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Abstract 

The main issue of this research is what the relationship between ethical virtues and good life 

is in the age of coronavirus. We live in a time when the corona virus (Covid-19) has affected 

the lives of all people on Earth. Covid-19 virus is an epidemic disease that poses many 

medical, social, political, and legal challenges. In the age of Corona, many people pledged to 

do virtuous deeds. They promoted justice, courage, generosity, honesty, practical wisdom, 

etc., helped their peers, paid attention to the elderly and the weak, and came out successful 

and proud in this test. Others, by hoarding basic items and neglecting the poor and the 

elderly and escaping from the burden of their social responsibilities, failed the test of virtue 

and made viciousness their profession. This article, which has been done through a 

descriptive method and content analysis, aims to investigate the role of ethical virtues in 

improving human life and reducing their suffering in the age of coronavirus. To this end, the 

main ethical virtues in the age of Coronavirus have been discussed and the results are 

insightful and we need them more than ever, as inequalities, lies, secrecy, unrest and 

cowardice and wrong decisions are very prominent. Justice to tackle inequality, honesty to 

deal with lies and secrecy, courage to face unrest, threats and cowardice, forgiveness for 

confronting selfishness, and practical wisdom is needed to make the right decisions. 

Awareness of virtues and acting on them will improve the lives of human beings and reduce 

their suffering in the age of Corona. Ethical virtues enable us to consciously choose our 

current limitations instead of being harsh and immoral, and to live a good life for ourselves 

and others. 
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 چکیده

س  صل  ةلئم ست  این پژوهش  نیا یا ض  نیب یاچه رابطه کها   روسیخوب در عصر کروناو  یو زندگ یاخالق یهالتیف

مندانه انجام دهند. آنها   لتیفضرر یها متعهد شرردند که کارهااز انسررا  یاریبسرر روس،یوجود دارد. در عصررر کروناو

کمک کردند؛ سالمندا  و نوعا  خود به هم دادند؛و ...  را رواج  یعدالت، شجاعت، بخشش، صداقت، حکمت عمل

کار  با احت گرید یاند. برخآمده رو یآزمو  موفق و سررربلند ب نیاند و در ارا مورد توجه قرار داده فیضررع یهاانسررا 

س    سا سالمندا  و  فرار از ز  یتوجهیو ب یاقالم ا سئول  ریبه فقرا و  ض  یاجتماع یهاتیبار م   یها لتیخود، در آزمو  ف

ته است.   محتوا صورت گرف  لیو تحل یفیمقاله به روش توص  نیخود قرار دادند. ا شه یرا پ یرزو لتیناکام ماندند و رذ

انسررانها و کاسررتن درد و رنه آنها در   یدر بهتر کرد  زندگ یاخالق یهالتینقش فضرر یهدف  از نگارش آ  بررسرر

ورد بحث  م روسیوناودر عصر کر  یاصل   یاخالق یهالتیهدف  فض  نیبه ا یابیدست  یاست. برا  روسیعصر کروناو 

س  ست و ا  یو برر صر       هینتا نیقرار گرفته ا ست که در ع ست آمده ا   یی،گو ها، دروغیکه نابرابرکروناویروس به د

ه آنها  ب یگریاز هر زما  د شیبرجسررته هسررتند، ب  ارینادرسررت بسرر  ماتیها و تصررمیها و بزدلیها، ناآرامیکارپنها 

مقابله با   یراشجاعت ب ؛هایکارها و پنها ییمقابله با دروغ گو یصداقت برا ؛هایابرمقابله با نابر یعدالت برا. میازمندین

شش برا  ؛هایو بزدل دهایها و تهدیناآرام صم  یبرا یو حکمت عمل ؛هایمقابله با خودخواه یبخ   حیصح  یهامیاتخاذ ت

ست.  ض  یبا آگاه الزم ا شد  زندگ  د ها و عمل کرلتیاز ف سا  ا یبه آنها باعث بهتر  ستن درد و رنه آنها در   ن ها و کا

  یبه جا یفعل یهاتیتا با انتخاب آگاهانه محدود سازند یما را قادر م یاخالق یهالتی. فض شود یمکروناویروس عصر  

 .  میرقم بزنرا  دیگ خود و یارا بر یخوب یو زندگ میباش بندیبه آنها پا م،یبدان یراخالقیو غ رانهیگآنها را سخت نکهیا

  .91-دیکوو ر،یفراگ یهایماریخوب، ب یزندگ لت،یرذ لت،یفض کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

  ؛قرار داده است ریتأثحدود سه سالی است که در زندگی ما حضور دارد و زندگی ما را تحت     91-ویروس کووید

سی  بیماری یک   ه عنوا ب سرعت  به شد و  ثبت 9191 نوامبر اواخر در آ  شده  شناخته  مورد اولین که جدید تنف

سایی    کرونای ویروس یک شنا سمی این بیماری را        9191فوریه  99در  .شد  جدید  شت جهانی نام ر سازما  بهدا

 00111دادِهای سازما  بهداشت جهانی نشا  داده است که بیش از  9191فوریه سال  99اعالم کرد. از  91-کووید

درصد موارد در کشور چین قرار داشتند.       11ز کشور/منطقه شناسایی شده است که بیش ا       92شده در   دییتأمورد 

 را به عنوا  ششمین عامل وضعیت اضطراری      91-، سازما  بهداشت جهانی شیوع کووید   9191ژانویه سال   01در 

فال ) H1N1 (2019)پس از  (، آبوال در جمهوری  9192) کا یز(، 9190) قا یآفر، آبوال در غرب )9190، فله اط

 ,Lai et. alرود )یما  اعالم کرد که تهدیدی برای تمام کشرررورها به شرررمار         ( در جه 9191دموکراتیک کنگو ) 

  دانشمندا   سال،  آ  طول در. نبود شده  شناخته  آ  مورد در دیگری چیز هیچ تقریبا ،9191 سال  آغاز در (.2020

شخیص  نظارت، برای را شواهدی  تا کردند همکاری  پایا  به شد   نزدیک کنند. با ایجاد 91-کووید درما  و ت

صادفی  هایکارآزمایی در درما  91 حداقل ،9191 سال   ودندب شده  آزمایش باال کیفیت با شده کنترل و سازی ت

(siemieniuk et al, 2020 )بودند شده  تأیید جها  سراسر   در مختلف واکسن  هفت و (Kaur & Gupta, 2020)  .

  ستفادها باید از ماسک زمانی چه و آیا اینکه ندمان) عمومی رفتار به مربوط موضوعات ویژه به موضوعات، از برخی

 (. See Greenhalgh, 2021, p. 2643هنوز هم بحث برانگیز باقی ماند )  (Czypionka, 2020) شود

ی  ها جنبه گفت تمام    توا یمی که  اگونه ی بسررریاری را به وجود آورده اسرررت به     ها چالش  91ویروس کووید  

ی جسرررمانی و عاطفی و ... مواجهه شررردند و      ها یخسرررتگاسرررت. کادر درما  با    قرار داده  ریتأث زندگی ما را تحت    

ستا  یب ستند.   هامار سانهای ب    هاکارخانهاغلب با کمبود تخت برای بیمارا  درگیر ه شدند و ان سیاری تعطیل  سیاری   ی ب

  توصیه به ر دای سترده مقررات گقوانین و و زیاد است   ی بسیار ماریب نیا یاقتصاد  ریتأث .انددادهشغل خود را از دست   

ر  که د  گرید یها ، کودکا  و گروه زندانیا   فقرا، مهاجرا ، زنا ،    یبرا ژهی. به و وجود داردماند  در خانه       ای  رفتن

و اقدام به سرررقت مواد غیایی   اندکردهدر برخی جوامع مردم به فروشررگاهای مواد غیایی حمله  معرض خطر هسررتند.

  این  اقدام به ربود هادولت. حتی برخی اندزدهدست به احتکار اقالم بهداشتی و دارویی   ی از مردم نیز اعده. اندکرده

را   پول آ  قبالًدر حالی که    ؛اند کردهداری ن این اقالم به کشرررورهای دیگر خود  اقالم کرده و از در اختیار گیاشرررت  

.  اختندس و رذیلت را پیشه خود   دخوردندر آزمو  فضیلت شکست    کروناویروس ی در عصر  اعده. بنابراین اندگرفته

های اخالقی همچو  عدالت، شجاعت، بخشش  و فضیلت دادندبرخی دیگر کارهای خیر خواهانه ای انجام  ،در مقابل

  ؛اختنداند  سررالمتی که برای نجات جا  بیمارا  سررالمتی خود را به خطر او مهربانی را رواج دادند. پزشررکا  و مراقب

ست ی که به کارگرا  خود یاهکارخانهصاحبا    دریافت نکردند؛بها هایی که اجارهصاحبخانه  سانی که   ک ؛نددادمزد د
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در این آزمو  موفق و ، ندکردورزی را پیشرره خود و فضرریلت دادندافراد ضررعیف و سررالمند را مورد لطف خود قرار 

 (.Kane, 2020ند )آمدسربلند بیرو  

آوری شررده اسررت. از آنجا که اخالی فضرریلت قدمتی به اندازه    ی جمعاکتابخانهدر این پژوهش اطالعات به روش 

ستا  بر        سابقه آ  به عهد با شری دارد و  شه ب صلی مراجعه    گرددیمتاریخ اندی سندگا  ا پس از   ست؛ شده ا ، به متو  نوی

د،  نی فراگیر الزم است مورد توجه قرار گیر هایماریبویروس و های اخالقی اصلی که در عصر کرونا  استخراج فضیلت  

ستفاده از روش تحلیلی و توصیف محتوا به بررسی نقش آنها برای دس       ویروس  ناتیابی به زندگی خوب در عصر کرو با ا

