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  چکیده
 هـاي مطالعـات    نظـامی بـا اسـتفاده از فرضـیه     شـیرین    و   خسـرو در این مقاله، داستان 

یـک  در جایگاه حضور شیرین . شود میفرهنگی ارزیابی    شناسیِ  پسااستعماري و نشانه  
ي بـا    فرهنگ میزبان از او براي هماننـد خواستۀ دوگانۀ مهاجر زن در سرزمین مدائن و 

شـیرین بـراي حفـظ و    تأکید و تعصب و  ،سو  با آن از یک رعایت تفاوت ،این فرهنگ
دیگر، وضعیت شـیرین را دچـار      از سوي »خود«هاي فرهنگی سرزمین   اجراي رمزگان

سازوکار فرهنگ مرکـز در سـرزمین میزبـان،     در این مقاله. بود هاي فراوان کرده  چالش
راهکـار مقـاومتی شـیرین    مثابه  به» سازي  دیگري«و فرایند  ،راندن شیرین   حاشیه براي به

و نقش جنسـیت  شود  میبررسی در سرزمین میزبان » خود«فرهنگی    حفظ هویت براي
  .شود داده می   در موفقیت این فرایند نشان

که فرهنگ مرکـز در سـرزمین میزبـان     رسد میپژوهش در پایان به این نتیجه 
زدن نظم   هم  که قصد بر ،خطرناك »دیگري«یک  در جایگاهکند شیرین را   تالش می

وضـعیت شـیرین در    ،بنـابراین . حاشـیه برانـد   فرهنگ غالب را دارد، بهشدة   تثبیت
سازي از سوي او در ارتباط   گیري فرایند دیگري  سرزمین میزبان، زمینه را براي شکل

هژمونیک، براي تثبیت هویت  اقدامی مقاومتی و ضدمثابه  بهبا افراد سرزمین میزبان، 
  .فراهم کرد» خود«گی فرهن
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و  »هـاي دور   دیگـري « گبـزر  ۀدسـت هاي شـیرین در ایـن منظومـه در دو      دیگري
شـیرین در   »هـاي جنسـیتی    دیگري«که  یناجالب . گیرند    قرار می »هاي نزدیک  دیگري«

هـاي    خـودي «و  ،»هـاي نزدیـک    دیگري« ۀمجموع  زیردر  ،یعنی مردان ،سرزمین میزبان
گیرند و شیرین در   جاي می »هاي دور  دیگري« ۀزیرمجموعدر  ،یعنی زنان ،او »جنسیتی

  .گیرد  برابر دو گروه راهکارهاي متفاوتی در پیش می
صــداي  ءکننــده  توانــد مــنعکس  بــا ایــن خــوانش مــی خســرو و شــیرین ۀمنظومــ

اي باشد که در مقابل صدا و فرهنگ غالب کشور میزبان به دنبال خود   شده رانده  حاشیه به
گردد؛ صدایی که در کشمکش عشق و هویت، با سربلندي، هویت فرهنگی خود را     می

  .بخشد  کشد و به آن اعتال و شکوه می  دست و پاي فرهنگ مرکز بیرون می رِاز زی
  .خسرو و شیرینفرهنگی، مهاجرت، خود و دیگري، هژمونی،    هویت :  ها کلیدواژه

  
 مقدمه. 1

مبـانی   از اسـتفاده  بـا  و نظـامی  شـیرین  و خسـرو  داسـتان  بـه  نـو  نگـاهی  بـا  ،مقاله ایندر 
 یـک  در جایگاهشیرین  موقعیت و وضعیت پسااستعماري،   فرهنگی و مطالعات   شناسی  نشانه

 »دیگـري مضـاعفی  «شـیرین   ،از ایـن منظـر  . شود میبررسی  میزبان، سرزمین در مهاجر زن،
 در جایگـاه شـود و هـم     نگریسته مـی  »دیگري«یک مهاجر به چشم  در جایگاهاست که هم 

از بسیاري از حقـوقی کـه مـردان و از جملـه خسـروپرویز بـراي خـود         »دیگري جنسیتی«
 هژمـونیکی  راهکارهاي ضـد  و ها  گذاشتن تالش نمایش به ،رو  از این. ماند  بهره می  ، بیندا   قائل

 و جغرافیـایی  مرزهـاي  وراي در کوشـد   مـی  کـه  اي  شده رانده حاشیه به صداي مثابه به شیرین
 ها،  ساختار زدن برهم با و بگردد خود هویت دنبال به مرکز، و غالب صداي برابر در فرهنگی،
تـرین   از مهـم  کنـد،  بازسـازي  بودن  زن و عشق از را خود روایت میزبان مرزهاي و ،تعاریف

  :از ندا عبارت پژوهش مهم هاي  پرسش ،بنابراین .اهداف این مقاله است
راهکارهـاي مقـاومتی    چه میزبان کشور در »خود« فرهنگی   هویت تثبیت براي شیرین. 1
  گیرد؟    می پیش در هژمونیکی و ضد
پرویز به شیرین در حفظ و تداوم هویـت    خسرو »دیگري جنسیتی«مثابه  بودن به آیا زن. 2

  کند؟  در سرزمین میزبان کمک می »خود«فرهنگی 
رانـدن   حاشـیه  سازوکار فرهنگ مرکز در سرزمین میزبان از چه راهکارهایی بـراي بـه  . 3

 کند؟  سازي او استفاده می  شیرین و غیریت
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  پژوهش ۀپیشین. 2
اسـت و   »پراکندگی و سرگشتگی«به معناي  ،یونانیریشۀ از  )diaspora( دایاسپوراواژة 

و م  پ 586هـا در   مصداق تاریخی آن پراکندگی قـوم یهـود پـس از تخریـب معبـد آن     
دایاسپورا واژة . کردپراکنده که این قوم را در سراسر جهان  ،م است 70پراکندگی آنان در 

عالوه بر قـوم  جهان، گوناگون هاي گسترده در نقاط  مهاجرتپیِ  از آغاز قرن بیستم در
مهاجرانی اطالق شد که به دالیل سیاسی، اقتصادي، گستردة هاي کمابیش   بر گروه ،یهود

هـایی غیـر از سـرزمین خـود       کرده و در مکان   سرزمین خود را ترك... و  ،ایدئولوژیکی
  .ساکن شده بودند

کـه اگـر    با این تفـاوت  ؛مهاجرت شدواژة تدریج بدل به نام مترادفی براي  این واژه به
بود دائم اي کوتاه انجام بگیرد، دایاسپورا جماعتی   توانست موقت و در دوره  مهاجرت می

اما در  ،صورت گسترده به کشور خود را نداشت  اندازي براي بازگشت به  چشم که عموماً
 نیـز بـود  مبـدأ  ها و اشتراکات فرهنگی خود بـا فرهنـگ     حفظ تماس عین حال در پیِ

  .)115: 1389فکوهی، (
کرد    توان به تعاریف پسامدرن از این واژه اشاره  تعاریف گوناگون دایاسپورا، می ضمن

 پـل گیلـوري   ،)Stuart Hall ()1990( چون استوارت هالهایی  شخصیتبا  1980که از 
)Poll Gilovery( )1994(، و جیمز کلیفورد )James Clifford( )1996 (در . کردند ظهور

  ،این تعاریف
شـود کـه جـاي رویکردهـاي تقـابلی را بـه         جدید از دایاسپورا ارائـه مـی   کامالًبینشی 

آن اسـت کـه چگونـه     جا بحث در این ،واقعدر. دهد  رویکردهاي پیوندي و پیچیده می
 هویتی ‘هاي متکثر  جایگاه’گیلوري بر مفهوم . ماند ‘دیگري’ بود و هم ‘خود’توان هم   می

)position of multiple identity(  هویت ـ دایاسپورا’و‘ )Diaspora-identity( ؛کنـد   کید میأت 
گیـرد و فراینـد     که هویت دایاسپورایی نه به رغم، بلکه از خالل تفاوت شکل می هال بر این

هـاي    هویـت ’کلیفـورد بـر   ؛ ساز است  موعود فرایندي هویت/ أمبدبخشی به سرزمین  تقدس
اي کـه در زنـدگی     نیز بـا تجربـه  لوف أمو امین  ؛)Caught identities(‘ سرگردان یا در سفر

تواند براي فـرد مهـاجر     گسستگی و چندگانگی دردناکی که مفهوم هویت می ازخود داشته 
گویـد؛ همـان     داشته باشد و عدم نیاز به حرکت به سوي ایجاد یک هویت خالص سخن می

اي   خـود بـا شـیوه   ) Out of Place( )1999( بـرون از مکـان  که ادوارد سعید نیـز در کتـاب   
  .)همان( دهد  اي انجام می  نامه زندگی خود

شـود، در نگـاه نخسـت نـوعی هجـرت و         اما مهاجرت با هـر تعریفـی کـه عرضـه    
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تر موارد با خروج از یـک   در بیش جایی از یک مکان به مکان دیگر است که تقریباً هجاب
اقلیت و مهمان،  در جایگاهه مهاجر هموار. فرهنگ و ورود به فرهنگ دیگر همراه است

در . گیـرد   و مرکز قـرار مـی   ،در برابر میزبان، اکثریت) شده  رانده حاشیه یا به(اي   و حاشیه
کشور میزبان است که تا حد زیادي نـوع رفتارهـاي   خواستۀ این  اي معموالً  چنین رابطه

