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 کورتە   چکیده 
بخشی  شفاهی  ادبیات عنوان    و   داستانی  هایسنت   میراث  فولکلور،  از   به 

 با  ،ُکرد   ازمردم  بخشی  عنوان  به   ایالمیان  . است  گذشته  مردمان   غیرداستانی
  دیرینه   هایو قصه  هامتل   دارای  بکر شفاهی  فرهنگ  از   ایوگنجینه   کهن  تمدنی

 ادب   حوزۀ  پژوهشگران  و  محققان  توجه  مورد  آنها  ثبت    است  هستند که مدتی
امروزه  گرفته  قرار   عامه  کارکردهای  بر   که  دارد  وجود  زیادی  نقدهای   است. 

 الگوهایی   به  که  بودند  آن  پی  در   همواره  ساختارگرایان.  استوارند  ساختاری
 این   از   هدف   دهند.  قرار   بررسی   مورد  را   هاقصه  آنها،  کمک  به  تا  یابند  دست 

متل   هاداستان   ها،افسانه  بررسی  پژوهش، نظریۀ    براساس   ایالم   کردی  هایو 
 بررسی  لزوم  دربارۀ این موضوع و  علمی  پژوهش  فقدان  دلیل  به.  است   گریماس 
 پاسخ  این سؤال اصلی  است به  شده  سعی  نظریه،  این  زیاد  شهرت  و  ساختاری

که  داده متل  هاقصه  ها،افسانه  بررسی   بازنمود  شود    اساس   بر  ایالمی   هایو 
 127  ای،کتابخانه  روش  با  سؤال،  پاسخ به این  برای  است؟   چگونه  گریماس   نظریه 

 الگوی   با  سپس  و  اندشده  موجود در این زمینه، انتخاب  کتاب  5  از  متل مکتوب

 این  نتیجۀ .  اندشده  ارزیابی  گریماس  گانۀسه  هایزنجیره  و  دوگانه   هایتقابل

 عدم   و  حضور  نظر  از.  است  هامتل  در  کنشگر   شش  وجود  دهندۀنشان  بررسی،

  ها، قصه  از  بعضی  در  .کرد  مشخص  توانمی  را  گروه  سیزده  ها،شخصیت  حضور

در  .  داراست  نظر  این  از  را  بسامد   بیشترین  فرستنده،  که  غایبند  کنشگر  چند  یا  یک

 کاربرد  کمترین  و مخلوقات،  کاربرد  بیشترین  مردان  ها،شخصیت  انواع  بندیدسته 

  شوند.می دیده هامتل تمام در  نیز گریماس روایی هایزنجیره .دارند را

ئەدەبیات زووانی، بەشێگ یە فۆلکلور و میرات سنەتایل چیروکی و ناچیروکی   
ئیالمیەیل، بەشێ  یە کۆردن و وە شارستانیەت کوانە و خەزێنەێگ پێشێنیانمانن.  
لتوور دەژ زووانی خوەێان، خاوەن ئەوسانە و مەتەڵەیل قەدیمەێگن قیمەتی لە که 

لێکوله  چیەم  وەر  کەتێەسە  چەنێگە  فرە رهو  فۆلکلور.  بەش  جورێارەیل  و  یل 
ل، هە لە شوون یە ڕەخنەیل ئمڕو، بنچینەێان ئستراکچراڵە. ئستراکچرالیستەی   لە

ئیمە   بۊنە مەبەست  بگەردن.  و  بخوەنن  مەتەڵەیل  ئستراکچر،  مێەت  وە  تا 
لە سەر مەتەڵەیل و ئەوسانە و چیروکەیل کۆردی   هۊردەو بۊنجوورینە؛     لەێ 

ڕوانگه لە  مدوو  ئیالمی  وە  گریماسه.  و په  نەۊن ێ  زانستی  رتووکه 
ئێ تزە، خوازیم    بۊنناوگیر  خوەنین ئستراکچراڵ مەتەڵەیل؛ هەوەێجوور،   زەرورەت 

جواو ئی پرسێارە بنچینەداره بەیمن: حاسڵ و دەسکەفت خوەنین ئێ مەتەڵ و 
؟ ئڕا جواو چۊنەێ گریماسەو  چیروک و ئەوسانەیل کۆردی ئیالمیە لە ڕوانگه

کتاو چاپ    ۵لە    نۊسیاگمەتەڵ    ۱۲۷وەی پرسێارە، وە شێوەێ کتێۆخانەیی 
سەرم لە  ئمجا  و  ئەڵوێژریانە  زەنجیرەیل سێ کریاگ  و  لفانە  تەقابۆڵەیل  ەشق 

گلە کارکەر   ٦. دەسکەفت و نەتیجەێ ئێ کارە،  بۊنەدانەێ گریماس، وژن  
چیەم   لە  دەێگ.  دیاری   ۱۳  تۊەنیمنکساێەت،    بۊن ونەۊننیشان  تیپ، 

بکەیم و لە بڕێگە مەتەڵەیلە، یەک یا چەن گلە کەساێەت نیین و کل کەر، 
تیپەیل کەساێەت، پیایل، فرەتر وە کار چێنە و بەش فرەترێ دێرێ. لە چنیین  

ناو  هانە  گریماس،  گێڕانەوەیی  لێ  زەنجیرەیل  کەمترن.  گێشتێ    مەخلوقات 
 مەتەڵەیلە. 

کلیدی    ؛ عامه  ادبیات  ؛گریامس  نظریۀ  ؛ شناسیروایت   :واژگان 

 .ایالم  کردی هایمتل ؛روایی هایزنجیره

سەرەکی: وشە   گریماس   ؛ناسی وهگێڕانه  گەلی  زەنجیرەیلێ    ؛ فولکلور  ؛تز 
 . ئیالمی  ی مەتەڵەیل کۆردی ؛گێڕانەوەیی 

 مقدمه  ـ١
توان آغازگر نقد ساختارگرایی دانست. پس از وی متفکرانی مانند کلود لوی استراوس های فردینان دوسوسور را می اندیشه

به خوبی پیداست که در قرن گذشته، و رومن یاکوبسن نقش بسیار مهمی در بسط و گسترش ساختارگرایی داشتند و  

فولکلورشناسی    ۀ بوده است. حوز  1گراییگرایش نظری غالب و مؤثر در علوم انسانی و اجتماعی، اصالت ساخت یا ساخت

های ساختگرایانه در  های گوناگونی در تجزیه و تحلیلها و روشنیز متأثر از این نظر غالب بوده است، طوری که مکتب
 

1. Structuralism. 
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تبار تزوتان بلغاری-پرداز فرانسویشناسی )اصطالحی که نظریه: هفت(. »روایت1386ای،  فولکلور پدید آمده است )بدره

به    1969تودوروف در سال   ،  1398شود« )پاینده،  روایت اطالق می   ۀساختارگرایان   ۀمطالع ابداع کرد(، عنوانی است که 

شناسانه که توسط والدیمیر پراپ، تزوتان  شناسی ارمغان ساختارگرایی است. نقدهای روایتیت دیگر روا  (. به عبارت149

به شمار می  متون  تحلیل  نقد و  برای  بارت و گریماس شکل گرفتند هریک روشی  رود.  تودوروف، ژرار ژنت، روالن 

معناشناسی و ساختارهای معنا    ۀالعمطگریماس از جمله ساختارگرایانی بود که پژوهش پراپ را مبنا قرار داد. »وی با  

مدل کنشی را ارائه دهد. گریماس، الگوی معناشناسی خود را بر کنش روایت بنیان گذاشت و کوشید آن    ۀیفرضتوانست  

نظام نشانه گیری از (. »هدف گریماس آن است که با بهره109:  1387شناسی بسنجد« )علوی مقدم و پورشهرام،  را در 

  ۀشیوگریماس به    .(143:  1384ویدوسون،    و   سلدن)جمله، به دستور زبان جهانی روایت دست یابد«  لیل معنایی ساخت  تح

