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Abstract
Mythological narratives and myths of names are influenced by the semantic pools in which they
develop over time. Hence, a text has different meanings in different periods. Literary-artistic texts are
better known and more appropriately decoded in the context of their formation; This leads to a more
complete understanding of the pattern governing the culture of each period. Khosrow and Shirin's
romance has always been considered in different periods of Iran up to the contemporary period; It has
been studied by many painters, poets and writers and is one of the most widely used myths in literary
and artistic texts. The present study aims to identify the impact of contemporary factors; The time,
culture of the society and the type of the creator's attitude towards presenting the narrative deal with
the intertextual study and myth-mining of this narrative in different texts of the contemporary period.
This research descriptively-analytically seeks the factors influencing contemporary works and how
the artist uses them to answer the question: "Has he created sub-narratives?" The results show that
developments, events, communications and changes in society have directly affected the creative
thinking and have caused new sub-narratives in the romantic presentation of Khosrow and Shirin in
contemporary Iranian art works.
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مقاله پژوهشي
فصلنامة علمي -تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي
گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
سال دهم ،شمارۀ سي و هفت ،زمستان  ،1399ص72-89 .

اسطورهکاوی "عاشقانۀ خسرو و شیرین" در متون ادبی-هنری ایران (با تاکید بر دوره معاصر)
مرضیه گالبگیراصفهانی
زهرا فنایی

چکیده
روايتهای اسطورهای و اسطورۀ نامها در طول زمان متاثر از حوضچههای معنايي است که در آن تکوين مييابند .ازاينرو ،يک متن
در دورههای گوناگون دارای داللتپردازیهای متفاوتي ميشود .متنهای ادبي-هنری در بستر شکلگيریشان بهتر شناخته شده و مناسب
تر رمزگشايي ميشوند؛ اين امر شناخت کامل تری از الگووارۀ حاکم بر فرهنگ هر دوره را در پي دارد .عاشقانة خسرو و شيرين ،در
دوره های مختلف ايران تا دورۀ معاصر همواره مورد توجه قرار گرفته؛ نگارگران ،شاعران و نويسندگان زيادی به آن پرداختهاند و يکي
از پرکاربردترين اسطورههای متون ادبي-هنری به شمار ميآيد .پژوهش حاضر با هدف شناسايي تاثير عوامل معاصر؛ زمان ،فرهنگ
جامعه و نوع نگرش خالق بر ارائة روايت به مطالعة بينامتني و اسطورهکاوی اين روايت در متون متفاوت دورۀ معاصر ميپردازد .اين
پژوهش به شيوۀ توصيفي-تحليلي به جستوجوی عوامل تاثيرگذار بر آثار معاصر و نحوۀ استفادۀ هنرمند از آنها برای پاسخ به اين
پرسش ميپردازد« :بستر زمان ،فرهنگ معاصرِ جامعه و نوع نگرش آفريننده چه تاثيراتي بر نحوه ارائة روايت و استفاده از خردهروايت
ها ايجاد کرده است؟» نتايج نشان ميدهد تحوالت ،وقايع ،ارتباطات و تغيير جامعه بهطورِمستقيم بر نحوه تفکرِ آفريننده تاثير گذاشته و
خردهروايتهای جديدی را در ارائه عاشقانة خسرو و شيرين در آثار معاصر ايران باعث شده است.
کلیدواژهها :اسطورهکاوی ،متون ادبي ،متون هنری ،عاشقانة خسرو و شيرين
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مقدمه
هر شيوه يا حتي هر پديدۀ فرهنگي به مفهوم عامِ آن ،اگر نسبت به الگووارۀ 1زمان خويش به هر روش ممکن واکنش نشان
ندهد ،از ميان خواهد رفت .به بيان ديگر تمامي شيوههای علمي -تحقيقاتي و اکثر آثار هنری و ادبي و پديدههای اجتماعي
حيات فعال خود را مديون تطابق با روح زمان خويش هستند و همراهي نکردن آن پديدهها و متنها با مقتضيات زمان خود
به مفهوم مرگ حتمي آن خواهد بود.
اسطورهها و روايات اسطورهای نيز از اين قانون مستثني نيستند .هر روايتِ اسطورهای در طول زمان خود ،از ايجاد تا تکامل
يا تغيير و دگرديسي خود ،اين قانون را شامل ميشود .در هر دورهای بسته به بستر اجتماعي و روايت کنندۀ آن تغييراتي در
نوع روايت و خردهروايتهايي که متن را شامل ميشود اتفاق ميافتد.
اسطورهسنجي و اسطورهکاوی پيش تر توسط دوروژمون مورد استفاده قرار گرفت و بعدها ژيلبر دوران ابعادِ گستردهتری
در حوزۀ مطالعاتِ انسانشناسانه ،ادبيات و هنر به آن داد .اسطورهکاوی کوشيد تا افزونبر مطالعة متن ادبي– هنری به
مطالعة فرهنگ و گفتمان و به قول ژيلبر دوران "حوضچة معنايي" اثر نيز بپردازد.
نظريه و روش اسطورهکاوی در مطالعات اسطورهای با پساساختارگرايي منطبق ميشود؛ مطالعاتي که ميتوانند به برون متن
به ويژه جامعه نيز توجهي جدی بکنند .از اين پس اسطورهشناسي به لطف اسطورهکاوی ميتواند به بررسي گفتماني عناصر
اسطوره ای در يک روايت و ارتباط آن با بافت فرهنگي بپردازد و رمزگان بسياری از اغلب آثار ادبي و هنری با اين نظريه و
روش بهتر رمزگشايي ميشود.
"اسطورهکاوی به پژوهشگران اين عرصه اجازه ميدهد تا تفاوتهای فردی و فرهنگي را نيز در نظر گرفته و همانند
گذشته در جستوجوی چهارچوبها و ساختارهای کالني که همة يک پيکرۀ مطالعاتي را در آن جای بدهد ،نگردند ،همچنين
اتفاق بزرگ ديگری که با تحليل اسطورهای روی ميدهد خروج از متنها به بافتها و گفتمان جمعي و اجتماعي است .به
بيان ديگر ،در اسطورهکاوی به روابط ميا ن اسطوره و بافت اسطوره بسيار توجه شده و مطالعات مربوط به اسطوره از محدودۀ
متنها خارج ميگردد که بر اين اساس بررسي اسطورههای اجتماعي و کارکردهای اجتماعي آنها از اهميت زيادی برخوردار
ميشود(".نامور مطلق)453 :1392 ،
نظريهپردازاني که درخصوص اسطورهکاوی دارای نظرات اصيل هستند افرادی چون؛ دني دوروژمون ،ژيلبر دوران ،پي يِر
سوليه ،ميشل کازنو ،هروه فيشر و پييِر برونل هستند.
فيشر در اسطورهکاوی ،اهميت تاريخ و جامعه همچنين مولف و متن را بهطورِهمزمان مورد توجه قرار ميدهد و اسطوره-
کاویِ اسطوره در بافت اجتماعي خود قرار ميگيرد تا بيانگر تحوالت فرهنگي و اجتماعي جوامعي باشد که در آن قرار گرفته
است.
اين پژوهش قصد دارد با مطالعة درزماني روايت عاشقانة خسرو و شيرين به تغييرات آن در طول تاريخ بپردازد .در پايان
به دگرديسي اين داستان؛ تغيير يا بزرگنمايي شخصيتها يا خردهروايتهای اين متن در رسانههای سينما ،هنرهای تجسمي و
ادبيات داستاني معاصر که در خدمت الگووارۀ حاکم بر اين دوره و آفرينندۀ اثر بوده است ،ميپردازد.
در تاريخ ،ما به دو شخصيتِ خسرو و شيرين در دورۀ ساساني برميخوريم" .قصر شيرينِ" امروزه ،باقيماندۀ بناهايي
من سوب به اين داستان است .علت اين نامگذاری ساختنِ کاخي در اين محل برای شيرين ،همسر ارمنيِ خسرو پرويز است.
 .1پارادايم) :(paradigomالگوواره يا پارادايم ،سرمشق و الگوی مسلط بر چهارچوب فکری و فرهنگي است که مجموعهای از الگوها و نظريهها را برای يک
گروه يا يک جامعه شکل ميدهد.
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خسرو و شيرين در تبديلِ روايت تاريخي به اسطوره ،داستانهای بسيار و خردهروايتهای بيشماری را با خود به همراه
داشتهاند.
اين پژوهش به مطالعة درزماني روا يت خسرو و شيرين در ادبيات؛ از نگاه فردوسي در شاهنامه ،نظامي در خمسه ،شيرين
و فرهاد از نگاه وحشي بافقي ،وصال شيرازی و صابر شيرازی ميپردازد و تصاوير بجامانده از اواخر دورۀ صفويه و قاجار را
در سنگنگارهها ،سنگ قبر کليسای وانک و ديوارنگارههای کاخ چهلستون و تصويرسازی نگارگران بررسي ميکند.

