیرر  بياور دهيد؛ بيه  ورزی قتمی و تمربی اميروز ر  ميی  در اندیشه

تيری   تی را با چیز دیگيری بجينمد، پيذیرای آن اسي ؛ اصيتی     آنکه موجودیبرد و بیسر میواسطد حجّی به بی

یي  آگياهی،   اسي ؛ در ا « مقيدّا و نامقيدّا  » ا شناختی، دوگانيد کیفيی  معیار برای تفکیک امور در ای  شک

)کاسيیرر،  « شيود هایی خاص مودود می ی اس  که از همان آااز به موجودیبودن، ویژگی و خاتت مقدّا»

مقيدّا و نامقيدّا قيرار    بنيدی امير   کند، زیر سیطرۀ همی  تقجیم (؛ هر چیزی که اسطوره درک می51: 6516

بنيدی  (. تفکیک و طبقيه 665-666:   6511شوند )کاسیرر، هم تفکیک میبندی ازگیرد و با همی  تقجیممی

سازد؛ بير هميی  اسياا دراداميه،     ای نمایان میطور معمول، خود را در لضا، زمان و قدد اسطوره ای بهاسطوره

 د.شو، در قالب ای  سه مفهوو بررسی میگیجو پری چهاحضور ای  تقابا کیفی و بنیادی ، در الجاند 

 ایفضای اسطوره .2-2-2
ای دهيی و انتظياو انبوهيه   هيایی بيرای شيکا   واسطه« قدد»و « زمان»، «لضا»تعقّتی، مفاهیم  در آگاهی و شناخ 

ای بنيدی اسيطوره  گونه که در مبوث تفکیک و طبقه (؛ امّا همان661حجّی هجتند )همان:  نابجامان از ادراکات

و « مقيدّا »هيای  قوليه هيا بيا م   آن ر آگاهی ایر ققننيی اسياطیری، نيوع ارتبياط    ای  مفاهیم د اشاره شد، تمایز

کيردن قتميرو شيناختی     گرانه را برای روحانی و معنویاس ؛ یعنی لضا و زمان و قدد نقشی میانمی« نامقدّا»

هيای  های مقدّا، روزهيا و لايا  بیش از همه در مکان« قداس »انجان برقهده دارند. از ای  دیدگاه، خات  
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 .  (6133رر، )کاسی یابدنهای  اقداد مقدّا تمتّی میدرمقدّا و 

یکی قتميرو معميول   »ققننی، تمایز میان دو قتمرو از وجود اس : تری  تمایز لضایی در آگاهی ایر اصتی 

اطرا  خيود متميایز شيده     مویطو طبیعی که در دسترا قموو مردمان اس  و دیگری مووّطد مقدّا که از 

« .شيود مقيدّا موالظي  ميی   مرو ایر مقابا قتشود که از آن درو پیرامون آن موالظان و حاارهایی دیده می

هييایی آشيينا در لرهنييگ و ، واژه«جایگيياه»و « بارگيياه»، «موييرا »، «درگيياه» (633-636 :  6511)کاسييیرر، 

شيوند. در آگياهی   کيار بيرده ميی   ابهّ  و قداس  قتمرو یا مکان به برای بیان بیشترادبیّات گذشتد ما هجتند که 

شيود و نگهبانيان یيا حيدود و ثغيوری مشيخّ  دارد و        پیراميون خيود جيدا ميی    ققننی، ایي  قتمروهيا از   ایر 

 گیرد.  هایی مشخّ  صورت میها و آیی واردشدن به ای  مکان طبق آزمون

شيود کيه خيروا سيفیدی بير       ای در ابتدای داسيتان توصيیف ميی   ، اتاق دربجتهگیجوپری چهادر الجاند  

ویر دختر زیبایی نمایان اس . مواور و متمایزکردن ایي   های خروا تا میان بالشده و دردیوارهایش نقش

بودن لضيا و متمایزشيدن آن از دیگير لضياهای      «مقدّا»یابی همگان به آن( مُعرّ  بودن و قدو راه لضا )بجته

در قتعيه   گیجيو  پيری چهيا  توان همی  ویژگی را برای لضای اتياق خيوا    )نامقدّا( کا  اس ؛ همهنی  می

