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Abstract
One of the challenging subjects in today's era is voluntary euthana-
sia; the excess of discussion in the academic space has also found 
an opening towards the cultural and cinematic space that they are 
trying to license by de-ugliness. 
Some organizations and governments promote the desire for vol-
untary euthanasia by destigmatizing it through media and legal ac-
tivities. Countries such as Belgium, Luxembourg, the Netherlands, 
Switzerland and recently Spain have declared it legal.
 The research method will be based on descriptive, analytical stud-
ies and finding common horizons from an intra-religious perspec-
tive (verses of the Holy Quran and extra-religious ones (the first 
generation of human rights). 
From the perspective of the Holy Quran, there is no evidence for the 
permissibility of voluntary euthanasia, which It is possible to point 
out the reasons for impermissibility such as the right to life, the 
right to human dignity, the exclusivity of the right to die for God, 
the principle of the wisdom of pain and suffering, and the possibili-
ty of error in diagnosis. Also, from the point of view of some human 
rights articles, especially the rights of the first generation of human 
beings, it is possible to prohibit Euthanasia became known.
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نوع مقاله: ترویجی

 بررسی و تحلیل عدم جواز »اوتانازی داوطلبانه«
در آیات قرآن و نسل اول حقوق بشر
)تاریخ دریافت: 1401/02/02- تاریخ پذیرش: 1401/12/03(

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.9.8

قاسم بابائی1

چکیده
یکی از موضوعات چالشــی در عصر حاضر، اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد 
برگفت گو در فضای دانشــی، روزنه ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی 

پیداکرده است که درتالشند با قبح زدایی به تجوز آن بپردازند. 
برخی ســازمان ها ودولت ها با قبــح زدایی از طریق فعالیت ها ی رســانه ای 
وقانونی اعالم کردن، اوتانازی داوطلبانه، رغبت به ســمت آنرا ترویج می کنند. 
کشورهای مانند بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس و اخیرًا اسپانیا، آنراقانونی 

اعالم کرده اند. 
روش تحقیق براســاس مطالعات توصیفی تحلیلی و یافتن افق ها ی مشترک 
از منظر درون دینی)آیات قران کریم و برون دینی)نســل اول حقوق بشــر(

خواهد بود. 
از منظــر قرآن کریم دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه وجود ندارد که می توان 
به دالیل عدم جواز؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق 
مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشخیص 
اشــاره کرد. همچنین از منظر برخی مواد حقوق بشر به ویژه حقوق نسل اول 

بشرمی توان به منع اوتانازی آگاهی یافت. 
کلیدواژه هــا: اوتانازی داوطلبانه، قرآن کریم، نســل اول حقوق بشــر، حق 

حیات، کرامت انسانی، عقل خود بنیاد
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مقدمه

بیان مسأله 
یکی از موضوعات چالشــی در عصر حاضر، موضوع اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد 
برگفت گو در فضای دانشــی، روزنه ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی پیداکرده 
اســت و ازاین جهت حائز اهمیت دو چندان شده اســت ، زیرا برخی موضوعات صرفا 
درفضای دانش با چالش رو برور اســت اما هیچ وقــت دارای امتداد نبوده و به فضای 
اجتماعی وارد نمی شود اما برخی موضوعات به سبب دارا بودن اهمیت و به سبب ویژگی 
اجتماعی از بخش نظری به بخش عملی و اجتماعی جامعه وارد می شود. موضوعی که 
کم وبیش در فضای سینمایی می توان دید: ترویج مرگ آسان، تمایل برخی از بازیگران 
به خاتمه دادن زندگی با روش اوتانازی و ساختن فیلم هایی درباره اوتانازی است، تری 
شایوو، وانیاک دمودار، ســوارکار، جورج پنجم وهوگو کالوس نمونه هایی از ستاره های 
سینمایی وچهره ها ی سیاســی فرهنگی هستند که با روش اوتانازی به زندگی خاتمه 
دادند. در عرصه سینما فیلم هایی مانند لک لک سیاه، بیسکویت سبز و فیلم دریای درون 

با همین موضوع تولیدشده است )رحیمی، 1392: 48(. 
موضوع اوتانازی داوطلبانه در فضای علمی با چالش های جدتری مواجه است که درمجموع 
با دو رویکرد مخالف و موافق همراه اســت. مخالفان اوتانازی داوطلبانه-اعم از دین داران 
و مدافعان حقوق بشــر- پذیرش اوتانازی را ناســازگار باکرامت انسانی و حق نسل اول 
بشــری؛ یعنی حق حیات انسان می دانند و موافقان اوتانازی به دالیلی مانند کاهش درد، 
حفظ کرامت انسانی و خود آیینی فرد استدالل می کنند. بنابراین، با توجه به چالشی بودن 
اوتانازی داوطلبانه که مازاد بر فضای علمی در فضای رسانه ای واجتماعی نیز حضور یافته 
است، پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است . روش و منطق پردازش در این مقاله از 
طریق رویکرد توصیفی-تحلیلی است که با مالحظه رویکرد درون دینی)آیات قران کریم( 
و برون دینی )نســل اول حقوق بشر( خواهد بود و علت گزینش دو رویکرد به سبب دارا 
بودن پتانسیل باال درپذیرش است، چرا که هرگاه دالیل مؤید یا عدم مؤید یک موضوعی 
مازاد بردالیل درون دینی- برآمده از آیات و روایات - بادالیل برون دینی نیز همراه باشد 
دراین صورت دراقناع ســازی مخاطب نقش مهمی دارد؛ زیرا انسان ها گونه های متفاوتی 
دارند برخی ازانســان ها به سبب ایمان درونی، باورها و باید و نبایدهای دینی را به راحتی 
می پذیرند اما برخی دیگر از انسان ها نیازمند استدالل وبرهان از روش های دیگری غیر از 

روش دینی جهت پذیرش واطاعت هستند. 
تحقیــق پیش رو با هدف شناســاندن منطق قرآن و با هدف بررســی ماهیت اوتانازی 
داوطلبانه که در تعارض با نسل اول حقوق بشراست پیش خواهد رفت. بر همین اساس، 
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ســؤال اصلی تحقیق عبارت است از: دالیل برآمده از قرآن کریم ونسل اول حقوق بشر 
برمنع اوتانازی داوطلبانه کدامند؟ و به تبع سوال اول، سوال دیگری نیز شکل می گیرد که 
عبارتند از: قرآن کریــم در مواجه با اوتانازی داوطلبانه چه رویکردی دارد؟ آیا می توان از 
آیات قرآن، دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه استفاده کرد؟ نسل اول حقوق بشر در مواجه 
با اوتانازی چــه رویکردی دارد؟با توجه به مجموع آیات قرآن کریم و با توجه به اهمیت 
حــق حیات می توان دریافت که قرآن کریم جوازی برانجام اوتانازی داوطلبانه نمی دهد و 
بر اســاس حق های تکوینی مانند حق کرامت انسانی، حق حیات، حق انحصاری خداوند 
در مرگ ومیر، نافی »اوتانازی داوطلبانه« است. همچنین در حقوق بشر اعم از نسل اول و 
دوم با توجه به تعهد مثبت دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین و با توجه به گونه قواعد 

حقوق بشر که قواعد امری است دلیلی بر موافقت با انجام اوتانازی وجود ندارد. 

 اهمیت ضرورت تحقیق 
یکی از مصائب جهــان معاصر، وارونه جلوه دادن ارزش ها وقبح زدایی از ضد ارزش ها 
اســت که به مرورزمان گستره فراوانی پیداکرده است. دهه های گذشته در بخش »خدا 
ناباوری« و »همجنــس گرایی« بود و امروزه در بخش اوتانازی. برخی نویســندگان 
تالش می کنند تــا در بخش خدا ناباوری با غرابت زدایی آن را به گونه ای معرفی کنند 
که گویی اندیشــه نامحرمی نیســت و رفته و رفته بایــد آن را در ذهن جای داد و در 
تالش اند آتئیســم باوران را به آتئیسم بودن مفتخر کنند؛ مانند همجنس گرایی که در 
ســابق به عنوان عمل شنیع قلمداد می شد، ولی با مرور زمان و با حمایت رسانه ها، قبح 
و شــرم آن فروریخته و اساســًا در حال حاضر به صورت یک امر عادی درآمده است و 
حتی آنان نام (gam) به معنی خوشــحالی و سرمست و شــاد برای خود برگزیدند. در 
بخش اوتانازی نیز با همین معضل روبرو هســتیم که باگذشت زمان و با قبح زدایی از 
زشــتی اوتانازی - به سبب عملکرد رسانه ها- سبب شده است که قباحت آن پاک شود 
و رغبت به ســمت ترویج آن شــکل بگیرد، از طرف دیگر باکمال تأسف شاهدیم که 
برخی کشــورها؛ مانند: بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ســوئیس و اخیرًا اسپانیا، آنراقانونی 
اعالم کرده اند. در آمریکا برای نخســتین بار در سال 1997 در ایالت اورگان الیحه ای 
قانونی، تحت عنوان »مرگ با شرافت« تصویب شد که بیانگر تجویز خودکشی توسط 
پزشک برای برخی از بیماران در موارد استثنایی بود. این الیحه دو سال بعد از الیحه ای 
وضع شــد که در استرالیا با عنوان »حق پایان بیماری« تصویب  شده بود، ولی جامعیت 
نداشت. در همین سال در دولت استرالیا نهایت این الیحه لغو و الیحۀ تازه ای با عنوان 
»قوانین اوتانازی« به جای آن تصویب کرد. در قاره ای اروپا کشــورهای بلژیک، هلند، 
اوتانازی را در ابتدای دهۀ 2000 قانونمند کردند. کشور بلژیک در سال 2002 قانونی را 
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مدون کرد که اســتفاده از اوتانازی بالمانع تلقی شود )آقاخانی و دیگران، 1396: 19(. 
باتوجه به موارد یاد شده، بررســی اوتانازی داوطلبانه و نشان دادن تعارض اوتانازی با 
نسل اول حقوق بشر تعارض آن باکرامت و حق حیات -که در قرآن بدان پرداخته  شده 

