
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 گزارشی از الگوریتمهای

 العاشقین اثر گیسودراز و سایر تحریرهای عامیانۀ آنساز در برهانضدروایت

 

 

 *محمد راغب

 

 چکیده

 

 

-۱۲۷) سودرازالعاشقین )شکارنامه یا قصۀ چهار برادر( از سید محمد گیدر اینجا داستان برهان

ق مختلف ایران نظیر اهر، تربت حیدریه، های آن در مناطقاره و تحریرق(، عارف چشتی ساکن شبه۵۲۸

، قاین، قنات ملک روزکوهجیری بوشهر، دالخل، سبزوار، سیاه سل رشت، فم تفرش، فیروزامرد فسا، فی

در آغاز، چگونگی روایت داستان در تمامی اند. رابر کرمان،کرمان و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

که  ایویژهساختهای الگوریتمها و شوند. سپس سنجیده میتحریرهای منتخب، گزارش و با یکدیگر 

شوند. آنگاه بر اساس مباحث مطرح در مقاله، داستان اند بررسی میو سایرین استفاده کرده سودرازگی

 شود.بازخوانی می

 سودرازالعاشقین، سید محمد گی، ضد روایت، تحریر، برهانالگوریتم: واژه های کلیدی

 

________________________ 
 *استادیار دانشگاه شهید بهشتی
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 مقدمه

 

-۱۲۷العاشقین )شکارنامه یا قصه چهار برادر( عنوان داستانی است از سید محمد گیسودراز )برهان

( در ۷۶۱۸)باا ارجااب باه گوناۀ      ۷۱۷۱قارۀ هند. این داستان به شمارۀ ق(، عارف چشتی ساکن شبه۵۲۸

ون همراه با ترکیبات و تحریرهای متنوعی از ملل مختلف ثبت شده است تامس -های آرنهفهرست قصه

(Uther, ۵۸۲1۷۱۷۱1۷۶۱۸  :برای نمونۀ قصه به زبان انگلیسی نکBriggs, V.۲, Part B, p.۸4۲, 

A Lying Taleو  ۵۸۲هاای بسایاری از آن وجاود دارد )ناک: ماارزلف،      (. در زبان فارسی نیز نمونه

و در فهرسات منااب     ۷اناد که تعدادی از آنها برای مقالۀ حاضر انتخاب شده (۷۰4-۷۰۱؛ وکیلیان، ۷۱۷۱

 پایانی، مشخصات کتابشناسی و عناوین اختصاری آنها در مقاله ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                
اند. ناگفته نماناد کاه تحریار موجاود در م ناوی      ، صورتهای موجود بدون هیچ رجحانی استفاده شدهدر این مقاله۷

-( علیرغم یکسانی برخی ساختها، تشابه کمتری با داستان گیسودراز دارد لذا با وجود همسانی گونه۲۱۰۰-۲۱۲4ابیات )

 ای، کنار گذاشته شد.
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 :گزارش اختالفات تحریرها

 گشایش  -۱

. قوله تعالی و الحمد هلل رب العلمین و العاقبه للمتقین و الصلوه و السالم علی رسوله و آله اجمعین»

  ( سودراز)گی «بدان که ما چهار برادر بودیم از نه دیهتلک االم ال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. 

سه  که یو در تعداد محدودتری از مرد یا شخص پادشاهی سه پسر داشتمناب  آمده است  بیشتردر 

  .شفم تفر، روزکوه، فیسل رشتسیاهروایتهای یاد شده است نظیر دارد پسر 

 دارند:وجود تر هم برخی صورتهای کوتاه

 (روایت فیروزامرد فسا« )هیکی بود»

 )روایت جیری بوشهر( ۷«یه مردی بی»

 قنات ملک رابر کرمان(روایت « )دو تا برادر»

 روایت اهر است: ،تفاوت زاویه دیداز نظر  بخصوص ،ترو از همه جالب

 )روایت اهر(« هادی بود هودی بود من بودم»

 اند:استفاده کرده ۲آغازین تشریفاتی از گروه

 )کرمان(« روزی بود»

 )قاین(« کس نبود. پادشاهی بود که سه تا پسر داشت.یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ»

« کس نبود. پادشاهی بود که سه تا پسار داشات.  باری بود مختاری بود جل و جال غیر از خدا هیچ»

 )تربت حیدریه(

 ( افغانستان) 3«هی بود سه پسر داشت.بود و نبود پادشا»

 اما برخی از داستانها ساختار کامالً متفاوتی دارند:
                                                

در مواردی که شخصیت اصلی قصه، یک نفر است ساخت متناقض داستان دچار تغییراتی می شود و باه شاکلی   ۷

برخی تحریرها، تمام برادران تا پایان قصه وجود دارند و در بعضی، تنها آنکه  رود. نکتۀ دیگر اینکه درتر به کار میساده

 .در همان ابتدا تخصیص یافته است. شاید بتوان سادگی شکلها را تاحدودی معیار تقدم زمانی آنها دانست
دراز را هام  هاست. حتی آغاز رسالۀ گیساو «یکی بود یکی نبود»های ایرانی، شامل انواب تشریفات آغازین در قصه۲

 ای از تشریفات آغازین اسالمی دانست.می توان گونه
3
 کند.العاشقین به عنوان تشریفات آغازین استفاده میاین تحریر از کل داستان برهان 
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چمن ثاروت زیاادی داشات او را باه مان واگاذار       پادشاهی بود در یمن، دختری داشت به نام گل»

  (دالخل) ۷«کرد.

داشت. از گوشاه  کس نبود. پادشاهی بود که دختری بسیار زیبا یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ»

داد. هر چاه  آمدند ولی او به همه آنها جواب رد میو کنار دنیا خواستگارهای زیادی برای این دختر می

رفت. تا کرد که برای خود شوهری انتخاب کند به خرج شاهزاده خانم نمیپادشاه به دخترش اصرار می

طوری که مرا متعجب کند من زن  اینکه روزی دختر پادشاه اعالم کرد هرکس یک دروغ شاخدار بگوید

او خواهم شد ولی اگر آن دروغ مورد پسندم قرار نگیرد دستور خاواهم داد سار دروغگاو را از بادن      

زیاادی باه طما      ۀمملکت به اطالب همه رسااندند. عاد   ۀجدا کنند. جارچیها این خبر را در چهار گوش

د واق  نشاد و سرشاان را از دسات دادناد.     شاهزاده خانم به قصر پادشاه رفتند ولی دروغشان مورد پسن

روزی کچل با لباس ژنده و سر و وض  ژولیده خواست که به قصر پادشاه داخل شود. دربانها نگااه باه   

قد و باالی او انداختند و از ورودش جلوگیری کردند. کچل بنا کرد به داد و فریااد راه اناداختن. دختار    

خواهاد وارد  ا چه خبر است؟ گفتند: یک کچال باه زور مای   پادشاه متوجه سر و صدا شد و پرسید: آنج

قصر شود. دختر پادشاه امر کرد که او را به داخل راه بدهند. از کچل پرسید: برای چه کااری باه اینجاا    

دانی که اگار از دروغ تاو   ام یک دروغ شاخدار بگویم. دختر پادشاه گفت: میای؟ کچل گفت: آمدهآمده

سر از تنت جدا کنند؟ کچل گفت: باشد قبول دارم و شروب به تعریف کرد.  دهمخوشم نیاید دستور می

  (آذربایجان) ۲«گفت: ما سه نفر بودیم.

