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اخالق اسالمی عامل ریشهای و ضرورت اجرای طرح تحول سالمت اجتماعی-معنوی
محمد شاهدی

1

چکیده
اصلی ترین مشکل جامعه ما ضعف اخالق اسالمی است .ضرورت دارد قبل از هر اقدام دیگر شروع به اصالح با همه توان و با همه قوا
و با همه روش های ممکن بکنیم .اگر غفلت کنیم جامعه اسالمی ایران در خطر جدی است و آینده ای نامطلوب در انتظار جامعه
است .درست است که هنوز افراد ایثارگر و با اخالق اسالمی با درصد نه غالب در جامعه وجود دارد ولی درصد زیادی از آنها که در
اجرا مشغولند و قرار است این جامعه را اد اره کنند از تیپ افرادی هستند که منافع شخصی و گروهی را بر منافع اجتماعی ارجح
می دانند و در خیلی از امور به گونه ای عمل می کنند که منافع خودشان و گروهشان در اولویت تصمیمگیریهاست .حتی کسانی
که دغدغه خاطرشان اسالم و نظام است آگاهانه و یا ناآگاهانه با اعمالشا ن ،به اسالم و نظام ضرر میزنند .این روند ،برشاخ نشستن و
بن بریدن در جامعه ما معمول است .مگر متخصصان کشور نمی دانستند که اگر بنا به منافع افرادی و شرکتهایی و گروههایی
نباشد با زدن سدهای زیاد و جلوگیری از رسیدن آب به دریاچه ارومیه خشک میشود؟ اگر بگویند که نمیدانستیم دروغ میگویند
که ریشه آن در اخالق اسالمی -اجتماعی است .و اکنون که نتیجه محتوم کارشان را دریافت کرده اند ،نشستهاند و یا اشتباهشان را
توجیه و یا فرافکنی میکنند .مگر نمی شد قبل از ساخت سد گوتوند به این مشکل پی برد که آگر آب در تماس با الیههای نمکی
ارتباط برقرار کند شور میشود؟ چرا بعد از خرجهای زیاد باید به این مشکل برخوریم که آبهای شیرین را تبدیل به دریاچه بزرگ
آب شور کنیم که هزینه گزافی برای رفع مشکلی کنیم که خود با ندانم کاری ایجاد کردهایم؟ مگر نمیدانیم که بخش مهمی از
مرگ و میرها مربوط ب ه آلودگی هوای تهران است ،و مگر نمی دانیم که بخش مهمی از آلودگی خطرناک هوا مربوط به ذرات
کوچکتر از  2.5میکرومتر است که از اگزز موتورسیکلتها و اتومبیلها خارج می شود ،چقدر حاضر شدهایم برای سالمت جامعه از
منافع خود بگذریم و در جهت برقی کردن و هیبرید کردن اتومبیل ها حرکت کنیم؟ اگر بگوییم که نمی توانیم حداقل با مهندسی
معکوس به تکنولوژی مناسب این نوع وسیله ها برسیم ،دروغ می گوییم که از ضعف اخالق جامعه است .و اگر بگوئیم با این تغییر
اشتغال در کشور کم میشود ،تولید اتومبیل هیبرید اشتغال را کم نمیکند بلکه افزایش خواهد داد .واگر منافع عدهای باعث می -
شود که در جهت حل آن حرکت نکنیم چون در تصمیمگیریها منافع گروهی و عدهای خاص بر سالمت جامعه بزرگ شهر تهران و
برخی شهرهای بزرگ دیگر ارجح است ،و این نشانه ضعف اخالق اسالمی جامعه است .مگر نمیشود ضوابط و قوانینی تصویب کرد
و به اجرای جدی گذاشت که سیستم اداری کشور سالمسازی و کاراتر شود؟ می شود .البته اگر این احساس به وجود نیاید که اگر
بخواهیم بر مدار اخالق اسالمی و قانون عمل کنیم شرایط به منافع غیرشرعی عدهای تغییر خواهد کرد .چرا تصمیم به سالمسازی
نمیگیریم چون به این اخالق غیر اسالمی عادت کردهایم .مطمئناً اگر با برنامه و اقدامات سالم به طرف سالمسازی سیستم اداری
برویم مردم کشور راضی خواهند شد و خداوند هم راضی خواهد شد .مگر نمیدانیم که برای سالم ماندن انسانهای جامعه غذای

 .1عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران و عضو اندیشکده آب ،محیط زیست ،امنیت غذائی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
