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Literature review  

Several studies have been done in Iran and Russia regarding 

metamorphosis in the stories; the pros and cons of the 

“metamorphosis” by Rastegar Fasayi are analyzed in a review and 

critique of “Metamorphosis in Mythology”. (Qobadi, 2013, pp. 57-

82); Different types of transmutation in the stories of Javaher Al-

Asmar are analyzed in “The Study of Metamorphosis’ function in Al-

Sughri’s Śukasaptati (Javaher Al-Asmar) Folk Legends”. Werewolf 

metamorphosis is also investigated in “The mythical structure of the 

epic’s metamorphosis” (Kolomakina and Trubetskoy, 2019, p. 48). 

However, no research has been done regarding a comparison of 

metamorphosis in Nart-nameh and One Thousand and One Nights. 

 

Discussion 

Metamorphosis is clearly observed in Nart-nameh and One thousand 

and One nights. The metamorphosis’s footprints can be seen in the 

legendary psychological studies and also in the studies about mental 

diseases. Freud did some of his studies in the field of legends and 
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folklore myths. “Freud believes that fairytales in many forms conveys 

to the child that fighting against life’s problems is inevitable, and this 

battle is an intuitive and natural part of the human’s life. He believes 

that myth is a dream the narration of which has been done in 

generations and consequently generalized. Dream is a reflection of the 

unfulfilled personal desires, and legendary stories are the products of 

folklore gone wishes” (Hosseini and Shakibi, 2015). 

 

Human’s transmutation into animal 

The external form of the hero in the story changes in this form of 

metamorphosis and the human transmutes into an animal suddenly. 

Sometimes the person’s behavior changes and the evil character of the 

story appears as a righteous and charitable person to reach his wills, or 

trick other characters to harm the hero of the story.  

 

Human’s transmutation into objects and other phenomena 

Transmutation of a human into objects is seen in One Thousand and 

One Nights. In the story of “the landlord’s daughter and her two 

dogs”, when the sisters arrive to the town, they see that citizens have 

been turned into stones by the anger of God. 

"Then, we went to the town and saw that people had been all turned 

into black stones, and their gold and silver and other goods were still 

there (Tasuji, 2016, p.58). 

Burats of Nart plan to invite the old Urizmag to a celebration and 

then kill him in the story of “how Batraz saved Urizmag”. Shatana 

advises Urizmag to leave her silk scarf on the ground:  

 

Urizmag <…> felt dizzy. “it’s time to behead our old bull”. He 

heard in the very moment. Burafarnig told this to young Burats. 

Urizmag immediately understood about whom they were talking 

and he knew it was the beginning of his end. He dropped the silk 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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scarf on the ground. The silk scarf instantly turned into Shatana 

(Nart-Nameh, 2020, p. 215). 
 

Transmutation of animals and demons into humans 

In this case, the hero of story needs an intellectual help and animals 

show up in the form of humans. But sometimes human transmutes 

into human to harm the character. Many cases of this kind of 

transmutation are observed in One Thousand and One nights. 

Sometimes, people turn into animals after a curse, and then become 

humans via saying a prayer or an epode. 

Multi-transmutation: 

Multiple changes can be seen in this kind of transmutation; 

sometimes, a demon turns into an animal and the other time, it 

changes into another animal and may turn into human in the end. 

These types are seen in One Thousand and One Nights and Nart-

nameh. 

Conclusion 

The metamorphosis of human into animal, animal into human, gods 

into human, human into phenomena and objects, human into human, 

and also humans into demons are observed in Nart-Nameh and One 

Thousand and One Nights. Metamorphosis increases the mythical and 

sentimental aspects of text and it is a reflection of human being’s 

desires and shows the bound between his fantasies and the real world. 

Maybe metamorphosis is the easiest way to solve the problems by 

reaching out to the metaphysical things; the metamorphosis of animal 

into human appears and helps the hero when needing intellection, and 

sometimes human transmutes into a strong animal to solve a problem 

when a greater force is needed. Studying different texts with this 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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approach shows the intercultural relations and liquidity of myths 

among the nations of different regions.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0044 مهر و آبان، 04، شمـارة 9 سال

 ترویجی ۀمقال

 
 شبهزارویکو  نامهنارتپیکرگردانی در 

 

 2، محمدرضا حاجی آقابابایی1مریم مرادی
 

 (01/40/0044پذیرش:  22/02/0999)دریافت: 

 

 چکیده

با عنوان پیکرگردانی بررسی  های داستان از مسائلی است که در متون ادبیشخصیت دگرگونی

افزاید و بازتاب آرزوهای انگیزی آن میپیکرگردانی بر جنبۀ رازآلودگی متن و خیال شود.می

به ای از پیوند تخیل با جهان واقع است و زاییدة نیاز آدمیان به برتری یافتن نسبت، جلوهآدمیان

این موضوع در ادبیات ملل مختلف  به اینکهباتوجههاست. ها و موجودات و پدیدهدیگر انسان

ها فرهنگی میان ملتیافتن از مشترکات تواند به آگاهی میشود، بررسی این موضوع می دیده

در پژوهش آید. شمار ای مناسب برای مطالعۀ پیوندهای ادبی و فرهنگی بهزمینهکمک کند و 

توصیفی ـ تحلیلی مطالعه  صورتبه شبهزارویکو  نامهنارتحاضر، انواع پیکرگردانی در 

منطقۀ و قهرمانان  نارتهای قوم هایی است دربارة دالوریمجموعه افسانه نامهنارت است.شده 

مسیح پیش از میالد ة دوم به هزارها این افسانهقدمت ه. دریای سیا شمالی و سواحل قفقاز

 ها دربارةافسانهین ااست.  از نسلی به نسل دیگر نقل شده صورت شفاهیکه بهگردد بازمی
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به رساندن  ، یاریشروران عشق به سرزمین مادری، مبارزه با همچون زندگی مموضوعات مه

های شرقی است که های افسانهترین نمونهنیز از برجسته شبهزارویک... است. و  ناتوانان

پیکرگردانی در باتوجه به وجود  .رودشمار میهای هندی، عربی و ایرانی بهای از افسانهآمیزه

 است. هردو اثر، در این پژوهش، مشترکات و اختالفات این دو کتاب از این منظر بررسی شده

 ، پیکرگردانی، ادبیات عامه.شبهزارویک، نامهنارت های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1

های حماسی و همچنین ادبیات عامه ویژه در داستانیکی از مسائلی که در ادبیات، به

. در ادبیات های داستان استهای ظاهری و جسمانی شخصیتود دگرگونیشدیده می

های گوناگونی رخ . این تغییرات به شیوهاندگذاری کردهنام 0را پیکرگردانی این مفهوم

آید و گاهی حیوانات یا اشیا و دیگر ها پدید میدهد. گاهی این تغییرات در انسانمی

 2در زبان روسی واژة پیکرگردانیشوند. می ها دچار تغییر دگرگونی ظاهریپدیده

 ,.Ofchinikova et al)آمده است  «و متامورفوز یمسخ، استحاله، دگرگون»ای معنهب

2012, p. 393) ند امعنا کرده «یسیدگرد»به . همچنین این واژه را(Vaskanian, 2012, 

p. 394 .)؛ نخست ده استبه دو گونه معنا شنیز این واژه  گانهیفرهنگ واژگان ب در

ق و معنای دوم آن کامل و مطل یدگرگون ل،یتبد یمعناهب 9یونانای یبرگرفته از واژه

 رییکه اغلب به تغ گریشکل دجانوران به یشکل پس از تولد برخ ایمرحله  کی لیتبد»

