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Abstract
In "New Disease Studies", different disciplines are combined with their own methods to
provide a single framework for understanding and acting on disease. Disease studies are
bilaterally related to various sciences. On the one hand, they express and critique the
views of each science about the disease, and on the other hand, by trying to see from the
perspective of the sick person, they propose new versions of different sciences.
Following the creation and expansion of new disease studies, the re-reading of theology
from the perspective of disease studies and the reproduction of disease-based theology
becomes necessary. It is essential for theologians to first review and critique their
theological understanding of disease in all theological fields, including Godology,
anthropology, and eschatology (what I generally call "disease theology" in the article),
and secondly, they need to introduce disease-based Godology, disease-based
anthropology, and disease-based eschatology (what I generally call "disease-based
theology" in the article). With the Corona epidemic, new disease studies need to pay
more attention to the reproduction of disease theology and disease-based theology.
Following the disease theology and disease-based theology in Christianity, this research
has been done to eliminate this important shortcoming in Islamic theology.
Keywords: Disease, Disease Theology, Disease Studies, Christian Theology, Islamic
Theology, Corona.
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چكيده

در »مطـالعات جدید بیماری« رشـــتههای مختلف علمی با روشهای خاص خود با هم
ترکیب میشـــوند تا راجع به بیماری چارچوب درک و عمل واحدی را مشـــخص کنند.
مطالعات بیماری ارتباطی دوســویه با علوم گوناگون دارد .از یک ســو ،دیدگاه هر یک از
علوم درباره بیماری را بیان و نقد میکند و از ســـوی دیگر ،با کوشـــش برای دیدن از
چشمانداز شخص بیمار ،نسخههای جدیدی از علوم مختلف پیش مینهد .در پی ایجاد و
گســترش مطالعات جدید بیماری ،بازخوانی اﻻهیات از منظر مطالعات بیماری و بازتولید
اﻻهیات بیمارینگر ضروری مینماید .اﻻهیدانان ضروری است در مرحله نخست درک
اﻻهیاتی خود را از بیماری در همه محورهای اﻻهیاتی شـامل خداشناسی ،انسانشناسی
و آخرتشناسی بازخوانی و نقد کنند )آنچه در مقاله آن را »اﻻهیات بیماری« میخوانم(
و در مرحله دوم ضـروری اسـت خداشـناسـیِ بیمارینگر ،انسـانشـناسیِ بیمارینگر و
آخرتشـــنـاســـیِ بیمارینگر مطرح کنند )آنچه در مقاله آن را »اﻻهیات بیمارینگر«
میخوانم( .مطـالعـات جـدیـد بیماری ،با همهگیریِ کرونا ،باید بیش از پیش به بازتولید
اﻻهیـات بیمـاری و اﻻهیـات بیمـارینگر اهمیـت دهـد .این پژوهش با الگو قراردادن
اﻻهیات بیماری و اﻻهیات بیمارینگر در مســـیحیت ،برای رفع این کاســـتیِ مهم در
اﻻهیات اسﻼمی انجام شده است.

كليدواژهها :بیماری ،اﻻهیات بیماری ،مطالعات بیماری ،اﻻهیات مســـیحی ،اﻻهیات
اسﻼمی ،کرونا.
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مقدمه
در بخش اولِ این مقـالـه ،یعنی »اﻻهیات بیماری« ،آموزههای اﻻهیاتی درباره بیماری
را نقد میکنم؛ آموزههایی همچون »به کارگیری گسـترده استعاره بیماری در متون دینی«،
»اعطای هویت نشــانهای و ابزاری به شــخص بیمار« مثل تجلی قدرت شــفابخش خدا،
تجلی ارادهٔ مطلقه و حاکمیت خدا ،مایه آزمایش مؤمنان ،مایه تمایز قدیســان ،تجلی عدل
و شــکوه خدا ،یادآور شــکر خدا و مایهٔ اجابت دعا» ،توصــیه به صــبر بر بیماری و امید
بیمار به بهروزی در زندگی پس از مرگ«» ،توصیه به دستگیری از بیماران و صدقهدادن
بـه آنهـا«» ،بـاور بـه غرامـتخواهی ،تاوان و کفاره گناه بودن بیماری«» ،اعتقاد مفرط به
تســلط اراده اﻻهی در بیماری«» ،توســل صــرف به شــفای اﻻهی در بیماری«» ،تکیه بر
مواهب بیماری« مثل فروتنی ،پرورش و تعالی روح ،یادآوری مرگ و دریافت تســـﻼی
اﻻهی» ،دعوت به خشـنودی از بیماری«» ،اصرارورزیدن به یافتنِ حکمت ،معنا و راز در
بیماری«.
در ادامه سـخنگفتن از اﻻهیات بیماری ،از ظرفیتهایی که در اﻻهیات ســنتی وجود
دارد برای درک و کمک به بیمار بهره میبرم ،همچون» :یادآوری حضــور همیشــگی و
مهرورزِ اﻻهی« » ،همراهـان بیمار به عنوان نمایندگان خدا و نشـــانگانِ فراموش نشـــدن
شــخص بیمار نزد خدا«» ،دعوت بیمار برای کمک به دیگران« و »مراقبتهای شــبانی و
معنوی از بیماران« همچون :دعا ،گفتوگو ،گوشدادنِ درست و فعال ،زبان عاطفی.
در بخش دومِ مقاله» ،اﻻهیات بیمارینگر« ،با کوشـش برای ایستادن در جای بیمار و
به دسـت آوردنِ چشمانداز شخص بیمار ،در صددم اﻻهیاتی تازه را ،آن گونه که شخص
بیمار به آن نیاز دارد و آن را میطلبد ،بازسازی و بازتولید کنم .اﻻهیات بیمارینگر قطعاً
حول ارزشگذاری دوگانه و نظام ســلســلهمراتبی میان کمال و نقص نمیچرخد و در آن
شخص بیمار به دلیلِ بی بهرگی از سﻼمتی و استقﻼل ،از فضیلت و ارزش و تقدس تهی
نیســـت .بر این اســـاس ،چنین نیســـت که همه اشـــخاصِ مقدس و الگو در اﻻهیات
بیماری نگر در سـﻼمتی و کمال مطلق به سر ببرند؛ بلکه امکان دارد در همه یا بخشی از
زندگیشان بیماری ،معلولیت ،ضعف یا ناخوشی را تجربه کرده باشند .در سنت مسیحی
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)با توجه به تصاویر ،شمایلنگاری و مجسمههایی از عیسی مسیح مبتﻼ به سندروم داون
در آغوش مریم مقدس( و نیز در ســنت اســﻼمی )با توجه به وجود انبیای اﻻهی )ع( و
حتی ائمه اطهار )ع( و صــحابهشــان که در پارهای از اوقاتِ زندگی بیماری ،ضــعف یا
وابستگی را از سر گذراندهاند( میتوان نمونههای مناسبی یافت.