 های متضاد خالصه کرد.ساختارگرا، در سه گروه دوتایی ۀشیوتری بخشید. او هفت نقش پراپ را به پراپ شکل عملی

 ، میکن  یبررس  را  جامعه  کی  مردم  ینیبجهان  نوع  و  دی عقا  رفتار،  میبخواه  اگر  و  دارد  جامعه  بطن  در  شهیر  فولکلور

ترانه،  به صورت منظوم ) یکادبیات فولکلور، غالباً ایراندر بیندازیم.  جامعهآن  کیفولکلور اتیادب به ینگاه مین دیبا

شهر ایالم نیز با قدمت طوالنی خود،   ( تبلور یافته است.  حکایت، افسانه و... ( و منثور )  دوبیتی، الالیی، متل، چیستان

 از پس  اند. برای این پژوهش،آوری آنها کوشیدهای است که امروزه افرادی به جمعهایی دیرینهها و قصهای متلدار

 آماری  هایروش از گیریو بهره محتوا تحلیل روش از  استفاده با تحقیق، مواد آوریجمع  و ایکتابخانه  منابع مطالعۀ

شناسی و تحلیل  ها از روش روایتبرای تحلیل متل  .ها پرداختیمیافته تحلیل و تجزیه به و نمودار، جدول  ارائۀ و

کتاب انتخاب    5های کردی مکتوب ایالم از  ساختاری گریماس استفاده شده است. بدین صورت که تعدادی از متل 

های روایی که مبتنی بر ساختارگرایی است، ابتدا با  است. معمواًل تحلیل  شده و مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته

متل    266کتاب    5گیرد. در  ها انجام میشود و در ادامه، عمل تجزیه و تحلیل روی آنانتخاب تعدادی روایت آغاز می

ها به  ها و متلهدف از پژوهش حاضر آن است که نشان دهد این قصه ها تکراری است.متل از آن 87وجود دارد که  

توان آنها  م قدمت و سادگی آنها، دارای الگوی ساختاری روایت کاملی هستند و در قالب نظریۀ کنشی گریماس میرغ

 ها با دیدی علمی مورد واکاوی قرار گیرد. ترتیب ساختار روایی آن  سبب ینه هم ب کرد.را بررسی و ارزیابی 

 پیشینۀ پژوهش  -2

شود. کاسی  ها اشاره میهایی صورت گرفته است که به برخی از آنپژوهششناسی از منظر گریماس در زمینه روایت

به بررسی ساختار    ای با عنوان »تحلیل ساختار داستان پادشاه سیاه پوش از منظر بارت و گریماس«( در مقاله 1387)

رسیده است که    های بارت، رمزگان کنشی و روایی گریماس پرداخته و به این نتیجهداستان مذکور از منظر رمزگان 

نظریۀ گریماس ظرفیتمی بر اساس  بالفعل کرد. درپر و یاحقی )توان  بالقوه متن را  به نام  ( در مقاله 1389های  ای 

اند  »تحلیل روابط شخصیت ها در منظومه لیلی و مجنون نظامی از الگوی گریماس« استفاده کرده و به این نتیجه رسیده

ها را دنبال کند. مشیدی و های شخصیتتواند روابط و مناسبتذهنیت روشن میکه بر اساس این الگو، خواننده با  

های کالمی مثنوی معنوی بر اساس نظریه الگوی کنشگر گریماس«،  »الگوی کنشگر در برخی روایت  (1390آزاد )

های کالمی با  ایتاند تا نشان دهند که در رویارویی رورا برگزیده معنوی مثنویهای دفتر اول و دوم برخی از روایت
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مایه  دهد. تأکید این پژوهش بر تغییرهایی است که در نتیجۀ درونالگوی کنشگر به عنوان بحثی از ساختار چه رخ می

بهکالمی روایت یاریها،  بازدارنده و  پژوهشرسان رخ میویژه در حوزۀ کنش  این  با وجود  به  دهد.  کاری که  ها، 

  انجام چنین س نظریۀ گریماس انجام شده باشد، صورت نگرفته است؛ بنابراین  های کردی ایالمی بر اسابررسی متل

 . نمایدضروری میاین حوزه  قیقی درحت 

 شناسی  روایت -3

شناسی،  اند. روایتآغازگر بررسی روایت در داستان، جریان فرمالیسم روس است که از دهۀ دوم قرن بیستم بدان پرداخته

به کار برده است. این عنوان به مطالعۀ   1969تبار تزوتان تودروف است که در سال  فرانسوی بلغاریپرداز  اصطالح نظریه

( و باید آن را ارمغان ساختارگرایی به شمار آورد. »تاریخ علم  158:  1398شود )پاینده،  ساختارگرایانۀ روایت اطالق می

 - 2(؛  1960تا    1914ساختارگرایی )مالیسم روسی یا پیشفردورۀ    -1توان به سه دوره تقسیم کرد:  شناسی را می روایت

( ساختارگرایی  و  1980تا    1960دورۀ  پساساختارگرایی   -3(  از    .( 149:  1385مکاریک،  )  دورۀ  بسیاری  تعاریف 

های حاکم ای از احکام کلی دربارۀ ژانرهای روایی، نظامکنیم: »مجموعهشناسی شده است که به یک مورد اشاره می روایت

 وجود به ساختارگرایی  دل از شناسیروایت در روایت پس.  (150:  1385مکاریک،  )  بر روایت و ساختار پیرنگ است«  

 نظریات افرادی همچون پراپ، گریماس و بارت تکامل پیدا کرده است.شناسی با روایت آمد.

 گریماس  -١-3
چون روالن بارت، هم  یکنار کسان  درشناس لیتوانیایی،  شناس، ساختارگرا و نشانهزبان  2ماس یگرجولیوس    رداسیلژآ

  ی بررس  مورد  (یشناس )نشانه  کی وت یسم  دانش  چارچوب  در  را   پراپ  ی شناسختیر  برموند،  کلودژوتان تودورف و  

 3های پریان را خویشکاری ترین واحد ساختاری قصهپراپ در تحلیل خود، کوچک  : شانزده(.1386  ،یا )بدره  دادند  قرار 

هفت   است:  معتقد  »پراپ  هشت(.   )همان:  پرداخت  واحدها  این  ترکیب  چگونگی  بررسی  به  وسپس  کرد  تعیین 

تواند بیش  شود یک شخصیت می ها وجود دارد. او همچنین یادآور میشخصیت اساسی یا گسترۀ کنشی در کل قصه

دهد همه رخدادها  . پراپ نشان میها، شخصیت دارای دو نقش یا بیشتر استاز یک نقش داشته باشد. در بعضی قصه

دهد؛ گرامری  های پریان ارائه میدارای ساخت تکرارشونده و دارای کشف است؛ در واقع پراپ یک گرامر از قصه

  ساختار   که  دارد  اعتقاد  (. گریماس32:  1393که در چهارچوب یک قرارداد در تمام قصه قابل بررسی است« )آذر،  

  معتقد   او  است.  Parole  مجزا  داستان  مطالعۀ  با  گرامر  این  کشف  ما  کار  و  است  Langueگرامر    شبیه  بسیار  روایت،

  نظریات   یافتۀتعدیل  شکل  گریماس  نظریات  ...کنند.  می  تبعیت  گرامر  یک  از  هایشانتفاوت  همۀ  با  هاداستان  که  است

گریماس به    (.60:  1387  ساداتی،)کنند  می  عنوان   را  داستان  ساختار   و  روایت  از  تریکلی  های جنبه  که  است  پراپ

کند و معتقد است برای پیشرفت روایت و داستان باید شخصیت از کنشی به کنش  شخصیت به عنوان کنشگر نگاه می

تقابلها و کنشدیگر برسد. از همین رو شخصیت آنان را در  بر اساس  های دوتایی بررسی میهای  کند. گریماس 

 کند: کنشگر در داستان اشاره میهای دوگانه به سه نوع تقابل

 
2. Algirdas Julius Greimas. 
3. Function. 
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شود که قهرمان به  هایی بیشتر نمایان میواقع شدن کار بر کسی(: این تقابل در داستان –فاعل/ مفعول: )کنندۀ کار    -1

 دنبال مقصودی است. 

