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                                                                                چکیده     

 توجه قابل مختلف هاي جنبه از و قوم یک تمدن و فرهنگ از مهمی بخش دهندة بازتاب قصه     
. است شده آغاز قصه حوزة در علمی مطالعات که است سال دویست از بیش. است بررسی و

 در بعد سال صد. کردند گردآوري علمی نگاهی با را ها قصه که بودند کسانی اولین گریم برادران
. کرد فراهم را ها قصه روي بر جهانی مطالعۀ زمینۀ ،قصه هاي تیپ فهرست اثر با آرنه آنتی م1910
/ آرنه فهرست به تحریر این که داد ارائه آرنه اثر از جدید تحریري تامسون استیث بعد سال پنجاه

 حوزة در کار ترین جدي و اولین ایرانی هاي قصه نۀزمی در. یافت مقبولیت و شهرت تامسون
 وجود با این از پس. گرفت انجام م1984 در مارزلف اولریش توسط ها قصه علمی بندي طبقه

 ها، قصه بندي طبقه بخش در حوزه، این در ایرانی دانشجویان و پژوهشگران گسترده مطالعات
 متن چندین در عامه هاي قصه بندي قهطب به حاضر پژوهش. است نشده انجام چشمگیري فعالیت

باستانی  اثر هفت پژوهش این. ندارد پیشین اي نمونه حیث این از و پردازد می کرمان معاصر تاریخی
 بر را) 1298-1374( کرمانی متدین مشهور به همت محمود اثر یک و )1304-1393(پاریزي 

  .است داده قرار مطالعه مورد مارزلف و تامسون/ آرنه الگوي ي پایه
  

 .کرمان مورخان باستانی پاریزي، بندي، طبقه قصه، عامه، ادبیات: هاي کلیدي واژه
                                                        

 16/04/1397 : مقاله نهایی یرشپذ تاریخ                                  18/04/1396:  مقاله دریافت تاریخ  
                   comamini.f16@gmail. :                                                 نویسنده نشانی پست الکترونیک

  دانشگاه شهید بهشتی ایرانشناسی کارشناسی ارشد. 1
 هاي باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستاد فرهنگ و زبان. 2
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  مقدمه. 1

  ایست    ایست                    معنی اندر وي مثال دانهاي برادر قصه چون پیمانه
  ننگرد پیمانه را گر گشت نقل   معنی    بگیرد  مرد    عقل                   ۀدان

  )ثنوي، دفتر دومم(
هایی که در بر  قصه است، قصه ۀنگاه انسان ایرانی به مقول ةاین ابیات موالنا بازتاب دهند

ها، باورها،  اسطوره ،ها ترس ،ها، آرزوها ها، خواسته اي از اندیشه هم تنیدهر هاي د الیهة دارند
بشر پیوسته «. هاي یک ملت است ها و شادي ها و خالصه رنج ها و شکست ها، پیروزي آیین

زاد آدمی. داند رازها و رمزهاي کهن می ۀبا قصه سر و کار دارد و آن را کلید گنجین
. تواند چشم بپوشد توانند از سایه خود جدا شود از شنیدن قصه هم نمی طور که نمی همان

انجوي (خواهد از سرگذشت تلخ و شیرین نیاکان و همنوعان خویش باخبر شود  می
  ).8: 1352شیرازي، 

هاي اصیل تفکر و تخیل این  ترین نمونه هاي ایرانی یکی از کهن قصه«در این میان 
کیفیت زندگی و مباحث ذهنی و شادي و اندوه این قوم به شمار  يهدهندسرزمین و نشان

مردم این مرز و بوم از روزگاران بسیار دور، پندارها و باورهاي خود را در قالب . آید می
مانند گوهري نایاب و عزیز به مرور تراش داده تا سرانجام به این شکل  آن را ،قصه ریخته

برانگیز به دست ما رسیده است که هر کدام از آنها در عین سادگی و صفاي  زیباي تحسین
... سازد اختیار مجذوب می چنان لطیف و دلکش است که خواننده و شنونده را بی ،پیرایه بی

  .)11: همان(
نیافتنی تشبیه هاي ایرانی را به ستارگان دست ا قبل به زیبایی قصهه مرحوم انجوي سال

-بی دو نویسندةآثار  با تمرکز بر ها راقصه این پژوهش در پی این است که.  کرده است
  .چون و چراي فرهنگ معاصر کرمان مورد بررسی و واکاوي قرار دهد

 شرح و بیان مسئله 1- 1
Cont(از زمانی که کنت دوگوبینو فرانسوي edeGobi neau  ( 1و الکساندر خودسکو )A. 

Chodzko( عامه ایران انجام دادند تا ها را در حوزه ادبیات و فرهنگ نخستین پژوهش
ها، پژوهشگران در این پژوهش 2.هاي بسیاري در این حوزه انجام شده استامروز پژوهش

  .اندعامه داشته غربی نسبت به محققان ایرانی سهم بیشتري در گردآوري مواد فرهنگ
ها، المثلهایش از قصه و فرهنگ عامه و انبوه ضربیکی از مورخان ایرانی که در نوشته

کنایات و تعبیرات موجود در آن بهره برده و در واقع تاریخ را با فولکلور درآمیخته، 
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پاریزي بسیار متفاوت و همیشه بحث نگاري باستانیسبک تاریخ. پاریزي استباستانی
گاه مورد تقلید دیگران واقع نشده فرد او هیچو سبک نگارش منحصربه 3گیز بوده استبران

گرایی و دخالت دادن معیارها خود ایشان روش نگارش خود را براساس نوعی مردم. است
توجه  اما تا امروز از این منظر به آثار باستانی. داندهاي تازه در نگارش تاریخ میو مقیاس

-هاي عامه برپایه چند اثر از باستانیست که قصهاآن ین پژوهش سعی بردر ا. استنشده 
) همت کرمانی(اثر محمود متدین کتاب تاریخ کرمانو همچنین ) مجموعه هفت(پاریزي 

  .بندي قرار گیردمورد بررسی و طبقه
  پیشینه پژوهش. 2 - 1

البته این . شده استتا امروز در مورد ادبیات و فرهنگ عامه ایران تحقیقات بسیاري انجام 
اما . تحقیقات بیشتر گردآوري و ثبت و ضبط مواد فرهنگ عامه است تا بررسی تحلیلی آن

اولریش  هاي عامیانه بندي قصه طبقهترین اثر  هاي ایرانی جدي بندي قصه در مورد طبقه
هاي عامیانه در متون  بندي قصه در مورد طبقه. شناس بزرگ آلمانی است مارزلف قصه

براي اولین بار  پژوهش ی تا امروز هیچ کوششی انجام نشده است و از این حیث اینتاریخ
پژوهشگران . چند متن از متون تاریخی معاصر کرمان را مورد واکاوي قرار داده است

نام فرهگ و ادب عامه ایران معموالً در مقدمۀ آثار خود به پیشینۀ پژوهش اشاره صاحب
  اند کرده