ن درد و رنه  ست های در بهتر کرد  زندگی انسانها و کا پردازیم.  هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی نقش فضیلت   می

ست. بدین منظور نخست به م   آنها در عصر کرونا  ضیلت  ویروس ا سپس      ؛میپردازیمعرفی علم اخالی و نظریه اخالی ف

ضیلت مهم شته و آنها را به کار بریم را مورد بحث و     ترین ف ست به آنها آگاهی دا هایی که در عصر کروناویروس الزم ا

 م.  پردازیبه تبیین رابطه فضیلت و زندگی خوب در عصر کروناویروس  می ،در نهایت ؛ی دهیممبررسی قرار 

 علم اخالق و فضیلت های اخالقی. 1

قیر  شررخص فاین که چه باید کرد؟ مثالً آیا باید به  هسررتیمله مواجهه ئبا این مسرر در طول زندگی، همواره،همه ما 

ما  در پاسخ به سئواالت   رعایت کرد؟بین دانشجویا   کالس درس عدالت را توا  در نه؟ چگونه می کمک کرد یا

صادر   شخص  . دمیکنیماحکام اخالقی  شخص          فال که  میکنیمر این احکام م ست. آ   ست یا نی صحیح ا عمل 

(. علم اخالی دانشرری اسررت که از انواع خوب و بد و چگونگی به دسررت  91،ص 9021خوب اسررت یا بد )پالمر، 

 (. 91،ص 9010)مصباح یزدی،  آورد  صفات خوب و بد و زدود  صفات بد بحث می کند

   اخالی وجود دارد:حداقل سه نوع تحقیق و پژوهش در 

رباره  ی داهینظری اخالقی توصررریف یا تبیین شرررود یا ادهیپداین اسرررت که  از آ  هدف اخالی توصررریفی: الف(

ای  همسررا ل اخالقی باشررد. روش بحث و تحقیق در این نوع پژوهش ةسرررشررت بشررری به دسررت دهد که در بردارند 

شنایی با    صرفاً آ ست  اخالقی، تجربی و نقلی و هدف از آ  نیز  صیه و  نه ت ؛نوع رفتار و اخالی فرد یا جامعه خاص ا و

 نجام دا  یا اجتناب از آنها.  ترغیب افراد به ا

چه چیزی درست، خوب یا وظیفه است.  این نوع پژوهشهای اخالقی که در برخی      پرسد یمکه  :تفکر هنجاریب( 

ایستگی و  ا  از حیث خوبی یا بدی، بایستگی یا نب مواقع اخالی دستوری نیز نامیده می شود، به بررسی افعال اختیاری انس    

 (.92، ص 9010است )مصباح یزدی، امثال آ  می پردازد. روش این نوع پژوهشهای اخالقی استداللی و عقلی 

کرده و   شناسی یا معناشناختی را مطرح    منطقی، معرفت سؤاالت  کندیمکه تالش  :تفکر تحلیلی یا فرا اخالی ج(

سخ دهد.   ست؟ آیا وقتی خوب را درباره رفتار    به آنها پا سا  سواالتی همچو : معنای خوب چی و  میربیمبه کار  هاان
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را   هارزشااحکام اخالقی و  توا یم، در یک معنا به کار رفته اسررت؟ چگونه میبریمزمانی که درباره اشرریاب به کار 

 (.91-92صص  ،9032انکنا، توجیه و یا اثبات کرد؟ تفاوت احکام اخالقی با غیر اخالقی چیست؟ )فر

ی  اهیظرنی اخالقی هیچ کدام به پیچیدگی و گستردی اخالی فضیلت نباشد. اخالی فضیلت     هاهینظرشاید در بین  

ضیلت      سودگرایی و وظیفه گرایی، بر ف ست که بر خالف  تایه عمل یا  تا بر ن ،کید دارداخالقی تأ و منش هاهنجاری ا

و  گردد. سقراط، افالطو  می(. سابقة نظریة فضیلت به دورا  باستا  بر   99، ص9021اخالقی )خزاعی، وظیفه و قواعد 

ورده و نام ارسرررطو پیوند خ فضررریلت هسرررتند. با وجود این، اخالی فضررریلت بیشرررتر با ةگیارا  نظریارسرررطو از بنیا 

ست      9111های وی حدود دیدگاه شری حاکم بوده ا شه ب ستوارت مدر ،تا اینکه در دورا  ؛سال بر تاریخ اندی     جا  ا

ضیلت مورد    ةد. پس از آ  نظری، را مطرح کردننظریه وظیفه گرایی ،و امانو ل کانت ،سودگرایی  ، نظریةمیل و بنتام ف

شی قرار گرفت تا این  سوفا           غفلت و فرامو سیاری دیگر از فیل ست هاوس و ب سوم و هر ستم الیزابت آنک که در قر  بی

 . برآمدندغنی در فلسفه  ، به دنبال بازسازی این سنتمعاصراخالی 

که   طیقرو  وس -کالسیک  ةتوا  به چهار دوره تقسیم کرد. نخست دور  مفهوم فضیلت را می  ةتاریخچ ،در واقع

دورا  پس از قرو   ،های فلسررفی درباره اخالی بود. دومهای اخالقی محور اصررلی تمام نظریهدر آ  دورا  فضرریلت

های  ؛ اما با ظهور نظامها دارای اهمیت هسرررتنددورا  هنوز فضررریلت یعنی رنسرررانس و دورا  مدر ؛ در این ،وسرررطی

سفه اخالی، این   سوم مفاهیم شکل جدیدتری به خود گرفت اخالقی جدید در فل ستی یزیتودورا  پ ،ند.  تحلیلی که   –وی

  فضیلت  دورا  معاصر که می توا  آ  را دورا  احیاب دوباره مفهوم  ،دورا  زوال و افول اخالی فضیلت است. چهارم  

فهوم اصلی و مرکزی  مل اینکه در دورا  معاصر نیز مأقابل ت ة(. نکتPellegrin & Thomasma, 1993, p. 3دانست. )

  نیکوماخوس یالاختلقی ارسطویی از مفهوم فضیلت که در  ،قرو  وسطی و به ویژه-ریشه در سنت کالسیکفضیلت 

ست    شده ا صر با بازخو    ،مطرح  سوفا  معا صورت    ةانی نظریدارد. در واقع فیل سطو  ضیلت   ار های جدیدی از نظریه ف

 اند.  مطرح کرده

خوشبختانه، امروزه اخالی فضیلت یک گشودگی جدیدی در گفتگوهای اخالقی به وجود آورده است. بخشی        

تنی بر اصول  ی اخالی مبهایکاستی اخالی مبتی بر اصول و بخشی دیگر ناشی از هاتیموفقاز این گشودگی ناشی از 

ست  ضیلت، و   . ا ساس اخالی ف شی افراد و   یهایژگیبر ا ست. اخالی با    هاآ انگیزهای من صی ا د یدارای اهمیت خا

  درنگشررده، بینهادینهآنها مداری شررود که به دلیل وجود فضررایلی که درو  اخالی انسررانهای باعث به وجود آمد 

(. اخالی فضیلت با مهم دانستن انجام عمل    01 ص ،9019اقدام به انجام اعمال پسندیده نمایند )زاگزبسکی و پویمن،   

دارای اهمیت بسرریاری در خوب بود  اعمال هسررتند. اخالی فضرریلت، تنها به انجام   انگیزهادرسررت، معتقد اسررت که 

 .پردازدیبلکه به شخصیت، احساسات و عادات اخالقی نیز ممحدود نمی شود؛  داد  اعمال خوب

صی در     ضیلت جایگاه خا صورت عام و در زما     هامراقبتاخالی ف شتی به  صو هایماریبی بهدا رت  ی فراگیر به 
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ی  ارفهحخاص دارد. این مقاله تالشی برای به کار برد  نظریه فضیلت در زیست پزشکی به خصوص در زمینه اخالی    

ین  مو بهداشت سالمت است. رویکرد ما در این پژوهش غایت انگارانه در معنای ارسطویی و توماسی آ  است. به ه       

سی     ضیلت هایی که ما در اینجا برر شجاعت،         میکنیمدلیل ف صداقت،  ستند که داللت بر تعهد بر  ضیلت هایی ه ،  ف

ای داشتن   که بر شوند یمعدالت، بخشش، حکمت عملی و مانند اینها دارد. در حقیقت فضیلت هایی در اینجا بررسی    

 اشته باشیم و به آ  ها بیشتر عمل کنیم.الزم است به آ  ها آگاهی دکروناویروس زندگی خوب، در عصر 

 (11-فضیلت های اخالقی در عصر کرونا  ویروس )کووید. 2

ی بهداشررتی، اقتصررادی، سرریاسرری، اخالقی و ... (    هاچالش) اندآمدهی که به خاطر ویروس کرونا به وجود هاچالش

در   ست و این را با خطر جدی مواجهه کرده زم ةها نفر از ساکنا  کر لیو یی که زندگی ماگونهبه ؛بسیار جدی هستند  

ی اخالقی اسررت. آیا  هاچالشدر عصررر کرونا ویروس،  هاچالش نیترمهم. یکی از نخواهند رفتکوتاه مدت از بین 

های غیر اخالقی  انسررا  ،دهندینمقرنطینه کرد  خود در خانه یک امر اخالقی اسررت و کسررانی که این کار را انجام  

ردد  گمزد باشد و برای گیراند  مایحتاج ضروری نیاز به کار کرد  باشد و مجبور    و روز تأجرهستند؟ اگر کسی مس   

دارند و ربرخوقرنطینه خانگی را رعایت نکند، آیا عمل غیر اخالقی انجام داده است؟ کسانی که از درآمد اندکی    که

های غیر  ، آیا انسرررا کنندیمردد های عمومی بدو  ماسرررک تدر مکا  ؛ در نتیجه،توانایی خرید  ماسرررک را ندارند

