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چكیده:

اسطوره هاي زنانه در ادبيات و هنر ايراني حضوري كم رنگ دارد كه بيانگر گذشته اي تك صداست. امروزه، در جهان 

چند صدايي معاصر و با حضور زنان، اسطوره هاي زنانه اهميت يافته  و بخش قابل توجهي از هنر و ادبيات را به خود اختصاص 

داده اند. يكي از مهم ترين اين اسطوره ها در ادبيات و هنر ايراني اسطوره »شيرين« است كه به تنهايي و يا گاه با خسرو و فرهاد 

سه گانه اي را شكل مي دهند كه موضوع آفرينش آثار متعدد ادبي و هنري در حوزه های گوناگون بوده اند. بازتاب تفاوت در 

سليقه های مولفان، گرايش ها و كشش های فرهنگی در هر زمان را مي توان در آن جست.  اين مقاله تجلي شخصيت اسطوره اي 

شيرين در برخي از حوزه هاي هنر معاصر را در رويكرد گفتمان اسطوره اي مورد مطالعه قرار مي دهد. اين ترجمه هاي بينانشانه اي 

يعني انتقال روايت كالمي به روايت هاي نمايشي و موسيقايي نيازمند تحليل بينامتني و بيش متني خواهد بود. پرسش اصلي اين 

است كه چه شرايط و عواملي موجب بازآفريني اسطورة شيرين در هنر معاصر ايراني گرديده  است؟ چه دگرگوني هايي در ترجمة 

بينانشانه اي از نظام كالمي به نظام هاي ديگر رخ داده است؟ لذا ابتدا به حضور شيرين در ادبيات ايراني پرداخته خواهد شد و 

سپس تصوير اين شخصيت در تئاتر، سينما و موسيقي مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 
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الف. شیرین در ادبیات 
پیشامعاصر ایران

نقش نظامي در طرح داستان شیرین چنان مهم است که مي توان 
تاریخ داستان هاي مربوط به شیرین همچون خسرو شیرین و فرهاد 
و شیرین را به چهار مقطع پیش از نظامي، نظامي، پس از نظامي و 
معاصر تقسیم کرد. علت این تقسیم بندي رجوع متفاوت هنرمندان و 
ادیبان به این داستان در این چهار مرحله است. البته تاکید و تمرکز 
ما پس از گذری کوتاه بر مراحل سه گانة نخست تاکید بر مرحله 

چهارم به ویژه در هنر معاصر ایران است.   

1.پیش از نظامي: فردوسي و جنین شناسی یك  اسطوره
مهم ترین اثري که پیش از سرودة نظامي دربارة شیرین باقي 
مانده، شاهنامه است. فردوسي بر خالف نظامي هیچ فصل مستقلي 
را به داستان خسرو و شیرین اختصاص نمي دهد، بلکه به عنوان 
بخشي از روایت خسرو با عنوان »گفتار اندر داستان خسرو و 
شیرین« به این موضوع مي پردازد. نزد فردوسي، شیرین زني از 
طبقات پایین جامعه اما دانا، زیبا و دلدادة خسرو است و از این جهت 
یکي از مهم ترین و بزرگ ترین زنان شاهنامه تلقي مي شود. سعید 
حمیدیان دربارة شیرین در شاهنامه مي نویسد: »با صالبت ترین زن 
در دورة تاریخي گونه و نمونة اعالي زناني است که شوهر را چون 
موم در دست خود دارند و او را به هر شکلي که اراده کنند در 
مي آورند. چهرة او در شاهنامه حتي از خسرو و شیرین نظامي نیز 

داستان شیرین که همواره با نام خسرو یا فرهاد در ادبیات و 
روایت هاي اسطوره اي و عاشقانة فارسي و نیز در هنر ایراني مطرح 
مي شود، یکي از داستان هاي دلکش و خیال انگیز اسطوره اي - تغزلي 
فرهنگ ایراني به شمار مي آید- که جایگاه ویژه اي را در جامعة ایراني 
به خود اختصاص داده است. چنان که بدون داستان شیرین به ویژه 
در روایت نظامي ادبیات تغزلي و بزمی داستان منظوم و عاشقانة 
فارسي ناقص به نظر مي رسید. به سخن دقیق تر، شخصیت شیرین 
و ویژگي هاي آن موجب شده است تا جنس زن بتواند در ادبیات و 
فرهنگ ایراني حضوري دگرگون و تا حد زیادي مستقل پیدا کند و با 

هویت زنانه خویش بروز نماید. 
  در اینجا کوشش مي شود تا ضمن نگاهي گذرا بر چگونگي 
تکوین و پیدایش این داستان در دو حوزة ادبیات و هنر، بر چرایي 
حضور گستردة این شخصیت زن اسطوره اي در گونه هاي هنر 
معاصر ایراني تاکید شود. به عبارت دیگر، هدف اصلي این نوشتار 
جستجوي تصویر شیرین در هنر و ادبیات ایران و به خصوص 
مطالعة حضور گستردة این شخصیت در دورة معاصر به ویژه 
در هنر آن است. براي این منظور نخست به پیدایش و گسترش 

این داستان در ادبیات فارسي وپس از آن به حضور شخصیت 
شیرین در هنر ایراني از گذشته تاکنون پرداخته می شود و چرایي 

این حضور گسترده مورد مداقه قرار می گیرد.
براي چنین مطالعه اي ابتدا در دو قسمت اول و دوم از روش 
بیش متنیت توصیفي1 استفاده مي شود تا چگونگي برگرفتگي ها2 و 
دگرگوني هاي 3 صورت گرفته در داستان های مرتبط با شیرین 
روش  از  پایاني  و  سوم  قسمت  در  گردند.  معرفي  و  مشخص 
تحلیل گفتمان اسطوره اي 4 استفاده مي شود تا این حضور گسترده 

جستجو و معلوم گردد.
روایت شناسانة  بررسي  اینجا  در  اصلي  موضوع  بنابراین، 
داستان خسرو و شیرین نیست بلکه مطالعة گستره، چگونگي و 
دالیل حضور شیرین در هنر معاصر است. بر این اساس نوشتار 
حاضر با یك نگاه شاخه اي و نشانه اي از یك سو با ادبیات و از 
سوي دیگر با دیگر هنرها مرتبط است که این خود موجب طرح 
بحثي بینانشانه اي5 مي شود. همچنین با یك نگاه زماني از یك سو به 
گذشته و از سوي دیگر به حال مربوط مي شود که مباحث مربوط 

به درزماني و بینازماني را نیز طرح مي کند. 

