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چکيده
عناصر مشترک در فرهنگ و ادبيات ملل مختلف فراوان دیده میشود که یافت و تحليل
دالیل آن ،کمک میکند تا در صورت لزوم ،زمينههای اشتراک و نزدیکی فرهنگها
تقویت شود .یکی از شباهتهای موجود در ادبيات فارسی و ادبيات دیگر ملل ،ضور
کودکانی است که بنا به دالیلی ،از خانه طرد میشوند و در نهایت ،اغلب آنها به خانه
بازمیگردند و در شرایط و موقعيتی بهتر قرار میگيرند .درشاهنامه ،شخصيتهایی چون
کیقباد ،زال و ...بنا به دالیلی مورد نفرت قرارگرفته و طرد میشوند؛ اما این کودکان
پس از پشت سرنهادن حوادثی ،به قدرت و قهرمانی میرسند .در متون حماسی-اساطيری
جهان نيز داستانهایی وجود دارد که بنمایهی آن ،طرد کودک از خانواده است .همهی
این کودکان ،پس از دورشدن از زادگاه و پس از طی مراحلی دشوار و گذر از موانعی،
به بلوغ میرسند و شایستهی عنوان قهرمانی یا پادشاهی میشوند.با تحليلی ساختاری
مشخص میشود که این داستانها از الگویی واحد پیروی میکنند و دارای اجزا و
عناصری مشترک ،مانند قدرت طردکننده ،کودک طردشده ،ابزار دورکردن ،مکان تبعيد،
مانع و حایل ،شخصنجاتدهنده و در نهایت ،سرنوشت محتوم هستند .در این داستانها
گسيل کنندگان ،کسانی هستند که از وجود این کودکان ،ترس و تنفر دارند .در واقع،
دو سبب اصلی که موجب میگردد تا این کودکان در طبيعت رها گردند ،نخست ترس
شخص گسيل کننده از حوادث احتمالی آینده و دیگر ،نفرت پدر و مادر از فرزندان ،به
دليل وجود نقص یا ناخواسته بودن است.
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 .1مقدمه
طردشدگی از خانواده یا وطن ،موضوعی است کهن که از گذشتههاي اساطیري تا عصر
حاضر ،به فراوانی دیده میشود .این مسأله هرچند امروزه در جایگاه یک بحران اجتماعی،
در حوزهي جامعهشناسی مورد مطالعه ،ریشهیابی و درمان قرارمیگیرد ،اگر نگاهی به
پیشینه آن انداخته شود ،بررسی آن از شکل یک بحران اجتماعی فراتررفته ،در حیطهي
تحلیل ادبی ،روانشناسی و اسطورهاي قرار میگیرد .تحلیل ادبی به دلیل قرارداشتن این
داستانها در متون ادبی و بررسی اسطورهاي ،بنا به کشیده شدن زمان بسیاري از این
داستانها در دورههاي ماقبل تاریخ است؛ بررسی روانشناسی آنها بدان دلیل است که
بیشتر ساختهي ذهن انسان است و اگر هم واقعیتی تاریخی داشته باشند ،چنان در گذر
زمان ،ماهیت واقعی خود را از دست داده و با الگوهاي ذهنی سازگار شدهاند که به
داستان هاي صرفا ذهنی ،شبیه شده و به همین دلیل از یک الگوي واحد ذهنی تبعیت
میکنند .اگر در تحلیلهاي اسطورهاي بتوان به الگوهایی واحد دست یافت ،میتوان مدعی
شد که به بخشی از کارکرد ذهنی بشر دست یافته و نتیجه را میتوان به مسایل جاري و
امروزي نیز تسري داد.
باید یادآورشد که با مطالعه و بررسی منابع فارسی موجود درباره اساطیر جهان ،فقط
همین چند داستان مذکور در مقاله در رابطه با کودکان طرد شده ،یافت شد .این نکته در
مورد شمار منابع ذکر شده در پایان مقاله نیز قابل یادآوري است که منابع مطالعه شده
براي تألیف مقاله محدود به همین تعداد منابع ذکر شده نیست و تقریبا همه کتب اساطیري
فارسی و ترجمه شده به زبان فارسی ،مطالعه و بررسی شده و چون موردي در آن منابع
دیده نشد ،منابع مطالعه شده غیر ارجاعی (منابع غیرمستقیم) ذکر نشده و فقط به ذکر
منابع مورد استناد در متن مقاله (منابع مستقیم) بسنده شدهاست.
از جمله مسایل مشترک که بنمایهداستانهاي فراوان اسطورهاي قرار گرفتهاست،
میتوان به طرد شدن فرزندان (اغلب پسر) از خانواده و مورد بیمهري پدر قرار گرفتن
و دالیل آن اشاره کرد .نخستین کوششهاي علمی براي تبیین این طردشدگی و تنفر بین
پدر و پسر را میتوان به «فروید» ( )freudنسبت داد .وي با محور قرار دادن یکی از
نمایشنامههاي قدیمی یونان که خود ،ریشهاي در اسطورهاي دارد به نام اودیپ شهریار
که سرگذشت شخصی به نام اودیپ ( )Oedipusاست و مطالعه بیماران زمان خود،
تالش در تبیین این دوري بین پدر و پسر دارد .وي با استناد به این اسطوره ،ریشهي این
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تنفر را در رقابت جنسی پدر و پسر میداند(فروید)142-141 :1357،؛ اما نگاهی چند
جانبه به این داستانها نشان میدهد که دلیل این تنفر ،تنها عقدههاي جنسی نیست؛ بلکه
در وراي این داستانها ،ساختارهاي ذهنی و الگوهاي واحدي نهفته است؛ هرچند این
الگوهاي ذهنی نیز نمیتوانند رقابت جنسی را نفی کنند ،قطعیت آن را زیر سوال می برند.
بنابراین در این مقاله پس از مطالعهي منابع اسطورهاي موجود ،داستانهاي کودکان
طردشده ،استخراج و ضمن مقایسه با شاهنامه و تجزیهي ساختاري آنها ،الگوهاي موجود
در آنها یافت شدهاست .پس از استخراج الگوهاي موجود ،با تطبیق آنها مشخص گردید
که نقاط اشتراک و اختالفشان چیست و آیا میتوان یک طرح و الگوي واحد براي همهي
