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 طرح مسئله

گیری شرایط دشوار و بحرانی در بسییاری ا  کویوریای دنییا شیست اسیتی وینیی ایی  شیوع بیماری کرونا سبب شکل

ای و روانیی بیر روی خود دیسنس تیا فویار رسیانهیای غربی فرصت مناسبی پیشیا و رسانهبیماری وارد ایران شس، دولت

ملت و دولت ایران را افزایش دینس و رنج کرونا بر جامعه و حکومت ایران را مضاعف کننسی اپیسمی کرونیا امیا، خیلیی 

تیری ا  اییران در ایی   ود کووریای غربی را نیز در نوردیس و در شرایط کنونی آمریکا و انگلیس وضعیت بسیار وخیم

ییای سیاسیی را بیه آ میون واداشیت، یگیونگی  مینه دارنسی یکی ا  موضوعات اساسی بور که در بحیران کرونیا نمیا 

یا با انسان و توجه به تکریم و کرامت انسان بودت و یستی ایی  نیوع مواجهیه بیا رویکیرد و نگیرب مکاتیب مواجهه آن

ای یگونگی مواجهیه جمهیوری اسی می بطه وثیقی دارد، بنابرای  بررسی مقایسهیای سیاسی به انسان رافکری ای  نما 

-سیارری و لیبیرا ای کرامت انسان در نمیا  میرد ایران و کووریای غربی با بحران کرونا، ا  یک منمر بررسی مقایسه

 داری غرب استیسرمایه

پردا یم و سپس توجه اس   و انسیوه غرب می رو ابنسا به ییسنی کرامت انسان و جایگات آن در مکنبدر مطلب پیش

ییای و یا عس  توجه به کرامت انسان در جلوگیری ا  بحران کرونا را با مقایسه ایسامات جمهوری اس می ایران و دولت

 کنیمیداری( بررسی میانگلیس و آمریکا)به عنوان نماینسگان اصلی لیبرا  سرمایه

 شناسی کرامت مفهوم

ه فنح کاف و میم( در لغننامه دیخسا یم به معنیای بزرگیی ور ییسن، سیخاوت و جیوانمردی و ییم بیه واژت کرامت )ب

یا، یمچیون فرینیگ عمییس نییز یمیی  معیانی و نییز معنیای داشن  کسی آمست استی در سایر فرینگ لغتمعنای بزرگ

)وییار، شی،ن، مقیا ،  Dignityارجمنسی برای آن تعریف شست استی در  بان انگلیسی ایی  واژت بیا مهیاییمی یمچیون 

)سخاوتمنسی، خیرخوایی( وییی معنا شست استی معنای کرامت اما در  بان خود، یعنیی  بیان  Benevolenceبزرگی(، 

رودی طبیق تعرییف راغیب عربی، عمق بیونری داردی در عربی کرامت اسم اِکرا  است و گایی به جای آن بیه کیار میی

 إنعیا  و احسیان ا  کیه اسیت شود، اسیمی خساونس به منصف وینی کَرَ  صهت که شودمی اصههانی ا  ای  مههو  روش 
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 دییس ومیی پسنسیست انسان رفنار و اخ ق ا  خبر که است اسمی شودمی انسان به منصف وینی دیس ومی خبر پروردگار

 شودی می بیان کریم وصف با خودب محسودت جنس در شریهی ییز یر کلی طوربه

 ضیوع ایمیتیتا  منمر شناخت مههو  کرامت در یرآن و سپس مقایسه نگات اس   و غرب در ای  موای  بررسی لغوی 

 پردا یمیدارد که در ادامه به آن می

 کرامت انسان در قرآن و حدیث

کیریم س انسیان را تبعسی که خساونیمهمنری  کرامت انسان در یرآن را بایس ذیل مهاییمی یمچون کَرت َ و اکرا  شناختی 

قس کرتمنا بنیی آد  و لو »فرمایس: سورت ارسراء به روشنی می 70ه، برتردانسن  او بر سایر موجودات است که در آیه داشن

 را آد  فر نیسان امی کیه حقتا و؛ «حملنایم فی البرت و البحر و ر ینایم مِت  الطتیبات و فضتلنایم علی کثیر ممت  خلقنا تهضی ً

 بیر) درییا و خویک  در را آنهیا و بخوییسیم، شیرافت و کرامیت( معنوى و مادتى یاى نعمت وسیلۀ به پسر ا  وراثت به)

 را آنهیا و کردیم، ىرو ( آنهاست طبع م یم که ییزیای )یاپاکیزت انواع ا  را آنها و کردیم سوار مناسب( یاى مرکب

 ادیمید کامل برترى( یا فرشنه اغلب و اجنته و جانساران ا ) خود یاىآفریست ا  بسیارى بر

 یایپرسیش گیویپاسی  کیه است انسانی  مینه کرامت در بحث مورد آیه مهمنری  به گهنه یرآن پژویان آیه مذکور

 در شیکی گونیه ییی  جیای کیهای  بر افزون «آد  بنی کرتمنا ولقس» آیه ای  باشسی ظایرمی انسانی کرامت پیرامون مهمی

 نمیر صرف نهسه فی انسان کهای  یعنی یست، نیز او ذاتی کرامت نگربیا گذارد،نمی بایی خساونس جانب ا  انسان تکریم

 طباطبایی)رت(شیعه، ا  جمله ع مه مهسران یاست برخوردار الهی کرامت ای  ا  نباشس، یا باشس خاصی دی  پیرو کهآن ا 

 علتامیهی داننیسمی تکرامی نیوع ایی  مویمو  را فاسیقان و کیافران مویرکان، کننس و ایوان عمو ای  موضوع را ت،ییس می

 اخنصیا  ا  پوشیییوم بیا یاست بور عمو  حا  بیان آیه ای  که آن است ظایر»گویس: ای  آیه می تهسیر در طباطبائی

 و و کیافران و مویرکی  عمیو  کرامیت ایی  ییا،آن روحیی فضییلت و یرب در الهی خا  کرامت به یاانسان ا  برخی

 1«یشودمی شامل را فاسقان

 وَ»فرماییس:توان به نامه اما  علی)ع( به مالک اشنر نیز اسنناد کرد که در آن اما  خطاب به مالک میطه میدر یمی  راب

