
یاسر ملكي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

ادبيات در خدمت مشاوره

قسمت
 اول

مقـدمه
 هر انســانی در طول زندگی خــود از مواهب 
بی شــماری برخوردار اســت که گاهی از اهمیت 
آن ها غافل می شــود و زمانی بــه ارزش آن ها پی 
می برد که به هر دلیلی از دستشــان داده باشــد. 
فردی که چند ثانیه در محیط خأل قرار می گیرد، 
اهمیت هــوا را می فهمد. ارزش پرتو زندگی بخش 
خورشــید در روز ابری معلوم می شــود، و ارزش 
باران در خاِک خشــِک کویر. آدمی، قدر آزادی را 
در بند، و ارزش امنیــت را هنگام بالیای طبیعی 

درک می کند و ده ها نمونه دیگر.  
در این میان ارزش هیچ یک از دارایی های فرد 
با نعمت سالمتی برابری نمی کند. زیرا با داشتن 
آن است که می توان از نعمت های دیگر بهره برد. 
یک ســرماخوردگی ساده همراه با ضعف جسمی 
مــا را از انجام کارهــای ســاده و روزمره چنان 
باز می دارد کــه به کمک دیگــران احتیاج پیدا 
می کنیم. اما این فقط بخشــی از  سالمتی است 
و بخش دیگر کــه اهمیتی گاه به مراتب بیش از 
سالمت جسم دارد، »سالمت روانی« است. زمانی 
که تعادل روح آدمی بــه دالیلی به هم می  ریزد، 

دنیــا در نظرش تیره و تار می شــود. وقتی حس 

بدگمانی به ســراغش می آیــد، همه کس و همه 
چیز را دشــمن خویش می پندارد و آرامش خود 
را از دســت می دهد و یا در پیله ای که با تخیالت 
بی اساس خود تنیده  اســت، گرفتار می آید. این 
حال ها، خبر از وضعیت ناگواری می دهند که باید 
برای بهبود آن ها چاره ای اندیشــید  و به ســراغ 
کسانی رفت که از هندسة روح بشر، و ویژگی ها و 

ظرایف آن به خوبی آگاه اند. 
جناب مولوی از جمله افرادی است که صالحیت  
و  قدرت باالیی در پیشگیری و درمان بیماری های 
روحــی دارد. توصیه هــا و تجویزهای این طبیب 
معنوی، با آنچه نزد روان پزشــکان دنیا می بینیم، 
متفاوت است. تجویز او تجربة زیسته اش در جهان 
درون اســت و نظام روان شناســی اش، به معنای 
واقعی، تحول گراست و آنچه در عمل رخ می دهد، 
ورای حوزة سالمت و دربرگیرندة پرورش و تعالی 
روان است. از این پس در هر شمارة این مجله، به 
مقولة »طّب معنوی در اندیشة موالنا«، آن هم به 
طــور جامع و با در نظرگرفتن همة ابعاد و عناصر 

مرتبط با آن خواهیم پرداخت. 

1. مفهوم طب معنوی
طب معنــوی، همان طوری کــه از نامش 
پیداســت، جمع طبابت و معنویت اســت. 
یعنی روح حاکم بر این نوع طبابت را ارتباط 
بــا عالم معنا و پیوند با حق شــکل می دهد. 
به نحوی کــه همة فرایندهای پیشــگیری، 
تشخیصی و درمانی مبتنی بر اصول و قواعد 
معنوی و بــدون نیاز به ابزارهای پزشــکی 
معمول صورت می گیرند. موالنا در دفتر سوم 
مثنوی، در حکایت مربوط به قصة اهل سبا، 
به مقایسة دو گروه از طبیبان می پردازد: یک 
دســته را »طبیباِن طبیعت« می نامد که در 
واقع طبیباِن غذاها و میوه ها هستند و طبابت 
آن ها به قلمرو جاِن حیوانی محدود اســت. 
گروهی که با کمك گرفتن از برخی واسطه ها، 
از حال درونی بیمارشان مطلع می شوند. این 
واســطه هم چیزی جز انجــام آزمایش های 

تشخیصی نیست.
امــا طبیبانی هم وجود دارنــد که مفتخر 
به شــاگردی حق اند. که با »بینش عمیق« 
و »ضمیر منیر« و بــدون نیاز به دانش های 

مولویطب معنوی  به     روایت 
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اکتســابی، دســت به کارهــای خارق العاده 
می زنند. اینان با پرتوهایی که از منبع الیزال 
الهی دریافت می کنند، درون بیمار را به طور 
دقیق و موشکافانه ای رصد می کنند و به چرایی 
دردها و ناخوشی ها در نهاد بشر پی می برند.