 توان آغاز و گشای  قصه را در صورتهای زیر محصور دانست:روی هم رفته می

فیروزامارد فساا،   ، الول ساتن، فیروزکاوه، فام تفارش،    سل رشتسیاهگیسودراز،  :گشای  ساده -۷

  اهر  زوار، جیری بوشهر، قنات ملک رابر کرمان،سب

  آذربایجان، افغانستانقاین، تربت حیدریه، کرمان،  آغازین: تشریفاتگشای  به همراه  -۲

 افغانستان :کندرا ایفا می تشریفات آغازینگشایشی که قصه مورد بحث در آن صرفاً نق   -3

                                                
۷
 دیدی نزدیک به روایت اهر دارد.عالوه بر تمایزی جدی در آغاز قصه، زاویه 

2
 کند.( فرض میembedded storyای )ای درونهاز همان ابتدا شکارنامه را قصه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 :اسات  گیاری شاده  آن دروناه  در ربرادرچهاا  داساتان در حاالی کاه   با داساتانی دیگار   گشای   -4

 آذربایجان

   دالخلبا سایرین: متفاوت ساده اما گشای   -۸

که بعادها   داستان مذکور را یکی از صورتهای زیر دانست ۀتوان ریشمی ،بندی فوقبا توجه به طبقه

 :تحول یافته و به اشکال دیگر تبدیل شده است

 داستانی ساده -۷

 آغازین تشریفات -۲

 ایای درونههقص -3

ا وجاود  شاکله دلیلی متقن برای ابتدایی دانستن یکی از ایان  نماید، تر میهر چند صورت اول ساده

نی آن بر دیگار  بر تقدم صورت داستا یدارد. چرا که حتی تقدم زمانی کتابت داستان گیسودراز هم دلیلن

 (۷۱4-۷34نک: پراپ، ها در طول زمان برای بحث دربارۀ تغییرات قصه) روایات شفاهی نیست.

 

 نقص در افراد -۲

 (  سودراز)گی «سه جامه نداشتند و یکی برهنه بود»

 الاول سااتن،   ، تربات حیدریاه،  سل رشات سیاه ۷به طور عام بی  از همه نقص بینایی مطرح است:

   ۲.قنات ملک رابر کرمان و نیز روزکوهفی، افغانستان

 3:استساخت اولیه تک ر یافته و توسعه یافته  ۀونگ که نیز وجود دارد ترای طوالنینمونهالبته 

یکی  کور بود دو تاش چشم نداشت. دو تاش کر بود یکی  گوش نداشت. دو تاش افلای  باود   »

 )روایت فم تفرش(« یکی  دست نداشت. یکی  شل بود دو تاش پا نداشت.

                                                
1
ینادی نظاام گساترش قصاه در منااطق جغرافیاایی مختلاف و        توانند در دستهاین تشابهات و تفاوتهای ساده می 

 تبارشناسی آنها تا حدودی به کار آیند.
۲
 آمده است. ۲پی  از شروب بخ   3در تحریر ملک رابر کرمان، عبارتی از بخ   

3
دیم و تأخر زمانی روایتها نیست زیرا راویان داستانها را بسته باه ذوق و حاال خاوی     دهنده تقاین مسأله، نشان 

 اند.دادهتفصیل و تغییر می
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 :اندهشدمطرح  نیز یدیگر ایصنق

 مان()کر« دو تاش مرده بودن یه تاش نفس نداشت»

 )سبزوار(« دتیشا جون نداشتن یکشا سر نداش»

 )قاین(« دو تا گم )ناپیدا( گم بود یکی رد نداشت»

 )فیروزامرد فسا(« یی کنگی )شانه( داشت که دس نداشت»

 جیری بوشهر( « )که پاش نبی»

 اهر.و  آذربایجان، دالخلرا ندارند:  بخ این  گروهی

 

   آمادگی برای شکار -۳

درستی زر در آستین داشت. به بازار رفتیم تا به جهت شاکار تیار و کماان بخاریم      آن برادر برهنه»

قضا رسید هر چهار کشته شدیم. بیست و چهار زنده برخاستیم. آنگاه چهار کمان دیدیم سه شکساته و  

گوشاه  خاناه و بای  ناقص بودند یکی دو خانه و دو گوشه نداشت. آن برادر زر دار برهنه آن کماان بای  

پار و  بایست چهار تیر دیدیم سه شکسته بودند و یکی پر و پیکان نداشت. آن تیار بای  یری میبخرید. ت

    (سودراز)گی «پیکان را بخریدیم و به طلب صید به صحرا شدیم.

از سااختهای  همگای   ،اما جز تعداد معدودیوجود دارد.  با تفاوتهای بسیار این قطعه متون،در تمام 

 :می شودمربوط  اءاشینوب  حجم و به شانیزاکنند و تمهمسانی استفاده می

-چشم رفت طرف یک دکان. دید سه تفنگ آنجاست. دو تا شکسته بود یکی قنداق نداشت. بیبی»

 ( سل رشتسیاه« )قنداق را برداشت. رفت و رفت تا به جنگلی رسید.

