
 

 

  فصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه
  1395 تابستان، 9، شمـارة 4 سال

  
  
  

  
  نقاالن فولكلوريك در طومارهاي هاي مايه بن

 
  3*قالتي هاشمي انسيه 2 صيادكوه اكبر  1حاجياني فرخ

  
  )28/2/95، تاريخ پذيرش: 13/4/94يخ دريافت: ر(تا

 
   چكيده
 شفاهيِ ـ روايي  ـ حماسي سنت از بمكتو بخشي عنوان به نقالي طومارهاي مطالعة و بررسي
   به متون اين تجزية اما نمايد؛مي دشوار گاه ها قصه پيچيدة و انبوه حجم آن با زمين ايران
 و نقد و متني درون هايبررسي ها،آن روشمند مطالعة براي را زمينه شان، سازنده هاي مايهبن

  . سازدمي هموار هامضمون ارزيابي
 فراهم چارچوبي عامه، روايات هاي مايهبن بندي طبقه جهانيِ رستفه از استفاده با
 دسترسي سبب فهرست اين. شوند فهرست و بندي دسته طومارها هاي مايهبن تا آيد مي

 تأثيرپذيري تكامل، تطور، سير بررسي يابي، ريشه مختلف، روايات در مايهبن هر به ترآسان
 بستر و شود مي هاروايت تطبيقي مطالعات نيز و مختلف هاي دوره در مايهبن هر بقاي و

  . آوردمي فراهم هاآن در موجود هاي مايهبن به توجه با را طومارها تحليلي مطالعة
 فارسي، عامة روايات با ها مايه بن جهانيِ فهرست انطباق دادن نشان مقاله اين هدف

 با پژوهش اين. است طوماري متون تحليل از اي شيوه و عامه حماسيِ روايات ويژه به
 انطباق تا كوشدمي لشكر هفت طومار از رستم خان هفت داستان هاي مايهبن كردنفهرست

                                                                                                                   
  يرازدانشگاه ش يباستان يها فرهنگ و زبان دانشيار. 1
  رازيدانشگاه ش يفارس اتيزبان و ادب دانشيار. 2
  )مسئول نويسندة( رازيدانشگاه ش يفارس اتيزبان و ادب يدكتر دانشجوي. 3
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 هاي مايهبن برخي تحليل با و دهد نشان ايراني روايات بر را ها مايهبن فهرست الگوي
 امةع روايات از اي پاره عنوانبه را نقالي طومارهاي از اندك هرچند هايي ويژگي موجود،
 ايران شفاهي سنت و ادب فرهنگ، غناي نو، هايي مايهبن يافتن با نيز و سازد آشكار فارسي

 شفاهي روايات تمام براي الگويي منزلة به تواند مي كردن فهرست شيوة اين. نمايد روشن را
 محتواي به ترآسان دسترسي و شود داده ساماني ها قصه عظيم حجم به طريق اين از تا باشد
  .آيد فراهم اه آن

 . خان هفت ،لشكر هفت ها، مايهبن فهرست عامه، حماسة طومار، :كليدي هاي واژه

  مقدمه. 1
 به را آن و بوده، افسانه اولين كنندگانِ تصنيف اول فارسيان: گويد اسحاقبنمحمد

 حيوانات زبان از را آن و نگاهداري خود هاي خزانه در و درآورده كتاب صورت
 سلسلة دومين كه -اشكاني پادشاهان آن از پس و نمودندمي حكايت و نقل

 افزوده، آن بر چيزها نيز و درآورده آميزي اغراق صورتبه را آن -اند ايران پادشاهان
 را هايش برگ و شاخ عرب، بلغاي و فصحا و گردانده خود زبان به را آن عربان و

   معاني و زمينه همان در و درآوردند تحرير رشتةبه شكلي بهترين با و زده
 افسانه هزار كتاب شده، تأليف معنا اين در كه كتابي اولين. كردند تأليف هاييكتاب

  ).540-539: 1381 نديم، ابن( است خرافات هزار معني به
 سخنان تأييد در و ايران پهلوانان و شاهان هايداستان درآمدن كتابت به تاريخ دربارة

  : دهدمي ارائه مشابه نظري نيز )151: 2008( 1هويسه اسحاق،بن محمد
 در كه بودند باستاني هايي افسانه آوري جمع آغازكنندة ساسانيان كه رسدمي نظربه

 زمان در( بود شده منتقل جمعي حافظة طريق از يا و گوسانان دست به هاقرن طول
 اول، خسرو نظر زير احتماالً كه كردند گذاري پايه را اي مجموعه و) دوم يزگرد
 با سوم يزدگرد و دوم خسرو زمان در نهايتاً و شد آماده آن ويرايش اولين
   .نامگ خداي به است مشهور نو كتاب اين. گرديد ويرايش دوباره ديگر هايي افزوده

 آواز همراه به و ساز نواي با بزمي، و رزمي هايداستان راويان اين گوسانان،
   روايت عامه، مردم ميان در چه و انشاه دربار در چه احتماالً را دلكشي هاي قصه
 عامه، روايات انتقال در را گوسانان وظيفة اسالمي، هاي دوره در بعدها،. اند كردهمي

  .گرفتند برعهده حماسي روايات نقاالنِ
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 چه و شاهنامه هايداستان از برگرفته چه اند، كردهمي روايت مردم براي نقاالن آنچه
 كتابت به هايي نوشته دست صورت به گاه زمين، يرانا حماسي روايات ديگر از نقلي
 ناميده نقالي طومار نبود،) شده درنورديده كاغذ( طومار شكل به الزاماً گرچه كه آمد مي در
  . شدمي

 از داستاني، عناصر آنان. داشتند برعهده نقالي سنت در مهمي نقش طومارها اين
 منتقل و نگهداري را ها قصه دوم دست هايشخصيت نام تا گرفته داستان ساختار

 چگونگي كه رسمي دستورالعملي آوردن فراهم با طومارها اين،بر عالوه. كردندمي
 را ثباتي داد،مي آموزش شفاهي اجراهاي از اي مجموعه به را آشنا داستاني گسترش

 از را شنوندگان لذت نيز و آوردند مي وجود به دو،  درجه و كار تازه گويان قصه ميان
  ).252: 2010 ياماموتو،( نمودندمي تضمين هاداستان اين نيدنش

 اما آيند؛ مي شمار به زمين ايران عامة ادب از مهمي نسبتاً بخش نقالي طومارهاي
 آن به كمتر پژوهشگران و ادبا ارزشمند، مكتوب ميراث اين بودن عامه سبب به متأسفانه
   كهحالي در اند؛ كرده توجه

