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  چکیده

تبدیل خدایان . پیکرگردانی، به معناي تغییر و تبدیل شکل ظاهري و یا هویت شخص یا چیزي به مدد نیروهاي ماورایی است

به مرور . آیداي به شمار میهاي اسطورهي پیکرگردانی در روایتهاي اولیههاي انسانی، حیوانی، نباتی و جمادي از نمونهبه پیکره

اي اعم از آثار حماسیهاي اسطورهروایت. کنندها راه پیدا میهاي مزبور یا بالعکس، به روایتهاي انسانی به پیکرهتبدیل شخصیت

  .هاي متعددي از پیکرگردانی را در آن مشاهده کردتوان نمونههایی است که میدر ادبیات کالسیک و رمان معاصر از جمله محمل

اثر یوسف علیخانی که در بافتی روستایی و سنتی اتفاق افتاده است، بستر مناسبی را براي بیان انواع باورها کشی بیوهرمان 

کار اي از باورها و اعتقادات را فارغ از به چالش کشیدن آن، در جزءجزء زندگی خود بهک، مجموعهایجاد کرده است؛ مردمان میل

ي اژدرمار اژدر چشمه، تأثیر خواب بر زندگی، قربانی کردن انسان براي دفع نیروهاي اهریمنی کنندهبندند؛ اعتقاد به نیروي نابودمی

، با پیکرگردانی به عنوان یکی از مفاهیم مبتنی بر چنین کشیبیوهي مطالعهدر حین. از نمونه هاي چنین باورهایی است... و

سان انگاشته شدن هم. شویم که در سیر حوادث داستان، با نمادهایی چند به نمایش گذاشته شده استباورهایی مواجه می

  .استکشیبیوهي پیکرگردانی در رمان ي اسطورههاي برجستهشخصیت اژدر با اژدهاي چشمه، از نمونه

مورد تجزیه و کشیبیوههاي رمان ها و کنشکنند تا موضوع پیکرگردانی را در شخصیتي حاضر، نگارندگان تالش میدر مقاله

  .ذات پنداري شخصیت اژدر و اژدرمار اژدر چشمه استترین محور این مطالعه مبتنی بر همعمده. تحلیل قرار دهند

.شخصیت، اژدر، اژدرمارکشی، بیوهدانی، اسطوره، پیکرگر: واژگان کلیدي
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مقدمه

ها، عواطف و احساسات بشري را در خود نهفته است؛ به همین مناسبت چنانچه نخستین اي از اندیشهاسطوره، تاریخ گسترده

ر هنري، محصول شناسانه مورد مداقه قرار گیرد، رویکرد مناسبی انتخاب شده است؛ چراکه نخستین آثاآثار هنري از نگاه اسطوره

. استها شدهمدت، موجب تقویت جانب نمادین و رمزي اسطورهي درازدیرینگی و پیشینه. هاي رایج دوران گذشته هستنداسطوره

ها ظرفیت در طول تاریخ، اسطوره. ي نمادین آن استآید نیز متضمن همین رمزوارگی و جنبهها برمیروایاتی که از دل اسطوره

انعطافی . جو کردوشاید دالیل این ظرفیت را باید در ساختار منعطف و پویاي آن جست. اندبقا از خود نشان دادهقابل توجهی براي

اساطیر در طول زمان، شکل، نقش و کاربرد متفاوتی دارند و «.ترین عامل آن را  می توان انتقال و دگردیسی اساطیر دانستکه مهم

اي مانند افسانه، هاي تازهپذیرند و به شکلاي میشوند و نقش تازهرگونی و تحول میخوش دگدر میان مردمان گوناگون، دست

  )89: 1349سرکاراتی، . (»آیندداستان حماسی، تمثیل یا نقل عامیانه در می

ره بر داند، از دید او، معنی هر اسطوي انسانی میي ژرف اندیشهگرایی خود، اسطوره را الیهي ساختلوي استروس در نظریه

کند و نزد کند، به این صورت که معنی اسطوره چند الیه است و  هر زمان، معنی خاص خود را منتقل میاساس شکل آن تغییر می

شود که این دگرگونی با هاي متفاوتی از آن وجود دارد؛ بنابراین اسطوره در گذر زمان دگرگون میهر فرد و در هر جامعه، برداشت

ها هاي مختلف ارتباط دارد و تحول در نظام شناخت و تفسیر او منجر به تحول در ساختار و فرم اسطورهدورهشکل زندگی انسان در 

  ).10: 1372شاربونیه، . رك(شود می

را شویم که ماهیت اسطورهالگوهایی مواجه میي اسطوره، با عناصر و کارکردها یا به تعبیر یونگ کهنبا دقت در ابعاد گسترده

این کارکرد از دیرباز نه تنها در . توان به پیکرگردانی یا مسخ اشاره کرداي، میي این کارکردهاي اسطورهاز جمله. سازندمی

شود و امروزه نیز نویسندگان از این عنصر روایی هاي عامیانه نیز مشاهده میها و حکایتاي که در ساختار قصههاي اسطورهروایت

  .جویندبهره می

اند، باید به منصور رستگار فسایی اشاره گردانی پرداختهنظرانی که براي نخستین بار در ایران به بررسی پیکراز جمله صاحب 

همان است که در ادبیات فرنگ » ي پیکرگردانیاسطوره«مراد از «آورد که وي در تعریف پیکرگردانی چنین می. کرد

metamorphosis وtransformationآن تغییر شکل ظاهري و ساختمان و اساس و هستی و شود و معنايخوانده می

- به نظر می» غیر عادي«مند شخص یا چیزي است با استفاده از نیروي ماوراء طبیعی؛ که این امر در هر دوره و زمانی هویت قانون

  )140: 1380( » رسد

که یکی از مشهورترین د؛ چنانشواي در فرهنگ و آثار هنري متأخر نیز آشکارا مالحظه میاهمیت این مفهوم اسطوره

گیري از چنین اي شکل گرفته است؛ بنابراین نویسندگان با بهرههاي قرن بیستم یعنی مسخ کافکا، بر اساس چنین اسطورهرمان

ویم که شهاي متأخر فارسی، با رمانی مواجه میدر میان رمان. توانند به غناي آثار خود بیفزاینداي میمفاهیم و کارکردهاي اسطوره

اثر یوسف علیخانی که در کشیبیوه. برد روایت خود و شکل دادن به آن بهره جسته استنویسنده با تبحر، از پیکرگردانی براي پیش

یکی از . شود، روایتی است که بر اساس زندگی خوابیده خانم و همسرانش نوشته شده استاي روایت میبافتی نیمه اسطوره

