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Abstract  
The animal groom a theme of folk tales. In these stories, the protagonist 
(girl) goes through a series of events in the struggle to bond or escape from 
marriage with a creature called the animal groom. This study employs a 
method of content analysis and analytical-descriptive approach. While 
comparing the stories of the groom's animal in terms of structure, it explains 
the frequency of different types of animal grooms, the structural pattern of 
this type of stories and the analysis of some data. The findings of this study 
show that in a total of 89 stories of animal groom, the demon, with 40 cases, 
has the highest frequency among different types of animal grooms, and these 
stories follow the same pattern from a total of 18 groups of similar stories. 

 Keywords:  Animal groom, structure, demon groom, culture of legends of 
the Iranian people. 

Introduction 

Research background 

Despite the attractiveness of the animal-groom theme, research on this 

subject is scarce. Bruno Bettelheim in The Enchantment of Legends and 

Marzelf in The Classification of Persian Tales devoted a chapter to animal-

groom tales. Sadeghi (2016) in an article gives the representation of the 

animal-groom theme in a Sufi anecdote. Heidari et al. (2019), examining the 

joint work of several animal-groom tales from different nations, have also 

discussed the reasons for the emergence and transformation of these tales. 
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Aims, questions, and assumptions 

Marriage is one of the sacred rituals in the social life of people. In the 

meantime, the different treatment of animal-groom stories and animal-

shaped faces to the groom offer different concepts and images of the culture, 

beliefs and realities of society, which emphasize the capacity and research 

potentials of these stories in the sociological, psychological and other 

studies. Therefore, considering the social origin and also the need to 

establish a connection between literature and society and the application of 

valuable information contained in the literary texts, such research is 

necessary. On the other hand, the lack of a coherent and comprehensive 

source of Iranian animal-groom tales makes such studies more imperative. 

This study, considering the 19-volume collection of the culture of legends 

of the Iranian people by Ali Ashraf Darvishian and Reza Khandan 

Mahabadi, seeks to answer these questions: In Iranian stories, how many 

stories are there with the theme of the animal-groom? In these stories, the 

creature of the animal-groom appears in the presence of what creatures and 

with what frequency? How many patterns do the animal-groom tales have 

according to components such as the initial situation, the way of courtship, 

the girl's satisfaction, the family's satisfaction, and the relationship with the 

groom? 

Results and discussion 

Animal-groom tales are the tales in which the mate first appears in the form 

of an animal and then regains its human form after marriage. In Persian 

stories, in addition to the appearance of an animal, the animal-groom also 

appears in the forms of demons, giants, elves and fairies. An examination of 

89 tales in a total of Iranian folk tales shows that in the tales of the animal-

groom, the groom appears in the form of 17 non-human beings. From scary 

creatures such as demons, giants and elves to snakes, dragons, wolves, bears, 

leopards, crows, lions and camels, they all play a role in the common themes 

in terms of content. It seems that the creators of these stories, based on their 

perception of the ignorance of each of these creatures, use their hatred, 

disgust and fear of describing the animal-groom to draw the hidden half of 

the creature. According to their point of view, the creators separate the girl 

from the safe haven of the family. 
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In the study of animal-groom tales in the collection of Iranian folklore 

culture, there are 18 groups of similar stories in terms of personality and 

narrative course, considering the components of girl satisfaction, family 

satisfaction, the girl's fate after bonding with the groom animal and finally 

the final status of the story. By aggregating the data of 18 groups of animal-

groom stories, the structure of these stories based on components such as 

initial status, girl's satisfaction, family satisfaction and final status can be 

presented in 7 identical models. Based on these patterns, in group A, with a 

frequency of 9 cases in which both the girl and the family are satisfied with 

the marriage, life goes on happily. In the three groups of D, E and G, with 

the dissatisfaction of the girl and the family, life with the animal-groom is 

not formed. Group B is an exception, but in group F, where the girl agrees to 

marry the animal-grooms with the family's dissatisfaction, not only life does 

not continue, but the girl and the animal-groom are punished arbitrarily for 

the marriage. Group C, with the satisfaction and dissatisfaction of both the 

girl and the family, shows a happy life with the animal-groom. 

Conclusion 

The animal-groom as one of the common themes of folk tales shows the 

groom in an animal form with a different perspective. In the stories of the 

animal-grooms, a different narrative of marriage is formed in the midst of 

the actions and reactions of the girl and the animal-groom. Analyzing such 

stories, this research has found a total of 89 stories in the collection of 

legendary culture of the Iranian people, which have been collected and 

studied for the first time. According to the findings of this study, the demon 

with 40 repetitions is the most frequent animal in all species. Also, the 

aggregation of data from 18 groups of animal-groom stories shows that the 

structure of these stories based on the components such as initial status, the 

girl's satisfaction, the family satisfaction, and the final status can be 

presented in 7 identical models. Based on these patterns, according to the 

consent or dissatisfaction of the girl and the family towards the marriage of 

the girl with the animal-groom, three forms of life could be categorized: The 

formation of an ideal life, the escape of the girl and her acquaintance with 

the prince, and her marriage or return to her home. Meanwhile, the girl's 
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secret marriage with the animal-groom without the consent of the family 

leads to the punishment and killing of the girl and the animal-groom. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9511 دیو  آذر، 53، شمـارة 8 سال

 

 
 ایران مردم هایافسانه فرهنگ در دامادحیوان هایقصه

 
 2کرمی محمدحسین ،*1مرادی سکینه

 

 (30/30/9511:  پذیرش 98/35/9511: دریافت)
 چکیده
 کشاکش در( دختر) قهرمان ها،قصه این در. است عامه هایقصه هایمایهبن از یکی دامادحیوان
 این. گذراندمی سر از را حوادثی دامادحیوان عنوان با موجودی با ازدواج از گریز یا پیوند

 نظر از را دامادحیوان هایقصه توصیفی ـ تحلیلی رویکرد و محتوا تحلیل روش با پژوهش
 گونه این ساختاری لگویا داماد، حیوان انواع فراوانی مقایسه، این در. کندمی مقایسه ساختاری

 نشان پژوهش این هاییافته. شودمی تبیین آمدهدستبه هایداده برخی تحلیل و هاقصه از
 انواع میان در را فراوانی بیشترین مورد 42 با دیو داماد،حیوان قصۀ 81 مجموعِ در دهد،می

 پیروی یکسان الگوی 0 از مشابه، هایقصه گروه 98 مجموع از هاقصه این و دارد دامادحیوان
 .کنندمی

 .ایران مردم هایافسانه فرهنگ دیوداماد، ساختار، داماد،حیوان :کلیدی هایواژه
. 

 مقدمه. 1
 مطالعۀ برای قصه به آنچه. است عامه فرهنگ معنوی عناصر ترینغنی از یکی قصه 

 آن اعیاجتم خاستگاه دهد،می اصالت و ارزش جامعه هر اجتماعی و فرهنگی ساختار
 از تصویرهایی و هاانگاره خود، کنندةسرگرم و ساده ظاهر ورای در هاقصه. است

                                                                                                                   
 (مسئول نویسندة) ایران شیراز، شیراز، دانشگاه غنایی، ادبیات دکتری دانشجوی.  9
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را  جامعه مردم اجتماعی و خانوادگی روابط رسوم، و آداب ها،نگرش اندیشه، زندگی،
 فرهنگ بازماندة آثار مطالعۀ گاه» شناسانهجامعه رویکردی در کهکنند، چنانمی ترسیم
 کتاب هیچ که است خودش عصر جامعۀ روحی وضع و خالقا روشنگر چنان عامه،
 «بیفکند روزگار آن اجتماعی زندگانی به پرتوی چنین تواندنمی شناسیجامعه و تاریخ

 زوایای شناخت به تواندمی هاقصه این بازخوانی بنابراین،(. 08: 9585 محجوب،)
 .کند کمک ایرانی اندیشۀ و فرهنگ زندگی،

 میان، این در. است مردمان اجتماعی زندگی در مقدس هایآیین از یکی ازدواج
 و مفاهیم داماد، به دادن حیوانی صورت و دامادحیوان هایقصه متفاوت پرداخت
 و ظرفیت بر که دهدمی ارائه جامعه هایواقعیت و باور فرهنگ، از متفاوتی تصاویر
 تأکید... و شناسانهوانر شناسانه،جامعه مطالعات در هاقصه این پژوهشی هایقابلیت

 در عامه ادبیات ظرفیت و قابلیت اجتماعی، خاستگاه به توجه با بنابراین،. کنندمی
 کردن کاربردی و جامعه و ادبیات میان ارتباط ایجاد لزوم نیز گوناگون، علوم تحقیقات
 .است ضروری قبیل این از پژوهشی انجام ادبی، متون در نهفته ارزشمند اطالعات
 ظاهر جانور شکلبه ابتدا در جوجفت که هستند هاییقصه دامادحیوان هایقصه

 از موجود نمونۀ ترینقدیم. یابدبازمی را خود انسانی سیمای ازدواج از پس و شودمی
 دوم قرن در آپولیوس اثر پسیکه و کیوپید غرب، در دامادحیوان به موسوم هایروایت
 اسطوره درحد یک بلکه پریان قصۀ عنوانبه نه را آن امروزه که است میالدی

 است گذاشته تأثیر دامادحیوان غربی هایقصه از بسیاری بر قصه این. شناسندمی
 نیز فارسی ادبیات و فرهنگ در .(503: 9589 زاده،، ترجمۀ شریعت9181بتلهایم، )

 یننخست نمونۀ منزلۀبه جمشید خواهران با دهاکه، اژی ضحاک، ازدواج از توانمی
 جوجفت که دامادحیوان جهانی هاینمونه با وجود. برد نام دامادحیوان هایقصه موجود
 باورهای عامه و فرهنگ، اساطیر تأثیر تحت ایرانی عامۀ هایقصه در است، حیوان

