پیکرگردانـی «انسـان ـ حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» در فرهنگ افسـانههای
مـردم ایران
تاریخ پذیرش96/05/07:

کلیدواژههـا :افسـانههای مـردم ایـران ،پیکرگردانی ،تغییر هیأت ،طلسـم یا جادو ،تجسـد،

حیوان.

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.
** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

*** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرمان.

Ansari.zahra@yahoo.com
Zareei62@yahoo.com
Bokhara1348@gmail.com
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چکیده
یکـی از بنمایههـای بسـیار رایـج در قصههـای عامیانـهی ایـران ،پیکرگردانـی «انسـان ـ
حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» اسـت کـه به سـه صورت دیـده میشـود :تغییر هیأت ،طلسـم یا
جادو و تجسـد.
در حالـت تغییرهیـأت فـرد بـرای کمک به قهرمـان داسـتان ،درونمایههایی ماننـد وصلت با
پسـر یـا دختر ،کسـب مال و ثـروت ،از بین بردن دشـمن ،جـذب قهرمان داسـتان ،جبران نیکی
قهرمـان ،گریـز از دسـت تعقیب کننده یا دشـمن ،گریـز از غم و انـدوه ،پنهان کردن هویـت و ...
دیـده میشـود .طلسـم و جادو نیز بـا اهدافی نظیر مجـازات کردن ،بـه تصـرف درآوردن قهرمان
دختر داسـتان و وصلت با او ،حسـادت به قهرمان داسـتان ،فریبدادن دیگران ،شـفقت و دلسوزی
و  ...صـورت میگیـرد .تجسـد نیز با هدف برمال سـاختن راز قتل و رسـوا کردن قاتـل و در برخی
مـوارد نیـز بـه منظور جبران نیکـی قهرمان ،یاری رسـاندن بدو ،مجـازات و  ...صـورت میگیرد.
در ایـن مقالـه تالش شدهاسـت صورتهـای پیکرگردانـی ،یعنی تغییرهیأت ،طلسـم یا جادو
و تجسـد در افسـانههای مردم ایران بررسـی شـود تا هر چه بیشـتر بر اهمیت حفظ و مطالعهی
فرهنگـی قصههـای عامیانـه ـ که مهمترین بسـتر تجلی انگارهها و بنمایههای اسـاطیری اسـت
ـ تأکید شـود.
نتایـج حاصـل از ایـن مقالـه در ایـن قصهها تغییرهیأت بـا  118مورد ،طلسـم یا جـادو با 82
مـورد و تجسـد با  9مورد بیشـترین بسـامدها را بـه خود اختصاص دادهاسـت.
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زهرا انصاری*
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تاریخ دریافت96/04/20:
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مقدمه
قصههـای عامیانـه کـه تا بـه امـروز همچنـان در صورتهای متنوعـی از شـاهکارهای نظم و
نثـر ادبـی گرفتـه تـا قصههـای کـودکان ،کارتونهـا و بازیهـای رایانـهای بـه حیات خـود ادامه
دادهانـد ،سرشـار از بنمایههـای اسـاطیریاند و ایـن امر دیر زمانیسـت نظر پژوهنـدگان فولکلور
و فرهنگعامـه را بـه خـود معطـوف داشتهاسـت .یکی از بنمایههای رایج و پر بسـامد اسـاطیری
در قصههـای عامیانـه ،دگردیسـی یا پیکرگردانی اسـت.
پیکرگردانـی بـه لحـاظ تقسـیمبندی علمـی ،زیرگونـهای از دانش اسطورهشناسـی بـوده که
خـود شـاخهای میانرشـتهای از روانشناسـی اجتماعـی و فرهنگی اسـت؛ پیکرگردانی به معناي
تغییـر شـکل ظاهـري و تغییر سـاختمان و اسـاس هسـتي ،هویت شـخص یا چیزي با اسـتفاده
از نیـروي ماوراءالطبیعـي اسـت که امري غیرعـادي و فراتر از توان انسـانهاي معمولي اسـت .در
ایـن حالـت ،شـخص یا شـيء از حالتـي به حالتي دیگـر تغییر ميیابـد و صورتـي دیگرگون پیدا
ميکنـد (رستگارفسـایی 10 :1383 ،و .)11
بـه طـور کلی در پدیـدهی پیکرگردانی بسـیاری از دیدگاههای شـخصی ،اجتماعی ،فلسـفی،
تخیـل ،زبـان و ادب و هنـر و گونههـای دیگـر تجلـی فرهنگـی انسـان در ادوار
روانشناسـانه و ّ
مختلـف و در شـرایط و اوضـاع و احوال گوناگون سیاسـی ،اجتماعی ،دینـی و اخالقی مورد توجه
قـرار میگیـرد .از قلمرو خدایان و فرشـتگان گرفتـه تا حوزهی اهریمنان و جادوگران که پیوسـته
در نبردهـای بیامـان و جاویـدان درگیرنـد ،تـا انسـانهای قدرتمنـد و ایـزدواره که بـا همنوعان
خویـش و بـا حیوانـات و گیاهـان در تضـاد منافع قـرار میگیرند یا بـا خدایـان و نیروهای مثبت
و منفـی مـاورای طبیعـی بـه نوعی ارتبـاط برقرار کننـد ...همه و همـه در گسـترهی این موضوع
قـرار دارنـد و بـه نوعـی دگرگونـی در ابعـاد پیـدا و پنهـان زندگی انسـان و مسـایل هسـتی او را
نشـان میدهنـد و در همـان حال ،عظمت دنیای شـگفتانگیز اسـاطیر و گسـترهی ظرفیتهای
بیپایـان ذهـن و تصـورات انسـانی را خاطرنشـان میسـازند .افسـانه و اسـطورههای پیکرگردانی
شـده از پیـش از خلقـت آغاز میشـوند و در هسـتی و آفرینش خدایـان و اهریمنـان ،حیوانات و
نباتـات و جمـادات و انسـان ادامـه مییابنـد و بـه جهان پـس از مرگ توسـعه پیـدا میکنند؛ در
ایـن گـردش و میـدان پهنـاور ،همـه چیـز میتواند از چیز یا شـخص دیگـری به وجـود بیاید ،یا
رنـگ و نقـش و پیکـرهای تـازه به خـود بگیرد ،هیچ چیـز نابود نمیشـود ولی در سـاختاری تازه
بـه حیات خـود ادامه میدهـد (همـان.)78-43 ،
پیکرگردانـی معمـوالً هدفهـای متعـددی را دنبـال میکنـد و مـا از خلال عملکـرد آن بـه
آرزوهـا و نیازهـای مـادی و معنوی انسـان پی میبریم .در این دگردیسـی قهرمانهای افسـانهای
و اسـطورهای ،انـواع آرزوهـای انسـانی کـه ناشـی از ضعـف ،زبونی و ناتوانی اوسـت؛ ماننـد آرزوی
مانـدن ،دیرمانـدن ،بیمرگـی ،جاودانگـی ،جوانـی ،داشـتنقدرت مافوقطبیعـی و رفتـن بـه
آسـمانها ،پـرواز و اندیشـههای آن ،آسـیبناپذیری و رویینتـن شـدن ،پیشگویـی و غیبدانی،
تغییـر جنسـیت ،ثروتمنـدی و نعمت همیشـگی ،زندهکردن مـردگان ،رهیافت بـه درمانها ،زیبا
بودن ،سـخن گفتن با اشـیاء و حیوانات و سـخن شـنیدن از آنها ،گذر از آب ،سـفر به سـرزمین
مـردگان ،سـعادتمندی ،گـذر از آتـش ،گشـودن قفلهـا و  ...را بـه بیـان میآورنـد تـا بـه آرامش
روانی دسـت یابند.
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1. shape- shifting
2. Bewitchment
3. Enchantment
4. Reincarnation
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تامپسـون دگردیسـی را به سـه صـورت دسـتهبندی میکند :تغییرهیأت ،طلسـم یـا جادو و
تجسـد .هـرگاه دگردیسـی یا پیکرگردانـی ارادی و داوطلبانـه و به قصد نجات از گرفتار شـدن به
دسـت تعقیـب کننـدهای صورت گیـرد ،تغییـر هیأت 1خوانـده میشـود .هرگاه کسـی دیگر جز
خـود فـرد عامـل تغییـر شـکل و پیکرگردانـی باشـد آن را طلسـم 2یا جـادو 3و اگر دگردیسـی با
مـرگ موجود زنـدهای همراه بود آن را تجسـد 4مینامنـد (.)Garry and El-shamy,2005:125
از آن جملـه میتـوان بـه موارد زیر اشـاره کرد :در اسـاطیر زرتشـتی ،جهی (زن بدکار) به شـکل
ابر ظاهر میشـود (رستگارفسـایی .)402 :1383 ،در اسـاطیر یونان و رم« ،آپولون نخسـت میداس را
مجازات کرد و سـپس فرمان داد مارسـیاس را از درخت آویختند و او را زنده زنده پوسـت کندند.
گفتهانـد کـه آپولـون از ایـن کیـن تـوزی وحشـتناک پشـیمان شـد و مارسـیاس را بـه رود بدل
کـرد( ».اسـمیت .)324 :1387 ،در اسـاطیر خـاور دور« ،هویـی نیانگ به پسـرش گفت :به بلندترین
سـتارهی آسـمان نگاه کن ،سـتارهای که در شـرق قرار گرفته اسـت .پدرت به هنگام مرگ ،خود
مبدل سـاخته اسـت( ».روزنبـرگ.)704 :1386 ،
را به این سـتاره ّ
در تمامی قصههایی که در این مقاله به آنها اشـاره و اسـتناد شـده ،همین هیجانات روحی و
تمایالت فروخفتهی انسـانی را که در ناخودآگاه او خزیده و پنهان شـده اسـت میتوان مشـاهده
کرد.
در این مقاله به دلیل گسـتردگی و تنوع چشـمگیر پیکرگردانی «انسـان ـ حیوان» و «حیوان
ـ انسـان» در فرهنـگ افسـانههای مـردم ایـران ،بـه صورتهـای مختلـف آن یعنـی تغییرهیأت،
طلسـم یـا جـادو و تجسـد در قصههـای مذکور ،همـراه با ذکر نمونههـای متنـوع آن در قصهها و
افسـانههای مـردم ایران پرداخته میشـود.
داسـتانهای عامیانـهی ایـران از قابلیـت فراوانـی در اسـتخراج انگارههـای اسـطورهای و
بنمایههـای بسـیار کهـن برخوردار اسـت؛ از این رو ،نـگارش این گونه مقاالت میتوانـد در آینده
الگویـی بـرای مطالعـهی علمـی و تطبیقی آن نیز باشـد .از سـوی دیگـر ،با توجه بـه این موضوع
کـه ادب عامـه ـ بـه ویژه افسـانهها و قصههـای عامیانه ـ یکـی از اجزای مهم فرهنـگ عامیان ه به
شـمار مـیرود ،توجـه به آن در دریافت فرهنگ کل جامعه نقشـی اساسـی ایفاء میکنـد .در این
پژوهـش کوشـیده شدهاسـت تـا هرچه بیشـتر بر اهمیـت حفـظ و مطالعهی فرهنگـی قصههای
عامیانـه تأکیـد شـود و نشـان داده شـود کـه چگونه میتـوان ردپـای باورهای کهن و اسـاطیری
یـک قـوم را در ادبیـات عامیانهی آن قـوم یافت.
ایـن پژوهـش مبتنـی بر روش توصیفی تحلیــلی اسـت کـه در آن صورتهـای پیکرگردانی
گ افسـانههای مـردم ایـران اسـتخراج شـده،
«انسـان ـ حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» در فرهنـ 
سـپس ایـن مـوارد طبقهبنـدی و تحلیـل شدهاسـت.
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1ـ بررســی انــواع پیکرگردانــی «انســان ـ حیــوان» و «حیــوان ـ انســان» در