مقدمه

استوارتر ترسیم شده است« )حمیدیان، 1372، 215(. این صالبت در 
شاهنامه گاهي تا حد حسادت و از میان برداشتن مریم زن رومي 
خسرو نیز پیش مي رود ولي نظامي با صراحت به قتل مریم به 
دست شیرین نمی پردازد. بنابراین در روایت فردوسي که سرشت 
حماسي دارد، برتري و عظمت به خسرو داده مي شود و برعکس 
شیرین دختري از طبقات پایین جامعه است که رابطه  اش با خسرو 
مبني بر کامجویي و هوسراني است و هم نشیني با خسرو دلیل 

مشروعیت وي براي ازدواج با خسرو بیان مي شود.  
دربارة سابقه و پیشینة داستان خسرو و شیرین یادآوری این 
نکته ضروری است که داستان ها و روایت های فردوسي همگي نزد 
پیشینیان سابقه و گذشته اي داشته است بنابراین داستان خسرو و 
شیرین نیز داراي پیشینه اي قبل از زمان و پیشینة سرایش شاهنامه 
دارد. این داستان از جمله داستان هاي اواخر عهد ساساني است که 
در کتاب هایي چون ''المحاسن'' و ''االضداد جاحظ'' و ''غرر اخبار 
ملوك الفرس'' ثعالبي و ''تاریخ بلعمي'' آمده است. دراین روایت ها 
شیرین کنیزکي ارمني در عهد هرمز معرفي شده که خسرو با او نرد 
عشق مي بازد و بعدها از زنان مشهور حرمسراي خسرو مي شود. 

2. اسطورة شیرین نزد نظامي )قرن ششم و هفتم(: 
تولد یك اسطوره

مهم ترین و معروف ترین داستان مربوط به شیرین را نظامي 
گنجوي )608- 537( در قرن ششم هجري در 6500 بیت و در بحر 
» هزج مسدس مقصور محذوف« سروده که به عنوان یك الگوي 
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کم نظیر بر ادبیات پس از خود تاثیرگذارده است. به همین دلیل، 
خسرو و شیرین نظامي را مي توان یك »اسطوره متن« تلقي نمود که 
کتاب هاي دیگري از آن به عنوان اسطوره و الگو استفاده نموده و 
برگرفتگي های متنوعی از آن انجام شده است. یکي از دالیل اهمیت 
شیرین به عنوان یك زن اسطوره اي، حضور نام وي در داستان هاي 
گوناگون به ویژه خسرو و شیرین نظامي گنجوي است. روایت 
نظامي از داستان خسرو و شیرین به دالیلي با روایت فردوسي 
متفاوت است که در اینجا فرصت بررسي آنها میسر نمي باشد. با 
این حال یادآوري این نکته نیز ضروري است که نظامي،  منظومة 
خسرو و شیرین را به پاس عشق و عالقة خود به همسر نخستینش 
آفاق و قدرداني از پایداري او در عشق سروده است. البته در این راه 
بخش حماسي و واقعیت تاریخي قصه را نیز فراموش نکرده است. 
نظامی خود در همسان پنداري شیرین و همسرش آفاق مي سراید:

سبکرو چون بت قبچاق من بود
                                                گمان افتاد خود کافاق من بود

شیرین  و  خسرو  منظومة  در  نظامي  غایي  هدف  بنابراین   
شخصیت بخشیدن به زن )در این داستان آفاق( است. در این اثر، 
همه جا سخن از شجاعت شیرین است، زنی که در برابر سنت هاي 
پوسیده و تهي قد علم مي کند و درپی هویت واقعي و از دست رفتة 

خویش است )زرین کوب، 1386، 162(.

ویژگي هاي اسطوره اي شیرین نزد نظامي

شخصیت هاي  جدایي ناپذیر  تقریباً  ویژگي هاي  از  یکي 
اسطوره اي زن، زیبایي )خوش چهرگي و خوش اندامي( او است 
که شاعران ایرانی به ویژه نظامي این ویژگی را به خصوص در 
مورد شیرین به صورت گسترده و خاص به تصویر درآورده اند. 
در منظومة نظامي شیرین شاهزاده خانمی است زیبا رو، بلندباال و 
بلند گیسو، افسونگر و دارای تمام ویژگي هاي یك معشوق ادبي. 
او نیز به اندازة خسرو اهل تفریح و دوستدار شکار است. شیرین 
در خسرو و شیرین نظامي برخالف بیشتر شخصیت هاي زنانة 
روایت هاي اسطوره اي فرهنگ هاي باستاني یك اسطورة زن فعال 
و عملگراست که خود را زنداني خانه و زندگي روزمره نمي کند 
بلکه به دنبال اهداف خود مي رود. به همین دلیل است که هنگامي 
که شاپور ویژگي هاي خسرو را نزد شیرین مي ستاید، شیرین به 
وي دل مي بازد براي دیدار خسرو رنج سفر را بر خود هموار 
مي کند و به دیدار وي به سوي سرزمینی دیگر مي شتابد. نخستین 
دیدار آن دو در میان راه، جایي است که خسرو به سوی شیرین و 
شیرین به طرف خسرو در حرکت بوده است. این مالقات نمادین 
که به دالیل گوناگون یکي از صحنه هاي دلکش براي ادبا و به ویژه 
هنرمندان به خصوص هنرمندان تجسمي محسوب مي شود، بیانگر 
حرکت و پویایي شیرین براي رسیدن به مقصود خود است. در 

ادبیات فارسي کمتر معشوقي همانند او اهل عمل است. وي در 
عین سرکشي، بسیار خویشتن دار است و اجازة هر رفتاري را به 
خسرو نمي دهد. نظامي لحظه به لحظه شخصیت او را جلو مي برد 
و براي نخستین بار درتاریخ فرهنگ ایراني زني را خلق مي کند که 
از لحاظ شخصیت دروني، بر پادشاه تفوق و برتري دارد. وی زني 
اهل تدبیر و تعقل و سنت شکن است که رسم ها را نادیده مي گیرد 
و با عمل و شرم و وفاداري به آنچه مي خواهد مي رسد. بنابراین 
گاه به وجدان مالمتگر شاه تبدیل شده و در اوج لحظه هاي غرور 
و قدرت او را ملزم به تأمل و اندیشه در کار جهان مي کند. خواننده 
در پایان داستان درمی یابد که شیرین از شاه خودخواه و هوسران، 