نْهانِ هُمْفَیاِنَّ تَغْنَنِمُ اَکلَهُمْ، ضارِیاً سَبُعاً عَلَیهِمْ رتَکونَ َّ وَ بِهِمْ، اللُّطْفَ وَ لَهُمْ، الْمَحَبَّۀَ لِلرَّعِیۀِ وَ الرَّحْمَۀَ یَلْبَک اَشْعِرْ  اَخٌ اِمَّیا: صیِ

 الْخَطَی،ِ، وَ الْعَمْسِ فِی عَلی اَیسیهِمْ یؤْتی وَ الْعِلَلُ، لَهُمُ تَعْرِضُ وَ الزَّلَلُ، مِنْهُمُ یهْرُطُ فِی الْخَلْقِ، لَک نَمیرٌ اِمتا وَ السِّی ِ، فِی لَک

 و محبت و )مهربانیییی« فَوْیَهُمْی  فَاِنَّک صَهْحِهِ، وَ عَهْوِتِ مِ ْ اللتهُ طِیکیعْ اَنْ تُحِبُّ مِثْلَ الَّذی صَهْحِک وَ عَهْوِک مِ ْ فَاَعْطِهِمْ

 کیه دانیی، را غنیمیت آنیان خوردن که مباب درنست حیوان یمچون رعیت بر دت، یرار خود یلب شعار را رعیت لطف به

 آنیان بیر گنایی علل  نس، می سر آنان ا  اییخطای که تو، یایی ماننسانسان یا توانَس، دینی برادر یا: گروینس دو بر رعیت

                                                 

 ی53، مجله بینات، شمارت «کرامت انسانی در پرتو یرآن و روایات»(، 1386 ادت، )مصطهی سلیمی  ارع و کاظم یاضی - 1
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 و بخویش خساونیس داری ع ییه کیه گونه یمان پس کنس، می برو  اشنبات یا عمس آنان به ا  گنایانی و شود، می عارض

  2ییی«بستی  یرار پوشی یوم و عهو مورد را رعیت نمایس تو عنایت به را پوشی یوم

رآن دارد ییان یک حق ذاتی اعطاء شست است مصادیق مخنلهی در آییات کرامت ذاتی انسان که ا  سوی خساونس بعنو

 که در ذیل ا  باب نمونه به برخی ا  آنها اشارت می شود:

سیورت  30توان اعطای مقا  خلیهۀ اللهی به انسان دانسیت کیه در آییه کرامت خساونس به انسان را میمصساق اولی   -1

سُ مَی  فِیهَیا أَتَجْعَیلُ یَیالُوا  خَلِیهَیۀًی الْ،َرْضِ فِی جَاعِلٌ إِنِّی لِلْمَلَائِکَۀِ رَبُّکَ یَا َ وَإِذْ»بقرت بر آن تصریح شست است:   فِیهَیا یُهْسیِ

 به ارتپروردگ که ینگام ( آر یاد به) )و« تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّی لَکَی یَا َ وَنُقَسِّسُ بِحَمْسِکَ نُسَبِّحُ وَنَحْ ُ السِّمَاءَ وَیَسْهِکُ

 منقرض پیوی  ساکنان جانوی  یا آنجا در خسا نماینسۀ)داد خوایم یرار جانوین   می  روى در م  یمانا: گهت فرشنگان

 میا کیه حال  در! ریزد؟ م  یا خون و انگیزد م  فساد که دی  م  یرار( جانوی ) را کس  آن در آیا: گهننس( آنجا شسۀ

 یییزى می  تردیسب : گهت خسا کنیم م  تقسیس( نقص  و عیب یر ا ) و یمگوی م  تسبیح کمارت به توصیف با را تو

  3دانیسی( نم  شما که دانم م 

ت اسیت، عصیو  نبیودمقا  خلیهۀاللهی طبق تهاسیر یرآن، یمچون تهسیر المیزان تنها مخنتص حضرت آد  و یا پیامبران م

ن وابسینه بیه آت بخویسن به وتت در انسان وجود دارد و فعلیتصورت بالقشود، اما ای  مقا  بهیا را شامل میبلکه یمه انسان

 ای  است که انسان ارادت و اخنیارب را در رات خسا به کار گیرد یا در خسمت شیطانی

سیورت  4  کرامت خساونس در حق انسان در یگونگی خلقت آدمی تعریف شست استی خساونس در آیه ادومی  بُعس  -2

 و جسیم در) اسینقامت و اعنیسا  بهنری  در را انسان ما یقی  به ، )که«تقویم أحس  فی اإلنسان لقس خلقنا»فرمایس: تی  می

سورت  3ی  در آیه یمچن (دادیم فضایل یابل روح منهکر، مغز ظایر، بورت منناسب، اعضاء مسنقیم، یامت) آفریسیم( روان

 بیه را  می  و یاسمان)آ« المصیر وإِلیه صورکم س ف،ح صوترکم و بالحقت األرض و الستماوات خلق» فرمایس: تغاب  نیز می

 اعضا تناسب حاظل به) را تصویرتان و نمود مصوتر( خا  شکل ای  به) را شما و آفریس( عق ن  و وار یسف  براى) حق

 اوست(  سوى به( یا  نست دیگر و شما) با گوت و کرد،  یبا( انسان  صهات و روان  ایساف با

ا در بهنیری  داننس ا  ای  منمر که او رن ای  دو آیه را به معنای کرامت خساونس در حق انسان میمهسری  و یرآن پژویا

ری  صورت و یای فارسی ای  آیات گویای ای  است که منمور ا  بهنترکیب و صورت آفریست استی بسیاری ا  ترجمه

 ی وح الهی استریوای باطنی یمچون عقل و ترکیب انسان در ای  آیات، برخورداری انسان ا  تناسب و تعاد  ظایری و 

دیگر کرامت خساونس در حق انسان، برتردانسن  انسان و مسجود م ئکه یرار گرفن  است کیه در آییات فیوق نییز  -3

فرماییس: سورت الحجیر کیه میی 29کننس، ا  جمله در آیه مسننر بودت، ولی آیات فروان دیگری بر ای  موضوع تصریح می

                                                 

