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  ْمرگي از ديدگاه مسيحيت و اسالم حق به
   ∗سيد حسن اسالمي

  
  چكيده

ـ          مرگ از روي ترحم يا به      ستي اسـت كـه از جهـات        مرگي، از مسائل بنيـادي اخـالق زي
درد كـساني     توان به استناد اصول اخالقي به كشتن بـي          آيا مي . شود ميگوناگوني بررسي   

   خواستار آن هستند؟ ،ناپذير خويش  از درد و رنج پايانكرد كه خود، براي رهايي اقدام
  :پردازد يم عنوان بحث  خود در پنج به اي پس از مقدمهاين نوشتار 

اي  بـه گونـه    ،)euthanasia( بر اساس عناصر اصـلي اوتانـازي         نخست اين عمل را    
 ايـن عمـل      بارهه مسيحيت را در    ديدگا ،دوم كند؛ مي آن معرفي     را انواع و روشن تعريف 

ـ  دال ، چهـارم  ؛پـردازد    به تحليل ديدگاه اسالم درباره اين عمل مـي         ؛ سوم ؛گويد  باز مي  ل ي
 به دو دليل استناد  بيشتر آنان براي اثبات نظر خود    كه كند   را گزارش مي   زيااوتانموافقان  

م بـه   پـنج  ؛تيدوسـ   نخست اصل خودآييني فردي و ديگري اصل شفقت و نوع         : كنند  مي
  .دهد ها را نشان مينهاي آ پردازد و كاستي ل مييتحليل  و بررسي اين دال

 اوتانازي، اخالق زيستي، اخالق كـاربردي، اخـالق اسـالمي، اخـالق             :ها  كليدواژه
  .مسيحي، قتل از روي ترحم

  

                                                            
  عالي اديان و مذاهب ستاديار مؤسسه آموزش ا ∗
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  مقدمه

چون امكان    هم دست يافت؛ امكانات فراواني   به  تحوالت جديد پزشكي    بشر درپي   
هايي كـه در گذشـته درمـان ناپـذير بـه نظـر               ن طول عمر و درمان بيماري     طوالني ساخت 

 است؛ كساني كه در گذشته بـر اثـر           نيز پديد آمده    مشكلي ،اين امكان   در كنار   . رسيد  مي
نـي نـه چنـدان طـوالني        بيماري كشنده و درمان ناپذيري با اندكي درد و گذرانـدن دورا           

شان سـاليان      بيماري  درمان چنان بي  ست هم  بر اثر اين تحوالت ممكن ا      كنونمردند، ا   مي
تـوان مـرگ را بـه         بدين ترتيب، مي  . به زندگي طبيعي ادامه دهند    را سپري كنند و   درازي  

اين كار گرچه در موارد متعددي به سـود         . تأخير انداخت و روند بيماري را كند ساخت       
 بيمار  تن وروح  ،ها با كندي اما قاطعانه       برخي از بيماري   موجب شده است  بيماران بوده،   

 بفرسايند و سرانجام با درد و رنج بسيار او          را حل كنند و تن و روح او      مرا به تدريج مض   
از  ،و يا قتل از روي ترحم     ) euthanasia( اوتانازي يا يوثنيزيا     اجراي  . را از پاي در آورند    

 در  ،بـر اسـاس ايـن نگـرش       .  است  براي رويارويي با اين مشكل     نهاد شده   پيش هاي  راه
مواردي كه امكان درمان بيماري وجود ندارد و بيمار نيـز از درد تحمـل ناپـذيري رنـج                   

كه در تعريف اين عمـل اتفـاق نظـري           با آن . او را كشت   ،توان از سر ترحم      مي ،كشد  مي
ط يا بيماري   يدرد انساني دانست كه در شرا       ن بي توان آن را اقدام به كشت       وجود ندارد، مي  

  .ار دارددردناك تحمل ناپذيري قر
 خاصـي   شـرايط اي از يوثنيزيا تحت        امروزه در برخي از كشورها مانند هلند، گونه       

 هـم . شـود   هايي منتشر مـي     هاي متعددي از چنين قتل      مجاز شناخته شده است و گزارش     
، پاتولوژيـست  )Jack Kevorkian(چنـين برخـي از كـسان ماننـد دكتـر جـك كوركيـان        

هايي شناخته    يا متخصص چنين مرگ   ) thanatologist(بازنشسته، به عنوان ثاناتوليجيست     
هايي نيز    سازمان.  به قتل رسانده است    را خواستار يوثنيزيا    ر نف  هفتاد 1991شده و تا سال     

در انگلـستان و  ) The Voluntary Euthanasia  Society(ماننـد انجمـن اوتانـازي ارادي    
ني ساختن ايـن عمـل فعاليـت    مريكا براي قانوادر ) Hemlock Society(انجمن شوكران 

  .كنند مي
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ز هايي و قانوني شدن آن در برخـي از كـشورها، ايـن مـسئله را ا                  رواج چنين مرگ  
 از ابعاد اقتصادي قضيه  ؛ي جدي بدل ساخته است    كلش م ابعاد مختلفي مطرح ساخته و به     

يني  و   عد اخالقي اين مسئله از منظر د       بررسي ب  ، به  مقاله  اين .گرفته تا مسائل اخالقي آن    
  . مي پردازدهاي مسيحيت و اسالم  ساس آموزهبر ا

  

  تعريف و ماهيت

  پـيش  :يب دو واژه يوناني پديد آمده اسـت       از ترك ) euthanasia(اوتانازي يا يوثنيزيا    
در نتيجه  . به معناي مرگ  »  thanatos « و اسم  ،خوبي  به معناي بِه، خوب، به    ) eu (»يو«وند  
     مرگـي  ، يـا آسـان  )good death(مرگـي، مـرگ خـوب      بـه توان  يوثنيزيا را به معنـاي  مي

)easy death (يوثنيزيا به ايـن معنـا در برابـر يودايمونيـا     . ترجمه كرد)eudaimoneia (  يـا
 ,Clarke and Linzey, 1996: 336 and Becker, 2001.( خوب  قرار دارد زيستي و زندگي به

V.1: 492 (را مرگي آرام و آساننامه تاريخي آكسفورد، يوثنيزياواژه )Onions,1998, V.1: 

شـود، تنهـا مـردن        چه امروزه از اين اصطالح فهميده مي      تعريف كرده است، اما آن    ) 681
به همين  .  قتلي كه از سر شفقت باشد      ؛كه افزون بر آن اقدام به قتل است       آسان نيست، بل  

 mercy ("قانهقتـل مـشف  " گاه به جاي يوثنيزيـا از تعبيـر قتـل از روي تـرحم يـا      ،سبب

killing ( چه  و همه آن   ابهام دارد رسد كه اين تعبير        نظر مي  ،بهبا اين همه  . شود  استفاده مي
به  ف معلوم نيست كه مقصود شفقت      زيرا در اين تعري    ؛كند  را در پس آن نهفته، بيان نمي      

چنين آيا طبق اين تعريف هرجا كسي       ميرد يا جامعه؟ هم     چه كسي است؛ شخصي كه مي     
  اقـدام بـه ايـن كـار        تواند   مي شفقت مجاز است،   كرد كه كشتن شخصي از سر        احساس