خوب و کدام یک بد هسررت؟ چه کاری را باید کروناویروس اخالقی هسررتند؟ کدام یک از اعمال ما در این عصررر  

انجام داد و چه کاری را نباید انجام داد؟ جایگاه نیت در افعال اخالقی ما به چه صورت است؟ رابطه فعل اخالقی ما با  

ی این عصرررر را درما  کرد؟ اخالی  هارنهدرد و  توا یمه صرررورت اسرررت؟ چگونه سرررعادت و زندگی خوب به چ

ر جدا از  به بیا  دیگ مقابله کنیم. هاتیمحدودی عملی این عصرررر و با این هاینگرانتا با  دهدیمفضررریلت به ما اجازه 

و  دهایبابیا   به پردازدیمکروناویروس درباره خوب یا بد بود  امور در عصر   هافیتوص آنکه اخالی فضیلت به بیا   

 چگونگی کمک کرد  اخالی فضیلت به این امر است. میپردازیمی که اکنو  به آ  امسئله. پردازدیمنیز  دهاینبا

تا بر اسرراس آنها بتوانند عصررر    سررت  نگارنده بر این باور اسررت که اخالی فضرریلت راهنمایی برای همه انسررانها   

القی  های اخی آ  در اما  باشررند. آگاهی و به کار برد  فضرریلت هابیآسرراز د و ننمدیریت کبهتر ویروس را کرونا

شجاعت، حکمت عملی  و ...      صداقت،  سوزی،  شرایط بحرانی  کنندیمکمک  همچو  عدالت، دل صر   در  ، مانند ع

 ام دهیم.ی انجاستهیشای درستی گرفته و رفتارهای هامیتصمهای فراگیر و بالهای طبیعی گسترده، بیماری

 هاها و بی عدالتیمقابله با نابرابری :فضیلت اخالقی عدالت .3

ست که برای     ضیلتی ا ضیلت از       خوب عدالت ف ست. این ف ضروری ا مفاهیم   نیرتدهیچیپزندگی کرد  در این عصر 

ستمدارا ،             سیا ضیلت و در نزد  سوفا  اخالی برترین ف ست. مفهومی که در نزد فیل شری ا شه ب   نیترهممدر تاریخ اندی
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با گیر   و کنندیمعدالت را یک فضیلت فردی معرفی   برخی همچو  افالطو  و ارسطو  ن بقای نظام جامعه است. رک

شأ       ،. در مقابلرسند یماز آ  به عدالت اجتماعی  سر من سر آغاز و  برخی دیگر همچو  جا  رالز عدالت اجتماعی را 

تر از عدل  است که معنایی بسیار وسیع    1یکاسونه یونانی عدل د (.  واژة39،ص 9029خزاعی، داند )یمخیرهای فردی 

  ،مدانیزیرا در زبا  فارسرری ما عدل و عدالت را معموال فضرریلت دادرس یا فرمانروای خوب می ؛در زبا  فارسرری دارد

نای گسرررترده      یا  مع نان نای            رفتگتری از آ  را در نظر میولی یو به دو مع حد  لت را در آ  وا عدا عدل و  ند؛ یعنی 

(.  بنابراین عدالت هم در امور حقوقی به  09ص  ،9019گرفتند )عنایت، اعی میشررخصرری و تقوای اجتمدرسررتکاری 

  یعدالت در سررطح جهان یهاسررتمیدر عملکرد سرر یاسررابقهیب ریتأث کروناویروس و هم در امور اخالقی. رودیمکار 

بر ارا ه    یمنف ریتأث  تواند یهسرررتند که م   خود یها تی فعال  لی تعد  ای کاهش  به دنبال   ، یلیها در حال تعط  دارد. دادگاه 

به   ها کمک کند و منجرعقب افتاد  پرونده شیبه افزا همچنین این امر به موقع و منصرررفانه داشرررته باشرررد، یدادرسررر

قرار   ها، از جمله زنا  و کودکا  در معرض خطر خشونت از گروه یشود. برخ  یو ادار یطول مراحل دادرس  شیافزا

اهش  قرار دارند. ک   راتییتغ نیا ریکه در بازداشرررتگاه مهاجرا  قرار دارند، تحت تأث         ییها و گروه ا ی پناهجو  دارند. 

شت طوالن    نیدادگاه همچن لکردعم ست منجر به بازدا شدگا      ،مدت یممکن ا شت    یراشود که ب  یانیزندان ایبازدا

شرا  یآزاد ضا    طیزودهنگام واجد  ستند. بدو  نظارت ق ضطر  به دلیل اقدامات، ییه   اری برای کنترل ویروس کروناا

 (.Teplovan et al., 2020) های فراوانی ممکن است رخ دهدبی عدالتی

شور ز آنجا که ا ضطرار  هاک سترش   یرا برا یمقررات ا صو   91-کوویدمقابله با گ ضا کنندیم بیت بر   یی، نظارت ق

  بحرا  یاقتصررراد راتیت. تأث مهم اسررر اری بسررر، از حد  شیاز اسرررتفاده ب  یریجلوگ یبرا یاقدامات اضرررطرار   یاجرا

بهبود   یبرا یاژهیو یها خواهد داشرررت. تالش  یدر پ زیعدالت را ن   امرتبط ب  نتایه ، ینابرابر  دی با تشرررد کروناویروس  

جبرا    یحل و فصل اختالفات، جستجو یافراد و جوامع برا یتوانمندساز یبرا یبه خدمات و اطالعات حقوق یدسترس

سارت  ضوعات مختلف  ضیا تبعمقابله ب ای یحقوق یهاخ ضع      :از جمله یدر مورد مو شغل، و سکن،  / اقامت،  ینونقا تیم

ی الزم است. شواهد داللت بر این دارند که افرادی که    اجتماعی تیحما یسازوکارها  ریسا  ای یسالمت  یایبه مزا یدسترس  

ستند،   صر کرونا   از درآمد اندکی برخوردار ه سیار   سالمندا  و مهاجرا  در ع سیب ب ست یس . انددهیدی ویروس آ ی  هاا

صورت متعادل در بین همه گروهای جامعه اعمال گردد    سمتی برود که عدالت به  ص  ؛جوامع باید به  ل  یعنی اطمینا  حا

 (.Teplovan et al., 2020) شود که توضیع امکانات در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد

کارگرا  مشررراغل     ،به عنوا  مثال   ؛ر جها  تشررردید کرد  های اجتماعی بسررریاری را د   عدالتی بی 91-بنابراین کووید  

  از زیادی تعداد غیایی را در نظر بگیرید. برخالف مواد و داروسررازی درما ، و بهداشررت ضررروری همچو  کارگرا 

  اغل ضروریمش کارگرا  بروند، دور راه از کار به خود ایمنی و سالمت به داد  اولویت برای توانستندمی که کارگرانی

                                                           
1. Dicasone 
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  این ارزش آشرکار  شرناسرایی   اگرچه. دهند قرار خود سرالمت  بر مقدم را دیگرا  ایمنی و سرالمت  که شردند  موظف

ست،  دلگرمی باعث کارگرا  شاغل  اما ا ست.  درآمدکم هاآ  م شکی  ةدر حرف که افرادی از اغلب ما اگرچه ا   ارک پز

  باشیم افرادی فکر به باید اام ؛کنیم فکر ا  بیشتربیمار معاله پزشکا  و پرستارا  به است ممکن ؛کنیم می تجلیل ،کنندمی

  وند. اینشر بسریاری مواقع آنا  حتی مورد احترام نیز واقع نمی . کنندمی ضردعفونی  و تمیز اتای ها را کف و دیوارها که

سانی  اولین اغلب و دهند انجام باید را بزرگی خطرهای ،بحرا  طول در باید که دانندمی کارگرا  ستند  ک   آنها از هک ه

 و و دیگر مشاغل  پستی  خدمات کارکنا  ،سوپرمارکت   گراکار مقابل، در .بپییرند را خطرات این تا شود می خواسته 

  انجام به ملزم هک هستند نفر هزارا  بنابراین،. نیستند خودشغلی  کارهای انجامطول  در استرسی چنین دچار نیازیها حرفه

  می رنظ به. کنندمین دریافت غرامتدسررتمزد و  خطرات این برای کافی ةانداز به ولی اندشررده مقدم خط هایی درکار

بیش از   یروس، در عصر کروناو در واقع (.Blaine et- al., 2021, p. 2است )  مهم بسیار  ناعادالنه، توزیع این که رسد 

ضررراییه باید بر اجرای     ق ةجدا از آ  که دولت و قو    ؛الزم اسرررت فضررریلت عدالت مورد توجه قرار گیرد     های دیگر زما  

ها  عدالتیار خود قرار دهند. در این عصررر بیخود مردم نیز باید این فضرریلت را اسرراس رفت ،عدالت تاکید و نظارت کنند

شد     شدید  سیار ت ضیع عادالنه امور و کارها          اهب صی به تو صحیح توجه خا صورت آگاهانه و با انگیزه  ست به  ند و الزم ا

رای زد   نباید ببه عنوا  مثال زمانی که حق ما نیسررت،  ؛خود دنبال امکانات و منابع باشرریم. ما نباید بیش از سررهم شررود

 پیشقدم شویم.  کرونا واکسن 

 های و پنهان کاریمقابله با دروغ گوی :فضیلت اخالقی صداقت. 4

شریف      ستگویی  سندیده و ر یس    صداقت و را صفات پ ضایل ترین  ست  ف ات  (. آی011، ص 9010)نراقی،  اخالقی ا

زید و ای کسانیکه ایما  آورده اید از خدا بپرهی » در ستایش این فضیلت بیا  شده است، مانند:     بسیاری در قرآ  کریم 

در مقابل صررداقت، رذیلت دروغ گویی قرار دارد. کانت بر این باور اسررت که  (. 991)توبه/«همراه راسررتگویا  باشررید