این داستان ها در نظر گرفت؟ که صورت داشتن یک طرح مشترک ،آن طرح میتواند به
عنوان کهن الگو قلمداد شود.
براي انجام این پژوهش صرف نظر از الگوهاي ارائه شده از طرف «والدیمیر پراپ»،
( )Vladimir Propفقطاز روش ساختارگرایی ( )Structuralismوي کمک گرفته
شدهاست؛ بدین معنی که در روش تجزیهي داستان به عناصر سازنده ،از شیوهي تجزیهي
ساختاري وي تبعیت شده؛ ولی از آنجا که داستانهاي مورد تجزیهي پراپ ،افسانههاي
پریان و سیاست و داستانهاي مورد مطالعهي این مقاله ،قصههاي اسطورهاي کودکان
طردشده؛ خویشکاريهاي یافتشده و پیشنهادي پراپ را عینا نمیتوان دربارهي این
داستانهاي اسطورهاي اعمال کرد و در مواردي که همانندي در خویشکاري وجود داشته
باشد ،بدان اشاره و از اصطالحات وي استفاده شدهاست؛ اما نه لزوما همهي
خویشکاريها؛ چون ساختارگرایی پس از پراپ ،جداي از الگوهاي وي که حاصل
مطالعهي افسانههاي پریان است ،به شکل روشی در تجزیهي عناصر یک موضوع ،مورد
استقبال پژوهشگران بسیاري از شاخههاي علوم انسانی از جمله ادبیات ،روانشناسی،
جامعهشناسی ،زبانشناسی و  ...قرار گرفت .ساختارگرایی درواقع «دریافت ساخت یا
بنیاد اصلی داستان است؛ یعنی تقابل بین فاعل یا شیء یا جستوجوي گمشده از سوي
شخصیت داستانی( ».شریفی )765 :1391 ،به همین دلیل در این مقاله ،ضمن بهرهبردن
از روش تجزیهي ساختاري ،داستانها به کوچکترین عناصر سازنده تجزیه شدهاند.
در روش ساختارگرایی« ،قدم اول شناخت و تعریف کوچکترین واحدها است .وقتی
کوچک ترین واحدها جدا و تعریف شدند ،قدم بعدي در تجزیه و تحلیل ساختاري،
بررسی روابط متقابل این واحدها و راههاي ترکیب آنها با یکدیگر است( ».پراپ:1392 ،
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هشت) به همین دلیل روش تجزیه و تحلیل ساختاري اسطورهها ،مطالعه آنها را علمی و
تا حد چشمگیري به تحلیلهاي تجربی نزدیک میکند؛ چون «یکی از محسنات تجزیه و
تحلیل ساختاري آن است که همیشه آزمونپذیر است و میتوان از لحاظ تجربی ،درستی
و نادرستی آن را نشان داد( ».همان :هشت) بر اساس این روش ،داستانهاي کودکان
طردشده ،به اجزاي ساختاري تجزیه شدهاند تا از طریق این تجزیه بتوان به دنبال الگوي
واحدي در آنها بود .در صورت اثبات و وجود چنین الگوهایی میتوان آن را از
ساختارهاي فطري بشر به شمار آورد« .لوي استروس»( )Levi Straussدر این زمینه با
تاکید میگوید« :من مدعیام که میتوانم نشان دهم که انسان اسطوره را نمیاندیشد ،بلکه
اسطوره در ذهن او عمل میکند؛ بیآنکه وي از آن آگاه باشد و این بیشباهت به سخن
یونگ نیست که می گوید ذهنیت انسان بدوي از ذهنیت انسان متمدن متفاوت است؛ بدان
دلیل که در انسان بدوي هنوز اندیشیدن آگاهانه پدید نیامدهاست .انسان بدوي ،آگاهانه
نمیاندیشد؛ بلکه اندیشهها در او پدیدار میشوند؛ مثل آن است که چیزي در او میاندیشد
و مانند لوي استروس ادعا میکند که ذهن انسان بدوي اسطوره را نمیآفریند؛ بلکه آن را
تجربه میکند( ».همان :ده) با توجه به سخن یونگ و استروس تجزیه و تحلیل ساختاري
اساطیر و دست یافتن به الگوهاي واحد موجود در آنها براي پی بردن به کنشها و
الگوهاي ذهنی بشر امري ارزشمند و راهگشا است و «انتقال فکري از "اسطوره به عنوان
منشور" به "اسطوره به عنوان مدل و نمونه" بدون تردید یکی از نتایج مهم تجزیه و
تحلیل ساختاري است( ».همان)9 :
تاکنون بر اساس دیدگاه ساختارگرایی ،پژوهشهاي فراوانی به صورت کتاب و
پایاننامه و مقاله نوشته شدهاست که عمدهترین آنها عبارتند از :مقالههاي «تحلیل
ساختاري قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوي پراپ» از نقابی و قربانی ()1391؛ «ساختار
داستانهاي شیخ اشراق بر اساس الگوي پراپ» ازآتشسودا و صادقی ( )1391و همچنین
مقاله «شکلشناسی سه داستان از گرشاسبنامه بر بنیاد نظریه پراپ» از کوپا و رفیعی
سخایی ( .)1389همچنین پایاننامههاي بررسی داستانهاي کوتاه غالمحسین ساعدي از
دیدگاه ریختشناسی پراپ (آبادیان)1390:؛ بررسی ساختار روایی داستانهاي مثنوي بر
اساس نظریهي پراپ و کریماس (منتظرپناه )1390 :و کتاب ریختشناسی قصههاي
اساطیري و پهلوانی شاهنامه فردوسی بر اساس روش والدیمیر پراپ (جاللیپور)1389 :؛
نشانهشناسی هفتپیکر نظامی بر اساس ریختشناسی والدیمیر پراپ (قاسمی دهقی:
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 )1394و  . ...بررسی آثار یادشده نشان میدهد که در مورد موضوع این پژوهش ،یعنی
کودکان طردشده و طردشدگی ،مطالعه خاصی انجام نشده و این موضوع ارزش واکاوي
بیشتري دارد.
 .2بررسی ساختار اساطير ملل بر اساس الگوی پراپ
در اساطیر چند ملت به مواردي از راندهشدگی کودک از خانه برمیخوریم که در ادامه
نمونههاي آن ذکر شده است:
 .1 .2کودکان طرد شده در شاهنامه و اسطورههای ایران
در شاهنامه شمار چندي از کودکان بنا به دالیلی مورد تنفر قرارمیگیرند و از خانواده یا