 ، ترجمه حسی  انصاریانی53الب غه، نامه نهج - 2

 اهلل موکینی گرفنه شست استی آیات یرآن در ای  نوشنار ا  ترجمه آیتیای تمامی ترجمه - 3
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 روح)خیود روح ا  آن در و کیرد  درسیت را آن ییون )پیس« نهخت فیه م  رتوحِیی فقعیوا لیه سیاجسی  فإذا سوتینه و»

درافنییسی( )ییرآن کیریم، ترجمیه  رو بیه کنان سجست او( تعمیم) براى یمگ  دمیس ،( خود  به منسوب شایسنۀ و مبارک

مع و األبصیارو األف یسۀ و نه  فیه م  رتوح»سورت سجست آمست است:  9آیت اهلل موکینی( و نیز در آیه  هِ و جعل لکیم السیت

 ییا انسیان) شیما براى و دمیس؛ وى در خویش روح ا  و کرد کامل( مادر رحم در) را او اعضاء )سپس« یلی ً متا توکرون

 انسک بسیار آنکه حا  داد، یرار یا د ( ماننس معقورت درک وسیلۀ) و یا یوم و گوب( ماننس محسوسات درک وسیلۀ

 زاریسی(گ م  سپاس

یع وجه تمایز انسان ا  سایر موجیودات را ، در وا)که در مقسمه بحث آمس(سورت اسراء 70آیه  اکرا  ذاتی انسان در -4

سیتی اقل به آدمیی کنس و ای  وجه تمایز خود بُعسی دیگری ا  کرامت خساونس به انسان است که یمانا اعطای عبیان می

ق اننخیاب حیکه به واسطه آن کرامت دیگیری شیامل وی شیست و آن ارادت و انسان تنها موجود برخوردار ا  عقل است 

م بیر ییا غیرمسینقی صورت مسنقیم وانسی در یرآن کریم، آیات مخنلهی بهبهرتاست که سایر موجودات نیز ا  ای  حق بی

 او )یمانا« هُوراًکَ امَّا وَ شاکِراً امَّا سَّبیلَال یَسَیْناتُ انَّا»فرمایس: سورت انسان می 3اخنیار و ارادت انسان ت،کیس دارنس، ا  جمله آیه 

 ناسپاس(ی  خوات شسبا سپاسگزار خوات کردیم، راینمای ( توریع  و تکوین  یسایت به  نسگیش ابعاد در) راست رات به را

ن را نسیاخنییار اکنس نیز گوییای ایی  اسیت کیه ایمچنی  آیاتی که پیامبر اکر ) ( را در مقا  تذکتردینست معرفی می

 ا  اگیر )پیس « غُالْیبَ الَّیا عَلَیْکَ نْا حَهیماً عَلَیْهِمْ ارْسَلْناکَ فَما اعْرَضُوا فَانْ»سورت شوری،  48مهروض دانسنه استی آیه 

 پیا )رسیانسن جیز تیو عهیسۀ بیر ایم،نهرسنادت نگهبان آنان بر را تو( ما  یرا نیست، نکویو  را تو) برتابنس روى( دعوتت)

 ی (نیست تو وظیهۀ آنها اخروى و دنیوى جزاء و عمل  النزا  و یلب  اعنقاد و) تنیس( دی 

 عبیس  تکی ر»س: فرماینیموضوع آ ادی و اخنیار انسان در روایات مخنلهی نیز وجود دارد و ا  جمله اما  علیی)ع( میی

سیی )ع( در رو  و ییا امیا  ح (یاسیت آفریست آ اد ترا خساونس  یرا مباب؛ کس یی  ؛ )بردۀ«حراً اهلل جعلک ویس غیرک

 ان نسیهیا یعه آ ش یا»» عاشورا سعی کردنس با یادآوری ار ب آ ادگی، لوکر باطل را ا  خواب بیسار کننس و فرمودنس: 

 ا  و نسارییس یی د شیما اگیر! سهیان آ  انپیرو ای) ؛«دُنیاکُم فِی اَحراراً فَکونوا المَعادَ رتَخافونَ کُننُم و دی ٌ لَکُم یَکُ  لَم

  (یباشیس آ ادت خود  نسگی در[ رایل] پس ترسیس، ییامت نمی رو 

آ ادی در ای  سخنان ائمه معصومی )ع( البنه به معنای آ ادگی و شرافت است که به صیورت ذاتیی در انسیان وجیود 

وان گهیت خساونیس تدیسی در مجموع با توجه به ای  آیات و احادیث مییا نجات میداشنه و او را ا  فرو رفن  در پَسنی

رو، در ای به کرامت انسان داشنه و در وایع کرامت را در ذات انسان و یمرات با خلق او یرار دادت اسیت، ا  ایی نمر ویژت

که ا  تقوای بیونری برخوردار است، بر سایری  ترجیح داردی بر ای  موضوع اس   یمه ابناء بور با یکسیگر برابرنس و آن

 لِنعارفوا یبائل و شعوباً جعلناکم و أنثی و ذکر مِت  خلقناکم إنتا النتاس أیها یا»ات تصریح شست است: سورت حجر 13در آیه 

 و آد )  ن و میرد یک ا  را شما( نوع افراد) یمۀ ما تردیس ب  مرد ، )اى« خبیری علیم اللته إنت أتقاکم اللته عنس أکرمکم إنت
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 تیا دادییم ییرار کویک و بزرگ یاىیبیله را شما و کردیم، خلق مادر و سرپ یک ا  را شما فرد یر یا و آفریسیم،( حوتا

 پرییزکیارتری  خیسا نیزد در شیما تیری گرام  مسیلتما( بلکیه نیسیت نژادى برترى شما میان در پس)بوناسیس را یمسیگر

 است(ی  آگات و دانا بسیار خساونس یمانا شماست

ه باکنسابی  امت اشارت دارد و آن کرامت اکنسابی استی کرامتموضوع ترجیح یکی بر دیگری به نوع دیگری ا  کر 

 ذاتیی دارد، توانس کسب کنس و ای  نوع ا  کرامت ریوه در یمان کرامیتمعنای درجات واریی است که یک انسان می

وای توانیس تقییبسی  معنا که انسان با برخورداری ا  فطرت الهی، عقل و اخنیار کیه ا  وجیوت کرامیت ذاتیی یسیننس، می

 کنسیم میبیونری کسب کنس و البنه کسب تقوی  مینه کسب شرافت و بزرگی، که معانی کرامت یسننس را نیز فرای