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سالم و تغذیه صحیح اثر بسیار مشخص خواهد داشت .چرا اکثر بودجههای طرح تحول سالمت در جهتی دیگر هزینه میشود؟ آیا
نمی دانیم؟ و یا ضعف اخالق اجتماعی موجب توجه به منافع گروهی و باعث ضرر به منافع اجتماعی میشود .مگر نمیشود با
گماردن افراد سالمتر و نظارت و کنترل کافی جلو سو استفادهها ،اختالسها و رانتخواریها و تقلبات در امور مختلف را گرفت؟ آیا
ترجیح دادن مصلحت عدهای برکل جامعه موجب عدم کنترلها نمیشود؟ آیا اگر جلو دزدیهای کوچک را بگیریم شرایط برای
رشد آنها و بانک دزد شدن و دزد میلیاردی شدن گرفته نمی شود؟ دست به هر مشکلی بزنید سر از عدم اخالق اسالمی در میآورد
و اگر همه عالم دهر باشند ،سیاستها درست باشد ،برنامه ها صحیح باشد ،حرفها و مطالب طرح شده در جلسات و خطابه ها و
سمینارها و کنفرانسها و همایش های دیگر علمی و خوب باشد و اگر همه قوانین و ضوابط بر مدار شرع و اخالق باشد ولی افرادی
که باید اجرا کنند اخالق اسالمی و یا سالمت جتماعی  -معنوی نداشته باشند در عمل مشکالت زیادی خواهیم داشت .در شرایط
فعلی هم سیاستها و هم برنامه ها و هم مصوبات تا حدودی دستخوش این عدم سالمت اجتماعی – معنوی است و اگر در جاهایی
این بخش از امور ،صحیح تدوین شود در عمل منافع افراد و گروهها اجازه نخواه د داد که به نفع جامعه عمل شود .یا اجرا نخواهند
کرد و یا هرگونه که به نفعشان است اجرا می کنند .ضرورت دارد اخالق اسالمی را بر اساس دین مبین اسالم یعنی قرآن و سنت
حسنه پیامبر و علی و نهج البالغه بدون توجیهات در جهت منافع فردی وگروهی ،تعریف کنیم و برای ترویج آن در جامعه و به ویژه
جامعه دست اندرکار اداره کشور ،بکوشیم .ما در جنگ با طاغوتیان و طاغیان پیروز شدیم ولی از جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس
خویش غافل ماندیم و نتیجه آن شد که طاغوتیان به نحوی موفق شدند لشکر بیافرینند و بعید نیست که به زودی بر ما غالب
شوند .بدیهی است ،اساس باید معیارهای اسالمی و قرآن و سیره پیامبر و عل ی باشد و نه سیره هرکس که مدعی اسالمشناسی
است .و البته یکی از معیارهای اسالم علم و عقل است و نه خرافات و این اشتباه است که بیندیشند که خداوند کارها را بر مدارهای
غیر علمی برپا کرده است .عدم رعایت این معیارها ما را گرفتار تعصبات و خواسته ها و کج فهمیهای زیادی خواهد کرد.
کلید واژگان :اخالق اسالمی ،جهاد اکبر ،سالمت اجتماعی -معنوی ،سعادتمندی

مقدمه
اصلی ترین مشکل جامعه ما ضعف در سالمت اجتماعی -معنوی است .ضرورت دارد قبل از هر اقدام دیگر شروع به اصالح
این بخش از سالمت با همه توان و با همه قوا و با همه روشهای ممکن شود .اگر غفلت شود جامعه اسالمی ایران در
جهت پیشرفت جدی حرکت نخواهد کرد و آینده خوبی را نمی توان برای جامعه متصور بود .باید بپذیریم که سفارش
پیامبر بزرگ اسالم را که بعد از جنگ به لشکریان فرمود جهاد اصغر کردید و هم اکنون زمان جهاد اکبر است را فراموش
کردیم ("مر حبا بقوم قضوا الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر"؛ (آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را انجام داده
اند و جهاد بزرگتر باقی مانده است( (وسائل الشیعه ،جلد  ،11صفحه  .)122گفتند یا رسول ا هلل! جهاد بزرگتر چیست؟
فرمود :جهاد النفس .یعنی اسالم من دو جهاد می خواهد :هم در جبهه بیرون؛ جهاد با انسان های طاغی و متمرد ،و هم
جهاد با نفس؛ یکی به تنهایی کافی نیست .همه مشکل ما فاصله گرفتن از اساس و اصولی است که نخواسته ایم به آن
بهای کافی بدهیم.
