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چكیده
با تحليل منظوم ه خسرو و شيرين خصوصا شخصيت شيرين از نظرگاه روانشناسي
تحليليميتوان دريافتکه طبق تحليل هاي شينودابولن که از شاگردان و پيروان
يونگ است شخصيت شيرين با آرتميس (الهة ماه و شکار) مطابقت مي کند براي
نشان دادن چنين تطبيقي از شواهد شعري استفاده شده است و در نهايت مشخص
شد که شيرين از بسياري وجوه با الهة ماه شکار يونان باستان مطابقت می کند.

کلید واژگان :نظامي ،شيرين ،يونگ ،آرتميس ،شينودابولن.
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مقدمه

نظامی گنجوی شاعر و داستان پرداز قرن ششم هجری صاحب پنج اثر گرانبها با نام های :مخزن
االسرار ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،هفت پیکر و اسکندر نامه .داستانی که در تحقیق پیش رو مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است موضوع منظومه خسرو و شیرین دومین اثر نظامی است .منظومۀ «خسرو»
و «شیرین» داستان زن است و عشق ،زن و تع ّقل ،زن و نجابت .روایت تقابل عشق است و هوس ،افسانۀ
حرمان زن و «تراژدی» غربت و ناکامی اوست .گویی درک احساس زنانه دشوار است و از اين روست
که گناه 1و فتنه زاییدۀ زن انگاشته 2میشود ،زنی که خداوند پاکی ،نجابت ،ع ّفت و مهر مادری را با او
به عرصۀ ظهور رسانید .آیا چنین مخلوقی باید همچون لعبتکی مفلوک ،اسیر چنگال هوس رانی باشد؟
داستانی که حول محور «شیرین» میچرخد ،موضوعی تراژیک است؛ موضوعی که نماد بارز اعصار
است .داستان «خسرو» و «شیرین» ،داستان نجابت و آبرومندی زن ایرانی است .زنی که با استواری در
محدودۀ ممنوعۀ سنّت ،عشق پاک خود را پایمال آداب اجتماعی میکند تا «چو ویسه در جهان بد نام
نگردد .»3این داستان با وجود این که به ظاهر ،پایانی «شیرین» و در خور برای محبوبه دارد امّا در حقیقت
نشان دهندۀ ناکامی و محرومیّت اوست .او ا ّولین و آخرین عشق پاک خویش را نصیب شاه زادهیی زن
باره و هوس ران میکند ،که زن را میخواهد تا او را «چو گل بویی کند اندازد از دست.»4
در این مقاله با استفاده از رویکرد یونگ 5نگاهی به منظومه خسرو و شیرین داشته و در آن
«آرکیتایپ»ها و «کهنالگو»هایی را که نشان دهندۀ طبیعت و سرشت زن ایرانی است مورد بررسی
قرار داده شود لذا هدف از پژوهش حاضر این است که :میان ادبیات کهن و روانکاوی جدید پیوندهایی
وجود دارد و غرض ،یافتن و روشن کردن این پیوندهاست.
خالصه منظومه

«شیرین» وفادار به ا ّولین عشق خود در گیر و دار کلنجارهای عاشقانه در مییابد که «خسرو» ،نیمۀ
گمشدۀ او نیست ولی وفاداری ،ع ّفت و «تابو »6رها کردن ا ّولین عشق ،و پیوستن به دیگری را مانع
است .در ادامه از آن جايي که تحليل شخصيت شيرين بر اساس ديدگاه يونگ ،مد نظر است تحليل
هاي «شينودابولن »7که از شاگردان و پيروان يونگ است در مورد الهگان يونان باستان مورد بررسي واقع
شده و طبق نظريات او شخصيت شيرين تحليل می شود.
 . 1جوزف کمبل  Joseph Campbellدر پاسخ به این سؤال که در داستان مسیحی آفرینش آدم ،مار اغوا کننده است یا حوا میگوید:
در سن ّت کتاب مقدس که ما به ارث بردهایم زندگی فاسد است ،مار موجودی است که گناه را به جهان میآورد .و زن موجودی است که
سیب را به دست مرد میدهد .یگانه پنداشتن زن با گناه ،مار با گناه ،و زندگی با گناه چرخشی است که در کتاب مقدّس ،در اسطوره و
آموزۀ هبوط ،به ّ
کل این داستان داده شده است(کمبل ،ترجمه مخبر.)79 ،1377 ،
مجوی از جانب چپ جانب راست (خسرو و شیرین ،ص  ،191بیت )5
 . 2زن از پهلوی چپ گویند برخاست
چـــو ویسه در جهـان بدنام گردم (خسرو و شیرین ،ص  ،282بیت )9
 . 3وگــر لختی ز تنــدی رام گــردم
 . 4به دست آری مرا چون غافالن مست چو گل بویی کنی اندازی از دست(خسرو و شیرین ،ص  ،288بیت )2
5. Young
6. taboo
7. SHinoda Bolen
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شیرین و «آرتمیس»1