وطن رانده میشوند؛ از جمله :کیقباد ،داراب ،زال و فریدون.
کیقباد« :در اساطیر ایرانی بنا به روایتی ،کیقباد را در زمان کودکی در پارچه میپیچند
و در تابوتی روي آب رها میکنند .زو ،پسر تهماسب ،آن بچهي لزران و ناتوان را که در
شرف هالک شدن بود ،بر روي رود میبیند و او را از آب میگیرد( ».پورداوود،1377 ،
ج )223 :2بر اساس این روایت ،کیقباد در خانهي زو پرورش یافته و با نجاتدهندهي
خود ،نسبت پسرخواندگی دارد .سرانجام پس از مرگ گرشاسب ،رستم به البرزکوه میرود
و کیقباد را براي مسند پادشاهی ایران به پایتخت میآورد.
زال :سام از یکی از زنان حرمسراي خود ،صاحب فرزندي شد .کودک چهرهاي
همچون گل سرخ داشت؛ اما موي سر و اندامش سپید بود:
ولیکن همه موي بودش سپید
 ...به چهره چنان بود تابنده شید
نکردند یک هفته بر سام یـاد
پسر چون ز مادر بر آنگونه زاد
(فردوسی ،1388 ،ج)138 :1
تا یک هفته سام را از زادن کودک با خبر نکردند .سام پس از دیدن کودک ،از ترس
سرزنش بدخواهان ،دستور داد کودک را در دامنهي کوه البرز که سیمرغ بر فراز آن آشیانه
داشت ،رها کنند .سیمرغ او را با خود به آشیانه برد تا فرزندانش از گوشتش تغذیه کنند.
یزدان ،مهر کودک را در دل سیمرغ انداخت« :آوایی از نهانخانهي غیب به گوش او
میرسد که کودک را نگه دار باش ...زیرا از نسل او مردي باید به جهان بیاید که پشت و
پناه ایران و نگهبان تاج و تخت شاهان باشد( ».دبیرسیاقی )39 :1389 ،سام پس از خبردار
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شدن با سپاهی به دامنهي البرزکوه رفت و جوانی را با اندام تنومند ،در البرزکوه دید.
سیمرغ زال را به نزد سام آورد و پري از پرهاي خود را به او داد( .همان)41-40 :
فریدون :شبی ضحاک به خواب دید ،جوانی دلیر با گرزي بر سر و روي او کوفت.
منجمان خواب او را اینگونه تعبیر کردند که کودکی به نام فریدون به دنیا خواهد آمد و
تو را در کوه دماوند به بند خواهد کرد .به همین سبب ضحاک دستور کشتن کودکان
نورسیده را صادر کرد .چون فرانک ،فریدون را به دنیا آورد ،از ترس ضحاک و ماموران
او ،کودک را به مرغزاري برد تا گاو برمایه او را پرورش دهد( .همان)28-9 :
خروشـــ ید و بار ید خون بر ک نار
...بــه پ یش ن گ هبــان آن مر غزار
ز مــن روزگــاري بــه زنــهــار دار
بدو گ فت کاین کودک شـــیرخوار
هشــــیــوار بــیــدار زنــهــارگــیــر
...ســه ســالش همیداد زان گاو شــیر
(فردوسی ،1388 ،ج)58 :1
آنچه سبب سفر فریدون به مرغزار و کوه البرز شد ،خطري بود که از سوي ضحاک
او را تهدید میکرد .روشن است ،چنانچه مادر فریدون فرزندش را به مرغزار و البرزکوه
نمیبرد ،کودک به دست ضحاک کشته میشد .ویژگی دیگري که در این داستان دیده
می شود ،پرورش فریدون با شیر گاو برمایه است .فریدون مانند دیگر کودکانی که در
طبیعت رها شدهاند ،رشد میکند و بزرگ میشود و بر مسند پادشاهی تکیه میزند.
داراب :داراب فرزند هماي و بهمن است .بهمن هنگام مرگ ،وصیت میکند تا زمان
به دنیا آمدن فرزندش ،هماي بر تخت پادشاهی بنشیند و حکمرانی کند .چون کودک به
دنیا میآید ،هماي که دلبسته قدرت و مقام شده ،از مردن کودک خبر میدهد و پنهانی
کودک را به دایهاي میسپارد و چون هشت ماهه میشود ،با مقداري گنج و زر در صندوقی
میگذارد و او را به آب رود میسپارد .صندوق حامل کودک را گازري مییابد و از زر،
باغ و خانهاي میخرد و کودک را پرورش میدهد و نام او را «داراب» میگذارد .داراب
در بزرگسالی در جنگ ایران و روم ،به سپاه ایران میپیوندد و با هنرنمایی او ،ایران پیروز
میگردد« .رشنواد» ،فرمانده سپاه ایران ،از نژاد داراب میپرسد و داراب آنچه را که
دربارهي سرگذشت خود از زن گازر شنیده ،به رشنواد میگوید .رشنواد طی یک نامه،
شنیدههاي خود را به هماي اعالم میکند .هماي درمییابد که این شخص ،فرزند خودش
است .او را به پایتخت فرامیخواند و تاج پادشاهی را بر سر او میگذارد و داراب ،پادشاه
ایران میشود( .دبیرسیاقی)276-273 :1389 ،
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هماي آمد و تاج شاهی به دست
 ...چو داراب بر تخت شاهی نشست
جهان را به دیهیـــم او مژده داد
بیـــاورد و بر تــــارک او نهــــاد
(فردوسی ،1388 ،ج)37 :6
بنابراین میتوان گفت با وجود تفاوتهاي جزیی در داستانها ،همگی از ساختاري
واحد تبعیت میکنند.
الف) عنصر طردکننده :حاکم (فریدون) ،پدر (زال) ،مادر (داراب) و نامشخص (کیقباد)؛
س از دست دادن قدرت (فریدون و
ب) دلیل رانده شدن :تنفر به سبب زشتی (زال) ،تر ِ
داراب) و نامشخص (کیقباد)؛
ج) عنصر دور شدن :قایق (داراب و کیقباد) ،مامور (زال) و مادر (فریدون)؛
د) عنصر مکان :کوه (زال) و دشت و کوه (فریدون) ،کوه و رودخانه (کیقباد) و رودخانه
(داراب)؛
ه) عنصر نجاتدهنده :سیمرغ (زال) ،انسان (کیقباد و داراب) و گاو (فریدون)؛
و) سرنوشت :در هر چهار مورد ،رسیدن مجدد به عزت و قدرت.