و در مطالعة برزماني دورۀ معاصر اين روايت در بخش هنرهای تجسمي به آثار پرويز تناولي ،محمود فرشچيان ،حسين
بهزاد و در بخش هنرهای نمايشي به آثار عباس کيارستمي و حسن فتحي و در بخش ادبيات داستاني به رماني از عباس
معروفي پرداخته ميشود.
پیشینه پژوهش
روايت های عاشقانه ايراني به خصوص خسرو و شيرين از ديرباز مورد توجه شاعران ،نويسندگان ،هنرمندان و محققان و
به تصحيح ،تفسير و يا اقتباس و بازآفريني آن پرداختهاند .در اين رابطه ميتوان موارد زير را نام برد :ستاری ( )1383در کتاب
روايت شيرين در کتاب "سايه ايزوت و شکرخند شيرين" به مطالعه تطبيقي آن با داستان عاشقانه ايزوت و تريستان ميپردازد.
صافيان ( )1396در کتاب "تحليل ساختاری خسرو و شيرين نظامي" به تحليل ساختاری متن و بازشناسي آن از لحاظ
زبانشناسي ،معناشناسي و نشانهسازی ميپردازد .نامور مطلق( )1390در کتاب "اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ايراني" ،به
اسطوره شناسي تطبيقي روايت عشق خسرو با اسطورههای عشق در يونان ميپردازد .سعيدی سيرجاني ( )1367در "سيمای
دو زن" توسط نقش شيرين به عنوان زن در بستر جامعه به تطابق و مقايسه آن با ليلي پرداخته است .بحث اسطوره کاوی و
بينامتنيت توسط نامور مطلق و بهروز عوضپور در کتابهای "درآمدی بر اسطورهشناسي"(" ،)1392در آمدی بر
بينامتنيت"()1390رو "رسالهای در اسطوره کاوی"( )1395مطرح شده است .اتحاد محکم نيز ( )1392در پاياننامه "تجلي
کالمي و تصويری داستان خسرو و شيرين نظامي در دورۀ قاجار با مطالعة اسطوره کاوی" با رويکرد اسطوره کاوی به مطالعة
هم زمان متن و بافت اسطوره کاوی مي کوشد تا تحوالت تاريخي و تاثيرات اجتماعي که موجب تغييرات در روايت و
شخصيتهای آنها ميشود را در دوره قاجار موردِ مطالعه قرار دهد .همانگونه که مشاهده ميشود پژوهشهای صورت گرفته
جنبه های ادبي ،تطبيقي با ساير اساطير ساير ملل و نيز بينامتنيت را به طور مجزا بررسي کردهاند .پژوهش حاضر هدف در
مطالعه و يافتن چگونگي ظهور اين روايت در نمونههای دوره معاصراست.
اسطورهکاوی و رابطۀ متن با بستر تولید
اسطورهکاوی معادل کلمة " "Myth Analysisدر فارسي بکار برده ميشود .اسطورهسنجي در دورۀ ساختارگرايي شکل
گرفت ،زماني که متن و ساختار و فرم در متن اهميت يافت .اسطورهکاوی پس از آن ،در دورۀ پساساختارگرايي و در ادامة
اسطورهسنجي ايجاد و مورد استفاده قرار گرفت و رابطة متن با جامعه و گفتمان بين مخاطب ،متن و مولف مطرح شد .واژۀ
اسطورهکاوی ابتدا توسط دني دو روژموند در سال  1961مطرح شد .ژيلبر دوران در دهة هفتاد به طرح اسطورهسنجي پرداخت،
و ده سال طول کشيد تا به بسط نظرية خود پرداخت و به دنبال مطالعة اسطورهای در دورۀ پساساختارگرايي وارد مرحلة نويني
شد و اسطورهکاوی را در رابطه با جامعه و گفتمان حاکم بين متن و بستر توليد آن بررسي کرد( .نامور مطلق)444 :1392 ،
پير برونل در بحث اسطورهکاوی به اسطورۀ ادبي توجه کرد .نگاه برونل به اسطوره نگاهي وسيلهای نبود بلکه ادبيات ،هدف
و مهمترين موضوع مطالعاتي وی محسوب ميگرديد .هروه فيشر ( ،)Herve - fisherنويسنده و هنرمند ،يکي ديگر از افرادی
است که به اسطورهکاوی پرداخت.
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هنرمند بودن و توجه وی به هنر و نظريههای هنری يکي از امتيازات فيشر است .فيشر از واژۀ اسطورهکاوی استفاده ميکند
اما در اين خصوص با ژيلبر دوران تفاوتهای اساسي دارد؛ فيشر به جای اينکه به ريشهشناسيِ اسطورهها در تاريخ بپردازد به
سوی اسطورههای معاصر ميل پيدا ميکند.
"تحليل اسطورهای برای فيشر گذار ويژگي فردی و زندگينامهای حاصل از تحليل روانکاری به سوی تخيل اجتماعي و
جمعي محسوب ميشود .چرا که از نظر وی ،اسطورهکاوی امکانِ مطالعه تخيالتِ اجتماعي معاصر را ميسر ميسازد ...امروزه
اسطورهکاوی بهعنوان نوعي روانشناسيِ اجتماعي در مطالعة اسطوره تخيلِ جمعي محسوب ميگردد( ".نامورمطلق:1392 ،
)483
از نظر او اسطورهکاوی است که اهميتِ تاريخ و جامعه ،همچنين مولف و متن را بهطورِ همزمان مورد توجه قرار ميدهد
و اسطورهکاویِ اسطوره در بافت اجتماعي خود قرار ميگيرد تا بيانگر تحوالت فرهنگي و اجتماعي جوامعي باشد که در آن
قرار گرفته است.
اسطورهکاوی نزدِ فيشر ترکيبي است از چندين رشتة جامعهشناسي ،روانشناسي ،تاريخ و خودِ اسطورهشناسي که روی هم
يک روش ترکيبي را شکل ميدهند .اين روش ترکيبي يعني اسطورهکاوی ،به موضوعِ اسطوره در پيکرۀ موردِمطالعه بهويژه
ادبيات و هنر از جنبههای گوناگون ميپردازد .باآنکه جامعه و جامعهشناسي نقش مهمي در اسطورهکاوی ايفا ميکنند اما هدف
اصلي اينگونه اسطورهکاوی جامعه و جامعه شناسي نيست بلکه بيشتر قصد دارد اسطوره را در بافت اجتماعي و پارادايم دورۀ
خود موردِمطالعه قرار دهد .برای اسطوره کاو ،يک اسطوره به تنهايي و مستقل مطرح نيست ،بلکه همواره تعامل و ارتباط
اسطورهها با هم مطرح است.
در اين حالت هدف اصلي يک اسطوره کاو همچنان ادبيات و هنر است ،اما عنصر اجتماعي نيز در مطالعه اهميت دارد.
(رابطة ميان اسطورهکاوی و جامعه به دو صورت قابلِتصور است :نخست اينکه بهطورکلي اين رويکرد قصد دارد جامعه،
پارادايم حاکم بر آن را بررسي کند و دوم اينکه هدف اصلي آن اسطورههای ادبي و هنری است( ).نامور مطلق)488 :1392 ،
اين ارتباط و اين همراهي از ديدگاه هروه فيشر در دوران پساساختارگرايي باعث شد که دامنة اسطورهکاوی به مراتب گستردهتر
از نظرية ديگر نظريهپردازان به اسطورهکاوی باشد.
