عرفان در جامعه مدرن
دکتر مرتضي الهي قمشهاي

يکي را علم ظاهر بود حاصل

نشاني داد از خشکي ساحل

(شيخ محمود شبستري)

ما در ساحل خشكِ عالم اسباب قرار داريم .عالم اسباب را به ساحل تشبيه کردهاند از آن جهت که در ساحل زير پاي انسان ظاهراً محکم
است .دلگرمي ما به «عليّت» زير پاي ما را تا اندازهاي محکم ميکند .علم و فنّاوري اين دلگرمي را بيشتر ميکند؛ ولي دانشي که تنها استوار
بر عليت است ،نتوانسته است و نمي تواند دل ما را کامال گرم و خاطر ما را جمع کند و ساحل زير پاي ما را کامال محکم و استوار نمايد .به
اين خاطر ما انسانها عالوه بر «علم» ،احتياج به «عرفان» داريم .شناخت عرفاني عالم بيسببي (يعني دريا) را نيز در بر ميگيرد .در دريا زير
پاي ما کامال سست است و هيچ اتکايي ندارد .يکي از معاني اينکه ميگويند عرفا بر روي آب حرکت ميکنند ،اين است که عرفان به ما
«توکل» ميدهد و با توکل ميتوان وارد دريا شد .با توکل تسليم دريا ميشوي
و حافظوار ميگويي:
عشق دردانهست و من غواص و دريا ميکده

