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 ۱۳۹۸ پاییز و زمستان)، ۱۲۰(پیاپی  دومهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پنجم، شمارۀ پژوهش

  لی در مبانی قانونی بودن اتانازیمّ أت
 از منظر اخالق و اجتماع

 ١فرسیدمحسن موسوی  
 ٢کاظم خسروی       

 : چکیده
تسریع در مرگ ، بیمارکشی طبی، شی با ترحماتانازی که در زبان فارسی به بیمارک

بـه سـلب  در معنای خاص خـود، قتل از روی ترحم ترجمه شده است محتضر و
توسـط پزشـک ، عمدی حیات از یک بیمار صعب العالج بنا بـه درخواسـت وی

 . شودمتخصص تعریف می
بندی آن تقیسم  ۀچنین درخواست کنندمبنای نوع رفتار و هم توان براتانازی را می

بـه فعـال و انفعـالی و ، بدین صورت که اگر برمبنای عمل انجام شده باشد ،نمود
به داوطلبانه و غیرداوطلبانـه تقسـیم مـی، فکنیمر به درخواست کننده آن نظر بیاگ

اجتمـاعی فراوانـی صـورت گرفتـه  های اخالقی ودر رابطه با اتانازی بحث ،شود
ت و شأن و جایگاه واالی انسـانی مـیکه بالطبع برخی آن را خالف اخالقیااست

برخی دیگر آن راحاصل احترام به انتخاب فردی وامری مشروع ، دانند و در مقابل
 . دانندواخالقی می

                                                 
 . ۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۸/۱۰/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).dr.moosavifar@gmailاستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی (. ١
 نشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نویسنده مسئول).دا. ٢

khosravi. kazem@gmail.com                                       
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۱۰۰ 

تـرین دالیـل مخـالفین را از مهـم، لهأال فارغ ازمباحث فقهی و کیفری مسدرهرح
بـتکـاهش کیفیـت مراق، توان شـیب لغزنـدهمنظر اصول اخالقی و اجتماعی می

، جلــوگیری از پیشــرفت پزشــکی، پزشــکی وازبــین رفــتن اخــالق پزشــکیهــای 
و مخالفـت بـا مشـیت الهـی ، اصـل تقـدس حیـات، ثیرنقش خانواده و اطرافیانأت

درمقابل طرفداران قانونی شـدن اتانـازی بـه دالیلـی همچـون احتـرام بـه  ،برشمرد
حـق مـرگ ، فایـدهاصـالت  ۀنظری، شخصی و آزادی انسان ۀانتخاب فردی و اراد

نظریه فشار وقـانون طالیـی اسـتناد ، ثیردوگانهأاصل ت، رأفت وترحم ۀنظری، باعزت
 . کنندمی

 پزشک، بیمار، رضایت، قتل ترحم آمیز، اتانازی :واژگان کلیدی

 مقدمه
بـرخالف جوامـع  ،باشـدبحث اتانازی می، یکی از مباحث نوین در حقوق پزشکی

ما کمتر مورد توجه  ۀوی پژوهشگران و محققان در جامعس پرداختن به اتانازی از، غربی
 اوتانازیا، یونازیا، یوتانازی، آتانازی هایصورت به که، ١اوتانازی ۀواژ  ،قرار گرفته است

 ۀو واژ » آسـان« و» خـوب« معنای به» EU« از پیشوند یونانی، است شده استعمال نیز
»Thanasia «یو واژه ،اسـت شـده مشـتق» مـرگ« معنـای به »Thanasia «خـود از 
»Thanatos «اسـت شدهگرفته ، است باستان در اساطیریونان مرگ ۀاله معنی به که، 

 کـار رفتـه بـه» مـرگ ۀغریز « عنوانبه » Thanatos«، فروید زیگموند کاویدر روان

در  تسـریع، طبـی بیمـار کشـی، با ترحم بیمار کشی به فارسی در زبان واژه این. است
 مرگ، مرگی به، خودخواسته مرگ، ترحم از روی قتل، مشفقانه مرگ، محتضر مرگ

 ،اسـت شـدهترجمـه  میری و خوب دلسوزانه کشتن، سفید مرگ، راحت مرگ، آسان
 مـوت، الکریم الموت، الجید الموت، الیسیر الموت واژگان هم زبانعرب نویسندگان

 . اندردهکا ر برا به  الرحمه و رصاصه الرحمه القتل، تیسیرالموت، الرحمه
سـال در  انگلسـتان صـدر اعظـم فیلسـوف و، ٢بیکن بار فرانسیس را اولین واژه این

                                                 
1 .EUTHANASIA                                                              

2. FRANCIS BACON 
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۱۰۱

و دیگـر  پزشـکی وارد فرهنـگ، »١نـو ارغنـون« خود معروف در کتاب میالدی ۱۶۲۰
براین عقیده بـود ، شودمحسوب می» رنج بدون مرگ« از مبلغین وی که ها کردلغتنامه

 سـعادت، طلبیـداصـرار و عجـز می با آن ستقیصر اوگو  که رنجی بدون مرگ: «که

 بـرای اتانـازی گفنی اسـت امـروزه اصـطالح ،)۱۴ :۱۳۷۳، وهابزاده منشی(» است بزرگی

 اصـطالحات، کـاربرد با ایـن رود کارمی به» مرگ سویفرد به  دادن سوق« به اشاره

 از مرگ اجتناب به اشاره برای» ٣تانازی دیس آنتی« و» ٢ارتوتانازی« نیز مانند دیگری

ل در هرحـا ،)۲۰۲ :۱۳۷۳، کمپبـل( اندشـده به کـاربرده یا غیرمحترمانه طوالنی، دردناک
و  پرداختن به مبانی اجتماعی و اخالق پزشـکی، لهأفارغ از مباحث حقوقی و فقهی مس
  ٤.بررسی ادله آن حائز اهمیت است

 تعریف و اقسام اتانازی. ۱
و ، اسالمی تبار: به عنوان نمونه ببینید( شده است رابطه با اتانازی تعاریف متعددی ارائهدر 

جعفــری . ۱۸/ ۴: ۱۳۹۲، ســلیمی. ۴۲/ ۵: ۱۳۷۳، تبرکــی. ۳۰ :۱۳۸۸، بســامی. ۱۴ :۱۳۸۶، الهــی مــنش
در واقـع  که اتانـازیتعاریف این است ۀوجه مشترک هم ،)۳۸/ ۲۷: ۱۳۹۱، جبـارزاده، هرندی

 ۀادامـ، بـودن بیمـاری اش ٥»العـالج صـعب« به خاطر کهسلب حیات از بیماری است
 . حیات چیزی غیر از درد و رنج برایش نخواهد بود

اقسامی را نیز برای اتانازی در نظـر گرفتـه، دیگر اینکه بر مبنای همین تعاریف ۀنکت
و اگر ، ٧و انفعالی ٦فعال به، باشد شده انجام عمل اگر برمبنای که صورت بدین. . اند
 ،شـودمـی تقسیم و غیرداوطلبانه داوطلبانه به، باشیم هنظر داشت آن ۀکنند درخواست به

                                                 
1. NOVUM ORGANUM 

2. NOVUM ORGANUM 

3. NOVUM ORGANUM 

) اتانازی( بازاندیشی قتل ترحم آمیز، کاظم، خسروی: برای مطالعه مباحث فقهی و حقوقی اتانازی ببینید. ٤
 .۱۳۹۷، انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی، از منظر فقه اسالمی و حقوق موضوعه

، آقابابـایی بنـی: رک، (دانـدناپـذیر نمـیبرای دیدن نظر مخالف که اتانازی را مقیـد بـه بیمـاران عـالج . ٥
، اسـترالیا بـر مـرگ حـق سـابق قـانون)، ۵۰صـفحه ی، مسایل فقهی وحقوقی قتل ترحم آمیـز، اسماعیل

 قابـل داروی هـیچ، پزشـکی معقول در قضاوت بود که دانسته بیماری عنوان را به العالج بیمارصعب
 ).۳۴/ ۱۳۸۸، بسامی( باشد درمانش به یامید تا شود داده او به که، باشد وجود نداشته قبولی

6. Active euthanasia 

7. Passive euthanasia 
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۱۰۲ 

العـالج مـی از بیمـار صـعب حیـات سلب جهت صریح اقداماتی انجام ،اتانازی فعال
کـه ماننـد این ،گیـرداتانازی فعال با انجام فعل مثبت صورت مـی، به عبارت دیگر ،باشد

به تزریق بیش از حـد اقدام ، پزشک برای پایان دادن به حیات بیمار صعب العالج خود
 عـدم تـوانرا مـی انفعـالی اتانازی ،مورفین نماید و نهایتًا باعث سلب حیات وی گردد

 العـالج بیمـار صـعب از یـک حیـات منظورسـلب بـه پزشـک توسط اقداماتی انجام

 بـا قطـع مثـال عنـوان بـه -درمان با ترک پزشک، اتانازی نوع در این در واقع ،دانست

 رفتار پزشک، دیگر عبارت به ،کندمی بیمار را سلب حیات -اربیم حیاتی هایدستگاه

، پزشـکیۀ مداخلـ کنـار گذاشـتن، معتقدنـد برخـی البتـه ،باشـدفعل مـی ترک از نوع
 ردکـردن بـرای کـاری فعاالنـه انجـام متضمن، امر زیرا این؛ نیست انفعالی یا غیرفعال

انـد کـه اگـر ا بـراین عقیـدهلـذ ،)۸۴ :۱۳۸۴، ودیگـران، ریس( موجود باشد پزشکی ۀمداخل
 رفتار وی ظاهرًا فعلی، دهد خاتمه، آن به بیمار وابسته یک مصنوعی تنفس به پزشک

 توجـه قابـل ،)۱۳۷: ۱۳۷۷، جـی. دی( باشدخود می مرگ در زمان وقوع موجب کهاست

 و انفعـالی فعـال اتانـازی جای به، وغیرمستقیم مستقیم اتانازی ازعبارت برخی، اینکه

 . اندکرده استفاده
بـا  العـالج بیمـار صـعب کـه دهـدمـی رخ زمـانی داوطلبانـه با ایـن حـال اتانـازی

در مقابل اتانازی غیـر  ،سلب حیات از خود را دارد درخواست، خودۀ آزادان درخواست
گفتنـی اسـت برخـی  باشـدداوطلبانه سلب حیـات از بیمـار بـدون درخواسـت وی مـی

همسـنگ رضـایت خـودش و ، سلب حیات از اورضایت خانواده و اطرافیان وی را در 
 داوطلبانـه اتانـازی ،)۱۷/ ۵: ۱۳۷۷، امینـی( انـدچنین اتانازی را اتانازی داوطلبانـه دانسـته

 نیـز اسـتعمال و اجبـاری اختیاری، و غیرارادی ارادی چون هاییبا واژه، وغیرداوطلبانه

 . است شده

 اتانازی در اقسام ١اخالقی مالحظات. ۲
                                                 

امـا وقتـی دادگـاه، اخالق در پژوهش تا قبل از جنگ جهانی دوم چندان مورد اعتنا نبـود، گفتنی است. ١
در خصـوص ، هـانظـامی آزمـایش هـای پزشـکی نـازی–آشکارا از مقاصد سیاسی، های نظامی نورنبرگ

