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  و علماسطوره 
  
  

ي تنوع  ي هومريان درباره رسد، كه اسطوره كم، به افالطون مي پرسش اسطوره در غرب، دست
اي  گونه ي افالطون ايستادند، و آن اسطوره را به اما رواقيون برابر اين حمله. پذيرفت قومي را نمي

   .رمزي از نو تفسير كردند
  

ي  علم، اسطوره را توضيحي درباره. گردد اما چالش مدرن اسطوره، نه به اخالق، كه به علم بازمي
خورد  ها افسوس مي در حالي كه افالطون بر اسطوره. دانستند كنترل خدايان بر دنياي مادي مي

دند كه بر اين باور بورفتارند، منتقدينِ مدرن - كنند كه زشت كه چرا خدايان را جوري بازنمايي مي
  .دهد اي غيرعلمي توضيح مي گونه اسطوره دنيا را به
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  ي علم حقيقي مثابه اسطوره به
  

گونه كه  همان –آيا آفرينش  .هاي چالشِ مدرنِ اسطوره، اعتبار علمي اسطوره بود يكي از صورت
ي دنيا را سيل فراگرفت؟ آيا زمين  داد؟ آيا همه  واقع فقط در شش روز رخ به - گويد  انجيل مي

  ؟ه استرفتگانه  هاي هفت آفتها  فقط شش يا هفت هزار سال عمر دارد؟ واقعا بر مصري
  

 ترين دفاعي كه از اين چالش وجود دارد اين است كه گزارش انجيل درست است زيرا راسخ
گويد جهان را  باوري كه مي(» باوري آفرينش«. خداوند عهد عتيق را بر موسي نازل كرده است

ي  گانه هاي گوناگوني دارد، براي نمونه، روزهاي شش ها و گونه صورت) خداوند آفريده است
  .گانه ششهاي  به معني دورهاند و هم  را هم شش روز واقعي دانستهآفرينش 

  
جاي  گفت انواع، به ، كه ميبود) 1859(داروين  »ِهاي انواع گاه خاست«به  يواكنشباروي،  آفرينش

آور است  شگفت. اند ديگر پديد آمده كم از يك هنگام آفريده شده باشند، كم كه جداگانه و هم اين
اي  كه مقايسه آن باوري در تفسيرهايي كه بر گزارش انجيل از آفرينش شده است بي كه آفرينش

  .باورانه است د سراسر سطحيصورت گرفته باش
  

شان را علمي  ، ديدگاهو در كمال خودستايي باور، در همان حال هاي آفرينش ي گرايش همه
» باوري آفرينش« .تر از امر علمي ندارد گويند كه امر ديني چيزي كم دانند و حتي مي مي

اش علمي  ديدگاهآورد تا هم بگويد كه  است، كه شواهد علمي مي» علمِ آفرينش«ي  شده كوتاه
  .، را از ميدان به در كند»تحول«چون  كه رقباي سكوالر خويش، هم است و هم اين

  
را اسطوره بناميم اعترض خواهند كرد، زيرا » باورها آفرينش«شكي نيست كه وقتي باورهاي 

طرفانه براي  اگر اسطوره را مفهومي بدانيم كه بي. معني باور كاذب و دروغ است اسطوره به
اي خواهد  باوري اسطوره آفرينش] گاه آن[يك باور راسخِ گروهي به كار بريم، ] صيف و توضيحتو[

  .بودن است بود كه مدعي علمي
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در هر برخوردي  .باورها، اين تحول است كه از نظر علمي غير قابل دفاع است از ديدگاه آفرينش

دهد، اين علمِ مدرن است كه بايد راه را براي علمِ انجيلي باز  كه بين انجيل و علمِ مدرن رخ مي
  .كند، نه بر عكس

  
  ي علمِ مدرن مثابه اسطوره به

  
 .شود مدرن مي  تري است كه از اسطوره در برابر چالش علمِ دادن اسطوره با علم، دفاع آرام آشتي

عنوان امري  تر، به شوند يا، زيركانه سازند زدوده مي هايي كه با علمِ مدرن ناهم فهجا هم مول در اين
يك  –اسطوره از نظر علمي موثق است زيرا اسطوره علم است  .شوند مدرن و علمي تفسير مي

  .علم مدرن
  

هاي زنده را در يك كشتي چوبي گرد آورد،  ي گونه همه تنهايي ن نداشت كه نوح بتواند بهامكا
كه سيلي  مگر اين يدترين امواج دريا را داشته باشد،چنان محكم كه تاب شد اي آن كشتي
كرد، مخالف  ي اين رو .پس اسطوره، حقيقي است زيرا علمي است .گير رخ داده باشد جهان
  .كند زدايي، اسطوره را از علم جدا مي اسطوره. نام دارد» زدايي اسطوره«كردي است كه  روي

  
شدن آب رود نيل به  نخست، تبديل آفت، در بحثي كه بر Oxford Annotated Bibleويراستاران 

ي يكي از  دهنده خون ظاهرا نشان آفت«: كنند گونه خالصه مي كرد را اين خون، دارند آن روي
خاطر ذرات قرمز  يعني، قرمزشدنِ رنگ رود نيل در تابستان به: هاي طبيعي مصر است پديده

  ».هاي بسيار ريز است زمين يا شايد ارگانيسم
  

لجنِ رود نيل، پس از «: نويسند ها مي ها، چيزي در همان مايه ي آفت وزغ ويراستاران، درباره
خوار، يعني  مرغان وزغ. توليدمثل كنند] در آن[ها  اي بود تا وزغ مكانِ طبيعيطغيان فصلي، 

  ».دادند ها را از شر اين آفت نجات مي ها، مصري لك لك
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كند تا آفت را توليد كند  اش را بلند مي اندازه شانسي است كه در آن روز وقتي هارون دست چه
اين تكنيك، ! ها بازگردند لك از بين ببرد لكا آفت ر كهو وقتي موسي بخواهد ها بيايند  لك لك

گونه  آن ،و نه –كند  علم ميتبديل به كه اسطوره را دربرابر علم قرار دهد، اسطوره را  جاي آن به
  .اسطوره كندتبديل به گويند، علم را  كه امروزه مي

  
  ي علم نخستي مثابه اسطوره به

  
كشد آن است كه علم، اسطوره را  پيش ميترين پاسخ به چالشي كه علم براي اسطوره  عمومي

كه  يعني، اسطوره توضيحي از جهان دانسته شود كه مستقل است، نه اين. به خود واگذارد
  .توضيحي علمي باشد كه لباس اسطوره پوشيده است

  
اسطوره را علم . موضوع، بنابراين، اعتبار علمي اسطوره نيست، بل سازگاري اسطوره با علم است

اند، كه منحصرا مدرن  علميِ علم دانسته-تاي پيشا تر بگوييم، قرين و هم ، دقيقيا» نخستي«
آورد، اما  دين باوري ناب به خدايان فراهم مي .اسطوره، از اين نگر، بخشي از دين است. است

   .اند دادها بوده علت رخچگونه ي اين است كه خدايان  اسطوره پر از جزئياتي درباره
  

دادهاي  عنوان توضيحِ مدرنِ غالب از رخ از دين است، پيدايش علم بهچون اسطوره بخشي 
ها  ها دارد، آن چون با تعريفي كه علم از مدرن. شود فيزيكي سقوط دين و اسطوره دانسته مي

اسطوره، . متناقض است- خود» ي مدرن اسطوره«توانند اسطوره داشته باشند، و عبارت  نمي
  .سازد ت كه مدرنيته را برمياي اس قرباني فرآيند سكوالرشدگي

  
طور  دين و علم، و همين. سازي پارچه چيزي نيست مگر يكي بين دين و علم، واقعا،  رابطه

ي  در سده. ي بيستم ديگر بودند تا در سده تر متضاد يك ي نوزدهم بيش علم، در سده اسطوره و
  .دبيستم بود كه اين دو با هم آشتي كردن
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  تيلور. ب. ا

  
انگليسي مفسر كالسيك ديدگاهي است كه اسطوره و  شناس انسان) 1917 - 1832(تيلور . ب. ا

او  .گنجاند و علم و دين را هم زير فلسفه تيلور اسطوره را زير دين مي. داند علم را ناسازگار مي
  .»مدرن«و » نخستي«داند؛  دو بخش ميبه فلسفه را 