الگوی ساختاری کودکان طردشده در شاهنامه
کودکان طردشده

خویشکاری

عامل اسطورهای

کیقباد

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دور شدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

نامشخص
نامشخص
قایق
رودخانه
انسان
رسیدن مجدد به عزت و قدرت

زال

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دور شدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

پدر
تنفر به سبب زشتی
مامور
کوه
سیمرغ
رسیدن مجدد به عزت و قدرت

فریدون

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن

حاکم
ترس از دست دادن قدرت
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داراب

عنصر دور شدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

مادر
دشت و کوه
گاو
رسیدن مجدد به عزت و قدرت

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دور شدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

مادر
ترس از دست دادن قدرت
قایق
رودخانه
انسان
رسیدن مجدد به عزت و قدرت

 .2 .2کودکان طرد شده در اساطير یونان
در اساطیر یونان داستان سپردن سه تن از کودکان به طبیعت روایت شدهاست« .پرسئوس»
( )Perseusاز نیمه جاودانان و«زئوس» ( ،)Zeusخداي یونانیان و «آتاالنته» (،) Atalanta
پهلوانزاده ،از کودکانی هستند که در طبیعت رها شدهاند.
پرسئوس :پرسئوس ،فرزند «دانائه» ( )Danaeو زئوس و نوهي دختري «آکریسیوس»
( ،)Acrisiusپادشاه «تایرونس» ( ،)Tirynsاست.آکریسیوساز معبد «آپولون» ()Apollo
شنید که صاحب نوهاي خواهد شد که قاتل او میشود؛ بنابراین او از ازدواج تنها دخترش،
دانائه ،جلوگیري کرد؛ اما دانائه از زئوس ،صاحب پسري به نام پرسئوس شد .آکریسیوس،
دانائه و پرسئوس را در یک صندوق چوبی به دست آب دریا سپرد .صندوق در ساحل
جزیرهي «سریفوس» ( )Serifosبه گل نشست .دانائه در سریفوس فرزند را پرورش داد.
پرسئوس با نشان دادن قهرمانیهاي خود از جمله بریدن سر «مدوسایگرگن» ( Medias
 )Gergenسرانجام به پادشاهی «آرگولیس» ( )Argolisرسید و جالب است که پرسئوس
در مسیر رفتن خود به آرگولیس در«الریسا» ( ،)Larissaدر مسابقهي پرتاب دیسک
شرکت کرد .وقتی نوبت او رسید با چنان قدرتی دیسک را پرتاب کرد که دیسک به میان
تماشاگران رفت و پیرمردي را از بین برد .آن پیرمرد کسی نبود جر آکریسیوس و در
نهایت خود به پادشاهی نشست( .گرین)87-86 :1387،
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آتاالنته (« :)Atalantaآتاالنته اهل آرکادیا ( )Accardiaبود .هنگام تولد ،پدرش
"یاسوس" ( ،)Yassoحاکم "تگئا" ( ،)Tagaaخشمگین از اینکه چرا نوزادش پسر نیست،
او را در کوهستان هاي دورافتاده و غیرمسکون رها کرد و رفت .ماده خرسی او را یافت و
در میان تولههاي خود بزرگش کرد" .آرتمیس" ( ،)Artemisشکارچی جاودانه ،همه فنون
شکار را به او آموخت و او را در زمرهي پیروانش ،نومفها ،جاي داد( ».همان)184 :
آتاالنته پس از آنکه پرورش یافت ،پهلوان برجستهاي شد .او کسی بود که «جیسون»
()Jasonرا در آوردن پشم زرین و «ملیگر» ( )Meligerرا در کشتن گراز وحشی یاري داد.
زئوس(« :)Zeusاو کوچکترین فرزند "کرونوس"( )Kronosو "رئا" ( )Rheaبود
و بر دو برادرش که همگی توسط کرونوس بلعیده شده بودند ،ارجحیت داشت .رئا با
فریب دادن کرونوس که سنگ پیچیده در قنداق را به جاي کودک بلعید ،توانست زئوس
را نجات دهد و او را در غاري پنهان کند .بر اساس روایتهاي مختلف ،زئوس توسط
یک پري (ظاهرا منظور همان گایا ،الههي زمین ،است) یا یک بز ،بزرگ شد .هنگامیکه
زئوس به سن بلوغ رسید"،متیس" ( )Metisباهوش را ترغیب کرد که به کرونوس مادّهاي
تهوعآور بخوراند .همین باعث شد تا کرونوس خواهران و برادران او و آن سنگ را باال
بیاورد .آنگاه زئوس همراه با برادرانش"،پوسیدون" ( )Posidonو "هادس" ()Hades
و سایرین متحد شد و با کرونوس و "تیتان" ()Titanهایی که بر المپ حکمرانی
میکردند ،جنگید و پس از ده سال مبارزه ،پیروز شد( ».بولن )76 :1392 ،همین اقدام
کرونوس قبال به وسیلهي پدرش« ،اورانوس» ( ،)Uranusتجربه شدهاست و در نهایت
کرونوس بر پدري که فرزندان نوزاد را زندانی میکند ،چیره و خود فرمانرواي جهان
میشود« .اورانوس اولین تجسم پدر که در اسطورههاي یونانی ،پدرساالري از او است از
نیروي زایش گایا ( )Gaiaرنجیده شد و به دنیا آمدن فرزندان ،مورد دلخواه او نبود .پس
فرزندان بعدي را به محض اینکه متولد میشدند ،در بدن بزرگ گایا ،زمین ،دفن میکرد
و به آنان اجازهي دیدن روشنایی روز را نمیداد (همانند رفتن فرزند به غار و جزیره).
گایا درد زیادي را متحمل میشد و خشونت با فرزندان تازه متولد شدهاش او را پریشان
میکرد در نتیجه ،فرزندان ارشدش را فراخواند و تیتانها براي کمک آمدند ... .گایا به
علت درد و اندوه زیاد ،توانست جسورانه صحبت کند و بگوید فرزندان من! شما پدري
وحشی دارید .اگر به حرفهاي من گوش کنید ،شاید بتوانم انتقام بیحرمتی شرورانهاش
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را بگیریم .این پدرتان بود که باب خشونت را گشود( ».همان )41 :در نهایت ،کرونوس
بر پدر چیره میشود.
بنابراین میتوان مولفههاي این اساطیر را بدین شرح خالصه کرد:
الف) عنصر طردکننده :پدر (زئوس و آتاالنته) و پدر بزرگ در نقش حاکم (پرسئوس)؛
ب) دلیل راندهشدن :ترس از دست دادن قدرت (پرسئوس و زئوس) و انزجار از
دختر بودن فرزند (آتاالنته)؛
ج) عنصر دور شدن :قایق (پرسئوس) و انسان (دیگران)؛
د) عنصر مکان :آب و جزیره (پرسئوس و زئوس) و کوهستان (آتاالنته)؛
ه) عنصر نجاتدهنده :مادر (پرسئوس) و مادر و بز که به نوعی نماد مادینگی است
(زئوس) و خرس (آتاالنته)؛
و)سرنوشت :هر سه مورد به قدرت و عزت بازمیگردند.
الگوی ساختاری کودکان طردشده در اساطير یونان
کودکان طردشده

