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شيرين در گفتمان اسطورهاي معاصر
و بازنمود آن در هنرهاي نمايشي
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1كارشناسارشدپژوهشهنر،دانشکدههنر،دانشگاهالزهرا،تهران،ایران.
 2استادياردانشکدهادبیات،دانشگاهشهيدبهشتي،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/11/27:تاریخ پذیرش نهایی)90/6/3:

چكيده:
اسطورههاي زنانه در ادبيات و هنر ايراني حضوري كمرنگ دارد كه بيانگر گذشتهاي تكصداست .امروزه ،در جهان
چندصدايي معاصر و با حضور زنان ،اسطورههاي زنانه اهميت يافت ه و بخش قابل توجهي از هنر و ادبيات را به خود اختصاص
دادهاند .يكي از مهمترين اين اسطورهها در ادبيات و هنر ايراني اسطوره «شيرين» است كه به تنهايي و يا گاه با خسرو و فرهاد
سهگانهاي را شكل ميدهند كه موضوع آفرينش آثار متعدد ادبي و هنري در حوزههای گوناگون بودهاند .بازتاب تفاوت در
سلیقههای مولفان ،گرایشها و کششهای فرهنگی در هر زمان را ميتوان در آن جست .اين مقاله تجلي شخصيت اسطورهاي
شيرين در برخي از حوزههاي هنر معاصر را در رويكرد گفتمان اسطورهاي مورد مطالعه قرار مي دهد .اين ترجمههاي بينانشانهاي
يعني انتقال روايت كالمي به روايتهاي نمايشي و موسيقايي نيازمند تحليل بينامتني و بيشمتني خواهد بود .پرسش اصلي اين
است كه چه شرايط و عواملي موجب بازآفريني اسطورة شيرين در هنر معاصر ايراني گرديده است؟ چه دگرگونيهايي در ترجمة
بينانشانهاي از نظام كالمي به نظامهاي ديگر رخ داده است؟ لذا ابتدا به حضور شيرين در ادبيات ايراني پرداخته خواهد شد و
سپس تصوير اين شخصيت در تئاتر ،سينما و موسيقي مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

واژه های كليدي:
اسطوره ،شيرين ،گفتمان هنري ،بينامتنيت ،تئاتر ،سينما ،موسيقي.
* نویسنده مسئول :تلفن ،021-66954204 :نماب ر.E-mail: mkangarani@gmail.com ،021-66477213 :
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مقدمه

داستان شيرين كه همواره با نام خسرو يا فرهاد در ادبيات و
روايتهاي اسطورهاي و عاشقانة فارسي و نيز در هنر ايراني مطرح
ميشود ،يكي از داستانهاي دلكش و خيالانگيز اسطورهاي  -تغزلي
فرهنگ ايراني به شمار ميآید -كه جايگاه ويژهاي را در جامعة ايراني
به خود اختصاص داده است .چنانكه بدون داستان شيرين به ويژه
در روايت نظامي ادبيات تغزلي و بزمی داستان منظوم و عاشقانة
فارسي ناقص به نظر ميرسيد .به سخن دقيقتر ،شخصيت شيرين
و ويژگيهاي آن موجب شده است تا جنس زن بتواند در ادبيات و
فرهنگ ايراني حضوري دگرگون و تا حد زيادي مستقل پيدا كند و با
هويت زنانه خويش بروز نماید.
در اينجا كوشش ميشود تا ضمن نگاهي گذرا بر چگونگي
تكوين و پيدايش اين داستان در دو حوزة ادبيات و هنر ،بر چرايي
حضور گستردة اين شخصيت زن اسطورهاي در گونه هاي هنر
معاصر ايراني تاكيد شود .به عبارت ديگر ،هدف اصلي اين نوشتار
جستجوي تصوير شيرين در هنر و ادبيات ايران و به خصوص
مطالعة حضور گستردة اين شخصيت در دورة معاصر به ويژه
در هنر آن است .براي اين منظور نخست به پيدايش و گسترش

الف .شيرين در ادبيات
پيشامعاصرايران
نقش نظامي در طرح داستان شيرين چنان مهم است كه ميتوان
تاريخ داستانهاي مربوط به شيرين همچون خسرو شيرين و فرهاد
و شيرين را به چهار مقطع پيش از نظامي ،نظامي ،پس از نظامي و
معاصر تقسيم كرد .علت اين تقسيم بندي رجوع متفاوت هنرمندان و
اديبان به اين داستان در این چهار مرحله است .البته تاکید و تمرکز
ما پس از گذری کوتاه بر مراحل سه گانة نخست تاکید بر مرحله
چهارم به ویژه در هنر معاصر ایران است.

.1پيش از نظامي :فردوسي و جنين شناسی يكاسطوره

مهمترين اثري كه پيش از سرودة نظامي دربارة شيرين باقي
مانده ،شاهنامه است .فردوسي بر خالف نظامي هيچ فصل مستقلي
را به داستان خسرو و شيرين اختصاص نميدهد ،بلكه به عنوان
بخشي از روايت خسرو با عنوان «گفتار اندر داستان خسرو و
شيرين» به اين موضوع ميپردازد .نزد فردوسي ،شيرين زني از
طبقات پایین جامعه اما دانا ،زيبا و دلدادة خسرو است و از اين جهت
يكي از مهمترين و بزرگترین زنان شاهنامه تلقي ميشود .سعيد
حميديان دربارة شيرين در شاهنامه مينويسد« :با صالبتترين زن
در دورة تاريخيگونه و نمونة اعالي زناني است كه شوهر را چون
موم در دست خود دارند و او را به هر شكلي كه اراده كنند در
ميآورند .چهرة او در شاهنامه حتي از خسرو و شيرين نظامي نيز

اين داستان در ادبيات فارسي وپس از آن به حضور شخصيت
شيرين در هنر ايراني از گذشته تاكنون پرداخته می شود و چرايي
اين حضور گسترده مورد مداقه قرار میگیرد.
براي چنين مطالعهاي ابتدا در دو قسمت اول و دوم از روش
بيشمتنيت توصيفي 1استفاده ميشود تا چگونگي برگرفتگيها 2و
دگرگونيهاي  3صورت گرفته در داستانهای مرتبط با شيرين
مشخص و معرفي گردند .در قسمت سوم و پاياني از روش
تحليل گفتمان اسطورهاي  4استفاده ميشود تا این حضور گسترده
جستجو و معلوم گردد.
بنابراين ،موضوع اصلي در اينجا بررسي روايتشناسانة
داستان خسرو و شيرين نيست بلكه مطالعة گستره ،چگونگي و
داليل حضور شيرين در هنر معاصر است .بر اين اساس نوشتار
حاضر با يك نگاه شاخهاي و نشانهاي از يك سو با ادبيات و از
سوي ديگر با دیگر هنرها مرتبط است كه این خود موجب طرح
بحثي بينانشانهاي 5ميشود .همچنين با يك نگاه زماني از يك سو به
گذشته و از سوي ديگر به حال مربوط ميشود كه مباحث مربوط
به درزماني و بينازماني را نيز طرح ميكند.