  
بر عكس، . اي وجود ندارد هيچ علمِ نخستي. داند مي  ي نخستي را با دين نخستي يكي فلسفه
تر است و قرينِ مدرني براي  از اين دو، علم مهم. دين و علم: ي مدرن دو زيرشاخه دارد فلسفه

كدام از  هيچ. دينِ مدرن، از دو مولفه تشكيل شده است؛ متافيزيك و اخالق. دينِ نخستي است
  .دو در دينِ نخستي حضور ندارنداين 

  
. چنين مفهومي ندارند» ها نخستي«پردازد، در حالي كه  هاي غيرمادي مي متافيزيك به باشنده

ي  در همه «: اخالق از فرهنگ نخستي غايب نيست، اما بيرون از دينِ نخستي است
گ و نيرومند است، گرايي بسيار تنگاتن ي جان رفته، پيوند بين اخالق و فلسفه هاي پيش فرهنگ

  .»شود تر يافت نمي  هاي پست پيوندي كه در فرهنگ
  

بهره » گرايي جان«از اصطالح ) اش اش و هم مدرن هم نخستي(تيلور براي توصيف خود دين 
هاي  ي باشنده در دينِ نخستي، همه .دارد) جان(دايان ريشه در باور به روح برد، زيرا باور به خ مي

هاي مادي، مگر انسان،  هستند كه در باشنده  هايي خدايان همان روح. ندمادي داراي روح هست
  .ها خدا نيستند قرار دارند، زيرا انسان

  
. هايي از دنياي مادي هستند تايِ نخستيِ علم است زيرا هر دو توضيح دينِ نخستي، قرين و هم

نويسد  مي كند و توصيف مي» شناسيِ وحشي زيست«عنوان  پس، تيلور دينِ نخستي را به
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و امروزه » گراي نژادهاي پست شد شناسيِ جان كم جانشينِ ستاره شناسيِ مكانيكي كم ستاره«
  .»شود گرا مي شناسيِ جان كم جانشينِ آسيب شناختي كم شناسيِ زيست آسيب«
  

توضيحِ علمي، . سازد دادها را روشن مي تصميمات خدايان، رخ: نگر است توضيحِ ديني شخص
عنوان توضيحِ جهان  كلِ علم، به. سازند دادها را روشن مي قوانينِ مكانيكي، رخ: ناشخصي است

به دينِ مدرن، دنياي مادي را به علم واگذار كرده است و  .گزينِ دين شده است مادي، جاي
نشيني  ، عقب)زندگيِ روح پس از مرگ تن(ويژه قلمروي زندگيِ پس از مرگ  دنياي غيرمادي، به

شد، در دينِ مدرن، غيرمادي و  لي كه روح در دينِ نخستي، مادي پنداشته ميدر حا .كرده است
  :شود محدود به انسان پنداشته مي

  
گرايي، به دور  جان. ي روحِ جانوران منسوخ شده است در زمان و جغرافياي ما، ايده«

ي روحِ  آموزه] يعني[شود، و تمركز خود را بر موقعيت نخست و اصلي،  انداخته مي
اي  اش را ترك كرده، و باشنده)ذات اثيري(گوهرِ آسماني روح . ... گذارد انسان، مي

هاي  تئوريِ روح از پژوهش. گشته است، "ي يك چراغ سايه"غيرمادي، 
ها و ذهن را،  حس(هاي زندگي و انديشه  شناسي و علوم رواني، كه حاال پديده زيست

. كنند، جدا گشته است اي كامال تجربي بررسي مي را در زمينه) عواطف و اراده را
اي  شناسي اي عقالني پديد آمده است كه هستي اش اهميت ژرفي دارد، روان فرآورده

ي مدرن،  گاه روح در انديشه جاي. ندارد "روح"كه سر و كاري با ] پديد آمده است[
   ».ي دينيِ آينده است درون متافيزيك دين است، و كارش پرورش بعد عقالنيِ آموزه

)Tylor, Primitive Culture, vol. II, p. 85(  

  
پس، خدايان . مدرن غيرمادي  گونه، خدايان در دينِ نخستي مادي هستند، و در دينِ به همين
هاي مادي بايد  پنداشت كه معلول تيلور مي –شوند كه در دنياي مادي كارگزاراني باشند  سبب مي

دست داده  هشود تا توضيحي از دنياي مادي ب و دين سبب مي - هايي مادي داشته باشند  علت
گونه كه افالطون  ها، همان آن. خدايان از دنياي مادي به دنياي اجتماعي نقل مكان كردند. شود
  .خواست، الگويي براي انسان شدند مي
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انجيل را نه براي  .دهد، نه فيزيك كنيم، اخالق آموزش مي حاال وقتي به انجيل مراجعه مي
گونه كه از ديد افالطون تنها  خوانند، درست همان شنيدنِ داستان آفرينش، كه براي ده فرمان مي

مسيح رونوشتي از  .داشته باشد) از نظر اخالقي پاك(تواند چنين كند كه نفس زكي  هومري مي
ي اين ديدگاه  ايي، چكيدهمتيو آرنولد، منتقد فرهنگي ويكتوري. گر انسانِ آرماني است، و نه معجزه

  .را بيان داشته است
  

گاه  ساز است، زيرا اين دو هيچ گرا، علم با دين هم شناسِ تحول از ديد استفان جي گولد، زيست
  :دهد، دين اخالق و معنيِ زندگي را علم دنياي مادي را توضيح مي. كنند هم را قطع نكرده و نمي

  
هايي را توسعه  طبيعي را مستند سازد، و تئوريكوشد تا ويژگيِ واقعيِ دنياي  علم مي«

دين، از سوي ديگر، . ها جور است دهد و با آن ها را توضيح مي دهد كه اين واقعيت مي
از همان اهميت برخوردار است، اما كامال متفاوت؛ قلمروي دين، اهداف و معاني و 

  .»هاي انساني است ارزش
)Gould, Rocks of Ages, p. 4(  

  
ز ديد گولد كاركردي هميشه متفاوت از علم دارد، اما از ديد تيلور علم دين را ناچار اگر دين ا

دين،   از ديد تيلور، مرگ. هدهاي اجباري را در خود راه د كرده است كه خودترميمي كند و افزونه
اي كه از ديد تيلور در بستر  عنوان توضيحي از دنياي مادي، همان مرگ اسطوره است، اسطوره به

اي از باور به خدايان بدانيم، با پيدايش علم خود آن  حتي اگر اسطوره را بافه. دينِ نخستي است
  .ي مدرن وجود ندارد باشد، اسطوره» دينِ مدرن«پس، وقتي  .ماند، اما اسطوره نه باور زنده مي

  
د ديدگاه داند، در واقع دار تيلور وقتي اسطوره را مخالف علم، و دين را توضيحي خالف علم مي

ي نوزدهم اين بود كه اسطوره و دين  گرايش سده. دهد ي نوزدهمي از اسطوره را بازتاب مي سده
حاال . چنين توانستند هم اسطوره و هم دين را حفظ كنند ها اين را با علم آشتي دهد، و مدرن

ي خدايان  هايي درباره داستان» اسطوره«شود كه  پنداشته ميو  ه استگير شد ديدگاه تيلور همه
  .يوناني و رومي است
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چرا؟ چون . تنها غيرضروري بل ناپذيرفتني نمايانده است علم، از ديد تيلور، اسطوره را نه

سازي صرفا در اين خالصه  اين ناهم. سازند دهند ناهم هايي كه اسطوره و علم مي توضيح
دو توضيحي  هر. دهد و علم توضيحي غيرشخصي نگر مي شود كه اسطوره توضيحي شخص نمي

در پسِ نيروهاي غيرشخصي نيستند خدايان . دهند دادهايي يكسان مي سرراست و مستقيم از رخ
  .ندا يآن نيروها جايدر   بل
  

گزيند و آن دلوِ پر  كند و نقاطي را برمي ها، باران را توي دلوها جمع مي خداي باران، طبقِ اسطوره
توان  نمي. شود اما طبق علم، روندي هواشناختي سببِ ريزش باران مي. كند خالي مي هاجا را آن

كاربست روندهاي  عوضِ ي گذاشت، زيرا خداي باران، بهعلم  اي را باالي گزارش گزارش اسطوره
  .كند جاي آن روندها عمل مي بههواشناختي، 