 کننيد. در گجيترۀ شييناختی  هيای هيار آن را موالظي  ميی    انی از جين  دیيو و سييگ  متايوّر شيد کيه نگهباني    

هيای نامقيدّا و رسيیدن بيه     ای اسي  و گيذر از لضياها و مکيان    شکتی مرحتهای، تمجّم قینی لضا به اسطوره

ابراهیم با گيذر از شيهرهای درگیير    که متکگیرد؛ همهنانهایی انماو میلضایی مقدّا طی مراحا و آزمون

 و اتاق خوا  وی راه یال . گیجو پری چهاو خشکجالی و دریا، به قتعد  قوطی

 ای. زمان اسطوره2-2-9
در شکا ایر تعقّتی شناخ ، مناسک و شعائر گيذار، در گيذر از یيک مرحتيد زنيدگی بيه مرحتيد دیگير نیيز          

 (3)بيه ميادری و...   لرزنيدی  اج، از بيی شود؛ مانند گذر از کودکی بيه بتيو ، از تميرّد بيه ازدو    رقای  و اجرا می

شيود. در  را در دو آگاهی قتميی و اسياطیری یيادآور ميی    « زمان»(؛ ای  مجئته تمایز مفهوو 6566، 6)ستوکوور

وجه امری کّميی )ماننيد آگياهی و شيناخ  ققننيی( نیجي ؛ بتکيه مفهيومی          ای، زمان به هی آگاهی اسطوره

  های امير مقيدّا و امير نامقيدّا وابجيته      یع طنی توزچگونگی ماند و ای  مفهوو نیز به کیفی اس  و کیفی می

آمیزنيد و یکيی   درهم می« دیرتر»و « زودتر»و « پ  از»و « پیش از»ققننی،  اس . در ای  شکا از آگاهی ایر

-613 :  6511آیيد )کاسيیرر،   دس  ميی  به مراحا( راه تمایز مراحتش )ح ّشوند و معنای زمان لقط از می

مطالعه، گذر از هف  سال قوطی در شهر نخج  و آااز مرحتد لراوانيی و نیيز گيذر از    در الجاند مورد  (.611

                                                                                                                                                          
1. Slochower 
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هيایی  نمونيه  -دو با جش  مردمان همراه اس  که هر -آبی هف  سال خشکجالی در شهر دوو و آااز مرحتد پر

 ای اس .ای زمان اسطورهاز تمجّم ح ّ مرحته

 ای. عدد اسطوره2-2-4
ای حياکم اسي . در   بینيی و شيناخ  ایير ققننيی اسيطوره     جهان  که بر ساختار مهمّی اسقدد، دیگر مؤلّفد 

هاسي ؛ نيه بُعيد    آن« کیفيی »تری  تفياوت اقيداد بيا یکيدیگر، سرشي  و جيوهرۀ       اساطیری، مهم نظاو شناختی

  و ایي   ها. در اینما هر قددی، هات خيود و سرشي  ليردی و قيدرت خياصّ خيویش را داراسي        آن« کمّی»

چیزی که زیر دستش قيرار گیييرد، منتقيا کنيد     ارد تا هات و نیروی خود را به هراصیا، توانایی ای  را د هجتی

ای و نمودهييای روایتييی و تمجّييمی برخاسييته از ایيي    (. در آگيياهی اسييطوره651-661 :  6511)کاسييیرر، 

شيوند.  متميایز ميی   مقدّسيی دارنيد و از دیگير اقيداد     هقميد طيور  بيه آگاهی، اقدادی خاص، کیفیّتی متمایز و 

« هفي  »سيال قوطيی،   « في  ه»دیو، « سه»مرحته )گذر از دو شهر و یک دریا(، « سه»پجر، « سه»گیجو، « چها»

های حضور کیفيی اقيداد   دس  ساز و نقّاره، از نمونه« هف »روز جش  و پایکوبی و « هف »، سال خشکجالی

 هجتند. گیجوچها پریدر الجاند 

 ایگرايی اسطورهتقدير .2-2-9
ای مقيدّا بيه آن   لقط جوهرهدادن موتوایی خاص در اقماق گذشته، نهای با قرارققننی اسطوره آگاهی ایر

