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Abstract
Applying discourse analysis as the research method, this paper analyzes Shirin’s
characterization and its change in two different stories (Shahnameh, and Khosrow and
Shirin) in order to show how the lingual and meta-lingual (social, political, cultural and
historical status) factors besides the ideology of the authors (Ferdowsi and Nezami)
have influenced the representation of her character. Furthermore, this paper focuses on
the change of political and cultural discourse from the period of Samanids to the Seljuks
and the alternation of the views towards women -Ferdowsi’s misogynist views in
contrast to Nezami’s philogynist views- as the other possible factor which have
influenced Shirin’s characterization. According to this paper, Shirin’s image in
Shahnameh is simultaneously negative and positive which is the result of class ideology
plus power relations which have dominated Ferdowsi’s text, while in Khosrow and
Shirin, the character of Shirin changes because of the change of genre and Nezami’s
ideological involvement with this especial character of his story. Accordingly, in
Nezami’s version, Shirin is not a Roman slave but an Armenian princess.
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تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی

باتکیهبر عناصر گفتمانمدار شاهنامه و خسرو و شیرین


اسما حسینیمقدّم -ابوالقاسم قوام
چکیده

در این پژوهش تالش می شود تا شخصیت شیرین و دگرگونی آن در دو روایت داستانی شاهنامه و خسرو و شییرین بیه
روش تحلیل گفتمان بررسی شود .نویسندگان میکوشند تا نشان دهند چگونه عوامل زبانی و فرازبیانی ی ماننید شیرای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و تاریخی ی و نیز جهانبینی فردوسی و نظامی در بازنمایی این شخصیت مؤثر بوده است .در
این جستار افزونبر تغییر گفتمان سیاسی ی فرهنگی عصر سامانی و غزنوی به گفتمان عصر سلجوقی ،نگرش فردوسی و
نظامی به زن نیز بررسی میشود تا دریافته شود که این نگرش ها تیا چیه انیدازه در دگرگیونی شخصییت شییرین تی ثیر
داشتهاند .برپایة این پژوهش شیرین در شاهنامه دو چهرة متفاوت منفی و مثبت دارد که به سیب
رواب قدرت حاکم بر متن شکل گرفته است .شیرین در خسرو و شییرین بیه سیب

جهیانبینیی طبقیاتی و

تغیییر نیوب ادبیی میتن و برخیورد

جهانبینانة نظامی با این شخصیت ،هویّتی متفاوت مییابد و از کنیزکی رومی به شاهدختی ارمنی تبدیل میشود.
واژههای کلیدی
شیرین ،فردوسی ،نظامی ،جهانبینی (ایدئولوژی) ،تحلیل گفتمان
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گفتمان ( )discourseمفهومی میانرشتهای است که در بسیاری از رشتههای علوم اجتماعی مانند زبانشناسیی ،فلسیفه،
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در اصطالح به آن متن میگویند ی ارتقا داده شود ،روی دیگر سکّه مجموعه کارکردهای فکری ی اجتماعی مربوط بیه آن
گفته یا متن است .این التزامِ گفته یا متن و کارکردهای فکری ی اجتماعی را گفتمان نامیدهاند .ازایینرو تحلییل گفتمیان،
آمادهکردن سازوکار مناس

و اعما آن در کشف و تبیین ارتباط گفته یا متن بیا کارکردهیای فکیری ی اجتمیاعی اسیت.

به طورکلی روش تحلیل گفتمان برای متون سیاسی و رسانهای کاربرد دارد .تحلیل گران گفتمان انتقادی بر این باورند کیه
متون ادبی را نیز مانند متون دیگر با نگرش و روش انتقادی مییتیوان تحلییل کیرد .رونالید کیارتر ()Ronald Carter
معتقد است واژة ادبیات را جدا از اصطالح جهانبینی نمیتوان تعریف کرد (به نقل از آقاگیل زاده .)02 :1336 ،در نگیاه
تحلیلگران گفتمان انتقادی ،جهان بینی (ایدئولوژی) ،نظام باورها و موضوعاتی است که شخص یا جامعه با ارجاب به آنها
جهان را درک میکند و این زبان است که نقش تعیینکننده و حیاتی در ثابتکردن ،بازتولیید و تفسییر جهیانبینیی اجیرا
میکند؛ به بیان دیگر ،منظور از جهانبینی ،مجموعة ارزشها یا نظام اعتقادیای است که زبان متن منتقل میکنید .نیورمن
فرکالف ( )Norman Fairclughزبان را صورت مادی جهانبینی میداند و معتقد است که زبان آغشته به جهیانبینیی
است .او برای تحلیل گفتمان انتقادی () )critical discourse analysis (CDAسه سطح تحلیل در نظر میگیرد:
الف) سطح توصییف ( :)descriptionدر ایین سیطح میتن برپاییة ویژگییهیای زبیانشیناختی ماننید آواشناسیی،
واجشناسی ،نحو ،ساخت واژه یا صرف و معنیشناسی و تااندازهای کاربردشناسی توصیف و تحلیل میشود؛
ب) سطح تفسیر ( :)interpretationاین سطح به تفسیر متن بر مبنای دریافتهای سطح توصیف میپردازد و البتیه
در این مسیر ،بافت موقعیت و مفاهیم و راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بینامتنی را نیز در نظر خواهد داشت؛
ج) سطح تبیین ( :)explanationدر این سطح ،چرایی تولید متن در ارتبیاط بیا عوامیل جامعیهشیناختی ،تیاریخی،
گفتمانی ،جهانبینی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی توضیح داده میشود (فرکالف 161 :1331 ،ی .)053
این مقاله می کوشد تا مطابق الگوی فرکالف ،رابطیة سیاختارهای متنیی میرتب بیا شخصییت شییرین را در دو میتن
شاهنامه و خسرو و شیرین ،باتوجهبه جهانبینی دو شاعر و عوامل جامعهشناختی و تاریخی بررسی کند تا بیا ایین روش
دگرگونی هویّت شیرین باتوجهبه گفتمان دریافته شود .جهیان بینیی و کارکردهیای فکیری ی اجتمیاعی در تی ثیر شیرای
اجتماعی ،پیوسته تغییر میکنند؛ به همین سب

گفتمانها نیز همواره دگرگون میشوند و ضمن دگرگونی ،گفتمانی جای

خود را به گفتمان دیگر می دهد .فرض این تحقیق نیز بر همین نکته استوار است؛ یعنی تغییر شخصیت شییرین در میتن
نظامی به سب

جایگزینشدن گفتمان سیاسی -فرهنگی عصر سلجوقی بهجای گفتمان عصر سامانی و غزنیوی اسیت .از

سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که در یک جامعة مردساالر ،عناصر متنی مرتب با زنان دربردارندة باورهیای
جهان بینانة جامعة مردساالر خواهد بود؛ بنابراین در این جستار باید به فرضیة دیگری نیز توجه داشت؛ نگاه جهیانبینانیة
فردوسی و نظامی به زن در شکلگیری شخصیت شیرین و ساختارهای متنی مرتب با او نقیش میؤثری دارد .نگارنیدگان
این پژوهش با در نظیر داشیتن دو فرضییة بیاال مییکوشیند تیا ارتبیاط بیین سیاختارهای گفتمیانمیدار ( discursive
 )structuresو دیدگاههای فکری ی اجتماعیای را کشف و تبیین کنند که باعث شیده اسیت دو سیراینده ،فردوسیی و
نظامی ،دو تفسیر متفاوت از یک شخصیت روایت کنند.
تاکنون بین شاهنامه و سه منظومه از خمسة نظامی که داستانهای آن برگرفتیه از شیاهنامه و ادبییات پییش از اسیالم
است ،پژوهشهای تطبیقیای انجام شده اسیت .کتیاب چهیرة اسیکندر در شیاهنامة فردوسیی و اسیکندرنامة نظیامی از
غالمحسین بیگدلی و مقالة «بررسی تطبیقی شخصیت بهرام در شاهنامه و هفتپیکر» نوشتة غالمینژاد و دیگیران نمونیة
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چنین پژوهشهایی است .همچنین محمّد غالمرضایی در کتاب داستانهای غنایی و کتیایون مزداپیور در کتیاب داغ گیل
سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره ،بخشی را به مقایسة خسرو و شییرین نظیامی و خسیرو و شییرین فردوسیی
اختصاص دادهاند؛ اما تاکنون افزونبر آنکه تحلیلی دربارة تغییر ماهیّت شخصییت شییرین صیورت نگرفتیه ،از رویکیرد
تحلیل گفتمان انتقادی نیز برای بررسی این داستان استفاده نشده است .بنابراین هم مسئلة تحقیق و هم روش تحقیق تازه
و بیپیشینه است.
2ـ داستان و شخصیتهای آن
داستان متن شاهنامه و خسرو و شیرین ،ازدواج خسرو پادشاه ساسانی با زنی به نام شیرین است .هدف در شاهنامه ارائیة
روایت تاریخی از زندگی این پادشاه ساسانی و در خسرو و شیرین بیان عشقورزیهای این پادشاه و شییرین اسیت .در
متن فردوسی سه شخصیت خسرو و شیرین و شیرویه از جایگاه فاعلی برجسته تری برخوردار هستند .در کنار ایین سیه
نفر ،مریم ،موبد ،درباریان و بزرگان ایران نیز در جایگاه شخصیتهیای فرعیی ( )minor charactersو پی زمینیهای
( )people in the backgroundدر ماجرا حضور دارند .در منظومة نظامی فاعالن اصلی خسرو و شییرین هسیتند و
شاپور ،مریم ،شکر ،فرهاد ،شیرویه نقشهای فرعی داستان هستند .بقیة شخصیتهیا مثیل باربید و نکیسیا و ندیمیههیای
شیرین و ...شخصیتهای پ زمینهای به شمار میروند.
همانطور که قط بندی فاعالن در دو متن متفاوت بود ،نوب رواب آنها نیز متفاوت است .جایگاه نهیادی شییرین در
متن شاهنامه با جایگاه نهادی شیرین در داستان نظامی فاصلة بسیار دارد .شیرین در متن نظامی شاهزادهای ارمنیی اسیت؛
اما در شاهنامه فردی از طبقة پایین جامعه و شاید کنیزکی زرخریید اسیت .گفتنیی اسیت کیه شیواهد موجیود در متیون
تاریخی بیشتر شاهنامه را ت یید میکنن د .در بخشی از متون تیاریخی کیه مورخیان اسیالمی بیا آگیاهی از ملخی پهلیوی
نوشتهاند ،داستان شیرین وجود ندارد؛ برای مثا مؤلف االخبارالطّوا اطالعات بسیاری دربیارة داسیتان خسیرو و بهیرام
چوبین نقل کرده است؛ اما به ماجرای شیرین اشیارهای نمییکنید .هیمچنیین یعقیوبی ،حمیزة اصیفهانی و مسیعودی در

مروجال ّه

نامی از شیرین نیاوردهاند .در تاریخ گردیزی هم که یک نسل بعد از فردوسی ایجاد شد ،ذکری از شیرین و

