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  چكيده
1استروس لوي كلود

 پردازان هيو از نظر يشناس فرانسو انسان و شناس قوم م) 2009 -1908( 
خاطر  شناسان و پژوهندگان به او در ميان انسان شناخته شده است.» نوشناسي  پدر انسان« عنوان هب

شناسي شهرت يافته  اش در اثبات اين نظريه در حوزة انسان و همچنين روش ويژه 2نظرية ساختارگرايي
ساختار «ترين مطالعات وي، بررسي  مهم دانند. ترين نمايندة مكتب ساختارگرايي مي است. او را بزرگ

ها است. در اين مقاله  و ارائة نظريات ارزشمندي در اين زمينه» ساختار اسطوره«، »ابتدايي خويشاوندي
شده  داده نشان آن ةدهند ليتشك واحدهايبه  »پيوندهاي خويشاوندي«و  »ها اسطوره« چگونگي تقسيم

مقاله درنظر دارد به تعريف وي از ساختارگرايي، ساختار  اين ها را نشان دهد. جديدبودن آن است تا
شناسي بپردازد و نقطة  ها با علم زبان اسطوره، ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي، كاركرد و رابطة آن

شناسي همچون سوسور، ياكبسون، فرويد را  شناسي و مردم پردازان حيطة زبان جدايي او با ديگر نظريه
منجربه درك چه » ساختار«ر نشان داده شده كه مطالعات وي در زمينة مشخص كند. در اين جستا

  مسائلي دربارة انسان شده است. 
 

  زبان، اسطوره، ساختارگرايي، ساختار خويشاوندي، انسان. ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
شناسيِ ساختارگرا تأثير بسزايي بر بسياري  گذار مكتب مردم آراي كلود لوي استروس، بنيان

شدة معاصر، مانند ميشل فوكو، لويي آلتوسر، ژاك الكان و روالن بارت داشته  ران شناختهمتفك
هاي علوم انساني گسترش يافته و به بيان مفاهيم كليدي براي  است. انديشة وي در گرايش

  ها منجر شده است.  نظريه
 متولد در بروكسل از پدر و مادري هنرمند و روشنفكر م 1908سال كلود لوي استروس در 

شد. در نوجواني به دنبال طراحي لباس و اپرا بود و در جواني از اعضاي فعال حزب 
عازم  1935حقوق و فلسفه تحصيل كرد و در سال  ةدر رشت . اوسوسياليست فرانسه شد

اي  رشتهــ  شناسي تدريج به انسان به ؛ولو به تدريس بپردازدئپا نابرزيل شد تا در دانشگاه س
به  اوعالقمند شد.  هاي ميداني ــ پژوهشو  نظرياز دانش  است ش تركيبيكه به قول خود

و در خالل جنگ جهاني دوم ، 3اندوهگين گرمسيريانآمريكاي جنوبي رفت و پس از آن كتاب 
 شناسي انسانكتاب  1958در سال : را نوشت 4ساختارهاي اوليه خويشاوندي كتاب

دو  او اما خود ؛دانند لوي استروس مي بيانية را منتشر كرد كه برخي اين كتاب را 5ساختاري
دانست. كتاب  اش مي اي عطفي در زندگي حرفه ةرا نقط 7مستوتميو  6انديشه وحشيكتاب  

 1970و  1960 ة، موج ساختارگرايي را در فرانسه به راه انداخت كه در دو دهوحشي ةشياند
در گرايي  ار جنبش ساختارگذ پدر بنيان« ةهاي وي به منزل انديشه بسيار گسترده شد.

تأثير  وي معاصر ةبرجستپردازان  نظريه، مستقيم و غيرمستقيم بر بسياري از »شناسي مردم
به عضويت آكادمي فرانسه درآمد، سپس به  1973استروس درسال لوي  .بسيار داشته است
مل را منتشر كرد كه شا 8منطق اساطيرچهارجلدي  ةمجموع 1971تا  1964مدت هفت سال از 

از ساير . بود 9انسان برهنهو  منشاء آداب ميز غذاخوري، از عسل تا خاكستر، خام و پخته
 ةو انتشار نشري »شناسي اجتماعي انسان«توان به تأسيس آزمايشگاه  هاي وي مي فعاليت
سال بعد  دست كشيد و يك 11فرانس سالگي از تدريس در كالج د 74اشاره كرد. در  10انسان
با دو علم  سو يكساختارگراي لوي استروس از ةانديشكرد. را منتشر  12نگاه دوركتاب 
اما به علوم  است؛تاريخ و جغرافيا پيوند خورده ديگر، با  ازسوييو  ،شناسي شناسي و روان زبان

  توجه داشته است. نيز 14شناسي و نشانه 13شناسي ديگري چون اسطوره

 
3 Tris tes tr opiques  4 La s tructure élémenta ire de la parenté   5 Anthropologie structu rale  6 La pensée sauvage  7 Totémisme  8 Mythologiques   9 Le cru et le cuit,  Du miel aux cendres, L’Origine des manières de tab les, L’Homme nu .   10L’HOMME  11Collège de France   12 Le regard élo igné  13

 La My thologie   14
 La Sém iologie   
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ترين انواع  بر ابتدايي روابط حاكماين مقاله، ساختارگرايي، ساختار اسطوره، ساختار و 
ها با مقولة  خويشاوندي را از ديدگاه لوي استروس تعريف كرده و سپس به رابطة هريك از آن

زبان توجه كرده است؛ درواقع، به ديدگاه متفاوت وي دربارة اسطوره، و ساختار خويشاوندي، 
شناسي مرتبط  هوم با مقولة زبانكاركردهايي كه براي آنها قائل است، و اينكه چگونه اين دو مف
شناساني چون رومن ياكبسون و  است، پرداخته شده است. براي اين منظور، به آراء زبان

پردازاني همچون فرويد و مارسل موس رجوع شده است و آراء  فردينان دوسوسور و نظريه
طرح شده، اين پردازان مقايسه شده است. پرسشي كه در اين مقاله م لوي استروس با اين نظريه

  .خته استاي از انسان و زندگي او پردا است كه مطالعات وي درنهايت به چه جنبه
  

  . مفهوم كلي ساختار2
 انساني علوم و فلسفه حوزه در بيستم قرن دوم نيمة در كه است اي فكري آيين ساختارگرايي،

 فرانسه در 1950 ةده از آيين، اين. بر علوم مختلف گذاشت فراواني تأثيرات و وجود آمد به
بيشتر  امريكايي و اروپايي دانشگاهيان و پژوهشگران ميان در بعد، دهه دو تا و يافت گسترش

اين مكتب دانست. پس از  سرآغازتوان  را مي 15فردينان دوسوسورشناسي  . زبانرونق گرفت
كار گرفته  هگوناگوني ب هاي مينهزمحدود نشد و در  شناسي زبانساختارگرايي تنها به  سوسور

سطوح  درمعناي جستجوي قوانين كلي و تغييرناپذير  بهدر معناي كلي آن، ساختارگرايي . شد
را » خودآگاه«پردازد و  مي» ناخودآگاه«، به »سوژه«ساختارگرايي با رد  .استزندگي مختلف 
  گذارد.  كنار مي

ايي، پيش از آنكه ساختار را توضيح لوي استروس از بزرگان و پيشروان مكتب ساختارگر
ساختار، در وهلة اول، چيزي «كند كه ساختار چه چيزهايي نيست. ازنظر وي  دهد، تبيين مي

شود. ساختار، پيوند ميان عناصر  مشاهده است كه توسط پژوهشگر بازشناخته مي غيرقابل
تار چيزي محسوس و . ازنظر او ساخ)(Fernando, 2010: 17» خيزد است و از ناخودآگاه برمي

 16سو، نبايد ساختار را با هنجارها واقع در جهان خارج نيست، بلكه تنها جنبة ذهني دارد. ازيك
يعني معيارهاي متداول در زندگي اجتماعي برابر دانست؛ زيرا هنجارها اغلب قواعدي هستند كه 

رسو، ساختار با شوند. ازديگ ها وضع مي پس از پديدآمدن عادات و سنن براي تأمين بقاي آن

 
15
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روابط اجتماعي متفاوت است. فرهنگ هر قوم، برايند سادة اجزا و عناصر آن نيست؛ بلكه از يك 
آيد؛ بنابراين، ساختار  هاي باالتر از آثار محسوس و عيني فرهنگي پديد مي رشته معاني و ارزش