نایت بشر  گوید اولین جم است. وی با استناد به کتاب مقدس می  ها در عالدروغ گویی رذیلتی بزرگ و کلید تمام شر  

و را  . وی دروغ گبودبلکه دروغ گویی  ،)کاری که قابیل انجام داد( در عالم شررد، نه برادرکشرری که باعث ورود شررر 

شی از ترس می داند گو ترسو و دروغ  ست از      03، ص 9011اترک، نک. ) ی را نا سالمی دروغ عبارت ا سنت ا (. در 

  ،که مورد قبول باشررداز دروغ ای اما در سررنت غربی تعریف یگانه ؛ر داد  از چیزی بر خالف آنچه در واقع اسررتخب

کانت آ  را به زبا  چیزی گفتن اما        ا خبر مخالف با ذهن تعریف می کند و   آکویناس آ  ر  ،مثال  برای ؛وجود ندارد 

ی را گفتن   دروغگو ، کانتدر جایی دیگر (.901-900 ، ص9022اترک، نک. در دل چیزی دیگر در نظر داشررتن )

کند. این تعریف، مالزم با آگاهی به این امر است که    تعریف می است، چیزی که برخالف احساسات واقعی گوینده   

ک. ن) را فریب دهد آنهادهد و به صورت عمدی قصد دارد   امدانه به دیگرا  خبر نادرستی می که ع داندمیدروغگو 

 (.03، ص 9011اترک، 
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سا ل نگرا   صد کننده در عصر کرونا یکی از م ست  تقاویروس، عدم  ه عنوا   ب ،ای که آنهاگونهبه ؛برخی از مردم ا

سفر خود یا تماس  ،مثال شکوک به کووید را های اخیر خود تاریخ  ها  کنند. برخی پژوهشپنها  می 91-با فرد مبتال یا م

اعث  کاری و عدم صررداقت وجود دارد که ب ای از مخفیرجهویروس، دگیری کرونانشررا  می دهند که در عصررر همه  

له قابل درک است که مردم  ئ. این مس (See: O’ Connor & Evans, 2020) شود سالمت عمومی مردم به خطر بیفتدمی

ها   ای بدهند و انجام این آزمایش    های چندگانه    به دالیل مختلف دروغ می گویند: برخی به خاطر اینکه باید آزمایش           

گویند. برخی به دالیل آثار روانشررناسرری  های جسررمی و فیزیکی برای آنها شررود، دروغ میمکن اسررت باعث ناراحتیم

سالمندی در    کسی که که هیچ کس مراقب فرزندانش نیست یا   زنیبرای  ،به عنوا  مثال ؛ممکن است پنها  کاری کنند 

با   .(See Rush et al., 2016) تری شد  پنها  کاری کند ممکن است از ترس قرنطینه و یا بس   اوست، خانه دارد که نیاز 

 ل  در حالی که باور دارند مشکالت و مسا   ؛ویروس را نادیده می انگارنداز افراد خطر مبتال شد  به کرونا این کار برخی 

  .(Zolkefli, 2020, pp. 144-145آید )تری در صورت صادی بود  برای آنها به وجود میجدی

بود  سرررالمت و بهداشرررت را تهدید  یگری نیز برای پنها  کاری وجود دارد، با وجود این صرررادی نالبته دالیل د

ست. با ت می سئوال  و مردم به وجه به ماهیت بحرا  کروناکند و هیچ کدام از این دالیل قانع کننده نی لحاظ   ویروس، م

مانی  ز صداقت وجود ندارد، خصوصاً    ارزش  کاری دربارةاخالقی متعهد هستند که صادی باشند. هیچ گونه مالحظه    

شت برای تأ     صحیح دارند. همانطور که وظیفه متخصصا       که متخصصا  بهدا مین منافع افراد جامعه نیاز به اطالعات 

شت کمک ک  ست تا در عصر کرونا   بهدا سیب نبینند رد  به مردم ا تخصصا      با مهمکاری  نیزمردم  ، وظیفةویروس آ

ست  مقدم مبارزه بابهداشت که در خط   نه، به طور  ن زمیکاری و دروغ گفتن در ای. بنابراین پنها بیماری قرار دارند، ا

بدو  دانش   و سایر افراد جامعه می شود.  و درما  بهداشت   پرسنل ؛ زیرا باعث آسیب گسترده به   کلی پییرفتنی نیست 

میز ارا ه  آصورت موفقیت  های خود را بهدرست و مطابق با واقع، متخصصا  بهداشت و سالمت نمی توانند مراقبت       

انگیزه آنها کمک به فرد و جامعه اسررت و به لحاظ روانشررناسرری نیز غیر اخالقی اسررت که اطالعات     ،دهند. به عالوه

جامعه می شود و حتی    های روانی بسیاری در داقت در ارا ه اطالعات باعث آسیب نادرست به آنها داده شود. عدم ص   

زیرا آنها نیز از گسررترش داد    ؛المت را نیز در معرض خطر قرار می دهدسررالمت روانی متخصررصررا  بهداشررت و سرر

ای نیز  یا دارای بیماری زمینه سررالمند اگر برخی از عزیزا  آنها خصرروص،؛ بهویروس و انتقال عزیزانشررا  می ترسررند

 (Zolkefli, 2020, pp. 145-146) باشند

صر کرونا   بنابراین بر  شتن زندگی خوب در ع ص ای دا صور کنید دروغ   ویروس،  ست. ت در این   یگو داقت الزم ا

ت  دهد و سالم در این صورت فاجعه عظیمی رخ می  ،عصر رواج داشته باشد و مردم در این زمینه صادقانه عمل نکنند    

شود. داد  اطالعات صحیح جدا از آنکه باعث افزایش اعتماد افراد  ناپییری مواجهه میعمومی جامعه با بحرا  جبرا 

 کند.  مین میأسالمت عمومی آنها را نیز ت ،شودیکدیگر میجامعه به 
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 هاها، تهدیدها و بزدلیآرامیمقابله با نا فضیلت اخالقی شجاعت:. 5

ه به  ن ،که شررجاعت نامیده می شررود اینقاط دنیا مورد تحسررین اسررت. ویژگی ةشررجاعت فضرریلتی اسررت که در هم

  ،به همین دلیل اسرررت که همواره     .مت خود فرد بسرررتگی دارد بلکه به تالش و زح   ،زما   هنه ب   ،جوامع تعلق دارد

ل،  اسررپونوی و)کنت  وقت بزدلی مورد تحقیر و شررجاعت امری سررتایش برانگیز و مورد احترام اسررتجا و همههمه

ضیلت   29، ص 9020 شجاعت از ف ستا  توجه     (.  سوفا  با ست که فیل شته ی به آ  اژهیوهایی ا و  آ  را  . افالطانددا

و  معتقد اسررت شررجاعت نوعی دانش اسررت که به یاری آ ، هم در   داندمیاصررلی  چهارگانههای یلتیکی از فضرر

(. 911توا  دانسررت که از چه باید ترسررید و از چه نباید ترسررید )الخس: میهای دیگر، میدا  جنگ و هم در زمینه

ی و تدرس بهامور »، مواجهه با لحانیدرع: شجاعت عبارت از استعداد داشتن ترس و    دیگویمارسطو در تعریف آ   

،  هازهیانگاینکه کدام امور،  (.NE.1115b18-19)است  « از سر انگیزه درست، به شیوه درست و در زما  درست      

که در همه   کندیم؟ این امر را فضرریلت فکری فرونسرریس )حکمت عملی( مشررخص انددرسررت هازما و  هاوهیشرر

 .کندیمهای اخالقی نقش ایفا فضیلت

خطرها و   اول، شرود. میهای اجتماعی میناآرا ةوجود دارد که در عصرر کروناویروس، تشردیدکنند   ویژگی سره 

  تواندیم ویروس اگرچه دوم،. کنندمی تهدید را ما معیشت  و زندگی اما هستند،  نامر ی عمدتاً که وجود دارند تهدیدهایی

  آهسته  رکتح از ناشی  حدی تا گسترده  ترس و اطمینا  عدم در جامعه گسترش پیدا کند،  به صورت غیرمنتظره  و ناگها 

  این. اسررت آزمایشرری تجهیزات و هاواکسررن کمبود و مؤثر هایدرما  برای مداوم جسررتجوی و دانش پرزحمت و

شخص  هایقطعیت صورت  به توا می را وجهی چند خطرات شتر  احتمال مرگ، احتمال مثالً) نام   مطلوبنا تأثیر بی

(  ردف برای هر  دقیق خطر مثالً) خاص ابهامات و( بیماری زمینه ای دارند که هاییآ  و ترمسن هایجمعیت بر ویروس

صه  شتر  سوم، . کرد خال سیاری  اجتماعی انزوای با مردم بی سبت  ب ست  معمولی های زما  به ن .  کنندیم نرم پنجه و د

صلی  عوامل از اجتماعی ارتباطات ستی  ا سترس  کننده تعدیل همچنین و بهزی ست  ا (. Blaine et- al, 2021, p. 2ند)ه

 ها اهمیت بسیار دارد.    مواجهه با این خطرها و نا آرامی برای که است فضیلتی شجاعت

(. بر اساس این تعریف شجاعت    901، ص9029نظر ارسطو شجاعت حد وسط بین جبن و تهور است )ارسطو،       از

 .دی آیمناک و دوری گزید  از آنها به دسرررت      روی در اقدام به کارهای ترسررر    فضررریلتی اخالقی اسرررت که با میانه     

شانه ترس            ادهیز ستی در انجام کارها ن س ست و  شانه بی باکی و بی پروایی ا سناک ن ست   اروی در انجام کارهای تر

باید از فضرریلت شررجاعت برخوردار  کروناویروس ها و مردم در عصررر (. دولت99ص  ،9022؛ 21، ص9011فارابی،)