اي دوگانـه و    زیرا فرهنگ میزبان یا مرکـز همـواره در خواسـته    ،کند  مهاجر را تعیین می
خواهد خود را شبیه فرهنگ میزبان کند و الگوهاي فرهنگی کشور   متناقض از مهاجر می

خـود را بـا   فاصـلۀ  خواهد تا همچنان   از او می ،اما از سوي دیگر ؛کند   میزبان را رعایت
مهاجر در این که  خود با آن فرهنگ باشد هاي کند و متوجه تفاوت   فرهنگ میزبان حفظ

بـراي  شود و همـواره    رو می  اي متناقض از سوي فرهنگ میزبان روبه  صورت با خواسته
مهاجر در برابر این دسـتور یـا   . دارد  برمی گام» پارادوکس همانندي و تفاوت«این  حفظ

بـه اقـدامات   گـاه دسـت    متناقض همواره به طور کامل مطیع و منقاد نیسـت و خواستۀ 
فرهنگـی  هـاي    گی رمزگـان   شد زند که این اقدامات با توجه به میزان درونی  مقاومتی می

  .متفاوت است» خود«سرزمین 
  

  مباحث نظري پژوهش. 3
  هویت 1.3

هویت معادل واژة از نظر لغوي، . است »هویت«مرتبط با مهاجرت مفهوم مهم از مفاهیم 
»identity « اســت کــه از»identitias «شــود و دو معنــاي تــداوم و تمــایز را   مشــتق مــی

اصلی و مکمـل  جنبۀ آیند، در اصل به دو   نظر می گرچه این دو معنا متضاد به .رساند  می
  .اند هویت معطوف

بـودن از   یـا متمـایز   ،مانندي  توان به احساس تداوم و پیوستاري، بی  بر این پایه، هویت را می
و اسـتقالل   ،داشتن یعنـی احسـاس تمـایز، تـداوم      هویت ،عبارتی  به. دیگران مربوط دانست

پس به طـور  . کند همان است که بوده و دیگران نیستند   که فرد احساس این ؛شخصی داشتن
معناست که آن موجود یا فرد مانند دیگر  این ادعا که موجود یا فردي هویت دارد بدین ،کلی

 جود یا فردي متمایز، خاصـیتی یگانـه دارد  وجودهاي مشابه است و در عین حال چونان مو
   .)61: 1384محمدي،   گل(

ـ بـودن، ولـی از دو    یگانـه «داشـتن یعنـی     ، هویـت تر  آشکاربه بیان  ماننـد   ؛متفـاوت  ۀجنب
  .)62: همان(» بودن در گذر زمان خود و مانند خود ۀطبقبودن در   دیگران
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دارد، زیـرا هـر ملتـی    ملی اختصـاص     بخش مهمی از هویت هر سرزمینی به هویت
هاي مقدس دارد که   و مکان ،ها، آداب و رسوم، تاریخ، فرهنگ  اي از نمادها، سنت  مجموعه

ها متمایز کند و با توسل  ها خود را از دیگر ملت کند از طریق تعلق به آن  همواره سعی می
ت ملی هوی )Antony Smith( آنتونی اسمیت. ها احساس غرور و امنیت روانی کند به آن

داند که   ها می  و سنت ،ها  ها، نمادها، خاطرات، افسانه  بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزش«را 
ساز در هر کشور، بـا    هاي هژمونیک  گفتمان). همان( »عناصر تمایزبخش هر ملتی هستند

ملـی را     ، سـاخت و بازسـازي هویـت   گونـاگون کاري عناصر و مصالح  ترکیب و دست
زیرا فرهنگ از این دیدگاه  ؛کنند  شوند و همواره از عنصر فرهنگ استفاده می  دار می  عهده

تعادل و سازش میان نیروهاي حوزة تعامل میان نیروهاي مسلط و تحت سلطه، یا حوزة 
مقاومت حوزة هاي مسلط براي حفظ هژمونی، و نیروهاي تحت سلطه و   گروهو مستولی 

  .در مقابل آن است
تـاریخ،  : ند ازا کند عبارت  فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز میهایی که   ویژگی

ایـن  . و هنـر  ،اقتصادي، مقررات، مناسک اعتقادي، زبان، ادبیـات  ةشیوضوابط خویشاوندي، 
   :به عبارت دیگر. فرهنگی آن جامعه است ۀشناسنامف ها و خصوصیات معرّ  ویژگی

هـاي   مین نیاکان، زبان مـادري، باورهـا و سـنت   آبا و اجدادي، سرز ۀحماستاریخی،  ۀگذشت
هویـت  ’و قومی، هنر و ادبیات موروثی،    هاي  دینی، عصبیت   هاي  ملی، اسوه   اي، مفاخر  طایفه

وقت بـر اصـالت    جا و همه در همه اي معموالً  هر جامعه. دهد  جامعه را تشکیل می ‘فرهنگی
هاي ایـن هویـت     قدرت و غرور، مشخصه کوشد با  کند و می  کید میأهویت فرهنگی خود ت

  .)111 -  110: 1384االمینی،  روح( دارد و از آن دفاع کند   را زنده نگه

ساز هژمونیکی برخـوردار اسـت بـه      هاي هویت  فرهنگ هر جامعه که از حمایت گفتمان
اي، قـدرت هژمونیـک     محض ورود بـه سـرزمین میزبـان و قرارگـرفتن در جایگـاه حاشـیه      

هاي هژمونیکی فرهنگ سـرزمین    دهد و در برابر گفتمان  نندگی خود را از دست میک  حمایت
بنـدي جدیـد اجتمـاعی، کـه در آن قـدرت        کند در صورت  گیرد و تالش می  میزبان قرار می

   حاکم به طرز ظریف و فراگیري در سراسر رفتارهاي عادي روزانه پراکنده شـده و بـا خـود 
هـاي فرهنگـی خـود      گیرد یا حداقل از رمزگان   دست قدرت را بهخورده است،    فرهنگ گره

گر  که قدرتی سرکوب است که به جاي این   او در این جایگاه با قدرتی درگیر شده. دفاع کند
بیگانه در فرهنگ میزبان تلقی شود، به صورت شعور مشترك کل نظم اجتماعی آن   خود  ازو 

  .نگ و هویت فرهنگی سرزمین میزبانمقابله با فره و مقابله با آن یعنی درآمده استفرهنگ 
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  مرکز و حاشیه/ خود و دیگري 2.3
گوي آن دو همواره موضوع مناقشـات فـراوان و     و  و تعامل و گفت »خود«در برابر  »دیگري«

انـد کـه     هگـل دانسـته   ۀاندیشرا در  »دیگري«مفسران خاستگاه مفهوم . اي بوده است  گسترده
 ثیرگــذار الکســاندر کــوژوأتــوان در خــوانش بســیار ت  مشــخص مــی نمــود آن را بــه طــور

)Alexander Kojeve( )1947 (   اگرچـه  . یافـت  1930 ۀدهـ از پدیدارشناسـی روح هگـل در
ویـژه از سـوي سـارتر     اگزیستانسیالیست و به ۀفلسفبه شکلی گسترده در  »دیگري«اصطالح 

در آفـرینش خودآگـاهی و    »يدیگـر «و  »خـود «تشریح روابط میان  براي هستی و نیستیدر 
 ۀنظریـ گونـه کـه در     اسـت، تعریـف ایـن اصـطالح آن       کـار رفتـه   تصویر ذهنی هویـت بـه  

بندي سـوژگی و    دارد، در تحلیل فرویدي و پسافرویدي صورت   کنونی کاربرد يِپسااستعمار
 ،)Jacques Lacan( پـرداز فرهنگـی، ژاك لکـان     کاو و نظریه تر در کار روان  به شکلی برجسته

تمـایز   »کوچک   دیگري«و  »بزرگ   دیگري«لکان در استفاده از این اصطالح میان . ریشه دارد
را که متعلقات میل کـودك را  ی گوناگون ياجزالکان  .)117: 1389شاهمیري، (شود   ل میئقا

 »دیگري بزرگ«و مادر را که مخاطب اصلی کودك است  ،»دیگري کوچک«دهد   تشکیل می
  .)119 -  118: همان(نامد   می

را » دیگري«اندیشمند معروف دانمارکی،  ،)Soren K Yerke Goor( گور  یرکه  سورن کی
پنـدارد کـه سـدي در برابـر پـرورش و شـکوفایی فردیـت و          مثابه مانع و دیواري می  به

و ارتباط با او روي خوش » دیگري«شود و از این جهت چندان به   شخصیت محسوب می
و  ،هاي قرن بیستم چون هایدگر، سارتر، کامو  اگزیستانسیالیست ،همچنین. دهد  نشان نمی

گو با او داده و هرکدام رویکردي خاص  و و گفت» دیگري«مقولۀ مارسل اهمیت زیادي به 
  . اند  به آن داشته

 ‘خـود ’داند و سارتر معتقد است که   می ‘خود’را عامل ایجاد اضطراب در  ‘دیگري’هایدگر 
نگرد   اش می  مثابه ابزار مورد استفاده بهاش و   به او همچون هدف مطالعه ‘دیگري’کند   حس می
در حـالی کـه خواسـته و منظـور     . اي بیش نیست  وسیله ‘دیگري’براي  ‘خود’سبب  و بدین

