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Abstract  

Karistan Hatem, a single manuscript which is kept in the manuscript 
Treasury of the Leipzig University, is the work of a poet named Farid 
Ibn Ghazfar. This legend is a poetic narration of one of Hatem Tai's 
stories. The poem gives a description of the mania of the Sham princes 
named Munir for Hosn Banu, the beautiful queen of Khorasan, and 
about Hatem's sacrifices that led to their marriage. Although the 
protagonist of this story is an invincible superhuman, his activism 
owes much to the dramatic role-play of the women in the story. In the 
following article, after briefly introducing the manuscript, the story 
has been deciphered from the viewpoint of the female characters' 
performance. By giving an in-depth investigation and analysis, it can 
be concluded that the story is based on the ancient beliefs left over 
from matriarchy. This claim is corroborated by implications for 
motherhood, including the city of women, totemism, exogamy, plant 
God themes, and sacrifice for the mother queen. Another result of this 
research is to deepen this story and its capacity to accept 
comprehensive readings of mythology, sociology, and psychology. 
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Research Background 
Although Hatem and his stories, according to Ismaili (2007, p. 21), 
were very famous in the tenth and eleventh centuries AH, they have 
not received the due attention of scholars. So, only two related 
scientific studies can be mentioned. First of all, we should mention 
Hatam Nameh, which is an edition of two prose narrations of Hatem's 
story by Ismaili (2007). In the introduction of this book, the editor has 
mentioned different narrations of the story and a brief description of 
its features. Another research in this field is the article written by 
Shakibi Mumtaz and Hosseini (2012). The hero's passing and his 
attainment of individuality are considered in the final part of the story. 
Since there is no information about this version in the biography 
books and sources of the history of literature, it is hoped that the 
present study will be able to remove this unknown system from the 
forgetfulness of history and take a step towards the scientific critique 
of the story. 

Aims, questions, and assumptions 
Karestan Hatem is a narration of the poem Haft Sir Hatem. From 
Hatem's oral story, several poetic narrations have been adapted in 
Urdu, Hindi, Maleh, Dutch, Turkish, and the European languages 
(Ismaili, 2007, pp. 49-50), which show the extraordinary popularity of 
this work among the people, but so far in the sources, no adaptation 
and narration of Persian poetry from the story of Hatem has been 
mentioned. In Karestan Hatem, women play a key role and they are 
the cause of the main hero's transformation. The purpose of this article 
is to explain the position of the female characters in this story and the 
reason for the formation of this structure.   

In this article, the following questions are investigated: 
A. What is the mythological or psychological interpretation of each 

of the main female characters in the story of Karestan Hatem? 
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B. From a social point of view, are the women of this system 
independent and active activists, or does the story have a patriarchal 
context against which women are subjugated and passive? 

Given the reasons presented, the present study seeks to prove the 
hypothesis that this story, from a mythological and historical 
perspective, is a representation of the era of motherhood. From a 
psychological point of view, each of the female characters in the story 
recreates one of the levels of the human psyche. And socially, most of 
the women in this story seek to prove their existence in the face of a 
multifaceted view. 

Discussion 
Some scholars believe that "women did not have a clear and decisive 
position in the old patriarchal society, and subsequently, in various 
genres of literature, but that they usually played a vague, decorative 
and marginal role, leaving the main roles to men" (Bagheri, 2013, p. 
120). However, in some folk tales, women have a very high status.  

Anthropologists consider the way of life based on monogamy and 
agriculture of primitive societies to be the main reason for the 
formation of matriarchy. They argue that in the Paleolithic period, 
hegemonic ideas did not exist among primitive and savage prehistoric 
societies, and that those peoples were equated in access to resources 
and wealth. Therefore, motherhood does not necessarily mean the 
superiority of women over men, but that this system is based on the 
equality of the two sexes (Taheri, 2019, p. 392). The reason for the 
extraordinary importance of women in such a society has been the 
secrecy of their fertility. Examining the female characters in this story 
reveals manifestations of motherhood in the story. Evidence such as 
the existence of exogamy, sacrifice for the queen mother, and 
totemism show the roots of feminism in this story.  On the other hand, 
there are four women with whom Hatem is married four times from 
the human soul, and this story shows the union of the conscious and 
the unconsciousness of the hero. From a social point of view, the 
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witchcraft of women and their obligation to accept the customs of 
society indicates the domination of women in the patriarchal societies, 
which is presented in different ways in this story. 

Conclusion 
The public story of Karestan Hatem has frequent symptoms of the 
matriarchy era. 

From a social point of view, this story also reveals signs of the 
resistance of female characters to the manifestations of a patriarchal 
society. In this story, we can see a patriarchal atmosphere in which a 
woman is a means of maintaining power and has no independent 
voice, falling asleep in magic or becoming a passive creature. 

But these signs are diminished by the manifestations of female 
authority in connection with the days of matriarchy, so far as it gives a 
feminine texture to the story. On the other hand, many women in this 
story, from different psychological points of view, are different 
manifestations of the anima and the subconscious of the psyche. In 
fact, the story is a series of unification of the hero's conscious and 
unconscious spheres. Finally, by examining this story from different 
perspectives, one can get the wide capability of a public story for 
various interpretations. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 بهمن و اسفند، 36، شمـارة 8 سال

 

 
 «حاتمکارستان »شخصیت زنان منظومۀ 

 
 2*سید محمد دشتی ،9مژگان متوسل

 

 (91/18/9311پذیرش:  91/16/9311)دریافت: 

 چکیده
 ینگهدار الیپزیک دانشگاه خطی نسخ گنجینۀ در آن نسخۀتک که« حاتمکارستان »منظومۀ 

غضفر است. این افسانۀ عامه، روایتی منظوم از بن نام به اسم فرید شود، سرودة شاعری گممی
شامی به نام  ایطایی است. ماجرای این منظومه، شرح شیدایی شاهزادههای حاتم یکی از قصه

 های حاتم به وصال یکدیگرگذشتگیبانو، ملکۀ زیبای خراسان است که با ازجانمنیر به حسن
مندی او مرهون ناپذیر، اما کنشرسند. اگرچه قهرمان این داستان ابرانسانی است شکستمی

خطی، آفرینی چشمگیر زنان قصه است. در نوشتار پیش رو ضمن معرفی اجمالی نسخۀ نقش
های است. پس از زدودن پیرایههای زن، رمزکاوی شده این قصه از نظرگاه عملکرد شخصیت

ان به این نتیجه رسید که این داستان بر بنیادی از باورهای باستانی مبنی بر توظاهری قصه، می
های در پیوند با روزگار مادرساالری، ساالری استوار است. این مدعا با استناد به داللتزن

های ایزدگیاهی و قربانی برای مایههمسری، بنهای برونازجمله شهر نسوان، توتمیسم، ازدواج
شود. نتیجۀ دیگر این پژوهش، نمودن ژرفای این قصه و گنجایش آن برای ید میملکۀ مادر تأی

 شناختی است. شناختی و روانای، جامعهجانبۀ اسطورههای همهپذیرش خوانش
غضفر، شخصیت زن،  بنحاتم، فرید  های عامه، کارستانقصه های کلیدی:واژه

 ساالری.زن
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  . مقدمه4
توانند عقاید و روحیات هر تر از تاریخ میاند که حتی واقعییانپاهایی بیها گنجینهقصه

تر دستخوش های موجود هستند و هم کمملت را بازگو کنند، زیرا هم بازتاب واقعیت
های عامه دارای زمان و مکان واقعی اند. درست است که قصهاغراض مورخان شده

ویژه آثار ادبی به»ی گرفت، اما قطعاً شناختها نتایج دقیق جامعهتوان از آننیستند و نمی
های عامه که جزئی از ادب عوام است، پرتوی از روح زمان را در خود منعکس قصه
  (.91، ص. 9338)دشتی،  «شوندکنند، زیرا عوام از تقلبات احوال زودتر منقلب میمی

 های عامه همواره نظر پژوهشگران را به خود جلب کردهاز مسائلی که در قصه
هاست. از آن روی که زن و نقش او در حیات هر است، نحوة حضور زنان در قصه

تأثیر باورها و عقاید دینی قرار دارد، نوع نگرش به آنان نیز در هر دوره جامعه تحت
هایی با محوریت قهرمانان زن، خصوص افسانهها بهاست. با بررسی افسانهمتفاوت بوده 

 توانهای او را در هر دوره میاو، آرزوها و دغدغههای نحوة حضور زن و کارکرد
زن در جامعۀ مردساالر قدیم و به دنبال آن »برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که  دریافت.
سازی نداشته و معموالً نقشی های مختلف ادبیات، جایگاه روشن و سرنوشتدر گونه

ی محوری در اختیار مردان هااست و اغلبِ نقشای ایفا کرده مبهم، تزیینی و حاشیه
های عامه، زنان جایگاهی بسیار (، اما در برخی از قصه921، ص. 9312)باقری،  «است

 گیری از خاطرة ها با بهرهپردازان در گذر از هزارهرسد که قصهنظر میواال دارند. به
بق اند و با گذشت زمان، خصوصیات مطاها را آفریدههای زن قصهسروران، شخصیتزن

، زنان «حاتم کارستان»اند. در با بافت فرهنگی و اجتماعی زمان خود را نیز بدان افزوده
نقش اساسی دارند و عامل تحول قهرمان اصلی هستند. هدف این نوشتار تبیین جایگاه 

 گیری این ساختار است.های زن این قصه و دلیل شکلشخصیت

 . ادبیات تحقیق2
 حقیقهای تها و فرضیه. پرسش4ـ2

 :هستیم زیر هایپرسش برای پاسخی وجویجست در در این جستار
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ای چه تفسیر اسطوره« حاتمکارستان »های اصلی زن قصۀ الف( هر یک از شخصیت
 شناختی دارد؟یا روان

اند یا قصه، ب( از منظر اجتماعی آیا زنان این منظومه کنشگرانی مستقل و فعال
 اند؟ر برابرش مقهور و منفعلساالر دارد که زنان دبافتی مرد

شده، پژوهش حاضر درپی اثبات این فرضیه است که این قصه با توجه به دالیل بیان
شناسانه نیز ای و تاریخی، بازنمود دوران مادرساالری است. با نگاه رواناز منظر اسطوره

و از  کندهای زن قصه، یکی از مراتب روان انسانی را بازآفرینی میهر یک از شخصیت
ها نظر اجتماعی، زنان این قصه درپی اثبات وجود خود در برابر نگاه فروانگارانه به آن

 هستند. 

