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ملخص البحث
يتجه البحث نحو التعريف بمفهوم األسطورة من وجهة نظر األنثروبولوجيا

الثقافية بوصفها القضية التي طاملا ناقشها علامء األنثروبولوجيا عىل مدى قرنني

من الزمن (القرن التاسع عرش والقرن العرشين) وماتزال موضوعا مهام للنقاش،
ومن ثم بيان إمهال توجهات االكاديمية يف هذا احلقل املعريف لألسطورة ومدى

تداخل األفكار االسطورية مع األفعال الطقوسية التي طاملا كانت موضعا للنقاش
عند علامء االنثروبولوجيا الكبار عىل مستوى املدرسة االنثروبولوجية االمريكية
أو الربيطانية أو الفرنسية مثل األستاذ روبرت سمث وفرانس بواس وبرنسالف

مالينوفسكي وادموند ليج وليفي سرتوس.
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ABSTRACT
The research study tends to introduce the concept of the myth
from the view of cultural anthropology as an issue long discussed by
anthropologists through two centuries (nineteenth and twentieth century)
.It is still an important topic for discussion, and then describes the most
important trends in this field of knowledge of the myth and the mythical
ideas with ritual acts that have long been a subject of discussion for the
scientists of anthropology on the level of American or British or French
anthropology; like Professor Robert Smith, France Boas, B. Malinowski,
Edmund Leach and Levi-Strauss.
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 ...املقدمة ...
تعد مظاهر السلوك والفعاليات اليومية أو الدورية وأنساق الفكر والتصور...

جانبا من اهتامم حقل األنثروبولوجيا بوجهتها الثقافية التي تبلورت مع مطلع

القرن املايض السيام عىل مستوى املدرسة األنثروبولوجية األمريكية ،وقد احتلت
موضوعات األساطري والطقوس والتصورات الغيبية موقعا مه ًام يف أعامل روادها
وحمدثيها وإن كانت مندرجة ضمن جمال بحثي أكرب عرف بـ (الثقافة) التي متثل
العصب االساس هلذا الفرع املعريف .إذ عملت الثقافة عىل أن تشطر األسطورة إىل

مستويني يكمل أحدمها اآلخر ،األول :فكري أو تفكريي الذي يؤكد بناءها املكون

من القصص واحلكايات التي تدور أحداثها حول اآلهلة واألبطال وقضايا الكون
وعوامله املتعددة والقوى اخلفية املتضمنة فيه ؛ لبيان أصل األشياء كاملاء والرتاب

والضوء ...والثاين :متثييل او تصويري الذي يؤكد ديمومة بنائها عرب الزمن برسائل
تواصلية معربة كاللفظة وااليقونة...

هيدف البحث إىل بيان مفهوم األسطورة أنثروبولوجي ًا وأبرز النظريات

التي تعاملت معه السيام التوجهات األكاديمية التي بزغت هناية القرن التاسع

عرش وبداية القرن العرشين ،أما أمهية البحث فتتجه نحو مناقشة أفكار الباحثني
األنثروبولوجيني وتوجهاهتم النظرية عند دراسة األسطورة والطقوس ومدى

ارتباط بعضهام ببعض.
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ما األسطورة؟
تعريفات األسطورة إىل حد ما غري موضوعية .إذ يعرف الباحثون األسطورة

وفقا للصفات األكثر فائدة ألبحاثهم .ويؤكد كل ختصص األكاديمي خصائص
خمتلفة لألسطورة ،وحتديدها وفقا ملحاور هذا التخصص .وإنه من الصعب أن

تستقر عىل تعريف معني حتى يف ضمن هذه التخصصات املعرفية .يرى معظم
املنظرين األسطورة أهنا قصة هتدف إىل تلبية حاجة .وعليه ناقشوا أي احلاجات التي

تنجزها األسطورة ،وما مادة املوضوع الذي ينبغي للمرء أن يعده أسطورة ،وهل
ينبغي ان تكون حمفوظة يف العقل .بلحاظ أن األفكار النظرية لألسطورة مهيمنة عىل

أي حلظة من التاريخ ،ويف كثري من األحيان مؤثرة روحيا وذات تفكري خفي للمدة
عدد من علامء األنثروبولوجيا يف موضوع األسطورة
الزمنية نفسها أيضا .لذا كتب ٌ

بام يف ذلك .)1(Malinowski، Boas، Strauss

يستكشف األستاذ  ،W. Dotyيف كتابه امليثوغرافيا  Mythographyالنظريات

املختلفة لألسطورة ،ويعمل عىل مجعها يف تعريف أو نظرية واحدة مفيدة يف موضوع

دراسة األسطورة وحتليلها .وهذا التعريف متعدد الطبقات ومتعدد الوظائف ،ومن

أجل فهم ميثولوجيا أي ثقافة واحدة فإنه جيب أن ننظر أيضا يف الطقوس وااليقونة
الواصفة هلا ،وبالصياغة اآلتية(:)2

يتكون اجلزء األساس للميثولوجيا من ( )1شبكة معقدة عادة من األساطري

التي هي ( )2ذات امهية من الناحية الثقافية ( )3وختيلية ( )4وقصصها منقولة ()5
بوسائل من اإللقاء املجازي والرمزي ( )6وخميال تصويري ( )7وإقناع ومشاركة
عاطفية ( )8وتعليالت اولية وتأسيسية ( )9جلوانب العامل احلقيقية واملجربة ()10
وادوار النوع البرشي ومكاناته النسبية داخلها .قد تنقل األساطري ( )11القيم
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السياسية واألخالقية للثقافة ( )12وتزود انساقا للتفسري ( )13واخلربة الفردية
ضمن املنظور العاملي ،والتي قد تشمل ( )14تدخل الكيانات فوق البرشية ()15
فضال عن جوانب من النظم الطبيعية والثقافية .وجيوز سن األساطري أو تظهر يف

( )16الطقوس واالحتفاالت واملرسحيات ( )17وأهنا قد توفر املواد الالزمة

لوضع ثانوي ،بعد أن تصبح جمرد صور ميثيمية تأسيسية أو نقاط مرجعية لقصة
الحقة مثل ،احلكاية واخلرافة التارخيية ،والرواية ،أو النبوءة (.)34-pp33 :1

يأخذ هذا التعريف بعني االعتبار ك ً
ال من املواقف الثقافية جتاه الرسديات

واخلصائص الشكلية هلذه الرسديات .إنه يشمل أيضا الطرق التي متكن األساطري

أن تعمل يف أي ثقافة معينة .وإنه جيمع بني جوانب نظريات كثرية سابقة.