شخصيت شيرين در منظومة خسرو و شيرين با «آرتميس» ،الهۀ ماه و شکار ،در اساطير يونان باستان
قابل تطبيق است .گرچه «آرتمیس» را بیشتر در مقام خدابانوی شکار میشناسند ،امّا او خدا بانوی ماه نیز
تجسم روح آزادۀ زنانه است .کهن نمونۀ او زنان را قادر
بود« .آرتمیس» به عنوان خدابانوی شکار و ماهّ ،
به پیگیری اهداف و انتخابهای خود میکند .به عقیدۀ «شینودابولن»« ،آرتمیس» خدابانوی باکره بیانگر
حس دست نخوردگی و ذهنیّت «من خود قادرم از پس زندگی برآیم» بود.
در اساطیر یونان باستان هر چند «آرتمیس» دوشیزه و باکره باقی میماند امّا به نظر «شینودابولن»
توجه به این که «آرتمیس» ،با دیدن «اوریون »2شکارچی،
در دوران معاصر چنین الگویی نادر است ،البتّه با ّ
تپشی عاشقانه در قلب خود احساس میکند شاید بتوان نظریۀ «شینودابولن» را در مورد زنان «آرتمیس»ی
نه فقط در عصر حاضر بلکه در همۀ اعصار راحتتر پذیرفت .زن فطرتاً با عشق و عشقورزی بیگانه
نیست؛ هرچند به سرسختی «آرتمیس» باشد .این نکته را به وضوح میتوان در عشقورزی شیرین به
خسرو مشاهده کرد .شیرین تمام ویژگیهای الهۀ شکار و ماه را به خود اختصاص میدهد جز مقولۀ
توجه به همان تپش عاشقانۀ قلب
عشق و عشق بازی که به ظاهر «آرتمیس» از آن برکنار بود؛ امّا با ّ
«آرتمیس» در برابر «اوریون» شکارچی ،وجود عشق را در سرسختترین زنان حتّی الهگان ،نیز نمیتوان
نادیده گرفت .پس شیرین همان «آرتمیس» برون گرای نایل به اهداف است(نقل از دورانت، 1927،3
ترجمه آریان پور ،مجتبایی و پیرنظر)1381 ،
ويژگي هاي «آرتميس»

ویژگیهایی که برای این الهه در نظر گرفته میشود عبارتند از :سرسخت و خودخواه بودن ،یک
تنه و بدون حمایت دیگران به دنبال ارزشهای خود رفتن ،بیزاری از ایفای نقش ضعیفه در برابر مردان،
به خشم آمدن از مردانی که او را حقیر شمرند و به ارزشهایش در مقام یک زن بیاحترامی کنند،
بیرحمی و خشم از کردار ناشایست ،وفاداری به دیگران ،قدرت بیان نظر ،گرایش به عمل که به راحتی
توجه به تحلیلی،
در شخصیّت «شیرین» نیز قابل تشخیص است .اکنون جهت واضحتر شدن موضوعّ ،
که «شینودابولن» از شخصیّت «آرتمیس» و تطبیق رفتارهای زنان «آرتمیس»ی با این الهه ارائه داده است
ضروریمینماید.
تحليل «شينودابولن» از شخصيت «آرتميس»