را محدود  ‘خود’آزادي  ‘دیگري’ ،گونه بدین. شمار آید نه وسیله آن است که هدف به ‘خود’
ماهیت خویش است و شعار معـروف  مؤلفۀ ترین   اي که به زعم سارتر اساسی  کند؛ آزادي  می

  .)264: 1385 دورانت،( شود  ها ابراز می  فرض با این پیش ،‘دیگري دوزخ است’ ،سارتر

را  »تو«و  »من«یا  »دیگري«و  »خود«هاي این افراد، مارسل ارتباط بین   اما در برابر دیدگاه
تبـدیل بـه    »مـن «گاه که فردي براي  در نگاه مارسل، آن. دهد  میاز مباحث اساسی خود قرار 
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النفسـه اسـت و چیـزي جـز عشـق و        غایت فی. شود ارتباط برقرار شده است  می »دیگري«
 »خویشـتن «گوي  و ها و خصایص مهیا نشود، گفت  مشارکت در کار نیست و اگر این ویژگی

پا به حریم مهم که راي آن را ندارد   توانایی و یاماند و   می »اوـ  من« ۀرابطدر حد  »دیگري«با 
  .)68: 1375، کین( بگذارد »من و تو«و اساسی 

ـ  ،فرهنگی   در مطالعات هـاي اساسـی مـورد توجـه       از مقولـه  »دیگـري «و  »خـود « ۀمقول
و هسته را  ،هر فرهنگ براي خود یک کانون، مرکز ،از این منظر. است  اندیشمندان این رشته 

. انـد  فرهنگـی  ةشد هاي مرکزي مشغول هدایت متون پذیرفته  کند که در آن رمزگان  تعریف می
ترین   ترین و خالص  شود که ناب  فرهنگی می »خود«گیري یک   این هسته یا مرکز سبب شکل

مرکـزي بـه یـک     »خـود «اما این . گیرد  هنجارهاي هویتی یک فرهنگ در درون آن شکل می
سازد و مرکز پیوسته   که فضاي بیرونی فرهنگ خودي را می استوابسته  »دیگري«حاشیه یا 

و هنجـار همـراه    ،ي همواره با نظم، قانون»خود«فضاي . کوشد آن را در حاشیه نگه دارد  می
کنـد از    همواره سعی می ،رو از این ؛و بدویت ،نظمی  اي با آشوب، بی  »حاشیه«است و فضاي 

  ،)Yuri Lotman( لوتمانیوري  .هنجارها و گرامرهاي مرکز بگریزد
 اي  هاي فضایی مانند مرکـز و حاشـیه و بیـرون و درون، سـپهر نشـانه       کارگیري استعاره با به

)semiosphere(، ’ هـا در آن ممکـن     فضایی که امکان تولید متن و تولید معنا از طریق نشـانه
 فضـا دوگانـه   ایـن . کند  و ناهمگن تعریف می ،را به صورت فضایی دوگانه، نامتقارن ،‘است

نمایـد و    چـه آشـنا مـی    اي میان فرهنگ و نافرهنگ یا آن  به این اعتبار که در آن رابطه ؛است  
مرکـز   ،با توجه به تعریف مرکز و حاشـیه  .شود و نامتقارن است  چه ناآشناست، مطرح می آن

، نظمـی   که در حاشیه، آشـوب و بـی   در حالی ؛شوند  جایی است که متون فرهنگی تولید می
، است که حاشیه محل خالقیت نوآورانه اسـت  علتالبته به همین . کند  فرهنگ را تهدید می

انجامـد و    تنش میان مرکز و حاشیه است که به ایجاد معنا و فرهنگ جدید مـی  ،درواقعزیرا 
  .)127: 1390لیونگبرگ، ( شود  درنهایت به تغییر مرکز موجود منتج می

به نـوعی   ،ناپذیر و ثابت است که انعطاف خالف فضاي مرکز بر ،فضاي حاشیه ،بنابراین
  .و سیال است پویا

اي یا   و آن دیگري حاشیه ،فرهنگی گرایش به آن دارد که خود را معیار و مشروع »خود«
 جـا نیـز دو مجموعـه نیـرو در     در ایـن . شده را نامشروع و ناخالص جلوه دهد رانده حاشیه به

و  ،خواهنـد وهـم یـک فرهنـگ منسـجم، ثابـت        کـه مـی   آن نیروهـایی  سـو  از یـک  ؛کارنـد 
هاي گریزناپذیري کـه از قبـل ایـن وهـم را       آفرین را بیافرینند و از سوي دیگر حاشیه هویت

  ).134 -  133: 1388 سجودي،(اند   فروگسسته و چندپاره کرده
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است، یعنـی  » محصول دیالکتیک سلب و ایجاب«توان گفت فرهنگ همواره   می ،بنابراین
هـا تـالش     ها نیروهایی وجود دارند که با ارجاع به سـنت   فرهنگ ۀهمسو در  مواره از یکه

کنند تا در تمـایز بـا فرهنـگ دیگـري،        هاي فرهنگی بسته و ثابتی را تعریف  کنند رمزگان  می
اما همین فرهنگ براي تثبیت هویت خود،  ؛ارزش و هویتی ایجابی را براي خود کسب کنند

بـه  . گـو باشـد   و و همواره با آن در حال تعامل و گفت بپذیردري فرهنگی را ناچار است دیگ
در گرو ارتبـاطی اسـت کـه     »دیگري« و» خویشتن« ترین مبادي و مبانی  اصلی ،عبارت دیگر

از سـوي   »خویشـتن «اي براي فهم   گو نه تنها وسیلهو گفت. کنند  این دو با یکدیگر برقرار می
 ۀآینـ مکالمـه  . اسـت  »دیگـري «و  »خویشـتن «هستی و موجودیـت   ةآفرینند، بلکه »دیگري«

بـه دیگـر سـخن،    . در آن متبلـور اسـت   »دیگـري «و  »خویشتن«نمایی است که هویت   تمام
و  »خویشـتن « ةآفریننـد    گـو  و  گفت. گو کند  و  گفت اوبا  »دیگري«که  شود مگر آن  نمی »خود«
  :)Bakhtin( باختین نظربه . است »دیگري«

هرکـدام وحـدت و    ؛انجامـد   ها نمی دیالوگی دو فرهنگ به ادغام و ترکیب آن ۀمواجهچنین 
 شـوند   اما در عین حال هر دو در ارتباط با یکدیگر غنـی مـی   ،کند  تمامیت خود را حفظ می

  .)137: 1390، لوتمان و دیگران(
  

  هاي سرزمین میزبان  شیرین و دیگري. 4
دو فرهنـگ   بـینِ  تفـاوت  ،یا به عبارت بهتـر  ،حکایت تقابل واقعدر خسرو و شیرین ۀمنظوم
شاپور، ندیم خسـرو،   ۀواسطبه  ،پادشاه ارمن ةزاد  برادر ،و شیرین ،پادشاه ایران ،خسرو .است
برنـد و    می   دیگر به اختالفات فرهنگی خود پی شوند، اما پس از مالقات با هم  هم می ۀدلباخت

بر اسـاس تعلیمـات    ،شیرین. بین این دو فرهنگ است تقابلِتمام داستان حکایت تفاوت و 
معتقد است و بر ایـن  ی یپارساو  ،به مفاهیمی چون عفت، پاکدامنی ،»خود«فرهنگ سرزمین 

اما خسـرو کـه در فضـایی     ؛باید به صورت رسمی و شرعی ازدواج کند باور است که حتماً
سرایی پر از معشوقان و زیبارویـان در  شکو یا حرماست که پادشاهان همواره م   پرورش یافته
خواهد که او نیز در سـلک معشـوقانش بـه حرمسـرایش وارد       اند، از شیرین می  اختیار داشته

درآوردن او چنـدین بـار بـه او     زانـو  شود، براي به  رو می  شود و وقتی با مخالفت شیرین روبه
اما شـیرین کـه   . کند  دواج میکند و با زنان دیگري چون مریم و شکر اصفهانی از  خیانت می

 هـاي خسـرو تـن     تواند به خواسـته   پاکی و عفت جزئی از سرشت او شده است، هرگز نمی
  .کند  دهد و همواره در برابر او مقاومت می در  
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از اولین برخوردهاي خود در سرزمین میزبان، متوجه  ،یک زن مهاجر در جایگاه ،شیرین
شدن با آنـان و در   متناقض میزبان براي همانند ۀخواستتفاوت خود با افراد سرزمین میزبان و 
رفتار سرزمین میزبـان از آغـاز بـر اسـاس     . شود میها  عین حال حفظ و رعایت تفاوت با آن

توانسـت بـه قصـر      ین در صـورتی مـی  بود، زیرا شیر» همانندي و تفاوت«همین درخواست 
بـا داشـتن    فقـط باشـد و     همـراه داشـته  به خسرو را  يِانگشترخسرو وارد شود که نشانه و 

اول میزبان این بود که او نیز بایـد چـون    ۀفرضی. یابد   توانست به درون مشکو راه  انگشتر می
شـرط ورود و   زلـۀ من بـه  ،امـا دادن انگشـتر   ،دیگر زنان در قصر و در خدمت خسـرو باشـد  

