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  وربي من لي غيرك.....الهي 

  خدايا اگر چشمانم نمي خواهند تورا ببينند ، نمي خواهم باشند.

  اگر پشت ميز و نيمكت سر به راه شدن ، نشستم و سر به راه نشدم، نبودنم بهتر است. 

  خداوندا اگر جايي كه تو هستي نمي خواهم باشم ، به جرم بي لياقتي مجازاتم كن،

  .اگر خواستم بمانم ، درست بمانم ، درست باشم..ولي به من بياموز ، كه 
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 »التقتلوا انفسكم ان اهللا كان بكم رحيما«
  » نفس هاي خود را مكشيد زيرا خداوند به شما رحيم است «

  

  مقدمه 

 »برسي مرگ شيرين يا اتانازي در قوانين كيفري ملي  «بيان مسئله ) 
مرگ شيرين يا اتانازي  (مرگ از روي ترحم ) مسئله اي است كه از مدت ها پيش مورد توجه       

قرار گرفته و امروزه هم در برخي كشورها توجه زيادي به آن مي شود . اين نوع از مرگ بيشـتر در  
بحث پزشكي مطرح مي گردد و كساني كه در معرض اين نوع از مرگ (يا قتل ) قرار دارند بيشـتر  

اران العالج يا افرادي هستند كه از يك بيماري شديد روحي ( افسـردگي حـاد ، آلزايمـر و ... )    بيم
رنج مي برند و ممكن است كه با رضايت خود از افرادي مثل پزشكان معالج يا پرسـتاران يـا افـراد    

  خانواده خود و... بخواهند كه به آنها در مردن كمك و ياري كنند . 

ث در مورد اصول اخالقي و قانوني بودن مرگ شيرين ( داوطلبانه ) يا اتانـازي  اين مسئله و بح      
بيشتر در نيمه آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم مطرح گرديد . بسيار قبل از آن رومي ها 
و يونانيان باستان اعتقاد داشتند كه نبايد به هر قيمت زنـدگي را حفـظ كـرد ، و براسـاس همـين      

به خودكشي افرادي كه اميدي به بهبودي آنان وجود نداشت نرمش نشان مي دادنـد  اعتقاد نسبت 
.ولي تنها در صد سال اخير توجه جدي به موضوع مرگ شيرين يا اتانازي شـده اسـت و برخـي در    
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براي مثال ، سالهاست كه در كشور سوئيس مسـاله كمـك   صدد آن هستند كه آن را قانوني كنند ،
خاص شكل قانوني به خود گرفته است ، اما هنوز بسياري از جوامـع بـا   به خود كشي تحت شرايط 

اين مسئله مخالف هستند و آن را خالف اصول اخالقي و قانوني مي دانند از جمله كشور خـود مـا   
 ايران كه اين نوع از مرگ ( قتل ) را برخالف شرع و قانون و اخالق مي داند و به طور جدي با ايـن 

مـرگ شـيرين يـا    و آن را از نوع قتل عمد و مستحق قصـاص مـي دانـد .     مسئله برخورد مي كند
اتانازي از منظر دين ما اسالم اخالقي نيست چون مرگ همه انسانها به دست خداوند است و اوست 
كه مارا آفريده و همه چيز ما به دست اوست ، و اين مسئله ( مرگ شـرين يـا اتانـازي ) يـك نـوع      

  )1(ي از دستورات اوست . دخالت در كار خداوند و تعد

در اين پژوهش به حول و قوه الهي انشاء اله قصد داريم بررسي كنيم مسئله مرگ شـيرين يـا         
اتانازي ( قتل از روي ترحم ) را از ديدگاههاي جوامع مختلـف  بـه خصـوص ديـن مبـين اسـالم و       
كشور عزيزمان ايران اسالمي  اميد است كه اين پژوهش ناچيز كاري  باشد در جهت رضاي خداوند 

  مورد توجه استاد گرامي و بقيه دوستان عزيز . انشاءاله متعال و 
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مباني حقوق ( دانشگاه اتانازي يا مرگ از روي ترحم از منظر ديني ، سيد علي پورجواهري ، نشريه فقه و اصول ،فقه و  -1
   14/9/91يخ مراجعه ، سايت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي .، تار 3،پيش شماره  1384آزاد بابل ) ، نابستان 

  

  :اصلي پرسش هاي
 آيا مرگ شيرين يا اتانازي يا قتل از روي ترحم اخالقي است ؟ -1

آيا اين نوع از قتل ( قتل از روي ترخم يا اتانازي ) در قوانين كيفري ما جرم انگاري شده   -2
 است ؟ 

 ديدگاه دين اسالم در مورد مرگ شيرين يا اتانازي يا قتل از روي ترحم  چيست ؟  -3

  
در طول پژوهش فرضيه هايي در پاسخ به اين سواالت مطرح مي كنيم و شروع به بررسي 

  . نماييمآنها مي 
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  فرضيات 

   فرضيه اول :

به نظر اينجانب  دليل اينكه اين نوع از قتل نمي تواند موافق و سازگار با اخالق و فانون باشد       
به اين دليل است كه جان هر انساني بسيار ارزشمند است و همچنين انسان اشرف مخلوقـات مـي   
 باشد خداوند به انسان عقل و شعور تصميم گيري داده است اما اين عقل و شعور و اختيـار داشـتن  
به اين معني نيست كه مرگ هر انساني هم دست خودش يا شخص ديگري مي باشد همانطور كـه  
در قرآن آمده است كشتن يك انسان همانند كشتن تمام بشريت مي باشـد و اخالقـي نيسـت كـه     
انسان از روي ترحم حال اين ترحم مي خواهد به هر درجه و تحت هـر فشـاري باشـد ، انسـاني را     

انسان هم اخالقي نيست كه از انسـان ديگـري بخواهـد كـه زنـدگي او را پايـان        بكشد و براي خود
بخشد در حالي كه به وجود آمدن اين زندگي دست خود او نبوده است كه پايانش دست او باشـد .  
اين موارد نه تنها در آيات و رويات دين ما آمده بلكـه بـا روح خـود انسـان هـم سـازگاري نـدارد .        

هيچ كس جز به فرمان خداوند نخواهد « وره آل عمران خداوند مي فرمايد: س 145چنانچه در آيه 
  ». مرد كه اجل و زمان مرگ هر كس در لوح قضاي الهي ثبت شده است

  

  

  

  فرضيه دوم :
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اين نوع از مرگ يا اتانازي  يا قتل افراد از روي ترحم  در قـوانين كيفـري ملـي مـا بـه طـور              
در مورد اين حالت ، يعني الً معموجداگانه و خاص مورد جرم انگاري قرار نگرفته است اما قانونگذار 

ي كـه  قطع درمان به واسطة ترك فعل ، يعني پزشك ، بيمار را به حال خـود واگـذارد و از اقـدامات   
براي زنده نگه داشتن او الزم است خودداري كند ،لذا مرتكب تـرك فعلـي گرديـده اسـت كـه بـه       

و  قـانون مجـازات اسـالمي     206واسطة آن از بيمار سلب حيات شده است ولي با توجه بـه مـاده   
بندهاي سه گانة آن در مي يابيم كه در سه بند اين ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادي قتل عمد 

 206عرفي گرديده است نه ترك فعل پس در اين حالت نمي توان عمل پزشك را منطبق با مادة م
قانون مجازات اسالمي دانست البته خودداري از مراقبت و مداواي بيمار توسط پزشك و پرستار بـه  
قصد سلب حيات جزء وظايف آن مي باشد و مي تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدي قرار دهد 

ما از آنجا كه آراي دادگاه بايد مستند به حكم قانون باشد و اصل تفسير مضيق قوانين كيفـري و  . ا
بر فعل مثبت مادي مانع از شناختن ترك فعل به عنـوان   206تفسير به نفع متهم و نيز تأكيدماده 

قـانون  ه مـاده واحـد   2البته مي توان عمل پزشك را منطبق با بند مي شود .  مدركن مادي قتل ع
مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني دانست كه مقرر ميدارد : (( هرگـاه  
كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف هستند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معـرض  
خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام الزم و كمك به آنها خودداري كنند به حـبس تعزيـري   

قانون مجـازات اسـالمي    612ز شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد )). و در نهايت طبق ماده ا
هر كس مرتكب قتل عمد شود وشاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشـد  
ويا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقـدام وي موجـب اخـالل در نظـم و صـيانت و امنيـت       

تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تـا ده سـال محكـوم    جامعه ويا بيم 
 .مي نمايد

همچنين ممكن است بتوان در مواردي كه مرگ شيرين يا قتل از روي ترحم با فعـل مثبـت         
 268قانون مجازات اسـالمي و يـا در برخـي مـوارد بـه مـاده        206مادي انجام گرفته باشد به ماده 

 ن استناد كرد همان قانو
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  :فرضيه سوم 

ها خداوند با رحمت خـود   در دين اسالم اعتقاد بر اين است كه هنگام بروز مصايب و گرفتاري      
كند لذا هرگونه آتانازي و خودكشي مردود است لذا در آيات متعددي چون  ما را به صبر دعوت مي

كـه   سوره نساء و روايات به اين امر مهم اشاره شده 29سوره انعام و  151سوره مائده و آيه  33آيه 
د و شناسـ  را براي انسان به رسـميت نمـي  توان نتيجه گرفت كه اسالم حق مرگ  از مجموع آنها مي

توانـد  داند تا ب داند و انسان را مالك حيات خويش نمي حيات را به عنوان امانتي در دست انسان مي
نخواهد  هيت قتل و حرمت عملو رضايت مقتول و انگيزه قاتل هيچ تأثيري در ما آن را ساقط كند.

البته از ديدگاه اسالم ، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به  شت .دا
وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است . اين 

الم قابل قبول نيست . استدالل كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اس
در اسالم شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقـاد  

حقيقتـاً  . دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفـس باشـد  
است كه در بحث هاي بعدي بيشتر  قضاوت درستىِ اخالقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسيار سخت

  به آن مي پردازيم .

  

  

  

  روش تحقيق :
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براي انجام اين پژوهش  از روش كتابخانه اي و مطالعه مجلالت و مقاالت نوشته شده در مورد       
موضوع بحث به خصوص مقاالت اينترنتي استفاده شده است كه در صفحات مربوطه منابع آن ذكر 

  مي گردد . 

 

  پيشينه تحقيق : 
منـابع اينترنتـي    مجـالت و  ،مقـالت  كتب ، با توجه به بررسي هايي كه اينجانب با مراجعه به       

مقاالت چندي در مورد مرگ شيرين يا اتانازي ( قتل از روي تـرحم ) نوشـته شـده    كتب و نمودم 
يز ، نوشته شـهريار  كتاب ، مسائل اخالقي و حقوقي قتل ترحم آماست كه از آن جمله مي توان به 

، و همچنين مقاله ي  1386اسالمي تبار و محمدرضا الهي منش ، تهران انتشارات مجد ،چاپ اول 
مرگ مغزي (اتانازي غيرفعال غيرداوطلبانـه) و  نوشته شده توسط دكتر عادل ساريخاني با عنوان ( 

مشاهده كردم ، و همچنين در سايت انجمن علمي و پژوهشي فقه قضايي  )آثار فقهي و حقوقي آن
  مقاالت بسياري كه ذكر آنها در اين قسمت مقدور نمي باشد . 

  

  

  

  اهداف و انگيزه :
اين پژوهش براي انجام تحقيق درس سمينار جزايي  انجام مي گيرد و همچنين هـدف از آن        

ررسـي آن از  بررسي مرگ شيرين و يا اتانازي ( قتل از روي تـرحم )  در قـوانين كيفـري ملـي و ب    
براي روشن شدن ابعاد آن مي باشـد  و اميـد آن   به خصوص دين مبين اسالم ديدگاههاي مختلف 

دارم كه اين پژوهش ناچيز كاري مفيد باشد در عرضه علمي به خصوص حقوق جزا و جرم شناسي 
  كشور عزيزمان ايزان . 
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  موانع و مشكالت :
  آمد كه به شرح ذيل ذكر مي گردد:در انجام اين پژوهش موانع و مشكالتي پيش 

كردن منابع به صورت كتاب كه در مورد مرگ شيرين يا اتانازي بـه طـور   محدوديت پيدا   -1
 خاص به نگارش درآمده باشد .

عدم بررسي اين موضوع در بين كتابها و مقاالت و مجالت حقـوقي بـه طـور گسـترده در       -2
قوانين ما موجود نيست و احتماال به  كشور ما ، به علت اينكه اين موضوع به طور خاص در

 اين دليل به آن نمي پردازند كه بحث بسيار جنجال برانگيزي مي باشد .
اشاره نكردن به منابع به صورت دقيق در مقاالت اينترنتي و فضاي مجـازي كـه مـا را در      -3

 بهره گيري از آنها دچار مشكل مي كند . 
گر به اين دليل كه : اوال خود اينجانب قـدرت  محدوديت در استفاده از منابع كشورهاي دي  -4

ترجمه نداشتم . دوما : به اين دليل كه  روي اين موضوع كمتر كار شده اسـت بـه راحتـي    
نمي توان به منابع كشـورهاي ديگـر كـه در خصـوص ايـن موضـوع ترجمـه شـده باشـند          

 دسترسي پيدا كرد 
 يـر دهـم امـا چـون موضـوع از     در آغاز به دليل محدويت منابع قصد داشتم موضـوع را تغي 

مباحثي است كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته و تقريبا بكر مـي باشـد بـا كمـك خداونـد      
  .قرار گيرد.  حقوقيدوستان  متعال شروع كرده و انجام دادم كه اميد وارم مورد توجه
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 ساماندهي تحقيق

  ( چگونگي دسته بندي مطالب ) :معرفي فهرست مطالب الف ) 
مطالب اين پژوهش به سه قسمت عمده تقسيم گرديده است ، مقدمه كه پايه كار را تشـكيل        

هاي اصلي ، فرضيات ، روش تحقيق ، اهداف و  مي دهد و خود شامل اجزايي مي شود مانند سوال
انگيزه ، موانع و مشكالت و ... مي شود و قسمت بعدي كليات  مي باشد كه كليات هم خود به سـه  

ت  تقسيم گرديده است : مفاهيم ( ادبي و اصطالحي ) ، مباني نظري و پيشينه مرگ شـيرين  قسم
و شـامل تعريـف ،   يا اتانازي مي شود و باالخره قسمت سوم كه تحليل ماهوي پژوهش مـي باشـد   

  بيان ديدگاهها و ... مي شود .