موالنا تفاوت این دو گونه از طبابت را چنین 
شرح می دهد:

حق شاگردان  طبیبانمی،  ما 
 بحر ُقلزم، دید ما را فانَفلق

دیگرند طبیعت  طبیباِن  آن 
 که به دل، از راه نبضی نبگرند

یب واسطه خوش نبگرمی  ما به دل 
کز فراست ما به عایل منظرمی

آن طبیبان غذای اند و مثار
 جان حیواین بدیشان استوار

مقال و  فعالمی  طبیبان  ما 
 ملِهم ما پروت ونر جالل 

)دفرت سوم، 2700-2704(1 
مسلم است که شناسایی و بیرون کشیدن 
خارهایــی کــه وارد روان می شــوند، کاری 
به مراتب دشــوارتر از خارهای آزاردهنده ای 
اســت که در جســم فرو می روند. ساختمان 
روانی انســان به نحوی اســت که بعضی از 
رویدادهای زندگی و همچنین صدمه خوردن 
یکی از غرایز اصیل انســانی، در روح انسانی 
گره هــای گوناگونی ایجاد می کنــد که اگر 
در گشــودن این گره هــا کاوش ماهرانه ای 
صــورت نگیرد، ممکن اســت انســان را تا 
 پایان عمــر به اختــالل روانی دچــار كند

)جعفري، 1377 :121-120(. 
موالنا دشواری در جســت وجوی خارهای 
روان و لزوم مهارت باالی خارچین را در قالب 

دو تمثیل زیبا بیان می کند: 
تمثیل نخســت، شرح حال کسی است که 
خاری بــه پایش فرو رفتــه و پایش را روی 
زانویش گذاشته است تا خار پنهان شده را پیدا 
کند. این شخص که خار در پایش خلیده، با 
سر سوزن، خار را جست وجو می کند تا بتواند 
به آســانی خار فرو رفته را پیــدا کند و آن را 
بیرون بکشد. این در حالی است که تشخیص 
و بیرون کشیدن خارهای فرو رفته در روان به 
این سادگی ها نیست و نباید به هر کسی در 

این باره اعتماد كرد. 

تمثیل دوم، اشــاره به کسی است که زیر 
ُدم حیوانی، خــاری می گذارد و چون حیوان 
نمی داند چگونه بایــد آن خار را از بدن خود 
دور کند، با پریشــانی و اضطراب شــروع به 
َجســتن و جابه جا شــدن می کنــد. در این 
شرایط، می خواهد آن خار را از بدنش بیرون 
آورد و از آزار وارده نجــات یابــد، اما از روی 
نادانی به تــالش خود ادامــه می دهد. خار  
بیشتر در بدنش فرو می رود و با جفتک پرانی 
و حرکات ناشیانه صد جای دیگر از بدن را نیز 
زخمــی می کند. منظور موالنا از بیان این دو 
َمَثل که جنبة روان شناختی نیز دارد، آن است 
که مردم به ســبب ناآگاهی از مسائل روحی 
و روانی، وقتی دچار رنج و علتی می شــوند، 
به جای آنکه ریشــة ناراحتی را بشناسند، با 
انجام کارهای عجوالنه و نابخردانه و این در و 
آن در زدن های بی مورد، روح خود را ناتوان تر 

می كنند )كریم زماني، 1381 : 102-101(.
چون کیس را خار در پایش جهد

هند زاون   پای خود را بر سر 
از سر سوزن مهی جوید سرش

لب  ترش  ور نیابد یم کند با 
خار در پا شد چننی دشواریاب

جواب  خار در دل چون وبد وا ده 
هر خیس خار در دل گر بدیدی 

 دست کی وبدی غمان را بر کیس
هند کس به زیر دم خر خاری 

بر یم جهد  خر نداند دفع آن 
وان خار محکم تر زند بر جهد 

 عاقلی باید که خاری بر َکَند
و درد  ز هبر دفع خار از سوز  خر 

زخم رکد جفته یم انداخت صد جا 
آن حکمی خارچنی استاد وبد
یم زد جا به جا یم آزمود  دست 

 )دفرت اول، 157-150( 
بی تردید حساب بندهای پنهانی از بندهای 
مرئی و آشکار به کلی جداست و مواجهة افراد 
با هر دســته از این بندها نیز متفاوت است. 
موالنا از ترس اینکه مبادا آدمیان گرفتار یأس 
و نومیدی شوند، از شرح بیشتر این بندهای 
پنهانــی و قــدرت ویرانگری آن هــا امتناع 
می ورزد و توصیه می کنــد آدمیان با تالش 