(. در ایي  شيکا از   65: 6511کنيد )جعفيری،   پيذیر ميی  آن را نیيز توجیيه   بخشد، بتکه موجودیّ  و هجيتی می

ای، آگياهی اسيطوره   بنيابرای  اسي ؛  شيده   موتيومی معيیّ   « تقيدیر »لتارها و کردارهای انجان، آگاهی، برای ر

کند؛ زیرا در ای  آگاهی، وجيود گذشيته دیگير    ها به گذشته توجیه می وجودی رویدادها را با ارجاع آن قتّ 

گرایيی در  هایی از حضور ایي  تقيدیر  نمونه (616 :  6511)کاسیرر، « .گذشته، چرای چیزهاس »چرا ندارد؛ 

قنوان حقيایقی موتيوو   به« برو و برگرد»و « برو و برنگرد»وجود مجیرهای توان در را می گیجوپری چهاالجاند 

بيرای  « تقيدیر ميرگ  »و نیيز   ابيراهیم متيک نياو  وسیتد جيوانی بيه  بهشده؛ مقدّرشدن پایان قوطی  تعیی و ازپیش 

 د.کربرداشته بودند، منحظه گاو ، گیجو پری چهاکجانی که در مجیر یالت  

 ای. روابط علّی اسطوره2-2-9
نيد  اای اس  کيه قبيارت  گاند اسطورهای، تابع موضی از قوانی  سهدر آگاهی و شناخ  اسطوره« قتیّ »مجئتد 

یگيانگی و همجيانی اجيزای هير     »و « یگيانگی و همجيانی دال بيا ميدلول    »، «یگانگی و همجانی جزء با کا»از: 

 «.  رابطه

را دارد. اسيطوره آن خيطّ مُقجيمی را کيه     « اکُ» هایهمان ویژگی« جزء»ای، تعقّتی اسطوره در جهان ایر 

  هيم گيره خيورده   هيا گيویی بيه    دارد و سرنوش  همد آنکند، در اختیار نمیان کا و اجزایش تمایيز ایماد می
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بيرای اندیشيد    برای ،ابني (؛ 611 :  6511اس ؛ یعنی سرنوش  جيزء، هميان سرنوشي  کيا اسي  )کاسيیرر،      

یي  انجيان اسي  و    انيدازۀ اهمیّي  کتّ  ن )دس ، پا، نياخ ، ميو و...( بيه   جاای اهمیّ  هر جزئی از بدن اناسطوره

 صورت منفاا( تهدید کند، کياّ یرد؛ هر خطری که جزء را )حتّی بهگتمایزی میان کا و اجزاء صورت نمی

یيا  « نشيانه »، «نياو »شيیء بيا   مبنای ای  شيکا معرلتيی،   یالته برکند؛ همهنی  در جهان شکاتهدید میشخ  را 

در ایي  جهيان تميایزی     ،آن از یکدیگر نامتمایزند و وحدتی جوهری با یکدیگر دارند؛ به دیگر معنيا  «تاویر»

ای در ای، وقتی که انجان، شيیء یيا پدیيده    نهای  در آگاهی اسطورهو در (1)وجود ندارد« مدلول»و « دال»میان 

آورد و تميامی ایي    رابطه پدیيد ميی  ای جوهری میان تمامی اجزای آن گیرد، همجانیلرایند هر رابطه قرار می

 شوند.   هایی یکجان برخوردار میاز جوهره و ویژگی ءاجزا

ل ئاتنهيا رابطيد ایيد     قناصير نيه  ای اسي  کيه بيی   گونيه  کنيد، بيه  روابطی که اسطوره میان قناصر وضع ميی  

ا یيک چیيز   هي  آنند و هميد  شومی هوی طور مثب  با یکدیگر هم به ءشود، بتکه ای  اجزاای برقرار میدوسویه

، خواه ای  تماا مماورت لضيایی  کنندای با یکدیگر تماا حاصا میمعنای اسطورهاشیائی که به»شوند. می

هيا دیگير اشيیائی     ، آنقه و نوع باشيد ، خواه مشابهتی دور باشد و خواه قضویّ  در یک طبیا توالی زمانی باشد

کيه  ؛ همهنيان (661: 6133)کاسيیرر،   «وحدتی جيوهری دارنيد  دیدگاه اسطوره، ؛ بتکه ازمتعدّد و متکثّر نیجتند

کينه بير سير، قتّتيی     کردن و گذاردن شيب  ، نشجت  بر قالیهه، قتّتی برای طی طریقگیجوپری چهادر الجاند 

 برای ناپدیدشدن اس .