 : به ترتیب هادر قصهشیاء گزارش انواب ا

 اهر ،افغانستان، ، قاینانآذربایج، سل رشتسیاهروایتهای تفنگ: 

 جنگل: روایت جیری بوشهر -تفنگ

 اسب: روایت سبزوار  -تفنگ

 دالخلروایت دیگ:  -اسب -تفنگ

 کوه: روایت فم تفرش -اسب -کارد -تفنگ
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 تربت حیدریهروایت اسب: 

 تفنگ: روایت قنات ملک رابر کرمان  -اسب

 الول ساتن روایت :کمان -دیگ -کاروانسرا -کوه -بیابان -دروازه -تفنگ -اسب

 کرمانروایت زین:  -اسب -کارد -کمان -خزانه

 روزکوه: روایت فیدوش -کمان -جیب -صناری

 : روایت فیروزامرد فسارودخانه -کنگ -کمان -تبره

تذکر این نکته تربت حیدریه، تفنگ یا کمان به عنوان ابزار شکار آمده است.  ۀآنها جز نمون ۀدر هم

گاو ممکان   چرا کاه قصاه   یستدلیلی بر قدمت قصه ن در برابر تفنگ ز کمانکه استفاده ا ضروری است

جاا  گاهی اشیاء بخشهای مختلف جابهضمناً  اش تطبیق دهد.ها را با مسائل روزمرهترین قصهاست کهن

 .شودیاد از آن  ۱در بخ  باید که عموماً در روایت الول ساتن دیگ  شوند نظیرمی

 ها:تحریربرخی در ای از تطویل نمونه

شکسته سه تا خزونه داشت دو تاش خالی بود یه تاش در نداش. سه تا تیر و کمون داش دو تاش »

کارد بود دو تاش شکسته بود یه تاش تیغ نداش. سه تا اساب سار طویلاه     بود یه تاش زه نداش. سه تا

تااش اثار   داش دو تاش مرده یه تاش رمق نداش. سه دست زین و برگ داش دو تاش پوسیده بود یاه  

 )کرمان( ...« نداش 

آن پسری که چشم نداشت سه تا صناری داشت. دو تا مالیده بود یکی سکه نداشت. اناداخت باه   »

تراش. آن صانار ساکه نداشات را داد    داخل جیب ته نداشت. قدم در خیابون گذاشت رفت دکان کمان

 فیروزکوه(« )گذاشتاشت. قدم در بیابون یک کمان چله نداشت. گرفت انداخت روی دوش دم ند

گفتم هادی تفنگ داری؟ گفت نه گفتم با تیر بزنم به پهلوت. گفتم هودی تفناگ   ...رفتیم به شکار »

 ۷«داری؟ گفت نه گفتم با تیر بزنم به پهلوت. من تفنگی داشتم. لوله نداشت قنداق  هام شکساته باود.   

 )اهر( 

                                                
1
 ویژگیهای اقلیمی داستانگویی، جلوه خاصی به این تحریر بخشیده است. 
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ا خیلی دلمون تناگ شاده اگار اجاازه     رفتند پی  پدرشون تعظیم و تواض  کردند گفتند ای پدر م»

بفرمایید ما بریم به دو روز شکار. شاه به اینها اجازه داد. وقتی که اجاازه گرفتناد آمدناد رفتناد پهلاوی      

خوایم بریم شکار. میرآخور گفات: قرباان   رئیس اصطبل گفتند یه سه تا اسب بسیار خوب به ما بده می

وار شید. آمدند توی طویله دیدند سه تا کره اند اونجاا  تشریف ببرید طویله اولی مالهای خوبی هست س

بسته دو تاش چالق بود یکی  اصالً پا نداشت. آوردند بیرون و رفتند ذخیره باه رئایس ذخیاره گفتناد     

تفنگ بدین ما بریم شکار. گفت برین تو هر کدوم که میلتون هست بردارید. آمدند تو سه تاا تفنگهاای   

از اون  ا شکسته بود یکی  اصالً قنداق نداشات. برداشاتند ساوار شادند    انگلیسی خوب اونجا بود دو ت

دروازه که در نداشت رفتند به بیابونی که راه نداشت. زدناد باه کاوهی کاه گردناه نداشات دیدناد یاه         

کاروانسرایی که دیوار نداشت. سه تا دیگ توی اون کاروانسرا بود دو تاش شکسته بود یکی  اصالً تاه  

رفتند سه تا تیر کماون پیادا کردناد دو تااش شکساته باود یکای  اصااًل زه         که میجور . همیننداشت

  )الول ساتن( ۷«نداشت.

 دارد: وجودیگانه در تحریر گیسودراز برخالف قطعات قبلی دو مورد  در این بخ ،

 آن برادر برهنه درستی زر در آستین داشت.  -۷

 رخاستیم.ضا رسید هر چهار کشته شدیم. بیست و چهار زنده بق -۲

رده کا استفاده  اخت جدیدیدهد راوی از سمورد اول که به روایت فیروزکوه نزدیک است نشان می

 تواناد میهای متعدد آن است که تحریروقای  این داستان در  ۀرخدادی کامالً متمایز با همدومی  واست 

 د.اشب سودرازگی بدابا

 

 شکار -۴

کا  تیراناداز از   . آن برادر زردار برهنه کماان نداشتچهار آهو دیدیم سه مرده بودند و یکی جان »

 (سودراز)گی «جان زد.پر و پیکان را بر آن آهوی بیگوشه آن تیر بیخانه و بیآن کمان بی

                                                
۷
یابی به اشیاء باه  دستکند. ضمناً بندی این متن ایجاد میوجود پدر در ابتدای این بخ ، تغییر معناداری در پایان 

 شود.صورتی کنشمند مطرح شده که در سایرین کمتر دیده می
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سار(، تربات   )آهاوی بای   دالخال دارد برای م اال:   تفاوتهای جزئی وجود امادر همه موجود است 

 آذربایجاان قاین )لفظ وح  به جای آهو(، ای آهو(، )لفظ شکار به ج و قنات ملک رابر کرمان حیدریه

آن طور زد که یاک  )»...  روزکوهکرمان )کارد هم در کشتن دخالت دارد(، فیبه جای آهو(،  ۷اردک ظ)لف

 .«(دو تاش حرام بود یکی  جان نداشت)»... فم تفرش ، «(رفت و گوش دیگر خبر نداشتگوش 

 روایت شده است:چ پیچشی و بدون هیداستان به سادگی  ،زیر ۀدر نمون

 )روایت اهر(« با تفنگ قنداق شکسته شکار را زدم»

 شود:تری دیده میاما در روایت زیر تفاوتهای اساسی

. دو تاش مردود هیکی  جون نداشات. کشاید تیار و    او که نم نداشت ستا مایی )ماهی( توش بود»

  )روایت فیروزامرد فسا( ۲«پیکون تی ندار با هامو دس کنگ ندار زد به مایی جون ندار

تیر زدن و رسایدن   -نه قبل از -با این تفاوت که شکارچیان پس از است مشابه سایرینالول ساتن 

در این حالت قصه باه ایان    یابند.می« دو تاش مرده بود یکی  اصالً جون نداشت»بر سر آهوان، آنها را 

نماایی  اساسا  بار عادم حقیقات     که -است از ساخت اصلی (verisimilitudeنما )علت که حقیقت

سااختهای متنااقض داساتان.    الگوریتمهاا و  ای انحراف است از نُارم  . در واق  گونهشودجدا می -است

 شود بسیار است.های دیگر جدا مینمونۀ چنین مواردی بخصوص زمانی که شیء سوم از نمونه

 