بـه دنبـال ایـن ، نگـاه پژوهشـگران اخـالق پزشـکی دچـار تحـول گردیـد، ی جنگی پـرده برداشـتاسرا
که کدهای اخالقی نورنبرگ به عنوان دستورالعمل تحقیقـات و آزمـایش هـای پزشـکی ، محاکمات بود
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ه به طور کلی به دالیل موافقان و مخالفین اتانازی یا همان قتل ترحم آمیز قبل از اینک
الزم است به تفاوتی که میان اقسام آن از سـوی اندیشـمندان اخـالق پزشـکی ، بپردازیم

 . بپردازیم، مطرح شده است

 و انفعالی فعال اتانازی -۲-۱
 دادن پایـان: «دکـر  اعـالم آمریکـا پزشکان انجمن، میالدی ۱۹۷۳دسامبر سال  ۴در 

 وجـودی با هدف -ترحم  از روی کشتن -دیگری  توسط انسان یک زندگی عمدی

 کـاربرد وسـایل توقـف ،دارد منافات آمریکا پزشکی انجمن وسیاست، پزشکی ۀحرف

 حتمـی برای ناپذیری شواهد امکان کههنگامی، عمر کردن طوالنی برای، غیرمعمول

 ،دارد بستگی نزدیکش یا بستگان، بیمار میمتص به، وجود دارد بیولوژیکی مرگ بودن
  .»باشد نزدیکش بیمار یا بستگان و در دسترس باید آزادانه پزشکی و توصیه رأی

 شـاید بـه ،بـود را پذیرفته انفعالی اتانازی، فوق ۀبیانی، شودمی مشاهده همان طور که

 ترحم ز رویا مرگ تا عبارت، دهندمی ترجیح، از پزشکان بسیاری کهخاطر است همین

 صـورت آمیز به ترحم قتل توصیف کار برده و برای آن به فعال با حالت ۀرا تنها در رابط

 زمـانی، افـراد ایـن از دیـدگاه، دیگـر عبارت به ،کنند استفاده دیگری از عبارات انفعالی

 همـراه صـریح با اعمـال شود کهو ناپسند قلمداد می مذموم امری از نظراخالقی اتانازی

 اخالقـی از لحـاظ، شـودمـی محقـق فعل همواره با ترک راکه انفعالی ذا اتانازیل، باشد

 بـه را دسـتگاه کردن خاموش توان می: «گویندمی که لذاست ،دانندناپسند نمی امری

 بیمار با مرگ برای، شدن آن باعث فعاالنه نه، نمود تلقی مرگ دادن رخ به اجازه عنوان

بیمـاردر  بـرای هـم سودی هیچ و ندگی وجود نداردز  به بازگشت برای راهی هیچ، مغزی
دکتـر  ،)۲۰۷ :۱۳۷۲، کمپبـل(» متصـور نیسـت، معـوق مرگ در حال نهایت بی ماندن باقی

 :نویسدمی زندگی به احترام در کتاب، نوبل صلحۀ جایز  ۀبرند، ١شوایتزر آلبرت
 بیمـار و فشـار یـک عـذاب کـه نـدارد و قـانونی اخالقی ۀوظیف هیچ گونه پزشک« 

 راحتـی خود و به حال بیمار به و اگر بگذاریم کند را طوالنی مرگ در حال العالج

                                                                                                        
، نقش رضایت در پژوهش هـای علـوم پزشـکی، محمود، عباسی: برای اطالعات بیشتر رک. مطرح شد

 . ۱۸-۱۶صص، ۱۳۸۲، انتشارات حقوقی
1. Albert schweitzer 
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۱۰۴ 

وهابزاده (» ها نخواهد داشتانسان و حیات زندگی به با احترام تباینی هیچ، سپارد جان
  .)۵/۱۷: ۱۳۷۳، منشی

 اتانازی و انفعالی فعال حالت بین مهمی اخالقی تفاوت، دیگر وجود برخی با این

 :گویدمی جیمز راشل چنانچه ،کنندمین مشاهده
 تفـاوت، و انفعالی فعال صورت به ترحم از روی مرگ میان کهاست این نظر دکترین« 

و  همیشـه و مـورد اول، اوقات مورد اخیر گاهی کهطوری به، وجود دارد مهمی اخالقی
و  قولاعتقاد متعصـبانه و نـامع یک این کهاست بر سر این من بحث ،است مطلقًا ممنوع
ها وجـود آن میان اخالقی تفاوت گونههیچ ... . است اخالقی پایه و اساس فاقد هرگونه

 انفعـالی صورت به ترحم از روی اگر شما با مرگ که گیرممی نتیجه من بنابراین ،ندارد

 گونـهزیـرا هـیچ؛ باشید داشته نیز مخالفتی آن فعال نباید با حالت پس، ندارید مخالفتی

  .)۱۱-۱۰ :۱۳۸۲، راشل(» ها وجود نداردآن میان اخالقی تفاوت

 کنیـد چنانچـه فـرض: «کنـدخود را تایید می ۀچنین عقیدوی با ذکر مثالی این

 اومـی بـه هنگفـت ایارثیه، دهد رخ ایحادثه، اسمیتۀ سال شش پسر عموی برای

 دزدانه اسمیت، است کردن حمام مشغول کودک که روز عصر هنگامی یک ،رسد

دهـد تغییـر مـی را طـوری کند و بعد صحنهمی را غرق شود و کودکمی اموارد حم
دیگـر تصـور  در فـرض(. اسـت افتـاده اتفـاق حادثـه چیز در اثر یک انگار همه که

 ایارثیـه او نیـز بـه، دهـد رخ جونز ۀسال شش پسر عموی برای ایاگر حادثه) کنید

 وان را درون کـودک قصـد دارد تـا جونز نیز ماننـد اسـمیت ،یابددست می هنگفت

 کـودک شـود کـهمـی متوجـه، شـودمـی وارد حمـام وقتـی، حال با این، کند غرق

جونز بسیار  ،است افتاده آب داخل و با صورت است دیده ضربه و سرش رخوردهُس 
را بیشـتر در آب  سـرکودک لـزوم ایسـتد تـا در صـورتکنـار مـی، شودمی خوشحال
خود را تصـادفًا  و پا زدن دست با کمی ودکک، کار نیست این به اما نیازی، فروبرد
 اسـمیت ،کنـدمـی و او را نگـاه ایستاده جونز در کناری کهدر حالی، کندمی غرق

خود رهـا  حال به مرگ ۀرا تا لحظ که جونز صرفًا کودکدر حالی، را کشت کودک
ۀ تـا لحظـ و رهـاکردن کشـتن میـان اگر تفـاوت ،آنهاست میان تنها تفاوت این ،کرد
 رفتار جونز شنیع که باید بگوئیم پس، داشت اهمیت از نظر اخالقی نفسه فی مرگ
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  .)۲۶-۲۵: همان(» است تر از رفتار اسمیت
، گیـردنمـی انجـام جراحی عمل وقتی: «گویدشاونیز دراین رابطه می آنتونی دکتر

 از، مکنـدرا مـی جـانش شیره طبیعی نیروهای کهحالی در را نوزاد پزشک است الزم

 اش جراحی چاقوی با است طبیعتًا مایل که جراح یک عنوان به ،برهاند کشیدن رنج

 دردنـاک، بـودن کودکی گر مرگو نظاره ایستادن ایدر گوشه، برود مرگ جنگ به

 به تئوریک هایها و در بخشدرکنفرانس ،امداشته تاکنون کهاست عاطفی تجربه ترین

 رهـا خود حال به مرگ ۀرا تا لحظ کودکی چنین، بهتراست که گفت توانمی راحتی

و  آب شدن کم که و شاهد باشیم، بایستیم کناری نوزادان اتاق در کهزمانی اما ،کنیم
چیز  همه، کندمی آّب ذره را ذره موجود کوچکی، ها و روزهاساعت در طول عفونت
 رایب ،ناگواراست بس وضعیتی بیمارستان وکارکنان من برای وضعیت این ،یابدتغییر می

  .)۳۷-۳۶: همان(» ناگوارتر، گذارندنمی قدم نوزادان هرگز در اتاق که هم والدینی
 حـاالت بـین اخالقـی تفاوت در عدم، و دیگران جیمز راشل رسد آنچهبه نظر می

بـه ایـن ، آن انفعـالی وانگهی حالت ،باشد صحیح، نمودند بیان اتانازی و فعال انفعالی
فرآینـد سـلب حیـات را بـه طـرز جانکـاهی ، ه استجهت که همیشه با ترک فعل همرا

 ،تر هم باشد تر و غیراخالقی شنیع مراتب توان گفت که حتی بهلذا می، دهدانجام می
قصـد سـلب حیـات در  شیرخوار خود را بـه ۀبچ مادری، مثال در نظر بگیرید عنوان به

را  خانـه، نشـنود وی را از فـرط گرسـنگی گریه که صدایاین و برای کند حبس اتاقی
جیمز  کهاست علت همین به ،سپارد جان طرز جانکاهی نوزاد به کند و سرانجام ترک
 :گویددهد و میترجیح می آن انفعالی را برحالت فعال نوع حتی ١،راکل

بایـد بـر  فعال آسان مرگ، شودمی ختم مرگ به، آسان مرگ هر دو شکل که از آنجایی« 
 غیرفعـال تـر از نـوع انسـانی، فعال آسان زیرا مرگ، باشد داشته ارجحیت، آن غیرفعال نوع

  .)۱۵۸/ ۲: ۱۳۷۴، مانسن(» کندمی درد بیمار کمک کاهش به سرعت و به، بوده

 و غیرداوطلبانه داوطلبانه اتانازی -۲-۲
در ، هـاکشـمکش ایـن، وانفعـالی فعال اتانازی میان اخالقی هایجنجال برخالف

                                                 
1. James rachels 
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 حالت کهاست زیرا واضح ،خوردنمی چشم به طلبانهو غیرداو  داوطلبانه با حالتۀ رابط

 : گویدمی ١پیتر سینگر کهچنان است ناپسند و غیراخالقی امری، اتانازی غیرداوطلبانه
گـاهی کـه فردی کشتن صرفًا شامل، غیرداوطلبانه آسان مرگ«  ،اسـت، نـدارد خودآ

گـ عاقـل شـخص کشـتن در برگیرنده، داوطلبانه آسان که مرگآن حال مـی اهوخودآ
 .)۱۴۸ ،همان(» باشد

 نوع این کهکسانی: «اندگفته چنیناین، داوطلبانه حالت بودن با اخالقی در رابطه 

گویند نگرند و میمی موضوع به دیگری از دیدگاه، دانندمی را مجاز و صحیح اتانازی
از  اسـتفادهۀ را رد کنـد و از ادامـ درمـان کـهبیمـار اسـت حـق، فـردی از نظـر حقـوق

 کـهبیماراسـت ایـن ،سرباز زند، اندازدتأخیر می به او را تا حدودی مرگ که وهاییدار 

 ،کنـد زنـدگی راچگونـه تا مرگ فاصله این، میرددارد می کهگیرد در حالیمی تصمیم
 کـه را در مـدتی حیات چگونگی بلکه، کندنمی را انتخاب مرگ بیمار در واقع یعنی

  .)۲۲ :۱۳۸۱، کرمی(» گزیند برمی، است زنده
 را حفــظ دارد جانــش و خودمختـار وظیفــه عاقــل نیز موجـودی از نظـر کانت

 سر باز زنـد یـا خودکشـی بهداشتی الزم هایتواند از مراقبتنمی کسی بنابـراین، کند

اگـر  ،دهـدمی ذاتی ما ارزش خود مختار به موجودی عنوان ما به و مقام اما شأن ،کند
 حالــت بـه مـردم وقتی کههمان طوری، ببیند آسیب شدت هبرود یا ب از بین شأن این

 آن گاه، دهندمی را از دست درکـشان یا جراحت بیماری دلیـل و یا به، رونداغماء می

 ،کنیم راحفظ جانمان شرایطی چنین تا تحت باشیم داشته ما وظیفه که نیست مشخص
یـا  کشـتن بـرای یگـراند  تر از دستور بـهمهم مان وشأن ومقام آزادی حفظ که بسا چه
 آسـان شـاید مـرگ در هـر صـورت ،باشـد مواردی ما در چنین داشتن نگه زنده عدم

، مانسـن( ،باشـد داشـته سازگاری -نباشد اگر الزامی- کانت اخالقی با اصول داوطلبانه
۱۳۷۴ :۲/۱۳۴(.  

