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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پرورش  ارزشهای انسانی در جامعه

 

 مقدمه

 پرورش ارزشهای انسانی و برخورداری جامعه از این ارزشها در ایران جنبۀ حیاتی دارد.

صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره نداریم. تنها مشکل اساسی ما ای اساسی در علم، ما در ایران مشکل و مسئله

فرهنگی و اخالقی است. تا این مسئله حل نگردد شکوفائی علمی، پیشرفت در صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات 

 حاصل نشده و جامعه از آرامش خاطر و شادی وافر برخوردار نخواهد شد.

ریا را به نیازمندترین افراد، همراه با ثرترین خدمات بیتا مؤ هستیماه خداوند مسئول با باور اینکه ما در پیشگ

ترین مؤثردر جامعه)و خود( را به عنوان  1توقع و پرهیزگاری کامل، ارائه دهیم، پرورش ارزشهای انسانیورزی بیعشق

 خدمت تشخیص داده و اقدامات زیر را به عمل آورد:

ئی که افراد جامعه نیاز دارند تا از آنها برخوردار گردند و تعیین های پژوهشی برای تعیین ارزشهاتشکیل گروه -1

 توان این ارزشها را پرورش داد.روشهائی که می

 28تا  19سال،  18تا  13سال،  12تا  7سال،  6تا  1های سنی گروه برای بازه 10گروههای پژوهشی شامل  -2

سال بودند. تعداد  99تا  79سال، و  78تا  69سال،  68تا  59 سال، 58تا  49سال،  48تا  39سال،  38تا  29سال، 

 نفر بود. 18تا  6اعضای هر گروه متغیر و بین 

کرونا( و تماس تلفنی با چند نفر که بیماری گروهها با برگزاری جلسات حضوری متعدد)قبل از شیوع هر یک از  -3

ها سعی مرتبط به خود را پیدا کرده و گروهدر خارج از کشور بودند ارزشهای انسانی بسیار مهم برای افراد بازۀ سنی 

 نمودند که آن ارزشها را در خود پرورش داده و از آنها برخوردار گردند.

روش پرورش ارزشهای انسانی انتخاب شده در افراد بازه سنی مورد توجه خود را ها برنامه و هر یک از گروه -4

 معین نمودند.

دوره اول یا سری اول( که بسیار وقت صرف کردند تشکر نموده و های های پژوهشی)گروهاز کلیه اعضای گروه -5

کنم آنچه خیر نمایم. از خداوند متعال تقاضا میکنند آرزو میبرای آنان سالمتی، شادی و موفقیت در خدمتی که ارائه می

 رای آنان و عزیزانشان پدید آورد.است ب
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 اند.آورده شده 1تعدادی از ارزشهای انسانی در جدول   
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طریق اینترنت برگزار نمود. در این شرایط تعداد یوع ویروس کرونا جلسات را به صورت مجازی، از با ش -6

 کردند قادر به شرکت در جلسات شدند.زیادی از دوستان که در شهرستانها یا خارج از کشور زندگی می

های دوره یا سری دوم(. ابتدا از کلیه شرکت کنندگان)اعضای گروهنفره تشکیل شد) 8تا  6گروه  21تعداد  -7

برای خود تکمیل کنند و مشخص کنند که از چه  روز 10را برای مدت  2جدول رذائل اخالقی ها( خواسته شد تااین گروه

نتایج را به سرگروه مربوط به خود  خود ارزیابی اینبرند. از این افراد تقاضا شد که پس از رذائلی بیشتر رنج می

اخالقی  ائلتواند رذکه پرورش آنها مییی را های گروه دوم خواسته شد تا ارزشهای انسانیگزارش نمایند. از سرگروه

پرورش ارزشهای انسانی  )در دست تأسیس(مشخص نموده و نتایج را به دبیرخانه انجمن گزارش شده را برطرف نمایند

به شرح زیر مشخص   انسانی که بیشترین رأی را داشت ارزش 10 ها دبیرخانهگزارش نمایند. با دریافت این گزارش

 نمود:

ارتباط  توقع،ورزی بیعشق ها آنطور که هستند(، توکل، رضایت، صبر، سپاسگزاری و گذشت،یا موقعیتپذیرش)افراد 

 ریا و ایمان.با استاد، عدم وابستگی، خدمت بی

از  به مدت یک هفته برای پرورش هر یک 14/4/99های دوم از تاریخ ریزی شد تا تمام اعضای گروهبرنامه -8

ها با مراجعه به جدول هفته هر یک اعضای گروه 10ت صرف نمایند و پس از پایان این الذکر وقارزشهای انسانی فوق

رذائل اخالقی دوباره خود را از نظر برخورداری از رذائل اخالقی ارزیابی نمایند و تأثیر پرورش ارزشهای -خودارزیابی

 انسانی یاد شده را معلوم کنند.

