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Abstract 
 

Dignity is a very important issue of Ethics and most of theologian and materialist-scholars have 

talked about its importance in human life. It also has a fundamental role in Islamic ethics and law. The 

general concept of dignity, in the Islamic sources, is a special type of Being, that has proven the most 

complete evidence for God who has the highest degree, but the pure, Being. Then in the next rank has 

proven for Beings (creatures). Human dignity is a kind of spiritual perfection that originally related to the 

soul, and indicates the value of human existence. But the body as an instrument of the soul can get any 

dignity. Man, in the Quran, has the two types of dignity, inherent and acquired. 

The inherent dignity is due to his superiority over other creatures that God has bestowed upon him. 

Acquired dignity is staying away-by voluntary efforts-from evil and to gain virtue. 

On the other hand, nowadays, “Euthanasia” is also one of the most important issues in medical 

ethics that has raised with itself many questions, especially in the field of religion and law. 

The word, Euthanasia, means “an easy and-painless death” but in medical knowledge, it means “Act 

or method of causing death painlessly, so as to end suffering: advocated by some as a way to deal with 

persons dying of incurable, painful diseases. Our goal in this paper, considering that both euthanasia and 

human dignity are discussed in ethics, is to answer this question:, What is the relationship between 

dignity and” Euthanasia from the perspective of Islamic ethics? Are they compatible, or not? 

“Euthanasia” actually, is a kind of killing (homicide), and sympathetically is not compatible with 

"human dignity” which emphasized in Islamic morality. Because, bad act with good intention, will not 

become good as good intentions need to have good acts. Therefore, based on the initial rules and 

regulations of the Islamic ethics, it is not permissible and there is no adequate reason to leave this sentence. 
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  مروری            

  
  
  ــدرانـکــــی مـازنــــــوم پـزشـــلـلـــه دانشــــگاه عـمج

  )83-95    (1389 سال    مهر    78شماره    بیستم دوره 
 

83  1389مهر  ، 78 ، شماره بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  یاسالم اخالق منظر از یاتاناز و یانسان کرامت
 

  محمد علی افضلی
  

  چکیده
 اهمیـت  در طبیعـی  و الهـی  دانشمندان همواره و است بوده اخالق فلسفه در مهم بسیار و اساسی مباحث از یکی کرامت

 یعنـی  است نفسانی کمال نوع یک انسان در کرامت. است برخوردار ویژه اهمیت از کرامت نیز اسالم در .اند کرده بحث آن
 دیـدگاه  از انـسان  .اسـت  منـد  بهـره  کرامت این از روح خدمتگزار و ابزار عنوان به نیز جسم اما. است روح به متعلق دراصل،
 و اسـت  مخلوقات سایر به نسبت او برتری همان انسان ذاتی کرامت.است برخوردار اکتسابی و ذاتی کرامت نوع دو از قرآن

 آن نبایـد  و اسـت  محتـرم  انسان روح و جسم بنابراین. ست ا ها خوبی به وآراستن ها پستی از پیراستن عنیم به اکتسابی کرامت
حوزه اخـالق اسـت      ، نیز یکی از مباحث مهم در      »Euthanasiaاتانازی،  «  امروزه مبحث  دیگر طرف از .کرد نابود یا آلوده را

 بـه  توجـه  بـا  .اسـت  کـرده  مطـرح  پزشکی اخالق و حقوق در هویژه  ب و دین حوزه در را زیادی های سوال خود همراه بهکه  
 رابطـه   ،که است سوال این به پاسخ مقاله این در ما هدف گیرند، می قرار بحث مورد اخالق در دو هر واتانازی کرامت اینکه

 بـه  مراجعه با تاس مروری مطالعه یک که مقاله این در ن وکرامت انسانی از منظر اخالق اسالمی چگونه است؟        أاتانازی با ش  
 اصـلی  متغیرهـای  علمی، مختلف های پایگاه و Google ، Yahoo طریق از جستجو و شده منتشر جدید و قدیم مختلف منابع
 اگرچه نفس قتل و است نفس قتل نوعی واقع در اتانازی،  و نتیجه گیری شد که     گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مطالعه این
 تاکیـد  مـورد  ،"انـسانی  کرامت" اخالقی مهم اصل با و است ورذیلت قبیح اخالق لحاظ از ،باشد دلسوزی و ترحم انگیزه با
 از خـروج . نیـست ) فعلی حسن (فعل شدن نیک مستلزم ،)فاعلی حسن (دلسوزی انگیزه. ندارد سازگاری اسالمی، اخالق در
 .طلبد می شرعی حجت و قاطع دلیل -نفس قتل قبح -اصل این

  

  اسالمی اخالق انسانی، ژنوم اتانازی، انسانی، کرامت :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 هـم  و خداونـد  یبـرا  هـم  ،نآقر در کرامت وصف

 از. )1(اسـت  رفته بکار انسان ژهیو به مخلوقات ریسا یبرا
 کرامـت  یمعنـا  نییتب در یاسالم فالسفه از یبرخ رو نیا

 اسـت  یخاص یهست و وجود از یا نحوه کرامت: اند گفته
 ثابـت  سـبحان  یخـدا  یبـرا  آن صداقمـ  نیتـر  کامل که

 یهست بلکه ،بوده وجود درجه نیتر یعال یدارا که است
ــسان. )2(اســت محــض ــن ان ــه زی ــد، لطــف ب  بطــور خداون

 کرامـت  کسب با دیبا و. دارد کرامت از یا بهره ینیتکو
 شـدن  کینزد یبرا و داده توسعه را خود وجود یاریاخت
 به افتنی دست و  اهللا لقاء یعنی کرامت درجه نیتر یعال به

  .)1(کند تالش امبران،یپ ارسال فلسفه که نفس نانیاطم
 و مـادی  عنصر داشتن لحاظ به انسان دیگر طرف از
 و دارد رنـج  از دوری و وآسودگی رفاه به تمایل طبیعی،

  ردنـک راهمـف رایـب را ودـخ الشـت ایتـنه ردمـم رـاکث
 

 E-mail: afzali2006@yahoo.com                   جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی       17ر کیلومت: ساری -محمد علی افضلی :مولف مسئول

 و دانشجوی رشته مدرسی معارف گرایش قرآن و منابع اسالمی مازندران پزشکی علوم دانشگاه ، دانشکده پزشکی،معارفگروه 

  16/8/89:             تاریخ تصویب30/5/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           24/3/89: ریافت تاریخ د
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  کرامت انسانی و اتانازی و اخالق اسالمی
 

84  1389مهر  ، 78 ، شماره بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 بکــار طبیعــی زنـدگی  از بــردن لـذت  و دنیــوی مکانـات ا
 زنـدگی  نامالیمـات  و ها سختی در دلیل همین به برند می
 اطرافیـان  و فرزنـدان  داشتن العالج، های بیماری جمله از

 راه دنبـال  به و شده شدید افسردگی دچار بیمار، و معلول
 امروزه .هستند مشکالت، این از شدن خالص برای حلی

 یـا  درمـان  در پزشـکی  تکنولـوژی  و دانـش  های پیشرفت
 بیمـاران  و داشـته  بـسزا  تـاثیر  سـخت  هـای  بیماری کنترل
 و نگرانـی  از بـسیاری  تکنولوژی این کمک با اند توانسته
 زنـدگی  بـه  ها سال یا و ها ماه و گذاشته کنار را ها ناامیدی
 درمـان  مـوارد  ایـن  از بـسیاری  در امـا . دهنـد  ادامـه  خود

ــاک ــر دردن ــه و ت ــر پرهزین ــج و ت ــذاب و رن ــار ع  را بیم
 فرسـاتر  طاقـت  وابـستگان  برای او از مراقبت و تر طوالنی
 سن به وابسته های بیماری ازدیاد این بر عالوه .است شده

 از ناشــی هــای بیمــاری ،لزایمــر آو دمــانس ماننــد پیــری
ــه منجــر کــه تــصادفات ــا و شــوند مــی مغــزی مــرگ ب  ی

 بـه  ای عـده  شده موجب جنینی های معلولیت و ها بیماری
 روی) ازیـاتانـ  (مـترح روی از یـدیگرکش ای خودکشی

  .)4(بردارند گام آن کردن قانونی سوی به و آورده
مساله اصوالً در غرب مفهوم مرگ و زندگی را         این  

 اصطالحاتدر فرهنگنامه   . کرده است دستخوش دگرگونی 
توقـف  : قانونی، مرگ به ایـن گونـه تعریـف شـده اسـت            

حیات، توقف حالت زندگی؛ که با توقف کامل گردش         
خون، توقـف اعمـال حیـوانی وحیـاتی مترتـب بـرآن، از              
. جمله نفس کشیدن، ضربان نبض و غیره تحقق می یابـد          

