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گفتارشيپ

 راهكارهاي ارتقاي معنويت در جامعه پزشكي

 هاي قرآن مجيد براساس آموزه
 
 

 00/10/0410 :پذيرش مقاله    20/10/0410 :دريافت مقاله

 

 0011نيا در ششمين وبينار گروه علمي قرآن عترت و سالمت در سال  والمسلمين سيدعبداهلل فاطمي االسالم  برگرفته از بيانات حجت

هر كدام از مصاادي  اخاالز زشات در    »: كالمي به اين مضمون نگاشته است 03م عالمه مهدي نراقي در كتاب فاخر جامع السعادات جلد سوم، صفحه مرحو

كسي كاه   .ودش هاي ديگري مي ها باعث ارتكاب معصيت هر يک از معصيت. باشند باطن، مانند تكبر، عجب و بد بيني، كشتزار معصيت و نافرماني خداوند متعال مي

مدارج  يباعث ارتقا هاي ظاهري كه در آنها بايد حضور قلب داشته باشيم، عبادت. هاي ظاهري او هم ناقص خواهد بود درون خود را از اين آثار پاكسازي نكند، عبادت

ري مسائل اخالقي، مقدمه و بذر پاشيدن كشتزار معصيت انگا ساده« .شود سازي نكنيم، اين ارتقا مدارج حاصل نمي شوند و اگر ناقص باشند و باطن را پاك معنوي مي

 :كند مانند تكبر كه چند ركن دارد كه تا با هم جمع نشوند، تحق  پيدا نمي. اخالز مذومه گاهي قائل به شخص است و گاهي قائل به خود شخص نيست. است

 ؛(متكبر عليه)شود  مي كسي است كه نسبت به او تكبر 

  شخص متكبر؛ 

 مانند علم، ثروت، مقام دنيا( متكبر به)شود  عث تكبر ميعاملي كه با.  

اي نظير بد گماني، سوء ظن، دل شكستن و امثال  صفات رذيله. كند مي باطل صفاتي مانند تكبر و عجب، چنانچه قائم به خود شخص باشد، عبادات را

 .ها بايد از درون شروع شودعالج آن: فرمايد ها، آنقدر بزرگ و مخرب هستند كه مرحوم عالمه نراقي مي اين

 

 براي ارتقاي معنويت اي از اشارات قرآن و عترت گزيده
 و كناد،  ماي  صاعود  او ساوي  به پاكيزه سخنان خداست؛ براي عزّت تمام( كه چرا بخواهد خدا از بايد) است عزّت خواهان كه كسي» : 01 آيه فاطر مبارکه سوره

 ؛ (رسد نمي جايي به و) شود مي نابود آنان( افسادگرانه تالش و) مكر و آنهاست براي سختي عذاب كشند، مي بد ايه نقشه كه آنها و برد؛ مي باال را صالح عمل

از علماي بزرگ، اين آيه شريفه را به درستي  سه نفر در مرور تفاسير مختلف،. بخشد خداست كه به انسان عزت مي. تمام عزت متعل  به خداوند است

در قرآن كريم به گفتار نيكو، نيت نيكو،  طيب(. رضا الهيجي، غزالي در كتاب احياءالعلوم و عالمه بزرگ عالمه طباطبايي در الميزانعبدال)  اند تفسير كرده

باياد  . شود رود، يعني قبول نمي گويند باال نمي ، كنايه از قبول شدن است، وقتي نماز را ميبه سوي خدا باال بردن. كند اراده نيكو اعمال نيكو، صدز مي

ها همراه با نيت نيكو و صالح، عمل زيبا و صالح و پاكيزه باشد و دوام پيدا كند،  اگر تالش. كاري كنيم كه درون خود را از اخالز مذمومه پاك سازي كنيم

  .شوند كنند و موجب عاقبت بخيري مي دهند و آن را بلند مي اعمال صالح به كار انسان دوام مي. باال مي رود به سوي خدا

صدقه دادن كه بسيار نيكاو و ناوراني   . نمايد و مواظبت و نگهداري از آن، ساده نيست كلمه طيب، عمل خيري است كه انجام آن نوري را حاصل مي

ه اهل ايمان، عدالتي، حرف ناح  زدن، شنيدن سخنان ناروا دربار آبروي انساني را بردن، ناحقي كردن، بي .شود است، با ريا و منت گذاشتن، زايل و تباه مي

خدايا، اگر ماا را در ايان   » :فرمايند البالغه مي در شرف جنگ صفين، در نهج( ع)حضرت اميرالمؤمنين . برد از بين مي قضاوت ناح  كردن، انوار معنوي را

: خداوندد فرمدوده اسدت    22يه سوره مبارکه انعام آدر . «جنگيم، پيروز شديم، كمک فرماي تا ظلم نكنيم ترين افراد مي  داني با نااهل جنگ كه مي

 « .است و آنان هدايت يافتگانند( از عذاب)كسانى كه ايمان آورده و ايمانشان را به ستم و شرك نيالودند، آنانند كه برايشان ايمنى »

هاى شماسات و هادايت و    در سينه شفا براى آنچه  همانا از سوى پروردگارتان پند و اندرزى براى شما آمد كه مايه! اى مردم» :75سوره مبارکه مؤمن آيه 

هااي قارآن مجياد،     استفاده از آموزه. «قرآن، براى تمام امراض روحى و شبهات و افكار، شفا است»فرموده است ( ع)امام صادز . «رحمتى براى مؤمنان است

 .قرآن در شفابخشى به امراض روحى استتر از امراض جسمى هستند و هنر  شود، زيرا امراض روحى سخت موجب پاكى روح و قلب از آفات معنوي مي

السالم مشحون از اشارات و مفاهيم و راهكارهاي نيل به معنويت و ارتقاي آن در همه شرايط و  قرآن مجيد و روايات معتبر صادر شده از ناحيه معصومين عليهم

 . هاي سالمتي بيشتري به دنبال خواهد داشت  سالمت، آثار معنوي و ارمغان هاي استفاده از اين منابع ناب و زالل توسط تالشگران عرصه. براي عموم اهل ايمان است
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