 ود. شهایی نمود دارد که عمل یک شخصیت با عمل شخصیت دیگر مرتبط میفرستنده/ گیرنده: معمواًل در داستان  -2

کند و در مقابل کسی که بازدارندۀ قهرمان برای رسیدن به  دهنده/ بازدارنده: کسی که به قهرمان کمک مییاری  -3

 (.93: 1393هدف است )آذر، 

کند. این گانه ایجاد میگریماس عالقۀ خاصی به ادبیات عامه دارد. او در بررسی این ادبیات یک ساختار سه

 :شوندمی بندیدسته زیر صورت به  گریماس است، کارکرد بیست از برآمده گانه کهسه ساختار

 .هاگذاشتن ممنوعیت زیرپای و برقراری یا ها توافق شکستن و ایجاد میثاقی: ساختار -1

 .هامبارزه و هاآزمون وظایف، نجامرایی: ااج  ساختار -2

شود  می شامل را هاجاییانواع جابه تمامی و هاشدنخارج و رسیدن حرکت، سفر،:  گسسته یا انفصالی ساختار  -3

 (. 146- 85: 1383)اسکولز،  

 ادبیات داستانی در ایالم   -4

های یک سرزمین و درآمیختگی  گیری قصهپیداست که قصه و داستان، قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد و دربارۀ شکل

 غنی  ایپشتوانه داشتن وجود با ایالم  مکتوب   گفت. ادبیاتتوان سخن  های دیگر، به دشواری میهای سرزمینبا قصه

 این حال، این با دارند. اختصاص شعر به باقیمانده، مکتوب آثار غالب و ندارد طوالنی  عمری شفاهی، ادبیات از

 به منثور ادبیات مورد در  وضع دهند. ایناختصاص می خود به را ایالم گذشتۀ ادبیات از کمی بسیار  حجم آثار،

 دشوار ایالم امری در نثر هاینمونه یافتن  ها،نوشتهسنگ و هاکتیبه جزبه گفت بتوان شاید .است بوده بدتر  مراتب

 داستانی ادبیات از. داشته باشد اندکی پیشینۀ  ایالم، در  مکتوب  داستانی ادبیات  که ندارد تعجبی جای بنابراین است؛

 مدون دیگری  اثر ایالمهای  قصه از محدودی تعداد شامل کوتاه، مجموعۀ  چند جز ها،ها و متلهمان قصه یا  شفاهی 

های کردی  آوری متلاولین کسانی که به جمعتوان گفت از جمله  می(.  66-72:  1395)شوهانی و پیکانی،  است   نشده

کتاب  اند،  پرداخته در  را  قصه  هفت  که  بود  ابراهیمی  ایالمقصهخداداد  مردم  سال    های  کرد.آوجمع1383در    ری 

 بر را کتابش ابراهیمی، خداداد همانند نیز اومنتشر شد.    1393 که در سال   است آبی رضا از کتابی زمسانی وگارشه

 دست نخورده  های کُردیقصه محلی زبانِ ابراهیمی، کتاب  خالف بر اما است؛ ایالم نگاشته محلی هایقصه  اساس
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 توجه با .دارد مزیّت ابراهیمی کار بر جهت، این از اند وبازگو شده کوردیشان، یعنی اصلی زبان به هاقصهاست و 

  .شودمی احساس شدت به زمسانی  وگارشه سنخ از آثاری خالی جای ایالم، فرهنگ در عامه ادبیات داستانی غنای به

مقدم در است که منصور منصوری  های کردی ها و متلها، داستانافسانهاما مهمترین کتاب در این حوزه کتاب، کتاب 

توان به  های دیگر میمتل است که به زبان فارسی برگردانده شده است. از کتاب  166منتشر کرد و شامل    1398سال  

الخط کردی نوشته شده است. این چهار متل را  متل است که با رسم  4اشاره کرد که شامل    ده بان بال سیمرخکتاب  

های:  توان به کتابهای بعدی میبه چاپ رسانده است. از کتاب  1399رده و در سال  آوری کعباس محمدزاده جمع

 ( و ... اشاره کرد. 1393)های سرزمین میدیا قصه(، 1396) روزگار قصه

 بحث و بررسی  -5

 های کردی ایالممتل الگوی کنشگر گریماس در -5-١

ها بر اساس نظر  های کردی مطابقت بسیاری دارد و این متلمتلکه نشان داده خواهد شد الگوی گریماس با  چنان

های مورد بحث  ای علمی و روشمند قابل تحلیل و تشریح هستند. اغلب اجزای این نظریه در داستانگریماس به گونه

 قابل پیگیری و ارزیابی است. 

رود. فرستنده  کردن هفت دختر به سفر می (: ملک جمشید به توصیۀ پدر برای پیدا90-51: 1399ملک جمشید )محمدزاده،  -1

 دختر کوچک پادشاه بازدارنده هستند. ،پیرزن ،شبه ،سیمرغ یاریگرند و دیو  ،حضرت خضر ،پادشاه؛ برادران گیرنده، جفتیار

گر و  یاریافتد. فرستنده مال؛ شمع گیرنده؛ مال (: کاوه برای پیداکردن شمع به راه می50- 25فرشته آتشین )همان:  -2

 درخت ساز و آواز بازدارنده هستند.

 رود. شاالن و داالن یاریگرند؛ خواهر بازدارنده است. (: پسر برای دیدن پدر و مادر می91- 94همان:  شاالن داالن )  -3

لیوه    -4 می98-95)همان:  اسپ  اسب شکرخان  آوردن  برای  پسر  بچه(:  وزیر؛  فرستنده  اسب شکرخان  رود.  های 

 دانا یاریگر و اسب دیوانه بازدارنده است.  گیرنده؛ مرد

دهنده  فرستند. یاری(: پادشاه برای جلوگیری مرگ پسر، او را به کوه می18- 15:  1396پادشاه و مرد دانا )حسینی،    -5

 پرنده و مرد بازدارنده است. 

 ده؛ دیو نیز یاریگر و بازدارنده است.رود. فرستنده نامادری؛ طال گیرن(: طال برای ریسیدن پشم می 33-26طال و بال )همان:  -6

رود. پیرزن فرستنده؛ گرگ گیرنده؛ چنار و آهنگر (: گربه برای بردن بز به صحرا می43-39پیرزن و گربه )همان:    -7

 یاریگر هستند. 

 ارنده است. (: هدف دختر زنده ماندن است. فرستنده پدر؛ گیرنده دختر؛ کالغ یاریگر؛ کنیز بازد57-51دختر کالغ )همان:  -8

رود. فرستنده غاتگران؛ گیرنده مادر سکنه؛ دوستان یاریگر  (: سکنه برای رسیدن خانواده می66-62سِکَنه )همان:    -9

 و دیو بازدارنده است. 

ماندن است. فرستنده نامادری؛ گیرنده کچلک؛ برادر یاریگر و کنیز  (: هدف کچلک زنده83- 75کچلک )همان:    -10

 بازدارنده است. 
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رود. دانشمند یاریگر؛ گیرنده مرخله و  داری نزد دانشمند می(: مرخله برای یادگرفتن خانه93- 88)همان: مرخله  -11

 همسرش هستند.

پیداکردن جواب اینکه جایگاهی در آخرت دارد؟ گیرنده میرغضب؛  (: هدف میرغضب  99-97همان:  میرغضب )  -12

 دهنده سگ است.یاری

برادر    -13 تاج126- 117)همان:  هفت  برادران و زندگی(: هدف  نزد  کردن است. فرستنده کالغ؛ گیرنده  بانو رفتن 

 برادران؛ کالغ و مال یاریگر؛ دیو بازدارنده است. 

