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  1فعال و منفعل ياياوتاناز
  

  2جيمز ريچلز
  

  ترجمة سيدمحمد حسيني سوركي
  

  مقدمه

، اغلـب و  euthanasia(3(ا يـ اوتاناز يو حقـوق  يا عدم جواز اخالقـ يوگو دربارة جواز  بحث و گفت
فعـال و   يايان اوتانازيز مشهور ميبرانگيزي در باب تما  مهم و مناقشه يها لير به بحث و تحليناگز  به

ن يـ ا يابيـ ل و ارزيشود و معموالً تحل يم ميتقس 5و منفعل 4ا به دو قسم فعالياوتاناز. انجامد منفعل مي
ا يـ آ يلحـاظ اخالقـ   بـه ه كـ شـود   همراه مي يديلكن پرسش مهم و يبه ا ييگو ز با پاسخيم و تمايتقس

ه بـا مـرگ   كـ  - را يه فـرد كـ  نيـ آورتر است از ا ع و شرميشن) قتل عمد(ار يشتن از سر عمد و اختك
ا يـ ، آيلحـاظ اخالقـ   گـر، بـه  يان ديـ ب رد؟ و بـه يم تا بمينكبه حال خود رها  - ندك يوپنجه نرم م دست

  ). Letting to die(مرگ  ياز وانهادن برا  تر است بدتر و غير اخالقي) Killing(شتن ك
، قتـل  يلحـاظ حقـوق   ه بـه كـ  - اريـ و از سـر اخت  يشتن عمدكن استدالل كه يه بر اكيبا ت ياريبس

رد، يـ ه بمكـ  نيـ تـا ا  يگـر يتـر اسـت از وانهـادن د    يراخالقـ يمراتـب بـدتر و غ    بـه  - آيـد  حساب مي به
ه مسـتظهر بـه   كـ ن سـبب  يامنفعل را به  يايو ناپسند دانسته و اوتاناز يراخالقيرا غ» فعال ياياوتاناز«

ز يمعتقدنـد، تمـا   ياريگر، بسيان ديب اند، به دانسته يدوستانه نيز هست، مجاز و اخالق انسان يها زهيانگ
رگـذار بـوده و   يز تأثيـ ن ياخالقـ  يمنفعل در داور يايفعال و اوتاناز يايوتفاوت ادعايي ميان  اوتاناز

  . اهند داشتام متفاوتي خوكز احين يلحاظ اخالق دو قسم به  نيا
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ا، درصدد يكآمر كيانية انجمن پزشياز ب ييل و نقد فرازهايچلز، ضمن تحليمز رين مقاله جيدر ا
منفعـل   يايـ سـه بـا اوتاناز  يتـر بـوده و در مقا   حيع و قبـ يفعال، شـن  يايه اوتانازكن تصور ياست تا در ا

بـدتر و   يرو چيه هـ نفسـه، بـ   يشـتن فـ  كه كـ د دارد كيـ او تأ. نـد كد و تخطئـه  ياست، ترد يراخالقيغ
 ياي، اوتانازين رويرد  و از هميم تا بمينكرا به حال خود رها  يماريه بكست ين نيتر از ا يراخالقيغ

 يصـور  يهـا  توان با توسل به تفاوت يبا هم ندارند، و نم يچ تفاوتيه يلحاظ اخالق فعال و منفعل به
ن در ادامه با شـرح  ياو همچن. ردكپا  منفعل دست و ياياوتاناز يجواز اخالق يبرا يو ادعايي، مهمل

ن دو يـ ان ايـ ه اگـر بنـا باشـد م   كد يآ ين مطلب برميژه، در صدد القاء ايو يتيف مثال و موقعيو توص
ــه ــ قســم ب ــا يلحــاظ اخالق ــاوت و تم ــقا يزيتف ــوي ــا از آن يكــيم، و يل ش ــيدو را ج و  يز و اخالق

منفعـل   يايـ بـر اوتاناز  - يلحـاظ اخالقـ   بـه  - فعـال  يايبسا اوتاناز حساب آوريم، چه دوستانه به انسان
ن دو يـ ان ايـ رگـذار م يتأث يز اخالقـ يچلز، با رد هرگونه تفاوت و تمـا ير. داشته باشد يو برتر  حيترج

 يگـر يدانسـتن د  ياخالق ريو غ يكيدانستن  يه ما را مجاب و مجاز به جايز و اخالقكا يقسم اوتاناز
پرداختـه، و   گـذارد،   ز صحه ميين تمايه بر اكا يكآمر كيپزشة انجمن يانيحاً به نقد و رد بيند، تلوك

ا يـ ز وقعـي ننهنـد و   ين تفـاوت و تمـا  يـ ه چنـدان بـه ا  كـ نـد  ك يان توصيه مكدر خاتمه به جامعه پزش
  6.ن نبخشنديش از ايب يخود به آن ارزش و اعتبار يها آن در نوشته يادآوريم با نقل و ك دست

 فعال و منفعل ياياوتاناز

قلمداد شده اسـت،   ياتيار مهم و حيبس كيفعال و منفعل در اخالق پزش يايان اوتانازينهادن مز يتما
ردن از مـداوا و  كـ غ يـ موارد، سر بـاززدن و در  يم در بعضك ه دستكن است يز اين تمايو جوهرة ا

 يراب يز است؛ اما انجام هرگونه عمل مستقيم عمديرد، جايم تا بميمار را به حال خود وانهيه بك نيا
 . ستيروي روا ن چيمار، به هيشتن بك