 ،و به این ترتیـب  بودبودن شیرین از دیگر افراد قصر   پذیرش در قصر، خود دلیلی بر متفاوت
کنـد پـس از       شاپور به شیرین توصیه مـی . شود  دار می  شیرین از طریق انگشتري خسرو نشان

  .د، نشانه را به درباریان نشان دهد تا پذیرفته شونئمدارسیدن به 
  چو فرخاری یمشکوملک را هست 

  
ــزان    ــکو کنی ــیار ا در آن مش ــد بس   ن

  آي   آیـین فـرود    بدان مشکوي مشک  
  

ــاي    ــاه بنمـ ــین شـ ــزان را نگـ   کنیـ
  )108 - 107/ 23: 1372نظامی گنجوي، (  

و وارد دهـد   مـی نگین شاه را به زنان حرمسرا نشان  ،رسد میمدائن وقتی شیرین به 
  :شود میقصر 

  فــرود آمــد رقیبــان را نشــان داد   
  

ــرو روان داد     ــاغ را س ــد ب   درون ش
  )8/ 26: همان(  

زنان قصر نیز با وجود پذیرش اجباري شیرین، با دادن لقب جـادوگر، او   ،از سوي دیگر
نظـم و   دتوان  میدانستند که از کوهستان بابل رسیده و با جادوگري   خطرناکی می »دیگري«را 

بندنـد تـا     کار می تمام تالش خود را به ،بنابراین ؛مخاطره بیندازد را به» خود«آرامش سرزمین 
ـ  ،سبببه همین . و از قصر دور کنندن ئمدااین جادوگر خطرناك را از سرزمین  ا را مردي بنّ

دور و بد آب و هوا قصري از  مکانیخطرناك در  يِدهند تا براي این دیگر  زر و خواسته می
  .سنگ بسازد

ــد   ــک ماندن ــزو در رش ــی ک ــه    کنیزان ــ ب ــخل ــرد بنّ ــدوت م   ا را بخواندن
ــیده     جـا کاردیـده   است ایـن ی یجادوکه  ــل نورســ ــتان بابــ   ز کوهســ

ــز       زمین را گر بگوید کاي زمـین خیـز   ــر ری ــز ب ــه ری ــی گرفت ــوا بین   ه
ــارام    ــد بی ــر گوی ــز اگ ــک را نی ــام      فل ــی گ ــر یک ــت ب ــا قیام ــد ت   بمان
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  ما قصري طلب کرد است جـایی  ز
  

ــوزنده    ــزان س ــوایی   ک ــود ه ــر نب   ت
  جــا کــم شــتابند بــدان تــا مــردم آن  

  
ــوزنده    ــزان س ــود   ک ــر نب ــوات   ییه

  بدین جادو شـبیخونی عجـب کـن     
  

  تر طلـب کـن   هرچه ناخوشی یهوا  
  )22 - 16/ 27: همان(  

کند از طریـق فراینـد       در مقابل، شیرین نیز از آغاز ورود به سرزمین میزبان سعی می
هاي فرهنگی   کند و از الگوها و رمزگان   در برابر فرهنگ میزبان مقاومت »سازي  دیگري«

پاسـخ بـه درخواسـت     یِدر پ ،شیرین. و هویت فرهنگی خود دفاع کند »خود«سرزمین 
سازش ها  آنکند با   کند تا زمانی که از خسرو خبري کسب می  می   متناقض میزبان، سعی

ن نیـز همچـون   پندارند که شیری  حتی وقتی زنان می ؛در قصر بماندها  آنکند و همچون 
کنـد، امـا     رفتار می) همچون کنیزان( ها کنیزانه کند و با آن  آنان کنیز است، اعتراضی نمی

یابـد    برد و درمی  می پیها  آنپس از مدتی به اختالفات عمیق فرهنگی و عقیدتی خود با 
و با او که زنـی  کنند   میکه بازارگرمی و خودفروشی اند  مشتی جلب و جماشها  آنکه 

ها  آنکوشد از   از همان آغاز میشیرین  ،بنابراین ؛اند پاکدامن و پارساست بسیار متفاوت
کنـد    خود به زنان خودداري میدربارة از دادن اطالعات  ،ببسبه همین و  فاصله بگیرد

  .)17 - 13/ 26: همان(
بـا   وخسـروپرویز در مـدائن    نبـود شیرین پس از اطمینان از براي فضاي قصر  ،سرانجام

خواهـد تـا در     ها مـی  از آن ،بنابراین و شود  رقیب غیر قابل تحمل می »دیگري«همه  وجود آن
  .براي او قصري بسازند ها آنمکانی دیگر و دور از 

  صـبوري کـرد روزي چنـد در کـار    
  

  گه که خواهم گشت بیمـار  نمود آن  
ــرم     ــه خ ــري ب ــرا قص ــزاري م   مرغ

  
  ببایـــد ســـاختن بـــر کوهســـاري  

  کوهســـتانیم گلـــزار پـــروردکـــه   
  

  شد از گرمی گـل سـرخم گـل زرد     
  )11 -  9/ 27: همان(  

  
  منی در سرزمین میزباناحساس ترس و ناا 1.4

ناآشـنایی و بیگـانگی بـا آن     علـت بـه   ،مهاجران در سـرزمین میزبـان   از مسائل و مشکالت
و افـراد   ،هـا  در مواجهـه بـا رویـدادها، مکـان     نـاامنی سرزمین و افراد آن، احساس تـرس و  

که با سرزمین میزبان  اي هاي فرهنگی تفاوت سببکند به   مهاجر همواره سعی می. ناآشناست
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شیرین . ها حفظ کند خود را با آن ۀفاصلدارد، در عین حضور در میان افراد سرزمین میزبان، 
کنـد و بـا     بودن، چنین احساسی را در سرزمین میزبان بارها تجربـه مـی   نیز با توجه به مهاجر

وجود تمام جسارتی که عشق در وجود او نهاده بود تا از سرزمین مادري به سرزمینی ناآشنا 
رسـاندن بـه او    ترسید که افراد سرزمین میزبان قصد فریب او و آسیب  ، همواره میگام بردارد

هـاي حضـور او در سـرزمین میزبـان ایـن        از اولـین صـحنه   ،سبببه همین  .را داشته باشند
  .شود  دیده میدر او س ترس و ناامنی احسا

بودن اوسـت؛   کند زن  تر می امنی را بیشناشیرین این احساس ترس و  که دراي   مسئلهاما 
 کننـده  مهم و تعیـین هاي  ارزشاز زیرا شیرین در فرهنگی پرورش یافته که پاکدامنی و عفت 

در صـورتی   فقـط کـه  خود دریافته بـود   ۀعمشیرین بر اساس تعلیمات .   شوند محسوب می
 ؛خسروپرویز یا هر مرد دیگري پذیرفته شود که عفت خـود را حفـظ کنـد    از سويتواند   می

زیرا مردان  ،زنان بود دربارةمعتقد به وجود آن  فقطشیرین  ۀزمان ۀمردساالرانعفتی که دنیاي 
  .گذاشتند  راحتی آن را زیر پا می به

 یِدادن عفت خود است که همواره در دوراهـ  دست شیرین در این منظومه چنان نگران از
هاي زیبایی که   از صحنه. عشق و تمتعات نفسانی و حفظ عفت گرفتار چالشی اساسی است

شـکار   ۀبهانگذارد، زمانی است که خسرو به   نمایش می خوبی به را بهاو حیرانی و درماندگی 
اش را بـه روي    قصر سـنگی  رِاجبار د رسد و شیرین از ترس نام و ننگ به  به قصر شیرین می

دادن یا ندادن خسرو به قصر خـود،   شیرین درماندگی خود را از تردید در راه .بندد  خسرو می
  :کند  گونه اظهار می این

  که گـر نگـذارم اکنـون در وثـاقش    
  

ــراقش    ــم فـ ــت زخـ ــدارم طاقـ   نـ
ــردم      ــدي رام گ ــی ز تن ــر لخت   وگ

  
  در جهـان بـدنام گـردم    1چو ویسـه   

  )72 -  71/ 66: همان(  
هاي ورود به سرزمین میزبان در وجود شیرین ریشـه    این احساس ناامنی از آغازین لحظه

گـویی شـیرین نیـز ماننـد     . دواند و تا زمان ازدواج با خسروپرویز همواره همـراه اوسـت    می
هاي دیگـر رسـالتی دارد و آن ایـن      بسیاري از زنان سرزمین خود و بسیاري از زنان سرزمین

شـدنش از سـوي مـردان     تنهـا شـانس پذیرفتـه    منزلـۀ  بـه است که از پاکدامنی و عفت خود 
ن مشـغول آبتنـی در   ئکه شیرین در آغاز ورود بـه سـرزمین مـدا    هنگامی مثالً. داري کند  پاس

نام و ننگ،  بیند، از ترس  رسد و او را می  دریاچه است و خسرو به صورت تصادفی به او می
  .کند  جا فرار می با سرعت از آن
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خواهد به صورت پنهـانی و دور از چشـم مـریم بـه       وقتی شاپور از شیرین می ،همچنین
بـه مـردم سـرزمین میزبـان در      اعتمادي بیدیگر این حس ترس و  ، باردروبمشکوي خسرو 