سـالمی در سـقوط قصـاص و دیـه قاتـل توان با آنچه برخی فقهای ااین بحث را می
فقها دلیل این دسته از  ،مقایسه نمود) دهدظیر آنچه در اتانازی داوطلبانه رخ مین( ذونأم

                                                 
1. Peter singer 
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که در واقع چون مقتـول اذن بـه قتـل خـویش داده واز بر سقوط قصاص و دیه این است
لذا اولیای دم وی حق قصـاص ، باشدمتعلق به وی می که حق قصاص نیز ابتدائاً آنجائی

  .)۳۴۴ :۱۴۲۷، لنکرانی( ویا اخذ دیه را ندارند
 :داردنیزدر این زمینه بیان می مرحوم مقدس اردبیلی

اما گنـاه قتـل هـم چنـان ، که قصاص و دیه هر دو ساقط استنظر مشهور این است« 
مجنـی علیـه خـود حـق ) در ما نحـن فیـه( زیرا... . )همان حکم تکلیفی( پابرجاست

» ر حق مجنی علیه استفرع ب) و اولیای دم( خودش را ساقط کرده است و حق وارث
  .)۳۹۷-۳۹۶/ ۱۳: ۱۴۱۶، اردبیلیمقدس (

 :گویدچنین میمحقق حلی نیز این
) حکـم تکلیفـی( سازدقتل در این مورد جایز نیست زیرا اذن حرمت را برطرف نمی« 

کـه بـه خـاطر ایـن، شـودقصاص واجب نمـی، حال اگر با این وجود منجر به قتل شد
) اولیـای دم( لـذا وارث، به این کار ساقط کـرده اسـت مجنی علیه حق خود را با اذن

 .)۱۴۹/ ۸: ۱۴۰۹، حلی(» مسلط شوند) بر قاتل( توانندنمی

قصاص را واجب نمـی، عینًا با همین استدالل محقق حلی، در مسالک شهید ثانی 
بعد از ذکـر عـدم وجـوب قصـاص در ایـن  صاحب جواهر ،)۸۸/ ۱۵: ۱۴۱۹، عاملی( داند

در تلخـیص و  وط و فاضلبسدر کتاب م دن این فتوی به شیخ طوسیحالت و نسبت دا
علت سقوط قصـاص را اسـقاط حـق مجنـی ، و قول اشهر دانستن آن در مسالک ارشاد

در ( شـمارد کـهداند و اولیای دم را فرع و جانشـین مقتـول مـیعلیه به خاطر اذن او می
بنـابراین از منظـر  ،)۵۳/ ۴۲ :۱۳۹۹، نجفـی( گونه تسلطی بر قاتل نخواهد داشتهیچ) اینجا

فقهای اسالمی در عدم مشروعیت و مستوجب قصاص بودن اتانازی غیر داوطلبانـه کـه 
 . هیچ اختالفی وجود ندارد، در آن هیچ اذنی وجود ندارد

های حقوقی که اتانـازی امـری قـانونی این نکته نیز گفتنی است در بسیاری از نظام
  ١.شروعیت آن قلمداد شده استاذن بیمار شرط م، قلمداد شده است

                                                 
و یـا ) ۱۹۹۴در سـال ( به عنوان مثال در ایالـت اورگـون آمریکـا، گفتنی است در قوانین کشورهای دیگر. ١

جهت مشروع ، صراحتا به درخواست مریض و اصرار وی بر انجام اتانازی) ۲۰۰۲در سال ( کشور بلژیک
 .اشاره شده است، این عمل بودن
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 دالیل مخالفین اتانازی. ۳
گفتنـی  ،انـدمخالفین قانونی شدن اتانازی برای مدعای خود دالیلی را مطرح نموده

که این ادله بر مبنای حقوق عرفی نبوده و صرفا از نگاه اخالقی و اجتمـاعی ارائـه است
 . شده است

 شیب لغزنده -۳-۱
کـه وقتـی اتانـازی عملـی قـانونی اعـالم مبنا استوار استاستدالل بر این  اساس این

تواننـد بـه سـمت ای قرار خواهند گرفت که به راحتی مـیشدافراد در یک شیب لغزنده
 ،با سرعت هرچه تمام تر حرکت کنند، پایان دادن به زندگی دیگر افراد با دالیل متفاوت

ناکـارایی افـراد ، شدن نوزادان توان ناقص الخلقه متولداین دالیل مختلف را می ۀاز جمل
لذا مخالفین قانونی شدن  ،نام برد ١های تبعیض نژادیسالمند و معتادان و حتی سیاست

دنبال کردن و تالش برای تصویب قوانین و مقررات در جوامع برای ایـن عمـل ، اتانازی
د با این دانند و معتقدندر واقع بر مبنای تالش در جهت قانونی کردن کشتن افراد می، را

 .های اخالقی و قانونی برای کشتن افراد هستیمحلکار در پی پیدا کردن راه
مرکـز جنایـات جنـگ در نـورنبرگ کـارمی  ۀروان شناسی که با ادار ، لئوالکساندر 
مـوارد : «نویسـدمـیالدی مـی ۱۹۴۹در جوالی ، پزشکی انگلستان جدید ۀدر مقال، کرد

کیآغازین صرفًا تغییر ساده ایـن موضـوع بـا ایـن  ،د بردیدگاه اصلی پزشکان بودای در تأ
دیدگاه اصلی در حرکت قتل ترحم آمیز شروع شد که چیزی مثل یک زندگی که ارزش 

های مـزمن این دیدگاه در مراحل اولیه در رابطه با بیماری ،وجود دارد، ادامه دادن ندارد
گسـترده ، ه داخل شـوندهایی که بایستی در این گرو اما به تدریج فضای آن، و حاد بود

و ، ناخواسـته ایـدئولوژیکی، هـای غیرسـودمند از نظراجتمـاعیترشد تا کـل غیرآلمـانی
  .)۷۷ :۱۳۸۸، بسامی(» ناخواسته نژادی را در برگیرد

قتل  ۀکه به مطالع، مدیر بنیاد آمریکایی پیشگیری از خودکشی ٢دکتر هربرت هندین
آنچه راه حلی برای بیماری: «گویددر این زمینه می، ترحم آمیز در هلند پرداخته است

                                                 
 . آلمانی پرداختند-که نازی هابه پاکسازی نژادآریاییآن چنان. ١

2. Herbert hendin 
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های مرگ های معمول مبارزه با بیماریبه یکی از روش، شدهای استثنائی محسوب می
ها از قتل ترحم آمیـز بیمـاران محتضـر بـه قتـل تـرحم آمیـز هلندی ،بار بدل شده است

حم آمیـز بیمـاران های وخیم وسـخت مبـتال هسـتند و از قتـل تـر بیمارانی که به بیماری
، راشـل(» انـدبه بیماران روانی و از قتل ترحم آمیز داوطلبانه به غیرداوطلبانه رسیده، بدنی
در این رابطه توجه به استفتائی که از یکی از فقهای معاصرشده اسـت و  ،)۸۸-۸۹ :۱۳۸۲

 . اشاره به شیب لغزنده در جواب استفتاء جالب است
بـرد و پزشـکان هـم از الج مانند سرطان رنج میشخصی از یک بیماری الع: «والئس

وی  ۀحال اگر پزشکی از روی ترحم و دلسوزی از معالجـ ،اندوی ناامید شده ۀمعالج
خودداری نمایـد و ، شودزندگی شخص بیمار در مدت کوتاهی می ۀکه منتهی به ادام
آن اجمـاأل آیا از نظر فقهی چنین کاری جرم است؟ لطفًا بـه دلیـل ، بیمار زودتر بمیرد

  .»اشاره کنید
خـود  ۀحتـی از روی تـرحم و حتـی بـا اجـاز ، قتل انسان مطلقًا جـایز نیسـت: «پاسخ
و ، حرمت قتل از آیـات و روایـات اسـت ۀدلیل اصلی این مسئله اطالقات ادل ،مریض

آن این باشد که چنـین اجـازه ۀو ممکن است فلسف وجوب حفظ نفس ۀهم چنین ادل
هـای واهـی شـود و قتـل از روی تـرحم بـه بهانـهفراوان می هایای سبب سوءاستفاده

» ...گردنـدمـی گیرد یا افرادی به قصد انتحار و خودکشی از ایـن راه واردصورت می
  .)۱۱۶ :۱۳۸۷، علیان نژادی دامغانی(

نمی، هایی از آن بشودسوء استفاده رسد این دلیل که با وضع قانونی احیاناً به نظر می
وانگهی احتمال سوءاسـتفاده از  ،بل قبولی برای عدم وضع آن قانون باشدتواند توجیه قا

لذا اگر قانونی وضـع  ،یک قانون دلیلی برناکار آمد بودن و تخصصی نبودن قانون است
احتمال سوءاسـتفاده بـه حـداقل خواهـد ، جوانب را بسنجد ۀشود که در مقام عمل هم

و آن هـم فقـط بنـا بـه ، اران العـالجاتانـازی را فقـط در مـورد بیمـ، اگـر قـانون ،رسید
با شرایط خاص ، درخواست مریض و امکان اعمال آن را فقط توسط پزشک متخصص

مرتکبین به قتـل افـراد  ۀو در مقام عمل نیز با اعمال مجازاِت قصاص دربار ، جایز بداند
احتمـال سوءاسـتفاده ، از خودکوتـاهی نشـان ندهـد... ناقص الخلقه یا افراد سـالمند و

چنانچه جرالد دورکـین و فـری  ،به حداقل خواهد رسید، رفتار شدن در شیب لغزندهوگ
اند که به علت تـرس از افـزایش سیسالباک در کتاب اتانازی و خودکشی بر این عقیده
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۱۱۰ 

نباید درخواست بیماران واجدالشرایط ، تعداد بیمارانی که به اتانازی متوسل خواهند شد
ها بر ایـن باورنـد کـه بـا آن ،ا را از حقوقشان محدود کردهاتانازی را نادیده گرفت و آن