استوارتر ترسيم شده است» (حميديان .)215 ،1372 ،اين صالبت در
شاهنامه گاهي تا حد حسادت و از میان برداشتن مريم زن رومي
خسرو نيز پيش ميرود ولي نظامي با صراحت به قتل مريم به
دست شيرين نمیپردازد .بنابراين در روايت فردوسي كه سرشت
حماسي دارد ،برتري و عظمت به خسرو داده ميشود و برعكس
شيرين دختري از طبقات پايين جامعه است كه رابطهاش با خسرو
مبني بر كامجويي و هوسراني است و هم نشيني با خسرو دليل
مشروعيت وي براي ازدواج با خسرو بيان ميشود.
دربارة سابقه و پيشينة داستان خسرو و شيرين یادآوری اين
نكته ضروری است كه داستانها و روايتهای فردوسي همگي نزد
پيشينيان سابقه و گذشتهاي داشته است بنابراین داستان خسرو و
شيرين نيز داراي پيشينهاي قبل از زمان و پيشينة سرايش شاهنامه
دارد .اين داستان از جمله داستانهاي اواخر عهد ساساني است كه
در كتابهايي چون ''المحاسن'' و ''االضداد جاحظ'' و ''غرر اخبار
ملوك الفرس'' ثعالبي و ''تاريخ بلعمي'' آمده است .دراين روايتها
شيرين كنيزكي ارمني در عهد هرمز معرفي شده كه خسرو با او نرد
عشق ميبازد و بعدها از زنان مشهور حرمسراي خسرو ميشود.

 .2اسطورة شيرين نزد نظامي (قرن ششم و هفتم):
تولد يك اسطوره

مهمترين و معروفترين داستان مربوط به شيرين را نظامي
گنجوي ( )537 -608در قرن ششم هجري در  6500بيت و در بحر
« هزج مسدس مقصور محذوف» سروده كه به عنوان يك الگوي
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كم نظير بر ادبيات پس از خود تاثيرگذارده است .به همين دليل،
خسرو و شيرين نظامي را ميتوان يك «اسطورهمتن» تلقي نمود كه
كتابهاي ديگري از آن به عنوان اسطوره و الگو استفاده نموده و
برگرفتگيهای متنوعی از آن انجام شده است .يكي از داليل اهميت
شيرين به عنوان يك زن اسطورهاي ،حضور نام وي در داستانهاي
گوناگون به ويژه خسرو و شيرين نظامي گنجوي است .روايت
نظامي از داستان خسرو و شيرين به داليلي با روايت فردوسي
متفاوت است که در اينجا فرصت بررسي آنها ميسر نميباشد .با
اين حال يادآوري اين نكته نیز ضروري است كه نظامي ،منظومة
خسرو و شيرين را به پاس عشق و عالقة خود به همسر نخستينش
آفاق و قدرداني از پايداري او در عشق سروده است .البته در اين راه
بخش حماسي و واقعيت تاريخي قصه را نيز فراموش نكرده است.
نظامی خود در همسان پنداري شیرین و همسرش آفاق ميسرايد:
سبكرو چون بت قبچاق من بود

گمان افتاد خود كافاق من بود

بنابراين هدف غایي نظامي در منظومة خسرو و شيرين
شخصيت بخشيدن به زن (در اين داستان آفاق) است .در این اثر،
همه جا سخن از شجاعت شيرين است ،زنی که در برابر سنت هاي
پوسيده و تهي قد علم ميكند و درپی هويت واقعي و از دست رفتة
خويش است (زرين كوب.)162 ،1386 ،

ويژگيهاي اسطورهاي شيرين نزد نظامي
يكي از ويژگيهاي تقريب ًا جداييناپذير شخصيتهاي
اسطورهاي زن ،زيبايي (خوشچهرگي و خوشاندامي) او است
كه شاعران ایرانی به ویژه نظامي این ویژگی را به خصوص در
مورد شيرين به صورت گسترده و خاص به تصوير درآوردهاند.
در منظومة نظامي شيرين شاهزاده خانمی است زيبارو ،بلندباال و
بلند گيسو ،افسونگر و دارای تمام ويژگيهاي يك معشوق ادبي.
او نيز به اندازة خسرو اهل تفريح و دوستدار شكار است .شيرين
در خسرو و شيرين نظامي برخالف بیشتر شخصيت هاي زنانة
روايتهاي اسطورهاي فرهنگهاي باستاني يك اسطورة زن فعال
و عملگراست که خود را زنداني خانه و زندگي روزمره نميكند
بلكه بهدنبال اهداف خود ميرود .به همين دليل است كه هنگامي
که شاپور ويژگيهاي خسرو را نزد شيرين ميستايد ،شيرين به
وي دل مي بازد براي ديدار خسرو رنج سفر را بر خود هموار
ميکند و به ديدار وي به سوي سرزمينی ديگر ميشتابد .نخستين
دیدار آن دو در ميان راه ،جايي است كه خسرو به سوی شيرين و
شيرين به طرف خسرو در حركت بوده است .اين مالقات نمادين
كه به داليل گوناگون يكي از صحنههاي دلكش براي ادبا و به ويژه
هنرمندان به خصوص هنرمندان تجسمي محسوب ميشود ،بيانگر
حركت و پويايي شيرين براي رسيدن به مقصود خود است .در

