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 اخالق اجتماعی
شوند و با درونی اي داوطلبانه از سوي فرد پذیرفته میاي از اصول و قواعد رفتاري است که به گونه مجموعه "خالقا"

گردند کنند و باعث بـروز رفتارهـاي اخالقی میشدن در وجود او، نوع نگرش فرد به جامعه و دیگر انسانها را تعیین می
به بیانی دیگر، اخالق  .شوداصـول و قواعـد احساس شرمساري در وجدان فـرد پدیدار میو در صورت سـرپیچی از ایـن 

. اي بر پاي دارند که در آن ، تمام استعدادهاي مثبت مردم شکوفا شودکند تا جامعهیعنی آن چیزي که مردم را متحد می
دهد و موجب شکوفایی ا شکل میاي است که انسان جدیدي رآنچه براي اخالق اهمیت دارد، ساختن جامعه تازه

اي از عقایـد، ارزشهـا و هنجارهـایی هستند که نسبت به فرد، اموري مجموعه، "اخالق اجتماعی". گرددشخصیت می
گردنـد و بـه صورت جزئی از شخصیت او در پذیري براي او درونی می در جریان جامعه .شوندبیرونی و مستقل تلقی می

         :نظیر. شوندعنوان اخالق اجتماعی محـسوب می کنند و بـهتار فـرد را در جامعه تعیین میآیند و در نهایت رفمی
 ارتباط که است موضوعاتی ترین مهم از اجتماعی اخالق. »تکبر« و »حسد« ،»احسان «،»عدل« ،»نیکو معاشرت«

 اجتماع و فرد را، یک نه بسازد را تمدن یک میتواند جامعه زیرا سازد؛می مطرح تاریخ و جامعه با خود، با را آدمیان
  .هدایت نموده است و ساخته را تاریخ پیوسته انسانی

 اشاعه اخالق اجتماعی در جامعه

 
 روابط و اخالقی رفتارهاي اي جامعه در هرگاه که دهد می نشان تاریخی و علمی هاي تجربه و بشر زندگی هاي واقعیت

 نهایت در افراد شوند، پذیرفته قانون صورت به و قرارداد یک عنوان به...  و صداقتی پایه راستی، اعتمادي، به اجتماعی
 داشتن و حاکمان به و یکدیگر به ِمردم پایدار اعتماد همچنین. دهندمی ادامه خود حیات به آرامش و صلح امنیت،

 و مشارکت سطح شرایط این در و دهدمی قرار روانی و روحی بخش اطمینان فضاي یک در را اجتماع صداقت،
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 اندازهاي چشم و یافت خواهد افزایش اثرگذاري و توجه قابل صورت به شخصی منافع به عمومی منافع دهیاولویت
 . شود می ایجاد بخشی امید و روشن
 هايارزش جمله از »خواهی  عدالت «و »انصاف« ،»عهد به وفاي« ،»درستکاري« ،»راستگویی «،»بودن اخالقی«

 جامعه افراد شدن اخالقی براي محکم بنیانی و است انکارناپذیر و ضروري جامعه در آنها ترویج و هستند ینآفر اعتماد
 .آورد می ارمغان به را حقیقی توسعه و پیشرفت که رود می شمار به
 

 اجتماعی  -کرونا و اخالق فردي
 گوهرند یک ز آفرینش در که یکدیگرنـد                                      اعضاي آدم بنـــــــی

 قــــــرار نماند را عضوها دگر  روزگار آورد درد به عضوي چو
 آدمــــی نهند نامت که نشاید غمـــی                                  بی دیگران محنت کز تو

 سروده شده بود، »به هم نوع کمک«و  »همبستگی«و » هم دلی«در وصف  پیش ها سال که سعدي مشهور شعر
 خیر و اصالح هرگونه اجل شیخ که رو آن از .است شده بدل سیاسی پیامی به که اخالقی اي آموزه تنها نه عمل در حاال
 ارتباط بی و واحد اي پیکره نه و جامعه اعضاي دیگر از عضوي مثابه به را انسان او دانست؛ می فردي نه و جمعی امري را،
 نیز ستیزي جامعه و فردگرایی نکوهش در که بدي، و شر مذمت در تنها نه  او سخن. دهدتوجه قرار می جمع، مورد به

 »آفرین دوستی« و »مهرورز« ،»خردگرا« اي جامعه آرزومند را خود شیراز، سعديِ رهگذر، این از دارد؛ نمود
    و عدالتی بی فردگرایی، ستم، نکوهش شود، می یافت فراوان اندرزهایش و مواعظ در آنچه و کند می معرفی
 است ورزي کین
 ویروساپیدمی . است اجتماعی داشته -بر اخالق فردي بسیاري تغییرات و تأثیرات ،19بیماري کووید  گیري همه و ظهور
 بر اینکه ولو حیات، دادن دست از ترس و کرده تهدید را ها انسان ما تک تک ذات و هویت آن، پادزهر فقدان و کرونا