توان به اطمینان و احتیاط کافی برای ممانعت از کشتار گروهی می، اتخاذ تدابیر مناسب
  .)۱۷ :۱۳۸۶، والهی منش، اسالمی تبار( بیماران دست یافت

 های پزشکی و از بین رفتن اخالق پزشکیکاهش کیفیت مراقبت -۳-۲
شـود کـه باعث می، الفان اتانازی بر این باورند که قانونی شدن اتانازیبرخی از مخ

در کتاب خـود بـه نـام ، رونالد مانسن ،های پزشکی از بیماران کاهش پیدا کندمراقبت
در مواردی که بیمار در وضعیت : «گویدطور میاین، مداخله و تأمل در اخالق پزشکی

تالش بـرای انجـام اقـدامات الزم خـودداری پزشکان و پرستاران از ، بدی به سرمی برد
اسـت و از انجـام  تـرمناسب، و یا شاید به سادگی تصمیم بگیرند که مرگ بیمار، کرده

بیمارانی  ۀتواند دربار این مورد می ،اقدامات الزم برای نجات جان بیمار صرف نظر کنند
یفیـت مراقبـت زوال ک، آن ۀاتفاق افتد که نتیج، که وضعشان خیلی حاد و وخیم نیست

  .)۱۴۶ :۱۳۷۴، مانسن(» پزشکی خواهد بود
کنـد کـه اگـر خـاطر نشـان مـی، ١در کتاب مـرگ و مـردن، الیزابت کوبلرراس نیز

کسـی ، به طور مطلوبی به بیماران ارائه شود، های پزشکی و حق استفاده از دارومراقبت
: همـان( د مرددرخواست مرگ آسان نخواهد کرد و مردم بی دغدغه و بدون درد خواهن

۱۵۵(.  
در واقـع تمـام شخصـیت و ، هالذا قانونی شدن اتانازی و اعطای حق مرگ بر انسان

هـا دری آن ۀدهـد و در حرفـمسئولّیت و نقش دست اندرکاران امور پزشکی را تغییر می
 ،کنندمرگ را دنبال می، هاشود که به جای تمرکز بر روی حیات و زندگی انسانباز می

کید شده استدر سطح بین المللی نیز به لزوم مراقبت گفتنی است کـه های بهداشتی تأ
شـورای اروپـای نظـارت حقـوق بیمـار و ، )۱۹۶۱( توان منشور اجتماعی شورای اروپامی

 اقتصـادی اروپـا ۀمنشور حقوق بیماران مصوب کمیته بیمارسـتانی جامعـ، )۱۹۷۶( مرگ
حرکتـی  ظاهراً  ،را نام برد )۱۹۸۱( هانیحقوق بیمار و مجمع پزشکی ج ۀو اعالمی )۱۹۷۱(

                                                 
1. Death and dying 
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کـه آخـرین مسـافرت خـود را که محل موقتی است در مسیر افـرادی - ١نام هاسپیسهب
در انگلستان بـه  -تا در آنجا استراحت نمایند ، دهندبرای رفتن به دنیای دیگر انجام می
فـن آوری هـا بـه جـای اسـتفاده از در ایـن هاسـپیس ،خاطر جلوگیری از اتانازی باشـد

به تسکین درد و رنج و مراقبت احترام آمیز برای افراد در حـال مـرگ ، نگهداری حیات
جـدایی از زنـدگی بـا حفـظ ارزش  ۀجریان مردن بیمـار تـا آخـرین مرحلـ پردازند ومی

مانند فردی که کسی را خیلی دوست دارد و در کنار او هسـت و مراقبـت مـی، انسانی
سـال  ۳۰که در این کشور از اینتر جالب .)۱۵۴-۱۵۲ :۱۳۸۱، کرمـی( شوددنبال می، نماید

که بـه دنبـال معـوق بی آن، پیش جهت آرامش روحی وکنترل درد بدنی و روانی بیماران
مسـئولین ایـن  ،هـایی ایجـاد شـده اسـتآسایشـگاه، کردن و یا تسـریع مـرگ او باشـند

می یماران محتضرد سبب وخامت حال بافسردگی در اغلب موار ، ها معتقدندآسایشگاه
 :۱۳۸۲، راشـل( بـازدتقاضای بیمار برای اتانازی رنگ می، با از بین رفتن افسردگی ،گردد

۹۱(.  
انجـام اتانـازی را باعـث ، های پزشـکیبرخی دیگر نیز عالوه برسست شدن مراقبت

ها معتقدند با انجام اتانازی و سست آن ،دانندسست شدن حریم اخالق پزشکی نیز می
هـای ای در اختیـار قـدرتپزشـک وسـیله، رچوب شغلی و اخـالق پزشـکیشدن چها
کـه بـرای ، گـرددهـای مبـارزی مـیاز بین بردن انسان ۀو شغل او وسیلشود سیاسی می

در واقـع بایسـتی پـذیرش حـق مـرگ و اتانـازی را بـه معنـای  ،انسانیت گام برمی دارند
، هـا بـا سـالح رأفـتانانحراف اخالقی در شغل مقدس پزشکی دانست که در آن انسـ

پزشـک بـا  ۀاتانازی سرشت رابطـ، این افراد معتقدند ،رسندبه قتل می، مهربانی و لطف
ی اتانـازی را حتـی برخـ ،)۲۱۳ :۱۳۷۲، کمپبـل( بیماران را به کلـی دگرگـون خواهـد کـرد

پزشکی تحصیل درمان بیمار  ۀزیرا هدف حرف؛ دانندپزشکی می ۀمخالف با طبیعت حرف
و شکی نیسـت کـه ، رنج قرارمی دهد ۀرا در آستانکه بیمار هایی استو رنجو رفع درد 

  .)۹۰ :۱۳۷۷، آل شیخ مبارک( دارداین هدف پزشک را به سعی وتالش وا می
، های تیم پزشـکی بـه خـاطر قـانونی شـدن اتانـازیکاهش مراقبت، رسدبه نظر می

                                                 
1. Hospice                               

 بنیانگذارآن فردی به نام دکتر، سیسیلی ساندرز بود هدف او، مراقبت از بیماران در حال مرگ است
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۱۱۲ 

کـه های پزشکی آن چنـانبتبا بیماران العالج مراق ۀزیرادر رابط ،چندان صحیح نباشد
کـه کـه زمـانیمضافا بـر ایـن ،پررنگ نیست، باشدبا دیگر بیماران ملحوظ می ۀدر رابط

بحـث ، های حیاتی متصل به خود باشدخواستار قطع دستگاه، خود بیمار به عنوان مثال
با بیمارانی کـه چنـین درخواسـتی  ۀدر رابط ،کاهش مراقبت بهداشتی پیش نخواهد آمد

تواند تخلف صـنفی و یـا حتـی عدم مراقبت پزشکی می، د و یا بیماران عالج پذیرندارن
در رابطه بـا از بـین رفـتن . کیفری محسوب شود که جلوی این نقیصه را خواهد گرفت

کـه زمـانی، حریم اخالق پزشکی و منافات داشتن اتانازی با هدف پزشکی باید بگوئیم
این حرف عجیب بـه ، پزشکی قلمداد گردیدجزئی از اعمال ، اتانازی با شرایطی خاص

که آخر این ۀنکت ،نظرمی رسد که بگوئیم اتانازی مخالف هدف و اخالق پزشکی است
مراقبت ازبیماران العالج آن چنـانا و مراکزی جهت رسیدگی و ههما با ایجاد آسایشگا

که بیماران به عبارت دیگر ما بر آن نیستیم  ،مخالف نیستیم، که در انگلستان وجود دارد
که اگر بیماری با شـرایط بلکه سخن ما در این است، العالج را تشویق به اتانازی نمائیم

پزشـک چیسـت؟ لـذا ارتقـای اسـتانداردهای  ۀوظیفـ، تقاضای اتانـازی داشـت، خاص
چنانچـه  ،مراقبتی و پیشرفت در صنعت پزشکی منافاتی با بحث اتانازی نخواهد داشـت

میـزان بـاالیی ، ١شودانازی امری مشروع و قانونی قلمداد میدر کشوری مثل هلند که ات
های پزشکی وجود دارد که در مقایسـه بـا کشـورهای دیگـر از استانداردها برای مراقبت

تحـت ، درصد مردم این کشـور ۹۵جالب است بدانیم اکثریت باالی  ،رقم باالیی است
سـیار زیـادی بـرای هـای بهای خصوصی قرار دارند و تعهـدات و ضـمانتپوشش بیمه

 ،های تسکین دهنده در این کشور بسیار پیشرفته استمراقبت ،سالمتی افراد وجود دارد
های موقتی ایجادشده اسـت و خـدمات هایی به نام آرامشبخش، هادر کلیه بیمارستان

ش : ۱۳۸۰، انتظـاری( شـودتـر ارائـه مـیکشور نسبت به سایر کشورها ارزان درمانی در این
۱۷۴/۱۶۲(.  

                                                 
، اعــالم کــرده اســت ۱۹۹۱بــا چــاپ کتــابی در ســال  remmelimkبنــابر آنچــه کــه کمیســیون تلفیقــی . ١

 . پیونددمورد معاونت منجر به مرگ در هلند به وقوع می ۴۰۰مورد مرگ آسان داوطلبانه و  ۲۳۰۰ساالنه
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 جلوگیری از پیشرفت پزشکی -۳-۳
با توجه ، های العالجدر واقع مخالفین اتانازی براین باورند که امکان درمان بیماری

هـا معتقدنـد همیشـه امکـان آن ،در آینده امکـان پـذیرمی باشـد، به پیشرفت تکنولوژی
شد التیام بخش با، تشخیص اشتباه یا ظهور یک معالجه یا درمان جدید که ممکن است

در اولین کنفرانس بین المللـی کـه در  ،و رنج کشیدن یک فرد را پایان دهد وجود دارد
مجموعـه قـوانین اخـالق « با عنوان، توسط سازمان پزشکی اسالمی میالدی ۱۹۸۱سال 

هرگونـه : «ای بر این مضمون اعالم شـدبیانیه، در کویت برگزار شد» پزشکی در اسالم
جایگاهی در اسـالم نداشـته و تنهـا ملحـدانی ، دکشیاز قبیل خو ، کشتن از روی ترحم
رهـایی  ۀکشتن بیماران العالج به بهان ،اندزنند که به پوچی رسیدهدست به این کار می

هـای تـوان از طریـق روشزیرا تمـامی دردهـای بشـر را مـی؛ درد و رنج نیز مردود است
، مـذکور ۀبیانیـ در رابطـه بـا ،»مختلف پزشکی و دارویی تا حد زیـادی برطـرف نمـود

یکـی دانسـتن ، صرف نظر از لحن ناشایستی که سزاوار یک کنفرانس اسـالمی نیسـت
و درمـان ، کشتن از روی ترحم و خودکشی و اشاره به عدم جایگـاه اتانـازی در اسـالم

که هیچ کدامشان هنوز بـه های پزشکی ادعاهایی استروش ۀتمام دردهای بشر به وسیل
هایی که ناشی از دیدگاه متعصبانه و عجوالنه دور چنین بیانیهلذا ص ،اثبات نرسیده است

