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چکیده
وکروم ارو شی نام نمای شنامه ای از کالیداس  ،شاعر قوی طبعِ هندی ا ست که تجربه ای عرفانی
را در آ سمانی خیالی و مثالی به ت صویر می ک شد و در قالب ا سطوره ،رمز و نماد بیان می کند.از
سوی دیگر وکروم اروشی ،شخصیت اصلی نمایشنامه  ،زنی آسمانی نژاد ،و پری ای خیالی است
که متضمممم مینی آنیمای یون « ، ،دئنا»ی اوسممتا و بازتاب صمممت مال ال ی و عشمما در عالم
عرفان است .اهمیت تحقیا حاضر که به روش توصیمی تحلیلی،با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام
شده ،در پاسخ به ایم سوال است که تجربۀ عرفانی در نمایشنامه مذکور چه ابیادی دارد؟ و نشان
می دهد که چگونه زبان نمادیم شمماعر ،عشمما ،صممور و اطوار آن را در ایم نمایشممنامه شممر داده
اسممت .عشمما پادشمماهی که در آسمممان خیال با پری مال برخورد می کندی به هدایت او وهر
رانب ای حیات را می یابد و در ن ایت از بطم پری شاهزاده ای به عمل می آید که شکار ر مرگ
و پیام آور زند ی اوید ا ست .شاهزاده ای که همان ان الیافته و ضمیر رو شم شاه ا ست که
پس از طی طریا ،رخ نموده است و خلیتِ شاهی به راستی شایسته ی او و از آنِ اوست.
کلید واژه ها:وکروم اروشی ،کالیداس ،نمایشنامه هندی ،تجربه عرفانی ،عشا
 -1مقدمه
وکروم اروشی نمایشنامه ای با مم وم عشا از نویسندۀ بلند نظر هندی کالیداس است .کالیداس
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 -۱دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Email:f.mollashahi@stu.usb.ac.ir

 -۲دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول) Email: barani@lihu.usb.ac.ir
 -۳استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستا ن

تاریخ دریافت۹۶/۱۱/۱۸ :

Email: khalili@lihu.usb.ac.ir

تاریخ پذیرش۹۷/۵ /۲۳ :
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محبوبتریم نویسنده ی کالسیک ادبیات سانسکریت و شاعر مخصوص و در ه اول پادشاه میروف
«ویکرامادیتیا»بوده است.که احتماال اسم نمایشنامه« وکروم اروشی» را نیز از نام همیم پادشاه ال ام
رفته باشد ( کالیداس  )5-6 :1341،او که نمایشنامه های خود را بر اساس مضامیم آیینی /مذهبی
سروده است می وید«:بنابر نظر حکما ،دراما روزه ی مقدس ذابی است برای چشمان خدایان)(
.)Singl،1973:240
خدایان در نمایشنامه های او نقش محوری دارند.حوادث داستان ایش شگمت انگیز و مثالی اند و
حرکت شخصیت ای نمایشنامه هایش عمودی استی یک روی در زمیم و روی دیگر در آسمانی ایم
حرکت ا سمرهای خیالی و سیرهای درونی را به ذهم می آورد و تداعی ر تجربه های عرفانی
است.تجربه عرفانی میرفتی است که انسان از واقییتی خاص به دست می آورد .واقییتی که از طریا
عقل و حس دریافتنی ،و با زبان بشری متنی نیست بلکه حاصل تحولی درونی و سمری رمزی
است که ش ودی مینوی را به دنبال دارد و با زبانی تمثیلی و نمادیم بیان می شود «.تجربه عرفانی
نوعی آ اهی بی واسطه از مقام الوهیت است»(فیالی )349 :1384:که در مماهیم نمی نجد و قابل
بیان نیست  .بنابرایم صوفی می کوشد تا با استماده از استیاره ،تمثیل ،شطﺢ ویی و صورخیمال
شمیری به عناصر روحانی تجربه های عرفانی خویش هیئتی ملموس ببخشد.ایم ونه است که
تجارب درونی در پوششی از رمز و نماد عرضه می ردند .پس برای ف م آن ها نیازمند شایش
نمادها و تحلیل و تاویل روایات هستیم.در ایم میان آنﭽه خواننده را به فیالیت ذهنی برای کشﻒ
مینی مکتوم احتمالی برمیانگیزد یا دعوتی است که نویسنده خود بمه نموعی از خواننمده برای ایم
کار به عمل میآورد و یا همان ر ههای عدم واقییت در متم است کمه ﻇمم و ود مینی مکتوم را
در خواننده تقویت می کند(پورنامداریان.)189 :1386،
در نمایشنامه وکروم اروشی ر ه های غیر واقیی و خیالی ،اولیم انگیزه در رمز شایی آن است.
به نظر می رسد نویسنده میکوشد به شیوههای ادویی و فراسویی راهی به درون خویش ببرد و
یرنده در تاویل ایم تجربۀ درونی به مدد پیش زمینه های ذهنی شریک می ردد و به سمت و
سوی مقولمۀ ف مم ممتم در مینمای وسمیع خمود حرکت مینماید.
در تجربه های عرفانی یک هدف و ود دارد و آن ر سیدن به قطبملکوتی و ودخویشیینیهمان
خویشتمخویش استبهعنوان« شخصمممیکه حا در مبدأ المبادی ،در عالمغیب ،خویش را در او و
از طریا او برخمممممویشمتجلیساخته و از طریا او خویش را در قالب صورتیمیلوم داشمممممته
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اسممممت(».کربم .)86: 1374،خاطره ای ازلی که در روان همه ی انسان ا مشترک است .ایم روان
مشترک ناخودآ اه میی نام دارد.که« محتوی ممات آن ب ممه تجربی ممات ف ممرد در دوران زن ممد ی
اش ارتب م ماط ن م مدارد و از راه ت م موارث ب م مه ان مسان م م میرس م مد .و در واق مع چکیده و عصاره
تجارب بشری و نیاکمممممان ماسممت کمممممه به صمممممورت فراینمممممدهای روانمممممیبمممممه مممممما
منتقمملمممیشمموند»(فوردهممام.)47 : 1356،
ایم تجربیات میی که در ضمیر ناخودآ اه ن مته است به طور مستقیم قابل ش مناخت نیس مت
بلکم مه«خم مود را در قالب یک الگوی ک م متجلی میسازد(».سخنور )29 :1379،ک م الگوهایی
که در قالب اسممطوره و نماد نمود می یابند و رمز و مینی های پن ان را در ن ان خود دارند .بنا بر
کارکرد ذهنی یکسممان انسممان ا ،در اقوام مختلﻒ اسممطوره های مشمماب ی و ود دارد که می تواند
نماینده ی ک م الگوهای خاص باشمممد .یکی از م متریم ایم ک م الگوها ،آنیما اسمممت که در
روان شنا سی یون ،مطر می شود و « در حکم رو یا ان () soulیینی ا صل اولیه مو ودات
زنده و دم یا شیله سحرانگیز حیات است»( مورنو .)60 :1386،سرکاراتی آنیما را همان ناخودآ اه
می نامد و میتقد است که در اساطیر و نیز در رویا همیشه به صورت تجسم های زنانه تظاهر می
کند همﭽنان که خودآ اه و ان روشممم آدمی در سمممبولیسممم اسممطوره ای نس نرینه دارد (.
سرکاراتی.)23 :1378 ،
یکی از موارد بازنمود آنیما«سوفیا» و یکی دیگر «دئنا» است که« آن را به مم وم درونی تریم مینای
یک انسممان یا و ود آسمممانی در انسممان تر مه و تیبیر می کنند»( رضممی) 424 :1382 ،آنیما در
ادبیات ملل با ده ها نام لوه کرده است و در ادبیات شرق اغلب به شکل پری تصویر می شود که
نمونه های آن را در شیر عرفانی فارسی بخصوص شیر موالنا به وفور دیده ایم.در نمایشنامه مورد
تحقیا نیز « پری» یکی از شخصیت ای اصلی نمایشنامه است و اسم همان پری« ،وکروم اروشی»،
بر نمای شنامه نیز ن اده شده ا ست که نباید اتماقی بوده با شد.چرا که ا سم نمای شنامه و حتی ا سامی
شخصیت ا در