  الشه حمل -۵

کمند دیدیم: سه پاره پاره و یکای دو کراناه و   کمندی می بایست تا صید را به فتراک بندیم. چهار »

   (سودراز)گی« میانه بر میان بستیمکرانه و بیمیان نداشت. صید را بدان کمند بی

 :سال رشات  ؛ سایاه اناد برخی بسیار عادی و بدون توجه به ساخت معهود این قطعه را دنباال کارده  

 فیروزکوه.ل ساتن، و نیز تربت حیدریه، الو« برداشت و آن را روی دوش  گذاشت»

 اشکال دیگر:

 )روایت سبزوار(« شکاره ورداش»
                                                

۷
 به دلیل بسامد اندک و نیز مشابهت با نمونۀ فرنگی جای تأمل دارد. 
۲
 کند.بندی را دچار تغییراتی میبا وجود استعمال همان ساخت، حضور آب در این بخ ، پایان 
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 )روایت فیروزامرد فسا(« انداخته توبره ته ندار»

 (افغانستانروایت « )همویی که نفس نداشت ورداشت به توبره گذاشت»

 قاین(روایت « )همو که رد نداشت را پوست کردند»

روایات  « )ترک همو اسپی که رماق ناداش  خود همو کاردی که تیغ نداش سرش برید و بست ور »

 کرمان(

داشتن دو تا کارت. کارتا هشتن ور حلق همونی نفس ناداش. گوشتاشاا هشاتن تاو دو تاا تاوره       »

 (روایت قنات ملک رابر کرمان« ))توبره( یکیشون درده )دریده( بید یکی بند نداشت

هودی چااقو داری؟ گفات ناه    گفتم هادی چاقو داری؟ گفت نه گفتم با تیر بزنم به پهلوت. گفتم »

گفتم با تیر بزنم به پهلوت. دستم را در جیبم کردم دیدم یک چاقو هسات. دساته دارد تیغاه نادارد. باا      

  )روایت اهر(« اش سر شکار را بریدم.دسته

 .جیری بوشهرفم تفرش،  ،آذربایجان، دالخلبرخی فاقد این قطعه هستند: 

 

 خانه -۶

یم و صید را پخته سازیم. چهار خانه دیدیم سه درهم افتاده بودناد و  بایست که مقام کنای میخانه»

 (  سودراز)گی «دیوار درآمدیمسقف و بییکی سقف و دیوار نداشت. در آن خانه بی

قنات ملک  سبزوار، فیروزکوه، تربت حیدریه، قاین، کرمان، ،سل رشتسیاهعموماً بر همین منوالند: 

 رابر کرمان.

 اشکال دیگر: 

 )الول ساتن(« آهوها را آوردند به کاروانسرایی که دیوار نداشت اون»

 فم تفرش(« )ای که اصالً دیوار نداشتاین شکار را آوردند توی خانه »

 (افغانستان« )رفت به آشپزخانه پیر خو»

 جیری بوشهر( ) ۷«ت تا رسی به سه تا عمارترفت و رف»

                                                
1
 پریشی شده است.شود. شاید افتادگی، باعث داستانکبریت می بعد از این قطعه، صحبت از هیزم و 
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بشویم؟ دیدم ساه تاا جاوی هسات. دو تاای       بعد از سه چهار فرسخ راه رفتن گفتم این را کجا »

آب سر شکار را شستم. گفتم این را کجا بپزم؟ رفتم دیدم ساه  خشک یکی  هم آب ندارد. در جوی بی

  )روایت اهر( ۷«تا خرابه هست. دو تای  ویران یکی هم سقف ندارد.

 فیروزامرد فسا.، آذربایجان، دالخلند: هست قسمت فاقد اینبرخی 

 

 

  ندیگ و پخت -۷

رسید. مغاکی چهاار گاز زیار پاای کندیادیم.      دیگی دیدیم بر طاق بلند که به هیچ حیله دست نمی»

شخصی از باالی خانه فرود آمد که بخ  من بدهید کاه   دست به آن دیگ رسید. چون شکار پخته شد

ارک نصیبی مفروض دارم. برادر کامل مکمل در کمین نشسته بود استخوان شکار از دیگ برآورد و بر تا 

سر وی زد. درخت سنجدی از پاشنه پای او بیرون آمد. بر سر آن درخت زردآلو رفتایم. خربازه کشاته    

 ( سودراز)گی «دادند. از آن درخت بادنجان فرود آوردیم و قلیه زردکی ساختیم.بودند به فالخن آب می

 کنند:نقل میرا  زیر نمونۀداستانی نظیر  ۲،جاییجابه چونتفاوتی ترفندهای مبا  عموم متون

دید سه تا گم  )کماجدان( آنجاست. دو تا شکسته بود یکی ته نداشت. آهو را شرحه شرحه کرد »

  .دالخل( و نیز سل رشتسیاه« )در دیگ بدون ته آن را پخت.

 :دکننان تفصیلهای متنوعی عرضه میدیگرهمه مناب  این بخ  را دارند. 

 فسا()فیروزامرد « ر )رفت( برشید )برشته کرد(»

 .سبزوار ، فیروزکوه،و نیز کرمان )تربت حیدریه(« استخوانها سوخت اما گوشت خبر نداشت»... 

دیدن دو تا دیگ ... درست کردن دو تا آت  یکی کور بید یکی گرمی نداشت. گوشتا را نشتن ری »

ک قنات مل) «همونی گرمی نداشت. صب که ورخستن دیدن استخونا سوخته گوشتا ممر )خبر( نداشت

 رابر کرمان(

                                                
۷
 ایم.  پریشی مواجهای متفاوت از داستانشود. با گونهاز این قسمت تا پایان، دیگر یادی از هادی و هودی نمی 

۲
 .توان جابه جاییها را در تقدیم و تأخر زمانی معتبر دانستبه دلیل بنیاد شفاهی این روایتها، نمی 
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-سقف دیدم سه تا آدم هست دو تای  مرده یکی هم جان ندارد. گفتم ای بارادر بای  در خرابه بی»

  اهر(« )ستخوان  پخت گوشت  نپخت.جان دیزی داری؟ گفت سه تا دیزی دارم ... ا

انداختند گل چنگکهایی که هیچی نداشت. کمی گوشت بریدند و بار کردناد تاوی دیازی کاه تاه      »

  آب شاد گوشات    گذاشتند روی اجاقی که اصالً آت  نداشت. از بس که جوشید اساتخوان  نداشت.

 فم تفرش(« )خبر نداشت

ای کاه تاه   سه تا کاسه داشتیم دو تاش ترک خورده بود یکی  ته نداشت. آبگوشت را در کاسه»... 

 (آذربایجان« )نداشت ریختیم.