  
تصميم خداي باران براي  .نگر نبوده است گاه كامال شخص علت و معلول در اسطوره هيچ

ي انباشتگي  اي است كه برآوردكننده متضمنِ قوانين فيزيكيكردنِ باران بر مناطقِ برگزيده  خالي
] چنين هم[كه باران را در خود دارند، و ] است[دلوهايي ] ي برآوردكننده[باران در بهشت است، 

  .مسير ريزش باران
  

ها روندهاي  دهد كه خود اسطوره و علم، پاسخ مياما تيلور، براي حفظ شكاف ميان اسطوره 
حاال اگر . پردازند هاي آسماني و الهي مي اش به تصميم جاي گيرند و به فيزيكي را ناديده مي

اسطوره و علم با هم ناساز هستند چرا اسطوره از ديد تيلور غيرعلمي است؟ پاسخ اين است كه 
  .دهد به اين پرسش پاسخي نمي اما چرا؟ تيلور. هاي شخصي غيرعلمي هستند علت

  
درحالي  –هاي كارگزاران آسماني  تصميم –هاي شخصي، ذهني هستند  علت: اما داليل ممكن

پذير،  پذيرند و نه آزمايش بيني هاي شخصي نه پيش هاي غيرشخصي، مادي هستند؛ علت كه علت
هاي شخصي  ت؛ علپذير پذيرند و هم آزمايش بيني هاي غيرشخصي هم پيش در حالي كه علت
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هاي شخصي غايي  شمول؛ و علت هاي غيرشخصي جهان فرد هستند، در حالي كه علت منحصربه
  .هاي غيرشخصي علت اصلي هستند آورانه هستند، درحالي كه علت يا فن

  
چنان متفاوت  هاي غيرشخصي آن هاي شخصي را از علت كدام از اين داليل در واقع علت اما هيچ

گاه اين  چون تيلور هيچ. سازد كه بتوان به تيلور حق داد كه بگويد اسطوره غيرعلمي است نمي
ها تنها  ها تنها اسطوره داشتند و مدرن ها را به پرسش نگرفت، وي نفهميد كه نخستي فرض پيش

  .كند فرهنگ اشاره مي»ِ سازي عصرِ اسطوره«اتفاقي نيست كه تيلور به . معل
  

اي جاودان  كه، مانند ميرچيا الياده و يونگ و جوزف كَمپبِل، پديده جاي آن اسطوره از ديد تيلور به
خوبي انجام داده است، اما  اش را به اسطوره نقش .و ازلي باشد صرفا چيزي گذرا و موقتي بود

سازيِ  هايي كه هنوز به اسطوره وفادارند نتوانستند ناهم مدرن. اش ديگر سپري شده است زمان
   .اسطوره با علم را بفهمند يا بپذيرند

  
هنگام  با آغازِ مدرنيته هم] اما[ي علمي قائل نيست،  در حالي كه تيلور آغازگاهي براي دوره

نتوانست  مرد، و 1917تيلور در  .نامد ي علمي مي ي گذشته را دوره  داندش و همين چند سده يم
  .ي پسامدرن فرارسيده است خيال كند كه دوره

  
نهد اين است كه وي اسطوره را زيرِ دين  تضاد با علم ميدر يكي از داليلي كه تيلور اسطوره را 

اسطوره  بيرون از دين وجود ندارد، حتي دينِ مدرن هم بياي  از ديد تيلور، اسطوره. دهد قرار مي
  .باشد] قرينِ علم[اسطوره هم بايد ] پس[چون دينِ نخستي قرينِ علم است، . نيست

  
نهد اين است كه وي اسطوره را سطحي و  دليل ديگري كه تيلور اسطوره را در تضاد با علم مي

و به  –وره را نمايدن، شاعرانه، يا استعاري وي با كساني كه اسط. خواند اش مي در معنيِ مجازي
مخالف » پردازانِ اخالقي تمثيل«وي با  .خوانند مخالف است مي -پذير  قول خود تيلور، تبادل
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راند تا  بينند كه هرروز بر آسمان مي اش مي را در ارابه) خداي خورشيد(است، كساني كه هليوس 
  .ي خويش را ادا كند وظيفه

  
ي متنوعِ توصيف  ها اسطوره را صرفا شيوه نيز مخالف بود، زيرا آن» گراها سيوهمرو«وي با 

بود كه  باستاندانِ يونانِ  ورهيوهمروس، اسط. (دانند هاي محلي يا ملي مي كارهاي قهرمان شاه
 ).اي وجود دارد دادهاي اسطوره اي براي رخ گويد اساسِ تاريخيِ واقعي سنتي برجا گذاشت كه مي

آيد و  از ديد تيلور توضيحي است در اين باره كه چرا آفتاب برمي) خداي باران(ي هليوس  اسطوره
  .تابد، و اين كاركرد توضيحي نيازمند خوانشي ظاهري و مجازي است مي
  

گرايان، قرينِ نخستيِ علم نيست، زيرا  پردازان و هم براي يوهمروس اسطوره، هم براي تمثيل
. ي خدايان يا جهان دانند و نه درباره ها مي  ي انسان خوانند و آن را درباره مي  اسطوره را نمادين

خوانند و  ها نيز اسطوره را نمادين مي گرايان، غيرعلمي است زيرا آن اسطوره، از ديد تمثيل
كه  ها چگونه بايد رفتار كنند و نه اين كه انسان ي اين گويند اسطوره توضيحي است درباره مي

  .كنند چگونه رفتار كرده يا مي ها انسان
  

مانند بازگشتن به عنوانِ تفسيرهايي از اسطوره، ه گرايي، به پردازيِ اخالقي و يوهمروس تمثيل
داند  ي تمايلي مي است، اما تيلور نمايندگانِ معاصر هر دو گرايش را برانگيخته هاي باستان دوره

  .كه اسطوره را از چالشِ مدرنِ علم محافظت كنند
  
را رد ) دانند اي از انسان مي كساني كه خدايان را استعاره(» گرايان يوهمروس«حالي كه تيلور  در

اند و  عنوان خدايان تفسير شده بهپنداشته بودند كه خدايان  باستانگرايانِ  يوهمروسخود كند  مي
گرايانِ  يوهمروس. ها پديد آمدند نماييِ انسان خدايان از بزرگ - گويد  گونه كه تيلور مي همان –

گاه  شان به جاي كهن باور دارند كه خدايانِ نخست واقعا شاهانِ بزرگي بودند كه پس از مرگ
گويد كه خدايانِ نخست شاهاني بودند كه در طول  خود يوهمروس مي .خدايي رسيدند

  .گاه خدايي رسيدند اين به جشا زندگي
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در حالي . ، با تيلور مخالف است)1900 -  1823(خوانِ آلماني، فردريخ ماكس مولر  سانسكريت

اند، از ديد مولر  خوانند دچار بدخواني شده ها وقتي اسطوره را نمادين مي كه از ديد تيلور مدرن
شان  هاي وانشِ نادرستي از اسطورهخوانند سرانجام خ خود باستانيان وقتي اسطوره را مجازي مي

  .اند داشته
  

هاي ظاهري و مجازي از صفات  هاي طبيعي منتج به خوانشِ توصيف توصيف نمادين از پديده
چيزي غرنده و ژيان توصيف عنوان  شاعرانه بهرا دريا وقتي براي نمونه، . خدايان خواهد شد

شويم، و اسطوره براي اين خصلتي  ميكنيم خصلتي شخصيتي و مسئول براي دريا قائل  مي
  .برساخته شده است

  
و جنسيت خنثي ) مفهوم(هاي انتزاعي  غيابِ نام-شناسي از ديد مولر ريشه در غياب يا نيم اسطوره
داده شود مطلقا  -» گرمادهنده«يعني  –پس، هر نامي كه به خورشيد . هاي باستاني دارد در زبان
هاي بعدي  سازد، و نسل ا به شخصيتي واقعي بدل مياي انتزاعي و غيرشخصي ر باشنده

  .ها را برساختند تا زندگيِ اين خداي مردانه يا زنانه را شرح دهد اسطوره
  

از  .گير است داند كه برجسته و چشم كرد تيلوري به آدونيس، اسطوره را توضيحِ چيزي مي روي
افزون بر آن،  .دهد مر به دست مي گاه گياه ي خاست ي آدونيس گزارشي درباره ديد تيلور، اسطوره