ادبيات فارسي كمتر معشوقي همانند او اهل عمل است .وي در
عين سركشي ،بسيار خويشتندار است و اجازة هر رفتاري را به
خسرو نميدهد .نظامي لحظه به لحظه شخصيت او را جلو ميبرد
و براي نخستین بار درتاريخ فرهنگ ايراني زني را خلق ميكند كه
از لحاظ شخصيت دروني ،بر پادشاه تفوق و برتري دارد .وی زني
اهل تدبير و تعقل و سنتشكن است كه رسمها را ناديده ميگيرد
و با عمل و شرم و وفاداري به آنچه ميخواهد ميرسد .بنابراين
گاه به وجدان مالمتگر شاه تبديل شده و در اوج لحظههاي غرور
و قدرت او را ملزم به تأمل و انديشه در كار جهان ميكند .خواننده
در پايان داستان درمییابد كه شیرین از شاه خودخواه و هوسران،
مردي بافرهنگ و دانشپذير ساخته است.
مناعت و گذشت از دیگر ويژگيهاي شيرين است به گونهای كه
بخاطر عالقه و عشق خود وضعيت نخستين يعني رفاه ،آسايش و
قدرت موعود را رها ميكند و از هم ة آنها براي رسیدن به مطلوب
خويش ميگذرد .شيرين همچنين از عفيفترين و پاكدامنترين
شخصيتهاي زن اسطورهاي در ادبيات فارسي است .وي
عليرغم عالقه و عشقي كه به خسرو دارد ،همواره در مقابل
تمايل نامشروع او از خود مقاومت نشان ميدهد تا بدانجا که
بارها بین آن دو كدورت شديد و جدایی پيش ميآيد .نمادينترين
و مشخصترين صحن ة وفاداري و عالقة شيرين را ميتوان در
چگونگي مرگش مشاهده نمود .شيرين در پايان داستان نظامي
چهرة يك قهرمان را نيز به خود ميگيرد .قهرماني وفادار به عشقی
راستین كه دست خون آلود و وسوسه انگيز شيرويه را پس
ميزند و در دخمة خسرو ،جگرگاه خويش را ميدرد و جان به
جان آفرين تسليم ميكند تا دستخوش خواستهها و مطيع تمنيات
قاتل همسرش نشود.
ويژگيهاي ياد شده در اين روايت اسطورهاي جذابيتهاي
فراواني را براي شاعران و هنرمندان پسين براي اقتباس از اين
شخصيت و داستان وي فراهمآورده است كه به نمونه هايي از آن
در ادامه اشاره خواهد شد.

 .3پس از نظامي تا دوران معاصر :گسترش
اسطورة شيرين

تصويري كه نظامي از شيرين و رابطة وي با خسرو و فرهاد ارائه
ميدهد ،چنان دلنشين و خيالپرور است كه موجب برگرفتگيهاي
فراواني در ادبيات و هنر ايرانيگردیده است .در واقع ،پس از نظامي
داستان شيرين توجه بسياري از شاعران را به خود جلب كرد و
منظومههای بسیاری به تقليد از خسرو و شيرين نظامي سراييده
شد .دکتر ابوالقاسم رادفر در کتابشناسي نظامي به شصت مورد آن
در زبانهاي فارسي و ترکي اشاره داشتهاند (رادفر- 232 ،1371،
 .)224به عالوه خانا ياشاقبادي منظومهاي کردي به تقليد از خسرو
و شيرين نظامي دارد که به لهجة کردي گوراني (اورامي) سروده
شده است (همان .)21 ،در زبان پنجابي هم چند منظومه به تقليد
از خسرو و شيرين سروده شده است (همان .)420- 421 ،دکتر
نورمحمدخان و عارف نوشاهي نیز از نظيرهسازيهايي از خسرو
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و شيرين به زبان اردو سخن گفتهاند (همان ،جلد سوم 373 ،و.)400
عالوه بر آن ميتوان به منظومههاي خسرو و شيرين از شاعراني
چون قاسمي گنابادي ،عرفي شيرازي ،سنجر كاشاني و طالب
آملي اشاره داشت .همچنین باید از منظومههای شاعران بزرگي
همچون اميرخسرو دهلوي ،هاتفي خرجردي ،ميرمحسن رازي،
مشرفي مشهدي ،ندايي بخارايي ،نويدي نيشابوري ،اميرعليشير
نوايي ،وصال شيرازي ،الفت كاشاني و وحشي بافقي یاد کرد که به
سرودن و بازآفريني منظومه نظامي اما با عنوان شيرين و خسرو و
شيرين و فرهاد همت گماردند كه همانگونه كه اشاره شد ،اهميت و
جایگاه شخصيت شيرين در دگرگوني و جابهجايي نامهاي دوگانه
و نیز ترجیح و الويت واژة شیرین در این نامگذاریها به خوبی
مشهود است .اين جابهجايي نامها با خود داللتپردازي اثر را نيز
دچار دگرگوني ميكند .در اين فرصت فقط به توضيحي مختصر
دربارة یکی از اين آثار یعنی منظومة فرهاد و شيرين اثر وحشي
بافقي شاعر پرآوازة قرن دهم بسنده ميشود.

فرهاد و شيرين وحشي بافقي
منظومة وحشی بافقي نیز همچون خسرو و شیرین نظامی
در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده ،اما در مورد روايت
بافقي نکات قابل تامل و توجهی وجود دارد كه در اينجا به دو مورد
آن پرداخته ميشود .نخست اينكه بافقي عنوان اثرش را فرهاد و
شيرين انتخاب میکند كه بيانگر تمرکز و توجه وي به اين بخش از
داستان شيرين است .دوم اينكه منظومة فرهاد و شيرين او که از
شاهكارهاي ادبیات دراماتيك پارسي است ،با مرگ وحشي ناتمام
ماند و وصال شيرازي شاعر معروف قرن سيزدهم (متوفي)1262
با افزودن  1251بيت آن را ادامه داد .اما مرگ وصال نیز مجال
پایان و اتمام اثر را نداد و شاعري به نام صابر  304بيت ديگر بر
این منظومه افزود و آن را به پايان برد .بنابراین منظومة فرهاد و
شيرين كه اثر سه شاعر فارسي زبان است ،يك مورد ويژه در نوع
خود بهشمار ميآید.
هدف غایي وحشي در سرایش این منظومه ،همانطور كه در آغاز
نیز بدان اشاره شد ،عشق است ،چنانچه در بيتي ميآورد:
غرض عشق است وشرح نسبت عشق
بيان رنج عشق ومحنت عشق
بنابراین قصه منظومة وحشي با عشق فرهاد به شيرين آغاز
ميشود .اگر نظامي با سرودن منظومة خود عشق مجازي را به
عشق حقيقي و خالي از هوس تبديل كرد ،اما وحشي اين روايت را
به عشق عرفاني و الهي بدل نمود و فرهاد را مظهر عارف و سالك
و شيرين را نماد دوست معرفی کرد.
نظامي با بهره گرفتن از برخي وقايع تاريخي داستان را از به
دنيا آمدن خسرو ،شخصيت اصلي داستان آغاز ميكند و او را
ميپرورد و در ادامةداستان با ماجراهاي گوناگون درگير ميكند و