 و جزئيات كردن روشن و ملي حماسة در تحقيق نظر از اطوماره اين مطالعة
 مورد را هاآن عامه فرهنگ محققان اگر و دارد بسيار اهميت آن، تاريك هاي گوشه
 و اصيل هايروايت از مقداري به پژوهش اين در كه نيست شك دهند، قرار توجه
 روشن مسائل از بسياري وسيله بدين و يافت خواهند دست ملي حماسة كهن

 هايداستان از تازه هاييروايت و ديگر هاييصورت است ممكن نيز و شد خواهد
  ).1113: 1387 محجوب،( آيد دست به حماسي معروف

 ـ  سبكي هايويژگي توانمي نقالي طومارهاي هاي مايهبن بندي طبقه و بررسي با
 هاي صهق مختلف روايات كرد، تحليل و وصف را طومارها در موجود هاي قصه زباني
 درنتيجه كرد؛ معرفي را ها آن در دخيل عناصر و مقايسه يكديگر با را حماسي عامة

 حماسي هستة در هايي مايهبن نوع چه با و هايي قصه نوع چه كه شد خواهد روشن
 بررسي اين. است چگونه حماسي هاي قصه اين داستاني طرح و اند گرفته شكل روايات

 با كالسيك ادب در كه قهرماناني خوي و خصايل كه سازد مي رهنمون نكته اين به را ما
 اهميت امر همين. است چگونه حماسي عامة هاي قصه در هستيم، آشنا هاآن

  .سازدمي آشكار نقالي طومارهاي در را ها مايهبن بندي فهرست
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 به يافتن دست براي عامه هاي قصه و هاداستان عظيم حجم آن با طومارها بررسي
 دستيابي هاي راه از يكي بنابراين است؛ دشوار بس كاري خاص، روايت و داستان يك
 گونهاين به توجه«. هاست آن داستاني هاي مايهبن بندي طبقه مختلف، حماسي روايات به

   نظر به الزم ها، قصه  تفسير و شرح براي نيازي پيش عنوان به هابندي طبقه و هافهرست
 مطالعات راهنماي تواندمي كشوري يا فرهنگ هر براي ويژه فهرستي عالوه، به. رسدمي

: 1997 داندس،( »آورد فراهم آينده پژوهشگران براي را جامع فهرستي يا و] باشد[ ميداني
200.(  

   براساس طوماري متون تحليل كه است اين شودمي مطرح اينجا كه پرسشي
   است؟ پذيرامكان حد چه تا هاآن شدةفهرست هاي مايهبن

 سپس ها، مايهبن كردن فهرست چگونگي ابتدا مثالي، ارائة با تا كوشدمي مقاله ناي
 هاي مايهبن به توجه با را طومارها در موجود روايات ارزيابي و نقد امكان
 هايويژگي تحليل براي روشمند اي شيوه طريق، اين از تا دهد نشان شده، بندي طبقه

 زمينه اين در آينده هايپژوهش براي راهي و يابد سامان فارسي شفاهي سنت از بخشي
  .شود گشوده
  

  پژوهش پيشينة. 2
 و اعم طور به عامه، ادبيات هاي مايهبن كردن فهرست و استخراج زمينة در كه جاآن از
 است، نگرفته صورت مستقل پژوهشي امروز به تا اخص، طور به نقالي طومارهاي نيز

 به ايران عامة ادبيات زمينة در كه كرد اشاره ارزلفم ارزشمند كتاب به تنها بتوان شايد
 شيوة اساس بر) 1371( 2مارزلف. است  داشته نظر جهاني استانداردهاي و هابندي طبقه
 ايراني هاي قصه كتاب اين در. كرد بندي طبقه را ايران شفاهي هاي قصه 4سونتامـ3آرنه
 ارائه هاداستان اين هاي مايهبن از تيفهرس انتها در و نددش گذاري شماره موجود منابع از
 افزوده كتاب اين به كننده كامل بخشي عنوان به كه فهرست اين كه كرد توجه بايد. دش

 با تنها و الفبايي شيوة به زيرا نيست؛ سونتام بندي طبقه براساس لزوماً است، شده
 بندي هرستف كليدي يا ماية اصليبن عنوان به) آب مانند( خاص موضوع يك آوردن
  .است شده
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 انجام ها مايهبن بندي فهرست دربارة مطالعاتي جهاني سطح در بسياري محققان
  : ازجمله اند، داده

   بنديِ طبقه دربارة را مرجع اثري نهايي ويرايشوي ): 1958ـ1955( تامسون. 1
 هاي مايهبن تامسون. است رسانده پايان به جلد شش در عامه هاي قصه هاي مايهبن
 فهرست اين البته. كرد آوري جمع دنيا روايي هايسنت از بسياري در را عامه واياتر

 هر در عامه روايات هاي مايهبن زمينة در پژوهشي هر با و است نشده كامل هنوز
  ). منابع: رك( شودمي افزوده بدان اي ضميمه كشوري، و فرهنگ

 كهن ادبيات هاي مايهنب كردن فهرست به تامسون نظر زير وي): 1969( 5كراس. 2
 با و تامسون شيوة طبق كه است هاييفهرست نخستين از كتاب اين. پرداخت ايرلندي
  ). پاياني منابع: ك.ر( است شده منتشر او نظارت

 شيوة شناسي روش در را مرجع كتابي محقق دو اين): 2005( 7الشامي و 6گري. 3
 روش توصيف و شرح و ها مايهبن نواعا دربارة مقاالتي گردآوري با ،تامسون بندي طبقه

هزارو هاي مايهبن فهرست) 2006( الشامي). پاياني منابع: ك.ر( كردند منتشر تامسون
 از يكي كتاب اين. كرد منتشر مستقل كتابي در را ،عرب روايي سنت از كتابي ،شب يك

 تمطالعا زمينة و است شده نوشته تامسون شيوة طبق كه است هاييفهرست آخرين
  ).پاياني منابع :ك.ر( آورد مي فراهم شب يك هزارو دربارة را محتوايي

  
  پژوهش ضرورت و روش. 3
 هاي مايهبن محتوا، تحليل شيوة به و اي كتابخانه منابع از استفاده با پژوهش اين در

 سبكيِ كوتاه ويژگي چند تا شود مي فهرست لشكر هفت طومار از رستم خان هفت داستان
  .آيد دست به نقالي طومارهاي
 و ها قصه  تفسير و شرح براي نيازي پيش ها،بندي وطبقه هافهرست انواع به توجه
 حاضر حال در كه است عامه ادب زمينة در ويژه به متون سبكي هايويژگي به دسترسي