فرهنــگ افســانههای مــردم ایــران

پیکرگردانـی «انسـان ـ حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» در فرهنـگ افسـانههای ایران به سـه
صـورت دیده میشـود :تغییرهیأت ،طلسـم یا جادو و تجسـد .در این پژوهش بـه ذکر نمونههایی
از ایـن صورتهـا در فرهنگ افسـانههای مـردم ایران پرداخته میشـود.
1ـ 1ـ بررســی تغییرهیــأت «انســان ـ حیــوان» و «حیــوان ـ انســان» در

فرهنــگ افســانههای مــردم ایــران

تغییرهیـأت یکـی از پربسـامدترین صورتهـای پیکرگردانی «انسـان ـ حیـوان» و «حیوان ـ
انسـان» در متن پیشـین به شـمار مـیرود .این صورت از پیکرگردانـی بدون نیاز به ابـزار یا زمان
و مـکان خـاص اسـت؛ بدیـن صورت که در یک چشـم بر هـم زدن موجودی مطابق با خواسـت و
ارادهی خـود از هیأتـی به هیأت دیگر مبدل میشـود .در  1987قصهی بررسـی شـده ،این بنمایه
 118بـار تکـرار شـد ه که برمبنای بسـامد مشـتمل بر ایـن موارد اسـت :تغییرهیأت انسـان ـ مار،
آهو ،اسـب ،خر ،ماهی ،گرگ ،خروس ،مرغ ،سـگ ،اژدها ،شـتر ،قوچ ،روباه ،شـغال ،گاو ،قورباغه،
گراز ،موش ،نهنگ و گوسـفند.
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منبـع اصلـی قصههـای ایرانـی مجموعـهی ارزشـمند «فرهنـگ افسـانههای مـردم ایـران»
اثـر علـی اشـرف درویشـیان و رضـا خنـدان (مهابادی) اسـت کـه در  20جلد انتشـار یافتهاسـت.
ایـن اثر مجموعهی بسـیار ارزشـمندی اسـت مشـتمل بـر قصهها و افسـانههای عامیانـهای که از
نواحـی مختلـف ایـران جمعآوری شدهاسـت و بدون شـک آیینـهی تمامنمای فرهنـگ ایرانی به
شـمار مـیرود .تنظیـم داسـتانها در ایـن اثـر به صـورت الفبایی اسـت؛ ایـن امر خـود زمینهای
فراهـم میسـازد تـا خواننده با سـهولت بیشـتری به قصهها دسـت یابـد .ذکر این نکتـه هم الزم
اسـت کـه ایـن مقاله بیـش از هر اثر دیگـری ،وامدار کتـاب «پیکرگردانی در اسـاطیر» اثر اسـتاد
ارجمنـد جنـاب آقای دکتر منصور رستگارفسـایی اسـت که نخسـتین بار نگارنـدگان را با مفهوم
پیکرگردانـی آشـنا سـاختند .از آثـار دیگری کـه در آن به پیکرگردانی اشـاره شدهاسـت:
ـ «اسـطورههای پیکرگردانی در هزار و یک شـب» ،مریم حسـینی و سارا پورشعبان ،فصلنامه
ادبیات عرفانی و اسطورهشـناختی ،تابستان  ،1391شمارهی .27
در ایـن پژوهـش شـخصیتهای ترکیبـی نظیـر غـول ـ انسـانها ،عفریـت ـ اجنههـا ،پریان
خاکی و آبی ،دوالپایان و موجودات دوجنسـیتی از دیدگاه روانشناسـی قصه و ناخودآگاه جمعی
بررسـی شدهاست.
ـ «پیکرگردانـی در افسـانههای جواهراألسـمار» ،آسـیه ذبیحنیـا عمـران ،فصلنامـه فرهنگ و
ادبیـات عامه ،سـال چهـارم ،بهار  ،1395شـمارهی .8
ذکـر ایـن امر الزم اسـت که به سـبب حجم گسـتردهی مقالـه از ذکر پیکرگردانی «انسـان ـ
پرنـده» و «پرنـده ـ انسـان» خـودداری شـد و در جای دیگـر به آن پرداخته خواهد شـد.

1ـ 1ـ 3ـ تغییرهیأت «انسان ـ اسب» و «اسب ـ انسان»
تغییر هیأت «انسـان ـ اسـب» و «اسـب ـ انسـان» از پربسـامدترین صورتهای پیکرگردانی
انسـان ـ حیـوان به شـمار مـیرود کـه در فرهنگ افسـانههای مردم ایـران  12بار بـدان پرداخته
شدهاسـت.
از جملـه قصـهی «ملـک محمـد  »7از ج  :14صاحبـان زن که وحشـی بودند بـه دنبال ملک
محمـد دویدنـد ،ولی موفق نشـدند به او برسـند .بنابراین با شـعلهی دسـت خود ،محمـد را زدند.
چـون از محـل خطـر دور شـدند ملـک محمد بـر اثر آن پرتو بیهوش شـد .اسـب الغـر تبدیل به
جوانـی شـد و داروهایـی که همراه داشـت به ملک محمد داد تا بهبـود یافت (همـان.)365 :1382 ،
گاه در ال بـه الی قصههـا موجوداتـی دیـده میشـوند که از قدرت خـارق العـادهای برخوردارند؛ از
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1ـ 1ـ 2ـ تغییر هیأت «انسان ـ آهو» و «آهو ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ آهـو» و «آهـو ـ انسـان» جزء پربسـامدترین صورتهـای پیکرگردانی
انسـان ـ حیـوان بـه شـمار مـیرود کـه در مجموعـه کتـاب موردنظر  15بـار تکرار شدهاسـت.
در بسـیاری از قصههـا مشـاهده میشـود کـه فردی انسـانی بـا فرا گرفتـن جادو از اسـتادی
ماهـر یـا با دسـت یافتـن به دفتر جادو و فراگرفتن فنـون آن ،به راحتی خـود را به هیأتی حیوانی
درمـیآورد و بـا فریـب دادن دیگـران پـول فـراوان به دسـت مـیآورد؛ از جمله قصـهی «خواجه
بوعلـی» در جلـد  4متن پیشـین اسـت کـه در آن :روزی بوعلی به پدرش گفـت :من در جلد یک
آهـو مـیروم ،تـو مرا ببر سـر راه قاضی کالن و به سـیصد اشـرفی بفروش ولی افسـار را بـه او نده
 ...پـدر بوعلی مشـغول شـمردن پولها بـود که بوعلی به خانه آمـد (همـان .)385 :در این قصه نیز
پسـر بـا مبدل شـدن به آهو ایـن امر را تحقق میبخشـد.
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1ـ 1ـ 1ـ تغییرهیأت «انسان ـ مار» و «مار ـ انسان»
تغییرهیأت «انسـان ـ مار» و «مار ـ انسـان» از پربسـامدترین صورتهای پیکرگردانی انسان ـ
حیـوان به شـمار مـیرود که در فرهنگ افسـانههای مردم ایـران  18بار بدان پرداخته شدهاسـت.
در بسـیاری از فرهنگهـا و قصههـای جهـان ،مار نماد زایش به شـمار مـیرود؛ بدین صورت
کـه بـه وصلـت بـا زنـان و باروری آنـان میپـردازد .عشـق و ازدواج با حیـوان یکـی از موتیفهای
بسـیار رایـج در ادب عامـه به شـمار مـیرود که اغلب بر مبنـای پیکرگردانی و دگردیسـی تمرکز
دارد و بـا مبـدل شـدن آن حیوانـات بـه یـک شـاهزاده یا شـاهزاده خانـم پایان خوشـی مییابد.
نکتـهی جالـب دیگـر ایـن اسـت کـه اگر دامـاد هیأتـی حیوانـی داشـته باشـد اغلب بـه صورت
حیواناتـی خطرنـاک نظیـر مـار ،خوک ،شـیر و  ...دیده میشـود ،حـال آنکه اگر عـروس جنبهی
حیوانـی داشـته باشـد بـه صـورت حیواناتی نظیر آهـو ،ماهـی ،پرنـده و  ...دیده میشـود .در این
داسـتان نیـز مـار به پسـر زیبایی مبدل میشـود .این باور در بسـیاری از قصههای ایـران از جمله
قصـهی «خفتـه خمـار و مهری نـگار» در ج  4دیده میشـود« :چند روز بعد مارها به سـراغ تاجر
رفتنـد و دختـرش را بردنـد .مجلـس عروسـی بـر پا کردنـد .موقع خوردن شـام مهری نـگار دید
کسـی کنـار او نیسـت ،اما خوراکیها خورده میشـود .ترسـید .مارها که وضع را ایـن طور دیدند،
گفتنـد :خفتـه خمار بیـرون بیا مهری نگار میترسـد .یک مرتبـه مهری نگار در کنـارش ،جوانی
دیـد مثل پنجـهی آفتاب( ».درویشـیان و خنـدان.)351 :1381 ،

