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چکيده
اتانازي ،از جمله مسائل مطرح در مراقبتهاي پايان حيات است .بسياري از انسانها ،خواهان آن هستند
که در پايان عمر خود ،درد و رنجي نبيدد و سربار ديگر اعضاي خانواده ختويش نباشتد در کدتار ايتن
افراد ،پزشکان زيادي ميکوشد تا مرگ راحت و آرامي براي آنها مهيا کدد  .بعضي از اَشکال اتانازي ،هم
اکدون به صورت قانوني در برخي از کشورهاي جهان در حال انجامانت و يتا رونت قتانونيشت ن را تي
ميکدد البنه ،اين پ ي ه مخالفان بسيار ج ياي نيز دارد .در ميان بررسيهاي پزشکي ،فقهي ،حقوقي،
اخالقي و ،...تحليل اخالقي اتانازي جايگاه ويژهاي دارد .اين مقاله ،اتانازي را از مدظر وظيفهگرايتي عقتل
باور ،با توجه به پارهاي از مهمنرين اصول و مباني اخالقي کانت که يکي از تأثيرگتاارترين فيلستوفان در
حوزه اخالق است ،مورد م اقه قرار داده تا رَوايي انواع مخنلف آن را بررسي کد  .در ايتن بررستي نشتان
داده ش ه که صرفاً دو نوع از اتانازي را ميتوان بر پايه اين اصول و مباني مجاز دانست.

واژههاي کليدي :وظيفهگرايي ،اخالق ،اتانازي ،عقل ،کانت.

 .1رايانامۀ نويسد ه مسئول:

Movahedi.mj@riqh.ac.ir
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 .1مقدمه
اخالق پزشکي ،يکي از چالشبرانگيزترين حوزههاي اخالق کاربردي استت کته مستائل و
موضوعات بيشماري در آن مورد کاوش و تحليل قرار متيگيرنت و ستعي متيشتود کته
ب انها پاسخ داده شود بعضي از اين موضوعات همواره و به اشکال مخنلف مطرح بودهانت
و بعضي نيز نوپ ي ان  .در مورد دسنه اول ،که در واقع مسائل کالستي

اختالق پزشتکي

هسند  ،مدابع و منوني که در گاشنه نشان ميده ب ين مستائل پرداخنته شت ه استت،
ميتوان يافت امّا ،پرداخنن به بسياري از موضوعات نوپ ي در اين حوزه ،شاي ستابقهاي
بيش از ي

دهه اخير ن اشنه باش مسائل کالسي

اخالق پزشکي ،نظير سقط جدين و

اتانازي ،اگرچه از ديرباز مطرح بوده و هسند و منخصصان اخالق پزشتکي در هتر برهتۀ
زماني کوشي هان تا براي آنها راه حلي پي ا کدد  ،امّا ،ايدکته چترا بايت بتاز هتم بته آنهتا
پرداخنه شود ،ب ين علت است که پيشرفت علم پزشکي ،که از جمله علوم تجربي استت،
و يافنن درمانهاي تازه و ساخت تجهيزات ج ي ِ نگهت اري و مراقبتت از بيمتاران ،ستب
ش ه است که راهحلهاي گاشنه کارايي خود را از دست ب هد و آن مستائل کالستي ،
همواره مطرح باشد  .بحث ما در خصوص اتانازي به مراقبتتهتاي پايتان حيتات مربتو
ميشود .در اين خصوص ،چالشهاي اخالقي بسيار ج ياي مطرح است که گاهي افتراد
را در مراقبت از سالمد ان ،بيماران مشرف بته متوت يتا داراي بيمتاري صتع العتال و
مبناليان به مرگ مغزي ،دچار ش
مواجه ميسازد :آيا پزش

و تردي ميکد و آنها را با پرسشهايي از اين دست

حق دارد داروهاي مسکّدي به بيمار ب ه که درد او را کاهش

ميده  ،ولي مرگش را هم سرعت ميبخش ؟ آيا پزشت

از نظتر اخالقتي حتق دارد بته

کساني که به مرگ مغزي دچار ش هان يا بيماري صتع العتال دارنت  ،کمت

کدت تتا

آسان بميرن و از درد و رنج بيماري خالص شون ؟ آيا بيمتار حتق دارد از پزشت
بخواه او را در زودتر مردن کم

ختود

کد ؟ اين سؤاالت و سؤاالت بتيشتمار ديگتر در ايتن

خصوص ،همواره ذهن افراد درگير اين مسئله را به ختود مشتغول داشتنه تتا بته دنبتال
چارهجويي براي آن باشد  .وظيفهگرايي عقل باور کانت ،يکي از اين چارهها استت کته از
مدظر آن ميتوان به اين سؤاالت پاسخ داد و رَوايي انواع مخنلف اتانازي را سدجي .
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وظيفهگرايان در پاسخ به ايدکه چگونه ما ميتوانيم وظايف اخالقي را کشتف کدتيم،
پاسخهاي منفاوتي ميدهد  .بعضي م عيان که ما در يتافنن وظتايف اخالقتي ،نيازمدت
عقل هسنيم و عقل است که درباره آنچه به لحاظ اخالقي خوب است ،حکتم متي کدت ،
نظير کانت 1که م عي است وظايف ما بوسيله «عقل عملي محت  »2تعيتين متيشتون
شهودگرايان ،نظير ديوي راس ،3م عي ان کته متا توستط شتهود يتا ادراك مستنقيم در
مييابيم که انجام چه عملي در موقعيت مورد نظر مداس است به عبارت ديگتر ،شتهود
است که وظايف و تکاليف اخالقي را به ما مينمايان  .بعضتي ديگتر معنق ن کته همتواره
افراد ملزم به تبعيت از فراميدي هسند که خ اون منعال به عدوان وظيفته و تکليتف بتر
عه ة آنها گااشنه است و آنها وظيفه دارن بته آن عمتل کددت ايتن تکتاليف از ريتق
رسوالن الهي يا کناب مق س معرفي و شداخنه ميشون ).(See: Lacewing, 2009: 10
بر اين اساس ،اين سه دسنه وظيفهگرايي را که بر پايۀ مباني مخنلف بته کشتف وظتايف
ميپردازن  ،ميتوان به ترتي  ،عقلباور ،شهودباور و دين باور نامي  .در اين مقالته ستعي
ميشود تا از مدظر وظيفهگرايي عقلباور ،رَوايي انواع مخنلف اتانازي متورد بررستي قترار
گيرد لاا ،در ابن ا به تعريف مخنصر انواع مخنلف اتانازي خواهيم پرداختت و ست ، ،بتا
توجه به پارهاي از مهمنرين اصول و مبتاني اخالقتي کانتت ،آنهتا را متورد بررستي قترار
ميدهيم.
 .0تعريف واژۀ اتانازي و انواع مختلف آن
در فرهدگ فارسي از اتانتازي) (Euthanasiaستخدي بته ميتان نيامت ه استت ،ولتي در
فرهدگ انگليسي به فارسي به معاني «مرگ آسان»« ،مترگ يتا قنتل کستاني کته دچتار
مرض سخت و العال ان براي تخفيف درد آنهتا» ،بکتار رفنته استت واژه نامته تتاريخي
آکسفورد ،اتانازي را مرگي آرام و آسان ( )a quiet and easy deathتعريف کرده است
) (Onions, 1998: 1/ 687امّا ،آنچه امروزه از اين اصطالح فهمي ه ميشود ،تدها متردن
آسان نيست ،بلکه افزون بر آن اق ام به قنل است قنلي که از سر شفقت باش  ،به همين
 - (1724-1804) Immanuel Kant -1فيلسوف آلماني.
2-Pure Practical Reason
 - (1877-1971) W. D. Ross -2ارسطو شداس و اخالقدان اسکاتلد ي.
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گاه به جاي اتانتازي از تعبيتر قنتل از روي تترحم يتا «قنتل مشتفقانه» ( mercy

