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«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان
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سيدرضا فيض

چکیده
ابن عربي (556-696ه ).عارف مشهور ،از نوعي از «رحمت» دروني و وجودي سخن
ميگوید كه به گونه اي غریب هرچند چهره مهر بر آن نمایان نيست ،ولي اثر و «حكم»
مهر در بيرون از آن پيدا است.
وي نمونه اي از این مهر وجودي را كه از آن به نام «رحمت مبطون» یاد ميكند،
در كار درمان و طبيب قابل مالحظه مي داند .در واقع خشونت درمان طبيب و یا تلخي
داروي وي نيز جز با این «مهر نهاني» قابل توجيه نمي باشد .در این پژوهش كه به
روش تحليل محتوي انجام و به اختصار ،نگاشته شده است با این «مهر نهاني» طبيب و
اركان آن آشنا ميشویم.

واژگان کلیدی:
مهر نهاني ،ابن عربي ،عرفان و اخالق پزشكي

 -1معاون گروه سالمت معنوي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان ،تهران ،ایران.
نشاني الكترونيکmedlaw2008@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله 39/6/5 :تاریخ پذیرش مقاله39/7/11 :
نوع مقاله :مروري
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مقدمه
مقالهاي را كه مالحظه ميفرمایيد ،عنوان و محتواي آن را از یكي از
نوشتههاي ابن عربي ( 556-696هـ.ق ).عارف مشهور وام گرفتهایم .وي در این متن
از نوعي رحمت وجودي و نهاني سخن ميگوید كه آن را «رحمت مبطون»
مينامد و تجلّي آن را بيشتر در دو مورد ميداند:
ـ در كار پزشكي (في صنعةالطّب) و درمان؛
ـ در برقراري حدود (في اقانة الحدود) و كيفر.
بدیهي است در این مقاله ،بخش دوم مورد نظر ما نيست چه مربوط به
«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

حقوق ،به ویژه حقوق جزا و فلسفه كيفري است ،ولي بخش نخست آن كه مربوط
به كار پزشكي و رفتار پزشک ميباشد ،توجه ما را جلب نمود كه اینک شرح آن از
نظر خواننده محترم ميگذرد.
پيش از آن یادآور ميشود كه این نوع پژوهش ،اگرچه پژوهشي صرفا فلسفي
و عرفاني است ولي همانگونه كه مالحظه خواهيد نمود ،اثر آن در آگاهي پزشک از
لطافت حرفه خود و البته در رفتار وي با بيمار خود قابل توجه است .افزون بر آن،
اساسا عرفان و به ویژه سلوك عرفاني ،در «اخالق پزشكي» و «سالمت معنوي» اثر
مستقيم دارد ،چه ميتوان گفت كه در عمق ،رفتار یک طبيب مهربان و مشفق با
رفتار یک حكيم عارف چندان بيشباهت نيست ،چه هردو با درد و درمان سروكار
دارند و البته درمان هم چيزي جز جلوه رحمت و عشق نيست ،همان رحمتي كه
مورد توجه ابن عربي نيز بوده است.
بنابراین طرح مفاهيم عرفاني در اخالق پزشكي ،طرح موضوعي بيگانه با امر
پزشكي نيست ،بلكه برعكس اگر پزشک با فضاي عارفان آشنا باشد ،سخن عارف را
سخن «یار آشنا» 1خواهد یافت.
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1ـ مفهوم «مهر نهاني» (رحمت مبطون)
ابن عربي با تكيه بر آیات و روایات چندي 2و نيز با اشاره به شهود خود