 های توجه به آن در بحران کروناکرامت انسانی در جمهوری اسالمی و نشانه

شیریعت  وکیا  سارر دینی( کیه ییسفش اجیرای احکرامت انسان در نما  جمهوری اس می )به عنوان یک نما  مرد 

در بنس  ار گرفنه واس   و تویتع است، ایمیتت  یادی داردی ای  موضوع در یانون اساسی جمهوری اس می مورد توجه یر

ی یمچنیی  در کنس بسان تصریح شست اسیتیای اعنقادی حاکمیت سیاسی را معرفی میشوم اصل دو  ای  یانون که پایه

 کیه ای یبیلیه و ییو  ییر ا  اییران مرد »نژادی ردت شست و ینی  آمست است:  اصل نو دیم، یرگونه برتری جویی یومی و

 «بودی نخوایس امنیا  سبب یا ای  ماننس و  بان و نژاد و رنگ و برخوردارنس مساوی حقوق ا  باشنس

 دولیت»توان اسنناد کیرد کیه در آن تصیریح شیست اسیت: نیز می اساسی یانون سو  اصل ا  نهم در یمی  جهت به بنس

 بیرای عادرنیه امکانیات ایجیاد و ناروا تبعیضات رفع به مکلف دو  اصل ایساف به رسیسن برای ایران اس می جمهوری

    4«یباشس می معنوی و مادی یای  مینه تما  در یمه

یی  موضیوع گیری داشینه اسیتی اتوجه نما  جمهوری اس می به کرامت انسان در حو ت عمل نیز برو  و ظهور یوم

ییا و گیربنصیورت مخنصیر یای ای  نوشنار در اینجا بیهس بررسی و توریح  یادی است، اما به جهت محسودیتنیا من

 دیس:  توان در ای  مواردایسامات کلی بعس ا  انق ب اس می که گویای توجه به کرامت انسان است را می

لیف؛ ییای مخنتاو  ای  امر با اننخابیامواردی یمچون: ت،سیس نما  جمهوری اس می بر اساس رأی و نمر مرد  و تس

رییق ییا ا  طآن یا یمچون آ اد دانسن  آنان در اجرای مراسم دینی خود، توجه به حقیوق سیاسییتوجه به حقوق ایلیتت

 می ؛ رعاییتاعطای فرصت نماینسگی مجلس؛ رعایت حقوق اجنماعی افراد جامعه و احقاق حق آنان با برخورد با مجیر

ییران اسنق   ا توجه به ایوار مسنضعف جامعه و موفقیتت نسبی در رعایت عسالت؛ ت،می  امنیت و حریم خصوصی افراد؛

 سا ی عزتت ایرانیان در سراسر دنیا دارد؛که جایگات مهمی در فرایم

                                                 

 ی172-155، صص 20یای انق ب اس می، شمارت، فصلنامه پژویش«مبانی کرامت انسانی در یانون اساسی جمهوری اس می ایران»(، 1396اکبر عروتی موفق، ) - 4

 



www.basirat.ir 

 

5 

 

ر ایی  نی در مهیاآنچه در اینجا مست نمر بودت یگونگی مواجهه جمهوری اس می با بحران کرونا و رعایت کرامت انسا

 توان گهت:ان استی در ای   مینه نکات ذیل را میبحر

یماری وارد می ایران ا  یمان  مانی که نسبت به شیوع کرونا در ایران اطمینان یافت، برای مهار ای  بجمهوری اس  -1

دارد، امیا د ا کرونا وجوینگا  و ترجیح دادن حضور در اننخابات بر مقابله بعمل شسی البنه شبهاتی در  مینه عس  ورود به

وپسییس ی  بیماری ناگیری بسیاری ا  کووریا برای مقابله با ای  شبهه ا  دریل محکمی برخوردار نیست، یرا که تصمیم

ه و بسییاری ا  کییه و فرانسیعنوان مثا  نوع مقابله اینالیا، آمریکیا، انگلییس، ترمعمور یمرات با ت،خیریایی بودت است و به

سییاری ا  بسو ی و تی،خیر بیودت اسیتی کرونیا ییک بیمیاری ناشیناخنه اسیت و ت با فرصتکووریا در ابنسای کار یمرا

یا در ایی   مینیه سو یصتانس، بنابرای  فرکووریا تجربه مقابله با ای  نوع اپیسمی که شیوع بسیار سریعی دارد را نساشنه

 تا حسود  یادی طبیعی و یابل توضیح استی 

تویتع، آغا  شس،  وکه ای  موضوع ابنسا ا  یم، پایگات انق ب ور ا  اپیسمی کرونا، با ای با اطمینان یافن  مس ورن کو -2

قابیل لمیای شییعه توییژت عیا و نهادیای کوور برای مهار ای  بیماری و درمان مبن ییان بسییج شیسنس و بیهتمامی دسنگات

وضیوع بیسی  مان را ارجیح دانسیننسی ایی  ساخنگی میان علم و دی  را مردود دانسنه و نمیرات عالمیان تجربیی و پزشیک

 میانی امیر بیی دینیس و حنیی اگیر  یا را بر مناسک دینی ترجیح میمعناست که علما و فقهای شیعه حهظ س مت انسان

  فن  جان ح رتر است و اکل مینه در شرایط بیم ا  دست رعایت ح   و حرا  و حهظ جان دایر باشس، حهظ جان مهم

ا افرادی بل شس و حنی سرعت تعطیر ای  اساس مراکز دینی و  یارتی برای جلوگیری ا  ابن  به کرونا بهشودی بدانسنه می

 یای مقسس شونس، برخورد صورت گرفتیکه ت ب کردنس با اغراض خاصتی وارد حر 

ر درمیان کنیس کیه د  و توجه جمهوری اس می به ای  موضوع ایجیاب میییا در اس ار ب و کرامت ذاتی انسان -3

ست، امیا یجاد کردت ایای طبقاتی، موک ت  یادی را ابیماران تمایزی میان یی  یو  و نژادی یائل نباشس، یرینس تهاوت

گرایانیه ا مذیبییگرایانیه گیات مواجهیه ییو جمهوری اس می در درمان بیماران و ا  جمله درمان بیماران کرونایی یی 