داستان را با مرگ و پایان زندگي او و شيرين به انتها ميرساند.
اما وحشي فارغ از واقعيت هاي تاريخي عشق پاك و عاري از
هوس فرهاد و شيرين را وصف ميكند و قصد و غرض او نيز
چيزي جز بيان عشق و سختي راه عشق نيست و از آنجا که عشق
خسرو ،الهي و خالي از هوس نيست ،خسرو به عنوان شخصيت
اصلي داستان انتخاب نمیشود .وحشی و ادامهدهندگان منظومة
او با زندگي و در نهايت مرگ خسرو كاري ندارند .در واقع در این
منظومه ،فرهاد نماد يك مريد و سالك و شيرين مظهر دوست و
محبوب واقعي ميگردد.
شيري ِن وحشي تمام ويژگي هاي شيرين نظامي را دارد.
انساني است كه هويت اصلي خود را كشف كرده و رفتارهاي
كليشهاي قبلي را به کناری نهاده است .او با شخصيتي متفاوت
با شيرين نظامي در جستجوي محبوبي است كه ارزش واقعي
او را درك كرده باشد .معشوق شيرين ،مردي است كه در پيوند
با او تا پايان عمر نسبت به وي وفادار ميماند .عشق شيرين به
خسرو در منظومة وحشي بافقی نه عشقي ارزنده و ماندگار که
تنها یک ادعاست .او ادعا ميكند كه در عشق خسرو پابرجاست،
اما اين پابرجايي تا آنجاست كه عشق خسرو هوسآلود نباشد .در
مثنوي فرهاد و شيرين وحشي ،كوهكني فرهاد زمينهساز عشق
او به شيرين است و او تا پايان داستان زنده است و به وصال
شيرين ميرسد.

حضور ترانشانهای شیرین در هنر
چنانكه مالحظه ميشود برگرفتگي از داستان خسرو و شيرين
درآثار ادبي در طول زمان تداوم و پيوستگي يافته است .همچنين
در هر برگرفتگي و بازآفريني دگرگونيهايي در متن و پيرامتن آثار
اتفاق افتاده است که در نوع خود بسيار جالب و شايد از موارد
نادر در ادبيات فارسي و حتی ادبيات جهاني محسوب ميگردد و
پرداختن به هریک بحث مفصلي را ميطلبد که خارج از حوصلة این
مقاله است.
اما تکثیر بینامتنی و ترامتنی شیرین در فرهنگ ایرانی به حوزة
ادبیات محدود و منحصر نمیشود ،بلکه به دیگر حوزه ها به ویژه
هنر نیز راه می یابد .اغلب هنرها نیز به این داستان دلانگیز توجه
نموده و به شیوة خود به اقتباس از این روایت پرداختهاند .هنرهای
تجسمی ،نمایشی ،موسیقایی و سینمایی بخشی از این برگرفتگیها
را به نمایش گذاشتهاند که در اینجا به اختصار به برخي از آنها
اشاره میشود.
چنانکه پیشتر نیز یادآوری شد ،هدف این نوشتار به هیچ وجه
گردآوری همة هنرها و آثار برگرفته شده از این داستان نیست،
بلکه اشارهای به چگونگی و گوناگونی این برگرفتگیهاست .گذشته
از آن ،نگارندگان این سطور پیش از این در مقالهای ضمن ارائه
نمونههای متعدد آثار به تجلی و نمود شخصیت شیرین در نقاشی
ایرانی از گذشته تاکنون پرداختهاند .بنابراین در این مجال به حضور
شیرین در دیگر حوزههای هنر پرداخته خواهد شد.
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تصوير شيرين در تئاتر و ادبيات نمايشي
تئاتر همواره محملي جدي براي حضور داستانهاي مربوط به
شخصيت شيرين بوده است .گيرايي اين داستان تا بدان حد است كه
حتيبرخيازنويسندگانغيرايرانيهمچونناظمحكمتازتركيهنيز
بهنوشتننمايشنامهايباموضوعشيرينپرداختهاند.
نمايشهاي متعددي در سال هاي مختلف از اين داستان اجرا
شده است؛ مانند نمايش شيرين و فرهاد به كارگرداني عسکر قدس
در سال( 1366در تئاترشهر) يا نمايشنامة «حاشيهاي برخسرو و
شيرين» كه در سال  ۱۳۸۰براي نخستين بار در بيستمين جشنوارة
بينالمللي تئاتر فجر اجرا شد و جايزة ويژه متن هيئت داوران را به
خود اختصاص داد و سپس در اسفندماه  ۱۳۸۱و فروردين  ۱۳۸۲در
تاالر کوچک مجموعه تئاترشهر اجرا شد .داريوش رعيت ،نويسندة
اين نمايشنامه نگاهي خاص به عشق با رويكردي به دوران معاصر
داشته است.
نمونة ديگر اقتباس نمايشي از داستان خسرو و شیرین نظامی
را ميتوان در نمايشنامه اي باعنوان دخمه شيرين نوشتة قطب الدين
ي نو از منظومة خسرو و شيرين نظامي با
صادقي يافت كه برداشت 
چشماندازي به تاريخ سلسلة ساسانيان است .صمدي ،كارگردان اين
نمايش مهمترين ويژگي این نمايشنامه را تاکید آن بر وفاداري زن و
اهميت به دين در زندگي اجتماعي و فردي ميداند .وي معتقد است
قدرت شخصيت شيرين و پاكي ناشي از ايمان او نسبت به ارزشها به
عنوان انساني كامل ،دانا و فرهيخته ،سبب ماندگاری نام او در قرون و
اعصار گردیده است .اين نمايشنامه به شخصيت شيرين پس از مرگ
خسرو و تالقی و برخورد وي با شيرويه پرداخته است .شيرين در اين
نمايشنامه،مادريفداكاروهمسريوفاداروپارساتصويرشدهاست.
او با تدبير و دوراندیشی شيرويه را به وعده اي ميفريبد و سپس
فرزندش را كه توسط او به اسارت گرفته شده ،از بند میرهاند .سپس
از شیرویه می خواهد که باربد ،دوست و همراه همسرش را آزاد کند.
آنگاه پس از اطالع از آزادی اين دو ،در كنار گور خسرو جام زهر
مينوشدوميميرد.قطبالدينصادقيدرمقدمةنمايشنامةمينويسد:
"همهميدانندشيرينراتنهازيبايياونامورنكرده است بلكه اين قدرت
شخصيت و پاكي ناشي از ايمان او به ارزشها (و پيش از ه ر چيز
ارزش زن به عنوان انساني كامل و دانا و فرهيخته) است كه باعث
شده تا نامش قرن ها ماندگار گردد ]...[.ماني پيامبر ميگويد در سه
چيز ميتوان به حقيقت دست يافت :خرد و عشق و هنر .شيرين و باربد
و موبد جوان هرسه به حقيقت باور دارند و از اين سه راه هر سه تن
به كمال وجودي خود دست يافتهاند .بنابراين سازشي با زر و زور و
تزوير ندارند و به همين دليل شخصيتهايي محكم ،معتقد به اصول،
تراژيك و بسيار جذاباند كه از وراي سدهها هنوز با ما شفاف و ساده
سخن ميگويند و ميتوانند از هر نظر الگوهاي واالي فرهنگ ديروز
و نمونههاي مثبت اجتماع امروزمان باشند"(صادقي .)12 ،1383 ،این
نمايشنامه با مویهها و سخنان دردناک باربد بر باالي جنازة شيرين
پايانمييابد.آنجاكهباربدخطاببهويميگويد":ميخواهمزينپس
با نغمه و ساز ،ستايشگر تو و مهر تو و بزرگي تو باشم".