است اهمیت دوچندانی پیدا می کند. 

پیشینه تحقیق
 مقاالت کتاب های متنوعی در بخش اوتانازی نگارش شــده اســت، اما تحقیقی که با 
رویکرد مطالعه تطبیقی )قرآن و نســل اول حقوق بشر( به بحث و کاوش از »اوتانازی 
داوطلبانه« بپردازد مشاهده نشد. تحقیقات عمدتًا تک رویکردی بوده و از یک جهت به 
بررســی پرداخته اند، اما بررســی از دو زاویه ونشان دادن افق ها ی مشترک در رویکرد 
مالحظه نشــده بود که تحقیق پیش رو در تالش اســت با همین روش به حل مسئله 

بپردازد. در بخش اتانازی می توان به کتاب ها و مقاالت زیر اشاره کرد. 
1. بررســی ابعــاد فقهــی - حقوقــی اوتانازیــا با رویکــرد حقوق کیفری محســن 
آقاسی محمدمهدی رحیمی، نشر دانشگاه امام صادق )علیه السالم( کتاب در دو بخش 
تحت عناوین »بررســی و شــناخت اوتانازیا« و »اوتانازیا در شریعت اسالم و رویکرد 

کشورهای مختلف« به بررسی این موضوع پرداخته است. 
2. مســائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم )اوتانازی( مؤلف: اسماعیل آقابابائی بنی، 
ناشــر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. کتاب در چهارفصل: موضوع شناسی، مبانی 
حقوقی و قوانین، احکام تکلیفی اوتانازی و احکام وضعی و مجازات مرتکبین اوتانازی، 
تنظیم شده اســت و به بررســی رویکردی فقهی، حقوقی و پزشکی در بررسی مسئله 

اوتانازی می پردازد. 
3. مقالــه مرگ ترحم آمیز از منظر قران، بهروز یداهلل پور. این تحقیق به بررســی ادله 

قرآنی بر مخالفت با اوتانازی می پردازد. 
4. مقاله اوتانازی و حق بر خویشتن، چالشی در ماهیت حقوق بشر. این مقاله به بررسی 

جواز یا عدم جواز اوتانازی در دامنه حقوق بشر می پردازد. 
تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و بارویش کتابخانه ای به واکاوی »اوتانازی 

داوطلبانه« از منظر قران و نسل اول حقوق بشر خواهد پرداخت. 

1. مفاهیم محوری

1-1. اوتانازی
اصطالح اوتانازی (Euthanasia)، برگرفته از زبان یونانی اســت و ترکیبی از دو بخش 
اســت (eu) به معنی خوب و (thanasia) به معنی مرگ است که با ترکیب دو واژه به 
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معنی مرگ خوب، مرگ آسان است. اوتانازی، در عصر حاضر به معنی ایجاد یک مرگ 
بی دردســر و مالیم در مورد کســانی که از ناتوانی دردناک و صعب العالج رنج می برند 
بکار مــی رود. (HAZEL. 2001. p12. BIGGS. . .) به طور خالصه، اوتانازی به معنی 
»كوتاه كردن عمدي حیات دیگـــري بـر اسـاس یك مصلحت مفروض با انجام فعل 
یا ترك یك اقدام حیاتی می توان تعریف کرد« )صادقی1392: دوره هفتم، شماره دوم(. 

1-2. اقسام اوتانازی
اوتانازی در یک تقســیم بندی کلی به ســه بخش داوطلبانه، غیــر داوطلبانه و اجباری 

تقسیم می شود که دو بخش اول نیز به فعال و منفعل، قابل تقسیم است. 

1-2-1. اوتانازی داوطلبانه فعال
بخشی از اقسام اوتانازی است که شخص بیمار بااراده و با درخواست شخصی، خواهان 
پایان دادن به زندگی اســت )آقابابائی بنی، 1391: 44( به گونه ای که هیچ تردیدی در 
رضایت مریض برای قطع حیات وجود ندارد. رکن اصلی دراوتانازی ارادۀ فعال، فعل یا 
عمل مادی مثبتی است که به منظور تسریع در مرگ بیمار صورت می گیرد. مثاًل پزشگ 

با تجویز دارو موجب تسریع در مرگ بیمار می گردد )رحیمی، 1392: 82(. 

2-2-1. اوتانازی داوطلبانه منفعل
اوتانازی داوطلبانه غیرفعال بخشــی دیگر از اقسام اوتانازی است که بیمار با تصمیم و 
رضایت قلبی درخواست پایان دادن به زندگی است. این بخش از اوتانازی با عدم شروع 
به درمان یا با قطع درمان محقق می شود که به سبب آن ازطوالنی شدن عمرجلوگیری 

(No3. 1998. Bernadette Spina) می شود

3-2-1. اوتانازی غیر داوطلبانه فعال
 فرد بیماردر این بخش از اوتانازی، صالحیت قانونـي بـراي تصمیم گیـري را نـدارد واز 
لحـــاظ روانـي نیز قـادر بـه درخواستـ صریـح براي چنین درخواسـتي نیسـت. از لحاظ 
قانونی صالحیت برای تصمیم گیـري را نـدارد، زیرا دارا بودن قدرت قانون مداری وابسته 
به شروط سه گانه: عقل، بلوغ و اختیار است وفرد بیمار درچنین حالتی به عنوان شهروند 
قانون مدار به حساب نمی آیند. به عبارتی دیگر، چنین فردی از جهت گونه هستی شناسی 
در مرتبه نفس نباتی اســت وبرای رسیدن به فرد قانون مند باید مازاد بر دارا بودن نفس 
نبانی از نفس حیوانی و نفس انســانی نیز برخوردار باشــد. و از طرفی از لحاظ روانی نیز 
از سالمت روانی برخوردار نیست و صالحیت برای تصمیم گیری را ندارد. بـــراي مثـال 
بیمـار در حال كما است یا دچار مرگ مغزی شده است که توان اعالم رضایت ندارد، ولی 
این رضایت از سوی اولیای قانونی اعالم می گردد )رحیمی، 1392: 108(. بیمار دچار مرگ 
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مغزی از جهت توانمندی مغزی کامال مرده است و مغز چنین فردی هدایت ورسانایی خود 
را از دست داده است. مغز در چنین حالتی هر چند سالم است، ولی مانند سیمی است که 
ظاهرش سالم است، ولی رشته ها ی آن از داخل قطع شده است و مغز هدایت و رسانایی 
خود را ندارد. انســانی که دچار مرگ مغزی شده است، ضربان قلب چنین فردی به سبب 
دارا بودن اتوماتیک خاص مدت ها می تواند ادامه داشــته باشد، اما ضربان قلب ارتباطی با 
سالمت مغز ندارد، زیرا بیماری که دچار مرگ مغزی شده است به هیچ وجه برگشت بیمار 
ممکن نخواهد بود و اگر دســت دستگاه تنفس را قطع کنند، بیمار خواهد مرد. واگر علم 

پزشکی نبود و این دستگاه به بیمار وصل نبود، بیمار قطعًا مرده بود. 

4-2-1. اوتانازی غیر داوطلبانه منفعل
اوتانازی غیر داوطلبانه منفعل در بخش عدم کســب رضایت بیمار به ســبب نداشتن 
شــرایط عادی با اوتانازی غیر داوطلبانه فعال مشترک اســت. تفاوت در این است که 
اوتانــازی غیر داوطلبانه منفعل با تــرک فعل و عدم درمان مرگ صورت می گیرد، ولی 
مرگ برای او با اهداف انسان دوستانه و تحت نظر قرار دادن کرامات انسانی است که 

باختم حیات محقق می شود )همان: 94(. 