هریای شیاتی در برخیی انس و اگر کمبود امکانی مینه ا  فرصت برابر برخوردار بودتنساشنه و یمه ایوا  و مذایب در ای  

گرب سی است، نه نیای سیای یمه نما شود، برخاسنه ا  کمبود بودجه و امکانات و نگات مرکزگرایانهمر ی موایست می

 یومی و مذیبی؛

ای ی حاضیر در کویور بیه جهیت مویک ت بیمیهع وت بر موضوع فوق، دولت ایران اب غ کرد که اتباع افغانسینان -4

 وجیود بیا پور، سخنگوی و ارت بهساشت در ایی   مینیه ت،کییس کیرد: اییرانصورت رایگان درمان شونسی دکنر جهانبه

 خیود شیهرونسان اخنییار در کرونا ویروس درمان در که امکاناتی یمان دارد، که موک تی و امریکا ظالمانه یایتحریم

ایی  اییسا  اییران  یگیذاردمی افغانسینانی مهاجری  خصو  به خارجی اتباع خسمت در رایگان صورت هب دیس،می یرار

یسردانی مقامات افغانسنان را در پی داشتی یمچنی  اردوگات الغسیر سیسنان و بلویسنان که پذیرای اتباع بیگانیه  ییادی 
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یزار نهر را غربیالگری  100شونس، رو انه حسود کز ارجاع دادت میاست و اتباع مبن  به کرونا ا  سراسر کوور به ای  مر

 شودیکردت و ای  محیط دائما ضسعهونی می

،خیر در ماران کرونایی دولت ایران ت ب کرد فقر و موک ت مالی افراد مانعی در درمان و یا سبب تیدر درمان بی -5

دی که افرامانی به ی علو  پزشکی، یزینه درمان و خسمات دریایا نوودی طبق دسنور و یر بهساشت به دانوگاتدرمان آن

یای در حسیاب بضاعت و یا اتباع خارجی یسننس، ا  محل منابع طرح تحو  نما  س مت محاسبه وفایس پوشش بیمه، بی

 اریبیمی بیه وکمویک افیراد شودی یمچنی  مس ورن بیمه س مت تصمیم گرفننس تا تمامیمیبسنانکار آن دانوگات لحاظ 

 بیمه حق خودشان مالی، ییتوانا صورت در کردت و  بیمه را ب فاصله شونسمی بسنری بیمارسنان در و فایس بیمه که کرونا

ه یب  یک میات  میان ک –مالی، با بررسی یک رو ت وضعیت مالی آنان  توانایی عس  صورت در اما کننس؛می پرداخت را

 بیمه آنان در نمر گرفنه شودی  تری  شرایط برای  پرداخت حقسهل -بردمی

رمیان ی نمامی ایران، سپات، ارتش، بسییج، نییروی اننمیامی و و ارت دفیاع در  مینیه مهیار کرونیا و دت ب نیرویا -6

زتت و ییا بیه عیآن دیس، توجهکه تعهس آنان به حهظ امنیت و س مت مرد  ایران را نوان میبیماران کرونایی، ضم  ای 

جملیه  انیس، ا ردتکیکنسی ایجاد نقاینگات برای بیماران کرونیایی کیه رونیس درمیان را طیی ز با گو میکرامت انسان را نی

وردی  فیر 27، در ایسامات مهم در ای   مینه استی سردار فنحیان، مواور و یر بهساست در سیناد ملیی مبیار ت بیا کرونیا

-کیه توسیط ارتیش راتتخت  6000 و پاسساران اتسپ که توسطتخت  367یزار و  14یا را یای ای  نقاینگاتتعساد تخت

که  سی  معناستبانسا ی شست است، بیان کردی ینی  ایسامی با ای  حجم و سرعت در یی  کوور اروپایی وجود نسارد و 

وع ایی  گیری ا  شیینیرویای نمامی نه تنها دغسغه حهظ س مت افراد مبن  را دارنیس، بلکیه بهنیری  اییسا  را بیرای جلیو

 انسییای ای  بیماران انجا  دادتویژت جهت س مت مانسن خانوادتو به بیماری

 ییا، حضیور مخلصیانه شیمار  ییادی ا شیمنسی انسیانیای توجه نهادیای انق بیی بیه کرامیت و ار ا  دیگر نوانه -7

یا بیه اشینهمواسیات ا  ددوسنانه، یای مومنانه و انسانیا استی ای  ایسامات ایمانی، کمکبسیجیان و طلتاب در بیمارسنان

اشینه و ر درمانی دمسنمنسان ا  سوی اکثریت ملت ایران بویژت ایوارانق بی و مذیبی نقش  یادی در افزایش روحیه کاد

 یا برای مقابله با کرونا را بار بردت استیاعنماد به نهس آن

ه بیار ی ا  توجیه نیروییای میذیبی بیط طلتاب و روحانیون نییز نمونیه یای کرونایی توستسفی  و خاکسپاری فوتی -8

   آنجیا کیه درییای کرونیایی دارد، امیا اسپاری جنیا تعزتت و کرامت انسان استی با وجود خطراتی که تسفی  و خاک

شیست  زدیکان فوتمذیب و فرینگ اس  ، احنرا  به میتت ایمیتت  یادی دارد و در فرینگ عمومی ایران نیز فراموشی ن

ر ایی  بیرعی، عی وت شمنسانه طلتاب با جنا ت ای  افراد و ت ب برای رعایت احکا  برخورد کرامت دشوار است، بنابرای 

نیس و رعاییت کدیس، رعایت آرامش روحی ایوا  ای  مرحومی  را نییز بیا گو مییکه رعایت کرامت انسانی را نوان می

 ی استی آرامش و توجه به احساسات افراد خود وجهی دیگر ا  توجه به کرامت انسان
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 سرمایه داری  -کرامت انسان در لیبرال

انیس و دانسیان میی جای لیبرا  دموکراسی نوسنه است، ادعای اصلی خود را توجه بهداری که در عمل بهلیبرا  سرمایه

وی گات اگر ا  سشودی ای  دیسای دربارت یسنی و جهان محسوب میمعنقس است انسان نقطه آغا  یرگونه طرح و انسیوه

طلبی مادی هعتداری و منشس، در عمل به نسبت  یادی دگرگون شس و سرمایهای یمچون کانت صادیانه بیان میسههف 