خویشکاری

عامل اسطورهای

پرسئوس

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دور شدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

پدر و پدر بزرگ در نقش حاکم
ترس از دست دادن قدرت
قایق
آب و جزیره
مادر
بازگشت به قدرت و عزت

آتاالنته

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

پدر
انزجار از دختر بودن فرزند
انسان
کوهستان
خرس
بازگشت به قدرت و عزت

زئوس

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان

پدر
ترس از دست دادن قدرت
انسان
آب و جزیره
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عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

مادر و بز(نماد مادینگی)
بازگشت به قدرت و عزت

 .3 .2کودکان طرد شده در اساطير روم
کودکان طردشده ،در اساطیر روم ،شاهزادگانی هستند که از ترس به قدرت رسیدن آنها
و تصاحب تخت و تاج ،به آب سپرده میشوند؛ به این امید که دیگر زنده نمانند؛ اما
آنگونه که ویژگی اسطوره است ،این دو کودک که «رمولوس» ( )Romulusو «رموس»
( )Romeoهستند ،در دامن یکی از درندهترین حیوانات پرورش مییابند و به روایتی،
شهر روم را بنیان میگذارند.
«پس از"انهاید" ( )Aeneidپادشاهی سرزمین ایتالیا به ترتیب بین فرزندان و نوههاي
او میچرخید .پس از مدتی طبق قرعه ،شهریاري سرزمین به "نومیتور" (،)Nomitor
یکی از نوههاي او رسید؛ اما "آمولیوس" ( )Amuliusتاج و تخت را از برادر گرفت و
او را از سرزمین "آلبالونگا" ( )Albolungaبیرون افکند و به تبعید فرستاد .پس از آن،
آمولیوس  ،پسران نومیتور را به قتل رساند و دخترش را هم به دوشیزه یا باکرهي نگهبان
کانون یا اجاق خانوادگی ،مبدل ساخت تا به این وسیله او را از ازدواج و در نتیجه داشتن
فرزندي که درصدد برآید و مدعی تاج و تخت شود ،باز دارد؛ ولی این دختر باکره آبستن
شد و دو پسر دوقلو ،به نام هاي رومولوس و رموس به دنیا آورد( ».روزنبرگ:1386،
 )226شاه آمولیوس پس از آنکه رومولوس و رموس به دنیا آمدند ،مادرشان را به زندان
افکند و دستور داد دو کودک را در رودخانه «تیبِر» ( )Taberغرق کنند .خدمتکارانی که
مأمور شده بودند کودکان را در رودخانه غرق کنند ،آنها را در سبدي گذاشتند و به دست
آبهاي طغیانگر رودخانه سپردند .سرانجام سبد محتوي آن دو کودک بر خشکی
قرارگرفت .ماده گرگی دو کودک را یافت و مانند مادري ،به آنان شیر داد و از آنان مراقبت
کرد .در کنار پرورش گرگ ،پرندهاي هم ریزههاي نان را به کودکان میخوراند .روزي
یکی از چوپانان شهریار ،دو کودک را دید که ماده گرگی آنها را میلیسد .چوپان دو
کودک ر ا به کلبه آورد و به همسرش سپرد تا از آنان پرستاري کند .رمولوس و رموس
در خانهي چوپان بزرگ شدند به شکار و کشاورزي پرداختند .آنها با شبیخون زدن به
راه زنان و گرفتن اموالشان و بعد تقسیم اموال بین دوستان ،شهرتی کسب کرده بودند.
راهزنان براي گرفتن رمولوس و رموس دام گستردند .آنان توانستند رموس را دستگیر
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کنند و به نزد شاه آمولیوس ببرند .دزدان این دو برادر را به دزدیدن رمه نومیتور متهم
کردند .شاه آمولیوس  ،رموس را به این اتهام ،به نزد نومیتور که در تبعید به سر میبرد،
فرستاد .چوپان نومیتور که رموس و رومولوس را بزرگ کرده بود ،همیشه تصور میکرد
این دو پسر خون پادشاهی در بدن دارند .در این فرصت افکار خود را با نومیتور در میان
گذاشت .عاقبت نومیتور ،نوههایش را شناخت« .رومولوس و رموس به یاري نومیتور
گروهی از چوپانان و رمهداران را دور خود گرد آوردند و بیسر و صدا و دزدانه وارد
کاخ شاه شدند و با یک حمله غافلگیرانه آمولیوس را به قتل رساندند( ».همان )228:پس
از کشته شدن آمولیوس ،شاه نومیتور که از تخت و تاج دور شده بود ،دوباره به پادشاهی
رسید و رمولوس و رموس شهري در همان نقطهاي که به رود افکنده شده بودند ،بنا
گذاشتند( .رومولوس به شهریاري شهر جدید رسید و آن شهر جدید را به نام خویش رُم
نام نهاد( ».همان)228-226 :
در این اسطوره:
الف) عنصر طردکننده :حاکم؛
ب) دلیل راندهشدن :حفظ قدرت؛
ج) عنصر دور شدن :قایق (سبد)؛
د) عنصر مکان :رودخانه و کوه (که از محل زندگی گرگ و چوپان مستفاد میشود)؛
ه) عنصر نجاتدهنده :گرگ ،پرنده و انسان؛
و) سرنوشت محتوم :بازگشت به قدرت است.
الگوی ساختاری کودکان طردشده در اساطير روم
کودکان طردشده