اند اما پزشکان اخیراً توقف حیات را دوباره تعریف کرده     
ید مـرگ و زنـدگی موجـود بـا اسـتفاده از             تا با انواع جد   

معیارهای تعیین شده توسـط     . ها قابل انطباق باشد   دستگاه
کمیتــه ویــژه دانــشکده پزشــکی هــاروارد بــرای بررســی  

ها فراتر رفته و بـه مغـز        تعریف مرگ مغزی، از قلب وریه     
 و آن   کند برگشت ناپذیر توجه می    برای تشخیص اغمای  

 به تحریکات خـارجی     نا آگاهی کامل نسبت   را بصورت   
 تعریـف  و نیازهای درونی و فقدان کامـل پاسـخ بـه آنهـا          

  .)5(کندمی
در برخی از کتب جدید فقـه اسـالمی نیـز در مـورد              
تعریف مرگ و قتل عبـاراتی قریـب بـه آنچـه ذکـر شـد                

 اگرچـه   -شودواین تاثیرات این مساله رادر شرق     دیده می 
ن موضوع  به هرحال ای  . دهد  نشان می  -نه به آن حد غربی    

  .)6(با خود سوال هایی را بطور جدی مطرح کرده است
حیطه اخـالق   هایی که این موضوع در  سوال کی از ی

رابطه کرامـت انـسانی بـا        آن مواجه است این است که      با
اتانازی چگونه است؟ آیا با قانونی شدن این کار کرامت          
انسانی همچنان محفوظ خواهد مانـد؟ هـدف مـا در ایـن             

پاسخ به این سوال با تاکیـد بـر اسـتدالل          ی و  بررس مطالعه
  .مبانی اخالق اسالمی است عقلی و
  

  مواد و روش ها
 و بـرای جمـع آوری       بـود ک مطالعـه مـروری      یاین  

 استفاده از  با نیز مقاالت منتشر شده و    اطالعات به کتب و   
 بـــه Google,Yahooموتورهـــای جـــستجو همچـــون   

 ،Blackwell ،Noormagsهــای مختلــف ازقبیــل    پایگــاه
Oxford  ،Euthanasia.com   ، Hawzeh.net   ، elm.ac.ir، 

IranMedex و ISI  ــد و ــه شــ ــا مراجعــ ــتفاده از  بــ   اســ
  ، Euthanasiaاتانــــازی، : هــــایی همچــــونواژهکلیــــد 

، مـرگ  (Mercy killing) تـرحم آمیـز   قتل ترحمی، قتل
 ،(Human genome) یـ، ژنوم انسان(Easy death)آسان 

ر ـــوق بـش ــ، حق(Human dignity) یـــانـرامت انســک
(Human rights)های تدوین شده تا نامهپایان  مقاالت و

 30 مقاله و    250بین   شد و از    جستجو 1389 سال   شهریور
 عربی و  های فارسی، به زبان (نیز خالصه مقاالت     کتاب و 
 کتـاب کـه     15 مقالـه و   30سـپس . آمـد بدست   )انگلیسی

اله داشتند انتخـاب شـد و       بیشترین ارتباط را با موضوع مق     
متغیرهـایی   هـا و سپس با استفاده از این اطالعات شاخص 

اخـالق اسـالمی مـورد       کرامت انـسانی و اتانـازی و       مانند
  .تحلیل قرارگرفت تجزیه و بررسی و

  
  )یخیتار یها نهیوزم سوابق (کرامت
 و کرامــت اخــالق، فیلــسوفان انــسانی، مطالعــات در
 اخالقـی  ارزیـابی  مـالک  تـرین  محوری را انسانی حیثیت
  .)7(دانند می عمل بودن
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   محمد علی افضلی                          مروری     
  

85  1389مهر  ، 78، شماره  بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 کـه  اسـت  انسانی وکمال فضیلت یک کرامت اصل
 و گـوهر  بـه  نهادن ارج اصل .دارد انسان فطرت در ریشه

ــسان وجــود ــه ان ــوان ب ــرین عن ــوق برت ــا (مخل  از یکــی ی
 و اندیـشمندان  توجـه  مورد همواره موجودات) ترین مهم
 در .دارنـد  تاکیـد  آن بر و است بوده سلیم های انسان همه

 زیربنـا  سـنگ  نیـز  دوسـتانه  بـشر  حقـوق  و اساسی حقوق
 و حقـوقی  منـشورات  آن بـه  توجه بدون و شده محسوب
 و کرامـت  مفهوم بیان در البته. بود خواهند ناقص اخالقی
 کـه  همچنان دارد وجود نظرهایی اختالف آن معنایی دامنه
 واملع و منشا در نیز و آن خارجی های مصداق تعیین در

 .اسـت  شـده  ارائه متفاوتی معیارهای آن، موانع و موجده
 زیـر  موارد از یکی غالباً موجودات ارزشگزاری در انسان

   :دهد می قرار نظر مد را
 ذهنـی  تراوشـات  و تفکـرات  مانند: ذهنی ارزش -1
ــر ــرای شخــصی ه ــمند او ب ــه اســت ارزش ــود اگرچ  وج

 لـی لی کـه  چنـان  .باشـند  نداشـته  واقعی ارزش ای -خارجی
  . است مجنون برای

 انـسان  کـه  اشـیائی  ارزش هماننـد : ابزاری ارزش -2
 تمایالت ارضای یا و معنوی و مادی زندگی پیشبرد برای
 امکانـات  سـایر  و پـول  ماننـد  .اسـت  نیازمنـد  آنها به خود
  . ندارند ارزشی ذاتاً که مادی

 لحـاظ  بـه  اشیا از برخی ارزشمندی: تبعی ارزش -3
 ذاتـی  ارزش کـه  دیگـری  چیـز  بـا  همجـواری  و همراهی
 یــادآور کــه شــعائری و پــرچم ارزشــمندی ماننــد .دارنــد
  .است ملتی و قوم تمدن و فرهنگ و هویت
ــی موجــودات از برخــی: ذاتــی ارزش -4 ــسه ف  -نف
 ارزشـمند  -بـودن  ابزاری و دیگر ءاشیا به وابستگی بدون

 الهـی  اندیشمندان اکثریت. است ذاتی ارزش این هستند،
 ایـن  در خـود  شناسی انسان مسیر در گرا عتطبی و مادی و

 نقـض  نفـسه  فی انسان فرد هر که رسند می توافق به مساله
 غیـر  جملـه  از انـسانی  مخلـوق  هـر . است محترم و ناپذیر
 الهی معجزه نوعی دینداران نزد در رویان ترین یافته رشد

ــزد در و ــی ن ــان ب  هــیچ، از کــه اســت طبیعــت تطــور دین

 در و اسـت  عقـل  دارای لقوهبـا  کـه  آفرینـد  می موجودی
 دیگـر  بـا  متفـاوت  و فرد به منحصر موجودی که این عین

 پیوسـتگی  آنـان  بـا  حـال  عین در اما است خود همنوعان
 زنـدگی  ترتیـب  ایـن  به. رود می بشمار آنان وادامه داشته
 و شـکل  چـه  کـه  ایـن  از نظـر  صـرف  انسانی ارگانیزم هر

  .)8(است وحمایت تکریم شایسته دارد صورتی
ــاده رد ــه نخــستین م ــانی اعالمی ــوم جه ــسانی ژن  و ان
ــوق ــشر حق ــصوب ب ــوم ؛1997م ــسانی ژن  از بخــشی را ان
 انـسانی  ژنـوم  کـه  کنـد  می اعالم و داند می انسانی میراث
 نیـز  و بـشری   خـانواده  اعضای همه بنیادین وحدت مبنای

 همین 11 ماده در و ست ا آنها تمایز و ذاتی شان شناسایی
 انسانی کرامت و شان با مغایر را سانان سازی شبیه اعالمیه
 را نظرهـایی  اخـتالف  و ها پرسش دلیل همین به و دانسته

 و اتانــازی ماننــد پزشــکی هــای پــژوهش برخــی پیرامــون
 عنـوان  بـه . است شده موجب را جنین سقط و سازی شبیه
 تولیـد  و سـازی  شـبیه  آیـا  کـه  سوال این به پاسخ در :مثال
 اهـداف  سایر یا بنیادین یها سلول گرفتن منظور به رویان
 دارد وجود عمده دیدگاه سه نه؟ یا است سازگار درمانی

 ایـن  بـه  توجه اند کرده مطرح را خود استدالل کدام هر و
 و اتقـان  صورت در که دارد اهمیت جهت این از ها دلیل

 جملــه از دیگــر مــوارد بــه تعمــیم قابــل هــا، آن اســتحکام
 بوده انسانی خصش یک رویان) الف. بود خواهد اتانازی

ــرم و ــت محت ــان) ب .اس ــخص روی ــسان ش ــسوب ان  مح
 برخـوردار  انـسانی  وکرامت شان از رو این از و شود نمی