 هم كه ويژه فهرستي تدوين. است گرفته صورت هاآن دربارة اي علمي مطالعة كمتر
 كه باشد محققانيگر  ياري هم و باشد آينده پژوهشگران ميداني مطالعات راهنماي بتواند

 .است ضروري پردازند،مي متون بررسي و مطالعه به



 1395تابستان ، 9، شمـارة 4 سال   _______________________________   و ادبيات عامه فصلنامة فرهنگ

66 

 و دمنهوكليله ،سندبادنامه مانند شرقي هاي قصه بزرگ هاي مجموعه فراوان اهميت
 اين بر همه گذشته، هااين از. است آشكار همگان بر ديرباز از ،شب ويكهزار يا

 رواياتي باز قصه، قديمي هايتدوين اين موازات به كه دارند كامل آگاهي واقعيت
 امروز رفتة دست از كتبي منابع انعكاس يا بقايا عنوانبه كه دارد وجود هم شفاهي

  ).12: 1371 مارزلف،( باشند اهميت داراي توانندمي
 هاي قصه ويژه به امه،ع هاي قصه هايِ داده بندي طبقه اهميت سخن، اين به باتوجه

 شده دقت و توجه كمتر عامه ادب مطالعات به ما، كشور در. شودمي آشكار شرقي
 اينكه از غير به ادبي، متون از برخي هايِ مايهبن بندي فهرست و بررسي درنتيجه است؛
 منزلة به باشد، ايران فولكلور ماهيت و شناخت زمينة در هاييپژوهش راهگشاي تواندمي

  .آيد مي شمار به تامسون هاي مايهبن بندي طبقه فهرست براي يمتمم
  

  نقالي طومارهاي. 4
 هايي قصه از سرشار فارسي، حماسيِـ  روايي سنت از سندي عنوان به نقالي طومارهاي

 از طومارها روايات معموالً. اند آمده گرد حماسي هستة چند يا يك محور بر كه هستند
. يابند مي ادامه اسفنديار، پسر بهمن، شهرياري پايان تا و دشونمي آغاز گيومرث داستان
 شكل ايراني حماسة اسلوب براساس پژوهشگران، برخي نظر بنابر كه متون اين به توجه
 ايران در حماسه تعريف )37-35: 1380( اميدساالر نظر به. نمايدمي ضروري نيز اند، گرفته

   :است متفاوت غربي كشورهاي در آن تعريف با
 يا و كنيم تعريف غربي معيارهاي با را خودمان هاي حماسه كه نيستيم ملزم ما

 تمام پس است، اندهوخ منظوم را آن حماسه تعريف در ارسطو چون كه كنيم تصور
 همة تقريباً كه باشد يادمان. باشند منظوم بايد باالجبار هم ما هاي حماسه
 احتماالً. اند بوده منثور سعودي،م قصيدة استثناي به فردوسي از پيش هاي شاهنامه
 در حماسه اصلي قالب منظوم، كالم به مزين است بوده نثري كه حماسه از نوعي
 و عاميانه ادب در هم و است داشته رواج رسمي ادب در هم كه بوده فارسي زبان
  .است معروف نقالي همان اش عاميانه نوع

  ):38-37: 1388( آيدنلو گفتة به
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 ايرانِ در منثور پهلواني - ملي هايداستان نقل شواهد ترينمهم و ترينكهن از يكي
 و جمع ميان در ابومنصوري شاهنامة اندنوخ به فردوسي اشارة اسالمي، دورة
  :است آن به شنوندگان عالقة

  بسي هاداستان اين دفتر از چون
  

  كسي هر بر خواننده خواند همي  
  داستان اين بر نهاده دل جهان  

  
  راستان هم و نيز ردانبخ همان  

 در نقالي با دقيقاً و كامالً را فردوسي روزگار گزاريداستان سنت تواننمي اينكه با  
 در غالباً ايران، پهلوانيـ  ملي هايداستان برخاندن يعني ـ آن اصطالحي مفهوم

 حافظه اساس بر اسفنديار بهمنِ شهرياري پايان تا گيومرث كار آغاز زماني محدودة
 ولي شمرد؛ يكسان و سنجيد ـ شنوندگان براي نثر به و) طومار( مكتوب نبعيم يا

 همچون نيز ابومنصوري شاهنامة انندةوخ كه باشيم داشته توجه سويك از اگر
 از و است اندهوخمي داستان مردم حضور در منثور و مكتوب متني روي از نقاالن
 -  شايد و نبوده كتاب متن ةساد برخانيِ فقط او كار كه دهيم احتمال ديگر، سوي
 هيجان و لذت بر سخن آهنگ تغيير و دست و سر حركات با -  نقاالن مانند باز

   ،»داستان بدين نهاده دل  جهان« فردوسي تعبير به كه است افزوده مي هاداستان
 ايران در نقالي به كلي اشارة ترينقديم را ابومنصوري شاهنامة خاندن/نقل توانيممي
 خواهد فردوسي شاهنامة سرايش بر مقدم نقالي فن پيشينة صورت اين در. يمبدان
  . بود

 يا و فردوسي دورة از نقالي كه زنندمي حدس آيدنلو مانند پژوهشگراني اينكه با
 و صفويان عصر از را آن رواج و آغاز محققان برخي است، داشته وجود او از قبل حتي
  ). 1096: 1387 محجوب، ؛153: 1380 دوستخواه،( دانندمي اصفهان هاي خانه قهوه در

 ايران حماسيـ  عامه ادب از ارزشمند اسنادي عنوان به نقالي طومارهاي اصلي مĤخذ
  :است شرح بدين
  فردوسي؛ از پس پهلوانيِ هاي منظومه و) آن الحاقي و اصيل هايداستان( شاهنامه. 1
  ايران؛ پهلواني و ليم موضوعات دربارة تاريخي منابع اشارات اي پاره. 2
 قوة با هاآن هاي شنيده و ها خوانده از اي آميزه خود كه نقاالن ذهني هاي اندوخته. 3
  است؛ ايشان پردازيخيال
  ).52: 1388 آيدنلو،( پيشين نقاالن طومارهاي. 4
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  عامه هاي قصه هاي مايهبن بنديِ طبقه فهرست. 5
 بندي طبقه و كردن فهرست و دارد يژهو مطالعة و بررسي به نياز علم از اي شاخه هر
   بارهاين در )413: 1977( 8تامسون استيث. بخشدمي بيشتري سهولت امر اين به ها داده
  : گويدمي