ت دهی ذهم مخاطب نقش اساسی دارند.

-1/1بیان مساله و سوال اصلی تحقیق
نمایش نامه متنی روایی است که از طریا متگو در قاب حرکات روی صمحه می آید .ایم هنر از
ادبیات ،موسیقی ،نقاشی ،حجّاری،میماری و برخی هنرهای دیگر ترکیب یافته است .به همیم دلیل
مته شممده که نمایش کاملتریم هنر اسممت و چه هنری ب تر از کشممﻒ حقیقت،که در روند وقایع
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نمایشممنامه بصممورت سمممرهای درونی و بیرونی منیکس می شممود .نمایشممنامه «وکرم اروشممی
 »vikramurvashiاثر بر سته و مش ور کالیداس نیز همیم روند را دنبال می کندو محوریت آن
بر اعتقاد بر ایزدان و نیروهای مقدس بوده که ان سان با تقلید از آن ا می توان سته از ساحت زمینی
خود فراتر رود و به کشممﻒ عنصممر و ودی خود نائل آید .مسمماله ی تحقیا ایم مقاله نیز بررسممی
تجربه عرفانی در وکروم اروشی است و پاسخ به ایم سوال که تجربۀ عرفانی در ایم نمایشنامه،چه
ابیادی دارد؟
-2/1پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن
ایران و هند پیشممینه ی فرهنگی و حتی نژادی و خونی مشممترکی دارند« قرایم نشممان می دهدکه
ایرانیهایعصر ایرانویﭻبمممممماهنممممممدیهممممممایع ممممممدوداهمما ،مدتها در یک ا زیسته
اند»(زریمکوب.)18 :1364،
بنابرایم تمکرات مذهبی ،ا سطوره ای و آیینی آن ا هم دارای ری شه های یک سانی ا ست.هندو ستان
سممرزمیم رمزو رازهایی اسممت که از دوران باسممتان و اسمماطیر ک م راه پیموده اند و در پیﭻ و خم
ا شیار و دا ستان ا و حتی زند ی مردم ایم سرزمیم ،همواره رخ نموده و زنده مانده اند رخدادی
که در ایران به آن و ضو دیده نمی شود  .بنابرایم برر سی آثار سرزمیم هند عالوه بر شناخت
عقاید و فل سمه و عرفان ایم سرزمیم  ،ما را با پی شینه ی ایران نیز آ شنا می کند .نمای شنامه وکروم
اروشی از کالیداس شاعر و نویسنده ی متمکر هندی است .در مورد کالیداس و نمایشنامه های او
ز مطالبی که در مقدمه تر مه های ایم نمایشمممنامه ها آورده شمممده  ،اطالعات دیگری الاقل در
ایران و ود ندارد .حال آنکه در زمینه عرفان و تجربه های عرفانی و نیز نمایشمممنامه ،با تو ه به
اینکه هر کدام رشته و روه های دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند به صورت مجزا پژوهش
های زیادی انجام رفته اسممتی که به چند نمونه که ارتباط بیشممتری با ایم مقاله دارند اشمماره می
شود:
«فل سمه تجربه عرفانی و چی ستی و ویژ ی ای تجربه عرفانی» از هادی وکیلی که در مورد عرفان و
انواع آن  ،فلسممه ی عرفانی ،تجربه دینی و عرفانی و نیزروانشمناسمی حاالت عرفانی اسمت.بخش
علی قنبری تجربه های عرفانی را در مثنوی مینوی بررسی کرده است و نیز مقاله ارزشمند دیگری
که اللی،آقاحسینی ،فشارکی ومیرباقری با عنوان «تحلیل فرآیند تجربه عرفانی شیوه ای در کشﻒ
بنمایه تجربه های عرفانی» تحریر نموده اند که در آن ارتباط بیم تجربه های عرفانی و حقیقت را
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بیان می کنند و الزمه ایم امر را واکاوی تجربه ها و پیراسممتم آن ا از زیورآالت ادبی نویسممنده می
دانند .اما در حوزه ی ادبیات نمایشممی مقاله ای مرتبط با تجربه های عرفانی نوشممته نشممده یا الاقل
تو سط نوی سند ان ایم مقاله رؤیت نگردیده ا ست و قطع به یقیم می توان اذعان نمود که در مورد
نمایشنامه وکروم اروشی با تو ه به ستجوی بسیار،هیﭻ تحقیقی صورت نگرفته است .
-3/۱روش تحقیق :تحلیلی توصیمی و بر اساس ابزار و منابع کتابخانه ای است.
 -2بحث و بررسی
بنمایه ی ا صلی نمای شنامه« وکروم ارو شی» ع شا و تاثیرات ع شا ا ست .پاد شاه همان سالک
است که نبه ی خلیمه الل ی دارد.اینکه ق رمان نمایشنامه پادشاه است هم تداعی ر سلطانی آدم
بر

ان است که خود شاه نیز در خالل نمایشنامه به آن اشاره می کند:
« چتر شاهانۀ

ان فقط بر سر مم سایه می افکند»(کالیداس،بی تا  )170 :و هم پادشاهی رو

بر کل بدنیکه با تو ه به اینکه شاه«پروروس»از ساللۀآفتاب و ماه ا ست«  Pururavasشاه عالی
دودمان از طرف مادر«ایال»()Ilaاز ساللۀ آفتاب و از انب پدر«بد»( ) Budhaاز ساللۀ ماه بوده،
و چون نواسمممۀ آفتاب و نوۀ ماه بوده ویرا سممماللۀ ماه( )Chandra-Vanshiمی ویند»( همان
 106:پاورقی) عقبه و ا صل نورانی بودن او را ن شان می دهدو ایم تیریﻒ ،سلطان بودن رو را
قوت می بخ شد«.رو نورانی ،سماوی ،عر شی ،علوی و ربانی ا ست » (م ستملی بخاری:1363،
.)856-857
روحی که خاسمتگاه نورانی خود را از یاد نبرده اسمت شمایسمتۀ فرّ بزر ی و بر زید ی می شمود.
بنابرایم شخ صیت ا صلی و ق رمان نمای شنامه سالکی ا ست که به سبب رو نورانی و سماوی
خویش ،صاحب فر سلطنت ال ی شده است.
-1/2حرکت و سفرعرفانی شاه
پریان -فریاد! فریاد! کی ست که دو ست خدایان ا ست و قادر برفتم باالی آ سمان ا ست( کالیداس،
بی تا )106 :
و کسی که قادر به رفتم باالی آسمان است کسی ز شاه پروروس نیست.آسمان در