 Cahn.( كوشيده است تا آن را بر طرف سازدبه اين ابهام اشاره كرده وكند؟ فيليپا فوت 

and Markie, 1998: 783 (آن گـاه تعريفي قطعي وپرداختن  بهتر است به جاي ،از اين رو 
- هـم  همانندش  و آن را از اعمال      كرد ثنيزيا را معين  عناصر سازنده يو   ، ابهام ي در گرفتار

  . ساخت يا خودكشي ياري شده، متمايزچون خودكشي
 كنـد، خودكـشي     اقـدام   به كشتن خـود    ، كه از ديگري ياري بگيرد      اگر كسي بي آن   
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 اگر به پزشكي مراجعه كند و به او بگويد كه قصد خودكـشي              با وجود اين،  .  است كرده
ر فراواني مرفين بگيرد و با آگاهي و راهنمايي پزشك و به كمك             دارد و سپس از او مقدا     

 assisted( خودكشي ياري شـده  آن كس كند، در اين حالت اقدام  به خودكشي،داروآن 

suicide (   يا خودكشي ياري شده به وسـيله پزشـك)physician-assisted suicide(   كـرده
 :Singer, 1993.(ار مـي رود مقتـول بـه شـم    خود ، فاعل قتل ،در اين دو صورت . است

 را بگيرد و او ايـن كـار         »ب« بخواهد تا جان     »ب«از شخص    »الف«اما اگر شخص  ) 295
 نخستين عنصر سازنده يوثنيزيا آن است كه        ،بنابراين. پيش مي آيد  را انجام دهد، يوثنيزيا     

پاي شخص ديگري در اين ميان اسـت و دومـين عنـصر رضـايت شخـصي اسـت كـه                     
 اگر كسي به صرف تقاضـا و رضـايت          ؛تنهايي كافي نيست  ين دو عنصر به     اما ا . ميرد  مي

 مقتـول رود و اسـتناد بـه درخواسـت            كند، مجرم به شمار مي     اقدام  به كشتن او   ،ديگري
جدا سازد،  تواند    مي يوثنيزيا را از اقدامات مشابه       عنصري كه . توجيه نمي كند    را اقدام او 

 باشـد   پيـاپي پايان و      بايد رنج و درد بي     ،ين دليل ا. مرگ است  مقتول براي     دليل و انگيزه  
در . اي باشد كه امكان درمانش نيـست         يا بيماري كشنده    و كه شخص تحمل آن را ندارد     

 يـا   و  شخص يا بايد صبر كند تا به تدريج بر اثر درد فزاينده با رنج بـسيار بميـرد                  ،نتيجه
بيمار از ميان دو شـر،      . دنزيبرگ خود   زندگيدرد و آسان براي پايان بخشيدن به          راهي بي 

دهـد و     مـي تـن   گزيند و به مرگي آسـان و راحـت            آن را كه شرارت كمتري دارد، برمي      
 اول حـضور    : عناصر اصلي يوثنيزيـا عبارتنـد از       ،بنابراين. كشد   مي  مشفقانه او را  ديگري

 ؛ و درخواست او براي مـردن      مقتول  دوم، رضايت  ؛شخص ديگر به عنوان فاعل يوثنيزيا     
    نـسبت  چهـارم، خيرخـواهي    ؛ناپـذير   پايان و بيماري درمان     بي   وجود درد كشنده و      سوم،

  . مقتولبه 
 گـاه در    امـا  ،ده اسـت  ور فـراهم آ    را همه عناصر اساسي  اين مورد مسلمي است كه      

بـراي مثـال،     . آيد كه همه اين عناصر فراهم نيـستند         مواردي سخن از يوثنيزيا به ميان مي      
برد كه برگشت ناپذير است و در حالت گياهي           غما به سر مي   شخصي ساليان درازي در ا    

.  باشـد توانـد  نمـي    متقاضي مرگ خـود و، )condition vegetative state(كند  زندگي مي
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 هـاي نگـه      يـا دسـتگاه     و كـشند درد، او را ب     حال اگر پزشكان با تزريق داروي كشنده بي       
 عمل آنـان نيـز يوثنيزيـا بـه شـمار            دارنده را از او جدا سازند تا خود به خود بميرد، آيا           

هاي اساسـي ميـان شـقوق مـسئله، خـود             رود، يا قتل نفس است؟ با توجه به تفاوت          مي
  .دارند احكام اخالقي متفاوتي  مي شود كهيوثنيزيا به انواعي تقسيم 

يوثنيزيـاي  :شـود   ير فعال يا انفعالي تقـسيم مـي        معموالً يوثنيزيا به دو نوع فعال و غ       
 مستقيمبه گونه كند كه  ميمي عبارت از آن است كه كسي اقدا) active euthanasia(فعال 

كه در   حال آن . ه او و ترحم به او باشد       از اين كار كمك ب      بينجامد و هدف   يديگر قتلبه  
شخص يا اشـخاص در جـايي كـه    ) passive euthanasia(يوثنيزياي غير فعال يا انفعالي 

كنند تـا او      ه حيات خود ادامه دهد، از آن خودداري مي        بايد كاري انجام دهند تا قرباني ب      
هر يك از اين دو نوع نيز به سه صورت          . بميرد و هدفشان نيز كمك به آن شخص باشد        

  :شوند تصور مي در نتيجه شش نوع يوثنيزيامي پذيرند وديگر تقسيم 
  بــه دنبــال»الــف«كــه  )active voluntary euthanasia(يوثنيزيــاي فعــال ارادي . 1

پايان و بيماري درمان ناپـذير او          و براي پايان دادن به درد بي       »ب«درخواست و رضايت    
  ؛بخشد با تزريق دارويي كشنده و مرگي آسان به حياتش پايان مي

 با تزريق »الف« كه)active non-voluntary euthanasia(يوثنيزياي فعال غير ارادي . 2
 در حالتي است كه نـه       »ب«اما  . بخشد  ان مي  پاي »ب«درد، به زندگي      دارويي كشنده و بي   

  ؛د، بلكه اساساً امكان كسب رضايت او نيز وجود ندار تنها درخواست اين كار را نكرده
 به زنـدگي  »الف«كه )active involuntary euthanasia(يوثنيزياي فعال ضد ارادي . 3

 ايـن كـار را       كـه امكـان تحـصيل رضـايت او  وجـود دارد،              دهد، و با آن      پايان مي  »ب«
داري   كند و يا حتي درست بر خالف اراده بيمار، به دليل سن باال و هزينه باالي نگه                  نمي

  .كشد از او، وي را مي
 به درخواست »الف« كه)passive voluntary euthanasia(يوثنيزياي انفعالي ارادي . 4

هـاي   ، فعاليـت   و به جاي تزريـق دارو      پردازد  خاصي نمي   به كار  كشد، اما    او را مي   »ب«
  ؛گذارد تا بميرد را به حال خود ميكند و او  درماني را متوقف مي
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 در »ب« كـه   )passive non-voluntary euthanasia(يوثنيزياي انفعالي غير ارادي . 5
 در حالت اغماي برگشت ناپـذير       ،، براي مثال  نيستيا رضايت خود     اراده ابراز موقعيت

 ادامه درمان  ، بدون حضور عنصر رضايت    »الف«قه است، و    الخل يا نوزاد ناقص   ،قرار دارد 
  ؛ بميرد»ب«كند تا  را متوقف مي