 .١اﻻهيات بيماري؛ بررسي و نقد آموزهها
در مســیحیت ،خوانش ســنتی از منابع اﻻهیاتی همواره کمک کرده اســت که گفتمان
ظلم و سـتم بر بیماران شـکل گیرد و گسترش پیدا کند .کلیسا و کتاب مقدس ناخواسته
در این جهت قدم برداشـتند که بیماران هر چه بیشتر از جامعه استثنا شوند ،نشانگذاری
شوند ،به حاشیه رانده شوند و در معرض ظلم و ستم قرار گیرند .اقتدار و استیﻼی دین
مسـیحیت و کلیسـا باعث شده است تصورات نادرست و معیوبی از بیماران در فرهنگ
غربی رســوخ پیدا کند و ماندگار شــود .دســتهای از این باورها را در اینجا ذکر میکنم.
شخص بیمارِ مسیحی ممکن است باور داشته باشد که:
»من هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم زیرا خدا تسلط کامل بر زندگی من دارد«؛
»این بیماری صلیب من است و باید آن را بر دوش کشم و تحمل کنم«؛
»خدا به خاطر گناهانم مرا با بیماری در دنیا مجازات میکند«؛
» شیطان با این بیماری به دنبال من افتاده است«؛
»این اراده خدا است و اراده خدا باید انجام شود«؛
»این فقط فن و فریب شــیطان اســت که گمان میکنم بیمارم .بر شــیطان لعنت! من
واقعاً بیمار نیستم«؛
»شــفا در دســت خدا اســت؛ به پزشــک و دارو احتیاج ندارم؛ خدا مرا میبیند و اگر
بخواهد شفایم میدهد«؛
»شاید خود خدا به جنگ من آمده؛ اگر فقط آرام باشم ،خدا با من نمیجنگد«؛
»این بیماری امتحان من است«؛ ).(Foley, 2006: 3-4
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هر یک از این باورها مانع از آن میشــود که شــخصِ بیمار دنبال درمان بیماریاش
برود و از جستوجو و تندادن به خدمات درمانی سرباز میزند.
 .١ .١بهكارگيري استعاره بيماري در متون ديني
)سونتاگ (١٣٩٩ ،درباره استعارهسازی
سوزان سونتاگ در کتاب
از بیماری به ما هشـدار میدهد .اصـل سخنش این است که» :بیماری هیچ چیزی نیست
جز بیماری« و توصـــیه میکند همهٔ خیالپردازیها ،اســـتعارهها و اســـطورههایی را که
پیرامون بیماری شـکل گرف ته است بزداییم و بیماری را بیماریِ صرف و بیماریِ خالص
تعریف کنیم .پیام سونتاگ ،که خود به سرطان مبتﻼ بوده ،در کتاب این است که :ابتﻼ به
بیماری را تفســیر نکنید و دســتهدســته اســطوره و فانتزی و اســتعاره به بیماری نبندید.
اسـتعارهها و اسطورههای پیرامون بیماریها اثر مخربی بر بیماران دارد و اغلب آنها را از
پیگیری روشهای مناســب درمان بازمیدارد .ســونتاگ به این نتیجه رســیده اســت که
استعارهها و اسطورهها کشندهترند تا خود بیماری .وی عﻼقهمند است که جان بیماران با
پاککردن بیماری از اســتعاره آرام گیرد و از فکر و خیالِ بیماری ،بیشــتر از خود بیماری
رنج نبرند.
فرآیند استعارهسازی از بیماری به این شکل است که هر بیماری سختی که راه درمان
ساده و در دسترسی برایش فراهم نباشد یا اصﻼً درمانی برایش پیدا نشده باشد ،رفتهرفته
ســرشــار از بار معنایی میشــود .ما هر چه بدی و شــرارت اســت به آن بیماری نســبت
میدهیم و وقتی بیماری از همه معانی شـرارت بار و ضدارزش اشباع و لبریز شد ،نوبت
آن اســت که آن را به عنوان صــفت برای اشــاره به هر چه میخواهیم آن را بد و پســت
بنامیم به کار ببریم .هر چه در اطراف ما نشـانهای از فساد ،تباهی ،آلودگی ،هنجارپریشی
و ضعف داشته باشد ،آن را با بیماری یکی میگیریم و با همان بیماری توصیف میکنیم.
در چنین حالی ،بیماری به اســتعاره بدل میشــود .ما با کاربرد اســتعاریِ بیماری ،همه
معـانیِ وحشـــت ،هراس ،آلودگی و تبـاهی را کـه پیشتر آن بیمـاری را با آن معانی پر

کردهایم ،تداعی میکنیم و همه آن معانی را به چیزِ مد نظرمان نســبت میدهیم .وقتی به
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چیزی بیمارگونه میگوییم ،منظورمان این اســـت که آن چیز نفرتانگیز و کریه اســـت.
مثﻼً می گوییم رژیم ســـرطانی ،نهاد بیمار ،دولت بیمار ،ســـیاســـت بیمار ،بورس بیمار،
شـهرسـازی طاعونی و غیره .انگار همیشـه به بیماریای نیاز داری م که آن را با خود شر
یکی بدانیم و آن را خﻼصـه و عصاره همه شرور فرض کنیم و در جایی که میخواهیم
شــخص یا چیزی را به معنای واقعی کلمه شــرّ و پســت بنامیم ،هیچ واژه دیگری را به
اندازه »بیمار« و »بیماری« گویا نمیبینیم .سـونتاگ نشان میدهد که این استعارهسازی از
بیماری چه تأثیر وحشـــتناکی بر جســـم و جان بیمار میگذارد و باعث میشـــود او از
خودش و از بیماری اش چیز پلید و پلشـتی بسازد و از آن احساس شرمساری ،وحشت
و انزجـار کند یا حتی به فرار ،انکار یا پنهان کاری بیفتد که همه اینها برای روند درمانش
وقفه یا مانع بزرگی است )همان(.
با در دسـت داشـتن این دستاورد از مطالعات جدید بیماری ،به سراغ ادبیات دینی
مسیحیت و اسﻼم میرویم و می بینیم که در ادبیاتِ دینی مسیحیت از نوعی بیماری در
روح انســان ها ســخن گفته شــده که مانع از ایمانشــان به مســیح اســت و این بیماری

نفسانی سخت تر از بیماری جسمانی دان سته شده است )يوحنا ١٤-١ :٥؛  ٢قرنتيان ١٦ :٤؛ ٢

قرنتيان ١٧ :٥؛ روميان ١٣ :٨؛ غﻼطيان  ،١٧ :٥غﻼطيان ٨ :٦؛ متي (٢٨ :١٠

) Larchet, 2002: 50-53,

 . (125در ادبیات دینی اسـﻼم نیز نمونه هایی از کاربسـت استعاری بیماری وجود دارد.
قرآن کریم به کفار» ،مرض در قلب« را نســـبت میدهد )بقره١٠ :؛ توبه١٢٥ :؛ مائده.(٥٢ :
پژوهش هـای تفســـیری ای نیز دربـاره این آیـات انجـام شـــده کـه بـه همین فرآیند
اسـتعاره سازی از بیماری دامن زده است )اسماعيليزاده و آجيليان .(٧٢- ٥١ :١٣٨٩ ،در این
نمونه ها ،نواندیشـان دینی با این مسئله مواجهاند که یکی از این دو راه را برگزینند :یا
نشـان دهند که دستاوردهای مطالعات جدیدِ بیماری یکسره نادرست است و هیچ امر
ناپسند یا آسیبی در استعاره سازی از بیماری وجود ندارد و به عبارتی راهِ علمزدایی یا
سـنت زدگی را در پیش گیرند ،یا بکوشـند تفسیر تازه ای از سنت دینی پیش نهند و به
ع بارتی میان سنت و مدرنیته جمع کنند تا از چنین اثر تخریبی استعارهسازی از بیماری
به دور بمانند.
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در خصوص این دسته از آیات ،برداشت خاصی به ذهنم میرسد که شاید بتواند این
مسـئله را حل کند .در این آیات از اسم »بیماری« و نه صفت »بیمار« استفاده شده است.
همین نکته زبانشــناختیِ ســاده میتواند ما را کمک کند تا این آیات از قرآن کریم را از
چنین اشکالی دور بدانیم .چراکه زمانی استعارهسازی از بیماری قوت میگیرد که مفهوم
»بیماری« با دســـتور زبانی صـــفت به کار برده شـــود و آیه مثﻼً به جای »مرض« ،واژهٔ
»مریض« را بر زبان آورده باشــد .میان تعبیر »مرض« و »مریض« تفاوت بســیار اســت.
»مرض« به »ویژگی« و حالت اشـاره دارد و مریض به »شـخص« و شخصیت .ویژگی یا
حالت ،از جمله ویژگی بیماری ،را می توان همراه با مسائل و معضﻼتی تصور کرد و آن
مسـائل و معضﻼت را به آن نسبت داد؛ اما شخص و شخصیت ،از جمله شخص بیمار،
را نباید شـر و بد فرض کرد .من از مطالعات جدید معلولیت به این بازتفسیر راه میبرم؛
چراکه در آنجا میان »ویژگی معلولیت« و »شــخص دارای معلولیت« تفاوت میگذارند و
توضـیح میدهند که ما حق اخﻼقی داریم که ویژگی معلولیت را مسـئله و معضل بدانیم
اما حق نداریم شـخص دارای معلولیت را بیارزش یا همراه با بار ارزشی منفی بینگاریم