افـرادي را کـه بیـرون از     ۀهمـ شیرین با استفاده از فعل جمـع،   .شود  سخنان شیرین دیده می
دانست که قصد فریفتن او را داشـتند و بـه هـیچ قیمتـی       قصر او بودند، دشمن و رقیبانی می

قصر سنگی کـه شـیرین گـاهی آن را گـور خـود      ن آگویی  برود؛از قصر بیرون  بودنحاضر 
کـرد و    اي بود که در سرزمین میزبان براي او تولیـد احسـاس امنیـت مـی      د، تنها نقطهینام  می

  .دانست  را غیر قابل اعتماد میجا  مههو  کس مههبیرون از آن، 
  مرا زین قصر بیرون گر بهشت اسـت 

  
  نباید رفـت اگرچـه سرنبشـت اسـت      

ــر   ــاپور   گ ــه ش ــر قیصــر ن ــد دخت   آی
  

  کـنم دور ی یرسـوا  از این قصرش بـه   
ــی    ــتان م ــه دس ــتم   ب ــه مس ــدم ن   فریبن

  
ــتم    ــه دسـ ــتان بـ ــد از ره دسـ   نیارنـ

  )70 - 68/ 51: همان(  

رسد، چنین ترسـی دوبـاره در     شکار به قصر شیرین می ۀبهانکه خسرو به  هنگامیو نیز 
کـه  هاي قصر را بر خسرو ببندند مبادا  دهد دروازه  آورد و دستور می  می سر بر شیرینوجود 

  .او شودرسوایی د شاه به قصر سبب ورو
  کردنــد شــیرین را رقیبــان   خبــر

  
  نقیبــان کــه اینــک خســرو آمــد بــی  

ــاکش ز   ــید  دل پ ــام ترس ــگ و ن   نن
  

  هنگــام ترســـید  وزان پــرواز بـــی   
ــتن     ــویش را در داد بس ــار خ   حص

  
  رقیبــی چنــد را بــر در نشســتن     

  )54 -  52/ 66: همان(  

  
  ویر سرزمین خود بر سرزمین میزباننمایی تصا برهم 2.4

میزبـان، مـدام   ورود بـه سـرزمین    ۀلحظـ یـک مهـاجر، از    در جایگاهشیرین  ،از سوي دیگر
ایـن   که نمایی است؛ به این معنی که تصویري از سرزمین مادري در ذهن دارد  مشغول برهم

. دست اسـت  او در سرزمین میزبان تا حدودي ایستا و یک یِزیست ۀتجربتصویر در مقایسه با 
او یادگارهاي سرزمین مـادري را چـون طلقـی بـا خـود دارد و ایـن طلـق را مرتـب روي         

 ،به عبارت دیگر .کند  ها را ترجمه می گذارد و بر اساس آن، آن  سرزمین میزبان می هاي  تجربه
سرزمین مادري تجربـه   ةشد  نمایی رویدادهاي ناآشناي سرزمین میزبان را بر اساس طلق برهم
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به همین دلیل نیز وقتی در سرزمین میزبان از باغ و دشت و کوهسـتان و   ؛فهمد  کند و می  می
بیند، مانـدن در مشـکو یـا حرمسـراي       نشانی نمی) نمایی او طلق برهم ةسازندعناصر ( شادي

از زنـان مشـکو    ،بنـابراین . شـود   ممکن مـی نـا براي او  »هاي رقیب  دیگري«همه  سلطان با آن
هـاي   یکـی از راه  و اتفاقـاً . خواهد که براي او در جایی خوش آب و هوا قصري بسـازند   می

، »دیگـري «در مقابـل سـرزمین    »خـود «دادن سـرزمین   قـرار شیرین براي مقابلـه بـا رقیـب،    
  :فاخره بدان استدانستن آن و م برترو ، »خود«کردن او به زیبایی و سرسبزي سرزمین  متوجه

 هـا پریـدم    من آن مرغم که بـر گـل  

  
ــدم     ــتان ندیـ ــرم تابسـ ــواي گـ  هـ

 بـانوي سـقالب   چو گل بودم ملـک   

  
 ام چـو جـالب    کنون دژبانوي شیشه  

 بـرف شسـتم   سبزه لب به شیرچو   

  
 هاي سـرد رسـتم   چو گل بر چشمه  

 در این گـور گلـین و قبـر سـنگین      

  
 بــه امیــد تــو کــردم صــبر چنــدین   

ــی    ــالودم از گرم ــو زر پ ــیدن چ  کش

  
 چشـیدن  فسردم چون یخ از سـردي   

  )17 - 13/ 70: همان(  

او در محیطـی   ،دهـد   در داستان نیز هرگاه نظامی شیرین را در سرزمین ارمن نشـان مـی  
سن و سال او هستند مشغول شادي  سرسبز در میان گل و بستان با دختران و ندیمانی که هم

برد غمگین   سر می مقابل، او در تمام مدتی که در مدائن به اما در ؛)26 -  17/ 20: همان(است 
دن است و همواره نوستالوژي سرزمین خود را همراه دارد و مدام از گرمـی هـوا و دلگیربـو   

  .کند  قصر خسرو و قصر سنگی خود شکوه می
  

  »سازي یگريد«فرایند  .5
هـاي    دیگري«: گیرند  بزرگ قرار می ۀدستهاي سرزمین میزبان در دو   »دیگري« ،از نظر شیرین

 ۀمجموع  زیردر ) مردان(» هاي جنسیتی  دیگري« ،از سوي دیگر. »هاي نزدیک  دیگري«و  »دور
 هـاي   دیگـري « ۀمجموعـ   زیـر در  ،یعنی زنان ،»هاي جنسیتی  خودي«و  ،»هاي نزدیک  دیگري«

شیرین و پـس   »دیگري«ترین  پرویز نزدیک  بندي، خسرو  طبق این تقسیم. گیرند    قرار می »دور
 ،شـیرین  »دیگـري «دورترین  ،مند خسرو همسر قدرت ،مریم. از او شاپور و فرهاد قرار دارند

  .هاي بعدي قرار دارند  و دیگر زنان دربار در مرتبه ،همسر دیگر خسرو ،و شکر
سازي، در ارتباط با ایـن دو گـروه، رفتـاري متفـاوت در پـیش        شیرین در فرایند دیگري

شـیرین هسـتند،    »هـاي دور   دیگـري «که درواقع  »هاي جنسیتی  خودي«جا که  گیرد؛ از آن  می
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شـیرین   ،ار خصـمانه دارنـد، بنـابراین   اي بسی  یعنی کنیزان و همسران خسرو، با شیرین رابطه
را  ها آنکند   سعی می گوناگون داند و به طرق  وجود این دسته را غیرضروري و خطرناك می

کـه   »هـاي جنسـیتی    دیگـري «یعنـی   ،در حـالی کـه در برابـر گـروه دوم     .در کند از میدان به
فرهنگی سرزمین خود را ها و الگوهاي  کند ارزش  او هستند، تالش می »هاي نزدیک  دیگري«

  .هاي فرهنگی خود وادارد  کند و ایشان را به پذیرفتن رمزگانپذیر  ها ترجمه و فهم براي آن
  
  هاي دور شیرین زنان حرمسرا؛ دیگري 1.5

کـه   چنان .داند  شیرین زنان مشکوي خسرو را رقیبان و دشمنان خطرناکی براي خود می
او را براي رسد و   رود و به قصر سنگی او می  وقتی شاپور در طلب شیرین به مدائن می

کند، شیرین در جواب شاپور، زنـان مشـکو را     گیري سرزنش می چنین جاي دل انتخاب
گري است؛ مشتی جلب که بهاي خـود را در   داند که کارشان مالمت  کنیزانی جماش می

در ها  آنت با توانس  چون او نمیپارسایی دانستند و عروس   عرض اندام و خودفروشی می
اي بـراي او متفـاوت و     هـا بـه انـدازه     »دیگـري «ایـن   ،درواقـع . یک محل زنـدگی کنـد  

بلکه تصور  ،بیند  ها نمی چیز مشترکی بین خود و آن که شیرین نه تنها هیچ ندبرانگیز  تعجب
ها برایش ممکن نیست و تنها راه ممکـن از   گویی بین او و آنو گونه ارتباط و گفت هیچ

  .ستها دوري و جدایی از آن نظر او
ــیدم    ــودي رس ــه فرم ــکو ک ــدان مش   ب

  
ــتی مالمـــت   ــدم  در او مشـ ــده دیـ   دیـ

ــه   ــ ب ــاش ه ــد جم ــزي چن ــرده کنی   م ک
  

  غالم وقت خود کاي خواجه خوشباش  
ــازو     ــت و ب ــاده دس ــره برگش ــو زه   چ

  
ــرازو      ــده در تـ ــویش دیـ ــاي خـ   بهـ

ــی       ــودم عروس ــن ب ــو م ــاچ   ییپارس
  

ــتم     ــب جس ــتی جل ــدااز آن مش   ییج
  دلـــم از رشـــک پرخونـــاب کردنـــد  

  
  ... گهــم پرتــاب کردنــد بــدین عســرت  

  )58 -  54/ 30: همان(  

  شیرین دورِ مندترین دیگريِ مریم؛ قدرت 2.5
اسـت کـه    ،دختـر قیصـر روم   ،و از رقباي سرسخت شیرین مریم »هاي دور  دیگري«یکی از 