  :ايي دسته بندي مطالب )ب)  دليل اين دسته بندي ( چر
در اين پژوهش به اين دليل  مطالب به اين شكل دسته بندي گرديده است كـه اوال : جريـان         

محقق در طول انجـام دچـار سـردر    انجام گرفتن پژوهش به شكل اصولي و منطقي به پيش برود و 
گمي نشود . دوما كسي كه قصد مطالعه اين پژوهش را دارد به راحتي بتواند با موضـوع پـژوهش (   

شيرين يا اتانازي { قتل از روي تـرحم } ) آشـنايي پيـدا كنـد و و بتوانـد در پايـان       بررسي مرگ 
  مطالعه اين پژوهش به نتيجه مورد نظر برسد ، و همچنين او هم دچار سردرگمي نشود . 
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  كليات  فصل اول )

مرگ شيرين يا اتانازي ( قتل از  مفاهيم  {ادبيات تحقيق  مبحث اول )
  روي ترحم ) }  

  : الف )  مفهوم ادبي  مرگ شيرين يا اتانازي  
در فرهنگ فارسي از اتانازي يا مرگ شيرين سخني به ميـان نيامـده اسـت ولـي در فرهنـگ            

انـد   انگليسي به فارسي به معاني مرگ آسان، مرگ يا قتل كساني كه دچار مرض سـخت و العـالج  
اكنون به معناي بيمار )2(هاي فارسي  واژه اوتانازي در نوشته . براي تخفيف درد آنها بكار رفته است

كشي طبي يا سريع در مرگ محتضر و در مواردي هم به معناي مرگ آرام و آسـان بـه كـار بـرده     
، شود به هر حال اتانازي به معني مرگ شيرين، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشي از ترحم  مي

 )واژه آتانازي كه ريشه آن از اصطالح يونانيو همچنين . گيرد ...مورد استفاده قرار ميمرگ سفيد و
Euthanasia  ) به معناي خوب و راحت و   thanasia    به معناي مرگ گرفته شـده اسـت و در

باشد آتانازي يك اصطالح عمومي است  معناي تحت الفظي به معناي مرگ خوب يا مرگ راحت مي
توان از آن استنباط نمود، از نظر لغـوي ايـن    لفي را ميكه بر اساس زمينه مورد استفاده معاني مخت

گيرد كه كمترين ميـزان رنـج و    اي صورت مي واژه بيانگر عملي است كه در آن مرگ بيمار به شيوه
  )3(.عذاب را برايش به همراه داشته باشد 
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 1349 –مؤسسه لغت نامه دهخدا  –فرهنگ لغت دهخدا  –دهخدا علي اكبر  -2
 14/9/9تاريخ مراجعه ،مقاله اي در خصوص تعريف اتانازي ، گردآوري فاتح حسيني  ، بخش حقوقي تبيان .استفاده از  -3

 ب) مفهوم اصطالحي يا تخصصي مرگ شيرين يا اتانازي :

بـه معنـاي خـوب و     Eu واژه اتانازي كه ريشه آن از اصطالح يونـاني همانطور كه گفته شد       
مرگ گرفته شده مرگ خوب يا مرگ راحت معني مي شـود و  به معناي  thanatous   راحت و

اما مفهوم آن پايان دادن ارادي به حيات بيمار غيرقابل درمان توسط پزشك يا اعضاي گروه درماني 
 خـود از  Thanasia واژه واسـت كـه بنـابر رضـايت بيمـار يـا نزديكـان او صـورت مـي پـذيرد          

«Thanatos» - مي گويند اين واژه براي اولين  .گرفته شده است –  كه الهه مرگ در يونان بوده
مـرگ بـدون    كه)4(در كتاب ارغنون نو 1620فيلسوف انگليسي در سال بيكن بار توسط فرانسيس 

اتانازي اصـطالحي عمـومي اسـت كـه بالفعـل       )5(. رنج را تبليغ مي كرد ، وارد فرهنگ پزشكي شد
ز تعدادي ا .شود از آن استنباط كرد مياي كه از آن استفاده  توان تعابير مختلفي بر اساس زمينه مي

 را ذكـر كنند.  تر شدن زمينه موضوع و تشخيص انواع اتانازي كمك مي كه به دقيقاين اصطالحات، 
انـد.   طالحات مربوط به ايـن واژه را تعريـف كـرده   اما منابع گوناگون هريك به طريقي اصمي كنيم 

 :برخي از اين اصطالحات عبارتند از

 ال اتانازي فع  -1
  (Passive) اتانازي غيرفعال -2
 اتانازي داوطلبانه  -3
   (non Voluntary )   اتانازي غيرداوطلبانه -4
 ) involuntary ( اتانازي اجباري -5
 )physician assisted suicide  ( خودكشي بـا هـمكاري پـزشك -6

اين تقسيم بندي  و انواع اتانازي يا مرگ شيرين در جاي خود به طور مفصل توضيح داده خواهنـد  
 شد.  
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 ١٣٧٧-چاپ نهم  -نشر گنج دانش -ترمينولوژی حقوق -محمد جعفر -جعفری لنگرودی -4
بررسي علل و انگيزه خودكشي در ايران و  كتاب نبايد بميري ،نازخند صبحي و دكتر شاهين عبدوي نژاد مير كوهي ، -5

  از سايت همشهري ،گردآوري دكتر علي پورمحمدي .،. و  مفاهيم اتانازي  197جهان ، ،ص 

مباني نظري يا تئوريك مرگ شيرين يا اتانازي ( قتل از  مبحث دوم  )
  :روي ترحم ) 

  چرا مرگ شيرين يا اتانازي اخالقي و قانوني نيست ؟) الف 

حث در مورد اصول اخالقي و قانوني بودن مرگ داوطلبانه (اتانازي) بيشتر در نيمه آخر قرن ب       
بيستم و اوايل قرن بيست و يكم مطرح شد. بسيار قبل تر از آن رومي ها و يونانيان باستان اعتقـاد  
داشتند كه نبايد به هر قيمت زندگي را حفظ كرد و براساس همين اعتقـاد نسـبت بـه خودكشـي     

 ...ادي كـــه اميـــدي بـــه درمـــان آنـــان وجـــود نداشـــت نـــرمش نشـــان مـــي دادنـــد  افـــر
توماس مور، فيلسوف انگليسي قرن شانزدهم در تعريف جامعه آرماني مي گويد جامعـه اي آرمـاني   
 است كه مرگ افرادي كه رنجي طاقت فرسا از بيماري العالج را تحمل مي كننـد را فـراهم سـازد   

تانازي احترام به تقاضا، استقالل فردي و انتخاب افراد تا وقتي كه مساله مهم در مباحثات اخالقي ا
ارتبـاطي مسـتقيم بـا دارا     ياين حرمت بخش .اين انتخاب ضرري براي ديگران نداشته باشد، است

مردم در مـورد مهـم تـرين تصـميم زنـدگي شـان يعنـي         .بودن صالحيت و توان فكري افراد دارد
بايد طبق اعتقادات و تفكرات خاص خود تصـميم بگيرنـد. در    تصميم در مورد قطع يا ادامه حيات

بحث درباره استقالل يا تصميم فردي طرفداران اتانازي عقيده دارند از آنجـا كـه مـرگ، بخشـي از     
پروسه حيات است فرد خودآگاهانه مسووليت ادامـه و يـا زمـان خاتمـه آن را بايـد انتخـاب كنـد.        

نه فكر مي كنند تنها نگران درد غيرقابل تحمـل يـا تـرس از    بسياري از افرادي كه به مرگ داوطلبا
مراحل آخر زندگي نيستند. آنان به عزت نفسي مي انديشند كه در تمام طول حيات با آنـان بـوده   
است و مي خواهند تا آخرين دم آن را حفظ كنند. مداخله ابزارهاي پيشـرفته بـراي ادامـه حيـات     

ه باعث ادامه زندگي مي شود كه بـا از دسـت دادن تـوان    گرچه دلگرم كننده و اميدبخش است، گا
فيزيكي و هوش و آگاهي بيمار غيرانساني است. براي اين سوال كه چه موقع افراد بـه ايـن مرحلـه    
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مي رسند، هيچ پاسخ روشني وجود ندارد. مخالفين مرگ داوطلبانه گـروه هـاي مختلفـي هسـتند.     
قانوني كردن اتانازي دارند و اصل مسـاله را بـه نـوعي     برخي از آنها اعتقاد به بررسي بيشتر شرايط

برخي ديگر كه بيشتر دولت هاي مذهبي از اين دسـته هسـتند طـرح مسـاله را از      .قبول كرده اند
  ..نظر مذهبي و اخالقي غيرقابل قبول مي دانند

چرا در سال هاي اخير موضوع مرگ شيرين يا اتانازي به طورجدي مورد  ب) 
  گرفته و برخي از جوامع در صدد قانوني كردن آن مي باشند؟توجه قرار 

طبعـا  و  ي كه در همه سطوح زنـدگي صـورت گرفتـه    يبا صنعتي شدن جوامع و پيشرفت ها       
همزمان با اين تحوالت مشكالتي هم با توجه به مقتضاي زمان در سطح جوامع مختلف بـه وجـود   
آمده كه براي مثال  مي توان از كمرنگ شدن روابط خانوادگي و مشـكالت ناشـي از آن ، بيمـاري    

مكـن  هاي العالج و افسردگي هاي حاد رواني و غيره ياد كرد كه انسانها را به انجام كارهايي كـه م 
، از جمله اين كارها مي توان اتانازي يا قتل از روي است در شان يك انسان واقعي نباشد وادار كند 

ترحم را ذكر كرد كه ظاهر اين كار ممكن است رهايي دادن يك انسان از شرايط و زندگي سـختي  
ت و نـه بـا   باشد كه از آن رنج مي برد اما باطن امر كاري است كه نه با اصول اخالقـي سـازگار اسـ   

با پيشرفت هـاي اخيـر دانـش پزشـكي و تكنولـوژي،       همچنين وقانون و اعتقادات اديان مختلف . 
اين دستاوردها در كشور ما نيـز تـاثيرات   .  مفهوم مرگ و مردن در فرهنگ غربي تغيير يافته است

 .تخاص خود را داشته است؛ به گونه اي كه مفهوم مرگ نيـز بـا ايـن تحـوالت تغييـر يافتـه اسـ       
بسياري از بيماري ها كه قبال كشنده بودند در حال حاضر قابل درمان يا كنتـرل شـده انـد؛ ماننـد     

انسـان هـا اكنـون بـه نـدرت بـا ايـن          .كوني، فلج اطفال، آنفلوآنزا و سرخآبله، سل، ماالريا، پنوم
يافتـه؛ مـثال   سال اخير به طور اساسـي تغييـر    100بيماري ها مي ميرند. كيفيت سازندگي نيز در 

 .مصرف گوشت و چربي هـاي حيـواني در رژيـم هـاي غـذايي جديـد افـزايش پيـدا كـرده اسـت          
اين موارد با تغيير در شكل مرگ همراه بوده است. انسان ها اكنون با بيماري هاي قلبي، سـرطان،  

نج ايدز و ديابت مواجه هستند كه نتيجه تغيير در روش زندگي است. در اين بيماري هاي جديد، ر
و عذاب بيمار طوالني تر و درمان آن نيز دردناك تر و پرهزينه تر است. عالوه بر اين، چـون مـدت   
زندگي طوالني تر شده، بيماري هاي وابسته به سن (مخصوصا در سنين پيري) به طور فزاينده اي 

 .مي برند افزايش يافته است. بسياري از مردم اكنون از مشكالتي مانند دمانس پيري و آلزايمر رنج
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 رگ نيز فرق كرده است. شايد بتـوان در حالي كه مفهوم مرگ و زمان آن تغيير كرده، روش هاي م
مردم معموال در خانه هايشان بعـد از   .بود» درون خانوادگي«گفت در طول تاريخ، مرگ موضوعي 

فزاينـده اي   مبارزه اي كوتاه با يك بيماري به دنبال وقوع حادثه اي مي مردند اما امروزه بـه طـور  
مرگ در يك مؤسسه مانند خانه سالمندان يا بيمارستان بعد از آنكه انواع تكنولوژي ها روي بيمـار  
به كار برده مي شود تا حيات او طوالني تر شود رخ مي دهد. البته اغلب اين تكنولـوژي هـا كـامال    

  ، زندگي كنندمؤثرند و انسان ها مي توانند براي ماه ها يا سال ها با وجود يك بيماري

بي شك مطرح شدن چنين مسائلي جوامع مختلف را بر آن داشته تا به اين موضوع بـه طـور         
جدي توجه كنند و حتي بسياري از جوامع به خصوص در غرب در صـدد آن هسـتند كـه مسـئله     