 جای توجه به انسان را گرفنه استی

ت پییامبر یرت و سنتکه در ساساسا کرامت انسانی به معنایی که در اس   گهنه شس، در تهکر غرب وجود نساردی در حالی

رامیت در سا  یبل، ار ب و کرامت ذاتی انسان میورد توجیه بیودت اسیت، مههیو  ک 1400رآنی ا  اعمم) ( و آیات ی

 در معیرض خطیر داری صنعنی نیز به شستت محسود ودار نیست و یمی  معنا نیز ا  سوی سرمایهغرب جسیس ینسان ریوه

-ی  یک منمیر میای  دیسگات را ا کردنس ویرار گرفنه استی در غرب باسنان رواییون ا  حقوق طبیعی انسان صحبت می

گرایانیه   میادتوه آنان کامیا برای فرد یائل بودنس، تلقی کرد، اما اور ای  معنا در انسیتوان به معنای ار ب ذاتی که آن

ییسر ت کلیسا، آناریک حاکمیتیا تمامیتت انسان و ابعاد روحانی او را در نمر نساشننس و ثانیا در دوران تبود و بنابرای  آن

ن ر اواخیر ییروگرایی ک سیک بیه سیادگی ممکی  نبیودی اتهاییا دعلیه انسانیتت ایساماتی صورت گرفت که احیاء انسان

ن اکهیارت، وسطی اولی  نسایایی که در دفاع ا  انسان مطرح شیس، منی،ثر ا  توجیه منکلمیی  و ف سیهه مسییحی یمچیو

 ش طب اب  سینا بودی توماس آکوئیناس، راجر بیک  وییی  به علم النهس و دان

کننسی در دوران جسیس ای  مههو  اولی  بار توسط تعریف می dignityدر دوران غرب جسیس مههو  کرامت را با واژت 

 نمیا  کانت مورد توجه جستی یرار گرفت، یرینس جان رک، یبل ا  وی مقیستمات ایی  بحیث را فیرایم کیردت بیودی در

 مخلوییات ا  را او امر یمی  و است ذاتی ار ب یک دارای انسانی برخوردارنس یا ویژت جایگات ا  آدمیان کانت، فکری

آن، انسیان  اسیاس بیر که یاستانسان  نسگی در اجرایی ضمانت تری ابنسایی و نخسنی  کرامت،»ی کنسمی منمایز دیگر

کانیت ایی  ار ب  5«اسیت داربرخور ای ویژت جایگات و یکسان ذاتی ار ب ا یییی و نژادی، دینی یایویژگی یمه ا  فارغ

ییا دارای ار ب ذاتیی اسیت و یا و مکاندانس و معنقس است انسان در یمه  مانذاتی را در برخورداری انسان ا  عقل می

  6نبایس آن را به یوم ابزار و شیء مورد توجه یرار دادی

یا یابل جسنجو کیرد، در در آن شناسی کانت که موضوع کرامت انسانی را بایسروش  است که توریح اخ ق و انسان

یای منهاوتی یم ا  ای  موضوعات در فلسهه کانیت وجیود دارد، امیا آنچیه در که خوانشاینجا ممک  نیست، ضم  ای 

ییای ذاتیی را مربیوط بیه عیالم که یرینس کانت یائل به ار ب ذاتی برای انسان است، اما وی ار باینجا مهم است ای 

دانس که بایس در جهان پسیسار )فنوم ( عملیاتی شونس و در جهان پسیسار یم با یانون و ییرارداد نهسه )نوم ( میذوات فی

                                                 

 https://rasekhoon.netگات فرینگی راسخون، یابل دسنیابی در آدرس: ، پای«کرامت انسان ا  دیسگات کانت»محمود صابری،  - 5
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شونسی موروط شسن حقیوق ذاتیی انسیان یای ذاتی در جهان وایع موروط میبسی  ترتیب ار ب 7انسانی سروکار داریمی

رانیس و یا را بیه حاشییه نت، ذاتی بودن ار بامری کام  عق نی و ر   است، اما ای  موروط شسن در دوران بعس ا  کا

بنیاد یابسی ای  موکل با آنچه کانت در ارتباطش را با جهان معقورت ا  دست دادت و کام  به ورطه محسوسات تنزت  می

اط ارتبیگویس بیپردا د( می)که به اخ ق عملی می نقس عقل محضپردا د( و که به اخ ق ناب میمابعسالطبیعه اخ ق )

نیستی وی در اولی سعی دارد اخ ق را کام  ا  مبانی تجربی مبرتا کنس و البنه در مقسمه آن کناب معنقس است طبیعت را 

شناسیی انسانکه در رساله تر ای کنس و مهمبایس به اخ ق اط ق کرد و در دومی رات را برای مطالعه تجربی انسان با  می

 8کنیس،پذیری و تربیت بحیث میین را در پیونس با وجوت اجنماعی آن یعنی تمسن، جامعه، طبیعت انساا  منمر پراگماتیکی

شود ار شمنسی ذاتی و کنس، سبب میتجربی او را فرایم می-شناسی کانت که  مینه خوانش دوگانه عقلیبنابرای  انسان

 رودیکرامت ذاتی انسان ا  جانب نگرب تجربی به او  یر سؤا  

صیلی ا جرییان اانگیخیت، امیر مجموع احنرا  به ار ب ذاتی انسان و پایینسی به حقیوق او را برمییاگر فلسهه کانت د

نسان د و کرامت اطلبی را فرایم کرفلسهه غرب با اصالت دادن به تجربه و محسوسات،  مینه سیطرت سودگرایی و منهعت

در غیرب  ساران انسیویه سیودمنسگراییداری ییرار گرفنیه اسیتی سیردمدر ینی  شرایطی دسنخوب سود و  یان سرمایه

نگلیسی اانسیومنسان  گرایی( بیونر ا  سویگرایی سربرآوردنسی اساسا سودمنسگرایی)فایستافرادی بودنس که ا  د  تجربه

انیسی افنیهیگراییی پیرورب یمچون جرمی بننا  و جان اسنوارت میل مطرح و دنبا  شست است که در سنتت فکری تجربیه

رخیی بای  یرینیس جه تنزت  ا  عالم معقورت به محسوسات، افنادن در ورطیه منهعیت و لیذتت بیود، بنیابربسی  ترتیب ننی

