چشماندازی به منزلت انسانی از منظر
اخلاقزیستی و حقهای بشری
محمدجعفر ساعد
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،مدرس دانشگاه و محقق در
زمینه اخلاق زیستی و حقوق پزشکی

چکیده
منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی میگردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر
ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب میشود .بدان سان کهاین مقوله ،ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است،
حقوق مأمور میگردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را دراین زمینه اتخاذ نماید .ازاین رو ،منزلت
انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر میشود ،در گستره حقوقی ،در چهره «حق»
پدیدار میگردد .بااین اوصاف ،نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی ،ضمن پویش معنایی منزلت انسانی ،بهاین مقوله
زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش میکند با ورود به تنوع گونههای منزلت انسانی ،مفهوم و گونه
راستین آنرا که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده ،استخراج کرده و رویکردهای حمایتی از آنرا در حوزه حقوق بینالملل
بشر مورد مداقه قرار دهد.
واژگان کلیدی :منزلت انسانی؛ اخلاق زیستی؛ حقهای بشری؛ حقوق بینالملل بشر؛ اصول اخلاق زیستی.

درآمد
به رغم باور پارهای ازاندیشمندان بر «ابهام جامع» منزلت انساني )،(Chalmers, 2007: 158این
مقوله آرام آرام ميرود تا به منزله مفهومي قابل ملاحظه در حوزه فلسفه اخلاق ظاهر شود.این واژه به
وفور در اسناد بينالمللي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشری ملل متحد و کنوانسيون اروپایي حقوق
بشری و زیست پزشکي به کاربرده شده است .چندانکه رونالد دورکين متذکر شده است،ایده غالب
حقوق بشری مبتني بر «ایده مبهم اما نيرومندِ منزلت انساني است» ).(Dworkin, 1977: 198-199
بااین حال ،پارهای هم به شدت نسبت بهاین مقوله واکنش منفي نشان داده و نظير آقای روت مک
لين ،آنرا «مفهومي بيمعنا و عبث» تلقي نمودهاند و ارائه هرگونه مفهومي به آنرا محدود کننده
گستره استقلال و اختيار عمل انسان پنداشتهاند ) .(Ruth, 2003: 1419-1420عدهای هم مانند هریس
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 1بهار و تابستان .11 -9 ،)1931

311مه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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و سولستن با همين واکنش اما استدلالي متفاوت چنين باور دارند که منزلت ميتواند باور و اعتقاد
بنتامي در مورد برابری انساني ،یعنياین باور که هر شخصي مستحق رابطه ،احترام و حمایتي است که
نامه مفید /
شمارهميشود ،را محدود کند ).(Harris, 2004: 796-800
درنظرگرفته
برای دیگری
سی و هشتم  /مهر

با این اوصاف ،آنچه که بيش از همه نمایان است آنکه در ارتباط با منزلت انساني چه در
و آبان 2831

عرصه فلسفي ـ اخلاقي و چه در وادی حقوقي ،به ویژه اخلاق زیستي و حقوق بينالملل بشر،
مفهومي واحد و رویکردی یگانه وجود ندارد .در اخلاق زیستي و اسناد حقوق بينالملل بشر نيز به
لحاظ تعدداندیشهها و طرزتلقيهای موجود دراین زمينه تعریفي روشن از مفهوم منزلت انساني به
دست داده نشده و البته جای شگفت هم نيست .بااین همه ،منزلت ،مفهومي با پيشينه و تاریخچه
دیرینه است که در سنتها وایينهای دیني و سکولار به کاربرده شده است .برای نمونه ،رونالد
تم
دورکين بر وجود مفهوم «حق بر منزلت» 1در بسياری ازاندیشههای متفکرین فلسفه سياست و
).(Beyleveld, 1998: 665
گذارد
مفيد /
اخلاق صحه مينامه
کوششودارد با عنایت به رهيافتهای کلان ناظر بر منزلت انساني در وادی اخلاق
نوشتار سي
اینشماره
یک سو و تمرکز بر رویکرد غالب در عرصه حقوق بينالملل بشر به منزله گفتمان مسلط
زیستي ازهشتم
نظام مزبور از سوی دیگر بهاین مقوله بپردازد .دراین راستا ،با ورود به مقوله مفهومشناسي و
گسترهپویي منزلت انساني از منظر فلسفه اخلاق واندیشههای ناظر بر گستره اخلاق زیستي ،پارهای
از کارویژههای آن ازاین نظرگاه مورد مداقه قرار گرفته و بر جلوههای عيني آن در اسناد حقوق
نامه مفيد /
بشری به منزله گسترهای نوین در قلمرو حقوق بينالملل بشر پرداخته ميشود .سرانجام با اتکا بر
شماره سي و
تنوع گونههای آن و تلقي آن به مثابه «ارزش انساني» در عرصه اخلاق زیستي و به مثابه «حقي
هشتم  /مهر و
انساني» ،در عرصه حقوق بشری و در نگاهي محدودتر ،حقوق بينالملل بشر « ،منزلت جمعي
آبان 2831
بشری» به مثابه جلوه بارز و بنيادین منزلت انساني که متصف به وصف «ذاتي» است ،به عنوان
رهاورد و برآیند نوشتار حاضر در نتيجه گيری ارائه ميگردد.
الف) پویش معنایی منزلت انسانی
وقوف بر مفهوم یک واژه و دانش واژه ميتواند نخستن گام در ورود به هر حوزه علمي باشد.
تم
ازاین رو ،پيش از گشودن درهای اخلاقي و حقوقي به روی منزلت انساني ،مناسب است که بررسي
دقيق مفهومي در گستره آن صورت گيرد.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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واژهشناسی منزلت
فرهنگ دانش واژگان انگليسي آکسفورد ،منزلت را به مثابه «کيفيت ارزش داشتن یا اعتبار؛
ارزش ،شایستگي ،ارزشِ ملک ،وضعيت یا تخمين بالا ،...درجه و رتبه؛ اصالت یا ارتقای درخورِ
وجه ،حالت یا سبک؛ با وقار شدن یا بودن ،وقار» تعریف نموده است.1این واژه در بعد کيهاني نظير