قصة او نیست (زرینکوب .)99 :1310،در سایر منابع تاریخی از شیرین در مقام کنییز ییاد کیردهانید .در ترجمیة تیاریخ
طبری نوشته شده است...« :و کنیزکی بود شیریننام که اندر همة ترک و روم از آن صورت نیکوتر نبود .پرویز بفرمود تیا

آن کنیزک را نیز صورت کردند بدان سنگ( »...بلعمی .)1292 :1353 ،در روضیهالصّیفا (میرخوانید )322 :1333 ،و غیرر
اخبار ملوک الفرس (ثعالبی1963 ،م 691 :ی  )690شیرین کنیزی زیبا معرفی میشیود کیه خسیرو هنگیام جیوانی بیشیتر
اوقات خود را با او به سر میبرد؛ اما پ

از رسیدن به تاج و تخت او را فراموش میکند .سرانجام شیرین بیا قرارگیرفتن

در مسیر شکار خسرو موفق میشود ،عشق خاموششده را دوباره زنده کند؛ خسرو با جاه و جال او را به قصر مییبیرد
و با آیین رسمی با وی ازدواج میکند.
روایت فردوسی نیز به آنچه بیان شد نزدیک است .او شیرین را دوست و محبوب سا های جوانی خسرو میخوانید؛
اما دربارة موقعیت اجتماعی او و کنیزبودنش سخنی نمی گوید .البته واکینش و سیخنان موبید و بزرگیان اییران در برابیر
شیرین از فرودستی و موقعیت پست او حکایت می کند .از سوی دیگر شییرین هنگیام روییارویی بیا خسیرو بیر بیاالی
زرّینستام ایستاده است و این میتواند نشانة کنیزبودن شیرین و حضیور او در یکیی از حرمسیراهای شیاهی و تالشیش
برای رفتن به مشکوی زرّین و برخورداری از جایگاه نهادی باالتر باشد.
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این تصویر در خسرو و شیرین دگرگونه است .برخالف روایت فردوسی و روایات تاریخی ،شیرین در میتن نظیامی
شاهزادهای ارمنی است که پ

از فوت عمّهاش ،مهینبانو ،به پادشاهی میرسید .او ازنظیر موقعییت اجتمیاعی مرتبیهای

همانند خسرو دارد و حتی زمانیکه خسرو به او د میبازد ،جایگاهش از وی باالتر است؛ زیرا خسرو در این زمیان بیا
کنارگ اشتهشدن از پادشاهی ،از ترس سپاهیان بهرام چوبین به ارمن پناه برده است.
همان طور که رابطة شیرین و خسرو در روایت نظامی و فردوسی متفاوت بیود ،رابطیة شییرین و شییرویه نییز در دو
روایت متفاوت است .در روایت فردوسی دیدار شیرین و شییرویه ،روییارویی ملکیة بییوهای بیا شیاه نیو اسیت .هیدف
فردوسی بیان تاریخ زندگی و پادشاهی شیرویه نیز بوده است؛ به همین سب

داستان او را با شیرین بهطور گسترده بییان

می کند؛ اما در متن نظامی ،هدف روایت عشق خسرو و شیرین است؛ به همین سب

شیرویه در داستان حضور کمرنگیی

دارد و رابطة او با شیرین رویارویی دو نهاد اجتماعی نیست.
یکی از تفاوتهای شاهنامه و خسرو و شیرین در شبکة ارتباطی بین شخصیتها ،الگوی ارتباطی پادشاه با بزرگیان و
درباریان است .در روایت فردوسی نقش بزرگان ایران و موبد برجسته است .ساخت متنی بهگونهای است که جایگاه آنها

باالتر از جایگاه شاه تعریف میشود و پادشاه برای ازدواج باید از آنها اجازه گیرد .این الگوی ارتباطی در منظومة خسیرو
و شیرین دیده نمی شود .در این منظومه رواب قدرت بین شخصیتها کارکردی ندارد و حتی نوب رابطة شاپور و نکیسیا
و خدمههای شیرین با خسرو و شیرین از جن

رابطة فرمانبر و فرمانروا نیست؛ بلکه رابطهای دوستانه و احترامآمیز بیین

آنها حاکم است.

3ـ تحلیل گفتمانی شخصیت شیرین در شاهنامه
برای تحلیل عناصر گفتمانمدار ( )discursive featuresمرتب با شخصیت شیرین در شاهنامه ،الزم است که متن بیه
دو بخش تقسیم شود :الف) از شروب داستان تا ازدواج شیرین با خسرو و مرگ مریم؛ ب) از ملکهشدن شیرین تیا میرگ
خسرو و خواستگاری شیرویه و سرانجام مرگ شیرین.
علت این تقسیم بندی تفاوتی است که در بازنمایی فردوسیی از شخصییت شییرین قبیل و بعید از ملکیهشیدن دییده
می شود .روح و رنگ این دو قسمت و واژهگزینیها و لق دهیها بهطور کامل متفیاوت و همسیو بیا اهیداف گفتمیانی
است .در ادامه با درنظرگرفتن این تقسیمبندی ،عناصر گفتمیان میدار در سیه سیطح توصییف و تفسییر و تبییین بررسیی
میشود.
3ـ 1توصیف
این سطح شامل بررسی واژهها و دستور و ساختهای متنی است که مطابق الگوی فرکالف بیا زیرمجموعیههیای آن
بررسی میشود.
3ـ1ـ 1واژهها
الف) ارجاب :در قسمت نخست داستان برای ارجاب به شخصیت شیرین  11بار از نام خاص (شیرین) 0 ،بار از لق
(نامدهی) ی یکبار راوی او را «خوبچهر» و یک بار نیز خسیرو «خیوبرخ» مییخوانیدش ی  3 ،بیار از ضیمیر «او» و
یکبار نیز از ضمیر اشارة «این» استفاده شده است .در بخش دوم ،به شخصیت شیرین  02بار با نام خیاص و  01بیار بیا
لق

اشاره میشود .خوبرخ ،زن مهتر ،آن بیگناه ،زن خوبرخ ،زن ،زن پارسا ،نیکخواه القابی اسیت کیه راوی بیرای

تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی

ارجاب به شخصیت شیرین استفاده میکند .شیرویه نیز یکبار لق
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«آن نیکخیوی» را بیرای ارجیاب بیه شییرین بیه کیار

می برد .بانوی ایران ،سر بانوان ،فرّ شاه ،پشت دلیران نیز لق هایی است که شیرین هنگام سخنگفیتن دربیارة خیودش از
آنها بهره میبرد .در بخش دوم متن نیز از القابی برای ارجاب به شیرین اسیتفاده شیده کیه عبیارت اسیت از :میاهروی (از
سوی خسرو) ،نرّهجادوی بی دسترس ،گنهکار (از سوی شییرویه) ،ناموربیانوی بیانوان ،دانیا ،سیخنگیوی ،روشینروان،
سرفراز ،ستوده به روم و به چین و طراز (از سوی بزرگان ایران) .در قسمت دوم  0بار نییز از ضیمیر «او» بیرای ارجیاب
استفاده شده است.
ب) رابطة معنادار بین کلمات و استفاده از عبارت بندی دگرسان :وقتی خسرو ازدواج با شیرین را درخواست میکند،
موبد در اعتراض به او میگوید:
ــان

ز کــــار بنرگــــان و کــــار م ــــان

شــنیدی بســی نیــ

کــه چــون تخمــم م تــر آلــوده گ ــت

بنرگـــی از آن تخمـــه وـــالوده گ ـــت...

و مـــادر بـــود بـــیهنـــر

چُنــان دان کــه وــاکی نیایــد بــه بــر

ز کــــ ی نجویــــد کســــی راســــتی

گــــر از راســــتی برکنــــد آســــتی

دل مـــا مـــی شـــد ز دیـــو سُـــتر

کـــه شـــد یـــار بـــا شـــ ریار بـــنر

بــه ایــران اگــر زن نبــودی ــن ایــن

کـــه خســـرو بـــدو خوانـــدی آفـــرین

نبــودی چـــو شــیرین بـــه م ـــکوی او

بــه هر ــای روشــن بُــدی ــوی اوی

وـــدر وـــا

و بــد در

(فردوسی 222 :1331 ،ـ )222

در قسمت دوم متن ،وقتی شیرویه شیرین را به جادوگری و ناپیاکی میتّهم مییکنید ،شییرین در مقیام دفیاب از خیود
میگوید:
کــه از مــن چــه دیــدی شــما از بــدی

ز تـــــاری و کـــــ ی و نـــــابخردی

بـــه ســـی ســـال بـــانوی ایـــران بُـــدم

بـــه هـــر کـــار و ـــت دلیـــران بُـــدم

نجســــتم همی ــــه ــــن از راســــتی

ز مــــن دور بُــــد کــ ـ ی و کاســــتی
(همان)322 :

و بزرگان ایران نیز سخن او را راست میپندارند و ت یید میکنند:
بنرگـــان کـــه بودنـــد در وـــی
کــه چــون او زنــی نیســت انــدر

شـــاه

ز شـــیرین بـــه خـــوبی نمودنـــد راه

ــان

چـــه در آشـــکار و چـــه انـــدر ن ـــان
(همان)

ج) استعاره ها :خسرو در جواب اعتراض موبد و بزرگان ایران به ازدواجش با شیرین تمثیلی به کار مییبیرد .او ابتیدا
تشتی آکنده از خون را به آنها نشان میدهد و سپ

دستور میدهد تشت را بشویند و از شراب آن را پر کنند و گالب و

مشک بر آن بپراگنند.
ت ــت زهــر

چنین گفـت خسـرو کـه شـیرین بـه شـ ر

چُنــان بُــد کــه آن بــیمــن

کنــون ت ــت مــیشــد بــه م ــکوی مــا

بــرین گونـــه بویـــا شـــد از بـــوی مـــا
(همان)221 :
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د) استفاده از واژههای رسمی :در این بخش ،برای بررسی رسمیبودن روابی  ،بیر کلمیات اسیتفادهشیده در خطیاب
تمرکز میشود .شیرین در آغاز داستان وقتی با خسرو رویاروی میشود ،اینگونه او را مخاط
کــــه ت مــــا ،هنبــــرا ،ســــ بدتنا

قرار میدهد:

خجســــتهکَیــــا ،گــــردن شــــیراوزنا
(همان)222 :

در کودتای شیرویه زمانی که پاسبانان برای اسیرکردن خسرو به قصر هجوم می آورند ،شیرین کیه اکنیون همسیر او
پادشاه است ،او را با کلمة «شاها» از اوضاب پیرامون آگاه می کند .در ماجرای شیرویه و شیرین ،سخن گفتن شیرین بیا او
همچنان رسمی و محترمانه است؛ اگرچه شیرویه با او بیادبانه سخن میگوید .شیرین در نامههیا و در گفتگوهیا او را بیا
عبارتهای «ای تاجورشاه گردنفراز»« ،ای شاه» و «شاه ایران» مخاط