حس استقالل طلبی و گرایشهای
«شینودابولن» بر این عقیده است که« :آرتمیس» نوجوان ،با داشتن ّ
جستجوگرانه ،دوست دارد در جنگلها گردش کند ،از بلندیها باال رود« .محدودم نکنید» و «به من
1. Artemis
2. Orion
3. Dorant
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حس
نچسبید» از جمله شعارهای وی هستند .در مورد «شیرین» گردش در طبیعت میتواند نمودی از این ّ
«آرتمیس»ی باشد .دختر «آرتمیس»ی از توانایی و برازندگی خویش ل ّذت میبرد (جایی که شیرین در
مقام مقایسه با خسرو از زیبایی و برازندگی خود میگوید) .از دیگر ویژگیهای دختر «آرتمیس»ی این
است که ازدواج در سنین جوانی یا حتّی داشتن هر گونه رابطهای با جنس مخالف در نظر وی اندیشهای
بعید به نظر میرسد (ابیاتی که در وصف شیرین و ع ّفت و پاکی و دست نخوردگی وی بیان میشود)
دیگر این که زن «آرتمیس»ی ،مجذوب مردانی میشود که طبعی زیبایی شناسانه و خلاّ ق دارند همچنین
ذوق موسیقی در آنان قوی است (این نکته هر چند در بدو امر ،ربطی به عشق شیرین به خسرو ندارد
ولی در ادامۀ منظومه ،شاید دوام عشق شیرین به این نکته بستگی داشته باشد؛ همان طبع زیبایی شناسانۀ
خسرو و اه ّمیّت نوازندگان و خوانندگان در دربار وی ،همچنین افسانه سرایی در بزم آنان) ،نکتۀ دیگر
حس رقابت جوی وی گاه سبب
این که هر چند زن «آرتمیس»ی دل باختۀ مردی توانا میشود امّا ّ
به هم خوردن رابطه میگردد (جایی که شیرین خود را با خسرو مقایسه میکند) .زنان «آرتمیس»ی
تحرک و جوانی او پابرجاست او هرگز
خصوصیّات خود را تا ایّام میان سالی و پیری حفظ میکنندّ .
آرام نمیگیرد .نزدیکی و صمیمیّت با جوانان و نیز توانایی جوان اندیشی همواره در او حفظ میشود و
این ویژگی ،او را از احساس میان سال بودن در سنین میانۀ زندگی و نیز احساس پیری در دوران کهن
سالی دور نگاه میدارد .این وضعیّت را در قسمتهای پایانی منظومه و عشق شیرویه ،پسر خسرو پرویز،
به نامادریاش ،شیرین ،میتوان درک کرد .زن «آرتمیس»ی در برخورد با مرد دل باختهای که دیگر
مورد عالقۀ وی نیست ،رفتاری سنگ دالنه در پیش میگیرد (رو در رو شدن با خسرو پس از ا ّطالع از
ازدواج وی با مریم هر چند کام ً
ال به خسرو بیعالقه نمیشود ولی رفتارهایی که نشان از بیعالقگی وی
است نمودار میگردد) همچنین زن «آرتمیس»ی از مردانی به خشم میآید که او را حقیر شمرند و به
ارزشهایش در مقام یک زن بیاحترامی کنند (خشم شیرین در جای جای منظومه در برابر این رفتارها)
توجه به چنین رفتارهایی ،زنی است دست نیافتنی و از میان الهگان« ،آرتمیس» است
پس «آرتمیس» با ّ
که عنوان دست نیافتنی را به خود اختصاص داده است« .آرتمیس» همچون آهوان صحرایی گریزپا
بود و اگر لحظهای ظاهر میشد ،بالفاصله ناپدید میگشت (خسرو ،تن سیمین و برهنۀ شیرین را در
ترحم است از کردار ناشایست خشمگین
حس ّ
چشمه میبیند و شیرین ناپدید میشود)« .آرتمیس» فاقد ّ
میشود ،وفادار به دیگران است و قدرت اظهار نظر دارد(بولن ،1984 ،ترجمه یوسفی.)65-100 ،1386 ،
تطبيق شيرين با آرتميس به کمک شواهد شعري

 -1سرسختي و بي رحمي

سرسختی شیرین را هم میتوان در توصیفات دیگران از وی یافت و هم در رفتارهای او .یونگ
سرسختی زنانه را این گونه توجیه میکند :هر گاه «من» احساسی مبهم از شکست اخالقی را تجربه کرده
باشد ،آن گاه بیش از پیش تدافعی ،قطعی و حق به جانب رفتار میکند .نظر «یونگ» در حقیقت میتواند
توجیه کنندۀ سرسختی شیرین باشد .پس از عاشق شدن شیرین با سرسختیهای وی ،رو به رو میشویم؛
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حس حقارت شیرین است(یونگ ،ترجمه
این وضعیّت دور باطلی ایجاد میکند که تشدید کنندۀ ّ
فرامرزی و فرامرزی .)26 ،1383 ،ابتدا شاید سرسختی او را بتوان در پاکی و ع ّفتش جستجو کرد .همان
سرسختی که سبب دوری هر عاشقی از وی و باعث دست نیافتنی شدن محبوبی چون شیرین میگردد.
دهد شیرافکنان را خواب خرگوش
به چشــم آهوان آن چشـمۀ نـــور
(نظامی ،خسرو و شیرین ،61 :1381 ،ب )13
				
البتّه بیت باال نه تنها نشان از سرسختی شیرین دارد ،بلکه بیانگر پاک دامنی و ع ّفت وی نیز میتواند
باشد.
یک آغوش از گلش ناچیــده دیار
هــزار آغوش را پرکــرده از خــار
نبیJند کس شبـــی چون آفتابــش
شبی صد کس فزون بیند به خوابش
(نظامی ،خسرو و شیرین ،107 :1381 ،ابیات )1-2
			