9

رحمت وجودي حق را چنان گسترده و شامل و فراگير ميبيند كه هيچكس و
هيچچيز را از این رحمت بيرون نميداند .4ولي این گسترش رحمت كه وي از آن
به «شمول و اتّساع رحمت» (شمول ال ّرحمة و اتّساعها) یاد ميكند ،گاه در برخي
جایگاهها چهره رحمت دارد و گاه حتي چنين به نظر ميآید كه در اینجا قهر یا
خشم و خشونت چهره خود را نمایان ساخته است .براي اینگونه موارد ،وي دو
نمونه ارائه ميدهد:
ـ قطع عضوي توسط طبيب كه به بيماري خوره (جذام) مبتال شده است؛
اكنون در چنين جایگاهي این پرسش مطرح ميشود كه آیا رحمت از آنجا
رخت بربسته و از شمول رحمت حق بيرون شده است؟
براي پاسخ به این پرسش ،در آغاز ابن عربي ميان «چهره رحمت» و «حكم
رحمت» تفاوت ميگذارد .به بيان دیگر ،وي فقدان «چهره رحمت» را در اینگونه
موارد ،به معناي فقدان رحمت نميداند ،بلكه در اینجا رحمت چهرهاي نهان و
حُكمي آشكار دارد .در این موارد ،مثال نفس مداخله پزشک ،در حقيقت به
«حكم» رحمت انجام ميپذیرد ،هرچند كه به ظاهر اثري از آن پيدا نيست.
ذكر دو نمونه دیگر ،سخن ابن عربي را براي نمایش این نوع رحمت غریب
(پارادوكس) به خوبي نشان ميدهد:
ـ وي پس از یادآوري تاثير درون بر بيرون و باز با تاكيد بر رحمت عام الهي،
با ذكر مثالي از این رحمت نهاني چنين یاد ميكند:
«فلا يكون امر مؤلم في الظاهر الّا عن رحمة في الباطن .فالعالم مرحوم بالذات متال ٌم بما
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ـ حدود و عقوبتي را كه اجرا ميكنند.
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يعرض له ...الانسان يضرب ابنه ادباً و يؤلمه بذلك الضّ رب عقوبة لذنبه و هو يرحمه بباطنه فاذا
و في الامرحقه اظهر له ما في قلبه و باطنه من الرحمة به و الشفقة الوالد علي ولده.5»...
ترجمه« :هيچ امر دردآوري در بيرون جز از رحمتي در درون نيست ...و عالم
در ذات خود مورد رحمت ،و بررآنچه بر او عارض ميگردد ،دردآلوده است[ ،مانند
آنكه] انسان فرزند خود را براي ادب ميزند و او را بر كيفر خطایش ميآزارد ،ولي
در دل بر او رحمت ميكند و چون آن را به انجام رساند ،دل خود را و درون پر
مهر خود را و مهرباني پدري را براي فرزند خود آشكار ميكند.)...
ـ باز ابن عربي این وضع غریب را در تفسيري لطيف بر فرموده ابراهيم خليل
«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

(ع) در قرآن به پدر خویش چنين ميآورد:
«يا ِ
عذاب من ال ّرحمن (مريم  )54 :91و ال ّرحمن لايعطي اِلماً
مسكَ
ابت ان ّي اخاف اَن ت ّ
ٌ
موجعاً الّا ان يكون في ط ّيه رحمة يستعذ بها من قام بذلك الالم كشرب الدواء الذي يتض ّمن
العافية استعماله.6»...
ترجمه« :اي پدر! من ميترسم كه از جانب خداوند رحمان عذابي به تو
برسد» 7و رحمان كسي را به رنجي دردآلود نميآزارد مگر آنكه در آن درد،
رحمتي نهفته باشد كه در نهایت آن را گوارا بيابد ،مانند آن كس كه دارو [ي
تلخ] ميآشامد تا با آن دارو سالمت خود را بازیابد».
همانگونه كه مالحظه نمودیم در این موارد ،آنچه اتفاق ميافتد وضع ویژهاي
ایجاد ميكند كه دروني پر از مهر مانند درون پزشک و یا پدر ،در بيرون چهرهاي
از خشم و خشونت را به نمایش ميگذارد ولي ميدانيم كه این را به سود بيمار
خود و یا فرزند خود انجام ميدهد.
موالنا نيز این وضع غریب را در مورد مادر و فرزند چنين ترسيم مينماید:
بچه ميگرید از آن نيش و حجام