ان بینی

انسان های اسطوره ای به علت بلندی و بی کرانگی اش ،سپندی و برتری ویژه ای داشتی وعروج
به آسمان یکی از ک م الگوها نزد همۀ اقوام بشری بوده استی «همۀ رؤیت های باطنی و حاالت
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و د و خلسۀ عرفانی متضمم برشدن و عروج به آسمان اندو آموزۀ صیود روان به همت آسمان،
چه به هنگام رازآموزی و چه پس از مرگ ( الیاده .)112 :1375،بنابرایم شممماه از رازآموختگان
است.شاه وارد می شود و پریان را مورد خطاب قرار می دهد:
شاه -دیگر ناله و زاری را کنار بگذارید اکنون بطرف «پروروس» که از پرستش آفتاب اینک بسوی
شما بازمی ردد بیائید(...کالیداس،بی تا )106 :
ارتباط شاه با آفتاب ب سیار نزدیک ا ست .او در آ سمان بوده و از پر ستش آفتاب می آیدی آفتاب
عقل عالم است .محل طلوع خورشید و ایگاه اصلی آن ،مشرق است در عالم عرفان « واژۀ شرق،
مبیم عالمی مینوی و مشرق اعلی ( )orientmajeurاست که خورشید عقلی در آن طلوع میکند
و مشرقیان کسانیهستند که مﺄوای درونی آنان آتش ایمسپیده دمِ سرمدی را در خود میپذیرد
(کربم.)44: 1369 ،
شممماه در قله کوه با پریان دیدار می کند(.کالیداس ،بی تا)106:کوه بلندتریم و نزدیکتریم ای به
آسمان است و محل پیوند عالم باال و پاییم .رسیدن به قله می تواند سمری در ناخودآ اه باشد تا
ر سیدن به زمان بی آغاز و آغاز آفرینش .کوه ا نبه قد سی و مینوی دارند از آن است که هر یک
از پیامبران بزرگ با کوهی نامور در پیوند اسمممت و بر آن کوه ،با خداوند راز مته و به پیامبری
برانگیخته و بر زیده آمده ا ست :زرت شت بر سبالنی مو سی بر طوری عی سی بر کوه زیتون و محمد
که درود خدای بر او باد در حرا .عنوانی که شاه پروروس نیز از طریا یکی از پریان با آن میرفی
می شود ،چنیم بارمینایی را القا می کند:
رمبا{یکی از پریان} -دوسممتان«،راج رشممی» (شمماه خردمند) که رفت ،ما هم بقرار اه خود برویم.
(کالیداس،بی تا )109 :
«راج رشممی» کسممی را می ویند که «چتری» Kshtriyaباشممد و همواره مثل اولیا با تقدس
زند ی کند (همان ،پاورقی).
شاه نیز از نوع م شرقیان ا ست و تقدس ف ضایی که در آن ت صویر می شود ب سیار بارز ا ست«
هرفضای قدسی روزنهای است برعالم ممممممماورا و متیال»(الیاده )178 :1374،ایم فضمماها در
قم مصهها و روایات به صورت ارتباط آسمان یا خورشید با زمیم ایجاد می شود  .نردبم مام ،بم مرج،
صومیه ،قل مه و ک موه نماد نقطۀ تجلی است  .ایم مکان ا به طور نمادیم دنیای متیالی و ب شتی را
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بازنمایی می کند و میموالداسممتان هایی که شممامل ایم عناصممر اسممت با داسممتان هبوط و زند ی
همبستگی دارند.
پادشاه به اشراق رسیده استی او از منبع نور می آید .از پرستش آفتاب و خود نیز از ساللۀ ماه
اسمممت .ماه نقشم می در مراسم رازآموزی داردی یینیتجربهکردنمرگ آیینی و بیثیکه در پی آن
است،باعﺚمیشود رازآموخته ،شخصیتحقیقیخویشرا به صممورت انسممانی دید بازیابد ( ر.ک.
الیاده)168 :1375
در پردۀ سمموم نمایشممنامه دلقک حیم وصممﻒ زیبایی شممب،به ماه اشمماره میکند و ایم نبۀ ماه را
باز و می نماید:
دلقک -هاها! ببینید ایم شاه نژادهای عالی ،مانند آب نبات بنظر می آید (کالیداس،بی تا )155:
برطبا متۀ « شا ستر»  Shastraسه نژاد ،عالی شمرده می شوند«:براهمم» ،Brahmana
«چتری» Kshatriyaو «ویش»  ،Vaishaو آنان را دویج می ویند یینی دوبار به دنیا می آیندی
تولد اول ایشان از مادر است اما تولد دوم وقتی است که زنار بر ایشان بسته می شود که در هندی