جملـه توانایـی پیکرگردانی و دگردیسـی ،بزرگ یا کوچک شـدن و پـرواز کردن .در این داسـتان
اسـب نیز از این قدرت برخوردار اسـت و به سـیمای انسـانی دیده میشـود.
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1ـ 1ـ 5ـ تغییر هیأت «انسان ـ ماهی» و «ماهی ـ انسان»
تغییرهیأت «انسـان ـ ماهی» و «ماهی ـ انسـان» از صورتهای پیکرگردانی انسـان ـ حیوان
اسـت که در متن پیشـین  7بـار بدان پرداخته شدهاسـت.
در «قصه اکبر و دختر ماهی» در ج  :10ماهی پس از وصلت با پسـر ،جلد خود را میشـکافد
و بـه دختـری بسـیار زیبا مبدل میشـود .مـادر اکبر کنـار رودخانه رفـت و به ماهی گفـت :مادر
جمیلـه ،آمـدهام خواسـتگاری دختـر تـو .خالصه سـرقاب طلا بردند و رفتنـد کنـار آب و ماهی
را انداختنـد تـوی آن و رفتنـد .حجلـه بسـتند و جمیلـه را گذاشـتند تـوی حجله! اکبـر هم آمد
نشسـت .یـک مرتبه یک دختر قشـنگ چهارده سـالهای مثل مـاه از توی جلد ماهـی آمد بیرون
(همـان 120 :1387 ،و .)121

1ـ 1ـ 6ـ تغییر هیأت «انسان ـ گرگ» و «گرگ ـ انسان»
ایـن صـورت از تغییرهیـأت از صورتهـای پیکرگردانی انسـان ـ حیوان به شـمار مـیرود که
در مجموعـه کتـاب موردنظـر  7بار تکرار شدهاسـت.
از جملـه قصـهی «زنـگ عدالـت و مـار» از ج  : 6گرگ تقاضا کرد که یکـی از دختران پیرمرد
را بـه وصلـت بـا او درآورنـد .پیرمـرد قبول کـرد و او با یکی از دختران عروسـی کرد .بیرون شـهر
گـرگ جلـدش را درآورد و شـد یـک جـوان برازنـده (همـان .)458 :1384 ،در شـواهد فوق پسـر به
صـورت ارادی بـه گـرگ و مـار تبدیـل میشـود و به وصلـت با دختر میپـردازد .جالب اسـت که
ایـن حیوانـات خطرنـاک اغلب در قالـب مذکر و به صـورت مرد دیده میشـوند.

1ـ 1ـ 7ـ تغییر هیأت «انسان ـ خروس» و «خروس ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ خـروس» و «خـروس ـ انسـان» از صورتهـای پیکرگردانـی انسـان ـ
حیـوان بـه شـمار مـیرود کـه در متن پیشـین  7بـار تکرار شدهاسـت .در تمـام موارد ذکر شـده
پیکرگردانـی بـه صـورت خروس با هـدف گریز از دسـت دیو یا مـرد جادوگر صـورت میگیرد .از
جملـه قصـهی «پسـر خارکـن با مال بازرجـان» در ج  2که در آن« :درویش خروس شـد و شـروع
کـرد بـه نـوک زدن بـه دانههـای انـار .یکـی از دانهها کـه پای تخت پادشـاه افتـاده بـود ،روباهی
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1ـ 1ـ 4ـ تغییر هیأت «انسان ـ خر» و «خر ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ خـر» و «خر ـ انسـان» از صورتهـای پیکرگردانی انسـان ـ حیوان به
شـمار مـیرود کـه در مجموعـه کتـاب موردنظر  7بار تکـرار شدهاسـت .از جمله قصـهی «متیل
سـر خر» در ج  13کـه در آن:
در روزگاران قدیـم زنـی بـود که بچه نداشـت و همیشـه از خدا میخواسـت که بچـهای به او
بدهـد حتـی اگـر ایـن بچه سـر خری برایش باشـد .باألخـره این زن روزی آبسـتن شـد و بچهای
بـه دنیـا آورد کـه بچـه نگو و سـر خر بگو .در حقیقت سـر خر ،جـوان رعنایی بود به نام سـوزلقبا
(سـبز قبـا) کـه میرفت توی جلد خـر (درویشـیان و خنـدان 261 :1382 ،و  .)262در این داسـتان هر
دو دعـای مـادر پذیرفتـه میشـود؛ هم صاحب کـودک میگردد هم کودکش سـر خـر دارد!!!

شـد و پریـد گلـوی خـروس را گرفـت .خـروس که مـرگ را نزدیک دیـد ،به صورت ملا بازرجان
درآمد( ».درویشـیان و خنـدان.)170 :1389 ،

1ـ 1ـ 10ـ تغییر هیأت «انسان ـ اژدها» و «اژدها ـ انسان»
ایـن صـورت از تغییرهیـأت در متـن پیشـین  6بـار تکـرار شدهاسـت .از جمله قصـهی «دیو
هفـت سـر ( »)2در ج  5اسـت کـه در آن:
اژدهـا گفـت :مـن پـری زادم ،آن دیو هفت سـر عاشـق من شـده بود .بـرای این که مـرا پیدا
نکنـد خـود را بـه شـکل اژدهـا درآوردم (همـان .)756 :در ایـن داسـتان دختر برای گریز از دسـت
دیـو و فریـب دادن او خـود را بـه سـیمای اژدها مبـدل ساختهاسـت .در اغلب مـوارد دختری که
از دسـت دیـو فـرار میکنـد و خـود را به سـیمایی حیوانی مبـدل میسـازد ،یک پریزاد اسـت؛
مشـابه آنچه در قصـهی فوق دیده میشـود.
1ـ 1ـ 11ـ تغییر هیأت «انسان ـ شتر» و «شتر ـ انسان»
تغییـر هیـأت «انسـان ـ شـتر» و «شـتر ـ انسـان» در مجموعـه کتـاب موردنظر  5بـار تکرار
شدهاسـت .در قصـهی «چوپـان کچـل» در ج  2چنیـن آمدهاسـت:
پسـر بـه مـادرش گفـت :ننـه مـن فردا صبـح به شـکل شـتری درمیآیم .تـو مهار مـرا بگیر،
بـه بـازار ببـر و بـه صد تومان بفـروش .صبح ،مـادر همین کار را کـرد .آفتاب که غـروب کرد مادر
کچـل دیـد پسـرش به خانه برگشـت (همـان .)406 :1387 ،مشـابه موارد پیشـین ،در این داسـتان
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1ـ 1ـ 9ـ تغییر هیأت «انسان ـ سگ» و «سگ ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ سـگ» و «سـگ ـ انسـان» در مجموعـه کتـاب موردنظـر  6بـار تکرار
شدهاسـت .از جملـه قصـهی «داسـتان دیدنیهـای دو درویـش» در ج  5اسـت کـه در آن:
صاحبخانه گفت :شـما امشـب باید پشـت بام بخوابید؛ زیرا ما همگی شـبها سـگ هسـتیم
و روزهـا آدم .شـب کـه شـد دو درویـش دیدنـد کـه همگـی سـگ شـدهاند و تـا صبـح به سـر و
پُـکال یکدیگـر پریدنـد .صبح که شـد همهی سـگها بـه آدم تبدیل شـدند (همـان.)702 :1382 ،
یکـی از ویژگیهـای تغییرهیـأت در شـواهد فوق این اسـت کـه این قدرت به مـدت زمان خاصی
محـدود میشـود .افـراد فقـط میتواننـد در طی شـب به صـورت سـگ درآیند و روزها سـیمایی
انسـانی دارند.