املوقف األكاديمي لألسطورة
قد تكون نظريات األسطورة قديمة قدم األساطري نفسها .وقد تعود إىل زمن

الفالسفة األوائل او قبلهم .ويف العرص احلديث عىل وجه التحديد ،منذ النصف
الثاين من القرن التاسع عرش ،يمكن وصف النظريات التي تبلورت بالعلمية .قد

يكون لبعضها (النظريات العلمية) نظرياهتا يف وقت سابق ،ولكن ما يزال التنظري
العلمي خيتلف عن تنظريات الوقت السابق الذي كان تأملي ًا إىل حد كبري ومعقد ًا،

فضال عن ارتكاز التنظري العلمي عىل املعلومات املرتاكمة عىل نحو أكرب .وقد خلص

استاذ األنثروبولوجيا

J. Beattie

العلوم االجتامعية األخرى بااليت:

اختالفات املوقف النظري املمكن تطبيقه عىل

كانت (التنظريات) مقتبسة من تقارير املبرشين للقرن الثامن عرش والقرن

التاسع عرش ،واملسافرين نحو أفريقيا وأمريكا الشاملية ومنطقة املحيط اهلادئ
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وغريها من املناطق التي وفرت املواد اخلام واستندت إليها األعامل األنثروبولوجية
األوىل ،واملدونة يف النصف الثاين من القرن املايض .قبل ذلك ،بطبيعة احلال ،كان

هناك الكثري من التخمني حول النظم اإلنسانية وأصوهلا ...ولكن مل يكن هؤالء
املنظرون من املفكرين االمربيقني عىل الرغم من تكهناهتم التي كانت يف كثري من

األحيان رائعة ،ومل تكن استنتاجاهتم مستندة اىل أي نوع من األدلة التي يمكن
اختبارها ،بل جادلت استقرائيا أهنا من املبادئ التي كانت يف معظمها متضمنة

بثقافتهم .كانوا حقا الفالسفة واملؤرخني يف أوروبا ،وليس علامء يف األنثروبولوجيا

(.)6-pp5:2

ان نظريات األسطورة مكرسة لبعض املجاالت األكرب من مفهومها بكثري

وما األسطورة اال جمموعة فرعية ،عىل سبيل املثال ،إن النظريات األنثروبولوجية

لألسطورة هي نظريات الثقافة ويتم تطبيقها عىل حالة األسطورة .وان النظريات
السيكولوجية لألسطورة هي نظريات العقل .اما النظريات السيسيولوجية

لألسطورة فهي نظريات املجتمع .ال توجد نظريات لألسطورة نفسها ،ألنه ليس
هناك ختصص لألسطورة يف حد ذاته .اذ ليست األسطورة مثل األدب ،لذلك فقد

ادعى أنه جيب أن تدرس بوصفها أدبا اكثر من أهنا التاريخ او السيسيولوجيا ،أو أي

يشء آخر غري اديب ،اي ليس هناك دراسة لألسطورة بوصفها اسطورة.

ما يوحد دراسة األسطورة عرب التخصصات هي االسئلة املطلوبة ،مضمون

تلك األسئلة يف ثالثة مرتكزات رئيسة هي (األصل ،والوظيفة ،ومادة املوضوع).
املقصود باألصل ملاذا تنشأ األسطورة؟ وكيف؟ واملقصود بالوظيفة هي ملاذا

استمرت األسطورة وكيف؟ إن اإلجابة عىل سؤايل :ملاذا االصل؟ وملاذا الوظيفة؟
عادة ما يكون حاجة او رضورة ملحة ،اي تظهر األسطورة اىل االيفاء والدوام من
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طريق استمرار االلتزام هبا .وما الرضورة اال هي التفاوت من نظرية إىل نظرية .يف
حني املقصود بامدة املوضوع املرجع إىل األسطورة .بعض النظريات تقرأ األسطورة
حرفيا ،بحيث يكون املرجع بسيطا ،ومثال واحد واضح (اآلهلة) .ونظريات أخرى

تقرأ األسطورة رمزيا ،ويمكن أن يكون املرجع يرمز إىل أي يشء.

النظريات ال ختتلف يف إجاباهتا عىل هذه األسئلة فحسب ولكن يف األسئلة

التي تعرضها أيض ًا .بعض النظريات ،وربام بعض التخصصات ،يكون الرتكيز

عىل أصل األسطورة ،وبعضها اآلخر عىل والوظيفة ،وبعض آخر ما يزال عىل مادة
املوضوع فقط .بعض النظريات تعالج األسئلة الثالثة مجيعها ،وبعض النظريات
ترى أن عنوان األصل أو الوظيفة يتعامل مع اما (ملاذا أو كيف) ولكن ليس كليهام.
من السائد القول إن نظريات القرن التاسع عرش ركزت عىل مسألة األصل وان

النظريات التي انبثقت يف القرن العرشين قد ركزت عىل القضايا املتعلقة بمسألة
الوظيفة ومادة املوضوع .ولكن هذا الوصف خيلط بني األصل التارخيي مع األصل

املتكرر .ال تدعي النظريات التي تقر تقديم أصل األسطورة معرفة متى ظهرت
ألول مرة واين ،ولكن ملاذا تنشأ أسطورة؟ وكيف ؟ ويف أي مكان وزمان تعمل؟،

يف حني كانت القضية األصلية املتكررة والشعبية يف القرن العرشين بالنظريات كام
هو احلال مع نظريات القرن التاسع عرش ،االهتامم بمسألة الوظيفة واملوضوع التي

عدت القاسم املشرتك لنظريات القرن التاسع عرش اىل تلك التي يف القرن العرشين.
يناقش االستاذ ( )R. Segalالبناء االكاديمي لألسطورة بان هناك فرق ًا حقيقي ًا

واحد ًا بني نظريات القرن التاسع عرش والعرشين .متيل نظريات القرن التاسع عرش

لرؤية مادة موضوع األسطورة بوصفها العامل الطبيعي وأن ترى وظيفة األسطورة

بوصفها التفسري احلريف أو وصفا رمزيا لذلك العامل .اذ التقطت عادة لتكون نظري
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البدائية إىل العلوم ،وكان من املفرتض أن تكون حديثة بالكامل .وقد سلم العلم بان

االسطورة ليست بالكاد زائدة عن احلاجة ولكنها ال تتفق بشكل رصيح معه ،بحيث
ان املحدثني ،الذين هم بحكم تعريفهم العلمي ،كانوا رافضني هلا ،عىل النقيض من