« ینو» Janeuمی ویند(.همان :پاورقی)و در حقیقت ایم تولد دوم اسمممت که با ام ن ادن به
وادی طریقت راه رسیدن به حقیقت را بر آنان هموار می سازد.یبه همیم علت در متونعرفانی ادبی
« م مرگ و تول مد دوب ماره از عناصربارز و شاخص»(علویمقدم)227 :1387،محسوب می شودو
ایم خود رمز اودانگی ا ست که در ماه بازتاب می یابد .شاه خطاب به ماه می وید ..:تو خدایان
و اروا نیکان را به آب حیات سیراب می کنی(کالیداس،بی تا.)156 :
-2/2مبارزه شاه با دیو /کنار زدن پرده های غفلت
شمممماه در حیم باز شممممت از پرسمممتش آف تاب با پر یانی برخورد می ک ند که از او ک مک
می خواهند تا دوستشان را که اسیر دیواست نجات دهد :
رمبا{یکی از پریان}-اعلیح ضرت وش کنید ،دو ست ما «ارو شی» ...هنگامی که از ق صر «کوبیر»
برمی شت دیوی به اسم «کیشم» ..به او برخورد و او و «چترلیکا»{یکی دیگر از پریان و دوست
اروشی} را دستگیر کرده است( .کالیداس ،بی تا )107-106 :
دیو  ،دیو فرامو شی ا ست که مدتی ع شا را از وادی ا صلی اش دور نموده و ا سیر کرده ا ست.
حال که سالک به بینش و آ اهی و نور اشراق آراسته است،آماد ی پیوستم به عشا درونی خویش
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را دارد .پریان در حقیقت حکم پیر عرفانی را بازی می کنند که پادشاه را به سمت عشا که بنمایۀ
و ودی خود او ست ،راهبری می نمایند .پاد شاه  ،پری ا سیر شده را ازوادی غملت (فرامو شی)
بیرون می آورد،همراه با او که«چون ماه آزاد شده از خ سوف نوراف شانی می کند( ».کالیداس،بی تا
 ،)113 :به شرق بازمی ردد.
-3/2عاشق شدن شاه  /حال عرفانی
شاه پس از دیدن اروشی نشانه های عشا را در خود مشاهده می کند:
شاه-هان ای شادی! با چه رنج و سختی ما به اینجا ر سیده ایم .از تکان ارابه شانه ام یکدفیه به
او برخورد ،آنکه پ شتش مانند چرخ ا ستی و از همیم رو موهای تنم از شغﻒ را ست ای ستاد ،مثل
اینکه نخل عشا وانه زد(.کالیداس ،بی تا)114 :
اروشمممی همزاد آسمانی ،همزاد مینوی و نمس راستیم پادشممماه اسمممت« .پس از اینکه رو به
رستگاری میرسد،میتواند با هم مزاد مین موی خ مود رو ب مه رو شودی نمس رستگار به سیمای یک
زن لوه میکند که با رو سالک شباهت دارد و با یکدیگر ازدواج میکنند .ایم ازدواج مقدس
وصمممال مینممموی رو اسمممت .ایمممم دو ،دو چ ره ای که یکدیگر را در خود باز می تابانند و به
یونانی چ ره به چ ره مته می شود .چنیم همسری در آییم متنوی و به زبان فارسی ک م ،فروشی
الش مبیه نامیده می شممود».
یا دائنا ،آن که به تو شممباهت دارد ،و در بر ردان ابم ندیم به زبان عربی ّ
(بمری.)192: 1385 ،
در افسانه های هند و اروپایی آمده است که نخستیم بشر به نام پورشه خود را به دو نیمه کرد و
از خود همزادی به و ود آورد « پورشا شادمان نبود پس آرزو کرد ز او دیگری نیزباشدو چنیم
بود که خود را به دو نیمه کرد نیمه ای نر و نیمه ای ماده...وبا نیمه دیگر خود مت شد»(ایونس
.)43 :1381
در فرهن ،ای رانی ایم زوج را آدم و حوا نامیدند .خداوند حوا را از و ود خود آدم  ،برای او
خلا کرد تا آینه ای ردد برای تجلی مال ال ی و ﻇ ور عشا« .آدم چون در مال حوا نگریست
پرتو مال حا دید بر مشاهده مال حوا ﻇاهر ردیده » (نجم رازی)91 : 1384 ،با خلا حوا
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عشا پدیدار شد و آدم عاشا ،برتری یافت بر فرشتگان زاهد.عشا الزمۀ حرکت شد و وسیلۀ
رسیدن .که البته اول باید خود عشا را دریافت.
مم بمدان افراشتم چرخ سمنی