شیرین ،سرسخت ،مغرور ،زیبا و دست نیافتنی است .همچنین نجابت و پاک دامنی شیرین نیز قابل
تقدیر است.
مگــر آیینـه را آن هم به مستــی
نــبوسیده لــبش بر هیـچ هستـی
مگر با زلف خود وان هم به بازی
نکــرده دست او با کــس درازی
(نظامی ،خسرو و شیرین :1381 ،ص  ،107ابیات )7-8
		
حدیث نفس کردن شیرین نیز نشانی دیگر از سرسختی اوست؛ او با خود این گونه میگوید و از فراق
مینالد امّا حاضر نیست در برابر بی وفایی خسرو سکوت کند .رنج و ناکامی را تح ّمل میکند؛ هوای دل
را لگد مال کرده امّا تسلیم نمیشود.
در مقابل درخواست عشق بازی پنهان خسرو با او به خشم آمده با سرسختی تمام چنین میگوید:
در او بینــد فرو ریـزد ازین ننـــگ
اگر خــود روی من رویست از سنگ
به شیر ســـگ نپروردنـــدم آخـــر
گرفتم ســگ صفت کـردندم آخــر
فریبش را چـــــو ســگ از در نرانم
ســگ از مــن بــه بود گـر تـــا توانم
که خواهــد سگ دل بی حاصلی را
شــوم پیش ســگ انــــدازم دلــی را
(نظامی ،خسرو و شیرین ،195 :1381 ،ابیات )9-12
			
پشیمانم خــطا کــردم چــه تـدبیر
نبـودم عاشق ار بــودم بــه تقــدیر
دروغی گفتم او خود راست پنداشت
مزاحی کردم او در خواست پنداشت
قســم خــواهی به دادار و به دیـدار
دل مــن هست از ایــن بـازار بیزار
(نظامی ،خسرو و شیرین ،199 :1381 ،ابیات )5-7
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در این بیت نیز خردمندی است ،که سبب ع ّزت نفس شیرین میشود .خسرو دمدمه میکند و شیرین،
عاقل است و فریفته نمیگردد.
عتابش بیش میشــد نـاز میکــرد
بــه دفترها عتاب آغـــاز مـیکـرد
ز ناز خویش مویـی کم نمیکـــرد
ملک دم داد و شیرین دم نمیخورد
(نظامی ،خسرو و شیرین ،256 :1381 ،ابیات 9و)4
			
در نهایت شیرین سوگند یاد میکند که خسرو ،رنگ وصال را نمیبیند مگر محترمانه و عروس آیین
او را بخواهد.
به هوش زیرک و جــان خـردمند
پـس آنگه بر زبان آورد ســوگند
به بیداری کـه خواب او را نگیــرد
بدان زنده که او هـرگــز نمیــرد
ز من برنایدت کامــی که خـواهی
که بی کاوین اگر چـه پادشاهــی
ز دست افکند گنجی را که دریافت
بدین تندی ز خسرو روی برتافت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،321 :1381 ،ابیات 7-8و5و)2
			
گاهی سرسختی شیرین با بیرحمی عجین است .به گفتۀ «شینودابولن» از ویژگیهای «آرتمیس» خدا
بانوی ماه و شکار عالوه بر سرسختی ،بیرحمی و سنگ دلی نیز میباشد .این دو ویژگی گاهی اوقات
در شیرین ،کنار هم نمود پیدا کردهاند .موارد زیر نمونههایی از ترکیب این دو حس در شیرین است.
جایی که در پاسخ به شاپور که رسانندۀ پیام خسرو  -در خصوص داشتن رابطهیی عاشقانه و پنهانی با
شیرین دور از چشم مریم -است به خشم آمده با بیرحمی چنین میگوید:
بگــو کایـن آرزو بادت فرامـــوش
وگر گوید :کشم تنگش در آغوش
بگــو تــا ها نگیـــری ها ممــالش
وگر گوید بگیــرم زلـف و خالش
بگو چوگان خوری زان زلف بر روی
و گر گوید ربایـم زان زنخ گــوی
بگو از دور مــیخــور آب دنــدان
وگر گوید بخایــم لعــل خنــدان
(نظامی ،خسرو و شیرین ،202 ،1381 ،ابیات 7و3-4و )1
			
حس قلبی شیرین ،که نشأت گرفته از
در این ابیات عالوه بر سرسختی و بیرحمی ،شاید به گونهای ّ
عشق پاک این زن است؛ نیز هویداست .شاید گاهی بتوان احساس قلبی هر فرد را در ابراز تن ّفر او از
اموری دریافت که در اصل مالیم طبعش هستند امّا برای حفظ ظاهر و به خاطر محدودۀ تنگ سنّتهای
اجتماعی ،باید از آن دوری گزیند.
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دراوتهــدیـدهــایمــادگــانه
فرو میخــواند ازین مشتی فسانه
(نظامی ،خسرو و شیرین ،202 :1381 ،ب )10
			