نمونة ديگري از چنين برگرفتگيهايي را میتوان در نمايشنامة
خسرو و شيرين نوشتة مصطفي عدل یافت .عدل از جمله
شخصيتهاي شناخته شده در علم حقوق است كه به سبب عالقه و
تسلطي که به ادبيات و زبان فرانسه داشت ،داستان خسرو و شيرين
را در قالب يك نمايشنامه به زبان فرانسه برگردانده است 6.نمايشنامة
عدل بازآفريني و اقتباسی نزديک به اصل از روايت خسرو و شيرين
نظامي است .اين نمايشنامه در پنج پرده نگارش شده و با مرگ مولف
در پردة پنجمنيمهتمامماندهاست.پردةاولبهصحنةگفتگويشاپور
و خسرو اختصاص یافته كه در آن خسرو با ديدن تصویر شيرين بر
او عاشق شده و از شاپور براي يافتن راهي براي رسيدن به معشوق
چاره جويي ميکند تا شاپور ضمن تدبيري با نشان دادن تصویر
خسرو به شيرين او را به عشق خسرو گرفتار ميکند .پردة دوم که از
مهم ترین صحنههای روایت به شمار میآید ،با دیدار و مالقات خسرو
و شيرين در کنار رودخانه آغاز ميشود كه از جذابترين صحنههاي
روايت نظامي است و بارها توسط نگارگران به تصوير درآمده است.
نمايشنامه با ديدارهاي خسرو و شيرين و قهرها و گفتگوی آنان ادامه
مييابد و به داستان عشق فرهاد و مرگ نافرجام وي منتهي ميشود.
آخرينصحنةايننمايشنامهکهبامرگمولفناتمامميماند،صحنهاي
است که باربد با خواندن اشعاری ،داستان شوریدگی خسرو را براي
شيرين شرح ميدهد .بدين ترتيب در اين روايت نيز شيرين دختري
آزاده و پاک دامن است که ازدواج را تنها راه وصال يار ميداند.
نوع ديگری از برگرفتگي را ميتوان در نمايشنامة فرهاد و شيرين
نوشتة ناظم حكمت ،نويسندة ترك زبان دريافت .نمايشنامة ناظم
حكمت که در سه پرده تنظيم شده ،داراي چندين نكتة قابل تامل است.
نخست اينكه ادبيات ايراني به ويژه داستان شيرين از چنان غنایي
برخورداراستكهبهسايرفرهنگهانيزتسريپيداکردهوموضوعي
بينافرهنگيبهخودگرفتهاست.ديگرآنكهناظمحكمتبهداستانفرهاد
و شيرين عالقهمند گرديده و اين بخش را به داليل دراماتيك محور
اصلينمايشنامةخويشقراردادهاست.
خالصة داستان ناظم حكمت بدين شرح است که مهينه بانو،
خواهر شيرين به دلیل عشق به شيرين طبق دستوري از حکيمي
حاضر ميشود زيبايي خود را فداي شيرين کند تا او سالمت خود
را بازيابد و تندرست شود .با تحقق اين امر دستور ميدهد براي
آسايش شيرين کاخي بسازند .هنگام بازديد از اين کاخ هر دو خواهر
با ديدن فرهاد ،نقاش تصاوير کاخ ،شيفتة وي ميشوند .اما اين شيرين
است که نخستین گام را در ابراز عشق به فرهاد برميدارد و با پرتاب
سيب ،فرهاد را متوجه و مسحور و شيفتة خود ميکند .شيرين و
فرهاد که ميدانند عشقشان به خاطر تفاوت طبقاتي ،به ثمر نخواهد
نشست تصميم به فرار ميگيرند .اما به دستور مهينه بانو دستگير و
بهکاخبازگرداندهميشوند.مهينهبانودرچارهانديشيپيشنهادکاري
غيرممکنرابهفرهادكردهوميگويد...":آيابهخاطررسيدنبهشيرين
ميتواني صخره ها را بشکافي و بيستون را سوراخ کني؟ شرط ما اين
است .آيا ميپذيري بيستون را سوراخ کني و آب سرچشمهاش را به
جويها و چشمههاي شهر جاري سازي؟" (حکمت .)80 ،1346 ،آب
شهر بنا به روايت حکمت به گونهاي آلوده و کثيف بود که باعث شيوع
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بيماري و کشتار مردم در شهر ميشد .فرهاد برای وصال شيرين اين
کار سخت را ميپذيرد .مهينه بانو همچنين تا تحقق اين امر ،شيرين
و فرهاد را از ديدار يكديگر منع ميكند .حکمت در پردة سوم يازده
سال بعد را به تصوير ميکشد که مردم دسته دسته براي ديدار فرهاد
که در نظر آنان چون اسطورة مقاومت و فداکاري است به ديدار او
بهسوی بيستون ميروند ،چنانچه در نقل قولي ميآورد " ...مردم را
اگر به خودشان بگذاري مردک را پيامبر خواهند پنداشت"( همان.)83،
حکمت در ادامه به شرح صحنة مالقات شيرين و فرهاد
ميپردازد .شيرين پس از سالها دوري با اين خبر نزد فرهاد
ميرود كه خواهرش شرط کندن کوه و جاري ساختن آب را از ميان
برداشته و آن دو ميتوانند با آسودگي در کنار يك ديگر زندگي کنند.
اما فرهاد در پاسخ امتناع كرده و ميگويد":کار کندن بيستون را حتي
اگر به مدت طوالني باشد ادامه ميدهم ،اگر صخره ها را سوراخ
کنم آب به جلگه سرازير خواهد شد و پس از آن مردم شهر ديگر
بر مردههاشان که مثل برگ بر زمين ميريزد شيون نخواهند کرد،
مردههاييکهازبيآبيمثلالشههايمگسبرزمينميافتادند(همان،
 .)104در نهايت شيرين با قول صبوري و تحمل اين هجران صحنه
را ترک ميکند .همانگونه كه مالحظه مي شود حكمت دگرگونيهاي
متعددي در روايت نظامي ايجاد كرده و داستان را با توجه به اوضاع
و فضای سیاسی حاکم بر جامعة خود تنظيم کرده است .بر اين
اساس فرهاد ،مظهر مبارزی مردمي و ايثارگر و شيرين نمادي
اسطورهاي از زنان فداکار و مقاومي ميشوند که در راه رسيدن
به معشوق صبوري پيش ميگيرند و از خود و آرزوهايشان چشم
مي پوشانند .حكمت همچنين در روايتش از نمادها به خوبي بهره
ميگيرد و در ابتداي داستان شرح ميدهد که شيرين سيبي به طرف
فرهاد پرتاب ميكند كه نشانهاي براي آغاز دوستي و پيونددهنده
عشق آنهاست .ضمن اينكه حكمت از سيب به عنوان يك نشانه به
خوبي بهره جسته و همگام با كاركرد اسطورهاي ،مخاطب را به ياد
عشق آدم و حوا مياندازد .در اواخر داستان ،شيرين براي جلب
توجه فرهاد سنگريزهاي به طرفش مياندازد و بدينگونه مخاطب از
محيطي رمانتيك به محيطي رئاليستي و خشنتر راه ميیابد.
با نگاهي كلي به دگرگوني هاي انجام شده از اين داستان در محور
زمانيبهنظرميرسددردورهمعاصربادگرگونيجايگاهومناسبات
شخصيتزناندرجامعه،شخصيتشيريننيزدرداستانهادگرگون
شده و ماهيتي متفاوت يافته است .چنانچه كه در روايتهاي متقدم
چون منظومه نظامي بيشتر نقش معشوق را ايفا ميكرد و همواره زير
سايه مرد داستان يعني خسرو قرار داشت .ليكن در نمايشنامههاي
اشارهشدهازدورهمعاصراغلبيكيازشخصيتهايمهموكنشگر
اصليداستانمحسوبميشود.