ه ك يا هيان، مورد قبول واقع شده و در اعالمكاز پزش ياريبس ين آموزه از سويآيد، ا به نظر مي
د قـرار  ييصادر شده، مورد تأ 1973در چهارم دسامبر  7ايكآمر كيانجمن پزش يالكخانة و ياز سو

   :گرفته است
ر يگران، در تغايدست د انسان به يك يبه زندگدن يبخش ا همان خاتمهي، 8يقتل ترحم

انجمـن پزشـكي    يِمشـ  اسـت و در تقابـل بـا خـط     كيبا اصول و اهـداف حرفـة پزشـ   
د و يـ تمد يالعـاده بـرا   ها و ابزار فوق روش يريارگكمتوقف ساختن به . ا استيكآمر
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ه شواهد انكار ناپـذيري بـر حتمـي بـودن     ك يانسان، زمان يك يبخشي به زندگ تداوم
مـار و بسـتگان در جـة يـك     يطبيعي او وجود دارد، منوط و موكـول بـه ارادة ب   مرگ
ا يـ مـار و  يار بيگان در اختيطور را د بهيبا هاي كادر پزشكي ها و تصميم هيتوص. اوست

  . ردياو قرار گ يكبستگان درجه 

 يبـه برخـ   رد، در ادامـه يـ ه قـرار گ يـ ن نظريـ توانـد در تقابـل بـا ا    يمـ  يا يهمه، مثال و مورد قو نيبا ا
خـود را در   يهـا  دگاهيـ نم تـا د كـ  يه ميان توصكشده، خواهم پرداخت و به پزش هاي مطرح استدالل

  . ن خصوص مورد بازبيني وقرار دهنديا
واسـطة سـرطانِ    ه بـه كـ را در نظـر بگيريـد    يمـار ينم، بكـ  يت آشـنا آغـاز مـ   يـ موقع يـك ابتدا با 

طـور   بـه  ين زوديـ ه بـه ا كـ  يند؛ دردك يم را تحمل ييفرسا ر حلق و حنجره درد طاقتيناپذ درمان
ابد باز هم او قطعاً يز ادامه ين يفعل يها حتي اگر دوا و درمان] داند كه ياو م. [ابدي ين نمكيامل تسك
آن  يخواهد برا يرقابل تحمل است، او نميه درد، غكجا  اما از آن. آورد يش از چند روز دوام نميب

ان دهـد  ياش پا يخواهد تا به زندگ يمعالج خود م كرو از پزش چنان زنده باشد، از اين چند روز هم
 كه پزشـ كـ د يـ نكفـرض  . انـد  دهيعق م و تقاضا با او همين تصميز در ايشاوندانش نيو خانواده و خو

ه او كـ د يگو يه نظرية متعارف مكگونه  ند، همانكاف از مداوا و معالجة او موافقت كمعالج، با استن
اسـت،   ياهكمار در معرض زجر و درد جانيه بكن است يار هم اكن يل ايدل. تواند يمجاز است و م

هوده و خطا يدن او بيشكبه زجر ] ثمر يب[بخشي  ه او به هر حال روبه موت است، تداومكجا  و از آن
  . خواهد بود

مـار  يبسـا ب   اف ورزد چـه كد؛ اگر پزشكي صرفاً از مـداوا اسـتن  ينكن مطلب توجه ينون، اما به اكا
 كه پزشـ كشد كزجر ب يشتر از وقتيمار، بيد بيرو، شا نيزنده بماند تا بميرد و از ا يتر يوالنزمان ط

آمپـول  ] مثـال  يبـرا [دسـت بزنـد و    يتـر  ميبه عمل مستق] او يدن به زندگيان بخشيپا يبرا[بخواهد 
  . ندكق يبه او تزر  كيمرگبار و مهل

، عزم جـدي بـر ايـن داريـم     يه وقتكآورد  ين نگرش فراهم ميا يمي براكل محيت دلين واقعيا
فعال،  ياياوتاناز. مينكن يمار را طوالنيزجر و درد ب ]به حيات بيمار بخشي با خودداري از تداوم [كه
  . سكمنفعل و نه به ع يايو ارجح است از اوتاناز يواقع اول به

ه بـه  كـ  يا وهيدن شـقّ و شـ  يـ برگز يعنيمنفعل  يايردن از اوتانازكت يد و حماييان، تأيگر بيبه د
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است،  يانسان يها زهيدر تقابل با آمال و انگ يا وهين شيدن چنيانجامد و برگز يم يشتريرنج و زجر ب
پـردردورنج  [ يه زنـدگ كـ رد يـ م بگيتصـم  يدارد تا در وهلة اول يه آدمي را وامك ييها زهيهمان انگ

  . شاندكبه درازا ن] مار رايب
رد، يـ ه بمكـ  نيـ حـال خـود تـا ا    مـار بـه  يب يـك نهـادن  ه روند واكن است ينظر من ا از نقطه يبخش

ع، يآمپول مرگبار، نسـبتاً سـر   يكق يه تزرك ند و دردآور باشد، حال آنك، يجيتواند بالنسبه تدر يم
ه در كـ  ينـوزاد  600اينك به مثـال و نمونـة ديگـري توجـه كنيـد؛ از هـر       . درد و دردسر است و بي

  . است 9مبتال به عارضة سندرم داون يكيباً يند تقريآ يا ميدن ا بهيكاالت متحدة آمريا
 يمعمـول  كيِپزشـ  يهـا  ه تنها با مراقبتكن معنا ياند، به ا ن نوزادان، از ديگر جهات سالميشتر ايب