نجات از دست دیو و نجات دختر است. فرستنده دیو؛ گیرنده (: هدف پسر  17- 15:  1392)عزیزنیا،  دیو و دلبر    -14

 روگانان بازدارنده هستند. ها و شیر یاریگر، گدختر؛ مورچه

هدف مرد رفتن پیش خانواده و عشق به خانواده است. عشق فرستنده؛ مرد خانواده گیرنده؛    (:19-17)همان:  صبر    -15

 پیرمرد یاریگر راهزنان و هوای بارانی بازدارنده هستند.

خاله خاتون    نجات مادر است.(: هدف پسر آوردن شیر دیو و صندوق و همچنین  26- 21)همان:    خاتون خاله  - 16

 فرستنده؛ همسران شاه گیرنده؛ حضرت خضر یاریگر و دیوها بازدارنده هستند.

گرفتن حق خود از شغال است. گیرنده میش، سگ  پس(: هدف میش 26-27)همان:    زد گول  را شغال  که میشی -17

 یاریگر و شغال بازدارنده است. 

 گیرنده معلم؛ زن یاریگر و بازدارنده دزدان هستند.  معلم خالصی از زندان است.(: هدف 30-28)همان:  کشاوز و معلم -18

آوردن پول است. فرستنده فقر؛ گیرنده مرد؛ باز یاریگر  (: هدف مرد به دست36-32)همان:    شد پادشاه که فقیری  -19

 گرگ بازدارنده هستند.–پسر شاهزادهو 

پیداکردن دوا برای چشم پدراست. فرستنده  (: هدف دختر شجاع  36-42)همان:    شجاع و دختر دیو بدجنس   -20

 کیمیاگر؛  پدر دختر شجاع گیرنده؛ پیرزن دختران یاریگر و دیو بازدارنده هستند.

لقا و لقا، فرخفرستنده پدر فرخ  لقا از دست دیو است.نجات فرخ(: هدف شاهزادۀ چین  43- 44)همان:    لقافرخ  - 21

 شاهزاده گیرنده، پیرمرد یاریگر و خروس و دیو بازدارنده هستند.

 گیرنده ساالر و حکیم یاریگر است.  (: هدف ساالر بهبودی پدر است.44-46)همان: ساالر  و نریمان -22

 (: هدف بیمار بهبودی مریضی است. گیرنده فرد بیمار،  چوپان و مار یاریگر هستند. 48-50)همان: شیرین  زهر -23

 هدف دختر عمل به نصیحت مادر است. بازدارنده زن دوم است. (: 51-52)همان: الل  و کر  -24

 هدف نامدار رفتن به دنبال کار است. گیرنده حاکم و مردم هستند. (:52- 56)همان: نامدار  -25

هدف تیغ الماس پیدا کردن چهل گیسوست. فرستنده عشق؛ تیغ الماس و چهل    :(55- 58)همان:  گیسو   چهل  -26

 گیسو گیرنده؛ پیرزن و پیرمرد وزیر یاریگر و دیو بازدارنده است.

هدف مرد به دست آوردن پول است. فرستنده فقر؛ مار یاریگر؛  پادشاه و مرد  :  (61-62)همان:  بکوت   هَلَکوت   -27

 حسود بازدارنده هستند.
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 هدف روباه، نجات یافتن است. فرستنده: کالغ؛ گیرنده: روباه؛ فرجی: یاریگر است. : (62-65)همان: فرجی  و باهرو -28

 هدف دختر، تربیت کردن شوهر واثبات حرفش است. فرستنده: پدر؛ گیرنده: عبداهلل است. : (65-70)همان:  تەمەڵ عڤداله-29

آوردن غذا است. گیرنده: گوهر، االغ؛ یاریگر و مادر شوهر:  هدف گوهر، به دست    (:70-71)همان:  گوهرخانم  -30

 بازدارنده است. 

هدف دختر، جمع کردن گیاهان دارویی است. گیرنده: دختر، بزغاله،    (: 71- 74)همان:  لوح  ساده و دختر  دیو  - 31

 مردم: یاریگر و دختران؛ دیو: بازدارنده است. 

)برزو(، نجات دختر از دست دیو است. فرستنده: سیمین، دختر شاه پریان  هدف قهرمان  :  (74- 80)همان:  برزو    -32

 و گیرنده: برزو؛ سیمین: یاریگر و بازدارنده: دیو است.

هدف غالم پیدا کردن آذوقه برای گوسفندان است. گیرنده: غالم ؛ و یاریگر:    (:81- 84)همان:  چشم   یک دارکوب  -33

 دارکوب است.

هدف شمک و برانازار به دست اوردن علم است. فرستنده: مادربزرگ و  :  (88- 91)همان:  برانازار   و شەمگ   -34

 برانازار هستند. و شَمِگگیرنده: 

فرار  :  (91-96)همان:    تڵ    دنان-35 و  ماندن  زنده  دندان طالیی  دندان طالیی؛    ازهدف  گیرنده:  دیو است.  دست 

 پسرپادشاه: یاریگرو دیو بازدارنده است.

یاریگر:   هدف ملک جمشید فرار از دست مرد یهودی و پیدا کردن کار است.:  (108-111خارکش )همان:   احمد -36

 پرنده ها و مرد یهودی و نهنگ؛ بازدارنده هستند.

 هدف الماس و قیطاس رفتن به شکار است و بازدارنده: اژدهاست. (:116-118)همان: اژدها  شکارچی- 37

یاریگر:    هدف احمد به دست آوردن روزی است. فرستنده: فقر؛ گیرنده:  احمد؛ و:  (118- 123)همان:    قهقهه گل-38

 گل قهقهه است. 

فرستنده: دوستان؛ گیرنده: شدن از دست نامادری است.  (: هدف دختر، خالص128- 126اقبال )همان:  یتیم خوش  - 39

 شنبه: یاریگر. بی سهدختر؛ دوستان سفرۀ بی

زندانیان در غار؛     –: هدف سلیم: به دست آوردن پول وکامیابی است. گیرنده: مردم شهر  (128-136) همان:  سلیم- 40

 چوپان: بازدارنده هستند.  –یاریگر: پیرمرد در خواب؛ و اژدها 

ساز؛ فرشته: ساز، به دست آوردن مقام بزرگ است. گیرنده: مجسمههدف مجسمه  (:10- 12:  92)آبی،  ساز  مجسمه- 41

 یاریگر است.  

پسر، ازدواج با دختر است. فرستنده: خان: گیرنده: پسر؛ یاری دهنده: دوستان؛ و هدف   (:18-20پسر دانا )همان:- 42

 بازدارنده خان است . 

هدف پسر ازدواج است. فرستنده: پیرزن؛ گیرنده: پسر؛ زن: یاریگر؛ و عزراییل: (:  25- 22زن وعزراییل )همان:  -43

 بازدارنده است. 
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: هدف مراد بیدار کردن اقبال و رسیدن به پول است. فرستنده: شخص در  (25- 29)همان:  مراد اقبال خوابیده  - 44

 عقلی مراد: بازدارنده است. یخواب گیرنده مار؛ اقبال مراد: یاریگر؛ و ب

  – هدف مرد؛ رفاقت است. فرستنده و گیرنده: پادشاه است. وزیر    (:29- 30)همان:  شود  آبی که ریخت جمع نمی-45

 زن پادشاه: بازدارنده هستند.

 هدف تاجر، تاجر شدن است.گیرنده: تاجر؛ زن تاجر: یاریگر؛  و ساحر: بازدارنده است. (: 31- 33)همان: تاجر   -46

هدف مرد، به دست آوردن پول است. فرستنده: فقر؛ گیرنده: مرد؛ آهو: یاریگر؛ و (:  44-47)همان:    شەڵئاهوو  - 47

 رودخانه: بازدارنده هستند. –جنگل  –گیاهان 

. گیرنده دخترو بهلول  (: هدف  55-58)همان:  عروس و مادر شوهر    -48 پسرفهمیدن علت الغرشدن همسراست 

 یاریگر است. 