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رهبر معظم انقالب در اجرای بند یک اصل  110قانون اساسی سیاست های کلی سالمت را که پس از نظر خواهی از
مجمع تشخیص مصلحت نظام ت دوین شده است ابالغ کردند که خالصه آن عبارت است از:
ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی ،درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی  -اسالمی و
نهادینه سازی آن در جامعه.
ارتقای نظام انتخاب ،ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی
متناسب با ارزش های اسالمی ،اخالق پزشکی و آداب حرفهای.
آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبت های سالمت برای
رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه
در هر سه بند این سیاست ها ،بر اصول و ارزشهای انسانی  -اسالمی و رشد سالمت معنوی و اخالق اسالمی درجامعه
تأ کید شده است .همچنین بر ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیطهای دانشگاهی
متناسب با ارزش های اسالمی و اخالقی تاکید شده است و نیز آگاهسازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی و
مراقبت های سالمت برای رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه تاکید شده است.
چقدر به این سیاستهای ارزشمند ریشهای و سازنده جامعه توجه شده است؟ چرا راهکارهای اجرایی این رشد سالمت به
مفهوم کامل آن تدوین نشده است تا ابالغ گردد و به اجرا بنشیند؟ مبادا که فکر کنیم امکانپذیر نیست؟ امکانپذیر نبودن
آن از ضعفهای ذهنی ماست که باعث می شود دست به اقدامات الزم برای اجرایی شدن این قبیل سیاست ها نزنیم و
راحت بگوئیم نمی شود .آیا با طرح کلمه نمی شود مسئولیت اجتماعی از دوش ما ساقط می شود؟ مشکل ما اینجاست که
برای ارت قای اخالق اجتماعی از توصیه ها فراتر نرفتهایم و حتی برای اجرایی شدن آن راهکارهایی برای مدارس و
دانشگاه ها و چگونگی ترویج در جامعه ارائه نکردهایم.
درست است که هنوز افراد ایثارگر و با اخالق اسالمی با درصد نه غالب در جامعه وجود دارد ولی اکثر آنها که در اجرا
مشغول هستند و قرار است این جامعه را اداره کنند از تیپ افرادی هستند که از جهاد اکبر به دورند و منافع شخصی و
گروهی را بر منافع اجتماعی ارجح میدانند و در خیلی از امور به گونه ای عمل میکنند که منافع خودشان و گروهشان
در اولویت تصمیمگیری هاست .حتی کسانی که دغدغه خاطرشان اسالم و نظام است بر خالف بیانشان و شاید اعتقادشان،
با اعمالشان ،به نفع اسالم و نظام عمل نمیکنند .این روند ،در جامعه ما معمول است که به منافع خود و خواستههای
روزمره بدون توجه به کار کارشناسی و آیندهنگری ،بهای بیشتری نسبت به منافع جامعه و آینده داده شود.
مگر متخصصان کشور نمیدانستند که اگر بنا به منافع افرادی و شرکتهایی و گروههایی نباشد با زدن سدهای زیاد و
جلوگیری از رسیدن آب به دریاچه ارومیه خشک می شود؟ اگر بگویند که نمیدانستیم دروغ میگویند که ریشه آن در
اخالق اسالمی -اجتماعی است .و اکنون که نتیجه محتوم کارشان را دریافت کرده اند ،سعی میکنند که به صورتهای
مختلف کارهای اشتباه گذشته را توجیه کرده و یا فرافکنی کنند.
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مگر نمیدانیم که بخش مهمی از مرگ و میرها مربوط به آلودگی هوای تهران است ،و مگر نمیدانیم که بخش مهمی از
آلودگی خطرناک هوا مربوط به ذرات کوچکتر از  2.5میکرومتر است که از اگزز موتورسیکلتها و اتومبیلها خارج می
شود ،چقدر حاضر شده ایم برای سالمت جامعه از منافع خود بگذریم و در جهت برقی کردن و یا هیبرید کردن اتومبیلها
حرکت کنیم؟ اگر بگوییم که نمی توانیم حداقل با مهندسی معکوس به تکنولوژی مناسب این نوع وسیلهها برسیم ،دروغ
می گوییم که از ضعف اخالق جامعه است .واگر منافع عدهای باعث می شود که در جهت حل آن حرکت نکنیم چون در
تصمیمگیری ها منافع گروهی و عده ای بر سالمت جامعه  15میلیونی شهر تهران ارجح است ،نشانه ضعف اخالق اسالمی
تصمیم گیران است.