و فاقد هر گونه بحث علمی و تخصصی است در شأن و جایگاه چنین کنفرانسی نمـی
 . باشد

که اگرچه درست است: «انداین چنین بیان داشته، در هر حال برخی در رد این دلیل
ولی اطمینانی نیست ، ضه شوددر هر لحظه یک درمان یا مداوای جدید ممکن است عر 

اشخاص دارای بیماری خاص یا شرایط درحال بحـث کمـک  ۀکه چنین کشفی به هم
هـا ها ممکن اسـت خیلـی پیشـرفت کـرده باشـد یـا وضـعیت آنبیماری آن ۀدور  ،کند

تواند در مورد آن مؤثر جدید نمی ۀگیرد که درمان یا معالجمشکالت دیگری را در برمی
 :۱۳۸۴، و دیگـران، ریـس(» اما الزامـًا قطعـی نیسـتند، ن نتایج مرتبط هستندلذا ای ،واقع شود

۱۰۱(.  
اشـاره بـه بیمـاران ، کنـیمکه وقتی ما از اتانازی صحبت مـیاین قابل ذکر دیگر ۀنکت

هـا متحمـل العالجی داریم که اکنون امکان درمان آن هانیست و در همـین لحظـه آن
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لذا این که در  ،ها نمانده استبه پایان زندگی آنشوند و تقریبا چیزی دردهای شدید می
توانـد دلیلـی برعـدم مشـروعیت نمـی، آینده شاید درمانی برای این بیماران یافـت شـود

در ، شاید قانونی شدن مرگ آسـان و داوطلبانـه: «اندکه برخی گفتهناچن ،اتانازی باشد
امـا  ،نجامـدبی، شودمیهای آتی به مرگ یکی دو نفری که امکان بهبودشان فراهم سال

 ،ای تصورمی کننـد نیسـتبه آن شکلی که عده، دلیل قاطعی علیه مرگ آسان، این امر
 ،کمی بدون ضـرورت خواهنـد مـرد ۀتنها عد، اگر مرگ آسان قانونی شود برخالف آن
باید درد و رنج فراوانی را که بیماران درحال ، که اگر مرگ آسان قانونی نشوددر صورتی

از  زنـدگی طـوالنی تـر ،هـا تحمیـل کنـیمبه جای مرگ بـه آن، شوندمی مرگ متحمل
ارجحیت داشـته ، ای برخوردار نیست که بر تمامی مالحظاتچندان اهمیت فوق العاده

ای مبتال هسـتند های کشندهکه به بیماریید روزی فرا برسد که تمامی کسانیشا ،باشد
و از آب ، درخواستی نخواهد داشتکه در آن صورت مرگ آسان دیگر ، را درمان کنیم

روی دلیلی وجود ندارد کـه از این، اما هنوز تا آن زمان فاصله داریم ،و تاب خواهد افتاد
تواند در شرایط بهتری به انکار مرگ آسان برای کسانی بپردازیم که می، در حال حاضر
  .)۱۵۶ -۱۳۷۴:۱۵۴، مانسن(» جان سپارند

 فیانتأثیر نقش خانواده واطرا -۳-۴
کـه بسـیاری از اوقـات بیمـار ، در واقع مخالفین اتانازی با بیـان ایـن دلیـل معتقدنـد

خود مجبـور  ۀبلکه بر اثر اصرار پزشک و خانواد ،شخصًا حاضر به انجام اتانازی نیست
مـن : «گویـدشناسان شهر آمسـتردام مـییکی از روان ،شودبه گرفتن چنین انتخابی می
خود بـه  ۀر پافشاری بستگان بی حوصله و خستشوم که بر اثیاغلب با بیمارانی مواجه م

 ۀوظیفـ« برای مردن به تـدریج بـه» حق بیمار« در واقع ،قتل از روی ترحم رومی آورند
گویـد کـه بسـتگان او بـرای سپس این روان شناس از زنی می .»بدل خواهدشد» مردن

یکـی از ایـن بسـتگان از  ،قتل ترحم آمیز در آمستردام به دور یکدیگر جمع شده بودنـد
او  ۀخـانواد، وقتی بیمار آخرین دقایق دچـار شـک و تردیـد شـده بـود ،خارج آمده بود

توانیم بگوییم بیهوده حاال نمی، او را این همه راه از خارج به اینجا کشانده ایم: «گفتند
  .)۲۳۷-۳/۲۳۶: ۱۳۷۷، ایدس(» به اینجا آمده است!
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: انجام اتانازی حامل پیامی است به این مضمون که ها معتقدند اصرار خانواده بهآن
توانید نقش بیشتری زیرا شما نمی، این به نفع شماست که تصمیم بگیرید فوری بمیرید«

که بیماران دوست در این لحظه است ،»در جامعه داشته باشید و مفید در جامعه نیستند
  .)۱۲۴ :۱۳۸۱، کرمی( رندگیندارند که سربار دیگران باشند و اقدام به اتانازی می

چنـان ها همهای مذهبی و دینی در خانوادهایرانی که ریشه ۀرسد در جامعبه نظر می
کید اسالم نیز بـر عیـادت بیمـاران و نی  -کـی و احسـان بـه پـدر و مـادرپابرجاست و تأ

توانـد در این دلیل نمـی، باشدمی -شوندکه از کار افتاده و سالمند میزمانی امخصوص
های توان با دادن مشاورهعالوه برآن می ،ای ابراز شودلفت با اتانازی در چنین جامعهمخا

از بـروز چنـین رفتارهـایی ، های مخصوص در این زمینهانجمن مذهبی و اخالقی توسط
هـا در ای که بعضی از بیمارسـتانبه گونه ،های افراد بیمار جلوگیری کردتوسط خانواده

خانواده رابـه  ۀمشاور ، های مشکلارند که در تصمیم گیریجهان تیم اخالق پزشکی د
که پرستار و یک روحانی است، مددکار، متشکل از پزشک که معموال گیرندعهده می

هـا در میـان خواهـد تصمیم گیری خانواده و نیز وضعیت بیمار را با آن ۀاین تیم محدود
ولـی  ،کندخانواده ارائه مینظر نخواهد داد و نظر قطعی را  ااین تیم خود رسم ،گذاشت

هـای الزم را از نظراخالقـی و پزشـکی بـه کارکنـان بدهـد و تواند آموزشاین کمیته می
خصوص در موقعی کـه بیمـار هب، های خاص وجود داردهایی که برای موقعیتسیاست

مشـاوران ودسـت ، ها عالوه بر مشاوره با خـانوادهآن ،در حال مرگ است گوشزد نماید
قابل ذکر است در مـواردی کـه پزشـک و خـانواده بـه  ،ن امر درمان هم هستنداندرکارا

، های خود مشکل را حل نمایـدتواند با مشاورهاخالق هم نمی ۀرسند و کمیتتوافق نمی
نظـرات کمیتـه و تـیم اخـالق پزشـکی در  شود که معمـوالموضوع به دادگاه ارجاع می

کنـد فراتـر از یم اموری را که بررسی مـیچرا که این ت، تصمیم گیری دادگاه مؤثر است
کنـد و در یعنی روی موضوع مرگ و حیات بحـث مـی؛ امور بهداشتی و درمانی است

  .)۱۶۹-۱۶۸: همان( ها نسبت به دیگران اطالعات و تخصص بیشتری دارنداین زمینه آن

 اصل تقدس حیات -۳-۵
کید دارد که زندگی و حیـات ا رای ارزش نسـان دااصل تقدس حیات بر این نکته تأ
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 چنانچـه ،باید حفظ شـود -حتی یک بیماری العالج -که در هر شرایطیمطلقی است
جوامـع  ۀدر همـ: «نویسددر کتاب جورجیا هارکنس می، ١فیلسوف معروف هلگاکوزه

کشتن و قتل ، به موجب این اصل احترام به زندگی ،است ارزش و تقدس زندگی آشکار
هرچنـد  ،باشـدرتکاب به آن در خور مجازات شدید مینهی شده و در نتیجه ا، دیگری

اما نفرت از قتل و کشتن ناحق و ناعادالنـه  ،که در تمامی جوامع استثناهایی وجود دارد
و الهـی ، اسـالمی تبـار(» جهانی شده و از سایر نظرات اخالقی نیز جهان شـمول تـر اسـت

کـه مـا اجـازه ن اسـتگـر ایـبه عبارت دیگر اصل تقدس حیات بیـان ،)۳۱ :۱۳۸۶، منش
چگونگی استفاده از زنـدگی خـود  حتی در سلب کنیم و خود از نداریم که زندگی را
حیات به امانت در اختیار ماسـت و صـاحب اصـلی آن خداونـد  ،هم محدودیت داریم

ماننـد اصـل ، های مرتبط دیگری نیز در این زمینـه وجـود داردگفتنی است اصل، است
حفظ زندگی انسان نه تنها با ارزش است بلکه ارزش آن با ، ددار تقدم حیات که بیان می

 هـا نیسـتهای دیگری که سراغ داریم متفاوت اسـت و هرگـز تـابعی از آن ارزشارزش
  .)۴۱ :۱۳۸۲، و ویکلر، مایو(

 :کندباره بیان میه حقوق بشر اتحادیه اروپا در ایناعالمی ۲ ۀماد
کس هیچ ،انون باید حافظ این حق باشدهر فردی از حق زیستن برخوردار است و ق« 

اسالمی حقوق  ۀاعالمی ۲ ۀو بند الف ماد» ...از حق زیستن محروم کرد را نباید عمال
که بـرای هـر انسـانی زندگی موهبتی است الهی وحقی است: «داردبشر نیز اعالم می

کـه از ایـن حـق ها واجب اسـتافراد و جوامع وحکومت ۀتضمین شده است و بر هم
ایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جـایز نیسـت کشـتن حم

 ». هیچ کس بدون مجوز شرعی

منع کشتن افراد توسط دیگران آن ، رسدهای فوق به ذهن میاعالمیه ۀآنچه از مطالع
که خود شـخص حـق در بیان این، های مذکوراعالمیه ،هم به صورت غیر قانونی است

زندگی ، که قائل باشیمرسد اینبه نظر می ،ان خود را ندارد قاصر استتعرض وگرفتن ج
 ،باشـدمحل تردید مـی، پر از درد و رنج آن هم به مدت کوتاه دارای ارزش مطلق است

اگـر  زندگی انسان مقدس است امـا ارزش مطلـق نـدارد: «اندطور که برخی گفتههمان
                                                 

1. Helga kuhse 
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کـه خودکشـی حمایـت شـده و این تصمیم گیری برای شخصی این باور را داشته باشد
غیـرممکن نیسـت و صـرفًا ، در بعضی شرایط قابل قبـول باشـد، اتانازی از نظر اخالقی

لـذا زنـدگی  سـازدبـه تقـدس زنـدگی راه تصـمیم گیـری را مسـدود نمـی توسل جستن
 های دیگـر درارزش» ۀهم« یعنی آن بر ،نیست» برتر« ارزشمند است اما آن یک ارزش

چـه مهـم اسـت در واقـع آن .)۹۹ :۱۳۸۴، و دیگـران، ریـس(» گیردشی نمیشرایط پی» ۀهم«
رزش حیـات دارای آن چنـان ا ،زندگی کردن نیست بلکه چگونه زنـدگی کـردن اسـت

