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 گیری ویروس كرونااهمیت خردورزی و دوراندیشی در سیاستگذاری مقابله با همه

The Importance of Rationality and Foresight in Policymaking for Coping 

with the Coronavirus Pandemic  

 
در  91-بيماری کووید یگيربا توجه به ابعاد بسيار وسيع همه

های دنيا و از جمله کشور عزیزمان، اتخاذ زندگی همه ملت
نافذترین رویكردها در سطوح سياستگذاری سلامت، 

های زندگی فردی، اجرائی و نيز حوزههای کلان ریزیبرنامه
یك حيطه مشترك . خانوادگی و اجتماعی ضروری و واجب است

حوزه فكر و اندیشه است. مقام معظم رهبری در  ،و بسيار ضروری
، حوزه فكر و اندیشه را ایرانی-بندی سبك زندگی اسلامیطبقه

از ایمان، علم، دوری اند. پنج گانه برشمرده هایمؤلفه یكی از
های این حوزه ترین مؤلفهها از مهمرف و توجه به ارزشتقليد صِ

گيری از معارف اسلامی و تجارب فرهنگی اصيل هرهبا ب است.
در این باب اشاره می شود و اميدوار است  مهمی بومی به نكات

 مورد توجه قرار گيرد:

  عليكم » :اندالسلام فرمودهمجتبی علیهحسن امام

بر شما ، ب البصير ومفاتيح أبواب الحكمةبالفكر فإنه حياة قل
باد به تفكّر، که تفكّر مایه حيات قلب شخص بصير و کليد 

، 57)بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد  حكمت است هایِدر
 .«(997ص 

 و مؤثر های صحيحعملياتی و عاجل روش ،بكارگيری عينی 
ریزی کلان گذاری و برنامهدر سياست ،اندیشيدن و خردورزی

اصلی ضروری و اجرائی و عملياتی مقابله با ویروس کرونا،  و
غفلت از آن خسارت بار و  است و قابل تأخيرغير حياتی و

 .باشدمیآفرین و غيرقابل جبران مرگ

  در همه موارد، بویژه  لازمه درست اندیشیدن

، "اجتناب از غرور و ترس" سلامت، های خطيرمسؤليت
طلبی و تجمل ، و مظاهر آن نظير دنيامبارزه با هوای نفس"

، "بينیپرهيز از عُجب و طمع و خود بزرگ"، "گرایی
و در  "آميز و بدون دليلجویی و پافشاری تعصبستيزه"

 ،"نفس اعتماد به"، "ل و منصف بودندمست"نقطه مقابل 
اتخاذ و تبعيت از "، و "اندیشیعاقبت"، "داشتن سعه صدر"

مترادف  که مكمل وفضائلی  و سایر، است "تقوای الهی
 .هستندتفكر 

  گذاری، در سياستکه ورزی از نافذترین راهبردهای اندیشه
های ریزی و عمليات مبارزه با کرونا و سایر ضرورتبرنامه

مندی از تجارب بهره»نظام سلامت، قابل تأکيد است، 

است. با توليد انبوه شواهد علمی داخلی « خود و دیگران

المللی و مبادله سریع اطلاعات، تحقق این راهبرد مهم و بين
 پذیر است.بسيار آسان و امكان

 های قبلیها و غفلتپذیرفتن از شكستعبرت 

خود و دیگران از مهمترین امور ارزشی و تربيتی است و لازم 
و در  گيریهمهاست عميقاً و مسؤلانه در مدیریت مطلوب 

 بكار گرفته شود. های مشابه سلامتهمه مسئوليت
 های اندیشمندان و خردمندان است.پذیری از ویژگیعبرت

 از مصادیق عظيم  نگریدوراندیشی و آینده

گيری این همههای مقابله با مسئوليتورزی در اندیشه
ویروس منحوس و همه مسائل دیگر سلامت جامعه است. 

گيری و حكيمانه و مدبرانه به ابعاد همه شيوه با نگاه و
ها اجتناب احتمالات آینده، از بسياری از خطاها و غفلت

 خواهد شد.

  ُقلا، خبرگان، متخصصان و مشورت با ع

ای و کشوری و منطقهدر تصميمات مهم  صاحبنظران

سایر سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی، موجب صيانت از 
ها خواهد بود. گيریو بهترین پشتيبان تصميمشده اشتباهات 

های ها را از ویژگیقرآن کریم تبعيت از بهترین قول
 خردمندان معرفی نموده است.

ها است. فكر و اندیشه اساس همه خيرات و برکات و نيكی
آفرینان مبارزه با کرونا را به نقشخاصه همه کنشگران سلامت و 

اندیشه ورزیدن و خردورزی دعوت و برای عمومی خدمت گذاران 
عاقبت بخيری و مزید عزت، های دفاع از سلامت جامعه، عرصه

 (السلامعليه)کلام کوتاه امام علی  توفيقات و تأیيدات مسئلت دارد.
هيچ ثروتی چون عقل و »...  :خواهد بود بخش این کلام تزین

هيچ فقری چون جهل و هيچ ميراثی چون ادب و هيچ پشتيبانی 
  .«(91تحف العقول ص) چون مشورت نخواهد بود
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