  را به صورت قانون در بياورند .كه در جاي خود به آنها اشاره مي شود .  مرگ شيرين يا اتانازي

  

  

  )پيشينه مرگ شيرين يا اتانازي ( قتل از روي ترحم  )مبحث سوم 

  الف ) سير تاريخي و اجتماعي مرگ شيرين يا اتانازي :

كـرد مطـرح   اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن كه مرگ بدون رنج را تبليـغ مـي         
ـ  شده است . ه يهوديان به استناد آموزه هاي كتاب تورات به ويژه فرمان ششم از فرمان هـاي ده گان

كه اتانازي به معناي اقدام ارادي فرد به مـرگ بـا اسـتفاده از    بودند  بر اين باور» قتل ممكن«يعني 
ي قتل نفس به شـمار  دارو يا موارد ديگر با هر نيتي و در هر شرايطي نادرست و ممنوع است و نوع

. در قرون وسطي قـانون ضـمن   بودخودكشي مورد نكوهش قرار گرفته .در آيين مسيح هم  مي آيد
 نـد اينكه از دفن افرادي كه مرتكب خودكشي مي شـدند در قبرسـتان عمـومي ممانعـت مـي كرد     

را  بشـر  زنـدگي و حيـات   از همان ابتدا دين اسالم هم  .  ندهمچنين اموال آنها را توقيف مي كرد.
و به تبع آن اشاره قرار گرفته است.  بارها در آيات مختلف قرآن مورد اين موضوع و دانسته  مقدس

در كشور ما نيز تا به حال در هيچ دوره اي اين نوع از مرگ و قتل مورد پذيرش قرار نگرفته اسـت  
يوناني ((اوتاناتوس )) گرفته چنانكه محققان نگاشته اند ريشه واژگاني اصطالح ((اتانازي )) از كلمه 



 
 

شده در پايگاه حقوقي، حق گسترمنتشر   

21

آن بـه   شده كه مركب از دو جزء به معناي مرگ خوب ياخوب مردن است و قديمي تـرين كـاربرد  
اشـاره كـرده البتـه نـزد      مي رسد ودر يونان و روم باستان ديوژن به آنمضامين ((سوگند بقراط )) 

همه مـوارد لزومـي نـدارد و     رواقيان و اپيكوريان نيز اين عقيده يافت شده است كه حفظ حيات در
اگر ضرورتي پيش مي آمد در بعضي موارد كه هيچگونه معالجه اي پاسخگو نيست مي تـوان از آن  
صرفنظر كرد . يوزفوس در قرن نخست ميالدي و آگوستين در قرن پنجم مـيالدي در آثارشـان در   

مشـهورش بـه   در كتاب توماس مور  مساله نيز اشاره كرده اند . ضمن بحث درباره خودكشي به اين
در آمريكـا و  اشاره اي به جـواز مـرگ بـراي رهـايي از درد ورنـج كـرده اسـت .         نام ((آرمانشهر ))

كشورهاي غربي نيز در طول سده هاي گذشته با اين پديده به طور معمول مخالفت مي شد اما بـه  
  )6(يدا كرده است . ي پنظر مي رسد امروزه در اين كشورها اتانازي يا مرگ شيرين طرفداران مصرّ
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 –سال هفتم  – 1955شماره  –گزارشي از ((اتانازيا )) مرگ خود خواسته در چند كشور جهان روزنامه ايران     ‐  -6
 ) 13/9/91، تاريخ مشاهده و  روي سايت مشاهده كردماينترنت  ( البته اين جانب در . 1380آبان  13يكشنبه 

  

  يا اتانازي در جوامع مختلف :ب ) سير تقنيني مرگ شيرين 

طبق ((قانون ضد اتانازي )) چنين اقدامي ممنوع بود اما بعد از جنگ  1828در آمريكا تا سال       
در انگلـيس ودر   1935((قانون حمايت از اتانازي )) به تصويب رسيد و از سـال   1930داخلي ودر 

قـانون تجـويز    1937ت . هر چنـد در  در آمريكا (( انجمنهاي ضد اتانازي )) شكل گرف 1938سال 
نگليس به تصويب نرسيد ولي در عمل تحت عناويني مثل ((بهبود نژاد )) يادر اريكا و اتانازي در آم

 موارد خاصي مثل (( معلوالن ذهني )) به كمك پزشك و بارضايت والدين انجام مي گرفت . نوشته
وجود داشت و زندانيان بيمـار العـالج رادر   مركز قتل ترحمي  6اند كه در دوران نازي ها در آلمان 

نـوع خاصـي از ((اتانـازي انفعـالي و      1960در حدود سـال   .ي اردوگاههاي جنگي مي كشتند بعض
داوطلبانه )) براي كاهش درد ورنج و از روي ترحم مورد تاييد كليساي كاتوليك و بعضي روحانيان 

ضي ايالتهاي كشور آمريكا مثل ميشـيگان  مثل جوزف فلچر قرارگرفت و از دهه شصت به بعد در بع
، كاليفرنيا و اورگن تصويب شد . كمك به مرگي كه براي حفظ شان و كرامت انسان باشد در مورد 

 1997ايز شناخته شد و ديوانعـالي امريكـا در سـال    جالعالج و دم مرگ توسط پزشكان ،  بيماران
س و استراليا نيز با شرايطي اقدام پزشكان بطور رسمي آن را تصويب كرد . در هلند ، بلژيك ، سوئي

البته هنوز هـم جريـان نيرومنـدي از موافقـان و مخالفـان       به قتل ترحمي مجاز شناخته شده ولي
وجود دارد كه وارد چالش در اين عرصه شده اند و اين مناقشه ها همچنـان ادامـه دارد . امـروز در    

تاكيـد شـده و در بعضـي     د و مجـازات قـانوني آن  اكثر كشورها به جرم انگاري ((اتانازي )) و پيگـر 
بعضي جوامع نيز با تعيين شرايطي ، بار جنايي  كشورهاي اندك نيز بر مجاز بودن آن تكيه كرده و

و كيفري آن را كاهش داده و در صورت انجام آن مرتكب را در قياس باقتل عمد ، مستحق مجازات 
  )7(كمتر و خفيف تري مي دانند . 

اي بيـان   كشـور مـا ايـران در هـيچ دوره    به صراحت در قوانين  يا مرگ شيرين  آتانازيبحث       
مجازات اسالمي ذكر نشده است ولي مـوارد مشـابه قيـد    نشده است . ودر حال حاضر هم در قانون 

 )8(. كنيم شده را بيان مي
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 15/9/91، مراجعه، تاريخ فاتح حسيني  بخش حقوقي سايت تبيان ، گردآوري  مقاله مرگ ترحم آميز ،  -7
  16/9/91تاريخ مراجعه  –همان  -8

  :قانون مجازات اسالمي 268ماده 

چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصـاص نفـس عفـو نمايـد، حـق قصـاص سـاقط              
 .توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند شود و اولياي دم نمي مي

جرم قصد يكي از مباحث مهم عمومي است از اين رو كسي كـه بـا   از آنجا كه براي مرتكبين        
انگيزه خيرخواهانه، دلسوزي و ترحم و اجابت درخواست بيمار العالج براي رهايي از درد و رنـج در  

طمـع و انتقـام مرتكـب قتـل شـود       –حـرص   اين موارد مداخله كند نسبت به كسي كه با انگيـزه 
شـود   رسد آتانازي نيـز مشـمول همـين قـانون مـي      ظر ميمشمول تخفيف مجازات خواهد بود به ن

مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولي از ديدگاه مقررات ايران قتل تـرحم آميـز در تقسـيم بنـدي انـواع      
گيرد و با توجه به مباني فقهي حقوق اسالم، قتل عدواني در همه اشـكال   هاي ممنوعه قرار مي قتل

هرچند  كند رضايت مجني عليه حرمت عمل را زايل نمي باشد در هر حال آن ممنوع و مجرمانه مي
  )9(ممكن است قصاص را ساقط كند . 

  

  

  

  

  

  

  105ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اشخاص ،ج نخست ، نشرميزان ،چاپ هفتم ، ص  -9
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  ( قتل از روي ترحم ) تحليل ماهوي مرگ شيرين يا اتانازي   فصل دوم )

  )10(انواع آن  وتعريف اتانازي يا مرگ شيرين  مبحث اول )
براي تعريف مرگ شيرين يا اتانازي چون در كشور ما اين موضوع به طور خاص مطرح نيسـت        

از اين رو تعريفي هم براي آن ارائه نشده است و در قالب قتل عمد و مصـاديق آن در نظـر گرفتـه    
تعريـف جوامـع ديگـر و نظـرات انديشمندانشـان بـه       شده است به همين دليل براي تعريف آن به 

  خصوص در جوامع غربي اشاره مي كنيم .

مهـم   .بحث چگونه مردن مخصوصا در سال هاي اخير اهميت فوق العاده اي پيدا كرده اسـت       
اسـت.   (euthanasia) "اتانازي"ترين اصطالحي كه اين موضوع را به بحث ما مربوط مي كند 

دتا به بحث در اين باره مربوط مي شود كه چه چيزي اخالقـي اسـت؟ سـؤاالتي    مبحث اتانازي، عم
بنياني در اين رابطه مطرح شده است؛ مثال آيا حقي براي ارتكاب خودكشي وجود دارد؟ آيا كمـك  
به ديگري براي خودكشي اخالقي است؟ آيا حقي وجود دارد كه بر اساس خواسته كسي يا اعضـاي  

ا در او تسهيل كنيم؟ آيا اين كار اخالقي است كه براي نجات جان كسي، خانواده اش، وقوع مرگ ر
ــت      ــدنش نيسـ ــده مانـ ــه زنـ ــدي بـ ــه اميـ ــري را كـ ــرد ديگـ ــدگي فـ ــيم؟ -زنـ ــه دهـ  خاتمـ

مباحث اتانازي در صدد پاسخگويي به چنين سؤاالتي است. اتانازي بحث مهمي در اخالق پزشـكي  
قبل از ورود بـه بحـث، ضـروري     .بر مي گيرداست، زيرا تمام حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي را در

است بعضي اصطالحات و تعاريف مربوط به اتانازي را توضيح دهيم، اگرچـه خيلـي از نويسـندگان    
مدعي هستند كه بين انواع اتانازي نمي توان تفاوت معني داري قائل شد اما اكثر مباحـث مربـوط   

ــوع    ــن موض ــه اي ــوقي    -ب ــث حق ــژه مباح ــه وي ــاوت   -ب ــن تف ــر اي ــد   ب ــي كنن ــه م ــا تكي  .ه
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  استفاده از مقاله اي در خصوص تعريف اتانازي ، گردآوري فاتح حسيني  ، بخش حقوقي سايت  تبيان -10

     

ينه اي كه از آن اتانازي اصطالحي عمومي است كه بالفعل مي توان تعابير مختلفي را بر اساس زم  
كه بـه دقيـق تـر     اشاره مي شوداستفاده مي شود  از آن استنباط كرد. تعدادي از اين اصطالحات، 

. اما منابع گوناگون هريك بـه طريقـي   شدن زمينه موضوع و تشخيص انواع اتانازي كمك مي كنند
  :اصطالحات مربوط به اين واژه را تعريف كرده اند. برخي از اين اصطالحات عبارتند از

  اتانازي فعال )1

    Passive .   اتانازي غيرفعال )2

  اتانازي داوطلبانه )3

  non Voluntary .   اتانازي غيرداوطلبانه )4

     involuntary .   اتانازي اجباري )5

  physician assisted suicide .  خودكشي بـا هـمكاري پـزشك) 6

» اخالقيـات بيمـاران رو بـه مـوت    «كتـاب  شايد تعريف رالف برگن، تعريف جامع تري باشـد. او در  
  :اتانازي را چنين تعريف مي كند

اتانازي فعال داوطلبانه: تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ديگر كه منجر به مرگ بيمار شـود. ايـن    ● 
عمل بر اساس تقاضاي صريح بيمار و با رضايت كامال آگاهانه او انجام مي شود. نكته مهـم در ايـن   

كه قصد و تمايل پزشك و بيمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگي بيمار است.  حالت اين است
  شرط بسيار مهم است؛ 2در اتانازي فعال داوطلبانه 

  درد و رنج غيرقابل تحمل و بدون اميد به بهبودي) 2       تصميم خود بيمار ) 1
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ديگري كه منجر به مرگ بيمـار شـود.   اتانازي فعال غيرداوطلبانه: تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ●
در اين حالت، بيمار صالحيت تصميم گيري (اهليت يا صالحيت قانوني) را ندارد و از لحـاظ روانـي   

  .قادر به درخواست صريح براي اين عمل نيست

اتانازي فعال اجباري: تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ديگر كه باعـث مـرگ بيمـار شـود. در ايـن       ●
ار صالحيت تصميم گيري را داراست و هيچ گونـه درخواسـت صـريح بـراي ايـن عمـل       حالت، بيم

 .نداشته اسـت. ايـن حالـت را جميـع اخالقيـون، مجـاز نمـي داننـد و قتـل محسـوب مـي شـود            
اتانازي غيرفعال: عدم شروع درمان يا قطع درمان هايي كه براي حفظ حيات بيمـار الزم اسـت.    ●

تـي بيمـار   د داوطلبانه (بر اساس درخواست بيمار) يا غيرداوطلبانه (وقالبته اين نوع اتانازي مي توان
باشد. اين نوع اتانازي معموال به صورت مستقيم، مانند تجـويز دارو   )د صالحيت تصميم گيري ندار

  .يا هر اقدام ديگري نيست

به عبـارت  اتانازي غيرفعال داوطلبانه: بيمار درمان خود را رد مي كند تا در مرگش تسريع شود.  ●
 ايـن نـوع اتانـازي معمـوال در مـورد      ديگر، بيمار از همان ابتدا از پذيرش درمان سر بـاز مـي زنـد.   