راي آنكه برايند روابط اجتماعي و نيز چيزي باالتر از مجموعة روابط اجتماعي است. ب
شناس، آن اصل و منشأ را بيابد كه در توضيح همة نهادها و عادات و سنن انساني معتبر  انسان

اي را كه در بن هر نهاد و هر عادت نهفته است  باشد، الزم و كافيست كه ساختار ناآگاهانه
  .(Lévi-Strauss, 1958: 334-336)دريابد 

شناسي،  اد از دو مكتب مهم در انسانلوي استروس ضرورت شناختن ساختار را با انتق
كند. مكتب اصالت تطور،  ثابت مي 18گرايي و مكتب اشاعه 17گرايي يعني مكتب تطورگرايي يا تكامل

 در اجتماعي پديدة هر توجيه براي اند، آموخته اصل اين به معتقد شناسانِ زيست آنچه از پيروي به

 ولي گيرد؛ درنظرمي اجتماعي زندگي تكامل سير در معين اي مرحله حاصل را آن قوم، يك زندگي

 .(Dosse, 1992: 22-23)تر  مكتب اصالت شيوع، آن را نتيجة نفوذ عناصر فرهنگ بيگانه پيشرفته
ها علت وجودي  يك از آن گويد هيچ دو مكتب، مي لوي استروس، ضمن بررسي هريك از اين

يا ناآگاهانه در تجارب فردي يا  آگاهانه 19كند و چيزي دربارة فراگردهاي نهادها را روشن نمي
اي  ها مردماني كه نهاد يا رسم ويژه آموزند. يعني تجاربي كه به ياري آن اجتماعي به ما نمي

كردن نهادي كهن و يا تقليد از بيگانگان، آن نهاد را ميان  اند، از راه ابداع و يا دگرگون نداشته
  .) (Lévi-Strauss, 1958: 20-23اند خود رواج بخشيده

كه  مسائل سخت را تاآنجا«داند:  لوي استروس روند كار خود را شبيه روش دكارت مي
. او  (Idem, 1988: 157)»ها را حل كنيم كنيم تا آن هاي كوچك تقسيم مي ممكن است به بخش

دادن چگونگي و شيوة تأثير و  يعني طرحي فرضي براي نشان 20ساختار را عبارت از الگو
داند. ساختار از ديدگاه او داراي چهار خاصيت است:  ها و عادات ميدگرگوني و واكنش نهاد

نخست آنكه همچون منظومه يا دستگاهي است كه دگرگوني هر جزء آن ماية دگرگوني اجزاي 
هاي فراوان ديگري از نوع خود  صورت نمونه تواند به شود، دوم آنكه هر ساختي مي ديگر مي

هاي  نوبة خود نمونه ها جاي داد كه به روهي از دگرگونيتوان ساختار را در گ درآيد. يعني مي
بيني كرد كه  توان پيش ديگري از الگوي اوليه را بسازند، سوم آنكه در پرتو دو ويژگي اخير، مي

اگر در يك يا چند عنصر از عناصر ساختار تغييراتي پيش آيد، تمامي ساختار چه واكنشي 
هاي محسوس و مشهود آن  ختار بايد در همة جلوهنشان خواهد داد و چهارم آنكه كاركرد سا

 
17 L’évolutionnisme 18 Le diffusionn isme 19 Processus  . را نشان مي دهد ممتد در زمان  ر  يدادي كه يك تغيي رو ز هر  د عبارتست ا گر شناسي، فرا سي. مردم  در جامعه شنا   20

 Le  m odèle 
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در  21»گشتالت«رو، مفهوم ساختار لوي استروس به مفهوم  ازاين .(Ibid: 331-332) نمايان باشد
  شناسي نزديك است. روان
  

 . ساختار اسطوره3

. چارچوب 22»چارچوب، رمز، پيام«ها سه عنصر دارند:  از ديدگاه لوي استروس تمام اسطوره
ها از  شود. تمام اسطوره ها درنظرگرفته مي ماني حكايت است كه همچون توالي گزارهواحد گفت

 24اند. رمز، يك ساختار كامل است كه از شماري گروه معنايي تشكيل شده 23تعدادي سكانس
سازند و پيام، معناي خاص اسطوره  اي را مي تشكيل شده است كه تركيبشان دنياي اسطوره

  .(Barthes et al., 1981: 35-38)». است
لوي استروس بر اين باور است كه با مطالعة چارچوب اسطوره، بايد آن را رمزگشايي كرد 
و به پيام آن دست يافت. اسطوره فقط افسانه نيست؛ بلكه پيامي به همراه دارد. پيامي كه لوي 

تأييد  شناسي را زندگي اجتماعي، جهان«آورد اين است:  دست مي استروس از مطالعة اسطوره به
را نشان  25شناسي هردو يك ساختار متضاد كه زندگي اجتماعي و كيهان طوري كند؛ به مي
 .(Ibid: 248)» شناسي راست است هاي مربوط به كيهان دهند. پس افسانه مي

) ــ كه در آن به بسط 1971 -1964( منطق اساطيرلوي استروس در مجموعة چهارجلدي 
هايش در آمريكاي  هاي خود را از پژوهش پرداخته ــ داده شناسي نظرات خود در زمينه اسطوره

آورده است. فرضية اساسي وي  دست به 27و ژيرارو 26جنوبي و در ميان قبايلي مانند بورورو
آيند.  وجودمي ها با فرايند تبديل از يك اسطوره به اسطوره ديگر به اين است كه اسطوره

يگراند و يك اسطوره، با اسطورة ديگري هاي د يافتة اسطوره ها تغيير و تبديل اسطوره
 كنند. با يكديگر معنا پيدا مي ها درارتباط تفسير است. اسطوره قابل

هاي متعلق به گروهي از قبايل كه در مركز برزيل زندگي  اي از اسطوره او در مجموعه
مجموعة كند و دو  اي پيوسته را تا مناطق ساحلي شمال غربي آمريكا دنبال مي كنند، زنجيره مي

دهد. او در اولين كتاب  هاي آمريكاي شمالي و جنوبي را به هم ربط مي اسطوره
دهد كه چگونه صفات محسوس، چون خام و پخته، تازه و كهنه، باال  نشان مي شناسي اسطوره

اي نسبت  ها قرار دارند. در يك قبيله، آتش را به پلنگ اسطوره و پايين در ساختار اسطوره

 
  21

(gestalt)گشتالت   زبا  اند و ادر  ه يا با هم هماهنگ  ست و ش كه به هم پي ز اجزا و واحدهاي ز كل و مجموعه اي ا عبارت است ا الصه  بطور خ ات و  هي ي شكل يا  لماني يعن چيزي مستقل از آنهاست.ن آ ش نيست بلكه  وردنده ا پديد آ دهاي  ا و واح اصل جمع خواص اجز و خاصيت آن صرفا ح راي مثال ما ز اين ر ه ب دادن ب گوش فرا  م و نت با  ستي ني د آن  خو دن به  ربه گوش دا رك تج در به د وني قا ركستر سمف ي يك ا اي مجزا ر ه ركست ز ا اصل ا ز مجموع نت ،در حقيقت موسيقي ح ي فراتر ا را مي چيز گان اج زند كه توسط نوا ست  مختلفي ا اي  لتي رويكردشود.  ه سي در گشتا ي روانشنا ي گويد كهبه ما م ل يك تواننم ش به را ك زاي ل و داد تقليل اج داگانه زيستي ك ز ج ش ا زاي رد اج اص واقع در و دا ل خو فتار كه است ك زا موقعيت و ر دمي شكل را اج ده . 22
 L'armature, le code, le m essage  23

ي را تشكيل م كه مجموعه اسطوره  رويدادهاست  اصر و  اي توالي برخي عن معن س در اسطوره به  دهند.سكان  24 La catégorie sémique 25 (در اين  نه  ست. تقابل دوگا ي استروس ا ايي لو ختارگر ر نظريات سا دوگانه د اصل تقابل  اد همان  ار متض جا منظور از ساخت Le principe de réciprocité دي نيا ز ب بر مبناي دوگانگي و تقابل ) يكي ا طبيعت، تفكر انساني، تفكر ابتدايي و مدرن  روس  ست وي ا از نظر ل است.  رگرايي  هيم در ساختا وند خويشي در تترين مفا ن به پي داد هنگ و غيره. پربها  عت و فر م و پخته، طبي شب و روز، خا ل بين خير و شر،  اب ز اين جمله اند تق ته اند، ا است. اشكل گرف ميابي در آن  ودن كا آن و محال ب دن  ال بو ز خودرويي در تقابل با مح ش براي رهايي ا يوند خويشي است و كوش ادن به پ ابل با كم بها د ين تق با مسائل جهانول تقابل دوم در ارتباط  جتماعي است و  گي ا زند ع و  اجتما بل مربوط به  يقا اسي م باشد.شن  26 Bororo 27 Jiraro 
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اي ديگر، منشأ آتش را به كركس  ها مربوط به قبيله اي ديگر از افسانه دهند. مجموعه مي
خورند،  واسطة يك اسطوره، حيواني را برحسب نوع غذايي كه مي رسانند؛ هردو گروه به مي