)پورمحمـدي . (١٢٣-١١٥ :١٣٩٩ ،بـا این نگاهِ برآمده از مطالعات جدید معلولیت ،میتوانیم
بگوییم اگر در این آیه یا آیات مشابه ،از بدی یا شرارت بیماری بهره گرفته شده است تا
بدی و شرارت کفر را نشان دهد ،از شرارتِ بیماری همچون ویژگی استفاده شده است،
نه از شـرارتِ بیمار همچون شـخص .با کمک این بازتفســیر است که میتوانیم بگوییم
این آیات ارزشداوریای درباره اشخاص بیمار ندارد.
 . ٢ .١بيمار همچون گناهكار
شــوپنهار نوشــته اســت که همه چیز حتی بیماری محصــول اراده آدمی اســت.
تن درسـتی ،سـکوت بدن اسـت؛ و بیماری ،عصـیان بدن .بیماری همان اراده است که
حرفش را از طریق بـدن می زند .نماد و بازنمایی چیزی اســـت که در بدن در جریان
است .کانت نیز سرطان را به شکل استعاری به کار می برد و به برآمدنِ سرطان به دلیل
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برای خرد عملی نـاب و اغلـب نیز درمـان نـاپـذیرند .چه بســـا گفته شـــود فروید و
ویتگنشـتاین که هر دو با سـرطان از دنیا رفتند ،به این دلیل بوده است که یک عمر از
غرایزشـان چشم پوشی ،و امیالشان را سرکوب کردند و نتوانستند آنها را عاقﻼنه پاسخ
دهند و مهار کنند .در پاره ای از فکر فلسـفی ،بیمار مقصـر شـناخته میشود و خودش
اسـت که شاید ناخواسته عامل بیماری خودش بوده است .این احساس به بیماران القا
می شــود که اســتحقاق بیماری را دارند و در نتیجهٔ این فکر ،عذاب وجدانشــان افزون
می شـود و دائم گمان میکنند که باید از گناهی بزرگ توبه کنند .پژوهش های پزشکی
نیز همواره بـه این برداشـــتِ فلســـفی دامن می زنـد و دائماً در حال چاپ مقالههای
جدیدی است که رابطه علمی میان سرطان و احساسات آزاردهنده را اعﻼم میکند .از
دید پزشـکی و روانپزشکی ،افرادی که افسردهاند یا از زندگیشان راضی نیستند یا از
فقدانِ )مرگ ،طردشــدگی یا جداییِ( یکی از والدین ،معشــوق ،همســر یا دوســت
نزدیکشـان در رنج و ناراحتی به سـر می برند بیش از دیگران مســتعد سرطان هستند.
گاهی نیز گفته می شــود انتخاب زندگی در فضــای صــنعتی و مصــرفزده به دلیل
استنشاق انواع سموم و خوردن غذای صنعتی و بی کیفیت و کمبود نور و هوا و تحرک
و دوری از طبیعت و مصـرف مواد مصـنوعی و جز آن دلیل بروز سرطان در اشخاص
اسـت و باز گناه و تقصـیر متوجهِ خود کسـانی است که این سبک زندگی را انتخاب
کرده اند .آنها باید توبه کنند و این نوع زندگی را کنار بگذارند تا بیمار نشوند )سونتاگ،

 . (١٣٩٩میشـل فوکو نیز تفسیر خاصی از نحوه همایندی چهار مفهوم » جرم« » ،جنون«،
»گناه« و » بیماری« در آثارش می آورد که خواندنی اسـت .به طور خﻼصه ،ایدهاش این
اسـت که با تبارشـناسی هر یک از این چهار مفهوم به ریشه مشترک آنها در تاریخچه
بشر میرسیم و آن بدن هایی است که هر یک به نوعی سرکشی کردهاند و باید ضبط و
مهار و رام شـــوند .از نظر فوکو ،گرچه در دنیای جدید با پیدایش و تجزیه علوم ،هر
یک از این چهار دســته مفهوم از همه جدا شــد و هر یک زیرمجموعه یکی از علوم و
نهـادهای اجتماعی قرار گرفت ،ولی باز تداعی ذهنی بشـــر این اســـت که این چهار
مفهوم با هم یکی اسـت .بر این اسـاس اسـت که ما وقتی شخص بیماری را می بینیم
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بﻼفاصـــله به این فکر میکنیم که او هم زمان گناهکار یا مجرم یا مجنون نیز هســـت
)فوكو١٣٩٢ ،؛ همو ١٣٩٨ ،الف؛ همو ١٣٩٨ ،ب؛ همو.(١٤٠٠ ،
حـال بـا دانســـتن این تـاریخچـه در مطالعات بیماری ،می بینیم که در متون مقدس
مســیحیت نیز ،حوا و آدم که از فرمان خدا ســرپیچی ،و در واقع عامدانه گناه کردند ،به
زندگی در زمین همراه با بیماری و مرگ محکوم شــدند .فقط با فدیه عیســی مســیح و
رســتاخیز او اســت که در ملکوت اﻻهی رنجِ شــرور و بیماری و مرگ از دوش انســان
برداشــته خواهد شــد .خدا نهایتاً بر این گناهِ اصــلی )که در اینجا با بیماری گره خورده
اســـت( غلبه خواهد کرد .اما به هر حال در این متن آنچه توجه را برمیانگیزد همایندی
گناه و بیماری است.
پیشـنهادِ اﻻهیات بیماری ،خواه مسـیحی و خواه اسﻼمی ،این است که به جای تکیه
بر داستان خلقت و هبوط در کتاب مقدس برای فهم معنای بیماری ،به داستانهای دیگر
در کتاب مقدس یا قرآن کریم مراجعه کنیم و ســـخن مســـتقیم و صـــریحشـــان را در
خصـوص بیماری بپذیریم و با تکیه بر آن ،فهم خود را از دیگر داستانها درباره بیماری

اصـــﻼح کنیم .نمونههایی از بیماری در کتاب مقدس یا قرآن کریم وجود دارد که در آن
رنجِ بیماری بدون گناه به انسـان وارد شده است .بیماری سخت ایوب در سرتاسر کتاب
ایوب یا قرآن کریم در کنار اذعان محکم خدا به پرهیزکاری و درستکاری او یا آزمایش
اﻻهی و آشکارسازی نهایت اخﻼص و ایمانِ او آمده است )كتاب مقدس ،كتاب ايوب؛ انعام:

٨٤؛ نســاء١٦٣ :؛ انبياء ٨٣ :و ٨٤؛ ص (٤٤-٤١ :یا در جای دیگری وقتی از مســیح درباره دلیل
نابینایی کودکی ،میپرســند »چه کســی در اینجا گناهکار اســت؟« مســیح قاطعانه پاســخ
میدهد که نه خود کودک گناهکار اسـت و نه پدر و مادرش ،بلکه این نابینایی برای این
اســـت کـه امر خدا در آنجا تجلی پیدا کند )يوحنا  .(٧-١ :٩نمونهٔ دیگر ،بیماری و مرگ
ایلعـاذر اســـت کـه همه گمان میکردند مرگ ناگهانیاش بر اثر گناهی بوده که مرتکب
شده است ،اما با احیای او به دست عیسی مسیح ،بطﻼن این تصور آشکار شد )يوحنا :١١