مطالعۀ درزمانی روایت خسرو و شیرین و فرهاد
داستان عاشقانة خسرو و شيرين يک روايت تاريخي در شاهنامه است که به عشق خسرو پرويز ،پادشاه ساساني و شيرين،
شاهزادۀ ارمني ميپردازد .شيرين به عشق خسرو ،پادشاه ايران دچار ميشود؛ شرح ناکاميها و وصال اين دو و رابطههای
عاشقانهای که هر کدام در اين مسير طي مي کنند مورد استفادۀ هنرمندان و شاعران و نويسندگان بسياری قرار گرفته است.
فردوسي با تمايالت حماسي و تبارخواهانه در قرن چهار هجری اين داستان را با گزينش عناصر حماسي ميپردازد .اين
داستان باآنکه در شاهنامه به تفصيل بيان شده (پنج صفحه مطابق چاپ مسکو) ولي نحوۀ توصيف فردوسي با نظامي کامال
متفاوت است .توجه فردوسي نه به عاشقانه های ميان اين دو بلکه در جهت پرداخت حماسي و به تاريخ و سرگذشت قوم
ايراني است .فردوسي با تاکيد بر جنبة اسطورهای-تاريخي و شيوۀ پرداخت حماسياش به شيرين بسيار کم پرداخته و خسرو،
پا دشاه ايران ،مرکز توجه داستان است .شيرين در شاهنامه هنگامي وارد ميشود که همسر خسرو است و بدينسان تمامي
مقدمات و ماجراهای عاشقانه اين دو که در خمسة نظامي با آبوتابي تمام وصف شده در شاهنامه وجود ندارد؛ زيرا ذکر آنها
حماسه را از روال و لحن حماسي خارج ميکرد ه است .از سوی ديگر ،داستان بهرام چوبين که به جهتِ جنبههای رزمي و
حماسيِ آن در شاهنامه به تفصيل برگزار شده ،نظامي در "خسرو و شيرين" در نهايت اختصار به آن پرداخته است .همچنين
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در بيان ماجرای حسادت شيرين به مريم و زهرکشکردن او در شاهنامه فقط به بيان دو بيت بسنده کرده است .ولي در اثر
نظامي به جهت مايههای غنايي بسيار مفصل و بهصورتِ يک رشته نامه های طنزآلود بين خسرو و شيرين به آن پرداخته
ميشود .در مرگ خسرو نيز همين تفاوت بارز ديده ميشود ،چنانکه فردوسي آن را بهگونهای عادی بيان ميکند و در مقابل،
نظامي ماجرايي از عشقِ پرشور را از آن پديد مي آورد .همچنين فردوسي شيرينِ پس از مرگِ شوی را با حالتي حماسي
توصيف ميکند و چهره ای مردانه از شيرين به دست ميدهد ولي نظامي هر چه سوزناکتر به اين بخش از داستان ميپردازد
و اوج پرداخت غنايي نظامي در اين داستان همين قسمت است.
«در داستان های منظوم نظامي نگاه ويژه و شخصيت دادن به شخصيت های زن ،نشان از توجه ويژه او به زنان در زندگي
او دارد .چنانچه مورخان نگاشتهاند ،استاد ،عشقِ خود به آفاق را به منظومة خسرو و شيرين تشبيه نموده و مرگ شيرين را به
مرگ آفاق تشبيه مينمايد و قصه چنين است که با پايان يافتن منظومة خسرو و شيرين آفاق دارفاني را وداع گفته و داغ بزرگي
بر قلب شاعر ميگذارد که تا آخر عمر با او همراه است( ».وحيد دستگردی )3 :1385 ،در اين داستان نظامي با استفاده از
داستان شاهنامه در مورد خسرو پرويز به آن حالتي شاعرانه داده و با وارد کردن شخصيتهای جانبي چون فرهاد و يا استفاده
از نوازندگاني که بين اين دو دلداده؛ خسرو و شيرين پيام و شعر ردوبدل ميکنند ،به داستان اليههای بيشتری داده است و
شيرين در آن برعکس شاهنامه شخصيتپردازی شده و نقش اصلي را در پيشبرد عشق و وقايع بر عهده دارد.
وحشي بافقي ،شاعرِ نامدار سدۀ دهم ،داستان خسرو و شيرين را برای به نظم در آوردن انتخاب کرد و بهخاطرِ اهميت
عشقِ فرهاد از نگاه او داستان با نام «شيرين و فرهاد» نامگذاری شد .اين نامگذاری را ميتوان نشان از اهميت بيشتر فرهاد،
هنرمند عاشق ،نسبت به خسرو در ذهن داستانپرداز و شاعر اين منظومه دانست .ولي اجل وحشي بافقي را مهلت نداد و اين
مثنوی  250سال ناتمام ماند تا ميرزا شفيع شيرازی متخلص به وصال شيرازی ادامة داستان وحشي را به نظم درآورد .در اشعار
زيبا و دلکش ديگرِ وحشي بافقي که شامل نه هزار بيت ميباشد ،مضمون تنهايي کامال مشخص است .وی غزلسرای بزرگي
بود و در غزليات خود از عشقهای نافرجام ،زندگي سخت و مصائب و مشکالت خود ياد کرده است.
عمر وصال نيز برای پايان دادن اين منظومه کفاف نداد و ادامة آن توسط صابر شيرازی منظوم شد .صابر شيرازی از شاعران
زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه قاجار بود و در قرن  13زندگي ميکرد .صابر شيرازی خسرو و فرهاد هر دو را زخمخوردۀ
اين عشق مي داند و عاقبت مرگ خسرو توسط پسرش را هم جزايي بر عشق او ميداند .در اين پرداخت خسرویِ شاهنشاه
اهميت کمتری نسبت به فرهاد ،هنرمندِ عاشق دارد که هم در نامگذاری منظومه و هم در پرداخت خردهروايتهای اين اثر
نمايان است.
خسرو و شیرین در هنر تصویری
تصاوير بسياری در دورههای تاريخي از اين شخصيتها وجود دارد .خسرو و شيرين نظامي داستاني با اهميت و تاثيرگذار
است که در دورههای گوناگون از سوی نگارگران متعددی به تصوير کشيده شده است .تصويرگران باتوجه به اهميت هر
روايت بخشي از داستان را تصوير کردهاند .اين روايت در دورههای متاخرتر بهخصوص در اواخر دورۀ صفويه و دورۀ قاجار
نيز بسيار مورد توجه بوده است .ماجرای شيرين ،زني غيرِمسلمان و آزاد و عاشق در دورۀ قاجار با اقبال عمومي روبهرو گشت
و در نقاشي سنتي ايراني و قلمدانها ديده شد .تصاوير آبتني شيرين خردهروايتي از اين داستان است که در به تصوير
درآمدن اين داستان بيشتر مورد توجه تصويرگران بود .بهغيراز قلمدانها و نقاشي الکي ،در بنای چهلستونِ اصفهان و روی
سنگ قبری در کليسای وانک نيز ديده ميشود.
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تصویر  -1خسرو و شیرین ،در قصر شیرینhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،

