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  چكيده

هاي حقوق بشري است كه انسان بدان  واژه كرامت انساني در زمره يكي از گل
واژه، وصفي است انساني و مختص انسان كه هيچ قيدي  در واقع، اين دانش. متصف است

كه اين وصف انساني از همان  با اين. كند چ شرطي آن را مشروط نميآن را مقيد و هي
هاي اخالقي و ديني مورد عنايت بوده است  اوانِ حيات بشر همواره با وي و در انديشه

ليكن اين مهم به صورت علمي و با نگاهي متفكرانه بشري بعد از تهيه و تصويب اعالميه 
شمول  ت و امروزه اين مقوله به نوعي جهانمورد توجه قرار گرف 1948جهاني حقوق بشر 

تواند بدون توجه  شده و از چنان اهميتي برخوردار گشته است كه هيچ فعل انساني نمي
سان، در روزگار ما، كرامت  بدين. بدان و در واقع بدون سازگاري با آن صورت گيرد

آيد كه  مار ميانساني به مثابه ميراث ذاتي بشري و بنياد و شالوده آفرينش بشري به ش
از سوي ديگر، اخالق . تمامي رويكردهاي انساني در هر امري بايد مطابق با آن باشند

و حتي (پزشكي و نيز اخالق زيستي با محور اخالق در عالم پزشكي و زيست انساني 
از جمله مسائلي است كه اعتالء جامعه بشري و سالمت و بهداشت ) جانوري و محيطي

نظر داشته و از اين رهگذر رابطه تنگاتنگي با مقوله كرامت انساني جسمي و رواني را مد 
چندان كه به سهم خود بر اين وصف انساني تأمل كرده و توجه به آن را به . يابد مي

واژه مزبور، وصفي مختص  جا كه دانش از ديگر سو، از آن. نمايند همگان توصيه مي
نورديده، همگان بايد در قبال آن شناسد و مرزها را در انساني است، حد و مرز نمي

رويكرد عنايت پيشه نمايند، به نحوي كه تعدي از آن واجد واكنش و پاسخ جامعه 
گير  چنين ضرورتي براي همه. كشاند خواهد بود و مرتكب را تا مرز طرد از اجتماع مي
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بند يا المللي تصريح گرديده و تبلور مي شدن آن، در عرصه فراملي در چارچوب اسناد بين
كه اعالميه جهاني حقوق بشر و اعالميه ژنوم انساني و حقوق بشر در زمره اين اسناد 

الملل  پزشكي، با قلمرو نويني به نام حقوق بين با اين بيان در گستره مسائل زيست. است
اخالقي و پزشكي، عنايت به  شويم كه با تمركز بر مسائل زيست پزشكي روبرو مي زيست

اعالميه «نمايند؛ چندان كه عنوان  و كرامت انساني را گوشزد ميحقوق بينادين بشري 
نويسنده . اي گوياي اين واقعيت است نيز تااندازه» ژنوم انساني و حقوق بشر يونسكو

المللي اخالق زيستي يونسكو است، با عنايت به  مقاله حاضر كه خود عضو كميته بين
به اين دو مفهوم و رابطه نزديك پزشكي،  مقوله كرامت انساني در عالم اخالق زيست

اقدام و » كرامت انساني«ها پرداخته و در اين زمينه، با نگاهي دقيق به تفكيك مقوله  آن
كرامت «كه  بر اين اساس، نگارنده در كنار اين. براي آن دو قسم متصور شده است

م انساني و داند، به اين دو گزينه در اعالميه ژنو متمايز مي» كرامت بشري«را از » فردي
  .نمايد المللي تبيين مي حقوق بشر پرداخته و جايگاه هر يك را در اين سند بين

  
  واژگان كليدي

پزشكي، كرامت فردي،  الملل زيست كرامت انسان، اخالق زيستي، حقوق بين
  .كرامت بشري
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  كرامت انسان در پرتو حقوق بين الملل زيست پزشكي

هاي مؤثري براي تشخيص و  پزشكي، شيوه تهاي علمي در حوزه زيس پيشرفت
كند، اما در عين حال تهديدات نوين و شديدي در مورد حقوق بشر  درمان ايجاد مي

سان، نگراني روزافزون جامعه بشري،  بدين. و كرامت انساني نيز به همراه دارد
هايي با معيارهاي كلي حقوقي ناظر بر  ضرورت تضمين سازگاري چنين پيشرفت

گونه كه  همان. هاي نوين است آوري ردم در برابر استفاده نادرست از فنحمايت م
هاي  علم به سرعت در حال جهاني شدن است، واكنش حمايتي در مورد چالش

هاي  جا كه پيشرفت به ديگر سخن، از آن. نوين ناشي از علم نيز بايد جهاني باشد
المللي مستلزم  اري بينرسد كه همك شناسد، واضح به نظر مي علمي مرزهاي ملي نمي

سازي معيارهاي حقوقي و ايجاد سازوكارهاي متناسب براي تضمين  هماهنگ
  .اعمال مؤثر اين معيارها است

شمول در  رو، چالش اصلي همانا شناسايي و تضمين اين اصول جهان از اين
ها و  رسد كه هنگامي كه سنت چنين به نظر مي. پزشكي است زمينه مسائل زيست

آل را  المللي گستره ايده هاي بين شود، سازمان فرهنگي متعدد مطرح مي هاي ارزش
  .سازند گونه معيارهاي كلي فراهم مي براي كشف يا ابداع اين