 بندي طبقه به نياز آيد، شماربه علمي جديِ موضوع اينكه از قبل علم از اي شاخه هر
 هايي مجموعه فقط شناسي گياه و شناسي زمين كه بود زماني. دارد شدنفهرست و

 تنها و بودند ها تئوري و حقايق از يافته ترتيب باعجله و هدف بي ترتيب، بدون
 روي بر منظمي بندي طبقه كه شد فراهم هاآن جانبةهمه علمي مطالعة زمينة زماني

  . گرفت صورت هاآن
 مطالعة. است ضروري منابع تعدد و گستردگي دليل به نيز عامه هاي قصه بندي طبقه

 مطالعات بحث كه زماني ويژه به گوناگون، هاي قصه محتواي به دسترسي و متون اين
 نظر به محال تقريباً كاري منظم فهرستي داشتن بدون است، ميان در تطبيقي و سبكي

  . رسد مي
 قرن در سپس بود، شده آغاز هجدهم قرن از پيش اروپا در عامه هاي قصه آوري جمع
 به قصه هاي تيپ بندي و طبقه گرفت صورت ها قصه بندي بقهط براي هايي تالش نوزدهم
 قرن پايان از شفاهي هاي قصه هاي تيپ بندي طبقه فنالند درشد.  منجر ها مايه بن بندي طبقه

 هويت به توجه آن، در عامه ادب به توجه كه كشوري همان شد؛ يعني آغاز نوزدهم
 حماسي شعرهاي گوناگون هاي روايت مقايسة براي 9كرون جوليوس. شد مي تلقي ملي

 به را كالواال روايت وي. گرفت كاربه را جغرافياييـ  تاريخي روش 10»كالواال«
 پرداخت ها آن مطالعة به جغرافيايي توزيع براساس و كرد تقسيم تر كوچك هاي قسمت

 اين از ،11كرون كارل پسرش، او از پس. بيابد را سروده هر اولية مكان وسيله بدين تا
 همچنين. كرد استفاده تاريخي و تطبيقي هاي بررسي و عامه هاي قصه مطالعة براي وشر

 تيپ براساس ها قصه بندي فهرست براي را سيستمي روش اين با ،12آرنه آنتي شاگردش،
 گسترش را آن آمريكايي، شناس مردم تامسون، استيث بعدها كه كرد گذاري پايه ها، آن
. كرد نويسي فهرست را عامه ادب هاي مايه بن بندي طبقه نوع همين براساس تامسون. داد

 قصه هاي تيپ از نيمي از بيش حدود در« كه بود اين وي خود اعتراف به كار اين دليل
  ). 197: 1997 داندس،(»دارند »روايي ماية بن« يك تنها ها، قصه بنديِ طبقه در
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 و هاداستان تلفمخ منابع انبوه حجم عامه، ادب عناصر كردن فهرست اصلي سبب
 هايمضمون به تا كرد مي كمك پژوهشگر به شيوه اين. بود دنيا سرتاسر در روايات
 روايات، عظيم منابع تمام وارسي از و باشد داشته دسترسي جايك شكل به مختلف

 متون تحليل و بررسي به ها،مضمون جايِيك آوري جمع براين، افزون. باشد نياز بي
  . رساند مي ياري
 است؛ مسلسل و جلدي شش مرجع يك تامسون عاميانة ادبيات هاي مايه بن رستفه
 هاي گروه به) حيوانات يا عالم پيدايش مثل( ها مايه بن از بزرگي هاي گروه يعني

 بندي تقسيم) جادويي حيوانات و اي اسطوره حيوانات زمين، ها، آسمان( مثل تر كوچك
 هنوز و گيرد دربرمي را مايه بن هزار ها هد از بيش فهرست اين نسخة آخرين. شوند مي
  .است گسترش حال در هم

 يا مايه بن يك چيزي چه كه بگيرند تصميم بايد محققان ها، مايه بن گسترش در
 در )نوزده: 1966( 13باومن. سازد مي را اي مايه بن هاي زيرگروه يا و ها مايه بن از گروهي

  : كند مي ذكر را مثالي باره اين
 كلي ماية بن يك اين كه شود، مي احضار موسيقي وسيلة به روح :E384 ماية بن

 احضار طبل وسيلة به روح: E384.1: شود مي تقسيم زيرگروه دو به و است
 ميان تفاوت تنها كه جايي آن  از. خيزد برمي زدن سوت با روح: E384.2 و شود؛ مي
 باشد روح احضار اصلي ةقص كه رسد مي نظر به است، موسيقي نوع مايه، بن دو اين
 خود جاي در اگرچه - موسيقي نوع كه نمايد مي چنين نيز و موسيقي وسيلةبه

 درحالي. بسازد جداگانه اي قصه كه نباشد برانگيز تمايز قدر آن -است توجه جالب
 روايت دو آن براي رود، مي شماربه انگليسي زبان در قصه يك  E384 ماية بن كه

  . دهند مي شكل را مايه بن اين رگروهزي دو كه است موجود
 يك در را سنتي روايي ادبيات عناصر خود، بندي طبقه در تا كند مي تالش تامسون

 هاي مايه بن آوري جمع در كه عناصر برخي. كند گردآوري منفرد منطقيِ فهرست
 ي،محل هاي افسانه اسطوره، و عامه ادب: اند شرح بدين اند، رسانده ياري را او گوناگون
 لطيفه هاي كتاب مقدسان، و مثالي افراد به مربوط هاي افسانه وسطا، قرون هاي رومانس

 از عناصر اين. ادبي هاي گلچين و اي افسانه هاي سروده موزون، هاي افسانه رمان، و
 اقيانوسيه، دور، خاور هند، خاورميانه، اروپا، مانند مختلفي جغرافيايي هاي حوزه



 1395تابستان ، 9، شمـارة 4 سال   _______________________________   و ادبيات عامه فصلنامة فرهنگ

70 

  .است آمده فراهم آفريقا و جنوبي و اليشم آمريكاي پوستان سرخ
 سود ديويي اي كتابخانه روش از كتب، گذاري شماره و بندي طبقه در تامسون

 روي بر پژوهشي هر با و زمان هر در كه آورد فراهم ها مايه بن از فهرستي تا جويد مي
 فصل 23 در را ها آن ها، مايه بن آوري جمع از پس وي. باشد تعميم قابل ملل، هاي قصه
 اي، اسطوره هاي مايه بن به ترتيب به كه دهد مي جاي انگليسي الفباي حروف ترتيب به