هاي عامیانه مکتوب  شناسی در قصه تیپ«نامه  هاي دانشجویی نیز پایان نامه پایان ةحوز رد
فر دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس از  نگارش امیرعباس عزیزي» ایرانی

  .تهاس ترین پژوهش شاخص
  
  بحث اصلی. 2
  فرهنگ عامه. 1- 2

Fol يواژه يهپژوهشگران این عرصه، فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم را ترجم kl ore  
f  :اي است مرکب از دو جزء فولکلور نیز کلمه«. اند دانسته ol k و l or e و معنی آن دانش

مبسوطی که مورد ي هنخستین کسی که این کلمه را به عنوان اسم این رشت. عوام است
Ambrose(بحث ماست اختیار کرد آمبروز مورتن  Mer t on ( در زبان فارسی . است

مرحوم . اند ترجمه کرده» دانش عوام«و » عوام فرهنگ«و » فرهنگ عامه«فولکلور را 
  4).35: 1382محجوب، (خواند » فرهنگ توده«را  آن هدایت
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Folاصطالح  يهترجم«: نویسد قنواتی پس از بحثی مبسوط در مورد فولکلور می kl ore 
یا باید مانند بسیاري از کشورها همان . به فرهنگ عامیانه یا فرهنگ عوام صحیح نیست

لکلور را به کار ببریم یا چنانچه اصراري بر ترجمه آن باشد اصطالح فرهنگ اصطالح فو
» بر خالف عامه، عوام و عامیانه، لفظ خنثی و عام است» مردم«زیرا  ؛را به کار ببریم» مردم

یا » فرهنگ عامه«گوییم  وقتی می«: نویسد امیدساالر می). 11: 1394جعفري قنواتی، (
و » توده«، »عامه«منظورمان نباید این باشد که الفاظ » دمفرهنگ مر«یا » فرهنگ توده«
. یان یا اقوام غیر شهرنشین استیدر این سه اصطالح مختص و منوط به طبقه روستا» مردم«

اهالی تهران هم فولکلور مخصوص به خودشان را دارند و ارزش و قدرش براي یک 
» تیاري یا فالن ده دورافتاده باشدفولکلور نباید کمتر از فولکلور مثالً ایل بخ يهپژوهند

 .)547:1365امید ساالر،(
  قصه.2- 2

گرفته شده » قَص یقُص« يهزبان عربی از ماد در«این واژه باید گفت که  ۀریش مورددر 
در میان : نویسد قنواتی می). 19: 1378جعفریان، (» که به معنی دنبال کردن چیزي است

وبیش به یک معنی و مترادف کم...فسانه، حکایت، داستان وادیبان و منتقدان ایرانی قصه، ا
  ). 266: 1394جعفري قنواتی، . (»ها نیز به همین صورت است نامه در لغت. رود کار میههم ب

گونه هاي مردم ایران قصه را این جلد اول فرهنگ افسانه يهدرویشیان و خندان در مقدم
و حکایت است و اصطالحاً به آثاري گفته  قصه به معنی سرگذشت ةواژ«: کنند تعریف می

ها و  تل و تکوین شخصیالعاده است تا تحو ها تأکید بر رویدادهاي خارق شود که در آن می
سید محمد دشتی بعد از برشمردن تعاریف ). 26: 1387 ،1/درویشیان و خندان(» افراد

تر  ادقی را مناسبمختلفی که از سوي پژوهشگران براي قصه ارائه شده است تعریف میرص
  : داند می

ایم و از آنها به عنوان افسانه و حکایت و  من اصطالح قصه را بر هر آنچه قبالً داشته
کنم و آنچه را که از اواخر حکومت قاجاریه و  است اطالق میشده یاد می... سرگذشت و

تحت  ،بعد از مشروطیت به ادبیات داستانی ما راه یافته و در واقع سوغات فرنگ است
ام و از مجموع آنها به عنوان ادبیات داستانی  آورده» رمان«و » نوول«، »داستان کوتاه«عنوان 

 )24: 1380دشتی، ( .ام یا تنها به عنوان داستان یاد کرده
  عامیانه ۀقص. 3- 2

   :نویسدبودن یک قصه می هعام موردمحجوب در 
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ولو آنکه به نثر (عامه باشد  آیا داستان عامیانه داستانی است که موضوع آن باب پسند
عامیانه نگارش یافته ) یا شعر(یا آنچه به سبک عوام و با نثر) فصیح ادبی نگاشته شده باشد

و یا آنکه هر دو شرط ) ولو آنکه موضوع آن مورد قبول خاطر خواص نیز قرار گیرد(باشد 
داوري قطعی  اب نیزرا باید در اطالق چنین صفتی به داستان مورد توجه قرار داد؟ در این ب

توان می ههاي تخیلی عاري از حقیقت و داراي محتواي عامچه بسیار قصه. دشوار است
مانند سندبادنامه، بهاردانش، ؛یافت که با نثر یا نظمی دقیق و فصیح و شیوا تحریر شده است

ها از این گذشته بعضی از داستان. عکس قضیه نیز صادق است. هزارویک شب و غیره
آن هر دو در دست  یانۀه به هر دو شیوه نگاشته شده و تحریر ادبی و تحریر عامهست ک

بودن یا ادبی یانهبه طور خالصه هیچ معیار دقیقی براي سنجش عام. نامهمانند بختیار؛است
  )126 :1،1382/محجوب(. داستانی وجود ندارد

هاي کهن اطالق  ه قصهعامیانه ب ۀقص«: کند گونه تعریف میه را اینیانعام ۀسیما داد قص
شود که به صورت شفاهی یا مکتوب در میان یک قوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده  می

هاي مکتوبی را  هاي پریان تا قصه هاي متنوعی از اساطیر بدوي، قصه عامیانه گونه ۀقص. است
). 234: 1375داد، (» گیرد که موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی است در بر می

  .)28: 1387 ،1/درویشیان و خندان(اند  رویشیان و خندان نیز تعریفی مشابه داد ارائه کردهد
چندان مشخص نیست که بر چه مبنایی یک قصه «: گوید هایی می الؤخدیش با طرح س

او پس از ذکر نظر دیگر ). 10: 1391خدیش، (» خوانیم و دیگري را نه را عامیانه می
ها  زمان ۀاي است که در هم عامیانه قصه ۀبتوان گفت که قص شاید«: نویسد پژوهشگران می

: همان(» دان، رواج و هواخواه دارد چیزمردمان، پیر و جوان، عامی و همه يهو در بین هم
12(.  