مردي با فرهنگ و دانش پذیر ساخته است. 
مناعت و گذشت از دیگر ویژگي هاي شیرین است به گونه ای که 
بخاطر عالقه و عشق خود وضعیت نخستین یعني رفاه، آسایش و 
قدرت موعود را رها مي کند و از همة  آنها براي رسیدن به مطلوب 
خویش مي گذرد. شیرین همچنین از عفیف ترین و پاکدامن ترین 
وي  است.  فارسي  ادبیات  در  اسطوره اي  زن  شخصیت هاي 
علي رغم عالقه و عشقي که به خسرو دارد، همواره در مقابل 
تمایل نامشروع او از خود مقاومت نشان مي دهد تا بدان جا که 
بارها بین آن دو کدورت شدید و جدایی پیش مي آید. نمادین ترین 
و مشخص ترین صحنة  وفاداري و عالقة شیرین را مي توان در 
چگونگي مرگش مشاهده نمود. شیرین در پایان داستان نظامي 
چهرة یك قهرمان را نیز به خود مي گیرد. قهرماني وفادار به عشقی 
انگیز شیرویه را پس  راستین که دست خون آلود و وسوسه 
مي زند و در دخمة خسرو ، جگرگاه خویش را مي درد و جان به 
جان آفرین تسلیم مي کند تا دستخوش خواسته ها و مطیع تمنیات 

قاتل همسرش نشود.
این روایت اسطوره اي جذابیت هاي  یاد شده در   ویژگي هاي 
فراواني را براي شاعران و هنرمندان پسین براي اقتباس از این 
شخصیت و داستان وي فراهم  آورده است که به نمونه هایي از آن 

در ادامه اشاره خواهد شد.
 

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

تصویري که نظامي از شیرین و رابطة وي با خسرو و فرهاد ارائه 
مي دهد، چنان دلنشین و خیال پرور است که موجب برگرفتگي هاي 
فراواني در ادبیات و هنر ایراني  گردیده است. در واقع، پس از نظامي 
داستان شیرین توجه بسیاري از شاعران را به خود جلب کرد و 
منظومه های بسیاری به تقلید از خسرو و شیرین نظامي سراییده 
شد. دکتر ابوالقاسم رادفر در کتابشناسي نظامي به شصت مورد آن 
در زبان هاي فارسي و ترکي اشاره داشته اند )رادفر،1371، 232 - 
224(. به عالوه خانا یاشاقبادي منظومه اي کردي به تقلید از خسرو 
و شیرین نظامي دارد که به لهجة کردي گوراني )اورامي( سروده 
شده است )همان، 21(. در زبان پنجابي هم چند منظومه به تقلید 
از خسرو و شیرین سروده شده است )همان، 421 -420(. دکتر 
نورمحمدخان و عارف نوشاهي نیز از نظیره سازي هایي از خسرو 

شيرين در گفتمان اسطوره اي معاصر  و بازنمود آن در هنرهاي نمايشي
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و شیرین به زبان اردو سخن گفته اند )همان، جلد سوم، 373 و400(. 
عالوه بر آن مي توان به منظومه هاي خسرو و شیرین از شاعراني 
گنابادي، عرفي شیرازي، سنجر کاشاني و طالب  قاسمي  چون 
آملي اشاره داشت. همچنین باید از منظومه های شاعران بزرگي 
همچون امیر خسرو دهلوي، هاتفي خرجردي، میر محسن رازي، 
مشرفي مشهدي، ندایي بخارایي، نویدي نیشابوري، امیر علیشیر 
نوایي، وصال شیرازي، الفت کاشاني و وحشي بافقي یاد کرد که به 
سرودن و باز آفریني منظومه نظامي اما با عنوان شیرین و خسرو و 
شیرین و فرهاد همت گماردند که همان گونه که اشاره شد، اهمیت و 
جایگاه شخصیت شیرین در دگرگوني و جابه جایي نام هاي دوگانه 
و نیز ترجیح و الویت واژة شیرین در این نامگذاری ها به خوبی 
مشهود است. این جابه جایي نام ها با خود داللت پردازي اثر را نیز 
دچار دگرگوني مي کند. در این فرصت فقط به توضیحي مختصر 
دربارة یکی از این آثار یعنی منظومة فرهاد و شیرین اثر وحشي 

بافقي شاعر پر آوازة قرن دهم بسنده مي شود.
 

فرهاد و شیرین وحشي بافقي 

منظومة وحشی بافقي نیز همچون خسرو و شیرین نظامی 
در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده، اما در مورد روایت 
بافقي نکات قابل تامل و توجهی وجود دارد که در اینجا به دو مورد 
آن پرداخته مي شود. نخست اینکه بافقي عنوان اثرش را فرهاد و 
شیرین انتخاب می کند که بیانگر تمرکز و توجه وي به این بخش از 
داستان شیرین است. دوم اینکه منظومة فرهاد و شیرین او که از 
شاهکارهاي ادبیات دراماتیك پارسي است، با مرگ وحشي ناتمام 
ماند و وصال شیرازي شاعر معروف قرن سیزدهم )متوفي1262( 
با افزودن 1251 بیت آن را ادامه داد. اما مرگ وصال نیز مجال 
پایان و اتمام اثر را نداد و شاعري به نام صابر 304 بیت دیگر بر 
این منظومه افزود و آن را به پایان برد. بنابراین منظومة فرهاد و 
شیرین که اثر سه شاعر فارسي زبان است، یك مورد ویژه در نوع 

خود به شمار مي آید.
هدف غایي وحشي در سرایش این منظومه، همانطور که در آغاز 

نیز بدان اشاره شد، عشق است، چنانچه در بیتي مي آورد:

غرض عشق است وشرح نسبت عشق  
                                                  بیان رنج عشق ومحنت عشق 

بنابراین قصه منظومة وحشي با عشق فرهاد به شیرین آغاز 
مي شود. اگر نظامي با سرودن منظومة خود عشق مجازي را به 
عشق حقیقي و خالي از هوس تبدیل کرد، اما وحشي این روایت را 
به عشق عرفاني و الهي بدل نمود و فرهاد را مظهر عارف و سالك 

و شیرین را نماد  دوست معرفی کرد. 
 نظامي با بهره گرفتن از برخي وقایع تاریخي داستان را از به 
دنیا آمدن خسرو، شخصیت اصلي داستان آغاز مي کند و او را 
مي پرورد و در ادامة  داستان با ماجراهاي گوناگون درگیر مي کند و 