تاج و تخت ایران را از بهرام گور پس بگیرد و دختر  ه بودپرویز کمک کرد  پدرش به خسرو
خسرو مدتی پس از بازگشـت بـه ایـران، هـواي عشـق      . خود را به همسري او درآورده بود

کند تا اجازه دهد که شیرین را بـه قصـر آورد و بـه      و از مریم درخواست می کند میشیرین 
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ـ     مشکوي پرستاران بسپارد و قول می د، امـا مـریم او را از ایـن کـار     دهد کـه شـیرین را نبین
فریبد و او را از مریم   داند که با جادوگري خسرو را می  و شیرین را جادوگري می دارد میباز

  .جدا خواهد کرد
  حقــه ســازي؟  هــمی یجــادومـرا بــا  

  
ــه      ــازد ز بابــل حق ــه برس   بــازي  ک

ــانه از بـــر بـــیش دارد      هـــزار افسـ
  

  بــه طنــازي یکــی در پــیش دارد     
  بفریبـــد و مـــا را کنـــد دوررا و تـــ  

  
  تو زو راضی شوي، من از تو مهجور  

ــم مــن افســون   ــک دان   هــاي او را نی
  

ــانه   ــین افس ــوانم   چن ــک خ ــا را نی   ه
  )18 - 15/ 50: همان(  

  .کند  اعتقادي به خدا متهم می  و در ادامه شیرین را به بی
  ییخـدا چه بندي دل در آن دور از 

  
ــداري جــز     ــبالکــزو حاصــل ن   یی

  )25/ 50: همان(  
دور از و  حـق و دیگـري را ناپارسـا   مو  اما چرا هر دو گروه از این زنان خود را پارسـا 

و دیگـر زنـان سـرزمین     ،که شـیرین مـریم، شـکر    دانند؟ همچنان  جماش و جلب میو  خدا
تمـام زنـان سـرزمین     و دانـد   برتـر مـی  هـا   آنکند و همواره خود را از   میزبان را نکوهش می

مشـابه بـه    ایـن دیـدگاه  . داننـد   کار و دور از خـدا مـی   فریبو  یز شیرین را جادوگرمدائن ن
خـود را از دیـد    »دیگـري «هـا   آنهمـۀ  اسـت کـه   سبب دیگر از سوي دو طرف، به این  هم

 »دیگـري «داننـد، آن    و برحق می ،را آشنا، زیبا »خود«بینند و چون فرهنگ   می »خود«فرهنگ 
  :دانند، زیرا  را عجیب و ناآشنا می

. شود  اي پدیدار می  همواره در بستر نافرهنگ است که فرهنگ در حکم یک نظام نشانه
فرهنگی وابسته    ‘دیگري’وجود هر فرهنگ و پویایی آن به وجود یک  ،به عبارت دیگر

 شـود   یـا اولیـه تلقـی مـی     ،است که از دید اهالی آن فرهنگ، نافرهنگ، بدوي، طبیعـی 
  .)41: 1390لوتمان، (

دانـد کـه از خداونـد و تعلیمـات دینـی و        خطرناکی مـی  »دیگري«مریم چون شیرین را 
تعیـین  ــ   یک همسر ـ در جایگاه هایی که تعالیم دینی آنان براي خسرو  تعهدات و مسئولیت

کند که اگر شـیرین    داند و سوگند یاد می  و جادوگر می ،خبر است، او را دور از خدا  کرده بی
  .)31 -  20/ 50: 1372نظامی گنجوي، (کشت    یاید خود را خواهدبن ئمدابه 

داند، زیرا مـریم از نسـل شـاهان      ترین رقیب و دشمن خود می شیرین نیز مریم را بزرگ
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است و خسرو براي حفظ تاج و تخت مجبور است در ظاهر به پیمان زناشویی خـود بـا او   
  .نامد  مریم، مریم را آشکارا دشمن خود میوفادار بماند و در نکوهش خسرو براي ازدواج با 

  کنون در خود خطا کـردي ظـنم را  
  

  که در دل جـاي کـردي دشـمنم را     
  )151/ 51: همان(  

 .کند  خیانت به خود و ازدواج با مریم سرزنش می سببشیرین بارها خسرو را به 

ــوم  ــر شــیرین مظل   مــزن شمشــیر ب
  

  را آن بس که راندي نیزه بـر روم و ت  
  کارگـاه رومیـت هسـت   چو نقـش    

  
  کار ارمـن دور کـن دسـت    ز رومی  

ــرمن  ز   ــه خ ــل داري ب ــاغ روم گ   ب
  

ــاج ارمــن    ــاراج تخــت و ت   مکــن ت
  )174 - 172/ 51: همان(  

  .داند  ها خود را از مریم برتر می  او همواره در این مناظره
  اگر مـریم درخـت قنـد کشـته اسـت     

  
  هـاي مـرا مـریم سرشـته اسـت       رطب  

  کالهـی اسـت   صاحبگر او را دعوي   
  

  مرا نیز از قصب سـربند شـاهی اسـت     
  نخواهم کـردن ایـن تلخـی فرامـوش      

  
  که جان شیرین کند مـریم کنـد نـوش     

  )97 -  95/ 51: همان(  

اي بود که حتی نظامی نیـز از قـول گوینـدگانی ناشـناس       دشمنی شیرین با مریم به گونه
خورانده بود و بـه نظـر او شـیرین در    دانست که شیرین به او   علت مرگ مریم را زهري می

  .مرگ یا قتل مریم دست داشته است
ــخ   ــیرین تل ــد ش ــین گوین ــري چن   زه

  
  خوردش داد از آن کو خورد بهـري  به  

  )5/ 61: همان(  
  
  شکر اصفهانی؛ مانعی دیگر 3.5

کنـد شـکر اصـفهانی      دیگري در برابر شیرین قد علم مـی  در جایگاهیکی دیگر از افرادي که 
بـاز از مـوانعی اسـت کـه      ،نـدارد  یچندان خطرهرچند شکر از نظر شیرین ارزش و  .است

اي که با خسـرو دارد    شیرین در مناظره. اندازد  میخیر أترسیدن او به خسرو را براي مدتی به 
  .داند  کند و خود را از شکر برتر می  عشق و ازدواج با شکر نکوهش می ه سبببخسرو را 
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ــرده  ــن پـ ــ  مکـ ــاهاندري در مهـ   د شـ
  

ــ   ــپاهان و ت ــردي در س ــه ک ــس ک   را آن ب
ــور      ــن ش ــرد ای ــوانی ک ــکر ت ــا ش ــو ب   ت

  
ــا شــیرین کــه بــر شــکر کنــد زور      نــه ب

ــکر   ــ   ش ــز ت ــت و ری ــام اس ــکر تم   را ش
  

  که شیرین شهد شد وین شهد خام است  
  )26 -  24/ 68: همان(  

  
  شاپور؛ دیگري نزدیک و همدم شیرین 4.5

برتـر   ها آنو خود را بارها و بارها از  کند مینکوهش را سرسخت  شیرین نه تنها این رقیبانِِ
 ۀجوانـ خود کـه   »دیگري نزدیک« و در عین حال »دیگري جنسیتی«شاپور، بر داند، بلکه   می

آورده و تنها همدم شـیرین در قصـر سـنگی بـود،        عشق را در وجود خسرو و شیرین پدید
مان حیات مریم از جانب خسـرو درخواسـت   در زشاپور که  هنگامیکند؛  تندي غضب می به

کنـد، مـورد غضـب      خسرو مبنی بر حضور پنهانی شیرین در قصر خسرو را به او اعالم مـی 
گیـرد و او را دیگـري     و این تنها جایی است که شیرین بـر شـاپور خشـم مـی     گیرد  میقرار 

  .ا زیر پا بگذاردکند خط قرمزهاي فرهنگی شیرین ر  داند، زیرا شاپور سعی می  خطرناکی می
ــه ــاپور  ب ــه ش ــرزد آوازي ب ــدي ب   تن
  

  که از خود شرم دار اي از خـدا دور   
ــی    ــه مغــزم را برفت ــدین ک   مگــو چن

  
  چـه گفتـی   کفایت کن تمام است آن  

  نه هر گوهر که پیش آید توان سفت  
  

  ... نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت  
ــادم      ــو ی ــاف ت ــیچ از انص ــد ه   نیای

  
ــافیت  بـــه بـــی   ــاف دادمانصـ   انصـ

  از این صـنعت خـدا دوري دهـادت     
  

  خـرد زایـن کــار دسـتوري دهــادت     
ــهریاري    ــرا از شــ ــرآوردي مــ   بــ

  
  کنون خـواهی کـه از جـانم بـرآري      

  )22 - 16/ 51: همان(  
دهد که اگرچـه عشـق خسـرو      داند و به شاپور تذکر می  و در ادامه خود را گوهرنژاد می

هاي متمـادي در درون    هایی را که سال  الگوها و رمزگانتواند   او نمی ،او شدهی یرسواسبب 
  .این کار عشق باشد ةانگیزحتی اگر  ؛او نهادینه شده زیر پا بگذارد

