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  بهرنگ هایقصه هایداستان مجموعه در عامه فرهنگ عناصر بررسی

  بهرنگی صمد از آذربایجان هایافسانه و
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 چکیده

صهاى  ٍ گستشدگٖ آى دس گ٘شدهٖ شكلّإ جَاهع تشٗي الِٗدسًٍٖ اص کِ استّإ ادبٖ دستِ ساخت آى اص فَلكلَس ٘اتادّب

-طَل صهاى بش تَدُ هشدم تأث٘شاتٖ هٖ باشذ کِ دسهٖ ّا دسجغشاف٘إ خاص هكاًٖغالب٘ت خشدُ فشٌّگ ٍابستِ بِ سطح اثش ٍ

شَد ٍ هطالعٔ آى بشإ دسک صح٘حٖ اص فشٌّگ ّإ فَلكلَس هحسَب هٖتشٗي شاخِ. فَلكلَس کَدکاى، ٗكٖ اص هْنگزاسد

عاه٘أً جاسٕ دس جَاهع ضشٍسٕ است. دٍ اثش داستاًٖ صوذ بْشًگٖ کِ هبٌإ اٗي پژٍّش است، سششاس اص فَلكلَس کَدک ٍ 

ت. آثاس داستاًٖ صوذ بْشًگٖ اٗي قابل٘ت سا داسد کِ هَسد بشسسٖ ٍ تحل٘ل قشاس گ٘شد. ٍٕ ًقش بضسگٖ دس حفظ ٍ ًَجَاى اس

سخي ٍظ٘فٔ هلٖ خَد سا بِ ًحَ احسي بِ اًجام اًعكاس فشٌّگ ٍ ادب عاهِ دس ادب کَدک داشتِ است. اٗي ًَٗسٌذُ ش٘شٗي

ّإ آرسباٗجاى اًعكاس دادُ ّإ قصِ ّإ بْشًگ ٍ افساًِدس داستاىسساً٘ذُ ٍ فشٌّگ عاهِ ساٗج ه٘اى هشدم صهاى خَد سا 

ّإ ّإ بْشًگ ٍ افساًِإ دس دٍ کتاب قصِٗي پژٍّش کِ بِ شَ٘ٓ تحل٘لٖ ٍ تَص٘فٖ ٍ بش هبٌإ هطالعات کتابخاًِا است.

ٍ اصطالحات، ادب٘ات، هشاغل، دعاّا ٍ بٌذٕ فَلكلَس کَدکاى اص قب٘ل: آداب ٍ سسَم، لغات آرسباٗجاى اًجام گشفتِ است، بِ طبقِ

ّإ عاهِ پشداختِ ٍ با تشس٘ن ًوَداس ٍ جذٍل بِ هقاٗسِ فشاٍاًٖ اٗي دٍ کتاب پشداختِ شذُ است. حاصل اٗي پژٍّش ٍ ًفشٗي

ّإ علوٖ، هزّبٖ ٍ اجتواعٖ خَد، عٌاصش فَلكلَسٗک سا دس ادب دّذ کِ صوذ بْشًگٖ با تَاًاٖٗ ٍ هْاست بشسسٖ ًشاى هٖ

ّإ آرسباٗجاى باصتاب عٌاصش فشٌّگ اص ه٘اى دٍ هجوَعِ اشاسُ شذُ اص صوذ بْشًگٖ، دس کتاب افساًِ کاس بستِ است.َدک بِک

 تش است.عاهِ شاٗع
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