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Abstract 
Euthanasia is a critical issue in the scope of life ending cares. Many people want to end their 

lives, without pain and suffering, and do not want to impose burdensome to their family 

members; besides these people, many doctors try to prepare for them the comfortable and quiet 

death. Many countries are attempting to legitimize this practice and in many countries are now 

being done legally. Of course, there are very serious opponents. Among the the medical, legal, 

and… discussions, ethical analysis of Euthanasia is a very important oe. This paper tries to 

review Euthanasia in terms of intuition-based Deontologism, According to some of the most 

important ethical principles of David Ross. Principles such as loyalty, beneficence, self-

improvement, and avoidance of hurting others are at the top of the most important principles 

against euthanasia. In this study, it has shown that only voluntary passive euthanasia and 

palliative care could be allowed based on the principles of intuition-based Deontologism. 
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 گرایی شهودباور اتانازی از منظر وظیفه

 محمدجواد موحدی
 

 چکیده

هاا های وایان حیات است. بنیاری ا  اننااناتانا ی، ا  جمله منائل میرح در مرام ت
خواهان آن هنتند که در وایان عمر خود، درد و رنجی ن ینند و سربار دیگار اعضاای 

کوشند تا مرگ راحت خانواده خویم ن اشند. در کنار ایو افراد، وزشکان  یادی می
هااا مهیااا کننااد. اکنااون بعضاای ا  اَشااکال اتانااا ی، در شااماری ا   باارای آنو آراماای 

طای  شادن را اناد یاا روناد مانونیصورت ماانونی در حاال انجاا  کشورهای جهان به
های وزشاکی، ای نیز دارد. در میان بررسیکنند؛ ال ته اتانا ی موالفان بنیار جدی می

ای دارد. ایو مقاله، اتانا ی  یگاه ویژهفقهی، حقومی و غیره، تحلیل اختمی اتانا ی جا
تاریو اصاول و م اانی  ای ا  مهمگرایی شهودباور، باا توجاه باه واارهرا ا  منظر وظیفه

اختمی دیوید راس که یکی ا  تأثیرگذارتریو فیلنوفان در حو   اختق است، مورد 
ر مداماه ماارار داده اساات تاا روایاای انااواع موتلااف آن را بررسای کنااد؛ اصااولی نظیاا

نزدن باه دیگاران در نگااه راس، ا   گاری و صادمهوفاداری، نیکوکاری، خوداصتح
تریو اصول معارض اتانا ی هناتند. در ایاو بررسای نشاان داده شاده کاه صارفاً  مهم

توان بار وایاۀ اصاول و اتانا ی منفعل داوطل انه و تجویز دارو برای تنکیو درد را می
 نت.گرایی شهودباور مجا  دانم انی وظیفه
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 ها کلیدواژه

 گرایی، اتانا ی، شهود، دیوید راس.  وظیفه

 

 مقدمه

های اختق کااربردی اسات کاه در برانگیزتریو حو هاختق وزشکی، یکی ا  بحث

شود به گردد و سعی می شماری کاوز می آن دربار  منائل و موضوعات اختمی بی

اشاکال موتلاف میارح ها واسخ داده شود؛ بعضی ا  ایو موضوعات همواره و به  آن

اند و بعضی نیز نوودیدند. دربار  دستۀ اول که در وام  منائل کتسایک اخاتق بوده

دهد در گذشته بدیو منائل توان یافت که نشان میوزشکی هنتند، مناب  و متونی می

ورداخته شده است، اما ورداختو به بنیاری ا  موضوعات نوودید در ایو حو ه، شاید 

ا  یک دهۀ اخیر نداشته باشد. منائل کتسیک اخاتق وزشاکی، نظیار ای بیم سابقه

اند و متوصصاان اخاتق وزشاکی در هار  سق  جنیو و اتانا ی، ا  دیربا  میرح بوده

حلی ویدا کنند، اما اینکه چارا بایاد باا  هام باه ها راه اند برای آنبرهۀ  مانی کوشیده

م وزشاکی )کاه ا  جملاه علاو  ها ورداخته شود، بدیو علت است که ویشرفت علا آن

های تا ه و ساخت تجهیزات جدید نگهداری و مرام ت ا   تجربی است(، یافتو درمان

های گذشته کارایی خود را ا  دست بدهناد و آن حلبیماران س ب شده است که راه

 منائل کتسیک همواره میرح باشند. 