 پری و جن غول، دیو، شکلبه خود غیرانسانی تجسم در داماد که شودمی یافت مواردی
 جم خواهر و پری با جم ازدواج به ایران اساطیری فرهنگ در چنانکه. شودمی ظاهر هم
 (. 84: 9513 بهار،)شود می اشاره یک دیو با
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 هایقصه گروه به را مبحثی ،ایرانی هایقصه بندیطبقه در مارزلف اولریش
تیپ در را دامادحیوان هایقصه مبحث، این وی در. اختصاص داده است دامادحیوان
به  تنها بندی،طبقه این مارزلف در. دهدقرار می B 423، D423،  L 423، 452 های 
پژوهش  5های مشابه در بخش از قصه 5 و 2 گروه دو پردازد که درهایی میقصه

 و دامادحیوان عنوان با  B423 تیپ  مارزلف، انتخابی هایقصه در. شوندذکر می حاضر
 به توجه با رو، این از. اندشده ریگذانام دامادپری عنوان با L 423 و  452 هایتیپ
 استکرده  حاضر تالش پژوهش داماد،حیوان هایقصه دربارة جامع پژوهشی نبود

 مردم هایافسانه فرهنگ مجموعۀ از قصه 9180 میان در دامادحیوان هایقصه تمامی
 . کند بررسی ساختاری نظر از و گردآوری را ایران

 تحقیق روش و پیشینه. 2
. شمارندانگشت و اندک بارهاین  در هاپژوهش داماد،حیوان مایۀبن جذابیت دوجو با

 مبحثی ایرانی هایقصه بندیطبقه در مارزلف و هاافسانه افسون کتاب در بتلهایم برونو
 بازنمایی به ایمقاله در( 9513)صادقی . اندداده اختصاص دامادحیوان هایقصه به را
 نیز( 9518)همکاران  و حیدری. پردازدمی صوفیانه حکایتی رد دامادحیوان مایۀبن

 دالیل به مختلف، ملل از دامادحیوان قصۀ چند مشترک هایخویشکاری بررسی ضمن
 حاضر، پژوهش اساس،بر این . اندپرداخته نیز هاقصه این دگردیسی سیر و پیدایش

 9180 در موجود دامادحیوان هایقصه بندیدسته و گردآوری ضمن بارنخستین برای
 و محتوا تحلیل روش با ،ایران مردم هایافسانه فرهنگ جلدی 91 مجموعۀ از قصه

 رضایت آغازین، وضعیت چون هاییمؤلفه درنظر داشتن با تحلیلی ـ توصیفی، رویکرد
 پایانی، وضعیت درنهایت و دامادحیوان با پیوند وضعیت خانواده، رضایت دختر،

 این در. است کرده بررسی را هاقصه این ساختاری و الگوهای دامادنحیوا انواع فراوانی
 مدنظر جن و غول دیو، حیوان، از اعم جوجفت غیرانسانی هایتجسم تمام گردآوری

 و شخصیت نظر از هاقصه تشابه گروه،98 در هاقصه بندیطبقه مبنای همچنین،. است
به  و قصه یک از متفاوت هایایترو گروه، هر اساس، بر این .هاستقصه روایی سیر

 . دهدمی نشان را مشابه هایقصه عبارتی
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 دامادحیوان هایقصه ساختار. 3
 داده نشان هاجدول در هاآن ساختار ها،قصه از ایخالصه تبیین ضمن بخش، این در
 .شودمی

 1 گروه .3-1
 از حیوان یا دیو. درومی دیوی یا همسایه خانۀ به آتش گرفتن برای دختر گروه، این در 

 بسته در پشت دختر درنهایت،. کندمی تعقیب را او گذارد،می جابه دختر که ردی اثر
 دستش در تا بیاورد بیرون در از را انگشتش خواهدمی او از دامادحیوان. گیردمی پناه

 ،هااین گروه از قصه روایت سه در. مکدمی را دختر انگشت ترفند این و با کند انگشتر
 .شودمی کشته قهرمان پسران یا برادران دست به دامادحیوان

 

 

 1 گروه ساختار: 1 جدول
Table 1: Structure of Group 1 

 آغازین وضعیت / منبعقصه نام
 ازدواج / شیوة

 رضایت

 خانواده/دختر
 نوع
 دامادحیوان

 پیوند وضعیت
 دامادباحیوان

 وضعیت
 پایانی

 /  آسک
و  انیشی)درو

یبادمهاخندان
، 9580:   
9 /00-08) 

 / آتش گرفتن
  خواست

 دامادحیوان
 

 ـ دختر بیهوشی خرس خیر  /بله
 - خرس کشتن
برادرها تبدیل 

 به خرس

 به بازگشت
 خانه

 /قیزلرخان
/ 93)همان: 

419-413)  

/ آتش گرفتن
خواست 

 دامادحیوان

-دختر بیهوشی دیوسفید خیر / بله
 دختررها کردن 

  بیابان در

ون زندگی بد
 دامادحیوان

  ازدواج -
 (باغبان با)

/  هویلگوره
: 9581)همان، 

92 /303-
383)  

  /آتش گرفتن
 خواست

 دامادحیوان

 -زنبیهوشی دیو خیر  /بله
 دیو کشتن

 بدون زندگی
 دامادحیوان
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 2 گروه .3-2
 شاندختر از کدام هر. دارد سفر قصد بازرگانی گروه، این از روایت شش کلی طرح در
 خواستۀ جزبه کندمی تهیه را دخترها هایخواسته بازرگان. خواهندمی او سوغاتی از

. کشدمی آه بازرگان. خواهدمی مرواریدنشان زیورآالتی او از که کوچکش دختر
 برآورده دختر با ازدواج اجازة ازای در را او خواستۀ( و مار داد، آخیش، آه،) موجودی

او  دختر، اشتباه در اثر. شودمی روروبه زیبارو وانیج با ازدواج از پس دختر. کندمی
 با را سعادتمندی زندگی جوان، جان نجات با درنهایت و مانددور می جوان از مدتی

 یکی مرد، خواست برآوردن با حیوان قصه، این دیگر روایت شش در. گذرانندمی هم
  رادامادحیوان لد شود،می موفق کوچک دختر تنها و خوردمی را او دختران یکی

 .کند فرار و بفریبد را او آورد، دستبه
 

 2 گروه ساختار: 2 جدول

Table 2: Structure of Group 2 
 

 آغازین وضعیت قصه/ منبع نام

 ازدواجشیوة  /

 رضایت

 خانواده/دختر

نوع 

 دامادحیوان

 پیوندوضعیت

 دامادحیوان با

 وضعیت

 پایانی

 کوچک دختر آه

 بازرگان / 

و  انیشی) درو

 ،یخندان مهاباد

9580 :9 /945-

943) 

 شش با مردی

 دختر ـ خواست

 دختر، نامتعارف

ربودن / گل دسته

 دختر

جوان ـ  مرگ جن بله  خیر/

 وجویجست

 دارو

 با زندگی

 دامادحیوان

 آه / 

-951/ 9)همان: 

942) 

 سه با مردی

 دختر ـ خواست

 دختر نامتعارف

/ مروارید تاج-

خواست 

 دامادحیوان

 جوان ـ مرگ جن بله  ه/بل

 وجویجست

 دارو

 با زندگی

 دامادحیوان
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 طال /  گیس

/ 92)همان: 

029-023) 

 هفت با مردی

 خواست دختر ـ

 ـدختر نامتعارف

 /مروارید خوشۀ

 خواست

 دامادحیوان

 به بازگشت دختر فرار دیو خیر  خیر/

 با خانه

 ثروت

 اشرفی /  خوشۀ

: 9581)همان، 

4/490-423) 

 سه اب پیرمردی

 خواست دختر ـ

 دختر نامتعارف

/ اشرفی خوشۀ

 اجباریخواست

 دامادحیوان

دخترها  کشتن دیو خیر  خیر/

 دیو کشتن ـ

 دختر دست به

 سوم

 به بازگشت

 با خانه

 ثروت

سوم/  خواهر

-510/ 4)همان: 

518) 

 

 سه با پیرمردی

 خواست دختر ـ

 دختر نامتعارف

/ مروارید

 اجباری خواست

 دامادحیوان

دخترها  کشتن دیو خیر  /خیر

 دیو کشتن -

 به بازگشت

 با خانه

 ثروت

 جیران /

/ 5: 9580)همان، 

539-593) 

 سه با پیرمردی

 دختر ـ خواست

/ دختر نامتعارف

 خواست

 دامادحیوان

دخترها  کشتن دیو بله  خیر/

 دیو کشتن ـ

 با ازدواج

 شاهزاده

 کلید /  نه

: 9585)همان، 

93 /409-400) 

 هس با پیرمردی

 خواست دختر ـ

 -دختر نامتعارف

 / بند گردن

دخترها  کشتن دیو خیر  خیر/

  دختر فرار ـ

 با ازدواج

 – شاهزاده

 دیو کشتن
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 اجباری خواست

 دامادحیوان

 دختری زندگی

 از پدرش که

 مروارید تسبیح

خواست /  

/ 0: 9584)همان، 

495-493) 

 سه با تاجری

 خواست ـ دختر

دختر  نامتعارف

 واریدمر تسبیحـ

اجباری  خواست/

 دامادحیوان

 جوان جن ـ بله  بله/

 زیبا

 با زندگی ازدواج

 دامادحیوان

مرجان /   گل

: 9581)همان، 

92/420-455) 

 سه با مردی

 خواست-دختر

دختر ـ  نامتعارف

 – مرجان گل

اجباری  خواست

 دامادحیوان

 مار ـ خیر   خیر/

 به تبدیل

 زیبا جوان

 جوان ـ مرگ

 وجویجست

 ودار

 با زندگی

 دامادحیوان

 و بازرگان دختر

پریان /   شاه پسر

 /3: 9582)همان، 

993-923) 

 یک با مردی

 خواستـ  دختر

دختر  نامتعارف

 ـپیراهن

/ مرواریدنشان

 اری اجبخواست 

 دامادحیوان

 جوان پری ـ خیر  بله/

 زیبا

 جوان ـ مرگ

 وجویجست

  دارو

 با زندگی

 دامادحیوان

و  خمارخفته

 مهری

)همان، نگار/   

9501 :4 /539-

535) 