ستارهشناسي به وضعيت یک سياره توصيف ميگردد که در آن ،تأثيرش از رهگذر موقعيت در
منطقه البروج (یا برجگاه) یا به واسطه وضعيتش نسبت به سایر سيارهها بالا ميرود .دراین طرز
تلقي ،منزلت ،مفهومي مرتبط با یک نگرش جهاني است که در تعارض با آنچه که ادوارد گيبون
تحت عنوان «خداوندان سلطاِنِاین عصر» 3ناميد ،قرار ميگيرد؛ زیرا قلمرو آن وابسته به انتظام
گيتي است نه اشخاص ).(Brady, 2007: 119
مفهومشناسی منزلت انسانی
منزلت انساني در آن دسته از مفاهيم قرار ميگيرد که همواره مورد توجهاندیشمندان
عرصه های علوم انساني بوده و به مانند تعابيری دیگری نظير عدالت ،انسانيت ،همواره ذهن
فيلسوفان را به خود معطوف داشته است .بااین اوصاف ،به نظر ميرسد پيش از ورود به تعریف
امروزی و کاریردی آن در گستره اخلاق زیستي و حقوق ،به صورت اجمالي تحول مفهوميآن،
مطمح نظر قرار گيرد.
تحول مفهومی
بااینکه به کارگيری صریحایده منزلت انساني در سياست و حقوق بينالملل به همين اواخر
برميگردد ،اما ریشههای آن به دورههای اوليه تمدن بشری ميرسد .در تمدن غرب که واژه منزلت
دارای پيشينهای قابل توجه است ،دو ویژگي بارز آن ،به منزله پيش شرطهای رشد و
تکویناینایده از اهميت چشمگيری برخوردار است :باور غربي در اعتبار جهاني هنجارهای آن و
مبنای احتمالي یا شرطياین هنجارها در اصول سکولار.
در روم ،مفهوم منزلت دارای معاني اخلاقي ،سياسي ،حقوقي و اجتماعي بود .گزاره نخستين،
یعني معنای اخلاقي اشاره به یکپارچگي و بياعتنایي به سود بود و معنای دومي (سياسي) در عصر
جمهوریخواهي به افرادی که دارای مناصب بالای دولتي بودند ،نظير قضات صلح ،نسبت منزلت داده
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ميشد.این منزلت معنای دیگری نيز داشت که به طبقه بالای اجتماعي ارتباط یافته و به اشخاص دراین
دسته اجتماعي منتسب ميگردید .در معنای حقوقي نيز در چارچوبي مضيق و محدود به شکل «بيشتر» یا
«کمتر» درنامه
شماره اجتماعي و سلسله مراتبي اعمال ميگردید .در چنين وضعيتي روشن ميگردد
مفیدبا /شرایط
رابطه
سی و هشتم  /مهر

که منزلت رومي به نحو برابر در ميان اقشار جامعه توزیع نميگردید ) .(Lewis, 2007: 93با اینکه اغلب
و آبان 2831

فرض ميگردد کهایده منزلت اساساً ریشهای مذهبي دارد اما به نظر عدهای

)(Sulmasy, 2007: 10

دشوار است کهاین مسئله را در کتابهای تورات و انجيل یهودی و مسيحي استخراج کنيم .واژه
عبری معادل منزلت « »Gedulaميباشد که به ندرت در نوشتگان مقدس عبراني یافت ميشود و به
معنای چيزی بيش از شباهت اصالت ویژگي یا خصيصه رایج و معتبر در جامعه ميباشد .در نوشتگان
مسيحي نيز تنها سه باراین واژه به کار رفته است و احتمالاً مناسب است تا به معنای «وقار» 4ترجمه
تم
ی «منزلت» ،آکسيوپرِپيا 5است که در کتب عده جدید به هيچ روی
گردد .بهترین ترجمه امروز ِ
یونانيها از واژه «سيمنوتس» 6استفاده ميکردند که در ادبيات انگليسي بعض ًا
).(Ibid
مفيد /
استفاده نميشودنامه
ميشود .یونانيها از واژه آکسيوپرِپيا استفاده نکرده و صرفاً از سيمنوتس بهره
معادل «منزلت
استفاده و
شماره» سي
هشتمآنها با معنای متفاوتي از منزلت که امروزه بر آن سخن ميگویيم .ارسطو در نوشتگان
ميبردهاند و
اخلاقياش تنها سه بار از کلمه سيمنوتس استفاده کرده و مقصود وی هم ازاین کلمه« ،فضيلت» بوده
است که در کتاب اخلاق « »Eduemianاشاره کرده و جالباینکه در اثر بزرگ اخلاق نيکوماخوس
نپرداخته /است.
بهاین مقوله هيچنامه مفيد
سيایده ومنزلت انسانيایجاد شده و در ميان پدران کليسا ،سنت لئو بزرگ (متوفي
شمارهمسيح،
درایين
ایجادواین گزاره دو راه را پيش کشيده است :پيش فرض نخست ویاین است
به سال 162
هشتم)/ ،برایمهر

تعميد ،منزلت را برای مسيحيان به همراه داشته و گویای منزلت آنان است و
غسل2831
که آئينآبان
دوماینکه از آنجا که موجودات بشری به واسطه مشيت الهي خلق شدهاند و خدا در چهره بشر نمودار
ميگردد ،همه انسانها دارای منزلتاند .ازاین رو ،در آئين مسيح ،منزلت ،مقولهای هستي شناختي
ازاین رویکرد الهي است ) .(Lewis, 2007: 94برخلاف سنت لئو ،توماس اکویناس ،مبنای منزلت
انساني را در سرشت انسان ميدانست و نه الاهيت.
تجربه گرایي دیوید هيوم ،ناظر بر منزلت یا خست سرشت انساني مبين رویکردی
اندیشه تم
طبيعيگرایانه نسبت به منزلت ميباشد که متفاوت از رویکردهای دیگران ،به نوعي آنرا به
مخاطره مياندازد .به نظر وی،این وقایع و رویدادهای عملي و نه متافيزیکي است که نشان ميدهد
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

چشماندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق زیستی و حقهای بشری

7

یک موجود انساني ميتواند به نحوی درخور و همراه با ارزش رفتار نماید؛ وقتي که انسان دارای
تصوری از خود باشد که خود را مستحق ارزش و منزلت ميبيند ،تلاش ميکند که با همين اندیشه
خود ارزشي دست به اعمال بزند .در نتيجه ،منزلت همراه با تولد او با وی همراه نيست بلکه همه
انسانها ميل به ارزشمندشدن دارند ) .(Ibidبرای کانت ،منزلت ریشه در استقلال عمل انساني یا
خودآئيني 7یا به دیگر کلام ،آزادی انسان به منزله قابليت یک عامل اخلاقي دارد که ذاتيِ سرشت
موجودات انساني است .برای او ،انسانيت به خودی خود ،یک منزلت است ).(Kant, 1983: 127
ان سان همواره هدف و غایت است و نه وسيله ،هم نسبت به خود و هم نسبت به سایر اشخاص .لذا،
منزلت ،مقولهای اخلاقي است (ساليوان .)11 :2831 ،درست عکس همان رویکردی که
توماسهابز دراین خصوص داشته و منزلت را در پرتو قدرت تعریف مينمود .به همين خاطر،
پارهای ازاندیشمندان معتقدند که تأکيد کانت بر منزلت دراین مفهوم در پاسخ به اندیشههابز در
مورد انسان و مرتبط نمودن منزلت انسان به قدرت بوده است

)(Sulmasy, 2007: 11

با همين

اندیشه است که تدوین کنندگان اعلاميه جهاني حقهای بشری به مقوله منزلت ميپردازند.
در آئين اسلام« ،کرامت آدمي» مهمترین خصيصهای است که خداوند ذاتاً در وجود فرزندان
آدم نهاده و آنان را بر مقدار فراواني از کائنات برتری داده است .8کرامت همانا ارزشي است که از
به کار انداختن استعدادها و نيروهای مثبت در وجود آدمي و تکاپو در مسير رشد و کمال و خيرات
ناشي ميگردد (جعفری تبریزی .)33 :2831 ،ازاین رو ،جلوهای از این نعمت الهي بر او ،اعطای
«عقل» است که واجد مفهوم نظری و عملي وسيع در استنباط احکام اسلامي است و دليلي واضح
بر کرامت و قداست و احترام انسان از منظر اسلام که به وی رخصت داده که ازاین حق الهي
بهرهمند گردد (عميد زنجاني .)12 :2831 ،از منظر اسلام ،آدمي نباید به واسطه «شرك» به خود
«ظلم» کند  9چراکه «شرك» بالاترین مظهر ظلم و بيعدالتي عليه کرامت وی قلمداد شده است.
از این رو ،ظلم برابر است با نادیده انگاشتن حق کرامت انساني از طریق پرستش موجودات محدود
و انحراف از عبادت هستي مطلق« :و اذا مروا باللغو مروا کراما» (سورة فرقان .)38 :به همين دليلِ
قاطع و صریح کهایه  31سوره الاسراء بدان صحه ميگذارد ،موجودات بشری مکلفند کهاین کرامت
و حيثيت را برای خود در کنار یکدیگر و برای همدیگر ،یک «حق» بشناسند .منشأ و خاستگاهاین
کرامت که واجد صفت «ذاتي» است ،ماحصل رابطه بسيار مهم و با ارزش خداوند و آدمي است که
برآیندایه شریفه «و نفخت منه فيه من روحي» قلمداد ميگردد .بنابراین ،در رویکرد اسلامي ،افراد
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انساني در کنار حق حيات و تکليف بر مراعات آن ،واجد حق کرامت ذاتي و ارزشياند .مادامي که
خود آنها ،آن را به واسطه خيانت و جنایت بر خویشتن یا بر دیگران ،از خویشتن سلب نکند،
نامهبهمفید
شماره بگذارند.
آن/احترام
دیگران باید
سی و هشتم  /مهر

مفهومی2831
گونههای و آبان

دو مفهوم اصلي و فراگير برای منزلت انساني ميتوان متصور شد که همجوشاني بر هم دارند.
مفهوم اصلي منزلت 10که تعبيری ابتدایي ،مرسوم و دقيقتر ازاینایده است ،اشاره به ارزش ذاتي
موجودات انساني ،صرف نظر از سن ،جنس ،توانایي رواني و فيزیکي ،مذهب ،مبنای قومي یا
اجتماعي دارد .واژه «ذاتي» بر این دلالت دارد که چنين منزلتي نه تنها بر پایه یک خصيصه یا
تم
ظرفيت خاص افراد بلکه صرفاَ بر شرط انساني آنها استوار است؛ چراکه منزلت را نميتوان اعطا یا
پس گرفت و تصور هیچ درجه و مرتبهای برای آن روا نيست .به دیگر سخن ،منزلت به «اهميت
نامه مفيد /
ذاتي حيات بشری» ) (Dworkin, 1994: 236برميگردد و مستلزم این است که «با مردم هرگز به
شماره سي و
گونهای برخورد نشود که اهميت ممتاز حيات آنان انکار شود» ) .(Ibidبر پایه نظر کانت ،فيلسوف
هشتم
آلماني « ،شخص انسان غایت است نه وسيله .در جهان هر شيئي به عنوان یک وسيله دارای ارزشي
است اما انسان شخص است نه شي .لذا ،انسان وسيله نيست .بي معنا است که یک موجود عاقل که
خود غایت همه چيز است ـ زیرا همه چيز برای او وسيله است ـ خود به عنوان وسيله تلقي شود».11
نامه مفيد /
مفهوم فراگير منزلت ،12به مفهوم بسيار گستردهای بر ميگردد که بر ارزش بشریت به عنوان
شماره سي و
«یک کل» از جمله نسلهای بعدی تأکيد ميکند .اگر همه موجودات بشری دارای منزلت هستند
هشتم  /مهر و
و باید بدون هيچ استثنایي مورد احترام قرارگيرند ،ارزش ذاتي قائل شدن برای گروه بزرگتری که
آبان 2831
به بشریت تعلق دارد نيز به نحو اشتقاقي معقول است .این مفهوم فراگير منزلت ،از یک سو ،حفظ
محيطي پایدار برای نياکان و دودمان ما و از سوی دیگر ،حمایت از منزلت و شرافت گونههای
بشری را فراهم ميسازد (آندورنو .)122 :2833 ،نظر پارهای از نویسندگان ،تصور بشریت از
جمله نسلهای آینده ،یعني افرادی که حتي به دنيا نيامدهاند ،بدون شکلگيری مفهوم «حق» و
استحقاق بشر نسبت به آن ،بي نهایت مشکل است .از این رو ،بشریت احتمالاً ،بيشتر
تم
تعهدات نسل حاضر است تا موضوع 14حقها.