مگر نمی شود ضوابط و قوانینی تصویب کرد و به اجرای جدی گذاشت که سیستم اداری کشور سالم سازی و کاراتر
شود؟ میشود .البته اگر این احساس به وجود نیاید که اگر بخواهیم بر مدار اخالق اسالمی و قانون عمل کنیم به ضرر
منافع غیرشرعی عده ای خواهد شد .چرا تصمیم به سالم سازی نمی گیریم چون به این اخالق غیر اسالمی عادت کرده -
ایم .مطمئنا اگر با برنامه و اقدام ات سالم به طرف سالم سازی سیستم اداری برویم مردم کشور راضی خواهند شد و
خداوند هم راضی خواهد بود.
مگر نمی دانیم که برای سالم ماندن انسان های جامعه غذای سالم و تغذیه صحیح اثر بسیار مشخص خواهد داشت .چرا
اکثر بودجه های طرح تحول سالمت در جهتی دیگر هزینه میشود؟ آیا نمیدانیم؟ و یا ضعف اخالق اجتماعی موجب می -
شود به منافع گروهی بهای بیشتری داده شود و باعث ضرر به منافع اجتماعی گردد.
بخش مهمی از امور مهم مواد غذایی کشور دستخوش منافع افراد و گروههایی است ،هم از نظر عدم ترغیب مردم به مواد
غذایی سالم و تغذیه صحیح و هم عدم سالمت برخی از محصوالت غذایی کشور .شاهد مشکالتی هم در تولید و هم در
فراوری و نگهداری مواد غذایی هستیم که موجب ناسالم شدن برخی از مواد غذایی می گردد که خود دلیل عدم توجه
کافی به سالمت مردم است.
مگر نمی شود با گماردن افراد سالم تر و نظارت و کنترل کافی جلو سوء استفاده ها ،اختالس ها و رانت خواریها و تقلبات
در امور مختلف را گرفت؟ آیا ترجیح دادن مصلحت عده ای برکل جامعه موجب عدم کنترلها نمیشود؟ آیا اگر جلو تخم
مرغ دز دها را بگیریم شرایط برای رشد آنها و بانک دزد شدن و دزد میلیاردی شدن گرفته نمیشود؟
دست به هر مشکلی بزنید سر از عدم اخالق اسالمی در میآورد و اگر همه عالم دهر باشند ،سیاست ها درست باشد،
برنامه ها صحیح باشد ،حرفها و مطالب طرح شده در جلسات و خطابه ها و سمینارها و کنفرانسها و همایشهای دیگر
علمی و خوب باشد و اگر همه قوانین و ضوابط بر مدار ش رع و اخالق باشد ولی افرادی که باید اجرا کنند اخالق اسالمی و
یا سالمت جتماعی  -معنوی نداشته باشند در عمل مشکالت زیادی خواهیم داشت .در شرایط فعلی هم سیاستها و هم
برنامه ها و هم مصوبات تا حدودی دستخوش این عدم سالمت اجتماعی – معنوی است و اگر در جاهایی این بخش از
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امور صحیح تدوین شود در عمل منافع افراد و گروهها اجازه نخواهند داد که به نفع جامعه عمل شود .یا اجرا نخواهند
کرد و یا هرگونه که به نفعشان است اجرا میکنند.
ضرورت دارد اخالق اسالمی را بر اساس دین مبین اسالم یعنی قرآن ،و سنت حسنه پیامبر و علی ع و نهج البالغه بدون
توجیهات در جهت منافع فردی وگروهی تعریف کنیم و برای ترویج آن در جامعه و به ویژه جامعه دستاندرکار اداره
کشور ،بکوشیم .بدیهی است ،اساس باید معیارهای اسالمی باشد که یکی از معیارها علم و عقل است و گرفتار خرافات و
این اشتباه شدن که خداوند کارها را بر مدار غیر علمی جلو می برد جز گمراهی و عقب ماندن ،نتیجه دیگری نخواهد
داشت.
تعریف اخالق اسالمی
قولو ال اله اال اهلل تفلحو
یعنی فقط خدای واحد را پرستش کنید و نه اله های دیگر و به عبارتی دیگر ،مال و قدرت و ریاست و الههای دیگر رامسبب شخصیت و ارزش های انسانی خود قرار ندهید و روشن تر اینکه نفستان اله اتان نشود و ارزش ها را فدای این اله
نکنید.