شاود. در ایاو بااره  میهای وایان حیات مرباوط بحث ما دربار  اتانا ی به مرام ت

ای میرح است که گاهی افراد را در مرام ت ا  سالمندان، منائل اختمی بنیار جدی

العتج و م تتیاان باه مارگ مغازی،  بیماران مشرف به موت یا دارای بیمااری صاعب

ساا د: هایی ا  ایو دست مواجاه مایها را با ورسم کند و آندچار شک و تردید می

دهاد،  داروهای منکهنی به بیمار بدهد که درد او را کااهم مایآیا وزشک حق دارد 

بوشد؟ آیا وزشک ا  نظر اختمی حق دارد به کناانی کاه  ولی مرگم را سرعت می

العتج دارناد، کماک کناد تاا آساان  اند یا بیمااری صاعب به مرگ مغزی دچار شده
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شاک خاود بمیرند و ا  درد و رنج بیماری ختد شاوند؟ آیاا بیماار حاق دارد ا  وز

 بوواهد او را در  ودترمردن کمک کند؟ 

شمار دیگر در ایو باره، همواره ذهاو افاراد درگیار باا  ایو سؤاالت و سؤاالت بی

                 جااوییدن ال چاااره هااا را واداشااته تااا بااه ایااو مناائله را بااه خااود مشااغول کاارده و آن

هاست که ا  منظر آن چارهگرایی شهودباور راس، یکی ا  ایو برای آن باشند؛ وظیفه

سانجید؛ گفتنای داد و روایی انواع موتلاف اتاناا ی را توان به ایو سؤاالت واسخ می

           (، 4611( و موحااادی و تاااوکلی )4611اسااات در دو مقالاااۀ موحااادی و حیااادری )

بااور  گرایی دیو بااور کانات و وظیفاه گرایی عقل موضوع اتانا ی ا  دو منظار وظیفاه

ررسی شده است و چنان که گفته خواهاد شاد، ایاو مقالاه هماان موضاوع تحلیل و ب

کند؛ به ع اارت دیگار،  گرایی شهودباور نقد و بررسی می )اتانا ی( را ا  منظر وظیفه

اند، لکو ا  ساه منظار موتلاف باه ایاو  هر سه مقاله در بیان مقدمات اتانا ی مشتر 

 اند.موضوع نگرینته

           تاوانیم وظاایف اختمای را کشاف کاه چگوناه میگرایان در واساخ باه اینوظیفه

           انااد کااه مااا در یااافتو وظااایف دهنااد؛ بعضاای ماادعی های متفاااوتی می کناایم، واسااخ

        اختمی، نیا مند عقل هناتیم و عقال درباار  آنچاه ا  لحاا  اختمای خاوِّ اسات، 

« عقال عملای محاض»وسیلۀ  که مدعی است وظایف ما به 1کند؛ نظیر کانت حکم می

(Pure Practical Reasonتعیاایو ماای )،2شااوند؛ شااهودگرایان، نظیاار دیویااد راس 

یاابیم کاه انجاا  چاه عملای در که ما توس  شهود یا ادرا  منتقیم درمایاند مدعی

مومعیت موردنظر مناسب است؛ به ع ارت دیگر، آنچه وظایف و تکالیف اختمای را 

ی دیگر معتقدناد هماواره افاراد ملاز  باه ت عیات ا  نمایاند، شهود است. بعض به ما می

ها گذاشته است  منزلۀ وظیفه و تکلیف بر عهد  آن فرامینی هنتند که خداوند متعال به

                                                 
1.Immanuel Kant (1724-1804) فیلنوف آلمانی 

.W.D.Ross (1877-1971).2دان اسکاتلندیارسیوشناس و اختق 
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و وظیفه دارند به آن عمل کنند؛ ایو تکالیف ا  طریق رسوالن الهی یا کتاِّ مقادس 

 . (See: Lacewing, 2009, P.10)شوند معرفی و شناخته می

گرایی را که بر وایاۀ م اانی موتلاف باه توان ایو سه دسته وظیفهاساس، می بر ایو

باور، شهودباور و دیو بااور نامیاد. در ایاو ترتیب، عقل وردا ند، بهکشف وظایف می

                       باااور، روایاای انااواع موتلاافگرایاای شااهودشااود ا  منظاار وظیفااهمقالااه سااعی ماای