  . بدل شوند يعيطب] سالم[ج به نوزدانِ يتوانند به تدر يمربوط به نوزادان، م
 ينـد، و بـرا  يآ يا مـ يـ دن بـه  يا  د رودهر انسـدا يـ نظ يوب مـادرزاد يـ از آنها با ع يوجود، برخ نيبا ا

ه كـ رسند  يمعالج، با هم به توافق م كن نوزاد و پزشياند، گاه والد يازمند عمل جراحيماندن ن زنده
  . رديبم] خود خودبه[نند تا كرده و او را به حال خود رها كنوزاد را عمل ن

  : ندك يف ميتوص گونه شرح و نيدهد، ا يط رخ مين شرايه در اكآنچه را  10شا يآنتون
ه كـ  يند تـا زمـان  كد تالش يبا كشود، پزش يم يملغي و منتف يه عمل جراحك يوقت
ننـد، نـوزاد را از   ك يروح مـ  يشند و او را سسـت و بـ  ك يرة نوزاد را مي، شيعيطب يقوا

  . درد و زجر در امان نگاه دارد

مبـارزه بـا    يبـرا  يجراحـ  ياش او را به استفاده از چاقو يزيل و رغبت غريه مك  - جراح يك يبرا
ر، يپـذ  طفـل درمـان   يكنظاره نشستن مرگ  ستادن و بهي، ايلحاظ عاطف به - ندك يض ميمرگ، تحر

بحـث   يـك ا در ي ينفرانس علمك يكه در ك نيا. ه من سراغ دارمكاست  يا ن تجربهيفرساتر طاقت
رند، آسان اسـت  يتا بمرد كد به حال خود رها ين دست را باياز ا يه نوزادانكم يريم بگيتصم ينظر
و  11يـي زدا ردن آبكـ سـتادن در اتـاق نـوزدان، و تماشـا     يمتفـاوت اسـت بـا ا    يلـ ك ار بـه كـ ن يـ اما ا

مـن و   يو اين بـرا . چند ساعت و چند روز يف طينح يو فرومردن موجود يشدن، پژمردگ يعفون
تواند باشد،  ين ميوالد يتر از آنچه برا كدهشتنا ياست، بس كدهشتنا يبتيمارستان مصينان بكارك

  . اند ه هرگز قدم به اتاق نوزادان نگذاشتهك ينيوالد
د دارنـد  كيـ ده و تأيمخالفت ورز ياز مردم، با هرگونه قتل ترحم يه چرا برخكنم ك كتوانم در يم
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ه چـرا  كـ نم كـ  كتـوانم در  ين، مـ يهمچنـ . ن دست، زنده بماننـد ياز ا يد اجازه داد تا نوزادانيه باك
امـا  . د به سرعت و بدون درد جانشان گرفته شـود ين نوزادان بايا ه كن هستند يگر طرفدار ايد يبرخ

د يـ با يسـ كشـوند، چـرا    يـي زدا ه نوزادان به حال خود  رهـا شـوند تـا آب   كد بخواهد يبا يسكچرا 
طـي  [و  يچند ساعت و چنـد روز، آلـوده و عفـون    يف، طينح يكه بدن موجود راضي باشد به اين

  ده شود؟يو پالس پژمرده] زدايي فرايند آب
نـوزاد بـه حـال خـود رهـا شـود تـا         يـك ه كـ د جـائز اسـت   يگو يه مك يا هيد، نظريآ يبه نظر م

اش بدون زجر و  يق شود تا زندگيتزر يد، به او آمپوليست و نباي، اما روا ن و پژمرده شود ييزدا آب
اين بيـان  . شتر ندارديطال بازي به رد و ابيه نكرحمانه است  يارا تا آن اندازه بكرد، آشيان پذيدرد پا

ان مطلـب بـه   يـ ب يه تنها براكبل] عواطف خواننده[ردن و آزار ك دار جريحه يداللحن نه برايتند وشد
  . ن، اتخاذ و انتخاب شده استكوه ممين شيتر ن و سادهيبهتر

منجـر   يدربـارة مـرگ و زنـدگ    ييهـا  ميبـه تصـم   ين عرفـ يتركه دكن است ياستدالل دوم من ا
  . اند نامربوط استوار شده يها نهيبر زمه كشود  يم

 ييرها يست، و برا ه به سندرم داون مبتالكد يرا در نظر آور يگر مورد نوزاديمثال، بار د يبرا
ازمنـد عمـل   ين - نـدارد  يچ ارتبـاط يه بـه عارضـة سـندرم داون هـ    كـ  - يگـر يد يوب مادرزادياز ع

  . است يجراح
شـود، امـا    يدست مرگ سپرده مـ  ست و نوزاد، بهينار كدر  يا يط گاه، عمل جراحين شرايدر ا

ن دسـت،  يـ از ا ييهـا  يوجود ندارد، نوزاد، زنده خواهد مانـد، امـروزه جراحـ    يبين عيه چنك يزمان
 ين عملـ ين مـوارد، چنـ  يـ ه چرا در اك نيل ايدل. ستيل نكچندان مش يا دفع و رفع انسداد روده يبرا 

ن يو والـد  كست و پزش اد، به عارضة سندرم داون مبتاله نوزكن است يا يروشن  رد، بهيگ يانجام نم
  . رديه بهتر است نوزاد بمكنند ك يم مكن اساس حينوزاد، بر هم