تا

علو

عشا

را

ف می

کنی

( مولوی)956 :1378:
وهیﭻ چیز ب تر از زن نتوان ست بازتاب ت صویر ع شا شود.ابم عربی میتقد ا ست که ان سان آینه
دار طل یت حا اسمممت .منت ی در ایم میان زن ب تر از مرد و هر مو ود دیگری چنیم قابلیت و
استیدادی دارد(ستاری 230 :1374 ،و .)231
-4/2برگشت شاه به زمین/برگشت به حال دنیایی
پادشاه عزم زمیم کرده و از پری دا می شود.پری همانگونه که ذکر شد در واقع همان المثنای
آ سمانی نمس و ممِ متیالی ا ست که نمس طی هبوط به ایم عالم از آن دا افتاده ا ست.اما پاد شاه
پس از دیدار با پری و ترک او،لحظه ای از یاد پری فارغ نیست چرا که حقیقت عشا را دریافته و
دیگر عشا زمینی(ملکه) برایش رن ،می بازد.
ملکه ،عشمما زمینی پادشمماه ،تحول روحی شمماه را درمی یابد و پس از مقاومتی کوتاه در ن ایت،
نجیبانه خود را کنار می کشد و حتی ابراز می دارد که همراه پادشاه در ایم عشا است:
ملکه -پیمان می بندم که ا ر زنی مورد عشمما و تو ه خداوند مم یا طالب وصممل او باشممد مم
همواره او را دوست خواهم داشت(.کالیداس،بی تا )165 :
آرامش و مقبولیت ملکه ،مخاطب را مجاب می کند که ملکه می تواند نمادی از عقل باشمممد که
چون به وادی ع شا راه نمی یابد،در ابتدا قد علم می کند تا ابراز و ود نماید اما در ن ایت ایگاه
خود را می پذیرد و آرام می شود.دلقک خطاب به شاه ایم مم وم را ملموس تر بیان می کند:
دلقک –همان طور که پزشممک مایوس شممده مری

را ترک می کند،علیاحضممرت ملکه هم از

عالیجناب دست می کشند(.همان )167 :
و حضرت حافظ استادانه ترهمیم موضوعِ راه نیافتم عقل به بار اه عشا را طر می کند:
عقل می خواست کز آن شیله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و