 سه و مردی

 دختر ـ خواست

دختر  نامتعارف

شهدوخمرواریـ

  خواست /

 دامادحیوان

 ـ  جن بله  بله/

 زیبا جوان

 راز کردن فاش

 فراق جوان ـ

 با زندگی

 دامادحیوان
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 3 گروه .3ـ3
 با را یتروا این قصه، 29. است معروف قباسبزه هایقصه به هاقصه از گروه این

 زنی قصه، این اصلی هایروایت در. کنندمینقل  جزئیات و برخی شروع در اختالفاتی
 درخت عقد به را دخترش شود، فرزند صاحب اگر که کندمی نذر درختی به نازا

 در جوانی ،«سرخر متیل» در. شودمی دختر خواهان ماری هاروایت برخی در. درآورد
 از که دارد دختر سه پادشاهی ،«قباسبزه سبزعلی» روایت در. شودمی متولد االغ جلد

 سه همسر انتخاب برای دخترها که شودمی این بر قرار گذشته است، ازدواجشان موعد
 ناچار. نشیندمی اصطبل در اسبی سر بر سوم دختر باز میان، این در. دهند پرواز را باز

-به که است پریان شاه پسر داماد، شود،می متوجه دختر. اندازندمی اصطبل در را دختر

 افراد از فردی یا دختر قصه این گوناگون روایات در. است درآمده اسبی شکل
 دختر پس، این از .سوزانندمی را دامادحیوان پوست عمد یا سهو روی از اشخانواده

 حوادث سیر. برسد همسرش به تا کند پاره آهنی لباس هفت و آهنی کفش هفت باید
 پیوند از فارغ و گرددبرمی همسرش نزد به جوان و درنهایت است مشابه هاصهق این در
 .کندمی زندگی او با طلسم و اجنه دیوان، با
 

 3 گروه ساختار: 3 جدول                                              

Table 3: Structure of Group 3 

 آغازینوضعیت  منبع/قصه نام
 ازدواج/شیوة 

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

  پیوند وضعیت
 دامادحیوان با

 وضعیت
 پایانی

 کنار سبز / 
و  انیشی) درو

خندان 
 ،یمهاباد
9581 :99/ 

311-030) 

 نذر ـ   نازا زن

/ درخت به

است خو

در  دامادحیوان

 ازای تولد دختر

 راز کردنفاش  دیو بله  بله/
 فراق شوهر ـ

 با زندگی
 دامادحیوان

 و نگاربییب
 قبار / سسمی

: 9580)همان، 

 به نازا ـ نذر زن
 /درخت

 خواست 

 درخت ـ بله  بله/
 مرد

 زدن آتش
 فراق پوستین ـ

 تبدیل
 به جوان

 انسان ـ
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داماد در حیوان (405-400/ 9
 ازای تولد دختر

 با زندگی
 دامادحیوان

 به اولی دختر
 گم / می تو

: 9582)همان، 
3/ 

999-995) 

 به نذر ـ نازا زن
 /درخت

 خواست
داماد در حیوان

 ازای تولد دختر

مرد ـ  بله  بله/
 درخت

 از دوری
 خانواده

 با  زندگی
 دامادحیوان

 به نذر ـ نازا زن سبز قبا
/ درخت

خواست 
در  دامادحیوان

 ازای تولد دختر

مرد ـ  خیر  بله/
 درخت

 راز کردنفاش 
 فراق  شوهر ـ

 با زندگی
 دامادحیوان

 و گارنمهرین
 مار / سلطان

: 9582)همان، 
94/ 

 351-340) 

 سه و پیرمردی
خواست / دختر

 اجباری
 دامادوانحی

 مار خیر  بله/
 (شدهطلسم)

 مار تبدیل
 زیبا جوان به

 جلدسوزاندن 
ـ  فراق- مار

 وجوجست

 با زندگی
 دامادحیوان

میزمست 
خمار /  
 /94)همان: 

035-308)  

 از تولد ماری
/ شاه همسر

 اجباری ستخوا
 دامادحیوان

 جلد سوزاندن مار خیر  بله/
فراق ـ  مار ـ

 وجوجست

 با زندگی
 دامادحیوان

زرد  گلی شفی
  / 

: 9580)همان، 
91/ 

 295-223) 

  و پیرمردی
/ دختر هفت

 خواست
 اجباری
 دامادحیوان

 به مار تبدیل مار خیر  بله/
  زیبا ـ جوان
-ـ جست فراق

 وجو

 با زندگی
 دامادحیوان

 5جمشیدملک
)همان، /  

9582 :94 /
293-223) 

 

 فقیری خانوادة
 /دختر هفت با

 اجباری خواست
 دامادحیوان

بله از   بله/
 ترس

 مار
 (شدهطلسم)

 به مار تبدیل
 زیبا ـ  جوان

 سوزاندن
 مار ـ پوست

 جست فراق

 با زندگی
 دامادحیوان
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 وجو
 آقا /  بالل

: 9580)همان، 
9/ 

583-580) 

 بی پادشاهی
 تولد - والدا

 سیب با دختر
  /درویش

خواست حیوان 
 یدر ازا داماد
 دختر تولد

 قفل بازکردن پریان شاه خیر/ بله
  -شوهر گردن
-جست-فراق

 جوو

 تبدیل
 به جوان
 -انسان

 با زندگی
 دامادحیوان

 میرزامست
 و خمار

 مهرنگاربیبی
)همان، /  

9582 :94/ 

020- 053) 

 به شاه پسر تولد
 - سیاه مار شکل
/ وزیر دختر تولد

 اجباریخواست 
 دامادحیوان

 جوان به تبدیل  مار هبل بله/
 سوزاندن زیبا

 -مار پوست
-جست -فراق

 جوو

 با زندگی
 دامادحیوان

 و سبزقبا
 شکرهوا /  

: 9583)همان، 
0/ 

41-33) 

 ماری
 پسرخوانده

 پیرزنی و پیرمرد

 سوزاندن مار بله بله/
 -مار پوست

 جستجو -فراق

 با زندگی
 دامادحیوان

  سوزالهوامتیل
/ قبا در بی

: 9582)همان، 
95/ 

200-203)  

 نذر و نازا زن
/ درخت

خواست 
داماد در حیوان

 ازای تولد دختر

 کردن فاش درخت-مرد بله / بله
-فراق-راز

 جووجست

 با زندگی
 دامادحیوان

 و بزن قوطی
 برقص / 
: 9580)همان، 

93/ 
409-400) 

قهرمان قصه  
 زن )دختر(

 اژدهاست

 سوزاندن اژدها بله بله/
 -ژدهااپوست

-جست-فراق

 جوو

 با زندگی
 دامادحیوان

خسته شاه 
)همان، / خمار

 برای شاه شرط
 -خواستگار

بله   خیر/
 ازناچاری

 جوان به تبدیل مار
 سوزاندن -زیبا

 اب زندگی
 دامادحیوان
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 1 گروه. 1ـ3

 مردم اما رباید،می را دختر او .شودمی دختر عاشق دامادحیوان ها،قصه از گروه این در
 را او دور از زن، به عشق ، پلنگی از فرط«پلنگ و مینا» قصۀ در. دهندمی نجات را دختر

9583 :8/ 
00-83) 

برآوردن شرط 
شاه توسط 
 حیوان داماد

 -مار پوست
-جست– فراق

 وجو
 و سبزعلی
 سبزقبا / 
 / 0)همان: 

59-49) 

 سه و شاهی
پراندن باز / دختر

برای انتخاب 
نشستن  – شوهر

باز بر سر 
 دامادحیوان

 جوان به تبدیل اسب بله  خیر/
 سوزاندن -زیبا

-پوست،فراق
 جووجست

 با زندگی
 دامادحیوان

 4 محمد ملک
)همان، /  

9582 :94/ 
540-541) 

 نذر- نازا زن
/ درخت

خواست 
در  دامادحیوان

 تولد دختر یازا

 -درخت بله/ بله
 مرد

 کردن فاش
 -فراق -راز

 جووجست

 با زندگی
 دامادحیوان

 جفت هفت
 آهنی کفش
 عصای هفت
)همان،  / آهنی

9585 :90 / 
935-909) 

 سه و شاهی
پرتاب -دختر
برای  سیب

 -انتخاب شوهر
سیب خوردن 
به سر 
 دامادحیوان

 جوانی به تبدیل مار بله/ خیر
 سوزاندن-زیبا

-مار پوست
-جست-فراق

 جوو

 با زندگی
 دامادحیوان

 سرخر / متیل
: 9582)همان، 

95 /209-
203) 

 تولد-نازا زن
 شکل در پسری
انجام   -االغ 
توسط  شرط

 دامادحیوان

 جوان به تبدیل االغ بله/ بله
 سوزاندن -زیبا
 فراق-االغ جلد

 جووجست

 با زتدگی
 اددامحیوان
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 شیدای و عاشق حیوانی شکل همان با ها، حیواندر این قصه درنهایت،. کندتماشا می
 . کند منصرف عشق از را او تواندنمی هم دوری و ماندمی اشموردعالقه زن
 

 5 گروه .5ـ3
 ،«بهشت از سوغاتی» و «انسان چشم» ،«سرهفت اژدهای و درویش» قصۀ سه در

 میان در درویشی ،«سرهفت اژدهای و درویش» قصۀ در. است فرشته یک دامادحیوان
 مردم از درویش. رسدمی راه سر ازهفت اژدهایی که استنشسته  ن شهریدر میدا مردم

 موافقت فقیری پیرمرد. بدهد اژدها به را دخترش است حاضر کسی چه که پرسدمی
 دختران از یکی کندمی درخواست پیامبر از شیری بهشت، از سوغاتی قصۀ در. کندمی