يابد. پلنگ حيواني شكارچي است كه گوشت  كنند و همين مطلب است كه اهميت مي مشخص مي
خورد. پلنگ و كركس اصطالحات  كه گوشت گنديده مي خواري است خورد. كركس مرده خام مي

ميان » تقابل دوگانه«اي و رمزي از يك  ها اصطالحات اسطوره اند. آن پرمعنا در يك مجموعه
گونه كه علم  شناساند؛ همان پخته و خام، و كهنه و نو هستند. اسطوره اصل تقابل را به ما مي

  عملكرد دوتايي را به ما شناسانده است.
دهد. زماني كه انسان و حيوان  ره داستاني است كه در يك زمان مشخص روي مياسطو
دهند كه چگونه اين  ها در پايان توضيح مي تمايز از يكديگر نبودند و همة اين اسطوره هنوز قابل

هاي  جدايي اساسي و آغازين صورت واقع پذيرفته است. لوي استروس در مجموعة اسطوره
پز، تبديل خام به پخته  و ازراه پخت 29به فرهنگ 28دهد كه گذر طبيعت يآمريكاي جنوبي توضيح م

دهد كه  هايي را نشان مي شود. اين موضوع اهميت داستان صورت رمزي بيان مي است كه به
مثابة  ايِ آتش به وپز است. انديشة اسطوره دست انسان براي پخت آوردن آتش به دست دربارة به

ديگر جايگاهي  سو، و زمين و آسمان ازسوي ت و فرهنگ ازيكاي ميان طبيع يك عنصر واسطه
  مهم دارد.

) آنچه منطق اساطيرهاي آمريكاي شمالي (جلد سوم و چهارم مجموعة  در مجموعة اسطوره
پز نيست؛ بلكه اختراع  و كند، ديگر واسطة رمزيِ پخت گذر از طبيعت به فرهنگ را مشخص مي

هاي آمريكايي جنوبي پخته و  كه اسطوره ت. بنابراين جاييآالت و تبادالت تجاري اس پوشش، زينت
هاي آمريكاي شمالي برهنه و پوشيده را مقابل هم قرار  دهند، اسطوره خام را در تقابل قرار مي

ها را  توان كاركرد كليدي اسطوره ). با اين تفاسير مي23- 27: 1376استروس،  دهند (لوي مي
ها ابزاري براي پردازش مسائل منطقي هستند.  كه افسانه دريافت. انديشة لوي استروس اين است

شوند تا واسطة حل معماهاي اساسي يا تناقضات در محدودة فرهنگي باشند كه  ها ابداع مي آن
اي خاص از  ساختن) مجموعه ها در بيان تمثيلي (رمزي حل نيستند. توانايي اسطوره سادگي قابل به

كنند  ها ايجاد مي ها و تصوراتي كه اسطوره لكه اسطورهمسائل است. معنا در اسطوره نيست، ب
  شوند. ها معناي بقية جهان درك مي ساختارهايي هستند كه ازطريق آن

  
 

28  La nature 29  La culture 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1395)، آذر و دي 33(پياپي  5، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني
 

 49

  شناسي در مطالعة ساختار اسطوره . كاربرد زبان4
نظران همواره تعاريفي متفاوت از آن ارائه  درستي مشخص نيست و صاحب معناي اسطوره به

يادآور  انسان شناسي ساختارييمي آن ــ كه لوي استروس در كتاب اند. معاني قد كرده
 ند از: ا شود ــ عبارت مي

هاي تاريخي...، برخي معتقداند كه  روياهاي وجدان جمعي، اولوهيت بخشيدن به شخصيت
ند، ا ها مشترك اسطوره احساسات بنيادي همچون عشق و كينه و انتقام را كه ميان همة انسان

ها  هايي كه درك آن براي برخي ديگر، اسطوره يعني اقدامي براي توضيح پديده كند. بررسي مي
  (Lévi-Strauss, 1958: 236-237)مشكل است 

براي لوي استروس تعريف اسطوره مهم نيست؛ بلكه اين مهم است كه بدانيم چرا و چگونه 
زئيات به هاي مشتركي هستند و حتي در ج هاي مناطق مختلف دنيا داراي ويژگي اسطوره

يكديگر شباهت دارند. لوي استروس معتقد است براي اين منظور، بايد به زبان رجوع كرد. بايد 
اي ميان آوا و معنا وجود دارد. اين پرسش پاسخي ندارد. تركيب آواهاي يكسان  ديد چه رابطه

طة در دو زبانِ مختلف ممكن است معنايي متفاوت داشته باشد. درحقيقت، معنا در زبان راب
شوند بستگي دارد. در  مستقيمي با آواها ندارد؛ بلكه به روشي كه اين آواها با هم تركيب مي

 گونه است. اسطوره نيز به همين

. اسطوره جزئي از زبان (Ibid: 240)» اسطوره، از مقولة زبان است«ازنظر لوي استروس 
دو مقولة متفاوت در  31»رگفتا«و  30»زبان«شناسيم.  واسطة گفتار مي است؛ زيرا اسطوره را به

. (Ibid)» است 33ناپذير ، اما گفتار برگشت32پذير زبان برگشت«شناسي هستند.  مبحث زبان
اي فردي، به فرد مربوط است كه در شرايط خاص و در زمان  عنوان مسئله معنا كه گفتار به بدين

تم است، كند؛ اما زبان كه محصولي اجتماعي است بيانگر جامعه و سيس مشخصي صحبت مي
شود. درواقع، از ديدگاه سوسور، زبان  ساختاري ثابت و بالقوه دارد و بر فرد تحميل مي

شود و گفتار، اجراي عيني و فردي آن است. اسطوره  عنوان يك نهاد اجتماعي درنظرگرفته مي به
شود. اسطوره همواره به حوادثي كه در زمان گذشته روي  نيز با يك نظام زماني تعريف مي

ناپذيري اسطوره)؛ اما اسطوره يك ساختار دائمي و  شود (برگشت ه است، مربوط ميداد
پذيري  تغييرناپذير هم دارد كه هم به گذشته، هم به حال و هم به آينده تعلق دارد (برگشت

اسطوره). ماهيت اسطوره در سبك، در نحوة روايت، در ساختار نحوي آن نيست؛ بلكه در 
 

30
 La  langue   31 La parole 32 Réversible 33 Irréversibles 
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  آن تعريف شده است. اي است كه اسطوره در قصه
  توان گفت از ديدگاه لوي استروس: بنابراين مي

ها يك معنا دارند، اين معنا در عناصر جدا از هم نيست؛ بلكه در روشي  . اگر اسطوره1
  اند. است كه اين عناصر با يكديگر تركيب شده

ره خيزد و جزئي از آن است. باوجوداين، زباني كه در اسطو . اسطوره از زبان برمي2
  هاي خاصي است. كاررفته است، داراي ويژگي به
توان جستجو كرد،  ها را تنها فراتر از سطح متعارف اصطالحات زباني مي . اين ويژگي3
هايي هستند كه فرد در يك  تر از ويژگي ها در ذات، بسيار پيچيده ديگر، اين ويژگي عبارت به

  شود. رو مي اصطالح زباني معمولي با آن روبه
 34شناسي رومن ياكوبسون ، لوي استروس براي شناخت ساختار اسطوره از زباندرواقع
گونه كه در زبان  اسطوره همانند زبان، داراي واحدهاي سازنده است. همان .گيرد الهام مي

صورت جمله جدا  توان واحدهايي را به وجوددارد، در اسطوره نيز مي 35واحدهايي همچون واج
ِخود معنايي ندارند و براي متمايزكردن معنا با يكديگر  خودي بهها  شناسي واج در زبان كرد.