ــوهرنژادم  ــادي چــون کشــم گ   کس
  

  نخوانـده چــون روم آخـر نــه بــادم    
  چو آب حوض تر گشتسـت زیـنم    

  
  ... خطــا باشــد کــه در دریــا نشــینم  

ــتم     ــور نیف ــاه را درخ ــو آن درگ   چ
  

ــه   ــتم  ب ــه از در درنیف ــه ک   زور آن ب
  )29 -  26/ 51: همان(  
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  ین دیگري نزدیک شیرینتر  پرویز؛ پیچیده  خسرو 5.5
خسـرو از   .شـیرین در ایـن منظومـه خسـروپرویز اسـت      »دیگـري «ترین   ترین و پیچیده مهم
اختالفـات فرهنگـی    سـبب شیرین است و از سوي دیگر بـه   »دیگري« ترین سو نزدیک  یک
نبرد اصلی در این داستان، جدال بین دو  ،واقعدر .هاي فرهنگی را با او دارد  ترین چالش بیش

کند طرف مقابـل    تالش می یکآن دو هستند و هر ةنمایندفرهنگ است که خسرو و شیرین 
ــگ خــود وا  ــذیرفتن فرهن ــه پ ــز همچــون دیگــر    خســرو مــی. دارد  را ب خواهــد شــیرین نی

از  یـک اسـت کـه هر     یافته   براي او که در فرهنگی پرورش. هایش در تملک او باشد  معشوقه
کردن خود  دادن به ازدواج و مقید اند، تن  پادشاهان مشکوهایی پر از زیبارویان و کنیزان داشته

اما شـیرین بـا وجـود عشـق و     . معناست  حتی اگر آن زن شیرین باشد، بی ،به عشق یک زن
توانـد بـدون ازدواج و     و بهتر است بگـوییم نمـی   خواهد  فراوان به خسرو، هرگز نمی ۀعالق

 و هر دو تمام تـالش خـود را بـراي طبیعـی     ،بنابراین. بدون مهر و کاوین وارد قصر او شود
بـودن فرهنـگ    نابجـا و غیرمنطقـی   و و ناآشـنا  ،»خـود «دادن فرهنـگ   زیبا و متعـارف نشـان  

  .بندند  کار می به »دیگري«

  ري از عشقخب  بی سببنکوهش خسرو به  1.5.5
کوشـد خـود و     سـرزمین میزبـان، همـواره مـی     دربـارة سازي   فرایند دیگري زمینۀشیرین در 

سرزمینش را با خسرو و سرزمین او مقایسه کند و خود و سـرزمین خـود را برتـر بدانـد و     
خیانـت   ه سـبب بشیرین بارها خسرو را . کند  ها خسرو را سرزنش می  همواره در این مقایسه

خالل  درکند و   هاي متعدد و داشتن مشکویی پر از زیبارویان نکوهش می  ازدواجدر عشق و 
ن دو، از آداند، زیرا تعریف هریـک از    خبر از عشق می  باز و بی  سخنان خود خسرو را هوس

ـ  خود عشق در نزد شیرین به معنی از. عشق متفاوت است معشـوق   سـبب وجـود  ه گذشتن ب
هاي   برآوردن خواسته یِپدر  فقطاما خسرو  ؛خوانی ندارد ماست و با تعدد و تکثر معشوق ه

ـ      شیرین بارها به خسرو متذکر می. نفسانی خود است ه شود که اگر خواهـان اوسـت، بایـد ب
 کند و بـراي او مهـر و کـاوین تعیـین کنـد، در غیـر ایـن          صورت رسمی از او خواستگاري

  .کندانتخاب را کسی از جنس خود و صورت، بهتر است برود 
ــت مـــی    ــوزم نـــاز دولـ   !هنـــــور از راه جبـــــاري درآیـــــی؟    نمـــایی  هنـ

  دریغا کـاین غـرور از عشـق دور اسـت        هنوزت در سـر از شـاهی غـرور اسـت    
ــی    ــن ب ــن و م ــق م ــو از عش ــازي  ت ــا عشــق     نی ــو را شــاهی رســد ی ــازي ت   ... ب
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ــق   ــو عش ــی ک ــاز آرد کس ــت   نی ــاز اس   ب
  

  نیــاز اســت  نیــازان بــی  کــه عشــق از بــی  
ــرفرازي     ــا ســ ــقی بــ ــازد عاشــ   نســ

  
ــق      ــد عشـ ــازي برنتابـ ــه بـ ــازي  کـ   بـ

  )12 -  7/ 70: همان(  

 :یا
ــیش    ــه در پ ــک قبل ــو ی ــرا از روي ت   م

  
ــیش      ــن ب ــزار از روي م ــه ه ــو را قبل   ت

  اگـــر زیبـــارخی رفـــت از کنـــارت     
  

ــزارت    ــک ده هـــ ــاتر اینـــ   ازو زیبـــ
  تـــو را مشـــکوي مشـــکین پرغـــزاالن   

  
ــاالن      ــوي ن ــن آه ــر ای ــگ ب ــیفکن س   م

  )37 -  35/ 68: همان(  

  آوارگی خود ه سببنکوهش خسرو ب 2.5.5
کـه او را از شـهر و دیـارش آواره کـرده و گرفتـار       شیرین خسرو را به دلیـل ایـن   ،همچنین
  .کند  هایی در سرزمین میزبان کرده نکوهش می  سختی

ــه   ــن ویرانـ ــم در ایـ ــینم هـ   وادي نشـ
  

  برانگیـــــزم منـــــادي بـــــر منـــــادي   
  کـرد پرویــز کـه بـا شــیرین چـه بــازي      

  
  !جـا، کجـا کـرد او شـکرریز؟     عروس ایـن   

  ره کــه در دام اوفتــادم    بــس آن یــک    
  

ــادم    ــام اوفتـ ــم از نـ ــرخ و هـ ــم از نـ   هـ
ــام     ــد در ن ــو ش ــته   چ ــامم شکس ــا ن   ه

  
  نــــام و ننگــــان بــــاد بســــته در بــــی  

  )51 -  48/ 72: همان(  

  که قصد فریب او را دارد این سببنکوهش خسرو به  3.5.5
شـده، چنـدان اعتمـادي بـه افـراد سـرزمین         رانده   حاشیه به »دیگري«یک  جایگاهدر  ،شیرین

  .ها ممکن است قصد فریب او را داشته باشند آن ۀمیزبان ندارد و از نظر او هم
  فریبندم نه مستم  به دستان می

  
  نیارنـــد از ره دســـتان بـــه دســـتم  

  )70 /51: همان(  

  رتبه دانستن خود با خسرو  هم 4.5.5
هـا برتـر    شیرین همواره خود و فرهنگ خـود را از افـراد و سـرزمین میزبـان و فرهنـگ آن     

 کنـد و   گاهی همسانی خود از نظر رتبه و مقام اجتماعی را به خسـرو یـادآوري مـی    .داند  می
 .داند  رتبه با او می خود را هم
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ــینی  ــن همســرم در همنش ــو را م   ت
  

ــی     ــه بین ــتانم چ ــم زیردس ــه چش   ب
  زیــرم مکــن جــاي چنــین در پایــه  

  
ــاي      ــم پ ــاال نه ــر درت ب ــه ب   وگرن

  )156 - 155/ 51: همان(  
کند، زیرا از   داند و او را از طریق زیبایی خود تهدید می  و گاهی خود را از خسرو برتر می

 .کند  نظر شیرین زیبایی او از قدرت خسرو و هر قدرت دیگري برتر است و بر آن غلبه می
  اهاگر خسرو نـه کیخسـرو بـود شـ    

  
  نبایــد کــردنش ســرپنجه بــا مــاه      

  به ار پهلو کند زیـن نـرگس مسـت     
  

  نهد پیشم چو سوسن دست بر دست  
ــتیزد     ــرمم برس ــا جــوش گ ــر ب   وگ

  
  چنان جوشـم کـز او جوشـن بریـزد      

ــا یــک فــن آرد      فرســتم زلــف را ت
  

  شـــکیبش را رســـن در گـــردن آرد  
  بگــویم غمــزه را تــا وقــت شــبگیر  

  
  یک تیـر سمندش را به رقص آرد به   

ــر آتــش فشــانم      ز گیســو مشــک ب
  

  چــو عــودش بــر ســر آتــش نشــانم   
ــواب    ــه در خ ــایم ک ــالم را بفرم   خی

  
  بدین خـاکش دوانـد تیـز چـون آب      

  )80 -  73/ 51: همان(  
رسد یکی از دالیل موفقیت شیرین براي ایستادگی در برابر فرهنگ غالب وجود   نظر می به

رابطـۀ عاشـقانۀ   . کند  ها را به وحدت تبدیل می  اختالفهمۀ عشق است؛ عنصري که همواره 
هـاي جنسـیتی از     ها و جاذبه  مندي از نعمت زیبایی و استفاده از جنبه  شیرین با خسرو و بهره

شاید اگر . پرویز است  بازي چون خسرو  ترین ابزارهاي شیرین براي غلبه بر پادشاه هوس مهم
پیرامون خود، در مردساالرانۀ توانست در دنیاي   شیرین زن نبود، با این آزادي و جسارت نمی

 ،شیرین زنی زیرك، خردمند. برابر شخص مغرور و مستبدي چون خسروپرویز مقاومت کند
هاي خود با خسرو از ایـن    به این نکته آگاه است و گاهی در مناظره و باهوش است و کامالً

رین بارها خسرو را از مقابله بـا عشـق و   شی. اي جز این ندارد  کند، زیرا چاره  ابزار استفاده می
. را ندارداش  زیباییداند که خسرو تاب مقاومت در برابر   زیرا می ؛دارد  زیبایی خود برحذر می