پس از پرداختن خسرو به شکر اصفهانی و وصال با وی ،شیرین طبق عقیدۀ «یونگ» سرسختتر و
بیرحمتر شـده چون احساس میکنـد که در این رابطه تحقـیر شـده است پس طبیعـی است اگر با
بیرحمی وی مواجه میشویم (یونگ ،ترجمه فرامرزی و فرامرزی.)26 ،1383 ،
دیگر حتّی اصرار و عذر خواهی و البه و زاری خسرو نیز نمیتواند شیرین را نرم کند .همان احساسی
که «یونگ» از آن سخن گفته است .این جا بیرحمی شیرین به اوج میرسد چون حس میکند که به
شدّت تحقیر شده و به عنوان یک زن ،خواسته و احساسش نادیده انگاشته شده است.
به پای خــویشتن عـذر تو خواهم
درمبـگشـــایکاخـــرپادشاهم
تــورانادیــدهنتـــوانبازگـــشتن
ببایــدبامــنــتدمــسازگـشتن
(نظامی ،خسرو و شیرین ،283 :1381 ،ابیات 9و)7
			
البتّه پس از جریان وصال با شکر و سیر شدن از او.
شکــر لب می شنید و آه می گفت
بدین زاری پیامــی شـاه مـیگفت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،283 :1381 ،ب )11
			
شکر لب آه میكشد امّا هیچ گاه جایگاه رفیع و دست نیافتنی خود را که همان جایگاه «آرتمیس»
است متزلزل نمیکند.
تا کنون «سرسختی و بیرحمی» شیرین به صورت یک عنوان مج ّزا مورد بررسی قرار گرفت امّا با
توجه به اه ّمیّتی که سرسختی و بیرحمی در تحلیل شخصیّت خدابانوی ماه و شکار« ،آرتمیس» دارد،
ّ
بیرحمی جداگانه بررسی میشود.
 -2بي رحمي

شیرین ،بیرحم است چون البه و زاری یار را میبیند و آه میکشد امّا تسلیم نمی شود .خسرو با
خواهش و تمنّا و زاری از او میخواهد در ،بر وی بگشاید و پذیرای او باشد« .شیرین» با بیرحمی ،پنهانی
آه میکشد و حاضر به پذیرفتن او نیست.
		
درم بگشای کاخــر پادشاهــم
		
ببایــد با مـنت دمســاز گشتن

به پای خویشتن عذر تو خواهــم
تو را نادیــده نــتوان بازگــشتن
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شکـر لـب میشنید و آه میگفت
بدین زاری پیامی شـاه میگفت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،283 :1381 ،ابیات 11و9و)7
			
باز سخنان ملتمسانۀ خسرو و سرباز زدن شیرین.
گــذر بــر چشمــه نوشاب دارد
		
عتابت گــر چه زهـر ناب دارد
(نظامی ،خسرو و شیرین ،290 :1381 ،ب )4
			
معرفی میکند شیرین هم چنان برخواستهاش
حتّی با این که خسرو خود را برده و غالم شیرین ّ
استوار است.
مــزن چــون راندگان آواز بر من
بکن چندان که خواهی ناز بـر من
بگــو تا خط به موالیی دهـم بـاز
اگر بر من به سلطانــی کنــی ناز
کنم در بیعــت بیعــت خـموشی
اگر گوشــم بگیـری تا فروشــی
پس این چشـم دگر ،در پیش آرم
و گر چشمم َکنــی سر پیش دارم
به زحمت جامۀ نـو مــی بریـدم
به خلوت جامـه از غم می دریدم
(نظامی ،خسرو و شیرین ،292 :1381 ،ابیات 5-8و)14
			
پس از این همه درخواستهای عاجزانه و تهدیدهای مردانه اندکی از بیرحمی شیرین کاسته نمیشود.
که درگردن چنین خونم بسیهست
برو تا بر تو نگشایم به خون دست
چنان دل را نشایــد جز چنین جان
توسنگین دل شدی من آهنین جان
(نظامی ،خسرو و شیرین ،297 :1381 ،ابیات 6و)4
			
مکرر خسرو ،شیرین با گستاخی و بیرحمی هر چه تمامتر پشتبر خسرو
پس از درخواستهای ّ
کرده از او روی برمیگرداند.
ز خورشید آسمــان را کــرد خالی
به شوخــی پشت بر شه کرد حالی
ز شــاه آرام شــد ،چون شد دالرام
به رعنایــی گــذشت از گوشۀ بام
(نظامی ،خسرو و شیرین ،305 :1381 ،ابیات 12و)7
			