قرار میدهد که آشیکارا «الیف تعظییم» از عنیوان

شاه برداشته شده است؛ همچنین در نبود شیرویه با «بدکنش» خواندن او احساس باطنیاش را آشکار میکند.
3ـ1ـ 2دستور
الف) مشارکین مسلّ در فرآیندها :در نیمة نخست متن ،مشارک مسلّ خسرو است و شیرین یا در نقیش مفعیولی و
متمّمی ظاهر میشود (ز شیرین جدا بود یک روزگار) و یا اگر نقش نهادی میپ یرد ،نهاد جمالت ربطی است (ز میریم
همی بود شیرین به درد) .در جمالت کنشی که نهاد آنها شیرین است ،فعیل ،فاعیل را در مقیام فروتیر قیرار مییدهید و
درنتیجه شیرین ازنظر دستوری کنش گر است؛ اما درحقیقت تسلّ همچنان با خسیرو اسیت (ز مشیکوی شییرین بیامید
برش /ببوسید پای و زمین و بَرَش) .شیرین از زمان ازدواج با خسرو تا زمان مرگ او جز در فرآینید قتیل میریم حضیور
فعّا ندارد و شخصیت او در کنار شخصیت خسرو به کناری میی رود؛ امیا در میاجرای او بیا شییرویه بسیامد جمیالت
کنشیای که نهاد آنها شیرین است ،بهشکل محسوسی افزایش مییابد« :فرستاد پاسخ به شیروی باز»« ،به خانه شد و بنیده
آزاد کرد»« ،بیامد بدان باغ و بگشاد روی»« ،هم اندر زمان زهرِ هِلهِل بخورد».
ب) جمالت معلوم یا مجهو  :در فرآیند قتل مریم به دست شیرین از جملة معلوم استفاده شده است:
بــــه فر ــــام شــــیرین وُرا زهــــر داد

شـــــد آن ناموردخـــــتن قیصـــــرن اد
(همان)222:

ج) کاربرد ضمایر :استفاده از ضمیر «تو» و «شما» در این متن کارکرد گفتمانی ندارد؛ زیرا ضمیر «تو» همیهجیا بیرای
مخاط

مفرد و ضمیر «شما» برای مخاط

جمع استفاده شده است و به معنای احترام و رسمیبیودن کیالم نیسیت؛ امیا

استفادة شیرین از ضمیر «من» با اهداف گفتمانی سازگار است .او در نیمة دوم داستان  03بار از ضمیر «من» به شکلهای
مختلف ،در نقش نهاد ،متمّم ،مفعو و مضافالیه ،دربارة خودش بهره میبرد؛ البته در بخش نخست دربیارة خیودش بیه
1

صورت سوّم شخص سخن میگوید:
کجــا آن همــه م ــر و خــونین سرشــ

کــه دیــدار شــیرین بُــد او را بنشــ
(همان)222 :

0

د) وجه جمالت :شیرین در بخش او  ،از وجه خبری در گفتارش استفاده نمیکند؛ اما در بخش دوم ،وجیه خبیری
برای بیان حقیقت و تفاخر شیرین و تصدیق مخاط

به کار رفته است:

تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی
بــدانگــه کــه مــن فــت خســرو شــدم

بـــه ویوســـتجی در
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ـــان نـــو شـــدم

نبـــود انـــدرین مـــرز و بـــوم

چـــو بـــیکـــام و بـــیدل بیامـــد ز روم

ن ســـت

وُزان وـــد بـــدان کامجـــاری رســـید

کــه کــد در

نجســــتم همی ــــه ــــن از راســــتی

(همان)323 :
ز مــــن دور بُــــد کــ ـ ی و کاســــتی

بســی کــد بــه گفتــار مــن شــ ر یافــت

ــان ب ــر یافــت

ــان آن ندیــد و شــنید

بــه هــر بــارهیــی از

(همان)322 :

وجه خبری همچنین نشاندهندة قاطعیّت شیرین و مناسبات رابطهای او با دیگران است:
چنــین گفــت شــیرین کــه ایــن بــدکن
وــدر را بک ــت از وــی تــا و تخــت
ویــــامی فرســــتاد نندیــــ

مــــن

بــدان گفــتم ایــن مــن کــه تــا زنــدهام
ودیــــدار کــــردم همــــه راه خــــوی
وــد از مــر

مــن بــر ســر انجمــن

کـــه چـــرش بلنـــدن کنـــد ســـرزن
کــنین وــد دو چ ــم
کــه تاریــ

مبینــاد بخــت...

شــد ــان باریــ

مــن

ــــــانآفــــــرین را ورســــــتندهام
وـــر از درد بـــودم ز بـــدخواه خـــوی
زبـــان

مجـــر بـــد ســـراید ز مـــن
(همان 321 :ـ )322

از وجه پرسشی در بخش نخست برای بیان حسرت و تمنّای وصا استفاده شده است:
کجـــا آن همـــه روزکـــردن ز شـــ

دل و دیــده گریــان و خنــدان بــه لــ

کجـــا آن همـــه بنـــد و ویونـــد مـــا

کجـــا آن همـــه ع ـــد و ســـوگند مـــا
(همان)222 :

در بخش دوم گاه استفهام انکاری دیده میشود که آنها را به جملة اخباری منفی میتوان ت ویل کرد:
کــه از مــن چــه دیــدی شــما از بــدی

ز تـــــاری و کـــــ ی و نـــــابخردی

بـــه ایـــران کـــه دیـــد از بُنـــه ســـایهام

وُگــــر ســــایم تــــا و ویرایــــهام
(همان)322 :

گاه پرسش در معنای نهی است« :چه بندی سخن کژّ بر شهریار» (همان)365 :؛ یعنی به پادشاه تهمت نزن؛ گاهی نییز
در معنای سرزنش است:
تــو گفتــی کــه مــن بــدتن و ــادویم

ز وـــاکی و از راســـتی یـــ

ســـویم

(همان )361 :که ع رخواهی پنهانی شیرویه در بیت بعد این معنا را ت یید میکند.
وجه امری در بخش نخست وجود ندارد؛ اما در بخش دوم بسیار از آن اسیتفاده شیده اسیت .شییرین در گفتگیو بیا
شیرویه و همچنین بزرگان ایران و بندگان قصر از جمالت امری استفاده میکند:
ز گفتـــار چـــونین ســـخن شـــرم دار

چــه بنــدی ســخن کــ بــر شــ ریار

یـــاد کـــن

کــد انــدر مجــوی ایــن ســخن

ز دیـــدار نیکـــیدهـــ

بــه وــی

(همان)323 :
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بــدو گفــت شــیرین کــه هــر خواســته

کـــه بـــودم بـــدین ک ـــور آراســـته

ســ اری بــه مــن

ایـــن نامـــدار انجمـــن

ازیــن وــد یکایــ

همـــه وـــی

(همان)321 :
همـــه گـــون داریـــد گفتـــار مـــن

نبینــــد کســــی نیــــن دیــــدار مــــن

مجوییــــد یکســــر ــــن از راســــتی

نیایــــــد ز داننــــــدگان کاســــــتی
(همان)322 :

وجه امری در گفتگوی شیرین با خسرو ،پ

از ملکهشدن ،نیز دیده میشود:

بــدو گفــت :شــاها چــه شــاید بُــدن

بــــــرین داســــــتانی ببایــــــد زدن
(همان)311 :

چنــین گفــت شــیرین کــه بج ــای گــون

خروشـــــیدن واســـــبانان نیـــــون
(همان)

بـــدو گفـــت شـــیرین کانوشـــه بـــدی

همی ــــه ز تــــو دور دســــت بــــدی

ســاز

مبـــادا کـــهت آیـــد بـــه دشـــمن نیـــاز

بــه دانــ

کنــون چــارا خــوی

(همان 312 :ـ )313

3ـ1ـ 3ساختهای متنی
الف) قراردادهای تعاملی :در بخش نخست ،شیرین در هیچ گفتگویی شرکت ندارد و طرف خطاب قیرار نمییگییرد.
تنها گفتار نقلشده از او ،تکگویی کوتیاهی اسیت کیه از طرییق پرسیشهیای بالغیی ،خیاطرات گ شیته را بیا خسیرو
بازمی گوید و از او تمنّای وصا دارد .پاسخ خسرو همدالنه نیست .او بیآنکه در مقابل نالیه و زاری شییرین سیخنی بیه
زبان آورد ،دستور می دهد تا او را به مشکوی زرّین ببرند .در قصر نیز هنگامیکه شییرین بیه پابوسیی و زمیینبوسیی او
میآید ،کالمی با او سخن نمیگوید و فق از موبد میخواهد که این خوبرخ را بیه عقید او درآورنید .بزرگیان اییران،
سپاهیان و روحانیون وقتی از رفتن شیرین به مشکوی شاهی آگاه میشوند ،سراسیر غیم و درد و نفیرین مییشیوند و از
سیاست تحریم و سکوت برای مقابله با خواست پادشاه استفاده میکنند .آنها سیه روز بیه دییدار شیاه نمییرونید و روز
چهارم وقتی به قصر میروند ،در برابر سخنان پادشاه به نشانة اعتراض سکوت میکنند:
بدی ــان چنــین گفــت کــین روز چنــد

ندیــــدم شــــما را شــــدم مســــتمند

بیــــــازردم از ب ــــــر آزارتــــــان

وُراندی ـــــه گ ـــــتم ز بازارتـــــان

همــیگفــت و واســا نــداد ایــ کــد

ز گفـــتن زبـــانهـــا ببســـتند و بـــد
(همان 223 :ـ )222

شیرین پ

از ازدواج با خسرو تازمانیکه در جایگاه بانوی او ایران ،جانشین مریم ،قرار نگرفتیه اسیت ،در گفتگیو

شرکت نمیکند؛ اما پ

از آن شرای دگرگون می شود و گفتگوی رودرروی خسرو با او و نیز گفتگوی بزرگان اییران و

شیرویه و ...با او در داستان بازتاب مییابد .در بخش دوم ،درباریان به سخن او گوش میدهند و به او پاسخ میگوینید و
حتی در برابر او به احترام از جای برمیخیزند و او را ت یید میکنند.
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3ـ 2تفسیر
پ

از استخراج و توصیف عنصرهای گفتمان مدار ،تفسیر آنها الزم و ضروری است .برای ایین کیار بایید بیه بافیت

موقعیتی ( )situational contextمتن و جهانبینی فردوسی دقت داشت.
3ـ2ـ 1بافت موقعیتی شاهنامه و

انبینی فردوسی

شاهنامة فردوسی به نام یمین الدوله محمود پایان یافت و به او اهدا شد؛ اما درواقع در دوران فرمانروایی سامانیان در
خراسان بهوجود آمد و احساسات ایرانیان روزگار آ سامان را در سا های مقدّم بر عصر غزنویان نشان داده اسیت .ایین
دوره عهد بالیدن و افتخار به نژاد و ملیّت ایران است و به همین سب