 ييو استعدادها يدربارة زندگ يدگاهيه آدمي چه دك نينظر از ا ه صرفكد ياما توجه داشته باش
  . معناست يو ب كت مضحين موقعيدر هر صورت ا. ن دست، داشته باشدياز ا ينوزادان

 يـك دارد اگـر بـه    يتـ يردن دارد، چـه اهم كـ ارزش حفظ و حراست  ين نوزاديچن ياگر زندگ
ن نـوزاد زنـده   يـ ، ا]ديا نباي[ه بهتر است كمعتقد است  يسك؟ و اگر ]انهي[از داشته باشد يعمل ساده ن

م دربـارة  يما نه؟ در هر دو مـورد، تصـ  يدارد  يا ل انسداد رودهكه او مشكند ك يم يبماند، چه تفاوت
و مرگ براساس ادلة نامربوط اتخاذ شده است، مسئله و موضوع مهم وجود عارضة سـندرم   يزندگ
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د بر اساس وجـود  يشود، با يگرفته م يميد تصمياگر با] يا نه مبتال بودن به انسداد روده[داون است 
  ر؟يا خيرد دا يا ل انسداد رودهكا مشيه آكربط  ين پرسش بيسندرم داون باشد نه بر اساس ا
ه هـر گـاه نـوزاد بـه انسـداد روده      كده است، ين ايشود ا يم ين حالتيالبته، آنچه سبب وقوع چن

نداشـته   يا ن عارضـه يه چنـ كـ  يرد، اما زمـان يرد تا بمكتوان نوزاد را به حال خود رها  يمبتال باشد، م
  . ام مرگ فرو بردكد نوزاد را به يرد و نباكتوان  ينم ياركباشد، 

م دربـارة  يه تصـم كـ انجامد  ين ميشود و به ا يمنجر م يجيه به چنين نتاين نظريه اكت يعن واقيا
  . ه استين نظريدر رد ا يگريد يل قويشود، دل ينامربوط، مبتن يها هيبر پا يمرگ و زندگ

فعـال و منفعـل    يايـ ان اوتانازيـ م يلحاظ اخالق ه بهكنند ك ير مكاز مردم ف ياريه بسك يلياز دال
لحـاظ   نفـر، بـه   يـك شـتن  كه كـ ننـد  ك ير مكه آنها فكن است يوجود دارد، ا يتفاوت مهمز و يتما

م، تـا  ينـ كبه حـال خـود رهـا    ] آور ط مرگين شرايدر بدتر[را  يه انسانكن ي، بدتر است از اياخالق
  مرگ است؟  يبدتر از وانهادن برا] قتل[شتن كنفسه  يا فين است؟ آيا چنيرد، اما آيبم

ه كـ  نيـ ه هم هستند، جـز ا يقاًً شبيه دقكتوان در نظر گرفت  يِمورد را م له، دو ن مسئيا يدر بررس
رو به موت اسـت   يردن انسانكگر شامل رها يه مورد دك قتل است، حال آن يمستلزم و محتو يكي

جـاد  يا ياخالقـ  يابيـ در ارز يز، تفـاوت ين تفـاوت و تمـا  يـ ا ايه آكد ين پرسيرد، و  بنابرايه بمك نيتا ا
  ند؟ ك يم

ه كـ ه به هم هستند و تنها همان تفاوتي يقاً شبيت، دقين دو مورد و موقعيه اكن است يتة مهم اكن
ن تفـاوت و نـه   يـ رد اكدا ينان خاطر پيتوان اطم ين باشد، نمير از ايه اگر غكگفته شد را دارند، چرا 

   .اند ن دو مورد شدهيمربوط به ا ياخالق يها يابيها سبب تفاوت در ارز گر تفاوتيد
 يبـه سـر پسـرعمو    يـي م؛ مورد اول،  موقعيتي اسـت كـه اگـر بال   يپرداز ن دو مورد مييحال به ا

دسـت   يبه سود سرشـار ] ثروتمندش ياز عمو[واسطة ارث بردن  ت بهيد، اسميايت بيسالة اسم شش
انـه وارد حمـام   يت مخفيدر حال استحمام است، اسـم  كودكه ك يبعدازظهر، زمان يكدر . ابدي يم
ن يـ ه اكـ نـد  ك يمرتب مـ  ياء را طوريند و آنگاه اوضاع و اشك يرا در آب خفه م كودكشود،  يم

  . ديواقعه يك تصادف به نظر آ
 ييكه بال آن برسد، البته به شرط] از ارث[ يز به سود هنگفتيدر مورد دوم، قرار است كه جونز ن

، دزدكـي  كودكـ ن ردكـ  ت و به قصد خفـه يجونز همانند اسم ؛دياياش ب ساله شش يبه سر پسرعمو
اش  سـاله  ه پسر عموي شـش ككند  شود، مشاهده مي يه وارد حمام مك نيشود، اما هم يوارد حمام م
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جـونز  بـا   . افتـاده اسـت  ] وان[دمر درون آب  صورت  وار اصابت كرده و بهيليز خورده و سرش به د
درون آب را گرفتـه و   كودكـ خوشحالي ايستاده و آماده است تـا اگـر الزم باشـد، پشـت گـردن      

دسـت و پـا زدن،    يمـ كست؛ چرا كه كودك تنها بعد از ين فشار دهد، اما نيازي به اين كار نييپا به
ن صـحنه  يـ ا[نكرده و صرفاً  ياركچ يه جونز هك؛ چرا يو البته كامالً اتفاق. شود يخود خفه م خودبه