نفر که مایل هستند ارزشهای انسانی  3یا  2 با تمایل هر کدام های دوم تقاضا شد تا در صورتاز اعضای گروه -9

 را در خود پرورش دهند تا از رذایل اخالقی مبرا گردند تماس گرفته و گروه کوچکی تشکیل دهند.

ی دوم را تکرار های دورهی اجرا شده توسط گروهنفره( برنامه 4تا  3های دوره سوم)گروه اعضای این گروه -10

های دوم عمل کردند از پایان پرورش ارزشهای انسانی، اعضای گروه سوم به همان ترتیبی که گروه نمایند. پسمی

 فعالیت خواهند کرد.

 کنم. برای تمامی این عزیزان سالمتی، شادی و موفقیت در پرورش ارزشهای انسانی در خود و جامعه آرزو می

یدوار بود که کشور عزیزمان ایران توان اماین ارزشها میبا پرورش ارزشهای انسانی و برخورداری وافر جامعه از 

ای نموده و مردم ایران از آرامش خاطر و شادی وافر در علم، صنعت، کشاورزی و خدمات پیشرفت قابل مالحظه

لح و صتوان امیدوار بود که مردم دنیا با پرورش ارزشهای انسانی در خود جهانی پر از . همچنین میبرخوردار گردند

 یک زندگی آرام و شادی داشته باشند. انشاهلل. مردم، با هر نژاد و زبان و فرهنگفا به وجود آورند که تمام ص

 

 

  

 
                                                           

2
 اند.ارزیابی آورده شده-این رذائل در جئول خود  

 نژادمهدی بهادری

10/5/99 

10/5/99  
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 3های انسانی برای اعتالی آنها در جامعهتعدادی از ارزش :1جدول 

 توقععشق بی -5ریا،      خدمت بی -4توکل،      -3تقوی،        -2،      ایمان -1

 شجاعت -26 نگری و بصیرت آینده -6

 صبر -27 احترام به موجودات -7

 صداقت -28 ارتباط با یک یا چند استاد معنوی -8

 زدائیجوئی و اسرافصرفه -29 اعتماد به نفس -9

 عدم وابستگی -30 امید به آینده -10

 فداکاری -31 پذیرش دیگران -11

 کارِگروهی -32 پشتکار -12

 کنجکاوی -33 پیشرفت و موفقیت -13

 گذشت و بخشش -34 تحرک -14

 محدود کردن آرزوها -35 تحمل -15

 مراقبت و محافظت از محیط زیست -36 تواضع -16

 مسئولیت پذیری -37 جوانمردی -17

 نظافت -38 خردمندی -18

 نظم و ترتیب -39 خوش بینی -19

 نوع دوستی -40 خوش خلقی -20

 نیایش به درگاه پروردگار -41 خیرخواهی -21

 واقع نگری -42 رضامندی -22

 وفای به عهد -43 رهبری -23

 همت -44 سپاسگزاری و ستایش -24

  سالمتی -25
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 اند.پنج ارزش بسیار مهم در ابتدا و بقیه به ترتیب الفبا آورده شده  
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 4ارزیابی رذائل اخالقی-: جدول خود2جدول 

                   تاریخ                                       جمع

                                                                                                                   ذیله اخالقیر

 1 برای کسب شهرت و ثروت و قدرت و نه آرزو برای خدمت(و )آرز           

 2 اضطراب           

 3 انتقامجویی           

 4 بدخواهی           

 5 تحقیر           

 6 ترس           

 7 تنفر و کینه           

 8 توقع           

 9 حسادت           

 10 خواهیحرص و زیاده           

 11 خشم           

 12 خشونت           

 13 خودپرستی           

 14 دلبستگی           

 15 دلتنگی           

 16 دورویی و دروغ           

 17 ستم           

 18 سرزنش           

 19 شهوت           

 20 عجله           

 21 عصبانیت           

 22 عیبجویی           

 23 غصه           

 24 نومیدی و یأس           

 25 وسواس           

 

                                                           
4
 روز در ستون آخر وارد کنید. 10)حداکثر( به خود بدهید و جمع این نمرات را در پایان 4و  0ای بین نسبت به برخوردلری از هر یک از رذایل اخالقی نمره  