ذلك ،مالت نظريات القرن العرشين ملعرفة أي يشء تقريبا عن األسطورة ولكن

عفا عليها الزمن لنظريها العلم ،سواء يف املوضوع أم يف الوظيفة .ومن ثم فليس
املحدثون ملزمني بالتخيل عن األسطورة ألجل العلم .وإىل جانب أسئلة األصل

والوظيفة واملوضوع ،هناك االسئلة التي تتضمن ما يأيت :هل األسطورة عاملية؟ هل
األسطورة حقيقية؟ اإلجابة عن هذه األسئلة تنبع من األجوبة عىل األسئلة الثالثة
األوىل (.)14-pp13:2

ويضيف ( )Segalأن النظرية التي تدعي أن سبب ظهور األسطورة والوظائف

التي تعمل عىل انجازها هو من أجل رشح عمليات الطبيعة وتقييد ما هو مرجح من

الرأي وهذه النظرية ترى أن ظهور األسطورة هو للمجتمعات املفرتض اهنا متجردة
من العلم .وعىل النقيض من ذلك ،النظرية التي تدعي أن ظهورها والوظائف التي
تقوم هبا هي لتوحيد املجتمع هو التصور الذي يراه املتخصصون جيدا ومقبوال وربام

ال غنى عنه حتى جلميع املجتمعات .فالنظرية التي تتمسك بان وظائف األسطورة

رشح عمليات الطبيعة قد سلمت بزيف األسطورة حني يثبت التفسري التعارض مع
الوجهة العلمية .وان النظرية التي تنص عىل ان وظائف األسطورة لتوحيد املجتمع
قد حتايل عىل مسألة احلقيقة ،مؤكدا أن املجتمع يتوحد عندما يعتقد أعضاؤه بان

القوانني التي يلتزمون هبا قد سنت منذ عهد بعيد من األسالف املبجلني ،فيام اذا
كانت هذه القوانني قد سنت حقا يف ذلك الوقت ام ال (.)15-pp14:2
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األساطري والطقوس

إن أمهية األساطري يف املقام األول نابع من كوهنا متتلك قدر ًا من االمكانية ألن

تقول شيئا عن التنظيم االجتامعي ،والقرابة ،واالعراف ...وتشكل جزءا أساسي ًا

جلميع الثقافات البرشية ،فضال عن أهنا متثل جماال لدراسة علامء األنثروبولوجيا

منذ بداياته االكاديمية الذين كانوا مرتددين (يف معظم احلاالت) بتكريس جهودهم
لدراسة األسطورة (من بني االستثناءات البارزة  )Boas and Straussوفضلوا أن
تدرج يف ضمن األعراف أو املعتقدات للشعوب التي حتت البحث.

كان االستاذ ( )R. Smithأول علامء األنثروبولوجيا الذين حاولوا حتديد العالقة

بني األسطورة والطقوس .وقد أعطى بوضوح األفضلية للطقوس .وقد تأثرت

أعامل علامء األنثروبولوجيا (فيام بعد) بتوجهاته التي كان مفادها باهنا املوجهة اوال

وقبل كل يشء نحو اجلوانب (االجتامعية) للثقافات واملجتمعات املعنيني بدراستها.
وكان من علامء األنثروبولوجيا السباقني يف توضيح العالقة بني األسطورة والطقوس

مبينا تصوراته ألسبقية الطقوس عىل األسطورة عند مناقشة مفهوم الدين بوصفه
حقيقة اجتامعية ،والتي عرفت فيام بعد بالسيسيولوجي ( )Durkheimويعد كتابه او

حمارضاته(دين الساميني)مرجعا مه ًام لكل من يروم البحث بموضوع االديان .اذ

كان مهتام بعنارصه املشرتكة يف التجربة احلديثة والبدائية .ومثلام أسس ()A. Tylor

االثنوغرافيا فانه قد أسس األنثروبولوجيا االجتامعية.

ومثل الغالبية العظمى من معارصيه (مع استثناء ملحوظ من

M. Muller

وأتباعه) اعتقد ( )R. Smithأن أفضل طريقة لدراسة الدين هي دراسة صورته األكثر

بدائية .كام هو احلال يف حالة الشعوب اجلزيرية (السامية) .اذ حافظت هذه الصورة

عىل أنموذج احلياة واألعراف للبدو الرحل ،بداع أنه أجرى دراسات بالفعل للقرابة
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والزواج يف اجلزيرة العربية عام ( .)3()1885وقاد تأكيده املكونات االجتامعية للدين

إىل الظن بأن ذلك هو العمل الذي هيمنا اكثر بكثري من املعتقد .لذلك ،جيب أن تأيت

الطقوس قبل األسطورة (.)p18:3

يف مجيع األديان العتيقة ،تأخذ امليثيولوجيا مكان التعليم ،بتلك املعارف املعنية

باآلهلة املقدسة للكهنة وعامة الناس (حتى االن) بوصفها ال تتألف من جمرد قواعد

ألداء األعامل الدينية ،وانام تفرتض صورا قصصية عن اآلهلة ،وهذه القصص حتمل

تفسريا وحيد ًا يتم تقديمه عن تعاليم الدين والقواعد املقررة من طقوس .وبناء عىل

ذلك ،فإن املرتتب عىل األساطري انه ال جيب أن تأخذ مكانا بارزا يف كثري من األحيان

ألن االستناد إليها يكون يف الدراسة العلمية للمعتقدات القديمة .اذ بقدر ما تكون
األساطري رشحا للطقوس ،فان قيمتها ثانوية متاما ،ويمكن التأكيد بثقة مع كل حالة
تقريبا .فاألسطورة استمدت من الطقوس وليس الطقوس من األسطورة ،والثابت

ان الطقوس كانت راسخة وان األسطورة كانت متغرية ،وكانت الطقوس إلزامية
واإليامن باألسطورة كان بناء عىل تقدير املتعبد .وكقاعدة :األسطورة ال تفرس أصل

الطقوس ألي أحد ال يؤمن هبا ألن تكون رسدا ألحداث حقيقية ،واملثيولوجي
الواضح لن يصدق ذلك .ولكنها إذا مل تكن صحيحة ،فإهنا يف حد ذاهتا تتطلب أن

تكون مرشوحة ،واالستنتاج هو أنه يف دراسة األديان القديمة جيب أن تبدأ ،ليس
باألسطورة ،ولكن مع الطقوس باالستعامل التقليدي (.)20-pp19:3