 هدف مرد، هدف به دست آوردن دل زن است. گیرنده: پیرزن است. (:58-61)همان:  پیرزن  -49

ی پادشاه است. فرستنده: پادشاه؛ گیرنده: درویش هدف درویش، پیدا کردن دزدان خزانه (:  75- 82)همان:  درویش  -50

 و دزدان یاریگرند.

ن به خانه دختراست. فرستنده: کدخدا؛ گیرنده: هدف پیرمرد، پرکردن شیشه و رفت(:  85-82)همان:شیشۀ چشم آدم  - 51

 مرد فقیر؛ و طمع: بازدارنده است.

هدف ملک محمد، فهمیدن معنی خواب است. گیرنده: ملگ محمد؛ و مرد دانا:    (:85-87)همان:    مەڵگ مەحمەد - 52

 یاریگر است. 

فرستنده:    هدف پسر به دست آوردن اموال از دست رفته پادشاه است.  (:94- 96ماه و خورشید و آسمان )همان :    -53

 دختر پادشاه؛ و گیرنده: پادشاه است.

(: هدف تاماسپ، آوردن شای ماران برای وزیر است. فرستنده: 17-19:  1398مقدم ،  )منصوری  قسەێ شاێ ماران  - 54

 وزیر؛ گیرنده: پادشاه؛ و تاماسپ  و شاماران: یاریگر است. 

(: هدف مرد، پیدا کردن کار و تأمین مخارج زندگی است. فرستنده: زن اول گیرنده:  20-22نشانی گنج )همان:    -55

 : کالغ؛ و بازدارنده: زن اول است. زن دوم؛ یاری دهنده

که دوستان واقعی ندارد. گیرنده: پسر؛ و یاریگر:  (: هدف پدر، اثبات به پسرش این50- 48ارزش رفاقت )همان:   - 56

 دوستان هستند. 

(: هدف مرد، به دست آوردن پول است. فرستنده: فقر؛ گنجشک: یاریگر؛ و طمع مرد: 50- 52درخت آلو )همان:    - 57

 ده است. بازدارن

 (: هدف پسر، نباریدن باران به خاطر نداشتن کفش است. گیرنده: پسر؛ و یاری دهنده: خداست.  52پسر یتیم )همان: -58

(: هدف عروس مرد ثروتمند، کمک به فقیر است. گیرنده: زن فقیر؛  53-54حج چه کسی مقبول است؟ )همان:    -59

 و بازدارنده: پدر شوهر است. 
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 (: هدف مرد، بردن بزها به چرا و کسب پول است. گیرنده: مرد؛ و مرد: یاریگر است. 55- 57)همان: مار شوان و  -60

 (: هدف عباسه، فهمیدن علت پرسش های مادر است. مرد دانا: یاریگر است.59-60)همان: داڵگ عەباسه-61

ه: مرد ثروتمند؛ و بازدارنده:  (: هدف باد، کمک به مرد است. گیرند61-62مهمانی باد و باران و آفتاب )همان:    - 62

 باران و آفتاب هستند. 

کور کچل، ازدواج با دختر پادشاه چین است. فرستنده: عشق؛ گیرنده: کور  هدف  (:59- 60)همان:  ڵ چهکوڕ که  - 63

 پهلوان کشور همسایه: بازدارنده هستند. –ها کوسه –کچل؛ مرد دانا: یاریگر؛ و پادشاه 

هدف ابگه، پیدا کردن کاری برای امرار معاش است. فرستنده: زن ابگه؛ گیرنده:  :  (79- 83)همان:    مەڵته  ئبگه  - 64

 ابگه و ابگه؛ یاری دهنده: ماهیان و بازدارنده مرد است. زن 

تیتان و میتان؛ آهنگر: یاریگر؛ و گرگ: است. گیرنده:  هدف بز، نجات فرزندان    (:83- 85)همان:  تیتان و میتان    -65

 بازدارنده است. 

 گیرنده: روباه؛ و باغبان: بازدارنده است. روباه، خوردن انجیر از باغ است.  : هدف (85-87)همان:  !خوریا  ت باخ ،باخەوان -66

های زن؛ و  ها است. گیرنده: بچههدف زن بیوه، سیر کردن شکم بچه (:87- 88همان: روزی از جانب خداست ) - 67

 دزدان: یاریگرند. 

مادر؛  پدر و  گیرنده:    هدف پسر، پیدا کردن انگشتر و نجات پدر از فقر است.  (:93-99)همان:  مرد انجیرفروش   -68

 یاریگر: انجیر و اب چشمه؛ و بازدارنده: دختر پادشاه هستند. 

(: هدف پسر، به دست آوردن پول و غذا است. گیرنده: پدر و مادر؛ یاریگر:  99خوبی بکن و در دریا انداز )همان:    -69

 تاجر است.

)رای درست کردن خمیر چقدر  (: هدف مرد، پرسیدن سؤال  102)همان:    ی ئێقهم ئێقه؛ ئەر فره بکهم بکهئەر که- 70

 باید نمک اضافه کنیم؟(. فرستنده: زن؛ فروشنده: یاریگر؛ و کشاورزان: بازدارنده هستند.

 هدف مرد فقیر، الغر است. : (116- 120)همان: مرد فقیر  - 71

 فرستنده:   است.هدف رسق بریاگ، به دست آوردن پول و بیدار کردن اقبال    (:122-125)همان:    ڕسق بڕیاگ  -72

 ی نجات، گیرنده: رسق بریاگ؛ مار سیاه: یاریگر؛ و طمع رسق بریاگ: بازدارنده است. فرشته

پشت؛ و بازدارنده: ها است. گیرنده: الک پشت، بردن تمام گندمهدف الک  (:125- 126)همان:    کیسەڵ و رڕووا  -73

 روباه است.

مرد، به دست آوردن پول است. فرستنده: پادشاه؛ (: هدف  131-135فروش و زن بداخالق )همان:  مرد ماسه  -74

 گیرنده: مرد؛ و یاری دهنده: اژدها است. 

گاوان  -75 و  138- 147)همان:    کوڕ  دختر؛  دهنده:  یاری  پسر؛  گیرنده:  است.  پول  آوردن  به دست  پسر،  (: هدف 

 بازدارنده: دزدان هستند. 
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آوردن پول است. فرستنده:  :  (147- 154)همان:  العاده پسر گاوچران  توانایی فوق  -76 به دست  هدف پسر گاوان، 

 بازدارنده است.ساحر؛ گیرنده: پسر گاوان؛ یاربگر: دختر ساحر؛ و ساحر: 

 گیرنده: اژدهاست. هدف مرد شکارچی، نجات اژدها است. (:155-154)همان: خربزه  -77

یاری دهنده زن: پادشاه،  ؛  گیرنده: وزیراست.  هدف وزیر، امتحان کردن حرف بهلول    (:155- 156)همان:  دانا    بالۆل  -78

 دوست وزیر است.

(: هدف پسر، به دست آوردن درخت ساز وراز است. فرستنده: زن؛ گیرنده: 157-162دارساز و راز )همان:    -79

 پسر؛ حضرت خضر: یاریگر؛ و دیو: بازدارنده است.   وحضرت خضر 

 ها و برآوردن شرط پادشاه است.هدف مرد فقیر، تهیه غذا برای بچه  (:173- 176)همان:  قصه پادشاه دقیانوس    -80

 فرستنده: فقر؛ گیرنده: زن؛ پهلوان شهر: یاری دهنده؛ و بازدارنده: پادشاه است. 

(: هدف نخودی، رفتن پیش پادشاه و به دست آوردن پول است. گیرنده: نخودی؛  176- 177)همان:  نخودی    - 81

 گرگ و روباه: یاریگر؛ و پادشاه: بازدارنده است. 