تصوير  1سنگ نگارهای منسوب به "خسرو و شيرين" در بنای تاريخي مربوط به يک قرن پيش است که در قصر شيرين
قرار داشت و در جنگ ايران و عراق از بين رفت .خسرو سيبي به سمت شيرين و شيرين جامي به سمت خسرو گرفته است
که در نگاه سازندۀ اثر ،توصيفي از عشق ميان اين دو شخصيت تاريخياسطورهایِ ايران است .درموردِ پيشينة تاريخي و
خاستگاه قصر شيرين مطالب فراواني گفته شده؛ قصرشيرين که اسم آن دستجرد (دستگرد) بوده يکي از قصرهای سلطنتي
خسرو پرويز بوده است .شيرين معشوقة خسرو پرويز است و قصر شيرين قريهای است بزرگ که بارو و خرابه قصر ساساني
در آنجا وجود دارد .ابن رشد در قرن سوم دربارۀ آن ميگويد« :ايواني بزرگ و باشکوه از گچ و آجر دارد .به گرد ايوان
حجرههايي ساختهاند و حجرهها به يکديگر راه دارند و درِ حجرهها به آن ايوان باز ميشود .جلو ايوان صفحهای است از
سنگ مرمر ،داستان فرهاد دلدادۀ شيرين و شبديز اسب معروف خسرو پرويز در بسياری نقاط آن حولوحوش بهصورتِ
افسانهای درآمده است .اين مکان از نظر تاريخي به روايت خسرو و شيرين منسوب است» (پورشفيع)90 :1374 ،