وضح ( )R. Smithأنه ينبغي النظر يف الطقوس قبل األساطري ليس فقط يف

الرتتيب من حيث األمهية (عىل عكس الغالبية العظمى من الدراسات يف وقته)،
ولكن هذه الطقوس حرفيا سبقت األساطري يف الوقت .األفعال تأيت أوال،
وحماوالت اإلنسان لرشحها وعقلنتها بعد ذلك (.)p20:3
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ويمكن أيضا أن يفهم هذا املقطع عىل أنه رد فعل ضد التعميامت عىل غرار

فكرة (علم البدائي) إلنسان (الربية) كام عرب عن ذلك (.)Andrew Lang

اعتقد ( )R. Smithبوضوح أن هناك عناية مبالغ ًا فيها باألعامل التي جرت يف

وقته للمعتقدات والقصص املتعلقة باآلهلة ،عىل حساب الطقوس .اذ جيب ان تشكل

الطقوس أساس أي منحة دراسية جادة عىل حساب دين البدائي ألهنا (الطقوس)
اجتامعية أساسا يف اخلصيصة ،ونظرا ألهنا تأكيد ملعدل أماكن وأدوار البرش يف ضمن

جمتمعاهتم (املجموعات االثنية أو القبائل) .ما اعتقد من هؤالء األفراد (أو ما مل
يعتقد) يف جمتمعاهتم كانت مسألة من اختيارهم الشخيص .ان ما أنجزوه أو ما مل

تكن املشاركة فيها.

يف تعليق قدمه

(Cook

 )S.عىل الطبعة الثالثة من حمارضات

(Smith

 )R.أن

األساطري عىل وجه التحديد اهتامم شخيص ،ولكنها بشكل عام خمتلفة النداء نحو

أنواع عديدة للعقل يف املجتمعات املختلطة اعتياديا .وعلق عىل متييز ( )R. Smithبني
االساطري االبتدائية والثانوية ،فاالبتدائية باملرة قد اتصلت بنسق املعتقدات والنظرة
املحددة ،وترتبط يف املقام األول بالعمل الطقويس ،و(الثانوية) التي تلك هي أقل

أمهية من حيث قيمتها ،فهي تقوم عىل سوء الفهم (مثل الصور والكلامت واألسامء)
بل هي تفسريات للتفسريات بعد أن فقدت اساس التقليد القديم (.)25-pp23:3

أقرت أمهية األساطري بشكل واضح من بدايات األنثروبولوجيا كتخصص

اكاديمي يف أواخر عقد  .1880وأصبح فصلها عن املعتقدات والطقوس معيارا يف

مجيع األعامل االثنوجرافية الرئيسة .ذكر مؤسس األنثروبولوجيا األمريكية ()F. Boas

أن عادات شعوب األصلية وطقوسهم ختتفي برسعة يف ضوء التقدم التكنولوجي

الضخم والتوسع االستعامري اهلائل .وهذا يؤدي إىل اختفاء دائم لليشء الذي عده
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( )Boasممث ً
ال لرتاث العامل كله .وكانت الطريقة الوحيدة للحفاظ عىل هذا الرتاث يف
الذهاب إىل امليدان وتسجيل رسديات األمريكيني  -بأكرب عدد ممكن.

كتب االستاذ ( )F. Boasجملدا ضخام حتت عنوان ضيق للغاية هو :ميثولوجيا

شعب تسيمشيان( )Tsimshian Mythology( )4الذي يعد واحدا من ابرز دراساته

اإلثنوغرافية لشعوب الساحل الغريب ،وهو إسهام يعد يف غاية االمهية لنظرية
االسطورة والتنظيم االجتامعي .دون وصفه االثنوغرايف يف جملد ضخم مكون من

( 1008صفحة) ويف غضون اثنى عرش عاما من بداية القرن العرشين اىل منتصف
العقد الثاين ،وقد صمم نواة جملداته لوصف وحتليل التقاليد الشفاهية هلذا الشعب.

حاول هذا الكتاب تقديم ملخص ألعراف جمتمع هنود ( )Tsimshianمن كولومبيا
الربيطانية .واستند هذا الكتاب إىل القصص التي مجعها من سكاهنا األصليني.

وحاول أيضا أن يميز بني األساطري واحلكايات ولكن دون نجاح يذكر ويف هناية
املطاف ،استقر للتوصل اىل تسوية ،واصفا موضوعة هذا الكتاب (سلسلة من

احلكايات) والتي تعد أساطريا عند الـ (.)Tsimshian

خص الصفحات ( )58-44للتعريف بالشعب من ناحية املوقع واالمتداد

وأصل التسمية وثقافتهم املادية ...ومن ( )113-58ألساطريهم وحكاياهتم
()legend

مناقشا أسطورة الغراب التي تصف أصوهلم وأصل الضوء وأصل

النار وأصل انحسارهم ووصف املعبود وسمك السلمون واحلرب والرياح...

ومن ( )339-113اىل االستمرارية بوصف األساطري املتعلقة بالشمس والقمر
واجلهات األربعة وحتول زوجة الصياد اىل قندس (كلب املاء) والصياد وزوجته
األرملة ومن ثم العنكبوت والبنت األرملة ...ويقسم الصفحات (-344

 )871اىل عدد من االجزاء والتي متثل خالصات او خواتم االساطري مثل زيارة
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االخوة للسامء وحماوراهتم والكانبالية واصلها وقصة عشرية الذئب وخيص اجلزء
الثاين لتقديم وصف حلكاياهتم الرسدية والثالث ملجتمعهم والرابع بالدراسة

املقارنة لألسطورة عندهم واخلامس بخالصة الدراسة املقارنة واألخري بقصص
أسطورية قصرية وضح فيها موضوع الذئاب والدب والنجوم واحلرب واالقزام

والطيور وقصة الروح يف املنام ...واختتم جملده باإلشارات واملراجع وامللخصات
واملخططات والرسومات التي انحرصت بني (.)1007-872

توصف أساطريهم باهنا حكايات مرت شفاهيا من جيل آلخر ،إذ إن أداوكس

( )Adaawxمتثل القصة التي تتعلق باألرواح احليوانية ويف مظهر برشي وترتبط عادة
بأصل األرض والناس عليه ،عىل النقيض من ذلك ،حكاية التاريخ او مغامرة