 چیز( شدن برای همه هر مادّی قائلای )جوبخشی اسطوره. تجّسم2-2-9
بخشيد و ایي  یکيی    ای، قینی یا ههنی، تمجّمی قینی و مادّی ميی به هر پدیده»ای  ققننی اسطورهشناخ  ایر 

ققننيی   ورزیحالی که اندیشيه ( در66: 6516)کاسیرر، .« ای اس های آگاهی اسطورهتری  خات  یاز بنیاد

نتزاقيی  هيای ا  هيا را بيا ليرو   د و پدیيده ها تمزیيه کني  های قینی را به روابط و نجب کوشد که واقعیّ امروز می

(، شيناخ  اسياطیری بيه هميد اميور نيوقی قینّیي  و ججيمیّ  اقطيا          6: 6516الميوتی،    )قجکری ادراک کند

کشمکشيی را بيرمن    -شيدن   ای ميادّی قائيا  یعنی برای اميور ههنيی و معنيوی، جيوهره     -کند. ای  لراگرد  می

ای، قمتيی  آیيد اندیشيد اسيطوره   نظر میکند. حتّی جایی که بهای در آن حرک  میکند که تخیّا اسطوره می

بینيد و هير صيفتی از قميا را بيه      صورت کيامن  ميادّی ميی   کند، آن قما را بهرا به تعدادی مراحا تقجیم می

یابيد؛ بير هميی  مبناسي  کيه      دانيد کيه از ججيمی بيه ججيم دیگير انتقيال ميی        میمنتجب کیفیّ  مادّۀ خاصّی 

ای، یک لرایند نیج  کيه توي    آگاهی ایر ققننی اسطوره منظرشود، ازای که انجان بدان دچار می بیماری»

  کند؛ بتکه دیوی اس  که شخ  را تجيخیر نميوده  شدۀ تمربی در کالبد انجان قما میشرایط کتّی و شناخته
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، بينی قوطيی در شيهر اوّل بيا     گیجيو پيری چهيا  گونه کيه در الجياند    (؛ همان661 :  6511)کاسیرر، « اس 

 اس .  منتجب شده« حضور اژدهایی»کجالی در شهر دوو به و بنی خش« دستی قرمز»

 ایاسطوره گرايیکیفیّت .2-2-9
ای اسي  )کاسيیرر،   اسطوره ا و اصول شناخ هاز دیگر ویژگی «کمیّ » بر «کیفیّ » گرایی یا ارجویّ کیفی

مبنيای طنيی    بتکه بربودن نیج ؛  بودن و نازل بودن، مجاوی با ضعیف (. در جهان اساطیری، کم61الف:  6511

 یيک  هيزاران نفير،   برتير از  شخ  یک هاس ؛، کمِ مقدّا برتر از تمامی نامقدّا«/ نامقدّامقدّا»بنیادی  

کيه در الجياند   همهنيان  هاسي ؛ سيرزمی   با تميامی دیگير   برابر سرزمی  یک لراوان و هاینشک برتر از نشک

مردميان   تميامی شود؛ کاری که به راهر بر قوطی و خشکجالی پیروز می نفره یک« ابراهیممتک»مورد مطالعه، 

هيای  شيده از حضيور ویژگيی    ، مايادیق شناسيایی  6جيدول  دو شهر طی هف  سال از انماو آن قاجز بودنيد.  

 دهد.نشان می گیجوپری چهامنظر کاسیرر( را در الجاند ای )ازلرو شناختی اسطوره بنیادی 

 گیسو پری چهلای از منظر کاسیرر در افسانة بنیادين آگاهی اسطوره های. حضور ويژگی9جدول 
های آگاهی بنیان

 ایاسطوره
 های شناختیمؤلّفه

پری ای( در روايت  عقالنی )اسطوره شدة آگاهی غیر مصاديق شناسايی
 گیسو چهل

 لضای
 ایاسطوره

تفکیک لضا به مقدّا و 
 نامقدّا

اس . اتاق  اتاق در بجتد ابتدای داستان که تاویر خروا سفید بر دیوارهایش نقش شده
های هار موالظ  نگهبانانی از جن  دیو و سگ وسیتدبهکه  گیجو پری چهاخوا  
 شود. می