99

Downloaded from rdch.ir at 23:06 +0430 on Wednesday July 18th 2018

1ـ 1ـ 8ـ تغییر هیأت «انسان ـ مرغ» و «مرغ ـ انسان»
تغییرهیأت «انسان ـ مرغ» و «مرغ ـ انسان» در این اثر  7بار تکرار شدهاست.
در بسـیاری از قصههـا هـدف از تغییرهیأت ،دسـت یافتن بـه ثروت و تصاحب پادشـاهی فرد
دیگـر اسـت؛ از جملـه قصهی «پادشـاه و وزیر» در ج  2کـه در آن :کبک که همان پادشـاه بود به
زن گفـت :از وزیـر بخـواه که به شـکل مرغی کـه جوجههایش دور تـا دورش را گرفتهانـد درآید،
تـا مـن هـم روبـاه شـوم و همهی آنها را بخـورم .وزیر آمـد زن با ناز و عشـوه او را فریفـت .وزیر به
مـرغ و جوجههایـش تبدیـل شـد (همـان .)63 :در این داسـتان وزیر با حیله پادشـاه را به سـیمای
دیگـر درمـیآورد و پادشـاهی او را در اختیـار میگیـرد .در ادامـه داسـتان پادشـاه نیـز بـه کمک
همسـرش او را فریـب میدهـد و بـه صـورت ارادی به هیأت مـرغ درمیآید.

نیز پسـر بـه منظور کسـب مال به هیـأت شـتر درمیآید.
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1ـ 1ـ 13ـ تغییرهیأت «انسان ـ روباه» و «روباه ـ انسان»
ایـن صـورت از تغییـر هیـأت در فرهنگ افسـانههای مردم ایـران  5بار تکرار شدهاسـت .یکی
از دیدنیتریـن و جذابتریـن صورتهای پیکرگردانی ،دگردیسـی مکرر و پی در پی اسـت که در
آن فرد به سـرعت از شـکلی به شـکل دیگر مبدل میشـود .گاه این پیکرگردانی با هدف گریز از
دسـت تعقیـب کننـده و گاه هنگام نبـرد بین دو نفری صـورت میگیرد که در پی شکسـتدادن
یکدیگر هستند.
از جملـه «داسـتان پادشـاه و وزیـر» در ج  2کـه در آن« :یـک دانـه از ارزنهـا کـه در کفـش
پادشـاه افتـاده بـود به روباهی مبدل شـد و مـرغ و جوجهها را خورد .پادشـاه از تعجب خشـکش
زده بـود .ناگهـان روبـاه مبدل به یک جوان شـد و گفت :من همان کسـی هسـتم کـه از دخترت
خواسـتگاری کـردم( ».همـان .)63 :در قصـهی فـوق به صورت مختصـر به ایـن پیکرگردانی مکرر
اشـاره شدهاست.

1ـ 1ـ 14ـ تغییرهیأت «انسان ـ شغال» و «شغال ـ انسان»
تغییرهیأت «انسـان ـ شـغال» و «شـغال ـ انسـان» از صورتهای پیکرگردانی انسان ـ حیوان
بـه شـمار مـیرود که در مجموعه کتاب موردنظر  4بار تکرار شدهاسـت .در قصهی «پسـر عاشـق
و مـرد جادوگـر» در ج  ،17ایـن صـورت از پیکرگردانـی بـه قصـد از بیـن بردن دشـمن و گریز از
دسـت تعقیب کننده صـورت میگیرد:
«درویـش مرغـی شـد و تخم انـار را چید ولـی دانهای که توی کفش پادشـاه جا خـورده بود،
شـغال شـد و مرغ را خورد ،بعد شـغال آدم شـد( ».همان.)658 :1384 ،

1ـ 1ـ 15ـ تغییر هیأت «انسان ـ گاو» و «گاو ـ انسان»
تغییرهیأت «انسـان ـ گاو» و «گاو ـ انسـان» در متن پیشـین  2بار تکرار شدهاسـت .از جمله
قصـهی «ماه پیشـانی ( »)3در ج  13که در آن:
«مـردی بـود زنـی داشـت و دختـری .ایـن مـرد زنـی دیگـر گرفـت و از آن زن نیـز صاحـب
دختـری شـد .زن اول ناراحـت شـد و به شـکل گاو درآمـد( ».همـان .)131 :1382 ،در این قصه زن
بـه صـورت ارادی بـه تغییرهیـأت میپردازند.

1ـ 1ـ 16ـ تغییر هیأت «انسان ـ قورباغه» و «قورباغه ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ قورباغـه» و «قورباغـه ـ انسـان» از صورتهـای پیکرگردانـی انسـان ـ
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1ـ 1ـ 12ـ تغییرهیأت «انسان ـ قوچ» و «قوچ ـ انسان»
تغییرهیـأت «انسـان ـ قـوچ» و «قـوچ ـ انسـان» در مجموعـه کتـاب موردنظـر  5بـار تکـرار
شدهاسـت.
از جملـه قصـهی «پادشـاه و هفت فرزندش» در ج  2که در آن چنین آمده اسـت« :درویشـی
آمـد و بـه خـروس پـا گفـت :من همان قوچ سـفید هسـتم و آمـدهام خوبی تـو را جبـران کنم».
(درویشـیان و خنـدان .)67 :1389 ،در ایـن داسـتان پیکرگردانی و تغییر هیأت نیز در پاسـخ به نیکی
فـرد و با هـدف یاری رسـاندن بدو صـورت میگیرد.

حیـوان بـه شـمار مـیرود کـه در مجموعـه کتـاب موردنظـر  1بـار تکرار شدهاسـت.
گاه پیکرگردانـی بـا هـدف پنهان کـردن هویت به وسـیلهی دختر صورت میگیـرد؛ از جمله
قصـهی «گل خنـدان ( »)4در ج  12کـه در آن چنین میخوانیم :روز سـوم ماهیگیر ،پشـت پرده
قایـم شـد .نزدیکیهـای ظهـر دید قورباغـه پوسـتش را انداخت و شـد یک دختر خوشـگل ،بعد
چـادرش را بـه کمـرش زد و بنـا کرد خانـه را آب و جارو کردن (درویشـیان و خنـدان.)348 :1389 ،

1ـ 1ـ 19ـ تغییرهیأت «انسان ـ نهنگ» و «نهنگ ـ انسان»
ایـن صـورت از پیکرگردانی در متن پیشـین  1بار تکرار شدهاسـت .در قصـهی «چوب رقص»
از ج  ،18نهنـگ بـرای جبـران خوبیهـای پسـر و پـدرش بـه پیکـر انسـانی مبدل میشـود و به
یاری او میشـتابد:
کاکا سـیاه گفـت :یـادت هسـت پـدرت چقدر تلاش میکـرد روزی دو گونی نان خشـکه به
دریـا بریـزد ،یـادت هسـت وقتـی برای گرفتـن لنگه کفـش رفتی نزدیـک بود غرق شـوی ،یکهو
بـه لـب دریـا پـرت شـدی و نجـات یافتی؟ کسـی که تـو را نجـات داد پدرم بـود و بـه من گفت
همـراه تـو باشـم تـا تو را به مقصود برسـانم .من پسـر نهنـگ هسـتم (همـان 228 :1384 ،و .)229
1ـ 1ـ 20ـ تغییر هیأت «انسان ـ گوسفند» و «گوسفند ـ انسان»
تغییر هیأت «انسـان ـ گوسـفند» و «گوسـفند ـ انسـان» در این اثر  1بار تکرار شدهاسـت .از
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1ـ 1ـ 18ـ تغییرهیأت «انسان ـ موش» و «موش ـ انسان»
تغییرهیأت «انسـان ـ موش» و «موش ـ انسـان» از صورتهای پیکرگردانی انسـان ـ حیوان
بـه شـمار مـیرود کـه در مجموعـه کتـاب موردنظر  1بـار تکـرار شدهاسـت .در قصـهای از ج 11
چنین آمده اسـت:
همیـن طـور کـه مهتـر دسـت بـه گردن و کفل اسـب [پسـری کـه خـود را به صورت اسـب
درآورده بود] میکشـید ،دیدند اسـب کوچک شـد تا شـد یـک مـوش (همـان 166 :1389 ،و .)167
در ایـن قصـه هـدف از پیکرگردانـی ،فریب دادن دیگران اسـت.
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1ـ 1ـ 17ـ تغییرهیأت «انسان ـ گراز» و «گراز ـ انسان»
تغییـر هیـأت «انسـان ـ گـراز» و «گـراز ـ انسـان» در فرهنـگ افسـانههای مردم ایـران  1بار
تکرار شدهاسـت.
ایـن مضمـون که دختری با سـیمایی حیوانی در کنار چشـمه وجـود دارد ،از جلد خود بیرون
میآیـد و بـه دختـری زیبا مبدل میشـود ،مضمونی بسـیار شـناخته شدهاسـت کـه در قصهها و
افسـانهها فراوان دیده میشـود .پسـر پادشـاه یا پسـر قصه با مشـاهدهی زیبایی دختر ،شـیفتهی
او میشـود و بـا او ازدواج میکند.
در قصـهی «گـرازک» از ج  12که در آن چنین آمدهاسـت :پسـر پادشـاه کمـی صبر کرد .دید
گـرازک کولـه پشـتی خـود را بسـت و بـه طرف چشـمه آمـد و جلـد خـود را از تن بیـرون آورد.
پسـر پادشـاه از حسـن و جمـال آن دختـر یـک دل نه صد دل عاشـق گرازک شـد ...گـرازک که
مواظـب اطـراف بود تا چشـمش به پسـر پادشـاه افتاد با دسـتپاچگی از چشـمه بیـرون آمد و به
جلد خـود رفت (همـان.)66 :