لوي استروس براي دستيابي به ساختار و معناي اسطوره، اين روش را  شوند. تركيب مي
ترين جمالت ممكن تفسير كرد.  گيرد: در هر اسطوره بايد توالي حوادث را به كمك كوتاه مي پيش

شود و بر آن  نامد ــ روي يك فيش نوشته مي مي 36اي هر جمله ــ كه او آن را واحد اسطوره
با » رابطه«اي در  شود. هرواحد اسطوره شمارة مربوط به جايگاه جمله در متن نيز يادداشت مي

پذير و  حال برگشت عين اي است. ويژگي خاص اسطوره اين است كه در ديگر واحدهاي اسطوره
زماني روشي است كه به  شناسي، هم زباندر  است. 38زماني و هم 37ناپذير، درزماني برگشت

پردازد. درزماني روشي است كه  بررسي مسائل، تنها در يك نقطة مشخص از زمان مي
 كند. شناختي را در يك دوره از زمان و طي تاريخ معين بررسي مي هاي زبان ويژگي

  

 . نمونة كاربردي از تحليل اسطوره5

استروس، هر اسطوره فقط افسانه نيست؛ بلكه تر اشاره شد، ازنظر لوي  طور كه پيش همان
فرستد؛ اما گيرندة پيام  پيامي به همراه دارد. البته مشخص نيست كه چه كسي پيام را مي

 
34 Rom an Jakobson 35 Le phonème  36

 My thèm e  37 Diachronique  38 Synchronique 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1395)، آذر و دي 33(پياپي  5، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني
 

 51

عنوان فرستندگان پيام با حرف الف و نسل كنوني را  مشخص است. حال اگر اين نياكان را به
سبب  كوشد پيامي را به ب كه به عنوان گيرندگان پيام با حرف ب نشان دهيم، شخص الف مي به

كنند. شخص الف  شنود برساند و عواملي ارتباط اين دو را دشوارتر مي دوري، صداي او را نمي
رساند. هربار پيام را با كلماتي متفاوت خواهد  بار پيام خود را با فرياد به گوش ب مي چندين

كرد. شخص ب در جانب ديگر ممكن رؤيت نيز كامل خواهد هايي قابل ها را با نشانه رساند و آن
تواند با  ها را كنار هم بگذارد، مي است در فهم هر پيام كمي خطا كند؛ ولي وقتي همة آن پيام

ها، معناي واقعي پيام را  به مطابقت يا عدم مطابقت واژه هاي تكراري و نيز باتوجه حذف واژه
عنصر تشكيل شده باشد و هر بار  كنيم كه پيام موردنظر از هشت دريابد. براي نمونه، فرض مي

هاي گوناگون پيام را در خود محو  زند، مداخلة صداهاي ديگر، بخش سوي ب فرياد مي كه الف به
رشته آكوردهايي مانند آنچه در  كند، از يك حال، الگوي كلي آنچه ب دريافت مي كند؛ درآن

 آيد، به شرح زير تشكيل خواهدشد: پارتيسيون اركستري مي

  
8 7   4  2 1 

8  6  4 3 2  

8 7  5 4   1 

 7     2 1 

8  6 5 4 3   

  
اي از پارتيسيون اركستر  اي از اساطير گونه فرض لوي استروس آن است كه هر مجموعه

ها معنايي واحد و  آورد (يعني اجزاي آن با يكديگر هماهنگ است و از مجموع آن وجود مي را به
  توان دريافت).  روشن مي

ها را تحليل كرد و اين اعداد را تاحدي كنار هم قرارداد،  توان اسطوره ترتيب، مي همين به
كه بتوان به معنايي دست يافت. اگر اسطوره را همچون يك داستان يا يك مقاله يا  تاجايي

سطر، آن را نخواهيم فهميد؛ زيرا اسطوره را  روزنامه بخوانيم، يعني از چپ به راست و سطربه
تنها از چپ به راست بايد خواند؛ بلكه بايد  ديگر، اسطوره را نه سخني شناخت. به بايد در كليتش

اي  كند كه هر اسطوره زمان از باال به پايين نيز خواند. لوي استروس نخست فرض مي آن را هم
ها يا رويدادهايي تقسيم كرد. رويدادها در هرمورد به روابط ميان  توان به آساني به بخش را مي
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موضوع داستان يا پايگاه افراد خاص مربوط است. افراد داستان در مقام اشخاص، اغلب افراد، 
توانند جايگزين يكديگر شوند. يعني شخصيت فردي آنان چندان در ساخت داستان اهميت  مي

 ندارد. 

كند. با بررسي چارچوب اين  را تحليل مي 39براي نمونه، لوي استروس اسطورة اديپ
يابد. او دربارة اسطورة يوناني  كند و در انتها به پيام آن دست مي شف مياسطوره، رمز آن را ك

 گزيند: برمي 40نشين ها يا زنجيرة هم سازه رشته هم هاي زير را از يك اديپ بخش

  است.  سيرتش كرده گردد كه زئوس بي . كادموس دنبال خواهرش اروپ مي1
  كشد. . كادموس اژدها را مي2
 كشند. اند) همديگر را مي هاي اژدها روئيده ني كه از كشت دندان. اسپارتيان (يعني مردا3

 كشد. . اوديپ پدرش اليوس را مي4

 كشد. . اوديپ ابوالهول را مي5

 گيرد. . اوديپ مادرش ژوكاست را به همسري مي6

 كشد. . اتئوكلس برادرش پولونيكس را مي7

 سپارد. به خاك ميرغم منع شهريار، جسد برادرش پولونيكس را  . آنتيگون علي8

 لوي استروس توجه ما را به ويژگي معنايي سه نام در اين داستان جلب كرده است:

  پدر اليوس = چالق -البداكوس
 پدر اوديپ = چپ دست -اليوس

  اوديپ = پا ورم كرده
  گيرد: ترتيب زير در چهار ستون قرارمي اي اين داستان به يازده واحد اسطوره

    

 
39 Œdipe 40

 Chaîne sy ntagm atique  
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  ره اي در اسطوره اوديپواحدهاي اسطو .1جدول 
Table 1. Les unités dans le mythe d’OEdipe 

 

1 2 3 4 

كادموس دنبال خواهرش 
گردد كه زئوس  اروپ مي

 است. سيرتش كرده بي

   

  
كادموس اژدها را 

 كشد. مي
 

   كشند. اسپارتيان همديگر را مي 

   
  البداكوس=چالق

 

 
 

 
  اليوس=چپ دست

 

 
ا اوديپ پدرش اليوس ر

 كشد مي
  

  
اوديپ ابوالهول را 

 كشد مي
 

 اديپ=پاورم كرده   

اوديپ مادرش ژوكاست را به 
 گيرد. زني مي

   

 
اتئوكلس برادرش پولونيكس 

 كشد. را مي
  

رغم منع شهريار،  آنتيگون علي
جسد برادرش پولونيكس را به 

 سپارد. خاك مي

   

  
شود كه به گفتة لوي  زناي محارم واقع مي ، جرمي از نوع1در هريك از رويدادهاي ستون 

 2است. اين ويژگي با ويژگي رويدادهاي ستون  41»دادن به پيوند خويشي پربها«استروس نتيجة 
 42»دادن به پيوند خويشي بها كم«ها در آن برادركشي و پدركشي و معلول  تفاوت دارد كه جرم

 
41

 Rapports de parenté surestim és 42
 Rapports de parenté sou s-estimés ou dévalués 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ...ساختار اسطوره و زبان، ساختار                                                        و همكار محمدحسين جواري  
 

 54

دست آدميان.  نماست به آدمشدن غوالن  عنصر مشترك رويدادها كشته 3است. در ستون 
مربوط است  4كه ستون  ها بتوانند از زمين زاده شوند. درحالي ها بايد كشته شوند تا انسان غول

كند:  اي صادر مي نگاري مقايسه نما. در اينجا لوي استروس حكمي براساس مردم به آدميان غول
ن است كه به محض پيداشدن از آيند، آ هايي كه از خاك پديد مي در اساطير، ويژگي عام انسان«

وضع . (Lévi-Strauss, 1958: 247)» روند توانند راه بروند يا ناشيانه راه مي اعماق زمين، يا نمي
نيز چنين است  43در اساطير پوئبلوها و مويينگوو شومائيكواديگر موجودات اساطيري همچون 

  ها را مطالعه كرده است.  كه لوي استروس آن
 .آن است كه نيمي آدميزاده و نيمي جانوراند 3نما در ستون  غوالن آدميهرروي، ماهيت  به