  کوتاهی 91-شکی که در مواجهه با ویروس کووید پز ،به عنوا  مثال ؛ای بگیرندی شجاعانه هاباشند و همواره تصمیم  

یا   پردازدیمویروسرری کرونای بهداشررتی به معاینه بیمارا  هاپروتکلیا بدو  رعایت  ردیگینمو آ  را جدی  کندیم

و  باکیک پزشررک بیکند، یهای ایمنی را رعایت نمتمراقب در آزمایشررگاه در زما  پژوهش بر روی این ویروس
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  و یا آزمایشررگاه شررود به مطب، بیمارسررتا   91 -که از ترس این که مبتال به کووید پرواسررت. همچنین پزشررکی بی

در   بهره و ترسو است. منظور از ترسو   از شجاعت اخالقی بی  ،پردازدینمو یا به معاینه بیمارا  کروناویروسی   رودینم

.  ترسد یمنیست،   ترسید  فراط در ترس است. چنین کسی از چیزی که نباید و شایسته     اینجا کسی است که مبتال به ا  

ل از عمل،  در حالی که انسا  شجاع قب   ؛شتابد یمباک و متهور به صورت گستاخانه به استقبال خطر    آدم بی ،در مقابل

سطو    آرام و مطمئن و در حین عمل، چابک و تند  ست )ار ضیلتی  شجاعت (. 902،ص9029ا ست  ف   قادر را افراد که ا

مدیریت   .نوعا  به وجود بیاورندو زندگی بهتری را برای خود و هم کنند مقابله آورترس هایموقعیت با خوبی به تا سازد می

المت و  س کروناویروس تواند برای امروز و آینده بسیار مفید باشد. در عصر    میخطرها و آموزش فضیلت شجاعت به مردم   

 ست.شجاعت در این زمینه بسیار رهگشا اعمال فضیلت اخالقی ،بنابراین .طر استها در خایمنی انسا 

 فضیلت اخالقی بخشش؛ مقابله با خودخواهی. 6

به شمار    هادر سنت اسالمی از برترین فضیلت   بخشش  های اخالقی و دینی است.  بخشش یکی از مهمترین فضیلت  

علمای  های بزرگوار است. فیلسوفا  و  های اخالقی انسا  ای که پیشدستی برای بخشید  از ویژگی   آید به گونهمی

  ،های فضرریلت عفت اسررتی فرعیِ تحت سررخا که از زیرمجموعههای مسررلما ، بخشررش را از جمله فضرریلتاخال

سرف و تفریط      90، ص 9011)کاوندی،  مطرح کرده اند سط دو حد افراط م سخاوت یا بخشش حد و سیس    (.  خ

( بخشررش از برترین صررفات اخالقی انسررانی و از اصررول    992،ص 9010، ؛ نراقی910،ص 9029)ارسررطو  اسررت

(. خسیس کسی است که بسیار      992،ص 9010)نراقی،  آیدمیرستگاری و مشهورترین صفتهای پیامبرا  به حساب     

ی  انی اخالقی و یک معامعن کی بخشش . کندیمروی ولی مسرف کسی است که در بخشش زیاده     ،بخشد یمکم 

سا  دیگری خیری برساند       معرفتی دارد. ب سانی از خودش به ان  اگر من به  مثالً ؛خشش اخالقی به این معناست که ان

زما   ،شما پولی را بدهم، از پول خودم کم خواهد شد یا اگر وقت خودم را به شما اختصاص دهم، در آ  صورت

یگری ی خود به دهادانسته ی برای پرداختن به کارهای خودم وجود دارد. بخشش معرفتی عبارت از بخشش   ترکم

  شود ینمما کم  یهادانسته چیزی از  تنهانهاست اینکه در اینجا   توجهقابلی که دربارة بخشش معرفتی  امسئله است.  

سته بلکه حتی این امکا  نیز وجود دارد زمانی که  شخص دیگری در میا   هادان س  گیارمیمی خود را با  ی  هاتهدان

 (.Zagzebski, 2009, pp 95- 96)جدیدی نیز به دست آوریم 

یروس  کروناودر عصر . است دیگرا  صالح و خیر برای خود هایدارایی تقسیم و داد  به مربوط بخشش اخالقی

اند. آنها در عصرررری که بیکاری و های زیادی بودند که با بخشرررش در آزمو  فضررریلت سرررربلند بیرو  آمدهانسرررا 

سیب      صادی آ شکالت اقت سترش دادند و را به وجو های جدیم منابع خود را در   د آوردند، اقدامات خیرخواهانه را گ

صاحب اختیار دیگرا  قرار داده ستاجرا  خود  هی که تمام اجاریهاخانهاند.  شی  بهای م شید یا بخ سانی    ؛نداز آ  را بخ ک

اند.  دسررته، از این کردندکروناویروس دیدگا  های خود را صرررف کمک به بیمارا  و آسرریب که بخشرری از دارایی
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برابر خودخواهی کسانی قرار دارد که در دورانی که بسیاری از مردم در رنه و عیاب هستند، از       فضیلت بخشش در  

 اند.  کنند و در آزمو  فضیلت شکست خوردهمیبدبختی دیگرا  به نفع خود استفاده 

 حکمت عملی و تصمیم گیری درست. 7

  در رایه موضوعات  از یکی. هستند  برانگیز چالشروناویروس ک گیریهمه طول در شخصی   تصمیمات  از بسیاری 

 برای آنچه اب گروه و فرد یک برای چیز بهترین کرد  متعادل برای تالش ویروس،کرونا عصرر  در گیریتصرمیم 

  ترکیبی ری،ضرو  کارکنا  و پزشکی  متخصصا    جمله از افراد، از بسیاری  برای. است  بوده است،  بهترین دیگرا 

ستا   ایمنی و بیمار ایمنی خود، ایمنی ایبر خطرات از صمیمات  خانواده و دو شواری  ت رده ک ایجاد را برای آنها د

 نظر یبانه بهنج است  ممکن که کند، انتخاب را حد کار کرد  از بیش تواندمی فرد شدید،  نیازهای به توجه با. است 

سد،  ست  ممکن همچنین اما بر ستگی  به منجر ا ش  خطر معرض در نیز را خود  همکارا و شود  بیماری یا خ   تریبی

  اقدامات به نیاز که افرادی برای پیچیده تصررمیمات از دیگری (. مجموعهBlaine et- al, 2021, p. 3) دهد قرار

  طول در بیمارسررتا  به مراجعه با مرتبط خطرات به توجه با. اسررت ضررروری دارند، را 91-کووید غیر از پزشررکی

  حتی را هادرما  ات اندگرفته تصمیم  بیمارا  اکثر سسات،  ؤم از بسیاری  کارکنا  ودکمب و محدود منابع و گیریهمه

  از سرریاریب این، بر عالوه. بیندازند تأخیر نیز به  مغزی سررکته و قلبی هایحمله همچو  حیاتی هایمراقبت برای

 بندیما ز یا لغو به منجر هک اندشررده تلقی «انتخابی» عنوا  به پزشررکی مراکز توسررط هامالقات قرار یا هاجراحی

سیاری  برای مجدد، ریزیبرنامه این اگرچه. شود می مجدد شت،  نخواهد بدی عواقب ب   زا غیر دیگری موارد اما دا

 ما. دارند وجود نیز زندگی تهدیدکننده حتی و جدی هایبیماری و( سرررطا  درما  مثال عنوا  به) 91 -کووید

  کم توا می هک کنیممی فکر اما باشد،  داشته  وجود ایساده  پاسخ  هایچیدگیپ این از یک هیچ برای کنیمنمی فکر

  حکمت فضیلت  چگونه اینکه مورد در بنابراین (.Blaine et- al, 2021, p. 3) کرد برخورد هاآ  با عاقالنه بیش و

 کرد.  خواهیم بحث ،کند کمک تواندمی عملی

دورا    های، یکی از مهمترین فضرریلتز ترجمه شررده اسررتفرونسرریس که به حکمت عملی و دوراندیشرری نی واژة

که سقراط   لت رانظریة یگانگی فضی سوککرد. ارسطو از یمیهای گوناگو  پیوند ایجاد باستا  است که بین فضیلت

پیوند   از سرروی دیگر ؛کندمیپییرد و فضررایل را به دو بخش اخالقی و عقالنی تقسرریم  مین ،ندو افالطو  مطرح بود

یتی برای  کند. این فضرریلت ظرفمیی بین فضرریلت اخالقی و حکمت عملی که از فضررایل عقالنی اسررت برقرار نزدیک

ای از شررررایط معین برای تشرررخیص اینکه کدام انتخاب اخالقی یا روش عمل  بینش اخالقی و ظرفیتی برای مجموعه

فضرریلت عقالنی اسررت که به  کرد  راهنمای فاعل جهت گام بر داشررتن به سرروی خیر و خوبی اسررت. حکمت عملی 

ستیابی به حقیقت به خاطر عمل آماده       سا  را برای د سیله عادت ان سا  را    ؛کندمیو بر خالف حکمت و دانش که ان

 (.Pellegrino & Thomasma, 1993, p. 84) کنندمیتنها برای رسید  به حقیقت آماده 
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ست بدو  حکمت عملی نیک به معنای دقیق   آدمی ممکن نی» گوید:می اخالی نیکوماخوسارسطو در کتاب ششم    

  روکارس حکمت عملی تنها با کلیات  .«)اخالقی( باشد و ممکن نیست بدو  فضیلت اخالقی دارای حکمت عملی باشد     

زیرا کسی که صاحب حکمت عملی است، مرد عمل است و عمل نیز با        ؛ی ببیندروشن بهبلکه باید جز یات را نیز  ؛ندارد