فردی، همراه با اظهار عجز به درگاه خداوند، 
از چنبرة این رنج های ســیاه نجــات یابند. 
به طور کلی، آدمیان به دلیل شیفتگی به امور 
محســوس، حوزة روان و امور مرتبط به آن 
را جدی نمی گیرند و درســت از همین نقطه 
دچار آسیب می شوند. غافل از اینکه اهمیت 
ساحت روان، به مراتب بیشتر از ساحت جسم 
اســت و بیماری های مربوط بــه آن، صدها 
برابر ســخت تر و جانکاه تر اســت؛ به نحوی 
که کارکرد اعضــای بدن را نیز دچار اختالل 
می کند. آنچه امــروزه بیماری های روان تنی 
نامیده می شود، شــامل آن دسته از امراض 
جسمی است که منشأ روحی و روانی دارند. 
بالطبع، این بیماری ها به ســراغ افرادی که 
اهل مراقبت از روان خود هستند، نمی روند. 
اینجاســت که ارزش توصیة اخالقی بزرگان 
معلوم می شود. بزرگان اخالق با معرفی بندها 
و گره های روانی، راه های پیشگیری و درمان 
آن ها را آموزش می دهند و مصونیت روان را 

در برابر هر نوع تهدید احتمالی باال می برند.
دین را سودای  کفار  ای بسا 

ناموس و کرب آن و این  نبدشان 
نبد پنهان لیک از آهن برت 

پاره ترب نبد آهن را کند 
نبد آهن را وتان رکدن جدا

 نبد غییب را نداند کس دوا
زنبور اگر نییش زند مرد را 

 طبع او آن لحظه بر دفعی تند
نیش اما چو از هسیت وتست زخم 

درد سست نگردد  باشد   غم قوی 
شرح این از سینه بریون یم جهد

دهد  لیک یم ترسم که ونمیدی 
را شاد کن ین مشو ونمید و خود 

 پیش آن فریاد رس فریاد کن
اکی محب عفو، از ما عفو کن

 ای طبیب رنج ناسور کهن 
)دفرت اول: 3253-3246(

خطر این عقده ها و خارهــای آزاردهنده 
که در مواردی ُکشــندة روان نیز هســتند، 
زمانی به اوج می رســد که بیماران شگردها 
و ترفندهــای متعددي را به کار می گیرند تا 
از مواجهة مستقیم و چهره به چهره با روان 
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مصدوم و مجروحشان ســر باز زنند. اعتیاد 
و شــرب خمر از جمله رفتارهای پرخطری 
اســت که می کوشــند به وســیلة آن برای 
مدتی کوتاه خود واقعی شــان را ترک كنند 
و به عالم بی خودی و ناهشیاری وارد شوند. 
امــا آنانی که مواجهه ای شــفاف و صادقانه 
با خــود دارنــد و به جــای »خودگریزی«، 
انســان هایی »خود پذیر« ند در پیشــگیری 
و درمــان بیماری ها، به توفیقات بیشــتری

دست می یابند. 
 به خصــوص که مــا در عصر امــروز به 
بازنگری در ســبک زندگی بسیار محتاجیم. 
اگر رفتارهای انســان امــروز را زیر ذره بین 
عارفان روشــن ضمیری چون موالنا  نظرات 
قــرار دهیم، به خطاهای بزرگی می رســیم 
که لزوم رجوع به مکتــب نجات بخش آنان 
را نشــان می دهد. بی شــک راه نجات بشر 
امروز از منجالب ناآرامی ها و ســرگردانی ها، 
احیای دوبارة سنت معنوی و بازگشت جدی 
و صادقانه به آن اســت. اگر درمان های فعلی 
به حال بشر سودمند بودند، نباید شاهد بروز 
و ظهور بیماری های عجیب و رشد روزافزون 
قرص های مســکن و آرام بخــش مي بودیم! 
متأســفانه آمــار نگران کننــدة مبتالیان به 
نامتعادل  از وضعیتی  روان تنی،  بیماری های 
خبر می دهد. شاید خطر حریصی و آزمندی 
و پیدایش نیازهای کاذب، برای بشــر قدیم 
چنــدان قابل درک نبود، اما بشــر امروز به 
دالیلــی از جمله تنوع طلبی و مصرف گرایی، 
تن به تمناهای مضــر و خطرناکی داده که 

عرصــه را برای جلوه نمایــی نیازهای اصیل 
تنگ كرده است!