قورباغه به قورباغه بچه یسیانجامد، مانند دگردیفاحش ساختار موجود رو به رشد م

 لیمانند تبد اهانیها در گکارکرد ارگان رییتغ ،هریشفبه  نهیکرم یسیو دگرد لیبالغ، تبد

 (.Spirkin, 1984, p. 306)« ازیجوانه به پ لیتبد ،یسطح شهیر ایبه تجه  شهیر

منطقۀ و قهرمانان  نارتهای قوم هایی است دربارة دالوریمجموعه افسانه نامهنارت

است و نامعلوم  هاتاریخی این داستان هایهریش. دریای سیاه شمالی و سواحل قفقاز
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از  صورت شفاهیکه بهگردد بازمیمسیح پیش از میالد ة دوم به هزارها ظاهراً آنقدمت 

محتوای این است. گونه پیدا کرده و ماهیتی افسانه نسلی به نسل دیگر نقل شده است

عالقه به کار و ادری، عشق به سرزمین م ازجملهزندگی  مموضوعات مه ها دربارةافسانه

، ناتوانانبه رساندن  ، یاریها و شرورانبدیدر مبارزه با قهرمانان باکی ، بیپیشه

استحکام ، زیرکی و فراست در لحظات سخت و هاو مقاومت در جنگایستادگی 

توان این اثر را درمجموع میناپذیری در عرصۀ جنگ و ... است. شخصیت و غلبه

شمار آورد که در آن زندگی و فرهنگ ملل و افسانه و حماسه بهای از اسطوره آمیزه

ای از است و همچون هر حماسههای شمالی قفقاز به تصویر کشیده شده سرزمین

ای همچون دیوها و پریان، و تنی، مبارزة تن به تن، نمادهای افسانهعناصری چون رویین

 0توان به شورا نوگموفرا می نامهنارتهای مربوط به غیره برخوردار است. اولین نوشته

 (. 09۱ـ090 ، صص.0991های چهل قرن نوزدهم نسبت داد )مرادی، در سال

و افسانه است که  های کهن در زمینۀ قصهترین کتاباز مهم شبیکهزاروکتاب  اما

هایی نیز در دورة اسالمی شکل گرفته هایی از آن پیش از اسالم و بخشظاهراً بخش

ای است متشکل از مجموعه شبیکهزارو( 972ـ919، صص. 0911وب، )محج است

هایی مشترک میان فرهنگ ایران پیش از اسالم و پس از ها و افسانه و حکایتاسطوره

های عربی و هندی و گاهی دیگر ملل را نیز توان تأثیر فرهنگاسالم. در این کتاب می

گیرد همسرش تصمیم می خیانتسبب مشاهد کرد. کتاب دربارة پادشاهی است که به

کرد و پس از یک شب رو، هر روز با دختری ازدواج میاینزنان را ازمیان ببرد؛ از

 پادشاه، پس از ازدواج با پادشاه کشت. در این میان شهرزاد، دختر وزیردختران را می

گیرد با گفتن قصه، پادشاه را از این کار برای نجات خود و دیگر دختران تصمیم می

ای پیش گونهکرد و حکایت را بهبازدارد. او هر شب روایتی جذاب برای پادشاه نقل می
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برد که در یک شب تمام نشود و ملک مشتاق شنیدن ادامۀ حکایت باشد، بدین می

نهایت پادشاه را از کشتن دختران گوید و درد هزار و یک شب قصه میترتیب شهرزا

 کند.منصرف می

 ۀشود، بررسی و مقایسمی موضوع در ادبیات ملل مختلف دیدهکه این باتوجه به این

ای زمینهو  کندبینافرهنگی کمک یافتن از مشترکات  تواند به آگاهیمیها میان آن

در پژوهش حاضر،  آید.شمار میمناسب برای بررسی پیوندهای ادبی و فرهنگی به

بررسی قرار گرفته و سعی مورد شبهزارویکو کتاب  نامهنارتموضوع پیکرگردانی در 

 است مشترکات و افتراقات این دو کتاب در زمینۀ پیکرگردانی بررسی شود. شده

 . پیشینۀ پژوهش2

های مختلفی در ها در آثار داستانی پژوهشدربارة پیکرگردانی و دگردیسی شخصیت

 پردازیم؛ ها میادامه به معرفی این پژوهشروسیه شکل گرفته است که درایران و 

در این پژوهش، نویسنده به نقد و «: نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر»ـ 

است و نقاط ضعف و قوت این  رستگار فسایی پرداخته پیکرگردانیبررسی کتاب 

 (؛ 12ـ۱7 ، صص.0992)قبادی،  اثر را بررسی کرده است

به بیان انواع  نویسنده در این پژوهش«: جواهراالسمارهای پیکرگردانی در افسانه»ـ 

نیا )ذبیح است پرداخته جواهراالسمارهای گرفته در داستانهای صورتدگردیسی

 (؛ 94ـ70 ، صص.099۱عمران، 

در این «: های مکتوب سیستان و بلوچستانهای انسانی در افسانهانواع استحاله»ـ 

ورد وب محلی مهای مکتپژوهش نویسندگان موضوع پیکرگردانی را براساس افسانه

و گزارشی آماری در این  تحاله را از متن استخراج کردهو انواع اس بررسی قرار داده

 (؛ 29ـ0 ، صص.0991نیا و پردل، )ذبیح اندزمینه ارائه کرده
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در پژوهش یادشده، نویسنده «: پیکرگردانی در افسانۀ غنایی نل و دمن فیضی دکنی»ـ 

است و مشخص  ورد بررسی قرار دادهپیکرگردانی را براساس یک منظومۀ عاشقانه م

 شد که پیکرگردانی در این اثر بیشتر از نوع استحالۀ انسان و انسان به حیوان است

 (؛ 092ـ007 ، صص.0991نیا عمران، )ذبیح

در این پژوهش، نویسندگان «: های فارسی حماسۀ رامایاناپیکرگردانی در منظومه»ـ 

ها ی و ترجمۀ انواع دگردیسینظر بازآفرینترجمۀ موجود از رامایانا را نخست از 

 انداند و سپس به بررسی انواع پیکرگردانی در این اثر پرداختهبررسی قرار دادهمورد

 (؛ 040ـ77 ، صص.0997)سلطانی و همکاران، 

در این پژوهش، نویسندگان «: شبویکهای ترکیبی پیکرگردانی در هزارهاسطور»ـ 

 شبیکهزاروهای مدیگر را براساس داستانبا ه بحث ترکیب شدن انواع استحاله

 (؛ 099ـ90 ، صص.0990)حسینی و همکاران،  اندبررسی کرده

 کندیم بیان یاست. و ی کردهرا در پنج اثر منظوم بررس یکرگردانیپ روواین. ا. کادـ 

 توجه دانشمنداناقبال را در جلب نیشتریباستان ب ونانی یآثار ادب زیو ن کیآثار کالس

 ,Kadirova, 2019) اندبه خود اختصاص داده یکرگردانیمقوله پ یدر بررس بانیو اد

pp. 45-46 .) 