مادر مشفق در آن دم شادكام
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در واقع تنها در این حال ،مادري كه هرگز طاقت دیدن رنج طفل خود را
ندارد ،از غم و گریه طفل خود شادكام ميشود ،چه ميداند كه در این درد عارضي
و گذرا ،سالمت فرزند خود نهفته است .این امر غریب چنانكه یادآور شدیم ،در كار
پزشكي بسيار به چشم ميخورد و چون این امر ،حساس و دقيق مينماید،
ميكوشيم تا اركان این «مهر نهاني» را در طبيب بهتر بشناسيم.
2ـ ارکان «مهر نهاني» طبیب
 -2-1خوی طبیب
طبيب باید از درون ،بر مهر و مهرباني خو گرفته باشد نه اینكه به مهر و
طبع او بر ميآید و نه اینكه او را با بوي خوش بياالیند .در این حال است كه «مهر
نهاني» او جلوه مهر الهي است و او را به آن مهر ميستایند.3
این امر از اهميت ویژهاي برخوردار است ،چه همانگونه كه اشاره شد ،رفتار
بيروني طبيب از حال دروني وي نشأت ميگيرد ،و درونِ طبيب نه تنها در بيرون
و در بيمار اثر ميگذارد ،بلكه در خود طبيب بيش از هر كس تاثيرگذار است و در
واقع شخصيت او را رقم ميزند .با مثالي ميتوان آن را روشنتر بيان نمود :اگر
پزشكي با بيمار خود به سوداگري پرداخت و به نيت سودآوري به بيمار خود
نزدیک شد ،هرچند كار خود را به خوبي انجام دهد ،فاقد این «مهر نهاني» است و
ارزش و اعتبار او در همان سوداي او خالصه ميشود .پزشک در این حال به آن
قاضي ميماند كه در دل خود قرار رشوهاي را با یكي از اطراف دعوي بسته است.
در اینجا دیگر او حق را از ناحق نميشناسد و هرچند كه اتفاقا به حق هم رأي
دهد ،رأي او براي شخصيت او هيچ اعتباري به بار نميآورد:
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مهرباني تظاهر نماید .طبيب به تكّه مُشكي ميماند كه بوي خوش از درون او و از
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كي شناسد ظالم از مظلوم زار؟
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باید افزود ،پزشكي كه در سر اندیشه سوداگري ميپروراند ،سوداگر
فرومایهاي هم هست ،چه او با اضطراب بيمار و وابستگان بيمار سوداگري ميكند
و دانش خود را با «ثمن بخس» و كاالي مسمومي معاوضه مينماید و مهمتر آنكه
شخصيت معنوي خود را بر باد ميدهد! برعكس ،اگر دل طبيب از مهر به بيمار پر
باشد و به بيمار خود به رحمت بنگرد ،نگاه او نگاهي رحماني است و تنها در این
فضاي پرمهر طبيب است كه خشونت بيرون او به ویژه اگر پزشک جرّاح باشد،
توجيه ميشود و سختي و صالبت صوري او موجه مينماید و بيمار و اطرافيان
«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

بيمار را آسوده ميسازد .11پزشک باید به یاد آورد كه عشق و رحمت هيچ غرضي
را برنميتابد و مهر و مهرباني را بيدریغ بر دیگري نثار ميكنند! در اینجا مهر
دروني طبيب انگيزه رفتار بيروني اوست و هر انگيزه دیگري غير از درمان ،آن را
آلوده ميكند و بصيرت و بينایي او را تيره و تار ميسازد.12
 -2-2دانش طبیب
پيداست كه شرط نخستين حرفه پزشكي ،دانش و كارداني پزشک است كه
امروز از آن به تخصص یاد ميكنند .طبيب هرچه بيشتر بداند ،مسئوليت خود را
كمتر ميكند ،چه اشتباه و خطاي پزشک هرگز بخشيده نيست .19او با سالمت و
گاه با مرگ و زندگي بيمار خود سروكار دارد .پس كوچكترین حركت او باید بر
وفق نوعي آگاهي و خردمندي كه آن را آموخته و یا تجربه نموده است ،انجام
پذیرد .در واقع عذر طبيب دانش اوست .بنابراین طبابت طبيبِ كمدانش هرگز
موجّه نيست و به طریق اولي خشونت وي نيز هرگز پذیرفته نخواهد شد .دل
مهربان در اینجا باید با دانش و خرد بسيار و با تجربه فراوان طبيب هماهنگ شود.