  .پنداري اژدر پسرخاله خوابیده خانم با اژدهاي چشمه استیکرگردانی این داستان، همذاتهاي پترین نمونهبرجسته
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-ثر دارد و از آن به عنوان نمادي از ویرانگري و نابودي یاد میمؤاي اژدها حضوري پررنگ و اي و اسطورههاي افسانهدر داستان

شخصیت منفی یا خاکستري و .است که در کل داستان با آن روبه رو هستیمیهایاژدها یکی از موتیف،کشیبیوهدر داستان .شود

ها یا ویژگیکه خوابیده خانم استيهلاژدر یا همان پسرخا،سیاه داستان، شخصیت یا به گفته خود نویسنده در جاي جاي کتاب

هایی مثل ویژگی.کندر کل داستان نیز متمایز میه داخالقی و رفتاري منحصربه فرد دارد که او را نه تنها از مردم روستاي خود؛ بلک

  .رودشمار میهاي منفی او به، خشونت، بدرفتاري با پدر و مادرش و غیره، از ویژگیاهل کار و زندگی نبودن،سیگاري بودن

در . داردشود که شباهت بسیاري با شخصیت اژدها اژدر با شخصیتی شرور، منفی و ویرانگر شناخته میدر کل داستان،

باشدکه ویرانگراست، حتا نام اژدر و اژدهاي اژدرچشمه نیز، با هم مشباهت مینیز شخصیتی منفی اي، اژدهاهاي اسطورهداستان

به خصوص در افکار . کند و یا بالعکسبحث میه جاي داستان بعد از آوردن اسم اژدر، از اژدهاي چشمنویسنده درجاي. فراوانی دارد

چنین درگر یکی دانستن این دو شخصیت در افکار خوابیده و همشانآورد که ناژدر و اژدهاي چشمه را باهم میخوابیده، همیشه

  .دباشل داستان میک

  ي تحقیقپیشینه

ي نخستین افرادي جملهدکتر منصور رستگار فسایی از .پیکرگردانی در ایران موضوعی است که زیاد به آن توجه نشده است

اسطوره پیکرگردانیهمچنین کتابی با نام يو.موضوع پرداخته و مقاالت متعددي در رابطه با آن نوشته استاست که به این

» هاي پیکرگردانیاسطوره«اي با عنوان ایشان مقاله. نوشته که به مسائل و موضوعات مختلف در رابطه با پیکرگردانی پرداخته است

بها گشتن اشیاءرا جاي داده و به پیکرگردانی خدایان، انسان، حیوان، گیاه یا شیئ یپیکرگردانیدارند که در آن مسائل مرتبط با

وگو با انسان و دگرگونی ظاهري یا درونی انسان و پیکر گیاه و حیوان و انسان و پیکرگردانی حیواناتی چون سیمرغ و اژدها در گفت

جلوه کردن شود، یااستنباط میاو ي معنوي العادههاي خارقواناییوانات، اشیاء که از عملکردها و تحی، تبدیل شدن او به خدایان

خوارق برء هستند و یا توانمند شدن انسان و حیوان که ترکیبی از انسان و حیوان و گیاه و اشیای هاي مخلوقات و موجوداتصورتبه

مقاله نسبت بهتري کتاب خود به بحث مبسوطایشان در . استهایی چون دستیابی به عمر جاوید و غیره پرداختهوشگفتیاعمال

  .تاسخود پرداخته

پیکرگردانی، . ي پیکرگردانی در رمان مزبور بپردازندکنند به بررسی و تحلیل اسطورهي حاضر نگارندگان تالش میدر مقاله

اصلی نویسنده دست یافت و به توان به نیت و هدف میکشی، بیوهیکی از مباحثی است که با بررسی و شکافته شدن آن در رمان

.ها پرداختها و توجیه اتفاقات ماورایی پیرامونی آنراحتی به تحلیل قتل

پیکرگردانی- 1

برخی پدید آمدن این کارکرد را به . ي علت روي آوردن به مفهوم پیکرگردانی در اساطیر وجود داردهایی چند دربارهفرضیه

انسان اساطیري همه چیز را به نوعی جاندار و داراي قدرت «از نظر آنان، . دهندت میهاي پیشین به طبیعت نسبنوع نگرش انسان

تواند در چنان که در اساطیر زردشتی هم هر چیزي داراي مینویی روحانی است که میآن. شناسدحیات و دگرگونی و تفکر می
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- انسان در دگرگون کردن و دیگر شدن، گاهی جلوهتوانمندي «) 141: 1380رستگار فسایی، (» .پیکرهاي مختلف ظهور و بروز کند

گوید و به یاري فسخ و نسخ و مسخ، تداوم و شنود، با کوه سخن میاي غیر مستقیم دارد؛ بدین معنی که انسان از درخت سخن می

  )145: همان(» .سازددپذیر میها، اشیاء و گیاهان امکانپیکرگردانی خود را در حیوانات، انسان

یابد که ممکن است بروزات آن آید و پیکري تازه و نو میلت شخص یا شیئ از صورتی به صورتی دیگر در میدر این حا«

دست آورد که قبالً فاقد هایی تازه بهصورتی ظاهري و محسوس باشد یا در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادي شود، قدرت یا قدرت

ست که قبالً بوده است، در صورت و باطن او تحول و تغییري تازه ایجاد شده است است و در نتیجه، اگرچه در عمل همان اآن بوده

  )140: همان(» .هایی خاص و متفاوت پیدا کرده استکه شکل نو و کنش

-شود و با آوردن نمونهپرداخته میکشیبیوهي پیکرگردانی در رمان تري به تحلیل اسطورهدر بخش بعدي به صورت مبسوط

ها، خواب، حضور و غیاب، هایی نظیر قصههاي این دو شخصیت  ذیل مدخلانگاريساناژدر و اژدهاي چشمه و همهایی، شخصیت 

  .تحلیل می شود... جریان سیال ذهن و

  

ي پیکرگردانی در رمانهاي ارائهشیوه- 1- 1

اي درون متنی، به قصهگاهی در بین . پیکرگردانی در این داستان، به اشکال گوناگونی به معرض نمایش گذاشته شده است

. اي از آن اشاره شده استبه نمونهو یا در قالب باوري، هاي خوابیده خانم بیان یک نوع پیکرگردانی پرداخته و یا در یکی از خواب

ي دیگِر نمود پیکرگردانی، در افکار خود خوابیده است که تحت عنوان جریان سیال ذهن به آن پرداخته شده است که از نمونه

.رودهاي پیکرگردانی در داستان مورد نظر به شمار میبهترین نمونه

هاقصه- 1- 1- 1

-گونه، همیشه محمل مناسبی براي بیان آمال و  آرزوهاي دست نیافتنی نوع بشر بوده است و میهاي نقلها و داستانقصه