داستان را با مرگ و پایان زندگي او و شیرین به انت ها مي رساند. 
اما وحشي فارغ از واقعیت هاي تاریخي عشق پاك و عاري از 
هوس فرهاد و شیرین را وصف مي کند و قصد و غرض او نیز 
چیزي جز بیان عشق و سختي راه عشق نیست و از آنجا که عشق 
خسرو، الهي و خالي از هوس نیست، خسرو به عنوان شخصیت 
اصلي داستان انتخاب نمی شود. وحشی و ادامه دهندگان منظومة 
او با زندگي و در نهایت مرگ خسرو کاري ندارند. در واقع در این 
منظومه، فرهاد نماد یك مرید و سالك و شیرین مظهر دوست و 

محبوب واقعي مي گردد. 
دارد.  را  نظامي  شیرین  هاي  ویژگي  تمام  وحشي  شیریِن 
انساني است که هویت اصلي خود را کشف کرده و رفتارهاي 
کلیشه اي قبلي را به کناری نهاده است. او با شخصیتي متفاوت 
با شیرین نظامي در جستجوي محبوبي است که ارزش واقعي 
او را درك کرده باشد. معشوق شیرین، مردي است که در پیوند 
با او تا پایان عمر نسبت به وي وفادار مي ماند. عشق شیرین به 
خسرو در منظومة وحشي بافقی نه عشقي ارزنده و ماندگار که 
تنها یك ادعاست. او ادعا مي کند که در عشق خسرو پابرجاست، 
اما این پابرجایي تا آنجاست که عشق خسرو هوس آلود نباشد. در 
مثنوي فرهاد و شیرین وحشي، کوهکني فرهاد زمینه ساز عشق 
او به شیرین است و او تا پایان داستان زنده است و به وصال 

شیرین مي رسد. 

حضور ترانشانه ای شیرین در هنر

چنان که مالحظه مي شود برگرفتگي از داستان خسرو و شیرین 
درآثار ادبي در طول زمان تداوم و پیوستگي یافته است. همچنین 
در هر برگرفتگي و بازآفریني دگرگوني هایي در متن و پیرامتن آثار 
اتفاق افتاده است که در نوع  خود بسیار جالب و شاید از موارد 
نادر در ادبیات فارسي و حتی ادبیات جهاني محسوب مي گردد و 
پرداختن به هریك بحث مفصلي را مي طلبد که خارج از حوصلة این 

مقاله است.
اما تکثیر بینامتنی و ترامتنی شیرین در فرهنگ ایرانی به حوزة 
ادبیات محدود و منحصر نمی شود، بلکه به دیگر حوزه ها به ویژه 
هنر نیز راه می یابد. اغلب هنرها نیز به این داستان دل انگیز توجه 
نموده و به شیوة خود به اقتباس از این روایت پرداخته اند. هنرهای 
تجسمی، نمایشی، موسیقایی و سینمایی بخشی از این برگرفتگی ها 
را به نمایش گذاشته اند که در اینجا به اختصار به برخي از آنها 

اشاره می شود.
 چنان که پیش تر نیز یادآوری شد، هدف این نوشتار به هیچ وجه 
گردآوری همة هنرها و آثار برگرفته شده از این داستان نیست، 
بلکه اشاره ای به چگونگی و گوناگونی این برگرفتگی هاست. گذشته 
از آن، نگارندگان این سطور پیش از این در مقاله ای ضمن ارائه 
نمونه های متعدد آثار به تجلی و نمود شخصیت شیرین در نقاشی 
ایرانی از گذشته تاکنون پرداخته اند. بنابراین در این مجال به حضور 

شیرین در دیگر حوزه های هنر پرداخته خواهد شد.
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تصویر شیرین در تئاتر و ادبیات نمایشي
تئاتر همواره محملي جدي براي حضور داستان هاي مربوط به 
شخصیت شیرین بوده است. گیرایي این داستان تا بدان حد است که 
حتي برخي از نویسندگان غیر ایراني همچون ناظم حکمت از ترکیه نیز 

به نوشتن نمایشنامه اي با موضوع شیرین پرداخته اند. 
 نمایش هاي متعددي در سال هاي مختلف از این داستان اجرا 
شده است؛ مانند نمایش شیرین و فرهاد به کارگرداني عسکر قدس 
در سال1366 )در تئاترشهر( یا نمایشنامة »حاشیه اي برخسرو و 
شیرین« که در سال 1380 براي نخستین بار در بیستمین جشنوارة 
بین المللي تئاتر فجر اجرا شد و جایزة ویژه متن هیئت داوران را به 
خود اختصاص داد و سپس در اسفندماه 1381 و فروردین 1382 در 
تاالر کوچك مجموعه تئاترشهر اجرا شد. داریوش رعیت، نویسندة 
این نمایشنامه نگاهي خاص به عشق با رویکردي به دوران معاصر 

داشته است.
 نمونة دیگر اقتباس نمایشي از داستان خسرو و شیرین نظامی 
را مي توان در نمایشنامه اي باعنوان دخمه شیرین نوشتة قطب الدین 
صادقي یافت که برداشتي  نو از منظومة خسرو و شیرین نظامي با 
چشم اندازي به تاریخ سلسلة ساسانیان است. صمدي، کارگردان این 
نمایش مهم ترین ویژگي این نمایشنامه را تاکید آن بر وفاداري زن و 
اهمیت به دین در زندگي اجتماعي و فردي مي داند. وي معتقد است 
قدرت شخصیت شیرین و پاکي ناشي از ایمان او نسبت به ارزش ها به 
عنوان انساني کامل، دانا و فرهیخته، سبب ماندگاری نام او در قرون و 
اعصار گردیده است. این نمایشنامه به شخصیت شیرین پس از مرگ 
خسرو و تالقی و برخورد وي با شیرویه پرداخته است. شیرین در این 
نمایشنامه، مادري فداکار و همسري وفادار و پارسا تصویر شده است. 
او با تدبیر و دوراندیشی شیرویه را به وعده اي مي فریبد و سپس 
فرزندش را که توسط او به اسارت گرفته شده، از بند می رهاند. سپس 
از شیرویه می خواهد که باربد، دوست و همراه همسرش را آزاد کند. 
آنگاه پس از اطالع از آزادی این دو، در کنار گور خسرو جام زهر 
مي نوشد و مي میرد. قطب الدین صادقي در مقدمة نمایشنامة مي نویسد: 
"همه مي دانند شیرین را تنها زیبایي او نامور نکرده است بلکه این قدرت 
شخصیت و پاکي ناشي از ایمان او به ارزش ها )و پیش از هر  چیز 
ارزش زن به عنوان انساني کامل و دانا و فرهیخته( است که باعث 
شده تا نامش قرن ها ماندگار گردد.]...[ ماني پیامبر مي گوید در سه 
چیز مي توان به حقیقت دست یافت: خرد و عشق و هنر. شیرین و باربد 
و موبد جوان هرسه به حقیقت باور دارند و از این سه راه هر سه تن 
به کمال وجودي خود دست یافته اند. بنابراین سازشي با زر و زور و 
تزویر ندارند و به همین دلیل شخصیت هایي محکم، معتقد به اصول، 
تراژیك و بسیار جذاب اند که از وراي سده ها هنوز با ما شفاف و ساده 
سخن مي گویند و مي توانند از هر نظر الگوهاي واالي فرهنگ دیروز 
و نمونه هاي مثبت اجتماع امروزمان باشند")صادقي، 1383، 12(. این 
نمایشنامه با مویه ها و سخنان دردناك باربد بر باالي جنازة شیرین 
پایان مي یابد. آنجا که باربد خطاب به وي مي گوید: "مي خواهم زین پس 