 توانـایی  و نیـست  کامـل  انـسان  اگرچـه  رویان) ج. نیست
 کـه  نیـست  هـم  شئ ک ی ولی ندارد احساس یا اندیشیدن

 یـک  ذاتـاً  بلکـه  کـرد  اسـتفاده  آن از ابزار عنوان به بتوان
 هـای  سـلول  دیگـر  از را او ویژگـی  همـین  و تاسـ  انسان
 یـا  و خـود  بـا  کـسی  اگـر  بنـابراین  .کند می متمایز بشری
 را انـسانی  گـوهر  کنـد،  رفتـار  ابـزار  ماننـد  دیگری انسان
ایـن دیـدگاه بـر پایـه اصـول اخالقـی            . کرده اسـت  فاسد  

از نظر کانت انسان در حد ذات خود        . کانت استوار است  
  .)9(غایت است نه ابزار
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دهـد کـه    بررسی این سه دیـدگاه نـشان مـی         ت و دق
کدام در قبـول و شان و کرامت ذاتی انسان اختالفی          هیچ

بـه  . بلکه اختالفشان در تعیین مصداق انسان است      . ندارند
 دارنـد  نظـر  اشـتراک  مساله این در همگی تر، روشن بیان
 آن شــود اطــالق موجــودی بــر انــسان کلمــه هرگــاه کــه

 و بـود  خواهـد  برخوردار صخا کرامت و شان از موجود
 و اهانـت  و تعـرض  گونه هیچ حق خودش حتی کس هیچ
 کـه  سـوال  ایـن  به پاسخ امادر. ندارند را او کردن نابود یا
 شـود؟  مـی  اطـالق  موجود این بر انسان واژه زمانی چه از
 مـدتی  ازگذشـت  بعـد  یا نطفه؟ انعقاد ابتدای همان از آیا
 دمیـده  از پـس  یـا  روز؟ چهـارده  مثال( نطفه ازانعقاد پس
  .)10(دارد وجود نظر اختالف ،)روح؟ شدن

  
  یاسالم منابع در کرامت

 تربیـت  و تعلیم در کلیدی های واژه جمله از کرامت
 و واژه ایـن  از مکرراً سنت و قرآن در زیرا .است اسالمی

  :است رفته کار به آن های خانواده هم
 آن مشتقات و "کرم" ریشه: نآقر در کرامت) الف

 46و سـوره  29 در (بـار  47متفـاوت  های صیغه با نآقر در
 خالق توصیف برای هم وصف این .است شده وارد) یهآ
 در .اسـت  شـده  بـرده  بکـار  مخلـوق  توصیف برای هم و

  :شود می اشاره آن مورد چند به اینجا
 ربک و اقراء" سه آیه علق، سوره پروردگار؛ توصیف •

 "االکرم

 لقـول  انه" چهل آیه الحاقه، سوره فرشتگان؛ توصیف  •
 "کریم رسول

 انـه " هفـت  و هفتـاد  آیـه  واقعه، سوره قرآن؛ توصیف  •
 سیزده آیه عبس، سوره آسمانی، وکتب "کریم لقرآن

  "مکرمه صحف فی"
 و بیـست  آیـه  نـور،  سوره در الهی های نعمت توصیف •

 "کریم رزق" شش

 هفتـاد  آیـه  اسـرا،  سـوره  در انـسان،  تکـریم  و توصیف •
 "آدم بنی کرمنا لقد"

  

 ایـن  در ها آن همه ذکر که دیگر آیات از بسیاری و
  .)1(گنجد نمی مختصر

  

  )اتیروا( سنت در کرامت)ب
 منــابع در واژه ایــن اهمیــت از بیــشتر آگــاهی بــرای
 های نامه و سخنان به گذرا نگاهی که است کافی اسالمی

 بینــیم مـی  بیانـدازیم،  البالغـه  نهـج  در )ع( علـی  حـضرت 
. )11(اسـت  شـده  تکـرار  ربـا  80حـدود  واژه این مشتقات
  :ست اها آن جمله از زیر موارد

ــالَ • ــالتَّقْوَى  ) ع(قَ ــرَمَ کَ ــدْبِیرِوَلَا کَ ــلَ کَالتَّ ــالَ. وَ لَاعَقْ  قَ
 .)12(الْعِلْمُ وِرَاثَۀٌ کَرِیمَۀ  )السالم علیه(

اللَّهُم اجْعَلْ نَفْسِی أَولَ کَرِیمَـۀٍ تَنْتَزِعُهَـا مِـنْ کَرَائِمِـی وَ              •
بار خدایا،   .دِیعَۀٍ تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نِعَمِکَ عِنْدِی     أَولَ وَ 

جانم را اوّل عضو با ارزشى از اعضاى بـا ارزشـم قـرار              
ســتانى و نخــستین ودیعــه از ودایــع  ده کــه از مــن مــى

 .)13(گردانى نعمتت بر من که باز مى
  

  تربیت و تعلیم محور کرامت
ــین ــاتی اول ــه آی ــق ک ــل طب ــشهور نق ــر م ــول ب    رس

 ایـن  در. بود علق سوره 5 تا   1 آیات شد، نازل) ص( خدا
 نـام  به بخوان" :دهد می دستور پیامبرش به خداوند آیات

ــارت ــه پروردگ ــستی ک ــشید ه ــسان * بخ ــه از را ان  علق
* اسـت  "اکـرم "کـه  پروردگارت همان ! بخوان* آفرید
 کـه  آنچـه  هـر  را انسان آموخت* کرد دانا قلم با هموکه
  .)1( "*دانست نمی

 "اکــرم" عنــوان بــه ســبحان خداونــد ســوره ایــن در
 اگـر  اسـت،  اکـرم  خـدای  شما معلم فرمود .است یادشده
 اسـت  آن به اشاره شد معرفی خاصی وصف یک با معلم
 تعلیـق  .اسـت  وصـف  همـان  محور در معلم این تعلیم که

ــر حکــم ــودن محــور) کرامــت( وصــف ب ــیم آن ب  را تعل
 راه از ستا اکرم خود که خدایی یعنی .کند می مشخص

. کنـد  مـی  کـریم  را وانـسان . دهـد  مـی  کرامـت  تعلیم قلم
 یعنـی  اسـت،  اکـرم  خـدای  شما معلم :فرمود اگر بنابراین
   کسی اگر. است کرامت الهی، دین تربیت و تعلیم محور
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   محمد علی افضلی                          مروری     
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 بـه  کـه  شـد  متوجه آن اوصاف بررسی و نفس محاسبه با
 کـریم  خداونـد  موفـق  شـاگرد  بداندکـه  نرسیده، کرامت
 کـه  باشـد  شـاکر  رسـیده  کرامـت  بـه  کـسی  گـر ا و نبوده

 تعلـیم  محـدوده  اینکـه  بـرای . اسـت  اکـرم  خدای شاگرد
 تربیت و تعلیم در آنچه همه باشد مصون نقص از کرامت
 خـدای . اسـت  شـده  سـتوده  کرامـت  بـه  دارد نقش انسان
 عنـوان  به کرامتند پیام ابالغ مامور که را فرشتگان سبحان
 بـه  انـسانند  معلمـان  کـه  را انبیـا  .کـرد  معرفـی  کریم عباد
 در را دینـی  هـای  برنامـه  که انبیا صحف از و کریم عنوان
 دیـن  اسـاس  و نموده یاد مکرمه صحف عنوان به بردارند

 نیـز  نآقـر  خـود  .داند می کرامت مایه تقواست که هم را
 آن از کتــاب ایــن کــه هــم مــسیری کــریم اســت کتــابی

 و علل و مبادی همه بنابراین. است کرامت معبر گذرد می
 همـراه  دارند قرار کتاب این حاشیه یا متن در که لوازمی

 خـدای  اینکه بر است قطعی شاهد خود این .اند کرامت با
 بلکـه  (فرشـتگان  هماننـد  را هـا  انـسان  خواهـد  مـی  سبحان
 تکریم انبیا برنامه لذا برساند کرامت واالی مقام به) بیشتر
 اهللا صـلی  -پیغمبـر  که است آن اش نشانه و ست ا ها انسان
 مـن  االخـالق  مکارم التمم بعثت انی: فرمود -آله و علیه

  .)1،2(برسانم کمال به را کریمانه اخالق تا شدم مبعوث
  

  کرامت یمعن
ــا ــه توجــه ب ــابع از کــه چــه آن ب ــاره اســالمی من  درب

ــه شــد، بیــان کرامــت واژه کــاربرد گــستردگی  خــوبی ب
 کـار  کرامـت  معنـی  تبیـین  و تعریـف  که شود می آشکار