کجا که دلش خواست برود، هر نیرویی که در داستان این امکان فراهم است که فرد فارغ از مرزهاي محدود واقعیت، به هر . باشد

هاي اساطیري، داستان. خواهد انجام دهددست بیاورد، به هرشکلی که دلش خواست تبدیل شود و هر کاري که میدلش خواست به

-امنههاي اساطیري، حتا دصورت شفاهی روایت داستان.شوندگونه آرزوها، محقق مییکی از بسترهاي مناسبی است که در آن، این

در انتقال « . استاي نیز، انجامیدهاین موضوع حتا به دگرگونی خود روایات اسطوره. استتر نیز کردهي این امکانات را گسترده

که تاریخ یجای.هاي اساطیري وجود داردها و کنش چهرهجایی در چهرههخطر هرگونه جاب،شفاهی در روزگاران سکوت تاریخ

است؛ این حدس همیشه وجود دارد وشتن وجود ندارد و گفتار شفاهی تنها راه انتقال اسطوره کند و خط براي نوت میسک

  )56: 1391شهبازي، (» .دگرگونی شوددچاراسطوره که

اي است که سرتاسر زندگی و وجود مردم میلک را تحت تأثیر هاي اعتقادگونهها و باورکشی، رمانی مملو از داستانرمان بیوه

ها را ها و نقلگونه داستاناین-پدر خوابیده–آقا کرد، ولی پیلهاي زیادي تعریف مینقل-مادر خوابیده–گل ننه. استدادهخود قرار 
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کرد؛ اما بعد از مرگ بزرگ، شروع کرد به ها خود داري میگونه داستاندانست و از بازگو کردن اینمی» کتاري حرفان«و » هپرته«

.نقل گفتن

هایی که در بین اتفاقات رمان آورده شده، بستر مناسبی را براي تسهیل روند پیکرگردانی در داستان ایجاد نقلها وداستان

در قسمت دیگري از . ي تمام عیار یک پیکرگردانی استکند که نمونهگل داستانی را تعریف میدر اوایل رمان، ننه. استکرده

جوابی است که حتا خود کند که پر از اتفاقات ماورایی و بیا مار و شکارچی تعریف میآقا داستانی را در رابطه بداستان نیز، پیل

در جایی از داستان، پیل آقا نقل دو انگشتر سبز و قرمز و به حضور رسیدن . ها ناتوان استگوینده از جواب دادن به آن سؤال

در . شودها نوعی پیکرگردانی محسوب میاین داستانکند که تمامیرا بیان می) ص(جبرئیل در قالب یک درویش بر حضرت آدم 

  :شودهاي تودرتوي رمان اشاره میهایی از داستانزیر به نمونه

-ا و اعتقادات مردم میلک برمیبه باورهکند کهدر قسمت هاي ابتدایی داستان نویسنده به یک نمونه پیکرگردانی اشاره می

کند؛ داستان از این قرار است که دختري از بیان می-گلننه–از زبان مادرخوابیده خانم گونه گردد، و آن را در قالب داستانی نقل

  :دخوانها آواز میشود و شببابایش، تبدیل به پرنده میدست زن

گل قبل از خواب تر که بود، ننهسالخوابیده بچه. کوکوههشد نقل داشت از صداي کوکويگل این وقت سال که میننه«

یا کوکوهه استاین صداي ! خوابیده جان«: گفتداد سمت تنها دخترش و میگذاشت زیر سرش و پهلویش را میمیدستش را 

گویدپرنده شده بود و هر شب خدا مییشبابادختري بود که از دست زن»هکوکوه«دانست میم کهخوابیده خان» ؟چوچوهه

علیخانی، (» ؟اصال فرقشان چیست؟ شدهبابایش، چوچوههاما چوچوهه چی؟ او هم دختري بوده که ازدست زن... کوکو...کوکو

1394 :12(  

-گوید اما چطور آخر ممکن است دختري از دست زنمیهدارد خاطراو کرد م میتخوابیده خانم ح،کردنقل میگل هننوقتی «

- به لبتکاویدم که تو جانمیقدر با توبابا بودم و آنزن،من هم اگر زبانم الل!جانننه«:گفتگل میه؟ ننپرنده شده باشدیش، بابا

کرد باید دختري باشی که از فکر میخوابیده.رتشد به جان پنبه و هر دعایت به اجابت نزدیکآتش می،رفتحتو هم،برسدات 

ما با یک ،داستاناز در این قسمت )جاهمان(» .دشود یک شبه پرنده شبابا عاصی شده باشد تا بفهمی چطور میدست زن

  .هاي پریان استاي از جنس قصهاست پیکرگردانیگل آمدهي ننهتبدیل دختر به پرنده که در حین قصه. رو هستیمهپیکرگردانی روب

ترهاي سبز و قرمزي اشاره کرد که آن را  امام توان به انگشهاي رمان میها و روایتاي دیگر از پیکرگردانی، در قصهدر نمونه

  :دانندمی) ع(و امام حسن ) ع(حسین 

درویش همان جبراییل بود که در قالب حضرت بیامده بود . بعد درویشی بدید. یک روزي رسید به یک بارگاهی) س(حضرت آدم «

. اندبدبد دو تا بچه در حال بازي. حضرت رهحضرت نگاه کرد الي دو انگشت! بگفتش الي این دو انگشت من ره ببین. به دیدش

گفت » .انگشتر در دست بدارند«بگفت » دیگه؟«بگفت » .دو تا بچه«حضرت بگفت » چه ببینی؟«حضرت حضرت ره بگفت 

است ) ع(شان حسن یکی«بگفت » خب؟«بگفت » خب؟«بگفت » .شان سبزه و انگشتر اون یکی قرمزهانگشتر یکی«بگفت » .دیگه«
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ناموسی شهیدش بکند و باشد که یک بی) ع(ناموسی به شهادت برسد و اون دیگري حسین ان تو که با زهر سبز یک بیاز فرزند

  )120: همان(»» .قرمز، خون اونه

خواب- 2- 1- 1

هاي زمان و مکان و جسم، روان آدمی به ساحتی که فارغ از محدودیت. ترین امکانات بشري، خواب استیکی از پر رمز و راز

زبان «.اي داردواسطهخواب با ضمیر ناخودآگاه انسان ارتباط بی. پردازد که در عالم واقع امکان آن نیستسفر در عوالمی میسیر و 

ي از این روي، رؤیا دروازه. سازدهاي خویش را بر ما آشکار میبه یاري رؤیاست که ناخودآگاهی، نهفته. ناخودآگاهی زبان رؤیاست

شود؛ یا اگر بر باورها و که بر جهان پیچ در پیچ و تاریک و رازناکی که جهان ناخودآگاهی است گشوده میاي استدروازه. هاستراز