بازنمود شيرين در سينما
نخستين فيلمهاي سينمايي در ايران اقتباسهايي از متون کهن
و منظومههاي فارسي چون شاهنامه و هفت پيکر نظامي بوده
است .فيلمسازان اولية سينماي ايران چون عبدالحسين سپنتا و

اسماعيل کوشان با آگاهي از عالقه تماشاگران ايراني به داستانها و
افسانههاي کهن ايراني ،به اقتباس از چنين منابعي روي آوردند .هدف
آنها ضمن سرگرم ساختن تماشاگران ،ترويج روحية مليگرايي و
ميهنپرستي و ستايش از فضايل و ارزشهاي اخالقي مورد قبول
جامعه آن روزگار بود .در حقیقت ،بهدليل وجود جنبة روايي و به
ويژه جنبه هاي دراماتيك داستان خسرو و شيرين ،سينما و حوزة
فيلم از اين داستان استقبال كرده است .اگرچه به داليل مختلف از
جمله محدويتهاي اجتماعي هنوز از آن بهره كافي نبرده است.
نخستين اقتباس سينمايي از اين روايت به نام سپنتا ثبت شده
است .وي براي نخستين بار پس از ساخت فيلم دختر لر ،فيلمي با
عنوان شيرين و فرهاد ميسازد كه مورد توجه منتقدان قرار گرفت
تا آنجا كه برخي از منتقدان آن را بهترين كار سپنتا ميدانند .اين فيلم
ابتدا در سال  1314با عنوان خسرو و شيرين در سينما به نمايش
درميآيد ،ولي در دور دوم اكران و به اصرار سپنتا با همان عنوان
اصلي يعني شيرين و فرهاد در سينما به نمايش گذاشته ميشود.
الويت دادن به نام شيرين در نامگذاري فيلم به خوبي نشان از اهميت
شخصيت زن داستان ميكند.
اسماعيل كوشان نيز در سال  1349فيلمنامهاي بر اساس اين
داستان نظامي تهيه کرده است كه تغييرات محسوسي در آن ديده
ميشود .در اين فيلمنامه ،شيرين همچنان در راس يک مثلث عشقي
است که فرهاد و خسرو نیز در آن قرار دارند .در اين داستان خسرو
قصد ازدواج با شيرين را دارد كه شيرين و فرهاد با ديدن يكديگر
به هم عالقهمند ميشوند .خسرو براي حفظ شيرين ودوركردن وي
از فرهاد ،شرط ميكند كه اگر فرهاد با كندن كوه سنگي آب از آن
جاري كند ،شيرين را به وي واميگذارد .فرهاد مطابق آن خواست
عمل ميكند ،اما خسرو حاضر به انجام تعهد خود نميشود .ناچار
فرهاد با شيرين ميگريزند و براي فرار از جستجوگران خود را از
باالي همان كوه به پایین میاندازند و در كنار همديگر ميميرند .بدين
ترتيب تغييرات روايت ادبي به گونه اي تنظيم شده كه تاكيد بر جنبة
دراماتيك داستان و عشق پايدار شيرين و فداكاري اوست.
يكي از مهمترين برگرفتگيهاي اخير از داستان نظامي ،فيلم
شيرين اثر عباس كيارستمي ساخته شده به سال  1387است.
کیارستمی در این فیلم بدون هیچ گونه تصویرسازی ،روایتی کالمی
از این داستان اسطوره ای ارائه و نمايشنامة راديويي از منظومه
خسرو و شيرين در سالن پخش ميكند و دوربين بدون هيچ كالمي
فقط حركت و واكنش  113بازيگر زن را در هنگام شنيدن اين
داستان تصويربرداري ميكند و احساسات و عكس العمل ايشان را
از شنيدن نمايش ،نشان ميدهد .در این روایت كه فریده گلبو آن را
به نثری شاعرانه بازنویسی کرده است ،شیرین سرگذشت خویش
و فرهاد و خسرو را تعریف میکند .در روایت بازنویسیشده،
شیرین ،قهرمان داستان است و نقش او در شکل دهی حوادث و
پیش بردن درام از خسرو بیشتر است .حتی با دقت نظر می توان
درنظر داشت که نام خسرو نیز از نام فیلم حذف شده است .بدين
ترتيب اهميت به شخصيت زن و تاكيد بر آن عالوه بر مضمون
فيلم در عنوان هم مورد تاكيد قرار گرفته است كه به نظر ميتواند
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تاکیدی باشد از سوی فیلمساز بر بازبینی این درام عاشقانه کهن
اینبار از دیدگاه زن داستان .درونمایه اصلی فیلم از خودگذشتگی
زنانه است ،به ویژه آن که در داستانهای اساطیری ایران زمین
اغلب زنان افرادی از خودگذشته و رنج کشیده بودهاند .اين فيلم
تغییر در نگرشی تاریخی و بی اعتبار نمودن گزینههای پیشین در
مورد عشق بیاتکای زنان و سست عهدی و بیوفاییشان است .در
این بازنویسی ،شیرین ،قهرمان اول روایت ،زنان (هم زنان بازیگر
که شنونده مستقیم روایت اند و هم زنان بیننده فیلم ) را با نام
خواهران من مورد خطاب قرار میدهد و از دردی سخن ميگويد
که به زعم شیرین معلول بازیهای مردانه است .اين نكته را ميتوان
از گفتار شیرین هنگامي که از نیرنگ خسرو و مرگ خودخواسته
فرهاد سخن مي گويد ،دريافت" :تف بر این بازی مردانه که عشق
خطابش میکنند!" شيرين ديگر بار هنگامي که خسرو در زندان
به دست پسرش شیرویه که مدعی تاج و تخت وقدرت پدر است
کور میشود و سپس به قتل میرسد ،میگويد" :این هم یک بازی
مردانه دیگر" .با استناد به این جمالت ،در روایت شیرین ،مردان
(خسرو) عشق را با بازیهای قدرت در هم میآمیزند و بنا به
مصلحت وسیاست ،بیوفایی و گاه هوسرانی پیشه میکنند اما زنان
(شیرین و همه زنانی که خواهران هم درد شیریناند) دلدادگانی
پاک باختهاند و وفادار .این نكته را شاپور ،مالزم خسرو نیز؛ وقتی
خسرو متعجب است که چرا شیرین حکومت ارمن را رها کرده
و در پی او به تیسفون آمده است ،با این که میداند خسرو برای
معاملهای سیاسی با مریم دختر پادشاه روم ازدواج کرده است،
یادآور میشود":نامش عشق است .عشق مردان گرمابخش است و
عشق زنان سوزنده و خود ،نخست در این آتش قربانی میشوند".
گویاترین خطاب "شیرین"،آخرین سخن وي است كه پس از روایت
قصهاش و شرح پایمردی هاش و بیوفاییهای خسرو و سالهای
جدایی ،دیگر بار همه زنان را غمخوار و شریک سرنوشت خویش
میپندارد .آن گاه که بر سر جنازه خسرو با شیون میگوید:
"خواهران عزادارم ،به جنازه خسرو نگاه میکنید و اشک میریزید!
به قصه من گوش سپردهاید و اشک میریزید و من از پس پرده
اشکها به چشمانتان خیره میشوم .این اشک ها برای من است یا
برای شیرینی که در وجود هر یک از شما نهفته است؟
عالوه بر این فيلمها ميتوان از نمونههاي ديگري نام برد كه
كارگردانان با توجه به جنبة تغزلي داستان ،شخصيتهاي اصلي
فيلم خود را متناسب با داستان به نامهاي شيرين ،خسرو و يا
فرهاد نامگذاري كردهاند كه سطح ديگري از برگرفتگي از داستان
نظامي را نمايان ميكند .براي نمونه فيلم شيرين و فرهاد از رحيم
رحيميپور (در سال  )1374كه روايتي اِمروزين از اين داستان و
شخصيتهايي همنام با اثر نظامي ارائه ميکند .داستان همزمان با
وقوع انقالب و فرار سربازان از پادگانها رخ مي دهد .فرهاد كه تازه
با شيرين ازدواج كرده از پادگان ميگريزد و درمييابد كه شيرين و
خانوادهاش عازم فرودگاه براي خروج از كشورند .فرهاد در نهايت
شيرين را متقاعد ميكند كه همراه او در ايران بماند .به علت تعدد
چنين نمونههايي ،به همين اشاره بسنده مي شود.