جملـه قصهی «پسـر خارکن با ملا بازرجـان» در ج  2که در آن:
«دفعـهی دوم پسـر به شـکل گوسـفندی درآمـد .پیرمرد او را به بـازار میبرد که بیـن راه مال
بازرجان گوسـفند را دید و آن را شـناخت( ».درویشـیان و خندان.)168 :1389 ،
1ـ 2ـ بررســی طلســم یــا جــادوی «انســان ـ حیــوان» و «حیــوان ـ انســان»
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طلسـم یـا جـادو یکی از موتیفهای بسـیار رایج پیکرگردانی «انسـان ـ حیـوان» و «حیوان ـ
انسـان» بـه شـمار مـیرود؛ زیـرا تقریبـاً در اکثر قصههـای عامیانه ،خواننـده با جادویـی هر چند
ابتدایـی مواجـه میشـود .در ایـن حالـت تبدیـل انسـان بـه حیوان توسـط یـک جادوگـر یا یک
بدخـواه صـورت میگیـرد که با افسـون زدایی و طلسـم گشـایی ،فرد از شـر رهایـی مییابد و به
شـکل اصلـی خـود بـاز میگـردد .این امـر در افسـانههای اروپایـی نیز فـراوان دیده میشـود؛ در
داسـتان «شـاهزاده قورباغـه» یـک شـاهزاده بـه وسـیلهی جادوگری بـه قورباغه مبدل میشـود.
در داسـتان «سـفید برفـی و رز قرمـز» شـاهزاده توسـط بدخـواه به خـرس مبدل میگـردد و در
حماسـهی «ایلیاد و اودیسـه» جادوگر معروف سیرسـه ،یاران اودیسـه را به خوک مبدل میسازد
( .)Garry and El-shamy, 2005:126در مـواردی کـه جادو عامل پیکرگردانی به شـمار میرود،
معمـوالً بـه ابـزار خاصی نیاز اسـت که میتوانـد یک ورد ،ترکـهی چوب ،آب یا غذایی سـحرآمیز
و  ...باشـد .در  1987قصـهی بررسـی شـده (فرهنـگ افسـانههای مردم ایـران) این بنمایـه  82بار
تکرار شدهاسـت کـه به حیوانـات متفاوت اختصـاص دارد.
ایـن صـورت از پیکرگردانـی بـر مبنای بسـامد به شـرح زیر اسـت :طلسـم یا جادوی انسـان
ـ خر ،انسـان ـ آهو ،انسـان ـ سـگ ،انسـان ـ گاو ،انسـان ـ مار ،انسـان ـ میمون ،انسـان ـ اسـب،
انسـان ـ اژدها ،انسـان ـ قورباغه ،انسـان ـ خرس ،انسـان ـ گوسفند ،انسـان ـ گرگ ،انسان ـ روباه،
انسـان ـ گوزن ،انسـان ـ گربه و انسـان ـ ماهی.

1ـ2ـ1ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ خر» و «خر ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ خـر» و «خـر ـ انسـان» در قالـب طلسـم یا جـادو بیشـترین صورت
ایـن پیکرگردانـی را بـه خـود اختصـاص داده و در فرهنگ افسـانههای مـردم ایران  17بـار تکرار
شدهاسـت.
از جملـه قصـهی «جمیـل و جمیلـه» از ج  :3غـول بـا نفرت به جمیلـه گفت :امیـدوارم خدا
سـرت را شـبیه سـر االغ و موهایـت را عیـن کنـف بکنـد .در همـان لحظـه جمیله تغییر شـکل
یافـت .صورتـش هماننـد صـورت ماچـه االغ دراز شـد و موهایـش همچـون گونی  ،زبـر و به هم
بافتـه گردیـد  ...روزی در بیابـان فروشـندهای دوره گرد از کنار قلعهی غول میگذشـت .غول او را
گرفـت و گفـت بـه نزد جمیله برو و بگـو ،آینهای از طرف غـول برایـت آوردهام .جمیله همین که
بـه آینـهی غول نگاه کـرد ،صورتش به حالـت اولیه درآمـد (درویشـیان و خنـدان.)244-246 :۱۳۸۷ ،
در این داسـتان طلسـم در دسـت ضد قهرمان ،یعنی دیو اسـت .او خود عامل طلسـم و در عین
حال عامل طلسـم گشـایی به شـمار میرود.
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در فرهنــگ افســانههای مــردم ایــران

1ـ2ـ4ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ گاو» و «گاو ـ انسان»
این صورت از پیکرگردانی در مجموعه کتاب موردنظر  7بار تکرار شده است.
در قصهی «جهانگیر» در ج  ،3میوه عامل شـکلگیری پیکرگردانی و طلسـم به شـمار میرود
و ترکـهی درخـت ،ابزار طلسـمزا :جهانگیر مقـداری میوه و ترکـهای از درخت کند .میـوهای را به
دختـر والـی تعـارف کرد و او نیز به گاو سـفیدی تبدیل شـد  ....جهانگیر با ترکـهی درخت به گاو
سـفید زد و گاو دوباره دختر شـد (همان.)288 :1387 ،

1ـ2ـ5ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ مار» و «مار ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ مار» و «مار ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو تنها به  5مورد محدود
میشـود .در بسـیاری از قصههـا پسـر یـا دختـر داسـتان بـه وسـیلهی دیـو یـا جادوگـر طلسـم
میشـود .در این قصهها پسـر پس از شکسـتن طلسـم به شـاهزادهای زیبا مبدل میشـود؛ حال
آنکـه اگـر آن حیـوان دختـر باشـد ،ممکـن اسـت دیو ،پـری یا زن شـروری باشـد کـه در نهایت
همسـر خـود را رها میسـازد یا بدو آسـیب میرسـاند.
از جملـه در قصـهی «تنبـل پـای درخت زردآلـو» از ج  3کـه در آن چنیـن میخوانیم :دختر
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1ـ2ـ3ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ سگ» و «سگ ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ سـگ» و «سـگ ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو از بسـامد بسیاری
برخـوردار و در متـن پیشـین  12بار تکرار شدهاسـت.
در قصـهی «نمکـی ( »)1از ج  15کـه در آن چنیـن میخوانیـم :نمکـی در راه یـک سـگ
زنجیـری دیـد .همیـن کـه زنجیـر را از گردن سـگ برداشـت یـک دفعـه صدایی مثـل ترکیدن
بادکنـک بلنـد شـد و از جلـد سـگ یک جوان رشـید خوشـگل ،خـوش آب و رنگ درآمد .پسـر
گفـت :مـن پسـر فالن پادشـاهم .روزی دیـوی آمد ،مـرا گرفـت و آورد اینجا .بعد هم مرا طلسـم
کـرد و بـه صورت سـگ درآورد (همـان 330 :1383 ،و .)331در این داسـتان زنجیر عامل طلسـم به
شـمار مـیرود و شـاهزاده را بـه سـگ مبـدل میسـازد .نکتـهی جالـب ایـن قصه این اسـت که
شکسـتن طلسـم با نشـانهای همراه اسـت که در این داسـتان صدایی مانند ترکیدن بادکنک به
همراه دارد.
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1ـ2ـ2ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ آهو» و «آهو ـ انسان»
ایـن صـورت از پیکرگردانـی نیـز در مجموعه کتـاب موردنظر فـراوان دیده میشـود و  13بار
تکرار شدهاسـت.
در قصـهی «طمـع و نفریـن پـدر» از ج  ،9نفریـن پـدر نقـش طلسـم را ایفا میکنـد .در این
حالـت طلسـم مـدتدار اسـت و پـس از یک شـبانه روز خـود به خود شکسـته میشـود .در این
قصـ ه چنیـن میخوانیم:
درویـش سـالها بـه جسـتجوی دختـر پرداخـت تـا او را یافت و بـدو گفت :الهی یک شـبانه
روز آهو شـوی تا بچهات چشـم انتظارت شـود .اندکی گذشـت و دختر حاکم به آهو تبدیل شـد
و سـر بـه صحـرا گذاشـت .پس از گذشـت یک شـبانه روز از جلد آهـو درآمد و به خانه برگشـت
(درویشـیان و خندان 60 :1387 ،و .)61