 . اهمیت، پیشینه و روش تحقیق2ـ2
های ده و ( در سده29، ص. 9386)هایش به گفتۀ اسماعیلی با وجود آنکه حاتم و قصه

اند، بهره ماندهژوهشگران بیاند، اما از توجه شایستۀ پیازده هجری شهرتی بسزا داشته
کرد. ابتدا باید از کتاب  اشارهتوان طوری که فقط به دو پژوهش علمی مرتبط با آن میبه

 (9386نام برد که تصحیح دو روایت منثور قصۀ حاتم به اهتمام اسماعیلی ) نامهحاتم
 های مختلف قصه و مختصری از است. مصحح در مقدمۀ این کتاب به روایت

سفر قهرمان در »است. پژوهش دیگر در این زمینه مقالۀ کرده  های آن اشارهژگیوی
، نوشتۀ نسرین شکیبی ممتاز «داستان حمام بادگرد بر اساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

که نویسندگان، سیر هفتم روایت منثور حاتم را با رویکرد  ( است9319و مریم حسینی )
اند و گذر قهرمان و رسیدن او را به فردیت در هجوزف کمپبل و یونگ تحلیل کرد
 ادبیات تاریخ منابع و هاتذکره در که آنجا اند. ازداده قسمت پایانی قصه مورد توجه قرار

 این بتواند حاضر پژوهش رود کهمی شود، امیدنمی یافت نسخه این در باب مطلبی
 داستان علمی نقد راه در گامی و آورد در به تاریخ خانۀفراموش از را ناشناخته منظومۀ
 .بردارد
 .گفتخواهیم باز را «حاتم کارستان» خطی نسخۀ مشخصات نخست مقاله، ادامۀ در

شود و پس از آن به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با میای کوتاه از قصه ذکر سپس خالصه
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 ای، رهمتنی و به یاری منابع معتبر، به واکاوی اسطوهای دروناستناد به نشانه
ها ظرفیت شخصیت پردازیم. باید افزود که همۀشناسانۀ آن میشناسانه و جامعهروان

 ها را ندارند.تحلیل در همۀ دیدگاه

 . چارچوب نظری 3
 «حاتمکارستان » . دربارۀ4ـ3

در گنجینۀ نسخ خطی  296-12که با شمارة دستیابی « حاتمکارستان »نویس دست
 شاعری های متعلق به قرن دوازده و سرودةشود، از نسخهی میدانشگاه الیپزیک نگهدار

که در قالب مثنوی و بر وزن مفاعیلن مفاعیلن  غضنفرخان است بن فرید نامبه نامگم
شده  نگاشته ناخوانا بعضاً نستعلیق خط به همو دست و به شده مفاعیل )فعولن( سروده

سطر و دو ستون  93هر صفحه از  بیت دارد. 0211برگ و حدود  258است. این نسخه 
است. بیشتر صفحات دارای رکابه است. متن اصلی با مرکّب سیاه و تشکیل شده 

است. منظومه با بیت زیر ها و بعضی از حواشی صفحات، با شنگرف نگاشته شده عنوان
    شود:شروع می

 خداوندا در امّیـــد بگشـــــا
 

 جــمال شاهد مقــصود بنمـــا 
 

 9(36گ )بر

 رسد:  و با بیت زیر به انجام می
 غنــی را رحم دائم بر گدایست

 

 تفقد بر غریبان ز ابتدایســـــت 
 

 (   330)برگ 
های بلندی دربارة سرگذشت آمیخته با ماجراهای خیالی حاتم در دسترس روایت

و در  طایی شاعر دورة جاهلی عرب سعد، معروف به حاتمبن عبداهلل بن است. حاتم 
اُدد از دودمان یَعرُب بن ادب عربی و فارسی مظهر بخشندگی است. نسب او به طیّء 

منزلۀ (. چهرة نمادین حاتم به905، ص. 9369حبیب، رسد )ابنقحطان از یمن میبن 
 جامی و از  بهارستانسعدی تا  گلستانالگوی سخاوت در آثار منثور فارسی از 

 السیرحبیبحمداهلل مستوفی و  تاریخ گزیدةنی تا زکریای قزوی المخلوقاتعجایب
 است.کرات به تصویر درآمده میر بهخواند
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 قصۀ  991است. یکی از  های شفاهی نیز وارد شدهاین چهرة نمادین، در قصه
طایی نام دارد است، حاتموسیلۀ مشدی گلین خانم بروجردی روایت شده ای که بهعامه
های بندی قصهطبقه(. در کتاب 90، ص. 9388وکیلیان،  ، ترجمۀ9153ساتن، )الول
 B461 تیپبه توضیحات مربوططایی به ها در ذیل حاتممایهدر فهرست بن ایرانی

( و در آنجا 235، ص. 9336 ، ترجمۀ جهانداری،9180است )مارزلف، شده داده  ارجاع
است و عالوه بر غذا،  دستکه با تنگدستان گشاده داستانی دربارة دختری آورده شده

 (. 911دهد )همان، ص. ها میوسایل طالخوری را هم به آن
از قصۀ شفاهی حاتم،  2روایت منظوم هفت سیر حاتم است.« حاتم کارستان»

های های اردو، هندی، ماله و هلندی و ترکی و زبانهای منظوم چندی به زبانروایت
( که نشان از 51-01، صص. 9386لی، است )اسمعی اروپایی پرداخته و اقتباس شده

 و اقتباس هیچ به منابع، در العادة این اثر در میان مردم دارد، اما تاکنونمحبوبیت فوق
از « حاتم کارستان»بنابراین  .است نشده اشاره حاتم سرگذشت از فارسی منظوم روایت

از قصۀ شفاهی فارسی  شدةشناخته منظوم روایت این حیث قابل توجه است که نخستین
حاتم، پرداختۀ ذهن و زبان شاعری اهل هندوستان است که با تأثیرپذیری بسیار از ادب 

توان شاعر این منظومه و اثر وی را جزئی است، لذا میفارسی، اثری جذاب را آفریده 
 از پیکرة ادب فارسی شمرد و تالش او را درخور توجه دانست. 

انگیزی همچون پری، جن، ناصر خیالی شگفتدلیل مشتمل بودن بر عاین قصه به
 بندی های عامه، در دستهآلود، در میان افسانههای وهمطلسم، سحر و سرزمین

، ترجمۀ 9180گیرد )مارزلف، های سحر و جادو قرار میآرنه ـ تامپسون در گروه افسانه
اتی دارد (. اما در این قصه، حاتم ابرقهرمان داستان خصوصی08، ص. 9336جهانداری، 

زننده در وادی عرفان و سلوک باال که او را از یک قهرمان قصۀ پریان، تا حد عارفی گام
برد و این دو سویۀ شخصیت قهرمان داستان، در طول قصه به موازات یکدیگر می

شرح هفت سفر است که « حاتم کارستان»رانند. قصۀ کنند و قصه را پیش میحرکت می
شود و پس از طی هفت مرحله، در جهانی فراواقعی و یاز دنیای واقعی آغاز م

شود. حاتم با پیمودن این دایرة کمال، به سحرآمیز، دیگر بار به دنیای واقعی ختم می
توان آن را از دیدگاه یونگ به یابد. فردیت که میخودشناسی و فردیت دست می
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واسطۀ ترکیب ه فرد بهدهد ککرد، هنگامی رخ می تعبیر« خود آمدن»یا به « خودشناسی»
و ادغام خودآگاهی و ناخودآگاهی شخصیت خویش، به کلیت و یکپارچگی دست یابد 

(. نکتۀ قابل توجه آن است که طی 65، ص. 9333، ترجمۀ سلطانیه، 9160)یونگ، 
برای حاتم، بدون حضور زنان ناممکن است. این قصه از « تمامیت مدور»کردن این 

های زن، یادگاری شیرین از روزگارانی دیرین است که یتنظرگاه بررسی کارکرد شخص
 است.در آن شکوه و قدرت، با دلربایی زنانه، همگام بوده 