بودن قبور از ایمرحته
 ایلضای اسطوره

 .گیجو چها پریگذر از شهرهای درگیر قوطی و خشکجالی و دریا و رسیدن به قتعد 

 ایزمان اسطوره
بودن زمان ایمرحته

 ای اسطوره
هجي  سيال خشکجيالی و    سال قوطی و آاياز مرحتيد لراوانيی و گيذر از      هف گذر از 

 آبی که همراه با جش  مردمان اس .آااز مرحتد پر

   کیفی اقدادماهی ایقدد اسطوره
 هف  سال خشکجالی، سه پجر، سه دیو، هف  سال قوطی،

 گیجو، هف  روز جش  و پایکوبی، هف  دس  ساز و نقّاره.چها

تقدیرگرایی 
 ای اسطوره

 گذشته چرای چیزهاس 

قنيوان حقيایقی موتيوو و ازپيیش     بيه « بيرو و برگيرد  »و « رو و برنگيرد بي »وجود مجیرهای 
 مقدّرشده.

 ابراهیم.جوانی به ناو متک وسیتدبهمقدّرشدن پایان قوطی 
هيای خيروا گياو     شيده در بيال   در مجیر یالت  دختر نقيش تقدیر مرگ برای الرادی که 

 برداشته بودند.

 ای  اسطورهقتّی
مماورت، قتّ  

 گذاریرتأثی
 کردن.  بر قالیهه، قتّتی برای طی طریقنشجت

 کنه بر سر، قتّتی برای ناپدیدشدن.گذاردن شب

 ای اسطوره تمجّم
شدن  جوهرۀ مادّی قائا
 هابرای پدیده

 اس .شهر اوّل با دستی قرمز ممجّم شده بنی قوطی در 

 اس .وو را به حضور اژدهایی منتجب شده بنی خشکجالی در شهر د
گرایی کیفی

 ای اسطوره
ارجویّ  کیفیّ  بر 

 کمیّ 
 تميامی شيود؛ کياری کيه رياهرا      بر قوطی و خشکجالی پیروز ميی  نفره یکابراهیم متک

 مردمان دو شهر طی هف  سال از انماو آن قاجز بودند.
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 گیری. نتیجه9
العيادّه کيه قهرمانيان در آن،    هيایی خيارق  دادن به داستانهای مردمان االبا  لرودس  جامعه، با شکارسد، تودهنظر میبه

احيوال پریشيان    شيوند، بيه تيرمیم   ران، جزا داده میقادر به انماو هر کاری هجتند و در پایان، نیکوکاران، پادا  و بدکا

هيا و آرزوهيا   خواسته ها، منمر به آشکارشدنرو بررسی و توتیا ای  داستان پردازند؛ از ای خویش در دنیای واقعی می

هيا  های قامیانه، با شخایّ مانند بجیاری از داستاننیز به گیجو پری چهاد. در الجاند شوو ختقیّات مردمان هر منطقه می

های مردمان قيادّی را  ها و ناتواناییند؛ ضعفهجت رو هجتیم که نمایندۀ آمال و آرزوهای تودۀ مردو هایی روبه و قهرمان

ردميان در زنيدگی واقعيی را    هيای م ند و در یک سخ ، تميامی نداشيته  اقدرتمند و ثروتمند هجتند؛ زیبا و مولّق ندارند؛

هيا نیيز یيا    کند و ضدّ قهرمانزندگی می« خوبیهای سال بهسال»تان قهرمانِ داس ند. ای  داستان سرانمامی نیک دارد؛دار

 شوند.  پشیمان می رسند، یا از کردار خویشزای اقمال ناشایج  خود میبه س

خالقيان و راویيان ادبیّيات قامیانيه، بيه شناسيایی        تير نيوع آگياهی   تير و کاميا  دقیق لهم با هد  نوشتار پیش رودر  

هيا و اجيزای   مایيه منظير ارنجي  کاسيیرر( و تبیيی  بي      ای )ازتعقّتی اسيطوره  برای آگاهی ایرشده  های توصیفویژگی