، چنانچه برخی عقیده دارند که مور به حفظ آن باشیمأمطلق نیست که در هر شرایطی م
بر اصـل حفـظ و  -ان العالجدر مورد بیمار  اتانازی –پزشکی  ۀچنین مالحظاتی در زمین
  .)۵۶ :۱۳۸۲، و ویکلر، مایو( تقدس زندگی برتری دارد

حکـم حفـظ نفـس در : «نظر یکی از فقهای معاصر در این زمینـه خوانـدنی اسـت
نفی عسـروحرج  ۀبایست برطبق ادلکه میحکمی حرجی است، رابطه با بیماران العالج
برای حفـط نفـس و ، عسر وحرج ۀکه ادلی معتقدند االبته عده ،حکم به انتفای آن داد

خواهد بگوید عسروحرج می ۀرسد که ادلولی به نظر می ،نداختن جان در خطر استنی
 ،دشواری تحمل کنند، اعم از واجب یا حرام، ها نباید از رهگذر احکام شرعیکه انسان

خت و که تحمل آن عرفًا سی عرفی دارد و به معنای امری استدشواری در اینجا مفهوم
حکم وجوب ، عسروحرج عام است ۀدر این موارد و با توجه به اینکه ادل غیرعادی باشد

  .)۳۸-۳۷: سال دوم، ۴شماره، محقق داماد(» شودو یا حرمت برداشته می

 مخالفت با مشیت الهی -۳-۶
 هاآن به عبارت دیگر ،دانندخداوند می ۀاتانازی را مخالف باخواست و اراد، مخالفان

لذا بایـد  دچار بیماری العالج بشود، کنند که این تقدیر خداوند بوده که فردیبیان می
در غیر این صورت بـا ، را تحمل کندخداوند گردن نهد و درد و رنج آن به این خواست

اتانـازی را ، توانـدهیچ کـس نمـی: «گویدولتی می. مشیت الهی مخالفت نموده است
دهد و یا انجامش دهد و مطلقًا نباید درخواسـت  پیشنهاد، انتظار داشته باشد، طلب کند

هر چقدر هم که بیمار رنجور باشـد و  ،از خود بیمار و یا خویشاوندانش پذیرفت، آن را
و نه برای ، خداوند نیست ۀاراد) اتانازی( این هر چقدر هم که امید به بهبودی کم باشد



  

 

ش
ژوه

پ
می

سال
ی ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
١٣
٩٨

 
رة 

شما
 /

١٢
٠

۱۱۸ 

از تمـام ، اگـر مـرگ را کـهتا ممکـن اسـو نه فی الواقع بـرای مـ، فانیان مجاز است ما
مرگ به معنی آخرین و بزرگترین آزمونی است که مـا  ها و دردهایش تهی کنیموحشت

  .)۲۱۵ :۱۳۷۲، کمپبل(» متحمل شویم، باید بر روی زمین
درواقع این افراد بیماری را خواست خداوند و انجام اعمالی نظیر اتانازی را مخالفت 

بایـد درمـان ، ل اینکه اگر قائل بـه ایـن نظـر باشـیمو حا دانندبا این تصمیم خداوند می
 نوعی مخالفت با تصمیم پروردگار بدانیم! ، ها را نیزبیماری

 انتقادات عملی -۳-۷
 : شودذکر می، در این رابطه برخی از انتقادات عملی بدین شرح

چگونگی تأمین درخواست معتبر و اثبات وجـود شـرایط قابـل درمـان بـرای صـدور . ۱
 .اتانازیگواهی 

، بیمـار ۀالزم اسـت بـرای امکـان تغییـر عقیـد کهدر مدت زمانی، رنج اضافی بیمار. ۲ 
 .سپری شود

توانـد برخویشـاوندان بیمـار داشـته مـی، اثرات ناخوشایندی که مرگ در اثر اتانازی. ۳ 
  .)۲۱۲ :۱۳۷۲، کمپبل( باشد

ایـن باشـد ، معتبـراگر منظور از چگونگی تأمین درخواست : در رابطه با اشکال اول
بـه عنـوان مثـال  -شک داشته باشـیم، ازیناتصحت رضایت بیمار مبنی برانجام ا که در

آزادانه از سوی وی گرفته شده یا ناشی از فشارهای روحی ، ندانیم که آیا این درخواست
طـور کـه دکتـر السـتیرو در جواب همـان -ه و اطرافیان اوستو روانی و یا اصرارخانواد

هـای و انجـام مصـاحبه، ایهای حرفـهبا تربیت اتانازیست، اندنشان کردهکمپبل خاطر 
توان بر ایـن اشـکال و هـم می، هاوی توسط این اتانازیست ۀتخصصی با بیمار و خانواد

  .)۲۱۳: همان: رک( چنین بند دوم اشکال اول فائق آمد
 ۱۹۶۹سـال لرد رگالن در مجلـس اعیـان در  ۀال دوم اشاره به آنچه که در الیحاشک
او پیشنهاد کرد کـه بـه پزشـکان اجـازه داده شـود تـا موجبـات اتانـازی  ،دارد، ارائه شد

کـه شـرایط وی معلـوم شـده اسـت، بیماری را فراهم آورند که براساس دالیل خردپسند
البته به شـرطی کـه الاقـل  ،و همراه با محنت بسیاری برای اوست، است غیرقابل درمان
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 ،گذشـته باشـد، م درخواست اتانازی بیمـار از سـازمان اتانـازیاز اعال، روز ۳۰بیش از 
بیمار متحمل رنج اضـافی ، روز که باید سپری شود ۳۰در این ، گویندحال مخالفین می

که بیمار در این مـدت متحمـل درد و رنـج خواهـد شـد بر فرض صحت این خواهد شد
بیمار دیگر دچـار ، شته باشیمکه اگر ما قانونی مبنی بر انجام اتانازی نداوال این استئس

شناسـی و هـای روانکه بـا توجـه بـه تـیمدیگر این ۀرنج و درد اضافی نخواهد شد؟! نکت
شـاوره بـا هـا مآن ۀکـه وظیفـ هـای جهـان وجـود دارنـدپزشکی که در برخی بیمارستان

کـه دیگـر ای اسـتکه شرایط بیمار بـه گونـهخانواده بیمار است و همچنین با لحاظ این
 ۀاتانازی اثـرات ناخوشـایندی برخـانواد رسدبعید به نظر می، به بهبود وی نیست امیدی

 . بیمار بگذارد

 دالیل موافقان اتانازی .۴
 : طور اختصار چنین بیان کردهتوان بدالیل موافقان را می

 شخصی و آزادی انسان ۀاحترام به انتخاب فردی و اراد -۴-۱
 توان از اخـالقنتخاب فردی است و هنگامی میحق ا، که بنیاد اخالقبا توجه به این

سرنوشـت خـود تصـمیم  ۀخود عمل کند و دربـار  ۀسخن گفت که فرد بتواند به خواست
زندگی برایش سخت و تحمل ناپذیراسـت  ۀر کسی به این نتیجه برسد که اداماگ، بگیرد

د را میم خـو این حق مسلم اوست که بتواند تصـ، و تصمیم بگیرد که به آن خاتمه بدهد
آزادی دیگـران و در ، تواند آزادی افـراد را محـدود کنـدکه میعملی کند و تنها چیزی

 ۀعملـی فـردی و در حـوز  کـه اتانـازی از آنجـایی ،»اسـت ١اصـل عـدم زیـان« واقـع
در ایـن  ،تـوان مجـاز دانسـترا مینرساند آخصوصی افراد است و به دیگران زیان نمی

ها اعالم کردند که تنها اصلی که دخالت دولـت را در زمینه آزادی خواهان و لیبرالیست
 ۀیعنـی در یـک جامعـ؛ اصل ضرر مسـتقیم اسـت، کنداعمال و رفتار دیگران توجیه می

کـار رود کـه منظـور از آن همتمدن اجبار و زور وقتـی ممکـن اسـت در مـورد فـردی بـ
نمودند که فـرد جلوگیری از آسیب رساندن مستقیم او به دیگران باشد و اعالم ، مداخله

                                                 
1. No harm principle 
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که تنها به خود او مربوط است آزادی مطلـق دارد و هـیچ ، در آن قسمت از اعمال خود
فـرد برخویشـتن و بـر تـن و جـان : «لـذا معتقدنـد ،حد و مـرزی بـر آن مقـدور نیسـت

  .)۵۲ :۱۳۸۶، مظاهری تهرانی(» سلطان مطلق است، خویشتن
ارند که افراد باید خود تـا آنجـا کـه دچنین بیان میبا اصل استقالل نیز این ۀدر رابط

 ،تصـمیم بگیرنـد، شودها میمربوط به آسایش آن ئاً مسائلی که ابتدا ۀممکن است دربار 
 گردندالبته به جز در مواردی که در عمل یقین دارند که باعث نقض حقوق دیگران می

  .)۴۹ :۱۳۸۲، وویکلر، مایو(
هـا بیشـتر آمریکـایی: «گویـدچنین میآمریکا این ۀدوی ریس نیز در رابطه با جامع

یعنی آنها بـه آزاد بـودن از فشـار خـارجی هنگـام تصـمیم  آزادی خوب است، معتقدند
کـه بـه طـور خالصـه کسـانیهبـ دهنـدیشان بها میهاگیری در مورد خودشان و زندگی

د کـه حـق فـرد دهند باید به طور جدی این نظریـه را جـدی بگیرنـخودمختاری بها می
و  در مورد رنج کشیدن خودش به عنوان یک عامل خودمختـار تصـمیم بگیـرد کهاست

، ١راس ،)۹۴ :۱۳۸۴، و دیگـران، ریـس(» نباید در مورد آن مزاحمت و ممانعت ایجـاد کننـد
ما به عدم کشتن انسان به جز در مواقـع : «کنداحترام به آزادی اراده را این طور بیان می

، که ما الزام بدیهی قوی تری داشته باشـیممگر آن؛ ممشروع از خود التزامی بدیهی داری
حفظ وعده مان در قبال دیگـران ، التزام بدیهی دیگر ،که بدون کشتن قابل انجام نباشد

که در حال حاضر در حالت انجام اغماء اسـت و امیـدی بـه بهبـودیش اگر کسی است
می بدیهی برای انجام التزا، مایل باشد که در چنین شرایطی عمرش به پایان برسد، نیست

گنـاه را ردی پیش فرض از بین بردن فردی بیبنابراین شاید در چنین مو  دستورش داریم
  .)۱۰۴/ ۱: ۱۳۷۴، مانسن(» مجاز و مشروع بدانیم

ه ن الّلـإ« اند کـه در اسـالم نیـز بنـابر مقتضـای حـدیثدر این رابطه برخی نیز گفته
راده و احتـرام بـه شخصـیت انسـانی اسـتقالل ا، اصل ،»خلقک کن کماف خلقک حراً 

اوسـت و قـانون  ۀشخصیت انسان منوط به آزادی اراد به این معنا که ظهور کمال، است
های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی به ایـن آزادی مترتـب نشـود و باید جلوی تصادم اراده

                                                 
1. Elisabeth kbler Roos 
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و  تبنـابراین در شـریع ،)۶۴ :۱۳۴۸، نجومیـان( مصالح جمعـی فـدای آزادی اراده نگـردد
بلکـه از احادیـث و ، تسلط شخص بر فرد و دارایی خویش نفی نشده است، عقال ۀسیر 