٤٤-١؛ .(Larchet, 2002: 26-33
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 .٣ .١اعطاي هويت نشانهاي و ابزاري به شخص بيمار
بیماری در سـنت مسـیحی برای رسـیدن خدا به اهدافش در نظر گرفته شــده است.
خدا از بیماری برای تحققبخشــیدن به اهداف خویش بهره میبرد .بیماری در پارهای از
متون دینی »تجلی قـدرت شـــفابخش خدا«» ،تجلی ارادهٔ مطلقه و حاکمیت خدا«» ،مایهٔ
آزمایش مؤمنان«» ،مایهٔ تمایز قدیسـان«» ،تجلی عدل و شکوه خدا« و »یادآور شکر خدا«
اسـت )عبرانيان  .(١١ :١٢در کل ،حضـور بیماران در میان ما نشانههایی از سوی خدا برای
بیداری و هشـیاری ما راجع به امر مقدس اسـت .این هویتِ نشــانه ای غالباً منفی است.
البته بعضاً بیماری به جای آنکه نشان از گناه و کفر باشد ،نشانهٔ »تقدس«» ،برکتیافتگی«
و »شــاهد خاص خدا بودن« نیز معرفی شــده اســت .نامهای دلفریبی همچون »قدیس«،
»شـهید«» ،قهرمان«» ،شـجاع«» ،عامل معنویت«» ،دسـتمایه دعا« نیز به بیماران داده شده
اسـت .در سـنت اسـﻼمی نیز چنین هویتشـناسیای برای اشخاص بیمار یا ناخوش یا
معلول یا کسـانی که رنجی به آنها رسیده است فراوان یافت میشود .مثﻼً بیماری کودک
کفاره یا هشـداری برای گناهان پدر و مادرش دانسـته شده است )مجلسي.(٣١٧/٥ :١٣٦٠ ،
گاه رنجهایی از این دســـت ،ابتﻼ یا محنت ،فتنه یا امتحان اﻻهی خوانده شـــده اســـت
)مطهري .(١٨٢/٧ :١٣٧٧ ،گاهی هم بیماری مایهٔ لطف خدا برای ثواب مضــاعف در حیات
پس از مرگ ،مـایـهٔ اثبـات وجود خـدا و مایهٔ درک وعدهها و وعیدهای خدا در آخرت
دانسته شده است.
نســبتدادن هویت نشــانهای به بیماران نشــانهٔ این نیز هســت که ما بیماران را دارای
هویت اصـیل و مسـتقل نمیدانیم و سوژگی و عاملیت و تشخصشان را نفی میکنیم و
بیمار را به ابژهٔ صرف فرومی کاهیم .همواره نگاهمان به بیماران به منزلهٔ اشیایی است که
یا باید از آنها پرهیخت یا باید تحســینشــان کرد یا دربارهٔشــان تأمل کرد یا در حق آنها
دلســوزی کرد .اعطایِ هویت نشــانهای باعث میشــود بیمار را همچون دیگر انســانها
»غایت« نشـــماریم ،بلکه او را »ابزاری« برای خدا به قصـــد رســـیدن به هدفی در نظر
بگیریم؛ در حالی که کرامت ،ارزش و شـأن وجودی بیمار با دیگر انسانها برابر است و
همانطور که نمیتوان به انسـانهای سـالم نگاه ابزاری و مصـرفی داشت ،به انسانهای
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بیمار هم نمیتوان اینگونه نگاه کرد .با این وصـــف ،همان اندازه که دیگر انســـانها را
میتوانیم نشــانهای از وجود و صــفات خدا بینگاریم ،حق داریم شــخص بیمار را هم
نشـانهای از سوی خدا در نظر بگیریم ،نه بیشتر )پورمحمدي ١٣٩٨ ،ب٣٨-٣٧ :؛ همو:١٣٩٥ ،

.(٢١١-٢١٠
 .٤ .١تقدير بيماري و صبر بر بيماري
بیماران در سـنت دینی مسیحی به حفظ و تداوم امید و اعتماد به برنامههای خدا در
زندگیشان توصیه و تشویق می شوند .شایسته است بیماران صبورانه وضعیتشان را تاب
آورند و اطمینان داشـته باشند که قصد نهایی خدا بهروزی و بزرگ داشت آنها در حیات
دیگر است .این امید مسیحی بر پایه روایت های شفای بیماران در کتاب مقدس بنا شده،
که نوید شــفا را ،خواه در این دنیا و خواه در جهان دیگر ،میدهد .اگر فرد بیمار در این
زندگی شــفا نیابد ،البته رنجَش بهانهای اســت که خدا برای او به بهترین وجه در همین
زندگی یا در حیات بعد جبران کند .خدا در ملکوت اﻻهی جایگاه خاصــی ویژه بیماران
در نظر گرفته اســـت .همچنین ،هنگامی که بیماران به نگه داری و مراقبت ســـختی نیاز
دارند ،مادر یا پرســتار بیمار میتواند به تســﻼی اﻻهی برای جبران صــدچندان امیدوار
باشد ).(Larchet, 2002: 64-69
اما اشـــکال این نوع نگاه این اســـت که غیرمســـتقیم بیماران را بدحال ،رنجکش و
ســتمکش اعﻼم میکند؛ وضــعیتی که با بهروزی و خوشحالی فاصــلهٔ بســیار دارد .فرد
بیمار کاری جز صـبر و انتظار از دسـتش برنمی آید تا روزی که این وضع اسفناک او به
خواســـت اﻻهی تغییر و بهبود پیـدا کنـد .در حـالی کـه باید بدانیم و بپذیریم که بیمار
همچون دیگر افراد میتواند زندگیای را که شـایسـتهٔ آن اسـت داشته باشد و از کیفیت
زندگیاش در همین لحظه ،و نه در آیندهای دور در جهانی دیگر ،خشنود و بهروز باشد.
شـخص بیمار در همین دنی ا پیش از برگزاری ملکوت اﻻهی شــاد و بهروز است و ﻻیق
زندگی خوب و خوش .حق بیمار نیسـت که در این حیات صرفاً در حالت انتظار به سر

برد و رؤیای خوشبختی در جهان دیگر را در سر بپرورد.
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در اسﻼم نیز آموزه صبر بر بیماری پُررنگ است .جابر نقل میکند:
فردی ناشـنوا پیش آ مد تا آنکه نزد سـول خدا )ص( ایســتاده و با دستش اشاره

کرد .حضـــرت )ص( فرمود» :دفتری بـه او بـدهید تا آنچه را میخواهد در آن
بنویسـد« .پس آن شخص چنین نوشت» :من شهادت میدهم که خدایی جز اﷲ
نیسـت و محمد )ص( فرسـتاده خدا است« .رسول خدا )ص( فرمود» :نوشتهای

برایش بنویسـ ید و او را به بهشـت بشارت دهید .چون هیچ مسلمانی نیست که
به واسطه چشم و زبان و گوش و دست به او رنجی برسد و خدا را بر آنچه به

او رســـیده شـــکر گزارد و پاداش آن را از خدا بخواهد ،مگر آنکه خدا او را به

واسطه آن رنج نجات دهد و وارد بهشت کند« )نوري.(٦٦/٢ :١٤٠٨ ،

در حدیثی دیگر آمده است:
مرد نـابینـایی نزد رســـول خـدا )ص( آمـد و گفت» :ای رســـول خدا! از خدا

درخواسـت کن بیناییام را به من بازگرداند« .رسـول خدا )ص( فرمود» :بهشت
نزد تو محبوبتر اســت یا اینکه بیناییات به تو بازگردانده شــود؟« .پاس ـخ داد:

»ای رسـول خدا! آیا پاداش آن بهشت است؟« .پیامبر )ص( فرمود» :خدا کریمتر
از آن اســت که بنده مؤمنش را به نابینایی مبتﻼ ســازد و ســپس او را با بهشــت

پاداش ندهد« )مجلسي.(٥/١٨ :١٣٦٠ ،

این احادیث حق و بجا اســت و گفتنشــان ضــرورت دارد ،ولی کافی نیســت .چون
تأکید بســیار بر آنها و بهویژه نگاه انحصــاری به آنها باعث میشــود گمان کنیم که چیز
بسـیار کریه و زشـتی در وجود شـخص بیمار وجود دارد که ﻻزم است او را به صبر و

تابآوری توصـیه کنیم و از اجری که در پی شکیبایی می برد او را تسﻼ دهیم؛ در حالی
که اگر سـاختارهای اجتماعیِ اصـﻼحشدهٔ جامعه این امکان را برای شخص بیمار فراهم
کنـد کـه بتوانـد همـه فعـالیـت هـای دلخواهش را انجام دهد و ســـاختارهای فرهنگیِ
اصـﻼحشدهٔ جامعه او را معیوب و ناقص نخواند ،چرا اصﻼً شخص بیمار ستمکش باشد
که بخواهد بنشیند و صبر پیشه گیرد؟
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 .٥ .١دستگيري از بيماران
در مســیحیت آمده اســت که کلیســا و جامعه باید نیازهای بیماران را رفع کنند .بیان
ایوب در کتاب مقدس در این زمینه گویا اســـت که گفت» :من چشـــم نابینایان ،گوش
ناشــنوایان و پدر فقیران بودم« )كتاب ايوب  .(١٦-١٥ :٢٩ســرتاســر عهد جدید در کتاب
مقدس روایت دسـتگیری عیسـی مسیح از بیماران است و کلیسا به اقتدا از این الگوها
هموا ره برای کمک به بیماران و فقیران و معلوﻻن کوشــیده اســت .شــکلگیری اﻻهیات
شـبانی یا الزام به حضور کشیشان شبانی محلی که برای تسﻼ و کمک به بیماران فعالیت
میکنند ،در همین راســـتا اســـت .یکی از آیینهای فیضبخش مســـیحی آیین »تدهین«
بیماران و محتضـران است که در آن کشیشا ن محلی بر سر بالین بیماران و ازکارافتادگان
و محتضران حاضر میشوند و پیام حضور و تسﻼی اﻻهی را به آنان میرسانند.
در اسـﻼم نیز رویکرد اصـلی به بیماران رویکرد دســتگیری است .پیامبر اکرم )ص(
فرمود» :کســی که شــخص نابینا را چهل گام در زمین هموار راه ببرد ،هرگز نمیتوان به
انـدازه یک ســـوزن از کار او را با طﻼهای جهان ارزیابی کرد .و اگر نابینایی را از خطر
افتـادن در چاهی نجات دهد ،روز قیامت پاداش این عمل باﻻتر از صـــد هزار بار انفاق
اسـت و این حسنات بر همه گناهان او برتری دارد و آنها را محو و نابود می کند و او را
به فردوس اعﻼ میبرد« )مجلسي.(١٥/٧٢ :١٣٦٠ ،
اگر همهٔ حرف همین باشـــد و چیزی جز این نباشـــد ،این نوع نگاه ،ترحّمآوری و
ضعفپروری راجع به بیماران است .اگر به این توصیه و تأکید چیزی نیفزاییم ،از ضعف
بیماران اسـتقبال کردهایم تا انسانهای سالم بتوانند از راه کمککردن به آنها خیر و ثواب
بیشـــتری برای دنیـا و آخرت خود ذخیره کنند .حتی آیین مقدس تدهین نیز چیزی جز
اســتثناســازی و به حاشــیهرانی هر چه بیشــتر بیماران نیســت ،چراکه با اجرای آن عمﻼً
بیماران نشــاندار میشــوند و هر چه بیشــتر از فضــای عمومی جامعه جا میمانند و به
حاشیه و فضای خصوصی کشیده میشوند.
در اینجا تکرار میکنم که این توصیهها به خودی خود مشکلی ندارد و در جای خود
بسـیار هم درسـت است ،ولی مسئله در جایی است که ما در فهم دینی خود این دست
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احادیث را در جای درســت نگذاریم؛ یعنی در عوضِ اینکه به توانمندســازی و اصــﻼح
سـاختاری جامعه دعوت کن یم تا بیماران مزمن و ناتوانان و معلوﻻن استقﻼل خودشان را
به دسـت آورند و بتوانند در جامعه فعالیت کنند ،مکرر به صـدقهدادن به بیماران تشویق
کنیم .دســتگیری و صــدقهدادن را حتماً باید در معنای توانبخشــی و توانمندســازی
بازتفسیر کرد.
عﻼوه بر این توصـیهها ،در سـنت دینی اسـﻼم از ما خواسـته شده است که در برابر
بیماران تواضــع کنیم ،همچون دعوت امام ســجاد )ع( از جذامیان بر ســر ســفره افطار
)مجلسـي (١٥/٧٢ :١٣٦٠ ،و نهی امام صادق )ع( از نگاه خیره به بیماران )همان( .نیز در فقه
اسـﻼمی از چگونگی ادای تکالیف شـرعی برای بیماران بسـیار سـخن گفته شده )كليني،

٣٦/١ :١٣٧٩؛ نوري (٥٦٨/١ :١٤٠٨ ،ولی کمتر به حقوق آنها پرداخته شــده اســت .همچنین،
توصـیههایی در برقراری رابطه جنسی شده است تا از تولد کودک بیمار جلوگیری شود،
همچون منع امــام علی از ازدواج بــا دختران و زنــان بیمــار )حر عــاملي (٥٦/١٤ :١٣٨٩ ،و
نمونههای دیگری از این دســت توصــیهها در رابطه جنســی )فيض كاشــاني:١٣٧٩-١٣٧٣ ،

١١٣/٣؛ صــدوق٥٥٢/٣ :١٣٨٥ ،؛ حر عاملي ٨٧/١٤ :١٣٨٩ ،و  .(٩٩گاهی هم در ســنت اســﻼمی
کورچشــمی با کوردلی مقایســه ،و کوردلی مذمت شــده اســت )