سب

 )killingنيز اسنفاده ميشود (اسالمي .)121 :1331 ،واژه اتانتازي در نوشتنههتاي فارستي،
معادل آسان مرگي ،بيمار کشي بي ،تسريع در مرگ محنضر ،مرگ آرام و آسان ،مترگ
شيرين ،بِه کشي ،قنل از روي ترحم ،مرگ خوب ،مرگ مطلوب و بِه مرگي به کتار بترده
ميشود .تعريف آن ب ين شرح است« :اتانازي ،به ور عم ي موج مرگ ش ن است ،با
فعل يا ترك فعل ،به شيوهاي ب ون درد و رنج ،و ح اقل توستط يت

شتخي ديگتر ،در

جائي که به ور قطعي مرگ شخي اتفاق خواه افناد يا در رنج و عتااب خواهت بتود،
رنج کشي ني که والني م ت خواه بود و هم العال  ،و اق ام اوليه براي فعل يتا تترك
فعل ،جلوگيري يا حاف آن درد و رنج است» ).(Lindsay, 2013: 1772
اتانازي را بسنه به روش و نحوه انجاماش ،ميتوان تقسيم نمود البنه ،نباي فراموش کترد
که مجري آن ،ميتوان فردي غير از پزش

و کادر درمان باش  ،ولي در اکثر موارد ،بته دليتل

ايدکه درد و رنج و بيماري ،از جمله علل شايع انجام انواع آن هسند و بيش از همته ،پزشت
و کادر درماني درگير اين مسئلهان  ،بدابراين ،در اين موضتوع ،روي ستخن در متورد مجتري،
بيشنر به جان پزش

و کادر درماني است .در تقسيم اوليه ،بسنه به ايدکه فعل اصلي توستط

چه کسي انجام شود ،دو نوع اتانازي خواهيم داشت):(Baergen, 2001: P. 191-3
 )1اتانازي مستقيم :به مواردي ا الق ميشود که اق ام(فعل يا ترك فعل) خاصتي
براي پايان دادن به زن گي بيمار توسط پزش

که فاعل مباشر تلقتي متيشتود ،صتورت

گيرد.
 )0اتانازي غير مستقيم :در اين قسم ،پزش

بته عدتوان فاعتل غيرمباشتر ظتاهر

مي شود و دخالت مسنقيمي در وقوع مرگ بيمار ن ارد ،بلکه فعل او ،صرفاً مق مات مرگ
بيمار را فراهم ميکد اين نوع از اتانازي بر دو نوع است )1 :تلقين خودکشتي بته بيمتار
عال ناپاير ،تا ب ين وسيله خود را از شر درد و رنج رها سازد در اين نوع قنتل ترحّمتي،
از حيله و نيرنگ نيز اسنفاده ميشود براي مثال ،قراردادن داروهاي مخ ّر در کدار بستنر
بيمار و تأکي بر ايدکه مبادا در مصرف اين داروهتا زيتاده روي کدت کته باعتث مترگش
خواه ش  )2 .تجويز دارو براي تسکين درد در اين حالت ض دردهاي مخ ر يا داروهاي
ديگر براي تسکين درد بيمار تجويز ميشود ،امّا ،پيام عَرَضي آن ،قطع سيستنم تدفستي
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بيمار است(داروهاي ض درد مخ ر اگر با دوز بتاال تجتويز شتون  ،مرکتز تدفستي را مهتار
ميکدد ) که مدجر به مرگ وي ميشود .بدابراين ،در ايتن دو نتوع اتانتازي غيرمستنقيم،
دارو موج مرگ بيمار ميشود ليکن در اولي ،به دست خودِ بيمتار و در دومتي ،پيامت
عَرَضيِ تجويز دارو براي تسکين درد ،مرگ بيمار استت ،زيترا هت ف و پيامت اصتلي آن،
تسکين درد است.
اتانازي مسنقيم که با دخالت يا عت م دخالتت پزشت

انجتام متيشتود ،بتر دو نتوع

است):(Lindsay, 2013: 1772
 )1اتانازي فعّال :آن است که پزش  ،آگاهانه و عام انه از روي ترحّم يتا انگيتزهاي
مشابه به زن گي بيمار خاتمه ميده  .اتانازي فعّال ،زماني است که بتا م اخلته پزشت ،
فرد بيمارِ داراي درد و رنج با تزريتق داروي مترگآور از بتين متيرود .بتراي مثتال ،اگتر
بيماري در شرايط بحراني است و پزشکان ،م اواي او را امکان پاير نميداندت و مترگ او
قطعي است ،براي اين که مرگي آرام و راحت داشنه باش  ،فاصله باقي مان ه تا مرگ را با
تزريق دارويي کشد ه کم ميکدد  .در اتانازي فعّال ،فعلي که مدجر به مرگ مي شود ،در
اصل عم ي است .در اين جا ،بيماري ،باعث مرگ فرد نش ه است ،بلکه در واقع ،مرگ را
کسي ديگر ايجاد نموده است.
 )2اتانازي منفعل :آن است که پزش