 کردیم، اشاره که طور همان طرفی از زیرا .نیست انیآس
 کــه اســت خاصــی هــستی و وجــود از ای نحــوه کرامــت
 دارای کـه  است ثابت سبحان خدای برای آن ترین کامل
 محـض  هـستی  خـود  بلکـه  بـوده،  وجود درجه ترین عالی
 بـه  ممکـن  بـر  هـم  و الوجـود  واجب بر هم کرامت. است
 چیـزی  و گـردد  مـی  اطالق لفظی نه معنوی اشتراک نحو
 ممکـن  و واجـب  بین مشترک یا و واجب مخصوص که

 ســنخ از یعنــی اســت مــصون ماهیــت خصیــصه از باشــد
. )2(باشـد  نمی ماهوی مقوله هیچ در داخل و نبوده ماهیت

 وهـم  خالق توصیف در هم لفظ این چون دیگر طرف از
 واحد معنایی ارائه است، رفته کار به مخلوق توصیف در
 بنـابراین  .شود می ممکن غیر شود شامل را موارد همه که

 انـسان  کرامـت  معنـای  با خداوند مورد در کرامت معنای
  .است متفاوت وجودی درمرتبه معنوی، اشتراک درعین
  
  انسان کرامت
ــان فارســی  کــه در هــایی اســت از واژه"کــریم" زب

 کـریم را    ای ندارد، اگر بخواهیم   معادل بسیط و تک واژه    
کنار هم قرار     باید چند کلمه را در     به فارسی ترجمه کنیم   

واژه کـریم در توصـیف   . دهیم تا معنـی آن روشـن شـود        
ک یـ در   .ایجـابی اسـت    کننده دو بعد سـلبی و     انسان بیان 

. گوینـد منزه از پستی را کریم مـی       تعبیر، روح بزرگوار و   
 - صفت سـلبی   -اما این بیان کننده بخشی از معنای کریم       

وصف ایجـابی نیـز دارد      ک  یکریم غیر از این      .آن است 
اگـر   .بلنـدی مـاورای طبیعـت اسـت        وآن نیل بـه اعـتال و      

چـون   .کسی فرومایه نبود ممکن است کـریم هـم نباشـد          
  .)2(کرامت نقیض هم نیستند فرومایگی و
 روحـی  اعـتالی  از و نبود فرومایه کسی اگر بنابراین

 امیرالمـومنین  کـالم  در. اسـت  کـریم  بـود،  برخوردار هم
 :اسـت  شـده  بیـان  صـراحت  بـه  معنی این مالسال علیه علی

 کرامــت یعنــی. الدنیــه اجتنــاب و الــسجیه حــسن الکـرم "
  )14( ".است ازپستی پیراستن و سیرتی نیک به آراستن
  
  انسان کرامت انواع

 شـود  می استنباط چنین اسالمی متون سایر و قرآن از
  :است برخوردار کرامت نوع دو از انسان که

 اسـاس  در انـسان  یعنـی  ؛)تکـوینی (ذاتی کرامت -1
 بـر  و بوده خود پروردگار تکریم مورد خلقت و آفرینش
 آیـات  در معنـی  ایـن  .دارد برتـری  مخلوقـات  از بسیاری

 بیـان  متنـوع  عبارات با و بصراحت اسالمی منابع و نیآقر
: فرمایـد  می اسراء سوره هفتاد آیه در خداوند .است شده

 ورزقنـاهم  بحـر وال البر فی وحملناهم ادم بنی کرمنا لقد"
 "تفـضیال  خلقنـا  ممـن  کثیـر  علی فضلناهم و الطیبات من
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 را آنـان  و کرده تکریم را آدم فرزندان ما حقیقتا: ترجمه
 روزی آنـان  به ها پاکیزه از و برنشاندیم دریا و خشکی بر

 و دادیـم  برتـری  خـود،  های آفریده از بسیاری بر و دادیم
 فـی  جاعـل  انـی ": گویـد  مـی  ام سـی  آیـه  بقـره،  سوره در

 و. داد خـواهم  قـرار  جانشین زمین در من "خلیفۀ االرض
 مراحــل بیــان از پــس مومنــون ســوره چهــاردهم آیــه در

. "الخـالقین  احـسن  اهللا فتبارک": فرماید می انسان خلقت
ــرین عــالی ــان ت ــسان روح عظمــت تعبیردربی ــه در را ان  آی
 مـن  فیـه  نفخـت ": یافـت  میتوان حجر سوره نهم و بیست
 اکتفا لفظی بیان به تنها انسان تکریم در ندخداو. "روحی
 انـسان  سـجده  به را مقرب فرشتگان نیز عمل در و نکرده
 و ســی بقره،آیــه -ســاجدین لــه فقعــوا": فرمــود امــر

  .)1("چهارم
 را شـیطان  کـه  گـاه  آن [سـبحان  خدای این بر عالوه

 آدم برابـر  در فرشـتگان  هماننـد  چـرا  کـه ] کنـد  می توبیخ
 سـتاید  مـی  چنین این را انسان االیو مقام نکردی، سجده

 دو بـا  مـن  که کسی سجده از را تو چیزی چه ابلیس ای(
 خداونـدی  دسـت  دو بـا  خلقـت ) کـرد  منع آفریدم دستم
 جـالل  و جمـال  صـفات  به ناظر یا داشتن بزرگ از کنایه
 وآن اسـت  اصـل  یـک  بـه  دو هـر  برگشت که .است حق
 از یقینـا  و خداسـت  جمـال  و جـالل  مظهـر  انـسان  که این

 اوصـاف  از بخـش  یـک  یـا  دسـت  یک با که موجوداتی
  .)2(است ممتازتر و برتر اند شده آفریده الهی

 کـه  است موجودی انسان که گفت توان می بنابراین
 صـدر  مرحوم تعبیر به .است شده ادغام او در هستی تمام

 تـــا الـــسافلین اســـفل از ای مجموعـــه انـــسان: المتـــالهین
 رـهـ  رـدیگـ  وداتـموجـ  کـه  یـحال در است نـعلیی اعلی
 عـواقــ در. )15(دـدارنــ رارـقــ یـخاصــ محــدوده در یــک
 داراسـت  را عوالم و وجودی مراتب تمام کماالت انسان

 و گانـفرشتـ  و عقـول  مـعال اـت وانـحی و اهـگی و ادهـم از
 نمـای  تمـام  آینـه  انـسان  و اسـت  تقـویم  احسن همان این

 و نــدکن مــی تعظــیم او برابــر در فرشــتگان .اســت هــستی
 فـی  مـا  لکـم  خلق" .گیرند می قرار او خدمت در مالیک
  .)1("دوم بقره، -جمیعا االرض

ــد کــه ایــن ــر خــود روح از خداون  را او و دمیــد او ب
 او مـسخر  را چیـز  همـه  و داد قرار زمین در خود جانشین

 را او و کـرد  او بـر  سجده به مامور را فرشتگان و داد قرار
 آن از برتـر  کـه  نیرویـی  همان -فرمود عقل قوه به مفتخر
. دارد الهی گوهر قداست و شرافت از نشان همه -نیافرید

 خـدای . افـراد  نـه  اسـت  انـسان  نـوع  به مربوط همه ها این
 کـرده  یـاد  گـوهرکریم  عنـوان  به را انسانی گوهر سبحان
 نـژاد،  گـروه،  جنـسیت،  به اختصاص انسانی گوهر. است
 نـداهللا ع اکـرمکم  ان (نـدارد  خاصی محیط یا رنگ، زبان

 از شود می دیده متعددی روایات در اصل این  ...)اتقیکم
 بـودن  عربـی  که کسانی به اعتراض در) ص(پیامبر: جمله

ــی بزرگــی و کرامــت مــالک را  از یکــی در شــمردند م
لَـا فَـضْلَ لِلْعَرَبِـی عَلَـى الْعَجَمِـی وَ لَـا             : فرمـود  ها سخنرانی

هـای   دندانـه  مردم هماننـد . بِالتَّقْوَىلِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا  
سرخ بر سیاه هـیچ      عرب بر عجم و    .هستند) یکسان(شانه  

  .)16("برتری ندارد مگر به تقوی
 بـه  خـود  فرمـان  از فـرازی  در نیـز  الـسالم  علیـه  علی
 منـصوب  مـصر  امـارت  بـه  را او که هنگامی -اشتر مالک
 د،باشن که آیینی و دین هر از مردم تکریم لزوم در -کرد
 تـو؛  دینی برادر یا اند دسته دو بر مردم" :فرمود چنین این
 انسان تو همانند ا ی یعنی ".هستند آفرینش در تو شبیه یا و

 احتـرام  مـورد  بایـد  خداونـد  مخلـوق  عنـوان  بـه  و هستند
  .)17(باشند

 کرامـت  ؛)اکتـسابی  اختیـاری،  (ارزشـی  کرامت -2
 انانـس  کـه  اسـت  ارزشی و کرامت آن انسان در اختیاری