اگر . هاست، كه با آدونيس نمادپردازي شده است گيرِ زندگيِ گل ي آدونيس كوتاهيِ چشم اسطوره
ميرند و  ها نمي ين باشندهتواند توضيح دهد كه چرا ا ميرا به گياهان تعميم دهيم، اسطوره  گل

  .باززايي دارند
  

اگرچه تشريفات زند،  ي آدونيس را به زندگي گياهان پيوند نمي ولي خود اسطوره، سفر ساالنه
و حتي اگر اين . كند بارده و با عمر كوتاه آدونيس را تعريف مي-هاي زود در باغ  كاشتنِ دانه
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بخشي كه به آدونيس مربوط است داد هم باز  اسطوره سفر آدونيس را به زندگي گياهي پيوند مي
  .بود وي مي  آمد خودكارِ كنشِ كه پي يافت، بل هيچ ارتباط معلولي به زندگي گياهي نمي

  
تئوريِ تيلور، موضوعات زنا، عشق، . ترِ اين اسطوره نپرداخته مانده است افزون بر آن، بيش

تر بگوييم، تئوري تيلور تنها  اگر دقيق. حسادت جنسي، و امورجنسي را زير پوشش نگرفته است
هاي  ها، در خود اسطوره، انگيزه اما آن. كشد هاي داستان آدونيس پيش مي عنوان انگيزه ها را به آن

اي منفعل  كه كارگزار باشد، ابژه تر از آن آدونيس بيش. هاي پيرامونيِ آدونيس هستند شخصيت
  .است

  
انسان است و دهد، وي فقط يك  آسايي كه در زندگي آدونيس رخ مي دادهاي معجزه ي رخ با همه
تر از تاثيرِ وي يا  روي هم رفته، گويي روابط آدونيس با ديگران در اين اسطوره جذاب. نه خدا

اي جور است كه گزارشي از  تر با اسطوره گويي تئوري تيلور بيش .ديگران بر دنياي مادي است
تيلور با اين معيار  پيدايشِ يك را نگاه كنيد، كه از ديد .هاي مادي باشد كرد پديده آفرينش و عمل

  :كنيم چند آيه را ذكر مي. است  اسطوره
  

خشك  خاكهاي بهشت در يك جا گرد آيند، و بگذار  بگذار آب"و خدا گفت، «
هايي كه گرد  خداوند، خاك خشك را زمين ناميد، و آب. و چنين شد. "پديدار شود

  ».و خداوند ديد كه خوب است. آمده بودند را دريا
)Genesis 1:9-10(  

  
هاي زنده را بارور سازند، و بگذار پرندگان بر  ي آفريده بگذار دريا توده"و خدا گفت «

بزرگ دريايي و  هاي غولپس خداوند . "هاي بهشت پرواز كند فراز زمين و در آسمان
هاي دريايي، با  اي كه حركت دارد را آفريد، همراه با توده ي زنده هر آفريده

و خداوند ديد كه خوب . ي خودش داري طبق گونه ي بال رندهشان، و هر پ هاي گونه
  ».است

)Genesis 1:20-21(  
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بگذاريد انسان را بر تصوير خودمان، به تقليد از خودمان، بسازيم؛ "سپس خدا گفت، «
بر هر ي زمين، و  ها بر ماهيِ دريا، بر پرندگانِ هوا، و احشام، و بر همه و گذاشت آن

پس خدا انسان را به شكل خويش . "خزد، سلطنت كند مياي كه بر زمين  خزنده
بارور شويد و متكثر، و زمين را پر سازيد، و رامِ "آفريد، و خدا به ايشان گفت، 

  ».چيزهايي كه ساخته بود را ديد، و نظاره كرد، خيلي خوب بود و خدا همه. ... "خويش
)Genesis 1:26-31(  

  
اند، مانند خاك خشك و درياها و باران و  ي ازلي قرار گرفتههايي كه در نظم تئوري تيلور با مولفه

هاي  كتاب پيدايش يك، پديده .تر جور است ، بيش)در داستان نوح(كمان  تغييرات فصلي و رنگين
تئوري . ي ديگر روز و شب، خورشيد و ماه، و هر چيز زنده: ي بسياري را زير پوشش دارد برگردنده

ي خدايان است را كم  اي كه ناشي از تصميمات برگردنده اي برگردندهه پديده] كردنِ شامل[تيلور 
  .دارد

  
هر : ها مربوط به دنياي اجتماعي خدايان، از ديد تيلور، مربوط به دنياي مادي هستند و انسان

گونه كه در  خدايان، همان. دهند اي با همان چيز انجام مي زمان كه تصميم داشتند كار تازه
ادامه ] خود به خود[چينند تا  اند، چيزها را نمي مالينوفسكي و الياده تصويرپردازي شدههاي  تئوري

  .يابند
  

ها چه  اند چه؟ اسطوره گاه به مشاهده درنيامده هاي دريا، كه هيچ هايي، مانند غول ي پديده درباره
پنداشتند  ايش ميها دارند؟ پاسخ تيلور اين است كه آفرينندگانِ كتاب پيد پاسخي براي اين باشنده

ها  UFOهاي دريايي هيچ تفاوتي با  غول. ديده است ها را ديده يا مي كه كسي آن
  .ندارد) هاي ناشناخته پرنده بشقاب(

  
حتي اگر تئوري تيلور روند آفرينشي كه در كتاب پيدايشِ يك آمده را بپذيرد هم، بيش تر اين 

دهد بل آن را  تنها آفرينش را توضيح مي هاين اسطوره ن. ماند اسطوره فراتر از ديد تئوري مي
پيوسته اسطوره را چون تيلور . دهد كند، و پيوسته به خوبيِ آن حكم مي گذاري هم مي ارزش
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گونه كه اعتراض  نهد، پس هيچ جايي براي اخالق در اسطوره قائل نيست، همان موازيِ علم مي
  .پردازان اخالقي ديديم وي را به تمثيل

  
. گذاري كند كه ارزش يك، از ديد تيلور، صرفا بايد آفرينش را توضيح دهد، و نه اينكتابِ پيدايشِ 

ها  ها را آقاي ديگر آفريده كه آن دهد بل تنها آفرينشِ انسان را توضيح مي اما داستانِ پيدايش، نه
خدا در انسان »ِ تصوير«اگر . دهد تا بر دنياي مادي سرپرستي كنند نهد، و به ايشان حق مي مي

  .شود گاه تئوريِ تيلور نابسنده مي تصويري غيركالبدشناختي باشد آن
  

چه چيزي را توضيح ] جاست كه پرسش اين[سرانجام، حتي اگر تئوري تيلور كار هم كند، 
اي  كه تئوري چيز است، و اين خوان باشد يك اي با يك اسطوره هم كه تئوري دهد؟ اين مي

تئوريِ تيلور چه چيزي را به  .ن سازد چيز ديگري استخوان است را روش چيزهايي كه با آن هم
  دانستيم؟ نمي] آن چيز را[نبود ما ] آن تئوري[گويد كه اگر  ما مي

  
ي مجازي و  توانيم از تيلور بخواهيم كه معنيِ اسطوره را تعريف كند، زيرا تيلور به ترجمه ما نمي

چيزي است كه خود  اسطوره همانيك ] از ديد تيلور يعني: [بند است ظاهري از اسطوره پاي
كتابِ پيدايشِ يك، از . شود گاه و كاركرد اسطوره مربوط مي تئوريِ تيلور، به خاست .گويد مي

ي روندهاي طبيعيِ  ثابت و نامتغيري درباره كه مشاهدات ي دنيا نيست بل ربارهنخستي دتعمقي 
  .اي است كه توضيح داده شده است  برگردنده

  
نه به اين خاطر كه وي كتاب  –گرا نيز محبوب است  تئوري تيلور در ميان مخاطبانِ آفرينش

داند، بل به اين خاطر كه وي آن را  گاه جهان مي پيدايشِ يك را گزارشي درست از خاست
ي بيستم،  دانانِ سده تيلور به الهي .داند، و به طور مشخص، يك گزارشِ ديني گزارش مي» يك«

  .اي اطالحي عرضه داشت ها سازند، نكته خواستند انجيل را بابِ طبعِ مدرن كه مي
  
  فريزر. ج. ج
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از ديد فريزر،  .شناس بود در اسكاتلند چشم به جهان گشود، و انسان) 1941 -  1854(فريزر 