 یکرگردانیپ زیآمساختار اسطوره» ۀدر مقال یو س. ا. تروبتسکو نایب. ا. کولوماکـ 

آنی هاافتهیاند. طبق قرار داده یبررسرا مورد« گِسِر یآبا» یداستان حماس« حماسه

 کیمانند انتقال از  ییهافیموت زیاز هر چ شیب« گِسِر یآبا» یخیتار ۀدر حماس ،ها

 & Kolomakina) شودیم افتی یانهیگرگ یکرگردانیپ زیو ن گرید یبه جهان هانج

Trubetskoy, 2019, p. 48). 

و  نامهنارتپیکرگردانی در  ۀمقایس ۀگرفته پژوهشی در زمینهای صورتبا بررسی

 یافت نشد. شبهزارویک
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 . بحث و بررسی3

های داستانی به موجوداتی دیگر را اصطالحاً و استحالۀ شخصیت دگرگونی، دگردیسی

های یادشده معنا و گویند. البته باید توجه داشت که هر کدام از واژهپیکرگردانی می

ها از اصطالح پیکرگردانی سبب همسانی ماهیت آنکارکردی جداگانه دارند، اما به

ای کهن دارد و از متون د. استفاده از این شگرد در متون ادبی سابقهشواستفاده می

  کارگیری آن بود.توان شاهد بههای داستانی مدرن میاساطیری تا متن

ای و اعتقادات مذهبی و آیینی آدمیان ریشه دارد و پیکرگردانی در باورهای اسطوره

ها با شدت تمامی دورهموضوعی است که در اعماق ذهن آدمی جای گرفته است و در 

آید و حاصل و ضعف حضور داشته است؛ در متون کهن به صورتی بارزتر به چشم می

تر رنگ و بوی تمثیلی ای و باورهای مذهبی است و در دوران معاصر بیشنگاه اسطوره

 گیرد.و نمادین به خود می

شود ده میدی شبیکهزاروهای و افسانه نامهنارتاین موضوع به صورتی بارز در 

های ادامه به معرفی گونهها و افتراقاتی است که درشباهت و دارای انواع گوناگون و

 پردازیم.مختلف آن در این دو اثر می

شناسی میاحث روانسو در یکتوانیم ازوضوع پیکرگردانی را مینظری م ةحوز

ی قرار داد؛ بررسوردهای روانی مسو در مباحث مرتبط با بیماریای و ازدیگراسطوره

این  ةآید، از حوزشمار میالبته بحث مربوط به بیماری که نوعی گسست شخصیتی به

 پژوهش خارج است.

کاوان بخشی از مطالعات خود را به پژوهش در فروید، یونگ و دیگر روان

پی تحلیل حوادث و اند و از این رهگذر درتصاص دادههای عامه اخها و افسانهاسطوره

 اند. شده در این گونه آثار بودهرحرخدادهای مط
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فهماند که ه کودک میهای پریان به اشکال گوناگون بفروید بر آن است که افسانه

ناپذیر است و این پیکار جزء ذاتی و طبیعت ضد مشکالت زندگی اجتنابپیکار بر

ای هها را مانند رؤیا انعکاس کامهگردد. فروید این قصان قلمداد میهستی انس

ای دارند. از نظر او، کنندهات زیستی بشر نقش تعیینداند که در تجربیای میدهواز

ها دست به دست گشته است و افسانه رؤیایی است که روایت آن در جریان نسل

های ههای برنیامدة فردی و قصاکنش کامت یافته است. وی رؤیا را وعمومی

کند. محور افسانه، شور قلمداد میآمیز را محصول آرزوهای بر باد رفتۀ قومی افسانه

 (. 0990)حسینی و شکیبی،  جنسی و موضوع آن، روابط خانوادگی است

ها و عدم توانمندی به ناکامی توان پیکرگردانی را نوعی واکنشاز این منظر می

 شمار آورد.برابر بیگانگان یا نیروهای موجود در طبیعت بهدر

ویژه اعمال قهرمانان هدهد، بها رخ میو افسانه هااز منظر یونگ نیز آنچه در اسطوره

ناخودآگاه جمعی آدمیان  ۀشوند، ساخته و پرداخترو مییا پیشامدهایی که با آن روبه

د و سازنها آشکار میبدین گونه در اساطیر و افسانهرا است که امیدها و آرزوهای خود 

 کند.الگو یاد مییا کهن ۱تایپیونگ از آن با اصطالح آرکی

ها با آن مواجه هستیم، ها و افسانهالگوهایی که در بسیاری از اسطورهیکی از کهن

توان آن را نمادی از پیکرگردانی و تبدیل قهرمان به موجودی دیگر است که می

 ها روایت شدهشمار آورد که بدین گونه در دل افسانهآدمی به ۀنیافتآرزوهای دست

( و نامهنارت) های اوستیایی نارتداستانرز در صورتی بااست. این موضوع به

ها و افتراقاتی شباهت شود و دارای انواع گوناگون ومی دیده شبیکهزارو هایافسانه

 پردازیم.های مختلف آن میادامه به معرفی گونهاست که در
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 به حیوان . دگرگونی انسان1ـ3

این گونه از  کند.ان تغییر میشکل ظاهری قهرمان داستدر این نوع از پیکرگردانی، 

اثر درطور ناگهانی و یا ترین کاربرد را دارد. در این نوع، انسان بهپیکرگردانی، بیش

شود. گاهی این تغییرات در خلق و خوی افراد رخ ای به حیوان تبدیل میحادثه

یا فریب های خود ن برای رسیدن به خواستهمثال شخصیت شرور داستا برایدهد؛ می

ها برای آسیب رساندن به قهرمان داستان، در قالب انسانی نیکوکار و ر شخصیتدیگ

شود گاهی نیز احساسات و عواطف انسانی همسو با طبیعت می شود.خیرخواه ظاهر می

 کند. و نیروهای طبیعی برای نمایش احساسات خود استفاده می

رک میان اساطیر صورت مشتتبدیل شدن انسان به حیوانات از مواردی است که به

شود. این تبدیل شدن به حیوان و انسان یا میدیده شبهای هزارویکافسانهو  نامهنارت

برد اهدافش صورت گرفته است و یا صورت خودآگاه از سوی خود فرد برای پیشبه

 است. جادویی است که از سوی عفریتی صورت گرفته سبببه

علت خیانتی که دو ه و دو سگش، بهخان، در حکایت دختر صاحبشبهزارویکدر 

کند. در این ها را به سگ تبدیل میی آنکنند، جنتر خود میه خواهر بزرگخواهر ب

کنند و آن دو را در دریا تر و همسر او حسادت میداستان دو خواهر به خواهر بزرگ

ی ماری پبیند که اژدهایی درند و روزی میکتر نجات پیدا میاندازند. خواهر بزرگمی

 دهد.کشد و مار را نجات میتر اژدها را میاست. خواهر بزرگ

 دود و مرا بدان مار مهر بجنبید،دیدم که ماری از پیش و اژدهایی از پس همی

حال مار به سان مرغ پریدن گرفت. من شگفت سنگی برگرفته اژدها را کشتم، در

 دیدم که پای مرا همی جا بخفتم، دختریماندم و از غایت رنجی که بردم در همان

مالد من از او شرمگین گشته راست نشستم و به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: ساعتی 

ها کردی من همان مارم که از بیش نیست که تو دشمن مرا کشتی و با من نیکی
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اژدهایم برهاندی، بدان که من از جنیانم و اژدها نیز از جنیان بود، چون خالصی 

به کشتی رفتم و آنچه به کشتی اندر مال داشتی همه را به مرا سبب شدی من نیز 

، 099۱)تسوجی،  رانت را به جادو دو سگ سیاه کردمخانۀ تو گرد آوردم و خواه

 .(۱9ص.