خویشکاری

عامل اسطورهای

رمولوس و رموس

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

حاکم
حفظ قدرت
قایق (سبد)
رودخانه و کوه
گرگ ،پرنده و انسان
بازگشت به قدرت
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 .4 .2کودکان طرد شده در اساطير ژاپن
«ایزاناگی» ( )Isanagiو«ایزانامی» ( )Isanamiنخستین خدایان اساطیر ژاپن بودند که از
آسمان به زمین آمدند( .روزنبرگ )713 :1386 ،این دو خدا ابتدا کاخی بنا کردند ،سپس
با یکدیگر ازدواج کردند .حاصل این ازدواج ،فرزندي زشترو بود« .آنها نمیخواستند
چنین فرزندي را نگهدارند و به همین سبب او را در قایقی ساختهشده از نی ،گذاشتند و
بر دریا روان ساختند و گذاشتند تا باد سرنوشتش را تعیین کند( ».همان )714 :البته در
منابع دیگر گفته شده که این فرزند به هیئت زالو (بیرلین )74 :1386 ،و ستاره دریایی
(پیگوت )16 :1373 ،بود .آنچه مسلم است ،شکل زشت و غیرطبیعی وي است.
در اساطیر ژاپن ،تنها از سفر همین کودک یادشدهاست و از اینکه طبیعت به پرورش
آن همّت گماشته است یا نه ،سخنی گفته نشدهاست .این اسطوره در مقایسه با اسطورههاي
قبل ،ناقص است و گویی فقط بخشهاي اول از الگوي اینگونه اسطورهها را دارد:
الف) عنصر طردکننده :پدر و مادر؛
ب) دلیل راندهشدن :تنفر؛
ج) ابزار راندهشدن :قایق؛
د) عنصر مکان :آب (دریا یعنی شکلی دیگر از رود است)؛
ه) عنصر نجاتدهنده :نامشخص؛
و) سرنوشت :نامشخص.
الگوی ساختاری کودکان طردشده در اساطير ژاپن
کودکان طردشده
فرزند
ایزانامی

ایزاناگی

خویشکاری
و عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

عامل اسطورهای
پدر و مادر
تنفر به دلیل زشتی
قایق
آب(دریا)
نامشخص
نامشخص
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 .5 .2کودکان طرد شده در اساطير آفریقا
در اسطورههاي افریقایی نیز به الگوي رانده شدن پسر میرسیم که تابع طرح کلی اینگونه
از اساطیر است .در این طرح نیز عنصر طردکننده ،پدر و علت راندن ،ترس از دست دادن
قدرت است و ابزار راندن قایق و رودخانه است و سرنوشت محتوم ،رسیدن به قدرت
است .عنصر نجاتدهنده در بخش آغازین ،مادر است و سپس عمهي کودک این نقش
را ایفا میکند که باز عنصري مونث است.
«مویندو» (« :)Muindoشمویندو»( ،)Shomuindoفرمانرواي روستاي «توبوندو»
( ،)Tobondoاز پیشگویان شنیده بود که صاحب پسري میشود که فرمانروایی را از او
خواهد گرفت .باالخره کودک موعود به دنیا میآید .اسم او رامویندو گذاشتند .آن کودک
از همان روز اول ،مثل آدمهاي بزرگ و بالغ صحبت میکرد و میخندید .او هنگامی که
متولد شد ،یک عصاي شاهی در دست راست و تیري در دست چپ داشت .شمویندو
به محض آنکه باخبر شد ،بیدرنگ زوبین خود را برداشت و به سوي خانهي همسرش،
«نیاموندو» رفت .او شش بار با زوبین کودک را هدف قرار داد؛ اما زوبین به او برخورد
نکرد .او دستور زنده به گور کردن مویندو را صادر کرد؛ اما شبهنگام کودک به خانهي
مادرش بازگشت .سرانجام دستور داد او را به ژرفترین قسمت رودخانه بیندازند؛ بنابراین
کودک را در کندهي ضخیم درختی که د رون آن را خالی کرده بودند ،گذاشتند و به
رودخانه انداختند .پس از این واقعه ،روستاي «شمویندو» دچار قحطی شد .پس از هفت
روز صندوقچه حاوي کودک به روي آب آمد و کودک در حضور شمویندو و مردم
روستایش ،شناکنان در رودخانه به سمت روستایی که عمهاش« ،ایونگورا» ،آنجا بود،
رفت( .روزنبرگ )877-871 :1386 ،سرانجام مویندو با سرکوبکردن پدرش ،فرمانروایی
را به دست میگیرد.
در اسطورهي افریقایی دیگري نیز داستان طرد شدن پسر از خانه آمدهاست که
تفاوتهایی با الگوي کلی این گونه اساطیر دارد؛ مثال تنفر به سبب یک سرپیچی ایجاد
میشود یا پسر ،نوزاد نیست؛ بلکه نوجوان است .در عین حال ،اجزاي الگوي دیگر
اسطورهها را دارد :عامل طرد ،پدر است؛ علت طرد ،تنفر و عامل نجاتدهنده ،انسان است
و سرنوشت محتوم ،رسیدن به قدرت .در این اسطوره آمدهاست که «پدر و پسري به
شکار میروند .پدر یک موش صحرایی شکار میکند و به دست پسر میدهد؛ اما پسرش
موش پدر را دور میاندازد .پدر با تبر ضربهاي به پسر میزند و به راه خود ادامه میدهد.
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کمی بعد ،پسر به هوش میآید .شبانه وارد کلبهي پدر و مادر میشود و لباسها و اثاثیهاش
را برمیدارد و خانه را ترک میکند .بعد از یک راهپیمایی طوالنی در تاریکی به دهکدهاي
میرسد که همهي اهالی آن به غیر از رئیس قبیله خوابیده بودند ... .پسر داستانش را براي
رئیس قبیله تعریف میکند  ...رئیس قبیله میگوید پسري داشتم که در نبردي کشته شد
و هرگز بازنگشت .میخواهم که تو پسر من شوي ... .پسر قبول میکند که پسر پادشاه
شود و از انواع آزمونهاي او سربلند بیرون میآید و در کنار رئیس در کلبه ملوکانه او
ساکن میشود( ».بالي )179 :1384 ،این داستان هرچند کمی از اسطوره فاصله میگیرد
و جنبهي افسانهاي آن پررنگتر میشود ،به این دلیل که داراي اغلب خویشکاريهاي
دیگر اسطورههاي کودکان طردشده است ،ذکر آن موجه مینماید.
الگوی ساختاری کودکان طردشده در اساطير آفریقا
خویشکاری