  . به نظاره نشسته است] را
را به حال خود  كودكه  جونز صرفاً ك آنرا به قتل رسانده حال  كودكت ين حساب، اسميبا ا

از آنهـا رفتـار    يكدام ك يلحاظ اخالق به. نندك ين مسئله با هم فرق ميوانهاده تا جان دهد، تنها در ا
رگـذار  ينفسـه مهـم و تأث   يمرگ، فـ  يشتن و وانهادن براكان يز و تفاوت مياند؟ اگر تما داشته يبهتر

ن گفـت؟  يتوان چنـ  يا ميت بوده است، اما آيتر از رفتار اسمه رفتار جونز، ناپسندكد گفت يباشد، با
  . به اعتقاد من، نه

اسـت، اقـدام    يدن به منفعـت فـرد  يه رسكزه و هدف يانگ يكنخست به اين دليل كه هر دو با 
شـود   يت، اسـتنباط مـ  ياند، از رفتار اسـم  ن عمل هر دو همان هدف را مدنظر داشتهياند و در ح ردهك
ن يـ مثال ا يدربارة او دانسته شود، برا يق مسلّم بعديالبته چنانچه حقا. ار استكبشرور نا يكه او ك

. ل شوديا تعديم تجديد نظر و كن حيبسا در ا است، چه يمار روانيه او يك بكت آشكار شود يواقع
ه جـونز در دفـاع از   كـ د يـ نكعالوه، فرض  رد؟ بهك ين برداشتيتوان چن يز، ميا از رفتار جونز نياما آ
سـتادن و  يام، جـز ا  ردهكـ ن ياركـ  چيه در هر صورت، من هـ كن عذر و بهانه متوسل شود يد، به اخو

ام، من فقط او را به حال خود وانهادم تـا غـرق    شتهك؛ من او را نكودكردنِ غرق شدن آن كتماشا 
  . شود

د يـ با هيـ ن دفاعيـ ح و ناپسـند بـود، ا  يمتر از قتل، قبكنفسه  يمرگ، ف ي، اگر وانهادن برايياز سو
 يـك توانـد   ي، تنهـا مـ  ين دفاعيچن. ندارد يچ ارزش و اثريداشت، اما ه يم يو اثر  م ارزشك دست

شـمار   اصالً دفـاع بـه   يلحاظ اخالق د، و به واقع، بهيحساب آ به ير اخالقكز از تفيانحراف تمسخرآم
  . ديآ ينم

ان با آنهـا سـروكار   كپزشه كا يه موارد مربوط به اوتانازكد روشن شده باشد يبا يخوب نون، بهكا
دسـت آوردن منفعـت    منـد بـه   ان درگيـر و دغدغـه  كپزشـ .  ن مـورد نـدارد  يـ به ا يچ شباهتيدارند، ه

ه كـ ار دارنـد،  كسـرو  يسـتند، آنهـا، تنهـا بـا مـوارد     يسالم ن يعيان طبكودكان بردن يا از مي يشخص
مـار، سـبب   يب يه زندگكارد ار دكسرو يا با مورديش ندارد، يبرا يا دهيمار ارزش و فايماندن ب  زنده
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  . شود يم يزود ا بهيشده  ياهكزجر و درد جان
نفسـه سـبب    يمـرگ، فـ   يشتن و وانهادن بـرا كان يمعروف م يو خال كهرحال، تفاوت خش  به

را بـه حـال خـود رهـا      يمـار يدوستانه، ب ل انسانيكه به دال كيپزش. شود ينم ياخالق يتفاوت داور
را  كيت پزشـ يحكـم و وضـع   يشگاه عقل و وجدان بشـر يو در پ يقلحاظ اخال ند تا جان دهد، بهك

  . ندك ق مييمار تزريرا به ب يآور و مرگ كدوستانه آمپول مهل هاي انسان ه با انگيزهكدارد 
امالً كـ م ين تصـم يـ ا. ر باشـد يپـذ  واقـع، درمـان   مار، بـه يم او نادرست باشد و مثالً اگر بياگر تصم

ار گرفتـه شـده باشـد و    ك انجام آن به يبرا يوه و روشيه چه شكست يآور خواهد بود؛ مهم ن تأسف
  . ندارد يتينفسه، اهم يموده شده، فيگرفته باشد، راه و روش پ يم درستيتصم كاگر پزش

ل يـ ه و تحليـ خـوب مـورد تجز   يلـ ين مسئلة مهم را خيا) AMA( ييايكآمر كيانجمن پزش  ةيانيب
انسـان،   يـك  يعامدانه، بـه زنـدگ  ] دنيخاتمه بخش[دن ان داي، پاياتيمسئلة مهم و ح. قرار داده است

رده است كه رد نيانين بيا، اين مسئله و ممنوع ساختن اتانازيف اياما پس از تعر. گران استيتوسط د
جـا   نياست، اشـتباه همـ   يزندگ يكان ياف از معالجه و مداوا، خاتمه دادن عامدانه به جركاستن هك

دادن عامدانه بـه   خاتمه] توقف مداوا و معالجه[ن عمل ياگر اصورت  نيه در اكرخ داده است؛ چرا 
] يدن عمـد يبخش خاتمه[قاً همان يه دقكست؟ البته يگران نباشد، پس چيانسان توسط د يك يزندگ