5-2-1. اوتانازی اجباری
در این نوع از اوتانازی هیچ گونه رضایت و تقاضایی از جانب شخصی موضوع اوتانازی 
واقع نشــده است، بلکه به شــکل اجباری و با کمک قوه قهریه شکل می گیرد. نمونه 
بارز آن عملیات T4 توســط آلمان نازی در سال 1939 هست که در این عملیات کلیه 
کودکان زیر3 ســال که دچار عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو یا ناتوانی جسمی بودند 
به  اجبار و بدون اخذ رضایت وصرفًا با ارائه تقاضا از سوی اشخاصی که به لحاظ قانونی 

می توانستند به جای آن ها تصمیم بگیرند، کشته شدند )همان: 97(

1-3. اعالمیه جهانی حقوق بشر
اعالمیه جهانی حقوق بشر، آرمان مشترکی برای تمام ملل جهان محسوب می شود که 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دســامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب 
رســیده است. اعالمیه جهانی حقوق بشر شامل ســی ماده است که به تشریح دیدگاه 
ســازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد. مفاد این اعالمیه شامل )نسل اول 
حقوق بشــر( حقوق بنیادی مدنی است و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق فرهنگی، 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  است )غفوری، بی تا: 171(. 

4-1. نسل اول حقوق بشر
حقوق بشر را به اشكال مختلفي تقسیم بندی کرده اند .نگرش نسلی که توسط حقوق دانی 
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از کشــور چک به نام »کارل واساک« پیشنهاد گردید یکی از اقسام تقسیم بندی ها است. 
بر این اساس حقوق نسل اول: بیانگر حقوق مدنی و سیاسی است، همانند حق حیات که 
اساســی ترین آن ها اســت. حق انتخاب مذهب، حق آزادی، حق امنیت، حق ازدواج، حق 
شــركت و تشكیل مسالمت آمیز مجامع در این بخش قرار دارد )مقتدایي، دوره 22, شماره 
3(. حقوق نسل دوم یا حقوق مثبت، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که 
با اصطالح »حق بر«1 در مفاد اعالمیه مطرح شده اند که می توان به حق برتامین اجتماعی، 
حق بر کار، حق بر اســتراحت. . . تأکید کرد )امیروکیل، 1400: 39( و حقوق نســل سوم، 
حقوق همبستگی مبتنی بر اصل برادري است حقوقی که »وستون« به عنوان حقوق نسل 
سوم در مقاله خود ارائه کرده است عبارت اند از: حق بر تعیین سرنوشت سیاسی- اقتصادي و 
فرهنگی؛ حق بر توسعه ي اقتصادي و اجتماعی؛ حق سهیم شدن در کسب منفعت از میراث 
عمومی بشر؛ حق بر صلح؛ حق بر محیط زیست سالم و حق نجات و رهایی بشردوستانه از 
بالیا عنوان کرد و امروزه از حق ارتباطات به عنوان حق نسل چهارم یاد می کنند که مبانی 
شکل گیری آن بر اساس کرامت انسانی است و می توان از دو گونه کرامت یادکرد: کرامت 
اعطایی و کرامت اکتســابی، مثاًل در بخش کرامت اعطایی که در ادبیات حقوق بشری از 
آن به حیثت ذاتی2 تعبیر می شود به تمامی انسان ها به صرف انسان بودن تعلق دارد. در این 

مقاله حقوق نسل اول؛ یعنی حق حیات موردبحث قرار خواهد گرفت. 

2. بررسی جواز یا عدم جواز اوتانازی داوطلبانه ازنظر قرآن کریم
قرآن کریم ســندی جاویدان و میزانــی ماندگار در تبیین و تشــریح اصول زندگی و 
معیارهای هنجاری است. باید باعرضه پرسش ها به قرآن، پاسخ ها را دریافت کرد و راه 
را از بیراهه شــناخت. با توجه به آیاتی از قرآن کریم در بخش های حق حیات، کرامت 
ذاتــی. . . می توان به عدم جواز اوتانازی فعــال از منظر قران آگاهی یافت. دالیل منع 
اوتانازی در دو گروه قرار می گیرد، گروه اول در بســتر عمومی به این ممنوعیت توجه 

می کنند )آقاخانی و دیگران، 1396: 49(. 

2-1. دالیل عمومی منع اوتانازی از منظر قران
عمده تریــن دالیل عمومی در نگاه قرآن کریم مبنی بر عدم جواز اوتانازی عبارت اند از: 
حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه 
بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشــخیص است )آقاخانی و دیگران، 1396: 48( که 

در این بخش به تبیین حق های یادشده خواهیم پرداخت. 

1. .Right to.
2. . inherent Dignity
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2-1-1. حق حیات
حق حیات در میان قوانین تکوینی خداوند متعال از ارزش اهمیت سرشــاری برخوردار 
اســت و پایه برای قوانین دیگر است. بر همین اساس، قواعد دیگر مانند قاعده کرامت، 
آزادی از حق حیات سرچشمه می گیرد. اهتمام به حفظ حیات مراقبت از حیات انسان ها 
در قرآن کریم موردتوجه جدی قرارگرفته اســت. چنانکه در قرآن واژه حیات درمجموع 
تمام مشــتقات )ح ی ی( 189 بار در قرآن آمده است و در مقابل واژه موت درمجموع 
مشــتقات )م و ت( 185 بار تکرار شده است. قران کریم از حفظ حیات به عنوان وظیفه 
عمومــی یاد می کند. حق حیات اختصاص به گروهی ندارد، زیرا طبق آیه »ولََقد َكرَّمنا 
بَني آدَم« )اســراء/ 70( و محققًا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم. هر انساني حق 
كرامــت دارد و كرامت بدون حیات نخواهد بود، چنان كه خالفت الهي كه مایه كرامت 
اوست: )إّن جاِعٌل ِف الرِض َخلیَفة( من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت. )بقره/30( 
بدون حیات نخواهد بود و اصل خالفت )فی الجمله( اختصاص به انســان های معصوم 

ندارد، هرچند خالفت تام و كامْل بهره آنان است. )جوادی آملی، 1389: 586(. 

2-1-1-1. اهمیت حق حیات
لحیاة هبُة  حیات وزندگی بزرگ ترین موهبت الهي اســت كه به انسان اعطاشده است: »ا
الل« بــه همین جهت احدي حق از بین بردن یا ضعیف كــردن آن را ندارد. این حق، 
از جانب خداوند در امانت اوســت و انســان مأمور و مكلّف به حفظ آن است )جوادی 
 آملی، 1388: 289(. از امام صادق )علیه الســالم( روایت  شده است كه رسول اهلل

ُعوا َما َأُقوُل َلُکْم َفاْعِقُلوُه  اُس ِامْسَ ا َالنَّ َ در حجة الوداع در سرزمین مني ایستاد و فرمود: »َأیُّ
ٍم َأْعَظُم ُحْرَمًة َقاُلوا  ي َل َأْلَقاُكْ ِف َهَذا َاْلَْوِقِف َبْعَد َعاِمَنا َهَذا ُثَّ َقاَل َأيُّ َیْ َعنِّ َفِإنِّ َل َأْدِري َلَعلِّ
ْهُر َقاَل َفَأيُّ َبَلٍد َأْعَظُم ُحْرَمًة َقاُلوا َهَذا َاْلَبَلُد َقاَل  َهَذا َاْلَیْوُم َقاَل َفَأيُّ َشْهٍر َأْعَظُم ُحْرَمًة َقاُلوا َهَذا َالشَّ
ِمُکْ َهَذا ِف َشْهِرُكْ َهَذا ِف َبَلِدُكْ َهَذا ِإىَل  َفِإنَّ ِدَماَءُكْ َو َأْمَواَلُکْم َعَلْیُکْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َیْ
ِم َتْلَقْوَنُه. . . «. )حرعاملی، 1411: ج 29/ 10( اى مردم ســخن مرا بشــنوید و )در آن(  َیْ
تعقل و تفكر كنید، زیرا شــاید من شمارا بعد از امسال مالقات ننمایم. سپس فرمودند: 
آیا مى دانید كدام روز محترم تر اســت؟ مردم گفتند: امروز، فرمود: پس كدام ماه؟ مردم 
گفتند: این ماه، فرمودند: كدام شــهر محترم تر اســت؟ گفتند: این شهر، فرمود: پس به 
حقیقت خون ها و مال ها و آبروهاى شما بر همدیگر حرام است مانند امروز، در این ماه 
در این شهر تا روزى كه خدا را مالقات كنید، بر همین اساس حفظ نفس و پرهیز از قتل 

یکی از سفارش ها قران کریم است، چنانکه می فرماید: َمْن َقَتَل َنْفَسا ِبَغِر َنْفٍس أوَفساٍد ِف 
اَس جیعًا )مائده/ 32( هر کس،  ا َاحیا النَّ اَس جیعًا َو َمْن َأْحیاها َفکَأنَّ ا َقَتَل النَّ اَلرِض َفکانَّ
انســانی را بدون ارتکاب قتل یافســاد درروی زمین بکشد، چنان است که گویی همه 
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انسان ها را کشته، هرکس. انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه 
مردم رازنده کرده است. 