ر ابتدا به تعریف موتصار اناواع موتلاف اتاناا ی خاواهیم اتانا ی بررسی شود؛ لذا د

تریو اصول و م انی اختمی راس  ای ا  مهمها را با توجه به واره ورداخت و سپس، آن

 کنیم. بررسی می

 

 تعریف واژۀ اتانازی و انواع مختلف آن-1

سونی باه میاان نیاماده اسات، ولای در  (Euthanasia)در فرهن  فارسی ا  اتانا ی 

فرهن  انگلینی به فارسی، ایو معانی برای آن ذکر شده است: مرگ آسان، مارگ 

ناماۀ  هاا. وا ه اند برای توفیف درد آن یا متل کنانی که دچار مرض سوت و العتج

( a quiet and easy deathتااریوی آکنافورد، اتاناا ی را مرگای آرا  و آساان )

    . امااا آنچااه اماارو ه ا  ایااو (Onions, 1998, V.1: P.687)اساات تعریااف کاارده 

شود فق  مردن آسان نینت، بلکاه افازون بار آن، امادا  باه متال  اصیتح فهمیده می

              جای اتاناا ی ا  تع یار  است؛ متلی که ا  سر شفقت باشد؛ به همایو سا ب، گااهی باه

                 شااود  ( نیااز اسااتفاده میmercy killing« )متاال مشاافقانه»متاال ا  روی تاارحم یااا 

 (. 407، د4633)استمی، 

های فارساای، معااادل بیمارکشاای ط اای، تنااری  در ماارگ  وا   اتانااا ی در نوشااته

له کشای، متال ا  روی تارحم، مارگ  محتضر، مارگ آرا  و آساان، مارگ شایریو، ب

ا ی بادیو شارح تعریاف اتاناشاود.  مرگی به کار برده می خوِّ، مرگ میلوِّ و بله

طور عمدی موجب مارگ شادن؛ باا فعال یاا تار  فعال، باه  اتانا ی یعنی به»است: 
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ای بدون درد و رنج و حدامل توس  شوص دیگر، در جایی که مرگ شاوص  شیوه

مادت  کشیدنی کاه یاا طوالنی اتفاق خواهد افتاد یا در رنج و عذاِّ خواهد بود، رنج

ای فعل یا تر  فعل، جلوگیری یاا حاذف آن خواهد بود یا العتج، و امدا  اولیه بر

  .(Lindsay, 2013, P.1772)« درد و رنج است

تاوان تقنایم کارد؛ ال تاه ن ایاد اتانا ی را با توجه به روز و نحاو  انجاا  آن مای

تواند فردی غیار ا  وزشاک و اعضاای کاادر درماان  فراموز کرد که مجری آن می

ه درد و رناج و بیمااری ا  جملاه علال شاای  دلیل اینکا باشد، ولی در بیشتر موارد، به

انجا  انواع اتانا ی است و بیم ا  همه، وزشک و اعضای کادر درماانی درگیار ایاو 

اند، در موضوع مجری، روی سوو بیشتر به جانب ایاو افاراد اسات. در تقنایم  منئله

ود اولیه، با توجه به اینکه فعل اصلی توس  چه کنی انجا  شود، دو نوع اتانا ی وجا

 :(Baergen, 2001, P. 191-193)دارد 

 

 ( اتانازی مستقیم: 1

دادن باه  شود که امدا  )فعل یا تر  فعال( خاصای بارای وایاان به مواردی اطتق می

 شود( صورت گیرد. ندگی بیمار توس  وزشک )که فاعل م اشر تلقی می

 

  ( اتانازی غیرمستقیم:2

شاود و دخالات مناتقیمی در ظااهر مایعنوان فاعل غیرم اشر  در ایو منم، وزشک به

کناد؛ وموع مرگ بیمار ندارد، بلکه فعل او صرفاً مقدمات مرگ بیماار را فاراهم مای

ناوذیر تاا بادیو ( تلقیو خودکشی به بیمار عتج4ایو نوع ا  اتانا ی بر دو نوع است: 

می، ا  حیله و  نیرنا  وسیله خود را ا  شر درد و رنج رها سا د. در ایو نوع متل ترحه

ر در کنار بنتر بیمار و تأکید نیز استفاده می شود؛ برای مثال، مراردادن داروهای موده

( 0روی کند که باعث مرگم خواهد شد؛  بر اینکه م ادا در مصرف ایو داروها  یاده

موادر یاا داروهاای دیگار   تجویز دارو برای تنکیو درد. در ایو حالت ضددردهای
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                    شااود، امااا ویامااد َعَرضاای آن، ا کارافتااادن  ز ماایباارای تنااکیو درد بیمااار تجااوی