هدف13

در پرتو این اندیشه ،بشر در مورد منزلت خویش دارای وظایفي است :وظيفه عدم سازش
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
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شخص انساني در مورد منزلت خود ،15چندان که نباید منزلت خویش را از رهگذر تصميمها و
اعمال خود به مخاطرهاندازد ) .(Beyleveld, 2000: 76وانگهي ،بر همين مبنا «وظيفه عدم سازش بر
منزلت دیگران 16نيز دارد .این دو وظيفه ،تکليف دیگری را برای ما به ارمغان ميآورند و آن
«وظيفه برخورد منزلت محور با خود و دیگران» است.
ب) منزلت انسانی به مثابه ارزشی بنیادین در وادی اخلاق زیستی
در مورد اصول اخلاق زیستي وحدت نظر وجود ندارد و هر اندیشمند و مکتب فکری اخلاق
زیستي با ابتنای بر اندیشه خود گزارهایي را به این عنوان برگزیدهاند .اصول بنيادین اخلاق زیستي در

گزارش بلمونت )2232( 17عبارتند از :استقلال عمل ،نيکوکاری و عدالت که جملگي تحت تأثير
تفکر اندیشمندان اخلاق زیستي در ارتباط با سلسهای از موضوعاتاند .سایرین ،عدم زیان باری ،منزلت
انساني و قداست حيات را در فهرست ارزشهای اصلي قرار ميدهند .به نگاه عدهای دیگر ،اصول اخلاق
زیستي ،سه گونه احترام به اشخاص ،18فایده رساني ،19عدم زیان باری( 20یا عدمایراد آسيب )21و
سرانجام عدالت (یعني ،عدالت توزیعي) ) (Schaller, 2008: 8است و به باور پارهای دیگر ،اصول اخلاق
زیستي عبارت از استقلال عمل فردی ،نيکوکاری ،عدم آسيب رساني یا زیان باری و عدالت ميباشند
) .(Atighetchi, 2007: 21با این حال ،آنچه که مسلم است اینکه در ميان اصول بنيادین اخلاق زیستي،
منزلت انساني از جایگاه مسلمي برخوردار است ،خواه این ارزش زیست اخلاقي در قالب اصلي مستقل
شناخته شود یا تحت لوای اصلي دیگر .به زعم نگارنده ،این ارزش در پوشش اصل احترام به اشخاص
ظاهر ميگردد .به تعبيری دیگر ،یکي از اصول بنيادین اخلاق زیستي ،اصل احترام به اشخاص است که
«حيات» و «منزلت» به مثابه «ارزش» از اجزای لاینفک آن هستند .در نوشتار حاضر ،منزلت انساني در
گستره اخلاق زیستي از این منظر مورد مداقه قرار ميگيرد.
منزلت انساني در نظرگاه اندیشمندان فلسفه اخلاق دارای گونههای چندی است .در یک دستهبندی

منزلت انساني را به چهار دسته کلان دسته بندی ميکنند :منزلت استحقاقي ،منزلت اخلاقي یا شأن
وجودی ،منزلت هویتمدار و منزلت همگاني یا عام انساني ) .(Nordenfelt, 2004: 69پرسش این است
که آیا همه این اشکال چهارگانه از همان مفهوم ارزشي اخلاق زیستي برخوردارند؟ در ادامه با
بررسي اجمالي هر یک از این گونهها تلاش ميشود تا منزلت انساني به مثابه ارزش از نظرگاه
اخلاق زیستي شناسایي گردد.
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منزلت استحقاقی
منزلت استحقاقي ،22مربوط به طبقه و پایگاه اجتماعي است .این نوع منزلت بشری همچنان
شمارهاشکال گوناگوني باشد ،دارای درجههای عدیدهای نيز هست و ميتواند
مفید /دارای
نامهتواند
که خود مي
سی و هشتم  /مهر

پيوسته متغير باشد .شخصي که دارای یک درجه و رده است یا مرکزی را اداره ميکند که متضمن
و آبان 2831

یکسری حقوق است ،واجد یک نوع منزلت خاص است .این معني احتمالاً قدیميترین مفهومِ واژه
لاتين « »Dignitasميباشد که برای اشاره و استناد به برتری و تفوق به کار برده ميشد .در زبان
اسپانيولي ،واژه « »Dignidadاشاره به شخص طبقه بالای اجتماعي ،به ویژه در سلسه مراتب
روحانيت مانند اسقف اعظم دارد .با اینکه ممکن است شخصي از همان اوان تولدش دارای این نوع
منزلت باشد ،اما مقصود راستين از این دست منزلت به اشخاص طبقه عالي یک جامعه منتسب
تم
مي شود ،نظير پادشاه ،وزیر کابينه ،یک اسقف یا کشيش و دکتری و این انتساب به وضعيت و
برخوردارند.
موقعيتي که از آن
نامه مفيد /
موسوم به منزلت استحقاقي رسمي 23است .توماسهابز در لویاتان بر این نوع
شمارهمنزلت
این نوع
سي و