 ۀگاهی نیز تغییر حالت انسانی به حیوانات به صورتی است که تغییر شکل یافت

گاهی انسانی  شبیکهزاروکند. برای مثال در حاالت و جوهرة اصلی خود را حفظ می

شود، اما حاالت انسانی را واسطۀ اعمال و رفتارش با افسونی به حیوان تبدیل میبه

 کند. فراموش نمی

عفریت تیغ برداشت و سر او را از تن جدا کرد، آنگاه رو به من نموده گفت: ای 

ته، آدمیزاد در شرع ما زن روسپی را بباید کشت. اما از تو خیانتی به من پدید نگش

تو را نخواهم کشت و تندرست نیز نخواهی رفت، خود بازگو که تو را به چه 

صورت کنم. من بسی البه کردم و گفتم: بر من ببخشای خدای بر تو ببخشاید. 

گفت: سخن دراز مکن از کشتنت درگذشتم، اما ناچار باید به جادویی به دیگر 

آمد، مشتی خاک برداشت و صورتت کنم، آنگاه مرا در ربود و بر قلۀ کوهی فرود 

، 099۱)تسوجی،  بر من بپاشید، در حال بوزینه شدمافسونی بر آن دمید و 

  .(۱2ـ۱0صص.

شود. هنگامی می نیز دگردیسی انسان به حیوان در چندین مورد دیده نامهنارتدر 

شوند و از شود، با جادوی جراسا به ماهی تبدیل میکه آخسارتاگ دلتنگ برادرش می

 آیند.زیر آب بیرون می دنیای

گذشت و آخسارتاگ و جراسا در سرزمین زیرآبی دانبیتیر زندگی روزها می

کردند. یک روز آخسارتاگ ناگهان به یاد برادرش افتاد و غرق غم شد. رو به می

توانم اینجا زندگی کنم. باید برادرم را پیدا کنم و من دیگر نمی»جراسا کرد و گفت: 
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شب، جراسا موهای طالیی خود را از زیر روسری [ درست نیمه…« ]به خانه برگردم

ها به ماهی تبدیل شدند، بیرون آورد و به دور خود و آخسارتاگ حلقه کرد و آن

، 0999، نامهنارت) ی صدفی درخشان و به سطح آب آمدندهاهایی با پولکماهی

 .(29ـ21 .صص

ها به سه کبوتر تبدیل نروای آب، سه دختر دانبیتیر، فرما«هاسیب نارت»در داستان 

ها را که هر روز بر روی درخت ها تنها سیب باغ نارتترینِ آنشوند و کوچکمی

دزدد. آخسار و آخسارتاگ برای دهد، میرسد و هر بیماری و زخم را شفا میمی

 دهند: پیداکردن ردّ پای دزد، شبانه کشیک می

ی که تیر و کمانی در دست داشت حالتاگ بیدار بود و زیر درخت سیب درآخسار

دهد سه کبوتر از داد. درست در زمانی که شب جای خود را به روز مینگهبانی می

باالی حصار وارد باغ شدند. سیب جادویی ناگهان درخشید و آخسارتاگ دید که 

سه کبوتر کنار سیب جادویی فرود آمدند. آخسارتاگ تیر خود را از چله رها کرد و 

ولی یکی  ،کبوترها فرصت نوک زدن به سیب نیافتند. کبوترها پریدند کدام ازهیچ

«. ریختکرد و خون سرخی بر زمین میها در ارتفاع پایین پرواز میاز آن

-قطرات خون را می»آخسارتاگ برادرش آخسار را بیدار کرد و به برادرش گفت: 

ردم ولی بینی؟ برای آن است که من روی درخت سیبمان یک کبوتر را زخمی ک

کرد و ردّ خون او روی زمین باقی مانده است .... کبوتر فرار کرد. او پایین پرواز می

 (. 2۱، ص.0999، نامهنارت)

همراه دوازده دوست ، سوسالن به«مرگ سوسالن»همچنین در داستان ماجرای 

رود. دوستان برای رفع خستگی در پناهگاهی خود برای شکار به دشت زیالخار می

کند تا آهویی را ای کمین میدهد و در کنار دریاچهکنند، اما سوسالن ادامه میمیتوقف 

کند، اما پیش از رها کردن سوسالن کمانش را آماده میکه در حال شناست شکار کند. 
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دهد. سوسالن شود و به او پیشنهاد ازدواج میتیر از چله، آهو به دختری زیبا تبدیل می

آورد و به دختر پس از شنیدن جواب رد سوسالن بال در می دهد.جواب ردّ به او می

 کند: آسمان پرواز می

سوسالن کمین کرد و دریاچه را زیر نظر گرفته بود. ناگهان آهویی از جنگل خارج 

سمت آب آمد. آهوی بسیار زیبایی بود. هیچ موجود دیگری از نظر تناسب شد و به

درخشید. صبحگاهی روی گردن او می ةتارو نوع حرکات با او قابل مقایسه نبود. س

خواست تیر را رها کند آهو به سوسالن کمانش را آماده کرد ولی همین که می

بختی کامل خوش» ـ« سالم سوسالن!» ـدختری زیبا تبدیل شد و به او گفت: 

ام تا تو را من چندین بار از آسمان به زمین آمده» ـ« همراه تو باشد دختر مهربان!

ام و حاال تو را مالقات دانی چند سال منتظر تو بودهکنم سوسالن. می مالقات

اگر من بخواهم با همۀ دختران آواره ازدواج » ـ«. ام؟! مرا به همسری قبول کنکرده

سوسالن از این حرفت » ـ«. ها جای خالی باقی نخواهد ماندکنم در روستای نارت

دانم خوک دوست دارد در و می اممن زیاد شکار رفته»ـ «. پشیمان خواهی شد

ها ازدواج کرده بود فوالد تنش اکنون باتالق بنشیند. اگر سوسالن با همۀ این خوک

های تند را شنید دختر زمانی که این حرف«. به آهن سیاه تبدیل شده بود

خواست او را ها به بال تبدیل شدند. سوسالن میهایش را باز کرد و آندست

 .(000ـ009، صص.0999، نامهنارت) زد و به آسمان رفت بگیرد، ولی او بال

اش انسان به حیوان و نیز بازگشت انسان به وضعیت اولیه ۀدیگری از استحال ۀنمون

میسیر همسر ـ  کنیم. آلدارمشاهده می نامهنارت« میسیرـ  آتاماز و آلدار»را در داستان 

جنگد. طی میسیر میـ  ات وی با آلداردزدد و آتاماز برای نجآلدار را میـ  زیبای ناشران

ناچار چندین بار آلدار بهـ  دارند. همسر ناشرانشمار برمیهای بیجنگ آن دو زخم

میسیر ـ  بخشد، اما برای کمک به آتاماز، به آلدارمیسیر را التیام میـ  های آلدارزخم
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انوران بر فراز کند تا جسم آتاماز را برای جلوگیری از دریده شدن توسط جتوصیه می