 انسان مسلمان باید اخالق خدایی داشته باشد(تخلقوا بأخالق اهلل) «اخالق اهلل» جمیع صفات ربوبی و اخالقی می باشد .مانند علم ،برّ و نیکی ،احسان ،لطف ،خیر ،رحمت و ...که عبد باتوجه به صفات رب خویش ،آن ها را در خود ایجاد نماید.
 شعار مسلمانان هنگام مالقات و خداحافظی با هم «سالم» است که بیانگر آن است که سالم کننده و سالم شونده ازاندیشه سالم و شعور باالیی برخوردارند ،زیرا به یکدیگر اعالم میکنند که مظهر دوستی و سالمتی هستند.
 اخالق اسالمی یعنی ایمان داشتن به خدای واحد و گرفتار اله ها نشدن ،یعنی دارای زندگی هدفدار  ،پای بندی بهخوبیها و دوری از بدیها ،یعنی توجه داشتن به بایدها و احتراز از نبایدها ،یعنی تعاون ،و داشتن حسن ظن و توجه بیشتر
به مسائل اجتماعی  -معنوی.
 اخالق اسالمی یعنی فخر نفروختن و حقوق دیکران را رعایت کردن .یعنی آفریده های خدا را برای خود خواهی خودنیازردن و از زندگی ساقط نکردن.
 اخالق اسالمی یعنی دوستی ،مردمداری ،در محیط طبیعی زیستن و تخریب نکردن آفریده های خدا اعم از گیاه وحیوان و حتی جماد ،بدون توجه به خدای خالق آن ،مگر اینکه در جهت سعادت واقعی جامعه انسانی باشد .یعنی تمیز
بودن و تمیزی و پاکی را برهمه امور زندگی حاکم کردن ،بر جسم خویش ک ه نعمت خداوندی است ظلم نکردن و بر ضرر
آن عمل نکردن.
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 داشتن اخالق انسانی و اجتماعی یعنی ،اثر گذار بر سالمت جامعه ،شامل توان کنترل هوای نفس و نداشتن تکبر،حسد ،کینه توزی و بدخواهی ،غفلت و پیروی از هوای نفس ،و منافع اجتماعی را فدای منافع شخصی و گروهی نکردن.
یعنی پرهیز از بیماریهای معنوی و از جمله عدم رعایت حقوق دیگران ،دروغ ،ریا و ربا.
 اخالق اسالمی یعنی به عقل و علم بها دادن و غیرعقالنی و غیرعلمی عمل نکردن .اخالق اسالمی یعنی همه را برایخود نخواستن و جامعه را و آیندگان را در استفاده عادالنه از موهبات الهی شریک دانستن و بنابراین آینده نگری عقالئی
داشتن.
 اما آیا جامعه ما متخلق به اخالق اسالمی است؟ چرا؟ آِیا اگر افراد یک جامعه و به خصوص آنها که در تصمیم گیری -های اجتماعی اثرگذار هستند متعهد به اخالق اسالمی و به عبارت دیگر سالمت اجتماعی  -معنوی نباشند می شود انتظار
داشت که در امور مختلف درست عمل کنند و به منافع اجتماعی بها دهند و انگیزه های خودمحوری و خودبرتر بینی آنان
غالب نشود؟ جواب این سئوال جز خیر نیست؟
 شروع به تحول در اخالق اسالمی جامعه و به عبارت دیگر درمان عدم سالمت اجتماعی معنوی برای رسیدن به یکجامعه پیشرفته اسالمی از اوجب واجبات است و اگر به این مهم توجه نشود نه تنها به فلسفه عبادات ،بی توجه هستیم
بلکه اهداف دین مبین اسالم را هم خوب نشناخته ایم و راه و رسم اسالم را در حجاب ظاهری ،نماز و روزه و حج صوری
می دانیم (و ویل للمصلین الذینهم فی صالتهم ساهون والذینهم یرائون و یمنعون الماعون)  .شعار را برشعور حاکم میکنیم
و اصل و اساس معیوب را با عبادات ناخالص ،بزک می نمائیم و نعوذ باهلل ،با ضعف اندیشه خودمان ،بر سر خدا کاله می -
گذاریم.