بيماراني به كار گرفته مي شود كه شرايط بسيار وخيمي دارند و پزشكان هم مطمئن اند كه درمان 
يـا دارو محـروم مـي     آنها امكان پذير نيست؛ بنابراين درمان را قطع كرده و بيمار را از مواد غـذايي 

 .كنند يا اگر بيمار در سير بيماري اش، دچار عفونتي شود، درماني براي عفونت او آغاز نمـي شـود  
اتانازي غيرمستقيم: در اين حالت ضددردهاي مخدر يا داروهاي ديگر بـراي تسـكين درد بيمـار     ●

ضددرد مخدر اگر با  تجويز مي شود اما پيامد عرضي آن، قطع سيستم تنفسي بيمار است (داروهاي
دوز باال تجويز شوند، مركز تنفسي را مهار مي كنند) كه منجر به مرگ بيمار مـي شـود. ايـن نـوع     

ــت          ــار اس ــرگ بيم ــي آن م ــد عرض ــا پيام ــود ام ــي ش ــام نم ــه انج ــد عامدان ــا قص ــازي ب  .اتان
ر خودكشي با همكاري پزشك: در اين حالت، پزشك ها داروها يـا اقـدامات ديگـر را بـراي بيمـا      ●

ــت          ــي اس ــار خودكش ــد بيم ــد قص ــي دانن ــا م ــه آنه ــه اينك ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــي كنن ــراهم م  .ف
مهم ترين استدالل ها به نفع اتانازي عبارت اند از: درد شديدي كه افـراد مبـتال بـه بيمـاري هـاي      
العالج تحمل مي كنند، سربار شدن افرادي كه قادر نيستند در فعاليت هاي طبيعي انساني شركت 

 .وض افـــراد بـــراي آنكـــه دربـــاره زنـــدگي خودشـــان تصـــميم بگيرنـــدكننـــد و حـــق مفـــر
استدالالت غيرديني عليه اتانازي شامل خطر تعميم دادن اصل اتانازي به طيف وسيعي از انسان ها 
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و مبهم بودن مرگ است؛ يعني نمي توان با اطمينان قضاوت كرد كه مردن براي شـخص، بهتـرين   
  .گزينه است

فان و موافقـان مـرگ شـيرين يـا     لهاي مخامبحث دوم ) بيان ديدگاه 
  )12و ( )11 ( اتانازي

مخالفان اتانازي معتقدند هرگاه اتانازي قانوني شود، پتانسـيلي بـراي سوءاسـتفاده در دسـت            
مراقبان سالمت خواهد بود. اولين قدم براي تحقق اتانازي در جامعه اي كه انجام ايـن كـار قـانوني    

شـيب  "شده است، باعث مي شود قدم هاي بعـدي آسـان تـر برداشـته شـود. بـه ايـن اسـتدالل،         
گفته مي شود. يكي از صريح ترين مخالفان اتانازي، ييـل كاميسـار پروفسـور حقـوق       )10("لغزنده

  دانشگاه ميشيگان است كه حمله سه جانبه اي را عليه اتانازي ارائه كرده است؛

 خطر سوءاستفاده از اتانازي توسط مراقبان سالمت؛ )1
 شيب لغزنده؛ )2
  :خطر اشتباه و لغزش  )3

استدالل مي كنند، هنگامي كـه كيفيـت زنـدگي كـاهش     )13(» شيب لغزنده«موافقان نظريه        
يافته باشد، جامعه مي تواند پايان دادن به حيات را بپذيرد و هيچ روش عقالنـي اي بـراي محـدود    

بر اساس نظريه شيب لغزنـده، اتانـازي    .كردن اتانازي و جلوگيري از سوءاستفاده از آن وجود ندارد
لبه نازك يك گوِه است كه وقتي جا بيفتد، عميقا در جامعه پيش رانده مـي شـود. كاميسـار     مانند

نتيجه مي گيرد قانوني كردن اتانازي ارادي، به ناچار، منجر به قانوني شـدن اتانـازي اجبـاري مـي     
شود چون تمايز عقالني بين كساني كه مي خواهند بميرند (چون خود را سربار جامعه مي دانند) و 

 .اي جامعه مي دانند) غيرممكن اسـت. كساني كه مي خواهند بكشند (چون اين افراد را سرباري بر
  د.:صور مختلف رد كنند. آنها معتقدن را به» شيب لغزنده«موافقان اتانازي تالش مي كنند استدالل 

  

  –ان گذاشته شده بود ه از ( مجموعه مقاالتي كه در رابطه با مرگ شيرين و اتانازي) در سايت بيمه ايراستفاد -11

 .196همچنين استفده از كتاب نبايد بميري ،بررسي علل و انگيزه خودكش در ايران و جهان ، نازخند صبحي ، ص  -12
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13- Slippery Slope 
 

 

جلـوگيري  » اتانازي اجباري«مكانيسم هاي رايجي كه توسط دادگاه ها به كار گرفته شده است، از 
اتانازي غيرفعال، شيب، تمامـا لغزنـده نيسـت چـون هـيچ برنامـه       مي كند. در صورت قانوني شدن 

حملـه كـرده انـد و    » شـيب لغزنـده  «برخي ديگر بـه خـود مفهـوم     .كشتن وسيعي مد نظر نيست
استدالل شان اين است كه شيب لغزنده كه نوعي از عمل در نهايت منجر به برقراري نوع ديگري از 

براي آنكه مقدمه صادق باشد، بايد نشان دهـد كـه   عمل مي شود برهان مجاب كننده اي نيست و 
 .فشار اوليه براي برداشتن قدم هاي بعدي آن قدر قوي است كه قـدم هـاي بعـدي رخ مـي دهـد     

كه توسط كاميسار و برخي ديگر ارائه شده است، بر اين ادعاست كـه  » خطر سوءاستفاده«استدالل 
شنيع) مـي شـود. درواقـع كسـاني     ( قتل اتانازي و خودكشي با همكاري پزشك در نهايت منجر به

ممكن است با راهنمايي فرد براي انجام خودكشي به دنبال منافع شخصي باشند و اگر اتانـازي يـا   
خودكشي با همكاري پزشك قانوني و در حوزه عمل پزشـكي اجـرا شـود، ممكـن اسـت پزشـكان       

وري كـرد، آن را انجـام   حساسيت خود را از دست بدهند و در مواردي كـه مـي تـوان از اتانـازي د    
از طرف ديگر اين احساس كه پزشكان مجوز كشتن را داشته باشـند، باعـث مـي شـود كـه       .دهند

مردم و دست اندركاران امر بهداشت و درمان به پزشكان اعتماد نكنند، چون مسئوليت آنهـا بـراي   
نازي اي تمايزي حفظ حيات، بدل به اهداكنندگان مرگ شده است. در اين حالت، بين هيچ نوع اتا

مطرح نيست، چون پزشك نمي تواند اجازه دهد بيمار بميرد و بايد تا آخرين لحظات بـراي حفـظ   
موافقان اتانازي استدالل مي كنند  .حيات او تالش كند حتي اگر اميدي به زنده ماندن بيمار نباشد

دادن اتانـازي نيسـت؛   كه ريسك سوءاستفاده اگرچه قطعا وجود دارد اما واقعا تهديدي براي انجـام  
چراكه اوال تنظيم قوانين دقيق عليه اتانازي فعال و خودكشي بـا همكـاري پزشـك از ايـن حالـت      
پيشگيري مي كند؛ ثانيا وجود مجموعه مشخصـي از اصـول راهنمـا بـراي انجـام دادن اتانـازي در       

اعتراضات بـه   موقعيت هاي خاص، از ايجاد ابهام جلوگيري خواهد كرد. به طور كلي مي توان گفت
   :مورد ارائه مي شود 5اتانازي فعال و ارادي در 

استدالل مي شود درحال حاضر راه هاي پيشگيري از دردهـاي كشـنده وجـود دارد و بـا       -1
فراهم آوردن مراقبت هاي بهتر مي توان جلوي آن را گرفت؛ بنابراين اتانازي ضرورتي نمي يابد 
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اما چنين اسـتداللي مجـاب كننـده نيسـت. اگرچـه درمـان هـاي تسـكيني و مراقبـت هـاي           
در مراقبت از افراد درحـال مـرگ داشـته اسـت ولـي بـازهم        بيمارستاني پيشرفت هاي مهمي

مشكالتي باقي است. براي اينكه بهترين درمان تسكيني براي هر فرد دريافـت شـود، نيـاز بـه     
تالش ها و خطاهايي است كه عواقب دردناكي براي بيمار دارند و مهم تر از آن عوارض جانبي 

رل ادرار، از دست دادن هوشياري به علت خواب چنين درمان هايي مانند تهوع، ناتواني در كنت
  .آلودگي هاي نيمه دائمي و نظاير آن است

استدالل مي شود ما هيچ گاه شواهد كافي اي براي توجيه ايـن بـاور نـداريم كـه تقاضـاي       -2
  .بيمار مبتال به بيماري العالج براي مردن، تقاضايي درست، ثابت و واقعا مختارانه است

متوسل شده اند اما مطابق با تفسـير  ) 14( "آموزه اثر دوگان"جام اتانازي به برخي براي ان -3
يش مشخص باشد به اين شـرط  اين آموزه، انجام دادن اعمالي مجاز است كه عواقب بد آن از پ

 -تقيم عمل اصلي منظور شـده باشـد. ب  اين نتيجه بد به عنوان اثر جانبي يا غيرمس - كه: الف
اثـر خـوب بـه     -القي خوب يا حداقل خنثي باشـد. ج عملي كه مقصود اصلي است به لحاظ اخ

نتـايج بـد    -د سيله اي براي رسيدن به خوبي نباشواسطه راه بدي حاصل نشود؛ يعني بدي و
نبايد آن قدر جدي باشند كه بر تاثيرات خوب فائق شوند. اما اتانـازي ايـن شـرايط را بـرآورده     

ست كه موافقان اتانازي نيز از همين آموزه نتيجـه اي خـالف رأي مخالفـان    نمي كند. جالب ا
  .اتانازي مي گيرند

شود تمايز ميان اتانازي ارادي، اجباري و غيرارادي در نحوه عمل است ولـي  مي استدالل   -4
  .در اصل كار تفاوتي بين اين دو وجود ندارد

براي ديگـر انـواع اتانـازي و خودكشـي فـراهم      اگر اتانازي ارادي و فعال را بپذيريم، راه را   -5
البته نظرات مختلف درباره اتانازي ضـرورتا وابسـته بـه نظـرات مختلـف در زمينـه        .آورده ايم

هاست. برخي اعتقاد دارنـد كـه   »ارزش«اخالق است. مباحث مربوط به اتانازي، مباحثي درباره 
 .زنـدگي معنـا مـي يابنـد    حيات، حد اعالي خوبي است و ديگر خـوبي هـا بـاوجود حيـات و     

  

14- doctrine of double effect  
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بدون زندگي و حيات، هيچ ارزشي يا خوبي اي وجود ندارد (يعني نمي تواند وجود داشته باشد) و  
حيات شرط الزم براي تحقق ديگر ارزش هاست. موافقان اتانازي ارزشي مافوق ديگر ارزش ها براي 

فردي ارزش برتر است و بعضي ديگر از آنها كيفيت حيات  حيات قائل نيستند بلكه معتقدند حقوق
را مهم تر از خود آن مي دانند و منطق آنها اين است كه اگرچه زندگي، خود به گونه اي واضح يك 
ارزش مهم است اما ممكن است شرايطي به وجود آيد كه زنـدگي ارزش زيسـتن و بـودن نداشـته     

افرادي كه حقوق فردي و كيفيت زندگي را ارزش برين مي دانند، در حالت هايي كه قـدرت   .باشد
و توان آنها كاهش مي يابد، نظام ارزشي خود را در معرض تهديد مـي بيننـد چـون در يـك نظـام      

حـال اگـر ايـن نظـام      .طبقه بندي مي كند از ارزش ها را براساس اهميت آنهاارزشي، فرد رديفي 
افتد، فرد ممكن است زندگي خود را خاتمه دهد چون ديگر ارزش زيستن طـوالني   ارزشي به خطر

و يك زندگي خوب وجود ندارد. يكي از مهم ترين داليلي كه باعث شده بحث دربـاره اتانـازي ايـن    
يكـي از راه   .قدر مورد اعتراض قرار بگيرد، اين است كه نظام ارزشي انسان را به چالش مي خوانـد 

رزش ها براي آنكه دريابيم آنها واقعا ارزشي اخالقـي دارنـد، اسـتفاده از نظريـه هـاي      هاي ارزيابي ا
مختلف در اخالق هنجاري است. با ارزيابي يك مشكل يا يك رويه خاص و با رجوع به نظريه هـاي  

 .اخالق هنجاري، مي توانيم تعيين كنيم كه نظـام هـاي ارزشـي مـا نيـاز بـه تغييـر دارنـد يـا نـه          
اين نظريه كه در دوران جديد  .است )١٥("خودگرايي اخالقي"هاي اخالق هنجاري  يكي از نظريه