 اراده با پسندیده اخالقی های خصلت و کماالت کسب با
 کرامـت  نوع این اهمیت .آورد می دست به خود اختیار و
 و ایمـان  و علـم  اینجا در زیرا است بیشتر ذاتی کرامت از

. شود نمی میسر آن بدون و است کننده تعیین انسان تالش
  .)2(شود می تعبیر عالی ارزش به آن از گاه دلیل همین به

  
  تقوی و اکتسابی کرامت رابطه

 گـرو  در آدمـی  اختیـاری  کمال شد، گفته که چنان
 مقـدمات  پرتـو  در که است اخالقی های فضیلت تحصیل
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   محمد علی افضلی                          مروری     
  

89  1389مهر  ، 78، شماره  بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 فراوانـی  آیـات  در است امکانپذیر خاصی عملی و علمی
  :جمله  از. است شده بیان صراحت به مساله این
 ادحک انک االنسان ایها یا" انشقاق سوره شش یهآ مفاد طبق •

 .)1(است اهللا الی مسافر انسان "حافمالقیه کد ربک الی

. رسـید  خواهـد  مقـصد  بـه  توشـه  و تـالش  بـا  سـفر  این •
 عنکبـوت  سـوره  "سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین"

 .)1()نه و بیست آیه

 شـده  عطـا  انـسان  بـه  سـفر  این وتوشه هزینه تامین ابزار •
 سـمیعا  علناهفج نبتلیه امشاج نطفۀ من االنسان خلقنا انا"

 مـا * کفـورا  امـا  و شـاکرا  امـا  الـسبیل  اناهدیناه* بصیرا
 بیازمـاییم  را او تـا  آفریدیم مخلوط ای نطفه از را انسان
 نـشان او   بـه  را راه مـا  *دادیـم  قرار وبینا شنوا را او پس

 االنـسان،  ".کنـد  ناسپاسی یا باشد سپاسگزار چه دادیم
 .)1(سوم و دوم یهآ

 توشـه  خـود  اختیـار  بـا  بایـد  رابـزا  ایـن  کمک به انسان •
 تقـوی  سفر این برای توشه بهترین و کند تهیه را خرتآ

: دــگوی می رهـبق ورهـس شش و ودـن و دـص هـآی: است
 و گیریـد  بـر  توشـه  "التقـوی  الـزاد  خیـر  وان تزودوا "

 .)1(است تقوی توشه بهترین براستی

ان اکــرمکم عنــداهللا "از آیــه ســیزده ســوره حجــرات   •
توان استباط کرد که کرامت در انـسان بـه           می "اتقیکم

دارای مراتـب    پـذیر بـوده و    اصطالح فلسفی تـشکیک   
تقویـت مراتـب آن بـستگی بـه تـشدید       و مختلفه است 

اش از تقوا بیـشتر     که توشه  عنی هر ی. مراحل تقوی دارد  
  .)1( کرامت بیشتر استبهره اش ازباشد 

 معـرض  در همـواره  مهم سفرهای همه همانند سفر این •
ــی دشــمنان طــرخ ــسانی هواهــای (درون ــی و )نف  بیرون
 بقــره ســوره دو و شــصت آیــه در. دارد قــرار) ابلــیس(

 بـر  که کس آن است این آیا بگو من به: گفت شیطان
 روز تـا  اگـر  کـه ) خـورم  مى (سوگند داشتى؟ برتر من
 جـز  -او زادگـان  بـر  گمـان  بـى  دهـى،  مهلـتم  خیزارست

 .)1(نهاد خواهم لجام -اندکى

   اصـل  در یعنـی  اسـت  نفـسانی  وصـف  یک کرامت
 و فـرع  عنوان به بدن و بدن نه است انسانی روح به متعلق

 و تبعــی بــدن بنــابراین. )2(او همتــای نــه اســت روح تــابع
 آمیختـه  هـم  به سخت دنیا این در دو این اما. است فرعی
 در دلیـل  همـین  بـه  و شوند می دیده یکی ظاهر به و شده

 ظـاهر  و جـسم  یعنـی  دارنـد  متقابل تاثیر مواقع از بسیاری
 و اسـت  درونی های نگرانی و مسایل بازتاب آدمی وجود

 یـا  و هـا  بیماری مثال -جسمانی مشکالت بسا چه بالعکس
 تخریـب  یا و تحقیر یا و افسردگی جسم؛ تخریب تحقیر،
 در اخـالق  دانـشمندان  دلیل همین به. دارد دنبال به را روح
 رفـع  چیـز  هر از قبل کریمه اخالق و فضایل اکتساب راه

   .)18(کنند می تاکید و توصیه را جسمانی های بیماری
  

  :به نیازمنداست شدن نهادینه برای نفسانی وصف این
. اسـت  عمـل  در تکـرار  و معرفـت  و ایمـان  تقویت 

 علـم  بـالقلم  علـم  الـذی  االکـرم  وربک اقرا ...اقرا"
 و" ،"سـوم  تـا  یکـم  آیـه  علـق،  یعلـم،  مالم االنسان
 .)1("پنج و چهل آیه أنفال، سوره یرا،کث اهللا و اذکر

 الشیطان الیصدنکم " :شیطان جنود با دائمی مبارزه 
 .)1("وسه چهل زخرف، مبین؛ عدو لکم انه

 یا": ها نامالیمت و ها سختی برابر در صبرواستقامت 
 اتَّقُـوا  وَ رابِطُـوا  وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا
 ،"دویــست عمران،آیــه آل تُفْلِحُــونَ مْلَعَلَّکُــ اللَّــهَ

 و علـیهم  الخـوف  استقاموا ثم قالواربنااهللا الذین ان"
 .)1("سیزده آیه احقاف یحزنون الهم

 من تیاسوا ال "ناامیدی؛ و یاس دام در نشدن گرفتار 
 .)1("اهللا روح

 بـا  آرامـش  کسب و خداوند، به امیدواری و توکل 
 المتوکلـون  یتوکل علیه اهللا حسبی قل"او؛ یاد و نام

 قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ"هشت و سی آیه زمر،
 آیـه : الرعـد  .الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکْرِ أَال اللَّهِ بِذِکْرِ
 .)1("هشت و بیست

  
  یاتاناز

 یونـانی  پیـشوند  از) یوتانازی آتانازی،( اتانازی واژه
»EU «واژه و» آســان و خــوب «معنــای بــه Thanasia بــه 
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  کرامت انسانی و اتانازی و اخالق اسالمی
 

90  1389مهر  ، 78 ، شماره بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 خود Thanasia واژه و است شده ترکیب» مرگ «معنای
 گرفتـه  اسـت،  بوده یونان در مرگ الهۀ که Thanatos از

 مشخـصی  واژه فارسـی  معتبر های فرهنگ در .است شده
 همـین  بـه . است نشده معرفی آن برابر در معادل عنوان به

 یهـا  واژه و عبـارات  اخیـر  هـای  نوشته و مقاالت در دلیل
: جمله از است، شده قرارداده اتانازی برابر در گوناگونی

 هـو  شیرین، مرگ مرگی، خوش مرگی، به آسان، مرگ
 القتـل  عربـی  در و ترحمـی  قتـل  آمیـز،  ترحم قتل مرگی،
 هــای فرهنــگ در اتانــازی. اســت شــده ذکــر... و الــرحیم
 -قتـل  و مـرگ  -عبـارت  هـردو  ،بـه  فارسـی  بـه  انگلیسی
 لغت های کتاب در که است کرذ قابل. است شده ترجمه
 ذکـر  را هـا  واژه) ای ریـشه (تاریخی یا و لغوی معنای ابتدا
 .کننـد  مـی  بیان را رایج و اصطالحی معنای سپس و کرده

 -لغـوی  معنای -آسا مرگ ابتدا اتانازی بیان در رو این از
. اسـت  آمـده  اصـطالحی  معنـای  آن دنبال به و شده ذکر
: است آمده اتانازی رجمهت در پور آریان فرهنگ در مثالً

 سخت مرض دچار که کسانی قتل یا مرگ آسان، مرگ
  .)19(ها آن درد تخفیف برای اند العالج و

 معنای .یونانی ریشه به اشاره از پس نیز تر بس و فرهنگ
 کرده بیان گونه این را آن اصطالحی معنای واژه؛ این لغوی
 Act or method of casusing death painlessly :است

  .)20( "رنج و درد بدون مرگ ایجاد شیوه یا عمل"
 بـه  اتانـازی " :گویـد  مـی  اکـسفورد  فلسفی نامه لغت

 کـه  مبنـا  ایـن  بـر  انـسان  یـک  کشتن یعنی محدود معنای
 بـدون  کـشتن  کلمـه  وسیع معنای به و است بهتر او مرگ
 همـان  بـه  نیز ها آن که طوری به ما عالقه به حیوانات درد