ها پرداخته شد. در راسيتای دسيتیابی بيه ایي  هيد ، بيا       های قامیاند ایران برمبنای ای  ویژگیدهندۀ یکی از الجانهشکا

هيا بيا اجيزای الجياند     تطبیق ای  ویژگی ای وهای آگاهی اسطورهخاوص ویژگیرهای کاسیرر دمطالعد آثار و اندیشه

ای، تقيدیرگرایی  اسيطوره  شيناختی، شياما لضيا، زميان و قيدد      روبنیيادی  از ایي  لي    ، هفي  ویژگيی  گیجيو پری چهيا 

 هيای رو هيا بيه   ای شناسایی شد. ایي  ویژگيی  گرایی اسطورهای و کیفی ای، تمّجم اسطورهای، قتیّ  اسطوره اسطوره

میيان بیشيتری    ها در روایي  حضيور داشيتند. در ایي     ها و بجيامد ها، کنشها، شخایّ  زمانها، مختتف در قالب مکان

شيده   ای بود. شایان هکر اس  کيه ميوارد بررسيی   های شناختی، مربوط به قدد و تقدیرگرایی اسطورهحضور ای  مؤلّفه

کيه بيرادر    برادرانيی ایي   حک»   روایي  نبودنيد و ميواردی همهيون    ایي  های اسياطیری مایه، تنها ب پژوهش حاضردر 

؛ «تير و تين  بيرای نيابودی او     قداوت بيرادران بيا بيردار کوچيک    » ؛«تر اس موبو  آناننزد پدر از  شان،ترکوچک

که از جمته دیگير  « گرلتاری قهرمان در چاه و نمات وی از آن»، «ای برای قهرمانای نمادی ، چونان نشانهوجود پرنده»

رسيد  نظر میبه نیز حضور دارند. گیجو پری چهاپربجامد در ادبیّات قامیانه ایران هجتند، در الجاند  های اساطیریمایهب 

انجان امروز و تطبیق اصيول بنیيادی  آن    بخش متفاوت از آگاهی تعقّتیآگاهی برداشت  در ججتموی اصا و منطق اوگ

تواند بيه ارائيد الگيویی شيناختی بيرای تبیيی  و       که مینالزون بر ایدهندۀ مواردی همهون ادبیّات قامیانه، با اجزای شکا

از هميه  ها، آرزوها و تر را از لرهنگ، داداهتر و جامعهای لرهنگی بینمامد؛ شناختی دقیقتوتیا موتواهای ای  شکا

قامّيه بيا    ميرتبط بيا لرهنيگ    همهنی  تطبیق هجيتی  دهد؛خالقان و راویان ای  گوند ادبی ارائه می بینی، نوع جهانتر مهم

تيری را  د، زاوید دیيد و اليق گجيترده   شوپذیری بیشتر ای  آثار میادراک الزون بر اینکه باقثشناختی،  هایدیگر شیوه

هيای مطيرح از ادبیّيات    گشاید و البتّه ای  امر مهيم بيدون بررسيی و توتیيا نمونيه     پیش روی پژوهشگران ای  حوزه می

 پذیر نخواهد بود.های پرشمار، امکانپژوهش متنوّع در قالبها و جغرالیاهای قامیانه در لرهنگ
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 هانوشت. پی4
(. 656: 6516داننيد )پورناميداریان،   هيای قامیانيه ميی     در داستانقادت را بارزتری  شکا قدو واقعی ( برخی پژوهشگران خرق6)

شيدن، قمير بجيیار     شيدن، ایيب   ا ر ، زنيده  طيی الجّياقه،   ند از: نمات ختيق اهای قامیانه قبارتهای قاّهتری  خرق قادتمهم

 (.51: 6516الفقاری، هو) ...شدن به طن، آگاهی از ایب و بدیا، تطو نی

 و هيا قاليب  درواقيع  کيه  ههنيی  انتزاقيی  مفياهیم  از هيایی ليرو  راه از تنهيا  انجيان  آگاهی که بود باور ای مانند کان  بربه کاسیرر( 6)

نیجي ، بتکيه    یمطتقي  انجيان بيا آن سير و کيار دارد، هجيتی      ای کيه هجيتی اسي .   پيذیر امکان هجتند،برای انجان  شناختی ابزارهای

راه کاسیرر از جایی از مجيیر کاني  جيدا    اس .  ای نوی  و انجانی آلریده شدهگونهاس  که با دخا و تارّ  انجان به هایی آلریده

نکيرده   آاياز  ققتيی  هيای صورت و تعقّا از باره یک پیرامونش، بههجتی خود و  شناخ  و درک برای انجان او، باوربه شود کهمی

ای سره ققننی و منطقی هجتند و نه همیشه قاطفی و احجاسی، بتکه چونان انجان، آلریيده های شناختی انجان نه یکصورت اس .