کيد دارد و منزلت انساني را در این نوع خلاصه ميکند .وی چنين قلم ميراند« :ارزش
منزلت تأ
هشتم
عمومي هر کس که همان ارزشي است که دولت برای وی قائل ميشود چيزی است که آدميان
معمولاً حيثيت [یا منزلت] ميخوانند و ارزشي که دولت برای فرد قائل ميشود بر حسب مناصب
مشاغل یا القاب و عناویني که برای مشخص کردن چنان ارزشي اعطا
قضایي،مفيد /
فرماندهي ،نامه
سيشودو» (هابز .)282 :2831 ،در مقابل منزلت استحقاقي رسمي ،ميتوان منزلت
فهميده مي
ميگردند،شماره
عادی 24را ترسيم نمود و آن در مورد اشخاصي صادق است که به واسطه
غيررسمي و
مهر و
استحقاقيهشتم /
2831به این استحقاق عام دست یافتهاند و به سبب آن مورد احترام مردم ميباشند.
رفتارشان
کردار و آبان
جایگاه وزین هنرمندان ،دانشمندان و ورزشکاران اغلب ماحصل این نوع منزلت است.
این دست منزلت همواره و پيوسته در حال تغيير و نوسان بوده و نيز دارای درجه و مرتبه
است ،به شکلي که غالب موقعيتها اعم از حرفهای و غيرحرفهای در سلسه مراتبي چينش شدهاند.
منزلت اخلاقی یا شأن وجودی
تم
منزلت اخلاقي 25یا شأن وجودی ،26برآیند کردار و اعمال اخلاقي بشر است .این نوع
منزلت با ایده خصلت معزز و با وقار و با ایده منزلت به منزله یک فضيلت گره خورده و ارتباط
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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ميیابد .این دسته از منزلت به مانند منزلت اس تحقاقي ،متغير بوده و قابليت توزیع و انتشار دارد،
حتي مي توان گفت که نوع کاملاً خاصي از منزلت استحقاقي است .منزلت اخلاقي بيش از اندازه به
افکار و افعال انسان وابسته است و هيچ گونه حقي را برای انسان ایجاد نميکند.
منزلت هویتمدار
ارائه تعریفي دقيق از این نوع منزلت امر بسيار دشواری است .این دسته از منزلت بشری
وابسته به منزلت استحقاقي اوست و نه مرتبط با مقام اخلاق وی .به همين سبب است که توصيف
آن مشکل است .منزلت هویت مدار 27با حيثيت جسم و روان بشر گره ميخورد و در بسياری از
موارد هم ،گرچه نه همواره ،وابسته به تصور شخصي یا خویشتنشناسي (تجسم نفس و اعمال
خود ِ) 28این سوژه است .این گونه منزلت ميتواند به منزله برآیند کردار و اعمال موجودات بشری
و نيز به مثابه پيامد تغييرات در جسم و روان این سوژه در حال تغيير باشد .به عبارتي ساده تر،این
نوع منزلت در وادی جایگاههای انساني به واسطه موقعيت اجتماعي و نيز وضعيت جسماني و
رواني اوست ،چندان که حوادث خارجي یا وقایع بيروني از رهگذر افعال انسانها نسبت به

یکدیگر به منزله عامل نخستين تأثير گذاری بر آن تلقي ميگردد .برای نمونه ،عنصر صدمه،
بيماری یا پيری از جمله عناصری است که در تغيير و نوساناین نوع منزلت نقش بسزایي ایفا
مينمایند.
در این نوع منزلت نيز به مانند دو صورت پيشيني ،تغيير و نوسان آن به روشني نمایان است
و یکي از خصيصههای بارز آنرا شکل ميدهد .در نتيجه ،ناتواني و استقلال عمل تقليل یافته در
زمره پيامدها و عواقب این نوع هویت است که عامل تغيير و نوسان منزلت شخصيتي او ميشود.
منزلت همگانی بشری
این نوع منزلت انساني که در ادبيات آلماني به « »Menschenwurdeموسوم است ،جدای از سه
گونه پيشين ،شکل منحصری به خود اختصاص داده و بر محوریت انسانيت استوار است .به این معني
که این نوع منزلت خاص جملگي نوع بشری بوده و بدان سان ،همه ما به عنوان انسان یا به واسطه ما
هو انسان مستحق آنيم یا مستحق آن فرض ميشویم .ما همگي به این منزلت نائل ميآئيم صرفاً بدین
واسطه که انسانيم .از این نقطه نظر ،تغيير و نوساني ميان ما به مانند سایر گونههای سه گانه پيشين به
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چشم نميخورد و ارزش آن در ميان نوع بشر به یکاندازه است ،چندان که همه ما به یک اندازه
مستحق احترام و عنایت هستيم و کسي را از این منظر برتری بر دیگری نيست .به علاوه ،بدان سان
بشرشماره
مفید /
که بشر بهنامه
بودن بدان استحقاق دارد ،صرفاً مختص دوران حيات او نيست بلکه همواره و
صرف
سی و هشتم  /مهر

در همه حال حتي پس از مرگ وی با او بوده و مستلزم عنایت است .بنابراین ،با توجه بهاین منزلت
و آبان 2831