 بـا » الـف « كـه  )passive involuntary euthanasia(يوثنيزياي انفعالي ضـد ارادي  . 6
  را فعاليتهـاي درمـاني    ، و گـاه بـر خـالف اراده او         » ب«امكان تحصيل رضـايت     وجود  

  .دمير مي »ب« شخص مي كند ومتوقف 
 در موارد ديگر    .اراده و درخواست قرباني وجود دارد     صورت اول و چهارم     تنها در   

بـا  .  عمل شده است   مقتولشود و در مواردي بر خالف اراده          چنين درخواستي ديده نمي   
د و موافقـان و مخالفـان بـه         رو   همه شقوق فوق از موارد يوثنيزيا به شمار مـي          ،اين حال 
  .اند  پرداختهباره جايگاه اخالقي آنبحث در

روند و در نتيجه مشمول حكم         آيا همه شقوق فوق، انواعي از يوثنيزيا به شمار مي         
اخالقي واحدي هستند، يا خير؟ برخي از فالسفه اخالق ميان يوثنيزياي فعال و انفعـالي               

زيرا از ؛ اند را مجاز شمرده) passive euthanasia(تفاوت گذاشته و تنها يوثنيزياي انفعالي 
 تفـاوتي  ،)letting die(كسي و رها كردنش تا آن كه بميرد ) killing(ر آنان ميان كشتن نظ

داشـتن     زنـده نگـه    اما ،ديگري ندارد اقدام به كشتن      حق كسي ،نگاهاز اين   . اساسي است 
حاصل    در موارد الزم  از ادامه درمان پر هزينه و بي           ،در نتيجه . تكليف نيست ديگران نيز   

برخـي نيـز تنهـا در جـايي كـه اراده شـخص       . د دست كشي توان مي ذيرناپ  بيماران درمان 
 كـه محـور جـواز       معتقدند  و شمارند  قرباني وجود داشته باشد، چنين عملي را مجاز مي        

 هر جا كـه ايـن عنـصر وجـود       ،، در نتيجه  اوستاخالقي يوثنيزيا اراده شخص و احترام       
ـ         . داشت، اين عمل مجاز است     كنـد و     ن موضـع دفـاع مـي      براي مثـال فيليپـا فـوت از اي

جا كه اراده شـخص قربـاني وجـود      از جمله آن؛شمارد هايي از يوثنيزيا را مجاز مي   گونه
اي از محققـان ميـان    بـا ايـن حـال، پـاره    ) Cahn and Markie, 1998: 795.(داشـته باشـد  

 وگذارند و هر دو را مشمول يـك حكـم اخالقـي              يوثنيزياي فعال و انفعالي تفاوتي نمي     
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  حتـي غيـر   را گـاه  يوثنيزيـاي انفعـالي  ،) James Rachels(جيمز ريچلـز  . دانند  ميمجاز
 ،كـشد    در نتيجه در مواردي كه بيمار رنج مـي         ياد مي كند و   تر از يوثنيزياي فعال       اخالقي
بـه   وضع رنج بار او      بهبلكه   با درد بميرد،     بيمار را رها نكنند تا     كه   آن مي داند  تر    اخالقي

لـيكن  ) Curzer, 1998: 705.(ندپايان دهدرد  اي آسان و بي به گونه وكمك دارويي كشنده
 كـه ميـان اقـدام    چنين نقـد مـي كنـد    رااين نظرگاه ) Boonie Steinbock(باني ستاينباك 

  مرگ اما را در پي دارد،   مرگ ديگري   كه   با اقدام به كار ناگزيري       ، به كشتن كسي   مديع
برخـي از فالسـفه نيـز    ) White, 1997: 201.( وجود داردهدف فاعل نبوده، تفاوتي جدي

. اند   جزئيات به شكلي كلي به دفاع از يوثنيزيا يا نقد آن پرداخته             گونه بدون ورود به اين   
 كه قطعاً همه عناصر يوثنيزيا را        را  و تنها موردي   نمي پردازد  به انواع يوثنيزيا     ،اين نوشته 

 و با رضايت او براي      »ب«است   به درخو  »الف«؛ جايي كه    بررسي مي كند  در خود دارد،    
درد به زندگي او      اي بي    با شيوه  ،ناپذيرش  پايان و بيماري درمان     از بين بردن رنج و درد بي      

بـه تعبيـر   ؛ بخشد و هدفش از اين كار نوع دوستي و محبـت بـه قربـاني اسـت            پايان مي 
  . ديگر، يوثنيزياي فعال ارادي

تـوان در     ول است، يا خير؟  آيـا مـي        ديدگاه ديني مقب  آيا چنين اقدامي مشروع و از       
و اگـر   را درخواست كننـد؟   طي خاص به برخي از بيماران اجازه داد تا چنان مرگي            يشرا

 تا بـه خواسـته آنـان از سـر انـسان             اجازه اخالقي دارند  ، ديگران   بخواهندآنان نيز چنين    
  دوستي عمل كنند؟ 

  ديدگاه آيين كاتوليك

كنـد و      سرسختانه مخالفت مـي    ،از اين دست  آيين مسيحيت كاتوليك با هر اقدامي       
تـرين ارزش     يوثنيزيا از نظر آيين كاتوليك ناقض مهـم       . شمارد  آن را مغاير اراده الهي مي     
كند و ايـن عمـل آن         هيچ ارزشي با ارزش زيستن برابري نمي      . يعني ارزش زندگي است   

موضوع چون  ؛  گرفت  ستقيماً مورد بحث قرار نمي    در گذشته اين عمل م    . كند  را نقض مي  
رفـت و همـان حكـم         شي به شمار مـي    آن طرح نشده بود، اما اين كار از خانواده خودك         
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باره يوثنيزيا نيز صادق بود و متفكران مسيحي با تحليل نادرستي خودكشي به نقدهاي              در
، خودكـشي را    )1274-1225 (1 تومـاس آكوينـاس    ،بـراي مثـال   . دادند  مخالفان پاسخ مي  

 موافقـان خودكـشي را نقـل و         داليلاي مدرسي     ت و به شيوه   دانس  نادرست و ممنوع مي   
هـا را     كشد و كاسـتي آن      وي پنج دليل در دفاع از خودكشي پيش مي        . كند  يكايك نقد مي  

رسـد كـه      يدهد و به استناد كتاب مقدس و حقـوق طبيعـي بـه ايـن نتيجـه مـ                    نشان مي 
 ق تكـويني   هم ناقض حقوق تـشريعي و حقـو         و  و غيراخالقي  خودكشي، هم غيرطبيعي  

 بـود كـه اگـر كـسي خودكـشي      چنـان با خودكـشي  كليسا مخالفت ) White: 184.(است
 در گورسـتان     او را   و حتـي   كردنـد  باره او اجرا نمي    در  را كرد، آداب مردگان مسيحي     مي

 تصويب شد كـه كليـسا       533در شوراي اورلئان در سال      . سپردند مسيحيان به خاك نمي   
اميـل  ) Rachels, 1989: 202.(، قبـول نكنـد   شي كـرده هداياي كسي را كه اقدام به خودك