شـود و عکـس آن کـامال اسـتنباط مـی، منابع اسالمی و رفتار بزرگان حکمـا و فالسـفه
، شـودعقالئی بر امـری مترتـب اسـت و حقـی از کسـی تضـییع نمـی ۀکه فایدهنگامی

البته ما بـا ایـن جملـه  ،)۸۰ :۱۳۷۷، ذاکـری( دشخص باید اختیار چنین کاری را داشته باش
شوند که معتقدنـد داشـتن حـق پایـان خودمختاری متوسل می ۀبرخی چنان به اید« که

دادن اختیاری به زندگی نه فقط به پذیرش قتل ترحم آمیز در موارد درد شدید منجر می
صـوص بلکه بایستی به پذیرش قانونی کشتن کسـی بـه درخواسـت خـود او در خ، شود
 ۀبـه دلیـل عـدم فایـد ،)۶۲-۶۱ :۱۳۸۸، بسـامی(» افراد بالغ بدون مریضی منجـر شـود ۀهم

چنین حرمت تکلیفی نفی عسروحرج و هم ۀبر قتل انسان سالم و عدم صدق ادلعقالیی 
مخالفیم و حق انتخاب فردی و آزادی و استقالل وی راخارج از ایـن ، خودکشی و قتل

 . دانیمموارد می

 صالت فایدهنظریه ا -۴-۲
بنتام اخالق را دستیابی به . بانیان این نظریه جان استوارت میل و جرمی بنتام هستند

نظریه اصالت فایده را می. داندحداکثر مقدار خوشبختی برای بیشترین تعداد مردم می
نظریـه  - ۳، مسائل اقتصادی- ۲، نظریه کیفیت زندگی-۱: توان به مثلثی تشبیه کرد که

 . دهدرا تشکیل میع آنبهترین مناف

 زندگی کیفیت -۴-۲-۱
 داردمی که بیاناست در رّد اتانازی حیات تقدس نظریه جواب، نظریه این در واقع

 و لـذت افراد در اسـتفاده توانایی چرا که، برخوردار نسیتند زندگی ذاتی افراد از ارزش

تر می بیش قتیو  ارزش این کندمی را مشخصآن ذاتی ارزش کهاست بردن از زندگی
 دیگر عبارت به ،خود را ارزشمند بداند وجودکند و هستی احساس فرد پیوسته که شود

بیمـار  زنـدگی کیفیـت که لذا در شرایطی، است تر از خود حیاتمهم، حیات کیفیت
 جامعـه، را نـدارد و بـودن زیسـتن کند دیگر ارزشمی احساس که یافته کاهش چنان

 ایـن کنـد کـهمـی بیـان نظریه این در واقع ،تواند بپذیردمی را حیات این به دادن پایان
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 اسـت خوب که» است از زندگی خاصی شکل« بلکه، است خوب که نیست زندگی
  .)۹۶ :۱۳۸۴، و دیگران، ریس(

 اقتصادی مسائل -۴-۲-۲
ها نخواهـد آن بهبودی به امیدی که العالج بیماران نگهداری، اعتقاد دارند برخی

 ایفائـده هیچ که لذا از آنجائی ،است فراوان اقتصادی هایهزینه صرف مستلزم، بود

 هـایهزینـه این از صرف جلوگیری برای بهتر است، نیست کار مترتباین بر عقالنی

 درمـان بهتر و قابـل در شرایط که بیمارانی ها برایهزینه از این و استفاده، آور سرسام

 . نمائیم یجلوگیر بیماران این زندگی ۀاز ادام، هستند

 منافع  بهترین -۴-۲-۳
را در نظـر  هـر انسـانی منـافع بهترین، هر کاری اگر در انجام، گویدمی نظریه این
در  مجاز است کار از نظر اخالقیاین، نکند را ضایع دیگری کس هیچ وحقوق بگیرد
 کـهدر حـالی، گیـردرا در نظر مـی مربوطه هر انسان منافع بهترین موارد اتانازی بعضی
 . کندنمی را ضایع کس هیچ حق

 با عزت مرگ حق -۴-۳
خـود را  مـردن ۀدارد نحـو  حـق هـر شخصـی، گویندمی اتانازی طرفداران در واقع
: نویسـدمـی خودکشـی بـه و کمـک اتانـازی در کتـاب، سیسـالباک ،کنـد انتخـاب

در  خواسـتارمرگ کمی ۀو عد باشندآخر عمر خود می دوران کنترل خواهان بیماران«
کـه این اسـتلذا عقیده  ،)۱۷۰-۱۶۹ :۱۳۹۱، آقابابائی بنی(» هستند بیمارستان خواب تخت
بسـیار  ارزش، نیافتد ذلت به نباشد و انسان درد و رنج در آن که یا مرگی با عزت مرگ

 . دارد عمر طوالنی به نسبت باالتری

 وترحم رأفت نظریه -۴-۴
 کننـدگان مراقبـت وظـایف از یکـی، بداست درد و رنج که استدالل با این برخی

 ،داننـددرد می آن به بخشیدن پایان مکانإلا و حتی از دردکشیدن گیری پیش بیمار را
 بدهیم که اجازهاین جای را به با عزت مرگ کهاست تر این گویند مهربانهافراد می این
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 بایـد خاتمـه اش زنـدگی لذا اگر بیماری ،کنیم او هدیه به، بکشد درد و رنج شخص

تـا درد و ، کنـیم او را طوالنی زندگی خواهد بود که و غیرانسانی ظالمانه این، کندپیدا 
 زندگی به دادن پایان برای شخصی چنین به دادن اجازه کند را تحمل غیرضروری رنج

 عمـل ۳۳، مـرگش تـا زمـان فروید که زیگموند. است و لطف رحمت نوع یک اش

 بـه خطـاب مـیالدی ۱۹۳۹سپتامبر  در اواخر، داد انجام دهانش سرطان برای جراحی

 و دیگـر معنـی نیسـت چیـز دیگـری جز شـکنجه زندگی این اکنون: «گفت پزشکی

هـر مقـدار  کـرد کـه تزریـق مـورفین بـه او مرتبه ۳، عتاس ۲۴طی ، دکتر وی ،»ندارد
درد  پایـانی هـایسـال درد بود و سـرانجام تسکین برای الزم ۀاز انداز  بیش آن مصرف

  .)۵۶ :۱۳۷۷، شولتس( رساند نپایا فروید را به

 تأثیر دوگانه اصل -۴-۵
 به عمر صرفا کردن و اثر کوتاه است اصلی تنیّ  درد رفع، اثر دوگانه بر اثر استدالل

از  توانسـتمی، داشت کشتن نیت زیرا اگر پزشک ،گرددمی قبول ناگزیر امری عنوان
 تعریف را چنین تأثیر دوگانه ،فیتنرجرالد. کند تر استفاده العمل مؤثرتر و سریع ابزاری

دو  عمـل و ایـن گیردمی صورت، بدی و شر قصد ارتکاب بدون عملی: «است کرده
 :۱۳۸۲، صـانعی(» اسـت اخالقـًا مـذموم و دیگـری خـوب یکی آورد کهبار می به نتیجه
بیمـاری  درد و رنـج بـردن از بین پزشک هدف، گویندمی اتانازی لذا طرفداران ،)۲۸۶
 پزشکی با توانلذا معتقدند نمی ،است نمانده او باقی زندگی وز دیگربهچند ر  کهاست

 . برخوردار نمائیم، دژخیم قاتل یک همسان، است داده پایان رنج درد و این با که

 دیگر دالیل برخی -۴-۶
هـا وار آن ذکـر فهرسـت بـه، دیگـر با دالیل در رابطه توضیح نیاز به عدم جهت به
 . کنیممی بسنده

درد و  تحمـل نبایـد مجبـور بـه کس هیچ: فایده بی درد و رنج از تحمل گیریجلو . ۱
 . باشد رنج

 انجـام به باید نسبت، شودعمر بیمار می طول افزایش باعث که پزشکی مداخالت. ۲

و متعهـد  نیـز ملـزم خواهنـدعمر بیشـتر نمـی طول کهیانبیمار  ها و تمایالتخواسته
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 . باشد
کـار رود  بـه جامعـه توسط تواند طوریمی آمیز ترحم قتل علیه دالیل: فشار نظریه. ۳

 ادامـه زنـدگی خـود بـه میل تا برخالف، افراد وارد کند به سنگینی فشار روانی که

 کـه کـه افـرادیاسـت و دردنـاکی خطرنـاک هایروش، فشار از این مثالی ،دهند

 . آویزکردن حلق مثل ،برند کارمی به، هستند مرگ خواهان

 ،تمییز باشد غیرقابل بایستی اخالقی قوانین دارد کهمی بیان قانون این: یطالی قانون. ۴
 او تحمیـل را بـر بـدن قـانونی را بپذیرد کهنخواهد کسی دیگر اگر کسی عبارت به

 کـه بخواهـد اگـر کسـی بـالعکس، کار گیـرد نیز به دیگران را براییننباید ا، کند

 آن را برای مند باشد که عالقه و تاقباید مش، کارگیرد او به را برای قانونی، شخص

، مـردن دو روش بین انتخاب حق شخصی کنید به فرض ،کار بگیرد به هم دیگران
 تزریق ازیک سالگی ۸۰در سن، درد و بدون تواند آرامکه میآن اول: شودمی داده

 که، بمیرد دردآوری خیلی از رنج سالگی ۸۰در سن  تواند برگزیند کهیا می، بمیرد

 تـرحم قتل که اول مرگ اگر کسی. باشد همراه و فریاد کشیدن زنو  کردن مبا ک

 کننـد را انتخـاب گزینـه بدهد تا ایـن اجازه هم دیگران باید به، را بپذیرد آمیز است
 .)۶۷-۶۶ :۱۳۸۸، بسامی(

زمـانی مـی، فوق در مشروعیت بخشی به انجـام اتانـازی ۀرسد تمامی ادلبه نظر می
در واقع انسان این  که انسان مالک حقیقی نفس و جان خود باشد تواند مورد قبول باشد

بنـابراین  ،درد و بیماری جان خویش را از خـود سـلب نمایـد ۀاختیار را ندارد که به بهان
که از آنجـایی کـه در این است، توانیم بگوییماتانازی می ١حکم تکلیفی ۀآنچه در رابط

تواند به نفـس و جـان خـویش رگونه که میمکتب اسالم انسان آزاد و مختار نیست تا ه
حرمت تکلیفی ، لذا اقدام به سلب حیات از دیگری حتی با رضایت بیمار، تصرف نماید

                                                 
اند که هرگاه حکم شرعی چنین باشد که بـی واسـطه یعنـی طور بیان داشتهایندر تعریف حکم تکلیفی . ١

یا جلوگیری ، خواه انگیزش بعث را اقتضاء داشته باشد، اوًال و بالذات به افعال مکلفین تعلق و ارتباط یابد
، گوینـدیآن راحکم تکلیفی م، بلکه تخییر را افاده نماید، و زجر را و یا این که هیچ یک را اقتضاء نکند

کراهت واباحـه تقسـیم بنـدی ، حرمت) استحباب، (ندب، وجوب، لذا فقها حکم تکلیفی را به پنج قسم
 .۲۶ص ، ۱۳۴۱، نشریات فرید، قواعد فقه، محمود، شهابی: ببینید. نمایندمی
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۱۲۵