 و خردمندي ها، آزمون جادوگران، و ديوان عجائب، مرگ، جادو، تابوها، حيوانات،
 اجتماع، شانس، و بخت تقدير، و آينده سرنوشت، و طالع كاري، فريب و اغوا خردي، بي

 دين، زندگي، ازدواج، و زناشويي ستم، و ظلم ها، تبعيدي و اسرا كيفر، و پاداش
  .شوند مي تقسيم ها اين جز و فكاهه و طنز ها، شخصيت هاي ويژگي

 يكديگر با ها مايه بن فهرست مختلف هاي فصل در بسياري هاي مايه بن ازآنجاكه
 متن در) كنيد رجوع./ ك.ر( ».cf« عالمت و 14متقابل ارجاع با ارتباط هستند، مرتبط
  .است شده داده نشان
  

  مايه بن. 1-5
 واژة از عامه ادب محققان. دارد رواج متعددي تعاريف مايه بن براي عامه ادبيات در
 عامه روايات داستانيِ هايِ طرح در تكرارشونده داستانيِ عناصر براي 15موتيف/مايه بن

 اين از). ويدادهار و اعمال اهداف، موجود، هاي شخصيت مثال، براي( كنند مي استفاده
 شكل ها آن توالي از يا ها آن از منظوم يا منثور روايات كه -محتوايي واحدهاي

 شده استفاده عامه ادب متونِ تطبيقي مطالعات براي بيستم قرن پايان در -گيرند مي
  )563: 1997( 16آپو نظر بنابر. است

 برخي كه داد توضيح او. داد گسترش را موتيف/مايه بن معنايي دامنة تامسون استيث
 روايت در را اصلي 17تم/مضمون توانند مي »خورشيد خلقت« مانند ها مايه بن

 يا و شود اطالق هم داستان روايي طرح به تواند مي حتي مايه بن اصطالح. بسازند
 يا و متوالي رويداد چندين يا واحد رويداد يك مثل روايت تر كوچك واحدهاي

 در است ممكن ها مايه بن اين از برخي. دربرگيرد را فرعي هاي داستان حتي
 هاي قصه در ،»موانع پرتاب« ماية بن مثالً يابند، ظهور گوناگوني داستانيِ هاي طرح

 فرار حال در داستان قهرمان وقتي: شود مي ظاهر گوناگوني هاي شكل به مختلف
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 ينا و كند مي پرتاب سرش پشت را آبي بطري يا سنگ شانه، مثل چيزي است،
 كه شوند مي اي درياچه يا و كوه انبوه، جنگلي به تبديل آسايي معجزه طرز به اشيا
  . سازند مي پذير امكان را او فرار

 قصه در عنصر ترينكوچك را مايهبن تامسون«: گويدمي نيز) 195: 1997( 18داندس
 عناصري ها مايهبن رو،ازاين ؛»دارد را روايي سنت يك در ماندن باقي قدرت كه داندمي
 عامه ادب در وار نمونه جوهرهايي به ،تكرار دليل به و زمان مرور به كه هستند قصه در

  .اند شده تبديل
 نيز را روايت يك داستاني طرحِ توانندمي ها مايهبن پژوهشگران، برخي نظر طبق
 هايي مايهبن جمع حاصل را داستان طرح) 116: 1383( اسكولز رابرت. سازند مشخص

 مايهدرون و دارند نگه درگير را انندهوخ عواطف تا شوندمي تنظيم ترتيبي به كه داندمي
 خواننده توجه كه داندمي اين به وابسته نيز را طرح شناختي زيبايي كاركرد او. بپرورند را
  . كند جلب ها مايهبن به را

 ديگر فرهنگ هب فرهنگي از حتي يا و ديگر داستان به داستاني از بيشتر ها مايهبن
   بسيارند چه. دارند ابداعي صورت كمتر دليل، همين به درست و شوندمي منتقل
 رو، اين از ،)28: 1388 پارسانسب،( اند مشترك مختلف هايفرهنگ در كه هايي مايهبن
 فرهنگ هر در داستاني هاي مايهبن از فهرستي توانمي كه است اشتراكات همين سبب به
 و هستند همسو جهاني هاي مايهبن با موارد بيشتر در كه داد رتيبت روايي سنت هر و

 متمايز هافرهنگ ديگر هاي مايهبن از را هاآن كه دارند خاص ويژگي چند يا يك نيز گاه
  .سازدمي

 ادبيات و فولكلور ، اسطوره دهندة تشكيل اجزاي عنوان به ها مايهبن مقولة به امروزه
 تكامل، تطور، سير توانمي ها مايهبن بندي طبقه و العهمط با. شود مي توجه بسيار

 اسامي و ها قصه ساختاري و ظاهري شكل از فارغ را ها مايهبن بقاي و تأثيرپذيري
 زمينه تا داد ارائه ها مايهبن از روشني فهرست و كرد بررسي مختلف هاي دوره در خاص
  : گويدمي) 6: 2006( الشامي. شود ترآسان هاآن يابي ريشه براي

 مايهبن. است بندي فهرست ابزار يك مقوله اين باشد، كه هرچه مايهبن تعريف
 مهارپذيركردنِ و جداكردن نيز و شناسايي براي كه است تحقيقاتي اي وسيله
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 مطالعة هدف تا رودمي كاربه فرهنگيـ  سنتي هاي مؤلفه بيشتر هرچه و مصنوعي
  . سازد برآورده معنادار تاريساخ با و اختصاصي شكلي به را ها آن

  
  لشكر هفت طومار در رستم خان هفت داستان هاي مايهبن فهرست. 2-5

 افزودن در ايراني ادب و فرهنگ غناي بيان و ها مايه بن كردن فهرست روش تبيين براي
 خان هفت داستان هاي مايهبن از برخي به جهاني، فهرست به تازه رواييِ هاي مايه بن

 اين كرد، توجه آن به بايد كه اي نكته .شودمي اشاره لشكر هفت نقالي مارطو از رستم
 التين اعداد و الفبا حروف با كه است المللي بين فهرستي تامسون فهرست كه است
 بايد شود مي تهيه سرزميني هر در كه فهرستي هر كه جا آن از و است شده گذاري شماره

 تغيير را آن شدة گذاري شماره اعداد و الفبا شود، تلقي فهرست اين بر اي ضميمه مثابة به
   اين اند، شده مشخص) ٭( ستاره عالمت با ها مايهبن از برخي چنين هم. دهيم نمي
 مايةبن هرگاه كه است اين بر فهرست اساس زيرا نيستند؛ تامسون فهرست در ها مايهبن