تنفس بیمار است )اگر داروهای ضاددرد موادر باا دو  بااال تجاویز شاوند،   دستگاه

                        شااود. بنااابرایو، در کننااد( کااه منجاار بااه ماارگ وی ماای مرکااز تنفناای را مهااار ماای

شود؛ با ایاو تفااوت کاه ارو موجب مرگ بیمار میدو نوع اتانا ی غیرمنتقیم، د  ایو

گیارد و در دومای، ویاماد َعَرضای  در اولی، اتانا ی به دست خود بیماار صاورت می

شود؛  یرا هدف و ویامد اصلی  تجویز دارو برای تنکیو درد، موجب مرگ بیمار می

 .آن، تنکیو درد است

شاود، بار دو ناوع مایدخالت وزشاک انجاا   اتانا ی منتقیم که با دخالت یا عد 

 : (Lindsay, 2013, P.1772)است 

 

 ( اتانازی فعّال: 1

م یا انگیزه ای مشابه، به  نادگی آن است که وزشک آگاهانه و عامدانه، ا  روی ترحه

دهد. اتانا ی فعهال،  مانی است که باا مداخلاۀ وزشاک، بیماارل دارای بیمار خاتمه می

رود؛ بارای مثاال، بیمااری کاه در   بایو مایآور ا درد و رنج با تزریق داروی مارگ

دانناد و مارگم میعای وذیر نمی شرای  بحرانی است و وزشکان، مداوای او را امکان

مانده تا مرگ او را باا  بامی است، برای اینکه مرگی آرا  و راحت داشته باشد، فاصلۀ

شود،  جر میکنند. در اتانا ی فعهال، فعلی که به مرگ منتزریق دارویی کشنده کم می

در اصل عمدی است. در اینجا بیماری باعث مرگ فرد نشده، بلکه در وام ، مرگ را 

 .کنی دیگر موجب شده است

 

 ( اتانازی منفعل: 2

ناواذیر، داشتو بیمار عاتج نگه آن است که وزشک ا  ادامۀ درمان و تتز برای  نده

                     کناد؛ نظار ز صارفبنا به درخواست خود بیمار یاا خاانواد  او و یاا تشاویص خاود

                    بااا علاام بااه اینکااه نتیجااۀ ایااو تاار  فعاال، تنااری  در ماارگ بیمااار خواهااد بااود. در
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باار بیماار شادن حیاات مشاقت ایو نوع اتانا ی، وزشک، فعلای را کاه سا ب طوالنی

 کند.شود، تر  میالعتج می

شود که هار دو رضایت بیمار س ب میدرخواست و  درخواست و رضایت یا عد 

 :(Ibid)نوع اتانا ی فعال و منفعل، سه حالت داشته باشند 

 

 (: voluntary( داوطلبان: )1

خواهد  شود که بیمار آگاهانه و با تقاضای صریح ا  دیگری می به مواردی اطتق می

ماار خاود تا او را به کا  مرگ بفرستد یا در ایاو راه باه او کماک کناد. در واما ، بی

 خواهان مرگ است.

 

 (: non-voluntary( يیرداوطلبان: )2

                 شاود کااه اتاناا ی بادون اعاات  رضاایت و نظاار بیماار انجااا  باه ماواردی اطااتق می

               )اهلیات یاا صاتحیت ماانونی(  گیاری  شود؛ ومتی خاود بیماار صاتحیت تصامیم می

              نینات یااا در   درخواسات صاریح باارای ایاو عماال  نادارد و ا  جن اۀ رواناای ماادر بااه

                    وضاااعیت او گااارفتو چنااایو رضاااایتی ممکاااو نینااات، وزشاااکان، خاااانواده یاااا 

                    هاااایی کاااه باااه به اااود وضاااعیت وی کمکااای خویشااااوندان درباااار  میااا  درمان

                  ت ماارگ مغاازی یااا کننااد؛ مااثًت بیمااار در وضااعی گیااری میکنااد، تصاامیم نمی

ای است کاه مشااعرز را ناوذیر مرار دارد و یا نو اد یا فرد سالوورده کمای برگشت

 کامًت ا  دست داده است.