  3. مادرساالری2ـ3
« ترین سوژة هنری انسان استمادر کهن»گوید: عقیده بود که میهم 0بیتوان با تُوینمی
سال از ای دیرینهرا بشر تجربه(، زی51، ص. 9318نقل از میرزایی رشنو و همکاران، )به

 سنگی پشت سر گذاشتهسیطرة معنوی زن و بزرگداشت الهۀ مادر را در دوران کهن
شود. در دورة مادرساالری، زن یاد می« دورة مادرساالری»است که از آن با عنوان 

ای روحانی و آمد و مادر بودن و ایجاد نسل، به او چهرهمیشمار نیرویی مقدس به
 بخشید. می الهی میمقا

جانشینی و کشاورزی جوامع بدوی را دلیل شناسان شیوة زندگی مبتنی بر یکمردم
سنگی اند که در دورة پارینهدانند. آنان بر این عقیدهگیری مادرساالری میاصلی شکل

خوی پیش از تاریخ، وجود جویانه در میان جوامع ابتدایی و وحشهای برتریاندیشه
اند. بنابراین، ها همسان بودهت و آن مردمان در برخورداری از منابع و داراییاسنداشته 

 منظور از مادرساالری الزاماً برتری زن بر مرد نیست، بلکه این نظام، مبتنی بر 
 (. دلیل اهمیت 312، ص. 9318دو جنس زن و مرد است )طاهری،  5انگاریبرابر
است. انسان قدیم زی قدرت زایایی وی بوده ای، رازآمیالعادة زن در چنین جامعهفوق

 های برتر و مافوق طبیعی درکی از نحوة زایایی زن نداشت و او را نمادی از قدرت
زایند، زمین را نیز بارور پنداشت. آنان باور داشتند که زنان همانگونه که خود میمی
زمین نیز پیوند  کنند. از آنجا که زمین بنیان کشاورزی است، بدیهی است که زن ومی
یابند و این باور بنیادین که مادر، نماد و نمایندة مادر کبیر زمین است، در سراسر می

پوست امریکایی اسموهاال از قبیلۀ اوماتیال، از پیامبر سرخ»یابد؛ چنان که گیتی رواج می
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دادن کردن و خراش  کردن، بریدن، پارهخاک سرپیجی کرد و گفت: زخمی  بیل زدن
، ص. 9382، ترجمۀ منجم، 9153)الیاده، « در مشترکمان با کار کشاورزی گناه استما

959 .) 
( معتقد است نقطۀ مرکزی در آداب دینی جوامع بسیار کهن از 28، ص. 9313بهار )

است. سنت مدیترانۀ شرقی، ستایش الهۀ مادر بوده  آسیای میانه تا غرب آسیا و
یافت. مهاجرت اقوام آریایی به ایران ادامه مادرساالری یا مادرشاهی تا هنگام 

داری را سبب تغییر جایگاه پژوهشگران تغییر شیوة زندگی از کشاورزی به شبانی و گله
دانند، چراکه در سیستم متکی بر شبانی، قدرت جسمانی مرد اقتدار از زن به مرد می

موجب برتری مرد گرفتن اقتصاد جامعه، برای پرورش دام و شکار حیوانات و برعهده 
 حاکم شد 6میانه، نظام پدرساالریاست. در عصر مفرغ در سراسر خاوربر زن شده 

تمامی از خاطرة جمعی (، اما یاد دوران مادرساالری هرگز به1، ص. 9333)ستاری، 
ای تازه عیان شد. حتی در گفتار نیز نشد و در آثار ادبی هر بار به چهرهها زدوده انسان
، «زبان مادری»توان تشخیص داد، چنان که از ساالری را هنوز میدورة زن هاینشانه

، ص. 9318گوییم )طاهری، سخن می« مادر طبیعت»و « مام میهن»، «سرزمین مادری»
312.) 

  . خالصۀ قصه3ـ3
بانو، ملکۀ زیباروی خراسان بر آن است که هرگز ازدواج نکند و عمر، به ذکر خدا حُسن

، «تابد به دوش اهل امیدخورشید نمیآن تابنده»بیند که اش میایهبگذراند. وقتی د
گوید که برای خواستگاران، سؤاالت سختی طرح کن که اندیشد و به او میتدبیری می

 مجال و یشوینم آفاق ةشهر تنها یزن عنوانبه گونه،نیاکس نتواند پاسخ دهد. هیچ
 ها راپرسش این به پاسخ توان کسی چون درنهایت ی ودهینم بدخواهان به استفادهسوء
خواهد که پرده از هفت سِر بانو از خواستگاران میحسن .رسیمی اتخواسته به ندارد

به »شنود و در حالی که بانو را میبردارند. شاهزاده منیر خوارزمی آوازة زیبایی حسن
رسد. در ه یمن می، برای یافتن پاسخ سؤاالت، ناالن وگریان ب«سودایش متاع عقل داده

به کارت از جهانبانی »دهد که میسوزاند و چنین وعده طایی بر او دل میآنجا حاتم 
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حاتم در هفت مرحلۀ پرخطر، در حالی که با «. گذشتم، ز بند و بست سلطانی گذشتم
شود، موانع را شود و به فضاهایی رازآلود و فراواقعی وارد میرو میحوادثی غریب روبه

یابد. او در طی این مسیر با چهار میگذارد و به پاسخ هفت سؤال دست می پشت سر
بندد: دختر خرس، دختر فغفور، شود و با آنان پیوند ازدواج میرو میزن شگفت روبه

برد و شاهزاده منیر را به بانو میها را برای حسننوش. سرانجام پاسخحُسناپری و زرین
به عدل و بخشش و یاد »با چهار زن به خوشی در یمن رساند و خود نیز وصال یار می

 «. خداوند، به پایان برد در نیکی دمی چند

 های زن قصه . تحلیل شخصیت1
های این قصۀ طوالنی است. ساختار ها، از ویژگیها و شخصیتمایهتنوع حوادث و بن

لی درواقع است که به ظاهر از هم جدا هستند، و شدهکلی قصه از هفت مرحله تشکیل 
کنند. زنان اصلی قصه خط سیری را از حضیض به اوج و از خامی به پختگی ترسیم می

نوش و زنانی بانو، دایه، دختر خرس، دختر فغفور، حسناپری، زریناند از: حسنعبارت
خفته، الکن پری و دخترانی که شرایط دشوار جادوتر دارند: دخترِ بهرنگکه نقشی کم

بودند. در این قصه به جز شاهزاده منیر، هیچ کدام از شاهان و  هادهبرای خواستگار ن
 جادوان و اشخاص مهم پسر ندارند و این، آشکارترین نشانه برای اثبات فضای 

جز حاتم، های مرد این قصه بهساخت قصه است. شخصیتسرورِ حاکم بر ژرفزن
ره از کار فروبستۀ ایشان همگی منفعالنه در انتظار ابرقهرمانی هستند که بیاید و گ

هایی پویا دارند و به موازات پیشرفت سیر درونی اما از آن سو زنان، شخصیت بگشاید.
های یابند. شخصیتاش، زنان نیز در هر مرحله تعالی میگانهحاتم در مراحل سفر هفت

 شد. خواهند شده در ادامه به تناسب، معرفییاد

 بانو . حسن4ـ1
شود که پس از بانو شروع مییر دختری توانا و خردمند به نام حسنقصۀ حاتم با تصو

سرا، است. شاعر گمنام این منظومه به تأسی از شاعران بزمیهپدر حکمران خراسان شده 
کند: دو سیمین ساعدش فرسایی میبانو قلمدر وصف جزئیات زیبایی ظاهری حسن
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(، اما محاسن درونی وی را نیز از 13اش نوراً علی نور )برگ غارتگر حور/ کف نورانی
سازی )برگ نوازی/ چو کسری در رسوم عدلپروری مهماندارد: رعیتنظر دور نمی

او عاشقان فراوان دارد، اما از مردان و از ازدواج بیزار است. با توجه به پیشینۀ  (.912
درویشی  اند،قصه، احتماالً دلیل تصمیم وی، ستمی است که مردانی به او روا داشته

های او وقعی ننهاده و او ظاهرالصالح که اموال او را غارت کرده و حکمرانی که به گفته
مایۀ کمیاب را مشاهده است. در چند قصۀ دیگر نیز این بنرا از شهر و دیار آواره کرده 

ناز روز و فرخشاد، فرخبه نام فرخ الحکایاتجامعای از کنیم. برای نمونه در قصهمی
شاد، خواب دختر بسیار زیبایی را دیده که از مردان متنفر که شاهزادة فارس، فرخ آمده

شود گرفتار می است، چون شبی در خواب دیده که گوزن نری سه بار در دام شکارچی
شود، نر به دهد، ولی وقتی گوزن ماده اسیر دام میگوزن او را نجات میو هر بار ماده
به کشد. این رخدادها دختر را نسبتن ماده را میآید و شکارچی، گوزکمکش نمی

(. 89 - 81، صص. 9313، ترجمۀ خدیش، 2193است )مارزلف، اعتماد کرده مردان بی
برخی از این زنانِ گریزان از ازدواج به توصیۀ پدر یا دایه و نزدیکان، برای ازدواج 

فرسا مایۀ شرایط طاقتناند که مردی از عهدة آن برنیاید. بشرایطی بسیار دشوار نهاده
، ترجمۀ جهانداری، 9180نهادن برای ازدواج با دختر پادشاه که در فهرست مارزلف )