 بیدارتر) هستند ما انسانی و ذاتی خواص جمله از که( را ما بد و خوب انسانی قواي  است، ناتوان ما انسانیت و ذات ییرتغ
 فطریات" و خوب کارهاي و افکار به را ما ،"خوب فطریات" شده؛  بیدارتر ما بد و خوب اخالقیات دو هر. است کرده

 .وندش می رهنمون بد کارهاي و افکار به را ما ،"بد
 بر مان خوب فطریات بازند، می رنگ ها ارزش و مادي منافع و هستیم رو روبه انسانی تهدیدات با بحرانی که در مواقع
 را مان ن اطرافیا و خود هم آوریم؛  می روي خوب اخالقیات به بد اخالقیات از بیش و یابند می غلبه بدمان فطریات
 یاري به هم و اطرافیان و خود یاري به هم داریم، می  دوست را ها انسان نوع هم و داشته تر دوست و دانسته تر محترم
 کرونا دوران در اکنون که »هایی همیاري«. هستیم دیگران نگران هم و اطرافیان و خود نگران هم شتابیم، می دیگران

 مدیران، کارمندان، ،کسبه درمانی، کادر اشخاص، از اعم همگان. گیرند می نشأت ما خوب فطریات همین از بینیم می
 .باشند سهیم ها انسان ذات از صیانت و همیاري این در کوشند می …و دولتمردان ها، سازمان ها، گروه
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 به را تعدادي بد، فطریات همین. هاست انسان بد فطریات آن، دیگر روي. اند سکه روي یک ها انسان خوب فطریات اما
 آسیب این معرض در اندرکاران، دست خصوص به و ما همه. است کرده روادا شخصی منافع حفظ و ها فرصت از استفاده

 مادي و مالی منابع بر که آنان خصوص به باشند، شخصی منافع حفظ و ها فرصت از استفاده فکر به که دارند قرار
 .دارند قرار آسیب این معرض در دیگران از بیش دارند، دسترسی

 این در که ندارند انتظار زیرا هستند؛ خشم دچار و عصبانی رنجور، اجتماعی هايبداخالقی برخی مشاهده خاطر به مردم
 فروش مراکز و هاداروخانه به ویروس این سرایت از پیشگیري اولیه نیازهاي حداقل تأمین براي وقتی خاص وضعیت

 سوال نیست، موجود« ،»شد تمام« ،»نداریم« :چون هایینوشته یا الفاظ با و بسته درِ که با کنند،مراجعه می بهداشتی اقالم
 .برسد فروش به گزاف و باورنکردنی قیمتی با باشد، موجود هم اگر یا شوند مواجه »نفرمایید

 وضعیت     این در کنندمی احساس زیرا شوند،می یأس و ناکامی دچار شهروندان حالت این در که است طبیعی 
 خصلت .کنندمی سوءاستفاده آنها از اخالقی و حقوقی واعدق از خارج رفتارهایی انجام با ايعده زده،وحشت
 اجتماعی و طبیعی هايبحران بدون گاههیچ اجتماعی زندگی و است خورده گره »بحران« با همواره اجتماعی زندگی

 اتفاقاتی ینچن منتظر همواره باید جامعه و بود نخواهد و نبوده... و واگیر هايبیماري قحطی، سونامی، زلزله، سیل، از اعم
 :که است این سؤال اما .باشد

 شود؟می ظاهر شکننده همواره بالیایی چنین برابر در ما جامعه چرا  -

 خودخواهانه و گرایانه منفعت رفتاري) نمایان اثرگذاري با ولی اندك ولو( افراد برخی مواقعی چنین در چرا  -
  دارند؟ دگرخواهانه رفتاري وکمتر گیرندمی پیش در

 اوضاع شود، می احساس جامعه در دوستی نوع و همکاري همبستگی، به شدید نیاز که مواقعی در چرا -
 شود؟می ذبح »اخالق« همه از اول و شده برعکس

  کرد؟ باید چه جامعه بین در دگرخواهی و دوستی نوع همبستگی، فرهنگ تقویت براي -
 

 این که زنند می تأمل بدون رفتارهایی به ستد ناخودآگاه صورت به و خردي بی روي از در همه گیري کرونا عده
 کنشگران است شده سبب موضوع همین و شده تبدیل اجتماعی ناپسند و قبول غیرقابل ثانوي رفتار یک به اکنون رفتارها
 اتفاق ناخودآگاه صورت به ها آن از اي عمده بخش متأسفانه که رفتارها این از دانشگاهی کنشگران حتی یا و مستقل