هد تا از گزند گرگان و روبهان چهار ستون از درخت بلند سپیدار و سپس در قبر قرار د

 شتابد:امان ماند و سپس شب هنگام به کمک وی میدر

شب وقتی خوابش برد زنش دزدکی از بستر برخاست، به یک کبوتر تبدیل شد و 

. در تابوت را برداشت، به او به باالی تابوتی پرواز کرد که بدن آتاماز در آن بود

دادم. نگاه کرد و با اندوه گفت: حیف شد تو مُردی! اگر زنده بودی تو را نجات می

ام. زن بر او دمید، آتاماز از قبر ناگهان آتاماز پاسخ داد: حرف مرا باور کن! من زنده

ی برخاست و همچنان شد که پیش از مبارزه بود. هیچ زخم و هیچ خراشی بر او باق

چیز را از او پرسید، نوازشش کرد و پس از آنکه حال شد، همهنماند. زن خوش

 .(210ـ219، صص.0999، نامهنارت) وتر تبدیل شد به خانه پرواز کرددوباره به کب

 هادگرگونی انسان به اشیا و دیگر پدیده .2ـ3

تر دخ»ها به اشیا نیز هستیم. در حکایت شاهد دگردیسی انسان شبهزارویکدر 

بینند که مردم رسند میهنگامی که خواهران به شهری می« خانه و دو سگشصاحب

آنگاه ما به شهر رفته دیدیم که »اند. سبب خشم خداوند به سنگ تبدیل شدهشهر به

« مردم شهر همگی سنگ سیاه شده زر و سیم و دیگر کاالی مردم بر جا مانده است

 (.۱1، ص.099۱)تسوجی، 

، شال ابریشمی به شاتانا تبدیل «از چگونه اوریزماگ را نجات دادباتر»در داستان 

رساند. در این داستان هنگامی که همۀ مردان با افتخار شود و به اوریزماگ یاری میمی

خورده در خانه باقی روند و تنها اوریزماگ سالآخسارتاگات به یک سفر دور و دراز می

دعوت کنند و با  اوریزماگ پیر را به جشنی کشندهای بوراتی نقشه میماند، نارتمی

گوید: آور او را مست کنند و سپس بکشند. شاتانا به اوریزماگ میهای سکرنوشیدنی
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بزرگ من، نگران نباش! این شال ابریشمی را بگیر و هر وقت در شرایط سختی قرار »

 (.200ص. ،0999، نامهنارت« )گرفتی آن را روی زمین بینداز، کمک برایت خواهد آمد

اندازد. شال کند و شال ابریشمی را بر زمین میاوریزماگ به دستور شاتانا عمل می 

 شود:به شاتانا تبدیل می ابریشمی فوراً

که عازم شکار  یسوارکار یبه سالمت اکنونبلند شدند و گفتند:  یبزرگان بورات

بلند شود. او با  شیهم مجبور شد از جا زماگیاور. میبریها را باال ماست جام

 گرید جام امتناع کند. نیا دنیتوانست از نوشینم یسرش را تکان داد ول یناراحت

هفت جام را  ۀو مجبور شد هم زدیرا در لوله بر یدنینوش یتوانست اضافینم

 دهیزمان آن رس» :دیکلمات را شن نیزمان ا نیشد. در هم جهیبنوشد. او دچار سرگ

گفت. یجوان م یهابه بورات گیبورافارناین را «. میرا سر ببر رمانیکه گاو پ

 انیکه پا دیکنند و فهمیصحبت م چه کسیمورد ها درکه آن دیفورا فهم زماگیاور

 یشمیانداخت. شال ابر نیزم یرا رو یشمیاست. او شال ابر دهیرساو فرا یزندگ

 .(20۱، ص.0999، نامهنارت) شد لیفورا به شاتانا تبد

برای کمک کردن به پسرش  ،مادرِ سوسالن ،گردباد توسط شاتانا تبدیل سوسالن به

های بارز تبدیل از نمونه ای در آسمان است ــر ــ که ساکن قلعهدست آوردن کاسِدر به

 های طبیعی است.انسان به پدیده

-چرخید و در آسمان باال میشاتانا سوسالن را به گردباد تبدیل کرد. سوسالن می

برج پرنده رساند و از پنجره وارد برج شد. کاسر از ورود گردباد  رفت و خود را به

به برج ترسید، ولی در یک لحظه دید که گردباد محو شد و سوسالن در برابر او 

 .(009، ص.0999، نامهنارت) ظاهر شد
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 ها به انسانحیوانات و عفریت دگرگونی .3ـ3

ند. این گونه از استحاله شودر این حالت حیوانات در کسوت یک انسان ظاهر می

گیرد که قهرمان داستان نیازمند کمک فکری است. در این معموالً زمانی صورت می

کند؛ البته گاهی نیز را یاری می شود و اوزمان حیوانی در کسوت انسانی بر او ظاهر می

شود. دن شخصیت، در هیئت انسانی ظاهر میحیوان برای آسیب رساندن و گمراه کر

زمانی دانست که حیوانات دارای  توانگری از استحالۀ حیوان به انسان را نیز میدی گونۀ

ها و دیوها و گاهی نیز عفریتگویند. انسانی هستند و سخن می هایخوی و خصلت

شوند و رفتار ایشان را از خود ای در کسوت آدمیان ظاهر میدیگر موجودات افسانه

 دهند.بروز می

وجود دارد. گاهی  شبهزارویکونه دگردیسی در موارد متعددی از این گ

اند، با خواندن ورد یا افسونی به حیوانات تبدیل شده سببهایی که بهانسان

دختر کمی از آب برکه برداشت و . »گردنددعایی به حالت انسانی بازمی

افسونی بر آن دمید و آب به برکه برفشاند درحال ماهیان به صورت آدمیان 

 (. 00، ص.099۱)تسوجی، « صورت نخستین بازگشتندز بهبرآمدند و با

ای به بند بودم آن وقت پیر که دوباره از صورت عقاب خارج شده بود به نزد لحظه»

 .(791ص.همان، ) «من آمد

گونۀ دیگر از این دگردیسی، سخن گفتن حیوانات با آدمیان است که در 

 .های گوناگونی داردنمونه نامهنارتو  شبهزارویک

پس به سوی دریا نگاه کرده مارهای خُرد بسیار دید، چون ساعتی برفت، ماری 

بزرگ مانند استر روی بدو آورد و در پشت آن مار، طبقی زرین بود و در میان آن 
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د بود و به زبان درخشید و روی او چون روی آدمیزاطبق ماری بود، مانند بلور می

 .(7۱0ص.)همان،  گفتفصیح سخن می

گفتن اسب آیسانا، پسرِ ، سخننارت نامههای این دگرگونی در نمونه از دیگر

-هنگامی که آیسانا در نجات دادن سائومارون« آیسانا»در داستان اوریزماگ است. 