ارائه شده، يـك قـانون كلـي دارد مبنـي بـر       )١٦"(لوياتان"توسط توماس هابز در كتاب معروفش 
استدالل  هابزاينكه عمل در صورتي درست است كه بيشترين خير را براي خود انسان فراهم آورد. 
از اين ديـدگاه   .مي كند ما نمي توانيم به كسي كمك كنيم مگر آنكه در درازمدت به سود ما باشد

انجام دادن يا انجام ندادن اتانازي براساس نيـاز و سـودمندي خـود شـخص، مشـخص مـي شـود؛        
مـي نگـرد و   بنابراين مي تواند عملي اخالقي باشد. ايراد اين نظريه اين است كه تنها از منظر بيمار 

براساس آن تعيين مي شود ولي از نگاه پزشك، عمل او چـه سـودي ممكـن    » خودگرايي اخالقي«
  نظريه ديگر اخالق هنجاري، نظريه  است برايش داشته باشد؟

  

15- ethical egoism 
16- Leviathan  
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توسـط  » سـودگرايي «اسـت.  » فايـده گرايـي  «است كه مهم ترين شاخه آن همـان  » پيامدگرايي«
تشريح شده است. ايـن  » درباره آزادي«به طور كامل در كتاب معروفش » استوارت ميلجان «

  .در صورتي درست است كه بيشترين خير جمعي را داشته باشد "عمل"ديدگاه بيان مي دارد يك

در زمينه اتانازي بايد ديد اين عمل، خير جمعي را افزايش مي دهد يا نه؟ اگر خير جمعـي را        
نظريه هاي حـق مـدار از ديگـر نظريـه هـاي اخـالق هنجـاري         .عملي اخالقي است افزايش دهد،

معـروف اوسـت. بـر مبنـاي     » تكليف گرايانه«و همان نظريه  كانتهستند. مشخص ترين آنها رأي 
و مختار است؛ به اين دليل، اصـل اخالقـي، نـاظر بـه خـود      » عاقل«ديدگاه كانت، انسان موجودي 

چنان عمل كـن كـه   «كانت مي گويد:  .شخص درگير در عمل است و پيامدهاي اعمال مهم نيست
فقـط يـك    هميشه به مثابه يك غايت و نه گويي با انسانيت چه در شخص خودت و چه در ديگري

سطح فـرد،   4در بررسي هريك از نظريه هاي اخالق هنجاري بايد حتما  ». وسيله، سر و كار داري
خانواده، پزشك و جامعه را درنظر گرفت. در سطح فردي، شخص بايد تصميم بگيرد كه مي خواهد 

اگر شخص براسـاس نفـع خـود بـه     » يخودگرايي اخالق«به زندگي اش خاتمه دهد يا نه. از منظر 
نتيجه برسد كه بايد بميرد، اين اخالقي است. از طرف ديگر، ممكن است فرد به اين نتيجـه برسـد   
كه مي خواهد زنده بماند و استدالل كند كه تمام تكنولوژي پزشكي بايد بـه كـار گرفتـه شـود تـا      

عـالج، زنـدگي را بـراي خيـر     ممكن است فـرد ال » سودگرايي«از منظر  .زندگي اش را حفظ كنند
ديگران انتخاب كند؛ يعني به خاطر عشق به كسي يا كساني كه از مرگ او دچار رنج مي شوند، يـا  
به علت اجتماعي، فرد العالج ممكن است زنده ماندن را انتخاب كند؛ درحالي كه اگر ايـن حـاالت   

مين استدالل ها به نوعي وجود نداشت، وي مرگ را اختيار مي كرد و از طرف ديگر ممكن است ه
ديگر موجب شود كه او مرگ را برگزيند؛ يعني درد و رنج و هزينه هاي درماني كه بر دوش اعضاي 
خانواده يا جامعه است، ممكن است فرد را باوجود اينكه دوست دارد زنـده بمانـد وادار بـه انتخـاب     

دارند و اين دشـواري بيشـتر   اعضاي خانواده نيز يك وضعيت دشوار اخالقي را پيش رو  .مرگ كند
مربوط به مواردي است كه فرد العالج فاقد صالحيت الزم براي تصميم گيري درباره مرگ خودش 

ممكن است خانواده بخواهند فرد زنده بماند و اين بـه دليـل   » خودگرايي اخالقي«است. از ديدگاه 
بـه علـت سـود و منفعـت      عالقه و عشقي است كه به او دارند. از سوي ديگر خانواده ممكـن اسـت  

از ديـدگاه   .خودشان يعني كمتر شدن هزينه هاي درماني بخواهند درمان هاي پزشكي قطع شـود 
خانواده ممكن است مايل باشند بيمارشان زنده بماند به اين دليل كه از بين  »سودگرايي اخالقي«



 
 

شده در پايگاه حقوقي، حق گسترمنتشر   

32

وجود دارد و اين بـه  بردن ارزش زندگي به حال جامعه مضر است و در هر حالي امكان نجات بيمار 
از طرف ديگر، ممكن است خانواده تمايل بـه مـردن بيمارشـان     .هرحال خير جمعي را درپي دارد

داشته باشند، زيرا مراقبت هاي پزشكي بيهوده، هزينه زيادي بر جامعه تحميل مي كند، در نتيجـه  
نگـاه جهـاني بـه     پزشك نيز در چالشـي اخالقـي قـرار دارد.    .مرگ او بيشترين خير جمعي را دارد

پزشكان اين است كه آنها وظيفه دارند به هر قيمتي زندگي بيمار را حفظ كنند. در مقابل اين نگاه 
و حق بيمار قرار دارد. طبق ايـن آمـوزه، پزشـكان در قبـال اميـال و      » خودمختاري«جهاني، آموزه 

ازي تنها بـر مبنـاي   توجيه اتان »خودمختاري«آرزوهاي بيماران شان مسئول هستند. براساس اصل 
اصل احترام براي تصميم بيمار است و ارتباطي با اين موضوع كه اتانازي بـه سـود بيمـار اسـت يـا      
نيست، ندارد. طبق اين ديدگاه وقتي بيمار با اختيار خود تصميم به مرگ مي گيرد، پزشك بايـد از  

بـه درخواسـت منطقـي و    بيمار خود امتناع كند؛ يعني پزشك بايد  »كيفيت زندگي«داوري درباره 
اما پزشك از سوي ديگر متعهد اسـت   .حتي غيرمنطقي بيمار براي انجام دادن اتانازي رضايت دهد

عملي بر خالف سود و منفعت بيمار انجام ندهد؛ يعني پزشك بايد تصميم بگيرد اين عمل به سـود  
كيفيـت زنـدگي بيمـار    و منفعت بيمار هست يا نه؛ كه اين مسئله هم وابسته به مالحظاتي دربـاره  

اما در اينجا بحثي معرفت شناسانه پيش مي آيد كه آيا پزشك اين امكان را دارد كه كيفيت  .است
درستي اين مالك ها را  زندگي بيمار را ارزيابي كند؟ و اين ارزيابي بر چه مالك هايي استوار است؟

روشن پـيش روي مـا نمـي    چگونه مي توان تعيين كرد؟ تحليل نظريه هاي اخالق هنجاري جوابي 
سطح بايد بررسي شوند، 4وجود ندارد و چون در » خوبي«نهد چون هيچ اجماعي در تبيين مفهوم 

تناقضات بسياري حاصل مي شود. ولي آنچه واضح است اين است كه بيشتر استدالل هاي اخالقـي  
ي توانند نشان دهند عليه يا له اتانازي برگرفته از همين نظريه هاي اخالقي است ولي هيچ كدام نم

 .كدام سازوكار براي گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازي بهترين است
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  ) مرگ شيرين يا اتانازي از ديدگاههاي مختلف مبحث سوم 
در اين قسمت به بيان مرگ شيرين يا اتانازي از ديدگاه هـاي مختلـف خـواهيم پرداخـت در           

 دين اسالم و كشور ايران در رابطه با مرگ شيرين و اتانازي:ابتدا اشاره مي كنيم به ديدگاه 

  )١٧( :و خود کشی  اتانازیمرگ شيرين يا رويکرد اسالم نسبت الف ) 

اسالم كامالًمخالف هر نوع خودكشي و به تبع آن اتانازي است.خداوند در قـرآن كـه معجـزه           
مقرر فرموده كه در هر دوره زمـاني مـي   آسماني وجاودان است دستوراتي را به منظور سعادت بشر 

فرمانروايي آسمان ها وزمين ازآن خداونـد  «  :توان از آن بهره برد.خداونددر قرآن كريم مي فرمايد
مـردم از   زندگي وحيات بشر مقدس است و در اسالم، ». است وهر چيزي را بخواهد خلق مي كند

خـود  «مـي فرمايـد:   بيست ونهـم سـوره نسـاء   منع شده اند.خداوند در آيه  گرفتن جان خود موكداً
حضـرت محمـد(ص)   ».نسبت بـه شـما آمرزنـده ومهربـان اسـت      رانابود نسازيد كه مطمئناً خداوند

اگـر مـردم دچـار مصـيبت      .» هركس مرتكب خودكشي شود بـه دوزخ خواهـد رفـت   «فرموده اند:
سوره بقره خطاب به 153يهوبيماري شوند بايد به خداپناه ببرند واز اوكمك بخواهند؛در اين رابطه آ

اي اهل ايمان در پيشرفت كار خود « اهل ايمان براي غلبه بر مشكالت وسختي ها چنين مي گويد:
 ».  صبرومقاومت پيشه كنيد وبه ذكرخداونماز توسل كنيد كـه خداونـد يـارو يـاور صـابران اسـت      

شـما را بـا سـختيهايي چـون تـرس      «همين سوره خداوند مي فرمايد: 156و155همچنين در آيات
مـژده آسـايش از آنهـا رابـه      بشارت و نفوس وآفات زراعت مي آزمايم و نقصان اموال و وگرسنگي و

آنان كه چون به سختي ها گرفتارمي آيند مي گويند بـه فرمـان خـدا آمـده ايـم       صابران مي دهم،
  .سالم هيچ كس حق دخل وتصرف در جان خود را ندارددر ا . »وبازبه سوي او خواهيم رفت

  

 ا www.lawgostar.comاستفاده از سايت » ديدگاه شرع انور  مرگ از روي شفقت ،قتل از روي ترحم از« مقاله  -17
 16/9/91،تاريخ مراجعه  
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 61٫سوره نحل ،آيه» … .ومؤخر نخواهد شدوآنگاه كه اجل آنها فرا رسد،ديگر يك لحظه مقدم  «
هيچ كس جز به فرمان خداوند نخواهد مرد كه اجل وزمان مرگ هركس درلوح قضاي الهي ثبت  «

 145٫سوره آل عمران،آيه.  »شده است.
 151،خداوند درآيهانحصاري پروردگار است و به هر حال،در آموزه هاي اسالمي حيات ومرگ حق

هيچ نفسي را نكشيد مگر به حق وعدالت زيرا خداوند اين عمل را «ي فرمايد:از سوره مباركه انعام م
 .» .حرام كرده است

به هر حال ارزش وكرامت انسان ها فطري وذاتي است ونشأت گرفته از فطرت       
 .مي باشد» فطرة اهللا التي فطرة الناس عليها…«خدايي

  :نجات زندگي

گونه قتل نفـس در اسـالم منـع شـده،در مقابـل آن نجـات       به همان اندازه كه خودكشي وهر       
خداوند در قرآن ضمن بيان داستان هابيـل وقابيـل (فرزنـدان     .زندگي نيز مؤكداً توصيه شده است

بر بني اسرائيل چنين حكم كرديم كه هر كس نفسي را بدون آنكه فسـاد  «فرمايد:مي حضرت آدم)
وفتنه اي برروي زمين كرده باشد به قتل برساند گويي همه راكشته وهركس نفسـي را ببخشـد يـا    

سـوره مائـده   »گويي همه را نجات داده است.،كسي را از مرگ نجات دهد گويي همه را نجات دهد 
  32٫آيه

  ايران :  با اتانازي در قوانين مجازات اسالميقتل مرتبط  ب)

از آنجا كه بحث اتانازي به صراحت در قوانين مجازات اسالمي ذكر نشده اسـت مـوارد مشـابه          
همان طور كه قبالً شرح داده شد،در اسـالم   .قيد شده در اين قانون را مورد استفاده قرار مي دهيم

ومجازات قصاص را به دنبال دارد؛اما درمواقع خاص مثـل  هر گونه قتل نفس به شدت محكوم است 
موردي كه مقتول قبل از ترك دنيا رضايت خود را از عدم پيگرد كيفري قاتل با قصاص اعالم كرده 
باشد،اين حكم به اجرا در نمي آيد. بايد توجه داشت كه نظرمقتول به عنوان فـرد ذي حـق كـامالً    

مي تواند از اين حق شرعي وقانوني خود گذشـت  » دي فردياصل آزا«نافذ است وهر فرد بر اساس 
 پزشكان براي حمايت از زندگي بيماران بايد بر اساس قوانين وشرايط خاص بيمار عمل كند و .كند
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قانون مجازات اسالمي تصريح  295ماده 3به طوري كه در تبصره .به هيچ وقت ازآن تخطي ننمايند
  :شده است

احتياطي يا بي مباالتي ،عدم مهارت،عدم رعايت مقررات مربوط بـه امـري   هر گاه بر اثر بي  «      
قتل يا ضرب وجرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد ،حادثـه اي اتفـاق نمـي    