  . ن نباشد، معنا نداردياست و اگر چن
ن يـ ل آن ايـ دل يـك اعتقـاد مـن،    ل است، بـه كار مشياز مردم بس ياريبس يم براكن حيرفتن ايپذ
 يلـ ك ن پرسشِ بـه يمرگ با ا ينفسه بدتر است از وانهادن برا يشتن فكا يآ«ه كن پرسش يه اكاست 

  ،]شـده  گـزارش [ يواقع يها ا نمونهيتراند  ير اخالقيشتن، غك يها و موارد واقع ا نمونهيه آكمتفاوت 
  . شود ياشتباه گرفته م يآسان مرگ به يوانهادن برا

د، همـة مـوارد   يـ مثال در نظر آور ياند؛ برا  كوضوح دهشتنا هشتر موارد قتل بيه بكروشن است 
شـود و از آن طـرف بـه     يده مـ يار شنين موارد بسياز ا. اند د گزارش شدهيه در جراك ييها يشك آدم

ه آن كـ ان كدربارة اعمال پزشـ  يمرگ به جز اخبار يرسد از وانهادن برا يبه گوش م يندرت خبر
  . اند دهيازيدست  ين اعماليندوستانه، به چ ل انسانيهم به دال

سـه بـا   يشـتن در مقا كاز  يتـر  ار زشـت و زننـده  يرد تا جلوة بسـ يگ ياد ميه انسان كروست  نياز ا
ه آن را كـ دارد  يا  يژگـ يشتن، وكه كست ين بدان معنا نين، اكل. ندكمرگ را تصور  يوانهادن برا

شـتن و وانهـادن   كان يـ ان ميـ و عر ه تفاوت آشـكار كچرا . ندكمرگ  ينفسه، بدتر از وانهادن برا يف
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زة يـ مـثالً، انگ ( يگريه عوامل دكشود، بل ين دو مورد ميه سبب متفاوت بودن اكست يمرگ ن يبرا
سـبب   - كدوسـتانة پزشـ   انسـان  يهـا  زهيدر تقابل با انگ ) يدست آوردن منفعت شخص به يقاتل برا

  . شود ين دو مورد متفاوت ميمتفاوت به ا يها نشكوا
ه ك نيتا ا] به حال خود[، بدتر از وانهادن بيمار يرو  چيه نفسه، به يشتن فكه كردم ك من استدالل

، بدتر يچ رويه فعال به يايه اوتانازكاگر استدالل من درست باشد، مستلزم آن است . ستيرد، نيبم
نـد؟ بـه نظـر مـن،     ك كتوانـد تمسـ   يمـ  يلـ ياما، طرف مقابل بـه چـه دال  . ستيمنفعل ن ياياز اوتاناز

  . ديآ يل ميه در ذكاست  يزين چين استدالل هميتر عيشا
 ياركـ   چيهـ  كفعـال، پزشـ   يايـ ه در اوتانازكن است يفعال و منفعل ا ياين فرق اوتانازيتر مهم
ه از كـ  يا يمـار يمـار بـا ب  ينـد و ب ك ينم ياركچ يه كپزش. انجامديمار بيدهد تا به مرگ ب يانجام نم

 ييارهـا كب كـ مرت كفعـال پزشـ   يايـ ه در اوتانازكـ  حال آن. ديآ يرده از پا در مكش او را مبتال يپ
را  يآور ه آمپول مرگك كيپزش. رساند يمار را به قتل مياو ب. مار منجر شوديشود كه به مرگ ب يم

ه اگر از معالجه و مداوا ك آن شود، حال  يمار ميند، سبب مرگ بك يق ميبه يك مبتال به سرطان تزر
  . ن مرگ خواهد بوديمل اسرباز زند، سرطان علت و عا

چ يهـ  كمنفعـل، پزشـ   يايـ م در اوتانازييه بگوك نيا. است يته ضروركجا توجه به چند ن نيدر ا
ت يـ و حـائز اهم  ياتيـ ار حيه بسكند ك يم ياركه او كامالً غلط است؛ چرا كدهد،  يانجام نم يارك

ه جـان  كـ  نيمار تا اييك ب ردنك، به حال خود رهاكش يب. رديمار بميگذارد تا ب ياو م] يعني[است؛ 
از  يا ن عمـل، گونـه  يـ ه اكـ ويژه از اين جهـت   به. گر فرق دارديها با اعمال د جنبه يبسپارد، از بعض

تـوان بـا    مثـال مـي   يب آن شد؛ براكگر، مرتيتوان با عدم انجام اعمال مشخص د يه مكعمل است 
، بـا دسـت نـدادن بـه     يفـرد  ن اسـت كـ ه ممكـ طـور   رد، همانيبم يماريه بكندادن دارو، اجازه داد 

  . ندكن يبه او توه] به هنگام مالقات[ يگريد
مار به حال خـود تـا   يم بر وانهادن بينوع از عمل است، تصم يكن ي، اياخالق ياما، بنابر هر مبنا

ا يتواند خردمندانه،  يدارد و م يح اخالقيو تقب يابيارز يمار، جايشتن بكرد، همانند قصد يه بمك نيا
  . شود يا نادرست تلقي، درست آزارگرانها يز يآم ، ترحمنابخردانه

ر مبـتال سـت، بـه    يپـذ  عادتاً درمان يماريب يكه به كرا  يماري، از سر عمد و اراده بكياگر پزش
ه او اگـر  كگونه  قاً همانيرد، قطعاً، در قبال آنچه انجام داده مقصر است؛ دقيند تا بمكحال خود رها 