پایه و بنیاد حماسهها و داستانهیای ملّیی در ایین

دوره گ اشته شد .امرای سامانی نیز به ترویج روحیة ملّیگرایی همت گماردنید .پیایبنیدی آنهیا بیه آداب دولتیی عهید
ساسانی چنان بود که محقّقان ،این عهد را آخرین نمونة دورة ساسانی شمردهاند.
در گفتمان سیاسی عهد ساسانی و به پیروی آن در عهد سامانی ،نظام طبقاتی از اهمیّیت وییژهای برخیوردار بیود .در
چنین نظامی افراد طبقات بهویژه افراد طبقات باالتر سرسختانه با تغییر طبقات اجتماعی مخالفت میکردند .اردشیر ایجیاد
نظام طبقاتی را چنین توجیه میکند :ممنوبکردن تغییر طبقات باعث میگردد که طبقات پایین نتوانند بیه طبقیات بیاال راه
یابند و نیز طبقات باال نتوانند مرز خود را بشکنند و به طبقة خاندان شاهی انتقا یابند و خیا سلطنت در سر بپروراننید.
وی در وصیّتنامهاش به جانشینان خود سفارش میکند که نباید اجازه داد هیچکدام از افراد طبقهای بیه طبقیة دیگیر راه
یابند...؛ زیرا هرگاه مردم از پایگاه خود بتوانند جابه جا شوند ،پیوسته به پایگاهی باالتر از آنچه دارند چشم میدوزند و با
دیگران به رشک برمیخیزند (موسوی 19 :1330 ،ی  .)02فردوسی نیز به سب
طبقة دهقانان ،هم چنین به سب

موقعیت شخصیاش در جایگاه فیردی از

گفتمان سیاسی ی فرهنگی مس ّل بر جامعیه ،نظیام طبقیاتی و اندیشیة نیژادی را محتیرم

میداشت؛ افزون بر این او راوی تاریخ عهد ساسانی است و از منابعی استفاده میکند که گفتمان عهد ساسیانی بیا همیان
تعصّبات ویژه در آنها بازتاب یافته است .دیدگاه طبقاتی حاکم بر جامعة عهد ساسانی بر ارزشگ اری زنان نییز اثرگی ار
بود و به اجبار قوانین خیود را بیه سینّتهیای ازدواج در جامعیه وارد مییکیرد؛ بنیابراین زنیان طبقیات پیایین اجتمیاب
نمیتوانستند با مردان طبقات باال ازدواج کنند و اگر چنین ازدواجی صورت مییگرفیت ،آن زن جیزو کنییزان بیه شیمار
میآمد و ارزش رسیدن به جایگاه ملکه را نداشت.
برخالف ت کید آیین زرتشت بر تک همسری ،اشراف عهد ساسیانی بیه افزونیی همسیر گیرایش داشیتند و کنیزهیای
بیشماری را در مشکوی شاهانة خود نگاه می داشتند .البته باالتر از گروه کنیزان زیبا که بیشتر کنیزانیی زرخریید بودنید،
همیشه ملکهای وجود داشت که همسری مشروب و پاکنژاد و بزرگزاده بود .بیشتر ،این ملکه از نیژاد شیاهان بیود و در
زندگی شاه ،مرتبهای بزرگ و مقامی مهم داشت.
« بانوی بانوان بایستی از خانوادة بزرگ و از نجبیای اییران و بیشیتر از ییک خانیدان شیاهی مییبیود .احسیاس کفیو
بهاندازه ای در ایران قوی شده بود که پادشاه از خویشان بسیار نزدیک [حتی محارم خود] یکی را به همسری میپ یرفت
و اگر از یک زن غیرمتعارف صاح

فرزندی میشد ،در جانشینی او بزرگان همرأی نمیگشیتند» (دالونید)001 :1339 ،؛

(حجازی.)601 :1312 ،
وقتی زنان مزداییِ وابستهبه طبقههای پایین به عقد ازدواج شاهان و بزرگزادگان درمیآمدند« ،چکر» میشیدند ،زییرا
چنین پیوندهایی مانند ازدواج شاهزاده و دختری وابسته به طبقة پسیت بیود (مظیاهری 191 :1313 ،ی  .)151بیه همیین
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سب

در داستان فردوسی ،موبد و بزرگان دربار با ازدواج خسرو و شیرین مخالفت میکنند و تصویری منفیی از شییرین

ارائه می دهند .این مسئله ارتباطی با نگرش شخصی فردوسی دربارة زنان نیدارد .در شیاهنامه از سیی و دو زنِ بیا نیام و
نشان یاد می شود که یا از طبقیة اشیراف و بزرگیان (پورانیدخت و آزرمییدخت) و ییا در گیروه پهلوانیان و جنگیاوران
(گردآفرید و گردیه) هستند؛ اما در کنار آنها زنان اندکی مانند سودابه نیز مشاهده میشوند که پلیید و بدنهادنید؛ درواقیع
ابیاتی که در شاهنامه در سرزنش زنان آمده است و برخی آنها را نشانة زنستیزی فردوسی دانستهاند ،در حیقّ ایین زنیان
سروده شده است و نمایشگر دیدگاه فردوسی دربارة جن

زن نیست.

اسالمی ندوشن (به نقل از پاکنیا )110 :1335 ،زنان شاهنامه را نمونیة بیارز زن تمیامعییار مییدانید کیه بیا وجیود
برخورداری از فرزانگی ،بزرگمنشی و حتی دلیری ،از جوهر زنانه نییز بیهشیکل سرشیاری بهیرهمندنید .میریم حسیینی
نویسندة ریشههای زنستیزی در ادبیات فارسی معتقد است که «حکیم طوس از گروه زنستایانی اسیت کیه بیرای زنیان
ش ن و مقامی واال قائل بود و در شعر او زنستیزی از هیچ نوب دیده نمیشود» (حسینی .)01 :1333 ،خجسته کیا آزادگیی و
اقتدار استثنایی بعضی از زنان شاهنامه را نشانة ارج و مقام واالی زن نزد ایرانیان باستان میداند و بر این نکته ت کید مییکنید
که جلوة توانا و سزاوار زن در شیاهنامه بیشیتر در گیرو بلنداندیشیی و خردمنیدی شیخص فردوسیی اسیت .در درونماییة
روایتهای شرق ایران زمینة مناسبی برای پرورش شخصیت زنان نیرومند وجود داشته است و سیایر نویسیندگان نییز ایین
روایتهای پهلوانی را در اختیار داشتهاند ،اما در روایت آنان زنان بیرمیق و ناچیزنید (کییا .)90 :1311 ،پیاکنییا در کتیاب
رودابه و سودابه؛ سیمای سیاسی ی اخالقی زن در شاهنامه و مقالة «خوانشیی از زن در شیاهنامه» نگیاه معتید تیری دارد .او
جایگاه زنان در شاهنامه را با موقعیت اجتماعی آنها مرتب میداند؛ چراکه در جایگاههای نخبهسیاالری دربارهیا و کیاخهیا،
زنان عزّت و مقامی داشتند که ناگزیر در جایگاه یک شاهدخت یا موقعیتی نزدیک به آن قرار میگرفتند و بیه همیین سیب
کمتر امکان داشت که بهاندازة زنان در میان طبقة عوام تحقیر و آزار شوند (پاکنیا.)116 :1335 ،
در بین شاهنامهپژوهان داوریهای بسیاری دربارة جایگیاه زنیان در شیاهنامه بییان شیده اسیت؛ امیا بیهطیور قطعیی
مطلق نگری در این موضوب و نسبت دادن آن به فرهنگ غنی و واالی ایران باستان یا اغراق دربارة روشناندیشی فردوسی
رویکردی عالمانه نخواهد بود .البته با کنار هم قراردادن ابیاتی که فردوسی علیه زنان سروده است و باتوجهبه موقعییت و
کردار شخصیتهای زن در داستان میتوان گفت این شاعر نگرشی زنستیزانه ندارد؛ اما نگرش مثبت فردوسیی بیه زنیان
وابسته به موقعیت و جایگاه آنها در نظام طبقاتی و هنجارپ یری و همسوبودنشان با فضای مسل گفتمانی است.
«در شاهنامه بهویژه در بخش اساطیری ،قهرمانها و شخصیتهای زن نمایندة گروهی از جامعیهانید کیه آرمیانهیای
اجتماعی و فرهنگی در نقش و شخصیت آنها متجلّی میگردد و بهطیور اساسیی بیه مقیام و منزلیت زنیانی ارجگی اری
میشود که ه ماهنگ با هنجارهای اجتماعی و پایبند به دین و آیین زمانه باشند و زنانی که اندیشه و کردارشان بیرخالف
روند عادی جامعه باشد و هنجارشکن و مخالف اصو اخالقی و م هبی جامعه ،نکوهش میگردند .درواقع فردوسی بیا
مطرحکردن نقشهایی متفاوت از زنان ،خ مرزی بین عناصر پاک و ناپاک میکشد» (مه ب.)3 :1319 ،
3ـ2ـ 2تفسیر عنصرهای متنی
جداکردن داستان شیرین به دو نیمة مجزا ،دو دسته از عناصر متنی متفاوت را پیش رو قرار میدهد که از وحدت آنها
به بازنمایی جهانبینانة متن میتوان دست یافت .در نیمة نخست ،ارجاب به شخصیت شیرین صراحت کمتیری نسیبتبیه
نیمة دوم متن دارد .در بخش دوم افزون بر آنکه استفاده از نام خاص (ارجاب صریح به شخصیت) افزایش مییابد ،کاربرد
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نامهای دارندة بار مثبت نیز فزونی میگیرد .نامهایی که راوی در هر دو بخش برای ارجاب به شخصیت استفاده مییکنید،
نشاندهندة آن است که فردوسی نسبتبه شیرین قضاوت ستیزهجویانه ندارد .او پیش از ملکهشیدن شییرین و بیه سیب
آنکه انگیزة ازدواج خسرو با شیرین ،زیبایی اوست ،از نامهایی مثل خوبرخ استفاده میکند که با زیبایی چهیرة شییرین
در ارتباط است؛ پ

از آن به سب

موقعیت جدید شیرین از نامهایی مثل زن پارسا بهره میبیرد کیه بیر بزرگیی مقیام و

پاکمنشی داللت میکند .نامهای منفیای مثل گنهکار که شیرویه به شیرین میدهد ،از یک رویارویی نهادی برمیخیزد و
نامهایی مثل بانوی ایران که شیرین دربارة خودش به کار میبرد ،مرتبة اجتماعی و پایگاه قدرت او را نشان میدهد.
شیوة هم آیی و همنشینی کلمات ،طرحی ویژه ازنظر جهانبینی به متن میدهد .وجود کلمات و عباراتی که به ناپیاکی
و کژی شیرین و آلوده شدن نسل پادشاهی اشاره دارد ،همراه با کاربرد کلمات تحقیرآمیز موبد دربارة وی و آوردن کلمیة
«دیو سُتُرگ» برای اشاره به همراهی شیطان با پادشاه و فری دادن او ی که بهطور پنهانی هویّت شیطانی را به شییرین نییز
نسبت میدهد ی نوعی جهانبینی طبقاتی را بازنمایی میکند که از گفتمان سیاسیی ی فرهنگیی عصیر ساسیانی برخاسیته
است .البته با تغییر نهاد اجتماعی شیرین در نیمة دوم داستان ،این عبارتبندیِ مسلّ و طبیعیشده بیهطیور دقییق جیای
خود را به عبارتبندی دیگری می دهد که در تقابل آگاهانه با آن قرار دارد .کژی و کاستی از هویّت شیرین نفی میشیود
و تحقیر و نکوهش جای خود را به زبان ستایشگرانه و احترامآمیز میدهد .استعارة «تشیت زهیر» و «تشیت میی» بیرای
شیرین دربردارندة مفهوم تغییر است و برای اعتباردادن به شخصیتی به کار می رود که در گفتمیان مسیلّ ارجیی نیدارد.
عنصرهای زبانی متن از تفاوت و تغییر جایگاه نهادی شیرین در دو مقطع زمانی مت ثر است و نگاه جهانبینانیة فردوسیی
خواهناخواه زبان را نیز درگیر کرده است .زبان رسمی شیرین در گفتگو با خسرو با آنکه معشوق سا های جوانی اوست
و بی تردید صمیمیّتی در آن زمان بین آنها برقرار بوده است ،از فاصلة جایگاه او با خسرو حکایت میکند؛ زیرا در رابطیة
بین این دو دیگر قراردادهای روان شناختی حاکم نیست؛ بلکه قراردادهای اجتماعی حاکم است و مشاهده میشود که بیا
تغییر موقعیت شیرین به بانوی او از رسمیبودن کالم کاسته میشود .رسمیبودن زبان در گفتگوی شییرین بیا شییرویه
نیز به سب