همسان ،هيچ کسي در قياس با دیگری بر بنياد حقهای بشری بنيادین و اساسي از احترام کمتری
برخوردار نيست .یک شخص مسن و کهن سال به همان اندازه مستحق احترام است که یک جوان پر
شور و حال و در این ميان ،یک جوان به هيچ روی برتر از یک کهن سال انگاشته نميشود .این
منزلت و احترام گویای آن است که باید تماميحقوقي را که در این منزلت ميگنجد را نسبت به
یکدیگر اعمال نمائيم و همگي ما ملزم هستيم تا کليه این حقوق را رعایت نمائيم.
تم
خلاصه سخن ،منزلت همگاني اشاره به شأن بشری دارد که به واسطه انسان بودن بدان
مفيد /ميان ،هيچ کس از احترام مضاعفي نسبت به دیگری برخوردار نميباشد .با
استحقاق دارد ونامهدر این
منزلت است که اخلاق زیستي آنرا مورد تأکيد قرار داده و برای حيات و
این اوصاف،
این و
شمارهتنها سي
بشری آنرا لازم ميانگارد .این منزلت است که ارزش اخلاقي دارد و جزئي لاینفک از
ماندگاریهشتم
بشر و حيات او برشمرده ميشود.
ج) منزلت انسانی به مثابه حقی بشری
نامه مفيد /
رهاورد منزلت انساني به مثابه ارزش در نظرگاه اخلاق زیستي ،تولد چهرهای دیگر برای
شماره سي و
منزل ت انساني در وادی حقوق است .به واقع ،زماني که منزلت انساني به مثابه یکي از ارزش
هشتم  /مهر و
اخلاقي نمودار گردد ،در دنيای حقوق ،رنگ «حق» به خود گرفته و از آن حمایت به عمل ميآید .به
آبان 2831
تعبيری دیگر ،چون منزلت انساني ،ارزشي اخلاقي بوده و یکي از ارزشهای بنيادین معرفي
ميگردد ،حمایت از این ارزش بنيادین ضروری ميگردد و با ورود و مداخله حقوق دراین ارتباط،
در چهره «حق» پدیدار ميگردد .حق بر منزلت که روند جهاني شدن را در پيش گرفته است
) ،(Beyleveld, 2004: 185یکي از بارزترین اصول اخلاق زیستي برشمرده ميشود که حفظ و
تضمين آن به مثابه هدف و تکليف حقوق در معنای عام آن محسوب ميشود .بر همين اساس است
تم
که حقوق بينالملل بشر در گستره بينالمللي و حقوق کيفری در گستره ملي به اتخاذ رویکرد
حمایتي در این زمينه مبادرت ميورزند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بيتردید ،اشاره به کرامت انساني در حقوق بينالملل ،نه جدید و نه ویژه اسناد مربوط به زیست
پزشکي است .برعکس ،این تعبير ،پایه جنبش حقوق بينالملل بشر است که بعد از جنگ جهاني دوم
ظهور کرد .یکي از جلوههای اوليه ظهور و بروز این دانش واژه در اسناد بينالمللي ،در منشور ملل
متحد و بعد ًا اعلاميه جهاني حقوق بشر  2213تبلور یافت که سند اخير به خصوص به صراحت بر

«کرامت ذاتي ( )...همه اعضای خانواده بشری» تأکيد دارد .با این توضيح که وهله نخستين

استعمال این دانش واژه به سال  2211برميگردد و آن به منشور ملل متحد ارتباط ميیابد که در
مقدمه آن به نحو صریح به این گزاره پرداخته شد .به موجباین سند« :ما مردم ملل متحد که مصمم
گردیدهایم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انساني افراد
بشر را دچار مصائب غيرقابل بيان نموده ،به اعلام مجدد باور خود به حقوق اساسي بشر و به منزلت و
ارزش شخصيت انساني و  .»...متعاقباً چنين عباراتي به نحو همسان در مقدمه اعلاميه جهاني حقهای
بشری  2213نيز به قلم رانده شد« :از آنجا که شناسایي منزلت ذاتي کليه اعضای خانواده بشری و
حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان اساس آزادی ،عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد؛ مردم ملل
متحد باور خود را به حقوق اساسي بشر و منزلت و ارزش فرد انساني و تساوی حقوق مرد و زن
مجدداً در منظور اعلام کردهاند [ .»]....در همين سند ،در ماده  11چنين آمده است که حقهای
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي انسان از منزلت وی تفکيکناپذیر است .وانگهي در بند  8ماده  18نيز
مقرر شده است که انسان باید اجرت درخور با ارزش وجودی منزلت انساني دریافت نماید.29
با این وجود ،در عرصه زیست پزشکي و اخلاق زیستي و اسناد مربوط به این حوزه بر تعبير
کرامت انساني به نحو دقيقتر و جدیتری توجه شده است ،چندان که تقابل ميان «نقش

پيشيني»30

کرامت انساني با شکلگيری اسناد بينالمللي حقوق بشر و «نقش پسيني» 31آن با ظهور حقوق
بينالملل زیست پزشکي نميتواند چندان قابل توجه باشد ) .(Beyleveld, 2002: 11الگوی
کنوانسيون حقهای بشری و زیست پزشکي مغایر با الگوی اعلاميه جهاني حقهای بشری نيست.
زیرا با توجه به بازگویي «اهميت تضمين منزلت شخص انساني» در مقدمه و اعلان مجدد در ماده 2
آن نيز بر اینکه کليه دولتهای عضو باید از منزلت و هویت تمامي افراد انساني حمایت نمایند،
تدوین کنندگان آن اشاره بيشتری به منزلت انساني نسبت به اعلاميه جهاني نکردهاند .با این تفاوت

که در گزارش تفسيری پيوست این کنوانسيون تأکيد شده است که منزلت انساني ،ارزش اساسي
و ذاتيای را شکل ميدهد که باید مورد تأیيد قرار گيرد و مبنای بسياری از ارزشهای مورد
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تأکيد در این کنوانسيون ميباشد .32به علاوه ،تمامي مواد آن باید در پرتو هدف و غایت این
کنوانسيون تفسير گردد و اصل احترام به منزلت انساني ،محور مواد (21قاعده عام و کلي در مورد
شماره
تحقيقات نامه
(حمایت از اشخاص ناتوان از ارائه رضایت در تحقيقات) و  (12که مقرر
مفید 23/
علمي)،
سی و هشتم  /مهر

مي دارد جسم انسان و اعضای آن نباید به مفهوم دقيق آن منجر به منفعت مالي شوند) را شکل
ميدهد.