ان برهم زد
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مدعی خواست که آید به تماشا ه راز

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
(حافظ)197: 1386،

 -5/2آمدن اروشی به زمین نزد شاه /مقام گرفتن عشق در سالک
در پرده ای دیگر از نمایشممنامه،اروشممی ،نقش خود را در نمایش درسممت بازی نمی کند و مورد
نمریم ا ستاد نمایش قرار می یرد واز ب شت که ایگاه ا صلی او ست با ا ازۀ ایندرا ،به زمیم نزد
پادشاه می آید.
پلو{ شا رد ا ستاد نمایش}-ا ستاد نمریم کرد که چون بر طبا متۀ میلم رفتار نکردی در ۀ تو
در ب شت پاییم خواهد آمد ،اما پس از پایان نمایش «ایندرا»ی کبیر خجالت او را دریافت و فرمود:
ما می خواهیم از شاه خردمند که محبوب تست و در ن ،نیز از ما پشتیبانی می کند امتنان کنیم،
پس برو و در خدمت « پروروس» بسمممر بر تا اینکه وی بﭽه های تو را ببیند (.کالیداس،بی تا :
)151
خطمما ،ن مر یم و فرود ،ممما را بممه ی ماد داسممممتممانِ خوردن م یوۀ م م نوع مۀ آدم و حوّا
می اندازد که پس از آن دچار نمریم شمممدند و از ب شمممت هبوط کردند .البته که ایم هبوط الزمۀ
عروج عاشقانۀ آدم شدی هبوط اروشی نیز الزمۀ رشد ،زایند ی و حیات اوید می شود .حیاتی که
ری شه در ع شا دارد.ایم ونه ا ست که زن ،زند ی را به دنیا می آورد.ان سان قبالً در باغ عدن فاقد
زمان ،والدت ،مرگ و زند ی بود و با م صاحبت زن توان ست به ایم موهبت د ست یابد .به همیم
علت ا ست که در اکثر فرهن ،ها ،نام زن و زند ی ،و یا حوّا و حیات با یکدیگر همری شه ه ستند.
هر چند زن را در ناه آدم عنصممر اصمملی ذکر می کنند،چرا که باعﺚ فریب خوردن آدم شممد و در
پرده ی اول نمایشنامه هم ایم خصوصیت برای پری داستان(اروشی) از زبان یکی از پریان ذکر می
شود:
رمبا{یکی از پریان} ...-دوسمممت ما اروشمممی که زیور آسممممان و آلت زاهدفریب «ایندرا» بوده
(کالیداس ،بی تا )107:
اما ایم خود وسمیله ای از انب خدا بودتا زمینۀ رشمد و تیالی آدم م یا شمود .پس« ناه» آدم و
حوّا بیش از آنکه سزاوار مالمت باشد ،نشان دهندۀ حرکت به سوی هشیاری است که بناچار مم
را از خود

دا می ک ند(وولﻒ .)623 :1386 ،ایم خود « ه مان حقی قت ملکوتی و انانیت

آسمانیهرفرد استکه نمس پس از هبوط به عالم

سمانی ،از آن دا شده ا ستی به همیم دلیل
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همیشه در ست و وی به دست آوردن آن است بر ایم مینا عقیده ای و ود دارد که رو انسان
قبل از حلول به بدن ،در عالم ملکوتی منزل دا شته و پس از هبوط ،به دو ق سمت شده ا ست یک
ق سمت وارد بدن ردیده و ق سمت دیگر به صورت فر شته آن رو  ،در عالم باال باقی مانده ا ست
و همواره متو ه نیمه زمینی خود بوده است و به هدایت او ،به منزلگه اصلیش می کوشد( ».علی
اکبری و حجازی. )23 : 1390 ،پیوسممتم به ایم ممِ ملکوتی و میشمموق آسمممانی ،منت ای آرزوی
عارفان و ن ایت مقصد سالکان است.
تجربۀ چنیم و صل و دیداری که ح ضور مم در برابر مم ا ست ،تحقا تولدی دیگر و سترش و
تو سع شخ صیت به فرا سویِ ناپیدایِ مم تجربی و د ست یافتم به منبع عظیم قدرت و میرفت و
حکمت غیرکسبی و ارتقا به مقام فرشتگی است (پورنامداریان.)129 :1380 ،
-6/2ورود شاه در پی اروشی به جنگل و دریافت گوهر وصال/یگانگی
اروشمممی شممماه را به نگل « ندمادن» می برد و به علت تو ه و نگاه شممماه به دختری،از شممماه
خ شمگیم شده او را ترک کرده ،ناپدید می شود.پاد شاه در پی ارو شی به نگل« کمار »قدم می
ذارد  .نگلی بسممیار زیبا و اعجاب انگیزی که نگل خدا ایندرا میرفی می شممود و به قول شمماه
پروروس ،نگلی« که منزل عشمما اسممت»( کالیداس،بی تا )184 :و در وشممه و کنار آن نشممان
می شوق به چ شم می خورد .ایم سرزمیم را می توان دل آدمی قلمداد کرد .چرا که دل سرزمیم
عجایب است ،سرزمیم عشا است و هم ایگاه حا:
مم نگنجم در خم باال و پست