 -3وفاداري

خاص این «آرکیتایپ»
توجه دیگر وفاداری «شیرین» است .وفاداری از ویژگیهای
ّ
موضوع قابل ّ
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کرات در منظومه نمود مییابد .وفاداری هم از گفتههای وی و وهم از رفتارها و
است امری که به ّ
عملکردش کام ً
ال مبرهن است .امری که گویا نظامی شخصاً خالف آن را معتقد است ،با وجود وفاداری
شدید شیرین از بیوفایی زن میگوید .جایی که شیرین هنگام آب تنی ،جوان برومندی را سوار بر اسب
میبیند؛ در مناظرهیی درونی که میان هوس و عقل در میگیرد از همان ابتدا در حالی که هنوز خسرو را
ندیده و تمثالی از وی بدو نمایاندهاند ،وفاداریش را میتوان دریافت.
هـــوای دل رهــش مــی زد که برخیز گل خــود را بـدین شـــکر برآمـــیز
گر آن صورت بد این رخشنده جان است خبــر بـود آن و ایـن باری عیـان است
دگــر ره گــفت از ایـن ره روی برتاب روا نبـــود نمـــازی در دو محـــراب
ز یک دوران دو شــربت خــورد نتوان دو صـاحب را پرسـتش کــرد نــتوان
و گر هست این جـــوان آن نازنین شـاه نه جـای پرسش اسـت او را در این راه
که بــر بـی پــردگان گــــردی نشیند
مـــرا بـــه کـــز درون پــــرده بــیند
(نظامی ،خسرو و شیرین ،91 :1381 ،ابیات )6-11
			
هر چند شیرین از بیوفایی خسرو سرگشته است ،امّا سعیش بر این است تا بیوفایی او را توجیه کند.
که بی او چـــون شـکیبد شاه چندین
از آن بازیچه حیـران گشت شیــــرین
شکیبش بـر صالح پادشاهــــی ست
دلـش دانسـت کان نز بی وفایـی است
(نظامی ،خسرو و شیرین ،192 :1381 ،ابیات )1-2
			
انزجار شیرین را زمانی میتوان دریافت که از ازدواج خسرو با مریم م ّطلع میشود .گویی خود را با
شکست عاطفی عمیقی مواجه میبیند .همان شکستی که به عقیدۀ «یونگ» علّت رفتارهای بیرحمانۀ
زن میشود.
که از گـچ کــرده باشندش به نیـرنگ
نمانــم جــز عروسی را در این سنگ
تـــرنج مــوم ریحــــان را نشـــاید
عروس گـــچ شبســتان را نـشــاید
که گـــویم وز تــوام شــــرمی نیاید
بســـیکـــردمشگرفیــهاکـهشاید
جــــز آتــش بـارهیی در بارۀ مـــن
چه کرد آن رهزن خونـــخوارة مــن
ز مـــهـــر انــگیــخته بازار دیـگـــر
مـن اینــک زنــده او بـا یـار دیگـر
(نظامی ،خسرو و شیرین ،195 :1381 ،ابیات )4-8
			
امّا شیرین هم چنان وفادار است .نه میخواهد بد نام شود و نه از ا ّولین عشق خود روی گردان پس هم
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باید رنج فراق را تح ّمل کند هم منتظر باشد تا شاید اوضاع بر وفق مراد گردد.
که او در عمــرها نــارد بــه یادم
منم کــز یاد او پیوستــه شـــادم
زمانـه بر چنین بازی دلـــیر است
گر آن نامهــربان از مهر سیر ست
در آیــد از در مهــر آن دل افروز
شکیبایی کنـم چـندان که یک روز
(نظامی ،خسرو و شیرین5-6 ،198 :1381 ،و)3
				
شیرین از وفاداری خود و بیوفایی یار و برگزیدن مریم توسط خسرو با انزجار سخن میگوید.
که جان شیرین کند ،مریم کند نوش
نخواهم کردن این تلخــی فراموش
(نظامی ،خسرو و شیرین ،198 :1381 ،بیت )2
				
شیرین ،احساسش را بر زبان جاری میکند .گمان او بر این بود که پاسخ وفاداریش ،وفاداری خواهد
بود امّا چه کند که خسرو پایبند عشق نیست گویی اص ً
ال عشق را نمیشناسد .عشق برای وی هوسی
جنون آمیز است .اگر شیرین سرسختی میکند دیگری میتواند جای وی را بگیرد و درمان بخش
عطش او باشد .نه وفایی میشناسد و نه عشقی ،بر عکس او ،شیرین بخت برگشته و ناکام است که این
گونه خود را اسیر وفا و وفاداری میبیند.
کجا آن صحبت شیرین تر از شهد ؟
که شیرین گوید ای بد مهر بد عهد
خریــداربتـــیدیگـــرنگــردی
مــرا ظن بود کــز مـن برنگردی
(نظامی ،خسرو و شیرین ،203 :1381 ،ابیات )4-5
			