 / 381فصلنامه اخالق پزشكي

سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 3131

تصور نمایيد پزشكي بيماري را كه ضرورت نداشته ،جرّاحي نموده است ،در این
حال همه خشونتهاي جراحي و پيچيدگي آن را كه كم هم نيست ،بيفایده به
كار برده و اكنون نتایج آن بر دوش او سنگيني ميكند .پس «مهر درون» بيش از
هر چيز باید طبيب را به كسب دانش بيرون راهنمایي كند تا مهر خود را آگاهانه
و خردمندانه به كار گيرد.
 -2-3آرامش طبیب
معموال چون طبيبي از «مهر درون» سرشار شد و به دانش پزشكي و نتایج
مادي و رواني كار خود آگاه گردید ،از آرامش نسبي برخوردار است .بيمار نيز در
آینده خود را در او ميبيند .آرامش پزشک بيتردید در بيمار منعكس ميشود و او
درد و رنج خود را در كنار پزشک مهربان خود و پرستاران دلسوز خود به اميد
سالمت و عافيت آینده ميپذیرد.
اكنون باید افزود كه آرامش طبيب نسبي است و در هر مورد و نسبت به هر
بيمار و یا هر بيماري ميتواند كم و بيش متفاوت باشد ،ولي آنچه را كه باید هرگز
به تغيير آن نيندیشد و آن را در معرض حوادث بيروني قرار ندهد« ،دل» خویش
است .دل طبيب باید از مهر به بيمار سرشار باشد و بداند كه خدا در كنار بيمار
ناتوان اوست .طبيب باید حق را در دلِ شكستهِ بيمار جستجو كند 14و با درمان
درد او و با پایاندادن به رنج او ،خود را به «مهر نهاني» حق شبيه و نزدیک نماید
و البته هرقدر شكستگي بيمار افزون باشد ،مانند وضع بيماران صعبالعالج،
مهرباني او نيز باید افزون گردد.

سيد رضا فيض
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 -2-4خوی خدايي طبیب
در اخالق عرفاني ،تمام كوشش سالک راه حق بر این است كه خود را به
زیور اوصاف «جمال» حق مانند رحمت ،بخشش و گذشت بياراید و برعكس
ميكوشد تا از نمایان شدن به اوصاف «جالل» حق مانند كبریایي ،عزت و جبروت
دوري كند ،چه اوصاف اخير ویژه خداي سبحان ميباشد و هيچ آفریدهاي حق
ندارد كه به این اوصاف در ميان آفریدگان ظاهر گردد.
بدین سان ،عزت ،كبر و غرور و از این قبيل خصلتها ،صفات مهلكي هستند
كه ویژه انسانهاي بيخردند ،چه فقط ایشانند كه از وضع وجودي خود بيخبرند
«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

و در بيخبري تمام در ميان خالیق با قدرت خود ،یا با مال خود ،یا با دانش خود
به جلوهگري و عشوهگري ميپردازند و دیگران را كوچک و هيچ ميپندارند.
خداوند چنين افرادي را دوست ندارد و آنان را به ساحت خود راه نميدهد.
لايحب كل مختال فخور» (لقمان ( »)16 :91خداوند
قرآن ميفرماید« :ا ّن الله ّ
15