تواند نمایانگر ساخت میاست، در ژرفمشخص شده  325( با تیپ 908، ص. 9336
صورت نوعی زنانی باشد که در برابر توانایی و تسلط مردان، میل به مقاومت دارند و 

 تابند.از آنان را برنمی فرمانبرداری
رأی و آزادمنشی که در تباین با فضای بانو را به جهت استقالل شخصیت حسن

ای و های اسطورهاست، بازآفرینی شخصیتگرفته پیش  جامعۀ سنتی زمان خود در
بانو تصویرگر زنی است با قدرت سیاسی باال و جایگاه توان تلقی کرد. حسنتاریخی می

های دشوار برای برگزیدن بهترین . او این قدرتمندی را در تعیین شرطاجتماعی واال
 هایداستان زن قهرمانان بانو یادآورگیرد. آزادی و قدرتمندی حسنکار میخواستگار به

های مذکور نیز روایتگر جامعۀ آزاد است، زیرا داستان رامین و ویس و منیژه و بیژن
های بودند. ویژگیادی نسبتاً بزرگی دست یافته اشرافی هستند که در آن، زنان به آز

آوری، مشترک این زنان غرور، خودآگاهی، عزم و اراده، پافشاری بر تصمیم و زبان
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پروایی است. با توجه به اینکه بنا بر اسناد موجود، زنان در دورة استقالل رأی و بی
، 9313خانمرادی،  اند )فیروزمندی واشکانی و ساسانی بر اریکۀ پادشاهی تکیه زده

بانو را نیز همچون بیژن و منیژه و (، شاید بتوان فصل پادشاهی حسن260-201صص. 
-3، صص. 9335ای بازمانده از آن روزگاران دانست. مینورسکی )ویس و رامین خاطره

( داستان ویس و رامین را به یقین، به زمان اشکانیان و قلمرو فرمانروایی آنان یعنی 33
 داند.یران و سرزمین فرارود مربوط میشمال شرق ا

بانو، شکوه شاه ـ زنان پیش از تاریخ و دوران از سوی دیگر مقام واالی حسن
ها الهۀ بزرگ یا خدای مادر، تجسمی است از آورد که در آنمادرساالری را فرایاد می

 دورانبه  مربوط رسمی وجود نظر، این مؤید مادر زمین و در شمار خدایان برتر. قرینۀ
 بایستیمی پادشاهیبه  رسیدن برای مردان آن، طبق که است داستان این در مادرساالری

( بر آن 211، ص. 9310، ترجمۀ فیروزمندی، 9110فریزر ) .درآیند زنشاه ازدواجبه 
شود و دل دختر است که این قصۀ رایج و مشهور که ماجراجویی وارد شهری غریب می

بسا کند، چهو از این طریق نصف یا همۀ سلطنت را تصاحب می آورددست میشاه را به
روی بانو به هیچبینیم که دایۀ حسنباشد. در این قصه نیز مییادگار رسمی واقعی بوده 

گوید: تزوّج را گزین با هر که خواهی/ بنه بر سر با تجرد وی موافق نیست و به او می
اعتبار »است که در آن دوران ز آن بوده (. سبب این امر نی10عزیزی تاج شاهی )برگ 

رسید و سلطنت شد و نام و وراثت، از زن به فرزند میفرزند از طریق مادر محقق می
 (.06، ص. 9311)بهار، « شدنیز از جانب زن به فرزند یا داماد شاه منتقل می

بانو شخصیتی کنشگر است که در جریان قصه در نگاهی کلی شخصیت حسن
 در را عقیده تغییر این گیرد. دلیلود و در پایان قصه تصمیم به ازدواج میشمتحول می
گفتنی است که در  .جست باید حاتم چون ایرسیدهفردیتبه قهرمان با وی رویارویی

هویت هستند و دوگانگی ظاهری آن دو با توجه به این قصه، حاتم و شاهزاده منیر هم
یابد. در این داستان در اثر یک توجیه می 3وریزمها یا دیوسکنظریۀ دوقلویی در افسانه

وجوگر و کند و روان جستای، حاتم به جای شاهزاده عمل میپنداری اسطورهذاتهم
ای (. دیوسکوریزم واژه02، ص. 9319نمایاند )شکیبی و حسینی، مضطرب او را می

-ملکوتی گفته  فرزندان آسمانی و به دوقلوهای معنی فرزندان زئوس یایونانی است به
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 اند. یکی از معروف 8شود که در اساطیر و آیین یونانی به کاستور و پلوکسمی

ها تضاد در افکار و رفتار و کردارشان است، اگر یکی تمایل به های این زوجویژگی
، 9110تحرک است )دیویدسن، جوش دارد، دیگری منفعل و کموجویی و جنبستیزه

منیر است. وقتی (. بنابراین، حاتم چهرة دیگر شاهزاده935، ص. 9383ترجمۀ عطایی، 
های یابد. در روایتنگریم، این نکته قطعیت میهای دیگر قصۀ حاتم میبه روایت

ها اثری از بانو است و در آندیگری از قصۀ حاتم، همه جا خود حاتم، عاشق حسن
وی برای پررنگ رسد رانظر می(. به33، ص. 9386)اسماعیلی،  شخص سومی نیست

کردن وجه اخالقی شخصیت حاتم یعنی سخاوت و جوانمردی و یاریگری او به 
نیازمندان، روایت را به این شکل دگرگون ساخته و پای شخص سومی را به داستان 

دهندة او باشد. این قراین نیز مؤید ادعای ماست که حاتم از است که حاتم یاریگشوده 
شود: نثار فرق شود و از سوی منیر، برادر خطاب میمی هخواند سوی پدر منیر، فرزند

(. و نیز دایه او را بر جای 952آسا گرفتش تنگ در بر )برگ کردش زر و گوهر/ پدر
بیند: بیا پیشم ز راه خواستگاری/ مکن بهر دگر بانو میمنیر شایستۀ ازدواج با حسن

 (. 956گزاری )برگ محنت
بانو را با طول و تفصیل فروان و تشریح منیر و حسندهدر انتها شاعر، ازدواج شاهزا

نوشی و وصف شب وصلت و جزئیات از آراستن عروس و مجلس ساز و آواز و باده
چنین  های پری وارزبان رمزی قصهکند. مؤلف آراستن سریر با شرح کامل توصیف می

اخودآگاهی کیهان کند بخشی از حافظۀ عالم یا ندختر شاه که زناشویی می»است: آورده 
)دالشو، ترجمۀ ستاری،  «شتابداست که به سوی حصۀ متناظر خود در خودآگاهی می

خوبی دریافته و تبیین کرده است: این حقیقت را به (. کمپبل922 -921، صص. 9360
زن راهنمای بشر به سوی اوج متعالی لذات جسمانی است. مالقات با خدابانو که در »

آوردن عشق است دست است، آخرین آزمون قهرمان برای بهافته تک تک زنان تجلی ی
ای کوچک از جاودانگی عنوان نمونهو این موهبت، چیزی جز لذت بردن از زندگی به

 (. 953، ص. 9312، ترجمۀ خسروپناه، 9101« )نیست
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 . دایه 2ـ1
نادیده گرفته های عاشقانۀ کهن فارسی است که بیشتر های مؤثر در داستاندایه از چهره

هایی چون پرورندة کودک، واسطه میان های فارسی نقشاست. دایه در داستانشده 
گر، مشاور و جادوگر برعهده دارد و به عشاق، محرم اسرار و سنگ صبور، پیک، آرایش

، 9310)ذوالفقاری،  شودمی صفاتی چون کاردانی، فراست، بدطینتی و خبرگیری شناخته
 (. 13-12صص. 

گری بین بینیم داللگی و واسطههای عامه میترین نقشی که از دایه در قصهجستهبر 
تنها تر دارد. او نهعاشق و معشوق است، اما در قصۀ کارستان، دایه نقشی بسیار مهم

رغم حضور ظاهراً کوتاهش، شخصیت ای مستمند و منفعل نیست، بلکه بهعجوزه
گردان نقشۀ طرح گرفت. بازیشکل نمی کنشگری است که اگر کیاست وی نبود، قصه

طور بانو را به ازدواج بهسؤاالت برای خواستاران، اوست و نیز اوست که عقیدة حسن
کرد که در سایه و از پس پرده توان او را شخصیتی سیاسی تلقی دهد. میمیکامل تغییر 
ری شایسته را کند و خواستگامیراند و برای بقای سرزمین خراسان تکاپو فرمان می

 جوید که به همسری بانویش و به شاهی این سرزمین برسد. نقشی شبیه وزیران می

رود و از او نظر ها با او سخن میتوان بدو نسبت داد. از نتایج آزموننشان را میشاه
ها برایش تر از دایگان دیگر قصهخواهند و این نقش مدبرانۀ دایه، شخصیتی استوارمی

 .زندمیرقم 
اندیشد که: زنان را تاج سلطانی نزیبد/ به زن تخت جهانبانی نزیبد )برگ دایه می

کاری و دید محافظهدهندة احوال جامعه، خواهیم ای بدانیم بازتاب(. اگر قصه را آینه10
شده در روزگار سروده ستیزانۀ دایه، انعکاس تفکرات مردساالرانۀ نهادینههای زناندیشه