  هاي عامیانه بندي قصه طبقه .2- 4
روش طبقه « :بندي قصه را توضیح داده استهاي طبقهوگویی روشمارزلف درگفت

مشهور » مکتب فنالندي«است که به » مکتب تطبیقی«شناسان اعم روش قصه بندي به طور
شروع شد و تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت  19این مکتب از حدود اواخر قرن . شده است

تر آنتی آرنه از پیشگامان و مبدعان این مکتب و کسانی چون برادران کرون و از همه مهم
در فنالند وقتی کشور . اندي محیط خودشان کار کردههاآنها در ابتدا در حوزه. بودند

دانید هویت ملی نیز که میمستقلی شد براي آنها مسئله هویت ملی اهمیت داشت و چنان
آوري اسناد که تعداد آنها به در این کشور پس از جمع. یابدها تجلی مینبیشتر در داستا
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هاي شود، متوجه شدند که قصهي میرسد و در آکادمی علوم فنالند نگهدارچند میلیون می
آوري شده نه تنها در فنالند وجود دارد، بلکه مضامین آنها در جاهایی دیگر اعم از جمع

براي اولین  1910سرانجام آنتی آرنه در . مناطق همجوار فنالند یا دورتر از آن موجود است
هایی را که و قصههاي فنالندي و کشورهاي دیگر را تهیه کرد بار فهرست تطبیقی قصه

شماره به  2400دست کم در سه کشور وجود داشت شماره گذاشت و این شامل حدود 
  :ترتیب زیراست 

هاي جادویی یا سحرآمیز، از قصه 749تا  300هاي حیوانات، از قصه 299از شماره اول تا 
نی نوول، از هاي واقعی یعقصه 999تا  850هاي مذهبی و مربوط به اولیا، از قصه 849تا  750

هاي قصه 2199تا  2000ها، از شوخی 1999تا  1200هاي دیو ابله، از قصه 1199تا  1000
کتاب آرنه چون به زبان . هاسایر قصه 2400تا  2200بریده و از اي مثل موش دمزنجیره

المللی نیافت، ولی بعداً تامسون استاد کرسی آلمانی نوشته شده بود در اوایل اقبال بین
Bl(نشگاه بلومینگتون دا oomi ngt on( حجم . ایالت ایندیانا آن را به انگلیسی ترجمه کرد

هاي گوناگونی با توجه به بنديچند برابر شد و طبقه 1961مطالب این اثر در چاپ 
چاپ شد که  نیز به زبان انگلیسی تجدید 2004این اثر در . موضوعات آن پدید آمد

یکی از همکاران من هانس یرگ اوتر به عنوان اصطالحات دیگري در آن با نظارت 
و به تبع (روش آرنه . المعارف قصه در گوتینگن آلمان افزوده شدطرحی پژوهشی در دایره

مارزلف، ( »براي قصص هندي و اروپایی کاربرد بیشتري دارد) او تامسون و اوتر
خی، تخیلی، سرگذشت، تاری: هاي عامه را به هشت طبقه محجوب قصه.)1385:750

: 1382محجوب، ( ندکنبندي می حیوانات، اخالقی، اجتماعی و آثار بزرگان ادبی تقسیم
: ها در پنج طبقه از این قرار قصه. کند ها را به پنج طبقه تقسیم می میرصادقی قصه .)76

 گیرند اسطوره، حکایت اخالقی، افسانه تمثیلی، افسانه پریان و افسانه پهلوانان قرار می
ها را به نه اعتبار تقسیم  ذوالفقاري با ذکر نظرات گوناگون، قصه ).1376:25 میرصادقی،(

از نظر قالب، از نظر ساختار روایی، از نظر مضمون و درونمایه، از نظر پایان، از نظر : کند می
 يهچگونگی بیان، از نظر سطح زبانی و ادبی، از نظر نظم و نثر، از نظر حجم، از نظر نحو

هاي عامیانه به شکل امروزي  بندي قصه در ایران طبقه). 78- 90: 1394ري، ذوالفقا( ارایه
آید تمام توجه به سوي  بندي به میان می سابقه چندانی ندارد و هر گاه سخن از طبقه

  .ترین کار را ارائه کرده است شود که جامع مارزلف جلب می
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  تحقیق ۀهاي عامیانه در جامعبندي قصهطبقه. 5- 2
الهفت او و تاریخ کرمان ي هفت باستانی پاریزي و کتاب هشتش مجموعهدر این پژوه

ها، از کتاب محمود همت مورد مطالعه قرار گرفت؛ اما ازآنجاکه در ویرایش نهایی قصه
اي ارائه نکردیم، در متن این مقاله به آن استناد نشد مگر در نمودارها که الهفت قصههشت

  .عدد صفر موضوعیت دارد
هاي متعدد که دالیل این قصه از میان آثار مذکور، در ویرایش 238ستخراج بعد از ا

قصه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم  43است، گیري ذکر شدهویرایش در بخش نتیجه
هاي داستانی و یک که در اینجا به دلیل فضاي محدود این مقاله، به ذکر یک نمونه از تیپ

ما .  ها مورد بررسی قرار گرفته، اشاره خواهیم کردموتیفهایی که از حیث نمونه از قصه
هاي آرنه تامسون، موتیف ایندکس تامسون، ها را بر اساس فهرست تیپدر این بخش، قصه

ایم؛ همچنین بندي مارزلف، با کدهاي جهانی مطابقت دادهالمللی اوتر و طبقههاي بینتیپ
داستانهاي قدیمی ایرلندي، اثر تام پیت  موتیف ایندکس به معنی استفاده از Crossذکر 

  .کراس است
 ترانه پوست آي چه میشه. 5-1- 2

بز، او و یارانش را نجات » باالگزینیِ«اي هست که   ، یک افسانه»یوش«در مازندران، 
از باغ گریختند . اي و گوسفندي توي باغی بودند بزي و گوساله«: داستان این است که. داده

پنبه  کمانْ(کنند  در غار دیدند شیر و پلنگ و گرگ دارند حلّاجی میو به غاري رفتند، 
کمان را از شیر گرفت و بنا کرد به . کمان را بده تا کمک کنم: گوساله گفت ،)زنند می
  :خواند می وزدن پنبه
شه، آي چه خوب  پوست شیر و پوست گرگ و پوست پلنگ، پوستین سر شاه می - 
  !شه می

کمان  آن وقت گوسفند. فرار کرد و رفت. بروم بیرون کار دارممن : شیر ترسید و گفت
  :را گرفت و گفت

  !شه شه، آي چه خوب می شه، می پوست گرگ و پوست پلنگ، پوستین سر شاه می - 
  .او هم فرار کرد و رفت! من میرم شیره بیارم: گفتم. گرگ هم ترسید

  :باالخره بز، کمان را گرفت و گفت
  !شه می خوب چه آي شه، می شاه سر پوستینپوست پلنگ  - 
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سپس بز و گوساله و گوسفند گفتند حاال برگردیم . پلنگ هم ترسید و فرار کرد و رفت
  .مان به خانه

کجا : از طرف دیگر شیر و گرگ و پلنگ، هنگام فرار به شغال برخوردند، شغال گفت
شغال گفت، . رین؟ گرگ داستان را و شعر برگردان بز و گوساله و گوسفند را بازگفت می

اگر گوساله رو بکشی من دلشو : دین؟ شیر گفت اگر من اونا رو بکشم چی به من می
  .خورم و باقیشو میدم به تو می