عامل اسطورهای

کودکان طردشده
مویندو

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

پدر
ترس از دست دادن قدرت
قایق
رودخانه
مادر و عمه
رسیدن به قدرت

پسرنوجوان

عنصر طردکننده
دلیل راندهشدن
عنصر دورشدن
عنصر مکان
عنصر نجاتدهنده
سرنوشت

پدر
تنفر به سبب سرپیچی
خود پسر
دهکده
انسان (رئیس قبیله)
رسیدن به قدرت

 .3تحليل ساختاری حکایتها
«پراپ قصهها را تا آنجا خالصه میکند که تنها کنشهاي شخصیتها -که از کارکردشان
نشات میگیرد -به راستی مورد توجه قرار میگیرند؛ شخصیت خبیث و یاريرسان
اهمیتی ندارند؛ بلکه مهم عملی است که آنها انجام میدهند و آنچه آنها در قصههاي
متعدد انجام میدهند ،همواره کارکردي مشابه دارد( ».برتنس )51 :1391 ،اگر روش پراپ
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در مورد اسطورههاي فوق پیاده شود مشخص میشود که اکثر داستانهاي فوق از
ساختاري واحد تبعیت میکنند و عناصر اصلی در همهداستانها مشترک است .عناصر
اصلی در پیرنگ داستانها عبارت است از .1 :شخصیت اصلی یا کودک طردشده؛ .2
عامل تبعیدکننده؛  .3انگیزهي تبعید؛  .4شیوهي تبعید؛  .5مکان تبعید؛  .6عامل نجاتدهنده؛
 .7سرنوشت نیک و  .8در بعضی از اسطورهها جزو دیگري نیز موجود است که میتوان
در جایگاه عامل پیشگویی کننده از آن نام برد .به بسیاري از این عناصر که بر الگوي
پراپ قابل انطباق است ،در ادامه اشاره شدهاست؛ ولی بعضی از اجزا به دلیل ماهیت این
داستانها تفاوتهایی دارد« .ضروري است بیفزاییم که در هر یک از قصههاي پریان،
لزوما تمامی کارکردها (که پراپ برشمرده است) وجود ندارد( ».همان)51 :
پراپ در بررسی بنمایهها ،از وضعیت آغازینی سخن میگوید که اغلب تصویري از
یک خوشبختی و رفاه غیرعادي دارد .این خوشبختی اولیه زمینهاي متضاد براي
بدبختیاي که اتفاق میافتد ،فراهم میکند( .پراپ )172 :1392 ،در اغلب حکایات مورد
مطالعه نیز ،کودک از خانوادهي شاهی و طبقه برتر جامعه است.
دربارهي کودک طردشده میتوان گفت که وي اغلب نوزادي (به جز یک مورد در
اساطیر آفریقا) مذکر (به جز آتاالنته) است .یکی از بنمایههاي پراپ« ،گسیل کردن» است
که به وسیلهي آن ،قهرمان از مکان اولیه طرد میشود(.همان )80 :در این داستانها ،قهرمان
که همان نوزاد است ،از خانواده رانده و طرد میشود .تبعیدکننده اغلب صاحب قدرتی
است که این کار را انجام میدهد (به جز کیقباد که تبعیدکنندهاش نامشخص است) .این
صاحب قدرت یا پادشاه است (پرسئوس ،آتاالنته ،زئوس ،رومولوس ،مویندو ،فریدون،
داراب) یا سپهساالر است (زال ) یا پدر و مادري هستند که در جایگاه قدرت مطلقند
(اساطیر ژاپن) .البته در یک اسطورهي افریقایی پدر تبعیدکننده ،شخصی معمولی است.
در بیشتر این تبعیدها به جز فریدون (که ضحاکِ تبعیدکننده ،هیچ نسبتی با وي ندارد)
بین تبعیدکننده و کودک ،نسبت خویشاوندي وجود دارد که نسبت تبعیدکننده با کودک،
عبارت است از پدر (آتاالنته ،زئوس ،مویندو ،پسر اسطوره آفریقایی و زال) ،مادر (داراب)
پدر و مادر (اساطیر ژاپن) ،عموي مادر (رومولوس) و پدربزرگ مادري (پرسئوس).
انگیزهي تبعید به جز کیقباد که نامشخص است ،اغلب حفظ قدرت و پادشاهی است؛
مانند تبعید داراب ،پرسئوس ،زئوس ،رومولوس و مویندو و انگیزههاي دیگري چون
زشتی فرزند در اساطیر ژاپن و زال؛ پسر نبودن ،دربارهي آتاالنته و سرکشی پسر ،در
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اسطورهي آفریقایی دیده میشود .بر اساس دیدگاه پراپ ،ممکن است «کمبود و نقصان
(که سبب حرکت اولیه در داستانها است) یک چیز تخیلی و ساختگی باشد؛ مثالً خواهر
یا مادر دژکامی یا ارباب یا پادشاه دشمنشی ...که میخواهند بدان وسیله ،از شر او
(قهرمان) خالص شوند( ».همان )158 :در حکایتهاي مورد مطالعه ،از آنجا که قهرمان
یک نوزاد است ،هدف ،خالص شدن از وي است.
طریقهي راندن کودکان نیز شباهتهاي فراوانی با هم دارد که بیشتر به آب سپردن
و از آب گذشتن است (زئوس ،پرسئوس ،داراب ،رومولوس ،اساطیر ژاپن ،مویندو و
کیقباد) .عالوه بر آن ،فرار نیز از دیگر شیوههاي دور شدن است که در داستان فریدون