» .چنان رازآلود و ناشناخته در فراسوهایی دیگر، هماي است به سوي جهاني رؤیا بنیاد کنیم، دروازههاي کهن دربارهاندیشه

  )78: 1372کزازي، (

افکار و عقایدي که از . ها بسیار مورد توجه قرار گرفته استرد توجه انسان بوده و در برخی از دانشخواب و رؤیا از دیرباز مو«

دانند که در اي رؤیا را تجربیات واقعی روح میعده. ي ماهیت رؤیا وجود داشته، بسیار متنوع و متفاوت استهاي دور، دربارهگذشته

پردازد؛ گروهی رؤیا را الهام الهی یا ارواح خبیث و جن و پري ي روحی میتجربهشود و به سیر در آفاق وخواب از بدن خارج می

پارسا و (» .ي مغز استي قاعدهاز دیدگاه پیر رآل، رؤیا، بیان حالت ضمیر ناخودآگاه است که مربوط به مرکز عصبی ویژه. دانندمی

شده است در  رانده و سرکوبها و آرزوهاي واپسن انجام خواستهرؤیا هما«: فروید معتقد است). 39: 1388گل اندام به نقل از رآل، 

  ).125همان، (» لباس مبدل

هاي ها و شناختهآور و بی مانند و به دور از آموزهدر خواب و رؤیا، ممکن است شاهد اتفاقاتی باشیم که در جهان واقع، حیرت

اي واقعی و کامال منطقی جلوه به نظر برسند، در خواب به گونهبشري باشد؛ اما همین اتفاقات، هرچند غیر واقع و دور از ذهن

.تأثیر رؤیایی که دیده، قرار داردچنان که حتا پس از بیداري نیز، فرد تحتکنند؛ آنمی

-بیوهدر رمان . پذیردخواب، یکی از بسترهاي مناسبی است که در آن، اتفاقات، مطابق با منطق و اقتضاي غیرمادي صورت می

در واقع . ي پیکرگردانی بهره جسته استهایی است که نویسنده از آن براي به نمایش گذاشتن اسطورهخواب، یکی از  محمل،کشی

بخش را براي شخصیت اصلی داستان ایفا اي که در اکثر اتفاقات، نقشی الهامگونهدر این داستان، عنصر خواب نقشی کلیدي دارد؛ به

جالب . شودرا  براي پذیرش اتفاقات آتی، آماده می کند و به نوعی براعت استهالل، محسوب میکند و به نوعی ذهن مخاطب می

هاي ي پیکرگردانی در خوابهایی از اسطورهدر زیر به نمونه. شودها، توسط خوابیده خانم دیده میتوجه است که تمامی خواب

  :شودخوابیده خانم اشاره می
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زند تا آب بگیرد؛ ولی تمامی این هفت بیند که در هفت چشمه میخواب هفت کوزه را میدر ابتداي داستان، خوابیده خانم

. ي پیکرگردانی انسان به جماد، جاي دادتوان آن را در ردهاي از همسران خوابیده است که میها، پیکرگردانیکوزه. شکنندکوزه می

  :رسندچشمه، به قتل می، نمادي از هر یک از همسران خوابیده است که بر لبهر کوزه

شود و هفت بار برد، به جاي آب، خون در آن پر میاي که به هفت چشمه میدید هفت کوزههفت شبانه روز بود خواب می«

  )9: 1394علیخانی،(» .زندها جوش نمیگردد و دیگر خون در آنها دوباره برمیشکنند، آب چشمهها میکه کوزه

ي ریواس که از کمر به هم وصل بیند که به ریواس چینی رفته و بر روي دو ساقهده  خواب میدر قسمتی از داستان، خوابی

-ي خواب، این ریواس به دست اژدر از ریشه کنده میبیند که در ادامهرا می-بزرگ–اش ي خود و مرد مورد عالقهاند، چهرهشده

ریواس به انسان وجود دارد که از نوع پیگرگردانی نبات به انسان در این خواب، پیکرگردانی. شودشود و به اعماق دره پرتاب می

  .باشدمی

ها به روشنی ي او بر خاك فروریخت؛ آن تخمه، چون سرانجام کیومرث از پاي درآمد، تخمهروایت پهلويو بندهشنبه روایت 

. نگاه داشت-زمین و باروري و سرسبزي استکه نگهبان–خورشید پالوده شدند و دو بهر آن را ایزد نریوسنگ و بهري را سپندارمذ 

» مهالنه«و » مهلی«این تخمه چهل سال در زمین بود و پس از آن، ریباسی یک ستون و پانزده برگ و دو شاخه از آن برآمد که 

هاي ستانگونه دانویسنده با نظر بر این). 27: 1367، روایت پهلويو 81: 1369دادگی، (از آن پدید آمدند ] مشی و مشیانه[

در باور مردم آن روستا، کندن ریواس از ریشه گناه . اسطوره اي از خلق اولین زوج، آن را در قالب خوابی در داستان وارد کرده است

  .شوددارد و هر کسی که این کار را بکند به عذاب گرفتار می

- است و از میان جمع، اژدر به او نزدیک میبیند که با لباس عروس، سوار بر قاطريدر قسمتی از داستان، خوابیده خواب می

اي مثل یک قابلمه صدا داد و چرخید و توري پارچه«کند، زند و توري را به سمت دره پرتاب میشود و تور روي سرش را کنار می

آورد و در میبندد و خودش را شبیه به قاطرياژدر سربند قاطر را به سر خود می) 81: 1394علیخانی، (» .چرخید و رفت ته دره

  .شویم؛ یعنی تبدیل شدن اژدر به قاطردر این خواب، با پیکرگردانی انسان به حیوان روبرو می. کندخوابیده را بر پشت خود سوار می

رسد، زند، صدا از درون غاري به گوش میخوابان است و کسی او را صدا میبیند که در گلهدر خوابی دیگر، خوابیده خواب می

کنند تا اینکه به یک دیگر میشوند و شروع به خوردن یکشود این صدا ،صداي گرگ است، گرگ ها زیاد میمتوجه میدر نهایت

آید و در نهایت تبدیل به اژدرمار ها شاخ در میزند و از جاي خونشوند؛ در ادامه، گرگ خودش را چنگ میگرگ بزرگ تبدیل می

ها و تبدیل شدن آن به اژدرمار، همگی پیکرگردانی اژدر همان صداي اژدر است و گرگرسدصدایی که از غار به گوش می. شودمی

.شودها محسوب میبه این پیکره

باور-3- 1- 1

هاي جانب بشري وجود انسان که ناظر بر فرهنگ و ساحت. ي خاکی دارداي به درازاي حضور انسان بر این کرهباور گستره