ماليسك ( )Maleskالتي غرضها الرتفيه اكثر من الرشح او التفسري (.)p5 :4

ولعب الغراب األسود دور ًا بارزا يف أساطري الشعوب األصلية لساحل الشامل

الغريب للمحيط اهلادي ،فالغراب يف أساطريهم هو اخلالق للعامل ولكنه يف الوقت
نفس هو اخلالق املحتال .إذ تشري واحدة من رسديات هذه الشعوب إىل قصة اخللق

( )Creation storyإذ كان يدرس عىل يد أبيه ليكون خالقا وقد كان غري ٍ
راض عن

هذا اخللق ،إذ خلق الكون ولكنه كان غري قادر عىل منحه الضوء واملاء ،وقد سمع
بان الضوء قد يكون موجودا بشكل خفي يف أرض بعيدة ،لذا قرر السفر اليه

ورسقته ،وعندما اكتشفه يف أرسة بمنزل تعيش فيه امرأة شابة مع أبيها ،بدأ بالعديد
من اخلدع اوهلا حتويل نفسه إىل بقعة صغرية من الرتاب وتسلل اىل مياه الرشب

الذي ابتلعته البنت لتصبح حامال وأنجبت مولودا غري عادي او طفال صعب
املراس نتيجة بكائه املستمر والذي يطلب فيه تلك الرزم التي تتدىل عىل احلائط

مناشدا مسها وما ان تم جلب واحدة من احلقائب من أجل اللعب هبا وهتدئته
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حتى تدحرجت عنه إحداها بعيدة وطافت بعيدا وتالشت من خالل ثقب املدخنة،

وصلت اىل السامء حتى تبعثرت وتشتتت نجوما عرب السامء .ورصخ الطفل مرة

اخرى ملنحه الرزمة االخرى التي كانت تتدىل عىل احلائط وايضا ابتعدت عنه لتطفو

وتصل السقف ثم عرب ثقب املدخنة النفراجها قمرا ،هذا من شأنه أن حيدث مرة
أخرى مع احلزمة الثالثة واألخرية ،والتي حلقت بعيدا ،وأصبحت أشعة الشمس.
بعد اخلدع التي قام هبا الغراب نجح يف حتقيق الضوء لكل العامل ،ثم طار بعيدا من

طريق ثقب املدخنة ( .)93-pp85:4وكرس االستاذ ( )B.Malinowskiعمله امليداين

يف مونوغرافات سكان جزر الرتوبرياند يف دراسته (بحارة غرب املحيط اهلادي).
خص أجزاء منها للتعامل مع األساطري والطقوس املرتبطة بفعالية الـ (كوال .)kula
معتقدا بأن األساطري متثل ميثاق ًا عملي ًا ( )Pragmatic Charterالذي هو جمموعة من

القواعد أو شفرات للسلوك ،التي متكن الوظائف االجتامعية للثقافة من أن تزدهر.
تلعب األسطورة دورا مهام عندما تطلب الطقوس ،واالحتفال ،والقاعدة

االجتامعية أو األخالقية تسويغا للقديم ،وللواقع ،وللمحرم .اذ سعى ()Malinowski

للتمييز بني ثالثة أنواع من احلكايات التي واجهها يف جزر الرتوبرياند .احلكايات

اخليالية واخلرافات ،التي قيل عنها إهنا من أجل التسلية وبوصفها الترصيح

االجتامعي املقصود لتلبية الطموح املجتمعي ،بخالف ذلك األسطورة التي هي
الواقع املعاش ،واهنا ليست رمزية ،ولكن التعبري املبارش عن مادة موضوعها،

وليست التفسري يف ارضاء االهتامم العلمي ،ولكن االنبعاث الرسدي لواقع البدائية
( .)p180:4حتى لو جاءت الطقوس أوال ،فان األساطري رضورية من أجل فهم

معنى الطقوس ووظيفتها احلقيقية .إذا فالطقوس تشكل جتديدا لألحداث ويمكن
أن حتدث يف واقع آخر ،أي اهنا الرضورية من أجل تقييم األفراد (واملجتمع أو

الثقافة نفسها) ضمن هذا الواقع.
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ميز ( )Malinowskiبني عدة أصناف من األساطري :تصف االوىل األحداث

القديمة التي وقعت عندما كانت األرض مأهولة العوامل ،وكانت تتعلق بأصل

الكائنات البرشية األوىل ،والعشائر ،والقرى ،وكذلك العالقة بني هذا العامل والعامل

املستقبيل .والثانية أساطري الثقافة التي تتعلق بالغول وأكلة حلوم البرش ،وكذلك
نحو الكائنات البرشية التي تقيم أعراف ًا حمددة واحتفاالت شعائرية .وتتعلق

باألحداث عندما تسكن الكائنات البرشية األرض بالفعل ،وعندما وضعت بالفعل
االعراف االجتامعية .وأدرجت أيضا قصصا عن بطل ثقافة الرتوبرياند .وأخريا،

أساطري الكائنات البرشية التي تظهر بشكل عادي فقط .أي الذين لدهيم صالحيات

استثنائية (السحر ،الذي هو عند ( )Malinowskiيرتبط ارتباطا وثيقا بالدين) وتلك

القصص التي تصف أصول السحر أو مصادره ،والزوارق اخلاطفة او الطائرة،
وكذلك بعض أساطري الـ (كوال) .ويضيف ان العديد من األساطري تقع ضمن اثنني

أو حتى كل من هذه الفئات ( .)185-pp182:4والفروق بينهام ليست دائام واضحة.

فالقوة الرئيسة التي تقف وراء حياة الرتورياند هي القصور الذايت لألعراف .وقد

خلص ( )Malinowskiإىل القول إن املايض هو أكثر أمهية من احلارض .وان قصص
املايض متتلك أيضا عنرص العاملية(اجلميع يعرفهم واجلميع يتحدث عنهم) وهذا

يسهم بوظيفة معيارية لألساطري (.)p187:5

ويعد األستاذ  .)Kluckhohn( Kواحدا من علامء األنثروبولوجيا األوائل الذين

حاولوا توضيح العالقة بني األساطري والطقوس .اذ ناقشت مقالته الصادرة عام

(1939أساطري وطقوس :نظرية عامة) بالتفصيل العالقة بني الطقوس واألساطري،
معرتفا فيها بشكل واضح مدى استفادته من التحليل النفيس السيام عند (Reik and

 )Freudوقد اشار إىل ان توظيف تفسريات التحليل النفيس ليس من قبيل الصدفة،

بل كان مهتام جدا هبا وباختالف رشوحاهتا ،والتي كان يعتقد أهنا قد أمهلت يف
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األبحاث األنثروبولوجية السابقة .وموضحا أيضا الصعوبات التي تواجه عملية