الملل  هدف از اين نوشتار، دقيقاً استخراج ويژگي خاص ظهور حقوق بين
پزشكي است، يعني آن نقش بسيار بنيادي كه حقوق مزبور براي مفهوم  زيست
در اين راستا، به ويژه بر اعالميه انساني و حقوق بشر . ت انساني قائل استكرام

گر تأييد نقش كليدي كرامت انساني در  يونسكو تمركز خواهيم كرد، كه نشان
توان به منزله  به تصويب رسيد، مي 1997اين سند را كه در سال . اين زمينه است

بشر و كرامت انساني در  ترين اقدام جهاني در راستاي حمايت از حقوق جامع
افزون بر . )541 -479، صص 1999تيلور، (هاي ژنتيك قلمداد كرد  آوري گستره فن
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كه سند  بود اعتقاد اين بر توان مي سند اين كنندگان تدوين از انديش با يكي اين، هم
  .)1998لنور، ( است بشر الملل بين حقوق نظام در 2»محور آينده پيشرفتي« نمودار مزبور
گونه كه از  طور خاص بر دو بعد متفاوت كرامت انساني، آن ر اين نوشتار، بهد 

به  4و كرامت بشري 3كرامت فردي: كنيم آيد، تمركز مي اعالميه يونسكو برمي
 .مفهوم دقيق كلمه

  

  ـ ابعاد دوگانه كرامت انساني1
 پزشكي مؤيد نقش كليدي تعبير كرامت انساني است الملل زيست ظهور حقوق بين

پذيري و  كه به منزله منطق غايي قواعد مقرّر در اين گستره، به ويژه قابليت رؤيت
پيدايي در اسناد اخالق زيستي يونسكو و شوراي اروپا، چنان بر انديشمندان 

اخالق زيستي  5»دهنده اصل شكل«اثرگذار بوده كه ناگزير آن را به مثابه 
رايش شديد به گشايد دليل اصلي اين  .)16، ص1998لنور، متيو، (پندارند  المللي مي بين

كرامت انساني، در اين واقعيت نهفته باشد كه تعبير مزبور به منزله آخرين مانع در 
ردد كه نوع انسان بر اثر گهاي بنيادين بشري تلقي مي اي از ويژگي برابر تغيير پاره

مواجه شده  ها سازي و بازآفريني يا مهندسي ژنتيك با آن هايي نظير شبيه آوري فن
گفتني است كه برداشت سنتي از حقوق بشر به منزله ابزار حفظ يا پيشبرد . است

هاي جديد ناشي از  رانينگروهي از اشخاص، در مورد گاغراض شخص موجود يا 
 6»ها حق«رسد، زيرا تعبير  آوري زيستي چندان كارآمد به نظر نمي هاي فن پيشرفت

نده يا منافع بشري را به مفهوم دقيق آن تأمين هاي آي تواند منافع نسل به ندرت مي
انساني  كرامت ايده به پزشكي زيست مسائل به مربوط المللي بين اسناد رو، اين از .كند

شوند، با اين اميد كه اين امر بتواند منطق نظري بسنده و غايي را براي  متوسل مي
  .زيستي فراهم سازدآوري  هاي ناشي از فن استفاده از ظهور قدرت پيشگيري از سوء

الملل، جديد و ويژه اسناد  ترديد، اشاره به كرامت انساني در حقوق بين بي



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              فصلنامه حقوق پزشكي/   99 

شته
نو

 :
رنو

دو
و آن

وبرت
ر

 ،
جم

متر
 :

عد
 سا

عفر
دج

حم
م

  

الملل بشر  بلكه اين تعبير، پايه جنبش حقوق بين. پزشكي نيست مربوط به زيست
براي [واژه  اين اصطالح و دانش. جهاني دوم ظهور كردجنگ است كه بعد از 

تبلور يافت كه به صراحت بر  1948وق بشر در اعالميه جهاني حق] نخستين بار
در قالب اسناد حقوق . تأكيد دارد» تمامي اعضاء خانواده بشري(...)  كرامت ذاتي«

نظير كنوانسيون حمايت (اند  الملل بشر كه در نيمه دوم سده بيستم تصويب شده بين
ي و ، معاهده منع تبعيض نژادجنگاز زندانيان جنگي و افراد غيرنظامي در زمان 

ر رفتارهاي غير انساني و يگگيري از شكنجه و د تبعيض زنان، كنوانسيون پيش
آميز، معاهده ترغيب حقوق كودك و حمايت از ناتوانان رواني و جسماني  توهين

با وجود اين، . به اين وصف انساني اشاره شده است) و بسياري ديگر از معاهدات
بر تعبير   كي با تأكيد افزونپزش واقعيت اين است كه اسناد مربوط به زيست

كرامت انساني با  7»نقش پيشيني«در واقع، تقابل ميان . پردازند كرامت انساني مي
الملل  حقوق بين ظهور با آن 8»نقش پسيني« و بشر حقوق المللي بين اسناد گيري شكل
  .)11، ص2002بيليود، براونزورد، (تواند چندان قابل توجه باشد  پزشكي نمي زيست
چيني  ونه مقدمهگ هيچالملل بدون  ر، افزودني است كه حقوق بينيگسوي داز 

اين عدم تبيين، . برد براي تبيين مفهوميِ اصطالح كرامت انساني، آن را به كار مي
اي از انديشمندان را به سمت اين تأويل سوق داده است كه كرامت، يك  پاره