. بيفزايند فهرست اصل به و سازند مشخص ستاره عالمت با را آن شد پيدا جديدي
 تواني ايراني هاي قصه كه است آن بيانگر داستاني، پارة اين در نو هاي مايهبن پيداشدن

 سبب توانندمي و دارند جهاني فهرست به نو هاي مايهبن از بسياري افزودن در بالقوه
 با است مرتبط ديگري مايةبن با كه اي مايهبن هر ديگر، سوي از. گردند آن غناي
 يك به مربوط هاي مايهبن همة بتواند پژوهشگر تا شود مي معرفي.» ك.ر« متعال

 به است ارجاعي نيز مايهبن هر پايان در شده ارائه صفحات. ببيند هم كنار در را موضوع
گفتني است  .شود آسان اصلي منبع به دسترسي تا ،لشكر هفت نقالي طومار صفحات
 گردد؛ مي آغاز آن با مرتبط اساطير و آفرينش به مربوط هايي مايه بن از تامسون فهرست

 ها اسطوره به و آيند مي شمار به حماسي هايي متن طوماري، متون كه جا آن از اما
  .شود مي آغاز است، حيوانات به مربوط كه B حرف از فهرست اين پردازند، نمي

  
B :حيوانات  
هفتم رستم).  نا(سگساران در خ سگساران مانند؛ سگ سر با مردمي :B25.1.2ـ
  ).F511.0.9.4*) (ر.ك. 171 لشكر، هفت(
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 شكل به كه جادوگري با تا كندمي بيدار را او پهلوان، وفادار اسب: B301.5.1*ـ
 ).H1233.6.1.2*) (ر.ك. 166 لشكر، هفت( كند مبارزه است، درآمده اژدها

 ،دارد خفته پهلوان به حمله قصد كه را درنده شيري وفادار اسب: B301.9*ـ
  ).H1233.6.1.1*) (ر.ك. 165 لشكر، هفت( كشد مي

 را او چرا كه كندمي عتاب وفادارش اسب با پهلوان ؛ياريگر يوانرفتار با ح :B344*ـ
  ) 165 لشكر، هفت( بكشد را درنده شير خودش تا است نكرده بيدار
 كه بوسدمي را وفادارش اسب چشم دو هر پهلوان ياريگر؛ حيوان با رفتار: B345*ـ
  ).166 همان،( است كرده آگاه اژدها وجود از را او

  
D :جادو  
) (ر.ك. 164(همان،  )جادو(با  زيبا زني به(جادوگر)  زشت زن دگرساني: D25.3*ـ

*D1860.0.2.(  
 لشكر، هفت() رستم چهارم ان(خ كنديمبارزه م يياژدها مثابةبهجادوگر : D199.2.1ـ
166.(  
 است ديوان سحر از ناشي نابيناييِ رماند ديو جگر خون: D1500.1.7.3.5*ـ

  ).D2161.3.1.2 ، *D1505.8.2*) (ر.ك. 173 ،171 لشكر، هفت(
) (ر.ك. 173 ،171 لشكر، هفت( گرداندبازمي را بينايي ديو جگر خون: D1505.8.2*ـ

*D1500.1.7.3.5 ، *D2161.3.1.2 .(  
  ).D25.3* ) (ر.ك.164 لشكر، هفت( جادوگر جادوييِ زيبايي: D1860.0.2*ـ
  ).G224.12.1*) (ر.ك. 166 لشكر، هفت( جادوگر جادويي ناپديدشدن :D1981.7*ـ
   درمان ديو جگر خون با سحر، اثر در آمده وجود به يناييِ: نابD2161.3.1.2*ـ
  ).D1500.1.7.3.5، *D1505.8.2*) (ر.ك. 173 ،171 لشكر، هفت( شودمي

  
F :عجايب  
) 171 لشكر، هفت( رستمخان هفتم  در سگساران انند؛م سگ سر با افرادي :F511.0.9.4*ـ

  ).B25.1.2(ر.ك. 
  ).171لشكر،  (هفتهفتم رستم  خان يان،دراز؛ دوالپا يبا پاها يمردم :F517.0.2ـ
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   استفاده زيرانداز ديگري و روانداز عنوان به يكي بزرگ؛ هايگوش :F542.2ـ
  ).همانجا(در خان هفتم رستم  گوشان گليم شود؛مي

 خانسپاه اوالد را در  تنه يكبه سپاه دشمن. رستم  پهلوان تنة يك حمله: F614.10ـ
  ).167 همان،( شكند مي همپنجم در

نجات  يبرا يواند ين: كارها و زحمات پهلوان؛ سفر پهلوان به سرزمF614.13*ـ
  ).174ـ164 همان،( خان هفت از دشوارشاه و سردارانش و عبور 

 كشدمي را او مبارزه ساعت يك از پس و گيردمي تيكش ديو با پهلوان: F617.2*ـ
  ).170 ،(همان
جادوان و  يانبه دست پهلوان و انداختن آن م يمعظ يبركندن درخت: F621.0.1*ـ

  ).175 همان،( آنان از تن چهلو كشتن  يواند
كه بر سر چاه زندان  ي(سنگ دارديبرم تنه يكرا  يم: پهلوان سنگ عظF624.2ـ

  ).171 همان،(انش است) پادشاه و سردار
  ).173 ،170 همان،( رساندمي قتل به را ديو پهلوان: F628.1.0.2*ـ
 همان،( كشدمي بيرون را او جگر و رساندمي قتل به را ديو پهلوان: F628.1.0.2.1*ـ
173.(  
 يكبه  يو(كشتن هر د رساندمي قتل به را ديوان تنه يك پهلوان: F628.1.0.3*ـ

  ).171- 170 ،169 همان،(ضرب) 
  ).167 همان،( كشدمي خويش عمود با را بسياري پهلوان :F628.2.6.1*ـ
  ).همانجا( كشدمي خويش شمشير با را بسياري پهلوان: F628.2.6.2*ـ
  ).169 همان،( شودمي شنيده راه فرسنگ يك ازپهلوان  ةمردان نعرة: F688.5*ـ
 و است تاريك اندرونشان كه نهاده هم بر سر كوه دو انگيز؛ اعجاب كوه: F759.9*ـ

  ).164 همان،( آيد مي هاآن از غريب و عجيب صداي
 انواع از اي سفره هميشه آن در كه جادويي باغي انگيز؛ اعجاب باغ :F818.3*ـ