گرگ هم . دم به تو شو می خورم و باقی اگر بز را بکشی من جگرشو می: پلنگ گفت
  !دم به تو خورم و باقیشو می شو می و بکشی من دنبه اگر گوسفند: گفت
آنها تا چشمشان به اینها افتاد . سه آمدند، سر راه، گوسفند و بز و گوساله را دیدندهر 

هایش، و گوساله  گوسفند رفت نصفه. بز رفت آن نوك درخت. رفتند باالي یک درخت
  .رفت توي حلق درخت نشست

بودند که ی نکردهیهنوز سر و صدا. شیر و گرگ و پلنگ و شغال آمدند زیر درخت
ین و از قضاي روزگار افتاد روي سر شغال و یرس لرزید و لرزید و توپی افتاد پاگوساله از ت

آخرین چاره را . بز دید که اوضاع بدجوري شد. در اثر وزن گوساله، کمر شغال شکست
  !هم به کار برد، از همان باال فریاد زد

  !اهللا جانم، نگرِش دار تا من بیام بارك - 
بدي داشتند، دو پا  يهخاطر» پوست« ۀوحشت ترانگرگ و پلنگ و شیر که هنوز از 

شغال هم زور زورکی از زیر تنه گوساله فرار ! داشتند و دو پا قرض کردند و زدند به چاك
- 511 :1392پیچ،  کوچه هفت(» رسیدند خودشان باغ کرد، و مسافران ما به سالمت به

512.(  
C103مارزلف  و 1154ترسو، نیز قیاس شود با تیپ  هايگرگ *A 126تیپ خر و ( *

  ).مرد دیو را می ترساند( 1149*؛ )شیر
  )گرگهاى ترسو(A126* مطابق با تیپ 
  :روایت ثبت شده است 2از این داستان 

  120- 119استخاره کن؛ : اشکورى
  .در داستان استخاره کن گوساله و گوسفند و بز به کوه مى روند - 
  .از شیر و پلنگ و شغال یاد نشده است - 
  .دام از حیوانات حالجى نمى کنندهیچ ک - 
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  .کنندگوساله، بز و گوسفند به صورت اتفاقى با گرگ برخورد مى - 
  .کنندگوساله، بز و گوسفند براى رهایى حیله نمى - 
  .ترسانندگوساله، بز و گوسفند با حیله گرگ را نمى - 
  .گرگ با گوساله، بز و گوسفند پیش از پاى درخت دیدار دیگرى ندارد - 

  126گرگ و گوسفند ؛ : نگىبهر
  .در داستان گرگ و گوسفند، گوسفند در چراگاه است و از گله جدا افتاده است - 
  .گیردداستان فقط بین گرگ و گوسفند شکل مى - 
  .یابددهد و به کمک سگ گله رهایى مىگوسفند، گرگ را فریب مى - 
  .رودگوسفند باالى درخت نمى - 
  و اعتقاد مردمده هنگو در پاریز و قصه . 2- 5- 2

کوه  ۀ، در کنار این ده، بر سین)با کسر هـ( در کوهستان پاریز، دهی است به نام هنگو 
پیچد و  ها می است که قریب یک فرسنگ طول دارد و در کوه و درهیک رشته کمر برآمده

  .باشددو طرف آن صاف است و درست مثل مار و اژدهایی است که بر کمر کوه چسبیده
. گویند که اژدهایی بود و آمده بود بر لب قنات این ده که آب بیاشامد مردم این ده

از آب یافت » آب و ناندارتر« يهدختران ده براي بردن آب به چشمه آمده بودند، اژدها لقم
 فریاد دختران را یک جا ببلعد، اما دختران دسته جمعی از ترس يهو دهن گشود که هم

ه چار جاي س! کرد سنگ جا جابه را اژدها و درخشید علی ذوالفقار برق! »علی یا« کشیدند
برند  بریدگی ذوالفقار در رشته کوه هنوز باقی است، و دختران ده در ایام متبرك، شمع می

 گویند می و - است واقع چشمه کنار یعنی اژدها این تن ابتداي در که–و در دو سوراخ 
-616 :1392خاتون هفت قلعه، (د کنن می روشن را ها شمع است بوده اژدها بینی سوراخ

617.(  
هاي موتیف سنگ شدن در تیپ، خاطرات دنیاي زیرین 301موتیف اژدها در تیپ 

B302 *برادران توام و نشانه سرنوشت،  303، ) جان تیغ(= جان رزحB516  عاشق شدن با
  دیدن مویی در آب

  .کشدمی خود دست با را اژدها وزغ، مار، مرد: F628.1.3.1موتیف 
 Cross موتیفB11.11. :جنگ با اژدها. 
Cross موتیف D429.2. :سنگ شدن اژدها.  
  .اژدها: .B11موتیف 
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  .العادهشمشیر فوق: F833موتیف 
  .بردشمشیري که همه چیز را می: F833.5موتیف 
  .بردشمشیري که فوالد و سنگ را به خوبی لباس می: .F833.5.1موتیف 

  
  گیرينتیجه .3

 يمعاصر نمونه تاریخی متون در عامیانه هاي قصه بررسی حیث از حاضر پژوهش
 است بوده تأثیرگذار رسمی ادب آثار بر عامه ادبیات که دانیم می. ندارد پیشین

 پژوهش این اهداف ترین اصلی از یکی رواین از) 20: 1394ذوالفقاري، : ك.ر(
 یعنی کرمان معاصر مورخان از تن دو آثار در عامیانه هاي قصه کاربرد میزان بررسی

 همت به مشهور متدین محمود و) 1393-1304( پاریزي باستانی محمدابراهیم دکتر
 يمجموعه( پاریزي باستانی آثار بر پژوهش این بنیان البته. است) 1298-1374(

  .گیرد می بر در را همت محمود از اثر یک تنها و است استوار) هفت
 او. است ایران معاصر يدوره سبک حبصا نویسندگان از یکی پاریزي باستانی

 جایگاه از جهانی معتبر هاي انجمن و دانشگاهی يجامعه در اینکه بر عالوه
 برخی. دارد مستحکمی پایگاه نیز ایران مردم عامه بین در است برخوردار اي برجسته

 نمیزا راستی به اما. دانند می عامه فرهنگ و ادبیات از بردن بهره را او موفقیت رمز
 به نتایج اگر بتوان است؟ حد چه در عامیانه هاي قصه از پاریزي باستانی گیري بهره

دانست،  تعمیم پاریزي نیز قابل باستانی بر دیگر آثار را حاضر پژوهش از آمده دست
  :نتایج زیر قابل طرح است

عامیانه  هاي المثل ضرب و ها قصه و روایات به بیشتر پاریزي باستانی آثار.3-1
  .است تهآراس

 از بسیار استفاده پاریزي، باستانی نگاريسبک و شیوه تاریخ به عمومی نگاه
در آثار  کرمان عامه فرهنگ ویژه به عامه فرهنگ مواد دیگر و ها قصه و روایات