«آرکیتایپ» شیرین ،حریف خود را در عشق ورزی دشمن میداند؛ و این است سخن زن.
که در دل جای کــردی دشمنم را
کنون در خود خطا کـردی ظنم را
ز آه تلخ شیــرین یــاد بـــادت
ازیـن بیـــداد دل در داد بـــادت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،203 :1381 ،ابیات )6-7
			
وصالت را به یـاری چنــد خوانم
بر آب دیــده کشتی چند رانــم ؟
(نظامی ،خسرو و شیرین ،206 :1381 ،بیت )2
			
به رهــواری همـی راند خر لنگ
که یاری مهـربان آرد فـرا چنــگ
(نظامی ،خسرو و شیرین ،256 :1381 ،بیت )11
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وفاداری شیرین را نه تنها از البهالی سخنان وی بلکه از تقابل رفتارهای وی با خسرو نیز میتوان
دریافت .خسروی بیوفا برای از پا درآوردن شیرین به دنبال وصال با دیگر زیبارویان است .و از
اینجاست که بیوفایی مطلق خسرو هویدا میشود.
به ترکی غارت از ترکـــی ستاند
فرس میخواست بر شیرین دواند
گشایـد مشکل بنــدی به بنــــدی
		
برد شیرینــی قنــدی به قنــدی
به دیبــا آب دیبــا را تــــوان بـرد
به گوهـر پایۀ گوهـر شود خــرد
که شـکر هم ز شیرینی اثر داشت
سرش ســودای بازار شکر داشت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،262 :1381 ،ابیات )6-9
			
شیرین در ظاهر و رو در روی خسرو گستاخانه سخن میگوید امّا در خلوت اشک میبارد و آه
میکشد که باز نشان از وفاداری است.
فشــانـد از نرگســان لؤلؤی الال
		
چــو تنهـا مـاند مـاه ســرو باال
(نظامی ،خسرو و شیرین ،271 :1381 ،بیت )3
			
تنها عشقی را که شیرین در دلش جای داد و تا پای جان وفادار بدان باقی ماند عشق به خسرو بود امّا
اذعان میدارد که از این وضعیّت شاکی است.
تـو را بـــودم به جان و دل خریـدار
بلــی تــا گشتــم از عـالــم پدیدار
نه جز روی تو کس را سجده بردم
نه پی در جست و جوی کس فشردم
(نظامی ،خسرو و شیرین ،301 :1381 ،ابیات )3-4
			
در نهایت وفاداری ،از بیوفاییها ،جوانی کردنها و پیوستن وی با دیگران میگوید.
کــز ایشــان فتـــنهها در عالم افتـد
نخواهــم آب و آتش در هـم افتــد
که از قصاب دور افتـد قصب باف
به شیرین از شکر چندین مـزن الف
(نظامی ،خسرو و شیرین ،302 :1381 ،ابیات 13و)8
			
این بیت تأیید کنندۀ عقیدۀ «یونگ» و دلیل سرسختی و بیرحمی شیرین همچنین نشان دهندۀ وفاداری
اوست.
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هـم از نرخ و هـم از نام اوفتــادم
بس آن یک ره که در دام اوفتــادم
(نظامی ،خسرو و شیرین ،303 :1381 ،بیت )13
			