 مثبت جواب پیامبر و شیر خواستدر به شودمی حاضر پیرمردی. بدهد او به را امتش
 مردی ایمان خواهدمی خدا. شودمی تکرار مضمون همین «انسان چشم» قصۀ در. دهد

 او به را دخترانش از یکی آنکه شرط به بنددمی او بر را مسجد راه دیوی. کند امتحان را
 یراهنمای با و شودمی دخترش حال جویای پدر مدتی از بعد قصه، سه هر در. بدهد

 1 گروه : ساختار1جدول 
Table 4: Structure of Group 4 

 آغازین وضعیت /  منبعقصه نام
 ازدواج / شیوة

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

 پیوندوضعیت
 دامادحیوان با 

 وضعیت
 پایانی

 / افسانه دوتا
 و انیشی)درو

 ،یمهابادخندان 
9582 :3 /050-
051) 

 قشنگ عروسی
 ربودن/ است

 ـفرزند تولد پلنگ / خیرخیر
 زن نجات

 پلنگ مردن
 فرط از

 عشق

 بانو شهر و خرس
: 9584)همان، /  
98/ 503-500) 
 

 خوش شهربانو
 /صداست

 ربودن

 تابیبی زن نجات خرس خیر /خیر
 از خرس

 عشق فرط

/  پلنگ و مینا
 /4: 9501ان، )هم
085-083) 

 صدا خوش مینا
تماشای / ست

 زن از دور

 تا عشق  - پلنگ / خیرخیر
 عمر آخر
 زن
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 زندگی زیبا جوانی با بهشت مثل قصری در دخترش که شودمی متوجه درویش یا پیامبر
 .کندمی
 

 5 گروه ساختار: 5 جدول

Table 5: Structure of Group 5 
 آغازین وضعیت قصه/ منبع نام

 ازدواج /شیوة
 رضایت

 خانواده/دختر
نوع 

 دامادحیوان
 پیوند وضعیت

 دامادحیوان با
 وضعیت

 پایانی
 از وغاتیس

 بهشت
و   انیشی)درو

 ،یخندان مهاباد
9580 :91 / 

39-33)  

 حال در پیغمبر
آمدن ـ  وعظ
/ خواست شیر

 دامادحیوان

 به شیر تبدیل شیر بله/ بله
 فرشته

 با زندگی
 دامادحیوان

 انسان /  چشم
: 9584)همان، 

98/  299-
294) 

 

 حال در مردی
/ مسجد به رفتن

خواست 
 دامادحیوان

 به دیو تبدیل دیو هبل/ بله
 فرشته

 با زندگی
 دامادحیوان

 و درویش
-هفت اژدهای

)همان، سر / 
9582 :3/ 

411-339) 

میان  دردرویشی
 آمدن مردم ـ
/ خواست اژدها

 دامادحیوان

 به اژدها تبدیل اژدها بله/ بله
 فرشته

 با زندگی
 دامادحیوان

 1 گروه. 1ـ3
 چشمبه زیر مراحل آن صورت ترینکامل در. دارد متعدد هایروایت «نمکی» قصۀ
 دیوی. گذاردبازمی را خانه درهای از یکی است دختر یک که قصه قهرمان. خوردمی

. دزددمی را دختر دیو،. خواهدمی خواببغل و خواب جای غذا، و شودمی خانه وارد
ر زمان دختر د .بردمی خانه به را دختر دیو. کند فرار کندمی سعی دختر راه بین در

به خانه  ایشکند. پس از آن، او یکند و میم دایرا پ او عمر ۀشیش و،یخواب د
 .کندمی ازدواج شاهزاده با و رودمی شاهی قصر به یا و گرددیبازم
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 1 گروه ساختار: 1 جدول

Table 6: Structure of Group 6 
 آغازینوضعیت قصه / منبع

 ازدواج/ شیوة 
 رضایت

 خانواده/دختر
 نوع

 دامادحیوان
 با پیوندوضعیت 

 دامادحیوان
 پایانی وضعیت

 خسرو /ملک
و  انیشی)درو

 ،یخندان مهاباد
9582 :94 /
213-218) 

 هفت و پیرزنی
 دختر،
ربودن / در نبستن
 دختر

 به بازگشت دختر فرار دیو خیر/ خیر
 خانه

 صنم /  شاه
: 9583)همان، 

8/ 
15-10) 

 سه و پیرزنی
/ در نبستن دختر،

 ودن دختررب

  کشته شدن دیو خیر/ خیر
 ـ فرار اندختر
 سوم دختر

 با ازدواج
 شاهزاده

 غول /  روایت
: 9584)همان، 

0 /940-941) 

هفت  با پیرزنی
/ در نبستن دختر،

خواست 
 دامادحیوان

 ــــــ غول مجازات دیو خیر /خیر

در /  هفتقلعۀ 
: 9580)همان، 

93/ 
445-440) 

خواهر ـ  هفت
ربودن  /در نبستن
 دختر

دختر  سر بریدن دیو خیر/ خیر
  دختر نجات  ـ

 جوان با ازدواج

 /  0 نمکی
: 9585)همان، 

93/ 
535-531) 

 خواست
 ـ دختر نامتعارف

 /در نبستن
 یاجبارخواست 

دامادحیوان  

 دیو ـ فرار فریب دیو خیر خیر/
 دختر

 با ازدواج
 شاهزاده

 /  9 نمکی
/ 93)همان: 

525-555) 

 هفت با پیرزنی
 نبستن دختر ـ

 ربودن دختر/ در

 اسارت فرار ـ غول / خیرخیر
 ، کشتندوباره

 دیو ـ فرار

 با ازدواج
 شاهزاده

 /  2 نمکی
)همان: 

 و پیرزنی
دختر ـ هفت

دیو کشتن  فرار ـ دیو خیر خیر/
 ـ فرار 

 با ازدواج
 شاهزاده
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ربودن / در نبستن (93/553-558
 دختر

 نمکو / 
 /93)همان: 

591-529) 

دختر ـ  شش
 در نبستن

 -غولمجازات  غول خیر /خیر
 دختر نجات

 به بازگشت
 خانه

 صنم / 
: 9580)همان، 

1/35-34) 

 هفت و مردی
 نبستن دختر ـ

 ربودن دختر/ در

 دختر فرار دیو خیر/ خیر
 راه میانۀ در

 به بازگشت
 خانه

)همان، ملی / 
9582 :94/ 

421-455) 

 سه و پیرزنی
 دختر ـ نبستن

 ربودن دختر /در

دختر  دو اسارت سفید دیو خیر/ خیر
  سوم فرار دختر ـ

 به بازگشت
 ثروت با خانه

 /  5 نمکی
: 9580)همان، 

9/551-549) 

 یک و پیرزنی
 نبستن دختر ـ

 ربودن دختر /در

 به بازگشت  فرار دیو خیر/ خیر
 خانه

 / 3نمکی 
: 9585)همان، 

93/ 
540-541) 

 یک و پیرزنی
 دختر ـ نبستن

 ربودن دختر /در

 بدونزندگی  خرس کشتن خرس -
 دامادحیوان

 / 0 نمکی
 /93)همان: 

539-532) 

 هفت و پیرزنی
دختر/ خواست 

 حیوان داماد

 با زندگی فرزندتولد  بیابانی غول بله/ خیر
 دامادحیوان

 جلد نمکی
)همان: نمدی / 

93/500-504) 

 یک و پیرزنی
ربودن / دختر
 دختر

 با زدواجا فرار دیو بله/ خیر
 شاهزاده

 
 1 گروه. 1ـ3

. کنندمی زندگی غاری در دالیلی به که کندمی روایت را و پسری دختر قصۀ  ،0 گروه
 دارند را پسر کشتن قصد معشوقش و دختر. کندبرقرار می رابطه دختر با خرسی یا دیو
. کشدمی ار دیو و دختر و یابدمی نجات پسر. کندمی برمال را هاآن فرزندشان نقشۀ که
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، «دختر نسل بردن ازبین حکایت» ،«دیوزاد خسرو» ،«افسانه» ،«توپآلتین» هایقصه در
 برادر و خواهر هم با جوان دختر و پسر ،«دیو و ابراهیم شاهزاده» ،«جادو چشمۀ»

 قصۀ در. کندمی زندگی غار در مادرش با پسری ،«گبوری و تنبل» قصۀ در اما هستند،
 .همدیگرند عاشق که هستند عموزاده دو غار، ساکنان ،«هسیا نخود دنبال به»
 

 1 گروه ساختار: 1 جدول

Table 7: Structure of Group 7 
 آغازین وضعیت قصه / منبع

 ازدواج / شیوة
 رضایت

 خانواده/دختر
نوع  

 دامادحیوان
  پیوندوضعی

 دامادحیوان با
 وضعیت

 پایانی
 گبوری / 

و  انیشی)درو
 ،یخندان مهاباد

9581 :92 /21-
58) 

 مادر و زندگی
  –در غار  پسر

درمان دیو به 
/ دست دختر

خواست 
 دامادحیوان

پسر  یک تولد دیو بله/ خیر
 کشتن قصد ـ

 اول پسر

 شدن کشته
و  زن

  دامادحیوان

 تنبل /
: 9580)همان، 

5 /955-951) 

مادر و  زندگی
–غار  در  پسر

درمان دیو به 
 /دست دختر

خواست 
 دامادحیوان

پسر  یک تولد دیو خیر بله/
 کشتن قصد ـ

 اول پسر

 شدن کشته
و  زن

 دامادحیوان

 ابراهیم شاهزاده
)همان، دیو  و

9583 :8/ 
921-953) / 

فرار  دخترکشی،
- برادر و خواهر

درمان دیو به 
/ دست دختر

خواست 
 دامادحیوان

 پسر یک تولد دیو بله/ خیر
 کشتن قصدـ 

 برادر

 کمک
 خواهرزاده

 دایی ـ به
و  زن کشتن
 دامادحیوان

 جادو / چشمۀ
: 9584)همان، 

98/ 

 به رفتن
و  خواهرشکار
/ خواست برادر

پسر  یک تولد دیو خیر بله/
 کشتن قصد ـ

 برادر

 کمک
 خواهرزاده

 دایی ـ به
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و  زن کشتن دامادحیوان (293-222
 دامادحیوان