از ادامته درمتان و تتالش بتراي زنت ه نگته

داشنن بيمار عال ناپاير ،بدا به درخواست خود بيمار يا خانواده او و يا تشخيي ختودش
صرفنظر کد  ،با علم به ايدکه اين ترك فعل ،ننيجهاش تستريع در مترگ بيمتار خواهت
بود در اين نوع اتانازي ،پزش  ،فعلي را که سب

والني ش ن حيات مشتقتبتار بيمتار

العال ميشود ،ترك ميکد .
درخواست و رضايت يا ع م درخواست و رضايت بيمار ،سب ميشود که هر دو نتوع
اتانازي فعال و مدفعل ،سه حالت داشنه باشد ):(Ibid
 )1داوطلبانه :1به مواردي ا الق ميشود که بيمار آگاهانته و بتا تقاضتاي صتري از
ديگري مي خواه تا او را به کام مرگ بفرسن يا در اين راه بته او کمت

کدت  ،در واقتع

بيمار خود خواهان مرگ است.
1-voluntary
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 )2غيرداوطلبانه :1به مواردي ا الق مي شود که اتانازي ب ون اعالم رضايت و نظتر
بيمار انجام ميشود وقني خود بيمار صالحيت تصميمگيري(اهليّت يا صالحيت قتانوني)
را ن ارد و از لحاظ رواني قادر به درخواست صري براي اين عمل نيست يا در وضتعيت او
امکان گرفنن چدين رضايني وجود ن ارد ،پزشکان ،خانواده يا خويشاون ان در مورد قطتع
درمان هايي که به بهبود وضع وي کمکي نميکد تصميم ميگيرنت متثالً بيمتار مترگ
مغزي يا کماي برگشت ناپاير ،نوزاد يا فرد سالخوردهاي است کته مشتاعرش را کتامالً از
دست داده است.
 )3اجباري :0به مواردي ا الق ميشود که فرد صالحيت تصميمگيتري را داراستت،
ولي هيچگونه درخواست صريحي براي اين عمل ن اشنه است و مايل بته زنت گي کتردن
است و ادامه حيات را دوست دارد ،امّا ،به زن گي وي خاتمه داده ميشود.
 .1اتانازي در وظيفهگرايي عقلباور
در نظريات وظيفهگرايانه ،درسني يا نادرسني عمل ،في نفسه است و نه به خا ر ايجتاد
بهنرين ننايج وظيفهگرايي ،يا با ارائه ليسني از وظايف و حقوق مجزا شروع ميشود يتا
با قواع عام و کلي که وظايف جزئي از آنها مشنق ميشون از جمله فيلسوفاني که بته
ليستکردن وظايف پرداخنهان  ،ميتوان به جان الك در قترن  ،11ريچتارد پتراي

در

قرن ،11ديوي راس و اچ .اي .پريچارد در قرن  21اشاره کرد .در ميتان بتاقي فالستفه،
کانت ( )1121-1311از جمله فيلسوفاني است که با قواع عام و کلي شروع مي کدت
) .(See: Telfer, 2004: 11-12به ور کلي ،اگر مبداي ما در يافنن تکاليف اخالقي ،عقتل
باش و معيار درسني يا نادرسني ي

عمل را خود آن عمل ب انيم ،ب ون توجته بته ننتايج و

پيام هايش ،در عرصۀ وظيفهگرايتي عقتلبتاور گتام نهتادهايتم .کانتت از جملته فيلستوفان
وظيفهگراي عقلباور است که معنق است معيار ما در يافنن قواع صحي اخالقتي ،عقتل و
احکام برآم ه از آن است و لاا ،عوا تف و احساستات و هرگونته معيتار تجربتي ديگتري در
تعيين و تشخيي وظايف دخالني ن ارن ).(See: Kant, 1969: 17-19
بر اين اساس و با توجه به موضوع اصلي ،يعدي اتانازي ،اين پرسش مطرح ميشود
1-non-voluntary
2-involuntary
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که اگر اتانازي به عدوان ي

مسئله در اخالق وظيفهگراي عقلباور مطرح شود ،چته راه

حلي خواه داشت و نحوه مواجۀ ي

وظيفهگراي عقلباور با اين مسئله چگونه خواه

بود؟ لاا ،اين مسئله را به نظام اخالقتي کانتت عرضته ختواهيم کترد و بته تحليتل آن
ميپردازيم.
اتانازي از منظر کانت
کانت نظريۀ اخالقي خود را در کنابهاي مباني مابع الطبيعۀاخالق ،نق عقل عملتي و
مابع الطبيعۀ اخالق آورده است .اگر کانت ،در نق عقل مح  ،حقايق منافيزيکي را به
قلمرو پ ي ارها مح ود مي کد  ،در نق عقتل عملتي ،زميدتهاي را بتراي دستنيابي بته
جهان مافوق حسي ناپ ي ارها ،فراهم ميکد عقل عملي معطوف به اراده است به اين
معدي ،که داوري اخالقي فقط در مورد اعمال ارادي انستان داراي معدتي استت .پت ،
شر توجيه داوري اخالقي اين است که انسان مخنتار و صتاح اراده باشت  .کانتت از
اخالق عاميانه 1به اخالق فلسفي گار ميکدت و در آن بته دنبتال احکتامي مطلتق بتر
مبداي احکام ترکيبي پيشيدي است ،يعدي به دنبال اوامر مطلقي است که دو خصيصتۀ
کلّي بودن و ضروري بودن را دارن .
کناب مباني مابع الطبيعۀ اخالق با اين ادعا شروع مي شود که"از آنچه درجهان يا
ختتار از جهتتان وجتتود دارد ،آنچتته مطلقتاً خيتتر و اخالقتتي استتت ،ارادة نيت

