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 *1یالله تیآ درضایحم

 

 یالب اسالماز روند انق یلیرا صادر فرمودند که ضمن تحل یمهم هیانیگام دوم انقالب ب ییاجرا یدر خصوص راهبردها یمعظم رهبر مقام

دلسروزان   یهرا  تیر فعال یبررا  یکردند که به عنوان دستورالعمل میگام دوم انقالب ترس یرا برا یاساس یساله اولش، راهبردها در چهل

و  تیر معنو ریچشرم   شیبنام افزا یتیرا در گام اول انقالب، واقع یانقالب اسالم یها یژگیاز و یکی شانیبود. ا دخواه ندهیانقالب در آ

 یزیر آن برنامه یبرا دیو اخالق متذکر شدند که با تیآحاد جامعه را ارتقا معنو فهیگام دوم انقالب وظ یدر جامعه ذکر کردند؛ برااخالق 

در حوزه سالمت  نهیزم نیکه در ا یاریبس یکه کارها یا گونهه نظام سالمت است ب فیوظا نیتر یمحور زا یکیشود. از آنجا که اخالق 

ناظر به اخالق در  تواند یاز همه م شیب یمقام معظم رهبر هیتوص نیجهت ا نیحوزه هاست. به هم ریاز سا شتریبمراتب ه شده است ب

سخنان معظم لره را اسرتخراک کنرد و     قیضرورت دارد که استلزامات دق متحوزه سال یباشد. لذا برا یحوزه سالمت و در اخالق پزشک

ارکان نظام سالمت را که اعرم از   یتمام یرشد اخالق یبرا ییاجرا یراهکارها تایو نها کندمعلوم  نهیزم نیرا در ا شیراهبرد خاص خو

در  ییها جهت ضرورت دارد پژوهش نیکشور. به هم متنظام سال یاخالق ندهیآ یباشد برا یتا نقشه راه کنداست ارائه  یاخالق پزشک

 . ردیهدف انجام پذ نیجهت نحوه تحقق ا

 است:  لیبه شرح ذ هیانیب نیدر ا شانیا فرمان

 

 و اخالق تیمعنو
 تیر رعا یدر خرود و در جامعره اسرت، و اخرالق بره معنر       مران یل، اتوکر  ثار،ی: اخالص، الیاز قب یمعنو یها برجسته کردن ارزش یبه معن تیمعنو

و اخرالق،   تیر اسرت. معنو  وکر ین اتیر خلق  رر ینفر  و د  شجاعت، تواضع، اعتمادبه ،ییراست و ازمند،یگذشت، کمک به ن ،یرخواهیچون خ ییها لتیفض

بهشرت   ،یمراد  یبرا کمبودهرا   یرا حتر  یزندگ طیها، مح جامعه است؛ بودن آن یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یها تیالها و فع حرکت  همه  دهدهن جهت

 . ندیآفر یجهنم م ،یماد یبا برخوردار یو نبودن آن حت سازد یم

تالش  نیمحتاک جهاد و تالش است و ا گمان یب ن،یا آورد؛ یبه بار م یشتریرشد کند برکات ب شتریدر جامعه هرچه ب یو وجدان اخالق یمعنو شعور

توانند آن را  یها نم پ  حکومت دیآ یه با دستور و فرمان به دست نمالبت ت،یّ. اخالق و معنوافتینخواهد  یچندان قیها توف حکومت یو جهاد، بدون همراه

 یرواک آن در جامعه فراهم کنند و به نهادها یرا برا نهیزم اًیداشته باشند، و ثان یو معنو یمنش و رفتار اخالق دیخود با الًا اوکنند، ام جادیبا قدرت قاهره ا

 هرا  یمر و خالصه اجازه ندهند که جهن زندیمعقول بست ی وهیو اخالق، به ش تیمعنوضد یها دهند و کمک برسانند؛ با کانون دانیباره م نیدر ا یاجتماع

 کنند.  یمجهن ب،یبا زور و فرمردم را 

اکنرون تهراجم روزافرزون     و ضداخالق نهاده است و هم تیضدمعنو یها کانون اریدر اخت یخطرناک اریامکان بس ر،یو فراگ شرفتهیپ یا رسانه یابزارها

باره  نیدر ا یمسئول حکومت یها . دست اهمینیب یابزارها را به چشم خود م نیاز ا یریگ نونهاالن با بهره یجوانان و حتپاک جوانان و نو یها دشمنان به دل

 یرحکومتیغ یاز اشخاص و نهادها تیرفع مسئول یه به معنالبت نیو ا رد،یهوشمندانه و کامال مسئوالنه صورت گ دیبر عهده دارند که با نیسن  یفیوظا

 شاءاللّه.  و اجرا شود؛ ان میتنظ یمدت جامع انیت و ممد کوتاه یها ها برنامه باره نیدر ا دیرو با شی. در دوره پستین
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 نویسنده مسئول: عضو گروه آموزش و اخالق پزشکی فرهن ستان علوم پزشکی* . 1

  :کرد تیفعال شانیا دگاهیتحقق د یها برا درباره آن دیاست که با یمسائل لیذ یمحورها لذا

و مشخص سراخت کره    کرد ینف  بررس شجاعت، تواضع، اعتمادبه ،ییراست و ازمند،یگذشت، کمک به ن ،یرخواهیخ یِاخالق یها درباره ارزش دیبا .1
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 باشد؟  ییها بر چه جنبه دیبا شتریب دیکأارتباط دارد و ت یبا جامعه پزشک شتریب لیفضا نیاز ا کی کدام

برشمرده شوند و  کیبه  کی ها لتیفض نیها هستند؟ و ا کرد کدام تیفعال یجامعه پزشک انیها در م رتقا آندر جهت ا دیکه با ی رید یاخالق لیفضا .2