ه )درسات کارد( کاه گرمااش نبای.      خیزم  )هیزم( چیند کبریت  نبی. تش  )آتشا ( درس کا  »

 )جیری بوشهر(« گوشتی  پخت که مزش نبی.

سه تا سه تا پایه دیدند دو تا گوم گوم بود یکی شنگ )پایه( نداشت همو که شانگ نداشات را   »... 

از این دکان به او دکان. سه تا چاقو دیدند. دو تا گوم گوم بود یکی دم نداشات. هماو کاه دم    برداشتند. 

داشتند و آمدند دیگ بی ته را روی سه پایه بی شنگ گذاشتند و لا  را ریازه کردناد داغ    نداشت را بر

 )قاین(  «کردند.

بنا کردند تو بیابون به هیزم و بته و چوب جم  کردن آوردند و آهوهاا رو پوستشاو کندناد تیکاه     »

« نداشات.  تیکه کردند ریختند تو دیگ. زیرشو آت  کردند. استخوان اینها پخات گوشات  اصاالً خبار    

 )الول ساتن(  

سه تا دیگ به نظر دشت دو تا غلور )خرد( غلور یکی ته نداشت. سه تا دیگدون به نظر داشت دو »

هماو کاه کتاه     ( نداشات گذارناد برآمدگی که دیگ را بر باالی  میتا لمبیده )خراب( لمبیده یکی کته )

 (افغانستان) «ندشت دیگ را بر سر او گذاشت آهو را پخته

 :شودبا سایر متنها از اینجا آغاز می سودرازگی ی عمدهاتفاوته

رسید. مغاکی چهار گز زیر پاای کندیادیم.   دیگی دیدیم بر طاق بلند که به هیچ حیله دست نمی -۷

 دست به آن دیگ رسید. 

شخصی از باالی خانه فرود آمد که بخ  من بدهید که نصایبی مفاروض   چون شکار پخته شد  -۲

مکمل در کمین نشسته بود استخوان شکار از دیاگ بارآورد و بار تاارک سار وی زد.      دارم. برادر کامل 
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درخت سنجدی از پاشنه پای او بیرون آمد. بر سر آن درخت زردآلاو رفتایم. خربازه کشاته بودناد باه       

 دادند. از آن درخت بادنجان فرود آوردیم و قلیه زردکی ساختیم.فالخن آب می

و  تار از این روش استفاده شده که صاورتی بادی    «یگ هست که ...سه تا د»بیان  به جایدر اولی، 

 یاباد. کاه در ساایر بخشاها امتاداد نمای      شودساختی جدید معرفی می ،و بدین صورت است ۷ترپیچیده

در ابتدا و انتهای آن از پخته شدن غاذایی ساخن رفتاه     وشباهتی بسیار اندک با روایت اهر دارد  ،دومی

تکارار   صارفاً  فرض کرد کاه  را یکسان و منطبق بر همغذا پختن قصوی هر دو توان به لحاظ یم .است

آنچاه در ایان    اسات. آماده  تحت عباارتی واحاد    ،شده و دقیقاً معادل آن چیزی است که در سایر متون

 است. سودرازگی خاص ترفند روایی ،ه شدهفزودفاصله ا

دیگار از سااخت    اوی ایان بخا ،   این است که از ابتادا  سودرازبسیار مهم در باب روایت گی ۀنکت

 برند.  کند در حالی که سایرین تا پایان قصه از آن بهره میاستفاده نمی پیشین

 

   خوردن و عواقبش -۸

به اهل دنیا گذاشتیم چندان خوردند کاه آمااس شادند پنداشاتند کاه فرباه شادند باه در خاناه           و»

نتوانستند رفت و در نجاست خود ماندند و ما به آسانی از کید آن خاناه بیارون شادیم و بار در خاناه      

 (   سودراز)گی «بخفتیم و به سفر روان شدیم و اولوالباب تعرف این حاالت را باز نمایند.

 رسانند:ها داستان را به صورت زیر به پایان میقصه عموم

آن قدر خورد که سیر شد اما شکم خبر نداشت. از تشنگی طاقت از او طاق شد. رفت دید در یک »

ای سه تا جوب هست دو تا خشکیده بود یکی اصالً نم نداشت. لب تشنه را گذاشت بر جوی نم گوشه

 و نیز سبزوار. )فیروزکوه(« اصالً خبر نداشت. نداشت. آن قدر خورد که شکم ترکید و لب

 ند:داربرخی صورتها، تنوب مختصری 

                                                
1
اگر پیچیدگی و تک ر انواب ترفندها، نشانی از تأخر زمانی خلق متن باشد این ساخت جدید، تقدم روایات شقاهی  

 کند.در برابر متن گیسودراز را اثبات می
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  ۷(سل رشتسیاه« )این طوری خودش را کشت»... 

پادر و ناادر ماا کان       خوردن ای )از( همونی ممر نداشت ... قصیده ما سوخت و برشات. جاای  »

 قنات ملک رابر کرمان( « )بهشت

اش گوشتها شور شد. ... اوسنه ما به سر رسید کالغ لنگ باه خاناه   از جایی که نمک نیاورده بودند»

 )تربت حیدریه(« نرسید.

 )کرمان(« سوار شد ور همو اسپی که رمق نداش ... قصه من بسررسید»... 

  )قاین(« خوردند و خوردند که اشکم این ها باد کرد اما لب اینها چرب نشد.»

 )فیروزامرد فسا(  ۲«خورد کم  )شکم ( پکید لوش خبر نداشت.»

رفتند سه تا دوستشان را خبر کردند. این سه تا گوشتها را خوردند تشنه شاان شاد. ساقایی صادا     »

زدند که اصالً پا نداشت. سقا کوزه ای برداشت که اصالً ته نداشت. رفت سر قناتی کاه نام نداشات. از    

« فار خاورد و سار برنداشات.    ن ای که ته نداشت. یکی از سهقناتی که نم نداشت آب ریخت توی کوزه

 فم تفرش()

هاا  یکیشون اصالً سر ورنداشت. خبر به شاه دادند که چه شکاری بود این بچه دو تاشون ترکید»... 

ها تنها برند؟ رفتیم باال آرد باود آمادیم پاایین    رفتند. شاه غضب کرد وزیرو که تو چرا گذاشتی این بچه

 )الول ساتن( 3«خمیر بود قصه ما همین بود.

 ۷...«بود و نبود به غیار از خادا هایچ غمخاواری نباود. پادشااهی باود کاه یاک دختار دشات            »... 

  (افغانستان)

                                                
1
شود. بندی منحصر به فردی دارد. روایت جیری بوشهر نیز به مرگ منتهی میبه خاطر اشاره صریح به مرگ، پایان 

مرگ نیز ی مجازفاقد معنای  توان آن راکه البته می« سربرنداشتن» نظیرند کناشاره میمرگ  یر مستقیم بهغتها عباربرخی 

 ذو وجهی هستند. ،. در واق  این عبارتهافرض کرد
۲
 دو نمونۀ اخیر، بسیار مختصرند. 