ریا بر یا و ینجایوانی  در کووریای غربی و یمچنی  منوور حقوق بور بر کرامت انسان ت،کیس دارنس، اما تعریف ار ب

رییان اصیلی جیی  وضیعیت سیبب شیست تیا انسیان در مبنای تجربه و حواس، خطر نگرب سوداگرایانه را به دنبا  داردی ا

نس بیا برجسینه ی ت ب کردانسیوه غرب بیونر در مقا  ابزار و وسیله دیست شود و البنه در اواخر یرن بیسنم منهکران اننقاد

ای ییواجیه دولیتمکردن ع یق ارتباطی انسان ) بان و گهنگو( ا  ای  نگرب ابزاری بکاینس، اما شییوع کرونیا و شییوت 

 یمانیا نگرشیی یای اصلی خود نسبت به انسیان کیهیای غربی در موایع بحرانی به یمان نگربغربی نوان داد که دولت

 گردنسیسوداگرایانه است، با  می

 کرامت انسانی در پرتو بحران کرونا در غرب 

ت توجیه بیه کرامیت ویژت انگلیس و آمریکا در مواجهه با بحران کرونا، موضیوع ضیروریای غربی، بهعملکرد دولت

یای غربی برجسنه کردت استی جاناتان کوپر، منخصص حقوق توجهی غرب به آن را ای  رو یا در رسانهانسان و نقس بی

حیق »تیوجهی آن بیه ا  عملکرد دولت انگلیس و بی Oxford Human Rights Hubبور، در یادداشنی در پایگات 

                                                 

 ی 88-73، صص12و  11، فصلنامه منافیزیک، سا  سو ، شمارت «شناسی در انسیوه کانتانسان»(، 1390 ادت، )مرتضی روحانی راونسی و سیسحمیس طالب - 7

 ی241-219، صص 18یای فلسهی، سا  دیم، شمارت ، فصلنامه پژویش«شناسی در نما  اخ یی کانتانجایگات انس»(، 1390اعمم محسنی و یوسف شایو ، ) - 8
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 و اسنونسینریت جیان یمچنی   9انی  محکمی جهت دفاع ا  ای  حق شسیاننقاد کرد و خواسنار تصویب یو« کرامت انسان

کنیس( )که مسائل سیاسی را ا   اویه نگرب مسیحی تحلیل میی BreakPointموریس، سا نسگان برنامه رادیویی  شی 

نسین  ییر انس و ضم  مهم دامعضل با گوایی مواغل در آمریکا را در مقابل افزایش شیوع کرونا مورد بررسی یرار دادت

مسییحیان نباییس »کننیس کیه دو موضوع، نسبت به ا  بی  رفن  کرامت انسانی در ینی  وضیعینی یویسار دادت و ت،کییس می

   10«اجا ت دینس بریسب ییمت روی افراد گذاشنه شودی

انی در انسق کرامت دیس حکنس و نوان مییای غربی امیس مسیحیان را نا امیس میبا ای  حا  مروری بر رفناریای دولت

 وجود دارد: های قابل توجّهینشانهرودی در ای  بارت ای  کووریا به سادگی  یر سؤا  می

یای غربی با کرونا را ینگامی که ینو  ای  اپییسمی در غیرب ینیسان اولی  موضوع در یگونگی رویارویی دولت -1

در  درگییری نمونیه وسط یکسیگر بودی اولی توان دیس و آن سریت تجهیزات پزشکی ای  کووریا تشیوع نیافنه بود، می

 را اینالییا ماسیک ییزار 110 ییکی افنیاد اتهاق اینالیا و یک جمهوری بی ( 1398 اسهنس) مارس مات اوایل ای   مینه در

ی داشیت فرانسیه بیا دیگیری مویکل خیود اینالییای شیس حیل دیپلماتییک ییایت ب ا  پیس تنها موکل ای ی کرد توییف

 در( 98 اسیهنس 13) میارس 3 رو  در ییی  ا  سوئس درمانی و بهساشنی شرکت یک سوی ا  شست خریساری یایماسک

 فرسینادت اسپانیا و اینالیا به بود یرار که را یاییماسک تا شس عمل وارد یاریوب ای  در سوئس دولتی شس توییف فرانسه

 ای ی شسنس ارسا  اسپانیا و اینالیا به یااسکم ا  نیمی فقط دیپلماتیک، ت ب ا  پسی کنس خارج مصادرت وضع ا  را شود

 نیساد اجیا ت نییز آلمانی کننسمی ارسا  اسپانیا و اینالیا به بلژیک طریق ا  را آینست سهارشات یاآن که کرد اع   شرکت

 تویییف را میذکور محصیورت( 98 اسهنس 18) مارس 8 رو  در و شود صادر کوور ای  ا  سوئیس به ماسک یزار 240

 ا  را کیه محیافمنی محصیورت سیایر و اع   کرد ماسیک تر بود و فرانسهی در ای  میان دولت آمریکا ا  یمه فعتا کرد

 ییزار 200 آمریکیا کیه کیرد اع   نیز آلمانی آمریکا تصاحب کردت است شست، پرداخت آن یزینه و دادت سهارب یی 

 اییسا  ایی  ا  اننقیاد بیا آلمیان، در مجلیس نماینیست ،«گیایز  انسرئاس»ی است کردت ضبط را کوور ای  محافمنی ماسک

 نییز فیسرا  دولیت و اییارت بیی  و آمریکا خود در ماسک کردی جنگ توصیف «مسرن دریایی رایزنی» را آن آمریکا،

 در نیا  فاییس دولنی آژانس یک وسیله به ماسایوست، ایالت سوی ا  شست خریساری ماسک میلیون گسنرب یافت و سه

 11یشس مصادرت رکنیویو بنسر

یی در پیش گرفنه استی طبق گزارب رو نامه واشنگن  دولت آمریکا در درمان بیماران کرونایی رفنار نژادپرسنانه -2

درصس ا  افرادی که در ای  شهر بر اثر کرونا  70درصس ا  جمعیت شیکاگو سیایپوست یسننس، اما  30که پست در حالی

 26 سیایپوسینان،: اسیت شیکاگو ا  بستر «میلواکی» منطقه در ی اوضاعباشنسپوست میانس، سیایجان خود را ا  دست دادت