باز ایرانی، اسـتفاده از    ابزار مقاومتی در برابر پادشاه هوسمؤثرترین ترین و  او یقین دارد قوي
 .و خط و خال است هاي جسمانی وجود خود چون روي و موي  جنبه

ــگ     عقیق از لعل من بر سر خورد سنگ ــرد رن ــل ب ــم ز روي گ   گــل روی
ــپاهان       چو سیب رخ نهم بر دست شـاهان  ــیب س ــرد س ــس ب ــبد واپ   س
ــی بســتانم و صــد جــان ببخشــم     به هر در کز لـب و دنـدان ببخشـم      دل
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  مــن آرم بــر پلنگــان ســرفرازي   
  

ــازي     ــد بـ ــن آموزنـ ــزاالن از مـ   غـ
  این چشم چاالك گوزن از حسرت  

  
ــاك    ــه تری ــد ن ــر پاالی   ...ز مژگــان زه

  برو تا بر تو نگشایم به خون دسـت   
  

  که در گردن چنین خونم بسی هست  
  )39 -  34/ 70: همان(  

  هاي فرهنگی خود  اجراي رمزگان کید برأت 5.5.5
بـانو بـراي حفـظ عفـت و      مهـین کیـد  أتفرهنگی خود و با توجه به    شیرین بر اساس هویت

کوشـد بـه عهـد خـود       پاکدامنی خود و سوگندي که در محضر او یاد کرده بود، همواره می
قبـل   ،بـانو  مهین. هاي سرزمین خود وادارد  وفادار باشد و خسرو را به پذیرفتن آداب و سنت

بـا او   ،دهد که مبـادا فریـب خسـرو را بخـورد و بـدون ازدواج       از مرگ، شیرین را اندرز می
شود، امـا اگـر نجابـت و پاکـدامنی خـود را        آبرویی او می همراه شود، زیرا این کار سبب بی

 .گزیند  رسمی خود برمی يحفظ کند، خسرو او را به همسر
  زبـــانی  نبایـــد کـــز ســـر شـــیرین

  
ــانی     ــیرین رایگ ــواي ش ــورد حل   خ

ــویش     ــودة خ ــو را آل ــد ت ــرو مان   ف
  

  هــواي دیگــري گیــرد فــراپیش     
  بـا رخ خورشـید نـورش   چنان زي   

  
  که پیش از نـان نیفتـی در تنـورش     

ــد    ــزارش خوبروینـ ــنیدم ده هـ   شـ
  

ــد    ــکرلب و زنجیرموینـ ــه شـ   همـ
  هـا بخنـدد   دلش چون زان همه گل  

  
  چه گویی؟ در گلی چون مهر بندد؟  

ــد    ــر گــوهر نیاب   بلــی گــر دســت ب
  

  ســر از گـــوهر خریــدن برنتابـــد    
  نامـت  عهـد و نیـک   چـو بینـد نیـک     

  
ــت ز مــن    ــی تمام ــه آیین ــد ب   خواه

  وگر در عشـق بـر تـو دسـت یابـد       
  

  تو را هم غافـل و هـم مسـت یابـد      
  نـامی دور گـردي   چو ویس از نیک  

  
  به زشتی در جهـان مشـهور گـردي     

  )22 - 14/ 36: همان(  

منـد   کاوین خسـرو از او بهـره   که بدون مهر و ،شیرین در سراسر داستان، بر این موضوع
براي خواستگاري او رود نـه   خواهد که خود، شخصاً  کند و از خسرو می  میکید أتشود،   نمی
 :که دیگران را به عنوان قاصد بفرستد این

  به پاي خود کسـی رنجـه مگـردان       بیا گو گـر منـت بایـد چـو مـردان     
  بـه پــاي خــود پیــام خــود گذارنــد     هژبرانـــی کـــه شـــیران شـــکارند
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  بسـت اوسـت پـایم    چو دولت پاي
  

ــاي    ــه پ ــایم ب ــدن نی ــران خوان   دیگ
  )111 - 109/ 51: همان(  

  به خسرو پیش از آنـش بـود پنـدار   
  

  کــار کــزان نیکــوترش باشــد طلــب  
  فرســـتد مهـــد و در کـــاوینش آرد  

  
  به مهـد خـود عـروس آییـنش آرد      

  )11 - 10/ 62: همان(  

کند کـه بـه خسـرو      هاي فرهنگی شیرین با خسرو گاهی چنان او را خشمناك می تفاوت
 :اي همچون خودش باشد  جاي شیرین به دنبال معشوقهه دهد بهتر است ب  پیشنهاد می

  وار  زمیــنم مــن بــه قــدر او آســمان 
  

  زمـین را کــی بــود بــا آســمان کــار   
  کند با جنس خود هر جنس پـرواز   

  
  کبــوتر بــا کبــوتر بــاز بــا بــاز       

  نشـــاید بـــاد را در خـــاك بســـتن  
  

  نـه بـا هـم آب و آتـش را نشسـتن       
  )89 -  87/ 51: همان(  

  
  گیري هنتیج. 6

هـا،    ها، سـنت   نظامی، تفاوت آداب، رسوم، ارزش خسرو و شیرین ۀمنظوم ۀبرجستاز وجوه 
شیرین زنی است مهـاجر در سـرزمینی کـه    . هاست  و در یک کالم تفاوت فرهنگ ،اعتقادات

در  زنان معموالًگر در سرزمینی که  زنی جسور و عصیان ؛فرهنگی متفاوت با فرهنگ او دارد
چنـین زنـی    ،بنـابراین . نامحرمان مستورند ةدیدهاي تودرتو و حرمسراهاي پنهان از   اندرونی

از سوي افراد سرزمین میزبـان   ،سبب به همین و باشد   به چنین فضایی تعلق داشتهتواند   نمی
  .شود  اي دور و بد آب و هوا پرتاب می  به گوشه

 صـداي فرهنـگ   ءکننـده   توانـد مـنعکس    بـا ایـن خـوانش مـی     خسرو و شـیرین  ۀمنظوم
اي باشد که در سرزمین میزبان، در برابر فرهنگ مرکز و غالب، و در برابـر    شده  رانده حاشیه به

بـا آن  » هماننـدي و تفـاوت  «سـرزمین میزبـان بـراي رعایـت      ۀدوگاندرخواست متناقض و 
تی و ضد هژمونیکی براي تثبیت هویـت ملـی   اقدامی مقاوم مثابه بهسازي،   فرهنگ، به دیگري

  .زند  و فرهنگی خود، دست می
کلـی  دسـتۀ   هاي سرزمین میزبـان را در دو   دیگري ،»سازي دیگري«فرایند شیرین در 

و  ،اول خسرو، شاپوردستۀ . »هاي دور دیگري«و  »هاي نزدیک دیگري«. 1: دهد  جاي می
او نیـز   »هـاي جنسـیتی    دیگري«که اند  حتی فرهاد، یا به طور کلی مردان سرزمین میزبان
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بسیار زیاد است، زیرا شان این افراد هرچند براي شیرین خطر جانی ندارند، آسیب. هستند
هـاي    خـود دگرگـون کننـد و ارزش   سـیطرة  ند هویت فرهنگـی او را تحـت   ا در تالش

هـا بسـیار     اقدامات شیرین در برابر ایـن دیگـري   ،رو  از این ؛فرهنگی او را نادیده بگیرند
هـاي فرهنگـی     هـا و رمزگـان    ها را بـه پـذیرش ارزش   کوشد آن  او می. هوشمندانه است

  .سرزمین خود متقاعد کند
یعنی  ،او نیز هستند »هاي جنسیتی خودي«خود که  »هاي دور  دیگري«شیرین در برابر 

ان نشکرد  در ها و از میدان به بردن آن میان انعطافی، سعی در از   هیچ بیزنان سرزمین میزبان، 
او نیز همچون هر مهاجر دیگري در سرزمین میزبان، از پشت طلق  ،از سوي دیگر. دارد
ها را از  نگرد و آن  هاي سرزمین میزبان می  نمایی تصویرهاي سرزمین مادري، به پدیده  برهم

کننده دست  اي یکسان و قانع  تواند به تجربه  گاه نمی اما هیچ ؛کند  منظر این طلق ترجمه می
  .ممکن نیست چنین چیزي اصوالً، زیرا یابد

فرهنگی خود از    شده، براي حفظ هویت  رانده حاشیه یک صداي به در جایگاه ،شیرین
 کوشـد   کند و می  تمام امکانات و ابزارهایی که یک زن مهاجر در اختیار دارد استفاده می

او . سرزمین میزبان برسـاند مردساالرانۀ و  ،صداي خود را به گوش فرهنگ مرکز، غالب
هاي آن سرزمین،   برد تا در سرزمین میزبان و در برابر دیگري  کار می تمام تالش خود را به

زدن تعاریف و ساختارهاي فرهنگ   هم  کند و با بر   خود و فرهنگ خود را با غرور معرفی
نمـایش   بـودن را بـه   ، روایت خود از عشـق و زن زمانآن  ءساالرانه گ مردمیزبان و فرهن

  .بگذارد
  

  نوشت پی
 

  .ویس و رامینمعشوق رامین در داستان  .1
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