2-1-1-2. کشتن یک انسان به منزله کشتن تمامی انسان ها
 قرآن کریم کشــتن یک انســان را به  منزله کشتن همه انســان ها می داند. برخی از 
مفســران می نویسند هر فرد انســان حامل حقیقت واحدی است که در جمیع انسان ها 
وجود داردو آن حقیقت انســانیت اســت به همین دلیل کشتن یک انسان، کشتن نوع 
انســان قلمداد شده وزنده کردن یک انسان نیز به منزله زنده کردن همه انسان ها است 
وقتی انسان ها همگی از یک حقیقت واحد برخورداند باهدف قرار گرفتن یک انسان در 
حقیقت انســانیتی که در همه انسان ها است هدف قرارگرفته است )طباطبایی، 1393: 
5/ 316(. برخی دیگر به راین باورند که کشتن یک انسان بی گناه توهین به مقام شامخ 
ربوبی و اهانت به خالق هستی است )جعفری، 178: 1363( و بر همین اساس، به منزله 
کشتن همه انسان ها است. قرآن کریم برای حفظ حق حیات، مجازات سنگینی را برای 

كسانی كه حیات دیگران را تهدید كنند، قرار داده است. 
»والتقتلوا النفس التی حرّم اهلل إاّل بالحقّ« )اسراء/33( نفسی را كه خدا برای آن حرمت 

قرار داده است، جز به حق، به قتل نرسانید. 
»یــا أیــا الذیــن آمنــوا لتأكلــوا أموالکــم بنکــم بالباطــل إّل أن تکــون تجــارة عــن 
تــراض منکم و لتقتلوا أنفســكم إّن الل اكن بک رحامًی« )نســاء/29( ای كسانی كه ایمان 

آورده اید… و خودتان را نكشید، بی تردید خدا بر شما مهربان است. 
و من یقتل مؤمنًا متعّمدًا فجزاؤه جهمّن خالدًا فیها و غضب الل علیه و لعنه و أعّد له عذابًا عظامًی» 

)نساء/92ـ93(
با توجه به اهمیت حفظ حیات، می توان به عدم جواز اوتانازی فعال آگاهی یافت زیرا در 

اوتانازی فعال فرد با اختیار خودش به سمت مرگ حرکت می کند. 

2-1-1-3. سلب حیات در اوتانازی فعال
با توجه به اهمیت حق حیات آشکارمی شود که جوازی برای سلب حیات انجام اوتانازی 
فعال وجود ندارد. سلب حیات به دو شکل قابل تصور است. بخشی در اوتانازی داوطلبانه 
که شخصی از كسی بخواهد كه او را بكشد و شخص كشنده را از مجازات معاف بدارد، 

به این دلیل كه خود مقتول از حق حیات خود صرف نظر كرده است. 
صورت دوم این اســت كه شــخص آگاهانه پا درراهی بگذارد كه فرجام آن صد درصد 
بــه مرگ او می انجامد و یا احتمال مرگ در آن راه باالتر از 50درصد می باشــد، مثل 
حضــور در یك جنگ خونین و یا رفتن روی میدان مین برای خنثی كردن و باز كردن 
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راه نیروهای خودی در حال اضطرار و…
صورت دوم موردنظر نیســت و اصطالح صرف نظر كردن از حق حیات این مورد را در 
نظر ندارد، منظور صورت اول است، مانند تیر خالصی زدن به مجروحی كه قابل نجات 
نیست، یا تزریق آمپول مرگ به بیماران بی درمانی كه درد می کشند و امیدی به بهبود 
ندارند. حكم ظاهری و اولیه آیات قرآن این است كه انسان حق ندارد خود را در معرض 
هالكت و نابودی قرار دهد: و لتلقوا بأیدیک إىل التهلکة )بقره/195(حیات حقی نیست 
كه قابل ســلب یا واگذاری باشد، تاکســی آن را از خود سلب كرده دیگری را در قتل 

خویش مجاز بداند یا تشویق كند )جوادی آملی، 1388: 266(. 
بنابراین، هیچ کس نمي تواند بگوید چون حفظ حیات وزندگی، حق طبیعي من اســت، 
هرگونــه كه خود خواســتم مي توانم در آن تصرف كنم، چنان که مدافعان خودكشــي 
مي گویند، انســان آزاد اســت كه جزء وارد آوردن زیان به حقوق دیگران دست به هر 
كاري بزند و در بدن خود تصرف كند. این دیدگاه، با تفكر دیني شدیدًا در تعارض است، 
به جهت این كه خداوند خواســته است حیات انسان، حیاتي معقول بوده و او براي حفظ 
چنین حیاتي، كوشــا باشــد، درحالی که انتحار و خودزني با حفظ حیات انساني در تضاد 
اســت؛ و اگر خداوند انسان را مكلّف به حفظ حیات خویش كرده به این معنا نیست كه 
خود بخواهد ســودي ببرد، بلكه خواسته است به خودِ انسان سودي رساند؛ لیكن چون 
انسان گاهي براثر جهالت یا غفلت، اراده مي كند خود را از حقوق طبیعي خویش محروم 
سازد خداوند از طریق تكلیف كردن خواسته است او را از حق خویش آگاه كند. بنابراین، 
اگر انســان مدرن به دنبال حِق خویش اســت بر او الزم است تكلیف خود را نیز بداند 
و از طریق آگاهي به تكلیف و عمل بدان به حقوق خویش دست یابد )همان: 266(. 

2-1-2. حق کرامت انسانی
یکی دیگر از دالیل منع اوتانازی داوطلبانه، منافات داشــتن آن باکرامت انسانی است. 
کرامت اسم مصدر و از ماده کرم به معنی بزرگواری یا گران مایگی است و کریم متضاد 
لئیم درباره کسی است که دربردارنده جامع اوصاف پسندیده باشد. کرامت با مشتقاتش 
در قرآن کریم پنجاه با به کاررفته و در همه موارد در معنی بزرگ، بزرگوار، شریف عزیز 

استعمال شده است )مصطفوی، 1360: 271(. 

2-1-2-1. کرامت ذاتی و اکتسابی
 كرامت، در یک تقســیم بندی به دو بخش کرامت ذاتی و اکتســابی تقســیم می شود. 
کرامت ذاتی که در ادبیات حقوق بشری از آن، به حیثیت ذاتی تعبیر می شود1 کرامتی 

1. .INHERENT DIGNITY
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اســت که ناظر به شرافت ذاتي شي ء است كه ویژه انسان است و مقایسه با غیر در آن 
لحاظ نمي شــود؛ )جوادی آملی، 1386: 217( کرامت انسانی یک ارزش وجودی است؛ 
ارزش یا شایســتگی که به هویت شــخص یا گونه نســبت داده می شود به بیانی ایده 
 Human Dignity.p10، George) کرامت انسانی بر شناخت هویت مناسب اصرار دارد
Kateb.). بنابراین، کرامت انســانی عطیه الهی و از ســنخ وجود و امری حقیقی است 

کــه ذهن آن را انتزاع می کننده امر مفهومی قراردادی که با لغو قرارداد از اعتبار ورزش 
ساقط شود )مبانی کرامت از دیدگاه مالصدرا. رضایی(. مشهورترین مستند کرامت ذاتی 

بِت  یِّ لُن ِف الَرِّ والَبحِر وَرَزقُن ِمَن الطَّ منا َبن ءاَدَم وَحَ آیه 70 سوره اسراء است »وَلَقــد َكَّ
ن َخَلقنا َتفضیا«، این آیه بر ســه نکتــه تأکید می کند. این کرامت  لــُن َع َكثٍر ِمَّ وَفضَّ
خدادادی اســت اکتسابی نیســت، این کرامت میان همه انسان ها مشترک است و این 

کرامت بیانگر برتری انسان بر سایر مخلوقات است )آراسته، 1400: 63(. 
کرامت اکتسابی گونه دیگر از کرامت است که با تالش و کوشش به دست می آید. این 
کرامت ویژه انســان هایی است که با کوشش و تالش در مسیر تقویت شرافت و هویت 
انسانی قدم برمی دارند. چنان که امام علی )علیه السالم( می فرماید: خداوند در فرشتگان 
فقط عقل نهاده اســت و نه خواهش نفســانى و در ستوران میل و خواهش نهاده است 
و عقــل نه و در بنی آدم هر دو را نهاده اســت. پس آن که عقلش بر خواهشــش چیره 
آید از فرشــتگان بهتر است و هر كه خواهشــش بر خردش غالب شود از ستوران بدتر 
است. کرامت اکتسابی بر اساس تالش و کوشش افراد به دست می آید. تفاوت کرامت 
ذاتی و اکتسابی در این اســت که کرامت ذاتی غیرارادی، ولی کرامت اکتسابی ارادی 
و اختیاری اســت. کرامت اعطایی، همه انسان ها را دربرمی گیرد، ولی کرامت اکتسابی 
به افراد خاص اختصاص دارد وقوام و دوام کرامت ذاتی به قوام و دوام هویت انســانی 

بستگی دارد )همان: 66(. 
با توجه به اقســام کرامت آن چه در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و آن چه در عدم جواز 
اوتانازی داوطلبانه بدان توجه شــده در بخش کرامت ذاتی است که الزمه کرامت حفظ 

حیات است. 