 آید:شود، برای دلداری وی اسب به سخن میبوزاباخ دچار مشکل می

توانست یکرد که چشم نمیم یزندگ یبورزاباخ در چنان برجِ بلند-سائومارون

به او  نییاز پا شیکه صدا کندازدواج  یبا کستوانست می! او تنها ندینوکِ آن را بب

و او را صدا  ستادندیایبرج م یدر پا نییآن پا یاریبس ردان. منوک برج برسد هو ب

 لیو تا ابد به سنگ تبد دیشنیرا نم شانیبورزاباخ صداـ  اما سائومارون زدندیم

اما  ،زد ادیبود با تمام توان فر ستادهیبرج ا یکه در پا یحالدر سانایآ. شدندیم

بار  یبرج هم باال نرفت و در دم تا زانو سنگ شد. برا ۀمیتا ن یحت ادشیفر یصدا

و تا کمر  دیرا نشن شیزد، اما دختر صدا ادیفر و را جمع کرد شیرویدوم تمام ن

چرا  ـ: »و اسب به او گفت فرو ریخت سانایسنگ شد. اشک از چشمان آ

تمام توان خود را جمع کردم » پاسخ داد: سانایآ« سوارِ من!؟ یا یات را باختهیروح

و چنان  دیکش ههیش اسب« ؟ی. ممکن است به من کمک کندمینرس زیچچیو به ه

اسب به گوش  ۀهیش یشد. صدا رانیاز پوشش برج و یکه بخش دیکش ههیش

 نییعجله پااو آمده است. با پیدر اسانیکه آ دیو فهم دیبورزاباخ رسـ  سائومارون

 دوباره جان گرفت شبدن یسنگ ۀمین د،یاو را د سانایکه آ نیآمد. به محض ا

 .(921ـ92۱ ، صص.0999، نامهنارت)

اسب سوسالن در راه خروج از سرزمین « سوسالن در سرزمین مردگان»در داستان 

 گوید:یمردگان و پس از زخمی شدن با تیر شیاطین، با سوسالن سخن م
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به محض این که مُردم، سریع اما با احتیاط بدون اینکه پوست آسیب ببیند پوست 

انه مرا بکن و از کاه پر کن. سپس روی عروسک من بنشین، شاید تو را تا خ

 .(000، ص.همان) رساندم

ها و حضوری پررنگ دارد، عفریت شبهزارویکهای یکی از عناصری که در داستان

تند و که گذار هساثری همچون دیو و پری هستند که در سیر داستانی اموجودات افسانه

ای از شوند. در پارهبرابر قهرمان داستان ظاهر میدر پوشش دوست و دشمن در

ها ها به انسان هستیم. این دگرگونیشاهد دگرگونی عفریت شبهزارویکهای حکایت

آید برای عفریت پدید میگیرد که مشکلی از سوی انسان بیشتر در مواقعی صورت می

ها به خطر افتاده است؛ در چنین مواقعی عفریت یا روابط عاطفی عفریت از سوی انسان

 دهد.برای نزدیک شدن به آدمیان و مجازات آنان تغییر شکل می

بودم که خیاط نزد من آمد و گفت: مردی عجمی در دکه ای حیران نشستهدر گوشه

چون این سخن بشنیدم  ]...[خواهد تو را همی نشسته، کفش و تیشۀ تو با اوست

دیدار شد ام زرد گشت و دلم تپیدن گرفت، ناگاه زمین بشکافت، عجمی پگونه

  .(۱0، ص.099۱)تسوجی،  دیدم که همان عفریت است

صورت بینیم که عفریتی خود را بهنیز می« پیرمرد دوم و دو سگش»در حکایت 

 کند:ن ازدواج میانسان درآورده است و قهرمان داستا

جا بدیدم که جامۀ کهن در برداشت گفت: ممکن است با من نکویی در این دختری

کنی و پاداش نیکویی یابی. گفتم: آری با تو نیکویی کنم. گفت: مرا به عقد کن و به 

شهر خود ببر. ... برادران بر من رشک بردند و در مالم طمع کردند و به کشتنم 

ه من با دختر خفته بودم مرا به دریا انداختند. آن دختر در پیمان بستند. هنگامی ک

ای برد ... گفت: که من از پریانم که ایمان حال عفریتی شد و مرا برداشته به جزیره
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بود به صورت  ام. چون مهر تو در دلم جای گرفتهآورده« صلی اهلل»به رسول خدا 

  .(2۱ص. همان،) آدمیان پیش تو آمدم

 دگانهدگرگونی چن .4ـ3

ها شاهد تغییرات چندگانه هستیم؛ به این معنی که گاهی در این گونه از دگرگونی

دهد و شود و بار دیگر به حیوانی دیگر تغییر شکل میعفریتی به حیوانی تبدیل می

هایی نمونه نامهنارت و شبهزارویک. در شودنهایت به انسان تبدیل ممکن است در

 شود.این گونه دیده می

 دود و مرا بدان مار مهر بجنبید. که ماری از پیش و اژدهایی از پس همی دیدم

حال مار به سان مرغ پریدن گرفت. من شگفت سنگی برگرفته اژدها را کشتم، در

مالد. من از او شرمگین گشته، بیدار شدم دختری دیدم که پای مرا همی ]....[ماندم 

من همان مارم که از اژدهایم  ]...[راست نشستم و به او گفتم: تو کیستی؟ گفت

  .(۱9ص.همان، ) برهاندی

عفریت به صورت موشی از کنار حوض بیرون آمد. کوژپشت گفت: بدین جا چرا 

صورت سگ شد تا به ای شد و بزرگ همیآمدی؟ در حال موش بزرگ گشته گربه

برآمد و مانند سگ صدا کرد. کوژپشت بترسید و فریاد زد. عفریت گفت: ای 

خری شد و مانند خر آواز به عرعر بلند کرد. و، خاموش باش. در حال گورهرزشت

همان، ) که عفریت به صورت گاومیشی برآمدلرزید تا این گوژپشت هراسان همی

  .(72ص.

 نامهنارتهای خاص در دگرگونی .4

وجود نامه نارتو  شبهزارویکها در اگرچه شباهت فراوانی از منظر نوع دگرگونی

عمل آمده شاهد دو گونه از دگرگونی هستیم که در های بهبا بررسیدارد، 
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سو برخاسته از یکو نمونه است و این موارد شاید از، فاقد شباهت شبهزارویک

سو و ازدیگر شبهزارویکو فضای اسالمی  نامهنارتتفاوت میان فضای اساطیری 

 است. نامهنارتسبب پررنگ بودن باورهای عامه در به

 دگرگونی خدایان به انسان. 1ـ4

های خود همواره های کهن، آدمی برای جبران ضعف و کاستیها و افسانهدر اسطوره

در جوامع گوناگون، یاری خواستن  نیازمند وابستگی به موجودی قدرتمند بوده است و

سبب عدم دسترسی به خدایان و است. به از خدایان در این زمینه همواره مطرح بوده

تصوری انسانی از ایشان ارائه کنند.  اند، آدمیان همیشه تالش کردهانیشان با انسا ۀفاصل

شکل و تجسم خدایان در هیئت انسانی و های مقوس و گنبدیساختن معابدی با سقف»

جمله کارهایی ( از94، ص.0912)دوبلیوس، « حیوانی و گاه ترکیبی از انسان و حیوان

ن خود و خدایان انجام داده است. خدایان نیز برای است که بشر برای جبران فاصله میا

آوردند و در میشکل و سیمای آدمیان دریاری رساندن به آدمیان گاهی خود را به

 کردند. منازعات میان ایشان شرکت می

وقتی برای دفن جسد باترادز « مرگ باترادز»هنگام روایت داستان  نامهنارتدر 

ها گون انسانی به راهنمایی ارواح آسمانی و دائواآید، خداوند همچمشکل پدید می

 گرید.باترادز می ةنهایت نیز بر جنازپردازد و درمی

ها هم ها به طرف جسم باترادز به پرواز در آمدند. اما همۀ آنارواح و دائواگ

نتوانستند او را از زمین بلند کنند. دوازده جفت گاو نر اخته آوردند و باز تالش 

به  بازجا کنند. بهن پوالدین باترادز را از زمین جااین بار هم نتوانستند بدکردند اما 