إجراء متييز واضح بني األساطري واخلرافات وحكايات اجلان .عرف األسطورة بأهنا
حكاية مقدسة ( ،)P47 :6ولكن وجد أن تعريفه هذا غري ٍ
مرض بسبب نقص أو فقدان

املزامنة مع الطقوس .اي أن هناك ثقافات تتزامن فيها األساطري والطقوس مثل

القداس املسيحي ،وإىل ثقافات (وهنا التفت اىل جتربته امليدانية الواسعة النطاق بني

أفراد قبيلة النافاهو والبويبلوس) التي ال تفعل ذلك .وأن السؤال أسبقية االحتفالية
أو امليثيولوجيا بال معنى حاله حال األسئلة التي من نموذج أسبقية الدجاجة أو

البيضة ( .)P54:6اليشء املهم حقا هو متييز الرتابط املعقد لألسطورة (والذي هو

أحد أشكال األيديولوجيا) مع طقوس وأشكال عديدة أخرى للسلوك .وجنبا إىل
جنب مع أساتذته ( ،)Boas and Benedictعارض أيا من العموميات الكبرية أو
البيانات املبسطة .اذ ليس هناك طريقة عملية لتحديد أولوية واحدة أو أخرى ،ولكن

يمكن للمرء أن ينظر فقط يف االجتاه العام ضمن ثقافة معينة ،وسيعتمد هذا االجتاه

عىل عدد من السامت الثقافية اخلاصة ،وكذلك عىل الردود الفردية هلذه السامت (:6

 .)P70يف النهاية ،ظل ( )Kluckhohnبالقرب من نظريات علم النفس املتأثر هبا ،ألنه

خيلص إىل أن االساطري والطقوس هي تسهيل لتكيف الفرد مع جمتمعه .فلدهيام
أساس نفيس مشرتك ،وإىل حد ما إهنام فوق الفردية .كالمها منتجات ثقافية ،وجزء

من الوراثة االجتامعية للمجتمع (.)P79 :6

تم تطوير فكرة األسطورة والطقوس بوصفها نتاجات ثقافية من ()E. Leach

الذي حدد الطقوس من وجهة نظره عىل أهنا نسق للتواصل الرمزي .أي اإلمكانية

يف املالحظة .إذ حاول يف هذه املنهجية التوفيق بني وجهات النظر املتباينة التي
سبقته .واحلل ،يف رأيه ،انه ينبغي النظر للطقوس عىل اهنا يشء متصل بتقنية متاما

كاملقدس الذي هو متصل باملدنس .فوجهات النظر االنثروبولوجية السابقة (يقصد
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هبا كل من  )Durkheim، Mauss، and Malinowskiال تشري اىل أنواع الفعل ولكن
اىل جوانب تقريبية ألي صنف من الفعل .فالطقوس هي تعبري رمزي يقول شيئا عن

األفراد املشاركني يف الفعل .وان األسطورة يف مصطلحايت هي النظرية للطقوس

فاألسطورة تعني الطقوس ،والطقوس تعني األسطورة ،فهام واحد واحدامها مثيل
لآلخر ( .)p13:7ويف هذا املعنى ،ختطى بوعي بعيدا عام كان يعد أن يكون املذهب

الكالسيكي يف األنثروبولوجيا االجتامعية (الربيطانية)( )5التي ادعت بان األسطورة

والطقوس مها كيانات منفصلة من الناحية املفاهيمية ،تديم بعضها بعض ًا باالعتامد

الوظيفي املتبادل ،فالطقوس هي املمرسحة لألسطورة ،واألسطورة هي املرسوم
أو امليثاق للطقوس ،وكام أراها (والكالم لألستاذ  )Leachمن اهنا التعبري باأللفاظ
حاهلا حال الطقوس التي هي التعبري بالعمل كالمها يقول اليشء نفسه .وان طلب

أسئلة عن حمتوى املعتقد عىل انه غري متضمن يف حمتوى الطقوس هو كالم مبتذل

( .)14-pp13:7يمثل هذا املوقف قطيعة جذرية مع الوظيفية ،وخطوة مهمة نحو

التفسريات البنيوية لألسطورة .أي أن األساطري ليست سوى طريقة واحدة لوصف

أنواع معينة من السلوك البرشي .وعالوة عىل ذلك ،يمكن أن يفهم الفعل الطقويس
واملعتقد عىل حد سواء عىل أهنام صور رمزية تكشف عن النظام االجتامعي .وهذا

ممكن ألن الطقوس يف سياقاهتا الثقافية هي دائام أنامط رموز ،وهلا البناء نفسه

من نمط آخر من الرموز ،التي تتألف من عبارات ومصطلحات فنية يستنبطها
األنثروبولوجي من أجل تفسريها ،ويتم املصادقة عليه اجتامعيا ،اذ هي نسق لطقس
ديني خاص بالعالقات بني األفراد واجلامعات .ورغم أن هذا النسق غري معرتف به

عمليا دائام ،فانه جيب تذكري أفراد املجتمع بالبنية األساسية التي توفر اإلطار جلميع
األنشطة االجتامعية .ميز ( )Leachبني ثالثة أنواع من السلوك :التقني العقالين (اي

املوجهة نحو هنايات حمددة ،عندما حيكم وفقا ملقاييس ثابتة ،وعندما يفيض اىل نتائج
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بطريقة ميكانيكية) والتواصيل (أي جزء من النظام الذي ينقل املعلومات من خالل

الرموز الثقافية) والنوع السحري (أي كفايته من حيث االصطالح الثقايف) .وقد
عد النوعني األخريين طقوس ًا .وهكذا ،من جهته ،قد قدم انفراجة كبرية بعدم متييز
السلوكيات اللفظية من غري اللفظية منها .ونتيجة لذلك ،أغلق الفجوة بني الطقوس

واالسطورة أي تقليل التمييز بني األسطورة والطقوس .وأصبح ابتكار ًا رئيس ًا :فإذا
كانت الطقوس مركبة من كلامت وأفعال وان النطق للكلامت كان سابقا طقسا .لذا
أصبحت الطقوس اللغة املكثفة ،وأصبح البدائي رج ً
ال عبقري ًا وإبداعي ًا.