ناميت ه

ميشود") (Kant, 1969: 11و عبارت است از"گرايشي خودآگاهانه بته انجتام يتا تترك
فعل يا اتّخاذ تصميمهايي که از لحاظ اخالقي سنودنيان "(اوني.)22 :1331،
در آغاز باي به سه نکنۀ اساسي که م نظر کانت بوده است ،توجه کديم-1:هرفعلي
زماني داراي ارزش اخالقي است که فقط و فقط بته قصت انجتام تکليتف انجتام گيترد
) (Kant,1969: 19و منمايز است از فعلي که فقط شايسنۀ تحسين باشت  .پت  ،ارزش
اخالقي فعل ،وابسنه به احساس انجتام وظيفته از ترف فاعتل خواهت بتود -2ارزش
اخالقي هر عمل وابسنه به قاع هاي است که عمل بر آن مبندي است -3تکليف عبارت
است از ضرورت عملي که از سر احنرام به قانون انجام شود ).(Ibid
 -1غرض از اخالق عاميانه همان مصلحت ان يشي است ،که در آن نيز به ننايج و پيام هاي اعمال نگاه ميشود.
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در بخش اول بديادمابع الطبيعۀاخالق ،کانت به تعقل اخالقي مردم عتادي اعنمتاد
دارد ،امّا ،آگاهي اخالقي عادي ممکن است مغشوش و ناقي باش بدتابراين ،در بختش
دوم بديادمابع الطبيعۀاخالق به اين مطل اشاره ميکد که متا تجربته ،يعدتي آگتاهي
اخالقي عادي ،را نباي مبداي اخالق ب انيم ،چترا کته کلّيّتت و ضترورتي نت ارد .پت ،
تجربه اخالقي عادي مفي نخواه بود .براي راه حل ،کانت امر مطلق را متي آورد .امتر
مطلق براي ايدکه يکي از هدجارهاي عيدي باش باي بر مبداي مح

پيشيدي و عقلتي

قرار بگيرد ،و اين قضيه که اراده عقالني تابع امر مطلق است باي قضتيه اي ترکيبتي و
پيشيدي باش  .در ننيجه ،اخالق مبندي بر عقل خواه بود و يگانته راه دستتيتابي بته
اخالق تحليل موجود عاقل بماهو عاقل خواه بود يعدي ،موجودي فارغ از احساسات و
عوا ف .هر موجود عاقلي براي ايدکه سازگار بيد يشت بايت بته اصتل امندتاع تدتاق
معنق باش و عمل کد  .پ  ،فاعل اخالقي کامالً عاقل(ق سي) کسي است کته هرگتز
اصل امنداع تداق
مسنلزم تداق
امنداع تداق

را نق

نکد و فقط ضوابطي را برگزيد که آن ضوابط خود ضرورتاً

نباشد و با ديگر ضوابط نيز تداق

ن اشنه باشد  .مص اق واقعي اصتل

در قال امر بيان ميگردد يعدتي ،فتاعالني کته تحتت تتأثير شتهوات و

احساسات هسند نميتواند آن را کدار بگاارن و بر خالف آن عمل کدد  .اين اصل در
عقل هميشه حاضر است و از ما صرفاً ا اعت مي لب و در صورت نقت

آن سترزنش

خواهيم ش .
صورت يا فرمول اول" :چدان رفنار کن که گويي ضابطۀ رفناري تو ،بدا بته ارادهات،
قرار است به قانون همگاني تب يل شود") .(Ibid: 44کانت ايتن فرمتول را دقيتقتترين
بيان امر مطلق ميدان و البنه آزموني سلبي براي سدجش تداق

عملي هر ضتابطه بتا

ساير ضوابط ممکن .اين قاع ه بيانگر آن است که ما نباي خودمان از آنچته ستايرين را
به انجام آن مکلف ميدانيم ،سرباز زنيم .آنچه براي ي
ممدوع و اگر براي ي

تن ممدوع باش  ،براي همگتان

تن مشرو باش  ،براي همگان مشرو خواه بود.

س ، ،صورت فرمول اول را تغيير متيدهت و متيگويت ":ضتوابط را بايت چدتان
برگزي که گويي باي به عدوان قوانين عام بيعت صادق باشد ") .(Ibid: 45در ننيجه،
آزمودن ضوابط از نظر شايسنگي آنها براي ايدکه به عدوان قوانيدي حاکم بر همته کت
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به کار رون براي اين است که به عدوان قوانين عام بيعت درآيد  .ميتوان گفتت کته
الگوي قوانين حاکم بر عالم اخالق (قوانين عالم درون) همان قوانين حاکم بتر بيعتت
(قوانين عالم بيرون) است که ميان انسانها تمتايز قائتل نمتيشتود و هتيچ انستاني در
خار از آن نخواه بود .پ  ،قوانين بيعت عيديت دارن و در ننيجه ،قوانين اخالقتي
نيز عيديت دارن  .ميتوان گفت که شباهت قوانين بيعتت و قتوانين اخالقتي در ايتن
است که قوانين بيعت براي همه يکسان و مشنرك استت و در قتوانين اخالقتي نيتز
همه انسانها داراي بيعت و سرشت مشنرك فرض ش هان .
فرمول يا قاع ه دوم ايدچدين است" :چدان عمل کن که به انسان ،چه خودت چته
ديگري ،همواره به چشم غايت بدگري ،نه صرفاً وسيله") .(Ibid: 54اين قاع ه ،حاکي از
احنرام به کرامت ذاتي نوع بشر است که تقريباً در تمامي اديان و مکات اخالقي به آن
اشاره ش ه است .اين قاع ه نه تدها بر ارزش ذاتي و يکسان انسان ها تأکيت دارد ،بلکته
شور و شعور اخالقي را نيز بر ميانگيزد.
فرمول دوم عالوه بر ايدکه منضمن وظايف سلبي(با خود وديگران همچتون وستيله
رفنار نکن!) است ،منضمن وظايف ايجابي(با خود وديگران به عدتوان غايتت فتي نفسته
رفنار کن!) نيز ميباش .
فرمول يا قاع ه سوم نيز بيان ميکد که "هرموجود عاقل باي همواره چدان رفنتار
کد که گويي يکي از اعضاي قانونگاار ملکوت غايات است") ،(Ibid: 64ب ين معدي که
هر ضابطه اي که وضع مي کد  ،بنوان به صورت همگاني براي همته موجتودات عاقتل
قابل وضع باش  ،موجوداتي که هم قانونگاار و هم تابع قانون خويش هسند .
عبور از اين سه قاع ه ،آزموني است براي سدجش ص ق و کاب اخالقي احکام آن
احکامي که با اين سه قاع ه در تداق

نباشد  ،به عدوان قاع ه اخالقي کلي و ضتروري

پايرفنه مي شون .
کانت ،پ

از ذکر سه قاع ه اخالقي ،مثالهايي را ذکر ميکد تا نحوه عمتل ايتن

قواع را روشدنر نشان ده  .اولين مثالي که وي بررسي مي کد و بته هتر سته قاعت ه
ا الق مي کد  ،خودکشي است که ازجمله تکاليف سلبي انسان نسبت به ختود استت.
پيش از اين در فصل اول ذکر کرديم که بحث خودکشي به بحث اتانازي بسيار نزديت
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است و تفاوت آنها را برشمرديم .در ايدجا ،نخست با توجه بته همتين مثتال کانتت بته
بررسي و تحليل اتانازي ميپردازيم.
فرض کدي  ،کسي که در اثر ش ت درد و رنج از ادامه حيات ناامي ش ه يتا در حتال
احنضار است ،آيا ميتوان به ور مشروع به زن گي خود خاتمه ده و خود را از اين رنج
وارهان ؟ آيا ميتوان اين اصل را که فردي که حيات فالکت بتاري دارد و متيخواهت بته
زن گي خود خاتمه ده  ،قانون بيعت قرار داد؟ مسلماً خير زيرا ،قانون بيعت ،غريتزه
صيانت نف