 ازبین حکایت
دختر  نسل بردن

: 9501)همان، / 
4/931-902)  

 فرار ـ دخترکشی
/ برادر و خواهر

خواست 
 دامادحیوان

پسر  یک تولد  دیو خیر بله/
 کشتن قصد ـ

 برادر

 کمک
 خواهرزاده

 دایی ـ به
و  زن کشتن
 دامادحیوان

 دیوزاد / خسرو
-4/555)همان: 

558) 

 فرار دخترکشی ـ
/ برادر و خواهر

خواست 
 دامادحیوان

 

پسر  یک تولد دیو بله/ خیر
 کشتن ـ قصد

 برادر

 ککم
 خواهرزاده

 دایی ـ به
و  زن کشتن
 دامادحیوان

  توپ/ آلتین
: 9580)همان، 

9/ 
920-921) 

 و خواهر زندگی
 / هم با برادری

خواست 
 دامادحیوان

پسر  یک تولد دیو بله/ خیر
 کشتن ـ قصد

 برادر

 کمک
 خواهرزاده

 دایی ـ به
 و زن کشتن
 دامادحیوان

 افسانه / 
-223/ 9)همان: 

220) 

 و هرخوا زندگی
/ هم با برادری

خواست 
 دامادحیوان

پسر  تولد یک خرس بله/ خیر
 کشتن ـ قصد

 برادر

 کمک
 خواهرزاده

 دایی ـ به
 و زن کشتن
 دامادحیوان

 نخود دنبال به
)همان، سیاه /  
9584 :90/ 
025-020) 

دخترعمو  زندگی
 با پسرعمویی و

/ خواست هم
 دامادحیوان

 کشتن قصد دیو بله/ خیر
 جوان

 شدن کشته
 و زن

 دامادحیوان
 آوار زیر

 زلزله
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 9 گروه .9ـ3
 از بعد بالفاصله را دخترش سه که کندمی وصیت پدری گروه، این از قصه در سه
 هیچ که دارد دختر سه و پسر سه پادشاهی ،«پاسه اسب» قصۀ در. شوهر دهند مرگش

 را سلطانی عدالت گزن ماری ،«مار و عدالت زنگ» قصۀ در. اندنرفته بخت خانۀ به یک
 این هایقصه تمامی در. کندمی خواستگاری را پیرمردی دختران از یکی و دهدمی تکان

و تقاضای  گذارندمی میدان به پا نیز دیگر دو خواستگار ازدواج، اولین از پس گروه،
 عنوانبه که دارد وجود دامادحیوان سه قصه، هر ازدواج با دو دختر دیگر را دارند. در

، آغاز «هور از دبه هور به دبه». در قصۀ کنندمی ایفا دختر نقش برادر کوچک اریگرانی
کند. در میانۀ این قصه، دیوها قصه، ازدواج سه دیو با سه دختر یک پیرمرد را روایت می

دهند و قصه به شکلی متفاوت از دیگر ابزاری جادویی برای گذران امور به پیرمرد می
 د.یابها ادامه میقصه

 
 

 9 گروه ساختار: 9 جدول

Table 8: Structure of Group 8 
/ آغازین وضعیت قصه / منبع

 ازدواجشیوة
 رضایت

 خانواده/دختر
نوع 

 دامادحیوان
 پیوندوضعیت 

 دامادحیوان با
 پایانی وضعیت

 و عدالت زنگ
/ مار

  انیشی)درو
و خندان 

 ،یمهاباد
9584 :0 /
430-403) 

 دختر خواستگاری
 پیرمرد

 به مار تبدیل مار بله/ بله
 زیبا ـ جوان
 برادر به کمک
 دختر

 با زندگی
 دامادحیوان

 دختر خواستگاری
 پیرمرد

 با زندگی گرگ بله بله/
 دامادحیوان

 دختر خواستگاری
 پیرمرد

 با زندگی کالغ بله/ بله
 دامادحیوان

 پا /  سه اسب
 /90)همان: 

220-259) 

  خواستگاری
 شاه دختر

 جوان به تبدیل کبوتر بله بله/
 زیبا ـ کمک

 دختر برادر به

 با زندگی
 دامادحیوان

  خواستگاری
 شاه دختر

 با زندگی شتر بله بله/
 دامادحیوان

 از خواستگاری
 شاه دختر

 با زندگی اژدها بله بله/
 دامادحیوان
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 و پاشش اسب
مرد جادو / 

 /90)همان: 
910-232)   

 پدر برای  وصیت
 دندا شوهر

 قبر سر بر دختران
 پدر

 به تبدیل کالغ بله بله/
 زیبا ـ جوانان
 برادر به کمک
 دختر

 با زندگی
 دامادحیوان

 با زندگی گرگ بله بله/
 دامادحیوان

 با زندگی  اژدها بله بله/ 
 دامادحیوان

 شاه یوسف
 ملک و پریان

 احمد/
: 9585)همان، 

90/ 

423-450) 

 پدر برای  وصیت
 دادن شوهر

 کس هر به دختران

 برادر به کمک گرگ بله بله/
 دختر

 با زندگی
 دامادحیوان

 با زندگی قوش بله بله/
 دامادحیوان

 با زندگی شیر بله بله/
 دامادحیوان

 محمد ملک
 تجار /

: 9582)همان، 
94/ 
51-500) 

  و اوالد بی پادشاه
 پسر و دختر تولد

 کمک با
/خواست درویش
در داماد حیوان

 تولد دختر یازا

 به دیو تبدیل دیو بله بله/
 درویش ـ

 برادر به کمک
 دختر

 با زندگی
 دامادحیوان

 دبه از هور
 دبه /  به هور

: 9585)همان، 
90/289-

285) 

 سه و پیرمردی
دختر/ خواست 

 دامادحیوان

بله از  بله/
 ترس

 به کمک دیو
 پیرمرد

 با زندگی
 دامادحیوان

 
 8 گروه.8ـ3

 هفت و سه را که فقیری پیرمرد دختران از یکی ابتدا دیوی گروه، ینا هایدر قصه
 خود خانۀ به ایبهانه به را او دختران یکییکی بعد. کندمی خواستگاری دارد دختر

 دل او به دختر، زیبایی سبببه که آخری دختر جزبه کند،می نیستسربه و کشاندمی
 دیو ثروت برداشتن با دختر ،«میرنسا» روایت در. کندمی فرار زیرکی با دختر اما بازد،می
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 ایشاهزاده با دختر ،«خواهر یک و خواهر هفت» قصۀ اما در گردد،برمی پدرش نزد به
 .کشدمی را دیو شاهزاده و کندمی ازدواج

 
 8 گروه ساختار: 8 جدول

Table 9: Structure of Group 9 
 آغازین وضعیت / منبعقصه

 ازدواج / شیوة
 رضایت

 خانواده/دختر
نوع 

 دامادحیوان
 با پیوند وضعیت
 دامادحیوان

 وضعیت
 پایانی

تا  دو که خارکنی
 خانه از دخترشو

 کرد/  بیرون
و  انیشیدرو)

 ،یخندان مهاباد
9501 :4/ 
293-290) 

 

 دو با خارکنی
 طرد دختر ـ

دختر/ خواست 
 دامادحیوان

 به بازگشت خرس کشتن خرس خیر/ خیر
 خانه

 

 

 وپان/ چ دخترک
: 9582)همان، 

3/549-542) 

 و پدر با دختری
ربودن / مادرش

 دختر

ـ  دختر نجات خرس خیر/ خیر
 خرس کشتن

 به بازگشت
 خانه

 نسا / میر
-94/040)همان: 

032) 

 سه با پیرمردی
/ خواست دختر

اجباری 
 دامادحیوان

 کشته شدن دیو خیر/ خیر
فرار  دختران ـ

  سوم دختر

 به بازگشت
 خانه

 و خواهر هفت
 خواهر /  یک

: 9585)همان، 
90/900-901) 

 هفت با مردی
دختر/ خواست 

اجباری 
 دامادحیوان

 دیو خیر/خیر
 

 کشته شدن
 ـ فرار دختران

 هشتم دختر

 با ازدواج
 شاهزاده

فقیر  پیرمرد و مار
: 9582)همان، / 

95/ 
01-02) 

 سه با مردی
خواست  / دختر

 اجباری
 دامادحیوان

 در دیوی خیر /خیر
 مار جلد

 کشته شدن
 کشتنـ دختران

 دختر توسط دیو
 سوم

 به بازگشت
 با خانه

  ثروت
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 11 گروه .11ـ3
 خرس یا دیو با ناچار دختر دزدد،می را دختری خرسی یا دیو ها،قصه از گروه این در

 همراهی روزی قهرمان زن قصه، به. شودمی پسرانی یا پسر صاحب و کندمی زندگی
 سه در. گرددبرمی اشخانواده نزد به و کندمی فرار دیو ناهگاهپ از زورمندش پسر

 خود از را او و بپذیرد را دختر شودنمی حاضر پدر عنوانبه پادشاه قصه، این از روایت
 گردن به را بندشگردن دختر ،«چوپان دخترک و ملیمل خرس» هایقصه در. راندمی

 قصۀ در. کشدمی را خرس و کندمی اپید را او نشانی این با پدر. اندازدمی بزی
 خرسی النۀ از سر سرگردان دختر دو ،«کرد بیرون دختراشو تا دو که خارکنی»

. کنندمی زندگی پدرشان با خرس ثروت تصاحب با و کشندمی را خرس آورند،درمی
 را رستم دیو وقتی اما کند،می ازدواج دیوی با رستم مادر ،«پهلوان رستم» قصۀ در

 .گردندبرمی رستم پدر نزد به و کشندمی را دیو پسرش کمک با کند، زنیم زخمی
 

 