با نغمه و ساز، ستایشگر تو و مهر تو و بزرگي تو باشم".

 نمونة دیگري از چنین برگرفتگي هایي را می توان در نمایشنامة 
جمله  از  عدل  یافت.  عدل  مصطفي  نوشتة  شیرین  و  خسرو 
شخصیت هاي شناخته شده در علم حقوق است که به سبب عالقه و 
تسلطي که به ادبیات و زبان فرانسه داشت، داستان خسرو و شیرین 
را در قالب یك نمایشنامه به زبان فرانسه برگردانده است.6 نمایشنامة 
عدل بازآفریني و اقتباسی نزدیك به اصل از روایت خسرو و شیرین 
نظامي است. این نمایشنامه در پنج پرده نگارش شده و با مرگ مولف 
در پردة پنجم نیمه تمام مانده است. پردة اول به صحنة گفتگوي شاپور 
و خسرو اختصاص یافته که در آن خسرو با دیدن تصویر شیرین بر 
او عاشق شده و از شاپور براي یافتن راهي براي رسیدن به معشوق 
چاره جویي مي کند تا شاپور ضمن تدبیري با نشان دادن تصویر 
خسرو به شیرین او را به عشق خسرو گرفتار مي کند. پردة دوم که از 
مهم ترین صحنه های روایت به شمار می آید، با دیدار و مالقات خسرو 
و شیرین در کنار رودخانه آغاز مي شود که از جذاب ترین صحنه هاي 
روایت نظامي است و بارها توسط نگارگران به تصویر درآمده است. 
نمایشنامه با دیدار هاي خسرو و شیرین و قهرها و گفتگوی آنان ادامه 
مي یابد و به داستان عشق فرهاد و مرگ نافرجام وي منتهي مي شود. 
آخرین صحنة این نمایشنامه که با مرگ مولف ناتمام مي ماند، صحنه اي 
است که باربد با خواندن اشعاری، داستان شوریدگی خسرو را براي 
شیرین شرح مي دهد. بدین ترتیب در این روایت نیز شیرین دختري 

آزاده و پاك دامن است که ازدواج را تنها راه وصال یار مي داند. 
 نوع دیگری از برگرفتگي را مي توان در نمایشنامة فرهاد و شیرین 
نوشتة ناظم حکمت، نویسندة ترك زبان دریافت.  نمایشنامة ناظم 
حکمت که در سه پرده تنظیم شده، داراي چندین نکتة قابل تامل است. 
نخست اینکه ادبیات ایراني به ویژه داستان شیرین از چنان غنایي 
برخوردار است که به سایر فرهنگ ها نیز تسري پیدا کرده و موضوعي 
بینافرهنگي به خود گرفته است. دیگر آنکه ناظم حکمت به داستان فرهاد 
و شیرین عالقه مند گردیده و این بخش را به دالیل دراماتیك محور 

اصلي نمایشنامة خویش قرار داده است. 
خالصة داستان ناظم حکمت بدین شرح است که مهینه بانو، 
خواهر شیرین به دلیل عشق به شیرین طبق دستوري از حکیمي 
حاضر مي شود زیبایي خود را فداي شیرین کند تا او سالمت خود 
را بازیابد و تندرست شود. با تحقق این امر دستور مي دهد براي 
آسایش شیرین کاخي بسازند. هنگام بازدید از این کاخ هر دو خواهر 
با دیدن فرهاد، نقاش تصاویر کاخ، شیفتة وي مي شوند. اما این شیرین 
است که نخستین گام را در ابراز عشق به فرهاد بر مي دارد و با پرتاب 
سیب، فرهاد را متوجه و مسحور و شیفتة خود مي کند. شیرین و 
فرهاد که مي دانند عشقشان به خاطر تفاوت طبقاتي، به ثمر نخواهد 
نشست تصمیم به فرار مي گیرند. اما به دستور مهینه بانو دستگیر و 
به کاخ بازگردانده مي شوند. مهینه بانو در چاره اندیشي پیشنهاد کاري 
غیرممکن را به فرهاد کرده و مي گوید:"... آیا به خاطر رسیدن به شیرین 
مي تواني صخره ها را بشکافي و بیستون را سوراخ کني؟ شرط ما این 
است. آیا مي پذیري بیستون را سوراخ کني و آب سرچشمه اش را به 
جوي ها و چشمه هاي شهر جاري سازي؟" )حکمت، 1346، 80(. آب 
شهر بنا به روایت حکمت به گونه اي آلوده و کثیف بود که باعث شیوع 

شيرين در گفتمان اسطوره اي معاصر  و بازنمود آن در هنرهاي نمايشي
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بیماري و کشتار مردم در شهر مي شد. فرهاد برای وصال شیرین این 
کار سخت را مي پذیرد. مهینه بانو همچنین تا تحقق این امر، شیرین 
و فرهاد را از دیدار یکدیگر منع مي کند. حکمت در پردة سوم یازده 
سال بعد را به تصویر مي کشد که مردم دسته دسته براي دیدار فرهاد 
که در نظر آنان چون اسطورة مقاومت و فداکاري است به دیدار او 
به سوی بیستون مي روند، چنانچه در نقل قولي مي آورد "... مردم را 