، پولدار شدن است. فرستنده: فقر؛ گیرنده: دختر پادشاه؛ و راه، گرگ،  هدف راه (:185- 192)همان: راه راه و نیم - 82

 راه: بازدارنده است. یر، ببر و چوپان: یاریگر؛ و نیم

محمد، انتقام از خواهر و دیو است. فرستنده: ندارد؛ گیرنده: ملک  (: هدف ملک 192-197)همان:  مەحمەدمەڵگ  -83

 بازدارنده است. است؛ میرغضب: یاریگر؛ و دیو: 

گیرنده: مرد؛ روباه: یاریگر؛ و مار: درخت انجیر   هدف مرد، نجات از مرگ است.(: 197کار بد و خوب )همان:   - 84

 چشمه: بازدارنده هستند.  و

(: هدف شهریار، نجات انگورها است. گیرنده: شهریار؛ پیرزن: 202  -204ر )همان:  ۆنگ ە ئ فت دار  ەشاریار و ه  -85

 بازدارنده است.  یاریگر؛ و مور:

اندرز   -86 و  پند  یا  به خیری  آوردن پول است. فرستنده: دختر؛   (:204- 206)همان:  عاقبت  به دست  هدف پسر، 

 گیرنده: پسر؛ پندفروش: یاریگر؛ و دیو: بازدارنده است.

زیبا-87 است.  (:212- 217)همان:   دختر  پول  آوردن  دست  به  دخترزیبا،  و  گیرنده:  هدف  جوان؛  بازدارنده: پسر 

 خترکچل است.د

(: هدف حیات خاص، ازدواج با دختر پادشاه است. فرستنده: عشق؛ گیرنده: 222شا )همان:  ت و پا   سخا  حەێات  -88

 حیات خاص؛ پیرمرد: یاریگر؛ و پادشاه: بازدارنده است. 

توطئه گلنار است. فرستنده: پادشاه؛ (: هدف میرزا، زنده ماندن از دست  230- 237)همان:  خندید؟  چرا ماهی می-89

 گیرنده: میرزا؛ وزیر: یاریگر؛ و گلنار: بازدارنده است.

(: هدف بهلول، اثبات بی گناهی خود به خاطر تهمت زن خلیفه.  237  -242بهلول دانا و خلیفه بغداد )همان:    -90

 زن خلیفه: بازدارنده است.دویست ساله  و سیصد ساله: یاریگر؛ و  ،گیرنده: خلیفه؛ پیرمردهای صد ساله
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زنان    - 91 وزیر،  243- 247)همان:  مکر  این (: هدف  است.  فهمیدن  پادشاه  به دستور  مردان؟  یا  زنان، مکارترند  که 

 فرستنده: پادشاه؛ گیرنده: وزیر؛ فدان: یاریگر؛ و همسر فدان: بازدارنده است. 

ازدواج با دختر پادشاه است و رفتن و شمردن درهای (: هدف پسر کچل،  249-247)همان:  هفتاد و هفت در    -92

 غار. فرستنده: پادشاه؛ گیرنده: پسر کچل، خواهر: یاریگر؛ و دیو: بازدارنده است. 

به دست آوردن شمش طال است. گیرنده: سه مرد؛، پیامبر: یاریگر؛ و (: هدف مرد فقیر،  257- 258طمع )همان:    -93

 سه مرد: بازدارنده هستند. 

(: هدف پسر، کسب پول حالل است. فرستنده: مادر؛ گیرنده: پسر، مار: یاریگر؛  258-262)همان:  خیری  ت بهعاقب  - 94

 و شط، بیوه زن: بازدارنده هستند.

(: هدف مرد مومن، دعای کردن آمدن باران است. فرستنده: مردم روستا؛ گیرنده: آهو؛  262آهوی لنگ )همان:    -95

 مردم و آهو لنگ: یاریگر است.

رسیدن به دختر گدا و وصال به معشوق است. فرستنده: عشق؛  (: هدف شاهزاده،  265)همان:  شاهزاده و گدا    -96

 گیرنده: دختر و پسر؛ قاضی: یاریگر؛ و پادشاه: بازدارنده است.

 بازدارنده: باد است. (: هدف خورشید، زورآزمایی با باد است. گیرنده: خورشید؛ و 271)همان: زورآزمایی خورشید و باد  -97

(: هدف مرد؛ نجات زن از دست شیخ است. فرستنده: پدر زن؛ گیرنده: مرد؛ کفتار:  272-277)همان:  آه سرد    -98

 یاریگر؛ و شیخ و همسرش: بازدارنده هستند.

 .(: هدف خاولی، به دست آوردن پول است، گیرنده: خاولی؛ و زن همسایه: یاریگر است277-278)همان: خاولی  -99

 ها هستند. (: هدف پسر کچل، تأمین غذای زمستان است. فرستنده: زن؛ و گیرنده: همسایه278-279پسر کچل )همان:  -100

(: هدف طایشه، به دست آوردن تاج وتخت پادشاهی پدر و انتقام از منصور  286-290)همان:    منصور و طایشه   -101

 دوستان، مردم شهر، مادر: یاریگر؛ و منصور: بازدارنده است.است. فرستنده: مادر؛ گیرنده: طایشه؛ 

 ر پادشاه: بازدارنده است. (: هدف علی، رفتن به دزدی است. گیرنده: علی؛ و دخت294-298متل دزد و پادشاه )همان:  -102

(: هدف حسن کچل، پیدا کردن کار و تأمین مخارج است. فرستنده: 298- 301)همان:  پیرزن و حسن کچل    -103

 پشت: یاریگر؛ و دیو: بازدارنده است. مادر حسن کچل؛ گیرنده: حسن کچل؛ الک 

(: هدف مرد، نجات جان خود از مجلس مأمون است. فرستنده: مأمون؛ و گیرنده: 309- 311)همان:    بهلول دانا  -104

 مرد؛ بهلول: یاریگر؛ و وزیر: بازدارنده است. 

(: هدف مرد، ازدواج با دختر پادشاه است. پادشاه: فرستنده؛ همه حیوانات  324-327وفایی زن )همان:  دربارۀ بی  -105

 و عقاب: بازدارنده است. به جز عقاب: یاریگرند؛ 

(: هدف وزیر، پیدا کردن جواب پادشاه است. پادشاه: فرستنده؛ گیرنده: وزیر؛ 333- 334همان:  ترین چیز )نجس  -106

 چوپان: یاریگر؛ و طمع مرد: بازدارنده است. 

 : بازدارنده هستند. (: هدف مرد، تجارت است. مرد: گیرنده؛ کبوتر: یاریگر؛ و راهزنان346)همان: وزیر و شکارچی  -107

 (: هدف مرد، به دست آوردن پول است و دیو: بازدارنده است. 347-349)همان: متل دیو پیاگ  -108
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(: هدف مرادعلی، به دست آوردن پول است. گیرنده: 355- 361)همان:    پاێ مەلۆچگی خوراک لەشکەرێگه -109

 علی؛ و یاریگر: گنجشک است.مراد 

(: هدف مراد، به دست آوردن پول است. فقر: فرستنده؛ گیرنده: مراد؛ و بزمجه: 361-366)همان:  پینامه و کلکا  -110

 یاریگر است. 

کردن دوا (: هدف طهماسب، پیدا  366-371)همان:    بسمارعەسەڵ کونه فیروزەێ مەغار و ئاو کونە سوز چل    -111

خان روستا و پیرزن حکیم:  یاریگر؛ و اژدها:   زا: گیرنده؛یکه  فرستنده؛برای مریضی فرزندش است. پیرزن حکیم:  

 بازدارنده است. 

حالل است. گیرنده: (: هدف سایه خان به دست آوردن نان  371- 372)همان:    وەرزێری نیەزانی؛ شەنەپا بکە!   -112

 سایه خان؛ و مالنریمان: یاریگر است. 

لک: گیرنده؛ یاریگر: کالغ؛  لک، رهایی از دست روباه است. لک(: هدف لک374- 376لک )همان:  روباه و لک  -113

 رویاه: بازدارنده است.  و 

دختر:گیرنده؛ مادر ست.  (: هدف دختر: رهایی از مشکل با مادر شوهر ا379)همان:  متل دختر و مادر شوهر    -114

 شوهر و حکیم: یاریگر است. 