وجود و غلبة همین قراردادهاست .موقعیت شاه اقتضا میکند که با او به زبان رسمی سخن گفته شود؛ حتیی

اگر دشمن یا غاص

حکومت باشد .بااینهمه «الف تعظیم» که دربارة خسرو همواره استفاده میشد ،برای شیرویه به کار

نمیرود و نشاندهندة قضاوت باطنی شیرین دربارة اوست.
در سطح نحوی نیز افزایش جمالت کنشی که نهاد آنها شیرین اسیت و کیاربرد گسیتردة ضیمیر «مین» ،بیه اقتیدار و
جایگاه باالی او در نظام اجتماعی داللت میکند .استفاده از جملة معلوم و سخن آشکار فردوسی در روایت قتل مریم بیه
دست شیرین نشان میدهد که او در پی پنهانکردن ماجرا نیست؛ بلکه بدون پوشیدگی حقایق تاریخی را بازگو مییکنید؛
همچنین بیانکنندة آن است که شاعر به شخصیت داستانش وابستگی ندارد« .نهادهای اجتماعی تعییینکننیدة نیوب کینش
اجتماعی هستند» (فرکالف)93 :1331 ،؛ به همین سب

تازمانیکه شیرین فیردی از طبقیة پیایین اجتمیاب اسیت و حتیی

هنگامیکه در جایگاه «زن چکر» به مشکوی خسرو وارد میشود ،کنشهای او (مانند رفتن به پابوسیی خسیرو و کشیتن
مریم) حقیر است؛ اما در بخش دوم متن کنشهیای او واالسیت و دیگیر سیبکسیری و حقیارت در رفتیار او مشیاهده
نمیشود .وجه جمالت نیز اقتدار شیرین و باالبودن جایگاه او را نشان میدهد.
قراردادهای تعاملی نیز در هر دو بخش میتن بسییار جهیان بینانیه اسیت و گفتمیان مسی ّل بیر میتن را بازنمیایی مییکنید.
شرکتندادن شیرین در گفتگوها به سب

فاصلة طبقاتی او با فرد طرف گفتگو ،پادشاه ،است .تعامل موبدان و بزرگان با پادشیاه
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نیز از قدرت آنها در نظام سیاسی حکایت میکند .همچنین عناصر متنی و قراردادهای تعاملی در رویارویی و گفتگیوی شییرین
و شیرویه نشاندهندة تقابل دو قدرت همسطح است که هریک برای رهایی خود از سلطة دیگری در کیالم خیود از ترفنیدهای
3

زبانی بهره میبرد؛ مثل استفادة شیرویه از نامدهی منفی و استفادة شیرین از پرسش بالغی و استفادة هر دو از وجه امری بیرای
قدرتنمایی .در این بخش شاعر خودخواسته شخصیت شیرین را پررنگ جلوه میدهد .شییرین تیا زمیان حضیور خسیرو در
داستان ،در سایة شخصیت او بسیار کمرنگ است؛ اما پ

از کشتهشدن خسرو به یک قدرت مسلّ تبدیل مییشیود .او بیانوی

او ایران است و پادشاه جدید ،پسر ناخلف و قاتل پادشاه قبل ،از جان

او احساس خطر مییکنید و مییکوشید تیا از طرییق

ازدواج با او از قدرتش بکاهد .قط بندی جدیدی در داستان بهوجود آمده است و برای اینکه طرف منفی داستان ،شییرویه ،بیر
روایت مسلّ نشود ،بر ت یید و حمایت از طرف دیگر ،شیرین ،افزوده میگردد.
3ـ 3تبیین
تصویر شیرین در شاهنامه از گفتمان سیاسی ی فرهنگی دورة ساسانی اثر پ یرفته است و به سب

جهانبینیی طبقیاتی

موجود در متن ،دو نوب برخورد با شیرین مشاهده می شود .ساختارهای متنی در نیمة نخست متن برخورد منفی نویسنده
با شیرین را نشان میدهد؛ زیرا او زنی از طبقة پایین جامعه است که میکوشد با ازدواج با خسرو از طبقة خود بیه طبقیة
دیگر رود .این امر با جهان بینی مسلّ بر جامعه در تضاد است؛ به همین سب

نویسنده به شیوههای مختلف او را به کنار

می برد یا تصویری منفی از او بهجا میگ ارد .این روند حتی بعد از ازدواج نیز ادامه مییابد؛ زیرا پادشاه حیق دارد فقی
یک زن رسمی ،ملکه ،داشته باشد و این جایگاه در این زمان از آنِ مریم ،دختر قیصر روم است .با ح ف مریم و رسیدن
شیرین به این جایگاه رویکرد زبانی تغییر میکند و فردوسی با استفاده از «عبارتبندی دگرسان» شیرین را ت یید میکنید.
درحقیقت جهانبینی تغییر نمیکند؛ بلکه موقعیت شیرین در بافت گفتمانی تغیییر میییابید؛ بنیابراین همیان جهیانبینیی
طبقاتی که او را میراند ،اکنون او را میپ یرد؛ زیرا بانوی ایران است.

2ـ تحلیل گفتمانی شخصیت شیرین در خسرو و شیرین
برای بررسی ساختهای متنی در خسرو و شیرین فق آن بخش از داستان بررسیی مییشیود کیه بیا رواییت فردوسیی
مشترک است؛ یعنی از به شکاررفتن خسرو و رسیدن او پای قصر شیرین تا ازدواج با شیرین؛ همچنین به بخیش پاییانی
داستان ی مرگ خسرو ،خواستگاری شیرویه از شیرین و خودکشی شیرین ی همراه با بخش مربوط بیه میرگ میریم نییز
توجه خواهد شد .از سوی دیگر بخش بر تختنشستن شیرین در ارمن نیز در تحلییل گفتمیان مفیید بیه نظیر مییآمید،
بنابراین بر دامنة تحقیق افزوده شد.
2ـ 1توصیف
با بررسی ویژگیهای زبانشناختی در سه الیة واژهها و دستور و ساختهیای متنیی ،فهرسیتی از عناصیر بیه دسیت
می آید که همسو با کارکردهای فکری ی اجتماعی درخور تفسیر و تبیین است .در ادامه این عناصر توصیف میشود.
2ـ1ـ 1واژهها
الف) ارجاب :نظامی برای ارجاب به شخصیت شیرین برخالف فراوانی ابیات ،تنها یکبار از ضمیر «او» اسیتفاده مییکنید،
حا آنکه کاربرد نام خاص شیرین به  30بار میرسد .همچنین  30بار از لق

برای اشاره به شیرین در میتن بهیره مییبیرد:

تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی
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نازنین  0بار ،گلرخ  0بار ،پریپیکر  0بار ،شکرل  ،سمنبر ،ماه خرگهی ،سرو سهی ،سرو آزاد ،سیرو اللیهرخسیار ،رعنیای
دلبند ،لعبت طاووسپیکر ،ماه قص پوش ،شمسة خوبان خُلّخ ،معشوق طنّاز ،یار آهوچشیم ،شیوخ عیالمسیوز ،نیوشلی ،
چشمة نور ،هاتف جان ،نگار خرگهی ،صنم ،مه ،پریچهر ،معشوق ،د افروز ،ماه ،عروس ،ماه د افروز ،بهشت.
همانطور که آشکار است بعضی از لق ها ساخت استعاری دارند .این شکل نامدهی ،همراه با مبالغه به شخصیت بار
مثبت میدهد« .انتخاب و کاربرد نام برای افراد ،اشیا و فعالیتها منعک کنندة دیدگاه خاصّی است که میتواند بار منفیی
یا مثبت داشته باشد» (یارمحمّدی .)39 :1335 ،نگرش مثبت نظامی به شیرین در نامهایی مشاهده مییشیود کیه بیرای او
استفاده شده است .همچنین خطاب سایر شخصیت های داستان به شیرین ازجمله خسرو و شاپور نیز بار مثبت به همیراه
دارد؛ خطاب هایی مانند :ای دوست ،ای دلفری  ،نگارا ،ای آهوسُرین و . ...نمونههیای دیگیری از ارجیاب بیه شخصییت
شیرین وجود دارد که در بخش استعاره به آنها اشاره میشود؛ زیرا ساخت استعاری آنها قویتر است و کارکرد گفتمیانی
متفاوتی از سایر نامدهیها دارند.
ب) ارزش رابطهای بین کلمات :نظامی در بخشی از عبارتبندی های خود از طریق کلمات به تعرییف وجهیه بیرای
شخصیت شیرین اقدام میکند:
چــو بــر شــیرین مقــرر گ ــت شــاهی
بـــه انصـــاف
ز عــدل

خالیـــ شـــاد گ ـــتند

بــاز بــا تی ــو شــده خــوی

رعیّـــت هرچـــه بـــود از دور و ویونـــد

فــروم ملکــ

از مــه تــا بــه مــاهی

همـــــه زنـــــدانیان آزاد گ ـــــتند...
بـه یـ

ـا آر خــورده گـر

بــا مــی

بـــه داد و عـــدل او خوردنـــد ســـوگند
(نظامی)222 :1332 ،

او در کنار اعتبار «پادشاه عاد » وجهة «زن پاکدامن» را نیز برای شیرین تعریف میکند:
دل وـــاک

ز ننـــ

و نـــام ترســـید

وز آن وــــرواز بــــیهنجــــام ترســــید
(همان)322 :

شـــدم در خانـــم منـــاکی خـــوی

نجــه دارم چــو گــوهر وــاکی خــوی
(همان)323 :

مـــــرا فرهـــــاد بـــــا آن م ربـــــانی
نــه یــ

ســاعت بــه مــن در تیــن دیــده

برادرخوانــــدهای بــــود آن

ــــانی

نـــه از شـــیرین ـــن آوازی شـــنیده
(همان)222 :
وـــرورد آن دلافـــروز

ز ب ــر آنکــه خــود را تــا بــه امــروز

بـــه نـــام نیـــ

کنــون ترســد کــه مطلــ دســتی شــاه

ن ـــد خـــال خجالـــت بـــر رش مـــاه
(همان)222 :

نکتة دیگر استفاده از معنای ایهامی کلمة شیرین و همنشینی آن بیا کلمیات متضیاد و متیرادف اسیت کیه در ارتبیاط
شخصیت با سایر شخصیتها معنادار می شود؛ برای مثا همنشینی شیرین با شکر ضمن آنکه فرآیند رقیی سیازی را در
خود دارد ،زمینهای برای سرزنش شخصیت خسرو شده است:
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بــرو هــم بــا شــکر مــیکــن شــکاری

تــو را بــا شــ د شــیرین نیســت کــاری...