اي  ستي بخشي از فلسفه است، فلسفههمانند تيلور، اسطوره بخشي از دينِ نخستي است؛ دين نخ
تاي علم طبيعي است، علمي كه سراسر مدرن  شمول است؛ و دينِ نخستي قرين و هم كه جهان

  .است
  

دينِ نخستي دروغ و كذب . هستند) الجمع مانعه( گردنيامدني دينِ نخستي و علم، از ديد تيلور،
ي اسطوره هم  در حالي كه دين نخستي از ديد تيلور، كه دربرگيرنده. است، علم حقيقت و راست

آوري  تئوريِ علمي است، اما دينِ نخستي از ديد فريزر قرينِ علمِ كاربردي يا فن  هست، قرينِ
دهد، دينِ  مادي را توضيح ميدادهاي دنياي  در حالي كه دينِ نخستي از ديد تيلور رخ. است

در حالي كه تيلور اسطوره را ). دادهاست علت رخ(دهد  دادها را صورت مي رخنخستي از ديد فريزر 
هايي كه اسطوره را به  زند، آيين مي دها پيون داند، فريزر اسطوره را به آيين متني خودگردان مي

  .آورند اجرا درمي
  

ي  نامه زندگي: داند شناسي مي هاي اصلي اسطوره اسطوره ي آدونيس را يكي از فريزر، اسطوره
 و درآيد عمل به توانست يمي آدونيس، از ديد فريزر،  اسطوره. خداي اصلي، خداي زندگي گياهي

 آن از پيش كه چه آن هر بر تا باشد گر معجزه باوري لقاب شكل به توانست مي آييني كرد عمل آن
  .بگذارد تاثير است مدهآدر عمل به
  

ميرند زيرا آدونيس، با  گياهان مي –ميرند  دهد كه چرا گياهان مي تنها توضيح مي اين اسطوره نه
از ديد . شوند دهد كه چرا گياهان از نو زاده مي بل توضيح مي –هبوط به خاك مرگ، مرده است 

ما  .قحطيدن از يپرهيز: باشد تر تر و كاربردي تواند عملي مينفريزر، ويژگي اسطوره اين است كه 
  .شرح خواهيم داد 4تفسير فريزر از آدونيس را در فصل 
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ي قرينِ نخستيِ علم آن است  مثابه ي اسطوره به ترين مشكلِ ديدگاه تيلور و فريزر درباره بزرگ
اگر اسطوره ديگر مانند علم كاركرد . چون علم قوام بخشد تواند اسطوره را هم كه اين ديدگاه نمي

چه  درنگ پاسخ دهند كه آن توانند بي جود دارد؟ البته، تيلور و فريزر ميندارد پس چرا هنوز و
اين دقيقا بدان خاطر است كه كاركردي همانند كاركرد علم نداشته مانده است اسطوره نيست، و 

  .است
  

گويد  ، فلسوف معاصر آلماني، بر خالف تيلور و فريزر، مي)1996 - 1920(هانس بلُمنبرگ 
كند كه اسطوره هرگز كاركردي همانند  پهلوي علم دوام آورده است ثابت ميكه اسطوره  همين

نه تيلور و فريزر هرگز توضيح ندادند كه چرا اسطوره، نه بلُمنبرگ و  اما .كاركرد علم نداشته است
  .شود دادهاي مادي فراخوانده مي توضيح رخ دوشِ ي، هنوز همطور كل يا دين به

  
توان خود  ، ميي هواپيمايي در يك صانحهمسافران  ندن شماري ازما پس از زندهبراي نمونه، 

شود  همواره به دخالت خداوند نسبت داده مي] ي آن مسافران[صانحه را توضيحِ علمي داد، اما بقا
پذيرند  يافتگان اين را نمي دهند كه نجات گمان پاسخ مي تيلور و فريزر بي .ها و نه موقعيت صندلي

تواند  اين نيازِ مبرم كه توضيح ديني ميساز است، اما  با توضيح علمي ناهم شان كه توضيحِ ديني
  .سازد تر مي را بيش] توضيحِ ديني با توضيح علمي[ِ سازي واقعيت پيدا كند، ميزانِ هم

  
  برول-لوسين لوي

  
نشينِ فرانسوي، عليه -ميز-شناسِ پشت ، فيلسوف و انسان)1939 - 1857(برول - لوسين لوي

دهد  واكنش نشان مي» شناسي مكتبِ انگليسيِ انسان«هاي تيلور و فريزر و ديگر اعضايِ  ديدگاه
ها مانند  در حالي كه از ديد تيلور و فريزر، نخستي. ترِ اسطوره و علم تاكيد دارد و بر جداييِ عميق

ها  مدرنها متفاوت از   برول نخستي-، از ديد لويانديشيدند مي - تر  دقت اما كم – ها مدرن
  .انديشيدند مي
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برول باور -انديشيدند، اما لوي ها منطقي و نادرست مي تيلور و فريزر باور داشتند كه نخستي
از . بود -» پيشامنطقي«يا، به زبان خود وي،  –ها صريحا نامنطقي  داشت كه انديشيدنِ نخستي

هاي طبيعي داراي فرديت، روحِ انساني،  ي پديده ها باور نداشتند كه همه برول، نخستي-ديد لوي
ها، بخشي از قلمروي  ها و بشرساخت ها، از جمله انسان ي پديده كه همه يا خدايان بودند، بل

  .بيعي نفوذ كرده استبودند كه در قلمروي ط» اي اسطوره«مقدس، يا 
  

ها  اي، پديده ي چيزها در واقعيت اسطوره همه» مشاركت«ها باور داشتند كه  افزون بر آن، نخستي
: ديگر نيز شوند تبديل به هم  تنها بر ديگران تاثير جادويي داشته باشند بل سازد تا نه را قادر مي

هم  -نافهميدني است ] ها مدرن[اي كه براي ما  شيوه به –توانند  ها مي ها، پديده چيزها، باشنده«
هاي برزيل خودشان را آراراسيِ سرخ، يا  برورويي» غير از خودشان خودشان باشند و هم چيزي به

نامند زيرا قانونِ  برول اين باور را پيشامنطقي مي- لوي. اما انسان هستند نامند طوطيِ سبز، مي
خودشان و هم چيزي  هنگام دو چيز هستند، هم گويند هم را ميزي: گذارند تناقض را زير پا مي

  .ديگر
  

كم علمي كه در نظر ايشان  يا دست(چون علم  در حالي كه اسطوره، از ديد تيلور و فريزر، هم
اي  ورزيِ اسطوره برول انديشه-درگيرِ فرآيند مشاهده و استنباط و تعميم است، از ديد لوي ) است

ها، از ديد تيلور و فريزر، جهان را مانند  در حالي كه نخستي .زيِ علمي استور در تضاد با انديشه
ها جهان را  برول نخستي-كنند اما برداشت متفاوتي ازش دارند، از ديد لوي ها دريافت مي مدرن

با خودشان يكي ] جهان را[يعني،  –كنند  پردازي مي نگرند و مفهوم ها مي متفاوت از مدرن
  .پندارند مي
  

] هم[طور از ديد تيلور و فريزر، بخشي از دين است، دين  برول و همين- اسطوره، از ديد لوي
اما در حالي كه تيلور و فريزر هم دين و هم  .جاي دين، علم دارند ها به نخستي است، و مدرن
ت زند كه از هوي فلسفه را با انديشيدني پيوند ميبرول -كنند، لوي بندي مي علم را زير فلسفه رده

   .اي آزاد است اسطوره
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ها  نخستي. از جهان جدا نيست] ي نخستي انديشه[ي نخستي غيرفلسفي است، زير  انديشه

اي كه  حتي فايده. شان آشكار است هاي ذهنيت كليِ خودشان را دارند، ذهنيتي كه در اسطوره
كه براي تيلور و  گونه همان(كه تفكيك عقالني باشد  جاي آن برول دارد به-اسطوره از ديد لوي

ها نه براي توضيح يا كنترل جهان، كه براي صميمانه  نخستي .، درگيري عاطفي است)فريزر بود
تر بگوييم  اگر بخواهيم سنجيده. بستند گفتگوكردن با جهان بود كه دين و اسطوره را به كار مي

