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گفتارپيش

اشاراتقرآنیدربابعدالتوکاربردآنهادرسالمت
 
 *0االسالم محسن قرائتي حجت

 
 ريیس ستاد اقامه نماز نویسنده مسئول:*. 0

 

متعلال هسلتند،    خداونلد ري است و نسبت به همه موجودات و همه هستي از آن جهت که فعل   عدل در سراسر نظام آفرينش جا قرآن کريماز ديدگاه 

آفرينش انسان نیلز از تجلیلات   . «بالعدل قامت السموات و االرض، همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست»در حديث نبوي آمده است . جريان دارد

خداوند عادل است و اشلر  مللوقلات   . عدالت الهي است و درتمام شئون خلقت از موزوني جمیع اعضا و جوارح تا هدفمندي هر سلول بدن،تسري دارد

ه نبوت و هد  غائي تمام انبیاي الهي، عدالت واقعي در سايه قانون و رهبري الهي تحقق يافتني است و فلسف. خود را به عدل و انصا  دعوت فرموده است

در رفتار،گفتار، نظام اقتصادي جامعه و از جمله در سالمت و نظام سلالمت و در  . در فرهنگ قرآني عدالت در تمام ابعاد مطلوب است. ايجاد عدالت است

شود، انشلااا  رلرار راه و    ن صديق و با ايمان تقديم ميگزارا با تام  در آيات الهي، مصاديقي از عدالت در سالمت انتلاب و به خدمت. خدمت به جامعه

 مشع  همیشه فروزان مسیر سعادت و تعالي همگان باشد:

 ؛هاي سالمت، عدالت را پیشه کنید و در حد توان و امكان مراعات کنید در مسئولیت .0

احسان از سنن سنیه الهي است کله  . و جوانمردي استها و خدمات سالمت، مصداق گذشت  احسان استو احسان در مراقبت مرتبه باالتر از عدالت، .2

خاصله   رحمت واسعه الهي نثلار خیلرين گمنلام،   . با گ  واژه خیرين سالمت شكوفا شده است مصاديق آن بسیار است و در فرهنگ اسالمي جامعه،

 ؛کنند ان ياري ميبینوايان و دردمندان گرفتار و مضطر را با همه توان و امك پزشكان و متلصصاني که سلاوتمندانه،

هلاي   در انجام عادالنه وظايف،حق مطلب را ادا و از انجلام همله نیازمنلدي   ، «پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید، وَ أَوْفُوا الْكَیْ َ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ» .3

 ؛تر از حق مردم باشد اي،فروگذار نكنید،مبادا ترازوي اعمال سبک مردم،طبق وظايف حرفه

گفتارتان با مردم )خاصه بیماران( عادالنه باشد، نوبلت و اولويلت را رعايلت و از    . «گويید عدالت را رعايت کنید و هرگاه سلن مى، ذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواوَإِ» .0

 تبعیض، تملق اجتناب کنید؛

ايلد    (؛ اى کسانى که ايملان آورده سوره مبارکه نساا 031آيه أَنْفُسِكُمْأَوِالْوَالِدَيْنِوَالْأَقْرَبِینَ )ٰعَلَى يَا أَي ُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَُّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَااَ لِلَُّهِ وَلَوْ» .1

اي، در مقام قضلاوت و   در وظايف حرفه. «خودتان يا والدين و بستگان باشد عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرره به ضرر  همواره برپا دارنده

 ؛ظاير آن، عاليق به والدين و نزديكان، شمارا از عدالت و گفتن حق و عم  کردن به حق و حقیقت منحر  نكندشهادت، و ن

کند که اگردر مورد يا مواردي بیماري را تشلیص نداديد، يا در محدوده تلصصتان نبود، يا همكارتان از شما بهتر و  عدالت و اخالق طبابت اقتضا مي .6

 ؛ت با بیمار/بیماران در میان گذاريد، وجهي دريافت نكنید و به درستي را راهنمايي کنیدتر بود، با شهام با تجربه