يف عام  ،1955أعلن األستاذ ( )L. Straussيف مقالة رائعة موسومة بـ (الدراسة

البنيوية لألسطورة) قدوم البنيوية إىل الدراسة األنثروبولوجية ،وتقريبا يف الوقت

نفسه الذي ناقش ( )Leachفيه االساطري ،ولكن بشكل أكثر وضوحا وأكثر رصاحة
من ذلك بكثري ،وقال :إنه ينبغي لنا االنتقال مبارشة من التناقضات الظاهرة التي

تشكل األساطري .لذا ميز ( )Straussاألساطري بوصفها تواصال .وأقر االرتباط اجليل

بني األساطري واللغة (بحكم قابليتها بالتعبري عن االساطري) .عىل غرار اللغوي

السويرسي ( )de Saussureفضال عن

()Trubetzkoy، Jakobson and Hjelmslev

وميز نظام ًا آخر هو العالمات االيامئية او غري اللفظية التي يمكن أن تفرس االساطري

بطريقة مماثلة كاللغة ،ويضيف بان األسطورة متاما مثل اللغة ،تتألف من وحدات

تأسيسية ،وهذه الوحدات تفرتض مسبقا (تقيض ضمنا) وجود الوحدات
املتشكلة يف اللغة عند حتليلها عىل مستويات أخرى وهي الصوتيات والوحدات

الرصفية والدالالت ( .)p211:8وقد دعا هذه الوحدات بامليثامت (النواة االساسية

لألسطورة  .)mythemesومن خالل التحليل لعالقات امليثامت املختلفة (التي

يبقى بناؤها يف الالوعي) نستطيع فهم معنى األسطورة .والفهم هبذه الطريقة هو انه

يمكن للمرء أن يقول إن األسطورة ،ينبغي أن تكون بمثابة سد الفجوة بني املنظور

212

املتزامن واملتعاقب .قدم

()Strauss

ثالث طرق لتحليل األسطورة :من حيث

اخلاصية القابلة لالنعكاس أو غري القابلة لالنعكاس لوجود التعاقبات فيها ،ومن

حيث معايري املبادلة ،وأخريا عد األسطورة بوصفها طقوس الفكر خاضعة لالجتاه
الذي يف بعض نواحيه طبيعي ويظهر من التحليل ملا هو بعني االعتبار طقسا بوصفه

املعمول به .توفر هذه الطريقة (الثالثة) قابلية التحقق من قيمة النتائج التي حصل
عليها النوعان األوليان ()212-pp211:8

وأشار إىل حقيقة أنه يف كثري من احلاالت (عندما كان يعمل أول املقام مع مواد

اهلنود احلمر ومعظمهم من هنود البيبلو والباوين) ليس هناك دليل عىل الرتابط

بني األسطورة والطقوس .أي ليس هناك أسطورة كامنة وراء الطقوس ،وعندما

تكون قاعدة األساطري موجودة ،فإهنا حتمل عادة عىل تفاصيل الطقوس التي تظهر

ثانوية أو زائدة .ومع ذلك ،فاألسطورة والطقوس ال يعكس بعضها بعضا ،فإهنام
غالبا ما يكمل كل منهام الطرف اآلخر ،وأهنام بمقارنتهام يمكن للمرء أن يصوغ
فرضيات حول طبيعة االسرتاتيجيات الفكرية الثابتة أنموذجيا للثقافة قيد الدرس

( .)p204 :8وأفاد ( )Straussمن أن احلفاظ والدفاع عن انقسام األساطري مقابل

الطقوس واملطالبة بإجراء دراسة منفصلة عىل حد سواء ،جيعل من األساطري مدخال
مهام للعقل البرشي .واذا كانت الطقوس منحدرة إىل سن أو ترشيع اإليامءات

والتالعب يف الكائنات فإن التفسري الفعيل للطقوس قد أصبح جزءا من امليثولوجيا.

األساطري والطقوس عالمة عىل التناقض الكامن يف حالة اإلنسان بني خضوعني
اثنني ال مفر منها :اما للمعيشة واما للتفكري .فاذا كانت الطقوس جزءا من األول؛

فان االساطري جزء من الثاين .كان للطقوس ميثولوجيا ضمنية(أساطري وقصص
لثقافة معينة)جتلت يف التفاسري ،ولكن يف حالتها النقية ستفقد تقارهبا مع اللغة.

وستكون األسطورة الشاملة ،والتفكري الكيل ،واملتفوقة عىل الطقوس التي تتعلق
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باملامرسة فقط .وكانت النتيجة املتناقضة هلذا االنفصال حتت رداء جديد ،فاالنقسام
القديم بني العالقات االجتامعية والتصويرات او التمثيالت عاودت الظهور مرة

أخرى .اذ ارتبطت األساطري مع التصويرات والطقوس مع العالقات االجتامعية
االمربيقية .الغريب ،حتى املنافسون املعارصون للبنيوية قد أسهموا يف صك قياس

ينص عىل أن (األساطري=التصويرات)(.)6

آراء نقدية
بدأ علامء االنثروبولوجيا بمنهج خمتلف عند دراسة األسطورة يف القرن

العرشين .وقد خرس االتصال بني األسطورة والطقوس وسيادة واحد أو آخر أمهيته
(ويستحق البنيويون الفضل يف ذلك) .وال تزال العالقة بني األسطورة والطقوس

موضع خالف .بل ما يزال كثري من العلامء (افرتاضا) يعتقد أنه ينبغي دراسة واحدة

أو عىل األقل يف مدى التعلق باألخرى.
وفقا لـ

(Cohen

 )P.فأن حقيقة األساطري هي رسديات ذات أمهية قصوى.

يدركها الراوي بوصفها نظاما للعالقة بني احلارض واملايض .هذه العالقة هي
يف األساس واحدة ثابتة وأحادي اجلانب .كلام كان ذلك رضوريا (أو ببساطة

مرحية)جيري التذكري باملايض .احلجة هنا ختتلف بعض اليشء عن تلك التي قدمها
( ،)Eliadeالذي اعتقد أن املايض جيري باستمرار لتمثل دورا يف احلارض بالعديد من

التعديالت ،ولكن مع بقاء البنية األساسية نفسها .ومع ذلك ،تستند حجة ()Cohen

اىل حد ما عىل التجربة للتقليد الكالسيكي الغريب .والتحليل املعتمد عىل نوع

آخر من التقليد عىل سبيل املثال ،باحث من أمريكا الوسطى كـ()A. Boskovic( )7

سوف يسفر عن نتائج خمتلفة ،مع شواهد كل من كيان املايض الراسية يف املستقبل،
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واملستقبل يف الوقت احلارض .من أجل حتقيق أي فهم ألساطري ثقافة معينة أو جمتمع،
فمن الرضوري أن نأخذ مستهل الرسد باعتبار األساطري يف املقام األول رسديات