 ،ص ،(٤٥٥یا

لکنت و گنگی زبان با گنگی در ادای شهادتین و گنگی در ایمان آوردن مقایسه ،و گنگی
در ادای شهادتین مذمت شده است )همان . (٥٠٣ :همه این احادیث شریف ،در جای خود
صـحیح و معنادارند ،ولی مسـئله این است که ما در فهم دینی خود در تشخیص جایگاه
درســـت این احـادیـث دچـار اشـــتباه می شـــویم و نگاه انحصـــاری یا غیرترکیبی و
غیرکلنگرانهای راجع به حدیث پیدا میکنیم و بعضــاً هویت و شــخصــیت بیماران را
صرفاً در محتوای یکی از این توصیهها و رهنمودها فرومیکاهیم.
 .٦ .١تسلط اراده اﻻهي در بيماري
در میان باورهای دیندارانِ مســیحی و مســلمان بعضــاً این باور وجود دارد که خدا
اسـت که بیماری انسان را ضبط و مهار می کند و در نتیجه انسان به هنگام بیماری کامﻼً
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باید به خدا وابســـته بماند و بس .هیچ کس جز خدا تســـلطی بر بیماری او ندارد و در
نتیجه توســل به غیرِ او فایدهای ندارد .گاه بیماران دیندار اینطور باور دارند که خدا این
قدرت را به شیطان داده است که هر گاه خواست انسان را بیمار کند .بنابراین ،انسان در
بیماری تحت تســلط شــیطان اســت و صــرفاً با لعنتفرســتادن و دوری از او اســت که
میتواند از بیماری نجات یابد ).(Foley, 2006: 3-4
نتیجـه تخریبی این نوع بـاور برای بیمـار این خواهـد بود کـه بـه شـــفای اﻻهی یا
رهاسـازی شیطانی ،توسل صرف و انحصاری پیدا خواهد کرد و از اینکه در کنارِ توسلِ
صادقانه به خدا ،به سراغ درمان مناسب پزشکی اش برود ،بازخواهد ماند .بعضاً دینداران
از این غافلاند که خدا اسـت که علم پزشکی را وسیلهای برای شفایشان قرار داده است
).(Larchet, 2002: 102-120
 .٧ .١تكيه بر مواهب بيماري و دعوت به خشنودي از بيماري
در متون دینی ،خواه در مســـیحیــت ) ،(Larchet, 2002: 57-72و خواه در اســـﻼم
)پورمحمدي٣٧-١٩ :١٣٩٢ ،؛ همو ١٣٩٨ ،الف (٥٢- ٤٧/١ :مواهب و دستاوردهای فراوانی برای
بیماری ذکر شــده اســت ،از جمله اینکه بیماری باعث فروتنی شــخصِ بیمار میشــود،
روحش را پرورش میدهـد و متعـالی میکنـد ،بـا بیماری به یاد مرگ میافتد ،و با رنج
بیماری آماده دریافت تسﻼی اﻻهی میشود.
سخن من این است که همه این مواهب در بیماری ممکن و مطلوب است و اصوﻻً
همین معناسـازیها و معنابخشیها است که انسان را در رنجی که میکشد کمک میکند
که دچار فروپاشـی روانی نشـود .اما مسـئله بر سر این است که اگر بر این مواهبِ رنجِ
بیماری تکیهٔ افراطی شود و کار به دعوت به بیماری و خشنودی از بیماری و حتی عشق
به بیماری )بیماری ات را دوست بدار!( بکشد ،نوعی انحراف است .بیماری هر چه باشد
و هر م عنایی که داشـته باشـد و هر موهبتی هم که برای انسان به ارمغان بیاورد ،باز باید
از آن پرهیخت و تا جای ممکن جلوی آن را گرفت .بیماری موقعیتی اســت که نباید آن
را دوســت داشــت .هرگز نباید به کســی که بیمار اســت بگوییم تا وقتی از این بیماری
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خوشحال نباشـی ،از نظر معنوی رشـد نخواهی کرد .جان فینبرگ ،از سرآمدان اﻻهیات
شـبانی در مسـیحیت ،میگوید یک بار از رادیو شنیدم که زن و شوهری که دخترشان را
در تصـادفی از دسـت داده بودند نتیجه گرفته بودند که اگرچه مرگ دخترشان سخت و
دشـوار اسـت اما خیرشان در آن تصادف و مرگ دخترشان بوده است .فینبرگ میگوید
من از شـنیدن این مصـاحبه ،در حکمت بودن مسـیحیت تردید کردم که با پیشامد شر و
مرگ برای کســـی ،اعﻼم خیربودن میکنـد .فینبرگ میافزایـد مـا نمیتوانیم و نبـاید از
بیماری ،رنج و مرگ خود یا خانوادهمان احســاس رضــایت و خوشبختی کنیم )فينبرگ،

.(٦٠٩-٥٨٩ :١٣٩٨
بـهعﻼوه ،اصـــرار بر اینکه حتماً هر بیماریای این معناها ،موهبتها و حکمتها را
دارد و اصــرار بر اینکه حتماً باید شــخص بیمار به دنبال یافتن این معناها ،موهبتها و
حکمتها راه بیفتد ،ممکن است اشخاص بیمار را در صورتی که نتوانند چنین معانیای
را بیـابنـد یـا خﻼفش را بیابند ،مثﻼً احســـاس کنند در پیِ بیماری به جای اینکه تعالی
شـخصـیت پیدا کنند ،خوار و حقیر شـدهاند و عزت و اسـتقﻼلشـان را از دست دادهاند
)موام ،به نقل از :كﻼرك (٨٠ :١٣٨٩ ،بهکلی ناامید شـــوند .تکیه افراطی و اغراقآمیز به یافتن

این معانی ممکن است برای پارهای از بیماران خوب و مناسب باشد ،اما حتماً به پارهای
از آنها آسیب میزند.

 .٢اﻻهيات بيماري؛ ترويج و توسعه آموزهها
 .١ .٢مراقبتهاي شباني و مراقبتهاي معنوي
در ســنت دینی مســـیحی و اســـﻼمی مفاهیمی با عنوان »مراقبتهای شــبانی« در
مسـیحیت و »مراقبتهای معنوی« در اسـﻼم ایجاد شـده و عدهای از کشـیشان محلی یا
طﻼب روحانی برای این کار تربیت میشـوند و با حضـور در کنار بیماران نقشی شبانی
یـا معنوی در بهبود حـال روحی بیمـاران ایفـا میکنند .از جملهٔ مراقبتهای شـــبانی و
معنوی از بیماران عبارت است از:
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تأکید بر اینکه خدا همیشــه در کنار بیمار حضــور دارد و هیچگاه حتی وقتی دیگران
او را ترک کردهاند از او دور نمیشود و فقط حضور خدا است که همیشگی است؛
تـأکیـد بر اینکه همراهان ،مراقبت کنندگان ،عیادت کنندگان و حتی گروه درمانی هر
یک به نوعی نماینده و فرستاده خدا هستند و یادآور این هستند که خدا شخص بیمار را
به حال خود رها و فراموش نکرده است؛
دعوت بیمـار بـه اینکـه برای دیگر بیماران دعا کند و با ذکر خدا حال روحیاش را
بهبود بخشد؛
گفتوگو با بیمار و تأکید بسیار بر شنیدن و گوشسپردن به دردها و رنجهای بیمار؛
بهکاربستن زبان عاطفی ،و نه زبانِ حکمتآمیز و سردِ فلسفی؛
کمک کردن به بیمار برای اینکه با رنج بیماری زندگی ،و با آن سر کند؛ به جای اینکه
حتماً آن را دوست داشته باشد و از آن لذت ببرد؛
کمـک بـه بیمـار برای نترســـیدن از آیند ٔه بیماری و قوت قلب دادن راجع به اینکه
خدای امروزِ تو خدای فردای تو نیز هست؛

دعوت به اینکه بیمار با وجود ضـــعف و ناتوانی اش در حد امکان به دیگران کمک

کند ،به گونهای که با این کار توجهش از درد و رنج خودش کاسته شود؛
یـادآوری اینکـه همواره قـدیســـان دینی و بزرگـان دینی نیز با رنج بیماری گﻼویز
بودهاند و چنان نیسـت که بیماری ،خاصِ انسـانهای گناهکار باشد؛ با این کار احساس
تنهایی و بیگانگی بیماران رفع خواهد شد و خواهند دانست که بیماری برای همه ،حتی
برای قدیسـان یا معصـومان ،نیز اتفاق میافتد .این راه به ما نشان میدهد که دیگران نیز
همچون خود ما درگیر رنج و غم و غصهاند؛
تأکید بر اینکه فقط با ایمان به خدا اســـت که انســـان به ادامه زندگی همراه با رنجِ
بیماری امیدوار میشــود .بدون ایمان به خدا ،رنجِ بیماری بیمعنا میشــود و بیمعنایی
رنجِ بیماری به بیمعنایی زندگی هم ســرایت میکند و انســان را به نابودی میکشــاند.
ایمان به خدا بهانه خوب و محکمی برای امیدواریِ انسانِ بیمار است؛
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ذکر راه هایی برای جدیت در دعا و استجابت دعا و آیین تدهین بیماران و محتضران
)پورمحمدي٨٦-٦٧ :١٣٩٣ ،؛ همو ١٣٩٨ ،الف.(٥٧-٥٢/١ :