 قـضایی  و اخالقی شورای .)21("باشند داشته عالقه اندازه
 کـرده  تعریـف  گونـه  ایـن  را آن مریکـا آ پزشکی انجمن
 العـالج  بیمـاری  در مـرگ  ایجـاد  عمـل  اتانـازی ": است
  .)22("دارد تحملی قابل غیر عذاب و رنج که است

 پزشکی اصطالح در اتانازی دقیق معنی که این نتیجه
 یـا  "میرانـدن " عمـل  بلکـه  نیـست  آسـان  مـرگ  و مـردن 

 "مـرگ  ایجـاد " و "مـرگ " بـین  و است "مرگ ایجاد"
 محسوب کشتن و قتل نوعی دومی زیرا. است بسیار فرق

 آن بودن ناروا ا ی روایی مورد در دلیل همین به و شود می
 طبیعی مرگ اگر که حالی در. است ارـبسی جدل و بحث
 بـه  لـذا . نداشت دنبال به را هایی چالش چنین گاه هیچ بود
 یـا  و آمیـز  تـرحم  قتـل  ا یـ  ترحمـی  قتـل  ژهوا رسد می نظر

 واژه از رسـاتر  اتانـازی  برابـر  در دلـسوزی  روی از کشتن
. باشـد  "مرگـی  خـوش "و "مرگـی  بـه "و "آسان مرگ"

 نظــر بــه زیبــاتر هــا واژه ایــن کنــیم اعتــراف بایــد اگرچــه
 و آسان مرگی اتانازی، که شود ثابت اگر البته( .رسند می

  ).آورد می ارمغان به عالج ال بیمار برای را خوش
  
  اتانازی تاریخی زمینه

 برخـی  در کـه  اسـت  ایـن  از حـاکی  تاریخی سوابق
 تـرحم  روی از را سـخت  بیمـاران  بـدوی  و قـدیم  جوامع
. سـوزاندند  مـی  یا و کردند می گور به زنده یا کرده، خفه
 قبایـل  از بعـضی  بـین  در هـا  روش ایـن  نیز حاضر حال در

 آمریکـای  و آفریقـا  از هایی بخش و آرام اقیانوس جزایر
 خـود  مـادر  و پدر جوان، اسکیموهای. است رایج جنوبی

 دستـشان  از کاری و باشند شده پیر سخت که هنگامی را
 کـار  ایـن  از کـه  کـسی : کـشند  می خود دست با برنیاید،
 انجـام  را فرزندی وظیفۀ گوئی که است چنان زند، سرباز
 صـورتی  در را طفـل  کـشتن  قبایل، از بعضی. است نداده
 هنگــام کــه آن یــا باشــد زنــازاده یــا و بیمــار نــاقص، کــه

 در .داننـد  مـی  مجـاز  بدهـد،  دسـت  از را مادرش والدت،
 مخـصوصی  سم سخت، های بیماری برای معموالً نیز اروپا
 بیمـار  رنـج  و پـردرد  حیـات  بـه  آن خورانـدن  بـا  کـه  بود

  .)23(دادند می خاتمه
 یاتاناز و خودکشی مساله به نگرش قدیم، یونان در
 و افالطـون  جملـه  از یونـان  فیلـسوفان  اغلب. بود متفاوت
 .دانستند می قبول قابل اخالقی لحاظ از را اتانازی سقراط

 در تکـاملی  تغییـرات  تـدریج  بـه  افالطـونی  های بحث در
 کتــاب در کــه جــایی تــا آمــد وجــود بــه اتانــازی بحــث

 کـه  طـوالنی  هـای  بیمـاری  مـورد  در افالطون جمهوریت
 کـه  اسـت  شـده  داده اجـازه  نبـود،  ندنشانما زنده به امید

 دادن بقراطـی،  اخالق در اگرچه. شود انجام فعال اتانازی
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91  1389مهر  ، 78، شماره  بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 بقـراط  سـوگندنامه  ودر اسـت  شده ممنوع بیماران به سم
 تقاضای  بیمار اگر": است مدهآ) ازمیالد پیش 400 سال(

 داد نخـواهم  دارویی چنین او به کند آوری مرگ داروی
 ولـی  ".کـرد  نخـواهم  هنمـایی را را کسی مورد این در و

 بیمـاران  بـه  سـم  دادن بـا  که بودند زمان آن در پزشکانی
. دهنـد  خاتمه شان زندگی به تا کردند می همکاری خود،
 برای چه شمرد می مردود را خودکشی نوع هر ارسطو اما

 فـرد  بـرای  چـه  و باشـد  شـدید  درد و رنج در که بیماری
 اتانـازی  و کـشی خود رواقیون، و ها اپیکوریست اما. سالم
 کننـده  ناامیـد  و دردنـاک  شرایط بیمار که مواردی در را

 بـه  فـرد  کـه  مـواردی  در حتـی  و کردند می تایید داشت،
 افتـاده  کـار  از و ضعیف و نحیف وکهولت، بیماری دلیل
  .)4،24(دانستند می جایز را عمل این شد، می

ــسا ــدیم در کلی ــه ق ــا قاطعان ــازی و خودکــشی ب  اتان
 کرد پیدا تغییر موضوع این تدریج به اما کرد می مخالفت

 )Thomas More (مـور  تومـاس  نام به فردی که جایی تا
 مغایر که را جدیدی طرح بود، مومن بسیار کاتولیکی که
 کـه  صورت بدین نمود، مطرح بود، کلیسا قبلی نظرات با

 و شــدید رنــج و درد و ســخت شــرایط در بیمــاران اگــر
 خودکـشی  دارنـد  اجـازه  نهـا ت نـه  برند، می سر به نومیدانه
 کمـک  آنهـا  بایـد  حتـی  و بشوند تشویق باید بلکه کنند،
 هــم شــرایط همــین در البتــه. نماینــد خودکــشی تــا کــرد
ــده ــه از ای ع ــسوف الک، جمل ــک و فیل ــروف پزش  مع

 نادرستی بسیار کار را فعال اتانازی و خودکشی اروپایی،
 نسـبحا  خداوند به متعلق را حیات او که چرا دانست، می
  .)4،24(کرد می قلمداد شیطانی کاری را آن به تجاوز و

 کــه ایــن بــا آن از وبعــد روشــنفکری دوران درطــول
 نـدرت  بـه  اتانازی اما بود مهمی بسیار موضوع خودکشی

 شخصی 1870 سال در که این تا .گرفت قرار توجه مورد
 یــک در بــود پزشــک غیــر کــه ویلیــامز دی اس نــام بــه

 از کـه  کـرد  پیـشنهاد  بیرمنگام نظری باشگاه در سخنرانی
 اسـتفاده  بیماران زندگی به دادن پایان برای وکلروفرم اتر

 در ســخنرانی موضــوع بــه اتانــازی 1880 دهــه در .شــود
 بـدل  مریکاآ و بریتانیا در پزشکی های نشریه و ها اجالس

 اتانـازی  کـردن  قانونی برای ای الیحه 1906 سال در. شد
 آلمان در 1920 درسال .شد ارائه امریکا اوهایو ایالت در

 فرایبـورگ  دانـشگاه  روانپزشـکی  استاد هوخ لفردآ دکتر
 عنـوان  با را کتابی الیپزیک دانشگاه از بیندرینگ وکارل

 دادن ادامـه  ارزش کـه  حیـاتی  بـه  بخشیدن خاتمه جواز"
 کـه  شـد  اسـتدالل  کتـاب  ایـن  در .کردنـد  منتـشر "ندارد
 و العـالج  هـای  بیماری به مبتالیان: جمله از معین افرادی
 ارزشـی  بـی  زندگی الخلقه ناقص وکودکان روانی بیماران

 ،مـرگ  کـه  دبودن معتقد هوخ و بیندینگ .گذرانند می را
 .اسـت  افـراد  ایـن  بـرای  آمیـز  شـفقت  و شفابخش درمانی
 در 1935 سـال  در داوطلبانه اتانازی سازی قانونی انجمن
 انونیق برای ای الیحه 1936 سال در و شد تشکیل بریتانیا
 35 بـا  کـه  دکـر  ارائـه  انگلـستان  پارلمان به اتانازی کردن
  .)4(شد رد موافق رای 14 برابر در مخالف رای
کی از مشهورترین سوابق اتانازی در جریان جنگ        ی

 هیتلـر   1939فرمان اکتبـر     در. است  دوم جهانی دیده شده   
تـاریخ اول   که در دفتر خصوصی او تایـپ شـده اسـت و         

بـه پزشـکانی    " :دارد چنـین آوده اسـت     سپتامبر را برخود    
 معین که نام آنها مـشخص خواهـد شـد ایـن اختیـار داده              