؛ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ»خداوند در سوره مبارکه بقره فرموده است : . با احسان و عدالت، اخالص و ايمان، کارهايتان را رنگ الهي دهید .7

بهترين رنگ آن است که صفا و بقا داشلته و رشلم   . «کنیم میزى الهى و کیست بهتر از خدا در نگارگرى؟ و ما تنها او را عبادت مىآ )اين است( رنگ

شوند، قبیله، نژاد و  ها پاك مى ى رنگ همه. همرنگ با فطرت و منطق بوده، مشترى آن خدا، و بهاى آن بهشت باشد. را به خود جلب کند اولیاى خدا

 الهى يعنى اخالص وايمان است؛  بدى و باقى است همان رنگ و صبغهروند، ولى آنچه ا يا زود از بین مى نسب، دير

الشعاع عدالت باشد،  ها و تشنجات،احساسات تحت اي مانند طبابت و پرستاري، به عدل رفتار کنیم، در بحران در شرايط سلت در انجام وظايف حرفه .8

اعْدِلُواه وَأَقْرَب لِلتَُّقْوَى؛ ۚأَلَُّاتَعْدِلُواٰيَجْرِمَنَُّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى واَل»سوره مبارکه مائده فرموده است:  8داند، خداوند در آيه  باور کنیم که خدا عملكرد ما را مى

 . «تر است به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزديک. عدالتى وادار نكند هرگز دشمنى با قومى، شما را به بى

السالم  امام علي علیه. يابد تر و مؤثرتر تحقق مي اي آسان شود و اهدا  حرفه اي مي شیوه عدالت موجب انس و الفت و تلطیف فضاي حرفه پايبندي به .9

 .«العدل مالو ؛ عدالت دلپذير و عام  الفت است»اند:  فرموده

هاي ملردم و بله عبلارتي اصلالح      ها و ناهنجاري طبیبان و ساير کارگزاران سالمت با تمسک به قرآن و اتلاذ رويكرد عادالنه در اصالح رفتارها، عادت .01

. «... ه دادگلرى برخیزنلد  تا ملردم بل  ...  ؛... لِیَقُومَ النَُّاس  بِالْقِسْطِ... »سبک زندگي آنان و هدايت آن به سمت و سوي اسالمي و قرآني، تالش نمايند ؛ 
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 اشارات قرآني در باب عدالت و کاربرد آنها در سالمتگفتار:  پیش

 031/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي دوم، شماره 0011دوره پنجم، تابستان 

 گذاري و رفتار نیكو، رفتار قرآني و الهي، مردم و مراجعان و بیماران را ارشاد فرمايید؛  با وقت. سلن شما گاهي تأثیرش بیشتر است

گويند، )سوره  مىبر خال  ديگر قدرتمندان که هر کجا احساس يكتايى و نداشتن رقیب و شريک کنند، زور . عدل الهى، در کنار توحید مطرح است .00

 (؛08مبارکه آل عمران، آيه 

تمام رفتار و کردار انسان در دنیا تحت نظارت گروهى شاهد و گواه قرار دارد زيرا شرط . اي در همه احوال ضروري است مراقبت بر رفتار عادالنه حرفه .02

 . (69الْحَقُِّ وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ؛ سوره مبارکه زمر آيه گواهى دادن در قیامت، حضور و نظارت بر اعمال در دنیا است )وَقُضِيَ بَیْنَه مْ بِ

. دعوت و هدايت مردم به رعايت آداب سالمت و تبعیت از دستورات بهداشتي، بايد بلا رفتلار پزشلكان و سلاير کلارگزاران سلالمت هماهنلگ باشلد         .03

کنند و به حقُّ، دادگرى  قُِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ؛ گروهى مردم را به حقُّ راهنمايى مىيَهْد ونَ بِالْحَ». کنندگان، خود بايد مالزم و معتقد و پیرو حقُّ باشند هدايت