خرامندگان مباهاتكننده را دوست ندارد) و یا «ان ّه لاي ّحب المستكبرين» (نحل :16

( )29و او برتريجویان را دوست ندارد).
اكنون به گونه شگفتآوري طبيب در معرض شباهت به اوصاف متقابل جمال
و جالل حق قرار دارد ،چه از سویي همانگونه كه اشاره نمودیم ،از رحمتي نهان
برخوردار است كه بيمار در آغاز راهي براي شناخت آن ندارد و باز از دانشي
بهرهمند است كه بيمار ،همچنان با آن بيگانه است و تنها آن را با شهرت او یا با
اعتبار او یا با تحصيالت و تخصص او فرض و تصور ميكند تا خود را به او بسپارد.
از سوي دیگر ،طبيب با دانش و صالحيتي كه دارد بر بيمار فرمان ميراند و با
سختي و صالبت بر پيكر او ميتازد تا یا با دارو و یا با عمل جراحي او را از دردي
كه دارد ،رها سازد .در اینجا مالحظه ميكنيم كه بيمار در واقع تسليم آن رحمت
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دروني طبيب و دانش ناپيداي اوست .اینک اگر پزشكي آن رحمت درون را نداشته
باشد و یا آن دانش الزم را نداند و یا به كار نبندد ،در واقع بيمار خود را گمراه
نموده و موجودي را در برابر خود به تسليم وا داشته است كه اگر آگاه بود ،هرگز
در برابر او سر نمينهاد .در این حال او از خود و از نفس خود صنمي ساخته كه به
ناحق دیگران را در برابر خود به تسليم ،و به ستایش و نيایش واداشته است.
خطرناكتر آنكه این پزشک افزون بر كبریایي خود با چهره خشونت نيز نمایان
شده و به جراحي بيمار پرداخته است .در این حال نفس متكبّر و دانش اندك
خود را با خشونت بيرون نيز آميخته و هزاران فرسنگ از خدا دور شده است.
بنابراین تنها راهي كه طبيب را به خوي خدایي نزدیک ميكند و به سرعت هم
در برابر بيمار است .در این حال و تنها در این حال است كه وي به وصف زیباي
«مهر نهاني» حق آراسته شده و از اوصاف جالل حق پرهيز نموده است و باز تنها
در این حال است كه عمل وي را نمایشي از «رحمت نهاني» حق و جلوه «حكم»
آشكار حق بشمار ميآورند.
نتیجهگیری
در پایان و براي نتيجهگيري ،بار دیگر متن مورد اشاره ابن عربي را براي
تأمل بيشتر در آن نقل و ترجمه مينمایيم:16
خفي لايشعر به لِخفائه مع ظهورهَ ،فا ّن العلماء
« ...في هذا المنزل من العلوم ،عل ٌم دقي ٌق ٌ
بالله قدعلموا شمول ال ّرحمة و المؤمنون قدعلموا اتّساعها ثم يرونها مع الشّ مول و الاتّساع مالها
فيه صورة في بعض المواطن و مع كونها مالها صور ٌة ظاهرة في بعض المواطن فان الحكم لها في
خفي لبطونها،
ذلك الموطن الّذي ،مالها فيه صورة و لايكون لها حكم الّا بوجودها ولكن هو ّ
جلّي لظهور حكمها و اكثر مايظهر ذلك في صنعة الطّب و اقامة الحدود ...و كالطّب اذا قطع

سيد رضا فيض

نزدیک ميكند ،همان «مهر درون» او و دانش یقين او و آنگاه تواضع و فروتني او
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الطبيب رِجل صاحب الاكلة فان رحمة في هذا الموطن و لم يقطع رج َله هلك .فحكم ال ّرحمة
حكم بقطع رجله و لا عين لها فللرحمة موطن تظهر فيه بصورتها و لها موطن تظهر فيه بحكمها
َف ُي َتخيّل ان ّها قد انتزعت من ذلك المح ّل و ليس كذلك»...

17

ترجمه« :در این مقام از دانشها ،دانشي ظریف و نهاني است كه از آن ،به
دليل نهانبودن آن با آنكه پيداست ،آگاه نميگردند ،چه دانایان به خدا ،شمول
رحمت ،و مؤمنان گستردگي آن را ميدانند و آنگاه ميبينند كه با وجود گسترش
و شمول [رحمت] ،در پارهاي جایگاهها [رحمت] چهرهاي ندارد و با اینكه در
برخي جایگاهها چهرهاي نمایان ندارد ،ولي حكم آن در آنجا آشكار است و حكم
«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

رحمت جز با وجود آن ممكن نيست ،ولي وجود آن از نهاني آن پنهان و حكم آن
از جلوه آن پيداست و این بيشتر در كار طبّ و اقامه حدود اتفاق ميافتد ...در طبّ
اگر طبيب ،پاي بيماري را كه به بيماري خوره مبتال است ،قطع ننماید و بر او در
اینجا رحمت كند ،ميميرد .16پس حكم رحمت ،حكم به قطع پاست ،هرچند كه
آن را عيني نيست .بنابراین رحمت را جایي است كه در آن چهرهاش نمایان و
جایي است كه در آن حكمش نمایان ميباشد[ ،اما] چنين ميپندارند كه رحمت
از آنجا رخت بربسته است و [البته] چنين نيست»...
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ج

پينوشتها
 .1اشاره به این بيت حافظ:
ما محرمان خلوت أنسيم ،غم مخور

بـا یـار آشنــا سخـن آشنــا بـگــو

 .2براي نمونه این آیه« :قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت ك ّل شيء» (اعراف .)156 :7

ترجمه :عذابم را به هر كه بخواهم ميرسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است.