را در انسان قرار داده است و از انسانها خواسنه تا آن را به هتر نحتو ممکتن

حفظ کدد و در صورتيکه که ح ذات ،انسان را به نابودي ختود بکشتان بتا صتيانت از
ذات در تداق

ميافن (ن .ك .به :محم رضتايي .)111 :1311 ،به ور کلي بر اساس ديت گاه

کانت ،انگيزه اتانازي ،نفع شخصي (رهان ن يا رهاني ن از درد و رنج اقت فرسا) استت و
اصول اخالقي با انگيزههاي نفع شخصي تباين دارن چيزهايي کته کانتت درستت تلقتي
ميکد به لحاظ اخالقي ،به ن رت با نفع شخصي همخواني دارن (پتد  .)121 :1313 ،بته
هر حال ،به نظر کانت امري کامالً مبرهن است که هيچ ک
که اتانازي به صورت ي

نميتوان عقالً مايتل باشت

قانون همگاني در آي  ،لکن در واقع مسئله عمت ه در رابطته بتا

مالك عموميتپايري آن است که ي

عمل را ميتوان به رق مخنلفي توصيف نمود و

در اثر توصيفات مخنلف ،احکام مخنلف در رابطه با تعمتيم آن بتر آن بتار نمتود ممکتن
است کسي مايل باش که در مورد اتانازي قانوني جامع و عام الشمول وضع شتود تتا هتر
ک

که با شرايط خاص حادي از قبيل رنج و الم اجنداب ناپاير مواجه گتردد يتا دريابت

که چون باري بر دوش ديگران است ،اق ام به اين عمل نماي (محقق داماد.)83 :1313 ،
از لحاظي ديگر ،کسي که در ان يشه اتانازي ميافن  ،از خود سؤال ميکد  ،آيا عمتل
من ميتوان هماهدگ با اي ه انسانيّت به عدوان غايت في نفسه باش ؟ اگر او بتراي ايدکته
از وضعي رنجبار بره  ،خود را بکش  ،از شخي خود صرفاً به عدوان وسيلهاي براي رهايي
از وضعي غيرقابل تحمل اسنفاده کرده است؟ (همان )111 :انسان ،شيء نيستت کته از آن
همچو ابزار يا وسيله جهت بهبود شرايط استنفاده کترد او غتايني فتي نفسته استت کته
نميتوان به گونه اي رفنار کد که موج وارد آم ن نقي يا آسي به ختود يتا ديگتري
شود و يا حني خود يا ديگري را بکش ) .(Kant, 1964: 85-6اگتر بيعتت عقالنتي بته
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عدوان غايت في نفسه وجود دارد ،من نميتوانم آن را به عدوان وستيلهاي بتراي نيتل بته
ه ف صرفاً شخصي به کار گيرم فرقي بين بيعت عقالني ختود متن و ديگتري وجتود
ن ارد (محم رضايي .)111 :1311 ،کانت ادعا ميکدت کته کستاني کته مرتکت

خودکشتي

ميشون  ،عقالنيّت خودشان را در خ مت به چيز ديگري به نام «درد» نتابود متيکددت
بدابراين ،خودکشي و درخواست اتانازي ،نشان دهد ة احنرام به عقالنيّت خودمان نيست،
چراکه عقالنيّت به عدوان غايت في نفسه لحاظ نميشود البنه ،اين نظر در مورد کستاني
که عقل آنها زائل ش ه است و يا کامتل نيستت (ماندت مبناليتان بته بيمتاري آلزايمتر و
کودکان نابالغ) ص ق نميکد ) .(Lacewing, 2009: 10لي 1و گِوُرگ 2نيتز ايتن نظتر را
تأيي ميکدد و معنق ن که «کشنن ي

انسان بيگداه ،چه توستط ختودش و چته ديگتري،

حني به خا ر اجنداب از درد و رنجِ وحشنداك ،ذاتاً غيراخالقتي استت اتانتازي و خودکشتي بتا

ارزش ذاتي اشخاص انساني در تقابل هسند »).(Lee and George, 2008: 156
نهايناً ،کسي که در فکر اتانازي و رهاني ن خود از درد و رنج است ،نمتيتوانت هتم
به ور سازگار به حيات خود ادامه ده و هم در عين حال ،به عدوان واضع قانون عتام
عمل کد  ،زيرا او در از بين بردن خود ،همان مدبع قانون را نابود ميکد (همتان.)181 :
اينچدين قانوني ،با ظهور خود ،خود را نابود ميسازد ).(Kant, 1969: 160
به ور کلي ميتوان گفت که اسن الل کانت بر ض اتانازي از اين قرار است :يکي استن الل
شيء ش ن انسان و تحقير انسانيّت ،و ديگري ريشهکدي اصل انسانيّت (اسالمي.)131 :1331 ،
بق اسن الل نخست گفنه مي شود انسان ملزم است کته بتا هتر انستاني بته مثابته
انسان ،و نه کمنر از آن برخورد کد  .امّا ،کسي که اتانازي را اننخاب ميکد  ،با ختود بته
مثابه «شيء» و نه ي

انسان رفنار کرده است و به اين ترتي کل انستانيّت را در وجتود

خود تحقير کرده است.
دليل دوم بتر ضت اتانتازي آن استت کته انستان ،موجتود ختودآييدي استت و ايتن
خودآييدي اقنضا مي کد که وي زن ه باش و در پي تحقق مقاصت انستاني بکوشت  .امّتا،
 : Patrick Lee -1رئي

مؤسسه اخالق زيسني و اسناد اخالق زيسني در دانشگاه فرانسيسکن اسنوبدويل،

اوهايو.
 :Robert P. George -2اسناد حقوق دانشگاه پريدسنون ،نيوجرسي.
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انساني که اق ام به خودکشي ميکد  ،در حقيقت وجود انسانيّت را ريشه کن کرده استت
و با عمل خود ،ديگر جايي براي فاعل اخالقتي و استنفاده از اصتل ختودآييدي بتر جتاي
نگااشنه است .به تعبير کانت« :خودکشي (و همچدين ،اتانازي) بزرگترين نقت