است؛  هاي اژدها نشانة اين است كه آدمي از اصلي خودروي پديدآمده داستان كاشتن دندان
اند. برعكس، در داستان اوديپ،  دخالت و ياريِ انسان از زمين پديد آمده كه اسپارتيان بي چنان

به زمين چسبيده شده است و علت ورم پاي وي نيز به همين علت بوده  شدن با نيزه هنگام زاده
طورضمني دليلي بر آن است كه او اگرچه از زني زاييده شده است، ليكن از زمين  است كه به

نفي اصل «حاكي از  3نظرِ لوي استروس، ستون  علت به همين طبيعي يكسره جدا نبوده است. به
حاكي از  4خورند و ستون  نما شكست مي غوالن آدمياست كه در آن  44»خودرويي انسان

گونه  معكوس هم هستند. همان 3و ستون  4است. پس ستون  45»دوام اصل خودرويي انسان«
  رسد: است. لوي استروس از اين منطق به معادلة زير مي 1معكوس ستون  2كه ستون 

1

2
�
3

4
 

اي جبري دارد. نظرية ديني يونانيان آن بود اين معادله براي او معنايي باالتر از اين معن البته
اند.  كه آدمي خودروي است. انسان نخستين از زمين روييد. همچنان كه گياهان از زمين روييده

چگونه ميان اين نظريه و آگاهي بر اينكه آدميزادگان «معمايي كه بايد حل شود، آن است كه: 
. اگرچه (Ibid: 248)» بخش پيدا كنيم؟ طي رضايتاند، ارتبا درواقع از يگانگي زن و مرد پديد آمده

شدن انسان از  تواند حل شود؛ اما اسطورة اوديپ مسئلة اصلي، يعني زاده اين مسئله آشكارا نمي
هايي گوناگون يا  شدن انسان از اصل يك اصل يا دو اصل را با مسئلة مشتق از آن، يعني زاده

مبستگي، نسبت پربهادادن به پيوند خويشي به گونه ه روي اين سازد. ازاين يكسان مرتبط مي
بودن  بهادادن به پيوند خويشي مانند نسبت كوشش براي رهايي از خودرويي به محال كم

 
43 Shum aiko, Pueblo, Muy ingwû  43 ) نه  ت. تقابل دوگا ستروس اس ي لوي ا اي ر نظريات ساختارگر نه د اصل تقابل دوگا اد همان  ار متض ديLe principe de réciprocitéدر اينجا منظور از ساخت نيا ) يكي از ب ته  ل گرف انگي و تقابل شك بر مبناي دوگ دايي و مدرن  فكر ابت ساني، ت طبيعت، تفكر ان روس  وي است از نظر ل است.  رگرايي  ختا هيم در سا عت و فرهنگ و غيره. پربها ترين مفا ب و روز، خام و پخته، طبي ل بين خير و شر، ش ز اين جمله اند تقاب آن و محال باند، ا دن  ز خودرويي در تقابل با محال بو ش براي رهايي ا خويشي است و كوش ادن به پيوند  ل با كم بها د اب وند خويشي در تق دن به پي ندا با مسائل جها رتباط  تقابل دوم در ا گي اجتماعي است و  و زند ع  اجتما بل مربوط به  ين تقا ول ت. ا اس آن  ميابي در  ودن كا اسي مي باشد.شن   44 La négation de l'autochton ie de l'homm e 45

 La persistance de l'autochtonie de l'hom me   
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 كاميابي در آن است: 

  
  

    
  
  

بنابراين، اقتضاي طبع امور آن است كه معماي آسماني پاسخ نداشته باشد و مادر با 
دادن به معماي ابوالهول و با زناشويي با مادر خويش  پاسخپسرش زناشويي نكند. اوديپ با 

  كند.  طبع امور را نقض مي
  

  شناسي در مطالعة روابط خويشاوندي . كاربرد زبان6
ها)   واحدهاي صدا (واجاين است كه  سوسور فردينان دو شناسي زبان ةيكي از موضوعات عمد

 جااز سه صدا يا و bat ةكلم براي نمونه. دهاست كه اهميت دار آن ميان ةطاببلكه ر ؛نيستندمهم 
)a, t b,هاي  بخشد كه آن را از واج ) تشكيل شده كه هريك از آنها كاركردي را تحقق مي
لوي استروس اين نظريه را در حوزة  سازد. متفاوت مي mat, bit, ban مانندديگر  هاي هژوا

بايد روابط را در اولويت قرار كارگرفته است. در ساختارهاي خويشاوندي نيز  خويشاوندي به
گونه كه در زبان  هاي مهم زبان و خويشاوندي اين است كه همان داد. يكي ديگر از شباهت

  شوند. شوند، در جوامع بشري نيز زنان ردوبدل مي ها مبادله مي واژه
لوي استروس براي مطالعه سيستم خويشاوندي، خود را در وضعيتي مشابه با وضعيت 

هاي خويشاوندي عناصر معناييِ مانند آنها هستند، اين  ها، واژه يابد: همانند واج شناس مي زبان
هاي  نظام«كنند كه درون يك نظام جاي داده شوند.  عناصر تنها زماني معنا پيدا مي

آرام شكل  توسط ذهن و در تفكر ناخودآگاه آرام» شناسي هاي واج نظام«مانند » خويشاوندي
هاي خويشاوندي،  ر از هم، در جوامع كامالً متفاوت از يكديگر، شكلاند. در مناطق دو گرفته

ها از قوانين كلي  دهند كه اين پديده قوانين ازدواج، رفتارهاي ميان برخي افراد خانواده نشان مي
هاي خويشاوندي  پديده«كند:  گونه بيان مي گيرند. لوي استروس مسئله را اين اما پنهان نشأت مي

  ).(Lévi-Strauss, 1958: 47 »شناختي هستند ي زبانها از نوع پديده

پيوند خويشي پربهادادن به ييكوشش براي رهايي از خودرو   

بهادادن به پيوند خويشيكم  محال بودن كاميابي در خودرويي 

= 
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هاي خويشاوندي يك  هاي يك زبان و واژه نبايد فراموش كرد كه تفاوت عميقي ميان واج
دانند؛ زبان  جامعه وجود دارد. لوي استروس بر اين باور است كه اشخاص نقش زبان را مي

بان روشن است؛ اما نظام زبان، ناشناس رود. بنابراين، كاركرد ز كارمي براي برقراري ارتباط به
خوبي آشكار  شناس قرار دارد: به شناس در وضعيتي برعكس وضعيت زبان مانده است. جامعه

دهند؛ اما كاركرد آنها مشخص نيست.  هايي را تشكيل مي هاي خويشاوندي نظام است كه واژه
ررسي كرده بودند؛ شناسان پيش از لوي استروس ساختارهاي خويشاوندي را ب برخي جامعه

اما هرگز كاركردي براي آن قائل نشدند. لوي استروس نخستين كسي است كه با مطالعة 
اي در اين زمينه دست يافت و به بسياري از  مالحظه ساختارهاي خويشاوندي به نتايج قابل

  پاسخ پاسخ داد. سؤاالت بي
ئلة متفاوت را آشكار نامد، دو مس مي» نظام خويشاوندي«طوركلي  آنچه لوي استروس به

ها انواع مختلف روابط خانوادگي بيان  هايي وجود دارند كه توسط آن سازد: درآغاز، واژه مي
عبارتي، افراد يا  شود؛ به شوند؛ اما خويشاوندي تنها با فهرستي واژگاني توضيح داده نمي مي

ت به همديگر دارند: رود، رفتار معيني نسب كارمي ها به ها براي آن طبقات فردي كه اين واژه
بودن، حق يا وظيفه، محبت يا دشمني.  رفتارهايي مانند رودربايستي داشتن يا خودماني

نامد و درواقع، يك نظام زباني  مي 46»گذاري نظام نام«ترتيب، در كنار آنچه لوي استروس  بدين
استروس آن شناختي و اجتماعي دارد و لوي  است، نظامي ديگر نيز وجود دارد كه طبيعتي روان

  نامد. مي 47»نظام رفتارها«را 
هاي خويشاوندي و زبان  نظام مياناست كه  اي مقايسهاستروس  لوي ةزيرساخت نظري

طوايف تبارها يا  ميانكه  »زن«عبارت است از  »پيام« در نظام خويشاوندي،گيرد.  صورت مي
  .شوند) بدل ميوراد رداف ميان ها واژهزبان كه در آن  همانندشوند ( ها ردوبدل مي خانواده
  