گرفـت و     دوركيم از قوانين ضد خودكشي كه گاه دامن حتي خانواده شخص را در برمي             
گزارشـي  انجاميـد،      و آتش زدن جـسدش مـي        فوت شده  به مصادره كامل اموال شخص    

از ايـن   امروزه نيز كليسا با هـر گونـه اعمـالي           ) 398: 1378دوركيم،  .(دقيق نوشته است  
شوراي واتيكان دو، نيز اعمالي مانند خودكشي و يوثنيزيا را به           .  ت مي كند  دست مخالف 

 The Gospel (»انجيل حيـات «شدت محكوم كرد و پاپ ژان پل دوم، رساله معروف به 

of Life ( اوانجليوم ويتائه«يا«) Evangelium Vitae (بـراي   قرن جديد  تهديدهايدرپيرا
  .نوشتحيات انساني 

اي فزاينده در حال گـسترش         كه به گونه   ه از فرهنگي به نام فرهنگ مرگ نام برد        او
گيـرد و از قـدر انـسان          ديـده مـي   اهاي مختلف ارزش حيات انساني را ن        است و به گونه   

اين رساله با محوريت حيـات انـساني و بـا    ) Paulus PP. II, 1995: no. 12&64.(كاهد مي
را اي    ست برادرش قابيل به زبان امـروزي ابعـاد مـسئله          بازخواني داستان قتل هابيل به د     

                                                            
بـورك، ترجمـه    . يانديشه و آثار توماس آكويناس، ورنون ج      : براي آشنايي با زندگي و آراي وي نك       . 1

 .1378، خرداد و تيرماه 84،  كيهان انديشه، شماره يسيد حسن اسالم
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از نظـر ايـن     . را مـي نماينـد    هايي  بر ضـد حيـات           تالش ، كه از نظر پاپ    نشان مي دهد  
 هر كس   ،به همين سبب  .  است حيات، به ويژه حيات انساني، تنها از آنِ خداوند        «،  رساله

كليـساي  ) Ibid, no. 9 (.» به خود خداوند حملـه بـرده اسـت   ،بر حيات انساني حمله برد
باره يوثنيزيا بر موضع روشن  خود در        اي در    با نشر بيانيه   1980مه سال   كاتوليك در پنج    

 ،"حيات انساني بنياد همـه خيـرات اسـت        "كه  فشرد و با تأكيد بر اين     اين عمل پاي  قبال  
  ) Declaration on Euthanasia.(شمرد) murder(اين عمل را مساوي با جنايت 

فرمـان پـنجم    . هاي كتاب مقدس استوار است      ين كاتوليك بر اساس آموزه    موضع آي 
، خـروج، بـاب     كتـاب مقـدس   .(كند  اي قاطع قتل را منع مي       گانه به گونه   هاي ده   از فرمان 

اي مطلق شامل     ونه به گ  ، به همين سبب    و كند  اين فرمان، متعلق قتل را بيان نمي      ) 13: 20
 اقـدام  ،بدين ترتيب) Rachels, 1989: 202.(ود چه قتل ديگران و چه خ؛شود هر قتلي مي

بـه شـمار   ) The Bible, Exodus, 20:13(»تو قتل نخـواهي كـرد  « ،به يوثنيزيا نقض فرمان
مـن  «: از نظر مـسيحيت مـرگ و زنـدگي تنهـا تحـت اراده خداونـد قـرار دارد                  . رود  مي
سـموئيل، بـاب     و كتاب اول     39: 32، تثنيه، باب    كتاب مقدس (».كنم  ميرانم و زنده مي     مي
و غـصب    ديده گرفتن اين حق انحصاري، به معناي تجاوز به سـاحت خداونـد            ان) 6: 2

چـشم   هيچ انساني اختيار جان خود را ندارد كه هرگاه اراده كـرد از آن         . جايگاه او است  
از آن جـا كـه يوثنيزيـا كـشتن     «: گويـد   ژان پل دوم با تأكيد مـي نگرش،اين  بنابر  . پوشد

 ناپذيرفتني شخص انساني است، نقض سنگين قانون خداوند به شـمار            عامدانه و اخالقاً  
  )Paulus II, no.65(».رود مي

 و نبايـد    برند به كار مي  مجازي   را    هديه خداوند به بشر است، اما اين تعبير        حيات، 
 يـا آن را      و داري كـرد   خود توان  مي  از پذيرفتن آن   ي نياز بينتيجه گرفت كه در صورت      

 .گـذارد    اين هديه همراه با خود تكاليفي بر دوش انسان مـي           ، حقيقت  در .بازپس فرستاد 
)Rachels, 1989: 199 (  

 گفته شود كه اقدام به يوثنيزيا در مواردي، زاده درمانـدگي و اضـطرار اسـت؛           شايد
اما از ديـدگاه مـسيحي      . كند  ميناگزير  اي فزاينده، شخص را به چنين عملي          درد به گونه  
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 و فرد    به شمار مي رود    درد و رنج بخشي از زندگي مسيحانه      . استاين دليل ناپذيرفتني    
ب ي در مـصا    و آگاهانه  كند  خود را به حضرت عيسي نزديك مي      ،مسيحي با درد كشيدن     

 تحمل درد ارزشي اخالقي و ديني اسـت  ،در نتيجه. شود شريك مي) Lord's Passion(او 
تواند از داروهاي ضـد درد        گرچه شخص دردمند مي    رود   عملي قهرمانانه به شمار مي     و

  ) Paulus II, no. 65 and Declaration on Ehthanasia.(استفاده كند و اين كار مجاز است
  

  ديدگاه اسالم

زيرا ايـن   ؛   مسيحيت يكي باشد   وديدگاه اسالم    در اين زمينه      كه   حدس زد توان    مي
هيمـي بـه شـمار       تعلق دارند و جـزو سلـسله اديـان ابرا          اي يگانهدو آيين به سنت ديني      

در اسالم نيز هر گونه اقدام بـه كـشتن كـسي يـا              . اند  روند و از يك سرچشمه برآمده       مي
آن را نمـي توانـد   كسي هرگزو  دارد  زندگي انساني ارج 1.اقدام به قتل خود ممنوع است     

 و حتي وصيت كسي     2مي داند  نيز حرام     را خودكشي، اسالم   در نتيجه   . از ديگري بگيرد  
  )22: 5مكي عاملي، ج. (مي شماردكرده ، باطل كه خودكشي را 

در آيات متعددي بر ارزش حيات انساني و حق انحصاري خداونـد بـر              قرآن كريم   
 به شمار مـي     از اين منظر، مرگ و زندگي آفريده خداوند       . مي كند مرگ و زندگي تأكيد     

  :  و هدف از زندگي آزمودن رفتار بشر استرود
�   و توالَّذِي خَلَقَ الْم         زِيـزُ الْغَفُـورالْع وهلًا ومنُ عسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِيي؛�الْح 

  )3 /67ملك،(

گـري كـه خـود را حـاكم مـرگ و زنـدگي               در برابر سلطان سـتم    حضرت ابراهيم   

                                                            
  .هرچند، اين قاعده با حق  قصاص يا مقابله با فساد محدود شده است. 1

هـا و     ، جسد وي، بر خالف برخي آموزه       كند م است، اگر كسي به اين كار اقدام       هرچند خودكشي حرا    .2