اگر به خودشان بگذاري مردك را پیامبر خواهند پنداشت") همان،83(.
فرهاد  و  شیرین  مالقات  صحنة  شرح  به  ادامه  در  حکمت   
فرهاد  نزد  خبر  این  با  دوري  از سال ها  پس  مي پردازد. شیرین 
مي رود که خواهرش شرط کندن کوه و جاري ساختن آب را از میان 
برداشته و آن دو مي توانند با آسودگي در کنار یك دیگر زندگي کنند. 
اما فرهاد در پاسخ امتناع کرده و مي گوید:"کار کندن بیستون را حتي 
اگر به مدت طوالني باشد ادامه مي دهم، اگر صخره ها را سوراخ 
کنم آب به جلگه سرازیر خواهد شد و پس از آن مردم شهر دیگر 
بر مرده هاشان که مثل برگ بر زمین مي ریزد شیون نخواهند کرد، 
مرده هایي که از بي آبي مثل الشه هاي مگس بر زمین مي افتادند)همان، 
104(. در نهایت شیرین با قول صبوري و تحمل این هجران صحنه 
را ترك مي کند. همانگونه که مالحظه مي شود حکمت دگرگوني هاي 
متعددي در روایت نظامي ایجاد کرده و داستان را با توجه به اوضاع 
و فضای سیاسی حاکم بر جامعة خود تنظیم کرده است. بر این 
اساس فرهاد، مظهر مبارزی مردمي و ایثارگر و شیرین نمادي 
اسطوره اي از زنان فداکار و مقاومي مي شوند که در راه رسیدن 
به معشوق صبوري پیش مي گیرند و از خود و آرزوهایشان چشم 
مي پوشانند. حکمت همچنین در روایتش از نماد ها به خوبي بهره 
مي گیرد و در ابتداي داستان شرح مي دهد که شیرین سیبي به طرف 
فرهاد پرتاب مي کند که نشانه اي براي آغاز دوستي و پیونددهنده 
عشق آنهاست. ضمن اینکه حکمت از سیب به عنوان یك نشانه به 
خوبي بهره جسته و همگام با کارکرد اسطوره اي ، مخاطب را به یاد 
عشق آدم و حوا مي اندازد. در اواخر داستان، شیرین براي جلب 
توجه فرهاد سنگریزه اي به طرفش مي اندازد و بدین گونه مخاطب از 

محیطي رمانتیك به محیطي رئالیستي و خشن تر راه مي یابد.
با نگاهي کلي به دگرگوني هاي انجام شده از این داستان در محور 
زماني به نظر مي رسد در دوره معاصر با دگرگوني جایگاه و مناسبات 
شخصیت زنان در جامعه، شخصیت شیرین نیز در داستان ها دگرگون 
شده و ماهیتي متفاوت یافته است. چنانچه که در روایت هاي متقدم 
چون منظومه نظامي بیشتر نقش معشوق را ایفا مي کرد و همواره زیر 
سایه مرد داستان یعني خسرو قرار داشت. لیکن در نمایشنامه هاي 
اشاره شده از دوره معاصر اغلب یکي از شخصیت هاي مهم و کنش گر 

اصلي داستان محسوب مي شود.

بازنمود شیرین در سینما
نخستین فیلم هاي سینمایي در ایران اقتباس هایي از متون کهن 
و منظومه هاي فارسي چون شاهنامه و هفت پیکر نظامي بوده 
است. فیلم سازان اولیة سینماي ایران چون عبدالحسین سپنتا و 

اسماعیل کوشان با آگاهي از عالقه تماشاگران ایراني به داستان ها و 
افسانه هاي کهن ایراني، به اقتباس از چنین منابعي روي آوردند. هدف 
آنها ضمن سرگرم ساختن تماشاگران، ترویج روحیة ملي گرایي و 
میهن پرستي و ستایش از فضایل و ارزش هاي اخالقي مورد قبول 
جامعه آن روزگار بود. در حقیقت، به دلیل وجود جنبة روایي و به 
ویژه جنبه هاي دراماتیك داستان خسرو و شیرین، سینما و حوزة 
فیلم از این داستان استقبال کرده است. اگرچه به دالیل مختلف از 

جمله محدویت هاي اجتماعي هنوز از آن بهره کافي نبرده است.
نخستین اقتباس سینمایي از این روایت به نام سپنتا ثبت شده 
است. وي براي نخستین بار پس از ساخت فیلم دختر لر، فیلمي با 
عنوان شیرین و فرهاد مي سازد که مورد توجه منتقدان قرار گرفت 
تا آنجا که برخي از منتقدان آن را بهترین کار سپنتا مي دانند. این فیلم 
ابتدا در سال 1314 با عنوان خسرو و شیرین در سینما به نمایش 
در مي آید، ولي در دور دوم اکران و به اصرار سپنتا با همان عنوان 
اصلي یعني شیرین و فرهاد در سینما به نمایش گذاشته مي شود. 
الویت دادن به نام شیرین در نامگذاري فیلم به خوبي نشان از اهمیت 

شخصیت زن داستان مي کند.
 اسماعیل کوشان نیز در سال 1349 فیلم نامه اي بر اساس این 
داستان نظامي تهیه کرده است که تغییرات محسوسي در آن دیده 
مي شود. در این فیلم نامه، شیرین همچنان در راس یك مثلث عشقي 
است که فرهاد و خسرو نیز در آن قرار دارند. در این داستان خسرو 
قصد ازدواج با شیرین را دارد که شیرین و فرهاد با دیدن یکدیگر 
به هم عالقه مند مي شوند. خسرو براي حفظ شیرین ودورکردن وي 
از فرهاد، شرط مي کند که اگر فرهاد با کندن کوه سنگي آب از آن 
جاري کند، شیرین را به وي وامي گذارد. فرهاد مطابق آن خواست 
عمل مي کند، اما خسرو حاضر به انجام تعهد خود نمي شود. ناچار 
فرهاد با شیرین مي گریزند و براي فرار از جستجوگران خود را از 
باالي همان کوه به پایین می اندازند و در کنار همدیگر مي میرند. بدین 
ترتیب تغییرات روایت ادبي به گونه اي تنظیم شده که تاکید بر جنبة 