ببندند که در همان  ینر ۀکه باترادز را به دو گوسال گفتو او  رفتندخدا  یسو

 زیرااست،  ریتوت نِیاند که متعلق به خداوندگارِ گرگمدهآ ایاز سال به دن ییروزها
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برخوردار است.  زیسحرآم یاز قدرت دیایب ایسال به دن که در آن روز از یوانیح

باترادز را از  نر بدن ۀکردند. و آن دو گوسال هم همین کار راها گاارواح و دائو

ختم نشد. جسم  نیبرند. اما کار به ا ایسوف ۀتکان دادند و آن را به دخم شیجا

از جسد  یند پاهادبریشد. جسد را از سر میوجه وارد دخمه نم چیباترادز به ه

ها باز نزد خدا گاوشد. ارواح و دائیاز دخمه رد نم زیو بدن ن ،شدیهم دور م

را  نیخدا ا!« خواهدیمرگ م یۀاز من هد باترادز ـ» .ندردان را بازگو کتند و داسفتر

وارد  ین بدن به راحتآ از پس .دش یو سه قطره اشکش بر بدن باترادز جار گفت

در  ند وادافت نیو بر زم یدندخدا غلت یهاشکند. ارددخمه شد و در آنجا دفنش ک

 یهاشد به نام جادیسه معبد ا ندداسه قطره اشک فروافت نیکه ا یسه مکان

 .(279، ص.0999، نامهنارت) «و رِکوم رتایتارانجِلوس، ماکالگاب

که ای است و با توجه به آناسطوره این گونه از دگرگونی متعلق به دوران

و گفتمان دینی در آن حاکم  در بستری تاریخی شکل گرفته شبهزارویکهای داستان

 شود.است، این نوع دگرگونی در این کتاب دیده نمی

 های طبیعیدگرگونی اشیا به پدیده .2ـ4

توانند به ها، گاهی اشیا دارای خواص جادویی هستند و میاز دگرگونی در این گونه

تیغۀ  نامه نارت، در «مرگ خامیتس»ن نمونه در داستا برایچیزی دیگر تبدیل شوند؛ 

اثر اصابت به دندان سحرآمیز آرکیزِ خامیتس به هالل ماه تبدیل شمشیر سایناگ آلدار در

 شد و در آسمان جای گرفت.

حال اتراق کرد و موفق شد رد خامیتس را درآلدار خامیتس را تعقیب میـ  سایناگ

آلدار به ـ  ه بود که سایناگبگیرد. خامیتس تازه بر اسب رهوارش آوسورگ نشست

 سمت او برگرداند که سایناگاو حمله کرد. خامیتس هنوز نتواسته بود رویش را به

اما به امر خدا شمشیر به دندان آرکیز  ،ای زدآلدار با شمشیر کجش به او ضربهـ 
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اش مستقیم به آسمان پرتاب شد و ای از تیغۀ منحنیخامیتس برخورد کرد و تکه

 .(214ص. همان،) ه بر فراز زمین آویزان شدشکل مابه

 . نتیجه5

ها ریشه دارد و در آثار پیکرگردانی یکی از مسائلی است که در باورها و اسطوره

های مختلف، بروز و ظهور یافته است. فرهنگی و ادبی اقوام گوناگون به شیوه

آیند و شمار میبه های این موضوعگاهترین جلوههای عامه از مهمها و داستاناسطوره

شمار ها بهها و افسانهانگیزی در اسطورهآفرینی و ایجاد خیالیکی از شگردهای قدرت

 آید.می

و  نامهنارتاساس بررسی موضوع پیکرگردانی در دو کتاب که بر در این پژوهش

های فراوان در انواع بر مشابهتکه عالوه شدشکل گرفته است، مشخص  شبهزارویک

ها یادآوری است که این مشابهت ۀانی، اختالفاتی نیز موجود است. شایستپیکرگرد

برخاسته از تأثیرپذیری یک متن از دیگری نیست، بلکه حاصل نوع نگرش آدمیان در 

الگو در ذهن و نهاد آدمیان شکل کهناساطیری و قرون گذشته است و شاید به ةدور

 جای گرفته است.

توان شاهد پیکرگردانی انسان به حیوان، می شبهزارویکو  نامهنارتبا بررسی 

ها یا اشیا و دگرگونی انسان به انسان به پدیده ۀحیوان به انسان، خدایان به انسان، استحال

انگیزی رازآلودگی متن و خیال ۀی بر جنبکرگردانیپها بود. عفریت ۀانسان و نیز استحال

های وی باجهان واقع ی از پیوند فانتزیاجلوه افزاید و بازتاب آرزوهای آدمیان وآن می

ی ۀ پناه بردن به امور ماورائواسطترین راه حل مشکالت بهاست. استحاله شاید آسان

یابد و به قهرمانان حیوان به انسان نمود می ۀباشد؛ هرگاه نیاز به تعقل باشد، استحال

احتیاج است، آدمی به رساند و گاه که به نیروی فراتر از نیروی انسانی داستان یاری می
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ای از مشکالت بگشاید. یابد تا به فراخور موقعیت، گرهحیوانی نیرومند استحاله می

گیرد و ابزاری برای گاه با هدف فریب قهرمان صورت می ۀ انسان به انساناستحال

های قهرمان کردن اهداف ضد قهرمان است و گاهی در مسیر تحقق خواستهعملی

پیکرگردانی قابل توجه است، شباهت میان  ۀری که در مطالعی دیگداستان. نکته

هاست که اگرچه از نظر موضوعی تفاوت فراوانی دارند، از نظر ها و افسانهاسطوره

 ةتوان هر دو را زاییدآفرین شبیه هستند و میگیری از عناصر خیالساختی و بهرهژرف

ها ها و موجودات و پدیدهسانبه دیگر اننیاز آدمیان به قدرت و برتری یافتن نسبت

تواند به شناخت نیازهای مشترک آدمیان دانست. پژوهش متون گوناگون از این منظر می

فرهنگی و سیّالیّت روابط میان بیانگرهای مختلف منجر شود و همچنین گاهی در دوره

 های گوناگون است.ها در میان مردمان سرزمینافسانه

 هانوشتپی
1. transformation 

2. метаморфоз́а 

3. metamorphosis 

4. Шора Ногмов 

5. Archetype 
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ویرایش ا. مارزلف. آ. امیرحسینی  های مشدی گلین خانم.قصه(. 0971الول ساتن، ل. پ. )

 نیتهامر و س.ا. وکیلیان. تهران: نشر مرکز.

 9144ی: حاوی ارسبه ف یفرهنگ روس(. 0990، فروغیان ح.، و بدیع ش. )ا. ک. کواینیاوفچ
به ضمیمۀ اطالعات مختصری از قواعد  ،. به تصحیح ع. اسداهلل یف، ل. س. پیسیکوفکلمه

 دستور زبان روسی و فارسی. مشهد: جاویدان خرد. 