گفـت :مـن دختـر حضرت سـلیمونم ،دیو من را طلسـم کرده بود به شـکل مار ،و تـو در صندوق
را باز کردی طلسـم من شکسـت (درویشـیان و خندان.)154 :1387 ،
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1ـ2ـ7ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ اسب» و «اسب ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ اسـب» و «اسـب ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو از بسـامد اندکی
برخـوردار اسـت و در فرهنـگ افسـانههای مـردم ایـران  4بار تکرار شدهاسـت.
در اغلـب قصههـا ،جـادوی تغییـر شـکل در اختیـار ضـد قهرمـان قـرار دارد ،امـا در قصـهی
«کنجـکاوی پادشـاه» در ج  ،11ایـن قـدرت در اختیـار قهرمـان قصـه اسـت کـه زن را بـه تاوان
خیانـت مجـازات میکنـد و بـه اسـب مبـدل میسـازد .در این قصه چنین آمدهاسـت :یک شـب
بـه خانـهی همسـر دومـم رفتم بـدون آنکه به او خبـر دهم و چون داخل شـدم ،دیـدم که مردی
غریبـه در خانـهی مـن اسـت .با عصبانیت چوبی برداشـتم و او را در خواب به هالکت رسـاندم .در
ایـن موقـع من با ناراحتـی وردی خواندم و زنم را به اسـبی الغر تبدیل کردم (همـان.)611 :1389 ،
یـا قصـهی «سـه بـرادر ( »)4از ج  :4اسـب به زبان آمد و گفت :ما سـه خواهر هسـتیم در بند
سـه برادر که یکی از آنها همین بود که کشـتی (همان .)372 :1385 ،در این داسـتان دیو دختران
را ربـوده و آنهـا را بـه پیکر اسـب درآورده اسـت .طلسـم دختران نیز زمانی میشـکند کـه دیو از
بیـن برود؛ این امر به دسـت قهرمان داسـتان تحقـق مییابد.
1ـ2ـ8ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ اژدها» و «اژدها ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ اژدها» و «اژدها ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو در مجموعه کتاب
موردنظر  3بار تکرار شـده اسـت.
از جملـه در داسـتان «درویـش و اژدهـای هفـت سـر» :دختـر بـه پدرش گفت که شـوهرش
کلید دار بهشـت و جهنم اسـت و اژدها نیسـت .بعد جلوی چشـمان پدرش وردی خواند و ناگهان
جوانـی رعنـا و بلند باال حاضر شـد (همـان .)500 :1382 ،پیـش از این در پیکرگردانی انسـان ـ مار
نیز مشـابه این داسـتان مشاهده شـده بود.
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1ـ2ـ6ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ میمون» و «میمون ـ انسان»
پیکرگردانی «انسان ـ میمون» و «میمون ـ انسان» در متن پیشین  5بار تکرار شدهاست.
در قصـهی «درخـت سـحرآمیز» از ج  5فرهنگ افسـانههای مردم ایران ،هیزم شـکن به جرم
قطـع کـردن درختـان مجـازات و از سـوی جادوگـر بـه بوزینه مبدل میشـود :جادوگـر بزرگ به
هیـزم شـکن گفـت :امـا تو ای هیزم شـکن همیـن االن تو را بـه صورت یـک بوزینه درمـیآورم.
یـک لحظـه بعد یـک بوزینهی بزرگـی روی درختهـا میپریـد (همـان 436 :1382 ،و .)437
یـا قصـهی «چشـمه جـادو» از ج  :18دختـر از دیـو خواسـت که بـرادرش را به قتل برسـاند.
دیـو خـود را بـه برادر زنش رسـاند و بر آن شـد کـه او را نابـود کند ،اما دلش سـوخت پس وردی
خوانـد و دوبـاره بـه شـکل بوزینـهاش درآورد  ...دایهی دختر ،بوزینه را بـه گرمابه برد و هفت لگن
آب کنـار هـم قـرار داد .دایـه بـه هـر یـک از لگنهـا وردی خواند و بر سـر شـاهزاده ریخـت و در
لگـن آخـر بود که شـاهزادهی بوزینه شـده به شـکل اولـش درآمـد (همـان 218 :1384 ،و  .)219در
ایـن داسـتان دیـو از روی شـفقت و دلسـوزی بـه جای قتـل پسـر ،او را به بوزینه مبـدل میکند.
در ادامـهی قصـه ،افسـونزدایی نیز به وسـیلهی آب صـورت میگیرد.

1ـ2ـ11ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ گوسفند» و «گوسفند ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ گوسـفند» و «گوسفند ـ انسـان» در قالب طلسم یا جادو از صورتهای
پیکرگردانی انسـان ـ حیوان اسـت و در اثر ذکر شـده  3بار تکرار شدهاسـت.
در قصـهی «نـاردان خاتـون» در ج  ،15پیکرگردانـی با هـدف مجازات صـورت میگیرد .گیاه
و سـبزی کـه از بـدن دیـو روییـده اسـت خاصیـت جادویی دارد و سـبب میشـود که مـردان به
گوسـفند تبدیـل شـوند .در این قصه چنین آمدهاسـت :از گوشـتها و اسـتخوانهای دیـو گیاه و
سـبزی زیـادی روییـد .روزی ناردان خاتون سـبزیها را چید و با آن آش پخـت .برادرها با خوردن
آش ،گوسـفند شـدند  ...پیرمـرد گفـت :من این گوسـفندها را کتک میزنم .تـو اگر بتوانی تحمل
کنـی و رویـت را بـر نگردانـی اینها آدم خواهند شـد ،اما اگـر نتوانی تحمل کنی هیـچ وقت آدم
نمیشـوند .پیرمـرد بـا عصایش شـروع بـه زدن گوسـفندها کرد .نـاردان خاتون نتوانسـت تحمل
کند و تنها چهار برادر او آدم شـدند و سـه برادر دیگر همچنان گوسـفند ماندند (همان 23 :و .)24
ایـن بـار ترکـهی جادویـی طلسـم را از بین نمیبرد ،بلکه کتـک زدن با عصا ـ کـه از جنس چوب
اسـت ـ عامل افسـون زدایی به شـمار میرود.
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1ـ2ـ10ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ خرس» و «خرس ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ خـرس» و «خـرس ـ انسـان» فقـط در قالـب طلسـم یـا جـادو دیده
میشـود .در قصههـای بررسـی شـده ایـن بنمایـه  3بـار تکـرار شدهاسـت؛ از جملـه قصـهی
«وصیـت تاجـر باشـی» در ج  15کـه در آن چنیـن آمدهاسـت:
پسـر سـیبی از درخـت کنـد و خـورد .یـک دفعه خـورد به زمیـن و چرخی خورد و شـد یک
خـرس درسـت و حسـابی .خـرس هفـت شـب و هفـت روز دیگـر رفت تا رسـید به یـک درخت
گالبـی .پـس شـروع کـرد بـه خـوردن .یـک دفعه خـورد به زمیـن و چرخی خـورد و شـد همان
پسـری کـه بـود (همـان 597 :1383 ،و  .)598در ایـن قصـه میوههـای اسـرارامیز عامل طلسـم و در
عیـن حـال عامل اصلی طلسـم زدایی به شـمار مـیرود.
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1ـ2ـ9ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ قورباغه» و «قورباغه ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ قورباغـه» و «قورباغـه ـ انسـان» در قالـب طلسـم یـا جـادو در متـن
پیشـین  3بـار تکـرار شدهاسـت.
در بسـیاری از قصههـا اعمـال معکـوس در شکسـتن طلسـم نقـش مهمـی دارد کـه معموالً
قهرمـان داسـتان بـه راهنمایـی یک حیوان پـریزاد یا انسـان دیگـر از آن عمل آگاه میشـود؛ از
جملـه قصـهی «اندرزهـای حکیمانـه» در ج  1کـه در آن« :وقتـی احمد به خود آمد دیـد در اتاق
وسـیع و روشـنی دختر بسیار زیبایی نشسـته و در گوشـهی دیگر قورباغهی زشتی چمباتمه زده
اسـت .جـوان رو بـه احمـد کـرد و گفت :بگو کـدام یک زیباتر اسـت .اگـر جواب غلط بدهی سـر
از تنـت جـدا میکنـم .احمـد اندرز ارباب سـابق به یـادش آمد و گفـت :زیباتر آن کس اسـت که
دل بخواهـد .ناگهـان صدایـی برخاسـت و قورباغه بدل به دختر بسـیار زیبایی شـد( ».درویشـیان و
خندان .)262 :1387 ،در این داسـتان پسـر طبق راهنمایی ارباب ،قورباغه را از نظر زیبایی بر دختر
مقـدم میدانـد و طلسـم شکسـته و قورباغه به دختـر زیبایی مبدل میشـود.
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1ـ2ـ13ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ روباه» و «روباه ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ روباه» و «روباه ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو بسـامدی اندک دارد
و در فرهنـگ افسـانههای مـردم ایـران  2بـار تکـرار شدهاسـت .از جملـه قصهی «نارنـج طالیی و
طوطـی بال قرمـز» در ج  15که در آن:
دالـو گفـت :پسـر پادشـاه را من طلسـم کـردهام و اآلن تـوی جلد روباهی اسـت کـه ُدمش از
ُدم تمـام روباههـای دیگـر بلندتـر اسـت .وقتـی روبـاه دم دراز را پیدا کردی سـرش را ُببر تا پسـر
پادشـاه از جلـدش درآیـد! پسـر رفت و گشـت و روبـاه دم دراز را پیدا کرد .سـرش را برید و پسـر
پادشـاه از جلدش درآمد (همان .)39 :1383 ،در این داسـتان شـاهزاده به وسـیلهی طلسـم به روباه
تبدیـل میشـود و تنها راه شکسـتن این طلسـم سـر بریدن روباه اسـت .نکتهی جالـب این قصه
ویژگـی خـاص روبـاه ـ ُدم بلنـد ـ اسـت که او را از سـایر روباهها متمایز میسـازد.

1ـ2ـ14ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ گوزن» و «گوزن ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ گـوزن» و «گـوزن ـ انسـان» فقـط در قالـب طلسـم یـا جـادو دیـده
میشـود و در متـن ذکـر شـده  1بـار دیـده میشـود.
در قصـهی «گـوزن کوچولـو یا گوزنـک» از ج  12که در آن چنین میخوانیـم :خواهر گفت :از
ایـن رود آب نخـور که گوزن میشـوی ،اما پسـر از آن آب خورد و گوزن شـد (همـان.)582 :1389 ،
در این قصه ،آب سـحرآمیز عامل جادو به شـمار میرود.

1ـ2ـ15ـ طلسم یا جادوی انسان ــ گربه
پیکرگردانی انسان ــ گربه در قالب طلسم یا جادو در متن پیشین  1بار مشاهده شدهاست.
گاه پیکرگردانـی پاسـخی در برابـر خیانـت همسـر به شـوهر اسـت .در این حالت مـرد با در
اختیـار داشـتن عصایـی جادویـی یـا بـا خوانـدن ورد ،زن را بـه حیوان مبـدل میکنـد .از جمله
قصـهی «سـه کبوتـر یا راز دل صنوبـر» در ج  18کـه در آن« :روی دیواری یک قفـس آویزان بود
و تـوی آن بلبلـی الغـر و افسـرده بـود .آن بلبل ،همـان ُگل یا به عبـارت دیگر صنوبـر بود که هر
بـار او را بـا عصـای خـود مـیزد و هر زمان به شـکل گربه یا سـگ در مـیآورد و حـاال به صورت
بلبـل درآورده و تـوی قفس کرده بـود( ».همـان.)439 :1384 ،
1ـ2ـ16ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ ماهی» و «ماهی ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ ماهی» و «ماهی ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو تنها در یک مورد
از قصههـای فرهنگ افسـانههای مردم ایران ذکر شدهاسـت.
از جملـه قصـهی «مـرد ماهیگیـر» در ج  13کـه در آن« :دسـت انداخـت گریبان مـرا گرفت.
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1ـ2ـ12ـ طلسم یا جادوی «انسان ـ گرگ» و «گرگ ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ گرگ» و «گرگ ـ انسـان» در قالب طلسـم یا جادو از بسـامدی اندک
و در مجموعـه کتـاب موردنظر  2بار تکرار شدهاسـت.
از جملـه «داسـتان خسـرو دیـو زاد» در ج  4کـه در آن« :زن جادو از خواب بیدار شـد و ملک
جمشـید را به صورت یک گرگ و مهرانگیز را به شـکل روباه درآورد( ».درویشـیان و خندان:1381 ،
 .)335زن جـادو از روی خشـم پسـر را بـه گـرگ و دختر را به روباه مبدل میسـازد.