است كه » مفهومي عبث«ونه معني خاص يا حتي گ هيچمفهوم ذاتي محض، بدون 
با وجود . )1420-1419، ص2003مكلين، (توان به سادگي آن را ناديده انگاشت  مي

درست است كه مباحث . رسد انگارانه به نظر مي اين، اين برداشت اخير بسيار ساده
گر كاربست فزاينده انديشه كرامت انساني است كه البته  زيست اخالقي بيان

ري براي يگگونه توضيح د د، به ويژه زماني كه هيچتوان از آن اجتناب كر مي
شود،  گوني يك عمل خاص با كرامت انساني ارائه نمي گوني يا ناهم چرايي هم

ر در اين راستا بدين گا. وادارد» كردن خطر «تواند ما را به  ليكن اين وضعيت نمي
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اي  مبالغهمعني است، اين تعبير  نفسه، پوچ و بي نتيجه برسيم كه تعبير كرامت في
رغم ابهام  گونه استدالل كرد كه به توان اين بلكه برعكس، مي. بيش نخواهد بود

پزشكي  الملل زيست آشكار نهفته در اين تعبير، نقش بنيادين آن در حقوق بين
تنها نگراني واقعي  شود و نه صرفاً منجر به ايجاد يك استراتژي بديع و بليغ نمي

ي بشريت را در مورد نياز به حمايت از حيثيت و اشخاص موجود بلكه نگراني واقع
  .دهد كرامت، نيز بازتاب مي

در واقع، نه ارائه تعريفي بسيار دقيق، بلكه توصيفي اجمالي از چيستي كرامت، 
در كوتاهِِ سخن، دو معني متفاوت از اين . رسد، دشوار نيست چندان كه به نظر مي

 9.و يك معني موسعيك معني اصلي : توان به دست داد تعبير مي
  

  مفهوم اصلي كرامت) الف
تر از اين ايده است، به  كه تعبيري اوليه، مرسوم و دقيق 10مفهوم اصلي كرامت

نظر از سن، جنس، توانايي رواني و فيزيكي،  ارزش ذاتي موجودات انساني، صرف
بر اين داللت دارد » ذاتي«واژه . مذهب و خاستگاه قومي يا اجتماعي اشاره دارد

چنين كرامتي نه بر پايه خصيصه يا ظرفيت خاص افراد بلكه صرفاً بر بنياد  كه
توان اعطا كرد يا پس گرفت و  را كه كرامت را نميچها استوار است؛  انساني آن

به ديگر سخن، كرامت به . اي براي آن روا نيست درجه و مرتبههيچ تصور 
ردد و مستلزم اين گ برمي. )236، ص 1994دوركين، (» اهميت ذاتي حيات بشري«

هميت ممتاز حيات آنان اي برخورد نشود كه ا ونهگز به گبا مردم هر«است كه 
تري  ر بخواهيم به تلقي دقيقگافزون بر اين، ا. )236، ص 1994دوركين، ( »انكار شود

بر پايه نظر اين . توانيم از كانت كمك بگيريم از مفهوم كرامت دست يابيم مي
انساني بدين معني است كه فرد انساني را همواره بايد  فيلسوف آلماني، كرامت

بنابراين، كرامت دقيقاً . »وسيله«عنوان   مد نظر داشت و نه به» هدف«عنوان   به
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تواند  گذاري براي چيزي كه مي است، يعني نوعي ارزش 11»بها و قيمت«متضاد 
ناپذير  ل، انسان را غير قابل موازنه و معاد»كرامت«حال كه . معادل آن باشد

توان با  سازد، از اين رو، براساس توصيف كانتي از كرامت، اين تعبير را مي مي
اين برداشت در گستره اخالق . برابر انگاشت» انديشي اشخاص ناابزار«التزام به 

توانيم بر انجام آن دسته از تحقيقات  زيستي براي نمونه مبين آن است كه ما نمي
آميزند، صحه بگذاريم، حتي اگر  راد به شدت مخاطرهغير درماني كه براي حيات اف

بتوان از اين رهگذر دانش علمي مفيدي به دست آورد؛ ما مجاز نيستيم تا اعضاء 
راستاي  حياتي اشخاص، حتي مجرمان و برخي از اجساد محكومان به اعدام را در

  .حفظ حيات ديگري برداريم
هاي ژنتيك كودكان،  دن ويژگيسازي افراد يا از پيش تعيين كر وانگهي، شبيه

هاي  جملگي اين نمونه. حتي در عين رضايت خاطر والدين بالقوه پذيرفتني نيست
رو عملي  گر ابزارانگاري آشكار نسبت به موجود انساني است و از اين دقيق نشان

  .شود خالف كرامت انساني محسوب مي
  

 مفهوم موسع كرامت) ب

گردد كه بر ارزش بشريت  اي برمي يار گستردهبه مفهوم بس 12مفهوم موسع كرامت،
اگر همه موجودات بشري . كند هاي آينده تأكيد مي ي شامل نسل»كُل«به منزله 

داراي كرامت هستند و بايد بدون هيچ استثنايي مورد احترام قرار گيرند، ارزش 
 كه به بشريت تعلق دارد نيز به نحو اشتقاقي تري ذاتي قائل شدن براي گروه بزرگ