در   د،ه هسررتنتجرب دارای ولی ،ی ندارندابهره. به همین دلیل اسررت کسررانی که از شررناخت علمی دارد سررروکارجز یات 

  روکارسررتر از کسررانی هسررتند که از شررناخت علمی برخوردارند. حکمت عملی با جز یات در امور مختلف موفقعمل، 

ین  نیروی فرماندهی است و کارش ا شود. حکمت عملی  میدارد و انسا  نخستین بار از طریق تجربه با امور جز ی آشنا    

ست،            ضایل ا ست آورد  دیگر ف شرط الزم برای به د ست که معین کند چه باید کرد و چه نباید کرد.حکمت عملی  ا

را تعریف   خواهند فضیلت میاو وقتی  عصر همگوید فیلسوفا   میشرط کافی نیست. ارسطو در تأیید این سخن      هرچند

ما  ؛ ا«درسرررت منطبق اسرررت قاعده باکه »کنند حالتی میو موضررروعات آ ، اضرررافه پس از ذکر حاالت اخالقی  ،کنند 

یلت  این فیلسرروفا  حالت مطابق با حکمت عملی فضرر نظر ازبنابراین «. مبتنی بر حکمت عملی اسررت»به معنی « درسررت»

سخن به وجود       سطو تغییر اندکی در این  ست. ار ست  ةقاعد باحالت مطابق  تنهانه :گویدمیآورد و میا که حالت  بل ،در

یعنی حکمت عملی   ؛درسررت دربارة این امور اسررت ةه درسررت نیز فضرریلت اسررت و حکمت عملی قاعدةحاکی از قاعد

گیرد که امکا  ندارد انسررانی بدو  حکمت عملی نیک به معنای دقیق  میکند. ارسررطو نتیجه میدرسررت را معین  ةقاعد

 (.00-1، صص 9029دارای حکمت عملی باشد. )ارسطو، و ممکن نیست بدو  فضیلت اخالقی  )اخالقی( باشد

ست  ظرفیتی حکمت عملی سیاری  ادغام برای ا ضیلت  از ب سجم  زندگی یک در هاف شمند  و من بدو    ردف یک. ارز

شامدهای  و پیچیدگی زیرا ؛کند زندگی خوبی به تواندمین عملی حکمت سیار  زندگی پی سا  طاقت ب به   ؛بود واهدخ فر

  خود رکا در را خطر اغلب دهندگا  پاسخ  اولین های فراگیر هم چو  عصر کرونا ویروس، بیماری ، در عصر عنوا  مثال

  با. است  جاعتش  فضیلت  مستلزم  خطر این پییرش. پییرندمی برند،می رنه ویروس اثرات از که کسانی  به خدمت برای

  که ایدهنده اسخ پ اولین برای. کند پیچیده را دهندهپاسخ  اولین موقعیتی استدالل  تواندمی دهندهتحلیل شرایط  حال، این

  کار هترینب است  ممکن گیرد،می قرار فشار  تحت ،مرگ هستند  کسانی که در حال  و مردگا  با مکرر مواجهه دلیل به

شد  این ستراحت  عوض در و کنند پوشی  چشم  خود کار هایجنبه ترینسخت  از اوقات گاهی که با   شخیص ت. کنند ا

  هایژگیوی به توجه مسرتلزم  شرویم،  متحمل باید موقعیت یک در را خطراتی چه و کنیم عمل انهشرجاع  چگونه اینکه

  را خوب قضاوت اهمیت گیرهمه بیماری این .است حکمت عملی ابعاد از یکی تشخیص نوع این ظرفیت و است خاص

  عملی کمتح. است  کرده ارآشک  وضوح  به ،عادی شهروندا   و پزشکی  پرسنل  تا گرفته دولتی مقامات از ،افراد برای

  این واهخ ؛بگیرند مرگ و زندگی برای تصمیماتی  دوره این در مجبورند افراد همه اما است،  مهم عادی شرایط  در حتی

صمیمات  ست    شامل  ت شکی،  درما  عمومی، سیا ست  به فقط یا ضروری،  خدمات پز   سایر  و غیایی مواد آورد  د

  نیاز وردم شفقت  و شجاعت  که دهد تشخیص  نتواند است  ممکن ،تاس  حکمت عملی فاقد که فردی .باشد  ضروریات 
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  دهد تشخیص ندنتوا ؛کند تعیین را خاص موقعیت در نیاز مورد اندازچشم یا خطرپییری از درستی ترکیب نتواند یا است

  فرصت  و یردگ قرار احساسات   تأثیر تحت است  ممکن یا گیرند،می قرار زندگی برنامه در چگونه شفقت  و شجاعت  که

  باشد فضیلت با مداوم طور به تواندمین عملی حکمت بدو  فرد مجموع، در. بدهد دست از را دلسوزانه و شجاعانه اقدام

(See: Blaine et- al, 2021, p. 5  بنابراین حکمت عملی در دورا  سخت .) بسیار الزم و ضروری است     کروناویروس

 کند.  میزندگی انسانها  و بهره مندی و رواج آ  کمک بسیاری به خوب بود 

 ویروست و زندگی خوب)نیک( در عصر کرونافضیل. 8

ضیلت  ص  ،به عبارت دیگر ؟دارندکروناویروس های اخالقی ارتباطی با زندگی خوب در عصر  آیا ف ف بود  آیا مت

ندگی ز شود یا اینکه ارتباطی بین فضیلت های اخالقی و  میهای اخالقی باعث دستیابی به زندگی خوب  به فضیلت 

های  تواند زندگی خوبی داشررته باشررد بدو  آنکه متصررف به فضرریلت  مییعنی یک شررخص  ؟خوب وجود ندارد

شود  ضیلت     ؟اخالقی  ست که متصف بود  به ف سا  نگارنده بر این باور ا هم در مقام  ،هاهای اخالقی باعث تمایز ان

سا  به میشود و کمک  می ،نظر و هم در مقام عمل ست پیدا کند. در بخش زندگی خ کند که ان به   های قبلوب د

ش هدف ما ایم. در این بخپرداختهکروناویروس های اخالقی در عصر  ثیر فضیلت ة اخالی فضیلت و تأ بررسی نظری 

 د. کند که زندگی خوبی داشته باشمیهای اخالقی به عامل اخالقی کمک نشا  داد  این است که چگونه فضیلت

ضیلت و رذیلت ارا ه کنیم   اگر بخواهیم یک تعریف جامع  صری از ف ضیلت کمال  می ،و مخت در   ست و اگوییم ف

ضرریلت  ف ،. در مقابلدکنیمبدی  شررخصکه ما را  اسررتو خصرروصرریتی ی ژگیومقابل، رذیلت عیب و نقص. رذیلت 

ست ی ایژگیو شخص بهتری   ا سا  به کمال   دساز یمکه ما را  ساند ) یمو در مقام ان صص  9013باتلی، ر ،91-99 .)

ضیلت ب سانها  هایژگیوها از نابراین ف ستند ی مهم در زندگی ما ان و این امر محدودیت زمانی و مکانی ندارد. البته در   ه

انه  مند. انجام عمل فضرریلتشررودمی تربرجسررتههمچو  عصررر کروناویروس، نقش آنها  ،هامیو پاند هایسررختدورا  

سا    میباعث  صر  شود ان ضیلت و      ناویروس کروها زندگی خوب و بهتری در ع شند. قبل از آنکه به رابطه ف شته با دا

 ای خوب بود  فضیلت را توضیح دهیم.الزم است معن ،بپردازیمکروناویروس زندگی خوب در عصر 

شدند       سوفا  به پیروی از ارسطو، بین خیرهای ذاتی  و خیرهای غیر ذاتی تمایز قایل  سیاری از فیل به عنوا  مثال    ؛ب

سیم     سعادت راه کتاب فارابی در سته تق سته خیرهایی که چو   کند: میخیرها را به دو د گری را  دی هایهدفیک د

  .یر هستند خ نفسه یفو  خودخودبه هک هستند  دسته دوم خیرهایی  .ورزش و دارو :مانند ؛خیر هستند  ،کنندمیبرآورده 

نیز به سبب   ولی گاهی ،هستند خیر خودیخودبهچیزهایی هستند که آنها برخی از  :هستند دسته دوخیرها نیز  گونهنیا

شمرده   یچیز دیگر سه یفعلم. گاهی اوقات ما علم را  مثل ،شوند میخوب  را   و آ  میدانیم خیر خودیخودبهو  نف

یک دسته   .مکنیمی طلب استیرگاهی نیز آ  را برای رسید  به ثروت و یا  ؛خواهیممینبرای رسید  به چیز دیگری 

ستند که   سته   خودیخودبههمواره خیرها ه ست   شوند میو برای خود خوا .  ندشو مینو هرگز برای چیز دیگری خوا
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  هب ازی نیسرررت برای هدف دیگری تالش کنیم؛ بنابراین سرررعادت     ی دیگر ن ،اگر سرررعادت به دسرررت آید     ازآنجاکه  

سعادت برترین         خودیخود ست. همچنین  سید  به چیز دیگری مطلوب نی ست و هرگز برای ر   ؛ست خیر امطلوب ا

باشد،    نینچنیا ست و هر چیزی که یسعادت چیزی است که با بود  آ ، به چیز دیگری در کنار آ  نیازی ن   ،عالوهبه

 (.11ص، 9011)فارابی، بیش از هر امر دیگری شایسته است که قا م به خود باشد

ست که زمانی که فضیلت را خوب یا  خیری       سکی نیز بر این باور ا ست منظور ای  نامیم،میزاگزب شد   ممکن ا ن با

کند یا ممکن است منظور این باشد که برای دارنده آ  نیک است. در معنای نخست،       میکه یک فرد را خیر )نیک( 

در معنای دوم فضیلت امری ستایش برانگیز است. این دو معنا درباره       و فضیلت برای صاحب آ  امری مطلوب است   