 پيیش  های شيناختی ای  لروترکیبی هجتند و همهون انجان، سیری از زایش، کودکی و خامی و کمال و پختگی در زندگی دارند؛ 

 ایير  هيای لرو دیگر و خرالی ای،الجانه شناختی با را خویش حیات از هاییهزاره باشد، یالته دس  منطق ققننی امروزی به آنکه از

پيژوهش   و پرداخي   خيویش  نظری و لتجيفی  شاهکار نگار  به نوی  هایآگاهی همی  با پشتواند کاسیرر .اس   کردهسر ققننی

 تيا  6165 هيای  سيال  پردازد، درمی ایاسطوره آگاهی معرلی به آن دوو جتد که را «نمادی  های صورت لتجفه» سترگ ارزشمند و

 (.66: 6511 موق ،) کرد قرضه دانش جهان به 6161

 در و ای  نفيی در آاياز   شد آااز اسطوره نفی از لتجفی تفکّر و ورزیاندیشه شود که بدانیم تاریرتر میای  مجئته آنگاه جذّا ( 5)

 چيون  اسيطوره،  بطي   در را لتجيفه  زایيش »تيوان  ميی  برای ابنپذیرل ؛  انماو اساطیر، تری سترگ کانون همان یعنی یونان، سرزمی 

 «.اسي    گشيته  ليراهم  ایاسيطوره  تفکّير  ازسيوی  لتجيفی  و ققتيی  اندیشيد  هایزمینه که گرل  نتیمه و دانج  منطقی آمدپی یک

 (33: 6516 ،ضیمران)

 شده، تتخیای از روای  هکرشده در ای  منبع اس . ( روای  نقا6)

ویيژه   آید؛ حي ّ مراحيا در هميد وقيایع حیيات و بيه      دس  میلقط از راه تمایز مراحتش به ای معنای زمان،در آگاهی اسطوره( 3)

یابنيد، حي    موقعیّ  اجتماقی به موقعیّي  اجتمياقی دیگير ارتبياط ميی      گر یا از یکدی به س ّ یسنّهایی که به گذر و انتقال از  نآ

طریقيی   دهيد، بيه  تری  سطوح، مانند تغییراتی که در حیات جانوران و گیاهان و نیز الراد روی می شود. ای  گذارها حتّی در پایی  می

  وقيایع بیيرون کشيیده و مشيخّ  و متميایز      ای از سيیر یکنواخي  گونه شود؛ یعنی بهبا اجرای مناسک و برگزاری مراسم متمایز می

یش و مرگ، بيارداری و مادرشيدن،   شود. زاها از آااز تا انماو تضمی  می د. با اجرای دقیق برخی از مناسک، گذار سالم آنشومی

 هيای  شيکا شيوند. ایي  ققیيده رایي  اسي  و بيه       کردن همه با مناسک خاصّ گذر و تشيرّ  مشيخّ  ميی    رسیدن و ازدواج بتو به

شود که در گذر از یک قتمرو زندگی به قتمرو دیگر آن، انجيان مي ِ جدیيدی بيه     گوناگون در اطرا  و اکنا  جهان مشاهده می

نی بيال  دوبياره متولّيد شيود     میرد، کودک می میرد تا در قاليب جيوان و انجيا   آورد؛ کودک با رسیدن به بتو ، گویی میدس  می

 (.611و  613 :  6511کاسیرر، )

قتميی اسي . در آگياهی     -شيویم، متعتّيق بيه تأمّيا ققننيی و شيناخ  لتجيفی        ایزاتی که امروزه میان شیء و ناو قائيا ميی  ( تم1)