3
تهای سانتی قصاه،   بندد. از آنجا که در صاور ( داستانی را که در آغاز گشاده است بدین صورت میframeقاب ) 

توان با توجه به شاکل قااب درباارۀ زماان تحریار      نمی( ۷۸۷-۷۱۲)نک: راغب،  ناقص چندان کمیاب نیستبندی قاب

 داستان اظهار نظر کرد.
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 :ظهور ابتکارات راویان است ۀاما پایان داستان، منص

رسای  اش خرد و اش خرد اما از کم  خبرش نبی. تو خوش ریند خبارش نبای. باا هار کاه مای      »

تاا. رفات   کسی مل  )محل ( نمای )گریه می کرد(  کهمیدا. گیرخ  دا کسی جواب  نمیسالم  می

خاواس بشات جام    که بشت تو خونشو. دی  )مادرش( صحراش کرد )بیرون  کرد( از خونشاو. مای  

 )جیری بوشهر(« بواش که دم ره جونشه سپرد.

هی خوردم هی پخت ... بعد دیدم اسبم گم شده و پیدای  نیست. یک چاه زدم به انادازه صاد ذر   »

تا سوزن سر هم گذاشتم روی  ایستادم. دیدم اسبم در دماوند است صد خروار جو انباشاته   )ذرب( صد

و صد خروار گندم. صد خروار جو را در این جیب و صد خروار گندم را در آن جیب گذاشاتم. ساوار   

  (دالخل) ۲«سر شدم و آمدم پی  پادشاهاسب بی

دوانه از تاوی کاساه پیادا کاردیم. تخام      و مشغول خوردن شدیم. در همین موق  یک دانه تخم هن»

هندوانه سبز شد و آنقدر بزرگ شد و شد تا یک بستان به وجود آماد. در ایان بساتان هندواناه خیلای      

وردیام نشاد.   آبزرگی دیدیم. خواستیم هندوانه را ببریم چاقو آوردیم نشد. کارد آوردیام نشاد. خنجار    

هندوانه را قاچ دادم که ناگهان دستم تو رفت باه   شمشیر آوردیم نشد. من یک تیغه شکسته داشتم با آن

گشتم کاه  دنبال دستم بازویم بعد سرم بعد بدنم داخل هندوانه شد. همین طور گی  و وی  دور خود می

کنای؟ گفاتم دنباال تیغاه     نگاهم به مردی افتاد. آن مرد تا مرا دید پرسید: های کچل این تاو چکاار مای   

د و یک سیلی محکم خواباند بیخ گوشم و گفت: من هفت تاا قطاار   گردم. مرد عصبانی شام میشکسته

خواهی یک تیغه شکسته را پیدا کنای؟ دختار پادشااه باا     توانم پیدا کنم تو میتو گم شده نمی شترم این

تعجب بسیار گفت: کچل کافی است آخر دروغ هم به این بزرگی؟ کچل گفات بلاه مگار شارط شاما      

ق با تو است؟ به این ترتیب کچل باا دختار پادشااه عروسای کارد و      همین نبود؟ دختر پادشاه گفت: ح

   (آذربایجان) 3«سالهای سال به خوشی با هم زندگی کردند.

                                                                                                                                            
۷
شود و راوی به قصۀ اصلی که در این بخ  تفاوت چندانی با سایرین ندارد جز اینکه تشریفات آغازین تمام می 

 ست می پردازد.ارتباط ابه بحث ما بی

۲
 در اینجا نیز برای بستن قاب سعی شده است. 

3
 ای به کار برده و از جوی آب و ... یاد نکرده است.قصۀ مورد نظر را به صورتی درونه 
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بعد از خوردن شکار همه ما دستهای چربمان را به کفشهای چربمان و دستهای چرب نشده مان را »

جلاو انداختناد و باه فارار      به کفشهای بی چربیمان کشیدیم. کفشهای چرب کفشهای بی چربای را باه  

به یقه ام ساوزنی باود آن را    واداشتند. باالی سبالن رفتم آنها را ندیدم. باالی بزک  رفتم آنها را ندیدم.

به زمین فرو کردم و باالی  رفتم. دیدم دست مرد زارب می روند. گفتم ای بارادر زارب جلاو کفشاها را    

ر زارب به کفشهای من اسات. گفات کفشاها را باه مان      بگیر. زارب جلو کفشها را گرفت.دیدم چشم براد

بفروش. گفتم به چند؟ گفت به یک ارزن و یک نصف ارزن.ایان یاک ارزن و یاک نصاف ارزن را باه      

. سارش را بریادم   خارال ریختم جا نگرفت. به جوال انداختم جا نگرفت. توی یخه ام ککی پیدا کاردم 

انداختم. در ته آن جا گرفت. باه شاتر باار کاردم      پوست  را کندم. یک ارزن و نصف ارزن را داخل آن

به خر بار کاردم پاای خار شکسات. دیادم مورچاه        شتر خوابید. به اسب بار کردم کمر اسب شکست.

چالقی می آید به آن بار کردم. با ئورکن )نوعی طناب پهن( بستم پااره شاد باا سایجیم )ناوعی طنااب       

را با آن بستم. خودم هام پریادم رویا  ساوار شادم.      معمولی( بستم پاره شد. از سرم مویی کشیدم بار 

داشتم م ل باد می رفتم به بوته آلوچه ای گیر کردم. ارزن پاشید. مأیوس و معطل به خاناه آمادم. ساال    

بعد رسید. از دور دیدم کشتزار بزرگی از ارزن روییده است. دروگران را صدا کاردم. رفتایم درو کاردیم    

تاای  ماال خاودم پوسات و هساته و       ویب افتاد. یکی مال قصه گاو د خرمن انباشتیم. از آسمان سه س

  )روایت اهر( ۷«اضافات  مال شنونده قصه.

 رسد:با سایرین در این بخ  به نهایت می سودرازگی العاشقینبرهانتفاوتهای 

 و به اهل دنیا گذاشتیم  -۷

وانساتند رفات و در   چندان خوردند که آماس شدند پنداشاتند کاه فرباه شادند باه در خاناه نت       -۲

 نجاست خود ماندند 

 و ما به آسانی از کید آن خانه بیرون شدیم و بر در خانه بخفتیم و به سفر روان شدیم. -3

                                                
۷
 تار دارناد.  العاده پیچیده دارد. ظاهراً در آذربایجان داستانها صاورتی پیجیاده  همچون روایت پیشین، صورتی فوق 

 گنجد.ین روایتها، شایستۀ تحلیلهای فراوانی است که در حوصلۀ این مقال نمیضمناً هر یک از ا
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خورند بلکه آن را به اهال دنیاا   ، اشخاص اصلی قصه غذا نمیهاسایر نمونهبرخالف  در مورد اول،

-را از سایرین متمایز می سودرازبندی گیایان. سومی نیز پدر دومی، نقص فربگی است ۷.کنندواگذار می

  ۲کند.