دراماتیك داستان و عشق پایدار شیرین و فداکاري اوست.
یکي از مهم ترین برگرفتگي هاي اخیر از داستان نظامي، فیلم 
شیرین اثر عباس کیارستمي ساخته شده به سال 1387 است. 
کیارستمی در این فیلم بدون هیچ گونه تصویر سازی، روایتی کالمی 
از این داستان اسطوره ای ارائه و نمایشنامة رادیویي از منظومه 
خسرو و شیرین در سالن پخش مي کند و دوربین بدون هیچ کالمي 
فقط حرکت و واکنش 113 بازیگر زن را در هنگام شنیدن این 
داستان تصویربرداري مي کند و احساسات و عکس العمل ایشان را 
از شنیدن نمایش، نشان مي دهد. در این روایت که فریده گلبو آن را 
به نثری شاعرانه بازنویسی کرده است، شیرین سرگذشت خویش 
و فرهاد و خسرو را تعریف می کند. در روایت بازنویسی شده، 
شیرین، قهرمان داستان است و نقش او در شکل دهی حوادث و 
پیش بردن درام از خسرو بیشتر است. حتی با دقت نظر می توان 
درنظر داشت که نام خسرو نیز از نام فیلم حذف شده است. بدین 
ترتیب اهمیت به شخصیت زن و تاکید بر آن عالوه بر مضمون 
فیلم در عنوان هم مورد تاکید قرار گرفته است که به نظر مي تواند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/خسر� _� _ش� ر� � 
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تاکیدی باشد از سوی فیلمساز بر بازبینی این درام عاشقانه کهن 
این بار از دیدگاه زن داستان. درونمایه اصلی فیلم از خودگذشتگی 
زنانه است، به ویژه آن که در داستان های اساطیری ایران زمین 
اغلب زنان افرادی از خودگذشته و رنج کشیده بوده اند. این فیلم 
تغییر در نگرشی تاریخی و بی اعتبار نمودن گزینه های پیشین در 
مورد عشق بی اتکای زنان و سست عهدی و بی وفایی شان است. در 
این بازنویسی، شیرین، قهرمان اول روایت، زنان )هم زنان بازیگر 
که شنونده مستقیم روایت اند و هم زنان بیننده فیلم ( را با نام 
خواهران من مورد خطاب قرار می دهد و از دردی سخن مي گوید 
که به زعم شیرین معلول بازی های مردانه است. این نکته را مي توان 
از گفتار شیرین هنگامي که از نیرنگ خسرو و مرگ خودخواسته 
فرهاد سخن مي گوید، دریافت: "تف بر این بازی مردانه که عشق 
خطابش می کنند!" شیرین دیگر بار هنگامي که خسرو در زندان 
به دست پسرش شیرویه که مدعی تاج و تخت وقدرت پدر است 
کور می شود و سپس به قتل می رسد، می گوید: "این هم یك بازی 
مردانه دیگر". با استناد به این جمالت، در روایت شیرین، مردان 
)خسرو( عشق را با بازی های قدرت در هم می آمیزند و بنا به 
مصلحت وسیاست، بی وفایی و گاه هوسرانی پیشه می کنند اما زنان 
)شیرین و همه زنانی که خواهران هم درد شیرین اند( دلدادگانی 
پاك باخته اند و وفادار. این نکته را شاپور، مالزم خسرو نیز؛ وقتی 
خسرو متعجب است که چرا شیرین حکومت ارمن را رها کرده 
و در پی او به تیسفون آمده است، با این که می داند خسرو برای 
معامله ای سیاسی با مریم دختر پادشاه روم ازدواج کرده است، 
یادآور می شود:"نامش عشق است. عشق مردان گرمابخش است و 
عشق زنان سوزنده و خود، نخست در این آتش قربانی می شوند". 
گویاترین خطاب "شیرین"،آخرین سخن وي است که پس از روایت 
قصه اش و شرح پایمردی هاش و بی وفایی های خسرو و سال های 
جدایی، دیگر بار همه زنان را غمخوار و شریك سرنوشت خویش 
می گوید:  با شیون  جنازه خسرو  بر سر  که  گاه  آن  می پندارد. 
"خواهران عزادارم، به جنازه خسرو نگاه می کنید و اشك می ریزید! 
به قصه من گوش سپرده اید و اشك می ریزید و من از پس پرده 
اشك ها به چشمان تان خیره می شوم. این اشك ها برای من است یا 

برای شیرینی که در وجود هر یك از شما نهفته است؟ 
عالوه بر این فیلم ها مي توان از نمونه هاي دیگري نام برد که 
کارگردانان با توجه به جنبة تغزلي داستان، شخصیت هاي اصلي 
فیلم خود را متناسب با داستان به نام هاي شیرین، خسرو و یا 
فرهاد نام گذاري کرده اند که سطح دیگري از برگرفتگي از داستان 
نظامي را نمایان مي کند. براي نمونه فیلم شیرین و فرهاد از رحیم 
رحیمي پور )در سال 1374( که روایتي اِمروزین از این داستان و 
شخصیت هایي همنام با اثر نظامي ارائه مي کند. داستان همزمان با 
وقوع انقالب و فرار سربازان از پادگان ها رخ مي دهد. فرهاد که تازه 
با شیرین ازدواج کرده از پادگان مي گریزد و در مي یابد که شیرین و 
خانواده اش عازم فرودگاه براي خروج از کشورند. فرهاد در نهایت 
شیرین را متقاعد مي کند که همراه او در ایران بماند. به علت تعدد 

چنین نمونه هایي، به همین اشاره بسنده مي شود.

شیرین در هنرهاي موسیقایي
و  داستان خسرو  به  گذرا  اشاره اي  است  مناسب  انت ها  در 
شیرین در هنرهاي موسیقایي داشت. یاد آوري مي شود که نظامي 
با توجه ویژه به شعر و موسیقي در منظومه اش از شاعران و 
موسیقي دانان درباري چون باربد و نکیسا نام مي برد و از اسامي 
سي لحن باربد که براي سي روز ماه ساخته شده یاد مي کند، که 
گواهی بر این حقیقت است که باربد و نکیسا نمایندگان یك سنت 
هنري و ادبي بوده اند. عالوه بر این، در منظومه هاي دیگري که در 
قرون بعد با عنوان خسرو و شیرین یا شیرین و خسرو به تقلید 
از نظامي سروده شده، نیز مي توان به جلوه ها و توصیف هایي از 
هنرمندان موسیقي برخورد کرد. بنابراین بي گمان اشعار نظامي 
بهترین انگیزه براي موسیقي دانان و آهنگ سازاني بوده که از این 
منظومه ها براي ساختِن آثارِ موسیقایي بهره جویند. افزون برآن 
آهنگین بودن منظومه هاي نظامي نیز باعث شده که سرایندگان از 
منظومه هاي او بهره گیرند. در چارچوِب موسیقي سنّتي کافي است 
بدانیم که دو گوشه از ردیِف آوازي یعني الفباي این موسیقي به ناِم 
منظومه هاي نظامي ثبت شده اند: یکي "لیلي و مجنون" در دستگاهِ 
همایون و دیگري خسرو و شیرین" در مایة ابوعطاست که هریك با 