به مرور زمان، این . رو بوده استگیري، با پذیرش اموري به عنوان باور روبهدوران آغازین شکلذوقی و عاطفی او نیز است، از همان 

اند که به تمامی شئون زندگی افراد، رسوخ کرده و منشاء بسیاري از تحوالت اي را به خود اختصاص دادهباورها، چنان گستره
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2هاي اکثریتباور عامه که به اعتقادات طبقات و الیه. متنوعی داردها و اشکال متعدد وباور، گونه. استي بشري نیز شدهجامعه

در ) 8: 1395ذوالفقاري و شیري، (» .شناسی استي مردمي فولکلور و در حوزهزیر مجموعه« شودمردم یک جامعه اطالق می

مورد بررسی قرار داد؛ از اساطیر و شودهاي بسیار متنوعی را میشود، موضوعي آن محسوب میفولکلور که باور عامه زیر مجموعه

  )جاهمان. رك... (هاي نظر کرده و ها و درختها و امثال و آداب زیارت و چشمهها گرفته، تا الالییها و آوازها و ترانهافسانه

باورها . استهاي زندگی از تولد تا مرگ بوده باورها عقاید پیشینیان در تمامی جنبه. اي درست یا نادرست استباور عقیده«

درستی و نادرستی و خرافه بودن و نبودن آن به نوع بینش و تفکر باورگذار و باورپذیر و اعتقادات شخصی . گاه خرافی است و گاه نه

  )10: همان(» آنان بستگی دارد

-را عمل میمردم میلک، مردمی سنتی هستند که هنوز به اعتقادات و همچنین باور قدماي خود، بی چون و چ، کشیبیوهدر 

اژدر با استفاده از همین اعتقادات و باورها و جهل و ناآگاهی . کنندکنند و حتا پرس و جویی در رابطه با این اعتقادات و باورها نمی

  :شودهاي مردم میلک اشاره میهایی از باوردر ادامه به نمونه. بردبه ظاهر تعمدي مردم، کارهاي خود را پیش می

ي میلک هست، جدان ما بگفتن که وقتی بیدار بشود، ماالن ره هو ببرد و هر ي عقبی رودخانهاژدرچشمهیک اژدرماري توي «

  )28: 1394علیخانی، (» ...اشچی بیایه دم دهان تشنه

  )118: همان(» ترش نکرده باشه؟ممکنه جري] بزرگ[از کجا بدانی که نمایش خاك کرد تابوت خالی «

  ».بدارم ، بدانم از کی اسم این چشمه ره برداشتن اژدرچشمهخیلی میل «: قلی پرسیدحضرت«

  ».همیشه بوده تا عقل ما حکم بکنه، اسمش همین بوده«: گفت... آقاپیل

  چطور اژدرچشمه؟ مگر کسی اژدرمارش ره بدیده بود؟-

هاست که ال سالکسی مگه اژدهاي کوه اژدهاکشان ره بدیده؟ همه بگویند یه روزي حضرت بیامده باهاش بجنگیده و حا-

)124: همان(» .اسمش ره بگویند اژدها کشان

جریان سیال ذهن- 4- 1- 1

کنند؛ هاي متعدد و متفاوتی استفاده میهاي داستان، از شیوهنویسندگان جریان سیال ذهن براي انعکاس ذهنیات شخصیت

. مستقیم، دیدگاه داناي کل و حدیث نفسگویی درونی غیر گویی درونی مستقیم، تکتک: است ازها عبارتترین این تکنیکمهم

  )پدیاویکی(

کند تا با کاوش فضاي درونی و حاالت ژرف ذهنی، بناي ي جریان سیال ذهن، نویسنده تالش مینویسی به شیوهدر داستان

ش، هدف آن است که ي نگاربه بیانی دیگر، در این شیوه. ها استوار سازدي شخصیتهاي اندیشهداستان را بر تأثرات ذهنی، و هاله

                                                          
٢

  .اکثریتی که به نوعی در تقابل با حاکمیت قرار دارد-
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ي ذهن به هنگام بروز و پیش از پردازش و انسجام، روایت شود و خواننده، خود را با این جریان و نخوردهتفکرات و ادراکات دست

  )Pope & singer ،1978 :9 -30. رك. (ها راه یابدحاالت ذهنی همراه کند و به تدریج، به دنیاي درونی شخصیت

کند و به افتد و گاهی دقایقی قبل از آن، گویی خوابیده از این موضوع آگاهی پیدا میلی اتفاق میدر این داستان، هرگاه قت

الي ي دید خوابیده و البهنویسنده در هر قتل، از زاویه. محض حصول آگاهی، سعی در مقابله و جلوگیري از بروز این اتفاقات دارد

کسی جز اژدر ي چشمهرا مجاب به قبول این حقیقت کند  که قاتل یا اژدهاپردازد تا مخاطب هایی میافکارش، به بیان نشانه

  .نیست

اژدري که ناگهان در برابر چشمش ظاهر . افتدکند اتفاق ناگواري در شرف وقوع است، به یاد اژدر میخوابیده هرگاه حس می

باره ناپدید شود و بعد از هر مرگ، به یکدر پررنگ میتقریبا، همیشه قبل از هر اتفاقی حضور اژ. زندباره غیبش میشود و به یکمی

. داند که اژدر قاتل همسرانش استکند؛ چون میخوابیده مدام به این موضوع فکر می. شود و تا چندین سال از او خبري نیستمی

:شودهایی از افکار خوابیده اشاره میدر زیر به نمونه

  )52: 1394علیخانی، (» .تا اسمش ره ببرن، پیداش بشه. ان بمانهمثال اوشان«: خوابیده خانم توي دلش گفت«

زندگی .دنپس بدهند که خودشان هم ندانرهها تاوان چیزي بچه«:داداش و گفته بودگذاشته بود روي زانوراآقا دستشپیل«

  ».هندازبیاز سوراخ خودش را بیرون شاژدرمار،هاي خالی که وقتش برسدهمه ما پر است از نقطه

  »آقاجان چی بگویه؟«: هایش را به هم فشرد و فکر کرده بودخوابیده خانم دندان

  )128: همان(» .ه بوددبعد خیالش رفته بود به اولین روزي که اژدر، خوابیده و بزرگ را کنار اژدرچشمه دی

آقا سمت رد کشیده شدن پیلخوابیده داشت به ... رد را دنبال کرد و رسید تا سر پرتگاه. خوابیده رد کشیده شدن را دید«

  .)141-139: همان(» اگر بلندش کرده باشد این باد دیوانه، چرا پس کشیده شده بود روي زمین؟«: کردفکر می. کردپرتگاه فکر می

. برد روایت خود، روي آورده استهاي مزبور، به انواع پیکرگردانی براي پیشچنانکه از نظر گذشت، نویسنده به کمک شیوه