 هـيچ   ، از ايـن جهـت     .شـود   اعمال مسيحي، كامال محترم است و با آن چونـان جـسد مـسلمان رفتـار مـي                 

  .اي طبيعي از دنيا رفته ، ندارد  كه به گونهآنتفاوتي با
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ميرانـد و زنـده        مـي   كـه پروردگـارم كـسي اسـت كـه           داشـت   اعالم ،دانست  ديگران مي 
ميراند   شود كه اين خداوند است كه مي        رد متعددي تأكيد مي   در موا ) 259 /2،بقره.(سازد  مي

ملك و ملكوت از آن خداونـد اسـت و خـدايي جـز او               ) 157 /3،عمران  آل.(كند  و زنده مي  
   )159 /7،اعراف(.خشيدن تنها زيبنده او استنيست و ميراندن و زندگي ب
ا چنين است كه جان      نه تنه  مي داند افزون بر اين،    برابررا  ها    اسالم، جان همه انسان   

خداوند پس از گزارش واقعه     . مي شمارد ها     برابر با جان همه انسان      را گناه  يك انسان بي  
بـاره حرمـت    ن خود را در   حكم اساسي و بنيادي   ،دردبار كشته شدن هابيل به دست قابيل        

  : كند دارد و به بني اسرائيل ابالغ مي جان انساني و ارزش حيات مقرر مي
لِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرَائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ             مِنْ أَجلِ ذَ  �

 ؛� فِي األَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا ومنْ أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعا

  )33 /5،مائده(

 قصاص يا به دليل فـساد، بكـشد         اي طبق اين حكم هر كس ديگري را، نه بر        

 همه مردم   ا همه مردم را كشته است و هر كس نفسي را زنده كند، گوي             اگوي

  .را زنده كرده است

 ، به همين سبب   .مي كند تشريع  آن را    و اسالم نيز     بودهاسرائيل ن   بني  ويژه  اين حكم 
تنهـا  . هيزيـد  بپر گناهـان   كـشتن بـي     از مي دهد كه   ات متعددي به مسلمانان فرمان      در آي 

دفــاع از ديگــري در مقابلــه بــا مفــسدان و  وقــصاص . دانــد مــيحــق را  قتــل دونــوع
 كه  به سادگي از      تأكيد مي فرمايد   بر حرمت جان انسان چنان       قرآن) 152 /6،انعام.(خود
هـا قتـل صـورت        ده از يك كس،    قصاص و انتقام   براي كه   آن گاه . گذشتنمي توان   آن  
 آن را بـه     ، تعيين كرد و با تأكيـد بـر حـق قـصاص            قتل را   گستره  گرفت، قرآن كريم      مي

  نيـز حـق      را  قـصاص  البته اسالم  )34 /17،اسراء(. دانست محدود گناهان رعايت حقوق بي  
  . سفارش مي كند نه حكم و به گذشت از قاتل و بخشودن  اين حقمي داند و

تصادي يا ماننـد    هاي اق     و كسي  بنا به انگيزه       احترام دارد ، جان انسان    گذشتهاز اين   
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 بـه كـشتن     ، كه از ترس فقـر      را كساني خداوند   . ديگري را به قتل برساند     تواند  نميها    آن
ادان را گنـاهي بـزرگ       و كـشتن نـوز     همنع كـرد    اين كار   از كردند،   مي اقدام نوزادان خود 

   )152 /6،انعام: ، نيز نك32 /17،اسراء(. داند مي
 كـه    مقام قصاص يا دفاع مشروع، حال آن       كسي حق قتل را ندارد، مگر در         ،بنابراين

 ايـن كـار ماننـد خودكـشي در     ،به همـين سـبب  .  نيست ها   اين يوثنيزيا جزو هيچ يك از    
 به  ديگري  كشتن جوازي براي ناپذير نيز    پايان يا بيماري درمان     رنج بي . اسالم حرام است  

ــرا؛ رود شــمار نمــي ــج و دردزي ــسي بخــشي از شــرا را اســالم رن ــدگي ان   مــيناط زن
بلكه الزمه رشـد و كمـال و حركـت          ،معنا نيست     اين رنج بيهوده و بي    ) 5 /90،بلد.(داند

كنـد    خداوند خود پيشاپيش به مؤمنان اعالم مي       )84/7،انشقاق.(رود  لنده او به شمار مي    با
هاي بدني است و مؤمنان      ها شامل رنج   كه آنان را خواهد آزمود و بخشي از اين آزمون         

هـا را      آن ،هـا    سـختي   گونـه  اده است كه به هنگام مواجهه با ايـن        و صابراني را بشارت د    
  )157-156 /2،بقره(.خوانند وخود را از خدايي دانند كه به سوي او باز مي گردندمعنادار 

اين اصل در سنت ديني به تفصيل بيان شده و احاديـث متعـددي بـه گـسترش آن                   
هـايش     آتش آزمـوده و ناخالـصي      همان گونه كه زر با    ،برخي از احاديث    بنابر  . پردازد مي

  خداونـد  ،از ايـن منظـر    . گـردد   شود، مؤمن نيز با رنج و سختي آزمـوده مـي            برطرف مي 
شـان وادار    هـا بـه بنـدگي      آزمايد و بـا مجاهـدت       ها مي   گون سختي   بندگانش را به گونه   «

هاشان بزدايد و    كند تا خودپسندي را از دل       يندها آزمايششان مي   آ نمايد و به ناخوش     مي
هاشان جايگزين فرمايد و آن را درهايي سـازد گـشاده بـه              خواري و فروتني را در جان     

  ) 217: 1373شريف رضي، (.»هايي آماده براي آمرزش او  وسيلتبخشش او و
نه تنها هر نوع اقدامي در جهت خودكشي و يوثنيزيا ممنوع است،        ،از ديدگاه اسالم    

ر درد و رنج و سختي زندگي، تمناي مـرگ          بلكه افزون بر آن مسلمانان حق ندارند بر اث        
دوران حيات از منظر ديني، فرصتي است براي        . كنند و يا  آرزوي آن را در دل بپرورانند         

 از   بايـد  ،رود   اگر كسي بـه راه صـواب مـي         ،در نتيجه . تحقق خود و شكوفايي خويشتن    
د تـا از    بايـد بكوشـ   ،راهـه رفتـه اسـت         اگر هم به بـي      و ادامه زندگي خود استقبال كند    
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هنگـامي كـه حـضرت      . مانده زندگي خود براي جبران خطاهاي گذشته سود بگيرد          باقي
كند، او    رسول اكرم نزد عباس عموي خود رفت و ديد كه وي دردمندانه تمناي مرگ مي              

را از اين كار بر حذر داشت و فرمود كه اگر نيكوكار بوده باشي، در صورتي كه عمـرت                   
اشي، فرصتي خـواهي    شود و اگر بدكار بوده ب        تو افزوده مي   تر گردد، بر نيكوكاري    فزون

 ، به همين سـبب )95: 2002مسعد هاللـي،  (!ها بازگردي، پس تمناي مرگ مكن  نيافت تا از آ   
ند كه درد و درمان از آن خداوند است، در كوشـش بـراي               كه بر اين باور     مسلمانان با آن  

حمـيش،  ( .شـويند   از تـالش نمـي    كنند و به سبب بيماري دست         درمان خود كوتاهي نمي   