 ).همانجا( است آماده ناب مي و هاخوراكي

  ). همانجا(رستم  يانببر ب يز؛انگ اعجاب زرة: F824ـ
 دوهزارمني خنجر و سپر و شمشير اجدادي؛ انگيز اعجاب هايسالح :F839.8*ـ

  ).167 همان،( اجدادي عمود نيز و) 172 ،165 -164 همان،(
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(نهنكال)  ديو پشت از(سام)  پهلوان كه كمندي انگيز؛ شگفت كمند: F839.9*ـ
 ).همانجا( است كشيده

 آن بر آسياسنگ چندين كه شمشادي دار ديوان؛ انگيز اعجاب سالح: F839.10*ـ
  ).173 -172 ،169 همان،( است شده بيهتع

  ). 164 همان،(پوست پلنگ رخش  غاشية و خدنگ زين انگيز؛ اعجاب زين: F868.2*ـ
  

G :جادوگران و ديوان  
  ). همانجا( خوار آدم ديواناز  يلشكر: G11.16ـ

  ). 163 همان،( است خيزحاصل ديوان سرزمين: G112.1*ـ
) 166 همان،( دهدمي جادوگر به را ديدشدنناپ يرويورد ن خواندن: G224.12.1*ـ

  ).D1981.7*(ر.ك. 
  ). 164 لشكر، هفت( است باغي جادوگر، جايگاه: G237*ـ
 يابدمي تغيير اش اوليه شكل به خدا نام شنيدن با جادوگر زن چهرة: G271.2.3.1*ـ

  ).165 همان،(
  ).165-164 همان،( كشدمي را جادوگر پهلوان: G275.8ـ
  ).163 همان،((مازندران)  ديوان پادشاهي قلمرو :G302.2.1ـ
(ارش)  عرج 250 يود پاي پاشنة تا سر فرق از ديو؛ عجيب هيكل: G302.4.6*ـ
 سفيد شير مثل پايش تا سر و اند رفته در بهسرش  كاسة از قالج قالج هايششاخ. است
  ). 172 همان،( آن بر رنگارنگ هايخال با است
 آن صداي بلندي و شودمي بلند كوه از كه است يدود ديو؛ نفس: G302.4.7*ـ
  ).172-171 لشكر، هفت( دمندمي كوه در كه كرناست صد گويي
  ).172 لشكر، هفت( شوندمي بلند فلك بر زنان تنوره ديوان ديوان؛ پرواز: G302.4.8*ـ
  ).171 همان،( بيدار روز هفت و است خواب در روز هفت ديو: G302.4.9*ـ
   ).164 همان،( پادشاه سپاه كردن باران سنگ ديوان؛ عمالا: G302.9.10*ـ
  ).همانجا( سحر علم به سپاهش و پادشاه كردن نابينا ديوان؛ اعمال: G302.9.11*ـ
) همانجا( هاشراب كردن آن مزة و كس صدهزار كشتن ديوان؛ اعمال: G302.9.12*ـ

  ).G11.16(ر.ك. 
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 لشكر، هفت( گردنكش ردگُ 1200و شاه  يدندربند كش يوان؛اعمال د :G302.9.13*ـ
164 .(  
  (همانجا). شاه خزانة و گنج كردنتاراج يوان؛اعمال د: G302.9.14*ـ

  ).همانجا( زندانيان چاه نگهبان ديو ديوان؛ اعمال :G302.9.15*ـ
  .ديوان مكان :G302.10*ـ
 ).168 لشكر، هفت( يوانمكان د كوه، :G302.10.1*ـ

 شوندمي ظاهر اژدها ازجمله متفاوت هاي ه چهر و  شكل به ديوان :G303.3.2.4ـ
 ).174 همان،( ترساندن پهلوان) ي(برا

  ).164 همان،( كنندمي زنداني چاهي در را خود هايقرباني ديوان: G422.2*ـ
H :هاآزمون  
   دارد، خفته پهلوان به حمله قصد كه را شيري پهلوان، ياريگر اسب: H1233.6.1.1*ـ

  ). B301.9*) (ر.ك. 165، مان(ه كشدمي
 اژدها شكل به كه جادوگري با تا كندمي بيدار را او پهلوان، اسب :H1233.6.1.2*ـ

  ).B301.5.1*) (ر.ك. 166لشكر،  (هفتاست، بجنگد  درآمده
  

M :تقدير و آينده  
(مازندران)  يواند ينبه سرزم يلشكركش يپادشاه برا يرمنطقيغ يم: تصمM5*ـ

  ).P15.10*) (ر.ك. 163لشكر،  (هفت
 راست او به اگر گرداند پادشاه را دشمنش كه خوردمي قسم قهرمان: M202.3*ـ
  ).167 لشكر، هفت( بگويد

  
N :شانس و بخت  
: دهدمي رخ) نيست جادويي(كه  حيواني كردن دنبال يكه در پ ييماجراها: N774.3.3*ـ

 را قهرمان شكار آن داخ اذن به كه رودمي شكاري دنبال به تافته بياباني در تشنه قهرمان
  ).166 همان،( كندمي هدايت مخر يآب چشمة به
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P :اجتماع  
 به يا نوازنده داستانِاز  متأثرو  دهدنمي گوش سرداران نصيحت به پادشاه: P15.10*ـ

  ).M5*) (ر.ك. 164-163 همان،( كشديلشكر م ديوان، سرزمين
  ).163 لشكر، هفت( سراداستان و نقال ،شغل: P428.2*ـ
 بيعت واطاعت درآوردنش  به ينامه فرستادن پادشاه به شاه مغلوب برا: P548.1*ـ

  ).174 همان،( گرددمي زبرو زير ينشنكند، سرزم چنين اگرو  او، با
  ).175 همان،( ديوان و آدمي سپاه دو جنگ: P551.10*ـ
  

Q :كيفر و پاداش  
  .)167 همان،( حقيقت نگفتن براي مرگ مجازات: Q263.1.1*ـ
  

R :هاتبعيدي و اسرا  
  ).175 همان،( نبرد ميدان در دشمن اسيرساختن :R5ـ
  

T :ازدواج و زناشويي  
 ،اندام بانو دهنده است (ازدواج رستم با گل نجات هدية خانم شاهزاده با ازدواج: T68.1ـ

  ).176 همان،() قباديخواهر ك
بانو) پس از ازدواج  نپهلوان (پهلوا نطفة شدن بسته: فرجام ازدواج با T160.0.1*ـ