  . ساختار خويشاوندي7
خانواده و خويشاوندي از ديرباز مورد توجه متفكران و انديشمندان علوم انساني و اجتماعي 

شناسان را جلب كرده  رابطة دايي و پسرخواهر همواره توجه جامعه . در اين ميان،بوده است
است. لوي استروس در  ي برخوردار بودهاست، زيرا اين رابطه در جوامع ابتدايي از اهميت خاص

 
46 Systèmes des appellations  47 Système des attitudes 
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را بررسي  49و مادرتبار 48دو نوع نظام خانوادگي پدرتبار انسان شناسي ساختاريكتاب 
اند. در تمام طول قرن نوزدهم  شناسان همواره آن دو را متمايز كرده است كه مردم كرده

مادرتبار مشخص مانده از جوامع  عنوان يك عضو باقي شناسان دايي را به ميالدي، جامعه
  كردند. مي

گر دارد، رابطة ميان پسر و پدر برمبناي  در قبايل پدرتبار كه در آن پدر رفتاري سلطه
احترام و رودربايستي بوده و رابطة پسر و دايي گرم و صميمي است. در قبايل مادرتبار، 

ام و اطاعت برقرار است و رابطة ميان پدر و پسر صميمي است. دايي مورد احتر 50ساالري دايي
  پسر خواهر است و حقوقي بر گردن پسر خواهر دارد. 

داند. تنوع  تر اشاره شد، لوي استروس خويشاوندي را شبيه زبان مي گونه كه پيش همان
فردي محدود است. درست مانند تنوع آواهايي كه دستگاه  رفتارهاي ممكن در زمينة روابط بين

ا شمار محدودي از آواها را از ميان تمام آواهاي ممكن تواند توليد كند، هرزباني تنه آوايي مي
اي ميان يك يا  اند؟ چه رابطه داراست. پرسش اين است كه چرا فقط برخي از آواها انتخاب شده

و اهميت آن در » دايي«شده و تمام آواهاي ديگر وجود دارد؟ مسئلة  چند آواي انتخاب
ه اجتماعي مانند زبان، امكانات خويشاوندي دقيقاً به همين صورت است، يعني گرو

اي را در دسترس دارد و مانند زبان، تنها عناصري را  شناختي و فيزيولوژيكي بسيار غني روان
شمار  گيرد. لوي استروس از ميان بي هاي متفاوت ثابت هستند، درنظرمي كه در ميان فرهنگ

هاي متقابل  نِ جفترابطة ممكن توجه خود را به مجموعة بسيار محدودتري از حاالت ممك
  كند يعني تقابل ميان خواهر/برادر، شوهر/زن، پدر/پسر، دايي/ پسر خواهر. متمركز مي

اي كلي است. او با درنظرگرفتن اين رابطه و نيز روابط تقابل/ جدايي و  اين رابطه، رابطه
ر رابطة رسد: رابطة دايي و پسر خواهر ب خودماني بودن/ رودربايستي داشتن به اين معادله مي

ميان برادر و خواهر مانند رابطة ميان پدر و پسر است بر رابطة ميان زن و شوهر. اين رابطه را 
  توان به اين صورت نشان داد: مي

    
      

  
  

 
48 Patrilinéaire 49 Matrilinéaire  50 L’avunculat  

پسر خواهرو  رابطه دايي  

و خواهر رابطه برادر  

    =  

  شوهررابطه زن و 

 رابطه پدر و پسر 
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هاي  برد. ممكن است گونه يعني كافيست نوع رفتار يك جفت را دانست تا به بقية روابط پي
نَسبي، پدرتباري يا مادرتباري وجود داشته باشد؛ اما ساالري با همان نوع نسبت  مختلف دايي

يابند  ازنظر لوي استروس، اشخاص هميشه همان رابطة اساسي ميان چهار جفت متقابل را مي
كه براي تشكيل نظام الزم هستند. او بر اين باور است كه اين نظام جامع حاالت ممكن، دربارة 

 صورت درزماني توان به زماني روابط را مي ون همترتيب، قان همه بشريت عموميت دارد. بدين

داند كه  شناسان سنتي را در اين مي شناسان و زبان درنظر گرفت. لوي استروس اشكال جامعه
عنوان يك  ساالري را به ها را. او دايي گيرند و نه روابط ميان آن ها را درنظرمي همواره واژه

تري وجود  هاي پيچيده كند. ممكن است نظام يويژگي مهم از ساختارهاي خويشاوندي معرفي م
داند كه از راه همين  تر مي هاي پيچيده داشته باشد. او نظام خويشاوندي ابتدايي را مبناي نظام

  ها را ساخت. توان آن نظام ابتدايي و با بسط آن و افزودن عناصر جديد مي
رابطه و درون يك نظام ساالري بايد آن را در يك  بنابر آنچه گفته شد، براي درك دايي

شود: برادر، خواهر، پدر،  بررسي كرد. ساختار خويشاوندي براساس چهار عنصر تعريف مي
پسر. هميشه يك رابطة منفي و يك رابطة مثبت وجود دارد. براي اينكه يك ساختار خويشاوندي 

يايي يا ن وجود داشته باشد، بايد سه نوع رابطة خانوادگي وجود داشته باشد. يك رابطه هم
اي ميان فرزندان يك خواهر و يك  ديگر، رابطه عبارت   ؛ به51خوني، رابطة سببي و رابطه نَسبي هم

اي، يا دخترعمه  دختردايي اي، پسردايي دخترخاله دخترعمويي، پسرخاله برادر (پسرعمو
  فرزندي. اي والدي اي زن و شوهري، رابطه ، رابطه52اي) پسرعمه

بتدايي شامل حداقل چهار واژه است: رفتار محبت و مهرباني و نظام رفتارها در جامعة ا
بودن. رفتار ناشي از تبادل دوجانبه منفعت اجتماعي و عدم منفعت اجتماعي است. اين  خودماني

و رفتار  55نيز وجود دارد: رفتار طلبكارانه 54سويه ؛ اما روابط يك53اند روابط دوسويه
). لوي استروس اين -)، حق (+)، اجبار (±(له (=)، متقابل ديگر، رابطة معام عبارت . به56بدهكارانه

  دهد: گونه نمايش مي رفتارها و روابط را اين
  
  

    
  

 
51 Relation de consanguin ité, relation d'alliance, relation de filiat ion   52 Germ ain à germine  53 Bilatérale 54 Unilatérale 55 Créancier 56

 Débiteur 

= 

± - + 
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شود.  در بسياري جوامع روابط ميان دو فرد اغلب ازطريق چندين رفتار توضيح داده مي
  براي نمونه، ميان زن و شوهر، هم رابطة معامله وجود دارد و هم رابطة تقابل. 

 57لوي استروس بر تبادل زبان در جامعه تأكيد دارد و در اين زمينه از مارسل موس
با  ثيرگذار خويشأت ةموس در مقال الهام گرفته است. )1950-1872( شناس فرانسوي جامعه
لوي  .كرد ارائههاي انساني  نقش تبادل هدايا در فرهنگ دربارة كلياي  نظريه 58»هديه«عنوان 

 ءبر چنين تبادالتي است كه داراي سه جز اط متقابل را كشف كرد كه حاكماستروس قانون ارتب
 ساختار براي فهم سمو ةاز مقال اوكردن و بازگرداندن.  ناپذير است: دادن، دريافت جدايي

 ميانپيوند ازدواج لوي استروس، . ازنظر كمك گرفت ،آنكاركرد خويشاوندي و چگونگي 
اي كه مبادله  ترين هديه يرد و مهمگ هديه را به خود ميتبادل  ةرابط ها شكل سنتي يك گروه
 ةكنند كننده و تضمين تنظيم عنوان بنابراين، كاركرد نظام خويشاوندي را به؛ شود، زن است مي

. اگر زنان محور نظام تبادل متقابل هستند و نه كند ميها تبيين  هتداوم تبادل زنان ميان گرو
  شود. مين ميأزيستي گروه اجتماعي ازطريق زنان ت به اين دليل است كه تداوم ،مردان

شناسان به آن پي نبردند، چرايي ممنوعيت جهاني  كشف مهم لوي استروس كه ديگر مردم
زناي با محارم است. اولين ويژگي عنصر خويشاوندي وجود منع جهاني ازدواج با محارم است. 