اي که گاه منتقدان او از همین معبر او را مورد انتقاد قرار داده که اوست، به گونه
 هنگام به پاریزي باستانی ذهن گفت باید اما . است باستانی از هر دري سخنی گفته

 او. خواهد می چه که است مشخص ابتدا از و است هدفمند بسیار کتاب یک نگارش
 کار به خواننده به نظرش مد مطالب بهتر تفهیم براي را عامیانه هاي قصه و روایات
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 تاریخی متون از برگرفته کند می نقل باستانی که هایی داستان معموالً. گیرد می
 این گویی که دهد می جلوه اي گونه به را آن باستانی قلم و زبان اما است، کالسیک

رخ داده بوده  دیگري روستاي یا پاریز در پیش دهه چند همین که است بوده اتفاقی
 جاي به و موقع به کاربرد و استخراج پاریزي باستانی هنر که گفت بتوان شاید. است

 از بیش برداري فیش يمرحله در ما. است ادبی- تاریخی سیککال متون از روایات
 اثر یک و) الهفتهشت و هفت مجموعه( پاریزي باستانی اثر هشت از قصه 230

 ها داستان این شمار از متعدد هاي ویرایش در اما کردیم، استخراج همت محمود
آن در  اصلبا  شده برداري فیش یکسانی داستان کاهش،  این عمده دلیل شد و کاسته

 دارد امکان که جایی تا بود این بر سعی ها قصه استخراج در. بود تاریخی و ادبی منابع
   .نکنیم ذکر را تاریخی کالسیک متون در موجود هاي قصه
  .است اندك باستانی آثار در داستانی هاي تیپ .3-2

. است آمده دست به تیپ مطابق با کدهاي جهانی قصه 9 تنها شده  انجام بررسی در
اثر  8 به مربوط تیپ 7همت و  محمود کرمان تاریخ به مربوط تیپ 2 تیپ، 9 این از

 نکته این بیانگر پاریزي باستانی آثار در ها تیپ کم تعداد شاید. است پاریزي باستانی
 کردن گوارا بلکه آن ضبط و ثبت نه عامیانه هاي قصه نقل از باستانی هدف که است

 نقل ضرورتی در پاریزي باستانی رواین از. است اطببراي مخ تاریخ تلخ معجون
اي برخالف باستانی پاریزي، محمود همت چهره .بیند نمی داستان یک ارکان تمامی

. نویسی او بر اقوال شنیده شده و روایات شفاهی استبنیان تاریخ. آکادمیک نیست
ه تنها یک ها و آداب و رسوم کرمان است و با توجه به اینکهدفش گردآوري قصه

  .ها قابل توجه استاثر او مورد بررسی قرار گرفته است تعداد تیپ
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22.2 22.2 22.2

11.1 11.1 11.1

0 0 0

صد
در

 
  ي تحقیقهاي جهانی در جامعهکاربرد تیپ .1-3نمودار

  
: نک(است  توجه قابل ها قصه شده شناخته هاي موتیف حیث از باستانی آثار .3-3

  ).1-5جدول
 با نه اما برد می بهره عامیانه روایات و ها قصه از پاریزي نیچنانکه گفتیم باستا. 4- 3 

 ها موتیف و کم او آثار در ها تیپ رو این از. داستان یک ارکان تمامی ذکر
  ).1-5جدول: نک(است  بسیار

 Chance and، شانس و سرنوشت  (Marvels)به عجایب مربوط هايموتیف. 5- 3

Fate)( و جادو)Magic( بررسی دارد مورد آثار در را کاربرد بیشترین. 
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13.813.212.6

8.2 7.5 7 6.3
5 4.4 3.8 3.8 3.8 3.1 2.5 2.5 1.3 0.6 0.6

صد
در

 
  ي تحقیق بر پایه موتیف ایندکس تامسونها در جامعهبندي موتیف، طبقه2-3نمودار 

 متغیر کتاب هر موضوع فراخور به عامیانه هاي قصه از گیري بهره میزان. 3-6
   .است

  

  .هاي استخراج شدهتحقیق براساس تعداد قصه ۀها در جامعها و موتیفمیزان کاربرد تیپ ،3-3نمودار 
 آثار عامیانه هاي قصه از گیري بهره میزان است مشخص نمودار در که گونههمان

 پتانسیل با مرتبط فرود و فراز این که نیست مشخص. دارد فرود و فراز باستانی
  .نویسنده خواست یا است هاکتاب از کدام هر موضوعی

  
  
  

18.6

48.8

9.3 7 7 7 2.3 0 0
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  ي تحقیق بر اساس کدهاي جهانیهاي جامعهها و موتیفهرست جامع تیپف: 1-3جدول
 

شماره
      

دا
ستان

نام   
داستان     
  عنوان موتیف  شماره موتیف  

شماره 
  تیپ

  عنوان تیپ
   نام 

  کتاب

ترانه  1
    

پوست آي چه  
میشه

  -  -  A126*  
هاي  گرگ
  ترسو

هفتکوچه 
 

پیچ
  

داستان   2
مالقات شیر 

و گربه
  -  -  A157*  نیروي انسان  

   
زیر این 

هفت آسمان
  

3  

چهل دختر کمر در طالقان
  

11,2,2R  اسارت به دست دیو  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

111,1R 

رهائی شاهزاده خانم ها 
از دست کسی که ) دختران(

  آنها را دزدیده بوده
-  -  

111,1,1R  
رهائی شاهزاده خانم ها از 

  دست هیوال
-  -  

11,2,2R   دست دیواسارت به  -  -  

41,1R  اسارت در قلعه  -  -  

327R  
شود تا فراریان  زمین باز می

  را نجات دهد
-  -  

11,1R*  
دختري که به دست غول یا 

  دیو دزدیده شده است
-  -  

1266H درخواست از خدا  -  -  

4  

افسانه اژدهاي هنگو
  

628,1,3,1F 
مرد مار، وزغ، اژدها را با 

  کشد دست خود می
-  -  

اژدهاي هفت
 

سر
  11,11B  جنگ با اژدها  -  -  

429,2,2D سنگ شدن اژدها  -  -  

11B  اژدها  -  -  

833F  العاده شمشیر فوق  -  -  
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833,5F  
شمشیري که همه چیز را 

  برد می
-  -  

833,5,1F  
شمشیري که فوالد و سنگ 

  برد را به خوبی لباس می
-  -  

229,4V  
وال یا یکی از مقدسین بر هی

  شود اژدها چیره می
-  -  

5  

ده هنگو در پاریز و قصه و اعتقاد مردم
  

628,1,3,1F 
مرد مار، وزغ، اژدها را با 

  کشد دست خود می
-  -  

خاتون هفت قلعه
  

11,11B  جنگ با اژدها  -  -  

429,2D  سنگ شدن اژدها  -  -  

11B  اژدها  -  -  

833F  العاده شمشیر فوق  -  -  

833,5F  
شمشیري که همه چیز را 

  برد می
-  -  

833,5,1F  
شمشیري که فوالد و سنگ 

  برد را به خوبی لباس می
-  -  

6  

اژدهاتو در زنجان و قصه و اعتقاد مردم
  

11,2,3B اژدهاي چند سر  -  -  
خاتون هفت قلعه

  