و آبان 2831

افزون بر این ،گزارش تفسيری جنبهای دیگر از منزلت را نمودار ميسازد .ماده  2کنوانسيون
حقهای بشری و زیست پزشکي ميان «هر شخص» (یعني بهره مندان نامعين حقهای بشری بر
اساس اعلاميه جهاني حقهای بشری) و «تمام افراد انساني» (یعني ،افرادی که منزلت و هویتشان
باید مورد حمایت قرار گيرد) تمایز قائل شده است .با توجه بهاینکه امضاء کنندگان ممکن است بر
تم
این اندیشه بوده باشند که جنينها و رویانها برخوردار از حقهای بشری نيستند (زیرا آنها در
جای /نميگيرند) اما همچنين نظر به اینکه این مسئله به طور کلي به منزله یک
شخص»مفيد
گستره «هر نامه
است وکه منزلت انساني و هویت موجود انساني به محض شروع حيات باید مورد
اصل پذیرفته
شمارهشدهسي
گيرد ،33ماده  2بر حمایت از چنين حيات بالقوهای برحسب منزلت و هویت موجودهای
احترام قرار
هشتم
انساني تأکيد ميکند .از سوی دیگر ،افزودني است که حقوق بينالملل بدون هیچ گونه مقدمه

چيني برای تبيين مفهوميکرامت انساني ،آنرا به کار ميبرد .این عدم تبيين ،پارهای از اندیشمندان
سوقمفيدداده /که کرامت ،یک مفهوم ذاتي محض ،بدون هیچ گونه معني خاص یا حتي
را به این سمتنامه

شمارهعبث»سياستو که مي تواند به سادگي نادیده انگاشته شود
«یک مفهوم
وجود،مهراینوبرداشت اخير خيلي ساده انگارانه به نظر ميرسد.
) .1420با این
هشتم /

(Machlin, 2003: 1419-

 2831اعلاميه جهاني ،حقهای بشری و ميثاقهای حقهای مدني ـ سياسي و حقهای
پيشگفتار
در آبان

اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي مقرر شده است که «شناسایي منزلت ذاتي و شناسایي حقوق برابر و
انکارناپذیر تمامي اعضای خانواده بشری ،پایه آزادی ،عدالت و صلح در جهان است» و ماده 2
اعلاميه تصدیق ميکند که تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم
برابرند .با این حال ،پس از این ماده تنها دو بار دیگر در اعلاميه مزبور ،مفهوم منزلت انساني به
صراحت مورد تمتوجه تدوین کنندگان اسناد بينالمللي بوده است .یکي در ماده  ،11در مورد حق بر
امنيت اجتماعي و حقهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي که لازمه منزلت و رشد آزادانه شخصيت
است و سپس در بند  8ماده  18در مورد حق بر پاداش منصفانه و رضایت بخش نظير حق بر
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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تضمين ارزش وجودی منزلت انساني.
وانگهي ،مقدمه ميثاق حقهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقهای مدني و سياسي
مصوب  2266نيز به مانند اعلاميه جهاني شناسایي منزلت ذاتي و حقوق برابر و غيرقابل انتقال
کليه اعضا خانواده بشر را به منزله مبنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان دانسته و حقوق مذکور را
ناشي از منزلت ذاني شخص انسان ميدانند .دراین دو ميثاق نيز صرفاً در دو مورد به منزلت انساني
اشاره شده است .در ماده  28از ميثاق حقهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي که مقرر ميدارد
«کشورهای عضو موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصيت انساني و
احساس شأن و منزلت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسي باشد [ »]...و ماده 21
ميثاق حقهای مدني و سياسي که اشعار ميدارد «درباره کليه افرادی که از آزادی خود محروم
شده اند باید با انسانيت و احترام به منزلت ذاتي شخص انسان رفتار کرد».
با این همه ،نخستين سند بين المللي که به مسئله منزلت انساني رو در رو با مشکلات مطروحه
ناشي از پيشرفتهای علميپرداخته است ،اعلاميه جهاني ژنوم انساني و حقهای بشری 34است که
در آن ،اتکا به منزلت انساني ،به نحو بارزی ،صریح و فراگير است ).35(Beyleveld, 1998: 69
پيرو شماری از ارجاعهای مقدمه این اعلاميه ،از جمله شناسایي اهميت این مسئله که احترام به
منزلت انساني باید بر پيشرفتهای تعهدشده ناشي از تحقيقات مربوط به ژنوم انساني و کاربردهای
آن تفوق داده شود ،چهار ماده نخست این اعلاميه که در بخش نخست آن است ،تحت عنوان

«منزلت انساني و ژنوم انساني» به شأن و منزلت انساني پرداخته است .حکم کليدی در بخش

نخست این اعلاميه در ماده  1گنجانده شده است که مقرر ميدارد :الف) همه اشخاص واجد حق
بر رعایت منزلتشان و حقوقشان صرفنظر از ویژگيهای ژنتيک خود هستند؛ ب) این
منزلت ،این امر را نه در جهت کاهش اشخاص نسبت به ویژگيهای ژنتيکيشان بلکه در
جهت رعایت وحدت و تنوعشان الزامي ميسازد».
در اعلاميه مزبور به نحو منحصر به فردی در هفت ماده به صراحت به منزلت انساني اشاره شده
است .این مواد ،به «تفاوتگذاری یا تبعيض مبتني بر ویژگيهای ژنتيکي» نظير آنچه که منزلت انساني
را نقض ميکند (ماده « ،)6تحقيقات یا کاربردهای تحقيقاتي مربوط به ژنوم انساني» که احترام به منزلت
انساني را به کناری واميگذارد (ماده  )21و «رویهها یا اعمالي» که مغایر با منزلت انساني هستند (مانند
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شبيهسازی بازآفریني یا توالدی موجودهای انساني) (ماده  )22ميپردازند .این اعلاميه تمامي دولتهای
عضو را به در دسترسسازیِ تمامي پيشرفتها در زیستشناسي ،ژنتيک و پزشکي ملزم ميسازد اما این
مفید /
مقوله را نامه
شمارهمنزلت اشخاص ميسازد (ماده .)21وانگهي ،این سند نيز در مواد  12 ،21و 11
رعایت
منوط به
سی و هشتم  /مهر