.کندشود که پیکرگردانی اژدر با اژدرمار، را مؤکد میبه عناصري پرداخته میاینک

ها و عوامل مطابقت اژدر و اژدر مار نشانه- 2- 1

پنداري شخصیت اژدر و اژدرمار، را در طول داستان گسترش شود که  همذاتترین نشانه ها و دالیلی اشاره میدر این بخش، به مهم

حضور و غیاب، هویت قاتل، اژدها و شخصیت درونی اژدر، کمال و نقص و اتفاقات ماورایی هنگام : است ازاین موارد عبارت . اندداده

.»کن«ها و امر رخ دادن قتل

حضور و غیاب- 1- 2- 1
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گردد و هر بار بعد از برگشتن او، بعد از مدت شود و بعد چند سال برمی، بعد از وقوع هر مرگ، اژدر ناپدید میکشیبیوهدر 

است که اشراف -خوابیده–تنها شخصیت اصلی داستان . افتد و این روند تا انتهاي داستان ادامه دارداره مرگی اتفاق میزمانی، دوب

افتد، اهالی روستا بر این باوراند که اژدر هر بار که مرگی اتفاق می. کامل به این قضیه دارد که قاتل همسرانش کسی جز اژدر نیست

دهد که چون حضور و غیاب اژدر بعد از هر مرگ، نشان میهایی همکشد؛ ولی نویسنده با دادن نشانهمار همسران خوابیده را می

  :شودها اشاره میهایی از این نشانهدر زیر به نمونه. اژدهاي چشمه همان اژدر است

  )22: همان(» ...خوابیده خانم آمد روي ایوان و دو دستش را گذاشت روي نعلدار و. اژدر برگشته بود«

باز جاي شکرش باقی بود چند وقتی . جادانست تا حاال اژدر باید رسیده باشد به آنخوابیده نگاه کرد سمت رودخانه که می«

  )233: همان(» .آمد میلکخبري ازش نمی

  هویت قاتل-2- 2- 1

بکند که قاتل هفت برادر ي این موضوع دهد تا او را متوجههایی را به خواننده میهایی از داستان، نشانهنویسنده در قسمت

ي دید خوابیده ارائه هاي قتل از زاویهها را در افکار خوابیده و یا ضمن توصیف صحنهکسی جز همان اژدر نیست و اکثر این نشانه

شمه باشد، هاي آگاهی خوابیده از هویت قاتل که همان اژدر یا اژدهاي چهایی از اشارات نویسنده به نشانهدر ادامه، به نمونه. کندمی

:شوداشاره می

اي توصیف شده که به هیچ وجه آقا به گونهي رویارویی اژدر و پیلرود، صحنهآقا به جنگ با اژدر مار میدر قسمتی که پیل

کند اژدرمارِ اژدر چشمه مسبب این اتفاقات است و یا بالیایی طبیعی در حال رخ شود و فکر میخواننده متوجه حضور اژدر نمی

  :استدادن 

باشد این باد دیوانه، چرا اگر بلندش کرده«: کردفکرمی. کردآقا سمت پرتگاه فکر میکشیده شدن پیلخوابیده داشت به رد«

  )141: 1394علیخانی، (»» .نپس کشیده شده بود روي زمی

  یعنی یه اژدرمار دیدن اینقدر ترس بداشت که اللش بکرده؟! این چی بدیده، خدا بدانه«

: همان(» .شداي ازش غافل نمیلحظه. ناز بیایدترسید بالیی سر عجباین روزها می. خانم خیالش رفت سمت اژدرخوابیده 

175(  

» .دوست داشت زودتر به خانه برسد و این بار خودش سراغ اژدر برود. خوابیده خانم قدم تند کرد زودتر برسد به میلک«

  )231: همان(

ي هایش حس کرد که ندانست چکمهو چشمش به سیاهی نما پیدل کرد، دردي روي انگشتي غارزمان تا رسید به دهانههم«

ي غار سنگ شده هاي داخل غار پر شد؛ چند آدم در میانهاژدر است یا گزیدگی اژدرمار و فقط چشمش در یک لحظه به نادیدنی

  )261: همان(» .بودند
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ب راحت نداشت که چطور تا به حال به فکرش نرسیده، راهی دو سال اول بعد کشته شدن عطري، خوابیده خانم یک خوا«

)265: همان(» اژدر دوباره گوماگور بشده؟«: بعد هم که خیاالتی به سرش زد، شنید. پیدا کند براي از بین بردن اژدرمار

شد تمام میرد که . شدهاي تازه دیده میجا که تفنگ افتاده بود، رد کشیده شدن کسی روي خاك خشک و علفاز همان«

  )229: همان(» .ي بزرگ خون، خاك و علف را با خودش سرخ کرده بودیک لکه

. زاد نیودکرد، خبري از آدمیهاي درویش کنار راه دو قدمی نرسیده به اژدرچشمه افتاده بود و تا چشم کار میفقط چکمه«

: همان(» .اتالهی خیر نبینی از زندگی! اژدره! اژدره! درهاژ«: صداي خوابیده خانم تا دل کوه رفت و صدا در کوه پیچید و برگشت که

283(

  اژدها و شخصیت درونی اژدر- 3- 2- 1

در اکثر مواقع، هنگام توصیف . نویسنده در جاي جاي داستان سعی در برقراري ارتباط و بیان شباهت بین اژدر و اژدرمار دارد

  :شودهایی از آن در متن اشاره میبه نمونه. شخصیت درونی اژدر استگر کند که بیانشخصیت اژدر به رنگ سیاه و سایه اشاره می

وقت هم دم رفت و هیچازش در می» وزه کشی«ها خوابیده خانم نه تنها میلی به پسرخاله نشان نداد که هر بار مثال مار دیده«

  )31: همان(» ...به تله نداد

جنبه در چشماي خودم هزار بار بدیدم که اژدها می. مش ناپاك بودچش. هر چی بود، سر به راه نبود«: کردآقا فکر میپیل«

  )جاهمان(» اژدر

  )52همان، (» .اژدر سالم کرد و داخل آمد. تا اسم اژدر برده شد، تاریکی آمد جلوي در اتاق«

  )90: همان(» .اي از توي حیاط خیره شده توي اتاقخوابیده رو به در نشسته بود، که دید سیاهی«

  )92: همان(» .هنوز جمله اش کامل نشده بود که سیاهی درگاه را پر کرد» .الت بی سرپا«: فتگنگار «

  )52: همان(»» .نان بمانه تا اسمش را ببرن، پیداش بشهاوشامثال «:توي دلش گفتخوابیده خانم«

  )150همان، (» اي آمد توي درگاهدر باز شد و سیاهی«

  )238: همان(» .مثل قوشی، موش دیده، پرواز گرفت سمت خدامرداژدر چوب سیاهش را دور سرش چرخاند و «