س از ادعای عدم خـالف بـر حرمـت چنانچه صاحب جواهر پ ،را در بر خواهد داشت
 ]خداونـد[ اذن در قتل را باعث رفع حرمت آن که از سوی مالـک حقیقـی آن، کاراین

اذن در ، نیز در مسـالک شهید ثانی ،)۴۲/۵۳ :۱۳۹۹، نجفی( ١داندنمی، شده است حاصل
فقهای اهـل سـنت هـم بـا  ،)۱۵/۸۸ :۱۴۱۹، عاملی( ٢داندقتل را باعث رفع حرمت آن نمی

قائل بر حرمـت تکلیفـی اتانـازی مـی» کندقتل را مباح نمی، اذن در قتل« این بیان که
زیـرا ؛ گردانـدقتل را مبـاح نمـی، اذن به قتل: «گویدیبه عنوان مثال ابوحنیفه م. باشند

و  که نّصی از سوی شارع برای آن رسیده باشـدمگر این، شودمباح نمی، عصمت نفس
 پـس اذن ،از آن مواردی که نّصی از سوی شارع به ما رسیده باشـد نیسـت، اذن در قتل

، عـوده( ٣»نـدارد) تـلق( و هیچ اثری بر آن فعـل انجـام شـده، باشدکالعدم می) در قتل(
دلیلی کـه  بنابراین با رد دالیل مخالفان به نظر ما تنها )۴۶۷ -۴۶۴بی تا/، ابوزهره ؛۲/۸۴ :۱۴۱۳
 . باشدقائل شدن به حرمت تکلیفی این عمل می، تواند مانع انجام اتانازی بشودمی

 گیرینتیجه
اتانـازی  ،یکی از مسائلی که موضوع محافل علمی و حتی کوچه بازاری شده است

هـای متفـاوت هریـک از منظـر که در این رابطـه پژوهشـگران حـوزهبه طوری ،باشدمی
اخالق و اجتماع نیز برای مشـروعیت  ۀدانشمندان حوز  ،اندتخصص خود بدان پرداخته

ها بـه بی شک سلب حیات از انسان ،اندای تمسک نمودهبه ادله، یا عدم مشروعیت آن
که این قدرت و اختیار ت آدمی بوده و تنها ذات ربوی استراای خارج از اختیاهر بهانه

به علت نقـض حـریم ، که مرتکب این رفتار شودپرواضح است کسی ،را خواهد داشت
 ،داشـت ثیری نخواهـدأاذن به قتل در رفع ممنوعیت آن تـ الهی مستحق مجازات بوده و

تنهاترین دلیل ، ن اتانازیمخالفین قانونی شد ۀرسد ضمن خدشه به ادلبنابراین به نظر می
                                                 

الترفـع ، الن االذن، بل والاشکال. لم یسغ القتل بالخالف، لو قال کامل االخر مثًال اقتلنی او القتلّنک. «١
 ».  الحرمه الحاصله من نهی المالک الحقیقی

 ». الن االذن الیرفع الحرمه، لم یسغ القتل، لو قال اقتلنی او القتلّنک. «٢
الن عصـمه الـنفس ال تبـاح اّال بمـانّص علیـه ، ان االذن بالقتـل الیبـیح القتـل، یری ابوحنیفه و اصحابه. «٣

فیبقی الفعـل محرمـًا معاقبـًا علیـه ، ذن عدمًا ال اثر له علی الفعلفکان اال ، واالذن بالقتل لیس منها، الشرع
 . » باعتباره قتال عمداً 
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۱۲۶ 

حرمـت تکلیفـی قتـل انسـان ، برای عدم جواز این رفتار و مخالفت با قـانونی شـدن آن
کـه در نظـام کیفـری مـا چگـونگِی این نکتـه نیـز گفتنـی اسـت. باشدمحقون الدم می

دیه یا تعزیر مستلزم بررسـی ادلـه فقهـی ، اعم از قصاص، هاواکنش کیفری با اتانازیست
 . دباشآن می

 نامهکتاب
یمه و العقوبه فی الفقه االسالمی، محمد، ابوزهره .۱  . بی تا، دارالفکر العربی، الجر
معاونـت امـور فرهنگـی و حقـوق و ، حسن میانداری ،ترجمه، معضالت اخالق پزشکی ،کمپبل، ستیرا .۲

 . ۱۳۷۲، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مجلس
مجمع علمی ، مسائل اخالقی و حقوقی در قتل ترحم آمیز، درضامحم، الهی منشی، شهریار، اسالمی تبار .۳

 . ۱۳۸۶، و فرهنگی مجد
ــی .۴ ــراهیم، امین ــا ،اب ــازی ی ــرگ از یوتن ــرحم م ــاالت اخــالق پزشــکی، روی ت ــه مق ــدپنجم، مجموع ، جل

 . ۱۳۷۳، مرکزتحقیقات و مطالعات اخالق پزشکی
 . ۱۳۸۰پاییز ، ۱۷۴ ۀر ، شماکانون وکال، قتل از روی ترحم، اوتانازیا، لیال، انتظاری .۵
، جلـد چهـارم، محمـود عباسـی ،ترجمـه، مجموعه مقـاالت حقـوق پزشـکی، مجوز قتل ،برایان، ایدس .۶

 . ۱۳۷۷، انتشارات حقوقی
، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسـالمی، مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم ،اسماعیل، آقابابائی بنی .۷

۱۳۹۱ . 
، محمـود عباسـی، ، ترجمـهمسئولیت پزشکی درآیین اسـالمحقوق و  ،قیس بن محمـد، آل شیخ مبارک .۸

 . ۱۳۷۷، انتشارات حقوقی
، فرهنگـی حقـوقی سـینا ۀسسـؤ ، مقتل ترحم آمیز از منظر اخالق ادیان و حقـوق کیفـری ،مسعود، بسامی .۹

۱۳۸۸ . 
مرکز تحقیقـات ، جلد پنجم، مجموعه مقاالت اخالق پزشکی، اتانازی از دیدگاه اسالم ،ابراهیم، تبرکی .۱۰

 . ۱۳۷۳، و مطالعات اخالق پزشکی
هـای فقـه وحقـوق پـژوهش، بررسی فقهی و حقوقی اتانـازی ،فاطمه، جبارزاده، محمد، جعفری هرندی .۱۱

 . ۱۳۹۱بهار ، ۲۷ ۀ، شمار اسالمی
 .  ۱۴۰۹، دار الزهراء، الجزء الثامن، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،حسن، جعفر بن حلی .۱۲
انتشـارات ، یشی قتل ترحم آمیز (اتانازی) از منظر فقه اسالمی و حقوق موضوعهبازاند ،کاظم، خسروی .۱۳

 . ۱۳۹۷، دانشگاه علوم اسالمی رضوی
سسه فرهنگی ؤ ، ممحمود عباسی و بهرام مشایخی ،ترجمه، حقوق اخالق و پزشکی ،اسکیج، جی. دی .۱۴

 . ۱۳۷۳، و انتشاراتی پایا
سسـه فرهنگـی انتشـاراتی ؤ ، مزات آن در اسـالمبررسی و تحلیل قتل عمـد و مجـا ،حجت الله، ذاکری .۱۵

 . ۱۳۷۷، بهشت اندیشه
 . ۱۳۸۲، انتشارات حقوقی، ترجمه محمود عباسی، مجوز قتل در قتل ترحم آمیز ،جیمز، راشل .۱۶
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۱۲۷

ترجمـه نسـرین ، سـراب آسـودگی در غـرب، دونـا، ام کور، کلیت، ام نیب، چارلز، اکور، دوی، ریس .۱۷
 . ۱۳۸۴، انتشارات ارسطو، حجت زاده

ایرانـی اخـالق و  ۀ، مجلـ۱۳۹۰قانون مجازات اسالمی  ۀتحلیل حقوقی اتانازی در الیح ،انیسه، سلیمی .۱۸
 . ۱۳۹۲مهر ، ۴شماره ، ششم ۀ، دور تاریخ پزشکی

یه ،سیدنی الن، شولتس، دوآن، شولتس .۱۹ ، نشـر همـا، ترجمـه یحیـی سـیدمحمدی، های شخصـیتنظر
۱۳۷۷ . 

 . ۱۳۴۱، نشریات فرید، قواعد فقه ،محمود، شهابی .۲۰
 . ۱۳۸۲، انتشارات طرح نو، حقوق جزای عمومی ،پرویز، صانعی .۲۱
مدرسـه ، الجـزء الخـامس عشـر، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسـالم ،زین الدین بن علی، عاملی .۲۲

 . ۱۴۱۹، المعارف االسالمیه
انتشارات امـام ، احکام پزشکی مطابق با فتوای آیت الله مکارم شیرازی ،ابوالقاسم، علیان نژادی دامغانی .۲۳

 . ۱۳۸۷، علی بن ابی طالب
یع الجنائی االسالمی مقارنًا بالقانون الوضـعی ،عبدالقادر، عوده .۲۴ ، الرسـاله ةسسـؤ ، مالجزءالثـانی، التشر

۱۴۱۳ . 
 . ۱۳۸۱، پژوهشکده فرهنگ و معارف، اوتانازی مرگ آسان و راحت ،خدابخش، کرمی .۲۵
یعه فی شرح تحر تفصیل ،محمدفاضـل، لنکرانی .۲۶ ، طهـاراأل ةئمـاألمرکـز فقـه ، الوسیله (قصـاص)یرالشر

۱۴۲۷  . 
مرکـز مطالعـات و ، جلـد اول، فرامرز چمنی ،ترجمه، مل در اخالق پزشکیأمداخله و ت ،رونالد، مانسن .۲۷

 . ۱۳۷۴، تحقیقات اخالق پزشکی
انتشارات ، محمود عباسی ،ترجمه، قتل ترحم آمیز و انتقال از زندگی به مرگ ،دانیل، ویکلر، دیوید، مایو .۲۸

 . ۱۳۸۲، حقوقی
 ۀ، فصـلناماخـالق و فقـه اسـالمی ۀخودکشی از منظر حکمت علمی فلسف ،سیدمصـطفی، محقق داماد .۲۹

 . سال دوم، چهارم ۀ، شمار اخالق پزشکی
 . ۱۳۸۶، نشر هستی نما، حق مرگ در حقوق کیفری ،مسعود، مظاهری تهرانی .۳۰
سسـه ؤ ، مالمجلـد ثالـث عشـر، رشاد االذهانمجمع الفائده و البرهان فی شرح ا ،احمد، اردبیلیمقدس  .۳۱

 . ۱۴۱۶، النشر االسالمی
 . ۱۳۹۹، دارالکتب االسالمیه، الجزء الثانی و االربعون، جواهرالکالم ،محمدحسن، نجفی .۳۲
کتاب فروشی ، های حقوقی اسالم فرانسه انگلیس روسیهزمینه حقوق تطبیقی در نظام ،حسین، نجومیان .۳۳

 . ۱۳۴۸، جعفری
مرکـز مطالعـات و ، جلـد پـنجم، مجموعه مقـاالت اخـالق پزشـکی، اتانازی ،جواد، یزاده منشوهاب .۳۴

 . ۱۳۷۳، تحقیقات اخالقی پزشکی