 

                                                
۷
شود نشانۀ تأخر قصۀ گیسودراز ها حاصل میشاید این صورت ویژۀ گیسودراز که از بازخوانی و تغییر سایر قصه 

 باشد.

۲
 .توان آن را متضاد سفر دانستمی و هم صورتی مشکوک دارد «بر در خانه خفتن»البته  
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 نتیجه گیری

؛ 43-۸4در مااورد کیفیاات ایاان داسااتان، بح هااای متنااوعی درگرفتااه اساات )نااک: پااور جااوادی،  

( اما از دیدگاه ما روایت چهار برادر، شکل خالصای از  ۲3-۸۲؛ شفیعی کدکنی، ۷۵۸-۷۵۵پورنامداریان، 

ه جای رمزگشایی آن به عنوان داستانی عرفانی و سامبولیک، همچاون   شود بداستان است که توصیه می

-کننده گنجی دیده شود که ارزش آن صرفاً در هیجان و لذتی است که در خواننده ایجاد مینقشۀ گمراه

 کند.

 نید:توجه کزیرشان خط کشیده شده  هایی کهبه واژه

م علی رسوله و آله اجمعین. قوله تعالی و الحمد هلل رب العلمین و العاقبه للمتقین و الصلوه و السال

سه جامه نداشتند و . دیه aنهبدان که ما چهار برادر بودیم از تلک االم ال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. 

درستی زر در آستین داشت. به بازار رفتیم تا باه جهات شاکار تیار و      bبرهنهآن برادر  b.برهنه بودیکی 

زنده برخاستیم. آنگاه چهار کمان دیدیم  dبیست و چهار c.کشته شدیمر کمان بخریم قضا رسید هر چها

خاناه  کمان بیآن  bبرهنهآن برادر زر دار  e.دو خانه و دو گوشه نداشتسه شکسته و ناقص بودند یکی 

آن  f.پر و پیکاان نداشات  بایست چهار تیر دیدیم سه شکسته بودند و یکی بخرید. تیری می eگوشهو بی

چهار آهو دیدیم سه مرده بودند و یکای   را بخریدیم و به طلب صید به صحرا شدیم. fپیکان پر وتیر بی

eکمان bبرهنهآن برادر زردار  g.جان نداشت
پار  تیر بیآن  eگوشهخانه و بیکمان بیانداز از آن  fتیرک   

ار کمناد دیادیم:   زد.کمندی می بایست تا صید را به فتراک بندیم. چها  gجانآهوی بیرا بر آن  fو پیکان

. بار میاان بساتیم    hمیاناه کرانه و بیکمند بیصید را بدان  h.دو کرانه و میان نداشتسه پاره پاره و یکی 

ای می بایست که مقام کنیم و صید را پخته سازیم. چهار خانه دیدیم سه درهم افتاده بودند و یکی خانه

دیگی دیدیم بر طاق بلند که باه هایچ   . رآمدیمد iدیوارسقف و بیبی ۀخاندر آن  i.سقف و دیوار نداشت

دست به آن دیگ رسید. چاون شاکار پختاه     j.کندیدیمزیر پای  چهار گز jمغاکیرسید. حیله دست نمی

فرود آمد که بخ  من بدهید که نصیبی مفروض دارم. برادر کامل مکمل در  iخانهشد شخصی از باالی 

 lپاای  ۀپاشناز  kدرخت سنجدیو بر تارک سر وی زد.  کمین نشسته بود استخوان شکار از دیگ برآورد

دادناد. از آن  آب مای  mفالخان کشته بودناد باه    kخربزهرفتیم.  kآن درخت زردآلواو بیرون آمد. بر سر 

و به اهل دنیا گذاشتیم چندان خوردند که آمااس  ساختیم  kقلیه زردکیو  فرود آوردیم kبادنجاندرخت 
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در خانه نتوانستند رفت و در نجاست خود ماندند و ما به آسانی از کید  شدند پنداشتند که فربه شدند به

آن خانه بیرون شدیم و بر در خانه بخفتیم و به سفر روان شدیم و اولوالباب تعرف این حااالت را بااز   

 نمایند.

 ۲۸-۲4( )بارای اطاالب بیشاتر ناک:    anti-narrative)ضادروایت   نبارای سااخت  داساتان   این در

Prince, ۱; Richardson,) استفاده شده است: از سه الگوریتم ساده 

 .دهدعدد را از صورتی که منطقی است به صورت غیر منطقی تغییر می (:a,dساخت عددساز ) -۷

باشد اما از عاددی بزرگتار    4( باید از عددی استفاده شود که کوچکتر یا مساوی aبرای م ال در مورد )

 شود.استفاده می

هاای معقاول از صاورت معکاوس آنهاا      به جاای واژه  (:b,e,f,g,h,i,j,l) سازساخت معکوس -۲

( باه  jو در ) ۷کناد مای استفاده « برهنه»از کلمۀ « ملبس»( به جای واژۀ bبرای نمونه در ) کند.استفاده می

 «.مغاکی ... کندیدیم»از جملۀ « چیزی زیر پای گذاشتیم»عبارت جای 

ما الً   ۲کناد. های مشابه آنها استفاده میگان اصلی از واژهبه جای واژ (:c,k,mساز )ساخت شبیه -3

، «ساطل »( به جای mشود و در )استعمال می« کشته شدیم»، «ای گرفتار آمدیمبه حادثه»( به جای cدر )

-( هم در تمامی مواردی که به یک میوه واحد اشاره دارد نامهاای متعاددی اطاالق مای    kدر )«. فالخن»

 شود. 