 

 (: involuntary( اجباری )3

گوناه  و های   گیاری را دارد شاود کاه فارد صاتحیت تصامیم به مواردی اطاتق می

اشاته و خواهاان اداماۀ  نادگی اسات، اماا باه ند  درخواست صریحی برای ایو عمال

 شود.  ندگی وی خاتمه داده می
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 گرایی شهودباور اتانازی از منظر وظیفه -2

گرا، اگر در یافتو الزاماات و تکاالیف اختمای باه شاهود عقلای خاویم یک وظیفه

       شاود. در شاهودگرایی، مفااهیم اساسای اخااتقرجاوع کناد، شاهودباور نامیاده ماای

       شااوند )یعناای ا  تعریااف وطور باادیهی و بااا شااهود عقلاای در  و داننااته ماای بااه

، اچ. 1توان به هنری سایجوی نیا ند(. ا  جمله شهودگرایان کتسیک می استدالل بی

          اشاااره 2و ای. ساای. یوئیناا  8، دابلیااو دی. راس، ساای. دی. بااراد2ای. وریچااارد

         و 3، جااان ماا  داول5انااد ا : درپ وارفیاات کاارد. شااهودگرایان متااأخر نیااز ع ارت

گرایاان معتقدناد دساتۀ خاصای ا  احکاا  اختمای بادیهی . شاهود1توماس اسکنتن

                    کااه وریچااارد باار مفهااو  الاازا  یااا وظیفااه و راس باار مفهااو  صااواِّ هنااتند؛ چنان

        انااد.مرکااز شاادهناوااذیر و غیرط یعاای، مت منزلااۀ مفهااومی باادیهی و تعریف و خیااا به

تمرکز وریچارد و راس بر مفاهیم ناظر به الزا  است. وریچارد معتقد اسات عاتوه بار 

                 معتقااد اساات، الاازا  یااا وظیفااه نیااز امااری باادیهی اساات؛  3کااه مااور خااوبی، چنان

یعنی ما ادراکاتی حضوری ا  آن مفهو  )وظیفه( در خود داریام و الازا  و خاوبی را 

       (. راس نیاز معتقاد اسات صاواِّ و خاوبی، 41، د4633کنیم )وارناو ، د میشهو

           شااوند )وارنااو ،دو وصااف اختماای هنااتند کااه ا  رهگااذر شااهود در  ماای

ناواذیر  که مور معتقد است، تعریف ( و صواِّ نیز همانند خوبی، چنان477، د4637

 و بنی  است.
                                                 

1. H. Sidgwick (1837-1900): فیلنوف انگلینی 

2. H. A. Prichard (1871-1947) فیلنوف انگلینی 

8. C. D. Broad (1887-1971)  فیلنوف انگلینی 

2. A. C. Ewing (1899-1973)  فیلنوف انگلینی  

5. Derek Parfit (1942- ) فیلنوف انگلینی 

3. J. H. McDowell (1942- ) فیلنوف آفریقای جنوبی 

1. T. M. Scanlon (1940- ) فیلنوف انگلینی 

3. G. E. Moore (1873-1958)  دان انگلینی بانی و اختقفیلنوف تحلیل  
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شاود کاه اگار  اصالی، ایاو ورسام میارح میبر ایو اساس و با توجه به موضوع 

حلای  گرای شهودباور میرح شود، چه راهمنزلۀ یک منئله در اختق وظیفه اتانا ی به

گرای شهودباور با ایو منئله چگونه خواهد خواهد داشت و نحو  مواجهۀ یک وظیفه

ایی یا توانند توس  شهود عقلی به روخواهیم بدانیم که آیا افراد میبود؟ دروام ، می

ناروایی اتانا ی وی ب رند؟ لذا ایو منئله را به دیدگاه اختمی راس عرضاه کارده، باه 

 وردا یم. تحلیل آن می

 

 اتانازی از منظر دیوید راس -3

  و ا  ساوی« بوشای ا  سرشات بنیاادی جهاان هناتند»راس معتقد است وظاایف ماا 

ور د  ( تأکیااد ماایPrima Facie Duties« )وظااایف در نگاااه نوناات»دیگاار، باار 

(Fieser, 2006, P.6-7)دهااد کااه معتقااد  . وی، فهرسااتی ا  وظااایف را ارائااه می                

هاایی را  کنند. عتوه بار ایاو، او مومعیت است عقاید اختمی وامعی ما را منعکس می

ها، ماا بایاد بایو انجاا  دو وظیفاۀ متناامض، یکای را  کند که در آن مومعیت ذکر می

                      یک ا   طور شااهودی درخااواهیم یافاات کااه کاادا  م. ط ااق نظاار او، مااا بااهبرگاازینی

    ایو وظاایف، وظیفاۀ وامعای ماا هناتند و در حقیقات، موظاف باه انجاا  آن هناتیم

(Ross, 2002, P.23). 