 .٣اﻻهيات بيمارينگر
در بخش دوم این مقـالـه ،بنـا دارم بـه اﻻهیـات بیمـارینگر بپردازم .کار من در بخش
نخســت ،با جمعآوری و نقادی همهٔ آموزههای اﻻهیات ســنتی درباره بیماری و تدوین آن
در قالب بسـتهای اﻻهیاتی تمام شـده اسـت .در اینجا سخن از بازسازی اﻻهیات بر اساس
چشـــمانداز شـــخص بیمار آغاز میشـــود .به بیان دیگر ،در آنچه تاکنون گفتم ،یعنی در
اﻻهیات بیماری ،اشــخاص بیمار اُبژههایی هســتند که باید ببینیم اﻻهیات دربارهشــان چه
دیـدگـاهی دارد .آیـا آنها را تکریم میکند یا به آنها ترحّم میکند و هر جا ﻻزم اســـت بر
اسـاس معیارهای مطالعات جدیدِ بیماری ،نگاههای اﻻهیاتی را تعدیل یا از نو تفســیر کنیم.
اما در اﻻهیات بیمارینگر ،که موضـوع سخن من در این بخش است ،شخص بیمار سوژه
است؛ سوژهای که کوشیده میشود همه موضوعات اﻻهیاتی از چشمش دیده و بیان شود؛
ســوژهای که برداشــتهای اﻻهیاتی ویژه خود را در وجودشــناســی ،جهانشــناســی،
انسـانشـناسـی و آخرتشـناسـی دارد .در تجدید نظر در اﻻهیات بر اساس منظر بیماری،
دسـتور کار چنین اسـت که همهٔ آموزههای اﻻهیاتی شــامل خداشــناســی ،منجیشناسی و
آخرتشــناســی بازنگری اســاســی شــود .کار بازنگری در اینجا چندان ســخت نیســت.
اﻻهیدان ،قطع نظر از اینکه خودش سـالم است یا بیمار ،خودش را به جای شخص بیمار
میگذارد یا از شـخص بیمار میپرسد تا بداند درک و دریافتهای شخص بیمار از عناصر
و آموزههای اﻻهیاتی چیســت و همان درک و دریافتها را مبنا قرار میدهد .به این شــکل
اﻻهیدان این بار از چشــم بیمار به اصــول اﻻهیاتی مینگرد و در واقع مضــامین اصــلی
اﻻهیاتی را با بهکارگرفتن دانش و تجربهٔ بیماری از نو بازتولید میکند.
 .١ .٣الگوي مسيحي و اسﻼمي از اﻻهيات بيمارينگر
بنا بر روشــی که گفته شــد ،در اﻻهیات بیمارینگرِ مســیحی مهمترین مضــمون این
اسـت :بیماران مایل اند بدن عیسی مسیح را مشابه بدن خودشان بدانند و از این راه با او
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همذاتپنداری کنند و با او به یگانگی برســند .از منظر اﻻهیات بیمارینگر ،بر برهه آخر
از زندگی عیسـی مسـیح ،که در آن بیمار ،ناخوش و رنجور بوده است ،تأکید میشود و
مسـیحیان دعوت میشوند به این فکر کنند که اوج عظمت و تقدس عیسی مسیح که در
لحظـات آخر زنـدگی اینجهانیاش اســـت ،در حالتی روی داده که او بیمار و ناخوش
بوده اســت .بیماری و رنجوری عیســی مســیح چیزی از عظمت ،تقدس و الوهیتش کم
نمیکند .این درک از مســـیح با تجربه بشـــریِ بیماری بازخوانی شـــده اســـت .در این
برداشــت از مســیح مهم این اســت که بیماران نیز بتوانند در همهٔ اعتقادات ،تقدســات و
آیینهای مسیحیت به نحو برابر شرکت کنند )پورمحمدي ١٣٩٨ ،ب.(٤٥-٣٨ :
اما در اﻻهیات اسـﻼمی ظرفیت هایی در متون اصلی سنت دینی ،از جمله قرآن کریم
و سـیره و تاریخ اسﻼم وجود دارد که میتوان برای بازتولید اﻻهیات بیمارینگر اسﻼمی
از آنها بهره گرفت:
 .١ .١ .٣سوره نابينايان
مهمترین ســـنـد قرآنی در تکریم حقوق بیمـاران ،و بـه طور خـاص نابینایان ،آیات
ابتدایی سوره اعمی یا عبس است:
به نام خدای بخشنده و بخشایشگر .چهره در هم کشید و روی برتافت .از اینکه
نابینایی به سـراغ او آمده بود .تو چه می دانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند؟ یا

متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد .اما آن ک سی که مستغنی است .تو

به او روی میآوری .در حالی که اگر او خود را پاک نسازد ،چیزی بر تو نیست.

اما کسی که به سراغ تو میآید و کوشش میکند .و از خدا ترسان است .و تو از
او غافل میشوی )عبس.(١٠-١ :

در این آیات شریف ،ویژگی نابینایی یا بیماری بﻼفاصله پس از مطرحشدنش نادیده
گرفته میشـود و دوگانه »سـالم و بیمار« بهسرعت ،با دوگانه »اهل نیاز و اهل استغنا« یا
»اهل هدایت و اهل ضﻼلت« جایگزین میشود .چراکه خدا کسی را که از شخص بیمار
به ســبب بیماریاش رو برگرداند ســرزنش میکند و میگوید شــخص بیمار در اینجا از
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این جهت شــایســته تکریم اســت که اهل هدایت و ذکر اســت و دیگرانی که ســالماند،
شـایسته تکریم نیستند؛ چراکه استغنا میورزند و به سخن حق اعتنایی ندارند .این آیات
شـریف دوگانه »سالم و بیمار« را به عنوان دوگانهای باطل کنار میگذارد و دوگانه »اهل
هدا و اهل غنا« را میسـازد و ارزشگذاری تازهای بر اسـاس دوگانه جدیدی که ساخته
است انجام میدهد )عفتي١٣٩٠ ،؛ همو ،بيتا؛ گشايش.(١٣٩٧ ،
از این ســند قرآنی بســیار مهم بهخوبی میتوان به عنوان نقطه عطف مناســبی برای
بازتولید اﻻهیات بیمارینگر اســﻼمی بهره گرفت .ســوره عبس نه در راســتای ترحّم و
همدلی و صــدقهبخشــی ،نه در راســتای قهرمانپروری و قدیسســازی ،نه در راســتای
اُبژه سازی و انکار عاملیت و اختیار ،بلکه در مقام کنارزدن هویت بیماری به عنوان مقوله
اثرگذار در شــخصــیت فرد بیمار و در عوض ،هویتبخشــی به شــخص بیمار به عنوان
مؤمنی عادی و پیرو پیامبر است .از این آیات قرآن کریم میتوان بهخوبی برای بازسازیِ
اندیشـه بیماری در اسـﻼم بهره برد .در کنار سوره عبس ،در سرتاسرِ دستکم سورههای
مکیِ کوتاهِ پایانِ قرآن کریم که اصـول بنیادینِ اسـﻼم در آنها معرفی میشود ،تنها و تنها