. دایه در سخنانش یک فرد نیست، بلکه نمایندة جنس زن است و شدن منظومه است
اگر بپذیریم که دایه نخستین شخصیتی است که فرد با او در ارتباط است و اولین 

شود، به نقش بسیار مهم او و تأثیر پندارهای کودک در باب زن در قالب او نمایان می
بانو خواستار استقالل و خلوت . حسنبردخواهیم ناپذیرش در ناخودآگاه افراد پی انکار

است، رفتارهای ساالرانه شده های زنای که دچار دگرگشت ارزشاست، اما در جامعه
در نظام پدرساالر، مرد برای تحکیم قدرت »طلبانه از سوی زنان اعتباری ندارد. استقالل
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عدم تعادل و  دارد کهها، الزام میای از تصورات و ارزشپیوستههمخویش مجموعۀ به
(. 91، ص. 9333)ستاری،  «دهدمی ناهماهنگی میان دو جنس را بر حق جلوه

درحقیقت زنانی همچون دایه نقش بزرگی در تبدیل جامعه به مرکز تفکرات ضد زن در 
 مردساالرانۀ تفکر منزلۀ نمایندةتوان گفت که دایه بهاند. درمجموع، میگذر زمان داشته

 شناختیجامعه منظر از کار، بیشترای از عقل حسابگر و محافظهروزگار و نیز جلوه
 .شناختیروان و ایاسطوره تا دارد اهمیت

 . دختر خرس 3ـ0
هایی فراطبیعی بانو برای یافتن پاسخ سؤاالت او به سرزمینحاتم پس از جدایی از حسن

ها با دختر ه خرسرسد و به اجبار پادشانهد. در اولین مرحله به قلمرو خرسان میمی پا
 کند.خرس ازدواج می

 های اولیه یافت.آبشخور این بخش از داستان را باید در عقاید توتمی انسان 
شناسی یونانی خرس در اسطوره»است. ساالری بوده های نظام زنتوتمیسم از ویژگی

، 9318زاده، ، ترجمۀ صدری9131فرانس، )فن «حیوانی منسوب به ایزدبانوی مادر است
گوید: ( در تعریف توتم می33، ص. 9381، ترجمۀ غیوری، 9193(. فروید )18ص. 

آور که با همۀ گروه آزار یا جانوری خطرناک و وحشتحیوانی است خوردنی و بی»
او عقیده دارد توتم، نیاکان طایفه و پدر اولیه و نیز روح نگهبان و «. ای داردرابطۀ ویژه

(. لذا انسان اولیه ملزم به رعایت تعهداتی در برابر 30. نیکوکار قبیله است )همان، ص
نهد، آن را وقتی انسان وحشی نام یک حیوان را بر خود می»توتم قبیلۀ خویش است: 

 «گوییم آن حیوان توتم اوستکند، مینامد و از کشتنش خودداری میبرادر خود می
های فریزر اس پژوهشاس (. بر313، ص. 9310، ترجمۀ فیروزمندی، 9110)فریزر، 

دانیم که انسان وحشی با توتمش مبادلۀ زندگی و حیات دارند و ( می310)همان، ص.
دهد و توتم درواقع روح انسان است می اگر انسان بمیرد، در وجود توتم به حیات ادامه

ها، خرس های فولکلور همۀ سرزمینکند. در قصهمیکه خارج از بدنش زندگی 
گیتی در  شده و محکوم به سرگردانی در پهنۀشده یا مردی طلسمنای افسوشهزاده

 (.18، ص. 9318زاده، فرانس، ترجمۀ صدری)فن پوست این حیوان است
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توان ردپای اند. میداشته ها قراردر دین کهن ایرانی نیز حیوانات در ردیف انسان 
در شمار  بندهش یافت. خرس در بندهشتوتم خرس را در دانشنامۀ مزدیسنا یعنی 

(. در این 92، ص. 9385)دادگی،  است، بلکه در شمار مردمان استحیوانات نیامده 
مدان در قوم خرسان شهریارم/ ببین  گوید:داستان نیز خرس در مقابل حیرت حاتم می

توان گفت که خرس در این قصه (. بر این اساس می939در صورت اصلی نگارم )برگ 
ح نگهبان حاتم را دارد. مؤید این ادعا آن است که خرس هنگام نقش توتم محافظ و رو

دهد که تا انتهای داستان همه جا یاریگر اوست. فروید ای به او میوداع با حاتم، مهره
 ( در مطالعات خود، بر میل یکی شدن 30، ص. 9381، ترجمۀ غیوری، 9193)

با توتم، در این قصه به شکل  کند. این یگانه شدنهای بدوی با توتمشان تأکید میانسان
 شود. ازدواج حاتم با خرس بازنموده می

نشدة آدمی، در این قصه به شناسانه غلبه بر خشم درونی و غرایز مهاراز منظر روان
است. خرس نماد غریزه است و یونگ شکل ازدواج حاتم با دختر خرس نمایان شده 

)شوالیه و  داندناک ناخودآگاه میاش نماد جنبۀ خطراو را با توجه به قدرت بدنی
(. پس این ازدواج، تجسم سلطه بر ناخودآگاه است و از 35/ص. 3، ج. 9382گربران، 

ترین درجات وجودی هر انسان، این ازدواج آن جا که خرس نشانی است از بدوی
تدریج شدن با وجودی زنانه. این زنِ تمثیلی بهترین شکل یکی نمودی است از غریزی

 تری از وجود زن را در چهرة زنان دیگر قصه به نمایش یابد و ابعاد کامللی میتعا

های درونی کند. خرسْ به جنبهمیگذارد. این گمان را نمادشناسی خرس نیز تأیید می
زمین ـ مادر تعلق دارد. او نماد نیروهای اولیۀ آماده برای تحول و تغییر تدریجی است 

کند، ازدواج با ه حاتم در اولین سیر خود با خرس مالقات می)همان(. با توجه به اینک
تواند نشانۀ آمادگی روحی قهرمان، برای طی مراحل بعدی سفر آفاقی و دختر خرس می
  انفسی وی باشد.

 . زیبای خفته 1ـ1
هایش تصاویری از رسد که بر دیوارهدر سیر بعدی، حاتم به کاخی جادویی می

شود و چون به مثال یکی از تصاویر مدهوش میاز جمال بی است.زیبارویان نقش شده 
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 آید و به او می شکل پری زیبارویی به سخنآید، یکی از نقوش دیوار بههوش می

است: به  گوید که پدرش او را جادو کرده و شرطی محال برای ازدواجش نهادهمی
( و نیز دختری را به 906روزانه کند نقش و نگارم/ شبانه تا سحر با هوش، یارم )برگ 

است: پدر برده از اینجا موکشانش/ به جادو کرده در خواب  جادو در خواب فرو برده
 ( و نالۀ آن ندازننده که حاتم درپی کشف راز او به آن کاخ رسیده906گرانش )ص. 

 است. حاتم با خواندن اسم اعظم، جادو را باطل است، از هجر آن زیباروی خفته 

 رساند. شق را به دلدارش میکند و عامی
های عامه است. ای تکراری در افسانهمایهرود بنزیبارویی که به جادو در خواب می

( دربارة زیبارویان خفته بر بستر 82 -81، صص. 9318زاده، فرانس )ترجمۀ صدری فن
 سازدمیمایۀ خواب شاهدخت، ما را به این موضوع رهنمون درون»ها معتقد است: قصه

«. اندشده واسطۀ سانسوری ناخودآگاه واپس راندهکه برخی عوامل زندگی روانی زنانه به
ها در رخوت بوده درحقیقت این زیباروی خفته، بخش ناخودآگاه روان است که سال

 است و منتظر تا از سوی خودآگاه بیدار شود و از حالت منفعل به حالت فعال درآید
(. بر این اساس ازدواج مرد ندازننده با دخترِ 930ص.  ،9360)دالشو، ترجمۀ ستاری، 

رفته، نمودی از آشتی و هماهنگی میان خودآگاه با ناخودآگاه است. از نظرگاه در خواب
 کردن صدایی که فرو بردن یا کشتن زن یعنی خاموش اجتماعی نیز به خواب 

 شود. توانست شنیدهمی

 . دختر فغفور 1ـ1
شود. رو میای روبهرسد و با شگفتی تازهبه دروازة چین میحاتم در ادامۀ سفرش 

یابد که هر میبرند و حاتم درکنند و نزد شاه میمیسربازان فغفور چین او را دستگیر
مسافر را در آن ایوان گذارند/ به وقت صبح  واردی را باید نزد دختر فغفور برند و:تازه
یابد که جنی او را میدیدن دختر فغفور در (. حاتم پس از938آرند )برگ جانش بربی

سازد و به درخواست پادشاه چین با دختر است. پس طلسم جن را باطل میجادو کرده 
 (. 983کند )برگ او ازدواج می
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کردن مسافران برای دختر فغفور، نشان از آیین قربانی شناسی قربانی از دیدگاه مردم
( با هدف پاشیدن 388، ص. 9333ارد که به گفتۀ بهار )ساالر دبرای ملکه، در اقوام مادر

بودند گیاهان است؛ از آن رو که معتقد گرفته خون قربانی بر کشت و زرع صورت می
همسری است. شوند. ازدواج دختر فغفور با حاتم از نوع برونبا این خون بارور می

ی به نظام سپارهمسری مشخصۀ نظام مادرساالریِ در شرف افول و جایبرون
 یک مردان (. بر پایۀ این هنجار پیوند92، ص. 9333)ستاری،  پدرساالری بوده است

 در را همسریدرون بودن دلیل تابو .استبوده  بزرگ تابویی تیره، همان زنان با تیره
 به درنهایت و کرد وجوجست باید مشترک توتم دارای افرادِ بودن محرم و خونهم

، 9381، ترجمۀ غیوری، 9193دانست )فروید،  مربوط محارم با ازدواج بودن ممنوع
 (. 53ص. 