ز شـــیرین و شـــکر چنـــدین مـــنن

کــه از قصّــار دور افتــد قصــ بــا ...

شــکر خــوردی و شــیرین نیــن خــواهی

شـــکار مـــاه کـــن یـــا صـــید مـــاهی
(همان 333 :ـ )331

ج) استعارهها :بخش بسیاری از نامدهی چنان که مشاهده شد ،ساخت استعاری داشت ،در اینجیا بیه برخیی دیگیر از
استعارهها اشاره میشود:
نـــه م مـــانی تـــویی بـــاز شـــکاری

طمـــا داری بـــه کبـــ

کوهســـاری
(همان)323 :

تــو را م ــکوی م ــکین وــر ــنا ن

مـــیفکن ســـ

بـــرین آهـــوی نـــا ن
(همان)322 :

در بخش دیگری از متن از استعارة «همای» برای شیرین استفاده شده است:
بــــدین طــــاوو کــــرداری همــــایی

روان شـــد چـــون تـــوروی در هـــوایی
(همان)321 :

در کالم خسرو نیز طاووس و همای برای خطاب قراردادن شیرین با هم آمده است:
بــه شــیرین گفــت کــای چ ــم و چــرا م

همــــای گل ــــن و طــــاوو

بــــا م

(همان)321 :

2ـ1ـ 2دستور
الف) نوب فرآیندها و مشارکین :در متن خسرو و شیرین یک نفر را در جایگاه مشارک مسلّ نمیتوان برگزیید؛ زییرا
داستان غنایی دو قهرمان دارد :عاشق و معشوق .در متن شاهنامه رابطة بین دو شخصیت طبقاتی بود و خسیرو در بیاال و
شیرین در پایین قرار میگرفت ،در اینجا برخالف آن رابطة این دو ،همسطح است .جمالت کنشی که نهاد آنهیا شییرین اسیت،
بسامد بسیاری دارد .ویژگی جمالت کنشی ،تحرّک و ت

و تاب است؛ به همین سب

ایین جمیالت در بازنمیایی شخصییت

شیرین در جایگاه یک شخصیت فعّا و نه منفعل مفید است .فرآیندهایی که شییرین در آنهیا شیرکت دارد ،فرآینیدهای مثبیت
است و او را زنی شجاب ،تیزهوش ،مهربان و پارسا نشان میدهد؛ مثل دربستن او به روی خسرو و جلوگیری از ورود او بیرای
دورماندن از تهمت یا نشستن بر گلگون و تاختن در کوه و دشت برای یافتن خسرو یا برانگیختن خسرو بیرای بیازپ گیرفتن
تاج و تختش از بهرام چوبین و پ

از ازدواج نیز تشویق او به کس

دانش و معرفت.

ب) جمالت معلوم یا مجهو  :نظامی برای روایت مرگ مریم از ساخت مجهو استفاده نمیکند؛ اما با ایجیاد تردیید
در جمله ی از طریق مخفیکردن گوینده با کاربرد عبارت «چنین گویند» ی و توجیه مرگ مریم و تقدیردانسیتن آن ،دامین
شیرین را از این اتّهام دور نگاه می دارد .نظامی بر آن است که مریم به مرگ طبیعی مرده است و به راسیتی گفتیار خیود
ت کید میکند و می گوید اگر هم شیرین او را کشته باشد ،نه با زهر که با دم همّت خود این کار را کرده است:
چنـــــان افتـــــاد تقـــــدیر ال ـــــی

کــــه مــــریم را ســــرآمد وادشــــاهی

چنـــین گوینـــد شـــیرین تلـــا زهـــری

بــه خــوردن داد از آن کــاو خــورد ب ــری

وگــر مــیراســتخــواهی بجــور از زهــر

بــه زهرآلــود همّــت کــردن آن ق ــر
(همان)332 :
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ج) وجه جمالت :نظامی در گفتار شیرین از «وجه خبری» بسیار استفاده کرده است:
چـــرام از نـــور مـــن وروانـــه گـــردد

مـــه نـــو بینـــدم دیوانـــه گـــردد...

مـــــن آرم در ولنجـــــان ســـــرفرازی

ــــنا ن از مــــن آموزنــــد بــــازی
(همان)331 :

در کاربرد وجه امری استفادة خسرو از وجه امری نسبت به شیرین بیشتر است؛ اما شیرین نییز از جمیالت امیری در
گفتگو با خسرو استفاده میکند:
مـــنن طعنـــه مـــرا در ع ـــ فرهـــاد

بــه نیکــی کــن ریبــی مــرده را یــاد
(همان)222 :

رهــا کــن نــام شــیرین از لــ

خــوی

کـــه شـــیرینی دهانـــت را کنـــد ریـ ـ
(همان)322 :

مکـــن گســـتاخی از چ ـــمم ب رهیـــن

کــه در هــر مــنه دارد دشــنهای تیــن
(همان)312 :

از وجه پرسشی نیز برای به چالش کشیدن خسرو استفاده شده است:
چــرا بایــد کــه چــون مــن ســروی آزاد

بُـــود در بنـــد ع ـــقت مانـــده ناشـــاد
(همان)331 :

چــو مــن شــیرین ســواری زینــی ارزد

عروســـی چـــون شـــکر کـــاوینی ارزد
(همان)322 :

کـــدامین ســـاعت از مـــن یـــاد کـــردی

کـــدامین روزم از خـــود شـــاد کـــردی

کـــدامین امـــه بـــر یـــادم دریـــدی

کـــدامین خـــواری از ب ـــرم ک ـــیدی

را دادی ســـــالمی

فرســــتادی ویــــامی

کـــــدامین ویـــ ـ

کــــدامین شــ ـ

(همان)322 :

2ـ1ـ 3ساختهای متنی
الف) قراردادهای تعاملی :برخالف متن شاهنامه که در لحظة دیدار فق تکگویی بیپاسخ شییرین مشیاهده شید ،در
اینجا گفتگویی طوالنی بین دو شخصیت به وجود میآید .یکیی از سیاختهیای تکرارشیونده در ایین گفتگوهیا وجیود
جمالت دعایی است .هر دو شخصیت سخن خود را با دعایی در حقّ طرف مقابل شروب میکند و حتی اگر ادامیة کیالم
با درشتی و دشنام همراه باشد ،این قرارداد پابرجا خواهد بود:
بــه بــا ی تــو دولــت را قبــا چُســت

بــه بــازوی تــو گــردون را کمــان سســت

زیــــادت بخــــت بــــاد از بختیــــاری

کــــه و ــــتیوان و ــــت روزگــــاری

وــد آنگــه تنــد شــد چــون کــوه آتــ

بــه خســرو گفــت کــای ســا ر ســرک

تــو شــاهی رو کــه شــه را ع ــ بــازی

تکلــــف کردنــــی باشــــد مجــــازی
(همان)222 :
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یکی دیگر از قراردادهای تعاملی در این گفتگوها تعارف های عاشقانه است .هر دو شخصیت بیرای افیزودن بزرگیی
دیگری ،خود را کوچک جلوه میدهد:
درون شـــو گـــو نـــه شاهن ـــه المـــی

فرســــتادهســــت نندیکــــت ویــــامی

کــه م مــانی بــه خــدمت مــیگرایــد

چـــه فرمــــایی درآیـــد یــــا نیایــــد
(همان)323 :

که شیرین نیز اینگونه پاسخ میدهد:
ایــن ســرا هنــدوی ایــن بــام

ش ن ـــه را چنـــین دادهســـت وی ـــام

نــه تــر

اگـــر م مـــان مـــایی نـــاز منمـــای

بـــه آنجـــا کنـــت فـــرود آرم فـــرود آی
(همان)321 :

نیازآوردن عاشق و نازآوردن معشوق ویژگی اصلی آثار غنایی است .خسرو میگوید:
چــو حلقــه گــر نیــابم بــر درت بــار

درت را حلقـــه مـــیبوســـم فلـــ وار

شــوم چــون حلقــم در طــو بــر دون

خطا گفـتم کـه چـون در حلقـه در گـون
(همان)322 :

پاسخ شیرین نیز راندن اوست:
بــد آن کــن ب ــر تــو بیمــاره گ ــتم

آواره گ ـــتم

ز خـــانومـــان خـــوی

(همان)313 :

از شیرین برخاستن و روبرگرداندن است:
بجفت این و چـو سـرو از ـای برخاسـت

بــین را کــف گرفــت و فــر را راســت
(همان)312 :

از خسرو گریستن و قسمدادن است:
ســوگند

کـــه تـــا بازآمـــد آن رعنـــای دلبنـــد

بســی دادن بــه ــان خــوی

ن ســت و لؤلــؤ از نــرگد همــیریخــت

از عـــالم برانجیخـــت

بـــه آن آر آتـ ـ

(همان)311 :

2ـ 2تفسیر
هر متن ادبی یا غیرادبی مت ثر از فضای فرهنگی اجتماعی و بافتی است که در آن تولید میشود .تفسیر و تبییین میتن
بدون در نظر گرفتن این بافت ممکن نیست .در ادامه ،بافت سرایش خسرو و شیرین و سیپ

تفسییر عنصیرهای زبیانی

باتوجهبه این بافت بررسی میشود.
2ـ2ـ 1بافت موقعیتی سرای

خسرو و شیرین و

انبینی نظامی

با سقوط پادشاهی سامانی عقیدة نژادی نیز راه نیابودی در پییش گرفیت و فرامیوش شید؛ زییرا بیا روی کیار آمیدن
پادشاهان غیرایرانی اندیشة حفظ نظام طبقاتی و اهمیت شرافت نس

در مشروعیّت حکومت نادیده شمرده شد؛ بهوییژه

آنکه در اسالم نیز افتخار نسبی اهمیت خود را از دست داد .قیرن ششیم را بایید دورة ضیعف اندیشیة ملیّیت در اییران
دانست .شاعران این عهد برای خوشایند امیران ،با نکوهش و تحقیر اسطورههای ملّی و افتخارات گ شتگان ،از فردوسیی
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نیز به طعن و زشتی یاد میکردند .در این دوره سرودن داستانهای ملّیی و پهلیوانی دروغپیردازی و گنیاه کبییره دانسیته
میشد (نک :مهربان .)325 :1331 ،به سب

استواری چنین دیدگاهی است که یکی از دوستان نظامی در هنگیام سیرودن

منظومة خسرو و شیرین بهشدت به او اعتراض میکند:
در توحیـــــــد زن کـــــــاوازه داری

چــــرا رســــم م ــــان را تــــازه داری
(نظامی)121 :1332 ،

نباید از نظر دور داشت که هدف نظامی از سرودن این داستان زندهکردن خیاطرة گ شیتة اییران و افتخیار بیه ملیّیت
نیست؛ بلکه حفظ داستانهایی است که بر زبان مردم عصر نظامی جاری است و ذوق مردم بیه شینیدن آن گیرایش دارد.
سرایش این منظومه هرگز با جهانبینی طبیعیشدة عصر او ناسازگاری و تضادی ندارد؛ بلکه توصییفات نظیامی در میدح
محمّد جهان پهلوان در آغاز خسرو و شیرین ،همصدایی او با گفتمان سیاسی ی فرهنگی چیره را نشان میدهد:
فریـــــدون دوم م ـــــید ـــــانی

لــگ گفــتم کــه ح وســت ایــن معــانی...