بیان ارتباط مقاله با الگوی پیشرفت
به اعتقاد اینجانب اصلی ترین عامل اصالح یک جامعه اصالح اخالق اجتماعی معنوی به عنوان یکی از ابعاد سالمت انسان
است .در صورتیکه به این مهم بها داده نشود و ارزشهای اسالمی ایرانی در جامعه درست ترویج نشود جامعه به سوی فالح
و رستگاری سوق پیدا نمی کند .اهمیت آن از معیارهای اقتصادی که مورد توجه است ،بیشتر است .بعد از انقالب ها
استکبار جوامع را به نحوی گرفتار می کند که نتوانند در جهت ارتقای فرهنگ انقالب سرمایه گذاری کافی کرده و برای
جامعه ایده آل خود که با فرهنگهای غربی و به ویژه فرهنگ سرمایه داری هماهنگ نیست برنامه ریزی کنند و به سوی
جامعه ای سعادتمند حرکت کنند .این فرهنگ در حدی در جوامع رسوخ می کند که همه ارزشها با پول و ثروت
سنجیده می شود .مثال می گویند علمی ارزشمند است که ثروت بیافریند!؟ اگرچه ثروت مایه خوبی برای رفتن به سوی
جامعه دارای رفاه اجتماعی است ولی هدف غایی علم نباید ثروت باشد .متاسفانه به فرهنگ اسالمی ایرانی اصیل در کشور
بهای کافی داده نشده است و اصلی ترین ریشه مشکالت ما در شرایط فعلی همین مورد است .این اصل که دراسالم به آن
بهای زیادی داده شده است در الگو باید مورد توجه بیشتر باشد .و نباید الگو تحت نظر شرایط روز به فرهنگ نابسامان
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فعلی و مشکالتی که ایجاد کرده است بهای کافی ندهد .در این مقاله به سالمت اجتماعی  -معنوی به عنوان ریشه ای
ترین معیار برای جامعه اسالمی ایرانی پرداخته است.
نوآوری مقاله
ضرورت اصالح سالمت اجتماعی – معنوی به عنوان یکی از اصلی ترین معیارهای الگوی اسالمی  -ایرانی است" و ارائه
راهکارهای رفتن به سوی جامعه با فرهنگ اسلمی _ ایرانی است که یکی از تفاوتهای انقالب ما با انقالبهای جوامع دیگر
است .برخی اعتقاد دارند که فرهنگ نابسامان کشور در حال تخریب جامعه است ولی در اینکه چه باید کرد؟ یا کاری در
این جهت نمی توان کرد؟ مانده اند .در این مقاله ادعا شده است کاری می توان کرد و راهکارها برای آن ارائه شده است
چه باید کرد؟ (پیشنهادات)
مهم ترین سئوالی که پیش می آید اینکه میدانیم اخالق اجتماعی معنوی یکی از مشکالت جامعه است و اگر اصالح نشود
جامعه در جهت پیشرفت پیش نخواهد رفت .ولی راهکار چیست؟
 در هرجامعه ای حتی اگر افراد جامعه به مکتب خاصی هم اعتقاد نداشته باشند این اصل برای همه پذیرفتنی است کهافراد جامعه نباید از ضوابطی که برای اصالح جامعه در جهت سالمت است تخلف کنند .و اکثر افراد به یک جامعه انسانی
سالم و بدون بدی ها و ارزش های اجتماعی منفی اعتقاد دارند .مثال هایی از کشورهایی وجود دارد که علیرغم اینکه
پایبندی جدی به مکتب خاصی ندارند رفتار اجتماعی سالم و توجه به منافع جمع و خود محور و خودخواه و خود برتر
بین نبودن و منافع جامعه را فدای منافع خود نکردن را پذیرفتهاند.
 دلیل اینکه شرایط نامطوب ایجاد شده است عدم توجه مسئولین به ارزشهای اجتماعی و بی ارزش شدن آنها است.ضد ارزشها جای ارزش های اجتماعی را گرفته است .برای شروع اصالح اخالق اجتماعی  -معنوی میتوان از روشهای
زیر استفاده کرد:
 - 1ارزش های مثبت اجتماعی را جدی گرفته و به آن بهای کافی داد و مشخص باشد که افرادی که که این
ارزش ها را رعایت میکنند در جامعه جایگاه فرهنگی اخالقی بهتری دارند.
 - 2ارزشها ی منفی را چنان تقبیح کنیم که کمکم افرادی که به آن عادت کردهاند احساس کنند کار زشت و
پستی در جامعه انجام میدهند و روز به روز جایگاه اجتماعی پائین تری پیدا کرده و از نظر فرهنگی ضعیف
قلمداد شوند.
