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  بهبهان عامیانه هایقصه در اسطوره بررسی
 

 فرد مهدوی معصومه

 بُبُان دختزاوٍ ديم ديرٌ مذارس دبٕز اًَاس، وًر پٕام داوطگاٌ فارسٓ، ادبٕات ي سبان ارضذ کارضىاسٓ آمًختٍ داوص

 

 چکیده

 اْ مأٍ به گاٌ ي ضًد مٓ گز جلًٌ مته در آضکار اْ گًوٍ بٍ اسطًرٌ گاٌ .است داضتٍ در ادبٕات اْ ئژٌ جأگاٌ دٔزباس اس اسطًرٌ

اس  َٕچگاٌ اسطًرٌ بزآوىذ؛ وٕش ضىاسان  اس اسطًرٌ بسٕارْ کٍ چىان  َز ريْ بٍ ريد کار مٓ بٍ مته پىُان َاْ در الٍٔ اْ اسطًرٌ

رٌ ي مطالعٍ ي تحقٕق در مًضًع اسطً .کىذ مٓ حفظ در ادبٕات را خًد جأگاٌ ي کىذ مٓ ضکل عًض تىُا ي ريد ومٓ بٕه

تًاوذ در راٌ ارتقاْ فزَىگٓ جامعٍ بسٕار مًثز باضذ کٍ ؤًسىذگان بشرگ ما اس أه مٓ، َا بٍ اقطار مختلف جامعٍضىاساوذن آن

َاْ ادبٓ دستٍ ساخت آن اس فًلکلًر ٕاتادّب اوذ.َاْ بشرگٓ بزداضتٍدر أه راٌ گام، مًضًع غافل وبًدٌ ي َزکذام بٍ وًبّ خًد

 َا درغالبٕت خزدٌ فزَىگ سمان يابستٍ بٍ سطح اثز ي ي گستزدگٓ آن در گٕزدمٓ ضکلَاْ جًامع تزٔه الٍٔدريوٓ اس کٍ است

گاٌ فزَىگ َز ملت  َاْ عامٕاوٍ جلًٌ قصٍ. گذاردباضذ کٍ در طًل سمان بز تًدٌ مزدم تأثٕزاتٓ مٓمٓ جغزافٕاْ خاظ مکاوٓ

َاست. با  َاْ آغاسٔه اوسان بايرَا ي إٓٔه، َا أه قصٍ ّدر ياقع سزچطم گٕزد. است ي اس آرسيَا ي تخٕالت تًدِ مزدم ضکل مٓ

َا َستىذ ي  اسطًرٌ، َا ٔکٓ اس عىاصز ساسوذِ أه قصٍ، آٔىذ َا وٕش جشئٓ اس فزَىگ َز ملت بٍ ضمار مٓ تًجٍ بٍ أىکٍ اسطًرٌ

اْ تًصٕفٓ ي بز مبىاْ مطالعات کتابخاوٍ -ٕلٓأه جستار کٍ با ريش تحل .ضًوذ بأذ گفت َز کذام بٍ وًعٓ اس ٔک رٔطٍ تغذٍٔ 

حاصل أه وگزْ ي بزرسٓ ومأذ.  اْ را باس َاْ اسطًرٌ َاْ عامٕاوٍ بُبُان رگٍ بزآن است کٍ در قصٍ، صًرت گزفتٍ است

 َاْ عامٕاوٍ بُبُان بٍ يفًر باستاب دارد.دَذ کٍ اسطًرٌ را در قصٍ پژيَص ي بزرسٓ وطان مٓ

 

 َاْ بُبُان.قصٍ، اسطًرٌ، افساوٍ، َاْ عامٕاوٍٍ قصهای كلیدی:  واژه
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