1ـ3ـ بررســی تجســد «انســان ـ حیــوان» و «حیــوان ـ انســان» در فرهنــگ

یکـی از اساسـیترین آرزوهـای انسـانی از ابتدا تاکنـون ،میل به جاودانگی اسـت ،همین میل
بـه جاودانگـی سـبب شـده تا انسـان آرامـش خـود را در دنیای برسـاختهی ذهن خود جسـتجو
کنـد و بقـا و تـداوم حیـات خـود را در کالبـدی دیگـر یابـد .در ایـن حالـت ،موجود زنـده پس از
مـرگ بـه پیکـری دیگر مبدل میشـود .حیات انسـانی که بـه طرز فجیـع پایان گرفتهاسـت ،در
گیـاه ،حیـوان و  ...ادامـه مییابـد .ایـن گیـاه و جانـور اگـر از بین بـرود ،بـه نوبهی خـود جانور یا
گیـاه دیگـری بـه بـار میآورد که سـرانجام شـکل انسـانی خواهـد یافت .اسـتلزامات نظـری این
ً
کاملا خاتمـه یابد تـا همهی
افسـانهها را چنیـن خالصـه میتـوان کـرد :زندگانـی انسـان بایـد
امکانـات خالقیـت یـا تجلیـش پایـان گیرند؛ امـا اگر ناگهان بـر اثر وقـوع فاجعه ،قتل و پیشـامد
مرگبـاری گسـیخته شـود ،میکوشـد تـا بـه شـکلی دیگر بـه صـورت گیـاه و میـوه و گل ،ادامه
یابـد( ».الیـاده 287 :1389 ،و .)288
تجسـد یکـی دیگـر از صورتهای پیکرگردانی «انسـان ـ حیوان» و «حیوان ـ انسـان» اسـت
کـه در فرهنـگ افسـانههای مردم ایران بسـامدی اندک دارد .در  1987قصهی بررسـی شـده ،این
بنمایه  9بار تکرار شـد ه که بر مبنای بسـامد بدین صورت اسـت :تجسـد انسـان ـ گاو ،انسـان ـ
آهو ،انسـان ـ گربه ،انسـان ـ کرهی دریایی ،انسـان ـ شـتر ،انسـان ـ ماهی و انسـان ـ مار.

1ـ3ـ1ـ تجسد «انسان ـ گاو» و «گاو ـ انسان»
پیکرگردانی «انسـان ـ گاو» و «گاو ـ انسـان» در قالب تجسـد در مجموعه کتاب موردنظر 2
بـار تکـرار شدهاسـت .از جمله قصهی «آدمی گرگ صـورت» در ج  1که در آن چنین آمدهاسـت:
ملا گفـت آن گاو نـر که در علفزار سرسـبز و خرم دیدید مرد ثروتمندی اسـت که همیشـه
فکـر میکند که :ای وای پولهایم در دسـت دیگران اسـت (درویشـیان و خنـدان .)66 :1387 ،در این
داسـتان مـرد ثروتمندی که شـبانه روز در اندیشـه مال اسـت پـس از مرگ در قالـب گاو نر دیده
میشـود .در داسـتانی دیگـر ،مـردی گاو مـرده را بـه خـاک میسـپارد و پـس از آن گاو در قالب
انسـان تجسـد مییابـد و به مرد کمـک میکند.
همچنیـن در داسـتان «فیـروز» از ج « :9ببـراز وقتی به نزدیکی جوان رسـید ،از او شـنید که
گفـت :مـن فیـروزم ،همـان کلّهی گاوی که بر سـر چوب آویزان بـود و آن را از چـوب برگرفتید و
شسـتید و به خـاک دادید( ».همـان.)508 :۱۳۸۷ ،
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یکـی دیگـر کاسـهی آبـی را که به آن افسـون خوانده بودنـد به من ریخت از کمر تا انگشـت پایم
سـنگ شـد .بعـد ریختند تا میخـوردم کتکم زدنـد و یک کاسـهی آب پر کردند چهـار نفری به
آن افسـون خواندنـد و بـا روغن سـبزی جوشـاندند ،پاشـیدند به اطـراف که یک دفعه شـهر دریا
شـد و آدمها هم به شـکل ماهی!» (درویشـیان و خندان .)475 :1382 ،در این داسـتان نیز آب عامل
طلسـم بـه شـمار میرود با ایـن تفاوت که با روغن سـبزی آمیخته میشـود و پس از جوشـاندن
و ریختـن آن بـر انسـانها ،آنهـا را به ماهی مبدل میسـازد.
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تجسد «انسان ـ کرهی دریایی» و «کرهی دریایی ـ انسان»
1ـ3ـ3ـ
ّ
پیکرگردانی «انسـان ـ کرهی دریایی» و «کرهی دریایی ـ انسـان» فقط در قالب تجسـد دیده
میشـود و در ایـن اثر  1بار تکرار شدهاسـت.
در قصـهی «بلبـل خیـارک» از ج  1کـه در آن چنین میخوانیم :پیرزن میگوید :پسـر ،دختر
را روی درخـت گردو مینشـاند .یک دختر کولی سـر میرسـد و او را در اسـتخر غـرق میکند .از
اسـتخر کـرهی دریایی بیـرون میآید (همـان .)394 :1387 ،دختر پس از مـرگ مظلومانه در هیأت
کرهی دریایی تجسـم مییابد.

1ـ3ـ4ـ تجسد «انسان ـ ماهی» و «ماهی ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ ماهـی» و «ماهـی ـ انسـان» تنهـا در یـک مورد از قصههـای فرهنگ
افسـانههای مـردم ایـران ذکـر شدهاسـت .از جملـه قصـهی «گل علـی و ماهی قرمـز» در ج :12
دیـو دختـر همچنـان کـه به موهـای پریدخت دسـت میکشـید ،ناگهـان او را هـل داد و از
درخـت پاییـن انداخـت .پری دخـت درون آب افتاد و به شـکل ماهی قرمز زیبایـی درآمد (همان،
 .)371 :1389در ایـن حالـت نیـز دختـر پـس از غـرق شـدن و بـه نوعـی پس از مرگ به سـیمای
ماهی دیده میشـود.
1ـ3ـ5ـ تجسد «انسان ــ گربه»
پیکرگردانی انسـان ـ گربه در قالب تجسـد در مجموعه کتاب موردنظر  1بار تکرار شدهاسـت
و بـه صـورت یـک طرفـه دیده میشـود؛ بدیـن صورت کـه پیکرگردانی تنهـا از هیأت انسـانی به
حیوانی صـورت میگیرد.
از جملـه قصـهی «هفـت بـرادران  »4در ج  16که در آن چنین میخوانیم« :سـگها به دختر
[کـه خواهـر دیوزاد پسـر بود] حملـه بردند و چنانـش خوردند که تنها یک قطـره از خونش روی
برگـی ریخـت .مـرد بـرگ را در جیـب نهـاد و راه افتاد .وسـط راه متوجه شـد که انگار کسـی به
پهلویـش مشـت میزنـد ،پس دسـتی به جیبـش زد .گربهای توی جیبـش بود .گربـه را از جیب
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1ـ3ـ2ـ تجسد «انسان ـ آهو» و «آهو ـ انسان»
پیکرگردانـی «انسـان ـ آهـو» و «آهـو ـ انسـان» در قالـب تجسـد بسـیار انـدک اسـت؛ در
قصههـای عامیانـهی ایـران تنهـا یـک صـورت از ایـن پیکرگردانـی دیـده میشـود.
سرشـت و خصلتـی کـه انسـان از آن بهرهمند اسـت ،نـوع حیوانـی را که در قالب آن تجسـد
مییابـد ،رقـم میزنـد؛ قصـهی فـوق نیز نمونـهی بارز این پنـدار اسـت .در این حالـت دختر زیبا
مظلومانـه بـه قتل میرسـد و پس از مرگ نیـز در قالب آهو که خود نمـادی از زیباترین حیوانات
اسـت ،تجسـد مییابـد .ایـن قصه عبارت اسـت از داسـتان «خون بـرف» از ج  4کـه در آن چنین
آمدهاسـت :دختـر خونگیـر گفـت :سـرت را بگـذار روی پـای من و بخواب .دختر سـر بـه زانوی
او گذاشـت .دختـر خونگیـر بـا تیـغ مخصـوص خـون گیـریاش سـر او را گـرد تـا گـرد برید و
جسـدش را گوشـهای پنهـان کـرد .بعـد لباس دختـر خونبرف را پوشـید و جـای او روی درخت
نشسـت .اندکـی بعـد دختـر خونبرف که به قتل رسـیده بود به شـکل آهویـی درآمد (درویشـیان
و خنـدان.)430 :1381 ،