تصوير 2و -3سنگ قبر واقع درحياط کليسای وانک اصفهان؛ ( 1397منبع نگارندگان)

در حياط کليسا وانکِ اصفهان در بخش ارمنينشين شهر ،مزار و سنگ قبر افراد مهم ارمني ديده ميشود که در اين ديار
فوت شدهاند .يکي از اي ن سنگ قبرها مربوط به خاني گرجي است که بر روی دو وجه از سنگ قبر او عکس آبتني شيرين و
خسرو انگشتبهدهان ديده ميشود و دو وجه ديگر افرادی به صف ايستادهاند.
در تصوير شماره  2خسرو سوار بر اسبش با دو همراه خود دو سوم کادر را گرفتهاند و سه پرنده باالی سر آنها در حال
پرواز هستند و در يک سوم ديگر کادر شيرين همراه با يک نديمه ديده ميشود .شيرينِ برهنه توسط پردهای که نديمه گرفته
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جدا ميشود .تاريخ روی سنگ قبر تاريخ 1843ميالدی را نشان ميدهد و نوشتهها به خط ارمني است .شايد اين تصوير نشان
از حاکميت شاهنشاهي ايران بر ارامنه باشد .اين سيطره و قدرت شاه ايران با اشغال بخش بيشتری از کادر نشان داده شده
است .ولي نکته جالب اين است که در يک سوم باقيمانده کادر ،شيرين ارمني همانگونه که خودش ميخواهد آزاد نشسته و
خسرو را انگشتبهدهان کرده است .استفاده اين تصوير و خردهروايت آبتني شيرين ،از اين عاشقانه بر مناسبات سياسي معنا
ميشود و شيرين را نمايندۀ ارمني قدرتمند در دربار اساطيری و تاريخي ايران نشان ميدهد.
در يکي از اتاقهای چهلستون تصويرسازی داستانهای عاشقانه و آبتني شيرين در عصر صفوی نيز به چشم ميخورد.
کاخ چهلستون پس از سال  1597ميالدی که شاه عباس پايتخت را از قزوين به اصفهان انتقال داد ،ساخته شد.

تصوير  -4آبتني شيرين ،چهلستون اصفهان( ،1398 ،منبع نگارندگان)

در يکي از اتاقهای اين مجموعه چند تصوير از عاشقانههای ايراني موجود است" ،آبتني شيرين" و "يوسف و زليخا"
يکي از اين تصاوير است .در اين تصوير( )4خسرو در نيمة بااليي کادر انگشتبهدهان به تماشای شيرين ميپردازد و شيرين
نيمه برهنه به همراه اسبش در پايين کادر قرار دارد .دو شخصيت به يک اندازه تصوير شده و به يک اندازه فضای کادر را
اشغال نمودهاند .اين يکساني در اندازهها ،شايد از برابری اهميت دو شخصيتِ عشق در بيان هنرمند باشد .البته با گذاشتن
خسرو در باالی کادر اهميت شاه در برابر شيرين نيز مورد نظر است.
توجه به اين خردهروايت از اين داستانِ عاشقانه يعني آبتني شيرين در آب و نظربازی خسرو در اين دوره بسيار ديده
ميشود .حتي در تصاوير نقاشي الکي و قلمدانها بهوفور ديده ميشود .در دورۀ قاجار ،داستان خسرو و شيرين بهويژه شيرين
در جايگاه زن بسيار مطرح شده است چرا که تصاوير بسياری از اين منظومه در هنرهای مختلفي چون کاشيکاری ،نقش
برجسته ،گچبری و قالي همراه با تغييراتي در روايت تجلي مييابد .ازآنجاکه هنر هر دورهای متأثر از شرايط اجتماعي،
فرهنگي و سياسي دوران خود است ،در دورۀ قاجار به دليل ارتباطات بسيار با فرنگ و اعزام محصالن و هنرمندان به غرب
از سوی دربار و آمدوشد فرنگيان به ايران ،فضای فکری حاکم در غرب و نوع بينش آنان به برخي مسائل چون زن و حجاب
و پوشش ،ذهنِ تجددگرايان درباری را درگير و ميل به فرنگوارانه زيستن را در آنان تقويت کرد .تجلي برخي تمايالت و
تمنيات درباريان نسبت به زن ،در هنرِ هنرمندی که مجری امر آنان است ،در قالب تصويرسازی از داستانهايي چون خسرو
و شيرين نظامي يا شيخ صنعان و دختر ترسای عطار نيشابوری به دليل شيرين و ترسای مسيحي سمبل زن فرنگي نمايان
ميگردد.
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جدول  -1اسطورۀ "خسرو ،شيرين و فرهاد" در مطالعة درزماني

نام متن
پادشاهی
خسرو

مشخصات متن
فردوسی( ،قرن )4

مشخصۀ اسطوره در متن

نتیجه و تحلیل

خساارو ،پادشاااه ايران مرکز توجه

تاک يد بر خسااارو ،نتي جة اهم يت جن بة

بخش پا ياني پادشااااهي راوی ا ست و شيرين شخ صيتي حماسااي و تاريخي روايتِ فردوسااي در
خسرو پرويز در شاهنامه

فرعي است.

خسرو و

نظامی( ،قرن )6

شيرين نقطة کانوني اثر مي شود و تاکيد بر جنبة عاشاااقانه و عاطفي در آثار

شیرین

خمسة نظامي،

به اندازۀ خسااارو اهميت مييابد .نظامي باعث پرداخت بيشاااتر به شااايرين

خسرو و شيرين

ورود شااخصاايت فرعي فرهاد به اسات .نظامي بهخاطرِ عشاق به همسارش

پرویز

روايت (عاشق هنرمند ناکام)

پرداخت اين عاشقانه است.

آفاق ،به زن نگاه ويژهای دارد.

فرهاد و

وحشییی بافقی ،وصییا

فرهاد و عشااقِ فرهاد نقطة کانوني ع شق ن سبت به قدرت با اهميتتر ا ست.

شیرین

شیرازی ،صابرشیرازی

روا يت اسااات .آوردن فر هاد در فرهاد يک صنعتگر عاشقِ عام اهميت دارد

(قرن )13-10

ابتدای نام داساتان بر اين موضاوع و تاکيد بر خسرویِ پادشاه کمتر است.
تاکيد دارد.

سنگ قبر
ارامنه

ارامنة اصفهان،

دو ساااوم کااادر بااا خسااارو و جنبة سياسي و روابط ارامنه در ايران مورد

(قرن 19م 1843 -م)

همراهانش سوار بر ا سب پر شده اهميت اسااات( .ارامنه با شااارايط خود به

ساانگ قبر واقع در حياط و يک سوم را شيرينِ برهنه که با زندگي در کنار شاااه ايران ادامه ميدهند و
کليسای وانک اصفهان
دیوارنگارۀ
کاخ
چهلستون

پردهای از خسرو جدا شده است.