2-1-2-2. عوامل شکل گیری کرامت ذاتی
عوامل مختلفی در شکل گیری کرامت ذاتی در انسان تأثیرگذارند که می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
1. علم به اسماء الهی

یکی از دالیل کرامت ذاتی انســان، علم به اســماء الهی اســت: انســان تنها موجود 
َ ءاَدَم اَلمساَء  شایســته ای است که توانمند در شناخت اسماي حسناي الهي است: »وَعملَّ



202

سال هفتم
شمارة اول
پیاپی: 13
بهار و تابستان
1401

هــا ُثَّ َعَرَضُهم َعَ الَلِئَکِة َفقاَل َانِبون ِبَامساِء هُؤلِء ِان ُكنُت صِدقنی قالوا ُســبحَنَك لِعمَل َلنا  ُكلَّ
لَحکمی« )بقره/ 31ـ  32( وبر اســاس همین ویژگی و دارا  ــَك َانــَت الَعلمُی ا مَتنــا ِانَّ ِاّلمــا َعلَّ

بودن ظرفیت علمي وسیع، معلّم فرشتگان نیز هست: »قاَل یااَدُم َابِنئُهم ِبَامساهِئم َفَلّما َانَبَاُه 
ــموِت واَلرِض« )بقره/ 33(. براین اســاس  ِبَامساهِئــم قــاَل َاَل َاُقل َلُکم ِانِّ َاعمَلُ َغیَب السَّ
انسان كامل، مازاد بر عالم بودن به اسماي خداوند، معلّم اسماي حسناي الهي نیز هست 
و مالئكه، نه تنها عالم به اســماي حسناي الهي نیستند، بلكه مأمورند كه متعلّمانه و در 
حدّ گزارش علمي، آن ها را از محضر اســتاد خود )آدم( فراگیرند. )جوادی آملی، 1388: 
218( الزمه علم به اســماء الهی داشتن کرامت ذاتی اســت که او رابرهمه موجودات 

برتری می دهد. 
2. خالفت

یکــی دیگر از دالیل کرامت ذاتی انســان، مقام خالفت اســت. خالفت الهي، جایگاه 
واالي انســان را در هســتي رقم مي زند. خدا انســان را كه وجود عنصري او در زمین 
است، جانشین خود: »ِاّن جاِعٌل ِف اَلرِض َخلیَفًة« )بقره/30( و مسجود مالئكه قرار داده 
ُدوا(. )بقره/ 34( چنین انساني مقام شایسته  دوا لءَدَم َفَسجَ است: )وِاذ ُقلنا ِلَملِئَکِة اسجُ
خالفت الهی را دارد و کرامت انسان، مرهون خالفت اوست، زیرا جانشین موجود كریم، 
كرامت دارد و چنین كرامتي كه از ناحیه خالفت الهي باشــد، بهره غیر انســان نیست، 
پس تعبیري كه درباره انســان آمده، درباره هیچ موجود دیگري ذكر نشــده است و آن 
تعبیر ممتاز، همین حدیث معروف »من عرف نفســه فقد عرف ربّه«)مجلســی، 1411 
:32/2( اســت، چون شناخت جان آدمي، از آن حیث كه خلیفه خداست این خالفت نیز 
تكویني اســت؛ نه قراردادي حتمًا به شناخت خدا مي انجامد، وگرنه معلوم مي شود كه 
انسان به خوبی شناخته نشده است. سند كرامت انسان است. انسان، جانشین خداست و 
از جانب او آمده اســت. از این رو، از كرامت برخوردار است؛ یعني خالفت خداست كه 
به انســان كرامت و عّزت و شرافت بخشیده است؛ چنان كه روح منسوب به خداوند به 
نســبت تكریمي و جانِ مضاف به خدا به اضافه اشراقي و تشریفي زمینه چنان خالفت 

و چنین كرامت را فراهم كرده است )جوادی آملی، 1386: 220(. 

2-1-3. تسخیر آسمان و زمین براي او
َر  یکی از دالیل کرامت ذاتی انســان، مسخر بودن آسمان و زمین برای انسان است »وَسخَّ
موِت وما ِف اَلرِض َجیًعا« )جاثیه/ 13(. ذات پاك باری تعالی آسمان و زمین  َلُکم ما ِف السَّ
ر خلیفه خودکرده است كه روي زمین زندگي مي كند: وبر  و آن چه در آن هاســت را مسخَّ

همین اساس او را بردیگران برتری داده اســت »و لقــد ّكمنا بن ادم و حلنــاه ف الّر و البحر 
و رزقناه من الطیبات و فّضلناه ع كثر ّمن خلقنا تفضیا. « )جوادی آملی، 1388: 220(. 
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با توجه به مقام بلند کرامت انســانی که هدیه الهی اســت. می توان دریافت که انجام 
اوتانازی فعال که ســلب کننده حیات الهی اســت منافات با مقام کرامت است پس اگر 
انسانی با دست خود نابود شود یا اجازه دهد تاکسی دیگر او را به مرگ بکشاند کرامت 
انســانی خود را نابود ســاخته اســت و هیچ دلیلی در اینکه چنین عملی منافی کرامت 

انسانی است پذیرفته نیست )یداهلل پور، 1391: دوره 15 ویژه نامه 1( 

2-1-4. حق انحصاری خداوند متعال در مرگ وحیات
یکــی دیگر از دالیل منــع اوتانازی از منظر قران، انحصــاری بودن مرگ و حیات به 
دســت خداوند متعال است. قرآن كریم مرگ را مانند حیات امر وجودي و مخلوق خدا 
ْلَحَیاَة )بقره/ 258( براین اســاس تنها مبدأ فاعلی حیات و  مي دانــد؛ اّلذي خلق الــوت و ا
مرگ، خداســت؛ زیرا اگر به دست دیگران بود، مي توانستند جلوي آن را بگیرند؛ قران 
می فرمایــد: »و ما اكن لنفــٍس أن توت إّل بإذن الل؛ و هیچ کــس جز به فرمان خدا نخواهد 
مُرد« )آل عمران/ 145(. از طرفی دیگر انسان جاودانه در دنیا نمی ماند. بنابراین، خداوند 
ْلد« )انبیاء/34(  لخُ فرمود: هیچ کس حیات جاوید نخواهد داشت؛ »و ما جعلنا لبشٍر من قبلك ا
و همگان طعم تلخ یا شــیرین مرگ را خواهند چشــید؛ )كّل  نفس ذائقة الموت( قرآن 
كریم مي فرماید: نه تنها زمام حیات و مرگ جز به دســت خدا نیســت، بلكه هیچ کس 

از زمان و مكان مردن خود نیز باخبر نیســت؛ )و ما تدري نفس ماذا تکســب غدًا و ما 
تدري نفس بأّي  أرٍض توت( و اجل مسمّي و لحظه مرگ هر موجودي پیش خدا معیّن 
است؛ »و أجــٌل مسّمي عنــهد« )جوادی آملی، 1397: 116(. بنابراین، با توجه به انحصاری 
مرگ وحیات که درد ستان خداوند متعال است، انجام اوتانازی داوطلبانه منافات با حق 
انحصاری خداوند متعال در مرگ وحیات دارد و اســالم حق مرگ را برای انســان به 
رسمیت نمی شناسدو حیات را به عنوان امانتی در دست انسان می داند و انسان را مالک 

حیات خویش نمی داند تا بتواند آن را ساقط کند )مظاهری، 1386: 81(. 