  ).همانجا(خانم  پهلوان با شاهزاده
  

V :دين  
  ).173 -172 همان،( شودمي پيروزي سبب نبرد از قبل نيايش: V52.3ـ

  ).170 ،164 همان،( يافتن نجات يپهلوان برا دعاكردن: V52.18*ـ
  

W :هاشخصيت هايويژگي  
 كنديسپس با او نبرد م كنديم داريبلكه او را ب ،كشدنمي را خفته ديو پهلوان: W33.3*ـ
  ).172 همان،(
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 همان،( گرداند مي پادشاه را ياريگرش و كندمي عمل قولش به پهلوان: W37.4*ـ
176.(  

  
   خان هفت داستان در سبكي ويژگي چند بررسي. 6
 توانمي ،لشكر هفتاز طومار بلند  رستم خان هفت كوتاه يداستان هايِ مايهبن بررسي با
 روايات در همچنانكه  -ها مايهبن آمدن وجود بهروند  زمينة در سبكي ويژگي چند به

  .برد پي -شونديتكرار م يحماس عامة
 كه -جنگي هايو انواع سالح جادوگران و ديوان كشتن مانند هاييمضمون. 1

 عامةكه همواره  -اعتقادي موضوعات و -هستند حماسي هايداستان عناصر از همواره
 هايي مايهبن پهلوان، پيروزي در دعا و نيايش نقش مثل -اند كرده توجهن آ بهمردم 

  :اند آمده) 174 - 164(ص  داستان ةده صفح اين در بارهاهستند كه 
  ).صفحه دو در تكرار: 173 ،170 همان،( رساندمي قتل به را ديو پهلوان: F628.1.0.2*ـ
 يكبه  يو(كشتن هر د ساندرمي قتلبهرا  يواند تنه يك: پهلوان F628.1.0.3*ـ

  ).صفحه سه در تكرار: 171 ،170 ،169 همان،(ضرب) 
 دوهزارمني خنجر و سپر و شمشير اجدادي؛ انگيز اعجاب هايسالح: F839.8*ـ

  ).صفحه چهار در تكرار) (167 همان،( يعمود اجداد يزن)، 165،172 ،164 همان،(
 آن بر آسياسنگ چندين كه شمشادي دار ديوان؛ انگيز اعجاب سالح :F839.10*ـ
  ).صفحه سه در تكرار: 173 ،172 ،169 همان،( است شده تعبيه
  ).صفحه دو در تكرار: 165 -164 همان،( كشدمي را جادوگر پهلوان :G275.8ـ
 آن صداي بلندي و شودمي بلند كوه از كه است دودي ديو؛ نفس: G302.4.7*ـ
  ).صفحه دو در تكرار: 172 ،171 همان،( دمندمي كوه در كه كرناست صد گويي
 دو در تكرار: 173 ،172 لشكر، هفت( شودمي پيروزي سبب نبرد از قبل نيايش :V52.3ـ
  ).صفحه
  ).صفحه دو در تكرار: 170 ،164 همان،( يافتننجات براي پهلوان دعاكردن :V52.18*ـ
ست فهر يكه طبق فهرست جهان اي مايهبن 78مجموع  از ها يهما بن بيشترين. 2
 21 دارند، حضور عجايبدر فصل  مايهبن 21سه فصل فهرست تعلق دارند.  بهاند،  شده
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 فراوانيموضوع  اين. جادو فصل در مايهبن 7و  جادوگران و ديوان فصل در مايهبن
 در شود،مي عامه هايداستان يترا كه سبب كشش و جذاب پسندي عامه هايمضمون

 بسامد شود،مي مشاهده كه گونه همان يگر،د سويي زا. سازدمي آشكار نقالي طومارهاي
  . است فصول ديگر از باالترو جادوگران  يوانو د عجايب فصول در مكرر، هاي مايهبن

 عامة ادبيات غناي يم،طومار عظ يكداستان كوتاه از  يننو در ا مايةبن 57 يافتن. 3
  .سازدمي ارآشك جهاني هايفهرست به نو هايمضمون افزودن در را ايران
  
  گيري نتيجه

 و بندي طبقه به نياز نقالي، طومارهاي در هاروايت و ها قصه انبوه حجم و گستردگي
 گردآوري مرجع و ويژه كتابي در را ها مايهبن انبوه بتواند كه فهرستي دارد؛ شدن فهرست

 مطالعة و شود ترآسان ها قصه اين خام مواد بررسي و تحقيق مطالعه، وسيله بدين تا كند
  .گردد پذير امكان جهان در مشابه هاي نمونه با هاآن تطبيقي

 جهاني عظيم هايفهرست از يكي عامه، هاي داستان هاي مايهبن بندي طبقه فهرست
   ايران، در شده شناخته كمتر شيوة اين. است آن بنيانگذار تامسون استيث كه است
 ببخشد سامان را نقالي، طومارهاي ايهروايت ويژه به فارسي، عامة هاي قصه تواندمي
 شدن روشن بههم  و شود افزوده ها مايهبن جهاني فهرست به اي، ضميمه عنوان به هم تا

  .كند كمك ايران حماسي سنت مبهم هاي بخش
 و است منطبق ايراني عامة روايات بر كامالً تامسون هاي مايهبن كردن فهرست شيوة

 توانمي شيوه بدين. افزود جهاني فهرست به را اي تازه يها مايهبن توانمي راه اين از
  .ساخت ترآسان انبوه حجم آن با را طومارها متون انتقادي مطالعة
 عرصة پژوهشگران براي تازه راهي آغازگر پژوهش اين اولية هاي داده كه است اميد
  .باشد فارسي عامة ادبيات
  
  ها نوشت پي

1. Huyse 
2. Marzolph 
3  . Aarne 
4. Thompson 
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5. Cross 
6. Garry 
7. El-Shamy 
8. Stith Thompson 
9. Julius Krohn 
10. Kalevala 
11. Kaarle Krohn 
12. Antti Aarne 
13. Baughman 
14. cross-reference 
15. Motif 
16. Apo 
17. Theme 
18  . Dundes 

  
  منابع

 گوهر(فارسي ادب و زبان نامةشپژوه. »ايران در نقالي بر اي مقدمه«). 1388( سجاد آيدنلو، -
  .64-35 صص. 4ش. 2 س. )گويا

/ اساطير: تهران. 1چ. تجدد محمدرضا ترجمة. الفهرست). 1381( اسحاقبن محمد نديم،ابن -
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