به اعتقاد فروید )همان( تابو یک برساخت اجتماعی ـ فرهنگی است که ابعاد 
رسد ازدواج نظر میدهد. بهمیها و امیال پنهان افراد اجتماع را نشان مختلف آن، هراس

های فغفور چین است. وی تمایل دارد همسری حاتم با دختر فغفور بازتاب هراسبرون
فردی از نژاد برتر داماد او شود تا سجایای اخالقی آن فرد به نسل و خاندان او منتقل 

دانیم که یمن کشوری قدیمی با تمدنی چند هزار ساله است که شود. از سوی دیگر می
استان سبب موقعیت سیاسی و تجاری خود همواره مورد توجه پادشاهان بزرگ عهد ببه

 کرد که با هدف توان این ازدواج را ازدواجی سیاسی تلقی است. از این منظر می بوده

 است. گرفته منظور روابط نزدیک بین دو اقلیم انجام داشتن نیرویی مقتدر بهاختیار  رد

 . حُسناپری 6ـ1
اکنانشان شود که سمی حاتم در سیر دوم و چهارم خود به شهرهایی کامالً زنانه وارد

ها راه ندارند. این شهر پریان یا شهر نسوان، یکی دیگر پریان زیبارویند و مردان در آن
هاست. بهشتی زنانه که سروری در قصههای یادکرد خاطرة روزگاران عظیم زناز جلوه

ها نام در اساطیر یونانی از زنانی به نام آمازون»فرساست. دستیابی به آن سخت و طاقت
اند و مردان را به زیستهاست که در سرزمینی حدود ارمنستان امروزی میه شد برده

 (. در 60، ص. 9309)گریمال، ترجمۀ بهمنش،  «است قلمرو ایشان راه نبوده
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الزنج که شهری است در هند، زمین نزدیک سقالهدر مغرب»آمده است:  االقالیمصور
آیند به ست و چون از آن ریگستان درآبی عمارت نیریگستانی است از کثرت گرما و بی

ها (. در قصه280، ص. 9363)اعتمادالسلطنه،  «شهری رسند که در او جمله زنان باشند
ها این شهر، همواره بینیم. در قصههای ایرانی، این شهر زنانه را بسیار میو افسانه

شام اندر آن  نزدیک کوه قاف است و هیچ انسانی به آن دسترسی ندارد: بزد از صبح تا
(. نزدیکی این شهر به کوه قاف نمودی از 919سای )برگ پای/ رسیده تا فرا کوهی فلک

 (.329، ص. 9311ای است )ابراهیمی، بوم آرمانی این زنان افسانهزیست
ها و پری و پریان زیبارویی در باغشهر پریان قصۀ حاتم فرماندهی دارد به نام شاه

زارها، کنند. چرایی حضور پریان در کنار بیشهانه زیست میهای زیبای این شهر زنکاخ
توان در روزگاران کهن یافت که پریان، ایزدبانوان زایش و ها را میها و باغچشمه

بخش و سرسبزی گیاهان و رُستن، در پیوند های تازگیاند و با آبباروروی بوده
 اندکردهای را اغوا مییالن اسطورهاند و با افسونگری، ایزدان و نیز شاهان و نزدیک بوده
بیند، اما زیبارویی (. حاتم در ابتدای ورود، از پریان آزار می5، ص. 9385)سرکاراتی، 

اندام/ دهد: از آن زمره پریزادی گلشود و حاتم را یاری مینام، دلباختۀ وی میحُسناپری
به حسن آب و گل  پری نام، بدان حسنی که ذاتش داشت پیدا/به حسن یوسفی حسنا

پیشه مند این قصه است. او زنی عاشقپری از زنان کنش(. حسنا910گردید شیدا )برگ 
است که برای وصال معشوق از تهدید و التماس و اصرار و الحاح روگردان نیست. 

کند می پیچد، او را تهدیددادن به خواست دل او سر میبیند حاتم از تن حتی وقتی می
برد: نبندی گر به من از وصل پیمان/ بگیری همچو یوسف پری مینزد شاهبسته و دست

 بندد.شود و با او پیوند می(. سرانجام حاتم راضی می915راه زندان )برگ 
 «ساالر استهای جوامع زنخواستگاری زن از مرد از نشانه»عالوه بر اینکه 

 بارز دوران  دهای(، خود عنصر پری نیز یکی از نما319، ص. 9319)مزداپور، 

گیری را در دل مرد و زن بانوی عشق بود و آتش کامساالری است. پری، بغزن
 افروخت تا با برآوردن خواهش تن، چرخۀ حیات و فرزندآوری، همچنان بگرددبرمی

 (.96، ص. 9313)طباطبایی، 
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ها انهشود. اگر افسمی دیده حسناپری در نیز آناهیتا هایویژگی برخی دیگر سوی از 
منزلۀ مادر کبیر و توانیم بگوییم آناهیتا بهپرداز بشر بدانیم میرا محصول ذهن اسطوره

های ایرانی همچنین یکی از الهگان قدرتمند ایران باستان در ناخودآگاه سازندگان افسانه
بانو ایرانیان در هزارة نخستین پیش از میالد، ایزد»است.  دادهبه حیات خود ادامه 

ها، ایزدبانوی مادر و الهۀ حاصلخیزی و باروری پرستیدند و او را الهۀ آبیتا را میآناه
های پاکیزه و زایش شمردند. این ایزدبانو همواره در نزد ایرانیان ایزدبانوی تطهیر آبمی

ـ ایزد  های ایرانی آناهیتا زن(. در اسطوره982، ص. 9382پور، )اسماعیل «پاک بود
(. 211، ص. 9335زاده، ، ترجمۀ صنعتی9119)بویس،  نظامی دارد ها، خصوصیاتآب

گری دارد و از سوی فرمانده های نظامیپری نیز نگهبان شهر پریان است و ویژگیحسنا
است که مراقبت کند تا اگر آدمیزادی به شهر وارد شد:  پری فرمان یافتهشهر، یعنی شاه

(. از سویی آناهیتا 915بام دماغش )برگ  بریزد بادة جان از ایاغش/ بر آرد دود از
پری نیز از وقتی حاتم را پیوسته جوان است و شدیداً طالب آمیزش جنسی است. حسنا

(. پیوند با زایایی 910شود )برگ جویی از او میبیند به اصرار و الحاح، خواهان کاممی
پریان، باروری، بخشی، پاسداری از شهر های بزرگ، زندگیو سرسبزی باغ و آب و کاخ

پیوند با عشق و طبیعت و نیز بهرة فرازمینی پری و آناهیتا، جوانی، نیروی جسمی و 
دهد. بنابراین، حسناپری را تصویری آزادگی، خویشکاری یکسانی به آناهیتا و پری می

توان دانست که به مقتضای زمان، از مسند یافته از آناهیتا میشده و تقلیلدگرگون
اغواگری  یافته در قصهای دگردیسیویش هبوط کرده است و با چهرهخدابانویی خ

 ای به نام ها با پدیده( در بررسی قصه38، ص. 9381کند. به گفتۀ مختاریان )می

ای در ادبیات های اسطورهمایهرو هستیم؛ یعنی فرایندی که طی آن، بنروبه 1گشتجای
 صورت ادبی درآیند.دهند تا بهتغییر جا می

فریب پریان در متون ادبی، شناسی دلیل دیگر برای وصف زیبایی دلاز منظر روان 
ای از آنیمای مثبت( است که سبب حماسی و اساطیری، فرافکنی عنصر مادینه )جلوه

وجویش شود مرد به هنگام برخورد با او )پری( پندارد همان زنی است که در جستمی
، 9333، ترجمۀ سلطانیه، 9160انجامد )یونگ، می جنون به گاه او است و شیفتگیبوده 
  (.235ص. 
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پردازی ایرانی، بازتابی از شهرها در فضای قصهمایۀ آرماناز منظر اجتماعی تکرار بن
های مردساالر از است. با توجه به رنج و محرومیت زنان در جامعهشرایط عینی جامعه 

اند که در آن فارغ از مردان زندگی ودهگذشته تا امروز، زنان درصدد آفریدن سرزمینی ب
ای است که ای از تمایل درونی آنان در زمانهها، نشانهکنند. این شهرها در دل افسانه

ریزی چنین اند با پیندارند و مشتاق خود سروری دیگر امیدی به بازگشت
 ای بازگردند.های اسطورهشهرهایی به روزگار اتوپیایی خود در هزارهآرمان

 نوش. زرین1ـ1
است و این محور روزگاران باستان، زن در بیان خواست دل آزاد بوده در فضای زن