سو، امكان حفظ محيطي پايدار  تر كرامت، از يك اين مفهوم گسترده. معقول است
و از سوي ديگر، ) اي در گستره اخالق عمومي مقوله(براي اخالف و فرزندان ما 

اي در گستره اخالق  مقوله(هاي بشري  امكان حمايت از كرامت و شرافت گونه
كانتي از » تكليف«د كه بايد يادآوري كر. سازد را فراهم مي) پزشكي زيست
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واژه  اي اين مفهوم گسترده از كرامت را در بر دارد، زيرا اين دانش پيش، تا اندازه
به لحاظ ادبي مبين آن است كه كرامت عين انسانيت است، خواه در خود شخص 

  .صرف قلمداد شود» وسيله«ز به منزله گري، و نبايد هريگيا در د
رامت بشري لزوماً بدين معني است كه شخص اما آيا اين ديدگاه مبتني بر ك

مستحق حقّي به واسطه وجود خود حق است يا به واسطه هويت آن؟ به نظر من، 
، به )اند يعني آناني كه هنوز به دنيا نيامده(هاي آينده  تصور بشريت از جمله نسل

به مثابه » حق«هاي مربوطه، بدون شكل بخشيدن به مفهوم  منزله موضوع حق
كنم كه  به همين خاطر تصور مي. نهايت مشكل است انسان حاضر، بي استحقاق

در . ها حق 14تعهدات نسل حاضر است تا موضوع 13هدفتر  بشريت احتماالً، بيش
المللي در  توان به جلسات يونسكو براي تدوين سندي بين دفاع از اين برداشت، مي
رد كه در جريان ، اشاره ك1997و  1994هاي بعدي، بين  راستاي حمايت از نسل

هاي  نسل» حقوق«هاي مقدماتي مورد بررسي به صراحت بر  ها در يكي از طرح آن
نويس حذف گرديد زيرا با  حال، اين عبارت از پيش با اين. آينده تأكيد شده بود

واره به اشخاص موجود اشاره  ها كه هم همين صورت و ظاهر، معارض مفهوم حق
هاي  اعالميه در مورد مسؤوليت«سند نهايي با عنوان  بر اين پايه،. شد دارد، تلقي مي

تصويب، و از هرگونه  1997نوامبر  11در » هاي آتي هاي حاضر در قبال نسل نسل
 15.هاي بعدي در آن اجتناب گرديد ي نسل »ها حق«اشاره به 

  
  ـ كرامت فردي1

مفهوم  اي از مواد اعالميه ژنوم انساني و حقوق بشر يونسكو آشكارا ريشه در پاره
از اين منظر است كه اين اصل مسلم و بديهي در . حمايت از كرامت فردي دارند

نظر از  هر شخصي صرف«: دارد جا كه اشعار مي گردد، آن مقرّر مي 2بند الف ماده 
اين . »هاي ژنتيك خود به واسطه كرامت و حقوقش مورد احترام است ويژگي
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ت و ما را به اين سمت گزينه، كاركرد خاص اصل كلي تساوي اشخاص اس
ونه گ هيچنتيك، ژهاي  شود كه اصل مزبور به بهانه زمينه بيماري رهنمون مي

  .پذيرد استثنائي را نمي
كند و در اين راستا،  به شكلي منفي همين اصل را توصيف مي 2ماده ) ب(بند 

هاي ژنتيك و  كرامت اين اصل را از رهگذر كاهش خصيصه«دارد كه  مقرّر مي
اين ماده كه ارزشي . »سازد ها الزامي نمي به وحدت و يكپارچگي آناحترام 
محور در گستره اخالق زيستي دارد، بدين معنا است  گير براي رويكرد فرد چشم

اي است كه جايگاه آن در  كه كرامت شخص انساني، ترجمان واقعيت ناشناخته
ساني ماحصل ر سخن، كرامت انيگبه د. شناسي و ژنتيك قرار دارد ماوراي زيست

ها را  اگر انسان. كنشي بسيار پيچيده نيست اي يا حتي برهم.ان.تركيب خاص دي
كرامت «هايي بسامان از عناصر شيميايي تلقي كنيم، صحبت از  تنها تركيب

اند، حتي  معني خواهد بود؛ زيرا ادعاي اين كه اين عناصر داراي كرامت بي» انساني
اجازه دهيد با مثالي اين . عناستم شده باشند، بياي بسيار ويژه تركيب  اگر به گونه

يابيم كه  هاي نخستين طرح ژنوم انساني درمي ما از داده. مسأله را توضيح دهيم
همه،  با اين. مشابه با شامپانزه است اي انساني.ان.نزديك نود و نه درصد دي

اني در نامعقول خواهد بود اگر از اين واقعيت چنين استنباط كنيم كه ويژگي انس
آن يك درصد اطالعات ژنتيك متفاوت نهفته است بلكه برعكس، بايد چنين 

تواند به  دهد، مبناي ژنتيك و زيستي نمي استدالل كرد كه اين تنوع نشان مي
تنهايي به ما سرشت انساني ببخشد؛ زيرا بارزترين ويژگي موجودات انساني در 

ها در قياس با حيوانات چندان  هر دو نهايتاً در انسان(ساختار ژنتيك يا زيستي 
ها نهفته است و دقيقاً به همين سبب  نيست، بلكه در عامل رواني آن) تفاوت ندارند
شوند، يعني بر پايه تعريف كالسيك اين  خوانده مي» انسان«ها  است كه آن