طور نینت که ومتای اختتفای بایو تکاالیف  در دیدگاه اختمی راس همواره ایو

گیری باشاد؛ ماا  ماعده یا اصل کلای راهنماای ماا بارای تصامیم اولی ویدا شود، یک

یابیم که انجا  چه عملی برای مومعیات ماوردنظر میتوس  شهود یا ادراپ منتقیم در

 (.16، د4633مناسب است )صانعی، 

بعد ا  کانت، راس ا  جمله کنانی است که در حو   اختق، نظریۀ اختمی خود 

نحوی سعی داشت اختق کانت را که در واسخ  د و بهگرایی اختصاد دا را به وظیفه

به تعارض وظایف ناکا  مانده بود، یاری کند و وذیرفتو استثنا را در وظاایف، مجاا  

بشمارد. ال ته راس بر ختف کانت، بار اعت اار کلای ماوانیو اختمای تأکیاد چنادانی 
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ی بداهت اولی هنتند آور، دارا نداشت؛ برای او، موانیو اختمی یا افعال اختمی الزا 

کناد؛ درنتیجاه، او کلیات  آور می هاا را الازا  و همیو بداهت و اولیت ایو افعاال، آن

موانیو اختمی را در ایو حو ه، باطل داننت و در حل تعارض میان وظایف بار ایاو 

صتح است، باید انجا  شود؛ اما در اینکه موانیو اختمای  اعتقاد بود که آنچه بیشتر به

دردی و یاا ساودجویی و امثاال آن نیناتند، باا کانات  اندیشی یا هم ر مصلحتم تنی ب

 (.040-41موافق بود )همان، د

( The right and the good« )صاواِّ و خاوبی»راس در کتاِّ خاود باا عناوان 

درصدد است تقد  درستی را بر خوبی نشان دهد؛ لذا در ابتدا ایو ورسام را میارح 

او معتقد اسات « شود اعمال صواِّ، صواِّ باشند؟ چیزی موجب می چه»کند که  می

                    شااماری انجااا  شااده اساات؛ مااثًت ا   هااای بی باارای واسااخ بااه ایااو ورساام، تتز

تریو واسخ را وروفنور مور بیاان کارده طرف سودگرایان و خودگرایان، ولی جذاِّ

 است:

                  ط بااه آنبودن اعمااال منااو بودن اعمااال اساات )و صااواِّ آنچااه باعااث صااواِّ»

            است(، ایو است کاه اعماال ودیدآورناد  بیشاتریو خیار باشاند، در مقایناه باا ساایر 

                )تقاد  خیار بار صاواِّ در نگااه ماور(« هاسات اعمالی که فاعال ماادر باه انجاا  آن

(Ross, 2002, P.16). 

اناد صاواِّ  داند که سعی کرده هایی می راس، ایو نظریه را حد اعتی همۀ تتز

-را بر م نای ودیدآورندگی انواع نتایج مرار دهند. اماا او نظریاات ساودگرایی لاذت

بودن یاک عمال،  دلیال صاواِّ»گوید کاه  کند و می گرایانه و خودگرایانه را رد می

. بارای (Ibid, P.16-17)« ایجاد بیشتریو خوبی ممکو یا بهتریو نتایج ممکاو نینات

بیند، ایو حاس  گذارد و خود را ملز  به وفای به عهد می نی مراری میمثال، ومتی ک

خاطر ایو است که ایو عمل، وظیفۀ اوسات؛  خاطر نتایج کلی عمل، بلکه به الزا  نه به

دیگر، نگاه فاعل در چنیو مواردی بیشتر به گذشاته اسات، ناه باه آیناده و  ع ارت  به 

خود عمل است و ناه چیاز دیگاری.  شود، نفس انجا آنچه باعث درستی عمل او می
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کنم، افکار  معموالً معیوف باه آیناده،  هایم وفا می ومتی مو به وعده»گوید: وی می