 .9ابن عربي ،این دانش یعني آگاهي از بسط رحمت عام وجودي حق را در مكاشفهاي به آدم (ع)
نسبت ميدهد و ميگویدَ « :فاَفا َدني ابي ادم هذا العلم و لم اكن به خبيراً ...فليبسط الله رحمته علي عباده حيث كانوا
فالوجود كلّه رحمة( »...فتوحات ،ج  ،9ص ( )946پدرم آدم مرا به این «علم» آگاه نمود و پيش از آن ،آن را
نمي دانستم .خداوند رحمت خود را بر همه بندگانش هرگونه باشند ،گسترده است و وجود ،همه وجود
رحمت است).
 .4در مورد پيش افتادن رحمت بر غضب و شمول و گسترش رحمت و بيكراني آن ،این جمله ابن عربي
گویا است:
يخصص رحمته بعد ما اعطاها رتبه العموم»(فتوحات ،ج  ،9ص )466
«حاشـا الله ان يسبق غضبـه رحمته ...او
ّ

ترجمه « :حاشا كه غضب او بر رحمت او پيشي گيرد ...و یا پس از آنكه رحمت خود را عام فرمود ،آن را
تخصيص دهد».
ابن عربي پس از این جمله ،مكالمه سهل بن عبداهلل را با ابليس نقل ميكند كه حتي ابليس نيز از این
رحمت عام نااميد نيست.
 .5فتوحات ،ج  ،9ص .217
 .6فتوحات ،ج  ،9ص .217

سيد رضا فيض

قشيري عارف مشهور قرن هفتم در تفسير خود بر این آیه از «لطيفهاي» یاد ميكند و آن اینكه خداوند
عذاب خود را به مشيّت موكول نموده است (و في هذا لطيف ٌة حيث لم يقل عذابي لااخلي منه اح ٌد بل علقّه
بالمشيئه) ولي رحمت خود را به مشيت معلّق نميفرماید ،چه رحمت او قدیم است و اراده بر قدیم تعلق
نميیابد (ث ّم ل ّما انتهي الرحمة لم يعلقها بالمشيئة ...لان ّها نفس المشيئه و لانها قديمه و الارادة لاتتعلّق بالقديم) .به
بيان دیگر رحمت خدا هميشه بوده و خواهد بود و همه كس (از جمله گناهكاران را) و همه چيز را
فراگرفته است .براي آگاهي بيشتر :تفسيرالقشري ،لطائف االشارات ،دارالكتب العلميه ،بيروت 2111 ،م،.
ج  ،1ص .941
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 . 7القرآن الحكيم ترجمه محمد خواجوي از جهت وجوه و نظایر و غریب و مقاصد قرآن .انتشارات مولي،
 ،1966ص  . 916اخيراً مطلّع شدیم كه این عالم عارف سختكوش به رحمت ایزدي پيوست .خداوند
روانش را شاد و با اوليا محشور فرماید!
 .6مثنوي ،دفتر .244 ،1