16.هستند) يعني روحاني(واژه واجد يك سرشت عقالني  دانش
كوتاه سخن، ارجاع  



 

 

  1386 تابستان، اول، شماره اولسال           فصلنامه حقوق پزشكي/   104

شك
 پز
ست

 زي
لل
 الم

بين
ق 
حقو

تو 
 پر
 در

سان
ت ان

رام
ك

  ي

سان ما با حيوانات، فارغ از رد كرامت ذاتي موجودات انساني،  هم به ساختار ژنتيك
اي است كه فيلسوفان همه اعصار، از افالطون و ارسطو گرفته تا  مؤيد همان گزينه

ها به مدد  انسان: اند واره بيان داشته روزگار ما و نيز كل آيين مسيحيت هم
  17.اند روح هاي فكري خود، اساساً موجوداتي ذي توانايي

اي ديگر از مواد اعالميه يونسكو كه بر بنياد  اكنون مجال آن است كه به پاره
  .10و  7و  5مواد : ديدگاه كرامت فردي استواراند بپردازيم

به احترام اختيار و استقالل شخصي عنايت دارد كه نتيجه مستقيم اصل  5ماده 
ادين از اخالق اين ماده در بر گيرنده اصلي بني) ب(بند . كرامت انساني است

پزشكي است كه به موجب آن هرگونه تحقيق، درمان، شناسايي ژنوم فردي 
تواند صورت گيرد كه پيش از آن، شخص مزبور از اهداف،  صرفاً زماني مي

ماهيت، خطرات و پيامدهاي آن عمل آگاهي يابد و با آسودگي خاطر و آزادانه 
ه براي تحقيقات مبناي اصل رضايت آگاهان. بر انجام آن رضايت دهد

و به دنبال آن، به اعالميه هلسينكي  1947پزشكي به ضوابط نورمبرگ  زيست
امروزه، تمامي رهنمودهاي اخالق پزشكي و ضوابط . گردد برمي 2000ـ1964

دارند كه پزشكان و محققان بايستي رضايت آگاهانه بيماران و  تحقيقاتي مقرّر مي
  .ا اخذ كنندعواقب ناشي از هرگونه مداخله اساسي ر

هاي ژنتيك  اين ماده، حق اطالع و هم حق عدم اطالع از نتايج آزمايش) ج(بند 
توان به مثابه  ها، مي هر دو ادعا را به رغم تضاد ظاهري آن. شناسد را به رسيمت مي

اند تا در  حق اشخاص، به واقع، ذي. تعبيرهاي متفاوت از اختيار و استقالل تلقي كرد
پيامدهاي شديد فيزيولوژيك، از تركيب و ساختار ژنتيك خود راستاي اجتناب از 
اي  تواند گستره اختيار را تا اندازه نفع بودن مي حق و ذي اين ذي. اطالع نداشته باشند

گسترش دهد، به نحوي كه تصميم بر اطالع يا عدم اطالع، بدون اختيار بيمار از 
ع، در عين حال كه در حقيقت از البته، حق عدم اطال. سوي پزشك ممكن نيست
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توان در  شود، مطلق نيست بلكه حقي نسبي است، زيرا مي حقوق مسلم محسوب مي
به ويژه (گيري از آسيب شديد به شخص ثالث  مواقعي كه افشاء آن براي پيش

ضروري باشد، آن را محدود كرد؛ بدين معنا كه برخي از اشكال ) اعضاي خانواده
  .)2004آندورنو، ( اند اين راستا قابل اعمال گيري يا درمان در پيش

ولي . اشاره دارد 18به اصل محرمانه بودن داده ژنتيك] به ظاهر[اين سند،  7ماده 
گونه نيست و به اِِعمال خاص اصل كلي محرمانه بودن اطالعات  اين] به واقع[

جم جا كه ح اين برداشت قابل توجيه است؛ زيرا از آن. پردازد بهداشت فردي مي
تواند منشأ آسيب به  روزافزون اطالعات ژنتيك فردي در دسترس است، اين مي

افزون براين، قاعده محرمانه . باشد زني مردم، به ويژه بر اثر هرگونه تبعيض يا انگ
: بودن در اين گستره خاص بر پايه وحدت اطالعات ژنتيك مورد نياز است

ورد آزمون، بلكه براي بستگان هاي ژنتيك نه تنها براي افراد م نخست، آزمايش
دوم، اين اطالعات داراي سرشتي . ها نيز پيامدهايي را به دنبال دارد نَسبي آن

كننده تقريباً منحصر به فرد، از جمله قابليت تأييد، رد يا تضييع علقه  تعيين
هاي ژنتيك نه تنها به گذشته، بلكه به آينده افراد  سوم، آزمايش. خانوادگي هستند

گيري برخوردار  توانند از ارزش اسنادي چشم رو، مي ربوط هستند و از ايننيز م
) ژنتيك(چهارم، اطالعات ژنتيك ممكن است از مقدار بسيار اندك ماده . باشند

ميسون، ( 19احتماالً نگهداري شده بدون رضايت صاحب آن، به دست آمده باشد
تواند اصل محرمانه  لي ميكه چه عم البته شناسايي و تعيين دقيق اين. )167، ص1999