رضا عباسي و شاگردانش ،نيمة پايين کادر شاايرين نيمهبرهنه

البته حاکميت با پادشاه ايران است).
با آ مدن ز نان ارام نه و ز نان فرنگي به

(دورۀ صااافويه) ،يکي از در حال آبتني و در باال خسااارو ا صفهان در دورۀ صفويه و قاجار و رفتن
چهار نگارۀ عاشاااقانه بر انگشتبهدهان در حال نظاره او.

مردان ايراني به فر نگ ،اسااات فاده از اين

ديوار ا تاق چ هارشااان به

خردهروايت (آبتني شيرين) و استفاده از

سااوری کاخ چهلسااتون

اين روايت عاشقانه در اين عصر رايج شد.

اصفهان
سنگنگارۀ

سااا نگن گارهای در ب نای خساارو و شاايرين در برابر هم با اهميت عشق و بيان عاشقانه با نمادپردازی

قصر شیرین تاريخي در قصاار شاايرين يک اندازه با نمادهای جام و سيب و نه بهصورتمستقيم و زميني.
(قرن )13

به بيان عشق ميپردازند.

زن و مرد در ب يان عشاااق به يک ا ندازه
اهميت دارند.

اسطورۀ "شیرین ،فرهاد و خسرو" در دورۀ معاصر
شيرين ،فرهاد و خسرو جزو زندهترين اسطورههای عاشقانه در فرهنگ معاصر است .هنوز نام اين سه نفر؛ خسرو ،شيرين
و فرهاد در بين مردم پر کاربرد است و بر کودکان گذاشته ميشود و همينطور در هنر و ادبيات هم بسيار استفاده شدهاند.
اين عاشقانه با ايجاد مثلث عشقيِ نيرومند در کنشگریِ عشق بين مردم بسيار پويا و زنده است.
شيرين زني است که در عشقورزی تمام محدوديتها را کنار مي گذارد و فرهاد عاشق ناکام و صادق از بطن جامعه و
نمونة يک هنرمند و روشنفکر است.
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خسرو و شیرین در هنر تجسمی
اين اسطورهها در هنرهای تجسمي مدرن و سنتي استفاده شده است؛ به مجسمههای پرويز تناولي با عنوان "فرهاد" در
بخش مدرن و به تصويرسازی استاد فرشچيان از اين روايت در نگارگری ميتوان اشاره کرد.
"فرهاد" و پرویز تناولی :تناولي برای نخستين بار در  1337مجسمهای به ياد فرهاد کوهکن ميسازد .اين مجسمه که
فرهاد را پس از افتادن از کوه نشان ميدهد ،پايهای ميشود برای مجموعة "شاعر" .تناولي از کارش در مقدمة ششمين کتاب
آثارش با عنوان شاعر ميگويد« :در سال  1337برای اولين بار مجسمهای به ياد فرهاد کوهکن ساختم .اين مجسمه ،فرهاد را
پس از افتادن از کوه نشان ميداد .تا قبل از سال 1340و سفر به آمريکا هرچه ميساختم و ميکوشيدم به ياد فرهاد بود و
عنوان آنها با نام او تنيده بود».
تناولي در مجموعة "فرهاد" فقط به يک عنصر و يک بخش از اين مثلث عشقي ميپردازد و با ناديده گرفتن خسرو و
شيرين فقط به صحنة افتادن فرهاد به پايين کوه و پايان درام فرهاد ميپردازد و به دو شخصيت ديگر يعني شيرين و خسرو و
سرانجام آنان بياعتنا است.

تصوير  -4فرهاد و آهو ،پرويز تناولي 1339 ،ه.ش .اسقاط ماشين آالت)(vac.farhangi.sharif.edu

فرهاد ،کنشگر اصليِ اثر با يدک کشيدن نام فرها د ،فرم مدرن مجسمه و استفاده از فلز برای ساخت مجسمه به فرهاد
شخصيت متفاوتي نسبت به گذشته ميدهد و فرديت و تنهايي فرهاد را پر رنگ ميکند.
"شیرین و فرهاد" محمود فرشچیان :محمود فرشچيان در دورههای مختلف هنریِ خود به تصويرسازی داستانهای
اسطورهای و مذهبي بسيا ری پرداخت و آثار بسياری با اين مضمون دارد .فرشچيان بنيانگذار مکتبِ خود در نقاشي ايراني
است که پايبند به شکل کالسيک همراه با استفاده از تکنيک های جديد برای توسعة دامنه نقاشيِ ايراني است .او به اين شکل
هنر ،با تلفيقي از عناصر سنتي و مدرن روح جديدی بخشيد که ترکيبات سبک منحصر به فرد او در نقاشي هستند .برخي از
تواناييهای او خالقيت فوقالعاده ،نقوش متحرک ،خلق فضایهای گرد و منحني ،خطوط نرم و قدرتمند و خلق رنگهای
مواج هستند .آثار او از شعر کالسيک ،ادبيات فارسي ،قرآن ،کتابهای مقدس مسيحيان و يهوديان و همچنين تخيل عميق
خود او تأثير گرفته است .زن در آثار فرشچيان نقطة تمرکز و مرکز ثقل نقاشي است که از اهميت ويژهای برخوردار است.
فرشچيان در تصويرسازی از داستان شيرين و فرهاد صحنهای را به تصوير ميکشد که فرهاد ،شيرين و اسبش را بلند ميکند
و به اين صحنه از داستان بسنده ميکند.
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تصوير  -6عشق(شيرين و فرهاد) ،محمود فرشچيان ،ابعاد اثر 75 :در  ،1344 ،55موزه مجلس شورای اسالمي ()https://wisgoon.com/pin/8820831