فریــــدون بــــود طفلــــی گــــاوورورد

تــو بــال همّتــی هــم شــیر و هــم مــرد

ندیـــده آنمـــه مـــیبینـــی تـــو ز ایّـــام

ســـکندر ز آینـــه کیخســـرو از ـــام

ســلیمان را نجــین بــود و تــو را دیــن

ســـکندر داشـــت آیینـــه تـــو آیـــین

گــر ای ــان داشــتندی تخــت بــا تــا

تــو تــا و تخــت مــیبخ ــی بــه محتــا
(همان)122 :

آشفتگی و نابسامانی اوضاب ،ناآشنایی حاکمان بدوی سلجوقی از رسوم حکومت داری و ناتوانی ایشان در تسیل بیر
امور از ویژگیهای دیگر عصر سلجوقی است که باعث میشد نسبت به حاکمیان پیشیین اقتیدار کمتیری داشیته باشیند.
بههمخوردن نظام طبقاتی در کنار کمشدن اقتدار حاکمان ،دگرگونیهایی را در رابطة شاه و مردم ایجاد کیرد کیه بازتیاب
آن در کاهش گفتمان قدرت در متون ادبی دورة سلجوقی مشیاهده مییشیود .بیه همیین سیب

بیرخالف تصویرسیازی

شاهنامه ،شخصیت خسرو در منظومة نظامی شخصیتی منفعل ،هوسپیشه و بیاقتیدار نمیایش داده مییشیود .نظیامی در
بازنمایی شخصیت خسرو در مقام پادشاه و تنظیم رابطة او با شخصیتهای دیگر داستان از فضای فرهنگیی ی اجتمیاعی
زمانة خود مت ثر است و از یک نظم گفتمیانی پییروی مییکنید؛ امیا در بازنمیایی شخصییت شییرین و تصویرسیازی از
شخصیت زن ،مسیری خالف حرکت جامعه را پیش می گیرد .در این دوره باوجود نفوذ و قدرتنمیایی برخیی زنیان در
دستگاه حکومت ،پایگاه اجتماعی زنان رشدی نداشت؛ حتی به سب

رواج تصیوّف و برابیری زن بیا نفی

در گفتمیان

صوفیانه ،جهانبینی زنستیزانه قوّت گرفت .درست در زمانهای که به استناد احادیث «النّساء ناقصات العقل»« ،نعم الخیتن
القبر»« ،النّساء حبایل الشّیطان» و ...وجود زن نکوهش میشد ،نظامی چهرة مثبتی از زن نشان میدهد؛ همة شخصیتهای
زن داستانهای او مانند شی رین ،لیلی ،فتنه و کنیزک چینی ،نمادی از خرد و پاکدامنی و وفیاداری هسیتند .او در منظومیة
شرفنامه با گفتن «یکی جفت همتا تو را ب

بود» باور خود به تکهمسری را آشکار میکند و در همیین داسیتان« ،شیهر

زنان» و فرمانروای خردمند آن ،نوشابه را توصیف میکند که با تیزهوشی خود اسکندر را به تحسین وامیدارد.
در این دوره بیوفایی زنان و فساد اخالقی آنها موضوب مشترک بسیاری از آثار ادبی است که البته از جامعة فاسید آن
زمان برمیخیزد؛ جامعهای که در آن به قو نظامی مردم بهجای تمایل به آثار حکمی و عرفانی ،بیشتر بیه هیوسنامیههیا
متمایلاند و فساد و شهوت رانی همة جامعه را فراگرفته است .عجی

نیست که در چنین فضیایی ،نظیامی داسیتان «شیه
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آنکارة» ساسانی را به رشتة نظم می کشد؛ اما جای تعج

دارد که در این جامعه که «زنان درباری در برگیزاری مجیال

عشرت و اشتغا به فساد ،دست کمی از مردان ندارند» (صفا ،1313 ،ج )100 :0و ادبیات نیز جز این تصویر دیگیری از
زن ارائه نمی دهد ،شاعر گنجه ،دامن شیرین و حتیی شیکر را پیاک نگیه میی دارد .بیرخالف گفتمیان فرهنگیی زمانیه و
جهانبینی زنستیزانه ،نظامی راه دیگری برمیگزیند و جهانبینی شخصی خودش را در آثارش بازتاب میدهد .بییشیک
رئیسة کرد (مادر نظامی) و آفاق (نخستین همسر او) در آفرینش هنری شاعر و نیز شکلگیری بینش زنستایانة وی نقش
مؤثری داشته اند .زندگی کوتاه نظامی با آفاق اثر بسیار ژرفی بر شاعر گنجه گ اشت که حتی سی سا پ

از درگ شیت

او در آخرین اثر خود ،اقبالنامه ،باز هم به احترام از او یاد میکند .در خسرو و شیرین وقتیی کتیاب را بیه محمّید جهیان
پهلوان هدیه میکند ،پیش از نام اتابک آذربایجان ،بهگونهای از آفاق نام میبرد و این کلمه را در قافیة بیت قرار مییدهید
که گویی کتاب را بهجای «شاهِ آفاق» محمّد جهان پهلوان ،به «شاهآفاق» همسر خود پیشکش کرده است (ثروتیان:1330 ،
 .) 19نظامی این احترام را نسبت به همسران دیگرش نیز دارد و برخالف عرف زمانه از آنها در آثارش ،اشارهوار و پنهیان
قدردانی میکند.
2ـ2ـ 2تفسیر عناصر متنی
نظامی برای ارجاب به شخصیت شیرین از نامهایی استفاده میکند که نشاندهندة عالقة شخصی او به این شخصیت و
نگاه جهانبینانة اوست .او از کلمههای نشاندار ( )markedبرای نامدهی بهره میبرد و همچنین از ساخت استعاری کیه
بار مثبت به همراه دارد .نوب دیگری از استعاره های متنی نیز وجود دارد که کیارکرد گفتمیانی متفیاوتی دارد .کیاربرد دو
استعارة «کبک کوهساری» و «آهوی ناالن» برای شیرین نگیاه عمیومی بیه زن در جایگیاه موجیودی ضیعیف را بازتیاب
می دهد؛ زیرا در ساخت استعاره از دو حیوان ضعیفی استفاده شده است که حیوانات وحشی بیه آنهیا حملیه مییبرنید و
سرانجام خوراک آنها خواهند شد .البته استعارهها در گفتار شیرین خطاب به خسرو قرار گرفته است؛ پ

آنچیه بیا ایین

دو استعاره بازنمایی میشود ،رابطة شیرین با پادشاه ،یعنی نهاد قدرت است .بنابراین در رویارویی «میرد ی زن» و «شیاه ی
مردم» نابرابری و سلطة قدرت مشاهده میشود« .همای» استعارة دیگری است که در مقاله بیان شد .این استعاره با مینش
اسطورهای خود ،شیرین را با جایگاه فرمانروایی و پادشاهی پیوند میدهد و نشانة جایگاه او در نگاه نظامی است.
غیر از ارجاب و استعاره ،ارزش رابطه ای بین کلمات هم گواه شخصیت مثبت شیرین در روایت نظامی است .در متن،
کلمات همنشین با نام شیرین حسن تعبیر دارد و به بازنمایی شخصییت شییرین در جایگیاه زنیی مهربیانو و پاکیدامن و
پادشاهی عاد و هوشمند یاری می رساند .اگرچه خسرو و شیرین موقعیتی برابر با هم دارند ،وجود برخی استعارههیا در
متن و کاربرد فراوان وجه امری در کالم خسرو شکلی از گفتمان قدرت را در متن اثبات میکند .البته این گفتمان آنقدر
قوی نیست که از کنش گری شیرین و استفادة او از وجه امری جلوگیری کند .او همچنین وجه خبری و پرسشی را برای
سرزنش و به چالشکشیدن خسرو به کار می برد و این مسئله او را در جایگاه باالتر قرار میدهد .در سیاختهیای متنیی
مثل گفتگوها و فضاسازیها ب ه برابری شیرین با خسرو یا برتری او ت کید شیده اسیت .قراردادهیای تعیاملی در میتن در
راستای مفهوم عاشقانه و غنایی داستان است .نییازآوردن خسیرو و نیازآوردن شییرین ،هیمچنیین دفیاب نظیامی از او در
ماجرای قتل مریم ی برخالف استفاده از جملة معلوم ی نشاندهندة نگاه سیتایشگرانیة او بیه ایین شخصییت و برخیورد
جهانبینانة اوست.
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2ـ 3تبیین
از بین رفتن جهان بینی طبقاتی در عصر سلجوقی به شاعر گنجه این امکان را داده است تا هویّت شیرین را از کنیزک
رومی به شاهدختی ارمنی تغییر دهد و با استفاده از ساختهای متنی بر قدر و جایگاه او بیفزاید .چندگانگی کیانونهیای
قدرت در این دوره ،پادشاهی غالمان و گاه حتی کودکان خردسا و درنتیجیه ضیعف حاکمیّیت سیب

شیده اسیت تیا

گفتمان قدرت در منظومة خسرو و شیرین برجستگی بسیاری نداشته باشد.
نوب ادبی عاشقانه و غنایی داستان و جهانبینی زنستایانة نظامی در بازنمایی ( )representationشخصییت شییرین
در این منظومه نقش اساسی دارد .در ادبیات غنایی ویژگیهایی به معشوق نسیبت داده مییشیود کیه شییرین نیاگزیر از
داشتن آنهاست؛ به همین سب

شخصیت شیرین در منظومة نظامی با شیرین در شاهنامه متفاوت اسیت .از سیوی دیگیر

نظامی در تضاد با فضای فاسد دربار سلجوقی و برخالف گفتمان صوفیانة عصر خود که نگاهی زنسیتیزانه را در جامعیه
منتشر می کند ،شیرین را زنی پاکدامن ،وفادار و درخور ستایش نشان میدهد .بهطور اساسی در داستانهای نظیامی هییچ
زن ایرانی ،حتی شکر که گردانندة روسپیخانة اصفهان است ،دامن به فساد آلیوده نمییکنید .شییوة بازنمیایی شخصییت
شیرین در این داستان نتیجة برخورد جهان بینانة نظامی با جایگاه زن در جامعه است که آشکارا با جهانبینی طبیعییشیدة
زمان او در تضاد است .به همین سب
خُرده میگیرد ،از جن

گاهی در داستان در پاسخ سؤا از پیش تعیینشدهای که به نگاه سیتایشگرانیة او

زن دفاب میکند« :بسا رعنا زنا کاو شیرمرد است» (نظامی.)939 :1336 ،

3ـ نتیجهگیری
تصویر شیرین در شاهنامه از گفتمان سیاسی ی فرهنگی دورة سامانیغزنوی اثر پ یرفتیه اسیت و تغیییر ایین گفتمیان در
دورة سلجوقی به دگرگونی شخصیت شیرین در منظومة خسرو و شیرین انجامیده است .در شیاهنامه شخصییت شییرین
دو چهرة منفی و مثبت دارد که شکلگیری آن حاصیل جهیانبینیی طبقیاتی برجیایمانیده از دورة ساسیانی اسیت .ایین
جهان بینی به سب

سقوط سامانیان و روی کار آمیدن پادشیاهان غیرایرانیی رو بیه نیابودی مییرود .بسییاری از عناصیر

گفتمانمدار شاهنامه از این جهان بینی ت ثیر گرفته است و به همین سیب

بیا گفتمیان دورة سیلجوقی همخیوانی نیدارد.