628,1,3,1F  
مرد مار، وزغ، اژدها را با 

  کشد دست خود می
-  -  

11,11B  هاجنگ با اژد  -  -  

429,2D  سنگ شدن اژدها  -  -  

11B  اژدها  -  -  

833F العاده شمشیر فوق  -  -  

833,5F  
شمشیري که همه چیز را 

  برد می
-  -  

  -  -شمشیري که فوالد و سنگ   833,5,1
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  برد را به خوبی لباس می

دوخواهر  7
,

كن 
جزیرة خار

  231D  خاتون  -  -  تبدیل شدن انسان به سنگ
   

ه  
فت قلعه

  

8  

داستان زن، شیفت
يه

 
دستمال ابریشمی

  

551,3,4Q  
تبدیل شدن به سنگ به 

  عنوان مجازات
-  -  

خاتون هفت قلعه
  231D  تبدیل شدن مرد به سنگ  -  -  

961,2C  
تبدیل شدن به سنگ به 

  علت شکستن تابو
-  -  

510D  
تبدیل شدن به سنگ به 

  علت شکستن تابو
-  -  

دختر در دمجسمه   9
یلمان و 

گ شدن او
سن

  

551,3,4Q  
تبدیل شدن به سنگ به 

  عنوان مجازات
-  -  

خاتون 
هفت قلعه

  

10  

داستان وقتی 
مردي زن

 
 می

شود
  

12D تبدیل مرد به زن  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

10,2D  
تغییر جنسیت با رفتن در 

  آب
-  -  

80,3E  
زنده شدن مرده با رفتن در 

  آب
-  -  

11  

گ یزدگرد
مر

  

717F  العاده خارق برکه  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

17,1,4B   دشمن(اسب مخالف(  -  -  

19,3,2B  
اي متعلق به  اسب اسطوره

  چشمه زندگی
-  -  

71B  اسب دریایی  -  -  

184,1,3B 
اسب جادویی از دنیایی 

  آبی
-  -  

341M  پیشگوئی مرگ  -  -  

ستان   12
غسل 

س و 
بلقی

سرماي 
زمستان

  716,3F   اتون   -  -گرم و سرد چشمه آب
هفت 
قلعه
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  مطلوب

941,0,1A  منشاء یک چشمۀ خاص  -  -  

13  

عروسی    جن
ها 

  
  قوز باال قوز  503  -  -

خاتون هفت قلعه
  

499,3F  قوز باال قوز  503  جنّه  

1337,0,5A قوز باال قوز  503  بیماري به مثابه مجازات  

14  

افسانه گیسوان جهان
 

بانو
  

35,0,2T 
دویی مانع دیدار خواب جا

  شود عاشق و معشوق می
-  -  

خاتون هفت قلعه
  

1131A  منشاء باران  -  -  

1131,1A  اشک بمثابه منشاء باران  -  -  

1135,4A  منشاء تگرگ  -  -  

1141A  منشاء برق  -  -  

1142A  منشاء رعد  -  -  

15  

داستان عجوزه 
خانم

  

35,0,2T  
خواب جادویی مانع دیدار 

  شود عشوق میعاشق و م
-  -  

خاتون 
هفت قلعه

  

16  

افسانه  مردم زیدآباد سیرجان در مورد 
خواجه خضر

  

1710D اختیار شی جادویی  -  -  
خاتون هفت قلعه

  

801D  مالکیت شیء جادویی  -  -  

813D  
دریافت شی جادویی از 

  پري
-  -  

17  

ک و شیطان
س نم

داستان دستا
  

1710D  خیر و شر  613  اختیار شی جادویی  

گ
آسیاي هفت سن

  

801D  خیر و شر  613  مالکیت شی جادویی  

1254,3D  خیر و شر  613  دسته هاون جادویی  

1262,1D  خیر و شر  613  سنگ آسیاب جادویی  

826D  
دریافت شی جادویی از 

  هیوال
  خیر و شر  613
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1219,1,1H خیر و شر  613  درخواست از شی جادویی  

1273H  خیر و شر  613  براي اشیا درخواست از دیو  

1320,1H خیر و شر  613  در طلب اشیاء جادویی  

210M  خیر و شر  613  معامله با شیطان  

1233,4,4H  
شیطان به عنوان یاریگر در 

  جستجو
  خیر و شر  613

1239,3H  
شود  درخواست انجام می

به وسیله اشیایی که توسط 
  کمک دهنده داده شده است

-  -  

18  

اف
سانه فرهاد کوهکن

  

435,1,1D*  زنده شدن مجسمه  -  -  

ناي هفت
 

بند
  

1245,2A  
خلق شدن انسان از 

اي که جان در آن دمیده  مجسمه
  شود

-  -  

19  

ك
داستان مالحسین بر

 
باف

 
و عبادوز
 

و گنجعلی
خان

  

210L 
فروتنی که بهترین انتخاب 

  کند را می
-  -  

تاریخ کرمان
  

213L  
رابر انتخاب دختر فقیر در ب

  غنی
-  -  

400N  اتفاق شانسی  -  -  

510N مکان پیدا شدن گنج  -  -  

511N گنج در زمین  -  -  

511,6N  گنج زیر سنگ  -  -  

534,6N  
پیدا کردن گنج به هنگام 

  ادرار مرد
-  -  

552,1N 
باز شدن خود به خودي 
  گنج براي سرنوشت قهرمان

-  -  

810N کمک دهنده ماورایی  -  -  
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847N  پیامبر به عنوان یاریگر  -  -  

848N  
مرد مقدس به عنوان 

  یاریگر
-  -  

836N  شاه به عنوان کمک دهنده  -  -  

856N  پدر خوانده یاریگر  -  -  

حکایت   20
است که روزي 
تیري در خانه 
نادر انداختند

  12,2,1P  شاه به مثابه بیدادگر  -  -  

خاتون 
هفت قلعه

  

21  

قصید
يه

 
مشک

 ل
گشا

  800F  778  هاي خارق العاده سنگ*  
آجیل 

تاریخ کرمان  گشا مشکل
  

452,1,4D  778  تغییر سنگ به جواهر*  
آجیل 

  گشا مشکل

22  

چه کشکی و چه پشمی؟
  

201,0,1M  
توسط یک (معامله با خدا 

  )روحانی
778  

نذري که از 
انجام دادن آن 

کوچه هفت  غفلت شد
 

پیچ
  

201,0,1,1M  
ن براي معامله و قول داد

  محافظت شدن در برابر خطرات
778  

نذري که از 
انجام دادن آن 

  غفلت شد

پل عشق  23
  

1300K اغوا  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

50T  اظهار عشق، جلب محبت  -  -  

15T  عاشق شدن در نظر اول  -  -  

56T  
ي  هاي جلب عالقه راه

  معشوق
-  -  

56,1T  
ي  جلب عروس به وسیله

  موسیقی
-  -  

1057F  
عبور قهرمان از میان دریا 

  )آب(
-  -  

شهر   24
«عجایب 

اجین
در » 
هندوس

تان
  300F  ژدها  -  -  ازدواج انسان با پري
هفتي 

سر 
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302F  
ي پریزاد؛ آدمیزادي  معشوقه