 آن صنوف و اجتماعی هاي گروه بیشتر و ایرانی جامعه که است این واقعیت .کنند برداشت سوءاستفاده عنوان به دافت می
 خود مذهبی اعتقادات و ملی اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، واالي هاي ارزش اساس بر هایی زمان چنین در جامعه این در

 »انسجام« و»همبستگی«،»همدلی«احتمال شرایطی چنین در که دهند می انجام را بیشتري هاي مراقبت و کنند می عمل
 اینکه و شود؛ می تبدیل تر خوب و خیرتر کارهاي به جامعه در خوب و خیر کارهاي از برخی که طوريبه است؛ بیشتر
 به نزد ضربه و استفادهسوء دنبال به شده ریزي برنامه و آگاهانه صورت به قشري و صنفی اقتصادي، اجتماعی، هاي گروه
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 موضوعی مسئله این اینکه از غافل افراد برخی. است تعارض در شناسی جامعه هاي واقعیت با باشند جامعه ملتهب پیکر
 .زنند می برهم را بازار قیمت ثبات که زنند می ها قیمت افزایش یا و احتکار به دست است انسانی
 جامعه مسئوالن مدیریت نوع گیرد، قرار توجه مورد دشو می تحمیل جامعه به که شرایطی چنین در باید که بعدي نکته

در غیر این صورت . شوند  عمل وارد غیربحرانی شرایط هاي باید بر خالف فرمول بحرانی شرایط در اي کهاست؛ بگونه
 ایطشر از جامعه افراد برخی کنیم می احساس و زند می برهم جامعه در را بحرانی شرایط با مرتبط هاي نظام خرده قواعد

. باشند نکرده پیدا را الزم آمادگی هنوز است ممکن که حالی در اند کرده کاري کم یا و سوءاستفاده آمده وجود به
 ارکان همه در و مجموع در که است این است مشاهده قابل اجتماعی پژوهشگران سوي از حاضر حال در آنچه بنابراین

 این از و کند می سنگینی بودن مسلک بازاري و سودجویانه اسی،سی هاي وزنه بر ما "جامعه اخالقی وزنه" اجتماعی،
خود باشیم  "پذیري جامعه" همچنین و مذهبی و ملی فرهنگ میراث که باشیم اي جامعه و فرهنگ سپاسگزار باید بابت

 و همدلی انسجام، این نباید هرگز و باشد قبول قابل جهان کشورهاي میانگین ایران در وضعیت شده که موجب
 .بگیریم نادیده جامعه در را ها محوري خالقا

 
 
 

) ... و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، خانوادگی،  شخصی، اخالقیات از  اعم( "اخالقی هاي آزمون"دوران  کرونا دوران
 روابط :همچون هایی آزمون در اند؛ اخالقی هاي آزمون این در پیروزي مناسب ابزارهاي دینی تعالیم و انسان فطرت. است

 که هایی گروه با ناتوانان، با درمانی، کادر با کرونایی، بیماران با خود روابط همسران، و فرزندان با خود روابط خصی،ش
 هایی آزمون در ،...و صنعتی اقتصادي، علمی، هاي تالش :همچون هایی آزمون در... و اند داده دست از را خود درآمد

 از دوري :همچون هایی آزمون در و ،...و تهدیدها و ها تحریم فقدان لل،الم بین حقوق بشر، حقوق دوستی، نوع :همچون
 دیگري زمان هر از بیشتر کرونا دوران در اکنون. دینی باورهاي تثبیت و تحکیم و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، فسادهاي
 :که ایم دریافته

 ما تواند می کرونا دوران و تریم محتاج دینی تعالیم به و انسانیِ خوب اخالقیات و فطریات به خداوند، به 
  .شود رهنمون تر الهی و تر انسانی جهانی سوي به و کرده بیدارتر را

 
 !و در نهایت

 مدیریت و شرایط درك با تواند می آینده به امیدوارانه نگاه است، روبرو آن با جامعه که مشکالتی و ها چالش تمام با
 مهمی سهم است شده دیده بسیار ایران جامعه بوم زیست در آن تجربه که هایی سختی تحمل و اجتماعی و فردي زندگی

 اجتماعی زندگی تداوم طبیعتا و است الطبع مدنی موجودي انسان که بپذیریم باید .باشد داشته موجود وضع از گذار در
 است همدیگر با هاانسان همکاري و همراهی نیازمند