تکليتف در

مقابل خويشنن است...انسان باي آزاد باش تا بنوان خود عمل کد  .امّتا ،انستان بايت از اخنيتار
خود به نحوي اسنفاده کد که بنوان به عدوان انسان زن گي کد  .انسان ميتوانت در متورد هتر
چيزي که مربو به شخي اوست اق ام کد  .امّا ،در مورد شخي خويش نميتوان  ،و نميتوانت

از اخنيار خود عليه شخي خودش اسنفاده کد » (کانت .)118 :1313 ،به عبارت ديگر ،انستان
باي هميشه به عدوان موجودي قائم به ذات ،موجودي که صرف وجتودش هت ف استت،
تلقي شود نه به عدوان ي

وسيله يا شيء ارتکاب خودکشي يعدي با خود چتون حيتوان

يا شيء برخورد کردن درست مثل ي

شيء فاق اخالق کته بستنه بته ميتل متيتتوان

نابودش کرد « آزادي انسان تدها بر اساس ي

شر الينغير ممکن است .شر مزبور آن است

که نباي از آزادي خود بر عليه خود و به قص نابودي خود اسنفاده کد » (همان) .به نظر کانت،
«فردي را که به زن گي خود احنرام نميگاارد ،نمي توان از دهشتنداکنرين گداهتان بتاز
داشت» براي احنرام به اين اصل کلي که زن گي هر انسان مق س استت ،فترد بايت بته
تق س زن گي خودش احنرام بگاارد کانت ننيجه ميگيرد که «انسانها پاست اران زمتين
هسند و تا وقني دسني ديگر جايگزين آنها نشود حق ن ارن پست خود را تترك کددت .
خ اون صاح ماست ،ما مل

او هسنيم» بدابراين به نظر وي ،خ اونت بتراي هتر فترد

محل يا جايگاهي در نظم بيعت قائتل شت ه کته او حتق ختالي گتااردن آن را نت ارد
اگرچه ،هيوم پاسخ ميده که «کفر اين است که تصور کديم ي

مخلوق ميتوان نظتم

جهان را مخنل سازد» (پد .)121-1 :1313 ،
حال ،انواع اتانازي را به تفکي

مورد بررسي قرار مي دهتيم و حکتم هتر کت ام را

ج اگانه ذکر ميکديم و خواهيم دي کته کت امي

از آنهتا بتا نکتات کليت ي و اصتول

اخالقي کانت سازگار يا ناسازگار است .اين نکات کلي ي از اين قرارن :
 )1حکم اخالقي ،کلي و ضروري است و مبداي آن عقتل استت و نته تجربته کته
ممکن است مغشوش و مشوش باش
 )2عقلِ فارغ از احساسات و عوا ف مبداي حکم اخالقي است
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 )3اخنيار و اراده انسان در فعل ،تترك و تصتميم گيتري ،شتر هرگونته داوري
اخالقي است
 )1اراده ني

داشنن ،شر فعل اخالقي است

 )8توجه به انجام تکليف از سر تکليف و احنرام به قانون و نته هتيچ چيتز ديگتر،
مثل ننايج و پيام ها
 )1توجه به اصل امنداع تداق

در برگزي ن ضوابط

 )1توجه به جهانشمولي ضابطۀ رفناري
 )3تأکي بر بيعت و سرشت مشنرك انسانها
 )1غايت پد اشنن انسانها(اشاره به کرامت ذاتي نوع بشر)
 )11وح ت انسانها در سايه قوانين عام اخالقي
در اتانازي فعّال ،پزش

به ور عالمانه و عام انه ،از روي ترحم يا بته داليتل مشتابه

ديگر ،به زن گي بيمار خاتمه ميده  .اگرچه اين فعل ،مبندي بر تصتميمگيتري عقالنتي
است ،امّا ،نميتتوان گفتت کته عوا تف و احساستات در ايتن نتوع تصتميمگيتري هتيچ
م اخله اي ن ارن زيرا ،ترحم بر بيمار ،يکي از شرايط اصلي انجتام اتانتازي استت .حنتي
ممکن است در پ

اين تصميم ،اراده ني

و خيرخواهي نيز وجود داشنه باش کته غيتر

از خير فرد محنضر ،پيام ي را م نظر ن اشنه باش  .امّا ،به نظر نميرست همته افتراد در
شرايط مشابه تصميم يکساني اتخاذ کدد  ،زيرا ،به زعم بعضي افراد درد و رنتج نيتز جتزو
زن گي است و حق حيات 1را نميتوان مقهور ساير حقوق دانست ،بلکه حقي باالتر از آن
وجود ن ارد لاا ،چگونه ميتوان براي اين رفنار ضتابطهاي همگتاني و جهانشتمول وضتع
کرد .تصميم بر خاتمه دادن به زن گي اشخاص به هر نحو ،با غايت پد اشتنن ذاتتي آنهتا
مباين است .اگر چدين رفناري به عدتوان قاعت ه عتام اخالقتي درآيت  ،نته تدهتا وحت ت
انسانها را موج نميشود ،بلکه آنها را از هم گريزان خواه کرد زيرا در وجود انستانها،
ترس از ايدکه ممکن است در شرايط بحراني و وخيم جسماني ،ديگران از سر ترحم و يتا
به داليل ديگر ،به زن گي آنها خاتمه دهد  ،جاي ميگيرد.
 : The right to life or Pro-Life -1اصلي اخالقي مبندي بر اين عقي ه که تمامي انسانها حق زن گي کردن
دارن و نباي به ور ناعادالنه توسط ديگران کشنه شون (ن .ك .به :پالمر ،1338 ،ص.)11
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در حالت داو لبانۀ اين نوع از اتانازي ،فرض بتر ايتن استت کته شتخي درخواستت
کدد ه ،کامالً آگاه و عاقل است (زيرا ،در غيراينصورت اصالً درخواستت وي محتل اعندتا
نيست) براي وي اگرچه حيات دارايي گرانبهايي است که به داليل مخنلف ميکوش آن
را حفظ کد  ،ولي به داليل مشابه يا داليلي ديگر ،ميتوانت از ايتن دارايتي ختود چشتم
پوشي کد وقني درخواست اتانازي داو لبانه ميکد  ،نه تدها از اين حق سلبي که نباي
کشنه شود چشم پوشي کرده ،بلکه ادعاي حقي ايجابي کترده کته بايت بته فتالن روش
خاص کشنه شود و شخصي باي اين حق او را محنرم شمرده و به آن عمل کد
مبداي حق آزادي چدين ميخواه  ،اين حق مسنلزم اين است که هيچ کت
خودکشي شخي ديگر جلوگيري نکد و به افراد ديگر براي مردن کمت
) .2004: 12-16انجام اين نوع اتانازي توسط پزش
ن ارد زيرا عاقالنه ،با اخنيار و قص ني