آوردن آزادی بیان، پیامد طبیعی قدرتمندی است، اما در سیر چهارم قصۀ حاتم بر زبان 
نوش انجامد. زرینخواست دل مبنی بر عشق و ازدواج، به خشم پدر و تنبیه دختر می

رود دور جوانی/ اندیشد که: ز دستم میاست که با نگرانی با خود مییکی از دخترانی 
آورد و به عقوبت ( و این اندیشه را بر زبان می209چو گنج شایگان در رایگانی )برگ 

سان که روزها سرش به شود؛ بدیناین گناه به دست پدرش، سام احمر، جادو می
گردد. یی زیر درخت روان میشود و خونش در جوای بر شاخ درخت تبدیل میمیوه

شگفتی: درختی در چمن  با است رسیده جادویی درخت اینبه  خود مسیر در که حاتم
کوشان/ روان گل ریخته دید/ به هر شاخش سری آویخته دید// ز خون پاک آن پاکیزه

 (.233سیلی چو دریای خروشان )برگ 
. او از سایر زنان قصه کندنوش آخرین زنی است که حاتم با او ازدواج میزرین

نشیند، هر چند مندتر است و در برابر فضای محدودکنندة محیط خود ساکت نمیکنش
به تنبیه شدنش بینجامد. وی، باالترین مرتبه از مراحل وجودی زن را از بین چهار زن 

 کشد. تصویر مییافته با حاتم بهپیوند
، زیرا در پیوند با درخت قرار نوش در این قصه نمادی از زندگی و زایش استزرین

گیرد. در باور مردم ابتدایی، زن را با درخت پیوندی دیرینه است. پیوند باروری و می
(. درخت نیز همچون الهۀ مادر، 31-29، صص. 9333زادن )دوبوکور، ترجمۀ ستاری، 

کردن ویژه با مفهوم کشاورزی و حاصلخیزی و اهلی بخش است و بهمقدس و زندگی
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های نوش و یارانش میوهاست. اما زرین ها و نیز دامداری پیوند خوردهین دانهنخست
 های کهن نیز حضوری جادویی دارد. ها و افسانهانگیزند که در قصهدرختی شگفت
هایی ها با تصویر انسانبودن و زایندگی درخت در برخی از فرهنگپندار زنده 

های آن قرار الی شاخهبه مانند میوه در البههمراه شد که از درختان آویزان بوده یا 
نام درخت واق شهرت یافت. طباطبایی و زاد عجیب بهاند. این درخت میوهگرفته

( به نقل از برخی از مورخان و جهانگردان از درختانی با 93، ص. 9313همکاران )
ان تصویری نزدیک اند که این مورخبرند. آنان بر این گمانهایی از سرِ زنان، نام میمیوه

پردازی خود آن را واقعی پنداشته و توصیف به چنین درختی را دیده و با قدرت خیال
 است.  آفرین شدهها شگفتیاند و سپس همین تصویر به تناوب در قصهکرده

نوش و یارانش در جویی پرخون ها سرهای زرینآنکه شب دیگر توجه جالب نکتۀ
شود. یکی از مفاهیم نمادین خون، ین جادو تکرار میافتد و باز روز بعد امیفرو

 از نمادی را خون مادرساالر، جوامع بخشی و زایایی است. اگر بدانیم که درزندگی
برد: خواهیم  اند، به پیوند آن با درخت و زن بیشتر پیدانستهمی حاصلخیزی و زراعت

ساالر وجود داشته که فردی ای در میان جوامع کشاورز و مادردر قبایل بدوی، اسطوره»
)فریزر،  «پاشیدندکردند و خونش را جهت افزایش محصول بر مزارع میرا قربانی می

مایۀ روییدن گیاه از خون (. از سویی بن019، ص. 9310، ترجمه فیروزمندی، 9110
پیوسته با اسطورة ایزد تصویری در 91است،ها تکرار شده انسان نیز که بسیار در قصه

، ص. 9318)فوالدی و غالمی،  بخشی نمادین خونهی است و نشانی از زندگیگیا
شویی در خون برای تجدید حیات، در مقاطعی از تاریخ تمدن بشر رایج و تن(. »81

شود ور میاست؛ ضحاک بنا به همین اعتقاد در خون غوطهکرداری مقدس و آیینی بوده 
رسید، به دست فریدون به پایان خواهد  هاتا بلکه زندگی خویش را که طبق پیشگویی

راستا (. پس در این بخش قصه با سه نماد هم81-31، صص. 9319)آیدنلو،  «بازیابد
بخشی و باروری ای از زایایی و زندگیایم: زن، درخت و خون. که هر سه، جلوهمواجه

زمین  شود و از سر او خون برنوش هر روز از درختی شگفت، زاده میهستند. زرین
کند و از درخت دوباره زندگی شود و خون نیز درخت را آبیاری میمی جاری
توان چنین پنداشت که زند. این چرخه، دایرة حیات و زایایی و زندگی است. میسرمی
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بخشی، تقدس و نامیرایی دارند، نوش با نمادهای یادشده که همگی نشان از حیاتزرین
دهند که رسیدن به زندگی دوباره و می ن را نمایشباالترین مرتبۀ سیر وجودی انسا

کردن وی در حوض خون  نوش شرط ازدواج با حاتم را شناجاودانگی است. زرین
گوید زوج من آن است کزین خونابه بیرون افکند رخت )برگ کند و میمی مطرح
ما حاتم از آید. انمیپندارد حاتم نیز چون دیگران از این مهلکه زنده بر(. او می202

آید: چو حاتم بر مراد خود رسیده/ نهاده برکف پایش دو جوی خون سالم بیرون می
تواند بود که شونده میمایه همچنین یادآور اسطورة ایزد شهید(. این بن209دیده )برگ 

کشد و او را با ای که معشوق خود را مییادگاری از دوران مادرساالری است: الهه
 یافته و (. حاتم انسان تحول091، ص. 9313)بهار،  کندمی وجودی تازه، زنده

آماده است تا با « هستیِ نوشده»آورده و با یک برای است که از پس مرگ سرشدهتطهیر
 زاد که تجسم زنی کامل است، یگانه شود. نوش، الهه ـ بانوی درختزرین

 . یگانگی با وجوه نمادین ناخودآگاه 1ـ1
( برای حفظ ثبات روانی و 65، ص. 9333، ترجمۀ سلطانیه، 9160ونگ )بنا بر اعتقاد ی

حتی سالمت فیزیولوژیکی، الزم است خودآگاه و ناخودآگاه انسان با یکدیگر پیوند 
نژندی شوند، روانباشند و به موازات هم تکامل یابند و اگر از یکدیگر گسیخته داشته 

با سویۀ مثبت و روشن خود در دورترین نقطۀ  نمونۀ آنیمادانیم که کهنآید. میپدید می
یابی به آن موجب کمال و خودآگاهی بوده است و دستذهن ناخودآگاه قهرمان نهفته 

(. با توجه به اینکه 231-238)همان، صص.  و نهایت خواست و آرزوی آدمی است
شی از توان بخمعنی نفس مؤنث در روان مرد است، همۀ زنان این قصه را میآنیما به

های گذاشتن آزمون سرآنیمای روان حاتم دانست. حاتم در هر مرحله پس از پشت
نهد. این سیر می رسد و به سیر بعدی گامدشوار به وصال یکی از این چهار زن می

های روانی او را برای برونی دقیقاً نمایانگر تحول درونی قهرمان قصه است و کشمکش
ای نهانی به هم د. بنابراین، زنانِ قصۀ حاتم را رشتهنمایانرسیدن به خودیابی می

صورت یک سازد. از دیدگاه یونگ، هستۀ روان )خود( معموالً بهپیوندد و یگانه میمی
. کارکرد 9شود و آنیما نیز دارای چهار کارکرد است: ساختمان چهارگانه نمودار می
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. 3جمالین و شاعرانه، های جنسی و سطوح ای از سویه. آمیزه2غریزی و زیستی، 
. کارکرد خردی ملکوتی که 0برد، کارکرد زنی که عشق را تا مرحلۀ اعتالی روح باال می

توان دختر خرس، دختر (. می212)همان، ص.  یابددر نهایت پیراستگی تجلی می
نوعی نمادی از هر یک از مراتب چهارگانۀ روان نوش را بهفغفور، حسناپری و زرین

ترین مراتب غریزی یعنی دختر خرس تا کرد که در این قصه از پایین انسان تجسم
کننده و ـ زن آغاز بانو که شاهگیرد و این چهار زن در وجود حسنمیبرنوش را درزرین
رسند. حاتم مسیری دهندة ماجرای قصه و زن آرمانی قصه است، به تجمیع میپایان
کند تا به یگانگی با این زن غایی برسد. ختم میبانو آغاز و به او وار را از حسندایره

بانو و شاهزاده منیر ــ که نمودی از حاتم است ــ در فضای قصه، به ازدواج حسن
شود. درنهایت، این قصه تجسم نمادین یکی شدن واقعی داستان به خوشی ختم می

  بانوی داستان است.قهرمانِ به فردیت رسیده با الهه ـ زن و شاه

 جه. نتی1
 عنوانبه ــ« حاتم کارستان» منظومۀ خطی پژوهش حاضر عالوه بر معرفی نسخۀ

ها ــ نشان داد که این قصه دارای مفاهیم نهفتۀ عامه، بازمانده از گذشته ادب از داستانی
توان به کاوانۀ قصه میآید، اما با بررسی ژرفچشم نمیبسیاری است که در نگاه اول به