3. دالیل منع اوتانازی مرتبط با بیمار از منظر قران کریم
بخش دوم دالیل مخالفان اوتانازی بر اساس مالحظه بیمار است که می توان به دالیل 
زیرا شــاره کرد: اجروپاداش بیمار تحمل بیماری، اجر و پاداش درمان کنندگان اعم از 
پرســتاران و خانواده بیمار و پرهیز از کم طاقتی، لحاظ بالیا و مصائب بیماری به عنوان 

امتحان الهی. در این بخش به برخی از دالیل می پردازم. 
یکی از دالیــل منع اوتانازی دربیماربه ســبب آزمایش و امتحان الهی اســت که در 
قــرآن کریم تحمل رنج را بخشــی از امتحان و آزمایش الهی شــمرده اند. قران کریم 

َمَراِت  ْنُفِس َوالثَّ ْمَواِل َواْلَ وِع َوَنْقٍص ِمَن اْلَ ْلجُ ْوِف َوا ْلخَ ُکْم ِبَشْيٍء ِمَن ا می فرماید: »َوَلَنْبُلَونَّ
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اِبِریَن؛ و قطعا شمارا به چیزى از ]قبیل[ ترس و گرسنگى و كاهشى در اموال  ِر الصَّ َوبَشِّ
و جانها و محصوالت می آزماییم و مژده ده شــكیبایان را« )بقره/ 155( خداوند متعال، 
انســان ها را آزمایش می کنــد و آزمایش الهی گونه های مختلفی دارد که بخشــی از 
طریق بیماری و تحمل بیماری اســت. هدف خداوند از امتحان گاهی تربیت و پرورش 
استعدادها است. گاهی باهدف، شناخته شدن افراد صالح و فاسد، مؤمن و منافق و خوب 
و بد اســت که در قرآن کریم با لفظ »تمحیص« بدان اشاره شده است »وَ لِیُمَحَِّص اهلُل 
الَّذِینَ آمَُنــوا وَ یَمْحَقُ اْلَکافِرینَ«: و تا خداوند، افراد باایمان را خالص گرداند )و ورزیده 
می شــوند( و کافران را به تدریج نابود سازد. آگاهی هدف از امتحان الهى، اتمام حجّت 
براى شــناخت افراد در مقام عمل است )مکارم شــیرازی، 1381: 362(. بنابراین، باید 
بیمار باتحمل بیماری بتواند از آزمایش الهی با موفقیت خارج شــود و کم طاقتی و تن 

ندادن به تحمل صبر وانجام مرگ آسان منافات با آزمایش الهی دارد. 
یکی دیگر از دالیل منع اوتانازی فعال در بیمار، رســیدن به مقام و اجر صبر است که 
خداوند متعال به ســبب صبر مقامات معنوی باالیی به بیمار هدیه می کند. چنان که در 

قران می فرماید: 
 »انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب« بی تردید، شکیبایان پاداش خود را بی حساب 

)و( به تمام خواهند یافت )زمر/ 10(. 
 »الَّذِیــنَ إَِذا أََصابَْتهُمْ مُصِیبٌَة َقالُــوا إِنَّا هلِلَِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاِجعُونَ .  ُأولَئِكَ عَلَیِْهمْ َصلَوَاٌت مِنْ 
رَبِِّهمْ وَرَحْمٌَة وَُأولَئِكَ هُمُ اْلمُهَْتدُونَ« همان کســانی که چون بال و آسیبی به آنان رسد 
گوینــد: ما مملوک خداییم و یقینًا به ســوی او بازمی گردیم. آنانند که درودها و رحمتی 
از سوی پروردگارشان بر آنان اســت و آنانند که هدایت یافته اند)بقره/157(. بر همین 
اساس بر بیمار الزم اســت تا باتحمل بیماری بتواند به مقام صابرین برسد. کم طاقتی 

وپرهیز از شکیبایی و تن دادن به اوتانازی فعال منافات با مقام صبر دارد. 

4. بررسی جواز یا عدم جواز اوتانازی داوطلبانه از منظر نسل اول حقوق 
بشر

حقوق بشــر به بررسی حقوقی می پردازد که همۀ انسان ها به دلیل انسان بودن و فارغ 
از جنــس، مذهب، نــژاد، رنگ، زبان، طبقه اجتماعی از آن برخوردارند. حقوق بشــر با 
اوصافی؛ مانند: جهان شمولی، غیرقابل ســلب بودن، تبعیض ناپذیری و برابری همراه 
اســت. این حقوق الزمۀ طبیعت بشــر اســت و پیش از پیدایی دولت ها وجود داشته و 
دولت ها باید به آن اعتراف و آن را محترم بشمارند. بنابراین، مراد از حقوق بشر حقوق 
طبیعی اســت نه حقوق وضعی و قراردادی )آراسته، 1400: 11(. حقوق بشر به موازات 
فاصلــه گرفتن از دوره کالســیک و اثرپذیری از دوره مــدرن در بخش مبانی و مواد 
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دچار نواقصی اســت که نیازمند بازنگری است، زیرا حقوق بشر بیانگر حقوقی است که 
برخاســته از طبیعت بشری اســت و به حقوق برخاسته از فطرت انسان ها همانند حس 
خداجویــی، گرایش به دین توجه ندارد. حال آ ن که اگر در تدوین حقوق بشــر مالحظه 
فطرت انســان ها را داشتند، حقوق بشــر به گونه ای دیگر رقم می خورد. مثاًل ماده 18 
می گویــد: »هر کــس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شــود. این 
حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان هســت و 
همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراســم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق 
منفردًا یا اجتماعًا و به طورکلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود«. آزادی تغییر مذهب 
یا عقیده با مبانی دینی سازگار نیست. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است كه 
با حق اهلل و حق جامعه ســازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود 
می شود )مصباح یزدی، 1388: 85(. در بخش مبانی نیز حقوق بشر با مشکالت جدی 
مواجه اســت، زیرا حقوق بشــر در بخش مبانی متأثر از دوره مدرن است که در بخش 
مبانی هستی شناختی معرفت شناختی مبتنی بر برداشت از مدرنیته است که اواًل ماورای 
ماده را از حوزه شــناخت انسان خارج می کند ثانیًا متکی بر عقل خود بنیاد است که در 

شناخت نیازهای انسان به مطالبات دینی بهاء نمی دهد )میر موسوی، 1392: 123(. 
اهمیت حق حیات در حقوق بشر

حقوق بشــر به ویژه حقوق نســل اول بشر- فارغ از اشــکالت و نقدها - به حق حیات 
اهمیت فراوان می دهد و هرگونه تعرض به آن را بر نمی تابد، اهمیت حق حیات در این 
اســت که حق حیات مبنا برای دیگر حقوق شمرده می شود و با حفظ و صیانت از این 
حق دسترسی به ســایر حقوق فراهم می شود )باقري و ملک، 1390: شماره 19(. حق 
حیات بخشی از حق های نسل اول به حساب می آید که در ماده 3 اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر به آن اشاره شده اســت. در این ماده مهم ترین حق های بشری؛ یعنی حق حیات، 
حق آزادی و حق امنیت موردتوجه قرارگرفته است. این حق ها در زمره حقوق نسل اول؛ 

یعنی حقوق مدنی سیاسی شمرده می شوند. 
البته حق حیات در نگاه مدرن و نســل اول حقوق بشر، مازاد بر بخش حقوق نسل اول 
در بخش های دیگر از اعالمیه حقوق بشر اشاره به صورت سلبی یا ایجابی به آن اشاره 

 شده است که عبارت اند از: 
1. بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

در کشورهایي که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد 
مهم ترین جنایات که طبق قانون الزم االجرا اســت، البته نباید با مقررات این میثاق و 
کنوانسیون پیرامون جلوگیري و مجازات کشتار دسته جمعی است منافات داشته باشد. 
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2. ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
سلب حق حیات باید فقط به موجب قانون و در پی ارتکاب جرم به حکم دادگاه صالح و 
پس از محاکمه عادالنه باشد. البته بر اساس پروتکل شماره 6 این کنوانسیون مجازات 
اعدام لغو و دولت هایی که به آن پیوســته اند متعهدند هیچ جرمی را به اســتثنای برخی 
اعمال در زمان جنگ یا تهدید جنگ از سوی دشمن به مجازات اعدام محکوم ننمایند. 

3. ماده 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 
قانون باید حیات فرد انســانی را از لحظه حمل موردحمایت قرار دهد. ضمن این که بر 
اساس همین ماده مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال و باالتر از 70 سال ممنوع 

دانسته شده است. 
با توجه به مجموعه قوانین حقوق بشر در بخش حق حیات می توان دریافت: 

1. اعدام به صورت کلی – جزء در موارد بسیار استثنایی- ممنوع بوده و اعمال حق شرط 
در آن نیز ممنوع است )آراسته، 1400: 42(. 