1

و يا بر

از ارتکتاب

کدت (Telfer,

با نکات ي  ،دو ،سه و چهتار تداقضتي

چدين تصميمي گرفنه است و بيمار بته انجتام آن

راضي است امّا ،با ديگر نکات سازگار نيست زيرا نه ميتوان به شتکل قاعت ة عتام و همته
پسد درآي و نه از سر تکليف و احنرام به قانون است ،بلکه با توجه بته ننتايج و پيامت هاي
آن چدين تصميمي گرفنته شت ه استت بتا حتق ايجتابي حيتات کته بتاالترين حقتوق در
وظيفهگرايي است ،در تداق

است همچدين ،از کرامت ذاتي نوع بشر در آن غفلتت شت ه

است البنه اگر حفظ کرامت ذاتي بشر را با تحمل درد و رنج در تقابل بت انيم ،آنگتاه انجتام
اين نوع از اتانازي مجاز خواه بود (ن .ك .به :نظري توکلي ،)111 :1311 ،چترا کته در چدتين
اسن اللي ،نظر به کيفيّت حيات است و نه دقيقاً کرامت ذاتي نوع بشر ،وگرنه همتۀ انستانها
در ول زن گي خود با مشتکالت و رنتجهتاي زيتادي روبتهرو هستند  ،در ايدصتورت ،اگتر
مشکالت و درد و رنجها ناق

کرامت ذاتي انسان هسند  ،پ

همه باي درخواست اتانازي

کدد تا مبادا کرامتشان خ شهدار نشود! بدابراين ،ميتوان ننيجه گرفت که اتانتازي فعتال
داو لبانه با اخالق کانني سازگاري ن ارد و بر اساس مباني آن پايرفندي نيست.
در اتانازي فعال غيرداو لبانه ،ممکن است پزش

از روي اخنيتار و بته حکتم عقتل،

تصميم به خاتمه دادن به زن گي بيمار بگيرد ،ولي ،چون فردي که تحتت عمتل اتانتازي
 : The right to choose or Pro-Choice -1به حق افراد براي تصميمگيري در مورد نحوه پايان دادن به
زن گيشان از ريق اتانازي گفنه ميشود)(See: Telfer, 2004: 14
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قرار ميگيرد ،ناهشيار ،ناآگاه ،بياراده و ...است و توان ابراز رضايت يا ع م رضايت نت ارد،
موارد پدج الي ده ،انجام چدين عملي را مدع ميکدد مگر ايدکته قائتل شتويم ،زمانيکته
خانواده يا خويشاون ان در مورد قطع درمان هايي که به بهبود وضع بيمار کمکي نميکد
تصميمگيري ميکدد  ،اين تصميم را بر مبداي اراده ني

و خيرخواهي بيمار گرفنتهانت ،

ب ون توجه به ننايج و پيام هاي آن با اين حال ،در خصوص ص ق متوارد ديگتر ترديت
وجود دارد ،که مثالً آيا با اين تصميم ،کرامت ذاتي نوع بشر نق

نميشود؟ آيتا فتارغ از

احساسات و عوا ف تصميمگيتري کتردهانت ؟ آيتا همته انستانهتا در چدتين شترايطي،
تصميمي مشابه اتخاذ خواهد کرد؟ آيا از بين بردن حيات ي
در اين خصوص اعالم نظر کرده باش  ،نق

انستان ،بت ون ايدکته وي

حق حيات نيست؟ و ...بر ايتن استاس ،ايتن

نوع اتانازي نيز با اخالق کانني ناسازگار است.
در اتانازي مدفعل ،اگر پزش

از ادامه درمان بيفاي ه و تالش براي زن ه نگه داشتنن

بيمار عال ناپاير ،بدا به درخواست خود بيمار صرفنظر کد  ،به لحاظ اخالق وظيفهگراي
عقلي ،مسئوليني در قبال وي نخواه داشت بلکه به خودآييدي و حقوق وي نيز احنترام
گااشنه است .مسئوليت درماني پزش

از زماني آغاز ميشود که بيمتار بته وي مراجعته

ميکد  ،تحت معايده قرار متيگيترد و نحتوه ادامته درمتان توستط دارو يتا  ...مشتخي
ميشود لاا ،درصورتيکه خود بيمار از ادامه درمان سرباز زن  ،به هر دليلي ،تعه پزشت
و قرارداد ميان آنها از بين خواه رفت بدابراين ،به ريق اولتي ،مستئوليت اخالقتي بتر
عه ه پزش

پ

از آن نخواه بود .چدين رفناري از سوي پزش  ،نه تدها با اخنيتار و از

روي عقل و به دليل خيرخواهي براي بيمار سر ميزن  ،بلکه ميتوان اننظتار داشتت کته
چدين رفناري ،ضابطه اي همگاني شود ،چون بتر احنترام بته خواستت و آزادي بيمتار در
برگزي ن نحوه درمانش اسنوار است فلاا ،هرگاه شخصي با داشنن شرايط خاص ،يعدتي
بيماري غير قابل درمان و درد و رنج فراوان ،خواسنار تسريع در مرگ خود شود ،ميتوان
به درخواست او پاسخ مثبت داد (نظري توکلي.)111 :1311 ،
امّا ،اگر به تشخيي خودش يا خانواده وي از ادامه درمان صرفنظر کد و يتا ايدکته
بيمار را از درمان بيفاي ه مدع نماي  ،با علم به ايدکه ايتن تترك فعتل ،ننيجتهاش مترگ
بيمار خواه بود ،از وظيفه اولتي و اصتلي ختود تخطتي کترده استت .اگتر بگتوييم کته
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احساسات و عوا ف در اين تصميم گيري دخالت ن ارن (که اغل ايدگونه نيستت) ،ولتي
اين کار مغاير با غايت پد اشنن انسانها ،مخنار و آزاد بودن آنهتا در برگزيت ن ادامته يتا
توقف درمان و همچدين ،نحوه درمان ،و نهاينتاً ،وظيفته اصتلي پزشت