با اعماال ساه الگاوریتم     بوده اما قصه در ابتدا روایتی سادهتوان گفت روایت اصلی می از این منظر

 هستند ایقصه هرقابل الصاق به  الگوریتمها،این  3است. یافته متناقض صورتی داستان ،الیدر البه فوق

، ایادههای سقصه چنینبه طور عام حد متنوب از این قصه وجود دارد.  به همین دلیل تحریرهایی تا این

                                                
1
: تعدادی شیء وجود دارند در یک طرف یکی از آنها و در طرف دیگر سایرین. ظاهراً هار  jها جز در همۀ نمونه 

گزیناد و  کنند. آنگاه راوی برای ادامه روایت، گروه یک نفره را بر میدو گروه با بیانی متفاوت، صفتی یکسان را بیان می

توان آن را مشابه برخی ساختهای آغاازین  همراهی سایرین وجود ندارد میکند. در مواردی که دیگران را با او همراه می

 (۷۸۷-۷۱۲ایرانی دانست. )نک: راغب،  -داستان هندی
۲
( و قطعاً سایر ساختها نیز دارای سوابقی هساتند کاه   ۸3برخی به سابقه این ساخت اشاره کرده اند )پور جوادی، 

 ساختهای متناقض، معجون عجیبی ساخته است.باید کشف شوند اما گیسودراز با آمیختن انواب 
3
 از این جهت با زبان زرگری قابل قیاس است. 
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-افزوده می ها بدانما وقتی این ساخت. ادنکننمیجلب توجه به هیچ وجه  متناقضهای از این ساخت فارغ

این  ودناساسی افز . در واق  دلیلکندو برای خواننده جذابیت پیدا می یابدد قصه صورتی ممتاز مینشو

از ایان سااختها داساتان بادیعی     آنهاست و راوی فارغ سادگی و یکنواختی ، پوشاندن به داستان هاساخت

   برای گفتن ندارد.

توان با افزودن اشیاء و کنشها تا می انشمتناقضتسلسل این گونه داستانها را همراه با ساختهای  ۀدامن

تواناد خاود را از ایان    راوی نمای  وبنادی دارد  نهایت ادامه داد اما از آنجا که هر روایتی نیاز به پایانبی

تا باا فقادان    کندبندی مطرح میبه ناچار مرگ را به عنوان پایاننجات دهد لسل تس ۀغرقاب خودساخت

تاوان  ا نمای ر این داساتان،  ۷.سدی ایجاد کند متناقضشخصیت اصلی در برابر هجوم پیوسته ساختهای 

)بارای اطاالب بیشاتر ناک:      (Ferytag’s pyramid) سات کاه در هارم فریتااگ    ماولی دان عموایتای  ر

در واقا  ناوعی    چارا کاه   بنادد  صاورت  عادی برای آن یفرودو گنجانده شود  (۲۶۱-۲۶۱میرصادقی، 

  .ضدروایت است

 

 

 

                                                
1
، ص ۲حاشایه  کند. )ناک:  را عمیقاً تأیید می ایهرچند صریحاً در همه متون چنین چیزی نیامده اما چنین تداعی 

۷۷) 
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 های مورد استفاده در مقالهتحریرشناسی کتاب

 

 .۶۱-۷/۷۰۰آذربایجان: سالمی، 

 . ۷۷3-۷۲4افغانستان: رحمانی، 

 . 3۶۲-3۶4الول ساتن: الول ساتن، 

 .۶۱-۷۰4اهر: وکیلیان، 

 .۷۸۱-۸/۷۸۵ تربت حیدریه: خزاعی،

 .۶3-۶۸جیری بوشهر: وکیلیان، 

 . ۷۲۰-۷/۷۲۷، دالخل: حسن زاده

 .۶۰-۶۲سبزوار: وکیلیان، 

 . ۷۲۲-۷۲3سیاه سل رشت: حسن زاده، 

 .۵۵-۵۶فم تفرش: وکیلیان، 

 .۵۶-۶۰فیروزامرد فسا: وکیلیان، 

 .۵۱-۵۵: وکیلیان، روزکوهفی

 .3۱۸-3۱۱، ۶قاین: خزاعی، ج

 .۶۸-۶۱کیلیان، قنات ملک رابر کرمان: و

 .۷۱۷-۷۱۲کرمان: لریمر، 

 .۲4-۲۱: شفیعی کدکنی، سودرازگی
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 منابع

های مشدی گلین خانم، ویرای  اولری  مارتسولف، آذر امیر حسینی نیتهامر و الول ساتن، ل. پ، قصه

  .۷3۱۱سید احمد وکیلیان، انتشارات مرکز، تهران: 

ای، های پریان، ترجمه فریدون بادره های تاریخی قصهریشه، «دگردیسیهای قصه پریان»پراپ، والدیمیر، 

 . ۷3۱۷اننشارات توس، تهران: 

، مجلاه دانا ،   «در فرهنگ مردم کرمان سودرازالعاشقین سید محمد گیتأثیر برهان»پورجوادی، نصراهلل، 

 .۷3۱۱، اسالم آباد: بهار ۶شم 

 . ۷3۱4انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: پورنامداریان، تقی، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، 

  .۷3۱۶رضا، افسانه زندگان، انتشارات بقعه و مرکز بازشناسی اسالم و ایران، تهران: زاده، علیحسن

 .۷3۵۰های خراسان تربت حیدریه، انتشارات ماه جان، مشهد: خزاعی، حمیدرضا، افسانه

 .۷3۵۸انتشارات ماه جان، مشهد: ، های خراسان جنوبی بیرجندخزاعی، حمیدرضا، افسانه

نامه کارشناسی ارشد زباان و ادبیاات فارسای،    راغب، محمد، کلیله و دمنه از منظر روایت شناسی، پایان

 . ۷3۵۸دانشگاه تهران، تهران: 

 . ۷3۱4، انتشارات سروش، تهران: های دریافسانه رحمانی، روشن،

 .۷3۱۲ا، تهران: ، نشر مینآذربایجان هایافسانه سالمی، نورالدین،

شناسای فرهناگ ایرانای بعاد از     معنای )آسایب  شکار معانی در صحرای بی»شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

 .۷3۵۰بهار ، 3۲(، شم زبان و ادبیات فارسی )دانشگاه تربیت معلم ،«مغول(

 .۷3۸3 ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،وهمن لریمر، د. ل، فرهنگ مردم کرمان، به کوش  فریدون

های ایرانی، ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشاارات ساروش، تهاران:    بندی قصهمارزلف، اولری ، طبقه

۷3۱۷. 

 . ۷3۱۸تهران:  نیکلسون،رینولد الین ، تصحیح مولوی، جالل الدین محمد، م نوی معنوی

 .۷3۵3تهران:  ، انتشارات سروش،وکیلیان، سید احمد، متلها و افسانه های ایرانی

Briggs, Katharine M, A Dictionary of British Folk-tales in the English 

Language, Routledge and Kegan paul, London: ۷۶۱۰. 
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Prince, Gerald, A Dictionary of Narratology, U of Nebraska P, Lincoln: 

۲۰۰3.  

 Richardson, Brian, “Anti-Narrative”, Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory, ed. David Herman, Manfred jahn and Marie-Laure Ryan, 

Routledge, First Published, London & new york: ۲۰۰۸. 

Uther, Hans-Jorg, The Types of International Folktales (A Classification and 

Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson), 

Helsinki: ۲۰۰4.  
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