 با 7 جا كه ماده از آن. ترين مسئله است هاي ژنتيك را نقض كند، پيچيده بودن داده

 ارائه مورد اين در راهنمايي گونه هيچ و است شده تدوين كلي بسيار هاي واژه دانش

هاي  داده به مربوط المللي بين ، اعالميه2003سال  اكتبر 16 در يونسكو دهد، نمي
  21.پردازد تري به اين مسأله مي را تصويب كرد كه با تفصيل بيش 20ك انسانيژنتي

دهد كه  ، برآيند مستقيم ديگري از اصل كرامت انساني را به دست مي10ماده 
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هاي اساسي  نبايد بر احترام به حقوق بشر، آزادي(...) هيچ تحقيقي «به موجب آن 
بر مزيت انحصاري علم و تقدم شخص انساني » .و كرامت انساني مرجح گردد

جامعه، اصلي كالسيك در اخالق پزشكي است كه با عبارت بسيار مشابهي در 
انجمن (هاي انساني  اعالميه هلسينكي در مورد تحقيقات پزشكي مربوط به سوژه

واره  دغدغه منافع انسان هم«: بيني شده است نيز پيش) 2000ـ1964جهاني پزشكي 
در هر دو مورد، ديدگاه مشابهي ). 5ماده . (»غالب باشدبايد بر منافع علم و جامعه 

افراد را نبايد هرگز در راستاي منفعت علمي، ابزار به شمار آورد، زيرا . حاكم است
بدين خاطر است كه . علم مطلق نيست بلكه صرفاً ابزاري در خدمت انسان است

هم زماني كه  تحقيقات غير درماني فقط بر مبناي رهنمودهاي اخالقي مجازاند، آن
اي شرايط پيشيني مهيا باشند، به ويژه زماني كه رضايت همه  پاره

، خطرات )الف(كنندگان به صورت آزادانه و آگاهانه اخذ شده باشد  مشاركت
و طرح ) ب(بيني شده باشد،  وارد به اين افراد حداقل بوده و متناسب با منافع پيش

ررسي و بازبيني ارزش علمي و مستقل، پس از ب ايه تحقيقاتي وسيله كميته
  ).ج(مقبوليت اخالقي تأييد شده باشد 

  
  )جمعي(ـ كرامت بشري 2

شالوده اصلي اصل احترام به كرامت انساني در مفهوم موسع، يعني كرامت بشري 
هاي بنيادين  يكي از نگراني. به مفهوم دقيق آن در اعالميه يونسكو نهفته است

برابر پيوندهاي  در انساني ژنوم از حمايت به نياز واقع در اعالميه، اين كنندگان تدوين
. خطر اندازد به را آينده هاي نسل جسماني تماميت و هويت تواند مي كه بود نادرست

 .»بشريت است ميراث« انساني ژنوم كه دارد مي مقرّر 1 ماده نگراني، اين به پاسخ در

ر يافته و ريشه در تبلو» ميراث كلي بشري«اين تعبير كه از رهگذر مفهوم 
الملل دارد، حفظ منابع فرهنگي و طبيعي جهاني را به نفع نوع بشر به  حقوق بين
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يابد،  اين تعبير، هنگامي كه به ژنوم انساني ارتباط مي. مثابه يك كل در نظر دارد
          بدين معنا است كه تحقيقات ژنتيك مسؤوليت كل بشر را به همراه دارد 

 هاي حاضر و آينده را منتفع سازد         ها بايد نسل ايج آنكه نت و نيز اين
)GROS ESPIELL, 1999. P.3( . افزون بر اين، تعبير مزبور داللت بر اين دارد كه

  22.تخصيص ژنوم انساني به هر دولت يا شخص حقيقي نادرست است
باشد كه براي نخستين بار در اعالميه يونسكو  يادآوري اين نكته ضروري مي

شريت به مفهوم كلي آن به مثابه ميراثي كلي كه بايد مورد حمايت قرار گيرد، ب
جنايات عليه «ترديد، مفهوم  بي. )BYK CH, 1998, p.235(تلقي شده است 

كشي است، با پايان يافتن جنگ جهاني دوم  كه بارزترين نمونه آن نسل» بشريت
بندي جنايات عليه  دستهبه هر حال، هدف از . الملل شده است بخشي از حقوق بين

هاي قومي، اجتماعي يا  بشريت، اجتناب از اعمال غير انساني ارتكابي عليه گروه
هاي انساني به مفهوم دقيق آن، يا  رو، حمايت از گونه مذهبي خاص است و از اين

ها را كه دقيقاً هدف اصلي اعالميه يونسكو  واقع، حفظ ساختار و ژنتيك آن به
  .دگير است، دربر نمي

مطرح است، به عبارت نخست آن  1مسئله ديگري كه در مورد ماده 
به موجب عبارت مزبور، . كننده است اي نادرست و گمراه گردد كه تا اندازه برمي

گر وحدت بنيادين همه اعضاي خانواده انساني و نيز شناخت  ژنوم انساني نشان«
گرايي  اي مادي ه گونهتوان ب اين عبارت را مي. »ها است كرامت ذاتي و تنوع آن
بخشيم،  گيري كه ما به انسان مي كه گويي ارزش چشم محض تأويل كرد، چنان

انساني را بدين وصف متّصف هاي  تنها مبتني بر اطالعات ژنتيك است كه گونه
كنندگان  اما اين تعبير، مخالف هدف تدوين. )92، ص1998لنور؛ متيو، ( كند مي