کند  که با یک پري ازدواج می
  کند یا با او زندگی می

-  -  

1335K  
اغواي معشوقه با دزدیدن 

در حالیکه خود را هایش  لباس
  شسته است می

-  -  

302,4,2,1F 

پري پس از دزدیده شدن 
هایش تحت فرمان مردي  لباس

که لباسش را دزدیده بوده در 
میاید اما بعد از بدست آوردن 

  کند ها مرد را ترك می لباس

-  -  

31,10C  
هاي  پس دادن لباس: تابو

  زن جادویی
-  -  

31C  
از دست دادن زن 

  بیعی در اثر شکستن تابوماوراط
-  -  

932C  
از دست دادن زن در اثر 

هاي آرنه  شکستن تابو، در تیپ
  425، 400تامپسون 

-  -  

302,6F  
از دست دادن پري معشوق 

  در اثر شکستن تابو
-  -  

302F  
ازدواج انسان فانی و یا 

  زندگی با زن پري
-  -  

302,2F  
کند  مرد با پري ازدواج می

  برد اش می ا به خانهو او ر
-  -  

25  

داستانی از محله خاموشان
  

932C  
از دست دادن زن در اثر 

هاي آرنه  شکستن تابو، در تیپ
  425، 400تامپسون 

تاریخ کرمان  -  -
  

101M  مجازات براي شکستن قسم  -  -  

26  

گنبد جبلیه 
کرمان و داستان 
اسکندر و دانیال 

حکیم
  10H  

شناخت از طریق اطالعات 
  میعمو

922  
پاسخ زیرکانه 

  هاي مشکل پرسش

تاریخ 
کرمان
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500H  922  آزمون هوش و توانایی  
پاسخ زیرکانه 

  هاي مشکل پرسش

501H   922  )عقالنیت(آزمون فضیلت  
پاسخ زیرکانه 

  هاي مشکل پرسش

570H  922  حل معما  
پاسخ زیرکانه 

  هاي مشکل پرسش

710H  922  معماهاي ارزشی  
پاسخ زیرکانه 

  هاي مشکل رسشپ

27  

شبگردي
 

هاي اتفاقی شاه عباس
  

1812K  ل شاه در لباس مبد  -  -  

اژدهاي هفت
 

سر
  

1812,1,1K 

یکی از رعایا به شاهی که 
در لباس مبدل است کمک 

  کند می
-  -  

1812,9K  
شاه در لباس مبدل به 

دهقانی که به او کمک کرده 
  دهد است پاداش می

-  -  

324,1P  
ا غذا و هر خانه ب صاحب

چیز قابل دسترس از مهمان 
  کند پذیرایی می

-  -  
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س در زمان گنجعلی  28
دفعه دومی که شاه عبا

خان به کرمان آمد و مهمان نوازي مالحسین
  

1812K  ل شاه در لباس مبد  -  -  

تاریخ کرمان
  

1812,1K  
یکی از رعایا به شاهی که 
در لباس مبدل است کمک 

  کند می
-  -  

467N  
ر لباس مبدل براي شاه د

  آگاه شدن از اوضاع رعایا
-  -  

45Q  پاداش مهمان نوازي  -  -  

320P  مهمان نوازي  -  -  

324,1P  
صاحب خانه با غذا و هر 
چیز قابل دسترس از مهمان 

  کند پذیرایی می
-  -  

29  

زنی در چاه قلعه
  

241Q  مجازات زناکاري  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

465,3Q  
چاه به عنوان  انداختن در

  مجازات
-  -  

141R  نجات یافتن از چاه  -  -  

1184J  
عدم جواز مجازات دوباره 

  براي گناه واحد
-  -  

1184,1J  
زن زناکار از بلندي پرتاب 

. بیند اي نمی شود اما صدمه می
  ي او جایز نیست مجازات دوباره

-  -  

2214,1K*  دختر خیانتکار  -  -  

داستان   30
مقبر

يه
سیدحسین واقع در شمال  

صاحبشرقی مسجد 
 

الزمان کرمان
  843N  تاریخ کرمان  -  -  نشین به عنوان یاریگر گوشه

  

844N  درویش به عنوان یاریگر  -  -  

31  

داستان آسیاي خونی 
گرگان

  141,2,2Z  
آسیا به عنوان محل 

مجازات که در اثر خونریزي 
  کند آرد سرخ تولید می

-  -  

آسیاي هفت 
گ

سن
  

هخانزدي در د  32
خدا ي
  514,1N  سیاي   -  -  گنج پنهان شده در محراب
هفت 
گ

سن
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518N  
پیدا کردن طالي پنهان شده 

در زیر آجر از مکان امنی که 
  دفن شده است

-  -  

550N  کشف گنج پنهان شده  -  -  

630N  
به دست آوردن تصادفی 

  پول یا گنج
-  -  

333,4K  دزدیدن از عصاي مرد نابینا  -  -  

1081,1,1,1K  
رندي از گداي نابینائی پول 

  گیرد می
-  -  

33  

قصه
ک لُر

اي از ی
  

12501J  پاسخ رندانه  -  -  

کوچه هفت
 

پیچ
  

1261J  
پاسخ رندانه در رابطه با 
  یکی از مقدسین یا مقدسات

-  -  

1380J ه در باب قرض   -  -  پاسخ رندان

34  

   
حوري 
گوهرشاد

آغا
 

-  
ردن از خدا درخواست ک

  اي جبه عاریهA  1642در تیپ
هفتناي   -  -

 
بند

  
35  

روحانی که خوابی 
درباره نادر دید و 

حضرت علی 
) ع(

در خواب شمشیري 
به کمر او بست

  

24H  
شناختن از دیدن کسی در 

  خواب
-  -  

خاتون 
هفت قلعه

  

پل کرّ و  36
دختر و  
افسانه آن

  225R  خاتو  -  -  فرار کردن با معشوق
هفتن      

 
قلعه

  

37  

 بی
بی شهربانو

  

1088F  نجات خارق العاده/فرار  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

210R  فرار  -  -  

231D  تغییر انسان به سنگ  -  -  

2062,2,2D  
کوري در اثر نگاه کردن 

  به یکی از مقدسین
-  -  

312C  نگاه کردن مرد به زن: تابو  -  -  

619C  ورود به محل ممنوعه: تابو  -  -  
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حکایت   38
موالنا در مورد 
پیغمبر اکرم و 

حضرت علی 
)ع(

  