2004 :234(   

  ل موافقان يوثنيزيايدال

هاي دينـي، يوثنيزيـا را ممنـوع و غيـر اخالقـي               در برابر كساني كه بر اساس آموزه      
از ل مختلفـي آن را      يـ كوشند تا با استناد بـه دال        ار مي شمارند، برخي از مدافعان اين ك       مي

 هاي مختلفي    شكل داليلاين  . تأكيد نمايند  مجاز جلوه دهند و بر درستي آن         ياخالقنظر  
  : مي توان برگرداندها را به دو دليل اصلي  آن، امادارند

   اصل خودآييني )الف

توان از    هنگامي مي . است) autonomy(بنياد اخالق، حق انتخاب فردي و خودآييني        
 سرشت خـود را محقـق        و ،اخالق سخن گفت كه فرد بتواند  به خواسته خود عمل كند           

 اگر كسي به اين نتيجه رسـيد كـه          ،بنابراين. باره سرنوشت خود تصميم بگيرد    سازد و در  
و بر آن شـد تـا بـه آن خاتمـه             معناست  ناپذير يا بي    ش سخت و تحمل   ادامه زندگي براي  

تنها قيدي كه اصل آزادي فردي      . دهد، اين حق مسلم اوست كه بتواند آن را عملي سازد          
دهد كه فرد هر چـه را خواسـت           كند و اجازه نمي     د مي يا تعيين سرنوشت خود را محدو     

اصـل بنيـادي ديگـري مـا را از اعمـالي كـه بـه                . عمل كند، رعايت آزادي ديگران است     
، دامنـه  )no harm principle( اصل عدم زيـان  ،در نيتجه. دارد زند، باز مي ديگران زيان مي

صي و خـودآيين  تفكيـك ميـان حـوزه عمـومي و خـصو     . كنـد  آزادي فرد را محدود مي  
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 آراي كساني  ازهاي فردي خود كه اساس ليبراليسم است،           خواسته اجرايدانستن فرد در    
ــل   ــردچــون جــان اســتوارت مي ــاره آزاديوي در رســاله . سرچــشمه مــي گي ــر درب  ب

  : كند تأكيد ميتاري كامل فرد در امور شخصي خود خودمخ
 كـه بـه ديگـران        اسـت،   در برابر جامعه مـسئول     خود بخشي از رفتار    براي تنها فرد
. دارد، اسـتقالل  مطلـق       ناگزير او ،  باشدبه خودش مربوط    تنها  در جايي كه    . شود  مربوط  

  )Mill, 1997: 48( . حاكم استذهنش، بر بدن و فرد بر خود
 يوثنيزيـا   كـه   زيرا بـا توجـه بـه آن       ؛  توان يوثنيزيا را مجاز شمرد       مي ، اين معيار  بنابر

تـوان    مـي رساند، آن را      نميزياني   و به ديگران     است عملي فردي و در حوزه خصوصي     
اگـر  ) Kuhse and Singer, 1998: 276.(محترم شـمرد  رامجاز دانست و نظر خواستار آن 
گونه كه دوست دارد زندگي كنـد، مـشروط بـر             تواند آن   هر كسي حق زيستن دارد و مي      

 خـود را برگزينـد،       زيست او به ديگران زيان نزند، و نوع زندگي مقبول           چگونگي كه آن
 مـرگ خـود را انتخـاب كنـد و آن گونـه كـه                 چگـونگي  به همان ترتيب حـق دارد كـه       

 ,Singer( .بـود  يوثنيزيـا  مدافعان ترين دليل  خالصه مهمچه گذشتآن .خواهد بميرد مي

1999: 195 and Cohen and Wellman, 2005, 163 ( به 1 دكتر تيموتي كويل1990در سال 
 بـود و در     دچـار  سـرطان خـون   بـه   بيمار قديمي خـود كـه        ، ساله 45دايان،  درخواست  

 درصد احتمال   25استخوان تا   اي درازمدت و استفاده از مغز         صورت تن دادن به معالجه    
 را    استفاده از آن   چگونگيتجويز كرد و  براي او   را  رفت، مقداري باربيتورات       او مي  بهبود

جورنـال پزشـكي    در  را  اجرا   ايـن مـ    كويـل گـزارش   . به قصد مرگ برايش توضـيح داد      

 ، در پي نشر ايـن گـزارش  منتشر كرد كه) Medcine New England Journal of (نيوانگلند
 بـه   لـيكن هيـأت ژوري او را      . دادستان عليه او اقامه دعوا كرد و او را به قتل متهم كـرد             

 بـود  دايان هم خودش خواستار مـرگ «:  اين بود اي از آن داليل    نمونه .نمودتبرئه  داليلي  
  ) Lafollette, 1997: 23(».و هم حق مردن را داشت

                                                            
1. Timothy Quill. 
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   لزوم شفقت به ديگران  )ب

انسان به طور طبيعي خواستار زندگي و ادامه حيات است، و تنها زماني به يوثنيزيا                
ا از پاي افكنده باشـد و        او ر  ،پايان و بيماري درمان ناپذير      ه درد و رنج بي    ك كند  مياقدام  

توانيم بيمار متقاضي يوثنيزيـا را        در چنين حالتي كه ما نمي     . و نباشد شدي براي ا  راه برون 
 حـداقل بـا     كـه كند     به ما حكم مي    ،درمان كنيم، حس انسان دوستي و شفقت به بيماران        

توانيم زنـدگي   درد، به درد و رنج او پايان دهيم و اگر نمي  كشتن او از طريقي آسان و بي      
و به منزله كمـك     نكشتن ا . يمفراهم آور  برايش   راحتي برايش فراهم سازيم، مرگي آسان     

 شخص مورد نظـر     ، يوثنيزيا باكند كه      اخالق حكم مي   ،از اين جهت  . ستبه ادامه رنج او   
در كنار اين دو ) White, 186 and Kuhse, 1998: 294( .رها شود پايان معنا و بي از رنج بي

 اختـصاص  لـزوم    : ماننـد  ،اند دهندرافك نيز به سود يوثنيزيا       را  ديگري داليلدليل اساسي،   
  . و از كار افتادگي و بر دوش جامعه بودن آنان براي آن بيماران،ياب و گران منابع كم

  مخالفان يوثنيزياانتقادهاي 

برخـي از منظـر     . انـد    فـوق داده   داليـل  بـه    هـاي گونـاگوني     پاسخ مخالفان يوثنيزيا 
برخي نيـز در    . اند   پرداخته داليلن  به تحليل و نقد اي     ،گرايي و برخي از منظر كانتي       نتيجه

 دانيل كاالهـان    ،براي مثال . اند  ها ترديد كرده     استناد به آن   چگونگي يا   داليلمقدمات اين   
امري متعلق به حوزه    را   و اين مسئله     .خدشه مي كند   يوثنيزيا    ي خصوصي بودن  ادعادر  

 دآييني فـردي  خـو مطلق بودندر ،ديگران ) Cohen and Wellman: 183.(مي داندعمومي 
 ترديـد    تفـاوت گذاشـت،    ميـان حـوزه عمـومي و خـصوصي        به سادگي    يا آن كه بتوان   