وثقافة حمددة بطبيعة احلال ،واىل توظيف مجيع عنارص حتليل الرسديات اىل حتليل

األساطري .هذا النوع من املنهجية خضع لنقاشات وانتقادات من األنثروبولوجي
السويدي ( )G. Aijmerالذي يعد األسطورة كالطقوس املنقولة او املحولة إىل جمال
اللفظة احلياتية ،حيث قد تتطور اىل مزيد من اخليال والدراما .لذلك ،إذا كنا نود أن

نفهم األسطورة وما حوهلا جيب أن نعامل األساطري بوصفها طقوسا(.)8

األساطري هي قصص (حكايات تقليدية) تشرتك ببعض ميزات الرسد مع

العديد من األنواع األخرى من القصص .دائام يتم تسجيل األسطورة باعتبارها قصة

بطريقة معينة ،كالرسد ،ومن ثم حتريرها بطريقة معينة .هذه العملية من (التحرير)من
األمهية بمكان ،ألهنا تعني أيضا حتويل األساطري بطريقة أخرى (الناقل أو اللغة) ال

يمكن جتنبها ،ولكن ينبغي أن نضع يف اعتبارنا دائام هذه الوظيفة الوسيطة التي تنجز

من األنثروبولوجي/اإلثنوغرايف .تم إجراء حماولة حديثة نسبيا عىل غرار صيغة

الرسد اللغوية أو التعبريية من ( )G. Urbanقائال :بإنه عىل علامء األنثروبولوجيا ،إذا

ما أرادوا فهم الثقافة فإنه جيب فهم خصائص اخلطاب الذي جيعله جذابا او ساحرا.
ويرى األسطورة بوصفها شكال من أشكال اخلطاب الشفاهي .وليس من الواضح

(عىل املستوى الداليل) دائام كيف وبأي طريقة ان أساطري حمددة ختتلف عن غريها
من صور او اشكال اخلطاب(.)9
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 ...اخلامتة ...
انقسم علامء األنثروبولوجيا فيام بينهم نظريا عند دراسة األسطورة ومدى

عالقتها الطقوس ،اذ اجته الفريق االول نحو تقديم الطقوس عىل األسطورة بداعي

أن األفعال تسبق االفكار ويعد االستاذ

()R. Smith

خري من مثل هذا االجتاه.

واجته الفريق الثاين نحو عد األساطري والطقوس شيئا واحدا اي ان الطقوس هي

األساطري وان األساطري هي الطقوس ويعد االستاذ ( )E. Leachاملنظر هلذا االجتاه،

واخذ الفريق الثالث عىل عاتقه فصل األساطري عن الطقوس ولكن ال يعني أن
هذا الفصل قطعي متاما اذ قد تتضمن األساطري شيئا من الطقوس او العكس ويعد

األستاذ ( )L. Straussافضل من ناب عن هذا االجتاه ،واجته الفريق الرابع اىل ان عملية

الفصل بني االساطري والطقوس او اسبقية احدمها عىل االخر هي مثل التساؤل
املتعلق بجدلية البيضة والدجاجة وقد تزعم هذا االجتاه االستاذ (.)K. Kluckhohn

لقد انصب جهد البحث نحو تسليط الضوء عىل أبرز التوجهات النظرية

املهتمة بدراسة االسطورة يف حقل األنثروبولوجيا الثقافية موضحا أهم االفكار
والتصورات واآلراء التي أسهمت يف إثراء املعرفة االكاديمية للعلم ،ومدى امكانية

االنثروبولوجيني عىل تقديم تفسريات ملظاهر السلوك التي تشهدها الثقافات

باختالفها وتعددها السيام باملوضوعات املتعلقة باألسطورة.

 .1يتجه البحث نحو كتابة أسامء االعالم غري العربية باللغة االنكليزية تالفيا إلشكاالت التقابل
اللفظي.
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.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9

االرقام الواردة يف التعريف منقولة نصا وفقا لورودها يف املصدر.
النسب والزواج يف بالد العرب قبل اإلسالم ،كمربدج .1885
(السكان األصليني يف ساحل شامل غرب املحيط اهلادي)
يعد االستاذ ( )E.Leachمن ابرز املهتمني بتنظريات املدرسة االنثروبولوجية الفرنسية عند
االستاذ ( )L.Straussوعمل جاهدا عىل توظيف التوجهات البنيوية (الفرنسية) يف املدرسة
الربيطانية ،من خالل رشوحاته املتميزة وعىل مدى اكثر من عقدين.
القياس بالصياغة اآلتية ( )myths=representationsحيث ان التصويرات او التمثيالت
هي خمزون من القيم واألفكار ،واملعتقدات واملامرسات التي يتم مشاركتها بني أعضاء
املجموعات واملجتمعات املحلية وهذا يعني أهنا اإلنابة أو الوصف حلال معني قد يظهر
بصيغة فعاليات او تطبيقات طقوسية ممثلة ألعضائها املشاركني.
الكسندر بوسكوفك صاحب كتاب معنى اساطري املايا عام .1989
نرش ( )G. Aijmerمقالة حتت عنوان (الطبيعة الثقافية للطقوس واالساطري) هناية عقد
الثامنينات من القرن املايض وحتديدا عام 1987حماوال فيها بيان املعاين الثقافية للرموز
املتضمنة يف النصوص االسطورية الرسدية.
قدم ( )G. Urbanكتابا عام 1991عن ارتكاز منهجية حتليل اخلطاب عىل الثقافة اذ يعرف
اخلطابات باهنا الوسيلة التي حتتفظ باملايض عىل قيد احلياة يف الوقت احلارض ،من طريق وسائل
الثقافة التي تعمل عىل صيانتها وعىل الرغم من أنه قد عرض أمثلة متعددة من التحليالت
الصورية السائدة يف التقليد الصوري/البنيوي وإرصاره عىل املعارضات الثنائية التي مل تكن
مقنعة جدا عند اغلب املختصني .فضال عن حقيقة كتابه املعني بأساطري وطقوس أمريكا
اجلنوبية املحلية فانه مل يوجه حماوالته لتعريف الطقوس ،أو مكاهنا املحدد داخل اخلطابات
التي قيد التحليل .موضحا أن هناك احتامال من أن فعل الكالم نفسه (عندما تكون النتيجة
النهائية هي االسطورة) هو يف حد ذاته يعترب شكال من أشكال الطقوس ،ولكنه مل يتوسع يف
هذا التحليل.
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