كه بر عدم كاهش  6و  2اين سند، به ويژه، مواد اعالميه است و از ديگر مواد 
  .شود ساختار ژنتيك افراد تكيه دارد، تضاد مزبور آشكار مي
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كند؟ به نظر من، اين ماده صرفاً در صدد  چه هدفي را دنبال مي 1بنابراين، ماده 
تأكيد بر اين واقعيت است كه از منظر ژنتيك پيوندي عميق ميان همه اعضاي 

هاي گذشته، حال و  هاي انساني تماماً در نسل ژن. ي وجود داردهاي انسان گونه
نسلي به نسل سان و مشابهي از  آينده وجود داشته و دارند؛ زيرا ساختار ژنتيك هم

گونه  رو، و مستقل از هر از اين. )AGIUS, 1998, p.76 ( يابد ديگر انتقال مي
را به رسميت شناخته  آن 3توان در اين راستا صورت داد و ماده  تفسيري كه مي

برد كه او را به پيش  ساني را به ارث مي است، هر شخصي ساختار اصلي ژنتيك هم
ميراث «نمايد كه ژنوم انساني را به مثابه  سان، كامالً شايسته مي بدين. برد مي

هاي  درنظر بگيريم و در نتيجه از آن در برابر پيوند و دستكاري» مشترك بشريت
  .نيمبازگشت حمايت ك بي

زيبنده بيان است كه اعالميه يونسكو نه تنها وضع اصول بسيار كلي مربوط به 
كند بلكه به جرأت  هاي انساني را محدود مي حمايت از تماميت و كرامت گونه

. كند اي مقرّرات دقيق استثنايي را نيز در اين راستا وضع مي توان گفت كه پاره مي
و  23»سازي توالدي انساني شبيه«كه  از جمله اين مواد هستند 24و  11مواد 

  .دارند اعالم مي» كرامت انساني«را به ترتيب مخالف  24»مداخالت سنخ ارثي«
سازي انسان، با اجماع جهاني محكوميت  اعالميه يونسكو در مورد شبيه

ترين اعتراض به اين شيوه،  بنيادي 25.سازي از نوع توالدي موافق است شبيه
به افراد توليدكننده همانندها است كه صرفاً در راستاي بخشي توجيه ناپذير  قدرت

سازي  در اين شيوه، شبيه. توانند به اين امر اقدام كنند خواست اشخاص ثالث مي
رو، عملي مخالف با كرامت  شكل بنيادي و نويني از ابزارپنداري انسان و از اين

يوه، كودك افزون بر اين، شايان بيان است كه با اعمال اين ش. انساني است
رو، وي براي هميشه از  همانندشده بدون والدين ژنتيك خلق خواهد شد و از اين

اي متعارف با پدر و مادر خويش محروم خواهد بود  امكان برقراري رابطه
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)ANNAS, 1998, p.12-125( . كوتاه سخن، در اين مورد، دو ويژگي بنيادين
هاي ژنتيك و توليد مثل  ژگييعني از پيش نامقدر بودن وي(هاي انساني  گونه

  .گيرد در معرض خطر قرار مي) جنسي يا والديني
نيز، در مورد مداخالت سنخ ارثي با رهنمودهاي  24اعالميه يونسكو در ماده 

جاي تأكيد دارد كه به رغم تغيير  26.گام است المللي مربوط به اين مسئله هم بين
ر رفتار افراد تأثير دارند، هرگونه كه صرفاً ب) پيكري(هاي بنيادين  ها در سلول ژن

هاي اوليه به نسل بعدي انتقال  يا در رويان) هاي جنسي ياخته(تغييري در سنخ ارثي 
هاي پُِرشماري را در مورد خطرات ناشي از  اين واقعيت نگراني. خواهد يافت

افزون بر . هاي بعد به همراه دارد ناپذير به نسل هاي هميشگي و بازگشت آسيب
برد اهداف و اغراض  در مورد مهندسي ژنتيك و توسل به آن براي پيشاين، 

بشري، اعتراض در قبال اين شيوه مبتني بر اين ديدگاه است كه ما حق نداريم از 
؛ هابرماس، 203ـ162، صص1985يوناس، (هاي افراد آينده را تعيين كنيم  پيش ويژگي

هاي  در بسط و گسترش توانايياين بدان معني خواهد بود كه مردم را بايد . )2001
» خير«كه به لحاظ زيستي مقيد به مفاهيم خاص  خود آزاد گذاشت بدون اين

ها  هايي انساني كه از ابتدا بر پيشينيان آن باشند؛ خصيصه) بد(» شر«و ) خوب(
ري براي خودكامگي بين به ديگر سخن، عوامل ژنتيك نبايد ابزا. غالب بوده است

  .)963ـ959، صص 2002و، آندورن( نسلي باشند
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   نتيجه
كرامت انساني در مرحله نخست به ارزش ذاتي هر شخص، و در مفهوم 

اعالميه يونسكو . شود گسترده، به ارزش واقعي بشري در مفهوم دقيق آن تعبير مي
عنوان مفهومي كليدي   در مورد ژنوم انساني و حقوق بشر كه اين مفهوم را به

كرامت فردي، به : گيرد د ابعاد دوگانه كرامت را در بر ميپذيرد، در آن واح مي
) 6ماده (و تبعيض ژنتيك ) 2ماده (گرايي ژنتيك  ويژه در مواردي نظير رد تقليل