اگر چه مـورد فـوق الـذكر ظـاهراً بـه بحـث        ». يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود قتل و افتاد،
در فصـل   .اما با دقت بيشتر درمي يابيم كه با آن بي ارتباط نيـز نمـي باشـد    است اتانازي نامربوط

  :قانون مجازات اسالمي در باب كيفيت استيفاي قصاص صراحتاً چنين آمده اسـت  268هفتم ماده 
چنانچه مجني عليه قبل از مرگ خود، قاتل را قصاص نفس عفو نمايد ، حق قصاص سـاقط مـي   « 

  )18(» . نند پس از مرگ او مطالبه قصاص نماينداولياي دم نمي توا شود و

 : تمسيحيج) 

گيرد...آتانازي و  بخشد و آن را باز پس مي در باور مسيحيت تنها خداوند است كه زندگي را مي      
هـا   باشند به واسطه همين ديدگاه روزگاري بـود كـه مسـيحي    ايماني مي خودكشي هردو نتيجه بي

 )١٩(" .كشيدند تا روحشان به آرامش نرسد صليب ميقربانيان خودكشي را به "

 : يهوديتد) 

در آيين يهود هر گونه دخل و تصرف در زمان وقوع مرگ منع شده و در نتيجه آتانازي حـرام        
خـاص   هاس حمايتي حفـظ جـان در شـرايطي    و خودكشي مردود است ولي كنار گذاشتن دستگاه

  )20( باشد. مجاز مي

  
 ١٩١، ص  ١٣٨٩زمستان –ميرمحمدصادقی ،حسين ، جرايم عليه اشخاص ،ج نخست ، چاپ ،هفتم  -١٨
شهريار اسالمی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخالقی و حقوقی قتل ترحم آميز/ تهران، انتشارات  -١٩

 .١٨٤، چاپ اول، ص ١٣٨٦مجد،
حقوقی قتل ترحم آميز/ تهران، انتشارات شهريار اسالمی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخالقی و  -20

مظاهر تهرانی، مسعود؛ حق مرگ در حقوق آيفری/ تهران، نشر هستی   ، و١٨٤، چاپ اول، ص ١٣٨٦مجد،
  ٨٢ص ١٣٨٦نما، 
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 : آيين هندي -هندوئيسمو) 

باشـد امـا ديگـر انـواع      در مكتب هندو، خودكشي تنها به شكل قرباني كردن خـود مجـاز مـي         
تواند به خـاطر   شود به هر حال در اين نگرش هر فرد مي الفت با خداوند محسوب ميخودكشي مخ

 .آرامش ابدي از زندگي خود چشمم پوشي كند

  )21(آتانازي در مكاتب فكري) ه 

 : )  سكوالريسم (دين گريزي و دنيا مداري -1

حاصـل از بيمـاري   در اين مكتب آتانازي تنها با رضايت كامل فرد و در شرايط درد و ناراحتي       
 .باشد العالج مجاز مي

 )اومانسيم ( اصالت بشر -2

باشد  در اين مكتب اصالت بشر به معني اعتقاد به مصالح بشري در مقابل اصالت خداوندي مي      
 .شود هر نوع آتانازي مورد نكوهش قرار گرفته و عملي ضد مكتب قلمداد مي

 د):( اصالت وجو اگزيستانسياليسم -3

آتانازي به هـر شـكل آن مـردود    و باشد،  در اين مكتب اصالت انسان بعنوان موجود مطرح مي      
  ..تاكيد قرار گرفته استمورد  است.

  

  

شهريار اسالمی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخالقی و حقوقی قتل ترحم آميز/ تهران، انتشارات  -21
  .١٨٥، چاپ اول، ص ١٣٨٦مجد،
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  رويكرد غرب و ساير گشورها در رابطه با مرگ شيرين يا اتانازي ي) 

در جوامع غربي در سال هاي اخير مرگ شيرين يا اتانازي بسيار مورد توجه قرار گرفته اسـت        
با وجود آنكه سال هاست مساله كمك به خودكشي تحت شرايط خاص در سوييس صورت قانوني .

به خود گرفته است، هنوز تا همين اواخر در هيچ كشوري قانون (اتانـازي) تصـويب نشـده بـود. در     
قرن بيستم برخي دادگاه ها در هلند احكامي صادر كردند كه براسـاس آن هـيچ    80و  1970دهه 

) 1998 گريفيتل كمك به مرگ داوطلبانه بيماران تحت تعقيب قانوني قرار نگيرد (پزشكي به دلي
و شرايطي تصويب شد كه پزشك در صورت احراز آنها بتواند به افرادي كه اميد به بهبود و كـاهش  
رنج غيرقابل تحمل آنها وجود ندارد و با آگاهي و تصميم فردي و مشورت با پزشكان ديگر مايل به 

و ماهم براي آشنايي با ديـدگاه كشـورهاي    طلبانه حيات رنج آور خود هستند، كمك كندپايان داو
  غربي در رابطه با مرگ شيرين يا اتانازي تجربه هلند را بيان مي كنيم :

 )22(يا مرگ شيرين هلند در مورد اوتانازيا تجربه  -

؛ از يك  ددشواري بودنپنجاه سال گذشته بسياري از كشورهاي غربي درگير وضعيت در طول       
سو پيشرفتهاي تكنولوژي پزشكي براي طوالني كردن عمر انسـان و از سـوي ديگـر بيمـاري هـاي      

در استراليا حدود شش مـاه مجـوز قـانوني بـراي     . درمان ناپذير و تقاضا براي قانوني كردن اوتانازيا
اوتانازيـا مبـارزاتي صـورت     اوتانازيا وجود داشت ، در بسياري از اياالت امريكا بـراي قـانوني كـردن   

مورد توجه بوده . اوتانازياي فعال در اين كشور قانوني اغلب به عنوان يك كشور الگو هلند  . گرفت
شده است بسياري از پژوهشگران معتقدند كه شرايط ويژه اي در هلند وجود دارد كه بـه فرهنـگ   

ي شود . برخي از ايـن ويژگـي هـا    مردم اين كشور بر مي گردد و باعث تمايز آن از ساير كشورها م
  : عبارتند از

در اين كشور ميزان بسياربااليي از استانداردها براي مراقبتهاي پزشكي وجـود دارد كـه در     -
  پوشش درصد مردم تحت 95با كشورهاي ديگر رقم بااليي است . اكثريت باالي مقايسه 

 

  ، ليال انتظاری سايت بانک مقاالت حقوقی  –هامون   سايت  موسسه خقوقیتعريف و مفهوم اتانازيا ،  -٢٢
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 . بيمه هاي خصوصي قرار دارند و تعهدات و ضمانتهاي بسيار زيادي براي سالمتي افراد وجود دارد

مراقبتهاي تسـكين دهنـده در ايـن كشـور بسـيار پيشـرفته اسـت در كليـه بيمارسـتانها            -
بخشهايي به نام آرامشهاي موقتي ايجاد شده است و خدمات درماني در اين كشـور نسـبت   

 . به ساير كشورها ارزان تر ارايه مي شود

نـام بيمارانشـان بـه    در جنگ جهاني پزشكان هلندي به اردوگاهها مي رفتند و بـدون افشـاي         
مداواي آنها مي پرداختند و اين از عواملي بود كه باعث افزايش اعتماد بيماران نسبت بـه پزشـكان   

 . گرديد

دادگاه روتـردام   1981انجمن اوتانازياي ارادي در هلند شكل گرفت و در سال  1973در سال       
منتهي به تعقيب نخواهد شد . در سال  به اين مسأله توجه كرد كه در چه شرايطي اوتانازياي ارادي

ديوان تميز هلند اعالم كرد اوتانازياي ارادي در صورتي كه كامالً صريح و جـدي باشـد مـي     1984
شـرايط آن در انجمـن سـلطنتي پزشـكان هلنـد و       1990تواند موضوع قابل قبولي باشد . در سال 

ت انجام گرديد و بـه ايـن ترتيـب    اصالحا 1994وزارت دادگستري مورد توافق واقع شد و در سال 
هلند اولين كشوري در اروپا بود كه از مسؤليتهاي پزشكان در برابر بيماران تعريف قانوني ارايه مـي  

كرسي مجلس  75سناي هلند قانون اوتانازيا را تصويب كرد . از تعداد  2001دهد . در دهم آوريل 
بودند . هزاران نفر از مخالفان در حـالي كـه   نفر مخالف تصويب اين قانون  28نفر موافق و  46سنا 

سرنگهاي بزرگي را حمل مي كردند در خارج از سنا گرد هم آمده بودنـد و شـعار مـي دادنـد كـه      
 86اوتانازيا همچنان قتل عمدي است . اما ظاهر امر نشان مي داد كه آنها در اقليـت هسـتند زيـرا    

وزيـر بهداشـت هلنـد خـانم      . ردنـد درصـد از جمعيـت هلنـد از تصـويب ايـن قـانون حمايـت ك       
اين تصميم بسيار محتاطانه را ستود و گفت كه پزشكان به خاطر مالحظات ديني از  )23(السبورست

اين كار طفره مي رفتند اما در حال حاضر هم پزشكان و هم بيماران احساس رضايت و رهايي مـي  
  .كنند

  

23- Elsborst  
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   شيرين مبحث چهارم ) نمونه هايي از اتانازي يا مرگ

 1939يكي از مشهورترين سوابق اوتانازي در جريان جنگ دوم جهاني ديده شده است. در        
 عمليـات  -در اين طـرح   .ميالدي، آلمان نازي يك اوتانازي غيرداوطلبانه و سري را طراحي نمود

T4 -  سال كه داراي عقب ماندگي ذهني يا نقص عضو يا نـاتواني جسـمي اساسـي     3كودكان زير
بودند كشته شدند. اين طرح بعدها شامل كودكان بزرگتر و بزرگساالن نيز گرديـد. بيمـاران روانـي    

 T4 اردوگاه مرگ منتقل مي شـدند. برنامـه   6تيمارستان هاي آلمان و اتريش به همين جهت به 
كار و بازداشتگاه هاي اسرا نيز سـرايت كـرد بنحـوي كـه زنـدانياني كـه       پس از آن به اردوگاه هاي 

    د در اين برنامه قرار مي گرفتند.بشدت بيمار بودن

نمونه اي ديگر در دهه اخير، پير جورجيو ولبي يك نويسنده ايتاليايي بود كه به خاطر وخامت       
ليا اجازه نداده بود براي او مراسم مـذهبي  اوضاع بيماري اش اقدام به اوتانازي كرد. اما كليساي ايتا

  .بگيرند و اين مسئله طرفداران اوتانازي را ناراحت كرده بود

اما يكي از جنجالي ترين پرونده هايي كـه مطـرح شـده، موضـوعي كـه در فضـاي رسـانه اي              
محافظه كار اروپا، طرح آن جسارت خاصي مي خواست، اين ادعاست كه پـاپ ژان پـل دوم، رهبـر    

 .تانـازي كـرده اسـت   اسابق كليساي كاتوليك كه مخـالف اصـلي اوتانـازي بـود، خـود درخواسـت       
ازي كردن پاپ، فيلم و عكسهايي است كه در آن مشـخص اسـت كـه بـر     تنها مدرك مدعيان اوتان

دوسال پس از مرگ پـاپ، در   .معده گذاشته نشده است-خالف معمول، براي پاپ لوله تغذيه بيني
، يك ايتاليايي متخصص بيهوشـي و از طرفـداران اوتانـازي،    پاوانليميالدي خانم دكتر  2007سال 

اليايي منتشر كرد كه در آن ادعا كرده بود كه بـا بررسـي هـاي    مقاله اي را در يك مجله محلي ايت
، كامال مشخص است كه پـاپ در آخـرين   مربوط به آخرين روزهاي زندگي پاپوي روي فيلم هاي 

روزهاي عمر خود، به علت پيشرفت بيماري پاركينسون، قادر به بلع نبوده و كـاهش وزن شـديدي   
پاپ ژان پل دوم انجام مي شده، بـراي مراقبـت و زنـده    داشته است و اقدامات درماني اي كه روي 

نگه داشتن او كافي نبوده است. اين دكتر ادعا كرد احتماال پاپ از ايـن موضـوع آگـاه بـوده و تـيم      
روز آخر پزشكان براي پاپ لولـه   3اگرچه در  .پزشكي وي آگاهانه زمينه مرگ او را فراهم كرده اند

ــ  ــود كــه ب ــود بينــي گذاشــتند امــا زمــاني ب  .ه نظــر بســياري از متخصصــان، ديگــر ديــر شــده ب
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اين موضوع ميتوانست به يك اختالف نظر پزشكي باشد ولي انتشار آخرين كلمات پـاپ در رسـانه   
بگذاريـد  «بـود  ها، باعث شد تا پاوانلي ادعاي بزرگ خود را مطرح كند. پاپ در بستر بيماري گفته 

خود، اين طور نتيجه گيري مي كند كـه رهبـر كليسـاي    دكتر پاوانلي در مقاله  »بروم به خانه پدر
كاتوليك، عمالً با اجازه ندادن به استفاده از اقدامات درماني الزم، درخواست يوتانازي كـرده بـود و   

ــد        ــت كن ــاپ را تقوي ــرف پ ــازي از ط ــت اوتان ــال درخواس ــد احتم ــي توان ــز م ــه ني ــن جمل  .اي
امـا واتيكـان بـه     .ته نامه تـايم مطـرح كـرد   يك نويسنده يهودي نيز اين موضوع جنجالي را در هف