  )239: همان(» .شدتر سیاه میتر و بیشاژدر بیش«

  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



  کمال و نقص- 4- 2- 1

است؛ یک سو الزام براي تغییر که ناشی از ضرورتی نظیر نقص است و سوي دیگر بقاي در پیکرگردانی دو سویه نهادینه شده

هر پیکرگردانی یا گردش از یک پیکره به کالبدي تازه، پیامی «در واقع . نوعی کمال استموجودیت در قالبی نوین که متضمن 

انسان در این تبدل و تبدیل همیشگی «) 142: 1380فسایی،رستگار(» .کندخاص با خود دارد و نوعی نقص یا کمال را مطرح می

تواند در هر جلوه و شکلی درآید و تفسیري دهد که مییکند و این بت عیار، نشان ماساطیرش، سکون و ایستایی و مرگ را نفی می

فرد او و درك دقیق وي از گذشته و حال و آینده و بهصادقانه و صمیمی از موقعیت خود ارائه دهد که ناشی از اندیشمندي منحصر

  )جاهمان(» .پیدا و پنهان جهان است

نیز، داراي هدف خاصی است و آن ، چیزي جز از بین بردن ، پیکرگردانی اژدر به قالب اژدهاي چشمهکشیبیوهدر داستان 

زد، احتمال آگاهی اهالی محل از این ها میاژدر، اگر در قالب یک انسان معمولی دست به انجام این قتل. همسران خوابیده نیست

وجه به اعتقادات و بافت فرهنگی مردم آمد؛ اما اژدر با استفاده از ناآگاهی مردم و با تها پیش میي قتلاتفاق و جلوگیري از ادامه

  .رساندهاي خود را در قالب اژدهاي چشمه به انجام میروستاي میلک، قتل

توانست کارهاي خارق عادت انجام زدن خود به عنوان اژدهاي چشمه، نیرویی مضاعف براي خود ایجاد کرده بود، میاژدر با جا

ي اهالی آن را به اژدهاي چشمه نسبت بدهند؛ پس او با این کار، و محو کند که همهاي پاكهاي خود را به گونهدهد و آثار جنایت

زدن خود به عنوان اژدهاي سعی در پوشاندن نواقص خود به عنوان یک انسان معمولی، و در اوج کمال نشان دادن خود، با جا

شود که ي تحقق تمام آرزوهایی میها، دستمایهی آنتغییر در شکل موجودات یا پیکرگردان«: ي رستگار فساییبه گفته. چشمه دارد

هاي کهن ها نیز این پدیده به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از اسطورهانسان در طول اعصار و قرون داشته است و در روایات تمام ملت

  )143: همان(» .شودمطرح می

کند که دهند و کسی به این موضوع شک نمینسبت میها را به اژدهاي چشمهحتا تا انتهاي داستان، مردم روستا تمامی قتل

تنها، خوابیده است که به . افتد، نه یک اژدهاجنس خودشان است اتفاق میشاید تمامی اتفاقات توسط یک انسان معمولی که هم

د انتقام خود و شواین موضوع واقف است و اطمینان داردکه قاتل همسرانش کسی جز اژدر نیست و در انتهاي داستان، موفق می

  .همسرانش را با قتل اژدر از او بگیرد

  »کن«ها و امر اتفاقات ماورایی هنگام قتل-5- 2- 1

. افتدبالفصل اتفاق می» کن«ي جالب توجه در پیکرگردانی این است که پس از فراهم آمدن مقدمات، تغییرات، مانند امر نکته

-انگارد و به هزار پیکر تبدیل میعی و قوانین علی هستی را نادیده میساز نظم طبیدر این مرحله و نقطه است که انسان اسطوره

کوشد تا  دهد و میاي در چارچوب نیازهاي خود شیئ نشان میهاي تازهگردد و در هر پیکر توانمندي ذهن وقاد خود را در خلقت

ها و رفتارها و این مخلوقات با تمامی منشهاي مخلوقات طبیعی را نداشته باشد؛ اما با این حال، ها و نقصها، ضعفاین خلقت
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-ي اصلی انسانی خود دارند و هرگز آن را گم نمیي خود، ارتباط تنگاتنگی با گذشته و جوهرههاي خوب و بد تازهآرزوها و جلوه

  )143: همان. رك. (کنند

پیوندد؛ اي به وقوع میصورت آنی و لحظهچینی و فراهم کردن تمهیداتی چند، اتفاقات به نیز، بعد از زمینهکشیبیوهدر رمان 

خوابی که نوعی اعالم خطر در برابر حوادث آتی است؛ . شودخوابیده، آغاز میچنانکه پیش از این نیز اشاره شد، روایت با خواب

مرگ هر . گیردمیي پیوند و مرگ متوالی برادران بزرگ شکلافتد و به دنبال آن زنجیرهواقع قتل بزرگ اتفاق میسپس مرگ و در 

  .کندها را بیشتر به بالیایی طبیعی شبیه میدهد؛ البته به همراه وقایعی که این مرگاي و اتفاقی رخ میبرادر به صورت لحظه

کند تا بتواند به راحتی کار خود را به انجام برساند؛ نویسنده هاي خود، مقدماتی را آماده میدر هر یک از جنایت- اژدر–قاتل 

پردازد که گویی وقایع و بالیایی طبیعی هستند؛ مانند زلزله، شکاف زمین، ها میاي مبهم به بیان اتفاقات پیرامونی قتلبه گونهنیز 

آید و بستر دهد به مدد اژدر میاین تغییراتی که در محیط پیرامونی رخ می... . باران شدن، مسدود شدن مسیر رودخانه وسنگ

هاي اساطیري همیشه شاهد تغییر در بستر پیکرگردانی«. کندی و تبدیل او به اژدهاي چشمه ایجاد میمناسب را براي پیکرگردان

ي هاي پیچیدهي هستی مادي و معنوي خود، اسطورههایی هستیم که به همراه تغییرات پیچیدهبستر محیط زندگی انسان

هایی و نمونه) 1380:141رستگار فسایی، (» .نماینداطیر بازگو میآفرینند و حکایت خود را در زبان و تعابیر اسدگرگونی را نیز می

  :شوداز این دست در سراسر داستان مشاهده می

چشمه به آب بخورد و آمد باال و ماالنی را که بین راه آب خوردن و برگشتن بودند کشیده ی در اژدریصدا.کوه قاچ بخورد«

بزرگ بدوید  کاري بکند چه بدانستم . فکربکردیم زمین قاچ خورده، ماالن ره هو ببرده. سمتی که فکر بکردیم، زلزله بشدهشدند