استت وظيفته و

تکليف اخالقي پزش  ،بهبود وضعيت بيمار است که به معداي دقيقتر ،متيتتوان گفتت،
«هدر شفا دادن» و بازگردان ن به عرصه حيتات و نته رهتا کتردن وي در چدگتال مترگ
) .(Nilsson, 2005: 2مسلماً ،چدين رفناري نيز مورد پسد همه پزشکان نخواهت بتود و
نمي توان به عدوان ي

ضابطه رفناري مورد تأيي قرار گيترد ،مضتاف بتر ايدکته کرامتت

ذاتي بشر و حق حيات ،هرچد کوتاه باش  ،نادي ه گرفنه ش ه است.
در شقِ ديگر اتانازي ،اگر پزش

به خا ر تسکين درد بيمار و از سر ترحم بتراي وي

ض دردهاي مخ ر يا داروهاي ديگر که باعث متيشتون درد کمنتري تحمتل کدت  ،امّتا،
ممکن است به خا ر تزريق آنها بميرد ،تجويز کد در اين حالت ،فعل عم ي و مسنقيم
پزش  ،تجويز دارو است ،ولي مرگ بيمار ،ننيجهاي ناخواسنه و قص نش هاي استت کته
حادث ميشود .بدابراين ،نميتوان وي را مسئول مرگ بيمار دانست ،بلکه ختود بيمتاري
است که بيمار را از پاي در ميآورد .نظريه اثردوگانه 1نيز اين مطلت را تأييت متيکدت
اين نظريه ،که نظريهاي وظيفهگرايانه است ،حاکي از اين ميباش که بستياري از اعمتال
داراي دو اثر منفاوتد اولين اثر ،اثري است که فاعل مسنقيماً قص کترده و عمتل او بته
آن خنم مي گردد و در قبال آن مسئوليت دارد و دومين اثر ،اثري است کته صترفاً قابتل
پيشبيدي است ،ولي ه ف مسنقيم فاعل نميباشت  ،لتاا ،مستئوليني منوجته او نيستت
) .(Darwall, 2003: 194به عبارت ديگر ،باي تمايز قائل ش بين علت ضترر شت ن ،بته
عدوان جدبۀ قص نش ة ي

عمل کته ناخواستنه از انجتام آن عمتل حاصتل متيشتود و

مسنقيماً قص کردن ضرر ،به عدوان ي

ه ف و غايت .لاا ،چدين رفناري ،هم متيتوانت

به عدوان ضابطه همگاني و عام درآي  ،چون ه ف پزش  ،بهبود وضعيت بيمتار از لحتاظ
شفا يافنن يا کم ش ن درد و رنج وي است که از سر وظيفه و به خا ر احنرام به کرامتت
ذاتي بيمار چدين ميکد  ،چراکه در غير ايدصورت ،به گفنۀ کانت« ،شکوه و نالته ،حنتي

1-Doctrine of Double Effect
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گريه ناشي از ش ت درد ب ني ،موج تدزل ارزش انسان ميشود» (کانتت )113 :1333 ،و
هم ايدکه با غايت پد اشنن انسانها مدافاتي ن ارد.
اتانازي فعال و مدفعل اجباري را جميع علماي اخالق ،مجاز نميداند و برابر با قنتل
دانسنه ميشود زيرا اگرچه امکان کس رضتايت از بيمتار وجتود دارد ،ولتي بتر ختالف
ارادهاش کشنه مي شود .در اين حالت ،انسانيّت نه همچو شتيء ،بلکته کتل انستانيّت بته
نابودي کشي ه ميشود و با هيچ حکم اخالقي و عقلي سازگاري ن ارد .تلقين خودکشتي
به بيمار نيز چدين حکمي دارد ،چتون در آن از حيلته و نيرنتگ استنفاده شت ه و بيمتار
محنضر را در تدگدا قرار داده ،به نحوي که وي ناگزير به مترگ ختود رضتايت متيدهت
اگرچه اين کار را با رضتايت و آگاهانته انجتام متيدهت  ،ولتي مبدتاي چدتين رضتايت و
آگاهياي ،نيرنگ و درد جانفرساست که همگان را توان تحمل آن نيست .پ  ،در واقتع
با بيرضايني و در شرايط غير معمول فرد دست به چدين اقت امي متيزنت افترادي کته
مبادرت به تلقين به خودکشي در چدين شرايطي به بيمار ميکدد  ،بيمار را همچو شتيء
بي ارزشي قلم اد نمودهان که بودن يا نبودناش فرقي نميکد و بلکه نبودناش بهنتر از
بودناش است (اصطالحاً ،تاريخ مصرفاش گاشنه است).
نتيجه
از ميان انواع مخنلف اتانازي ،آنچه بر اساس بعضي از مهمنرين اصتول و مبتاني اخالقتي
کانت ،قابل پايرش است ،اتانازي مدفعتل داو لبانته و انجتام درمانهتاي تستکيدي بتراي
تخفيف و کم کردن درد بيمار است .به ور کلي ،دي گاه کانتت پيرامتون انتواع مخنلتف
اتانازي را ميتوان در ج ول زير مشاه ه کرد.
نوع اتانازي

پايرش

ع م پايرش

فعال داو لبانه

✔

فعال غيرداو لبانه

✔

مدفعل داو لبانه

✔

مدفعل غيرداو لبانه

✔

اجباري

✔
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✔

تلقين خودکشي
✔

تجويزدارو براي تسکين درد

به هرحال ،دي گاه اخالقي کانت ،يکي از تأثيرگاارترينِ ديت گاههتا در تول تتاريخ
فلسفه اخالق بوده و هست لاا ،تحليل و تفسير دقيتق ديت گاه وي پيرامتون بستياري از
مسائل نوپ ي  ،ميتوان راهدماي اخالقتي ختوبي بتراي افتراد باشت و بالختره ،پاستخي
اخالقي به مسائل خواه بود .بحث فراواني پيرامون اتانازي و به خصوص نوع مدفعل آن،
در ميان پزشکان و ساير دستان کاران پزشکي در کشور ما ،وجود دارد که در اين ميتان،
ورود اخالقدانان و تحليل دي گاههاي اخالقي در اين خصتوص را الزم و ضتروري کترده
است .در اين مقاله خواسنيم نشان ب هيم که اگر تکليفگرايي ،آن هم از نتوع کتانني ،را
معيار و مح

عمل قرار دهيم ،صرفاً براي همان دو نوع اتانازي ذکر ش ه ،ميتوان جتواز

اخالقي صادر کرد.
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