 سیایپوسینان بیه مربیوط کرونیا بیه ابین  ا  ناشی تلهات ا  درصس 73 اما دینس،می توکیل را منطقه ای  جمعیت ا  درصس

                                                 

9 - http://ohrh.law.ox.ac.uk/dignity-the-right-to-life-and-the-coronavirus/ 

10 - https://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/jobs-or-lives-upholding-human-dignity-and-fighting-

coronavirus.html 

 https://www.yjc.ir/fa، باشگات خبرنگاران جوان، یابل دسنیابی در آدرس: «کرد؟  نست را وحوی غرب یگونه کرونا» - 11
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 در و اسیت درصیس 41 بیه درصس 14 زنی «میویگان» در کرونا به مبن  تلهات تعساد به سیایپوسنان جمعیت شودی نسبتمی

 توکیل سیایپوسنان را جمعیت ا  درصس 30 آنکه علیرغم نیز مریلنس در و است درصس 70 به 32 آمار ای  نسبت لوئیزیانا

 12شودیمی مربوط سیایپوسنان به کرونا به ابن  ا  ناشی میر و مرگ اریا  و آمار ا  درصس 40 دینس،می

 بیا نیز با اسنناد بیه ییک دسینورالعمل رسیمی در اینالییا گیزارب داد انگلیس «تلگراف لیدی» رو نامه پیش ینسی  -3

 ای مینیه ییایبیماری خاطربیه یا دارنس س  سا  80 باری که مبن یانی به دارنس مقامات رُ  تصمیم کرونا، شسن شسیستر

  ،«اییو  جاناتیان» یلیم بیه یادداشینی در گیاردی  رو نامیهی نسینس ارائه ویژت یایمرایبت خسمات است، وخیم وضعینوان

 نیز در پست بریسنو ، نیز ا  احنما  ینی  تصمیمی در انگلسنان خبر داد و واشنگن  دانوگات پزشکی اخ ق مرکز معاون

 بیه ترپایی  اولویت دادنِ در اینالیا موابه تصمیم به منجر توانسمی آمریکا در کرونا کننستشوکه وضعیت نوشت: گزارشی

 گهیت:میی گرییان یاییوم با دربارت اسپانیا نیز اننوار ویسئویی که در آن پزشکی یشود سرطان به مبن یان و مس  فرادا

 بیهی بگییرد ییرار اسینهادت میورد ترجیوان افیراد بیرای تیا شود یطع شانتنهسی کمک وسایل بایسنی سا  65 باری افراد»

یای غربی کرامت انسانی را با محاسبه سود و  یاد مورد اد توجه به دولتنوان د« نکونسی درد تا  ننسمی مسک  سالمنسان

 13دینسیتوجه یرار می

وییژت در توجهی به کرامت انسان در غرب و بیهیگونگی مواجهه با اجساد بیماران کرونایی نیز نوانه دیگری ا  بی -4

یای داخلی آمریکا بود، ای  رو یا ن جنگآمریکاستی جزیرت یارت نیویورک که  مانی شایس دف  دسنه جمعی یربانیا

جنیا ت را در ییک گیور و آن  10ای که یر گونهشایس گوریای دسنه جمعی برای دف  یربانیان کرونا در آمریکاست، به

که در یمی  شیرایط مسیلمانان نیوییورک تمیا  تی ب خیود را بیه کیار کننسی جالب ای یم با اسنخسا   نسانیان دف  می

 14کننسییا رفنار نمیاموات مسلمان را با نهایت احنرا  دف  کردت و یماننس اجساد غیرمسلم با آن انس تاگرفنه

 نتیجه گیری

ییای تر ظیایر دولیتوان لغزنست بودن نگات غرب به انسان را اسننباط کرد، به ای  معناکه یرینیس دا  آنچه گذشت می

صادی آنان گوینس، اما ای  نوع توجه پیونس  یادی با نما  اینیغربی یموارت ا  توجه به انسان و رعایت حقوق وی سخ  م

ایی  توجیه  مر دارد، امیانداری غرب به رفات انسان توجه و ت،می   نسگی مرفته برای او را مست که سرمایهداردی توضیح ای 

بیل دفیاع ییساف ییم یاای  ابیونر بسی  سبب است که شهرونس غربی بنوانس کار کنس، مالیات بپردا د و طغیان نکنسی البنه 

ودی میادی ا بیوینر موجیریای سیاسی بایس ای  کارکردیا را مست نمر یرار دینس، اما ای  نگات یون انسان بودت و یمه نما 

داری غیرب هشیود، سیرمای نگرد، نه در مقا  خلیهه اللهی، بنابرای  وینی امر بی  منافع اینصادی و دفیاع ا  انسیان داییرمی

ت ییژویوریا و بیهکیای غربی بیا میرد  سیایر توان یگونگی برخورد دولتدیسی ا  اینجا میی را ترجیح میمنافع اینصاد

 کووریای غرب آسیا را فهم کردی 

                                                 

12 - http://sobhe-no.ir/newspaper/911/5/36972 

13 - https://www.mashreghnews.ir/news/1054902 

14 - https://www.irna.ir/news/8374714 
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یی  اسی   دویژت در هیا یک اصل بسیار مهم در ادیان الهی و بدر مقابل ار ب ذاتی انسان و نگات یکسان به یمه انسان

ه له ایران، کیل کمبود امکانات رفایی و موک ت اینصادی در کووریای اس می و ا  جمشودی البنه در عممحسوب می

یاست، بسیاری ا  اویات کرامت و ار ب انسیان را یا ا  سوی غربیالبنه بخوی ا  آن نیز به دلیل اعما  فواریا و تحریم

ه رامیت انسیان بینی و منتصیل دانسین  کگرایانه به کرامت انسادیس، اما در مجموع نگرب ذاتدر معرض تهسیس یرار می

یی  ابیرای رعاییت  ییایا اولویتت یابس و تما  ت بشود تا در موایع بحرانی حهظ جان انسانمبانی محکم دینی سبب می

ایت نسیبی اصل صورت گیردی عملکرد جمهوری اس می در  مینه کرونا که تحسی  بسییاری ا  دانویمنسان دنییا و رضی

 کنسین مییمه شرایط تنگنای تحریمی داریم برانگیخنه است، ای  موضوع را به روشنی بیامرد  در داخل را با 

 

 