اندك داشت  كه اندك] بستند به كار مي[اي »اي اسطوره«دليِ  براي ترميمِ هم] دين و اسطوره را[
  :شد محو مي

  
شد، جايي كه  ِ اجتماعي مستقميا احساس مي جايي كه مشاركت فرد در گروه«

يعني، تا زماني كه  –شد  زيسته ميهاي همسايه واقعا  مشاركت گروه با گروه
. ... شان فقير ها شمارشان كم است و كيفيت اسطوره –اي پاييد  زيستيِ اسطوره هم

هايي  باشد؟ فرآوردههاي ذهنيت نخستي  فرآوردهتواند  ميچنان  پس، آيا اسطوره هم
كوشد تا شرايطي را متحقق سازد كه  د كه اين ذهنيت مينشو كه وقتي پديدار مي

ند و ابزارهايي خوا گران را فرامي وقتي مداخله – شود احساس نمي] آن شرايط[ديگر 
اي كه از واقعيت زيسته بريده  طراحي كنند براي محافظت از گفتگويِ صميمانه

  »است؟
)Levy-Bruhl, How Natives Think, p. 330(  

  
. كند ي آدونيس با جهان تمركز مي ي اسطوره ي آدونيس، بر رابطه ي اسطوره برول با ارائه-لوي

توجه است زيرا وي خودش را در جهان توي  بيي اخطارهاي خطرات جهان  آدونيس به همه
  .كند توي خانه احساس مي] خودش را[كند، و چون با جهان يكي است  خانه احساس مي

  
داند، و كششي كه به  ها را مادر خويش مي ها را ندارد زيرا آن وي تابِ ايستادگي در برابر الهه

ها موقعيت كهنِ  بينِ وي و الهه .ستمانند ا بسترشدن، كه كششي زهدان ها دارد نه براي هم آن
  .نامد مي» ي مشاركت جذبه«برول آن را - يگانگي است، كه لوي
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  و مالينوفسكيبرونيسال
  

واكنشي كه در  –تاكيد بر ماهيت فلسفيِ اسطوره بود برول شد -هايي كه به لوي يكي از واكنش
پردازانِ مهم اين واكنش، پل رادين و ارنست كاسيرر  تئوري. فصل بعدي بدان خواهيم پرداخت

گذاشت، اما،  ميفلسفه  واسطوره بين برول -اي بود كه لوي واكنشِ ديگر، پذيرش جدايي .بودند
  .دانست برول، اسطوره را پيشافلسفي يا پيشاعلمي نمي- برخالف  لوي

  
شناسي لهستاني بود كه به انگلستان مهاجرت  انسان) 1942 -  1884(مالينوفسكي برونيسالو 

جاي آن كه طبيعت را توضيح دهند در  ها به برول تاكيد دارد كه نخستي-در حالي كه لوي .كرد
جاي توضيحِ طبيعت  ها به پيِ گفتگويي صميمانه با آن بودند، مالينوفسكي تاكيد دارد كه نخستي

  .آن هستنددر پيِ كنترلِ 
  

گرانه پيوند مي زنند، و هر  شنكردي توضيحي يا رو كرد فلسفي را با روي هر دوي ايشان، روي
. كرد تيلوري، و نه فريزري البته روي –بريتانيايي دارد ] كرد روي[ها ريشه در ]كرد روي[دوي اين 

  .دهند ها نسبت مي ي نخستي ي اسطوره و دين را به ايده هر دوي ايشان ايده
  

ي فريزر كه اسطوره و دين قرينِ نخستيِ علومِ كاربردي  مالينوفسكي، با فراخواندنِ اين ايده
براي [كردند تا عيشِ بازانديشي بر آن را  ها سراسيمه در جهان سير مي گويد نخستي است، مي
كه (علم  »جاي به«ها از ديد فريزر اسطوره را  در حالي كه نخستي. دست و پا كنند] خودشان

عنوان  بهها اسطوره را  بردند، از ديد مالينوفسكي نخستي به كار مي) نحصرا مدرن استم
ها قريني از علم نداشتند، بل از خود علم  نخستي. بردند براي علم به كار مي» گاهي تكيه«

  :برخوردار بودند
  

اجِ ي تجربه و با استنت اي از قوانين و مفاهيم بدانيم كه بر پايه اگر علم را مجموعه«
نمايان شكلِ ثابت سنت به هاي مادي و  رفت و در پيش اند دهمنطقي به دست آم

دهد، پس شكي نيست كه حتي  شوند و سازماني اجتماعي آن را ادامه مي مي
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هاي علم برخوردار بودند، هر چند ناقص و  ترين اجتماعات بدوي نيز از آغازينه پست
  .»ابتدايي

)Malinowski, ‘Magic, Science and Religion’, p. 34(  

  
] از حركت[جايي كه علم . بستند كردنِ جهان مادي به كار مي ها، علم را براي كنترل نخستي

آمد، به  جايي كه از دست جادو هم كاري برنمي. بردند ها به جادو پناه مي ايستاد، نخستي مي
، كه )پنداشت كه فريزر مي(تر بر جهان  نه براي كنترلِ بيش –آوردند  اسطوره روي مي

آمد، مانند بالهاي  دادنِ خودشان با ابعادي از جهان كه زير كنترل درنمي براي آشتي: اش برعكس
  .ها، پيري، و مرگ طبيعي، بيماري

  
گاهيِ  هاي تغييرناپذير و خاست كشيدن بر كنش ها، كه محدود به دين نيستند، ريشه در آه اسطوره

شوند كه دو نياي ما كار  ها از آن رو پير مي طوره، انسانمطابق يك اس .ها دارد خدايان و انسان
  :ناپذيرانه وارد جهان كرده است اي كردند كه پيري را چاره نابخردانه

  
از تباهي و  ]ها را انسان[شدگي،  پذيرِ جوانيِ جاودانه و توانشِ بازجوان نيرويِ دل«

اي كه  رفت، صانحه ي كوچك از دست مي ساخت و بر اثر يك صانحه پيري رها مي
  ».گيري كند توانست ازش پيش يك كودك و يك زن مي

)Malinowski, ‘Myth in Primitive Psychology’, p. 137(  

  
ا علمِ نخستي ام) آورد خدا يا انسان آن را مي(آيد  دهد كه چرا توفان پديد مي اسطوره توضيح مي

گويد هيچ كاري نمي تواند  اسطوره مي. انجام دهد] توفان[ي آن  كوشد تا كاري درباره و جادو مي
داشت،  كنترل وامي به پذيرفتنِ امورغيرقابلها را  هايي كه نخستي اسطوره. ي آن بكند درباره
) مانند حقوق و قوانين(عي هاي اجتما ي پديده ها درباره اما اسطوره .اند هاي فيزيكي ي پديده درباره

پذير  تواند مخالفت دارد تا چيزي را بپذيرند كه مي ها را وامي ها نخستي ، و اين اسطورهنيز هستند
  .به اين موضوع خواهيم پرداخت 8ما در فصل . باشد
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دانستنِ آدونيس و نه  تواند بگويد؟ وي، با انسان ي آدونيس چه مي ي اسطوره مالينوفسكي درباره
ي بيانِ گزيرناپذيريِ مرگ است، و  شود كه درباره خدابودنِ وي، بر آن وجه از اسطوره متمركز مي

اما تئوري مالينوفسكي حقيقتا زماني  .داند توجهيِ آدونيس به مرگ را درسي براي ديگران مي بي
ه اسطور .ي مرگ بدهد كه متضمن مرگ باشد توضيحي درباره جاي آن كند كه اسطوره به كار مي

ي  درباره –طور كه بعدها خواهيم ديد، براي الياده  و همان –از ديد مالينوفسكي 
  .هاست گاه خاست

  
  استروس-كلود لوي

  
شناسِ ساختارگراي فرانسوي، عليه ديدگاه   ، انسان)1908ي سال  زاده(استروس -كلود لوي

) اند تا عقالني ها عاطفي نخستي(برول - و لوي) ند تا عقالني ها عملي نخستي(مالينوفسكي 
ها و اسطوره را عقالني  تر در پيِ احيايِ ديدگاهي بود كه نخستي و بيش واكنش نشان داد

-زيرا اسطوره از ديد لوي. شود استروس، در نگاه نخست، پيروِ تيلور انگاريده مي-لوي. داند مي
  .استروس، مانند تيلور، اگرچه شديدا عقالني است اما منحصرا اقدامي نخستي است