«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان

 .3ابن عربي با بيان تفاوت «خُلق» و «تخلّق» و مثال بوي خوش (طيب) كه چون كسي آن را به كار
برد ،ستایش از آنِ بوي خوش است نه از آنِ او؛ این نكته ظریف را یادآور ميشود( :ترجمه)« :همچنين
چون بندهاي به خوئي خوش آراسته شد ،ستایش متوجه شخص او نيست ،بلكه ستایش از آنِ خوي
اوست ...كَرم ،خوي خدایي است ولي چون بنده اي به آن آراسته شد ،او را چون كریم است ،ميستایند و
رحمت نيز چنان است ،چون او را رحيم بخوانند و این اوصاف بر «اسم فاعل» و نه بر اسم موصوف
اطالق ميگردند( »...فتوحات ،ج  ،2ص  ،)72این نكته مهم و عارفانه را به بيان دیگر ميتوان چنين
خالصه نمود :همه خصتهاي خوب و زیبا در بنده« ،تخلّق» به خوي خدایي است و بنده را نيز به خوي
خدایي او ميستایند نه آنكه او را فاعل آن خوي و خصلت بدانند و ستایش كنند.
 .11مثنوي ،دفتر . 995 ،1
 .11یادآور مي شود كه هركس مانند طبيب در ميان مردم از اقتداري مادي یا معنوي ،برخوردار باشد،
باید از پيش به این «مهر درون» آراسته گردد .علي (ع) به مالک اشتر ميفرماید« :و اَشعر قلبک الرّحمة
للرعيّه و المحبة لهم و اللطّفَ بهم» (نهجالبالغه االمام علي بن ابيطالب (ع) شرح شيخ محمد عبده المكتبة
العصریّه ،صيدا ،بيروت 1424 ،هـ.ق 2114 ،.م ،.ص .)935
ترجمه« :و دل را از رحمت بر رعيت و از مهر و مهرباني بر آنان سرشار گردان».
 .12موالنا ميفرماید:
چون غرض آمد ،هنر پوشيده شد صد حجاب از دل به سوي دیده شد
(مثنوي ،دفتر )994 ،1
 .19این اصل در فقه اسالمي مشهور است« :الطبيب ضامن و لو كان حاذقاً».
ترجمه« :پزشک هرچند كه حاذق باشد ،ضامن است».
 .14بيمار البته دلشكسته است و چون دلشكسته شد ،حق همانجاست .شمس تبریزي ميفرماید« :دو
كس كُشتي ميگيرند یا نبردي ميكنند ،از آن دو كس هركه مغلوب و شكسته شد ،حق با اوست ،نه با
آن غالب؛ زیرا كه «انا عندالمنسكرة» .مقاالت شمس تبریزي ،تصحيح و تعليق ،محمدعلي موحّد ،انتشارات
خوارزمي ،1977 ،ص . 215
 .15ترجمه :محمد خواجوي« ،القرآن الحكيم» مذكور.
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 .16یادآور مي شود كه ابن عربي عنوان غریب و پرمعناي بابي را كه این متن در آن آمده است (باب
« ،)975شباهت خيالي» (التضّ اهي الخيالي) و «جهان حقایق و آميختگي» (عالم الحقائق و الامتزاج) ناميده و
معرفت به آن را با تمام آشكاري ،بسيار دشوار ترسيم نموده است (فتوحات ،ج  ،9ص .)463
 .17فتوحات ،ج  ،9صص . 472-9
 .16براي آگاهي از دانش پزشكي در این زمينه و كوشش نهایي در حفظ عضو بيمار ،عنوان مقاله اي به
تاریخ  14ژوئن  ،2112در روزنامه لوموند ـ جهان علم و صنعت ـ را در اینجا ميآوریم كه در آن از
بيماري یاد ميشود كه پزشكان ميخواستهاند پاي او را به سبب عفونت و عدم تاثير آنتيبيوتيكها قطع
نمایند ولي طبيب یا طبيباني ،با به كاربردن روش قدیمي «درمان با ویروسهاي باكتريخوار» ( la
 ،)phagotherapieعفونت او را درمان مينمایند و به پاي او آسيبي نميرسانند .مشخصات این مقاله
را مي آوریم تا شاید براي پزشكان عالقمند ،سودمند باشد و البته اعتبار آن را به نظر كارشناسان واگذار
مينماید:

يادداشت شناسه مؤلف
رضا فیض :معاون گروه سالمت معنوي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان ،تهران ،ایران.
نشاني الكترونيكيmedlaw2008@yahoo.com :
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”“Les phages, des virus guerisseurs
Le monde science et teshno, 14. 6 2012, Par: Raphaeffe Manuchitch et
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Hidden kindness in the realm of mysticism

Abstract
Ebne-Arabi- the famous mystic- speaks about some inner mercy that
however it can’t be seen kindness in it but the effect of kindness is
visible from its outside.
He considers an example of this kindness, that he calls it hidden
kindness, in treatment and physician’s work. In fact we can’t justify
violence of treatment or bitterness of drug unless with this hidden
kindness. In this research that has been written briefly by content
analysis method, we become familiar with this hidden kindness and its
basis.
Keywords
hidden kindness; Ebne-Arabi; mysticism; medical ethics
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