و اسطورهي آفریقایی اتفاق میافتد و دیگر ،فرستادن به کوهستان است که در داستان
آتاالنته و زال ،شاهد آن هستیم.
مکان تبعیدي که کودک در آنجا پناه میگیرد ،متنوع است؛ اعم از کوهستان (آتاالنته،
فریدون ،زالور و مولوس)؛ جزیره (پرسئوس ،زئوس)؛ خانه ي افراد معمولی (مویندو و
داراب) و خانهي پادشاه (پسر در اسطورهي آفریقایی).
نجاتدهنده یا یاریگر (همان )92 :نیز عبارت از انسان و حیوان که انسان ممکن است
مادر کودک باشد (پرسئوس ،زئوس ،فریدون ،مویندو) یا پادشاه (کیقباد) یا فردي معمولی
(داراب) و حیوانات که عبارت است از گرگ (رومولوس)؛ خرس (آتاالنته)؛ سیمرغ (زال)
و گاو (فریدون) .دربارهي مویندو ،نقش مادر را در مرحلهاي از نجات ،عمه به عهده
میگیرد که باز ،عنصري زنانه است .دربارهي زئوس عالوه بر مادر ،از یک بز (عنصري
مونث) نیز سخن گفته شدهاست .همچنین عالوه بر مادهگرگ ،یک پرنده نیز از رومولوس
مراقبت میکند.
یکی از بنمایههاي پراپ  ،پرسش و پاسخ بین بخشنده و قهرمان است (همان)86 :؛
اما از آنجا که در اغلب این حکایتها ،قهرمان نوزاد است ،پرسش و پاسخی بین قهرمان
و بخشنده یا یاریگر اتفاق نمیافتد؛ جز در داستان آفریقایی که این پرسش و پاسخ اتفاق
میافتد .از دیگر بنمایههاي پراپ  ،کشمکش است که قهرمان و شخص شریر ،به نبرد
تنبهتن میپردازند (همان )109 :در حکایتزئوس ،این نبرد بین زئوس و کرانوس صورت
میگیرد و در داستان فریدون ،بین ضحاک و فریدون واقع میشود؛ مویندو با پدر به نبرد
میپردازد؛ رومولوس و روموس ،آمولیوس را از پا درمیآورند .کرانوس به نبرد اورانوس
میرود .پرسئوس ،آکریسیوس را در نبردي ناخواسته از پا درمیآورد .دربارهي آتاالنته،
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زال ،کیقباد و اسطوره آفریقایی ،کشمکش با شخص شریر یا حاکم اولیه ،گزارش
نشدهاست؛ هرچند که آنها در روند رشد و کمال و رسیدن به سرنوشت محتوم ،کشمکش
و نبردهایی داشتهاند.
حوزهي عملیاتی یاریگر ،از انتقال مکانی قهرمان ،جبران و التیام مصیبت یا کمبود،
رهایی از تعقیب ،حل کردن یا انجام دادن امري دشوار و تغییر شکل قهرمان ،متشکل
است( .همان )162:در داستانهاي مورد مطالعه ،یاریگرانی چون سیمرغ ،مادرزئوس ،مادر
فریدون و عنصر آب که نمادي مادینه در طبیعت است ،وظیفهي انتقال مکانی قهرمان را
انجام می دهند .البته عنصر یاریگر که متنوع است ،به دلیل نوزاد بودن قهرمان ،اغلب
وظیفهي نجاتدهندگی را دارند.
سرنوشت همه ي کودکان ،نیک است؛ به جز کودک اساطیر ژاپن که سرنوشتی
نامشخص دارد؛ زال و آتاالنته ،به پهلوانی (که نوعی دیگر از حکومت و سروري است)
و بقیه به فرمانروایی و حکومت میرسند که حکومت همگی زمینی است؛ جز زئوس که
به فرمانروایی خدایان میرسد .بر اساس الگوي پراپ نیز بنمایهي نهایی ،عروسی کردن
یا بر تخت پادشاهی نشستن است (همان )132 :که در اغلب حکایتهاي مورد بررسی،
قهرمان به قدرت و سرنوشت نیک میرسد.
 .4نتيجهگيری
با بررسی داستانهایی از کودکان طردشده در شاهنامه و حماسهها و اسطورههاي بعضی
از ملل دیگر ،مشخص میشود که همه از یک طرح و الگوي واحد تبعیت میکنند .همین
نکته نشاندهندهي آن است که ساختار و پیرنگ این داستانهاي اساطیري میتواند از
ساختارهاي واحد ذهنی بشر باشد که با وجود اختالف و تنوع جغرافیایی ،به دلیل داشتن
منشا واحد ذهنی ،به صورتی واحد ساخته و پرداخته شدهاند .اغلب این اسطورهها بر یک
طرح هشتجزیی بنا شدهاند که عبارت است از:
جزو :1شخصیت اصلی که اغلب ،پسر است؛ به استثناي یک مورد که دختر است؛
جزو  :2حاکم که پدر یا مادر یا فردي است که نسبتی نزدیک با پسر دارد؛ به استثناي
فریدون که نسبتی با ضحاک ندارد؛
جزو  :3دلیل طردشدن ،حفظ قدرت پدر (حاکم) ،نفرت یا سرکشی است؛
جزو  :4گذر از مانعی مثل رود؛
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جزو  :5مکان تبعید که اغلب ،جزیره یا کوهستان است؛
جزو  :6عاملی نجاتدهنده که مادر یا یک حیوان یا انسانی دیگر است؛
جزو  :7سرنوشت محتوم که رسیدن به قدرت است؛
جزو  :8در بعضی از این اسطورهها نشانی از یک پیشگویی نیز دیده میشود.
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