 دسـت   ، طرف  دو  اگر دو شخص تصميم بگيرند تا با رضايت كامل         ،براي نمونه . كنند مي
 يا   و شود  ديگر را بكشند، آيا كارشان به حوزه خصوصي مربوط مي          به دوئل بزنند و يك    

اگر عمومي  ؟  اند  ردهگذار آن را ممنوع ك     مجامع قانون چرا  ،عمومي؟ اگر خصوصي است     
؟ توان با معياري  روشن ميان اين دو سنخ عمل تفـاوت گذاشـت                پس چگونه مي   ،است

شود شخص با رضايت شخصي و با اسـتناد بـه اصـل               چنين در مواردي كه ادعا مي      هم
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 وي زيـر بـار      توان نشان داد كه در حقيقت        مي ،خودآييني تصميم به يوثنيزيا گرفته است     
فشار ديگران يا براي كاستن از فشار وارد بر نزديكان خود و برداشتن بار خود از دوش                 

تـوان از اصـل        به سادگي نمـي    ، كرده است، از اين رو     اقدام خانواده يا جامعه به اين كار     
  .مطلقي به نام خودآييني فردي سخن گفت

ب مقبول اعتقـادي خـود بـه        هاي ديني و در چهارچو      كساني نيز به استناد به آموزه     
  :اند نقد اين دو اصل پرداخته

   نقد اصل خودآييني )الف

و مسلمانان، خودآييني و آزادي انتخاب الزمه ) McCoy, 2004: 34(از نظر مسيحيان
شود و فرد اين حق را ندارد كه          حيات اخالقي است، اما دامنه آن شامل اصل حيات نمي         

و آيـات متعـدد قـرآن، مؤمنـان را از            ده فرمان     از فرمان پنجم . از خود سلب حيات كند    
 ،در نتيجـه  . دارد   جان خود باز مـي     دربارهارتكاب يوثنيزيا و به كارگيري اصل خودآييني        

 اموال خـود يـا      دربارهتواند اين اصل را       كه انسان مي  پاسخ مي دهند    مؤمنان به اين اصل     
ا يا كمك به ديگـران، اعمـال         بخشي از بدن خود، البته براي حفظ ديگر اجز         دربارهحتي  
  .سود بگيردتواند  نمي   از آن در جهت نفي حيات خود اماكند، 

تواند بـراي     كنند كه همان طور كه انسان مي         برخي استدالل مي   ،در برابر اين موضع   
 و از بـاب شـرّ كمتـر از          از آن را قطع كند و از بـين ببـرد          سالمت كل بدن خود بخشي      

بـار و    ، چه اشكالي دارد كه براي نجات از زندگي رنج         پوشدچشم ب بخشي از اندام خود     
 بـه آن پاسـخ      ،ايـن اشـكال    با طرح      توماس آكويناس   . پايان، جان خود را بگيرد      درد بي 

تواند از آن در جهت برخـي از اعمـال ماننـد              انسان داراي اراده آزاد است و مي      . دهد  مي
، گذر از اين زندگي     ا وجود اين  ب. بريدن عضوي از خود در هنگام ضرورت استفاده كند        

 حق انحصاري خداوند است و تنهـا        ،و رفتن به آن جهان و برخورداري از آرامش ابدي         
او مرگ و زنـدگي از آن خداونـد اسـت و تنهـا              . تواند جان بندگان خود را بگيرد       او مي 

 پاي از گلـيم خـود        نمي تواند   در اين عرصه   ديگربخشد و كسي      ميراند و زندگي مي     مي
و اگـر  . در نتيجه اصل يوثنيزيا مشمول اراده آزاد و اصل خودمختـاري نيـست   . از كند در



47 

توانـد از يوثنيزيـا و        ، به هـيچ روي نمـي      بپذيرد و مرجعيت خداوند را      آوردكسي ايمان   
اقدام داوطلبانه به كشتن خود براي رهايي از رنج و درد و بيمـاري پايـان ناپـذير سـود                    

  .بجويد
  ان نقد شفقت به ديگر)ب

از ديـدگاه   .  اسـت  هـاي اساسـي ديـن       از آموزه  ،و نوع دوستي   ترويج حس شفقت  
ها زاده يك پدر و مادر هستند و از يك ذات و گـوهر بـه                  اسالم و مسيحيت، همه انسان    

ن و مـرد    ها از يـك ز      كند كه همه انسان     قرآن كريم بر اين اصل تأكيد مي      . روند  شمار مي 
هـا را اعـضاي يـك تـن            نيز با تمثيلي همه انسان     پولس )/1،49:حجرات.(اند  پديدار شده 

 هم  باها    دردي انسان  اين منشأ واحد بايد موجب هم     ) 12رساله اول به قرنتيان،     .(داند  مي
  :پيامبر اكرم در سخن معروفي بر اصل محبت متقابل مؤمنان تأكيد كرد و فرمود. شود

 رسد، همـه   چون يك اندام را رنجي؛مثَل مؤمنان جمله چون يك تن است      «

  )1/413، 1374 :غزالي.(ها آگاهي يابد و رنجور شود نداما

  : تشبيه را داردپولس نيز همين 
رسـاله اول بـه     (.دد ساير اعضا با آن همدرد باشـند       اگر يك عضو دردمند گر    

  ) 12/26رنتيان، ق

 :سـعدي .(عر معـروف خـود سـود جـسته اسـت          سعدي نيـز از ايـن آمـوزه در شـ          
 آنان با قبول اصل لزوم شفقت و تأكيد بـر           . اصل ترديد ندارند   مؤمنان در اين   )1374/66

 شفقت ديني به ديگران      دانند ومعتقدند  آنان نمي   به  شفقت كشتن ديگران را   ،نوع دوستي 
 آرامـش از    ،كند تا هنگام رويارويي با درد و رنـج ديگـران            و نوع دوستي به ما حكم مي      

يـد  آ   و هـر كمكـي از دسـتمان بـر             در پي بر طرف ساختن آن رنج برآييم        بدهيم و كف  
دردي و    با هـم   كنيم اگر هم در بر طرف ساختن رنج آنان كاري نتوانستيم             و انجام دهيم 

دردي به جـاي بـر طـرف          كه از سر هم      بكاهيم، نه آن   شان را تسلي خاطر اندكي از رنج    
ساختن رنج، شخص رنجور و به جاي كاستن درد، شخص دردمنـد و بـه جـاي زدودن                  

ت و نوع دوستي خود را       شفق ذر،رهگ و از اين     از پاي درآوريم    را  شخص بيمار  بيماري،
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 .Paulus II: no.(گـذارد  پاپ ژان پل دوم، به درستي بر اين نكته انگشت مـي  .نشان دهيم

 را  يوثنيزيـا واقع آن است كه اگر هم كسي به استناد شفقت و نوع دوستي بخواهـد                ) 66
  .اژگونه استو كند، نوعي شفقت توجيه

 فلـسفه وجـودي رنـج       توضيح   :هاي گوناگون امكان دارد   مندان از راه  دكمك به در  
درد در نهايـت      اين رنج و   كهراي ايشان درباره اين    ب  آيات و روايات گوناگون    ويادآوري

  فـراهم سـاختن داروهـاي      در كنـار بيمـاران،    ا همدردي و حـضور      ي ،شود  مايه پاكي مي  
هيچ يك از اين اقدامات مستلزم كشتن بيمار ). palliative care(درمان تسكيني ي وتسكين