روایت نظامی از داستان خسرو و شیرین با روایت فردوسیی متفیاوت اسیت .در رواییت نظیامی ،شییرین از کنییزک بیه
شاهدخت تغییر ماهیّت میدهد و بهطور کامل چهرهای مثبت مییابد؛ همچنیین بیه سیب

حی ف جهیانبینیی طبقیاتی،

مخالفت موبدان با درخواست خسرو برای ازدواج با شیرین و نیز استفادة خسرو از استعارة «تشت زهیر» و «تشیت میی»
بیمعنی میشود و به همین سب

در منظومة نظامی از آنها نشانی نیست.

گفتمان قدرت در متن شاهنامه برجسته است و به همین سب
است؛ اما بعد از مرگ خسرو به سب

رابطة خسرو با شیرین یک رابطة طبقیاتی و باالدسیتی

تقابل دو نهاد قدرت (ملکه و شیاه نیو) جایگیاه شییرین برجسیته مییشیود و در

راستای شیرویه قرار می گیرد .فردوسی در این مقطع از داستان با استفاده از عبارتبندی دگرسان ،کیاربرد ضیمیر «مین»،
استفاده از وجه پرسشی و امری بر اقتدار شیرین می افزاید تا در تقابل با شیرویه ،چهرة منفی داستان ،برجستگی بیشیتری
داشته باشد .برخالف آنچه بیان شد ،رابطة شیرین و شیرویه در منظومة نظامی تقابلی نیست و بیاهمیت اسیت؛ بنیابراین
شخصیت شیرویه در قط بندی شخصیتهای اصلی قرار نمیگیرد .رابطة خسیرو و شییرین در ایین منظومیه بیرخالف
شاهنامه رابطهای هم سطح و برابر است؛ زیرا تغییر شرای سیاسی و اجتماعی و ضعف حاکمیت در عصر سلجوقی سب

 / 110متنشناسی ادب فارسی ،سا پنجاه و سوم ،دورة جدید ،سا نهم ،شمارة ( ،9پیاپی  )36زمستان 1396

کمرنگشدن گفتمان قدرت در منظومة نظامی شده است .پراکندگی وجهها بین دو شخصیت و نوب قراردادهیای تعیاملی
ت ییدکنندة این همسطحی است.
به جز تغییر گفتمان ،دو عامل دیگر نیز در دگرگونی شخصیت شیرین ت ثیر دارد :الف) تفاوت نوب ادبی دو میتن؛ ب)
جهانبینی زنستایانة نظامی.
در نوب ادبی غنایی ویژگیهایی برای معشوق تعریف میشود که شیرین نیز آنهیا را دارد؛ امیا شیاهنامه ییک رواییت
تاریخمحور است و فردوسی انگیزه ای برای پروراندن شخصیت شیرین ندارد؛ بنابراین در بازنمایی این شخصیت فق به
موضوعاتی توجه میکند که رویکرد تاریخی دارد .در تصویر ارائهشدة نظامی از شیرین ،نگرش او به زنان اثرگی ار بیوده
است .هیچیک از دو سراینده ،نگاه زنستیزانه ندارند؛ اما رویارویی فردوسی با شخصیت شیرین غیرشخصیی اسیت و بیا
نگاهی از بیرون و خنثی به بازنمایی این شخصیت میپردازد .درحقیقت او روایتگری اسیت کیه بیه اصیالت رواییت و
فضای گفتمانی اثر خود وفادار است .نگاه نظامی برخالف فردوسی ی همانطور که در شیوة نامدهی او به شیرین آشیکار
است -شخصی است و بهجای پیروی از گفتمان عصر خود ،دیدگاه شخصی خود را در میتن وارد مییکنید .نگیاه او بیه
شیرین ،جهانبینانه و ستایشگرانه است .به همین سب

تصویری که او از شیرین ارائه میدهد ،تفاوتهیای آشیکاری بیا

تصویر فردوسی دارد .زندگی خصوصی نظامی همراه با رویارویی او با نگرش طبیعیشدة جامعه به زن ،وی را به سیوی
جهانبینی شخصی و زنستایانه هدایت میکند .همین موضوب باعث میشود تا نظامی در بازنمیایی شخصییت شییرین و
همة شخصیتهای زن داستانهایش از بانوانی پاکدامن و خردمند و شجاب یاد کند.
وینوشتها
 -1استفاده از اسم عَلَم اهداف مختلفی دارد؛ هم برای تعظیم و احترام و هم برای تحقیر و خوارداشت مییتیوان از آن بهیره بیرد.
زاهدی (بیتا 61 :ی  )63در کتاب روش گفتار به هشت مورد از اغراض معرفه قراردادن مسندالیه بهطور علم اشاره کرده اسیت .در
متون علم بالغت و معانی دربارة کاربرد اسم عَلَم بهجای ضمیر او شخص مفرد بحثی بیان نشده است؛ اما در گفتار فارسی موارد
شبیه به آن فراوان است؛ مثالً گوینده بهجای گفتن «باز هم من باید بلند شوم و ظرفها را بشویم» بگوید «باز هم منییژه بایید بلنید
شود و ظرفها را بشوید» .این جایگزینی ت ثیر عاطفی بیشتری دارد .اغراض بالغی این کاربرد ،بیان شیدّت نیاراحتی و نارضیایتی
است و احساس زبونی و تحقیرشدگی گوینده در آن مشاهده میشود .همین اغراض برای جملة شیرین نیز تصور میگردد.
 -0منظور از وجه ،در اینجا سه وجه خبری و پرسشی و امری است که فرکالف در مبحیث «ویژگییهیای دسیتوری دارای ارزش
رابطهای» مطرح کرده است؛ بنابراین وجه اخباری ،التزامی ،امری که در کتابهای دستور زبان فارسی بیان میشود ،منظیور نیسیت
(ن.ک :وحیدیان کامیار .)59 :1331،فرکالف ( )190 :1331میگوید :نبودن تقارنهای نظاممند در پراکندگی وجهها بیین مشیارکین
برحس

رواب آنها از اهمیّت برخوردار است.

 -3برای پرسش بالغی و معانی و اغراض استفهام ن.ک( :زاهدی ،بیتا 190:ی )199؛ (شمیسا 111 :1313 ،ی .)103

منابا
 -1آقاگلزاده ،فردوس (« .)1336تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات» ،ادبپژوهی ،شمارة او  11 ،ی .01
 -0بلعمی ،ابوعلی محمّد ( .)1353تکمله و ترجمة تاریخ طبری ت لیف ابوجعفر محمّد بن جریر طبری ج دوم ،تصیحیح
محمّدتقی بهار ،به کوشش محمّد پروینگنابادی ،تهران :کتابخانة زوّار.

تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی

113 /

 -3بیگدلی ،غالمحسین ( .)1369چهرة اسکندر در شاهنامة فردوسی و اسکندرنامه نظامی ،تهران :نشر آفرینش.
 -9پاکنیا ،محبوبه (« .)1335خوانشی از زن در شاهنامه» ،مطالعات زنان ،سا  ،9شمارة .119 -111 ،0
 .)1333( --------- -5رودابه و سودابه؛ سیمای سیاسی -اخالقی زن در شاهنامه ،تهران :پژوهشکده زنیان انتشیارات
دانشگاه الزهرا (س).
 -6ثروتیان ،بهروز ( .)1330نظامی گنجهای ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 -1ثعالبی ،ابومنصور (1963م) .تاریخ غررالسیر المعروف بکتاب غیرر اخبیار ملیوک الفیرس و سییرهم ،طهیران :مکتبیة
االسدی.
 -3حجازی ،بنفشه ( .)1312زن به ظنّ تاریخ ،تهران :شهرآشوب.
 -9حسینی ،مریم ( .)1333ریشههای زنستیزی در ادبیات فارسی ،تهران :چشمه.
 -12دالوند ،لیال ( .)1339الهة پنهان :تصویر زن در شاهنامة فردوسی ،خرمآباد :سینا.
 -11زاهدی ،زینالدین (جعفر) (بیتا) .روش گفتار (علم البالغة) ،مشهد :چاپخانة دانشگاه فردوسی.
 -10زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1310پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد ،تهران :سخن.
 -13شمیسا ،سیروس ( .)1313معانی ،تهران :نشر میترا.
 -19صفا ،ذبیحاهلل ( .)1313تاریخ ادبیات در ایران جلد دو ،تهران :فردوس ،چاپ چهاردهم.
 -15غالمرضایی ،محمّد ( .)1393داستانهای غنایی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -16غالمینژاد ،محمّدعلی؛ تقوی ،محمّد؛ براتی ،محمّدرضا (« .)1336بررسیی تطبیقیی شخصییت بهیرام در شیاهنامه و
هفتپیکر» ،مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ،شمارة  111 ،153ی .133
 -11فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1339شاهنامه دفتر هشتم ،به کوشش جال خالقی مطلق ،تهران :مرکز دائرهالمعیارف بیزرگ
اسالمی ،چاپ سوم.
 -13فرکالف ،نورمن ( .)1331تحلیل انتقادی گفتمان ،مترجمان فاطمه شایستهپیران و دیگران ،ویراستة محمّید نبیوی و
مهران مهاجر ،تهران :دفتر مطالعات و توسعة رسانهها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم.
 -19کیا ،خجسته ( .)1311سخنان سزاوار زنان در شاهنامة پهلوانی ،تهران :فاخته.
 -02مزداپور ،کتایون ( .)1333داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره ،تهران :اساطیر.
 -01مظاهری ،علیاکبر ( .)1313خانوادة ایرانی در روزگار پیش از اسالم ،تهران :قطره.
 -00موسوی ،حسن ( .)1330فرهنگ و تمدّن ساسانی ،شیراز :آرمانگرا.
 -03مه ّب ،زهرا ( .)1319داستانهای زنان شاهنامه ،تهران :مرکز فرهنگی نشر قبله.
 -09مهربان ،جواد ( .)1331جامعهشناسی شعر فارسی از ابتدا تا پایان دورة سلجوقیان ،مشهد :تابران.
 -05میرخواند ،محمّد بن سید برهانالدین ( .)1333تیاریخ روضةالصیفا ،ج ،1مقدّمیة عبیاس پروییز ،تهیران :انتشیارات
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