 . تهران: کتاب پارسه.شبهزارویک(. 099۱تسوجی، ع. )



 0044 مهر و آبان ،04، شمـارة 9 سال__________________________هنگ و ادبیات عامهفر دوماهنامة

111 

 

. شبرویکهزاهای ترکیبی پیکرگردانی در (. اسطوره0990حسینی، م.، و پورشعبان س. )

 .11ـ۱9، 27شناختی، ادبیات عرفانی و اسطوره

شناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد روان(. 0990حسینی، م.، و شکیبی ممتاز ن. )

 . 29ـ7، 10، پژوهی ادبیمتن .ادبی

فر. تهران: . ترجمۀ م. ثاقبای بر جهان باستاندیباچه(. 0912دوبلیوس، ل.، و روبارتوس و. )

 نوس.قق

،  1، فرهنگ و ادبیات عامههای جواهراالسمار. (. پیکرگردانی در افسانه099۱نیا عمران، ا. )ذبیح

 .94ـ70

نامۀ پژوهش(. پیکرگردانی در افسانۀ غنایی نل و دمن فیضی دکنی. 0991نیا عمران، ا. )ذبیح

 .092ـ 007، 99، ادب غنایی

های مکتوب سیستان های انسانی در افسانهاستحاله (. انواع0991نیا عمران، ا.، و پردل ز. )ذبیح

 .29ـ 0، 02، فرهنگ و ادبیات عامهو بلوچستان. 

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پیکرگردانی در اساطیر(. 0911رستگارفسایی، م. )

 فرهنگی.

حماسۀ  های فارسی(. پیکرگردانی در منظومه0997سلطانی، پ.، کهدویی م.، و خدادای م. )

 .040ـ 77، 240، جستارهای نوین ادبیرامایانا. 

 .ها، ایرانی نباران قفقاز شمالی. حماسۀ ادبی اوستنامهنارت(. 0999عبدالهی م.، و مرادی م. )

 تهران: نگارستان اندیشه.

المعارف ۀ. تهران: مرکز دائر0. تصحیح ج. خالقی مطلق. دفتر شاهنامه(. 0911فردوسی، ا. )

 می.بزرگ اسال

نامۀ انتقادی متون و پژوهش(. نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر. 0992قبادی، ح. )
 .12ـ۱7،  0های علوم انسانی، برنامه

 . تهران: چشمه.2و  0کوشش ح. ذوالفقاری. جلد به. ایران ادبیات عامیانۀ(. 0911محجوب، م. )

حماسۀ اوستیایی نارت و  ـاوستیا (. بررسی نماد برف در اسطورة مردم 0991مرادی، م. )

 .0۱9ـ099، 2فصلنامۀ علمی تخصصی ادبیات فارسی، . شاهنامه



 و همکار مریم مرادی ______________________________ شبهزارویکو  نامهنارتپیکرگردانی در 

111 

 

تهران:  ،یشجاع م. اریو دست راستاریوی. به فارس یفرهنگ روس(. 0990واسکانیان گ. ا. )

 فرهنگ معاصر. 

References 

Abdollahi, M., & Moradi, M. (2020). Nart-nameh. The Ossetian Tales of the 

Nart (in Farsi). Negarestan-e Andisheh.  

Dublius, L., & Robartos V. (2003). An introduction to the ancient world 

(translated into Farsi by Morteza Saqebfar). Qoqnus. 

Elwell-Sutton, L. P. (1997). The stories of Mashdi Glenn Khanum (translated 

into Farsi by Ahmad Vakilian). Markaz. 

Ferdowsi, A. (2007). Shahnameh (edited by Jalal Khaleqi Motlaq) (vol. 1). 

Center of the Great Islamic Encyclopedia. 

Hosseini, M., & Pourshaban S. (2012). Combined myths of metamorphosis 

in One Thousand and One Nights. Mystical and Mythological Literature, 

8(27), 59-86. 

Hosseini, M., & Shakibi Momtaz, N. (2015). Psychology of myth and story: 

a new approach in literal critique, Literal Text Research, 19(64), 7-29. 

Kadirova, N. A. (2019). Elements of transformation and reincarnation in 

some significant works of world literature. Kazan Bulletin of Young 

Scientists. Pedagogical Sciences, 3(3), 44-50. (In Russian). 

Kolomakina, B. A., & Trubetskoy, S. A. (2019). The mythical structure of 

the epic’s metamorphosis. Bulletin of the North-Eastern Federal 

University named after M. K. Ammosova: Epic Series, 2(14), 48-57. 

Kosov, A. V. (2003). Social myth: essence, dynamics, trends of change and 

development. Bulletin of the Armavir Institute of Social Education. 

MGSU, 1, 248-249. 

Mahjoub, M. (2007). Iranian Folk Literature (edited by Hassan Zolfaqari) 

(vol. 1 & 2). Cheshmeh. 

Morādi, M. (2019). A study of the snow symbol in the myth of the Ossetian 

people - the Ossetian epic of Nart and Shahnameh. Scientific Persian 

Literature Quarterly, 1(2), 133-159. 

Ofchinikova, A. K., Foroughian, H., & Badi, Sh. (2012). Russian to Persian 

dictionary: 3600 words. Javidan Kherad. 

Qobadi, H. (2013). Critique and analysis of the book “Metamorphosis in 

Mythology”. Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 

13(1), 82-57. 



 0044 مهر و آبان ،04، شمـارة 9 سال__________________________هنگ و ادبیات عامهفر دوماهنامة

111 

 

Restegar Fasayi, M. (2009). Metamorphosis in myths (in Farsi). Institute of 

Human Sciences and Cultural Studies.  

Soltani, P., Kahduyi M., & Khodadadi, M. (2018). Metamorphosis in the 

Persian poems of the Ramayana epic. New Literary Essays, 201, 101-77. 

Spirkin, A. G. (1984). Dictionary of foreign words (in Russian). Russkiy 

Yazyk. 

Tasuji, A. (2016). One thousand and One Nights (in Farsi). Ketab-e Parseh. 

Vaskanian, G. A. (2012). Russian to Persian dictionary (edited by Mohsen 

Shojaei). Farhang Moaser. 

Zabihniā  Emran, A., & Pordel, Z. (2017). Analysis of human being’s 

transmutation in written legends of Sistan and Baluchestan province. 

Culture and Folk Literature, 5(12), 1-25. 

Zabihnia Emran, A. (2016). The study of metamorphosis’ function in Al-

Sughri’s Śukasaptati (Javaher Al-Asmar) folk legends. Culture and Folk 

Literature, 4(8), 71-90. 

Zabihnia Emran, A. (2017). Metamorphosis in the lyrical legend of Feizi 

Dakani’ s Nal and Daman. Journal of Lyrical Literature, 17(33), 132-

117. 

 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?sid=11&slc_lang=en&auth=Zabihnia+Emran
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?sid=11&slc_lang=en&auth=Pordel
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-2038-en.pdf
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-2038-en.pdf
https://cfl.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
https://cfl.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=872&slc_lang=en&sid=11
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?sid=11&slc_lang=en&auth=Zabihnia+Emran
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-9927-en.pdf
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-9927-en.pdf
https://cfl.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
https://cfl.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
https://cfl.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=765&slc_lang=en&sid=11