شيرين در هنرهاي موسيقايي
در انتها مناسب است اشارهاي گذرا به داستان خسرو و
شيرين در هنرهاي موسيقايي داشت .يادآوري مي شود كه نظامي
با توجه ويژه به شعر و موسيقي در منظومهاش از شاعران و
موسيقيدانان درباري چون باربد و نكيسا نام ميبرد و از اسامي
سي لحن باربد كه براي سي روز ماه ساخته شده ياد ميكند ،كه
گواهی بر اين حقيقت است كه باربد و نكيسا نمايندگان يك سنت
هنري و ادبي بودهاند .عالوه بر اين ،در منظومههاي ديگري كه در
قرون بعد با عنوان خسرو و شيرين يا شيرين و خسرو به تقليد
از نظامي سروده شده ،نيز ميتوان به جلوهها و توصيفهایي از
هنرمندان موسيقي برخورد كرد .بنابراین بيگمان اشعار نظامي
بهترين انگيزه براي موسيقيدانان و آهنگسازاني بوده که از اين
منظومهها براي ساخت ِن آثا ِر موسيقايي بهرهجويند .افزون برآن
آهنگين بودن منظومههاي نظامي نيز باعث شده که سرايندگان از
منظومههاي او بهره گیرند .در چارچوبِ موسيقي سنتّي کافي است
ِ
رديف آوازي يعني الفباي اين موسيقي به نا ِم
بدانيم که دو گوشه از
منظومههاي نظامي ثبت شدهاند :يکي "ليلي و مجنون" در دستگاهِ
همايون و ديگري خسرو و شيرين" در ماية ابوعطاست که هریک با
اشعا ِر اين منظومهها خوانده ميشود.
در برخي از مناطق كشور به طور مثال در موسيقي نواحي و
مقامي لرستان كه به ويژه به عنوان محل زندگي شيرين معرفي
شده است ،هنوز ميتوان ردپايي از نظاميخواني و شيرينخوانيها
كه پیشینهای دیرین دارد ،پيگرفت و اين نوع از موسيقي را شنيد.
منظومههاي نظامي همپاي تأثيري که بر موسيقي سنتي ايران
گذاردهاند ،در گونههاي ديگر اين هنر نيز اثرگذار بودهاند که از آن
ميان ميتوان به اجراي خسرو و شيرين به رهبري مرحوم حشمت
سنجري كه پيش از انقالب در تاالر وحدت (رودکي سابق) روي
صحنه رفته ،يا کنسرت شيرين و فرهاد ،که به سرپرستي فرامرز
پايور در حافظيه به همراهي آواز عبدالوهاب شهيدي ،در دستگاه
سهگاه اجرا شد يا حكايت «شيرين و فرهاد» بيژن ارژن که با توجه
به عناصر بومي كرمانشاه به زبان كردي سروده شد ،اشاره کرد .در
کتابچشماندا ِز موسيقياثرساسانسپنتاوهمچنينزنانموسيقي
اث ِر توکا ملکي به اختصار اشاره شده است که نخستينبار اسماعيل
مهرتاش با برپايي "جامعة باربد" در سال  ۱۳۰۵ارکستري گردآورد
و چند صفحه با صداي ملوک ّ
ضرابي به نامهاي "خودستايي
شيرين"و "اوپِرِت خسرو و شيرين" ضبط کرد .سپس حسين دهلوي
اپراي"خسرو و شيرين" را ساخت که کالم آن را احمد دانشور با
بهرهگيري دقيق و گسترده از سرودههاي نظامي نگاشته بود .اين اپرا
نخستينبار در سال  ۱۳۴۸در تاالر رودکي تهران اجرا شد.
سمفوني «شيرين وفرهاد» و «خسرو و شيرين» به رهبري
چكناوريان و با همراهي اركسترزهي ارمنستان (با صداي ژاله
صادقيان) ،نمونه ديگري از توجه به اين داستان در حوزة موسيقي
است .در پایان بايد از اپراي خسرو و شيرين ساخته حسين دهلوي
كه توسط بهرام تاج آبادي در فرانسه اجرا شد ،ياد كرد.
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نتیجه
همانطوری که مالحظه شد ،مقصود این نوشتار به هیچ وجه
شناسایی و معرفی همة برگرفتگیهای مرتبط با داستان خسرو و
شیرین نبود ،چرا که چنین مطالعهای موضوع اثری جامع و بسیار
مفصل است .بلکه منظور ارائة چشماندازی گسترده در مورد
دگرگونیهای صورت گرفته دربارة یکی از مهمترین زنان ادبیات
فارسی در طول چندین قرن گذشته بود .سخن از جابهجایی و
حتی وارونگی جایگاه دو شخصیت اصلی داستان خسرو و
شیرین در این فرایند درزمانی است .شیرین از هنگامی که توسط
فردوسی در ادبیات مطرح شد ،تا حضور در آثار نقاشی از گذشته
تاکنون و تا فیلم کیارستمی چنان دچار دگرگونی شده است که
گویا نه از یک شخصیت ،که از چندین شخصیت گوناگون سخن
به میان میرود.
شیرین فقط در دو محور درون رشتهای (ادبیات) و بینارشتهای
(انواع هنرها) تکثر پیدا نکرد .به بیان دیگر ،فقط دچار دگرگونیهای
ترانشانهای نگردید ،بلکه از آن مهمتر اینکه دچار تحول و حتی
استحالة شخصیتی شد .شخصیتی که با گذر زمان بر اهمیت و
غنای آن افزوده شد .او از یک همراه ساده برای مرد داستان به
شخصیتی مستقل تبدیل گردید که حتی برای حضورش دیگر نیازی