توانـد بـا    يوجـه او نمـ   چيح باشد، بـه هـ  ين مطلب صحياگر ا.  مقصر استشد، كرا ب يماريل بيدل يب
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انجام داده است، بـه   يبس جد ياركاو . ندكرده از خودش دفاع كن ياركچ يه او هك نيد بر اكيتأ
  . رديرده تا بمكمارش را رها يه او بكن معنا يا

ن علت ييه تعكاشد؛ چرا ت بيار حائز اهميتواند بس مي ين علت و عامل مرگ از منظر حقوقييتع
ن بـاور  يـ اما من بر ا. شده است يا نه كمتوجه پزش يتيا، جرم و جنايه آكند كن ييتواند تع يمرگ م

  . گرفت فعال و منفعل، بهره ياياوتاناز ينشان دادن فرق اخالق ين مورد برايه بتوان از اكستم ين
عنـوان   ه مـرگ بـه  كن است يا شده يگران بودن، بد تلقيه چرا علت و عامل مرگ دك نيل ايدل
 يا، حتـ يـ ه اوتانازك به اين نتيجه رسيده باشيماگر ز هست، اما ين نيشرّ بزرگ قلمداد شده و چن يك

ن يــده اســت، ايپســند ،مــورد مفــروض و مــورد توافــق  يــكدر ] كــم دســت[منفعــل،  يايــاوتاناز
دن بـه  ياوم بخشـ سـه بـا تـد   يمـرگ، در مقا ] خـاص [ن مـورد  يه در اك مستلزم آن است] فرض شييپ[

 يه بـرا كـ  يجـ يو را  عيل شـا يدرست باشد، دل] مطلب[ن يست و اگر اين يمار، شرّ بزرگتريب يزندگ
  . نخواهد داشت ياربردكنشدن وجود دارد، مصداق و  يگريموجب مرگ د

انـد؛   يـك ادمكآ كخشـ  يهـا  نهـا، تنهـا بحـث   يه همة اكنند كبسا تصور  ان چهكان، پزشيو در پا
چ ربط و ارتباط يمشغول آنها باشند، اما ه توانند سرگرم و دل يلسوفان ميه فكحث از مبا يا مجموعه

  . ار آنها نداردكبا  يا يعمل
دهنـد، مراقـب    يه انجـام مـ  كـ  يارك يو حقوق يج قانونيد نسبت به نتايان باكهمه، پزش نياما با ا
  . است منع شده يلحاظ قانون فعال به ياياوتاناز يروشن به] بدانند كه[باشند، و
ة يـ ه، قـانون آنـان را بـه نظر   كـ قت توجـه داشـته باشـند    ين حقيد، به ايان باكن گذشته، پزشياز ا

ر قابـل  يتـأث  ية اخالقـ يـ سـازد، و نظر  يه باشـد، ملـزم مـ   يـ رقابـل توج ين اسـت غ كـ ه ممكـ  يا ياخالق
موضـوع   نيـ ه بـه ا كـ هسـتند   يتيان امروزه در موقعكشتر پزشيالبته، ب. بر طبابت آنها دارد يا مالحظه

  . توجه دارند
ن مورد روبرو يل در ايه با اجبار و تحمكستند ين يطيان، در حال حاضر، در شراكالبته بيشتر پزش

د و شـرط و موافـق بـا آنچـه قـانون بـه آنهـا الـزام         يـ ق يه بـ ك يباشند، و آنها خودشان را صرفاً افراد
 ردم آنهاكه آن را نقل ك» ايكي آمركپزشانجمن «ة يانيهمچون ب ييها هيانيه در بكبل. دانند يند، نمك يم

 ايور، اوتانازكة مذياني، در بكيدر اخالق پزش ينظر محور عنوان نقطه ن آموزه صحه گذاردند، بهيبر ا
اسـت،   كيحرفة پزشـ  يه در تقابل با مبانكن عنوان يه به اك، بلير قانونيعمل غ يكعنوان  فقط به نه

  . رش قرار گرفته استيد و پذييمنفعل مورد تأ ياياوتانازه ك حال آن. ده شده استيوهكوم و نكمح
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ست، گرچه يدو ن نيان ايم ينفسه، تفاوت ي، فيلحاظ اخالق ن، به واقع بهيشيبا توجه به مالحظات پ
گونـه   ج آنها وجود داشته باشد، امـا همـان  يلحاظ نتا موارد، به ي، در برخيمهم يد تفاوت اخالقيشا
 يايـ فعـال بـر اوتاناز   يايـ ح اوتانازيسبب تـرج  يلحاظ اخالق بسا به ها چه ن تفاوتيردم، اكه اشاره ك

  . منفعل يايمنفعل شوند نه اوتاناز
فعـال و منفعـل    يايـ ان اوتانازيـ عمل به قانون، م يد مجبور باشند در راستايان، شاكن، پزشيبنابرا

د بـا  يـ طـور خـاص، آنهـا نبا    ن فراتـر بگذارنـد، بـه   يخود را از ا يد پايل شوند، اما نبايز قايز و تمايتم
انجمـن اخـالق    يانيـة رسـم  يه در بكـ ش از آنچـه  يبـ  يز، ارزش و اعتبارين تمايا يادآورينوشتن و 

  . آمده، به آن ببخشند كيپزش
  

  ها نوشت پي
 

 : ح زير استشناختي مقاله به شر مشخصات كتاب. 1

Rachels,  James “Active and Passive Euthanasia” in Life and Death: A Reader in Moral 

Problems (2nd Edition) edited by Louis P. Pojman, Cambridge University, 2000,  pp. 