  ی در معنایرخواهیخ. نهاما در معنای دوم  ،روت در معنای نخسررت خیر اسررت ، ثمثالعنوا به ؛خیر یکسررا  نیسررتند 

ی که برای ما خیر است، برای ما  زیهر چ ،واقع دراست.   دیتردقابلنخست خیر است، اما خیر بود  آ  در معنای دوم   

ی از رنه،  مثالً عمر طوالنی، سررالمتی، رهای  ؛شرروند میمطلوب نیز هسررت. امور مطلوب باعث پیشرررفت و رشررد ما    

های بشررری، روابط عاشررقانه و دوسررتانه و اسررتفاده از اسررتعدادهای خود در انجام داد  کارها،     تاآسررایش، تنوع ذ

گوییم اینها مطلوب هسررتند منظور این نیسررت که اموری  میرضررایت بخشرری برای ما مطلوب هسررتند. اگر  صررورتبه

ی و به هر قیمتی مطلوب هسررتند، بلکه تنها در نگاه نخسررت   از آنها وجود ندارد یا این خیرها در هر شرررایط ترمطلوب

ستند  شند      ،مطلوب ه شرایط مطلوب با ست در همه  ست یکی از این     ؛ ولی معلوم نی شرایط ممکن ا زیرا در برخی از 

رسانند یا   ی ما آسیب ب سالمت بههایی وجود دارند که ممکن است  مثال لیت ،خیرها با خیر دیگری تعارض داشته باشد  

دومین معنای خیر بود  چیزی   .ما شررود خالقانههای د  وقت با دوسررتا  ممکن اسررت باعث کم شررد  فعالیتگیران

ی  شناختییبایزهای عقالنی و اخالقی و همچنین کیفیت فضایل ،با این بیا زاگزبسکی ستایش برانگیز بود  آ  است. 

یت   احوزهدر هر را و برتری  عال فه  ورزش، ع :همچو  ،های انسررررانی ی از ف تایش برانگیز    ،لم و فلسررر ند میسررر   دا

(Zagzesbski, 2009, pp. 12-13). اما هر امر مطلوبی لزوماً  ،هر امر سررتایش برانگیزی مطلوب نیز هسررت  ،بنابراین

اخالقی و  ای بین فضررایلپردازیم؛ یعنی چه رابطهمیسررتایش برانگیز نیسررت. اکنو  به پرسررش اصررلی این پژوهش    

 وجود دارد؟ویروس کرونازندگی خوب در عصر 

را هم در شرایط عادی و هم در   فضایلکه ما باید دغدغه وجود دارد حداقل چهار دلیل مهم برای اثبات این ادعا  

  ؛ندها به خاطر خودشا  ارزشمند هستدلیل اول اینکه فضیلتداشته باشیم.  ،کروناویروسهمچو  عصر  ،شرایط خاص

ی  ذات ها ارزشفضرریلت کندیماسررتدالل  اخالی نیکوماخوسارسررطو در  نفسرره اسررت.دیگر ارزش آنها فی ،به عبارت

(. شررجاع بود ، عادل  991ص  ،9013باتلی، )  میکنیمرا به خاطر خودشررا  انتخاب  هادارند. از نظر وی، ما فضرریلت

  نفسه یف تفضیل  ،. بنابراینهستند خود خوب و ارزشمند  بود ، صادی بود ، بخشنده بود ، دلسوز بود  و... به خودی   

ست  ست؛      خیر ا شمند ا ساب آ  ارز شخص را   و اکت صیت نهایی و    حتی در مواردی که دارا بود  آ   شخ به لحاظ 
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ی فاقد  و حالتی باشررد که ازبدتر  در مجموع، دلسرروز، ولی انصررافیببدتر کند. ممکن اسررت یک قاضرری اش کلی

سوزی بود  شتر      دل صدور احکام ناعادالنه بی سوزی وی باعث  سوزی   شود؛ از او می؛ چرا که دل سه یفاما دل   فتص  نف

ی بدو  آ ،  ی غلبه کند، ولانصاف یب، قاضی باید تنها بر  آ زیرا با دارا بود   مند است؛ ارزش  اتصاف آ   است و  نیکی

از ارزش   آ شررخص فاقد نسرربت به  دارای فضرریلت شررخص غلبه کند. رحمیبیی و هم انصررافیبقاضرری باید هم بر 

نیز   ،اخالقی بد بشررود لحاظ ازاین سررخن حتی اگر این فضرریلت باعث شررود که وی اسررت.  داربرخوراخالقیِ باالیی 

تاً  قاضرری حقیق و رحمِ )ب(بیانصرراف و بیقاضرری (، الف) اما دلسرروزِ انصررافیببنابراین اگر قاضرری ؛ صررادی اسررت

اکنو  بهتر   (ب)هرچند  (؛ب)ا باشد ت  (ج)تر است به اینکه شبیه   نزدیک (الف)مقایسه کنیم،  را با هم  (ج) مندِفضیلت 

 د.دارشتری بی اشتباه ،نسبت به قاضی )ب( ،یانصافیببه علت ترکیب دلسوزی و  (الف)و قاضی  است (الف)از 

بت به کسی که   نس  ،کند. کسی که دارای فضیلتی است   میآ  را خیر  ةزاگزبسکی معتقد است که فضیلت دارند   

ست ی باالترسطح  از نظر کمال در  آ  را ندارد، ست       واجدِ .ا ضرورتاً باعث افزایش کمیت اعمال در ضیلت بود ،  ف

 ممکن اسررت نتیجة بدتری به دنبال داشررته باشررد وترکیب خاصرری از فضرریلت و رذیلت،  ،زیرا گاهی مواقع شررود؛نمی

  اشت، د فاقد آ  فضیلت بود و رذیلت دیگر را به تنهایی  در حالیکه اگر شخص  ؛وردآباراعمال نادرست بیشتری را به   

وند  باید دربارة این فرضیه که بین دارا بود  فضیلت و انجام اعمال صحیح پی    ،بنابراین؛ شد بد کمتری ایجاد می نتایجی

شیم  ترمحتاطمحکمی وجود دارد،  سی          ،با سا سخن نیست که فضیلت یک مفهوم ا ولی این به معنی انکار کرد  این 

ضیلت،    ست. البته این امکا  وجود دارد که یک ف صیتی،     مجموع درشخص را   ا شخ صایل  تی  ح ، با توجه به تمام خ

سرباز   ؛بدتر کند شتن افراد بی به ،شجاع نازیِ مثالً یک  شتر،  خاطر ک سرباز  گناه بی ست.  بدتر سو  ترنازیِ از یک   باا

ه  بموارد هم داشتن یک فضیلت ارزش بیشتری نسبت به نداشتن آ  دارد؛ زیرا شخص را       اینگونه حتی در ، نیا وجود

رسرو،   ت در مقایسره با یک سررباز نازیِ   ،شرجاع نازیِ کند. یک سررباز  می ترکینزدمند بود  تصرویر آرمانی فضریلت  

ضیلت هابایدگام شد  بردارد.  ی اخالقی کمتری برای ف ضایل عدالت و د  اومند  سوزی را کسب کند ت   باید ف سا    ل ا ان

ضیلت  شود،  ف سوی نازی باید عالوه    آنکهحالمندی  ست          سرباز تر شجاعت را نیز به د ضیلت  ضیلت، ف بر این دو ف

بد  ،نندرسا میاین که به ما زیا  نتایجشا  و  خاطر هها بیعنی رذیلت ؛آورد. این سخن در مورد رذایل نیز درست است   

لت محسررروب نمی   ند؛  و رذی که   شرررو ها  بل ند    فیآن ناروا هسرررت ند      ،نفسرررره  جام شرررو با انگیزه خوبی ان   حتی اگر 

(Zagzebski,1996, pp. 94- 99.)   در سنت اسالمی برای آنکه یک عملی مورد قبول واقع شود و اخالقی محسوب

شد و کار          ،گردد سن فعلی. بنابراین انگیزه فاعل از انجام عمل باید خیر و نیک با ست و هم ح سن فاعلی الزم ا هم ح

   .وی نیز خیر باشد

ه کار درست   که همیش  کنندیمکمک  هاانسا  به ما  ،ندنفسه ارزشمند هست   جدا از آنکه فی هادلیل دوم اینکه فضیلت 

ی فضیلت اخالقی برای انجام داد  اعمال درست هم    هامؤلفهرا انجام دهیم یا همیشه به معرفت درست دست پیدا کنیم.    
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جدا از   ،کسی که از فضیلت اخالقی برخوردار است     ،در واقع (.,p. 219 Hursthous ,1997) یکافالزم است و هم  

انجام   کند که اعمال و رفتارهای درستی را نیز به وی کمک می ،خوب است  شنفسه دارا بود  این فضیلت برای  ه فیآنک

سا  کمک می دهد. انجام داد  اعمال و رفتارهای فضیلت    کروناویروسکند که از درد و رنه مردم در عصر  مندانه به ان

  است  این شکا  پز النه بود  به خطر انداختن سالمتی خود توسط  عاق کاسته شود و زودتر از این بحرا  عبور کنیم. دلیل  

  طرخ در مهمی چیز که اسررت این خطر توجیه .کنندمی تالش خود بیمارا  سررالمت مجدد برقراری یا حفظ برای که

ضیلت    ست. ف صی  هایروش به سازد می قادر را ما که کرد تعبیر حالتی عنوا به توا می را ا   حساس ا کنیم، ادراک خا

صوری  چنین. کنیم عمل و بخواهیم کنیم، ست  کامل ذهنیت یک شامل  ت سانی  شرایط  پیچیدگی که ا صدیق  ار ان   ت

ضیلت،  با اخالقی عامل یک. کندمی ضیلت  ف سب  شرایط  با که مواقعی در را مربوطه ف شد،  منا   عمل. کندمی اعمال با