 آیا می توان در زمانه ای که دانش و اطالعات 
بی مرز به زندگی بشــر هجــوم می آورند، در 
انتظــار ثبات فکری و روحی بود؟ بی شــک، 
آرامشــی که مهم ترین گمشدة دنیای امروز 
است، جز با تغییر منطِق بی منطق بشر حاصل 
نخواهد شــد. بی جهت نیســت که موالنا از 
غفلتی حرف می زند که بقای زندگی و معاش 
آدمیان بدان وابســته است و آن خودداری از 
پرداختن به مســائلی است که دانستن آن ها 
کمترین ســودی به حال بشر ندارند و حتی 
موجب پریشان حالی او می شوند. این اشتباه 
محض اســت اگر تصور کنیم که انســان ها 
بایــد بدون اعمال محدودیــت، از هر چیزی 
که در اطرافشــان می گذرد، مطلع باشند. به 
خاطر همین نا آرامی هاســت که انسان امروز 
به دنبال راه هایی برای فرار از تنهایی خویش 
است تا شــاید کمی از درد و رنج مربوط به 
عالم خودی و هوشیاری بکاهد و برای مدتی 
کوتاه از هرگونه تعهد و پاسخ دهی به وجدان 

بیدارش نجات یابد. به قول موالنا:
جخله خلقان اختیار و هست خود 

یم گریزند از سر سرمست خود
تا دیم از هوشیاری وا رهند

یم زنند بر خود  زمر   ننگ مخر و 
جخله دا�سته که این هسیت �� است

دوزخ است  فکر و ذرک اختیاری 
در یب خودی  یم گریزند از خودی 

�تدی یا به مسیت یا به شغل ای 
 )دفرت ششم، ٢٢٤-٢٢٧(

اما در اینجا پرسشــی ممکن است به ذهن 
خطور ُکند. اینکــه آیا ارتباطی میان طبابت 
جسمانی و طبابت معنوی وجود دارد؟ پاسخ 
این ســؤال مثبت اســت. هر اندازه بتوان در 
درمان بیماری های جســمی از ظرفیت های 
طبابت معنوی و روحانی استفاده کرد، به اثر 
شــفابخش تجویزها اضافه خواهد شد. آنچه 
تحت عنوان »اخالق پزشــکی« مطرح است، 
حلقة اتصال میــان طبابت طبیعی و طبابت 
معنوی است. رابطة اخالقی و همدالنة طبیب 
با بیمار، از یک ســو روند بهبــود بیماری را 
ســرعت مي بخشد و از ســوی دیگر، طبیب 

اخالق مدار به آفات رشــوه گیری و غرور که 
موالنا آن ها را سّم مهلِک طبابت های روحانی 

می داند، دچار نمی شود.
 موالنا در حکایت شــیرین »عاشق شدن 
پادشــاه بر کنیــزک«، به طبابــت نافرجاِم 
طبیبان مغرور اشاره می کند. خالصة حکایت 
از ایــن قرار اســت که پادشــاهی دلباختة 
کنیزکی می شــود. این کنیزک بعد از مدتی 
به بیماری مرموزی گرفتار می شــود. پادشاه 
همة طبیبان ماهر شــهر را فرا می خواند تا 
همة دانش و مهارت پزشــکی خود را برای 
درمان کنیزک به خدمــت بگیرند. اطبا نیز 
قول قطعــی مي دهند که هر چه زودتر حال 
کنیزک بهبــود خواهد یافت. امــا به دلیل 
خودشــیفتگی و غرور علمــی، طبابت آن ها 
نه تنهــا مؤثــر واقع نمی شــود، بلکه تمامی 

تجویزهای آنان اثر وارونه هم پیدا می کند:

کنمی جانبازی  که  گفتندش  جخله 
 فهم گرد آرمی و انبازی کنمی

هر یکی از ما مس��ِ عاملی است 
هر َاَمل را در کِف ما مرمهی است

«گر خدا خواهد» نگفتند از َبَطر
 پس خدا نبمودشان ��ز بشر

ترک است�نا، ُمرادم َقسويت است
 ین مهنی گفنت که عارض حالیت است

ناورده است�نا به گفت  ای بسا 
جان است�ناست ُجفت جان او با 

و از دوا هر چه رکدند از ِعالج 
 رنج افزون گشت و حاجت ناروا

فزود صفرا  سرکنگبنی  قضا  از 
بادام، خشکی یم فزود  روغن 

)دفرت اول، 53-46(
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