نمایيد؛ بتکيه خيود آن چیيز اسي  و هماننيد آن قميا        کند و چیزی را مشيخّ  نميی  ای، سخ  و ناو بر چیزی د ل  نمیاسطوره

دهنيد؛ زیيرا آنهيه او در ایي  مناسيک      ناسک تشرّ ، به شخ ، ناو جدیدی مییکی هجتند ... در م همناو و شخایّ  با»کند.  می
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 (13:   6511)کاسیرر، « .ای اس کند، خودِ تازهدریال  می

 کتابنامه
های اسطورۀ ایزدگیاهی و ایزدبانوی باروری در الجياند سيه خيواهر و    مایهب » (،6511)راد د و قتی یزدانیبهرامی، مومّ

 .65-6، ص  51، شمارۀ پژوهشنامد ادبیّات داستانی ،«لبکنی

 .611-16، ص  66شمارۀ  ،روشنان، «الجانه های تمثیتی»(، 6511بهروزکیا، کمال )

، 1، شيمارۀ  پژوهشينامد ادیيان   ،«رید ارنج  کاسیرر دربيارۀ اسيطوره  دی  و اسطوره: بررسی نظ» (،6511جعفری، حج  )

 .36-66ص  

 تهران: خامو . ،ادبیّات داستانی قامّه (،6516هوالفقاری، حج  )

هيای   مایيه  بررسيی بي   » (،6511) مينش اکبير سيامخانیانی؛ ابيراهیم موميدی و مومّيد لياطمی      مهدی؛ قتيی رحیمی، سید

شيمارۀ   ،61، سيال  شناختی لاتنامد ادبیّات قرلانی و اسطوره ،«اند سیجتانه نهنگ بور و شهرزادهاساطیری در الج

 .663-15، ص  31

 .61-11، ص  61، شمارۀ لاتنامد هنر ،«ادبیّات در اندیشد ارنج  کاسیررهنر و » (،6566) ستوکوور، هاری

 ،«، والتر بنیيامی  و تئودورآدرونيو  مناسبات اسطوره و هنر در تفکّر ارنج  کاسیرر» (،6516) اهللقجکری الموتی، حم 

 .63-6ص   ،6، شمارۀ 61، دورۀ هنرهای زیبا

 شناسی.شیراز: بنیاد لارا ،های مردو لارا قاّه (،6515) قاسملقیری، ابوال

 .نیتولرتهران:  اپ هفتم،چ الدّی  قتم،جنلتاویح امیر، بهسیر حکم  در اروپا (،6511) لروای، مومّدقتی

 تهران: هرم . اپ اوّل،چ ، ترجمد یداهلل موق ،اسطورۀ دول  (،6516کاسیرر، ارنج  )

 تهران: مروارید. ،، ترجمد موج  ثنثیزبان و اسطوره (،الف 6511) -----------

 تهران: هرم . ترجمد یداهلل موق ، های سمبتیک،لتجفد صورت (،  6511) ----------- 

 .35-51ص   ،66شمارۀ  ،روشنان ،«ای بر مرثید ناتماو( تد ثب  )مقّدمهئها و مج الجانه» (،6511کریمی، ابوهر )

معناشناسيی  ساختار روایی داستان کرّه اسب سيیاه از دیيدگاه نشيانه   » (،6516لیروزجاهی، قتی و حمیده بنیادی )کریمی 

 .631-656، ص  65شمارۀ  ،لرهنگ و ادبیّات قامیانه دماهنامدو ،«گفتمانی

 های لرهنگی. تهران: دلتر پژوهش ،ارنج  کاسیرر لیتجو  لرهنگ (،6511موق ، یداهلل )

   تهران: سخ  ،ادبیّات داستانی (،6516) جمالمیرصادقی، 

دوماهناميد لرهنيگ و    ،«هيای آهربایميان  شيناختی الجيانه  بررسی طرح» (،6516)ابی، قف  و طاهره پورآسیا  دیزج نق
 .11-35، ص  65، شمارۀ ادبیّات قامیانه

 ،«قامیانيد دختير و درخي  کنيار    ايد  ای قشناسی و توتیا اسيطوره ریخ » (،6516) پور، آزاده و کتایون نمیرانیانوط 

 .616-616، ص  6، شمارۀ شناسیهای انجانپژوهش
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