ا ، نینات؛ بلکاه  دادنل کااری کاه رو ی وعاده داده معیوف به خیر حاصل ا  انجاا 

                 افکار  معیاوف باه گذشاته اسات، معیاوف باه ایاو وامعیات اسات کاه ماو وعاد 

دادنم ایاو اسات و چیازی کاه موجاب  ا . دلیل ماو بارای انجاا  مل به آن را دادهع

                 کردن بااه آن را  شااود آن عماال وظیفااۀ مااو باشااد ایااو اساات کااه مااو مااولل عماال می

هاای موتلاف و  طور کلی، راس معتقد است اعمال به روز . به(Ibid, P.17)« ا  داده

هاا یاا  یفه مرار بگیرند و فقا  بعضای ا  ایاو روزتوانند وظ به اعت ارهای موتلف می

تواناد وظاایفی داشاته باشاد کاه ا   کنند. آدمای می اعت ارها با ویامدها ارت اط ویدا می

اند و ایاو وظاایف الزامااً باا  عنوان همنایه یا معلم و یا دوست نشأت گرفته نقم او به

وجه بر افکار مربوط باه  ی ه بهترساختو امور ارت اطی ندارند. در وام ، ایو وظایف به

هاا م تنای نیناتند )دننای،  تر یا بدتر و یا بار متحظاات مرباوط باه ار ز امور خوِّ

 (. 03، د4610

اما ممکو است مواردی ویم آید که فاعل مج ور شود دربار  وظایف خود استثنا 

تر عمل کند؛ برای مثال، وفاای باه عهاد و ویماان، وظیفاۀ مائل شود و به وظیفۀ غالب

منزلۀ وظیفۀ متزاحم دیگاری در  هرکنی است، اما ممکو است نجات جان دیگران به

مقابل وظیفۀ اولی او ودیدار شود. بنابرایو، دلیل اینکه چرا او باید به وظیفۀ دو  عمل 

خاطر ایاو اسات کاه چنایو  آوردن خیار بیشاتر نینات، بلکاه باه خاطر فاراهم کند، به

  اوساات؛ یعناای همااواره امکااان وظااایف ای در چناایو شااراییی وظیفااۀ مقااد وظیفااه

 تری وجود دارد. غالب

                       دهناااده و مقاااروض،  ن و شاااوهر،  راس معتقاااد اسااات روابیااای مانناااد مرض

وجودآمدن وظاایف در نگااه نونات  فر ند و والدیو، دوست و دوست و... باعث به

ها را مادنظر  همواره آنها عمل کرد و  شوند؛ وظایفی که باید میابق شرای  به آن می

« وظیفااۀ مشااروط». او وظیفااه در نگاااه نوناات یااا (Ross, 2002, P.19)داشاات 

(Conditional Dutyرا شیوه ) ای موجز در اشاره به خصیصۀ عمال در ماوارد معایو
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در صورتی وظیفۀ فاعل است که در آن واحد باا   داند و ا  سوی دیگر، ایو وظیفه می

. راس، وظایف در نگاه نونات (Ibid)ارض مرار نگیرد وظیفۀ اختمی دیگری در تع

کناد  بندی می گونه تقنیم ها، ایو بودن یا میعیت آن را بدون هی  ادعایی دربار  کامل

(Ibid, P.21 ، 47-1، د4614؛ همچنیو، ر. : اتر:) 

. بعضی ا  وظایف بر اعمال گذشتۀ فاعل م تنی هنتند؛ ایو وظایف در دو مقوله 4

 :گیرند جای می

وظیفۀ وفاداری؛ بر ماول ضامنی فاعال م تنای اسات، ماثًت در وفاای باه عهاد و  -

 نگفتو؛ دروغ

              هاا را  وظیفۀ ج ران؛ بار اعماال نادرسات م لای فاعال م تنای اسات کاه بایاد آن -

 ج ران کند.

 . بعضی ا  وظایف بر اعمال گذشتۀ دیگران م تنی هنتند:0

                  وظیفۀ مادردانی؛ باه ایاو معنای کاه فاعال بایاد در م اال خیرخاواهی دیگاران،  -

 شناس باشد.حق

. بعضی ا  وظاایف بار وامعیات یاا امکاان تو یا  لاذت یاا خوشای ناامنی ق بار 6

 های افراد م تنی هنتند:شاینتگی

یا  وظیفۀ عادالت؛ باه ایاو معنای کاه بعضای ا  وظاایف بار جلاوگیری ا  تو  -

 ها و ضررها م تنی هنتند.ناعادالنۀ منفعت

                  هااا . بعضاای ا  وظااایف باار در  حضااور دیگااران و مناائولیت در م ااال آن1

 م تنی است:

اند که  وظیفۀ نیکوکاری؛ به ایو معنی که بعضی ا  وظایف بر ایو حقیقت م تنی -

فضیلت، هوز، لذت، ساتمت و... توانیم برای دیگران شرای  بهتری را ا  نظر ما می

 ایجاد کنیم.