 11 گروه ساختار: 11 جدول
Table 10: Structure of Group 10 

 آغازین وضعیت منبع/ قصه
 ازدواج / شیوة

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

 پیوند وضعیت
 دامادحیوان با

 وضعیت
 پایانی

 ملی/مل خرس
و  انیشی) درو
 خندان

 هفت گردش
ربودن / دختر
 دختر

 ـدو فرزند تولد خرس خیر/ خیر
 -دختر نجات

  کشتن خرس

بازگشت به 
 خانه
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 11 گروه .11ـ3

 شبی او دختر. آیددرمی گرگ شکلبه روزها جوانی ،«صورتگرگ آدمی» قصۀ در
 پیدا را دختر خانۀ شود،می دلباخته ندیده جوان. بیندمی خواب در را فقیری زیبای

  به را خود خانۀ نشانی اما برد،می خود با را دختر مادرش، و پدر تهدید با و کندمی
 ناز در غرق را او و روندمی دخترشان سراغ به پدر و مادر مدتی از بعد. دهدمی هاآن

 در زیبایش دختر با مردی مضمون، همین با «هسفر و گرگ» قصۀ در. بینندمی ونعمت

 ،یمهاباد
9501 :4/ 
280-219) 
 قد وجب یک

ریش  گزچل و
  / 

 / 4)همان: 
093-020) 

 /دختران گردش
 ربودن دختر

 ـدو فرزندتولد دیو خیر/ خیر
 پسر کمک با فرار

بازگشت به 
 طرد -انهخ

 دختر

/  5 شیرزاد
: 9583)همان، 

8/ 
059-050) 

 /دختران گردش
 ربودن دختر

 فرار ـتولد فرزند شیر خیر/ خیر
  پسر کمک با

بازگشت به 
 طرد -خانه
 دختر

 ده و قا آ گندل
 / ...گزباال

: 9581)همان، 
92 /330-

302) 

/ دختران گردش

 ربودن دختر
به  بازگشت فرار -تولد فرزند دیو خیر/ خیر

 طرد -خانه
 دختر

 رستم قصۀ
 پهلوان /
: 9580)همان، 

93/ 
535-593) 

و  زن کردن رها
کوه/  در پسرش

خواست 
 دامادحیوان

با  دیو کشتن دیو بله/ خیر
 کمک پسر

 به بازگشت
 خانه
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 پناهگاه و صحرا طرف به بعد او روز. ربایدرا می دختر گرگی، که کندمی گردش صحرا
 .بیندمی زیبا جوانی در کنار خندان، و خوشحال را دخترش و رودمی گرگ

 

 11 گروه ساختار: 11 جدول
Table 11: Structure of Group 11 

 آغازین توضعی قصه/ منبع
 ازدواج / شیوة

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

  پیوندوضعیت
 دامادبا حیوان

 پایانی وضعیت

 سفره / و گرگ
و  انیشی)درو

 ،یمهابادخندان 
9581 :92/ 
915-910) 

 و مردی
ربودن / دخترش

 دختر

 گرگ تبدیل گرگ خیر/ خبر
 زیبا جوان به

 با زندگی
 دامادحیوان

 گرگ آدمی
 /صورت 
: 9580)همان، 

9/ 

03-00) 

 به دختر آمدن
 جوان خواب

/ گرگ صورت
 ربودن دختر

 با زندگی - گرگ خیر/ خیر
 دامادحیوان

 
 12 گروه .12ـ3

 نامبه دختری زن،. است دیوی عاشق زنی ،«ناری خانم و خاتون انار» قصۀ دو در
. کشدمی مادر رخ به ار او زیبایی و بیندمی دختر را دیو،. دارد ناری خانم یا انارخاتون

 موفق اما بکشد، دختر خود را کندمی تالش دیو به عالقه و حسادت فرط از زن
 .کندمی ازدواج ایشاهزاده با دختر و شودنمی

 

 12 گروه : ساختار12 جدول
Table 12: Structure of Group 12 

 آغازین وضعیت قصه/ منبع
 ازدواج/شیوة 

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادنحیوا

 با پیوند وضعیت
 دامادحیوان

 پایانی وضعیت

 /ناری خانم
و  انیشی)درو

 زیباییستایش 
 طرف از دختر

 با ازدواج - دیو / خیرخیر
 شاهزاده
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: 9501 ،یمهاباد
4 /209-205)  

 ---/ ناپدری

انارخاتون/  
: 9580)همان، 

9/ 230-231) 

 زیباییستایش
 طرف از دختر
 ---/مادر عاشق

 با ازدواج - دیو خیر /خیر
 پادشاه

 13 گروه .12ـ3
 غولی که است نامزد جمیله دخترعمویش با جمیل نامبه جوانی ای،قصهتک گروه این در

 به جمیل. دهدمی جمیل به را بودنشزنده خبر مردی طریق از جمیله. دزددمی را جمیله
 فرار غول قلعۀ ر ازبا کمک یکدیگ هاکند. آنرود و او را پیدا میمی جمیله وجویجست

 صورت شکلسبب این نفرین بهکند. صورت جمیله بهغول جمیله را نفرین می. کنندمی
 فرستد. جمیلهمی او برای ایشانه و آینه خاطر عشق به جمیله،غول به اینکه آید تادرمی االغ

 .کندمی عروسی جمیل با و گرددبرمی اشاولیه شکلبه آینه در کردن نگاه با

 13 گروه ساختار :13دولج
Table 13: Structure of Group 13 

 آغازین وضعیت / منبع قصه
 ازدواج/شیوة 

  رضایت
 / خانوادهدختر

نوع 
 دامادحیوان

 با پیوند وضعیت
 دامادحیوان

 وضعیت
 پایانی

 وجمیله/ جمیل
و  انیشی)درو
: 9580 ،یمهاباد

5/ 250-240) 
 

جمیله و جمیل
 هم عاشق
ن ربود/ هستند
 دختر

 -اسارت دختر غول خیر/ خیر
  فرار

به بازگشت 
  ازدواج-خانه

 )با جمیل(

  11 گروه.11ـ3
 به و ربایدمی را دختر دیوی. راندمی شهر از را دختری پادشاهی ،«دیوان ملکۀ» قصۀ در

دنیا نیرومند به همسر دیو پسری مدتی از پس. کندمی ازدواج او با و بردمی قصرش
 .دهدمی شکست را او و جنگدمی پادشاه با آورد کهمی
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 11 گروه : ساختار11 جدول
Table 14: Structure of Group 14 

 وضعیت قصه/ منبع
 شیوة /آغازین
 ازدواج

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

 با پیوندوضعیت 
 دامادحیوان

 وضعیت
 پایانی

دیوان/  ملکه
و  انیشی)درو
 ،یمهاباد
9582 :94 /
490-425) 

 دختری تبعید
 /شاه دست به

 ربودن دختر

از فرزند  تولد دیو بله/ خیر
 با جنگ ـدیو
 شاه

 با زندگی
 دامادحیوان

 15 گروه .15ـ3
 به حشره. کندمی حبس خزانه در را جادویی ایحشره شاهی ،«گزگل اسب» قصۀ در

 قصر دیوار از ار شدهکشته بزغالۀ پوست دهد،می دستور شاه. شودمی تبدیل ایبزغاله
 به متعلق پوست بگوید که دهدمی کسی به را دخترش گذاردمی و شرط بیاویزند
 ازدواج دختر با و بردمی پی حقیقت به خدا با شاه دختر رازونیاز از دیوی. چیست

 سخنگوی اسب صدای که اسیر است دیو غار در گریان چشم با شاهزاده خانم .کندمی
 به و شودمی سوار سخنگو اسب بر دختر. زندمی صدا را او که شنودمی را پدرش هدیۀ

 .کشدمی را دیو شاهزاده قصه، در پایان. کندمی فرار پسرعمویش نزد
 

 15 گروه ساختار :15 جدول
Table 15: Structure of Group 15 

 /آغازین وضعیت / منبعقصه
 ازدواج شیوة

 رضایت
 خانواده/دختر

نوع 
 دامادحیوان

 ندپیووضعیت 
 دامادحیوان با

 وضعیت
 پایانی

 / گزگل اسب
و  انیشی)درو
 ،یمهاباد
9584 :90 /
290-223) 

 

 برای شاه شرط
 /دخترش ازدواج

بردن شرط توسط 
 دامادحیوان

 با ازدواج دختر فرار دیو بله / خیر
-شاهزاده

 کشتن
 دامادحیوان
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 11 گروه .11ـ3
از او  را دخترش و کندمی برخورد دیمر به صحرا در غولی ،«آهوبره و پادشاه» قصۀ در

های پدرش را کند. دختر حرفبرای زنش تعریف می را کند. پیرمرد ماجراطلب می
 .کنندمی فرار برادرش با و شنودمی

 

 11 گروه : ساختار11 جدول
Table 16: Structure of Group 16 

 آغازین وضعیت منبع /قصه
 ازدواج / شیوة

 رضایت
 خانواده/دختر

ع نو
 دامادحیوان

  پیوندوضعیت 
 دامادحیوان با

 وضعیت
 پایانی

 و پادشاه قصۀ
 آهوبره

و  انیشی)درو
 ،یمهابادخندان 

9580 :91/ 505-
503)  

 دو و پیرمردی
 و دختر فرزند

 خواست/ پسر
 دامادحیوان

 با ازدواج دختر فرار غول / بلهخیر
 شاهزاده

 
 11 گروه .11ـ3

-کوچک خواهر گیردمی تصمیم تربزرگ خواهر. روندمی کوه به در این قصه، دوخواهر

 دیوی. رودمی و کندمی رها صحرا در را او و بنددمی ایبوته به را او موی. بکشد را تر
 شش از بعد. بردمی خود با و کندمی باز را او کند، عروسی او دختر با اینکه شرط به

 خود با را دختر و کشدمی دیو را هایبچه آید،می وجویشجست به دختر برادر سال،
 .گرداندبرمی خانه به