بيانيه  2شدت اين ادعا را رد كرد و آن را هياهوي رسانه اي براي گيج كردن مردم خواند. بالفاصله 
 –پشت سر هم از طرف واتيكان منتشر شد كه اين ادعا را بي اساس خواند. دكتـر رنـاتو بـوزونتي    

اعالم كرد كه دكتر مزبور بـه مـدارك پزشـكي پـاپ     سال، پاياني پاپ نيز مانند واتيكان  27پزشك 
دسترسي نداشته و ادعاهاي او براساس بعضي تصاوير ويديويي بوده كه به هـيچ وجـه نمـي توانـد     

دكتر بوزونتي درمورد جمله آخر پاپ نيـز   .براي اظهارنظر كافي باشد و درحد حدس و گمان است
در مقـدس در آن حـال داشـته دعـا مـي      گفت كه آن جمله فقط يك دعاي عرفاني بوده است و پـ 

اقدامات درماني خاص مثـل تغذيـه وريـدي و    "پاپ بنديكت شانزدهم قبال گفته بود  .خوانده است
تغذيه از طريق لوله هم نوعي روش درماني معمولي محسوب مي شـوند و قطـع آنهـا اوتانـازي بـه      

  ". حساب مي آيد كه يك گناه نابخشودني است

  .همچنان فعاليت هاي خود را براي به رسميت شناخته شدن انجام مي دهندفعاالن اوتانازي اما 

  پيرجورجيو ولبي

يك شاعر، نقاش و فعال اجتماعي ) 2006دسامبر  20 – 1945دسامبر  26پيرجورجيو ولبي (      
ايتاليايي بود كه به خاطر وخامت اوضاع بيماري اش اقدام به اتانازي كرد و بـراي بـه دسـت آوردن    

حق مرگ سه ماه مبارزه كرد. مبارزه او منجر به مباحثات زيادي دربـاره اتانـازي در كشـورش    اين 
  )24( .شد

  

 يد،هفته نامه سپنمونه هایی از اتانازیا ،در روی سایت بيمه ایران ،برگرفته از ،  -24
www.salamatiran.com   ١٧/٩/٩١، تاریخ مراجعه  
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  ) 25( شيرينمالحظات اخالقي مرگ جم )نمبحث پ

مساله مهم در مباحثات اخالقي اتانازي احترام به تقاضا، استقالل فـردي و انتخـاب افـراد تـا            
اين حرمت بخش ارتباطي مسـتقيم   .وقتي كه اين انتخاب ضرري براي ديگران نداشته باشد، است

عني مردم در مورد مهم ترين تصميم زندگي شان ي .با دارا بودن صالحيت و توان فكري افراد دارد
تصميم در مورد قطع يا ادامه حيات بايد طبق اعتقادات و تفكرات خاص خود تصـميم بگيرنـد. در   
بحث درباره استقالل يا تصميم فردي طرفداران اتانازي عقيده دارند از آنجـا كـه مـرگ، بخشـي از     
 پروسه حيات است فرد خودآگاهانه مسووليت ادامـه و يـا زمـان خاتمـه آن را بايـد انتخـاب كنـد.       
بسياري از افرادي كه به مرگ داوطلبانه فكر مي كنند تنها نگران درد غيرقابل تحمـل يـا تـرس از    
مراحل آخر زندگي نيستند. آنان به عزت نفسي مي انديشند كه در تمام طول حيات با آنـان بـوده   
 است و مي خواهند تا آخرين دم آن را حفظ كنند. مداخله ابزارهاي پيشـرفته بـراي ادامـه حيـات    
گرچه دلگرم كننده و اميدبخش است، گاه باعث ادامه زندگي مي شود كه بـا از دسـت دادن تـوان    
فيزيكي و هوش و آگاهي بيمار غيرانساني است. براي اين سوال كه چه موقع افراد بـه ايـن مرحلـه    

  .مي رسند، هيچ پاسخ روشني وجود ندارد. 

طلبانه گروه هاي مختلفـي هسـتند. برخـي از    مخالفين مرگ داوهمانطور كه قبال بيان كرديم       
آنها اعتقاد به بررسي بيشتر شرايط قانوني كردن اتانازي دارند و اصل مساله را به نوعي قبول كـرده  

برخي ديگر كه بيشتر دولت هاي مذهبي از اين دسته هستند طرح مساله را از نظر مـذهبي و   .اند
  .اخالقي غيرقابل قبول مي دانند

اعتراض به يكي از علل اتانازي كه درد طاقت فرسا است مخالفين عقيده دارند بـا توجـه بـه    در ) 1
  .پيشرفت داروها و روش هاي ديگر پزشكي تسكين درد، اين دليل هر روز كم رنگ تر مي شود

  

 

، درج شده در سايت بيمه مترجم: مرجان يشايائي: Stanford encyclopedia of philosophy (sep): منبع -25
 17/9/91، تاريخ مراجعهايران 
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 ي پايان زندگي آگاهانـه، پايـدار و  هرگز نمي توان به طور قطعي قضاوت كرد كه تصميم فرد برا )2

  .با استفاده از تمام صالحيت و توان مغزي بوده است

در يك بحث فلسفي و با تعبير اصل سنتي (نظريه تاثير و تاثر دوگانه) تنها در صورتي مي توان  )3
  :يك عمل بد را مجاز دانست كه 

الف) عوارض جانبي آن مستقيما به حصول نتيجه كمك كند. ب) عمل از نظر اصول اخالقي خوب 
بيماري كه درد مهلك دارد بـا  يا حداقل خنثي باشد. بر اساس اين اصل فلسفي مثال مي توان براي 

وجود عوارض جانبي درازمدت مورفين تزريق كرد ولي نمي توان با تجويز بيش از اندازه همين دارو 
  .باعث مرگ آني بيمار شد

برخي عقيده دارند انجام مرگ داوطلبانه غيرفعال كـه در آن توقـف دسـتگاه هـايي كـه باعـث        )4
مرگ مي شود، از نظر اصول اخالقي قابل قبـول اسـت،    طوالني تر شدن حيات بيمار هستند، باعث

چون اين در واقع بدن و ذهن بيمار نيست كه باعث دوام حيات مي شود، ولي شكل فعـال آن كـه   
 .بيمار هوشيار و زنده است به دليل انجام عمل قتل از نظر مـذهبي و اخالقـي قابـل قبـول نيسـت     

 
ناك و خشن امحاي اجبـاري و غيرداوطلبانـه   جهان به خصوص جهان غرب كه هنوز قانون درد )5

نـازي  اداوطلبانه و مشـروط اوت رژيم آلمان نازي را در خاطر دارد به شدت از تسري شكل محدود و 
به صورت محو اجباري سالمندان، بيماران العالج و يا آنچه در رژيم هاي نژادپرست افراد نژادپست 

  ..مي تواند تلقي گردد در هراس است
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مبحث ششم )مرگ شيرين يا اتانازي و بررسي آن از منظر حقوق جزا و 
  )27و()26(حقوق مدني : 

  از منظر حقوقي يا مرگ شيرين بررسي اتانازيالف ) 

افعال يا ترك افعالي كه از سـوي شـخص    "اتانازي يا مرگ شيرين را در اين قسمت مي توان       
درخواست بيمار صورت مي گيرد كه منتج به مـرگ وي مـي   مسئول در قبال بيمار العالج و بنا بر 

اگر اين فرايند را جرم به حسـاب آوريـم در ابتـدا بايـد ببينـيم اركـان و        " در نظر گرفت ..گردد
عناصر وقوع جرم وجود دارند؟ درپي گيري اركان جرم اول به بررسي وجود عنصر قـانوني جـرم در   

   .رفتار مذكور مي پردازيم

 در جرم بودن اتانازيعنصر قانوني  -1

اساساً سه اتهام بر شخص مسئول بيمار وارد است، مباشرت در قتـل، مشـاركت در قتـل و يـا           
قانون مجازات اسالمي در مـورد قتـل عمـد     206موارد قانوني وفق ماده  .دست كم معاونت در قتل

را ندارد ولي عمـل  قاتل قصد كشتن كسي  " خصوصاً بند ج اين ماده كه مقرر بر شرايطي است كه
(فراموش  "مرتكبه به سبب پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آن براي مجني عليه مرگ آور است.

نكنيم پيري و ناتواني از جمله عواملي است كه مبناي اجراي اتانازي واقع مي گردد) همچنين اگـر  
معاون در قتـل   "سالمي قانون مجازات ا 207عمل مجرم را معاونت تصور كنيم باز به موجب ماده 

  اما به نظر مي رسد معاونت در قتل سرفصل  "سال حبس محكوم مي گردد. 15عمد به سه تا 

 

  191و  190ميرمحمد صادقي ،حسين ، جرايم عليه اشخاص ،جلد نخست ،چاپ هفتم ، نشر ميزان ،ص  -26
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صحيحي براي عمل مجرم نباشد. شخص بيمار در اين جنايت جز درخواست لفظي يا حتي كتبـي  
لذا اتهام معاونت در قتل براي مسـئول بيمـار صـحيح بنظـر     .  مادي ديگري انجام نداده استعمل 

گوييم مجني عليه قبالً مشاركت مادي در وقوع آسيب به خـود انجـام داده و   نمي رسد حتي آنكه ب
بيمار در شرايطي كه هنوز خطر برطرف نشده، كار ناتمام مجني عليـه را بـه انتهـا رسـانده      مسئول

باشد كه در صورت احراز چنين شرايطي نيز مشاركت در قتل عمد عنـوان مجرمانـة بهتـري بـراي     
قانون مجازات اسالمي قانونگذار شرايط مختلف  218الي  212ذيل مواد  مسئول بيمار مي باشد كه

هـر گـاه    "همان قانون مصرح است:  216آنرا پيش بيني نموده است و در مورد اخير بموجب ماده 
كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است 

در بعضي منابع مشاهده شـده باسـتناد    ".هايي موجب مرگ مي گرديداگر چه جراحت سابق به تن
، اين نوع رفتار جرم تلقي گرديده در حالي كه با توجه به معناي "اعانت به اثم "به موضوع فقهي 

آن كه كمك يا مساعدت به ارتكاب گناه است، يادآور مصداق معاونت در جرم مي باشد. اما با توجه 
   .د مسئول بيمار معاون قتل به نظر نمي رسد بلكه همان مباشر استبه نكاتي كه ذكر گردي

  عنصر مادي در وقوع اتانازي -2

در توضيح عنصر مادي مي توان اظهار نمود منظور از افعال و ترك افعال يعني بعنـوان مثـال:         
ندادن تزريق سرنگ مرگ آور يا خاموش كردن دستگاه يا بستن شير اكسيژن يا ترك اعمالي چون 

دارو يا عدم تزريق نجات بخشي كه موجب تأخير ممات است يـا در شـرايطي كـه بيمـار نيـاز بـه       
 .دستگاه خاصي دارد، وي را محروم كردن و همـة ايـن رفتارهـا از جانـب شـخص مسـئول بيمـار       

 

   عنصر رواني يا ركن معنوي اتانازي -3

عنصر رواني در وقوع اين رفتار بسيار حائز اهميت است از آن لحاظ كه به ظاهر بـا انگيـزه اي         
بسيار شريف و با نيت خير به نظر مي رسد، هرچنـد انگيـزه و داعـي جنايـت بـا عنصـر روانـي آن        
متفاوت است. شخص بيمار دچار درد و رنج است. گاه ممكن است مبتال به زندگي نباتي شده باشد 
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جهت بي اختياري، نزد اطرافيان دچار شرمندگي گشته و از نظر خود بي حيثيت شـده باشـد.    و به
وي كه روزگاري داراي شخصيت مستقل بوده اكنون در حالت احتضار دائم به سر مـي بـرد بـدون    
آنكه منجر به موت شود. در مواردي پزشكان از وي قطع اميد كرده اند اما مدت باقيماندة زندگي با 

تعب فراوان مي گذرد و درمانها پرهزينه و بي اثرند و در اينجاست كه مسئول بيمار به عنـوان  رنج و
منجي و به انگيزة پايان دادن به آالم بيمار وارد عمل مي شود. پـس وجـود ركـن اخالقـي در ايـن      

سـت  رفتار محرز است چون با ارادة آزاد انجام مي گردد و مسئول بيمار نه مجبور و نه مكره بـوده ا 
   .بلكه در قبال آن اي بسا دستمزد قابل توجهي هم مي گيرد

 نتيجه از حيث حقوق جزا -4

مالحظه مي فرماييد هر سه ركن جهت احراز جرم موجود مي باشد و مسئول بيمار مجـرم و جـرم   
چنانچه  "قانون مجازات اسالمي  268قتل و به تبع آن مجازات نيز قصاص است اما به موجب ماده 

بنـابراين   "قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود.مجني عليه 
اتانازي قتل عمد مي باشد ولي چون بنا به خواست مجني عليه انجـام گرفتـه مجـازات فقـط ديـه      

   .است

  اتانازي و اصل آزادي ارادهب ) 

كه قراردادي ميان بيمـار و  ظاهراً نكات ديگري نيز وجود دارد، اول از همه چرا مجازات؟ مگر نه اين
مسئول وي منعقد گرديده و براساس اصل آزادي اراده محمول بر صحت است؟ در جواب بايد گفت 

قـانون مـدني    10خير، اصل آزادي اراده در امور قراردادها به شرطي صحيح است كـه طبـق مـاده    
نيز به موجب ماده  مخالف صريح قانون نباشد ولي عمل منجر به قتل ممنوع و خالف قانون است و