با محوریت منزلت انساني ،وظایف دیگری بر عهده دولتهای عضو قرار ميدهد.
و آبان 2831

نتیجهگیری
منزلت انساني ،ارزش انساني است و هيچ قيدی آنرا مقيد و هيچ شرطي آنرا مشروط
نميکند .چندان که حيات انساني توأم با این ارزش است ،حيات ميگيرد و زندگي بشری را
قداست ميبخشد .اخلاق زیستي که بر دو مقوله اخلاق و زیست در گسترهای فراگير ،اعم از بشر،
تم
محيط طبيعي و جانداران غيرانساني تمرکز دارد ،با تنویر ارزشهای بشری در چارچوب اخلاقي به
دنبال فراهمسازی محيطي برای ارتقا و اعتلای بشر و در تعبيری کاملتر ،تحقق حقيقت موعود بشر
نامه مفيد /
در س ایه واقعيت موجود اوست .وجود منزلت بشری و رعایت آن از سوی بشر یکي از لوازم تحقق
شماره سي و
این مهم است .از این رو ،نيازمند است تا مورد حمایت قرار گيرد و حتي ضمانت اجرایي برای این
هشتم
حمایت در نظرگرفته شود تا بشر با تمرکز بيشتر در حفظ و حمایت از آن گام بردارد و تلاش کند
تا هر آنکه گامي بر ميدارد ،آنرا مطمح نظر خویشتن قرار دهد .بدین سان« ،حق بر منزلت
انساني»  ،آن هم حقي همگاني و جمعي بشری ،حقي است که از هيچ انساني با هر خصيصهای سلب
نامه مفيد /
نميگردد و مرزهای وضعي بشری و رنگهای شناسایي شده او و باورهای اعتقادیاش نيز
شماره سي و
نميتواند بر آن قيدی وارد سازد .جامعه انساني در گستره جهاني (بينالمللي و منطقهای) و ملي به
هشتم  /مهر و
وضوح باید بر آن صحه گذارند و با ابزارهای حقوقي به حمایت از آن گام بردارند .حقوق کيفری
آبان 2831
به منزله بارزترین بازوی حقوقي برای حمایت از ارزشهای انساني در جامعه ،ميتواند و باید
دراین زمينه مؤثر واقع افتد و با جرم انگاری ارزشهای بنيادین از جمله منزلت انساني ،موارد
نقض و مصادیق بياعتنایي به آنرا برچسب جرم زند و با گوشزد کردن به شهروندان از هرگونه
نقض آن پيشگيری نماید .در نتيجه ،منزلت جمعي که بر منزلت بشری تمرکز دارد ،به اشخاص
انساني اجازه نميدهد که در مورد سایرین دست به اعمالي بزنند که ناقض آن باشد .لذا ،هرگونه
تم
اقدامي از سوی بشر عليه بشر ،حتي با دستاویز کمک به بشر ،ممنوع بوده و شایسته پاسخ حقوق
کيفری است .خرید و فروش اعضای انساني یا شبيهسازی انساني که در هر یک از این موارد،
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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شخص قرباني به هيج روی نقشي نداشته ،ميتواند بارزترین نمونههایي ازاین دست باشد که به
روشني منزلت بشریت در معنای عام آن خدشهدار ميگردد.
یادداشتها
2. Right to dignity
2. Oxford English Dictionary (OED), Oxford University Press
8. The reigning deities of the age.
1. Seriousness
1. Aksioprepeia
6. Senmotes
3. Human autonomy
 « .3و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي کثير ممن خلقنا تفضيلاً».
(سوره الاسرا ،آیه ( )31و تحقيق ًا فرزندان آدم را تکریم نمودیم و آنان را در خشکي و دریا به حرکت درآوردیم و از
مواد پاکيزه بر آنان روزی مقرر ساختيم و آنان را بر بسياری از موجوداتي که آفریدیم برتری داریم).
 .2ان الشرك لظلم عظيم (سورة لقمان ،آیه .)28
21. Basic meaning
 .22کانت ،ایمانوئل ،پیشین ،ص .266
21. Extended meaning
28. Object
21. Subject
21. The duty not to compromise one’s own dignity
26. Duty not to compromise the dignity of others
23. Belmont Report
23. Respect for persons
22. Beneficence
11. Non-maleficence
12. Doing no harm
11. The dignity of merit
18. Formal dignities of merit
11. Informal dignities of merit
11. The dignity of moral
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16. The dignity of existential stature
13. The dignity of identity
13. Self-image

 شماره/ نامه مفید

 مهر/ سی و هشتم
 در این راستا مي تـوان بـه. گفتني است که در پاره ای اسناد بين المللي خاص نيز به منزلت انساني توجه شده است.12
2831آباناز
کنوانسيون و
، معاهده منـع تبعـيض نـژادی و تبعـيض زنـان،زندانيان جنگي و افراد غيرنظامي در زمان جنگ
حمایت
 معاهده ترغيب حقوق کودك و حمایـت از،کنوانسيون جلوگيری از شکنجه و دیگر رفتارهای غيرانساني و توهين آميز
. اشاره کرد... ناتوانان رواني و جسماني و

81. Background role
82. Foreground role
81. Council of Europe, Explanatory Report to the Convention for the Protection of
Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application
of
تم
Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (DIR/JUR
(97) 1) (Strasbourg: Directorate of Legal Affairs, January 1997) para 9.
88. Proceedings of the Fourth Session of the International Bioethics Committee of

/ نامه مفيد

UNESCO, October 1996: Volume /, at 46 (Chantal Ralaimihoatra reporting the
speech by Noelle Lenoir, President of the IBC).
شماره سي و
81. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights.

هشتم

منابع
 فصلنامه حقوق، ترجمه محمدجعفر ساعد،» «منزلت انسان در پرتو حقوق بین الملل زیست پزشکی، روبرتو،آندورنو
.2833 ،2  شماره، مرکز خلاق و حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي،پزشکي

/ نامه مفيد

 شماره، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،»«حق کرامت انسانی، آیتالله محمد تقي،جعفری تبریزی

سي و.2831شماره
 بهمن،13

اخلاق درمهر و
/ هشتم
.2831 ، چاپ اول، انتشارات طرح نو، ترجمه عزت الله فولادوند،فلسفه کانت
، راجر،ساليوان
 دانشگاه، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي،» «تاریخچه حقوق بشر در اسلام،الاسلام عباسعلي
آبانحجت
،عميد زنجاني
2831
.2831  بهمن،13  شماره،تهران
.2831 ، چاپ اول، نشر ني، ترجمه حسين بشيریه، لویاتان، توماس،هابز
Beyleveld, Deryck and Brownsword, Roger, Human Dignity, Human Rights and
Human Genetics, The Modern Law Review, Vol. 61, No. 5, Human Genetics and
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