بیـرون آورد و بـه سـگها گفـت :این خواهر از من دسـت بردار نیسـت ،چنانـش بخورید که یک
قطـره خونـش بـه زمیـن نریـزد( ».درویشـیان و خنـدان 119 :1383 ،و  .)120در ایـن داسـتان دختر
دیـوزاد بـه قتـل میرسـد ،اما پـس از مرگ بـه صورت گربه تجسـد مییابـد .جالب اسـت که در
بسـیاری از مناطـق ایـن بـاور وجود دارد که نباید به گربهها به ویژه در شـب آسـیب رسـاند؛ زیرا
بسـیاری از آنهـا اجنـه و دیوهایی هسـتند که شـبها بدین هیأت دیده میشـوند.
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1ـ3ـ7ـ تجسد «انسان ــ مار»
پیکرگردانی انسـان ـ مار در قالب تجسـد از کمترین بسـامد برخوردار اسـت و در قصهها تنها
 1بـار بـدان پرداختـه میشـود .در ایـن قصـه نیـز پیکرگردانی یک طرفه با تبدیل شـدن انسـان
بـه مار دیده میشـود.
در قصهی «چشـم انسـان» از ج  18که در آن چنین آمدهاسـت :من در دنیا خواهری داشـتم
که جوانی را دوسـت داشـت ،اما نگذاشـتم با هم عروسـی کنند و همیشـه به او زخم زبان میزدم
تـا ایـن کـه خواهـرم از غصه خـودش را کشـت .من هم چنـدی بعد به قضـای الهی مـردم .حاال
ایـن مـار سـیاه روح خواهرم اسـت که هر شـب به حکم خدا میآیـد و زبانم را به تقـاص آن زخم
زبانهـا گاز میگیـرد و مـیرود( ».همـان .)212 :1384 ،در ایـن قصـه دختـر در قالـب مار تجسـد
مییابـد و بـا مـرگ برادر و رفتـن او به دنیایـی دیگر بر او ظاهر میشـود.
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1ـ3ـ6ـ تجسد «انسان ــ شتر»
ایـن صـورت از پیکرگردانـی در متن پیشـین فقـط  1بار تکرار شـد ه و همانند مورد پیشـین
بـه صـورت یـک طرفه اسـت .در قصـهی «تقدیـر» از ج  3چنین آمدهاسـت:
«آن شـتر هـم آدم مـالداری اسـت که هر چـه جمع میکنـد ،نمیخـورد و درنهایت موجود
بدبختـی اسـت( ».همان .)99 :1387 ،انسـان خسـیس پس از مرگ سـیمایی حیوانـی مییابد و در
ایـن قصه روح او به کالبد شـتر وارد میشـود.

جدول :1فراوانی بسامد تغییرهیأت ،طلسم و تجسد در پیکرگردانی «انسان ـ حیوان» و «حیوان ـ انسان»
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پیکرگردانی انسان ـ حیوان

تغییرهیأت

طلسم یا جادو

تجسد
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نتیجهگیری
پیکرگردانـی «انسـان ـ حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» یکـی از پربسـامدترین بنمایههـای
پیکرگردانـی در قصههـای عامیانـهی ایـران بـه شـمار مـیرود که به سـه صـورت تغییـر هیأت،
تجسـد دیـده میشـود .در ایـن قصههـا تغییر هیـأت بـا  118بار از بیشـترین
طلسـم یـا جـادو و ّ
بسـامد برخـوردار اسـت و بـه ترتیب به صـورت تغییر هیأت انسـان ـ مار ،انسـان ـ آهو ،انسـان ـ
اسـب ،انسـان ـ خر ،انسـان ـ ماهی ،انسـان ـ گرگ ،انسان ـ خروس ،انسـان ـ مرغ ،انسان ـ سگ،
انسـان ـ اژدها ،انسـان ـ شـتر ،انسـان ـ قوچ ،انسـان ـ روباه ،انسـان ـ شغال ،انسـان ـ گاو ،انسان ـ
مـوش ،انسـان ـ گوسـفند ،انسـان ـ قورباغـه ،انسـان ـ نهنگ و انسـان ـ گراز دیده میشـود.
طلسـم یـا جـادو  82بـار در قصهها ذکر شـده و بـه ترتیب از نظر بسـامد به صـورت زیر دیده
میشـود :طلسـم یـا جـادوی انسـان ـ خر ،انسـان ـ آهو ،انسـان ـ سـگ ،انسـان ـ گاو ،انسـان ـ
مار ،انسـان ـ میمون ،انسـان ـ اسـب ،انسـان ـ اژدها ،انسـان ـ قورباغه ،انسـان ـ خرس ،انسـان ـ
گوسـفند ،انسـان ـ گرگ ،انسـان ـ روباه ،انسـان ـ گربه ،انسـان ـ ماهی و انسـان ـ گوزن.
تجسـد نیز با  9مورد ،کمترین بسـامد را دارد و به صورت تجسـد انسـان ـ گاو ،انسـان ـ آهو،
انسـان ـ ماهی ،انسـان ـ گربه ،انسـان ـ شـتر و انسـان ـ مار دیده میشود.
در حالـت تغییرهیـأت فـرد بـرای کمک به قهرمان داسـتان ،وصلت با پسـر یا دختر ،کسـب
مـال و ثـروت ،از بین بردن دشـمن ،جذب قهرمان داسـتان ،جبران نیکی قهرمان ،گریز از دسـت
تعقیـب کننـده یـا دشـمن ،گریـز از غـم و انـدوه ،پنهان کـردن هویـت و  ...بـه صـورت ارادی به
پیکرگردانـی میپـردازد .در بسـیاری از داسـتانهای تغییـر هیـأت ،پیکرگردانی به صـورت مکرر
دیـده میشـود و فـردی کـه از ایـن قدرت برخوردار اسـت ـ چـه قهرمان و چه ضـد قهرمان ـ پی
در پـی بـه هیأتهـای متفاوت دیده میشـود.
در فرهنـگ افسـانههای ایـران ،اغلـب قـدرت طلسـم و جـادو در اختیـار ضـد قهرمـان یـا
شـخصیت منفـی داسـتان از جملـه دیـو ،پـری ،جادوگـر و  ...اسـت و تنهـا در مـوارد اندکی این
قـدرت بـه قهرمـان واگـذار میشـود؛ نمونـهی آن زمانـی اسـت کـه زن خیانـت میکنـد و مـرد
بـا ترکـهای جادویـی بـه مجـازات او میپـردازد .در مـواردی قهرمان داسـتان خود را نادان نشـان
میدهـد تـا فـن طلسـم را از اسـتاد یاد بگیـرد ،یا با دسـت یافتن به کتـاب جـادو و مطالعهی آن
بـا نحـوهی طلسـم کردن آشـنا میشـود .در فرهنگ افسـانههای ایران طلسـم و جادو بـا اهدافی
نظیـر مجـازات کـردن ،بـه تصـرف درآوردن قهرمان دختر داسـتان و وصلت با او ـ کـه این امر در
دو قالـب طلسـم کـردن خـود دختـر یا نامـزد او دیده میشـود ـ حسـادت بـه قهرمان داسـتان،
فریـب دادن دیگـران ،شـفقت و دلسـوزی و  ...همراه اسـت.
در حالـت تجسـد ،فـرد پس از مـرگ در قالب حیوان بـه زندگی خود ادامه میدهد .سرشـت
اصلـی فـرد ،نـوع حیوانـی را کـه در قالـب آن تجسـد مییابـد ،تعییـن میکنـد .در اکثـر قصهها
تجسـد بـه ویژ ه تجسـدهایی کـه برمبنای قتـل مظلومانـهی دختر داسـتان صورت میگیـرد ،با
هـدف برملا سـاختن راز قتـل و رسـوا کـردن قاتل همـراه میباشـد .در برخی موارد نیز تجسـد
بـرای جبـران نیکـی قهرمـان ،یاری رسـاندن بدو ،مجـازات و  ...صـورت میگیرد.
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Abstract
One of the most common Motifs in Iranian folk tales is the Metamorphosis of “human  ـanimal” and “animals  ـhuman” seen in three ways: shapeshifting,Bewitchment or Enchantment and Reincarnation.
In the shape- shifting motifs such as marriage, compensation for the
goodness of the hero, gaining wealth, destroying the enemy, attracting the
hero, escape from the enemy, escape from pain, hiding the identity and so
on can be seen . Bewitchment or Enchantment are also accomplished with
goals such as punishing, capturing the hero of the story girl marrying her,
jealousy toward the hero of the story, deceiving others, passion and compassion. The Reincarnation is also aimed at revealing the secret of murder and
scandalizing the murderer and, in some cases, also to compensate the hero,
help, punish, and so forth.
This article attempts to investigate the Metamorphosis forms of shapeshifting, Bewitchment or Enchantment and Reincarnation in the myths of
the Iranian people, in order to study the importance of preserving and studying the culture of folk tales, which is the most important platform for manifestation of ideas. Mythology is to be emphasized.
The study has found out that shape- shifting with 118 cases, Bewitchment
or Enchantment with 82 cases and Reincarnation with 9 cases have the most
frequencies.
Keywords: tales of the Iranian people, Metamorphosis, shape- shifting,
Bewitchment or Enchantment, Reincarnation, animal.
1. Assistant Professor, Persian Language and Literature, Hormozgan University.
2. Ph.D. Student, Persian Language and Literature, Hormozgan University.
3. Ph.D. Student, Persian Language and Literature, Kerman Azad University.

96  بهار و تابستان/ 13  شماره/ پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

Downloaded from rdch.ir at 23:06 +0430 on Wednesday July 18th 2018

A study of various types of Metamorphosis of “human  ـanimals”
and “animal  ـhuman” in the myths of the Iranian people

134