 (.  Bellazzi & Boyneburgk, 2021, pp. 4-5است ) کافی موجود شرایط برای فضیلت با منطبق

ست که چه   شود این ا میمسئله دیگری که درباره فضیلت و خیر مطرح   ست.  هادلیل سوم سود رساند  به سایر انسا      

شود؟   یموجود دارد؟ آیا فضیلت همیشه منجر به خیر بیرونی   کروناویروس ی بین فضیلت و خیر بیرونی در عصر   ارابطه

شررود، ارتباط بین فرد و جامعه باعث  میمل اخالقی باعث شررکوفایی اشررخاص  ع هرچندارسررطو بر این باور اسررت که  

سکی      سعادت  بای ترکینزدشود که خیر جامعه ارتباط  می شد. زاگزب شته با سفی میدا صر    گوید در رویکردهای فل معا

رساند. البته باید   یمرساند بلکه به دیگرا  نیز سود   میاین نکته بسیار مورد تأکید است که فضیلت تنها به خودما  سود ن     

خوب هسررتند.   ،آورندمیکه منظور این نیسررت که بگوییم فضررایل به خاطر نتایه خوبی که به بار   داشررتتوجه داشررته 

سکی   ست زاگزب ضیلت به  منکر آ  ا ود، یک کمال  ش میباعث به وجود آورد  برخی خیرهای بیرونی  خاطر اینکهکه ف

گیرد که فضیلت همیشه ممکن است باعث به وجود آورد  خیرهای     مینادیده ناین نکته را نیز  وی . البتهمحسوب گردد 

ضیلت         سا  ف ست که ان ست ا شود. در ساس آ  عمل         بیرونی  ست که بر ا صی ا ضیلت دارای اهداف خا مند خارج از ف

  تصور بهمند زیرا یک انسا  فضیلت   ؛مند باشد کند، ولی صرف داشتن اهداف خاص کافی نیست تا انسا  فضیلت      می

 (.Zagzebski,1996, pp. 94- 99)آورد میرا به وجود  بحث موردی اهداف فضیلت اعتمادقابل

ی در کم کرد  رنه دیگرا  موفق  اعتمادقابل صررورتبهکروناویروس بنابراین یک شررخص دلسرروز  در عصررر   

سا  عادل    سا  بخشن  ی در به وجود آورد  انصاف بین امور موفق است،   اعتمادقابل صورت بهاست، یک ان ده  یک ان

صورت قابل اعتمادی با          اعتمادقابل صورت به شجاع به  سا   ست و  یک ان سا  های نیازمند موفق ا ی در بخشش به ان

کند و انسانی که از حکمت عملی برخوردار است در    میآورد مقابله میخطرها و تهدیداتی که این ویروس به وجود 

  تنهاهنگیرد و غیره. درواقع یک شررخص فضرریلت مند کسرری اسررت که میهر زما  و مکانی بهترین تصررمیم ممکن را 

 انگیزه های خوبی دارد بلکه در ساختن جهانی بهتر نیز موفق است

به   یم؛ه سعادت و خوشبختی دست پیدا کن    که ب کنندیمبه ما کمک  هادلیل چهارم عبارت است از اینکه فضیلت  
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ینش انسا   ی را کسب کنیم. هدف آفریهاالزم است که فضیلت، مبرای آنکه زندگی خوبی داشته باشی ،عبارت دیگر

ست.       سعادت نهایی ا ستیابی به  ست سعادت خیر مطلق   که آنجا ازد سا  را   ،ا س  دربنابراین هر چیزی که ان به   د یر

مند  دسعادت یاری رساند، خیر است. انسا  نیازمند به انجام داد  افعال ارادی است که برای دست یافتن به سعادت سو

سب سعادت    ک .نامدیم تفضیل  ،شوند یصادر م  آنهاکه این افعال از را و ملکاتی  هائتیه ،افعال جمیل فارابی هستند. 

ضیلت   ست و  ریپیامکا از طریق ف ست )      ا ضیلت امری اختیاری ا سب ف (. بنابراین عمل به  923،ص  9031فارابی، ک

کند به سررعادت اخروی نیز  میشررود به انسررانها کمک می فضرریلت های جدا از آنکه باعث زندگی خوب در این دنیا

 دست یابند.

با دقت در عبارات باال آشررکار اسررت که فضرریلت خیر طبیعی نیسررت. بلکه خیری ارادی اسررت که از طریق افعال   

اویروس  کرونهای گوناگونی با خیر و زندگی خوب در عصررر فضرریلت به صررورت ،بنابراینآید. میانسررا  به وجود 

دارد. نخسررت، یک انسررا  به دلیل دارا بود  فضرریلت، خیر اسررت و دیگر اینکه دارا بود  فضرریلت هم برای      ارتباط

ست. در    صداقت،    به مقاله این صاحب آ  و هم برای جها  خیر ا ضیلت های اخالقی عدالت،  ضیلت  و شجاعت  ف   ف

ت نیاز به  دارند، متخصصا  بهداش    شجاعت  فضیلت  به نیاز خطر یا تهدید هایموقعیت. ایمپرداخته عملی برترحکمت

صادی دارند،  ستلزم  منصفانه  ایشیوه  به منافع درباره تقسیم  تعادل اطالعات  ست  عدالت فضیلت  م  باید که مانیز و ا

صمیم  صه  به عملی حکمت شود،  گرفته بعدی چند پیچیده و هایت سد می ظهور من ستدالل  ما. ر   این هک ایمکرده ا

  خطر هنگام در انندتومی راحتی به که هستند ضعیف موجوداتی انسانها که هستند ضروری لدلی این به دقیقاً هافضیلت

  قادر را افراد که ستند ه هاییویژگی هادارند. فضیلت  عاقالنه گیری تصمیم  به نیاز یا کنند متعادل را منافع کنند، اشتباه 

  ی،ارسطوی  نو دیدگاه از. کنند دنبال وفقیتم و اطمینا  با را عمومی سالمت  همچو  ارزشمندی  اهداف تا سازند می

  تمرکز. است عمومی سالمت اجتماعی، مانند عدالت ارزشمند، اهداف از شاد ترکیبی تجربه زندگی، برای راه بهترین

صر  این بر سطو  اخالی کلیدی فرضپیش خوب، زندگی یک عنا ست  ار ص  تررایه اخالی از را او دیدگاه و ا  رمعا

  ارسطو  هک معنا این به. دارد تمرکز اعمال پیامدهای یا اخالقی اصول  اساس  بر درست  کار انجام بر که کندمی متمایز

(. Blaine et- al, 2021, p. 4) دانست می سایر هم نوعا   و خود برای ممکن زندگی بهترین ترویه را اخالی هدف

ضایل اخالقی   ف ی دیگرا  سودمند هست.  و برا زیبرانگآ  ستایش   ةهایی هستند که برای دارند بنابراین فضایل برتری 

 کند.مند کمک زیادی به کاستن درد و رنه انسانها در این عصر میهای فضیلتو انسا 

 نتیجه گیری

شهای که            شکی ارتباط دارد اما چال ست که به علم پز سیی یک امری ا ست که درما  بیمارا  کرونا ویرو طبیعی ا

ی زندگی انسررانها اعم از سرریاسرری،    هاجنبهزشررکی نیسررت بلکه تمام  این ویروس به وجود آورد محدود به علم پ

قرار داده است. پزشکا ، سیاستمدار ، اقتصاد دانا ، دانشمندا  علوم          ریتأثرا تحت  اقتصادی، دینی، اخالقی و ... 
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سعی   ریه و نظ کنند از درد و رنه مردم بکاهند. در این میا  علم اخالیمیدینی و عالما  اخالی هر یک به طریقی 

ستن درد و رنه و         ضیلت های اخالقی در کا ست. به گونه ای که عمل به ف ضیلت از جایگاه ویژه ای برخوردار ا ف

سا  ها     شایا  توجهی به ان سی اهمیت  این مقاله کند. هدفمیگیر از این بحرا  کمک  ضیلت  برر   قیهای اخالف

شا   و  91-گیری کوویدهمه طول در سانی  اخالی و ها شارز با آ  ارتباط داد  ن بود و این نتایه به دست آمد   ان

 داقت،صرر عدالت، شررجاعت،: از عبارتند اصررلی هایفضرریلت. اسررت انسررا  معنوی کیفیت باالترین فضرریلت که 

شش، حکمت عملی و  سیاری  بخ سا   زندگی هایجنبه تمام بر که دیگر ب سا   . گیاردمی تأثیر ان ی که برای هایان

  ها و اعمال خود دارند و این امر باعثحسرراسرریت بیشررتری نسرربت به انگیزه  ،کنندش میرشررد و تعالی اخالقی تال

نوعا  نیز از زندگی خوبی برخوردار باشررند.  سررایر هم ،شررود که جدا از آنکه آنها زندگی بهتری داشررته باشررند می

ضیلت  سرب کروناویروس گیری که در آزمایش همه کنندیمهای اخالقی به ما کمک ف  یم و از  لند بیرو  آموفق و 

ما  بکاهیم و زندگی بهتری را در این جها  و جها  دیگر تجربه کنیم.         رنه خودما  و هم  ندیشررری و     نوعان بازا

ی الزم و هامؤلفهآگاهی از فضرریلت هایی همچو  شررجاعت، عدالت، صررداقت، بخشررش، حکمت عملی و ... از   

باری  نتایه فاجعه تواندیم هاآ توجهی به ت وکمضروری برای انجام عمل درست است که ضامن خیر عمومی اس     

  گیرزندگی خوب در عصرررر بیماری همه    برای را مسررریری های اخالقی فضررریلت  را به ارمغا  بیاورد. اکتسررراب   

 آورد. فراهم میکروناویروس 
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