سر فروبردم در اينجا ،تا کجا سر برکنم

همه امورات را نميشود در اختيار و مهار کرد .در آنجا که مهارکردني نيست ،بايد توکل کرد؛ يعني دانست که نيروهايي خارج از اختيار ما
نيز در کارند وما با توکل مي توانيم خود را به دست اين نيروها بسپاريم .نکته مهم اين است که ما خاطرجمعي را (که در عرفان به آن
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جمعيت يا دلخوشي ميگويند) در عالم عادات و اسباب جستجو ميکنيم (يعني در ساحل) و حال آنکه خاطرجمعي نهايتاً در امواج پريشان
درياست.
از خالفآمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم
عرفان ميگويد بايد دل به دريا زد و جمعيت را در آشفتگي امواج جستجو کرد .جمعيت آن گوهري است که به قول حافط نميتوان آن را
از خوشنشينان ساحل طلب کرد:
گوهري کز صدف کوْن و مکان بيرون بود
طلب از گمشدگان لب دريا ميکرد!
گوهرِ جمعيت همان جام جم است که در آن ميتوان هم عالم اسباب را ديد و هم عالم بيسببي را و ما تا به اين جام جم (يا آيينه سکندر)
نرسيم ،آسودهخاطر نميشويم .اين جام جهاننما در شعر عرفاني گاه به جام مي تعبير ميشود.
آيينه سکندر جام مي است ،بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
درياي عرفان نه تنها به ما خاطرجمعي ميدهد ،بلکه «خالقيت» هم ميدهد .چون در ساحل تنها گوشماهيهاي کمارزش ميتوان يافت
(يعني تغيير فرمي به فرم ديگر) .فرمها و اشکال اصيل و نو از درياي بيعلتي حاصل ميشوند .مرواريد يا دردانهاي که حافظ را به دريا
ميکشد ،همان خالقيت است .شاعر خالقيتش را از عالم عليت کسب نميکند .عالم عليت عقيم است؛ ولي هر لحظه از عالَم بيسببي
صورتهاي کامال نو و بديع بيرون ميآيند .به بيان موالنا:
هر زمان نو صورتي و نو جمال
تا ز نو ديدن فرو ميرد مالل
البته قدم به دريا گذاشتن کار آساني نيست و گاه حتي حافظ را هم به ستوه ميآورد؛ چنانکه ميگويد:
چوعاشق ميشدم ،گفتم که :بردم گوهرمقصود
ندانستم که اين دريا چه موج خونفشان دارد
و در غزلي ديگر ميگويد:
چه آسان مينمود اول غم دريا به بوي سود
غلط کردم که يک موجش به صد گوهر نميارزد
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گاه حافظ دل به دريا ميزند و در درياي آشفته بيسببي غواصي ميکند و گاه نيز امواج پر اضطراب دلش را خون ميکنند؛ ولي او مأيوس
نميشود و بهرغم همه مشکالت به اين دريا قدم ميگذارد و مرواريد اشعارش همه از همين دريا هستند و در واقع ديوان حافظ به قول
امرسون ـ شاعر معروف آمريکايي ـ همان درياي پرگوهر است .حافظ خود از زبان دل امرسون و ديگر آيندگان عاشقش ميگويد:
من و سفينه حافظ که جز در اين دريا
بضاعت سخن دُرفشان نميبينم
بايد دانست عرفان از دو ساحل صحبت ميکند :ساحلي که سالک از آن سفر دريايي خود را شروع ميکند و ساحل ديگري که سالک بعد
از طي کردن دريا به آن ميرسد .ساحل اول عالم اسباب است .دريا «عالم توکل» است و ساحل دوم «عالم يقين» است؛ همان ساحلي که
انسان در آن سبکبار ميشود .حافظ که دل به دريا زده و وارد درياي توکل شده است ،حال پر اظطراب خود را بيان ميکند و از سالکاني که
به ساحل يقين رسيدهاند ،استمداد ميجويد و ميگويد:
شب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟
يعني آنها که به مقصد رسيدهاند ،غم ما را ندارند و اي کاش که ميداشتند و کمکي ميکردند .گاه سالک در اين درياي پراظطراب آنچنان
بادبان صبرش شکسته ميشود که اميدش براي رسيدن به ساحل يقين ،قطع ميکردد و تنها آرزوي آن دارد که باد شرطهاي او را به ساحل
ابتدايي بازگرداند تا آشنايان را ديگر بار ببيند.
کشتي شکستگانيم ،اي باد شرطه برخيز
باشد که باز بينيم ديدار آشنا را
نکته آنکه مراد از «کشتي شکسته» يعني کشتياي که بادبانش شکسته و باد موافق نميتواند آن را به مقصدي هدايت کند و تنها اميد به باد
شرطه ( که بادي به طرف ساحل) است ،ميتواند کشتي از بادبان افتاده را به ساحل نجات برساند .برخي «حافظشناسان» کشتينشستگان را
به جاي کشتيشکشتگان اختيار کردهاند و داليلي هم براي اثبات اين نظر عرضه ميکنند؛ از جمله ميگويند عقايد فلسفي حافظ بر آن است
که انسان بايد کوشش الزم را انجام دهد (يعني در کشتي بنشيند) و بعد منتظر باد موافق باشد تا کشتي را به مقصد هدايت کند .اين سخن
به داليل بسياري نادرست است :اول اينکه شعر (بهويژه غزل) فلسفه عقالني نيست ،بلکه بيان حاالت شاعر است که متغير است .ديگر اينکه
در زبان فارسي به کسي که در کشتي مينشيند« ،کشتينشين» ميگويند نه «کشتينشسته» .امروز نيز کشتينشينان ميگويم .در زبان
فارسي اصطالح کشتي نشسته ترکيبي نادرست است که نه در زبان شعر استفاده شده و نه در زبان روزمره .ديگر اينکه کشتي وقتي بادبانش
بشکند ،ناخدا نميتواند با تغير جهت دادن به بادبان از باد موافق استفاده کند .در اين صورت اميد کشتينشينان تنها به بادي است که به
طرف ساحل بوزد و آنها را به ساحل نجات برساند .باد شرطه (که از سنسکريت گرفته شده) به اين معناست و با «باد موافق» تفاوت دارد.
ديگر اينکه اگر باد شرطه را به معني باد موافق بگيريم ،ديگر احتياجي به توکل نيست؛ چون بادهاي موافق در اوقات منظمي ميوزند و
کشتيرانان در زماني که باد موافق نيست ،لنگر مياندازند و زماني که باد موافق (مطابق اوقات قابل پيشبيني) ميوزد ،باد را در بادبانها
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مياندازند و به طرف مقصد کشتي را هدايت ميکنند .اين امري عادي در کشتيراني قديم بوده است.
در شعر حافظ يأس هست و شاعر به دعا متوسل ميشود .کشتينشينان ميدانند که باد موافق خواهد وزيد و ناخدا کشتي را به مقصد هدايت
خواهد کرد و براي وزيدن باد موافق معموالً دعا نميکنند .ديگر آنکه در بيت مورد نظر حافظ روي به مقصد ندارد ،بلکه اميدش به بازگشت
است و بازديدن آشنايان (يعني بازگشت به وطن و دوباره ديدن خانواده و دوستان)« :باشد که باز بينيم ديدار آشنا را» .کامال روشن اشت
که دعاي او براي رفتن به سرزميني ديگر نيست ،بلکه دعا ميکند که بازگردد .قطبالدين کاکي که حافظ از او متأثر بوده ،بيتي شبيه بيت
حافط دارد:
کشتيشکشتهايم و نه! بر تختهپارهايم
اي باد شرطه ،بهر چه اِستادهاي؟ بيا
شعر قطبالدين کاکي يأس بيشتري را نشان ميدهد .ابتدا ميگويد کشتي شکستهايم و بعد نفي ميکند و ميگويد وضع حتي بدتر است و
در واقع تنها به تختهپارهاي وصل هستيم .در اين حال يأس ،تنها باد شرطه که به طرف ساحل ميوزد ،ميتواند نجاتبخش باشد .البته برخي
براي اثبات نظر خود در مورد «کشتينشسته» شعر قطبالدين کاکي را نيز تحريف کردهاند و «کشتي شکسته» را به «کشتي نشسته» بدل
کردهاند .اميد که اين بحث باالخره خاتمه بيابد و اديبان آنقدر از ادبيات عرفاني فارسي انصاف ياد گرفته باشند که داليل منطقي را
بپذيرند .به بيان عطار:
گفت انصاف است سلطان صفات
هر که شد منصف ،برست از ترّهات

4