2. حفظ حیات درم تن حقوق بشــر یکی از اصول بنیادینی اســت که دولت به عنوان 
متعهد اصلی در این حق انســانی از یک ســو مکلف است نقص این حق نکن دو اجازه 
ندهد دیگران مرتکب چنین نقصی شــوند و از سوی دیگر متعهد است اقدامات مثبتی 

برای حفظ ویتامین حیات شهروندان اتخاذ کند )فاطمی، 1400: 42(. 
3. الزمه پایبندی به حق حیات که به عنوان یکی از وظایف دولت اســت، حق هرگونه 
تعــرض درس لب حیات را نفی می کند. چنان که بر اســاس بند یکــم ماده 6 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی سیاســی، حق ذاتی همه افراد بر حفظ حیات را مورد تأکید قرار 
می دهد. اطالق و عموم این ماده به گونه ای اســت که همه افراد فتحت همه شرایط را 
مشــمول حمایت حقوق بشری دربهرمندی از حق ذاتی می داند؛ بنابراین این ماده هم 
واجد »عموم افرادی« وهم واجد اطالق احوالی اســت یعنی همه افراد در همه احوال 
اســت )فاطمی، 1400: 60/2( برای اساس اوتانازی فعال که در تعارض با حق حیات 

است قابل اجرا نیست و مخالفت آشکار با قوانین دارد. 
4. به طورکلی بـا توجه بـــه مطالب بیان شده می توان دریافت که هیچ تصریحـی بـر 
جـــواز اوتانازی در قوانین حقـوق بشـــر بین المللی وجود ندارد. از همین رو دولت ها 
موظـف هسـتند بـرای حفـظ این حقـوق بـا اتخـاذ »راهکارهـای فرهنگی اجتماعـی، 
حقوقـی، بهداشـــتی، پزشکی و توسعه ای« اقـدام مقتضـی را بنمایـد. رابطـه صاحب 
حق و حـق به گونه ای اسـت كـه فـرد نمی تواند از سـلب حـق خـود، حقـوق دیگران 
را نقـض كند و با سـلب یکـی از حقـوق بنیادین خـودش، امـکان تمتـع و بهره مندی 
خـــودش از سـایر حقـــوق را از بیـن ببـرد؛ زیرا اگـــر غیرازاین امر متـداول گـردد، 
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دورنمـــای جامعه انســـانی چیزی به  جزء ویرانی و هرج ومرج نخواهـد بـود )  کوشا، 
1395: شماره 5(. البته اگـــر اوتانازی فعال به صورت اقـدام به خودكشـی مطرح گردد 
از حیطه قواعد حقوقـی موجود خارج می گردد و امری مربوط بـه شـخص و اختیـارات 
او هست، اگرچه می تواند مغایر حقوق بنیادین بشری باشد، چراکه حقوق بنیادین بشری 

مانند حق حیات حق سالمتی. . . قابل سلب و اعراض نیست. 

5. بررسی دالیل موافقان اوتانازی داوطلبانه فعال و منفعل
موافقــان اوتانازی داوطلبانه فعال و منفعل بــا ارائه دالیلی در تالش اند که اوتانازی را 
امری قانونی و ممدوح نشان بدهند. موافقان دالیلی را برای مجاز شمردن اوتانازی ارائه 
داده اند که می توان به طور عمده به کرامت انســانی، خودمختاری، نگرانی از هزینه ها و 
درمان های طاقت فرسا، کنترل در پایان زندگی لزوم کاهش درد، اشاره کرد )یداهلل پور، 
1391: دوره 15 ویژه نامه1(. چنان که پرفســور دیزل بگز1، در کتاب مرگ آسان، مرگ 
باعزت و قانون2 اشاراتی به دالیل گزینش اوتانازی دارد و دراین باره می نویسد. احترام 
به کرامت انســانی » مهم ترین ویژگی فرهنگ سیاســی غربی « توصیف  شده است. 
احترام به کرامت انسانی به معنی احترام به ارزش ذاتی زندگی انسان است. مرگ باید 
با درجه ای از منزلت همراه باشــد که کیفیت زندگی تــا آن زمان را منعکس می کند. 
ازایــن رو، باید توانایی در افراد ایجاد کند تا افراد سرنوشــت خود را کنترل کنند. برای 
فردی که به دنبال مرگ باعزت و خودمختاری باشد، با پافشاری بر استفاده از هر روش 
درمانی موجود، ذاتًا مخرب کرامت انسانی است و می تواند کیفیت زندگی اش را به خطر 
بیاندازد. بحث با »اوتانازی« در حال به دست آوردن شتاب بیشتر است و طرفدارانی که 
داوطلب هســتند که با به دست گرفتن کنترل مرگ )درزمانی که مرگ غیرقابل اجتناب 
است( در حال افزایش است. ترس از مردن، ترس از مرگ احتمالی، ترس از خود مرگ، 
بخشــی از شرایط انسانی است و ترکیب این ترس ها با نگرانی های جدید در مورد زیاد 
بودن مراقبت پزشــکی نامناســب، باعث ایجاد هم گرایی با »اوتانازی« و مرگ باوقار 
شده اســت، چنان که در حال حاضر در فرهنگ غرب تثبیت  شده است. عالوه بر این، 
مشخص شــده است که انتخاب فردی و خودمختاری دلیلی بر انتخاب مرگ خودمختار 
است. همچنین بر اساس مطالعات میدانی که از بیماران صورت گرفت. شرکت کنندگان 
در این مطالعه در مورد دالیلی که بیماران برای درخواســت (euthanasia) مورد سؤال 
قرار گرفتند. پاسخ های آن ها نشان داد که ۵۷ درصد از بیماران، یعنی بیش ترین سهم، 
از دســت دادن کرامت، ۴۶ درصد از درد، ۴۶ درصد خواستار عدم وابستگی به دیگران 

1. . استاد بازنشسته قانون مراقبت ها ی بهداشتی و اخالق زیستی در دانشگاه ساوت همپتون
2. Death with Dignity،  Euthanasia and the Law
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و ۲۳ درصد خســتگی ذکرشــده از زندگی هســتند. در کم تر از ۵ درصد از موارد درد 
به عنوان دلیل اصلی درخواست خودکشی ذکرشده است. حفظ کرامت از طریق اجتناب 
از وابســتگی و حفظ اســتقالل، از اهمیت بیشتری برای کســانی دارد که از درد رنج 
می بردنــد. امروزه بســیاری از بیماران بر بیش از یک حق دسترســی به مراقبت های 
بهداشــتی تأکیددارند، آن ها به دنبال حق انتخاب انواع خاصی از درمان هستند. آن ها 
می خواهند کنترل خود را در تمام طول عمر خود حفظ کنند و در تمام تصمیمات پزشک 
مربوط به رفاه و درمان خود، خودمختاری را اعمال کنند. بررسی اعضای جامعه اوتانازی 
داوطلبانه، شــواهدی دال بر این گرایش را اثبات می کند که دلیل آن ها در بیشتر موارد 
برای این است که بتوانند خود را در شرایط مرگ کنترل کنند؛ بنابراین، مفاهیم کرامت، 
اســتقالل خودمختاری و کنترل در پایان زندگی، عوامــل کلیدی در رابطه با اوتانازی 

 .(HAZEL BIGGS.2001.p145) هستند

5-1. نقد دالیل موافقان اوتانازی 
موافقان اتانازی به ادله گوناگونی تمســک کرده اند که در میان آن ها می توان به حفظ 