يك مرد ديگر بگيرد، مردي كه آن زن يا  تواند زن را از به اين معنا كه درواقع يك مرد، تنها مي
كنند و نه  خواهر اوست يا دختر او. چون در جوامع انساني مردان هستند كه زنان را مبادله مي

شود كه چرا دايي نقش اساسي در ساختار خويشاوندي دارد.  برعكس. در اينجا روشن مي
زدواج در اين ساختار برادرزن (دايي) محور اصلي خويشاوندي است. فرزندي هم كه از ا

آيد نيز اهميت دارد؛ زيرا خويشاوندي فقط براي اين وجود دارد كه دوام پيدا  وجود مي ابتدايي به
كند و هميشه ميلي براي بقا و دوام نژاد وجود دارد. ساختار ديگري غير از اين، براي زنِ 

  توان تصور كرد. شود، نمي برادرشدن و دختري كه از او متولد مي
هاي رواني  استدالل براي نمونه. ردوجود دا زمينة نفي زناي با محارمهاي مختلفي در  هنظري

ي كه خطر زوال يها فرهنگي كه هراسي غريزي، دفاع در برابر يك تمايل ناخودآگاه يا استدالل
) غيرمنطقي به 1913( توتم و تابونظرية فرويد در اين باره در كتاب  .اند هانساني را مطرح كرد

خوردند و  كشتند و مي در آغاز فرهنگ بشري فرزندان طغيانگر پدر خويش را مي«رسد:  مينظر 
كردند و زناني كه بسيار مورد  سپس با پشيماني از اعمال خويش اولين ممنوعات را بر قرار مي

 
57

 Marcel Mauss  58 L’Essai sur le don, 1920  
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كند:  فرويد تأكيد مي ).33 :1379(وايزمن، » كردند توجه آن كشتگان بودند بر خود حرام مي
ست از خصوصيتي كه ذاتاً مربوط به دوران كودكي است و به ا ناي محارم عبارت ترس از ز«

(فرويد، » دانيم، مطابقت دارد آور با آنچه ما، درباره نفسانيات بيماران رواني مي نحوي شگفتي
ها و عدم  واپس زني« نيز مي نويسد: با محارم ييزناشو ميتحر يروانكاو ). در كتاب26: 1349

قبل از هر چيز، خود محصول اكراه و عدم تمايل عميق افراد نسبت به آز جنسي  قبول و اكراه،
  ) 56: 1340(همو، » پيشين و سركوفت كنوني خويش، نسبت به محارم است

فهم خواهد بود؛ زيرا  اي طبيعي درنظربگيريم، غيرقابل عنوان پديده اگر نهي زناي محارم را به
ممنوع، و ازدواج فرزندان يك  59خواهر يا دو برادرفرزندان دو  در بعضي جوامع ازدواج با

مجاز  62ممنوع و ازدواج با دختردايي 61مجاز است. ازدواج با دخترعمه 60خواهر و يك برادر
عدم ميل جنسي و روابط عاشقانة « 63است. علت نفي زنا با محارم را برخي مانند مالينوسكي

  »اند يولوژيكي به آن دادهاند. برخي نيز علت ب انسان نسبت به نزديكانش دانسته
(Dosse, 1992: 31-32) اي به آن  ؛ اما بايد گفت اگر چنين بود، چرا بايد چيزي را كه انسان عالقه

خبر بودند و درضمن ژنتيك، زناي با  ندارد، منع كرد. در جوامع گذشته مردم از علم ژنتيك بي
نابر قانونِ مبادله صورت ازنظر لوي استروس مبادلة زنان ب«كند.  محارم را محكوم نمي

علت منع زناي محارم، مردان بايد خواهرانشان را بدهند و در قبال آن دختران ديگر  گيرد. به مي
   (Sperber, 1968: 45). »را بگيرند. اين اصل قانون تبادل است

شود، نهي زنا  لوي استروس در زمينة نظرية خويشاوندي كه بر محور اصل تبادل بيان مي
دهد كه مستلزم ازدواج خارج از گروه يا ازدواج  ربط مي 64همسري را به قانون برون با محارم
اي خاص است. بنابراين، كاركرد اولية نهي زنا با محارم وادار كردن مرد است به  با دسته

ازدواج با شخصي خارج از گروه خود. ممنوعيت پيوند با محارم بيش از آنكه ممنوعيت ازدواج 
يا دختر باشد، قانوني است براي اينكه مادر، خواهر يا دختر الزاماً به ديگران با مادر، خواهر 

بودن نهي زناي  ترتيب لوي استروس مسئلة جهاني اعطا شوند. اين قانون تبادل هداياست. بدين
اي را ضروري  كند. الزامي كه وجود چنين نهي با محارم را از الزام تبادل در هر ازدواج، حل مي

همسري (كه توسط  واسطة وضع قانون برون كشد كه به س او اين فرضيه را پيش ميكند. سپ مي
قانون ممنوعيت زناي با محارم تثبيت شد)، گذر از وضعيت طبيعي به وضعيت فرهنگي ميسر 

  گشت. 
 

59 Les cousins parallèles 60 Les cousins croisés  61 Le m ariage patrilatérale 62 Le m ariage m atrilatérale 63 Malinov s ki 64
ن  همسري (برو exogam ie ي  ه معنا ست. در ) ب بيله مختلف ا دو ق عضاي  اج بين ا زدو بارا يك جامعه پدرت  ) patrilinéaire ه ،) ند يك طايفهيعني جامع آن عضويت در يك گروه مان اي كه در  ر پدر   ز طريق تبا ي انجاما زدواج برون، شودم ر و برادر معادل ا ن فرزندان خواه اج بي زدو . است همسريا  
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كند.  قانون ممنوعيت زناي با محارم تبادل منظم را جايگزين الگوهاي اوليه همسريابي مي
رو،  كند، ازاين ها مي رم، گروه خويشاوندان را مجبور به پيوند با غريبهممنوعيت زناي با محا

شوند،  وسيلة طبيعت امر مي آفريند كه روابط موجود در آن از ارتباطاتي كه به اي مي جامعه
دهند. پيش از ظهور قانون نهي  رود و اين پيوندهاست كه زمينة فرهنگ را تشكيل مي فراتر مي

ي وجود نداشت. ممنوعيت زناي با محارم باعث شد كه طبيعت از خود زناي با محارم، فرهنگ
وجودآيد كه فراتر از ساختارهاي ابتدايي حيات ذهني قرار  تر به فراتر رود و ساختاري جامع

شود، همانند  شود. اين ساختار نو، خود، سبب ظهور نظمي نو مي ها ادغام مي گيرد و با آن مي
  رد. آو زبان كه فرهنگ را پديد مي

 

  . نتيجه گيري8
اي است كه فقط با قواعد ساختار آن قابل تعريف است. اين شبكه معنا را براي  اسطوره شبكه
عبارتي،  كند؛ البته نه معناي خود اسطوره را، بلكه معناي باقي جهان را؛ به فرد كشف مي

ها به ذهن ما  نههايي كه در اين زمي تصورات دربارة جهان، جامعه و تاريخ همراه با كلية پرسش
رسد. براي لوي استروس تعريف اسطوره مهم نيست؛ بلكه مهم است كه بدانيم چرا و چگونه  مي

هاي مشترك هستند و حتي در جزئيات به يكديگر  هاي مناطق مختلف دنيا داراي ويژگي اسطوره
ها در آن  اي كه همة اسطوره اند. براي اين منظور بايد به زبان رجوع كرد. مضمون عمده شبيه

هاي تبادل است.  شكل ةكلي درآمد ظهور زبان پيش .اند، گذر از طبيعت به فرهنگ است مشترك
فرهنگ است. اساس ساختار  ةلوي استروس دربار ةاولي ةمحور اساسي نظري انديشه، اين

)، زنان، اموال و ها واژهعالئم ( ةاست: مبادل استوار مدارهاي مبادله ةجامعه و فرهنگ بر پاي
آن  ةكه باقي بر پاي است اي مدار پايه و مدارهاست ، جزو نخستيندمات. نظام ارتباط زبانيخ

  گيرد. شكل مي
كند تا  لوي استروس با مطالعة ساختار اسطوره و ساختارهاي خويشاوندي به ما كمك مي

شود.  شناسي ختم مي شناسي و انسان معناي جهان را درك كنيم. ساختارشناسي او به كيهان
» طبيعت«شناسي اهميت دارد، گذر از  ه در مطالعات ساختاري او و ايجاد رابطه با علم زبانآنچ
وجودآورده و آن را زنده  است. در طبيعت، منع پيوند با محارم فرهنگ را به» فرهنگ«به 
  است.  داشته نگه
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65ليريس ميشل
66شناسي قوم درباره نوشته پنج نام با خود كتاب در 