انعقاد قراردادي كه برخالف اخالق حسـنه يـا بـه واسـطه جريحـه دار كـردن        "قانون مدني  975
  ".احساسات جامعه يا به علت ديگر، مخالف نظم عمومي محسوب شود ممنوع است
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  حجر در بيمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازيج ) 

است. مي دانيم كه براي انجام اعمال حقـوقي وجـود ارادة   نكته ديگر موضوع اشخاص محجور       
انشايي يا حقوقي الزم است و اين اراده مستلزم وجود قوه درك و تميز است و چون بيمار محتمـل  
است در شرايطي فاقد اين قوا باشد طبق اصول فقهي، محجور و از تصرف در امور خود ممنوع مـي  

و بيماري متصل به موت سببي از آن اسباب كـه البتـه   باشد. اسباب حجر در فقه شش مورد است 
قانون در اين مورد ساكت است. ولي شايد بتوان گفت چون بيمار فاقد قـدرت اراده اسـت و دچـار    

حجـر حمـايتي ناشـي از قـانون اسـت و       "ضعف قواي دماغي است مصداق حجر حمايتي ميباشد.
مي مرتبط است و از اين جهت جزء قواعـد  مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهليت با نظم عمو

حجر حمايتي بر فقدان يا عدم كفايت اراده مبتنـي اسـت بنـابراين اثبـات     " ".امري بشمار مي آيد
 "حجر براي حكم به بطالن معامله كافي است و به اثبات فقدان يا عدم كفايت اراده نيـازي نيسـت  

طـرف مربـوط بـه اشـخاص اسـت و از       قواعد و مقررات مربوط به حجر حمايتي از يك "همچنين 
طرف ديگر مربوط به خانواده زيرا قانونگذار نهادهاي حمايت از محجورين را بـه جهـت حمايـت از    

و مرگ شيرين موضوع قرارداد اُتانازي مي توانـد شـيرازه خـانواده را     " خانواده تاسيس نموده است
ولي از آنجـا كـه جـان     " الي استغالب مقررات حجر حمايتي مربوط به امور م " بگسلد. همچنين

آدمي از مال وي ارزش بيشتري دارد آيا نمي توان مقررات آن را به بطالن قرارداد نسبت بـه سـلب   
  حيات تسري داد؟ 

  نتيجه از حيث حقوق مدنيد )

با توجه به جميع جهات به نظر مي رسد بستن چنين قراردادي بين بيمار و درمانگر يا هر شـخص  
  مي باشد .وني و باطل وجاهت قانديگري فاقد 
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  ) نتيجه

به طور كلي مـردم داليـل متفـاوتي بـراي خودكشـي و خاتمـه دادن بـه زنـدگي و ارتكـاب                 
خودكشي دارند . برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طوالني هستند . اين عده خودكشـي را  

نظر عمومي اين است كـه بهتـرين    مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكالت زودگذرشان مي دانند .
راه حل براي درمان بيماران مبتال به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيمـاران پـس   
از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محـروم سـازند لـذت    

ر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فق . ببرند
نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حـال  

 . نظـــري وجـــود دارد كـــه خودكشـــي در ايـــن روش راه حـــل تـــرجيح داده شـــده نيســـت

 
كيفيت زندگي آنها ايجـاد   برخي دچار اختالل حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي      

اين بيماران احساس مـي كننـد كـه ايـن      …، ايدز و آلزايمر و  .M.S مي كند ، بيماريهايي چون
بيماري باعث از دست رفتن استقالل آنها خواهد شد و همـواره بايـد تحـت مراقبـت قـرار گيرنـد .       

دست خواهند داد و به برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از 
خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بـر ايـن مراحـل    
 داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند .البتـه 

ن را خلق نكرده ايم ، اختيـاري هـم   از ديدگاه اسالم ، از آنجايي كه ما خودما همان طوركه گفتيم 
نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زنـدگي  
است . اين استدالل كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظـر اسـالم قابـل    

قرار گرفته است و بسياري از گروههـاي   قبول نيست . در اسالم شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه
مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسـي و تزكيـه نفـس    

ــه بســيار ســخت اســت     ــازى داوطلبان ــورد اتان ــى در م ــاً قضــاوت درســتىِ اخالق  .باشــد . حقيقت
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قى محل ترديد است. چون ايـن  شايد اينكه در برخى كشورها اين عمل قانونى باشد، به لحاظ اخال
عمل فردى نيست (يعنى پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مـى دهـد) و در نتيجـه نظـرات طـرف      
مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلى متوجه اصل احترام براى خودمختارى بيمار است.در 

ز جملـه پزشـكي يـا بهتـر     كشور ما ، ايران ، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانونگزار به كليه گرايشـات ا 
بگوييم اخالق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي اليه هاي مياني اجتماع و اعتقادات غيـر  
قابل استدالل در مورد مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر ، طرح موضوع جنجال برانگيـزي ماننـد   

نيامده اند چيزي بيشـتر   قتل از روي ترحم كه حتي در خود اروپا باالخص واتيكان هنوز با آن كنار
از يك مزاح علمي نميتواند تلقي شود هرچند در مواردي ديده شده كه حتي متعصب ترين خانواده 
ها از نظر اعتقادي با در نظر گرفتن رنجي كه بيمارشان از يك بيماري ميبرده از يك طـرف و بـي   

مع زندگاني وي بوده اند از تابي و تالم و تعب روحي اطرافيان وي كه نظاره گر خاموشي تدريجي ش
طرف ديگر ، ابراز رضايت كرده اند كه در صورت امكان و صدور مجوز قضايي ـ پزشكي ، حيات وي  
را قطع نمايند.اما به هر حال اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در كشور فراهم شد مستلزم كـار  

چنـين   يـين دادرسـي ايـن   كارشناسي و دقيق علمي است چراكه هميشـه تشـريفات و پروسـه و آ   
  )25(.مواردي از ماهيت خود عمل ، مهمتر بوده است

  

 
 
 

 ،مقاله اي با عنوان اتانازي يا مرگ از روي شفقت . www.Aftabir.comسايت .  كمك گرفتن از  -28
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  : چكيده
از جمله مباحث  نوين در عرصه احالق پزشكي  ، مبحث  مرگ شيرين يا اتانازي و يا تسريع       

طاقت فرسـا از  در مرگ بيماران محتضر و يا العالج جهت راحت ساختن آنها از درد ها و رنج هاي 
طريق اقدامات مرگ آور مي باشد كه طرفداران آن با تاكيد بر خصوصي بودن تصميم گيري بـراي  

و هدف خيرخواهانه از اين كار ، اتانازي را اخالقي و جايز مي شمارند .اما از نظر دينـي بـه    مردن ،
داليل عدم مالكيت انسان نسبت به روح و جسم خود و حرمت شديد قتل خود و ديگـران ، چـه از   

و زنـدگي  و انحصار تصميم گيري در مـورد مـرگ   نظر آيات و روايات و چه از نظر عقلي و اخالقي 
انسان ها فقط براي ذات پروردگار و عدم قابليت درد و رنج به عنوان مجوز شرعي و اخالقـي مـرگ   

ناشي از اتانازي ، اين كار حرام اسـت و  اي هوخروج از مسير طبيعي مرگ و مقاصد و سوء استفاده 
  حكم قتل عمد را دارد شرعا و قانونا 

  :لغات كليدي 

درد و  –خودكشـي   –قتل  –مرگ از روي شفقت  –قتل از روي ترحم  –اتانازي  –مرگ شيرين  
  اخالقی بودن يا نبودن . –جرم انگاری اتانازی  –ترك درمان  –رنج غير قابل تحمل 
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  موخره :
 و از حضـور   ،و در آخر اضافه مي نمايم كه اين پژوهش كار يـك دانشـجوي تـازه كـار مـي باشـد       

دوستاني كه اين پژوهش را مطالعه مي فرمايند به خاطر كاستي ها و نواقصـاتي كـه در آن وجـود    
   اللهم عجل في فرج موالنا صاحب العصر والزمان .دارد كمال عذر خواهي را دارم .  

  1391پاييز  –ليال محمدي 
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1379  
 1349 –مؤسسه لغت نامه دهخدا  –فرهنگ لغت دهخدا  –علي اكبر ، دهخدا  
،  9، شـماره   3نويـد ، سـال    – انـازي يـا مـرگ از روي تـرحم      ات ،رفيعي منش ، احسان  

 . 26-28صفحات 
، چاپ ششم ، 1380شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي/تهران، انتشارات ژوبين،  

 . ي اختصاصيجلد اول، و ايرج گلدوزيان، حقوق جزا
 ––بررسي وضعيت حقـوقي اتانازيـا در كشـورهاي مختلـف      ،سيد محمد مهدي غمامي ،  

 .  51ماهنامه حقوقي دادرسي شماره 
  -اتانازيا ، با مطالعـه تطبيقـي در فقـه و حقـوق جـزاي ايـران       ،محمد مهدي سيدغمامي ،  

(پيـاپي   49اصالح و تربيت (ماهنامه اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ) سـال چهـارم شـماره    
 1385) ، فروردين  134

شـماره   –گزارشي از ((اتانازيا )) مرگ خود خواسته در چند كشـور جهـان روزنامـه ايـران      
 1380آبان  13يكشنبه  –سال هفتم  – 1955
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ام كزي و احناوتاابررسي ديدگاههاي پرستاران در ارتباط بامرگ و ، معصومه  ،مرتقي قاسمي 
عضو هيئت علمي دانشگاه علـوم   " " 1380 – 1379مربوط به ان در شهر زنجان در سال 

 .   پزشكي زنجان .
خردنامه (ويزه نامـه   –مرگ خوب ؟ درآمدي برنقد اصل (( خودمختاري )) و (( اتانازي ))   

  – 1425جمادي االول  11 – 1383تير  10چهارشنبه  – 23روزنامه همشهري ) شماره 
 .1386مظاهر تهراني، مسعود؛ حق مرگ در حقوق كيفري/ تهران، نشر هستي نما،  
، ايران قوانين و احكام ، جرايم عليه اشخاص ،تهـران ،  1335 –مير محمد صادقي ، حسين  

 .1389، زمستان   7ميزان ،چاپ 
بررسي علل و انگيزه  "نازخند صبحي و دكتر شاهين عبدوي نژاد ميركوهي ، نبايد بميري ، 

 .1387چاپ : زنجان ،نيكان كتاب ، چاپ اول ، زمستان  "خودكشي در ايران و جهان 
حقـوق جـزاي اختصاصـي جـرايم عليـه اشـخاص/ تهـران انتشـارات          وليدي، محمد صالح؛ 

 . ،2، چاپ اول، ج 1369اميركبير، 

  منابع اينترنتي  
 

 ،گردآوري دكتر علي پورمحمدي .  -سايت همشهري ، "مفاهيم اتانازي " 
 .تهران –خبرگزاري دانشجويان ايران ن )اتانازي در ايرا ( 
 .مجله تحقيقات حقوقي و تجاري ساذ  ( اتانازي چيست ؟)، سايت  
 .سايت خبر گزاري فارس ، ( اتانازي در ايران ) 
سايت علمي نخبگان جوان ، سامانه ملـي علـوم و تحقيقـات    ( اتانازي و مرگ ترحم آميز )،  

 .جوانان 
 .سايت فيس نما ،شبكه اجتماعي ايران ( اتانازي يا مرگ از روي ترحم  )،  
 .  www.Aftabir.comسايت .   )اتانازي يا مرگ از روي شفقت . (  
 .دكتر رحمت سخني  ، وبالگنازي يا مرگ ترحم آميز )ا( ات 
ا وب سـايت تخصصـي    www.lawgostar.comسـايت   ( اتانازي يا مرگ داوطلبانـه )،  

 .حقوق
  سايت پايگاه اطالع رساني حقوق پزشكي ايران ( اتانازي يا مرگ داوطلبانه )،  
 سايت تبيان ، بخش حقوقي  ( تعريف اتانازي در فرهنگ فارسي ) ، 
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 .قوقي هامون  :نويسنده ليال انتظاري ( تعريف و مفهوم اتانازيا)، سايت  موسسه ح  
 .سايت مركز ملي پاسخگويي به سواالت ديني ، )  ؟( حكم شرعي اتانازي چيست 
 .سايت علمي دانشجويان ايران  ،( فرشته مرگ ،مرگ داوطلبانه يا اتانازي )  
در سايت انجمـن   )مرگ مغزي (اتانازي غيرفعال غيرداوطلبانه) و آثار فقهي و حقوقي آن(   

 علمي و پژوهشي فقه قضايي، نويسنده عادل ساريخاني 
 (اتانازي )، سايت روزنامه همشهري . 
  شهر . )،سايت وباتانازي چيست ( 
 vekalat. Comسايت وكالت ، )،اتانازي و بررسي آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدني(  
    1391مرداد  13نويسنده  ،امير حسين كاتوزيان ، ،
     اخـالق   خالصـه سـخنراني بابـك احمـدي دربـاره     بخـش سـوم   ) ، اتانازي و سقط جنين(   

 . MedicalLaw . ir -)پزشكي در ايران
  .سايت بانك مقاالت حقوقي (اتانازي و قتل از روي ترحم )،  
(اتانازي يا مرگ از روي ترحم از منظر ديني )  ، سايت مركز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم      

 اسالمي . 
 Stanford encyclopedia of philosophy (sep) :  مترجم: مرجان يشـايائي ،

   .سايت بيمه ايران 
  . سايت بيمه ايران،) مرگ داوطلبانه يا اتانازي (در مورد،فرشته مرگ مقاله  
 .وبالگ تخصصي حقوق ايران  

 