  
از سر نياز يا تمايل به فهميدنِ جهان به جستجوي «ها  گويد نخستي كه مي استروس همين-لوي

بهره از ابزارهاي عقالني دقيقا مانند يك فيلسوف يا يك دانشمند ... پيرامون خويش پرداختند 
استروس شديدا منتقد تيلور است، زيرا - در واقع، لوي. شود ، از تيلور متمايز مي»بردند

ها نسبت به  آفرينند، زيرا نخستي كه علم بيافرينند اسطوره مي جاي آن هاي تيلور به نخستي
  .انديشند تر انتقادي مي ها كم مدرن

  
انديشند  ها مي آفرينند كه متفاوت از مدرن استروس، از آن رو اسطوره مي- ها، از ديد لوي نخستي

اسطوره، هم براي تيلور و هم . انديشند يانديشند و شديدا هم م برول، مي-اما، بر خالف لوي –
  .ي نخستي است ي انديشه استروس، چكيده- براي لوي
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ي مدرن غيرشخصي، از  نگر است و انديشه ي نخستي شخص در حالي كه از ديد تيلور انديشه
ي نخستي،  انديشه .ي مدرن انتزاعي واقعي است و انديشهي نخستي  انديشهاستروس -ديد لوي

ي  انديشه .ها كمي برخورد كند، برخوردي كيفي دارد ي مدرن با پديده ه مانند انديشهك جاي اين به
ها تمركز  ناپذير و غيرحسيِ پديده ي مدرن بر ابعاد مشاهده كه مانند انديشه جاي آن نخستي به

  :كند ها تمركز مي پذير و حسيِ پديده بر ابعاد مشاهده ،كند
  

ها و گياهان و  شده از كاني ساخته ،]ها يعني، نخستي[ها  اين انساناز ديد جهان، «
ي وحشي را  چه انديشه آن... ها و بوهاست  ها و مزه ها و پارچه حيوانات و آواها و رنگ

بودن يا نبودن،  و منطقي –كند كامال روشن است  جدا مي] مدرن[ي علمي  از انديشه
ي  بردند كه انديشه ا به كار مير هايي از ادراك ن كيفيتها، آ اسطوره. جداكننده نيست

  ».زايشِ علمِ مدرن، به دور انداخته بود] ي لحظه[مدرن، در 
)Levi-Strauss, in Andre Akoun et al., ‘A Conversation with Claude Levi-Strauss, p. 39(  

  
اسطوره . دانست تر از علمِ مدرن علمي نمي استروس، در مخالفت با تيلور، اسطوره را كم-لوي

  :است» علمِ عيني«كه بخشي از علمِ انتزاعي باشد، صرفا بخشي از  جاي آن به
  

دو حالت قطعا كاركرد سطوحِ   اين. ي علمي وجود دارد دو حالت متمايز از انديشه«
طبيعت اي است كه  دو سطحِ استراتژيكي] كاركرد[كه  متفاوت ذهن انسان نيست، بل

يكي تقريبا با ادراك و تخيل : پژوهش علمي قرار داردرس  در دست ]دو سطح  در آن[
  »].اولي[ديگري با حذف آن : تطبيق دارد

)Levi-Strauss, The Savage Mind, p. 15(  

  
استروس -در حالي كه اسطوره از ديد تيلور قرينِ نخستيِ خود علم است، اسطوره از ديد لوي

اگر . ي دو نيست است، اما علمِ درجهاسطوره، علمِ نخستي . قرينِ نخستيِ علمِ مدرن است
ي نخستي باشد،  اي از انديشه هاي عيني و محسوس سروكار دارد نمونه اسطوره چون با پديده

  .كند بندي مي ها را طبقه انديشه است زيرا پديده  اي از خود نمونه] پس[
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ه با توسل به جفت ويژ بندي، به ها با توسل به طبقه ي انسان دهد كه همه استروس ادامه مي-لوي
گر  هاي فرهنگي بيان بسياري از پديده. كنند ها را در جهان وارد مي انديشند و طرحِ آن متضاد، مي

كردنِ تضادهايي كه بيان  تر بگوييم، تعديل كردن يا، دقيق براي حلاسطوره  .اين تضادهاست
  .ي متمايزي دارد دارد، شيوه مي
  

رسد دقيقا همانند علم است،  ن از مشاهده به توضيح ميدر حالي كه اسطوره از ديد تيلور چو
شده به تعديلِ  هاي مشاهده استروس كامال علمي است زيرا از ثبت تناقض-اسطوره از ديد لوي

] شود يافت مي[چيزي  شوند، بل در آن ها در طرح يا اسطوره يافت نمي اين تناقض .رسد ها مي آن
ناميده  »ساختارگرايي«كردي به اسطوره  چنين روي نامندش، و مي» ساختار«استروس -كه لوي

  .كنيم، خواهد آمد ي آدونيس را واكاوي مي ، وقتي اسطوره7شود كه در فصل خودش، فصل  مي
  

  رابين هورتون
  

توضيحِ كه  اين(، ديدگاه تيلور )1932ي سال  زاده(شناسِ انگليسي،  رابين هورتون، انسان
وي . كشد را به چالش مي) توضيح علمي غيرشخصي استنگر است و  شخصاي و ديني  اسطوره

-نو«چنان كه يك  هورتون پيروِ تيلور است، آن. اش را در نيجريه سپري كرد ي كاري دوره
اگر اين برچسب تحقيركننده است اما خود هورتون با افتخار . ناميده شده است» تيلوري
  .اش بود پذيراي

  
وي، همانند . پنداشت هايي از جهان مادي مي را توضيح هورتون، مانند تيلور، هم دين و هم علم

، و توضيح علمي را مدرن )»سنتي«ي خودش،  يا به گفته(تيلور، توضيحِ ديني را نخستي 
) الجمع گردنيامدني و مانعه(ها را دو به دو ناسازگار  هورتون، همانند تيلور، اين توضيح. دانست مي
اسطوره را، همانند تيلور، بخشي از   تمركز نداشت، بل طور خاص هورتون بر اسطوره به. ديد مي

  .دانست دين مي
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ر نگر و علم را براب هاي شخص ي تيلور مخالف نبود كه دين را برابر با توضيح هورتون با آن ايده
تفاوت «را به ] اسطوره و علم[جا كه تيلور موضوع  اما آن .داند هاي غيرشخصي مي با توضيح

هورتون، بر خالف تيلور،  .كاست با وي مخالف بود فرومي» توضيحي صرف در زبانِ جويشِ
هاي غيرشخصي،  تر از كاربست علت دادها را كم هاي شخصي براي توضيح رخ كاربست علت

  .بودن اسطوره نيست گرچه، اين كاربست، دليل بر علمي –دانست  تجربي نمي
  

. كرد ها منسوب مي تقاديِ نخستيتر ان ي كم نگر را به انديشه هاي شخص تيلور، توضيح
هاي  ايشان، مانند كودكان، با توضيح. ي توضيح را به دست دادند ها، نخستين گونه نخستي

ها به چيزهايي كه  پنداشت كه نخستي چنين مي هورتون هم. كردند آشنايِ رفتارِ انساني قياس مي
   .اند گونه ها هم اين شوند، اما مدرن آشنا هستند جذب مي

  
چون در  .گرِ نظم و قاعده هستند هايي هستند كه نشان هاي آشنا، از ديد هورتون، پديده پديده

نظم و  ] پس[، »انداز انسان در سيالن است جوامعِ صنعتي و پيچيده و با تغييرات سريع، چشم«
هاي توضيحي، به  پس، ذهن در جويشِ قياس .شود يافته مي» روح در جهانِ چيزهاي بي«قاعده 

  .آورد جان روي مي زهاي بيچي
  

جهان انساني » تر از بسيار كم«جان  بي در جوامع آفريقايي، برعكس، نظم و قاعده در جهانِ
سر ] و طبيعت[كه با چيزها  تر از اين غير قابل تصور است اگر كم«جوامعي كه است، » مشهود«

هاي توضيحي  قياس ذهني كه در جستجوي«پس،  .»ها سر كني كني در خانه بماني و با انسان
دادها را منسوب  پس، دينِ آفريقايي كه رخ. »شان گرايش دارد ها و روابط است طبيعتا به انسان