؛ببرد توي شکمشهوهاالن رم.مکش داشت دهانش بی صاحب.هم به دویدم پشت بند بزرگمن. جاچه خبراست و چی بشده آن

  )021: 1394علیخانی،(» .همهدنبال سرش بزرگ ر

» ...ي بستم به حق رسول اهللا، دم اژدرمار اژدرچشمه. اژدرمار که باشی، شدیدم من، شدیدم من که اژدرماري تو«: خواند...«

صورتش را که گرفت، از . خاك بلند شد و پاشیده شد توي صورتش. اش را تمام نکرده بود که دهانش پر از خاك شدهنوز جمله

  .آمد توي سرشها میي کلمهزمان بلند شده و فقط مزههایش دید که زمین و الي انگشت

کرد راه بود ي زمین تکان تکان خورد و بلندش کرد مثل پر کاهی و محکم پرتابش کرد به پایین دره که تا چشم کار میسفره

)140-139: همان(» ...وقت پرتگاهو راه بود و بعد سنگالخ و آن

. خوابیده خانم افتاد روي زمین. لو و هنوز به خودشان نیامده، برشان گرداند به عقبشان داد رو به جزمین که آرام بود هل«

  )262: همان(» دوید سمت اژدرچشمه» !آي خاك بر سرم«: گفتي دیگري بود که نیامد و بلند شد و در حالی که میمنتظر لرزه

سنگ از دل . بیدار بود. خواب نبود. گون گرفتاي هم ایستاد و خودش را نیشلحظه. باور کردنش دشوار است اما خودش دید«

که تا خوابیده خانم عجیب این. خورد به تن بی جان و افتاده به زمین امانرفت و میآمد و میرفت هوا و میآمد و میچشمه در می

  )283: همان(» .باران تمام شدرسید، سنگ
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  نتیجه گیري

امروزه، نیز نویسندگان از این تکنیک . اي داردهاي عامیانه، کارکرد ویژهاي و قصهاسطورهگردانی در روایات اي پیکرمفهوم اسطوره

ي آن به ، اثري است که نویسندهکشیبیوههاي متأخر فارسی، در میان رمان. جویندبرد، روایت داستانی خود بهره میروایی در پیش

ي خیالی و گی و جنبه، اساسًا مبتنی بر نوعی رمزوارکشیبیوهاختار س. خوبی از پیکرگردانی در داستان خود استفاده کرده است

اي در چنین آثاري، طبیعتاً روایات اسطوره. توان آن را با آثار رئالیسم جادویی، مقایسه کرداي که میبه گونه. فانتزي داستانی است

، دقت نظر صورت کشیبیوههاي مختلف پیکرگردانی در هچه به جنباي، مانند الگویی پیش روي خالق اثر قرار دارد؛ چنانو افسانه

در کشی بیوهگردانی در اساس، مباحث مربوط به پیکراینبر . شویممند این مفهوم در اثر مزبور میگیرد، متوجه ساختار تقریبا نظام

بخش دوم که ناظر بر دالیل یابد وي پیکرگردانی، اختصاص میهاي ارائهبخش اول که به شیوه: دو بخش قابل پیگیري است

  .مار استمطابقت شخصیت اژدر، قهرمان محوري داستان، با اژدر

ي حاضر ذیل چند زیر بخش مطرح شده است که شامل قصه، در مقالهکشی بیوهي پیکرگردانی در ي اسطورههاي ارائهشیوه

ي عی از پیکرگردانی در آن بازتاب یافته است، قصههایی که در داستان نونمونه قصه. شودخواب، باور و جریان سیال ذهن می

بابایش پرنده د؛ کوکوهه دختري است که از دست زنکنچوچوهه و کوکوهه است که ننه گل آن را بازگو میپرندگانی موسوم به 

آقا براي ز که پیلماند؛ یا داستان انگشترهاي سبز و قرمشده؛ ولی داستان چوچوهه به صورت مبهمی در داستان ناگفته باقی می

  .داندمی) ع(و انگشتر قرمز را نشان امام حسین ) ع(کند که انگشتر سبز نشان امام حسن خوابیده تعریف می

ابتداي داستان، که نوعی براعت . داردکشیبیوهاي در خواب به عنوان یکی دیگر از بسترهاي پیکرگردانی، نقش کلیدي

در کنار هفت چشمه در این خواب، هفت کوزه. شودشود، با خواب خوابیده، آغاز میاستهالل براي تمامی روایت نیز محسوب می

توان آن را نمادي از هفت همسر خوابیده دانست که در طی حوادث داستان یکی پس از دیگري جان خود را شکند که میمی

سانی بیند که در آن هویت اژدر و اژدرمار و هممی-همسر چهارمش–ي عطري دهد؛ یا خوابی که باز هم خوابیده دربارهزدست میا

  .شودآن دو به صورتی کامالً شفاف به نمایش گذاشته می

یش باورهاي مردمان آن محدود به آن است، بستر مناسبی براي نماکشیبیوهمآب میلک که جغرافیاي بافت روستایی و عامیانه

ي اصلی داستان و تقویت ناك اژدهاي چشمه، موجب تقویت گرهاعتقاد اساسی مردم منطقه به حضور وهم. سازدناحیه را فراهم می

  .قلی می شودمنطق بروز مرگ متوالی پسران حضرت

کند، مان و مکان نامحدود فراهم میعالوه بر خواب که موقعیت مناسبی را براي پیکرگردانی و حضور و تبدیل و تغییر در ز

هاي داستان از جمله خوابیده، به عنوان بستر مناسبی اشاره کرد که امکان مضاعفی را براي توان به خط ذهنی شخصیتمی

  .سازدهایی از جنس پیکرگردانی میسر میتبدیل
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این بخش ذیل پنج عنوان، . تصاص یافته استمار اخبخش دوم مقاله، چنانکه اشاره شد، به دالیل مطابقت شخصیت اژدر و اژدر

حضور و غیاب، هویت قاتل، اژدها و شخصیت درونی اژدر، کمال و نقص و اتفاقات : به بسط موضوع پرداخته است که عبارت است از

ترین مگشایی مهاند تا بر اساس شواهد متنی به رمزدر این قسمت، نگارندگان کوشیده. »کن«ماورایی هنگام قتل ها و امر 

  .گردانی داستان یعنی تبدیل اژدر به اژدهاي چشمه یا بالعکس، بپردازندپیکر

ي پیکرگردانی، ، به مدد اسطورهکشیبیوهي رمان اند که یوسف علیخانی، نویسندهدر نهایت نگارندگان به این نتیجه رسیده

  .ی و غیرواقعی، براي مخاطب منطقی و باورپذیر جلوه کندي فراطبیعوجود جنبهاي ایجاد کند که باتوانسته است موقعیت داستانی
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