شناسی دست شناسی و روانشناسی، اسطورهبارة فرهنگ، جامعهدر توجهیهای قابلنکته
های ساالری و نیز جلوههای در پیوند با دوران زنیافت. قصۀ حاضر را از نظر نشانه

های زن در برابر هایی از مقاومت شخصیتشناسانۀ شخصیت زن و همچنین نشانهروان
کرد که راویان آن با توجه به میراث  قیتوان جهانی زنانه تلتجلیات جامعۀ مردساالر، می

اند. بنابراین، در این قصه کردهای و تحوالت فرهنگی جوامع خلق دیرین اسطوره
دید که در آن، توان کنندة قصه مینمودهای فضای مردساالرانه را به تناسب جوامع تولید

در خواب ای برای حفظ حکومت است و صدای مستقلی ندارد یا به جادو زن وسیله
های اقتدار زنانۀ در ها با جلوهشود، اما این نشانهرود و به موجودی منفعل بدل میمی

رسند، خواستگاری پیوند با روزگاران باستانی ــ که در آن، زنان به فرمانروایی می
رنگ کنند ــ کمآزمایند و با قدرت جلوه میدهند، خواستگاران را میکنند، نظر میمی



 و همکار  مژگان متوسل _______________________________«حاتمکارستان »شخصیت زنان منظومة 

411 

 

دهند. در نگاهی کلی و با توجه به محورانه به قصه میدرنهایت بافتی زن شوند ومی
پذیرند های عامه متونی بسیار باز و تأویلگرفت که قصه نتیجهتوان ها میتمام این نکته

 کاوی دارند.و از جهات گوناگون، گنجایش ژرف

 هانوشتپی
 است.میان کمانک آمده  در ارجاع به متن نسخه جهت اختصار، شماره برگ نسخه .9
تألیف مؤلفی  های شفاهی حاتمقصهدو روایت منثور از « هفت انصاف حاتم»و « هفت سیر حاتم» .2

 ( تصحیح کرده و به چاپ رسانده است. 9386ناشناس هستند که این دو قصه را اسماعیلی )

3. matriarchy 
4. Arnold J. Toynbee 
5. egalitarianism 
6. patriarchy 
7. dioscurism 
8. Castor and Pollux 
9. displacement 

، دیوی دختری را در قصری اسیر کرده «جمشید، پسر وزیر با پریزادملک»برای مثال در داستان  .91
 سازد و بر روی رود، از خون دختر گُل و بر رودی جاری می بُردمیاست و هر روز سرش را 

 .(833 -893، صص. 9382روید )محجوب، می

 منابع
 . 29-99، 65، کتاب ماه ادبیاتبس. (. تصحیح شاهنامه9319آیدنلو، س. )

 . بیروت: داراآلفاق الجدیده. المحبر(. 9369حبیب )ابن
 آذین. . تهران: گلشهر پریان(. 9311ابراهیمی، آ. )

 (. تهران: نشر علم. 9382ترجمۀ ر. منجم ) اسطوره، رؤیا، راز.(. 9153الیاده، م. )
 . تهران: معین. نامهحاتم(. 9386عیلی، ح. )اسما

 . تهران: افکار. شناسیجستارهای پژوهشی و ایران: های نورزیر آسمانه(. 9382پور، ا. )اسماعیل
 نوایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. . تصحیح ع. البلدانمرآت(. 9363اعتمادالسلطنه، م. )

ویرایش ا. مارزلف و آ. امیرحسینی.  گلین خانم.یهای مشدقصه(. 9153الول ساتن، ل.پ. )
 (. تهران: نشرمرکز. 9388ترجمۀ ا. وکیلیان )

فرهنگ و ادبیات (. زنان فعال و زنان منفعل در داستان های منثور عامیانه. 9312باقری، ب. )
 . 902 -921، 9، عامه
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(. تهران: 9335ده )زاترجمۀ ه. صنعتی تاریخ کیش زرتشت )هخامنشیان(.(. 9119بویس، م. )
 توس. 
 . تهران: آگاه. پژوهشی در اساطیر ایران(. 9313بهار، م. )

 . تهران: چشمه. از اسطوره تا تاریخ(. 9311بهار، م. )

 . تهران: چشمه. جستاری در فرهنگ ایران(. 9333بهار، م. )

 . گزارنده م. بهار. تهران: توس. بندهش(. 9385دادگی، ف. )
 . 93-8، 52 ادبیات داستانی،. قصه های عامیانه در عصر صفوی. (9338دشتی، س.م. )

 (. تهران: توس. 9360. ترجمۀ ج. ستاری )های پریوارزبان رمزی قصه(. 9101دالشو، ل. )
 (. تهران: نشرمرکز. 9333. ترجمۀ ج. ستاری )رمزهای زنده جان(. 9181دوبوکور، م. )
(. تهران: کتابخانۀ 9338. ترجمۀ ف. عطایی )امهشاعر و پهلوان در شاهن(. 9110دیویدسن، ا. )

 ملی.
 . تهران: چشمه. صد منظومۀ عاشقانۀ فارسییک(. 9310ذوالفقاری، ح. )

 . تهران: نشرمرکز. سیمای زن در فرهنگ ایران(. 9333ستاری، ج. )
 ه. تهران: طهوری. های شکارشدسایه(. 9385سرکاراتی، ب. )

بر اساس شیوة « حمام بادگرد»(. سفر قهرمان در داستان 9319)شکیبی ممتاز، ن.، و حسینی، م. 
 . 63-33، 22، پژوهیادبتحلیلی کمپبل و یونگ. 

 . تهران: جیحون. فرهنگ نمادها(. 9382شوالیه، ژ.، و گربران، آ. )
زن در فرهنگ و (. جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته. 9318طاهری، ص. )

 .099-319، 3، هنر
مایۀ (. بن9313طباطبایی، س.س.، گنجیان خناری، ع.، مرادی، م. ه.، و کرمی میرعزیزی، ب. )

زاد رسالۀ الغفران و دختران نارنج در قصۀ دختر ای مشترک میان زن فرشتگان میوهاسطوره
 . 913 -30، 61، پژوهی ادبیمتننارنج و ترنج. 

(. تالقی اسطوره و تاریخ در قصۀ 9313م. ) پور ملکشاه، ا.، و محسنی،طباطبایی، س.ح.، غنی
 . 26-9، 23، فرهنگ و ادبیات عامهعامیانۀ حسن آرا. 

 (. تهران: راستین. 9381. ترجمۀ ح. غیوری )توتم و تابو(. 9193فروید، ز. )
. مجموعۀ نسخ 296-12حاتم. نسخۀ خطی به شمارة  ق(. کارستان9911غضفر )بن فرید 

 دانشگاه الیپزیک.
 (. تهران: آگاه. 9310. ترجمۀ ک. فیروزمندی )شاخۀ زرین(. 9110ر، ج.ج. )فریز
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(. تهران: 9318زاده ). ترجمۀ م. صدریهای پریانزن در قصه(. 9131فرانس، م. ل. ) فن
 روشنگران و مطالعات زنان. 

ریزی در طومارهای (. باورهای عامیانه دربارة خون و خون9318فوالدی، م.، و غالمی، ز. )
 .910-81، 25، فرهنگ و ادبیات عامهنقالی. 

زن (. درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی. 9313فیروزمندی، ب.، و خانمرادی، م. )
 . 260-201، 2، در فرهنگ و هنر

 (. مشهد: گل آفتاب. 9312. ترجمۀ ش. خسروپناه )قهرمان هزارچهره(. 9101کمپبل، ج. )
 (. تهران: دانشگاه تهران.9383. ترجمۀ ا. بهمنش )یونان و روماساطیر (. 9152گریمال، پ. )

 (. تهران: سروش.9336. ترجمۀ ک. جهانداری )های ایرانیبندی قصهطبقه(. 9180مارزلف، ا. )
 (. تهران: چشمه. 9313. ترجمۀ پ. خدیش )هزار و یک روز(. 2193مارزلف، ا. )

 کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمه.  . بهادبیات عامیانۀ ایران(. 9382محجوب، م.ج. )
، نامۀ فرهنگستان(. بلبل سرگشته )پژوهشی در نمادشناسی گل و مرغ(. 9381مختاریان، ب. )

0 ،991- 926 . 

 . به کوشش و. نداف. تهران: فروهر. چند سخن(. 9319مزداپور، ک. )
ل نمادهای باروری در (. بررسی و تحلی9318میرزایی رشنو، م.، بیرانوند، ی.ع.، و سجادی، ع. )

 . 63-03، 9، زن در فرهنگ و هنرهای مفرغی لرستان. سرسنجاق
 . 33-3، 0، زمینفرهنگ ایران(. ویس و رامین. ترجمۀ م. مقربی. 9335مینورسکی، و. )
 به کوشش ح. پژمان بختیاری. تهران: ابن سینا.  شرفنامه.(. 9305نظامی گنجوی )
 (. تهران: جامی.9333. ترجمۀ م. سلطانیه )هایشمبلانسان و س(. 9160یونگ، ک. گ. )
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