مت پیغمبر که حا فرموده است

مم نگنجم ،ایم یقیم دان ،ای عزیز

در زمیم و آسمان و عرش نیز

ویی ،در آن دلها طلب

در دل مومم بگنجم ،ای عجب

ر مرا

(مولوی)141 :1378،
دل خلوتگاهی است که نامحرمان به آن راه ندارندی قلب آدم تن ا مکانی بود که شیطان نتوانست
به آن نموذ کند.چرا که «دل تجلی اه پرورد ار و محل اسرار او است و اسراری که زمیم و آسمان
ﻇرفیت نجایش آن را نداشتند ،در دل انسان به امانت ذاشته شده است:
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«الیسینی ارضی و السمائی ولکم یسینی قلب عبدی المﺆمم »(فروزانمر) 1116 :1373،
ا رکمالعشا را می خواهی باید به سوی دل بروی .ایم دل است که واسطه نجات رو می شود
و رمز اودانگی را در خود دارد«.دل مانند ان ،روزنی به سوی غیبی چنان که عاشا می تواند از
آن روزن ،به سخنانی که میشوق ناپیدا ادا می کند وش فرا دهد»( شیمل.)390 : 1382،
در ایم پرده از نمایش و در ایم سرزمیم ممنوعه است که ندای غیبی به وش پادشاه می رسدی
پادشاه که به مرز آشمتگی روحی رسیده است توان از دست داده و دیوانه وار نقطه نقطۀ ایم نگل
را زیر پا می ذارد و نشان م شدۀ خود را می وید تا سرانجام وهری درخشان در غاری می
بیند  ،ندای غیبی به وش می رسد« بﭽه اینرا بگیر ،اینرا ببر .ایم وهر وصال است و همراه هر
عاشقی که باشد به میشوق می رسد»( کالیداس،بی تا.)188 :
شاه وهر را بر می دارد،چشمش به عشقه می افتد« ایم عشقۀ دلپذیر را که با ایم حد با میشوقۀ
مم شباهت دارد در آغوش می کنم»(همان) 190-189 :عشقه یاهی است درختﭽه ای ،باالرونده
و همیشه سبز (سخم ) .واژۀ عشا را از عشقه رفته اند .شاه عشقه را بغل می کند و اروشی ﻇاهر
می ردد( همان.)188 :
پیوستگی آدم و یاه ریشه در بینش انسان ای نخستیم دارد .آن ا نخستیم انسان یا نخستیم زوج را
یاه می دانستند که درهیﺄت یاه ریواس ،مانند دوپیﭽک به هم پیﭽیده بودند (ر.ک فرنبغ داد ی،
)81 :1385و ایممرحله ،یینیمرحلۀ خلانخستیم انسان م متریم ک م الگوی آفرینش است.
بدیم ترتیب اروشمممی(عشممما) در حکم راهبری اسمممت که با عمل ا و عکس الیمل ای خود،
شاه( سالک) را از هر آنﭽه غیر او ست می یرد .و به سرزمیم عجایب و رمزو رازها می ک شاند.
سرزمینی که هر کسی ا ازه ی ورود به آن را ندارد.و در حقیقت ایم عشا است که«راه رسیدن به
آن ش رستان ان را برای سالک هموار می کند»(س روردی .)63 :1377،
وهر درخشانی که شاه در درون غار می یابد او را به وصال اروشی می رساند.غار«نمادقلب و
دل و رو و مرکز استیمرکز هستی ،مرکز و ود انسان .رسیدن به غار و وارد شدن به آن نمایشی
از باز شت به خویشتم خویش است» (حسینی.)51 : 1388،
وارد شدن به غار« به منزله باز شتی نمادیم به مبدأ ا ست که صیود به آ سمان و خروج از کی ان
از آنجا صمممورت می یرد» (شوالیه و ربران .)420 : 1382،خروج از غار نیز که با یافتم نج
همراه است ،ورود به عالم شناسایی است« تصویر نج پن ان در غار به دو لحاظ ،عرفانی شناخته
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می شود :نجی که باید در ایم غار ک شﻒ کرد ،در درام شنا سی نوس ،همانا نمس ا ست و برای
صممموفیان همان الوهیت»(بری )232: 1385،سمممالک در ق قرای و ودی و در بطم و تاریکی
ناخودآ اهش به وهر درخشممانی دسممت می یابد که از ارزش آن آ اه نیسممت و نمی داند که ایم
همان میرفتی است که او را به اصل و ودیش پیوند می دهد و اودانه اش می کند.
در ایم پردۀ نمایش نیز خاطرۀ خطای نخستیم بشر در شکلی دیگر تکرار می شود :ناه ،ورود به
سرزمیم ممنوعه و دست یافتم به وهر میرفت و حیات.
شاه پروروس وهر را به اروشی می دهد و اروشی آن را زیب سرش کرده و به ق صر باز می
ردند.بخشش نج،تزریا رو زند یبه ایمنیروی مینوی اسممتی میرفتی که با عشمما اودانه می
شود.عشقیبرترکه با ذر از «عشا انسانیبهعشا ال ی،نقلعشا از برون ذات بهبرون ذات دیگری »
 ( ،سّتاری )422 : 1385 ،مینامی ردد.
-7/2ربوده شدن گوهر وصال و دریافت مجدد آن /نوزایی و جاودانگی
در پرده آخر نمایش کرکسی اشتباها وهر وصال را به ای وشت از صندوقﭽه می رباید اما
با تیری سرنگون می شود .کار زاران وهر وصال را همراه تیر نزد شاه می آورند .نقشی که روی
تیر حک شده است نوید داشتم پسری را به شاه می دهد:
رئیس تشممریمات -مثل اینکه طلسمممی برایم نقش شممده اسممت .شمماهزاده «آیوس» پسممر «ایل» و
«اروشی» (کالیداس،بی تا )198 :
کرکس را ( به واسممطۀ ارتباطی که با مرد ان و مرگ دارد) می توان نماد مرگ و نابودی قلمداد
کرد که در پی ربودن وهر حیات و میرفت ا ست .موفا هم می شود اما وهر ربوده شده از او
پس رفته می شود .به بیانی دیگر ،مر ی رخ می دهد که نویدبخش تولدی دیگر است .تولدی که
رمز اودانگی را به همراه دارد.
پ سر شاه ،مرگ(کرکس) را شکار می کند و اودانگی( وهر) را به د ست می آورد .قطیا پ سر
شاه شخصی غیر از خود شاه و درون و ان او نیست.بهحکم «الولدسرّ ابیه»(الهیجی268 :1381
)شاه به مرتبۀ یگانگی با خودِ برتر می رسد.
شاه پادشاهی را به پسرش می سپارد و اسباب تاج ذاری شاهزاده از نزد خدا ایندرا فرستاده می
شود.
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شاه -پ سر عزیزم ،دورۀ اول زند انی را به پایان ر ساندی اکنون دورۀ دوم آغاز می شود(.همان :
)207
آفرینش و نوزایی رخ می دهدی آفرینشی که مدام تکرار می شود به قول الیاده «هیﭻ چیز تازه ای
ات ماق نمی اف تد ،چون ه مه چیز ع بارت اسممممت از :تکرار ه مان انموذ ات نخسمممتیم و
ازلی»(.الیاده )17 :1362،نوزاییمجدد سالک از طریا یگانگی با مم برتر تحقا مییابد .رسیدن به
همان نقطه ی ازلی و هسمممته مرکزی که شممممس آن را«اصمممل خویش » می خواند و در عرفان
چیزی ز «فنا» نخواهد بود(ر اییبخارایی)538 : 1368 ،که بیانگر بقا و حیات اوید ا ست.
همان ونه که حوّا عامل تولد دوباره آدم در