 - 3در جاهای الزم اجرای قانون نسبت به فسادها جدی گرفته شود  .سیستم ناسالم باعث می شود که زمانی
به فساد در یک سیستم اداری پی برده شود که کار از کار گذشته و فساد اثرات منفی خود را گذاشته و فرد
خاطی خود را از دسترس دور کرده است و یا آنقدر شریک برای خالف های خود دست و پا کرده است که
به جای اینکه سیستم به تنبیه او ترغیب کند در جهت رفع و تخفیف مجازات ترغیب و تشویق میشود.
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 - 4تصمیم جدی گرفته شود که پرسنل اداری کشور را یا به اخالق سالم تجهیز شوند و اگر حاضر به پذیرفتن
و اصالح شدن نیستند جایگزین مناسب تربیت گردد .در سیستم اداری سالم فقط در چارچوب قانون عمل
می شود .برای تسهیل کار مردم تالش می شود و ارباب رجوع مشکل پیدا نکرده و معطل نمی ماند.
 - 5برنامهریزی آموزشی خاصی برای مدارس بر اساس ارزش های اجتماعی شروع کرده و معلمان و مدیران در
تابستانها برای این اصالح و نحوه انجام آن آماده شوند.
 - 6کودکان دارای لوح پاک ذهنی از کودکستان در سیستم آموزشی تحت کنترل و نظارت سیستم دولتی قرار
میگیرند و سالهای زیادی تحت تاثیر آموزش و تربیت مسئوالن جامعه هستند .آیا نمیشود به گونهای
عمل کرد که کمتر نگران معتاد شدن ،به فساد کشیده شدن ،بی عالقه شدن به اخالق اجتماعی معنوی و
عالقمند نبودن به وطن بود؟
 - 7اعالم شود هرکس هرکجا تخلف داشت در یک سیستم جدا و سریع مجازات می شود و به گونهای شود که
افراد احساس کنند نمی توانند به هیچ وجه از مجازات تخلف خود خالص شوند.
 - 8مؤ سسات مرکزی خیلی از خردهکاری ها را که می شود واگذار کرد انجام میدهند ولی به اصلی ترین وظیفه
خود که بررسی سالمت کار و ارزیابی و نظارت و تشویق و تنبیه بر کارهاست توجه کافی ندارند.
 - 9تعداد پرسنل سیستم مرکزی و اداری آموزشی کشور را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنید و نتیجه
کارشان را هم مقایسه کنید؟ چرا با وجود این همه پرسنل ،ضعف های زیادی وجود دارد؟ آیا نمی شود با
برنامه ریزی هزینه های غیر ضرور را کم کرد و در عوض به کیفیت آموزش و تربیت پرداخت؟
- 10همه رسانه ها و نشریات و روحانیون معتقد به این اصالح اخالق اجتماعی ،را به کمک به طلبیم و به گونهای
شود که احساس زشتی بدی ها و ارزشمندی خوبیها در جامعه ،جلو حرکات بسیار معمول فعلی افراد که
در روز روشن با افتخار هر تخلف و اعمال غیر شرعی را انجام میدهند را بگیرد.
- 11یکی از وظایف دانشگاه ها ترویج فرهنگ سالم و اسالمی انسانی بشود .متاسفانه در شرایط فعلی دانشگاهها
مسئولیت اخالق اجتماعی -معنوی را نپذیرفته اند .همه همت و تالش دانشگاه ها آموزش و پژوهش است و
اینگونه است که فارغ التحصیالن دانشگاه ها ضمن اینکه آمادگی کارآفرینی ندارند علم باور نیستند ،آینده -
نگر نیستند ،به منافع جامعه بهای الزم نمیدهند و اثرات آن را در سیستم مدیریتی کشور مشاهده میشود.
در شرایط فعلی رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس این معیارها نیست .تعداد چاپ مقاالت در مجالت خارجی
اصلی ترین معیار است و در نتیجه با توجه به معیارهای ارزیابی دانشگاهها ،تشویقها در جهت فرهنگ
سازی در دانشگاهها نیست.
- 12فرهنگ سالم اجتماعی خوب جزو مالک های ارزیابی ها قرار گیرد و از اینکه این ارزش اجتماعی خوب را
مالک ارزشها و انتخاب ها قرار می دهیم نگران نباشیم.
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- 13البته باید دقت کرد که ارزش ها را با باورهای مکتبی اعتقادی مخلوط نکنیم که حساسیت زیاد نسبت به آن
ایجاد نشود .اعتقادات مذهبی را نمی شود با روشهای صوری تقویت کرد .باید افراد باور کنند که این
اعتقادات بر زندگی فردی و اجتماعی آنان اثر دارد.