شـود کـه افـرادی را کـه بـر اسـاس قـضاوت انـسانی                  می
شان   اساس تشخیص کامال دقیق بیماری     رالعالج هستند ب  

 در ایـن طـرح      )5(".گیرنـد  قـرار  آمیـز  تحت مرگ تـرحم   
نـی یـا    سال کـه دارای عقـب مانـدگی ذه   3کودکان زیر   

. نقص عضو یا ناتوانی اساسی جسمی بودند کـشته شـدند         
این طرح بعدها شامل کودکان بزرگتر و بزرگـساالن نیـز           

های آلمان و اتـریش بـه         بیماران روانی تیمارستان  . گردید
ایـن  . شـدند   منتقـل مـی    مـرگ  اردوگاه 6همین جهت به    

هـای    های کـار و بازداشـتگاه       برنامه پس از آن به اردوگاه     
نیز سرایت کـرد بنحـوی کـه زنـدانیانی کـه بـشدت              اسرا  

  .)25(گرفتند بیمار بودند در این برنامه قرار می
ــال   ــر ح ــه ه ــه درب ــای ده ــه 1980و 1970 ه ــد ب  بع

 مختلـف  کـشورهای  در اتانـازی  کردن قانونی های الیحه
 کـردن  قـانونی  بـه  و رفت پارلمان به اروپایی خصوص به
   ورگون آمریکـا  هلند، بلژیک و ایالت ا     ی در کشورها  آن
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  .)4،26(انجامیده است
 معاصـر  دوران در اتانازی پرونده ترین جنجالی شاید
 آخـرین  انتـشار    .باشـد  دوم پـل  ژان پاپ مرگ به مربوط
» بگذاریـد بـروم بـه خانـه پـدر      « ،ها  پاپ در رسانه   کلمات

ک اسـتاد دانـشکده پزشـکی در ایتالیـا در           یـ باعث شد تا    
علت مرگ پاپ ژان پل     آمیز، ادعا کرد     ی تحریک امقاله

دوم، رهبــر ســابق کاتولیــک هــای جهــان، تنهــا بــه دلیــل 
مقالــه . ضـعف مفـرط و شـدت بیمـاری وی نبـوده اسـت      

نــام (» مــرگ شــیرین کــارول واجتــیال«بــا نــام » پــاوانلی«
، در آخـرین شـماره مجلـه        )حقیقی پـاپ در زمـان تولـد       

، محقق  »لینا پاوانلی «دکتر  . چاپ شده است  » مایکرومگا«
 اساس تخصص پزشکی خود، مشاهده حـاالت       یایی بر ایتال

های  پاپ در ناخوشی از طریق تلویزیون، بررسی گزارش       
مطبوعاتی در خصوص وضعیت عمومی پـاپ و بررسـی          
مطالب کتابی که پزشـک شخـصی پـاپ پـس از مـرگ              
پاپ نوشته، نتیجه گرفته است که کوتاهی در نصب لولـه    

. کـرده اسـت   تغذیه برای پاپ، روند مرگ وی را تسریع         
که پاپ دو بـار      پس از آن  . معتقد است » پاوانلی«به عالوه   

های فوریه و مارس به بیمارستان منتقل شد، پس از      در ماه 
استماع توضـیحات پزشـکانش خـود شخـصاً تـصمیم بـه             

ایـن  . استفاده نکردن از لوله مخصوص تغذیه گرفته است       
در حالی است که در مذهب کاتولیک، اسـتفاده از تمـام        

لینـا  . ها برای جلوگیری از مرگ توصیه شده اسـت         وشر
پاوانلی که رئیس بخش بیهوشی دانشکده پزشـکی فـرارا          

اش در مورد علـت مـرگ    در ایتالیا است دلیل کنجکاوی   
گیـری کلیـسای واتیکـان در مـورد مـساله            پاپ را سخت  

 در ایتالیـا بـاال   قبل از آنمشروعیت عمل اتانازی که سال   
اتهامی که پاوانلی به پـاپ      . رده است ، عنوان ک  ه بود گرفت

پـاوانلی  اگـر ادعـای     . کنـد بـسیار سـنگین اسـت        وارد می 
 موضـع کلیـسای کاتولیـک در خـصوص          ،درست باشـد  

حمایت اخالقیات در پزشکی به شدت زیر سوال خواهد         
 طــی 1995چــرا کــه پــاپ ژان پــل دوم در ســال  . رفــت

ی استفاده از تمـامی امکانـات موجـود پزشـکی           ابخشنامه
. رای جلوگیری از مرگ را ضـروری اعـالم کـرده بـود            ب

هـای موجـود در خـصوص        پاوانلی با بـازخوانی گـزارش     
وضـعیت جــسمانی پــاپ ژان پــل دوم در روزهــای آخــر  

امیدوارم مـشاهداتم بـا آنچـه در        "نویسد؛   اش می  زندگی
خصوص عالئم بـالینی وضـعیت جـسمانی پـاپ ژان پـل             

ه واتیکــان در  در حــالی کـ ".ام مطابقــت کننـد  دوم دیـده 
ر خصوص مشکالت   دزمان بیماری پاپ نگرانی خود را       

تنفسی پاپ اعالم کـرده بـود، پـاوانلی معتقـد اسـت کـم             
شدن آشکار وزن پاپ و مشکالت آشکار او در بلع غـذا            
 .توســط پزشــکان پــاپ مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت

بیمار به دالیلـی مـرده اسـت        "نویسد؛   پاوانلی صراحتاً می  
بـا در نظـر     . هـا بـه آن اشـاره نـشده اسـت           رشکه در گزا  

ــل دوم    ــاپ ژان پ ــشکالت جــسمانی پ ــامی م گــرفتن تم
توان گفت که نارسایی تنفـسی پـاپ تهدیـدی بـرای        نمی

پـاپ بـه دلیـل اثـرات دیگـری در           . زندگی او بوده است   
ناحیه ماهیچه گلو که به خاطر بیماری پارکینسون عارض         

دلیـل  . ن باخـت  شده بود و مورد معالجه قرار نگرفت جـا        
 واتیکـان  امـا    ".اصلی مـرگ او نـاتوانی در بلـع غـذا بـود            

بالفاصله با صـدور دو بیانیـه پـشت سـر هـم ایـن ادعـا را                  
ای بـرای گـیج کـردن مـردم      اسـاس و هیـاهوی رسـانه       بی

هــای آخــر   پزشــک ســال،دکتــر رنــاتو بــوزونتی .خوانــد
پاپ ژان پل دوم، که اکنون بر وضـعیت سـالمت         زندگی

 نیز مانند واتیکان اعالم     کند زدهم نظارت می  بندیکت شان 
 پـاپ دسترسـی     پزشـکی  مدارککرد که دکتر مزبور به      

نداشته و ادعاهای او براسـاس بعـضی تـصاویر ویـدیویی            
تواند برای اظهارنظر کافی باشد       بوده که به هیچ وجه نمی     

مـورد   دکتـر بـوزونتی در    . و درحد حدس و گمان اسـت      
 جمله فقط یـک دعـای       جمله آخر پاپ نیز گفت که آن      

است و پدر مقدس در آن حـال داشـته دعـا             عرفانی بوده 
 ناگفته نماند که ایـن کـشمکش درسـت      است خوانده  می

ــار دیگــر   زمــانی بــه اوج رســید کــه کلیــسای واتیکــان ب
دفتر عقیدتی  . مخالفت خود را با عمل اتانازی اعالم کرد       

ی را منتــشر کــرد کــه پــاپ ا کلیــسا ســندی یــک صــفحه
شانزدهم در آن هـر اقـدامی را در قطـع جریـان             بندیکت  

رسانی به بیمارانی که در حیـات نبـاتی هـستند، منـع              غذا
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 .هــا هرگــز بــه هــوش نیاینــد کــرده اســت حتــی اگــر آن
بندیکت شانزدهم با این اطالعیه نظر پاپ ژان پـل دوم را            

موضـوع عمـل    . در خصوص منع عمل اتانازی تایید کرد      
تیکان بـا آن زمـانی بـه اوج    اتانازی و مخالفت کلیسای وا    

سال  9که مدت   » پیر جرجیو ولبی  «رسید که مردی به نام      
در بیمارستان بستری بود و دستگاه حیاتی بـه وی متـصل            
. شده بود، تقاضـای انجـام عمـل اتانـازی را مطـرح کـرد              

هـای حیـاتی،     مقامات بیمارستان نیز با قطع اتصال دستگاه      
انی که همـسر وی،     اما زم . با تقاضای وی موافقت کردند    

که اتفاقاً کاتولیکی معتقد بـود، از کلیـسا تقاضـای وقـت             
ــسای واتیکــان     ــرد، کلی ــدفین ک ــرای اجــرای مراســم ت ب