1316,5D  
نی جادوئی اسراري را 

  سازد هویدا می
782  

میداس و 
  گوش خر

هفتناي 
 

بند
  

39  

داستان تفسیر مالفتح
اهللا 

  
1834J 

دفن آدم زنده به اشتباه 
  توسط ابلهان

-  -  

ناي هفت
 

بند
  212R  نجات از قبر/فرار  -  -  

212,1,1R  

که زنده دفن شده  مردي
است هنگامی که نباشی به 

رود، نجات  دزدي به قبرش می
  یابد می

-  -  

40  

مالقات بین 
شاهرخ و شاه 

نعمت
اهللا 

  228V  
عصمت مقدسین از 

  ارتکاب گناه
-  -  

تاریخ 
کرمان

  

41  

بی بی دوست
  

817,0,1N  خدا به عنوان کمک کننده  -  -  

خاتون هفت قلعه
  

422M  
شدن نفرین سبب تبدیل 

یک مرد یا یک چیز به چیز 
  دیگر

-  -  

327R  
شود تا فراریان  زمین باز می

  را نجات دهد
-  -  

42  

داستان زهره و هاروت و ماروت
  

465,1,1,1V  
دهد  زاهد دختر را فریب می

کشد و عاقبت  و بعد او را می
  شود زاهد ملحد می

خاتون هفت قلعه  -  839
  

236V  839  فرشتگان ملعون  -  

حکایت مردم   43
مسجد صاحبکرمان در مورد 

 
الزمان

  521N  
گنج به جا مانده درون 

  )عصا و چوب(چوب دستی 
تاریخ کرمان  -  -

  

529N  محل پیدا شدن گنج  -  -  
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  هایادداشت
هاى ایرانى را گردآورى و ترجمه و نامهخودسکو و دوگوبینو فرانسوى نخستین کسانى بودند که تعزیه-1

م منتشر کرد، یادآور شد که این  1852ى جنگ شهادت که در سال کو در مقدمهخودس. چاپ کردند
شاه ى شخصى فتحعلىمجلس تعزیه و متعلق به کتابخانه 32اى، شامل صفحه 325نویس ى دستمجموعه

  ).19: 1394جعفرى قنواتى، : ؛ همچنین نک 49: 1394ذوالفقارى، (بوده است
  .335 - 299: 1391ذوالفقارى، امیدساالر و : ك.در این زمینه ر-2
  .56- 37: 1395رنجبر،  و؛ 303: 1384راد، باستانى: نک همچنین-3
انجوي در گذري و نظري بر فرهنگ مردم مفصل در مورد فلکلور و پیشینه آن در دنیا و ایران بحث -4

  .30- 9گذري و نظري بر فرهنگ مردم، :  نک. کرده است
  

  کتابنامه
  هاکتاب: الف

 .ویرایش اولریش مارزلف و دیگران .خانمهاي مشدي گلین قصه .)1395(پ . تن، لالول سا. 1
 .نشر مرکز: تهران .چاپ دهم

 .امیرکبیر: تهران ).1ج(هاي ایرانیقصه .)1352( .انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم. 2

 .اسپرك: تهران .گذري و نظري در فرهنگ مردم .)1371( _____________ .3

 .سه انتشارات نوینسؤم: تهران .هشت الهفت .)1363( .زي، محمدابراهیمباستانی پاری .4

 .انتشارات کتاب درنا: تهران .سر اژدهاي هفت .)1371(._______________.5

  .نشر علم: تهران .بند ناي هفت .)1381(._______________.6
  .نشر علم: تهران .آسمانزیر این هفت .)1390(._______________.7
  .نشر علم: تهران .سنگ هفت قلم .)1390(._______________.8
  .نشر علم: تهران .پیچ کوچه هفت .)1391(._______________.9

  .نشر علم: تهران .ن هفت قلعهخاتو .)1392(.______________.10
  .نشر علم: تهران .سنگ آسیاي هفت .)1393(.______________.11
 .انتشارات مجید: تهران .ربایجانهاي آذ افسانه .)1379( .بهرنگی، صمد.12

نشر : تهران .اي فریدون بدره ترجمۀ. هاي پریان شناسی قصه ریخت .)1392( .پراپ، والدیمیر.13
 .توس
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 .جامی: تهران .درآمدي بر فولکلور ایران ).1394. (جعفري قنواتی، محمد .14

ت انتشارات علمی و شرک: تهران .هاي جادویی شناسی افسانه ریخت ).1391. (خدیش، پگاه .15
 .فرهنگی

 .مروارید: تهران .ادبى اصطالحات فرهنگ .)1375(  .سیما داد، .16

: تهران ).1ج(هاي مردم ایرانفرهنگ افسانه .)1387( .خندانرضا و  علی اشرف، درویشیان .17
 .نشر کتاب و فرهنگ

 .سمت: تهران .زبان و ادبیات عامه ایران، )1394(ذوالفقاري، حسن . 18

شناسی و  هاي مردم مرکز پژوهش .هاي اشکورِ باال افسانه .)1352( .سادات اشکوري، کاظم. 19
 .فرهنگ عامه

انتشارات بنیاد فرهنگ : تهران .به کوشش فریدون وهمن .فرهنگ مردم کرمان .)1353( .ل.لوریمر، د. 20
 .ایران

: تهران .یکاووس جهانداريترجمۀ ک. هاي ایرانی بندي قصه طبقه، )1391(مارزلف، اولریش . 21
 .سروش

22 .انتشارات گلی: چاپ هفتم، تهران .تاریخ کرمان .)1389( .ن، محمودمتدی. 

نشر : تهران .به کوشش حسن ذوالفقاري .ادبیات عامیانۀ ایران .)1382(. محجوب، محمدجعفر.23
 .چشمه

: تهران .زاده د قاسممحم :گردآورنده .هاي کهن ایرانی افسانه .)1386( .اهللامهتدي، فضل.24
 .هیرمند

شناسی و  هاي مردم مرکز پژوهش: تهران .گیس سمندر چل .)1352( .دوست، محسن میهن.25
 .فرهنگ عامه

 .سخن: تهران .ادبیات داستانى .)1376( .میرصادقى، جمال.26

  هامقاله. ب
دانشنامه : رج درد .»نهادبیات داستانى عامیا« ).1391.(ذوالفقارى امیدساالر، محمود و حسن. 27

 . تهران .مرکز دایره العارف اسالمى ). 1ج (فرهنگ مردم

  ,31-30 صص ،23شماره  .مجله حافظ .»وارث واالتبار بیهقى« ).1384.(باستانى راد، حسن. 28
شماره  .کیهان فرهنگى .»تأملى در ادبیات داستانى و قصه عامیانه« ).1380.(دشتى، سید محمد. 29

  ,27-24 صص ،176
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هاى علوم پژوهش .»شناسى تاریخ نگارى باستانى پاریزىپارادایم« ).1395.(یرنجبر، محمدعل .30
  .56-37 صص ،تاریخى

 .مجله بخارا .»گفتگو با محمد ابراهیم باستانى پاریزى :مور بیچاره« ).1384.(هباشى، علىد.31
  8-24 صص ،46شماره 
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