 -4به خشم آمدن از کردار ناشايست

امّا به خشم آمدن از کردار ناشایست موضوع دیگری که در برجسته کردن شخصیّت «آرتمیس»
اه ّمیّت دارد .شیرین از درخواست شاپور مبنی بر عشق بازی نهانی خسرو با او خشمگین می شود .در این
بخش ،نظر «یونگ» حائز اه ّمیّت است« .یونگ» معتقد است خشم و عصبانیت یا بروز رفتارهای ناهنجار
از شخصی مهربان و عاشق در حقیقت هجوم نیروهای دسته جمعی در اخالق اوست .هرچند انسان،
همیشه مایل است که علّت رفتارهای ناهنجار خود را ،اوضاع و احوال خارجی ببیند ولی باید به این نکته
توجه داشت که هیچ چیز نمیتواند در انسان بروز کند مگر این که قب ً
ال جزئی از وجود او باشد که البتّه
ّ
پیروی از عقل و شعور انسانی جهت مهار چنین رفتارهایی بسیار پسندیده است (یونگ ،ترجمه روحانی،
 )15 ،1386هر چند در مطلب باال نظر «یونگ» بیشتر در مورد جنبۀ منفی خشم و عصبانیت است امّا شاید
علّت به خشم آمدن در برابر برخی رفتارهای ناشایست هم ،دلیلی درونی داشته باشد به این مفهوم که
شخص بر اساس باورهای جمعی یا صورتهای مثالی ،اصولی را پذیرفته است که اگر رفتارهایی خالف
توجه به این که آن اصول از قبل در ناخودآگاه او وجود داشتهاند و رفتارهای حاضر
آن اصول سرزند با ّ
را خالف آن قواعد مشاهده میکند پس به خشم آمده و در صدد برقراری توازن میان باورها و کردارها
برمیآید .برقراری چنین توازنی جز از طریق به کارگرفتن عقل و پیروی از آن امکان پذیر نخواهد بود.
شیرین از گستاخی شاپور به خشم میآید ،رفتار وی را ناشایست انگاشته و خشمگین میشود.
مــکن درد از طبیب خویش پنهـان
چو می خواهی که یابی روی درمان
برآشفــت ای خوشـــا آشفــتن او
بـت زنجیــر مــوی از گــفتن او
(نظامی ،خسرو و شیرین ،77 :1381 ،ابیات )4-5
			
 -5جسورانه و بدون حمايت ديگران به دنبال هدف بودن

از دیگر ویژگیهای بارز و برجستۀ شیرین که دقیقاً با «آرتمیس» مطابقت میکند این است که جسورانه
و بدون این که دیگری ،وی را حمایت کند به دنبال هدف خویش است امّا نه به هر قیمتی .حاضر است
برای رسیدن به هدف ،مهین بانو را اغفال کند امّا مواظب است که جایگاه خود را حفظ کرده و بیقدر
و ارزش نگردد .چاره اندیشی شیرین برای اغفال مهین بانو جهت خارج شدن از قصر ،نمودی از تک
روی او برای رسیدن به هدف است او در بند حمایت دیگران نیست پس به تنهایی چارهای میاندیشد:
به بانـو گفت شیرین کای جهانگــیر
یکــی فــردا بــفرمـــا ای خداوند

برون خـواهم شــدن فردا به نخجیر
که تـا شبــدیز را بــگشایم از بنــد
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شــــــبانــگهسـویخدمتبازگـــردم
بــر او بنشینــــــم و صحـــرا نوردم
به جــــای مرکـــبی صد ملک درخواه
مهین بانــو جــوابش داد کــای ماه
به گـاه پویه بس تــند اســـت و بس تیـز
به حکــم آن کـه این شبرنگ شبدیز
مبــادا کــز ســــــر تنــدی و تیــزی کــنـــد در زیــر آب آتـــش ستیــزی
زمین بوسیدوخدمتکرد وخوشخفت
رخ گلچهره چون گلــبرگ بشکفت
(نظامی ،خسرو و شیرین ،81 :1381 ،ابیات 15و )6-12
		
نتیجه گیری

پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از ویژگی های شخصیتی «آرتمیس» با
توجه به منظومه ،ویژگیهای شخصیّتی شیرین عبارتند
شخصیّت شیرین قابل تطبیق است .بر این اساس با ّ
از :آزادگی ،جسارت ،ع ّزت نفس ،دانایی ،خردمندی ،پند پذیری ،ع ّفت و پاکدامنی ،تالش در جهت
حفظ آبرو ،آگاهی از زیبایی و وفاداری خود ،اجازه ندادن به این که دیگری خود را بر وی برتری دهد،
شجاعت و نترسیدن از تهدیدهای رقیب حتّی در عشق ورزی ،پیروی از خرد درون ،غلبه بر هوا و هوس،
تح ّمل نکردن بیوفایی یار ،متعهد بودن ،تالش برای رسیدن به هدف با ع ّزت و سربلندی که دقیقا با
خصوصیات آرتمیس آلهۀ ماه و شکار یونان باستان مطابقت می کنند.
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Analysis of Woman Character Based on Psychoanalytic Point of View
(Khousrow and Shirin Rhymed Writing)
* F. Yousef-ghanbari

Abstract
Apparently there was no any relationship between Jung, Shirin and Nezami. By analyzing the
Khousrow and Shirin rhymed writing specially Shirin character from psychoanalytic point of view
may came to conclusion that according to the Shinowdabolen analysis who was one of Jung students and follower that Shirin character may match with Artimes ( Moon and hunting goddess). To
demonstrate such a comparing the poetic evidences were used as implementations. And ultimately
was concluded that Shirin matched Artimes the moon and hunting goddess of Greek mythos from
various aspects.
Keywords: Nezami, Shirin ,Jung, Artimes, Shinowdabolen
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