 شود.  انیب یآن در جامعه پزشک یاخالق ریثأنحوه ت

 انجام داد؟  دیبا ییها جامعه باشد چه اقدام یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یها تیها و فعال حرکت  دهنده همه جهت تیکه اخالق و معنو نیا یبرا .3

برا   یو نبرودن آن حتر   سرازد  یبهشرت مر   ،یمراد  یبرا کمبودهرا   یرا حت یزندگ طیباور رساند که بودن اخالق، مح نیجامعه را به ا توان یچ ونه م .4

  ند؟یآفر یجهنم م ،یماد یبرخوردار

 اخالق در جامعه را نشان داد؟  تیاز رعا یبه مردم برکات ناش توان یچ ونه م .5

امرر   ن ونره یا جیها در بسر  مهم را به انجام برسانند؟ نقش حکومت نیکرد که با تالش خود ا تیارتقا اخالق در جامعه ترب یبرا یمجاهدان دیچ ونه با .6

 به چه صورت است؟  یجهاد

 توان یم یرشد اخالق یبرا ییاجرا ینباشد؟ چه ابزارها یو فرمان یدر نظر گرفت که بصورت دستور توان یم یرشد اخالق یبرا ی رید یها حل چه راه .7

 آن استفاده نشود؟  یبرا یدر نظر گرفت که از قدرت قاهره حکومت

 ؟ کرد یاخالق یو مقدمِ دستورها نیکنندگان نخست ها را مراعات آغاز گردد و آن یاز مسئوالن حکومت تواند یچ ونه م یبرنامه ارتقا اخالق .8

  رید یها روش یآن را بجا یینقش اجرا توان یرشد اخالق در جامعه کمک کنند؛ لذا چ ونه م یبه بسترساز دیراه با نیاقدام در ا یجاه ها ب حکومت .9

 متمرکز کرد؟  یبسترساز نیبر ا

 تواند یکرد و حکومت چ ونه م جیبس نهیزم نیرا در ا یاجتماع ینهادها توان یانجام شود، چ ونه م یاجتماع یتوسط نهادها دیاقدام با نیاز آنجا که ا .11

 باشد؟  یاجتماع ینهادها نیا گر یاری

برا قردرت قراهره باشرد،      تواند یامر م نیو ا کنند یم بیرا تخر یاخالق لیرشد فضا یاجتماع یاست که بسترها ییها حکومت مبارزه با کانون فهیوظ .11

در مبارزه با  که. همان ونه رندیقرار گ یاخالق یاست که در ورطه نابود نیبلکه مراقبت از افراد از ا ستیها به بهشت بردن افراد ن اقدام دولت نیهدف ا

 . کند یمواد مخدر رفتار م

 زیفسرادان   یهرا  در قبرال کرانون   یا مبارزه رسانه توان یدر جامعه است، چ ونه م اتیاخالق بیابزار تخر نیتر ها در عصر حاضر مهم از آنجا که رسانه .12

 داشت؟ 

باره  نیآن فکر کند. در ا یحکومت برا دیاست که با یحکومت یا فهیوظ یا مخرب رسانه یها مصون ن ه داشتن افراد جامعه از حمله یبرا یزیر برنامه .13

آن  یمدت برا انیمدت و م کوتاه یها برنامه دیدار شوند؟ چ ونه با ها عهده حکومت دیرا با یا و چه نوع مبارزه رسانه یا مبارزه رسانه نیاز ا یچه بخش

 کرد؟  نیتدو

 ست؟یها ن آن تیمسئول یناف یکنند و باور داشته باشند که اقدامات حکومت تیفعال یا مبارزه رسانه نیدر ا دیبا یرحکومتیغ یچ ونه نهادها .14

 

 گيري نتيجه
اصرلی   ویژه تربیت اخالقی، مستلزم شناخت آرای مربیان بزرگ، خصوصاً صاحب نظران اسرالمی اسرت.   آگاهی از روش ها و اهداف تعلیم و تربیت به

صالح در  هانسان های متفکر، محقق، پیشرو، عالم، متدین، متخلق و آراسته به فضایل اخالقی برای رسیدن به بصیرت، سعادت و جامع تربیت ،ترین هدف

  .1اهلل و تخلق به اخالق اهلل را دربر خواهد داشت شئون فردی و اجتماعی است که دستیابی به غایت اصیل زندگی انسانی یعنی قرب الی

ی برا  هرا، محریط زنردگی را حتر     های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعره اسرت؛ برودن آن    ها و فعالیت حرکت  همه  دهنده جهتنویت و اخالق، عم

تمام کنش ران نظام سالمت نیز بایرد   .)بیانیه گام دوم انقالب( آفریند م میی، جهنسازد و نبودن آن حتی با برخورداری ماد ی، بهشت میکمبودهای ماد

معنوی، باشرد   چه و مادی چه الهی مواهب از افراد بردن بهره و انسانی کرامت هکه شایست ای نقطه به رسیدنهای اخالقی و معنوی،  به آرمانبرای دستیابی 

 اخالقی، مرهرون عرزم ملری و رسرالت ویرژه عمروم       فضایل و سایر ت، عقالنیّت، برادریت، عدالت، استقالل، عزآزادی، اخالق، معنویتالش نمایند. تحقق 

 ریزیان، کارگزاران و کنش ران نظام تعلیم و تربیت، می باشد. اران، برنامهذگ سیاست
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .(18)پیاپی  2شماره  1394معرفت اخالقی سال ششم پاییز و زمستان های تربیت اخالقی از منظر مقام معظم رهبری.  نوروزی: تحلیلی بر مؤلفهرضاعلی میرزایی و . سیاوش 1
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