 ايبر آنچه« نويسد: مي 

توان  مي (Leiris, 1969: 5). »سياست استعمارگري است مقابل در وي برخورد است مهم نگار قوم
 ادعاي شناسي، بر زبان با تكيه نوآورانه بررسي بر افزون استروس، لوي ساختارگراي نظريات گفت

 هم ــ است بوده استعمار اصلي عوامل از يكي كه ــ ديگر هاي ملت بر را اروپايي هاي ملت برتري

 ةنقط استروس لوي »شناسي انسان« كه معنا بدين كند. مي نفي از ديدگاه علمي هم و اخالقي ازنظر
 بيان با استروس بود. لوي 67اروپامحور علمي كه »شناسي مردم« معناي و مفهوم بر شود مي پاياني

بر  مبتني و گانهدو هاي تقابل در اش، خويشاوندي ساختارهاي انسان، تفكر شيوة ساختار ذهن و
خود  ةگفت به هرچند دهد. مي ارائه انسان از جديدي تعريف درواقع ممنوع، و مجاز ازدواج هاي نظام
   .(Lévi-Strauss, 1955: 495) »خواهدگرفت پايان او بدون و شده آغاز انسانن وجهان بد« وي

  

  ها نوشت . پي9
1. Claude Lévi-Strauss  
2.  le structuralisme  
3.  Tristes Tropiques 

4.  La Structure Élémentaire de la Parenté  
5.  Anthropologie Structurale 
6.  La Pensée Sauvage 

7.  Totémisme 

8.  Mythologiques  
9.  Le Cru et le Cuit, Du Miel aux Cendres, L’Origine des Manières de Tables, 

L’Homme nu.   
10.  L’homme  
11.  collège de France  
12.  Le Regard Éloigné 

13.  la Mythologie  
14.  la Sémiologie  
15.  Ferdinand de Saussure  
16.  les normes  
17.  l’évolutionnisme 

18.  le diffusionnisme 

19. processus :ست از هر رويدادي كه يك تغيير ممتد ا  شناسي، فراگرد عبارت شناسي. مردم در جامعه
 در زمان را نشان دهد.

20.  le modèle 

 
65 Michel Leiris  66 Cinq études d’ethnologie  67 L’eurocentrism e روپايي روپا و ا ت كه كه ا اس روپامحوري به اين مفهوم  اجتا قتصادي و  سياسي، ا اص  دهاي خ رهنگي، نها يز و برترند. منشا اين تمايز تاريخ، خصوصيات ف ز ساير ملل و اقوام متما ران بطور ماهوي ا يم تبا برخي اين مفاه دند.  به فر شماعي اين كشورهاست كه منحصر  راي برخي گ ز وجود  شرا حاكي ا مار انگا استع ل دوران  غربي در طو ي  درتها راتور مĤبي ق مپ ري جويي و ا ز برت يگر ناشي ا ران و برخي د روپايي تبا ن ا ر ميا نه د رستا نژادپ اند.هاي  ته    
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طورخالصه عبارت است از كل و  هت و بئدر زبان آلماني يعني شكل يا هي (gestalt)گشتالت   .21
 خاصيت آن صرفاً ،رو و ازايناند  اي از اجزا و واحدهايش كه به هم پيوسته يا با هم هماهنگ مجموعه
 نمونه،هاست. براي  بلكه چيزي مستقل از آن ؛اش نيست خواص اجزا و واحدهاي پديدآوردنده برايند

دادن به خود  گوش ةبه درك تجرب توان نميهاي مجزاي يك اركستر سمفوني  فرادادن به نت با گوش
هاي مختلفي است  اتر از مجموع نتاز اركستر، چيزي فر آمده دست بهو درحقيقت موسيقي  رسيدآن 
توان يك كل را  گويد كه نمي شناسي مي رويكرد گشتالتي در روانشود.  نوازندگان اجرا مي دست بهكه 

زيستي جداگانه از اجزايش دارد و درواقع خواص كل است كه رفتار و  ،به اجزايش تقليل داد و كل
  .دهد موقعيت اجزا را شكل مي

22.  l'armature, le code, le message  
اسطوره را تشكيل  ةسكانس در اسطوره به معناي توالي برخي عناصر و رويدادهاست كه مجموع  .23

  دهند. مي
24.  la catégorie sémique 

در اينجا منظور از ساختار متضاد همان اصل تقابل دوگانه در نظريات ساختارگرايي لوي استروس   .25
ترين مفاهيم در ساختارگرايي  ) يكي از بنياديLe principe de réciprocitéاست. تقابل دوگانه (

است. ازنظر لوي استروس طبيعت، تفكر انساني، تفكر ابتدايي و مدرن برمبناي دوگانگي و تقابل شكل 
خير و شر، شب و روز، خام و پخته، طبيعت و فرهنگ و غيره.  مياناند تقابل  اند، از اين جمله گرفته

و كوشش براي رهايي از  ،دادن به پيوند خويشي است بها تقابل با كمپربهادادن به پيوند خويشي در 
به  مربوط ،تقابل نخستينبودن آن و محال بودن كاميابي در آن است.  خودرويي در تقابل با محال

 .استشناسي  با مسائل جهان و تقابل دوم درارتباط ،اجتماع و زندگي اجتماعي

26.  Bororo 

27.  Jiraro 

28.  la nature 

29.  la culture 

30.  la langue  
31.  la parole 

32.  réversible 

33.  irréversibles 

34.  Roman Jakobson 

35.  le phonème 
36.  mythème  
37.  diachronique 
38.  synchronique 

39.  Œdipe 

40.  chaîne syntagmatique  
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41.  rapports de parenté surestimés 

42.  rapports de parenté sous-estimés ou dévalués 

43.  Shumaiko, Pueblo, Muyingwû 

44.  la négation de l'autochtonie de l'homme 

45.  la persistance de l'autochtonie de l'homme  
46.  systèmes des appellations 

47.  système des attitudes 

48.  patrilinéaire 

49.  matrilinéaire 

50.  l’avunculat 

51.  relation de consanguinité, relation d'alliance, relation de filiation  
52.  germain à germine  
53.  bilatérale 

54.  unilatérale 

55.  créancier 

56.  débiteur 

57.  Marcel Mauss  
58.  L’Essai sur le don, 1920 

59.  les cousins parallèles 

60.  les cousins croisés 

61.  le mariage patrilatérale 

62.  le mariage matrilatérale 

63.  Malinovski 

 عهمختلف است. در يك جام ةاي دو قبيلاعض ميانمعناي ازدواج  ) بهexogamieهمسري ( برون  .64
ازطريق  عضويت در يك گروه مانند يك طايفه ،اي كه در آن )، يعني جامعهpatrilinéaire( پدرتبار

 همسري است.  فرزندان خواهر و برادر معادل ازدواج برون ميانشود، ازدواج  تبار پدر انجام مي

65.  Michel Leiris 

66.  Cinq études d’ethnologie 

67.  L’eurocentrisme :از ساير ملل  ظاهر بهتباران  اروپامحوري به اين مفهوم است كه اروپا و اروپايي
فرهنگي، نهادهاي خاص سياسي،  هاي ويژگيتاريخ،  ،اين تمايز أند. منشاو اقوام متمايز و برتر

 اين مفاهيم را حاكي از وجود ،ند. برخيافرد به اقتصادي و اجتماعي اين كشورهاست كه منحصر
جويي و  تباران و برخي ديگر ناشي از برتري هاي نژادپرستانه در ميان اروپايي برخي گرايش

  اند. هاي غربي در طول دوران استعمار انگاشته امپراتورمĤبي قدرت
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   . منابع10
. تهران: كتابخانه يخنج يدكتر محمدعل ة. ترجمتوتم و تابو). 1349( گمونديز ،ديفرو •

  .يطهور
 نيدكتر ناصرالد ة. ترجمبا محارم ييزناشو ميتحر يروانكاو). 1340( ------------- •

 . تهران: زهره.يصاحب الزمان

ترجمة شهرام  .گفتگوهايي با لوي استروس .اسطوره و معنا ).1376(لوي استروس، كلود  •
  .تهران: نشر مركز. خسروي

تهران:  .نترجمه نورالدين رحمانيا .لوي استروس، قدم اول ).1379وايزمن، بوريس ( •
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