  .كند داند فهمِ تئوريك نابي ايجاد مي مانند مي-هاي انسان به تصميمات باشنده
  

علمي تمايز بگذاريد ] توضيح[بين توضيح ديني و  »محتوا«كه بر اساس  جاي آن هورتون وقتي به
 .كند اش را كامال از تيلور سوا مي گذارد، راه تمايز مي] بين آن دو توضيح[ »زمينه«بر اساس 
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هاي ديني در جوامع  گويد كه توضيح گرفتن از اصطالحات كارل پوپر، مي هورتون، با بهره
  .»باز«مي در جوامع هاي عل كنند، در حالي كه توضيح عمل مي» بسته«
  

هاي  هايي براي انگاشته گزين اي از جاي ِ رشديافته هيچ آگاهي«در جوامع بسته يا غيرانتقادي، 
چنين «انتقادي است، و در آن -اي خود ي باز، جامعه جامعه. »تئوريك موجود وجود ندارد

و غالب هرگز به  هاي شايع انگاشته، در جوامع بسته، چون . »اي شديدا رشد يافته است آگاهي
شود كه شانِ مقدسي دارند، هر چالشي براي اين  شوند، پنداشته مي چالش كشيده نمي

در جوامعِ باز،  .در حكمِ توهين به مقدسات است] شده پنداشته هاي شايع و غالبِ مقدس انگاشته[
روعا توان مش ي مقدسي ندارند و مي شوند، هيچ هاله چون باورهاي موجود به چالش كشيده مي

  .اش كرد ارزيابي
  

ي كتابِ پيدايشِ  تر درباره ي آدونيس خيلي كم گفت و بيش ي اسطوره هورتون مانند تيلور درباره
گاه دنياي مادي  علميِ خاست-شرمسارانه آن را گزارشِ پيشا يك نوشت، كه مانند تيلور بي

ها  مدرن .ترازِ گزارش علمي بدانندش نشين و هم توانند هم ها نمي گزارشي كه مدرن –پنداشت 
را ] علمي-گزارشِ پيشا[تراز گزارش علمي بدانند كه كاركرد يا معنيِ آن  توانند آن را هم وقتي مي

  .پوشد اما هورتون مانند تيلور از اين گزينه چشم مي. از نو توصيف و تعيين كنند
  

  كارل پوپر
  
فيلسوف علم اتريشي كه سرانجام در انگلستان اقامت گزيد، ) 1994 - 1902(ارل پوپر ك

كه، تيلور  نخست اين. وارد كردتيلور هاي هورتون بر  تر از ضربه تر و راديكال هايي كاري ضربه
توضيحي جامع و ظاهرا  )اسطورهو (ه بود كه دين مدنياپديد اصال دهد كه علم  هرگز توضيح نمي

  .آورد دادهاي جهان مادي فراهم مي ي رخ ناپذير از همه تكذيب
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اما . كه صرفا جانشين آن شده است علم از ديد تيلور بر اسطوره بنا نشده است بلكه،  دوم اين
ي پذيرش اسطوره، كه در  نه در نتيجه –اسطوره پديد آمد » ي در نتيجه«علم از ديد پوپر، 

منظور پوپر از . »پس، علم بايد با اسطوره و با نقدكردنِ آن آغاز شود«: نقدكردنِ آني  نتيجه
شود  علمي مي] اي اين ارزيابي، ارزيابي[زماني ردكردن نيست، بل ارزيابي است، كه » نقدكردن«

  .را ابطال سازدحقيقتي كه بتواند ادعاهاي 
  

هاي علمي نيز  هاي ديني، اسطوره طورهگويد كه همانند اس رود و مي پوپر از اين هم فراتر مي
شان نيست بل در  در محتوايعلمي ] ي اسطوره[ي ديني و  تفاوت بين اسطوره. وجود دارند

شود اما  پذيرفته مي] و كوركورانه[هاي ديني دگمانه  اسطوره. شود ها مي ي است كه به آننگرش
  :شوند هاي علمي به پرسش گرفته مي اسطوره

  
اش از آن رو كه متمايز از اسطوره  ناميم مي» علم«چه  است كه آن برنهاد من اين«

راه  دوم هم- هاي باستاني متفاوت نشده است، بل چون با سنتي مرتبه است از اسطوره
كه با زباني  خاطر اين به –] متفاوت شده استهاي باستاني  با اسطوره[بوده است 

. اول وجود داشت-  نت مرتبهپيش از آن، فقط س. زند انتقادي از اسطوره حرف مي
دست  به حاال داستاني وجود دارد كه دست. دست شد به داستانِ مشخصي دست

نيز دوم -اي از حروف مرتبه چون متنِ ضميمه راه با آن چيزي هم شود، اما هم مي
اش چه  من اين را به دست تو رساندم، اما تو به من بگو درباره«: وجود دارد

ما ... » .شايد تو بتواني داستان متفاوتي به ما بگويي. فكر كند اش درباره. انديشي مي
  »].ساز است اسطوره[ساز است كه دين  اندازه اسطوره بايد بفهميم كه علم همان

)Popper, Conjectures and Refutations, p. 127(  
  

دارند، زيرا سان -ماندني اسطورههاي علمي  گويد تئوري رود كه مي جا پيش مي پوپر حتي تا آن
ذاتا «شوند، پس  توانند هرگز اثبات شوند، بل فقط ابطال مي ها نمي ها همانند اسطوره تئوري

گويد  ي آدونيس مي ي اسطوره آن چيزي كه پوپر درباره .»مانند مشكوك و مفروض باقي مي
ستند، هاي آفرينش ه اند اسطوره ي پوپر را به خود جلب كرده هايي كه توجه اسطوره. روشن نيست
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كند و بنابراين  تقويت ميگاه جهان است را  ي خاست هايي كه درباره ها گمانه زيرا اين اسطوره
  .كنند پردازي علمي را آغاز مي روند تئوري

  
هماني است كه » اسطوره«و مرادش از » ي چارچوبِ تئوريك اسطوره«پوپر كتابي نوشت با نامِ 

اعتقادي راسخ اما كاذب، اعتقادي ] يعني: [است» رهاييي  اسطوره«مد نظر ويليام روبينشتين در 
  !اش كرد توان واگذار و ول توان به آزمون كشيدش اما مي كه نمي

  
گويد كه علمِ  ، فيلسوف كالسيك انگليسي، مانند پوپر، مي)1943 - 1874(كورنفورد . م. ف

كند و  محتوا محدود مي يونانِ باستان از اسطوره و دين تغذيه كرد، اما كورنفورد خودش را به
اي را، ولو به شكلي  علم، از ديد كورنفورد، باورهاي ديني و اسطوره. كند نگره را اصال بررسي نمي

  .سازد سكوالر، جادواني مي
  

كند كه علمِ يونان باستان بعدها پيوندهاي خويش با دين را بريد و علمي  كورنفورد ادعا مي
كند كه علمِ يونانِ باستان هرگز پيوندهاي خويش  اش ادعا مي كارياما در اواخر عمرِ . تجربي شد

پذيريِ علم را دربرابرِ  خود تيلور، آزمون. با دين را نبريد و هرگز بدل به علمي تجربي نشد
  :را مشخص نكرد  ناپذيريِ اسطوره گذاشت، اما هرگز ماهيت اين آزمون آزمون

  
آزماييم، و  آزماييم و مي ايم، ما هميشه مي دههاي علمِ فيزيكي تربيت ش ما با واقعيت«

هايي كه از آزمايش  كنيم، مكتوب هاي باستان مي ي مكتوب مان را متوجه وقتي ذهن
ها مبتني  هاي مشخصي را در خود راه داده است كه بر آن روند و حتي گزاره طفره مي

  ».يما كنيم كه از سطحِ رفيعِ شواهد و مدارك سقوط كرده نيست، احساس مي
)Tylor, Primitive Culture, vol. 1, p. 280(  

  
تواند  چگونه مي] اگر ندهد[ها بدهد، زيرا  تيلور حاال بايد توانشِ نقدكردن را به نخستي

را نجات داد و ها  سي آخرين نسلِ نخستيك چهگزينيِ نهاييِ علم با اسطوره را ثابت كند؟  جاي
  ساخت، و مدرنيته را برساخت؟علم را آفريد، علم را جانشينِ اسطوره 