فرشچيان در جواني ( )1344به تصويرگری اين داستان عاشقانه ميپردازد (تصوير  )6و با تمرکز به صحنه عاشقانة فرهاد
و بر دوش گرفتن شيرين و اسبش اين صحنه را در نگارههايش جاودانه ميکند .انتخاب موضوع از سوی فرشچيان و انتخاب
دو سمت مثلث عشقي با تاکيد بر فرهاد ،نکتة قابلِ مالحظه در انتخاب خردهروايتِ اين تصويرسازی است .تاکيد بر شيرين
و فرهاد در تصوير و اشغال نيمة صفحه برای هر کدام در کادر انتخابي نشان ميدهد اين دو به يک اندازه مورد توجه و تاکيد
نگارگر بوده است .اين اثر جزو عاشقانههای فرشچيان است و يکي از دغدغههای اين هنرمند در نگارههايش عشق و مضمون
عشق است.
اين اثر عالوهبر طب قة عاشقانه ،در موضوعات و مضامينِ غنايي ،اجتماعي ،تاريخي و ادبي نيز جای ميگيرد .رنگهای شاد
و درخشان ،سبزه و گل ها ،دو درخت سروِ سمت راستِ اثر که نماد و جلوه ای از آزادی و عشق راستيناند به همراهِ
ترکيببندی مدور ،جواني ،طراوت و بهار را نويد ميدهند .رنگ و خط اين اثر متعادل ،متنوع و هماهنگ است که از اصول
کيفي حاکم در هنر تجسمي است .دو سرو سمت راست پيشزمينة اثر و دو سرو سمت چپ پسزمينة اثر عالوهبر تاکيد بر
سنتهای تصويری نگارگری ايراني ،استعارهای از زوجيت و دلبستگي و معاشقهاند که بر هماهنگي صوری و معنايي اثر
ميافزايد( .رضائي نبرد)140 :1396 ،
در اين تصوير اسب برعکس اکثر نقاشيهای فرشچيان که پر شور و در تکاپوست ،بهخاطرِ وفاداری به متن موردنظر
فرشچيان زخمي و با چشماني بسته تصوير شده که ميتواند نشانهای از عشق در حال نزار اين دو دلداده باشد و رنگ سفيد
اسب نمادی از پاکي عشق آن ها است .دو سوم باالی کادر به شيرين و اسبش اختصاص داده شده و شيرين در راس مثلثي
قرار دارد که فرهاد قاعدۀ آن است؛ اين اثر با نام عشق نشانة تاکيد فرشچيان بر مفهوم عشق و نه بر عاشق و معشوق است و
اسب را به نشانة اين عشقِ پاک در ميانة کادر ،ولي بسيار رنجور قرار داده است.
تصويرسازی از صحنة فرهاد و بلند کردن شيرين همراه اسبش بسيار مورد توجه است و نگارگران معاصر ديگری چون
حسين بهزاد نيز اين صحنه را تصوير کردهاند.
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"خسرو و شیرین" در سینما
استفاده از نام اين اسطورهها در هنر نمايشي بهعنوان عاشق بسيار استفاده شده است .در سريال «شهرزاد» ساختة حسن
فتحي برای نام شخصيتها از شيرين و فرهاد استفاده شده است .کيارستمي بهطورِمستقيم از اين روايت در داستان فيلم خود
استفاده کرده است" .شيرين" و عباس کيارستمي :عباس کيارستمي در فيلم شيرين برداشتي آزاد از کتاب خسرو و شيرين
فريده گلبو و بازنويسي محمد رحمانيان دارد .اين فيلم در سال  2008( 1387ميالدی) ساخته شد.
ابتدای داستان با عزاداری شيرين بر جنازه خسرو شروع ميشود و صدای گويندۀ زن با گفتگوهای شيرين شنيده ميشود.
در تصوير هنرپيشگان زن ايراني را ميبينيم که به ديدن فيلم مشغول هستند و در طول نمايش فيلم ما شاهد عکسالعملشان
نسبت به صحنههای داستان با روايت شيرين هستيم.
با اين جمله آغاز ميکند« :ميبيني چه تلخ شد شيرينت ،گناه شيرين نيست مرد من ،اين جهان تلخ شده» و ادامه روايت از
جايي است که شيرين تصوير خسرو را ميبيند و بر او عاشق مي شود .در ابتدا خسرو در صداگذاری غايب است و روايت
شيرين را مي شنويم .ولي در نيمة داستان خسرو هم در اين روايت گفتگوهايي دارد .در حين شنيدن اين داستان ما تصويری
از داستان اصلي يعني خسرو و شيرين نداريم ولي عکسالعمل و تصوير زنان را در حين ديدن داستان ميبينيم .چهرۀ
هنرپيشگان زن در قسمتهای مختلف با اتفاقات داستان تغيير ميکند و عکسالعمل متفاوت زنان را در غم ،شادی و صحنههای
جنگ مي توان ديد .مرگ مهين بانو و رفتن شيرين به ايران پس از مرگ مريم و روايت آشنای شيرين و فرهاد و عشق او به
شيرين ،کوهکني فرهاد و عشق او ،داستان رفتن شيرين به کوه و ماجرای ناخوشي اسبِ شيرين بهطورِکامل روايت ميشود و
روايتي اصلي در آن است .پس از آن روايت مرگ فرهاد با حيلة خسرو ،وصال خسرو و شيرين ،مرگ خسرو و شيرويه و
عشق او به شيرين روايت ميشود که شيرين داستان را اينگونه پايان ميدهد:
و حاال اينجايم من ،خسرو و شما خواهران عزادارم به جنازه خسرو نگاه ميکنيد و اشک ميريزيد و به قصة من گوش
ميکنيد .اشک ميريزد .من از پس پردۀ اشکها به شما خيره ميشوم .اين اشکها برای من است شيرين .شيريني که در وجود
هر يک از شما نهفته .شيريني که از زندگياش نه نصيبي ديد ،نه خيری ديد .عاشق شد و هيچکس خريدار عشق او نشد .تنها
بود و هيچکس تنهايياش را باور نکرد و فقط وقتي که ميميرد ،همه به ياد دخترکي ميافتند که عاشق باران و آفتاب بود و
رنگين کماني که در چشمانش حلقه بست و قطرههای اشکي که به هفت رنگ درميآمدند .خستهام ،خستهام خواهران غمگين
من و تنها يک دشنة کوچک خستگي اين همه سال را از تنم بيرون ميکند.
فیلم سینمایی مرگ شیرین
اين فيلم با حضور  113بازيگر زن ايراني و ژوليت بينوش بازيگر فيلم آبي از سهگانة سفيد -آبي -قرمز شکلوفسکي ديده
ميشود و عکس العمل اين زنان در قبال ديدن زندگي شيرين چيزی است که بيننده عالوه بر گفتگوها درک ميکند و در اين
بين از همة گروههای سنيِ بازيگران در اين تعامل استفاده ميشود.
در اين متن معاصر از اسطوره شيرين با نام شيرين به تنهايي در روايت شيرين از خمسه نظامي استفاده شده است .فيلم
فقط با نور بر صورت هنرپيشگان تماشاگر و صدای نمايش به ما نشان داده ميشود و در ميانة فيلم فقط عکسالعمل بينندگان
به صحنههای نمايش اهميت دارد .فيلم با تاکيد بر زن به عنوان کنشگری تنها در سراسر فيلم و عکسالعمل متفاوت بينندگان
زن ،ما را به نقش زن و تاکيد بر شيرين نزديک ميکند.
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"شهرزاد" مجموعهای نمايشي است که فصل اول در سال  1394و تا سال  1397فصل سومش پايان يافت .کارگردان و
نويسنده اين سريال حسن فتحي داستان اين سريال را از زمان کودتای  28مرداد به بعد انتخاب ميکند .داستان شهرزاد بيشتر
مضموني رمانتيک دارد و ميتوان آن را ملودرامي عشقي-جنايي تعريف کرد( .سريال شهرزاد)1397 ،
"شهرزاد" در اين روايت دختر يکي از نوچههای "بزرگ آقا" يکي از افراد با نفوذ در حکومت است که در شرايط بستة
آن روزها ،اجازه پيدا کرده درس بخواند و دکتر شود .او سالها عاشق فرهاد پسر نزديکترين دوست پدرش است و برای
رسيدن به او حاضر است هر کاری بکند .قصة عشق شهرزاد به فرهاد از روز کودتای  28مرداد  1332وارد مرحلة جديدی
ميشود .فرهاد به داليلي جانش را مديون بزرگ آقا ميشود .بزرگ آقا شهرزاد را تهديد ميکند که يا فرهاد را به ميدان تيرباران
مي فرستد يا مجبور است با دامادش ازدواج کند .شهرزاد برای زندهماندن فرهاد ،از او ميگذرد و تن به اين ازدواج ناخواسته
ميدهد .در اين ميان روايت شهرزاد شکل مي گيرد و قباد ،داماد و برادرزادۀ الابالي بزرگ آقا ،با عشق شهرزاد به دنيای انسانها
قدم ميگذارد و شهرزاد با تعريف داستانهای هزار و يکشب و نوع رفتار خود ،دلِ پر از کينة قباد را با دنيای عشق و دوستي
آشنا ميکند ،ولي همسر اولش با نام شيرين شروع به ناسازگاری ميکند و مجبور به طالق شهرزاد با يک فرزند ميشود.
شهرزاد سرخورده از رفتارش و قباد نااميد و فرهاد ،عاشق اولِ شهرزاد در نقش تاريخي خود ،عاشق ناکام به ساخت اتفاقات
پس از اين ميپردازند .فرهاد عاشق زني سياسي ميشود که در آخر ميميرد و ناکام ميشود ،شهرزاد به وصال فرهاد ميرسد،
ولي فرهاد آن انسان قبلي نيست و قباد هم سر ناسازگاری دارد .در پايان با مرگ قباد و فراریشدن فرهاد بهخاطرِ مسائل
سياسي روز شهرزاد تنها با کودکش به مسير خود ادامه ميدهد.
زن در اين روايت با قدرت سعي در انجام کارها و به کنترلدرآوردن زندگياش دارد .او که برعکس خانوادهاش قصد دارد
از زندگي منفعل دست بردارد ،در ابتدا برای ازدواج با فرهاد از خانه فرار ميکند .ولي درنهايت ناگزير از قبول سرنوشت و
قبولِ قدرت دستِ باال ميشود .او پس از ازدواج با قباد سعي ميکند او را به مرد ايدهآل خود تبديل کند ،ولي سرنوشت و
گذشته به او ياری نميدهد و درنهايتِ همة تالشها مردها به دنبال خواستههايشان ميروند و زن تنها به جا ميماند و هر
کدام از انسانها تنها در تقدير خود به جا ميمانند.
استفاد از نام در روايت فتحي جای خاص خود را دارد؛ نام شيرين عاشقي خستگيناپذير و فرهاد عاشقي دلخسته ،عاشقاني
که درنهايت ناکام هستند و شهرزاد ،زني فعال در بهدستگرفتن سرنوشت که در اين روايت سرنوشت را در کنترل خود
درميآورد اما درنهايت تنهايي را بهدست ميآورد و مرد ناچار او را ترک ميکند.
خسرو و شیرینِ ادبیات داستانیِ معاصر
در ادبيات داستاني اين داستان را چه در استفاده از نام شخصيتها و چه در استفاده از مضمون و روايت داستان بسيار به
کار بردهاند .بازنويسي اين داستان ،گاه بهصورتِ بازآفريني و گاه بهصورتِ برگردان به نثر در دو گروه سني بزرگسال و کودک
و نوجوان اتفاق ميافتد.
پیکر فرهاد عباس معروفی :عباس معروفي داستان "پيکر فرهاد" را از نگاه و زاوية ديد زن اثيری صادق هدايت در داستان
بلندِ "بوف کور" روايت ميکند .پيکر فرهاد ،داستان زن روی قلمدان داستان "بوف کور" صادق هدايت است .زنِ داستانِ
معروفي بي پناه و سرخورده از مرداني است که قصد دارد به آنان پناه بياورد ولي خود در جستوجوی پناهگاهي هستند؛ به
دنبال آنکه به زهدان مادر برگردند و اينگونه پي کر فرهاد بردوش در سفر است ،سفری تاريخي از اساطير و تاريخ تا دورۀ
معاصر.
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تصوير  -7پيکر فرهاد ،عباس معروفي ،تهران ،ققنوس)https://fidibo.com/book/1242(1381 :