- 14برای کاهش مشکالت افراد بی درآمد ،مسکین و کم درآمد تالش شود به نحوی که مجبور به تخلف برای
امور زندگی خود نباشند .خداوند در قرآن نشانه های تکذیب دین را عدم توجه به یتیم و مسکین و افراد
دارای مشکالت اجتماعی و عدم تامین امکانات الزم برای معیشت اعالم کرده است .تا جایی که سالمت نماز
را منوط به اینگونه رفتار و خصوصیات معرفی میکند.
- 15یارانه ها فقط به افرادی داده شود که ناتوانند و یا برایشان زمینه های اشتغال فراهم نشده است و سرمایه
کافی برای زندگی ساده ندارند.
 - 16اگر افرادی نسبت به رعایت اخالق اجتماعی یاغی شدند آنها را به شهرک کار برده و ضمن بکار گماشتن
آنها و آموزش آنها تالش در تربیت اجتماعی آنان به روشهای مؤ ثر داشته باشیم.
- 17در شرایط فعلی افرادی که به هر دلیلی دست به دزدی می زنند و یا شرار ت های اجتماعی و مردم آزاری
دارند را گرفته و بعد از مدتی با آگاهی بیشتر نسبت به خالف و اخالق خراب تر در جامعه رها می شوند.
نمونه های آن در رسانههای عمومی مشاهده می شود که افرادی که به دلیل خالفهای اجتماعی و دزدی
میگیرند اعالم میکنند که مثالً دو ،سه ،چهار مرتبه و بیشتر سابقه گرفتار شدن و زندان رفتن دارند .تمام
انرژی صرف گرفتن و بدآموزی و رها کردن آنها می شود .بدیهی است که با این روش کمکم شرایطی فراهم
می شود که افراد نخبه از کشور میروند و درصد افراد تبهکار هر روز زیاد تر شده و آینده بسیار نا امنی در
جامعه ایجاد می گردد .امنیتی که اگر نباشد آرامش روانی از افراد جامعه سلب میگردد.
- 18از همه انجمن های خیریه و مردم نهاد برای اجرای این امر خیر فرهنگ سازی و کارآفرینی اثر گذار ،دعوت
به همکاری شود.
- 19اگر شروع به اصالح اخالق اجتماعی -معنوی شود راههای دیگری در عمل کشف خواهد شد و مردم هم
حمایت خواهند کرد .چون جامعه سالمتر موجب احساس امنیت بیشتر و زندگی بهتر خواهد شد.
- 20از افراد خیر صنف های مختلف برای رشد اخالق اجتماعی صنفشان کمک گرفته شود
 - 21به طور مستمر اثر رفتن جامعه به سوی اخالق اجتماعی فرهیخته گزارش شود و همکاران خوب و مؤثر در
این زمینه تشویق شوند.
- 22همه تالش ها برای ایجاد اشتغال برای جوانان و ازجمله نخبگان کشور باشد .با دستورالعملهای از باال به
پائین اشتغال ایجاد نمی شود و حتی با وام دادن بدون برنامه ریزی صحیح و نداشتن راهکارهای اجرائی،
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تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
اشتغال تولیدی ایجاد نمی شود .باید به افرادی بها داد و حمایت کرد که در عمل واحدهای کوچک
اقتصادی راه میاندازند و الگو سازی برای کارآفرینی میکنند.
- 23ضرورت دارد جلو شکست کارآفرینانی که در عمل مشغول می شوند گرفت و همه این موارد راهکارهای
عملی دارد .باید تدوین کرد ،اجرا کرد و در عمل اصالح کرد.
نتیجهگیری کلی
اگر برای تحول فرهنگی جامعه عزم جزم شود و این باور وجود داشته باشد که کار اصالح سالمت اجتماعی -معنوی به
انگیزه ،هدف ،برنامهریزی ،راهکار اجرایی ،زمان و استمرار و پشتیبانی قوی و هزینه کردن صحیح نیاز دارد ،میشود
برنامهریزی کرده و تحول در اخالق اجتماعی جامعه را شروع کرد .مطمئناً بعد از چند سال کار جدی در عمل نتایج آن
ظاهر شده و با پیشرفت زمان در جهت بهتر شدن جلو خواهد رفت .برای اصالح جامعه و رفتن به سوی یک جامعه
اسالمی ایرانی با اخالق اجتماعی در خور آن حتی اگر فردا هم شروع شود دیر است .چون نباید به بیماریهای اجتماعی
موجود اجازه رشد و توسعه بیشتر داد.
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