حیوان عظیم الجثه: (: هدف پسر: رفتن به شکار است. گیرنده: پسر؛ دختر: یاریگر؛ و  381)همان:  متل قسمت    -115

 . بازدارنده است

فرستنده؛ پیرزن: یاریگر؛  (: هدف خسرو، از میان برداشتن فرهاد است. عشق:  382- 387)همان:  شیرین و فرهاد    -116

 و بازدارنده: فرهاد است.

مردم: گیرنده؛ و فرهاد: 408- 413پهلوان زبرچنگ )همان:    -117 انداختن آسیاب است.  راه  به  (: هدف زبرچنگ، 

 تراشان بازدارنده هستند. یاریگر است. سنگ 

برای د(: هدف کاک مراد؛ دفع مورچه413- 419های سلطان )همان:  مورچه  -118 ر امان ماندن محصول است.  ها 

 گیرنده: کاک مراد؛ و حکیم کیکاوس: یاریگر است.

با راه و رسم زندگی است.  کیقباد:  (: هدف کیقباد،  419-424برده، غارت؛ و مرده، میرات! )همان:    -119 آشنایی 

 گیرنده؛ و کمرخان: یاریگر است.

ست کردن دختر و جلوگیری از قسمت است.  (: هدف شاه عباس، سر به نی425-428قسمت و نصیب )همان:  -120

 گیرنده: دختر؛ وزیر: یاریگر؛ و پیرزن و قسمت: بازدارنده هستند.

مامه: گیرنده؛    ؛مردم(: هدف مامه، وزارت است. حاکم: فرستنده؛  441- 446چوپان خسته و پلنگ زخمی )همان:    -121

 لنگ: یاریگر است.

(: هدف مرد فقیر، به دست آوردن پول است. فقر: فرستنده؛ گیرنده: زن؛ 468- 470مرد فقیر و کوزه طال )همان:    -122

 و برادرزن؛ بازدارنده هستند.
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ی مرد: گیرنده؛ فرستنده: فقر؛  (: هدف مرد، به دست آوردن پول است. خانواده470-473کسب حالل )همان:    -123

 و مرد ثروتمند: یاریگر است. 

(: هدف پسر، ازدواج است. پسر: گیرنده؛  475- 477:    1398مقدم،  )منصوری  متل مادر شوهر و عروس چوبی  -124

 نجار: یاریگر؛ و مادر: بازدارنده است. 

زند. دختر: گیرنده؛ پری: یاریگر؛ (: دختر برای فرار از دست دیو، دست به اقدام می479- 482دیو سفید )همان:    -125

 و دیو: بازدارنده است.

بیماری پدرش می(: ملک482-489)همان:  جمشید  ملک  -126 ثروت و دوای  پیدا کردن  برای  برادر  جمشید  رود. 

قماربزرگ:   زن  گیرنده؛  پدر:  پریان،  فرستنده؛  دیو،  دختر شاه  و  یاریگرند؛  سیمرغ:  و  نهنگ:   ،خواهرش  و  برادران 

 بازدارنده هستند.

رود. فرستنده و یاری دهنده:  بودن همسر می(: شکارچی برای فهمیدن شیطان  495-498زن شیطان )همان:    -127

 زالزالک فروش؛ و گیرنده: شکارچی است. 

 ها قصه بندی دسته -5-2

 :است استوار دوگانه هایتقابل بر گریماس نظریۀ  اساس

 هدف  / لفاع -1

 گیرنده  / فرستنده -2

 رقیب  / یاریگر -3

 برندۀ پیش برد. کنشمی دنبال خود به را فاعل مطلوب، هدف یا مفعول .  است داستان هستۀ و اصلی قهرمان فاعل

پنج کتاب   در کنشگرها حضور از منسجمی بندیدسته به کهاین  است. برای محوری نقش دو این عهدۀ بر داستان

 :دهیم قرار گروه 13در  را هاآن توانیمبرسیم، می های کردیمتل

ملک جمشید، فرشته آگرین، اسپ لیوه، طال و بال/ دختر کالغ، سکنه، کچلک، هفت برادر،   :کنشگرها همۀ حضور   -1

دیو و دلبر، صبر، خاله خاتون، فقیری که پادشاه شد، دیو بدجنس و دختر شجاع، فرخ لقا، چهل گیسو، برزو، پسردانا،  

ل، بهلول دانا، رسق بریاگ، توانایی  مه ه تهل، ابگچهل، نشانی گنج، کور کهزن و عزاییل، مراد اقبال خوابیده، آهو شه

العاده پسر گاو چران، دار ساز وراز، قصه پادشاه دقیانوس، راه و نیم راه، عاقبت به خیری یا پند و اندرز، حیات  فوق

خندد، مکر زنان، هفتاد و هفت در، عاقبت به خیری، شاهزاده و گدا، آه سرد، منصور  خاص و پادشاه، چرا ماهی می

 ایشه، پیرزن و حسن کچل، عسل کونه فیروزه و مغار و آب کنه سو چل بسمار، ملک جمشید.و ط

لوح، دندان طالیی، میشی که شغال را گول زد، معلم و کشاورز، گوهرخانم، دیو و دختر ساده  :غایب فرستندۀ  -2

وزیر و شکارچی، روباه و لک  سلیم، تاجر، پیرزن، تیتان و میتان، مرد انجیرفروش، کور گاوان، نخودی، ملک محمد،  

لک، متل قسمت، پهلوان زبرچنگ، قسمت و نصیب، متل مادر شوهر چوبی، دیو سفید، کارخوب و بد، شاریار و 

 هفت انگور، بهلول دانا و خلیفه، طمع.
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،  غایب: پیرزن و گربه، روباه و فرجی، گل قهقهه، درویش، قصه شای ماران، مرد ماسه فروش و زن بداخالق رقیب -3

 آهوی لنگ، نجس ترین چیز، پینامه و کلکا، چوپان خسته و پلنگ زخمی، کسب حالل، زن شیطان.

 ی چشم آدم، ملک محمد، آه سرد، مرد فقیرو کوزه طل.ا  شود، شیشهآبی که ریخت جمع نمی :غایب دهندهیاری -4

ره؛ ئه فره  ی قهی ئه م بکهکه ، ئه  وفایی زن، درخت آلو، هلکوت بکوت، شیرین و فرهادگیرنده غایب: درباره بی  -5

 ره. ی قهی ئه بکه

نریمان و ساالر، زهر شیرین، دارکوب یک چشم، ملک محمد،  میرغضب، مرخله،  :غایب دو هر رقیب و فرستنده -6

ساز، عروس و مادر شوهر، دالگ عباسه، روزی از  اقبال، مجسمهیتیم خوشچوپان و مار،  ارزش رفاقت، پسر یتیم،  

جانب خدا، پای ملوچگی خوراک لشکرگه، ورزیری نیزانی شنه پاباکه، دختر و مادر شوهر، مورچه های سلطان، برده  

 . روزی از جانب خداست، خوبی کن و در دجله انداز، بهلول دانا، خاولی غارت مرده میرات،

و باران، دختر زیبا، زورآزمایی روباه و الک پشت، حج چه کسی قبول است، مهمانی باد    :غایب یاریگر و فرستنده -7

 باد و خورشید، متل دزد و پادشاه، متل دختر و مادرشوهر، باغبان باخد خوریا. 