، اصل محرمانه بودن اطالعات ژنتيك )5ماده (ضرورت اخذ رضايت آگاهانه 
رد توجه قرار مو) 10ماده (و ابزارناپنداري افراد براي اهداف علمي ) 7ماده (فردي 

انساني  ژنوم شناسايي رهگذر از نيز، آن دقيق مفهوم به بشري جمعي كرامت .گيرد مي
) 11 ماده( توالدي نوع از انساني سازي شبيه رد و )1 ماده( »مشترك ميراث« مثابه به

  .يابد تبلور مي» نقض كرامت انساني«به منزله ) 24ماده (و مداخالت سنخ ارثي 
  

                                                            
  ها نوشت پي

  :اين نوشتار، ترجمه مقاله زير است.  1
R. Andorono, Dignity of the person in the light of international biomedical 

law, medicina e morale,2005/1: 91-105. 
2. futuristic advance 
3. Dignity of individual 
4. Dignity of humanity 
5. the shaping principle 
6. Rights 
7. Background role 
8. Foreground role 

  :دهد گذاري را برينگ براچر در مقاله زير صورت مي اين تفاوت. 9
BROWNSWORD R., in Ambiguities in the concept of Menschenwurde, in: 

BAYERTZ K.(ed), Sanctity of Life and Human Dignity, Dordrecht, 
Kluwer, 1996: 107-121. 

10. Basic meaning. 
11. Price. 
12. Extended meaning 
13. Object 
14. Subject 
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15. See: ZANGHI C., Pour la protection des générations future, in: Boutros 

Boutros-Ghali, American Discipulorumque Liber, Paix, Développement, 
Démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998: 1459-1478. 

پيش از ميالد با اين توصيف ارائه  6مفهوم كالسيك دانش واژه را بوتيئوس فيلسوف در سده . 16
   Nature rationalis individual substantia                                                  :دهد مي

از نظرگاه ارسطو، نه تنها انسان كه گياهان و حيوانات غير انساني به مثابه موجودات زنده نيز به  .17
اما خصيصه تعقلي . شوند روح بوده و جاندار محسوب مي لحاظ مفهومي از رهگذر اصل حيات ذي

روح بشر به مفهوم دقيق . كند جانداران متمايز ميكه مختص بشر است، روح وي را از ساير ) فكري(
ارسطو از كاركرد موضوعي فكر و قوه خرد، . آميزد نمي كلمه، غير مادي است، يعني با جسم در

هاي شناختي خود را با  توانند از رهگذر خصيصه موجودات بشري مي. كند را استنباط مي» معرفت«
كنند، همسان و هماهنگ  موضوع شأن شناسايي مياشيايي كه بدون عنايت به ) جوهره(» اشكال«

ها به لحاظ جسماني متفاوت از ساير چيزهاي مادي هستند، از  از اين رو، درحالي كه انسان.سازند
ها به  انسان. اي غير مادي يكپارچه سازند ها به گونه توانند خود را با سوژه رهگذر معرفت خويش مي

شوند كه  مي )micro cosmos( هايي جهان شناخت، خٌردهمندي از اين معرفت و قوه  دليل بهره
اين امر تنها زماني ممكن است كه فكر و قوه . دهند سرشت اشياء را در اذهان خويش بازتاب مي

كه  به ديگر سخن، روح به واسطه اين. فكري موجودي مادي، يعني همان خصيصه نهاد جسماني، نباشد
  .چ چيزي درآميزديابد، نبايد با هي همه اشياء را درمي

18. Principle of confidentiality of genetic data 
19. UK Human Genetics Commission, Inside Information. Balancing interest 

in the use of personal genetic data, May 2002, p. 28-32. 
20. International Declaration on Human Genetic Data 

  .مراجعه نمايد 14هاي ژنتيك انساني به خصوص ماده  المللي داده ه بينبه اعالمي. 21
22. IDA R., Human genome as Common Heritage of Humankind, in: 

FUGIKI N., MACER D. (ed), Bioethics in Asia, Tsukuba, Eubios Ethics 
Institute, 1998: 59-63. 

23. Human reproductive cloning 
24. Germ-line interventions. 

؛ منشور حقوق 1997سازي، براي نمونه مراجعه كنيد به قطعنامه انجمن جهاني اخالق مربوط به شبيه. 25
  .1998؛ پروتكل الحاقي حقوق بشر و اخالق پزشكي )3و2مواد (2000بنيادين اتحاديه اروپا، 

 درماني قيقات راجع به ژنمراجعه كنيد به رهنمودهاي مربوط به بررسي اخالقي پيشنهادهاي تح. 26
شوراي تحقيقات پزشكي استراليا؛ قانون فناوري ژني  1999هاي مرتبط  هاي بنيادي و درمان سلول

ماده  1بند (1995شده ژنتيك برزيل،  هاي اصالح ؛ قانون مربوط به ارگانيسم)76ماده ( 1994اتريش 
؛ قانون اساس 5، ماده 1990مان ؛ قانون حمايت از جنين آل16-4؛ قانون مدني فرانسه، ماده )13

، 2، جدول 1990) بريتانيا(شناسي و باروري انساني پادشاهي متحد  الف؛ قانون جنين 119سوئيس، اصل 
هاي  بازتركيبي دي ان  ؛ رهنمودهاي مربوط به تحقيقات راجع به مولكول3ماده  4و بند  2ماده  4بند 

  ).يوست امپ( 1998اي، انجمن بهداشت اياالت متحد آمريكا، 
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