 11 گروه : ساختار11 جدول
Table 17: Structure of Group 17 

 آغازین وضعیت / منبعقصه
 ازدواج شیوة/ 

 رضایت
 / خانوادهدختر

نوع 
 دامادحیوان

 پیوند وضعیت
 دامادحیوان با

 وضعیت
 پایانی

 / 5دوخواهر
و  انیشی)درو

 ،یبادمهاخندان 

قصد خواهر 
 برای کشتن

-خواهرکوچک

 ازسرناچاری بله
 خیر/ 

-تولد فرزندان دیو
 با دختر فرار

 برادر

 به بازگشت
 خانه
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9582 :3 /
341-039) 

خواست  /تر
در  دامادحیوان

ازای نجات 
 جان دختر

 

 
 19 گروه .19ـ3

 را شاه دختر کشانتنوره روزی. شودمی شاه دختر عاشق دیوی ،«تنکنیم» قصۀ در
 تا فرستدمی دختر آوردن برای را پسرانش یکی یکی شاه. بردمی غارش به و داردبرمی

 .گرداندبرمی را دختر و دهدمی شکست را دیوالخلقۀ شاه ناقص و سوم پسر درنهایت

 
 19 گروه : ساختار19جدول 

Table 18: Structure of Group 18 
 آغازین وضعیت منبع/ قصه

 ازدواج / شیوة
 یترضا

 خانواده/دختر
نوع 

 دامادحیوان
 پیوند وضعیت

 دامادحیوان با
 وضعیت

 پایانی
 /تنک نیم

و  انیشی)درو
 ،یمهابادخندان 
9585 :

93/335-330) 

 و شاه
 /فرزندانش

 ربودن دختر

 به بازگشت دختر نجات دیو / خیرخیر
 خانه

 
 هایافته تحلیل .1
 هیئت نوع موجود در 90 اماد ایرانیدحیوان هایقصه در پژوهش، هاییافته طبق. 9ـ4

 حیواناتی چون مار، تا جن و غول دیو، چون مهیبی موجودات از. شوندمی ظاهر داماد
 مضمون، لحاظ از مشترک هایقصه در که شتر و شیر کالغ، پلنگ، خرس، گرگ، اژدها،

 میان در را فراوانی بیشترین مورد، 42 با دیو میان این در. کنندمی ایفا را نقش یک
 معنای و به هندواروپایی هایآریایی کهن واژگان از دیو. دارد مختلف هایگونه

گرفته  خود به منفی معنایی زردشتی دین صافی از گذشتن با ایران، در که خداست
 در .( 383: 9508 ؛ صفا،322: 9504 عفیفی،)شود می گفته اهریمنی نیروهای به و است
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 یک به دو هر و ندارد وجود زیادی تفاوت آدمیان و واندی میان حماسی، و ملی روایات
بیشتر  ایرانیان از دیوان دانش و تمدن شاهنامه در. اندبرجهان حکمرانی خواهان نسبت
 محققان نظر . از(9/58: 9582 فردوسی،)آموزند می آنان از را کتابت ایرانیان و است

 و مهاجرت هنگام آریا قوم و ...ودند ب آدمیان از ایدسته ایرانیان ملی روایات در دیوان»
 که وحشینیم و پوشپوستین و دیویسنا بومیان این با شدند ناچار ایران به خود هجوم

 جنگی به بودند تناور و زورمند مردمی حالعین  در و داشتند تمدن از محدودی بهرة
 (.385: 9508صفا، ) «کنند مبادرت سخت
 در را مردم که است زشت دیو نوعی غول». شودمی شمرده یکی غول با گاهی دیو

 و بخواند نام به بیابان در را مردم و درآید بخواهد که شکل هر به و کند هالک صحراها
 نیمۀ که است خیالی موجودی غول عوام گمان به(. اما 030: 9580یاحقی، ) «ببرد راه از

 :)هماناست  شده تصور بز یا اسب شکلبه پایین نیمۀ و انسان شکلبه او تن باالی
030). 

 ماورائی موجودات از غول همتای نیز  پری و جن داماد،حیوان هایگونه میان در
 زیبا و جوان دیو، خالف و ندارند هاانسان با تفاوتی ظاهری شکل نظر از که هستند
سر  به در دشتی یا دریا زیر سرسبز باغی در آدمیان چشم از دور جایی در هاآن. هستند

 ظاهر مار شکل در بیشتر خود حیوانی هیئت در پری و جن ها،قصه در. دبرنمی
 گیهان، بزرگ مار از آفرینش ماران همۀ»شمول، جهان نمادگرایی مبنای بر. شوندمی

 راند،می فرمان طبیعت قوای و عالم بر که زیرین تاریک جهان یا ظلمات اعظمخدای 
 از نمودی که مار(. 41: 9505اری، ، ترجمۀ ست9183دوبوکور، ) «اندگرفته نشئت

 محکوم» حوا و آدم اغوای و نخستین گناه از پس( 050 :9580 یاحقی،)است  رجولیت
 شوم تلقی این و شودمی تلقی زمین به بهشت از هبوط اساسی مسئول. است خزیدن به

 همین پایۀ بر .(02 :9505، ترجمۀ ستاری، 9183دوبوکور، ) «است شمولجهان تقریباً
 طایفه و تو تبار و طایفه میان زن و تو میان»: است آمده آفرینش سفر مواعظ در شمنید

 را او پاشنۀ تو و شکست خواهد را سرت زن. افکندخواهم  دشمنی وی و تبار
  .(05-02همان: ) «گزیدخواهی
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 اساطیر در است.شده میتلقی  ریزخون جانوری همواره باستان، روزگار از نیز گرگ
 طی در و آفریندمی خود بد طبیعت از اهریمن که است شروری موجود گرگ ی،ایران

 ، ترجمۀ باجالن فرخی،9183هینلز، )« بندندبرمی رخت زمین از اوشیدرماه هزارة
 گرگی صورتبه قیامت در خشمگین هایانسان که است معتقد نیز غزالی .(232: 9585
 دوپا گرگ عنوان با افرادی از نیز لویپه متون در .(98: 2350 غزالی،)شوند می ظاهر

 و هستند چهارپا هایگرگ از آورترزیان دوپا هایگرگ یسن،زندبهمن طبق. شودمی یاد
 ،(43 ،94: 9583 محصل، راشد) خواهند شد نابود ورجاوند بهرام دست به سرانجام

شود می محسوب نیز ایران شمالی همسایگان برخی و ترک اقوام توتم گرگ آنکه ضمن
  .(903: 9513 صادقی،)

 برای امنی مأمن زاگرس و البرز هایجنگل و هاکوه که است حیواناتی از نیز خرس
 دادگی،) داندمی دیو با جم خواهر جمگ پیوند نتیجۀ را خرس بندهش. هاستآن

 جایگاه به آنکه از بیش داماد،حیوان عنوانبه هاقصه در حیوان این حضور .(84: 9513
 هاقصه این. دارد ارتباط هاقصه این پرداخت مکان به باشد، وابسته باورها و ایاسطوره
 مناطق، این در. است نشینزاگرس مناطق برخی و شمالی مناطق مردمان ساختۀ همگی

 طبیعی امری اهالی به خرس مالی و جانی آسیب و حمله میزان خرس، وجود دلیلبه
 دل آنان دختران به داماد،حیوان نقش در ستهتوانمی خرس رو، این از. شودمی محسوب

 . برباید آنان از دختری یا و ببازد
 ناشناختگی از که تصوری مبنای بر ها،قصه این آفرینندگان رسدمی نظربه درنهایت

 توصیف در را آنان از وحشت و بیزاری نفرت، دارند، موجودات این از هر کدام
 را موجودی پنهان نیمۀ امر، این از خود بر دیدگاه بنا تا گیرندکار می به دامادحیوان
 .کندمی جدا خانواده امن پناه از را دختر که کنند ترسیم
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 دامادحیوان انواع فراوانی :1 نمودار

chart 1: Frequency of groom animals 

 پدر از دختران که هاییدرخواست میان در ،2 گروه گوناگون هایروایت در. 2ـ4
 خود پدر از که است ترکوچک دختر درخواست به متعلق فراوانی بیشترین د،دارن خود

 که است بارانی قطرة و آسمان مروارید خاستگاه فارسی، ادبیات در .خواهدمی مروارید
 رسمی و عامیانه ادب در»رو،  این از. شودمی تبدیل مروارید به و پنهان صدف در

و  شوالیه) «شودمی ملحوظ بکارت نماد عنوانبه مکنون لؤلؤ یا ناسفته مروارید، فارسی،
 کارکرد به نیز ملل دیگر نمادهای در(. 250: 9588 ،، ترجمۀ فضایلی9182گربران، 

 فرزند، به مروارید از شرق، در مروارید رمزپردازی در. شودمی اشاره مروارید مشابه
 است رایج نیز ونانیانی میان در تعبیر این .(250: همان) شودمی تعبیر معشوقه یا همسر

 که قصه این در درواقع، .(221: همان)دانستند می ازدواج و عشق نشانۀ را مروارید که
 ازدواج کدامهیچ که گویدمی سخن دخترش شش تا سه با مردی از آن آغازین وضعیت

 اعالم ازدواج برای را خود مروارید،آمادگی درخواست با کوچک، دختر اند،نکرده
 . کندمی
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 درهفت ایقلعه یا خانه در تنهاییبه دختران و مادر ،0 گروه هایقصه در. 5ـ4
 پیدا اهمیت در بستن خانه، در مردی یا پدر نبود با ها،قصه این در. کنندمی زندگی

 یک قصه همین در اما. برآیند خانه امنیت حفظ پس از تنهاییبه باید زنان زیرا کند،می
پیش  خانهصاحب از خواببغل درخواست تا حتی ناخواندهمهمان  و ماندمی باز در
 نبستی رو یکی/ نمکی بستی و در شش: »آهنگین سرزنش تکرار با قصه این. رودمی