به هیچ خسرویي نیست .چنان که میتوان گفت گاهی این استقالل
به تنهایی شخصیت شیرین انجامیده است و گاهی نیز این خسرو
است که فقط یک همراه ساده و حتی یک ضد قهرمان تلقی گردیده تا
شیرین بیشتر نمایان شود و بدرخشد.
با گذر از تحلیل ترامتنی و با یک رویکرد جامعه کاوانه میتوان
گفت که جامعة ايراني به ويژه درحوزة ادبيات و هنر به داليل
گوناگون از نظام تكگويي جنسي خارج ميشود و در این رابطه
ادبیات و به ویژه هنر نقش مهمی را ایفا میکنند .زن ايراني ،اقشار
متفاوت ،اقوام گوناگون ،سنين و نسلهای گوناگون همگي خواهان
چندصدايي و دریافت سهمي در ميان صداهاي موجود در جامعه
معاصر هستند .مجموعة اين تحوالت و خواستها ،گفتمان نويني را
ايجاد كرده است كه بر اساس آن زن ايراني اسطورهها و الگوهايي
از جنس خود را مي جويد .شيرين از معدود شخصيتهايي است
كه ويژگيهاي الزم و مناسب را براي حضور در چنين گفتماني
داراست که به آن پرداخته شد .به بیان دیگر ،متاسفانه تاریخ
فرهنگی ما از این جهت دست خالی است .اين ويژگي ها باعث شده
که شیرین در اين دهههاي اخير بارها و بارها در هنرهاي گوناگون
و با ويرايشهاي متفاوت تكثير شود.

پي نوشت ها:

ماهور ،تهران.
1 Intersémiotique.
2 Hypertextualité descriptive .
3 Dérivations.
4 Transformations.
5 Analyse discursive mythique.

 6این نمایشنامه در سال  1387توسط محمود سلطانيه و حامد فوالدوند
از فرانسه به فارسی ترجمه شده است.

ستاري ،جالل( ،)1383ساي ه ايزوت و شكرخند شيرين ،نشر مركز ،تهران.

صادقي ،قطبالدين( ،)1383دخمه شيرين و افشين و بودلف هر دو
مردهاند ،نشر قطره ،تهران.

عدل ،مصطفي( ،)1387خسرو و شيرين .ترجمه محمود سلطانيه و حامد
فوالدوند ،نشر تاريخ ايران ،تهران.

ملکی ،توكا( ،)1380زنان موسیقی ایران (از اسطوره تا امروز) ،کتاب
خورشید،تهران.

ناظم حكمت( ،)1346فرهاد ،شيرين و مهمنه بانو و آب سرچشم ة كوه
بيستون ،ترجمة ثمين باغچهبان ،نشر سپهر ،تهران.

فهرستمنابع:

نظامي گنجوي( ،)1378خسرو شيرين ،انتشارات سورة مهر ،تهران.

حميديان ،سعيد( ،)1372درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي ،نشر مركز،
تهران.

هاتفي ،عبداهلل( ،)1977شيرين و خسرو ،ادارة انتشارات دانش ،مسکو.

خانلري ،زهرا( ،)1383داستانهاي دلانگيز ادبيات فارسي ،انتشارات
توس ،تهران.

رياحي ،ليلي ( ،)1367قهرمانان خسرو و شيرين ،موسسه انتشارات امير
كبير،تهران.

ي گنجوي ،مؤسس ه مطالعات
ي نظام 
رادفر ،ابوالقاسم ( ،)1371كتابشناس 
ت فرهنگي ،تهران.
و تحقيقا 

زرین کوب ،عبدالحسین( ،)،1386پیر گنجه :در جستجوی ناکجاآباد:
درباره زندگی ،آثار و اندیشه نظامی ،انتشارات سخن ،تهران.
سپنتا ،ساسان و محمد افتخاری( ،)1382چشم انداز موسیقی ایران ،نشر

وحشي بافقي( ،)1384ديوان اشعار ،ويراسته حسين آذران ،انتشارات امير
كبير،تهران.
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