بررسی دورادور وجـوه پزشـکی     . تقاضای وی را رد کرد    
پرونده بیماری پاپ ژان پل دوم و وضـعیت سـالمتی وی            

کلیسای کاتولیک نیز بر    . در روزهای پایانی دشوار است    
 عقیده است که هر عملی که پاپ و پزشـکان وی در             این

 اند از سر ایمان و اعتقـاد بـوده         جریان بیماری اش انجام داده    
  .)27(البته نظرات پزشکی همواره متفاوت بوده است. است

  
  یاتاناز انواع

 است پزشکی در عمومی اصطالح ک ی اتانازی واژه
 آن از متعـددی  انواع و گوناگون معانی مختلف منابع که
 تحلیـل  و تجزیـه  و بررسـی  برای معموالً. اند داشته بیان را

 تقــسیم فعــال غیــر و فعــال قــسمت دو بــه را آن اتانــازی،
  .کنند می

 فـرد  پزشک، مداخله با که است زمانی فعال اتانازی
 بـین  از آور مرگ داروی تزریق با رنج و درد دارای بیمار
 مـرگ  عمدی و مستقیم علت فعال، اوتانازی در. رود می

 جـا  این در. دهد می انجام را عمل این که است فردی بیمار،
 را مـرگ  واقـع  در بلکـه  نشده، فرد مرگ باعث بیماری،
  .است کرده ایجاد دیگر کسی

 رود مـی  کـار  به زمانی عام، طور به فعال غیر اتانازی
. نمایـد  نمـی  مداخلـه  فـرد  یـک  درمان امر در پزشک که
 تـا  دهـد  نمـی  جـام ان وی درمـان  جهـت  اقدامی گونه هیچ

 مرگ که را بیماری یا و بمیرد و کند طی را نهایی مرحله

 شـده  داشـته  نگـه  زنده دارو و دستگاه با و است قطعی او
 بـه  بمیـرد؛  تـا  نمایـد  مـی  محـروم  تجهیـزات  این از است،
 تـنفس  های دستگاه یا و غذایی مواد و سرم دارو، عبارتی

 فعال چه -ازیاتان که این. سازد می جدا او از را مصنوعی
 خـود  شـود،  می انجام کسی چه تصمیم با -غیرفعال چه و

 باشـد  داشته گیری تصمیم صالحیت بیمار اگر. است مهم
 اتانــازی بگیــرد، تــصمیم خــود مــرگ مــورد در خــود و

 چـه  دیگـری  فـرد  کـه  صـورتی  در ولـی  اسـت،  داوطلبانه
 بـرای  دیگـری  کـس  چـه  و خـانواده  چه و پزشکی گروه
 نامیـده  داوطلبانـه  غیـر  اوتانـازی  ند،بگیر تصمیم او مرگ
ــی ــود م ــه. ش ــال ب ــی هرح ــم عل ــاریف رغ ــاگون، تع  گون

  :است گرفته قرار توافق مورد زیر تقسیمات
  Active euthanasia: داوطلبانه فعال اتانازی •
  Passive euthanasia: داوطلبانه فعال غیر اتانازی •
  Voluntary euthanasia: داوطلبانه غیر فعال اتانازی •
 Non voluntary euthanasia: غیرداوطلبانه غیرفعال ازیاتان •

 Involuntary euthanasia :اجباری اتانازی •
 Physician assisted suicide :پزشک باهمکاری خودکشی •

  

 از آن انـــواع و اتانـــازی مـــورد در بیـــشتر توضـــیح
 همـین  بـه  لـذا  اسـت  خـارج  مقالـه  ایـن  موضوع محدوده
 منـابع  بـه  تواننـد  مـی  دانمنـ  عالقـه  .کنـیم  مـی  اکتفا اندازه
  .)4،5،28(فرمایند مراجعه مربوطه

به هرحال اتانازی از موضـوعات مهـم مـورد بحـث             
مباحث مربـوط بـه   . قرون کنونی در اخالق پزشکی است 

اتانازی قبل از هرچیز مباحث اخالقی هستند، چون بحث         
 رابطه آن با فلسفه اخالق و     بنابراین. ها است  درباره ارزش 

 هـای  دیدگاه .جدایی ناپذیر است   تنگاتنگ و بسیار   دین،
 مختلف درباره اتانازی نیـز ناشـی از نظـرات مختلـف در            

. فلسفه اخالق اسـت    مبانی اتخاذ شده در    عقاید مذهبی و  
ــکــه حی ایــن ــدگی ارزش و ات ووان  و کرامــت اســت زن

 هـا اسـت و     حیات شـرط الزم بـرای تحقـق دیگـر ارزش          
 ارزش را حفظ کـرد یـا      توان این    که آیا با اتانازی می     این

پـس در ایـن     . خیر؟ از مباحث مهم فلـسفه اخـالق اسـت         
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نقطه است که دو مبحث کرامـت انـسانی واتانـازی بـاهم             
کدام جـای خـود را بـرای بحـث در            هر برخورد کرده و  

اخالق اسالمی بطور اخص بـاز       فلسفه اخالق بطور اعم و    
  .کند می

  

  نتیجه گیری
 که انـسان بطـور      دآی  می براز مجموعه منابع اسالمی     

تکوینی برتر از بسیاری از موجودات دیگر آفریـده شـده           
مخـتص بـه فـرد       کرامـت تکـوینی،    است و ایـن ارزش و     

همـه   .خاصی نیست بلکـه مربـوط بـه نـوع انـسانی اسـت             
ــسان ــستند  ان ــالقوه از آن برخــوردار ه ــا ب ــی . ه ارزش ذات

 تقـوا و  هـای اکتـسابی هماننـد علـم،        هنگامی که با ارزش   
بـه   سـایر فـضایل اخالقـی آمیختـه شـود انـسان را             ایثار و 

 از سایر هم نوعان و     کمال وجودی خود نزدیکتر کرده و     
سـعه وجـودی     از وجودات دیگر متمـایز نمـوده و      محتی  

  .باالتری برخوردار خواهدکرد
از منظر اسالم این کرامت در اصل مخـتص بـه روح      

جسم به تبع روح از این کرامت برخوردار        انسانی است و    
این . انسان مخلوق خداوند است نه مخلوق خود      . شودمی

میرانـد وزنـده    خداوندست که خالق و مالک اسـت، مـی        
پس هرگونـه دخـل   . کند و همه چیز به دست او است       می

و تصرف در آفرینش باید هماهنـگ بـا اراده خداونـدی            
در اسالم، کشتن عمدی حتی یک نفر انسان بـدون         . باشد

   همه افراد انسانی تلقـی شـده و         اذن خالق او، بسان کشتن    
  

مِنْ " آیه سی ودوم سوره مائده    . گناهی نابخشودنی است  
 إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَـلَ نَفْـساً بِغَیْـرِ            بَنی  أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى   

 "نَفْسٍ أَوْ فَـسادٍ فِـی الْـأَرْضِ فَکَأَنَّمـا قَتَـلَ النَّـاسَ جَمیعـاً                 
نـی اسـراییل حکـم کـردیم کـه          از این روی بـر ب     : ترجمه

ا فـساد   یـ بدون اینکه مرتکب قتـل       چناچه کسی انسانی را   
هـا  در زمین شده باشد، بکشد پس گویا همه مردم ا نـسان  

  .)1("را کشته است
ک اصـل   یـ کـه حقـوقی باشـد        این اصل قبل از ایـن     

 از  "قتـل نفـس محترمـه     "زشتی و حرمـت     . اخالقی است 
 خروج از این اصل     .اصول اولیه و بدیهی در اخالق است      

و از  . نیازمند دلیل و برهان عقلی و حجـت شـرعی اسـت           
 - همان طور که بیان شـد      -جا که اتانازی در معنی عام      آن

کـشتن  "مرگ طبیعی نیست بلکه ایجـاد مـرگ و نـوعی            
 است، پس مشمول دالیل حکـم اولـی حرمـت و            "انسان

های ارائـه شـده بـرای بـرای          دلیل. شود قبح قتل نفس می   
، از ایـن قاعـده، اسـتحکام الزم را          )اتانازی(ردن  خارج ک 
  .ندارند

بنابراین ایجاد مرگ از روی دلسوزی اوالً با کرامت     
انسانی سازگاری ندارد و مانند هـر نـوع کـشتن دیگـری             

حجـت شـرعی      نیازمند دلیـل محکـم عقلـی و        توجیه آن 
ا رهـایی دادن از     یـ  صرف داشتن نیـت دلـسوزانه و      . است

بـه بیـان     .رای توجیه آن کافی نیـست     رنج بیماری ب   درد و 
فلسفی حسن فـاعلی بـه تنهـایی بـرای انجـام کـار کـافی                

  .نیست بلکه حسن فعلی هم الزم است
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