 ؛«069سوره مبارکه اعرا ، آيه . کنند مى

عنوان شاهد يا کارشناس يا داور(، عدالت را رعايت کنید و از هواي نفس پیروي نكنید، بناحق جانبداري نكنید ه اي )ب در مقام شهادت و قضاوت حرفه .00

عدالت باشلید و بلراى خلدا گلواهى       ايد  همواره بر پا دارنده اى کسانى که ايمان آورده»خداوند در قرآن مجید فرموده است: . هدار عدالت باشیدو نگ

پس پیرو . اگر )يكى از طرفین دعوا( ثروتمند يا فقیر باشد، پس خداوند به آنان سزاوارتر است. دهید، گرره به ضرر خودتان يا والدين و بستگان باشد

و اگر زبان بپیچانید )و به ناحق گواهى دهید( يا )از گواهى دادن به حقُّ( اعراض کنید، پس )بدانید . هواى نفس نباشید تا بتوانید به عدالت رفتار کنید

 ؛«کنید آگاه است که( خداوند به آنچه مى

را  دقیقه با رفتار نیكو او 1اگر جواني به هر دلی  نزد شما آمد  ر است،عزيزان پزشک و کادر درمان گاهي سلن شما در نزد بیمار تأثیرش از من بیشت

اگر خلال   . داشته باشد تواند اثر پذيري بااليي درست است که تشلیص بیماري و درمان بیماران کار پزشک است، ولي کالم شما هم مي. ارشاد فرمايید

 .دهد ناسب پاسخ مياگر مسیر خال  نرويد، سلن شما اثرپذير و در جاي م نگويید،

اگر جواني شلبهه دينلي   . اطباي عزيز، با يک برخورد مناسب بیمار را درمان کنید او را به قرآن و دعا مانوس کنید راه ارتباط با خدا را به او بیاموزيد

شناس  البالغه وص  شويد، شماره و آدرس اسالم نهجبه قرآن و . پاك کند ها داشت يا او را ارشاد کنید يا با يک عالم او را مرتبط کنید تا ذهن او را از شبهه

 . را داشته باشید

را توجیله نكنیلد، وللي نبايلد      کارهاي نادرسلت . مند از امور هستند ها باشید، افرادي هستند که گله شايعه در فضاي مجازي زياد است مراقب بحث

 . ، تكريم عبادت استايم، توجیه حماقت است، تضعیف جنايت است داده تضعیف کرد ما صدها شهید

دهم يلا بلال را دور    دهم يا مشابه آن را مي کنم،يا همان را مي اگر دستي به نیت دعا باالرود من کسي را محروم نمي فرمايد: حديث داريم خداوند مي

 . دهم دهم، يا قیامت به او بهترش را مي کنم، يا به نسلش مي مي

به او تدبیر، اگر مغرضانه انجام داد با نیتي طراحي شده به خودش برگردان، اگر خلادم بلود زحملاتش را    پروردگارا اگر کسي ناشیانه کاري انجام داد 

هاي ملا   اي بهتر از گذشته، حسن عاقبت،توبه آينده. آفت ذخیره آخرتش قرار ده، رزقي حالل، نیتي خالص، عزت دو دنیا، حسن عاقبت، به ما عطا فرما بي

را از ما شاد و خشنود بفرما، روح شهدا را از  ا  تعالي فرجه الشريف احتي ما قرار بده و از االن تا ابد، قلب حضرت مهدي عج قبول، مرگ ما را اولین روز ر

 . توشه ما قرار بده، ما راضي بگردان، ما را آني به خود وامگذار، ايمان کام ، بدني سالم، عق  قوي، علم مفید، علم با برکت

 . بیان شد، ما خیلي از عدالت بدوريم، خداوند همه ما را هدايت فرمايد اي از عدالت در اين کالم مظهر عدالت بود،گوشهالسالم  حضرت علي علیه
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