سخن كوتاه، از منظر ديني هرچند اصـل شـفقت و نـوع دوسـتي               . شود  يا تجويز آن نمي   
چنين به احتمال قوي اگر شـفقت بـه          هم. درست است، به معناي توجيه يوثنيزيا نيست      

قدام به خودكشي او    اش را مجوز ا     ، بايد شفقت بيمار به خانواده      باشد بيمار مجوز قتل او   
كند   اش بسيار سنگيني مي     داري وي بر دوش خانواده     ، زيرا در مواردي هزينه نگه     دانست

تواند از سر شفقت، هرچند دردش طاقت فرسا نباشد، به خودكشي يـا يوثنيزيـا                 و او مي  
  .كنداقدام 

ن دشواري ديگر در اين مسئله به دست دادن معياري است كـه بـر اسـاس آن بتـوا                  
گويد در كنفرانـسي      كاهاالن مي . ناپذير تفاوت گذاشت  پذير و درد تحمل     درد تحمل ميان  

 از پزشكان پرسـيدم كـه       ،متخصصان و رهبران جنبش يوثنيزيا    در حضور    1991در سال   
 Cohen and.(آنان جواب منفي دادنـد كه  وجود دارد پذيري اعتمادآيا در اين مورد معيار

Wellman: 188(  
گـاه بـه تجربـه شـهودي ارجـاع           ،ر جهت تأكيد بر اصل شـفقت      موافقان يوثنيزيا د  

مـا بـا ديـدن نـوزاد        ،  براي مثال . برمي شمرند دهند و آن را گواه درستي ديدگاه خود           مي
اي كه ساليان درازي در بستر افتاده و قـادر بـه حركـت                خورده الخلقه يا فرد سال   ناقص

ن او را زخم بستر پوشانده      كردن، سخن گفتن و حتي تكان دادن دستان خود نيست و بد           
و بايد همواره مراقب او بود، ممكن است در دل بگوييم كه مرگ براي چنـين كـسي از                   

داديم كه بميريم تا ايـن زنـدگي          زندگي بهتر است و اگر ما به جاي او بوديم ترجيح مي           
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 نيـاز   اين تجربه ما را از هرگونه اسـتداللي بـه سـود يوثنيزيـا بـي               . دردبار را تحمل كنيم   
 واقـع   با وجود اين،   .را توجيه مي كند    اين عمل    كند و گوياي همان شفقتي است كه          مي

.  بهـره گرفـت    تـوان   نمـي  آن است كه از اين حس عاطفي  براي توجيه اخالقي يوثنيزيا           
  نيـاوردن ديگـران از نگـاه بـه          طاقـت  به دليل همان گونه كه استاينباك نشان داده است،        

 بـراي او مـرگ را بهتـر از زنـدگي             ايـن كـه     و  ناپـذير  و درمـان  كودك در آستانه مرگ     
 از زنـدگي     تـصوري   گرفت كه همان كودك نيـز چنـين        يمنطق توان نتيجه   دانند، نمي   مي

بـه نوشـته فيليپـا فـوت،     ) White: 205.(دهـد  خود دارد و مرگ را بر زندگي ترجيح مـي 
 و  ،اي اسـتالين  هـ    خاطرات و مشاهدات خود از بازداشتگاه      در ضمن بيان   ،ديميتري پانين 

  :استكرده  مقايسه  چنين را با مرگ آني آنجا  زيست در آنچگونگي
جـا تحمـل      چـه ميليونهـا نفـر در آن        مرگ بـر اثـر گلولـه در مقايـسه بـا آن             «

 Cahn(.رفـت  دادند، نعمت به شمار مـي   ميكردند و بر اثر گرسنگي جان مي

and Markie: 784(  

اي    شـفقت بـه ايـن زنـدانيان كـه بـه گونـه              ، بيرونـي  ببيننـده  از ديد    ، بدين ترتيب 
شدند و به مرگي تدريجي و دردناك محكـوم شـده بودنـد، حكـم                 رحمانه تحقير مي    بي
امـا خـود آن     . درد و آسان بـه زنـدگي آنـان خاتمـه داده شـود               اي بي   كرد كه به گونه     مي

 بـود كـه     آنجالب  به گفته پانين نكته     . كردند  قربانيان اين گونه به زندگي خود نگاه نمي       
بـه مقـداري كـه زنـدگي        «:  دردنـاك، مـسئله خودكـشي مطـرح نبـود و           شـرايط در اين   
دكتر ويكتـور  ) Ibid: 785(».شدند تر به ادامه حيات مي شد، زندانيان مصمم تر مي نوميدانه
 خـود را از      ا اعـضاي خـانواده    جهاي نازي اسير بود و در آن        شتگاهكه در بازدا  نيز  فرانكل  

بـدين  ) 1368: فرانكـل (. از سـر گذرانـد و آن را گـزارش كـرد            به را همين تجر  دست داد، 
هـاي    رسيد، جز از راه تحميـل ارزش       توان  نمي منطقي   از اين شهود به آن نتيجه      ،ترتيب

  . خود به شخص مورد نظر و دردمند
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  نتيجه گيري

 يوثنيزيا موضعي بسيار همانند دارند و به استناد متـون           دربارهمسيحيان و مسلمانان    
 اختيـار مـرگ و       تنها خداونـد   ند كه هاي ديني، بر اين باور      ساس آموزه س خود و برا   مقد

، سوزي و براي رهايي از درد و رنج         از سر دل   تواند مي و كسي ن   را به عهده دارد   زندگي  
اي صورت گيرد، قتل نفس است و خالف          اين كار با هر انگيزه    . خود يا ديگري را بكشد    

 توجيه اخالقي يوثنيزيا، يعني اصـل خـودآييني و          داليلترين    مهم. فرمان صريح خداوند  
شفقت به ديگران، نيز در برابر اين ديدگاه ديني تاب ايستادگي ندارد و مؤمنان مـسيحي                

ها با موافقان يوثنيزيا اخـتالف نظـر          و مسلمان با قبول دو اصل باال، در دامنه و تفسير آن           
گـردد و قـانون       حق كشتن خود نمـي    از نظر آنان خودمختاري انسان شامل       . جدي دارند 

چنـين الزمـه شـفقت و محبـت بـه            هـم . باز مـي دارد    چنين كاري    ازتشريعي خداوند   
ايـن موضـع دينـي از       .  كاستن يا توجيه درد است، نه كشتن دردمند        برايديگران، تالش   

خواهد    كه از وجود درد مي     مي نمايد تر از ديدگاه رقيب        پذير نظر اخالقي و فلسفي دفاع    
از منظر ديني، يوثنيزيا، بـر خـالف فرمـان خداونـد، مغـاير طبيعـت                . جواز قتل برسد  به  

 ؛رود و موجب نقـض كرامـت انـساني اسـت           انساني و بر ضد غريزه حيات به شمار مي        
گردد و ايـن كـار در گـرو حيـات وي              زيرا كرامت انساني با تحقق اهداف وي كامل مي        

  امكانـات  و فرصـت       انگاشتن ديدهانيعني  ت،   حيا بازداشتن از رو، اقدام به      از اين . است
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