190-195.  Reprinted By Permission Of The New England Journal of  Medicine, Vol. 292, 

January 9, 1975, Pp. 78-80. 

و نويسندة مقاالت و ] در بيرمنگام[استاد فلسفه در دانشگاه آالباما James Rachels ) 2003 -1994(جيمز ريچلز . 2
اتانـازی و ) 1986(سـرانجام زنـدگ�تـوان بـه كتـاب     كه از جمله آنها مي اخالق است كتب متعددي در حوزة فلسفة 

مشهورترين كتاب  چاپ چهارم. اشاره كرد) 1990( داروین ۀلوازم اخالق� نظری: برآمده از حیوانات، )1986( اخالق
با ترجمة آرش  و قفلسفه اخالبا عنوان  )The Elements of Moral Philosophy( اخالق ۀعناصر فلسفاو با نام 
 .)م. (از سوي انتشارات حكمت، منتشر شده است اخگري

معنـاي   بـه » θάνατος«بخـش و   معنـاي خـوب و كـام    به»  ευ«يوناني تركيب دو واژةاز  ευθανασία واژة اتانازي. 3
ه گرفتـه شـد  ) الهة مرگ در يونـان باسـتان  ( »Thanatos«خود از واژة  Thanasia واژة. مرگ، مشتق شده است

مـرگ آسـان، مـرگ شـيرين، قتـل ترحمـي، قتـل از روي تـرحم،         : اين واژه در فارسـي بـه عبـاراتي چـون    . است
جـا كـه مـرز ميـان قتـل و       اما بايد توجـه داشـت كـه اوتانازيـا از آن    . ترجمه شده است... مرگي و مرگي و به آسان

دو بـار   واژه قتل را و هركـدام از ايـن   كار برد و نه توان واژه مرگ را به خودكشي است، در ترجمة دقيق آن نه مي
» المـوت الـرحيم  «يـا  » الرحيم القتل«در زبان عربي از اين واژه با عبارت . مثبت و يا منفي مخصوص به خود دارند

 .)م. (تعبير شده است

4. active euthanasia 
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به زنـدگي بيمـاري كـه    ...) بار ومثل تزريق عامدانة داروهاي مرگ( هاي مستقيم در اين نوع اوتانازيا، با اعمال شيوه
 .)م. (شود برد، پايان داده مي مشرف به موت است و ازدرد طاق نفرسايي رنج مي

5. passive euthanasia 
شود و پزشك معالج و همراهان بيمار با خودداري از معالجة بيمار و  در اين نوع اوتانازيا، بيمار به حال خود رها مي

ي بيماري، زمينه را براي مرگ او و رهايي از درد و زجر جانكـاه حاصـل از بيمـاري،    با عدم دخالت در روند طبيع
كنندة زندگي و عـدم اسـتفاده از آنهـا     اوتانازياي منفعل گاه با حذف تجهيزات و وسايل حمايت. آورند فراهم مي

همـراه  ...) هـا و كردن مراحل درماني پزشكي مثـل قطـع دارو   هاي تنفسي، و يا متوقف مثل خاموش كردن دستگاه(
و اتانازياي غيرداوطلبانه ) voluntary euthanasia( توان به اتانازياي داوطلبانه از ديگر تقسيمات اتانازيا مي. است

)non voluntary euthanasia( و اتانازياي اجباري)involuntary euthanasia (اشاره كرد) .م(. 

يـك، لوكزامبـورگ، هلنـد، تايلنـد و همچنـين ايالـت اورگـان و        اينك برخي اقسام اوتانازيا در كشورهاي بلژ هم. 6
  : هايي در له و عليه اوتانازيا، نك براي آگاهي بيشتر از تعريف، تاريخچه و استدالل. واشنگتن آمريكا قانوني هستند

www. Euthanasia. com &   Young, Robert "Voluntary Euthanasia. " Internet. Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Accessed Aug 27, 2008.  

http: //plato. stanford. edu/entries/euthanasia-voluntary/#Int. Euthanasia 
گـزاري شـد، بزرگتـرين     پايـه  1947در سال  كه) (American Medical Associationانجمن پزشكي آمريكا . 7

تـرين مجـالت هفتگـي در زمينـة      ت، و يكي از پرفروشپزشكي در اياالت متحده آمريكا اس انجمن پزشكي و پيرا
 . كند را منتشر مي  Journal of the American medical Association (JAMA(پزشكي با نام 

see  http: //www. ama-assn. org/ 

8. mercy killing 
ش تعدادي كامل يا نسبي دليل افزاي كه بهاي ژنتيكي است  عارضه) ..D. S(يا ) Down Syndrome(سندرم داون . 9

ماندگي ذهني و ناهنجـاري   موجب كندي رشد كودك شده و معموال به عقبآيد و  وجود مي به 21در كروموزم 
نيـز  » مونگوليسم«كه در گذشته »نشانگان داون«و يا به تعبير ديگر نام سندرم داون . انجامد در بسياري از اعضاء مي

كه براي اولين بار اين سندرم را ) John L. Down( داون. جان النام  شد، از نام يك پزشك انگليسي به ناميده مي
 ).م. (است توصيف نمود، گرفته شده  1866در سال 

10. Anthony Shaw 
11. dehydration 