همین تـک دوگانه اســـت که معرفی میشـــود و اعتبار مییابد .دیگر دوگانهها به طرز
توبیخآمیز و سرزنشباری شکسته میشود و دوگانه »هدایت و ضﻼلت« یا »ایمان و کفر«
با قوت و قدرت جای آنها را میگیرد.
 .٢ .١ .٣پيامبران و اماماني كه در مقطعي از زندگيشان بيماري را تجربه كردند.
سـند دیگری که برای تکریم بیماران میتوان بهخوبی به آن استناد کرد ،پارهای از آیات
قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار )ع( است که تعدادی از پیامبران را مبتﻼ به بیماری معرفی
میکند و تأکید دارد که بیماریشان مانع تقدس و پیامبریشان نشده است .حضرت شعیب
)ع( ،حضــرت ایوب )ع( ،حضــرت یعقوب )ع( و حضــرت اســحاق )ع( از این دســتهاند
)صـــفيزاده ،بيتا؛ نوري ،بيتا الف؛ همو ،بيتا ب( .در داســـتانهای زندگی ائمه اطهار )ع( نیز
نمونههای آشـــکاری از تجربه بیماری در پارهای از اوقات زندگی وجود داشـــته اســـت:
بیماری حضـرت فاطمه زهرا )س( که به شهادتشان انجامید؛ بیماری سخت و ناتوانی امام
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ســجاد )ع( در ماجرای کربﻼ که مانع حضــور ایشــان در جنگ میشــود و در عین حال
هیچگاه تقدس ،عصـــمت ،امامت ،حجیت و فرض طاعتشـــان به عنوان امام خدشـــهدار
نمیشـود؛ و نیز بیماری سـخت و ناتوانی همه یازده امام شیعه در روزها یا ساعات پایانی
زندگی .پارهای از صــحابهٔ بســیار خاص پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( همچون جابر
بن عبداﷲ انصــاری ،بﻼل حبشــی و ابابصــیر نیز بیماریهایی چون نابینایی و لکنت زبان
داشـتهاند .این اسـناد به شکل کامﻼً عملی و ملموس حضور بیماران را در میان انسانهای
مقدس به ما نشــان میدهد .این افراد همواره جزء دعوتکنندگان مردم به راه خدا بودهاند.
این نمونهها به اشــخاص بیمار کمک میکند تا آنها نیز الگوهایشــان را در میان انســانهای
مقدس بیابند و با تکیه بر ســیره ایشــان بتوانند در عین بیماری به حیات ایمانیشــان ادامه
دهنـد .اشـــخـاص بیمار نیز به الگوی ایمان یا پدرِ ایمان نیاز دارند و اﻻهیات بیمارینگر
میتواند با تکیه بر این نمونهها چنین الگوهایی را عرضه کند.

نتيجه
در این مقاله در راهِ بازتولید »اﻻهیات بیمارینگر اسـﻼمی« کوشیدم تا بر اساس آنچه
از الگوی اﻻهیات بیمارینگر مسـیحی دانسـته یا کشف کردهام ،چشمانداز شخص بیمار
را اصــل قرار دهم و در صــدد اصــﻼحِ تفاســیری از ســنت اســﻼمی برآیم که به ظلم و
تبعیض علیه بیماران دامن میزند .در کنارِ دعوت به چنین بازنگریها و اصـــﻼحاتی در
اﻻهیات اسﻼمی ،کوشیدم اﻻهیاتی تازه ،آن گونه که شخص بیمار به آن نیاز دارد و آن را
میطلبد ،بازسـازی و بازتولید کنم .اﻻهیات بیمارینگرِ اسﻼمی ،قطعاً حول ارزشگذاری
دوگـانـه و نظـام ســـلســـلـه مراتبی میـان کمـال و نقص نمیچرخـد .باید دوگانه های
ارزشگذارانهٔ »سـﻼمتی و بیماری«» ،کمال و ضعف«» ،استقﻼل و وابستگی« را واساخت
و تکدوگانهٔ معتبرِ قرآنی را جایگزینش کرد» :تقوا و بیتقوایی« یا »تواضــع و اس ـتغنا« یا
»اهل هدی و اهل کبر« .در واقع ،همین دوگانهٔ »اهل نجات و اهل گمراهی« است که در
قرآن کریم به عنوان تنها منشـأ ارزش گذاری و تقسـیم فضـایل و رذایل در میان انسانها

معرفی میشود.
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نیز در تـاریخ ادیان و ســـیره انبیا و ائمه اطهار )ع( ،هر گونه تنوع جنســـی ،نژادی،
طبقاتی ،بدنی و ذهنی را شـــاهدیم .اذعان به این تنوعها و تکثرها پیشـــرفت بزرگی در
احقاق حقوق اشـخاصِ بیمار اسـت .فراتر از این تنوعها ،حضـور دســتهای از اشخاص
بیمار را در میان انسـانهای مقدس میبینیم .اینجا اســت که بدنِ ناکامل یا بدنِ غیرایدئال
یا بدنِ ســرکش با امر مقدس یکی میشــود و بیماری با تن و بدنِ شــخصِ مقدس گره
میخورد .اینجا اسـت که نگاه سـلسلهمراتبی ،تبعیض ،سرکوب و طرد اشخاصِ بیمار به
معنای واقعی کلمه به پایان میرسد.
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پورمحمدی ،نعیمه )» .(۱۳۹۳اﻻهیات شـبانی مسـیحی و پاسـخ به مسئله شر« ،در:
ش ،۳ص.۸۶-۶۷
پورمحمـدی ،نعیمـه )» .(۱۳۹۵یک دهه با اخﻼق پســـتمدرن معلولیت« ،در:
 ،ش ،۵ص.۲۱۸-۱۹۷
پورمحمدی ،نعیمه ) ۱۳۹۸الف(.
پورمحمدی ،نعیمه ) ۱۳۹۸ب(.

 ،قم :طه.
 ،قم :توانمندان.
 ،قم :طه.

پورمحمدی ،نعیمه ).(۱۳۹۹
حر عاملی ،محمد بن حسن ).(۱۳۸۹

بیروت :دار احیاء التراث العربی.

سـونتاگ ،سـوزان ).(۱۳۹۹

 ،ترجمه :احسان کیانیخواه ،تهران :حرفه نویسنده،

چاپ دوم.
صفیزاده ،خدیجه )بیتا(.

قم :دفتر فرهنگ معلولین.

عفتی ،قدرتاﷲ ).(۱۳۹۰

 ،قم :دفتر فرهنگ معلولین.

عفتی ،قدرتاﷲ )بیتا(.

قم :دفتر فرهنگ معلولین

فوکو ،میشل ).(۱۳۹۲

 ،ترجمه :نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،تهران :نی.

فوکو ،میشل ) ۱۳۹۸الف(.

 ،ترجمه :فاطمه ولیانی ،تهران :هرمس.

فوکو ،میشـل ) ۱۳۹۸ب(.
ماهی.

 ،ترجمه :فاطمه ولیانی ،تهران:

 / ١٧٤پژوهشهاي ادياني ،سال دهم ،شماره نوزدهم

 ،ترجمه :فاطمه ولیانی ،تهران :ماهی.

فوکو ،میشل ).(۱۴۰۰

 ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسﻼمی.

فیض کاشانی ).(۱۳۷۹-۱۳۷۳

فینبرگ ،جان )» .(۱۳۹۸مسئله دینی :فایدههای رنج« ،ترجمه :کوثر طاهری ،در:

 ،به سرپرستی:

نعیمه پورمحمدی ،قم :طه ،ص.۶۰۹-۵۸۹
کﻼرک ،کلی جیمز ).(۱۳۸۹

 ،ترجمه :نعیمه پورمحمدی و مهدی فرجی پاک ،تهران:

علمی و فرهنگی.
کلینی ،محمد بن یعقوب ).(۱۳۷۹

 ،تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسﻼمی.

گشـایش ،عبداﷲ هادی ).(۱۳۹۷
قم :توانمندان.
 ،بیروت :دار احیاء التراث

مجلســی ،محمد باقر ).(۱۳۶۰
العربی.
مطهری ،مرتضی ).(۱۳۷۷
نوری طبرسـی ،میرزا حسـین ).(۱۴۰۸

 ،تهران :صدرا.
 ،قم :مؤسسة آل البیت )ع(

ﻻحیاء التراث.
نوری ،محمد )بیتا الف(.
نوری ،محمد )بیتا ب(.

قم :دفتر فرهنگ معلولین
قم :دفتر فرهنگ معلولین.

) .(۱۳۸۳قم :انصاریان.
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