ان شمممد که خودِ واژه ی «حوا » نیزدرتورات ،به

مینای «حیممممات به اومیبخشد (».سمر پیدایش(باب 3آیه )، 20آمده است .در ایم نمایشنامه نیز
زنی از نوع حوا (ارو شی) عامل ایم نوزایی ردید.زنی که دای از مرد نی ست از دنده ی چپ او
که در خقیقت قلب مرد و نشانی از درون اوست به و ود آمده است و پیام آور میرفت ،یگانگی،
عشا و اودانگی برای اوست و در پایان نمایشنامه مشخص می شودکه سلطانی باید به شاهزاده
منتقل شودی یگانگی ارو شی و شاه در و ود شاهزاده نمود می یابدو نتیجه ی ع شا حا صل می
شمود«عشا باید که هر دو را بخورد تا حقیقۀ الوصال در حوصلۀ عشا حاصل شود و امکمممممان
هجمران برخیزد و ایم را کس ف م نکند«( افشار.)47 : 1358 ،
-۳نتیجه
«وکروم ارو شی» پری آ سمانی ا ست که نمای شنامه نیز به همیم نام شناخته می شود .او ق رمان
زن نمای شنامه ا ست و نمودی از ع شای که در برابرش پاد شاهی زمینی با قابلیت های عروج قرار
می یرد .پادشاه از نس ماه است از پرستش خورشید می آید و در باالی کوه با پریان روبرو می
شودی آسمان  ،خورشید و کوه نبۀ قدسی و مینوی دارند بنابرایم در همان ابتدای داستان فضای
مینوی و قدسی نمایشنامه به روشنی قابل درک استیضمم اینکه حرکت و سمر به آسمان و سیر
در آن ،کار هر ان سان زمینی نی ست .بلکه ان سانی از نوع دیگر می طلبدی ان سانی که خود را آ سمانی
نموده باشد.بنابرایم سیر پادشاه در آسمان نیز سمری از نس ناسوت نیستیبلکه سمر و تجربه ای
ا ست از نوع رمزی و عرفانی .پاد شاه سم نی ست بلکه روحی ا ست که خود را از تیلقات تکانده
و سبکبال به آ سمان پر ک شیده ا ست .پاد شاه در ایم سرزمیم( آ سمان) عا شا پری می شود که
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نمودی از مال ال ی و بازتابی از نیمۀ و ودی خود او ست که یون ،آنرا آنیما می خواند .پری یا
همان عشا ،پادشاه یا سالک را از تیلقات سمی و تمایالت مادی پیراسته تر و خالی تر می کند
و هادی او می شود در ر سیدن به وهر اودانگی و خلوص و یگانگی و فنا .و در ن ایت ع شا،
ان و ا صل ک شﻒ شدۀ پاد شاه( پ سر شاه) را به او می نمایاندی به مدد او بقا حا صل می شود و
ماموریت پری به اتمام می رسد.
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