 نهفته هشداری چیز هر از بیش سرزنش، این پس در که درحالی رود،میپیش  «نمکی
  به کمکی نیز آن نبود آهنگین. بهراسند غریبه با ارتباط از که دخترکان برای است
 مخالف جنس با ارتباط نیز ،9 گروه در .است کودک ذهن در هشدار این شدن گیرجای

 این. کندمی پیدا تجسم دختر خون خوردن و انگشت مکیدن شکلبه تابو، یک عنوانبه
 درمورد حریم حفظ ضمن شناسانهروان کارکردی با هاقصه در جنسی مسائل بیان نوع
 .دهدمی خود مخاطب به را الزم رهایهشدا مسائل این

 گیریشکل در نیز ایرانی زندگی نوع ها،قصه اجتماعی خاستگاه به توجه با .4ـ4
از  پیش فرهنگ دارمیراث منزلۀبه شاهنامه در. نیست تأثیربی دامادحیوان هایقصه

 تاب و پرتب ماجراهای و پهلوانان همسریبرون هایازدواج همۀ با وجود اسالم،
. شودمی شمرده مذموم ایرانی دختران و زنان برای ازدواج نوع این ها،آن عاشقانۀ

 شاپور پادشاهی زمان در تنها .کندنمی ازدواج انیرانی فرد با ایرانی بانوی هیچ کهچنان
 خود ازدواج به زور به و کندمی اسیر را نرسی دختر نوشه غسانی، طایر ذواالکتاف،

 در ،شاهنامه دالور گردآفرید، بانوی .(54-59 ب 229/ 0: 9582 فردوسی،)آورد درمی
 نیابند ایران از ترکان»که  گیردمی استهزا باد به را او سهراب عاشقانۀ شور و شر جواب
 با زن ازدواج در که نیست بعیدی امر رو، این از(. 231 ب 981/ 4: همان) «جفت

و  زن رضایت با که ازدواج گونهاین و شود ظاهر دامادحیوان هیئت در داماد بیگانگان،
 ازدواج انواع از یکی زن خودسرای، حکم در گیرد،می صورت خانواده رضایت بدون

 مادرش و پدر رضایتبی که زنی زن، خودسرای در. شود محسوب زردشتی فرهنگ در
 هآنک تا ببرد ارث والدینش از تواندنمی او. است زنان دیگر از فروتر کند،می ازدواج

در . ببخشد ممتاززن مقام پدرش نزد در او به و برسد بلوغ سن به بزرگش پسر
 برقرار رابطه دیوی با( پسر یا برادر)خانواده  رضایتبدون  زن ،0 گروه هایقصه
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 را خود دایی جان تنهانه که آیدمی دنیابه رابطه این از پسری ها،قصه این در. کندمی
 جرم ها،قصه این در حال با این. پیونددمی خود مادری ةخانواد به بلکه دهد،می نجات
در . کنندمی مجازات را او داماد،حیوان و زن کشتن با و شودنمی بخشیده دختر
 با دختر نیز 93 گروه از «گزریشچل و قدوجب یک و آقاگندل» ،«شیرزاد» هایقصه

 با. شودمی طرد اشخانواده طرف از خانه به بازگشت و زورمند پسری داشتن وجود
 خطای راحتیبه تواندنمی که دهدمی نشان ایرانی جامعۀ ها،قصه این در بندیپایان این

 .بگیرد نادیده را بیگانه با ازدواج در دختر
 با مشابه، هایقصه گروه 98 برای توانمی آمده،دستبه هایجدول براساس. 3ـ4

 با پیوند از پس دختر سرنوشت خانواده، رضایت دختر، رضایت هایمؤلفه درنظر داشتن
 .کرد ترسیم را یکسانی الگوهای قصه پایانی وضعیت درنهایت و دامادحیوان
 

 الگوها :18 جدول
Table 19: Patterns 

 رضایت دختر رضایت 
 خانواده

 پایانی وضعیت دختر وضعیت

 با زندگی دامادحیوان با ازدواج بله بله A گروه
 دامادحیوان

 با زندگی دامادحیوان با ازدواج خیر بله B گروه
 دامادحیوان

 با زندگی دامادحیوان با ازدواج بله/خیر بله/خیر C گروه
 دامادحیوان

 دامادحیوان با ازدواج خیر خیر D گروه
 پدری خانوادة از ـ طرد 

 بدون زندگی
 دامادحیوان

 خانه به بازگشت بله/خیر خیر E  گروه

 دهشاهزا با ازدواج

 بدون زندگی
 دامادحیوان

 و دختر کشتن و مجازات خیر بله Fگروه
 دامادحیوان

 ــــــــ

 از دختر کردن دوری خیر خیر G گروه
 دامادحیوان

 دائمی عشق
 به دامادحیوان
 دختر
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 الگوها فراوانی: 2نمودار 

chart 2: Frequency of patterns 

 نتیجه. 5
 داماد دیگرگون نگاهی با عامه هایقصه مشترک هایمایهبن زا یکی منزلۀبه دامادحیوان

 و هاکنش گیرودار در دامادحیوان هایدر قصه. دهدمی نشان حیوانی هیئتی در را
 پژوهش، این. گیردمی شکل ازدواج از متفاوت روایتی دامادو حیوان دختر هایواکنش

 هایافسانه فرهنگ مجموعۀدر  قصه 81در مجموع  ها،قصه گونهاین وجویجست در
 . استکرده  بررسی و گردآوری را هابار آننخستین برای که است یافته ایران، مردم

 :پژوهش این هاییافته بر مبنای
 دیو، چون مهیب نوع موجود 90قالب  در دامادحیوان ایرانی، عامۀ هایقصه در .9
 42 با دیو. شودمی ظاهر شتر و شیر کالغ، پلنگ، خرس، گرگ، اژدها، مار، جن، و غول
 . هاستدیگر گونه در میان دامادحیوان پربسامدترین تکرار، مرتبه
 هاقصه این ساختار دهدمی نشان دامادحیوان هایقصه گروه 98 هایداده . تجمیع2

 و خانواده رضایت دختر، رضایت آغازین، وضعیت چون هاییمؤلفه بر مبنای را
 . کرد ارائه یکسان الگوی 0 در توانمی پایانی وضعیت

 طرف دو هر مورد که 1 فراوانی با A گروه در آمده، دستبه الگوهای . بر پایۀ5
 سه در. یابدمی ادامه خوشی با زندگی هستند، راضی ازدواج این از خانواده و دختر
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 زندگی خانواده، و دختر نارضایتی با 5و  50، 0ترتیب با فراوانی به Gو  D ، Eگروه
با فراوانی  F گروه در اما استثناست، 2با فراوانی  B گروه. گیردنمی شکل دامادحیوان با
 زندگی تنهانه دهد،می دامادحیوان با ازدواج به تن خانواده رضایت عدم با دختر که 1

. شوندمی مجازات خودسرانه ازدواج این برای دامادحیوان و دختر که یابدنمی ادامه
 با را سعادتمندی زندگی خانواده، و دختر طرف دو هر نارضایتی و ایترض با c گروه

 .دهدمی نشان دامادحیوان

 منابع
 .هرمس :تهران. (9589زاده )شریعت ا. ترجمۀ. هاافسانه افسون(. 9181)ب.  بتلهایم،

 .توس: به گزارش م. بهار. تهران. بندهش(. 9513)دادگی، ف. 
. دامادحیوان هایقصه تحلیل و بررسی(. 9518). ق ،ییاو صحر ،س. ان،یع.، حداد ،یدریح

 .22-9 ،9، کودک ادبیات مطالعات
 .93و  1، 5، 9 ج ایران. مردم هایافسانه فرهنگ(. 9580)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،

 .فرهنگ و کتاب: تهران
 کتاب: تهران. 4ج .ایران مردم هایافسانه فرهنگ (.9501)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،

 .فرهنگ و
 .94و  95، 3 ج.ایران مردم هایافسانه فرهنگ(.  9582)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،

 .فرهنگ و کتاب: تهران
 .98و  90، 0 ج. ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 9584)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،

 .فرهنگ و کتاب: تهران
: تهران .8و  0 ج. ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 9583)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، ن،درویشیا
 .فرهنگ و کتاب

. 92و  99 ج. ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 9581)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،
 .فرهنگ و کتاب: تهران

: تهران .90و93ج . ایران مردم هایهافسان فرهنگ(. 9585)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،
 .فرهنگ و کتاب

: تهران. 91 ج .ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 9580)مهابادی، ر.  خندان و ع.ا.، درویشیان،
 فرهنگ و کتاب
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 .نشرمرکز :تهران. (9505ستاری ) ج. ترجمۀ. جانزنده رمزهای(. 9183)م.  دوبوکور،
 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران. نیس زندبهمن(. 9583)م.ت.  راشدمحصل،

 .فرهنگی
 .  جیحون: تهران. (9588فضایلی ) س. ترجمۀ. نمادها فرهنگ(. 9182)گربران، آ.  و ژ.، شوالیه،
-903 ،53 ،نقد ادبی. صوفیانه حکایتی در دامادحیوان اسطورة بازنمایی(. 9513)م.  صادقی،
985. 

 .فردوس: تهران. یرانا در سراییحماسه(. 9508)ذ.  صفا،
 .توس: تهران. پهلوی هاینوشته در ایرانی فرهنگ و اساطیر(. 9504)ر.  عفیفی،
 .مرکزی کتابفروشی: تهران آرام. به کوشش ا. .سعادت کیمیای(. 2350)م.  غزالی،

 .قطره: تهران. حمیدیان س. کوشش به. شاهنامه(. 9582) ا. فردوسی،
 .سروش :تهران (.9519ترجمۀ ک. جهانگیری ) .ایرانی هایصهق بندیطبقه. (9184ا. ) مارزلف،

: تهران. (9585فرخی ) باجالن م.ح. ترجمۀ و تألیف. ایران اساطیر شناخت(. 9183)ج.  هینلز،
 .اساطیر

 .معاصر فرهنگ: تهران. فارسی ادبیات ها دروارهداستان و اساطیر فرهنگ(. 9580)م.ج.  یاحقی،
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