 شاالن داالن، پادشاه و مرد دانا، احمد خارکش.  :غایب فرستنده و گیرنده -8

 آسمان، پسرکچل.دهنده و بازدارنده غایب: عبداله تنبل، شمک و برانازار، ماه و خورشید و یاری -9

 دهنده غایب: شیشه عمر آدم گیرنده و یاری-10

 دهنده غایب: شکارچی اژدها، ملک محمد، متل دیو و پیاگ. فرستنده، گیرنده و یاری  –11

 فرستنده،گیرنده و بازدارنده: چوپان و مار، مرد فقیر، دالگ عباسه.  -12

 نامدار، خربزه. دهنده و بازدارنده غایب: فرستنده، یاری- 13

بررسی   نتیجه می  13در  این  به  در  گروه  که  )  41رسیم  دارند  کنشگران حضور  در  32متل همۀ  متل،   24/.(؛ 

متل   5/.(؛ در  3متل یاری دهنده غایب است)   5/.(؛ در  9متل بازدارنده غایب است)  12/.(؛ در  18فرستنده غایب است )

/.(؛ 6دهنده غایب)  متل فرستنده و یاری  8/.(؛  در  18زدارنده غایب )متل فرستنده و با  23/.(؛ در  3گیرنده غایب است) 

دهنده  متل گیرنده و یاری  1/.(؛ در  3دهنده و بازدارنده غایب )متل یاری  4/.(؛ در  2متل فرستنده و گیرنده غایب )  3در  

فرستنده، گیرنده و بازدارنده غایب  متل    3/.(؛ در  2دهنده غایب )متل فرستنده، گیرنده و یاری  3(؛ در  78/0غایب )

 کنشگرها پرکابردترین  بسامد )فاعل/هدف(  نظر از/.(.  1دهنده و بازدارنده غایب ) متل فرستنده، یاری  2/.(؛ در  2)

 اختصاص خود را به بسامد کمترین دیگر، فرستنده کنشگرهای میان از  دارند. حضور داستان 127همۀ   در که هستند

درصد   6درصد آن زن ،  11ها، مرد هستند و درصد قهرمانان متل 80.هستند کنشگر این فاقد تلم 60 زیرا است؛ داده

 درصد مخلوقات هستند. 1حیوانات و 

 گیری نتیجه -6

 زنجیرهای هایبنمایه  .است سازگار های کردیها و متلقصه روح با گریماس، نظریۀ شناسی،روایت هاینظریه میان از

 .کندمی آشکار را هاداستان مشترک  روایی -نظم ساختاری که هاستشخصیت روابط ینشانه ها،داستان در مکرر



 ١5  ١٤٠١  و زمستانپاییز  ، ١٤  پیاپی،  2  ش. ،  ٨  س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 روایت هر اساس، این بر های کردی است.متل تقابلی های نقش و هاکنش بیانگر گریماس، هایدوگانه کنشگرهای

های کردی ایالمی از نظر وجود و عدم وجود کنشگرهای مورد  متل  .یابدمی معنا زیربنایی متقابل هایجفت پایۀ بر

 یک یا برخی، در  و دارند حضور کنشگر  شش هر  ها،داستان بیشتر  گیرند. درمی جای گروه در سیزدهنظر گریماس، 

 گریماس، کنشگر شش ها وجود دارد. ازهای روایی در اکثر متلهستند و همچنین زنجیره غایب کنشگر دو یا سه

 ساختار به توجه با  .است هاداستان این شخصیت کم بسامدترین فرستنده .حاضرند ها داستان همۀ در هدف و فاعل

 برعهده را نقش چند کنشگر  یک ها،داستان از برخی در  .برخوردارند عملکرد و کنش تنوع از هاشخصیت ها،قصه

 زمینی،  هایپدیده و بسامد مرد بیشترین  .کرد بندی دسته گروه در چهار  نوع  نظر  از توانمی را  قهرمان داستان  .گیردمی

در   و میثاقی اجرایی، روایی یزنجیره سه  .دارند را کاربرد کمترین ها  75انفصالی  این   .دارد وجود درصد متل  از 

ی  ها های کردی ایالم اشاره کرد. متلتوان به اهمیت نظریۀ گریماس و امکان بررسی و تطبیق آن با متلپژوهش، می

کردی ایالمی برخالف سادگی در مفهوم و ظاهر، از الگوی ساختاری و روایی مناسبی برخوردار هستند و در قالب 

دهندۀ وجود یک  های اجرایی، میثاقی و انفصالی، نشانباشند. وجود زنجیره شناسی، قابل بررسی میهای روایتنظریه

های کردی  های تقابلی در متلگریماس، نشانگر وجود نقشهاست. شش کنشگر  نظام پنهان و منسجم در این متل

 ایالمی است. در نمودارهای زیر وضعیت حضور یا عدم حضور کنشگران و قهرمانان نمایان شده است: 
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 Chart of presence or absence of                                  کنشگراننمودار حضور یا عدم حضور  

actors 
 

 
 Heroes of Tales           نمودار قهرمانان قصه ها  
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 منابع  

 .زاگرو انتشارات. ایالم: وگار زمسانیشه(. 1393آبی، رضا. )

 .سخن  انتشارات  ، تهران:ژنتشناسی ژرار  نامه عطار در نظریه معناشناسی آلژیر گریمس و شکلالهی  (.1393آذر، امیر اسماعیل. )

 .آگه نشر طاهری، تهران. فرزانه ترجمۀ ادبیات. در ساختارگرایی بر درآمدی .(1383رابرت. )  اسکولز،

 .توس  انتشارات، تهران: 2ای، چ. ترجمه فریدون بدرهانیپر یها قصه یشناسختیر(. 1386پراپ، والدیمیر. )

 .زانا انتشارات. ایالم : های کردی ایالمی ها متلروزگار قصه (.1396حسینی، سمیه. )

  شعر   هی نشر«.  ینظام  مجنون  و  یلی ل  منظومه  در  هاتیشخص  روابط  لیتحل»(.  1389درپر، مریم و یاحقی، محمدجعفر. ) 

 . 89  – 65، صفحه 3، شماره 2، دوره یپژوه

سیدشهاب  )ساداتی،  ،  «ماسیگر  و  تودوروف  پراپ،  دگاهید  از   کچل   حسن  داستان  ی شناستی روا»(.  1387الدین. 

 . 57- 61، صص96اسفند شماره  گلستان، ۀماهنام

 قصه. نشر  تهران:.کاربردی شناسینشانه  (.1383فرزان. ) سجودی،

 .بان نشرمخبر. تهران:  عباس ترجمۀمعاصر.  ادبی نظریۀ  راهنمای (.1397ویدوسون. ) پیتر رامان و سلدن،

 . 51و    50، شماره  16، سال  المیا  فرهنگ  مجله«.  المیا  در  یداستان   اتیادب  ریس»(.  1395شوهانی، علیرضا و پروین پیکانی. ) 

   .زاگرو انتشارات. ایالم : های سرزمین میدیاقصه (.1393عزیزنیا، یوسف و همکاران. )

،  2، دوره  یپژوهادب«،  ماس یگر  و  بارت   منظر   از  پوش  اهیس  پادشاه  داستان  ساختار  لی تحل»  (.1387کاسی، فاطمه. ) 

 . 200- 183، صفحه  5شماره 

ج و  جکریمی، شرافت  )میل  سنگب».  (1398عفری.  و  موسی  داستان  ساختاری  احمد  ررسی  میرزا  دیوان  در  تراشی 

 .55-35، صص.  2، شماره 5، سال نامه ادبیات کردیپژوهش «.داواشی

 ارشد .قم: دانشگاه قم .«. پایان نامه کارشناسی ماسیگر  یۀنظر یمبنا بر  کودکان  یهاداستان  لیتحل»(.  1394نیازی، فاطمه. )

  یۀنظر  اساس  بر   یمعنو  ی مثنو  یکالم  یها تیروا  یبرخ  در   کنشگر  یالگو » (.  1390مشیدی، جلیل و راضیه آزاد. )

 .46 - 35، صفحه  3، شماره  47شناسی ادب فارسی، دوره «، نشریه متنماسیگر کنشگر  یالگو

 . آگه نشر تهران: نبوی. مهاجر و م. م. . ترجمۀمعاصر ادبی هاینظریه دانشنامۀ (.1385ایرنا ریما. ) مکاریک،

 .شناسانجامعه انتشارات . تهران : های کردیمتلها و  ها، داستانافسانه (.1398مقدم، منصور. )منصوری 

 .ژ انتشارات . ایالم : ده بان بال سیمرخ (.1399محمدزاده، عباس. )

  