در داستان بوف کور راوی مردی است سرخورده از زن و خيانت همسر؛ ابتدا با زن اثيری روبهرو ميشود پس از مدتي
کوتاه زن ميميرد و شروع به فساد ميکند .راوی مرد ،زن را قطعهقطعه ميکند و با خود ميبرد تا آن را دفن کند .مرد قوزی،
پيرمرد خنزپنزری ،زن لکاته و زن اثيری چند وجه دو طرف رابطة زن و مرد را نشان ميدهد .مرد در نگاهش به زن ،زن را از
چند وجه؛ مادر ،معشوق نگاری در تصوير قلمدان تا زن اثيری و زن لکاته پيش ميبرد .اين بار در داستان معروفي از نگاه زني
که در تصوير قلمدان ديده ميشود به رابطة زن و مرد پرداخته ميشود.
او در ابتدای داستان به معرفي خود ميپردازد.
«لباس سياه و بلندی به تن داشتم با چينهای مورب مثل خطوط مينياتور ،و آن پيرمرد قوزی ،عبايي به دوش داشت و
مشامه ای دور سرش بسته بود ،شبيه جوکيان هندی و پاهاش را در هم گره انداخته بود و جوری قوز کرده بود که نقاش زياد
معطل نکند ،انگشت سبابه دست چپش را به حالت حيرت به لب گذاشته بود و به زمين خيره مانده بود .و حاال خيره بود .من
با گل نيلوفر کبودی به طرفش خم شده بودم و نقاش داشت زيرِ سايه ديوارِ آن خانة قديمي تصوير ما را روی قلمدان
ميکشيد( ».معروفي)6 :1381 ،
راوی ،زنِ روی پردۀ نقاشي و روی قلمدانهايي است که دستبهدست از اين قلمدان به آن قلمدان تصوير ميشود و زن
اسيرِ پيرمردِ قوزی ،داخلِ نقاشي چشمانتظار مردی است تا بيايد و به او عشق بورزد.
«پنجره ای نبود ،چشمي نبود ،درخت سروی بود ،جوی آبي بود ،پيرمرد قوزی بود و من بودم .حتي گل نيلوفر را هم آب
برده بود .به هر طرف نگاه ميکردم زمينهای ترکخورده و تشنهای ميديدم که نشاني از زندگي يا ردهپای انساني در آن به
چشم نميخورد .کاش يک نفر از پشت پنجره مرا نگاه ميکرد .و آيا اين آرزويي محال بود؟» (معروفي)12 :1381 ،
و در اين ميان ،بين زن تصوير و نقاش عشق ايجاد ميشود .در تصاوير پياپي که در داستان ميآيد زن در هيئتها و دورههای
تاريخي مختلف ديده ميشود که در پي عشق است و مرد نميتواند او را حمايت کند و اين زن است که پيکر او را بر دوش
ميکشد.
و در اين رابطه راوی زن ميگويد « :چرا عاقبت عشق ،همه نکبت و ويراني و بدبختي است؟ به کجا بايد پناه ميبردم ،به
کي ميگفتم؟ من که کسي را نداشتم( ».همان)32 :
او ابتدا زني اسطورهای و تاريخي است و با نقش زني که دختر پادشاه است ظاهر ميشود ،پسرکي خياط او را ميخواهد
و بعد جنگ اتفاق ميافتد؛ پادشاه پدر و خواستگار او را تنها ميگذارند و او از سر بيپناهي از دست سه سرباز فرار ميکند و
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به پردۀ نقاشي پناه ميبرد .در دورههای بعدی هم همينطور بيپناه در مدل نقاشي و نقاشي بودن سرگردان است .او در دوره
معاصر با بلوز قرمز و دامن مشکي مدل نقاشي نقاش ميشود به کافة فردوسي ميرود و در جايي در دورۀ معاصرتر با مانتوی
مشکي و روسری ماشيرنگ همراه نقاش ميشود و در اين تغيير و نوزايي در قالبهای متعدد ميگويد« :شايد همه چيز
برميگشت به همين واقعيت تلخ که قوزیها ترياکي بودند و ما قلمدانيها همه عرقخور .اما ديری نپاييد که ما هم تزريقي
شديم ،به هروئين و مرفين روی آورديم و تباه شديم ( ».معروفي)36 :1381 ،
و در ا ين دگرديسيِ زن از نقشِ قلمدان تا دورۀ معاصر ،زنِ معتاد به هروئين در توالتي توسط شاعری گير کشيده ميشود
و اينبار زن با تزريق آمپولي آلوده شاعرِ عاشق را به کزاز مبتال ميکند و شاعر ميميرد.
زن در ميانة داستان ،شيرين خوانده ميشود و در پايان برعکس تصوير نظا مي از شيرين و فرهاد که فرهاد بدن نيمهجان
شيرين را بر دوش به پايين کوه ميبرد ،تصوير فرهاد تغيير مييابد .تصوير فرهاد در دورۀ معاصر اينگونه توصيف ميشود:
« به کنار پرده نقاشي رفتيد .نگاهي به صخره انداختيد که فرهاد تيشه را بر فرق خود کوفته بود و با صورت روی صخره فرود
آمده بود ،با موهای پريشان و آرام خفته بود؟» (همان)123 :
نقاش در پايان تصميم به خودکشي ميگيرد ولي نهتنها نميميرد بلکه فلج زنده ميماند .وبال زنِ مدل نقاشِ خود ميشود.
او در داستانش وقتي دختری با دو عصا زير بغل به تصوير بيستون خيره است؛ ميگويد« :تو هم در داستانت فرهاد را نکش.
فرهاد در ادبيات فارسي چهره بسيار شيريني دارد .بسيار محبوب است .نماد عشق است .هرگز از قول هيچکس به فرهاد نگو
برو بمير( ».همان)124:
برعکس داستانِ هدايت که جنازۀ زن بر دوش مرد است و مرد آن را پارهپاره ميکند و با خود ميبرد ،زنِ داستان پيکرِ
فرهاد با جنازۀ مرد در چمدانش در قطاری درحالِ سفر است و او در اين سفر و تکرار در تاريخ باز انگار به دنيا ميآيد و
پايان داستان اينگونه است.
« آن وقت يک موج تند از تنم باال رفت همة آن بوی مشمئزکننده داشت .همه چيز را از يادم بردم .صداهای تازهای آمد.
عدهای ميخنديدند ،عدهای کف ميزدند ،زني ناله مي کرد .و آيا آن زن من بودم؟ دختر است؟ کسي چمدان را از باالی سرم
برميداشت و به سرعت دور ميشد .آيا ديگر جنازهای بر دوشم نبود؟ دست به يقهام بردم ،الی پستانهايم را گشتم ،هيچ
کليدی نبود .سگها در دوردست پارس ميکردند و پيرمردی قوزی کنار جوی آبي ،زير يک درخت سرو ،انگشت حيرت به
دهان برده بود و زيرچشمي انتظار مرا ميکشيد تا گل نيلوفری بچينم و به او تعارف کنم .اين غمانگيز نيست؟"(همان)139 ،
معروفي شروع و پايان داستانش را بين پائيز  72تا پائيز  73مي داند .او در ادامة داستان صحبتي با خوانندگان خود دارد و
از اين کابوس و اين دگرديسي زنان و اينهمانيِ داستانش با خسرو و شيرين نظامي و همينطور بوفکور صادق هدايت و از
نگاهش به زن اساطيری که االن حتي با تغيير جامعه هنوز دربند و ناگزير از سرنوشتي محتوم است ،مينويسد.
او بعد از اشارهاش به خواندن کتاب "آشنايي با صادق هدايت" تاليف م .ف .فرزانه ميگويد« :شبي در اوايل پاييز 72
درحاليکه مشغول نوشتن رمان ديگری بودم ،ناگهان حسوحالم تغيير کرد .قلبم فشرده شد و هرچه پرپر زدم که از آن بحران
خالص شوم ،نشد .به حالت تسلي م ،رمان قبلي را جمع کردم .کاغذِ تازه روی ميز گذاشتم ،جوهر خودنويسم را پر کردم و
نوشتم و يکسال و خردهای طول کشيد و من هر شب ساعتها پشت ميز مينشستم تا شيرۀ جانم کشيده شود».
"...تجربه در لحن بوف کور و گردش در نقاشي قلمدان يک جنون بود .جنوني که آهستهآهسته روحم را ميجويد .زنِ
بوف کور حاال به حرف آمده بود و در خواب و بيداری دست از سرم برنميداشت( ".معروفي ،ص)142
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او در ادامه اشاره ميکند به ارتباطي که بين هدايت و نظامي پيدا ميکند و خود او هم وجود اين ارتباط را متوجه نيست و
ميگويد« :ارتباطي که هرگز شکل عيني نيافت ،فقط در ناخودآگاهم موج ميخورد ولي هرچه فکر ميکردم نميتوانستم آن
را تعريف کنم( ».معروفي ،ص ) 142و اين ناخودآگاه و اين نگاه به عشق از سوی دو مردی که از عشق نه با خيال عارفانه و
معشوق خيالي بلکه با نگاهي زميني به عشق و زن پرداخته بودند و اينهماني اين دو فرد؛ نظامي و هدايت در معروفي خود
را اينگونه به نمايش ميگذارد .معروفي اين کتاب را در سال  1373يعني زماني که هنوز در ايران بود و به آلمان مهاجرت
نکرده بود ،نوشته است .در پايانِ همة کشمکشهای داستانِ پيکر فرهاد زن و مردِ داستان تنها هستند و زن در رهايي از مرد
به تنهايي ميرسد.
نتیجه گیری
حرکت جامعه از سنتي به مدرن در دهههای  40و  50شمسي و پس از آن ،جداسازی زن و مرد بهخاطر تحوالت اجتماعي،
ورود زنان به اجتماع در اثر شرايط ايجاد شده باعث شد زن از نقش سنتي خود خارج شود و به استقالل و درنهايت فرديت
دس ت يابد .فرديتي که تنهايي را برای هر دو طرف عشق در يک روايت عاشقانه به ارمغان آورد.
انسان در هر سني به الگوهايي برای همانندسازی و جامعهپذيری نيازمند است .عشق ،به دنبال اين نياز در ساختارهايي از
اسطوره های باقيمانده در جامعه کنوني و رو به مدرن و در فرهنگ اي راني و هنر و ادبيات ،با تغيير و دگرديسي سعي به
زندهنگه داشتن خود در بستر جامعه دارد .و با اين ظهور خود در هنر و ادبيات بر جامعه نيز تاثير ميگذارد .ديدگاهِ هنرمندان
رسانه هایِ مختلف از روايت عاشقانة خسرو و شيرين؛ گاه با پرداخت داستاني ،گاه بزرگنمايي يک خردهروايت يا يک نام
شکل گرفته است که متاثر از الگوواره و پارادايم حاکم بر فرهنگ معاصرِ ايران از مقولة عشق است.
در آثار"فرهاد" اثر پرويز تناولي؛ "پيکر فرهاد" اثر عباس معروفي و "شيرين" اثر عباس کيارستمي ،استفاده از اسطورهها
گاه در بستری مدرن شکلگرفته و در ساختار مدرن ،فرديتِ انسان اهميت پيدا کرده و با رويکردی آزاد در روابط انسانها و
عشق ،اسطوره به ساختار جديدی از خود رسيده است و عشق را در تعريف ويژۀ خود ارائه ميدهد .در اين ساختار اسطورۀ
عشق (مرد يا زن) با رسيدن به درک ويژۀ خود از عشق و محيط اطراف به استقالل رسيده و درنهايتِ اين استقالل و غلبه بر
ترس ،به تنهايي ميرسد .معروفي تاکيد بر انفعال فرهاد ،مردِ عاشق و کنشگر بودن زن در عشق و درنهايت سرخوردگي و
تنهايي هر دو را مي نماياند؛ کيارستمي با بيان عشق شيرين و روايت آن برای زنان در فيلم به اهميت شيرين ،زني تنها و فعال
تاکيد دارد؛ و تناولي بر تنهايي و ناکامي عاشق تاکيد مي کند.
در برخي آثار ،روايت عاشقانه در اسطوره به فراموشي سپرده شده و به اسطوره با رويکردی سياسي و اجتماعي برای بيان
عقايد اجتماعي و سياسي نويسنده پرداخته مي شود.
حسن فتحي در سريال شهرزاد با استفاده از نامهای اسطورهای؛ شيرين و فرهاد ،نام شيرين عاشقي خستگيناپذير ،فرهاد
عاشقي دل خسته و عاشقاني که در نهايت ناکام هستند را نشان مي دهد و فرشچيان اهميت به شيرين و فرهاد و خردهروايتِ
به دوش کشيدن شيرين و اسبش در کوه توسط فرهاد را نشان داده و برای نشان دادن اين عشق ،به عاشق و معشوق به يک
اندازه اهميت داده و اسب را به عنوان نماد عشق بين اين دو رنجور و بيمار نشان داده است.
منابع:
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