اشعارِ این منظومه ها خوانده مي شود. 
 در برخي از مناطق کشور به طور مثال در موسیقي نواحي و 
مقامي لرستان که به ویژه به عنوان محل زندگي شیرین معرفي 
شده است، هنوز مي توان ردپایي از نظامي خواني و شیرین خواني ها 
که پیشینه ای دیرین دارد، پي گرفت و این نوع از موسیقي را شنید. 
ایران  بر موسیقي سنتي  تأثیري که  نظامي همپاي  منظومه هاي 
گذارده اند، در گونه هاي دیگر این هنر نیز اثرگذار بوده اند که از آن 
میان مي توان به اجراي خسرو و شیرین به رهبري مرحوم حشمت 
سنجري که پیش از انقالب در تاالر وحدت )رودکي سابق( روي 
صحنه رفته، یا کنسرت شیرین و فرهاد، که به سرپرستي فرامرز 
پایور در حافظیه به همراهي آواز عبدالوهاب شهیدي، در دستگاه 
سه گاه اجرا شد یا حکایت »شیرین و فرهاد« بیژن ارژن که با توجه 
به عناصر بومي کرمانشاه به زبان کردي سروده شد، اشاره کرد. در 
کتاب چشم اندازِ موسیقي اثر ساسان سپنتا و همچنین زنان موسیقي 
اثرِ توکا ملکي به اختصار اشاره شده است که نخستین بار اسماعیل 
مهرتاش با برپایي "جامعة باربد" در سال 1305 ارکستري گردآورد 
"خودستایي  نام  هاي  به  ّضرابي  ملوك  با صداي  و چند صفحه 
شیرین"و "اوپِرِت خسرو و شیرین" ضبط کرد. سپس حسین دهلوي 
اپراي"خسرو و شیرین" را ساخت که کالم آن را احمد دانشور با 
بهره گیري دقیق و گسترده از سروده هاي نظامي نگاشته بود. این اپرا 

نخستین بار در سال 1348 در تاالر رودکي تهران اجرا شد. 
  سمفوني »شیرین وفرهاد« و »خسرو و شیرین« به رهبري 
)با صداي ژاله  ارمنستان  با همراهي ارکسترزهي  چکناوریان و 
صادقیان(، نمونه دیگري از توجه به این داستان در حوزة موسیقي 
است. در پایان باید از اپراي خسرو و شیرین ساخته حسین دهلوي 

که توسط بهرام تاج آبادي در فرانسه اجرا شد، یاد کرد. 

شيرين در گفتمان اسطوره اي معاصر  و بازنمود آن در هنرهاي نمايشي
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پي نوشت ها:

1 Intersémiotique.

2  Hypertextualité descriptive .

3 Dérivations.

4 Transformations.

5  Analyse discursive mythique.

6  این نمایشنامه در سال 1387 توسط محمود سلطانیه و حامد فوالدوند 
از فرانسه به فارسی ترجمه شده است.
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ارائة چشم اندازی گسترده در مورد  منظور  بلکه  است.  مفصل 
دگرگونی های صورت گرفته دربارة یکی از مهم ترین زنان ادبیات 
فارسی در طول چندین قرن گذشته بود. سخن از جابه جایی و 
و  خسرو  داستان  اصلی  شخصیت  دو  جایگاه  وارونگی  حتی 
شیرین در این فرایند درزمانی است. شیرین از هنگامی که توسط 
فردوسی در ادبیات مطرح شد، تا حضور در آثار نقاشی از گذشته 
تاکنون و تا فیلم کیارستمی چنان دچار دگرگونی شده است که 
گویا نه از یك شخصیت، که از چندین شخصیت گوناگون سخن 

به میان می رود. 
شیرین فقط در دو محور درون رشته ای )ادبیات( و بینارشته ای 
)انواع هنرها( تکثر پیدا نکرد. به بیان دیگر، فقط دچار دگرگونی های 
ترانشانه ای نگردید، بلکه از آن مهم تر اینکه دچار تحول و حتی 
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غنای آن افزوده شد. او از یك همراه ساده برای مرد داستان به 
شخصیتی مستقل تبدیل گردید که حتی برای حضورش دیگر نیازی 

نتیجه
به هیچ خسرویي نیست. چنان که می توان گفت گاهی این استقالل 
به تنهایی شخصیت شیرین انجامیده است و گاهی نیز این خسرو 
است که فقط یك همراه ساده و حتی یك ضد قهرمان تلقی گردیده تا 

شیرین بیشتر نمایان شود و بدرخشد.
 با گذر از تحلیل ترامتنی و با یك رویکرد جامعه کاوانه می توان 
ادبیات و هنر به دالیل  ایراني به ویژه در حوزة  گفت که جامعة 
گوناگون از نظام تك گویي جنسي خارج مي شود و در این رابطه 
ادبیات و به ویژه هنر نقش مهمی را ایفا می کنند. زن ایراني، اقشار 
متفاوت، اقوام گوناگون، سنین و نسل های گوناگون همگي خواهان 
چند صدایي و دریافت سهمي در میان صداهاي موجود در جامعه 
معاصر هستند. مجموعة این تحوالت و خواست ها، گفتمان نویني را 
ایجاد کرده است که بر اساس آن زن ایراني اسطوره ها و الگوهایي 
از جنس خود را مي جوید. شیرین از معدود شخصیت هایي است 
که ویژگي هاي الزم و مناسب را براي حضور در چنین گفتماني 
تاریخ  متاسفانه  دیگر،  بیان  به  پرداخته شد.  آن  به  که  داراست 
فرهنگی ما از این جهت دست خالی است. این ویژگي ها باعث شده 
که شیرین در این دهه هاي اخیر بارها و بارها در هنرهاي گوناگون 

و با ویرایش هاي متفاوت تکثیر شود. 
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