کرامت و کاهش درد و رنج اشاره کرد که دراین بخش به تحلیل خواهیم پرداخت. 
حفظ کرامت در میان ادله یادشده عامل مهمی در انجام اوتانازی است؛ که هر دو گروه 
یعنی مخالفان و موافقان اوتانازی از آن در اثبات ادعایشان استفاده می کنند. شاید بتوان 
گفت وجه اشتراک هر دو گروه درکرامت انسانی در تبیین مصداق کرامت است که اوال؛ 
مصداق کرامت انســان است وثانیا؛ مراد از کرامت شان و حیثیت منزلت انسانی است. 
تفاوت دو گروه از موافقان و مخالفان اوتانازی در بخش مبانی کرامت اســت. مخالفان 
اوتانازی- که بیشــتر در حوزه دین داران است - کرامت انسانی را عطیه الهی و ارزش 
وجودی وهویتی می دانند و براین باورند که کرامت انسانی به سبب عواملی برای انسان 
حاصل است که عمده ترین آن ها به سبب مقام خالفتی است که خداوند متعال به انسان 
داده اســت. بر همین اساس، انجام اوتانازی داوطلبانه، منافات باکرامت انسانی دارد؛ اما 
موافقان اوتانازی در غرب، کرامت را برآمده از نگاه اومانیستی و عقل خود بنیاد می دانند 
که ربط با وحی قطع شده و تمام انسان ها به جهت اسـتقالل ذاتـی و توانایـی عقالنی 
و اخالقی به طور ذاتـــی و یکسـان از آن برخـــوردار هسـتند )میراحمـدی و کمالـی، 
1393: 31(. بنابراین، کرامت انسانی در عصر جدید - از قرن هیجده ام به بعد که متأثر 
ازکانت اســت-کرامتی مســتقل از »ماوراء طبیعت« و »الهیات« است )پور دهکردی، 
1391: 220(. فارغ از دســته بندی دوگانه باید توجه داشــت که در دین مبین اسالم ، 
انسان جایگاهي فراتر از جماد و نبات و حیوان و فرشته، دارد. حقیقت انسان همان است 
كه خداوند در حق او فرمود: »و نفخُت فیه مِنْ روحي)ص/72( پس زمانی که اندامش را 
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درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم«. خداوند جایگاه وجودي او را تا جایي 
ارتقا بخشیده كه همه مخلوقات را تحت سیطره و سلطه او قرار داد است: »و سّخر لكم 
ما في السموات و ما في األرض جمیعًا منه)جاثیه/13(، و آنچه را در آسمانها و آنچه را 
در زمین اســت به سود شما رام كرد«بنابراین وجود حقیقی انسان، شان و رتبه ای که 
اســت که خداوند متعال درروی زمین به ایشــان داده است که اور ا خلیفه روی زمین 
قرار داده اســت ونعمت ها یی را اعم از نعمت ها ی مادی یا معنوی به عنوان امانت به 
او سپرده است. همچنین هســتي انسان و هویت و شخصیت وي، امانت الهي است و 
او امانت دار خداوند است و نمي تواند در سرنوشت خود به هر نحوي كه خواست دخالت 
كرده و آن را رقم زند. شــخصیت و هویت آدمي جزئي از حقوق الهي است و در مقابل 
این حقوق، فرد موظف و مكلّف است آن را حفظ كرده و در مدار و مسیر صاحبش قرار 
دهد )جوادی آملی، 1388: 97( . بنابراین انســان خودش یا دیگری حق ندارد حیات را 

که هدیه الهی و امانت الهی است از بین ببرد. )جوادی آملی، 1386: 4/ 260(. 

6. کاهش درد و رنج
یکی دیگر ازدالیل موافقان اتانازی کاهش درد و رنج است. در مواردی که بیمار تحت 
فشــار درد وبیمار العالجی است . ســلب حق انتخاب رهایی از بیماری بوسیله مرگ، 
خارج از حقوق انســانیت است. برهمین اساس اتانازی راهی عاقالنه برای جلوگیری از 

ادامه درد و رنج است. 
در پاسخ به ادعای یاد شده توجه به حقیقت زندگی انسانی است که زندگی انسان یک 
زندگی امتداد یافته اســت و هر دوره ای از زندگی بخشــی از حیات را شامل می شود، 
زندگی پس از مرگ ، تکامل یافته زندگی دنیوی است وبه بیانی مرگ پایان راه نیست، 
بلکه مرگ کانالی برای عبور به مرحله دیگر از حیات اســت. برهمین اساس، قطع رنج 
بوســیله مرگ، رنج بیشــتری را درعالم آخرت نصیب او خواهد کرد، زیرا که خیانت به 
امانتی کرده است که خداوند متعال به او ودیعه گذاشته بود. همچنین توجه به این نکته 
باید داشت که انسان دراین دنیا درحال تکامل است و تکامل معنوی انسان در بسترهای 
گوناگونــی اعــم از نیش و نوش تحقق پیدا می کند و بیمــاری و حتی مرگ مغزی . . 
برای بیمار مرحله ای ازتکامل نفس اعم ازتخفیف عذاب، ارتقاع درجه است. امام صادق 
ــِة َمْنِزَلًة َل ْیُلُغَهــا َعْبٌد ِإلَّ ِباِلْبِتَاِء ِف َجَســهِد« )حر  نَّ ْلجَ در همین بخش می فرمایند: »ِإنَّ ِف ا
عاملی، 1416: 3/ 258(. همانا در بهشــت منزلتى است که هیچ بنده ای بدان نمی رسد 
مگر با بالیى که ]در دنیا[ به بدنش می رســد. «این گفتار، بیانگر تکامل نفس بوســیه 

ْجِر ِف اْلََصاِئِب  بالیا در قیامت است و در روایت دیگری فرمود: »َلْو یْعمَلُ اْلُْؤِمُن َما َلُه ِمَن اْلَ
َض ِباْلََقاِریِض« )کلینی، 1369: 2/ 255( ؛ چنان چه مؤمن می دانست که در  ــُه ُقرِّ َلَتَمــنَّ َأنَّ
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مصیبت هایش چه مقدار پاداش دارد، هرآینه آرزو می کرد که »اجزاى بدنش« با قیچى 
چیده و قطعه قطعه شود. «بنابریان با نگاه سطحی نمی توان به عمق حکمت ها ی الهی 

رسید ودرباره آن قضاوت کرد. 

نتیجه 
1. با توجه به مجموع ادله ای درون دینی و دالیل حقوق بشــری می توان دریافت که 

جوازی برای انجام اوتانازی فعال وجود ندارد. 
2. قران کریم در بخش منع اوتانازی از دو روش عمومی و حقوق بیمار وارد شــدند. در 
بخش عمومی می توان به ادله ای مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن 
حــق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشــخیص 

اشاره کرد. 
3. حق حیات در میان قوانین تکوینی خداوند متعال از ارزش اهمیت سرشاری برخوردار 
اســت و پایه برای قوانین دیگر است. بر همین اساس قواعد دیگر مانند قاعده کرامت، 

آزادی از حق حیات سرچشمه می گیرد. 
4. كرامت، در یک تقســیم بندی به دو بخش کرامت ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. 
کرامت ذاتی که در ادبیات حقوق بشــری از آن به حیثیت ذاتی تعبیر می شود. کرامتی 
اســت که ناظر به شرافت ذاتي شي ء است كه ویژه انسان است و مقایسه با غیر در آن 

لحاظ نمي شود. 
لُن ِف الَرِّ  منا َبن ءاَدَم وَحَ 5. کرامت انسانی عطیه الهی اســت وبراساس آیه )وَلَقد َكَّ
ن َخَلقنا َتفضیا(اســت این آیه بر ســه  لُن َع َكثٍر ِمَّ بِت وَفضَّ یِّ والَبحــِر وَرَزقــُن ِمَن الطَّ
نکته تأکید می کند. این کرامت خدادادی اســت اکتسابی نیست، این کرامت میان همه 

انسان ها مشترک است و این کرامت بیانگر برتری انسان بر سایر مخلوقات است 
6. در بخــش منع اوتانازی ناظر به حقوق بیمار می توان بــه ادله ای مانند اجروپاداش 
بیمــار، تحمل بیماری، اجر و پاداش درمان کنندگان اعم از پرســتاران و خانواده بیمار 
و پرهیز از کم طاقتی، لحاظ بالیا و مصائب بیماری به عنوان امتحان الهی اشاره کرد. 

7. در بخش حقوق بشــر )ناظر به منع اوتانازی( به ویژه حقوق نســل اول بشر با توجه 
به اهمیت حق حیات که در ماده 3 اعالمیه جهانی حقوق بشــر به آن اشاره شده است. 
همچنین با توجه به بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی که به منع 
مجازات اعدام پرداخته و با توجه به ماده 2 کنوانســیون اروپایی حقوق بشر می توان به 

منع اوتانازی آگاهی یافت. 
8. موافقان دالیلی را برای مجاز شمردن اوتانازی ارائه داده اند که می توان به طور عمده 
به کرامت انسانی، خودمختاری، نگرانی از هزینه ها و درمان های طاقت فرسا، کنترل در 
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پایان زندگی لزوم کاهش درد، اشاره کرد. 
9. باید توجه داشــت که کرامت انسانی عطیه الهی وسبب عواملی برای انسان حاصل 
اســت که عمده ترین آن ها به سبب مقام خالفتی است که خداوند متعال به انسان داده 

است. بر همین اساس انجام اوتانازی داوطلبانه، منافات باکرامت انسانی دارد؛ 
10. باید به این نکته داشــت که انسان دراین دنیا درحال تکامل است و تکامل معنوی 
انســان در بسترهای گوناگونی اعم از نیش و نوش تحقق پیدا می کند، بیماری و حتی 

مرگ مغزی مرحله ای ازتکامل نفس اعم ازتخفیف عذاب وارتقاع درجه است. 
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