توانیم وضاعیت خودماان را  اند که ما می . بعضی ا  وظایف بر ایو وامعیت م تنی0

 ا  نظر فضیلت یا هوز به ود ب وشیم:
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گری )به ود وض  خود(؛ ما وظیفه داریم وضعیت خاود را ا   وظیفۀ خوداصتح -

 نظر اختمی، عقلی، ستمت و... ارتقا دهیم.

 کند ا  وظیفۀ نیکوکاری جدا شود:ای که راس ویشنهاد می. وظیفه3

کنناد  شرارت؛ بعضی وظایف ما را ملز  می نزدن به دیگران یا عد  وظیفۀ صدمه -

خاودداری  -بردن ا  آن  خاطر میل به ایو کاار یاا لاذت به - دن به دیگران  ا  صدمه

 یفۀ نیکوکاری است.کنیم. شناخت ایو وظیفه، نونتیو گا  برای شناخت وظ

 بندی:چند نکته دربار  ایو تقنیم

( ایو فهرست، میعی و نهایی نینت و میان وظایف هی  اولویتی وجاود نادارد؛ 4

بندی در نگاه نونت وظایفی است که عقاید اختمای ماا  در وام ، ایو فهرست، ط قه

رچناد کنناد. بناابرایو، فهرساتی ا  وظاایف مشاروطل معت ار ماسات؛ هرا منعکس می

 ضرورتاً کامل نینت. 

بینی اینکه چرا فتن عمل وظیفاۀ ماسات، وجاود نادارد؛  ( هی  دلیلی برای ویم0

 ,Darwall)دهد  طور میعی و یقینی در خودز تشویص می هرکس وظیفۀ خود را به

2003, P.60-61). 

( Actual Dutyسپس، راس به تمایز بیو وظایف در نگاه نونت و وظیفۀ وامعی )

ها تضاد و تنامض وجود داشاته باشاد. هماواره  کند که ممکو است میان آن یاشاره م

                             ای متضاااد بااا وظیفااۀ  عنوان وظیفااه ای وامعاای یااا میلااق، بااه امکااان دارد وظیفااه

در نگاه نونت، در مقابل ما ودیدار شود و ما بر اساس آن عمل کنیم؛  یرا وظیفۀ در 

 .کندها الزا  ویدا می شرای  و مومعیت نگاه نونت بر حنب

برای مثال، وظیفۀ در نگاه نونت ما ایو است که به عهد خود وفا کنیم، اماا اگار 

تر، یعنی همان وظیفۀ وامعی یا میلق، مواجه شویم )مانناد در آن واحد با وظیفۀ غالب

ن دیگاران گناه(، اختماً ملز  هنتیم به وظیفۀ خود در نجاات جاا جان افراد بی نجات

دهاد  خود جایم را به وظیفۀ وامعای می عمل کنیم و وظیفۀ در نگاه نونت ما خودبه

 که برختف وظیفۀ در نگاه نونت، میلق است و مشروط به شراییی خاد نینت. 
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                          بناااابرایو، وفاااای باااه عهاااد و ویماااان در نگااااه نونااات، عملااای درسااات و 

            خاطر نجاات جاان دیگاران  وعاده باه ی دیگار، خلفوظیفۀ بادیهی ماسات و ا  ساو

                       طور وامعاای یااا میلااق، عملاای درساات اساات و ایااو تنهااا بااا درنظرگاارفتو همااۀ  بااه

                      شااود؛ یعناای، در ابتاادای اماار باارای مااا باادیهی نیناات،  شاارای  مشااوص و میناار می

  گاردد منزلاۀ وظیفاۀ وامعای یاا میلاق ظااهر می ، بهولی با درنظرگارفتو هماۀ شارای 

(Ross, 2002, P.30). 

 

 اصول اخالق زیستی و وظایف در نگاه نخست

                طور آشاکارا یاا ضامنی در اختق  ینتی، چهاار اصال کلیادی وجاود دارد کاه باه

اساتنتاج ها را در فهرست وظایف در نگاه نونت راس مشااهده یاا ا  آن  توان آنمی

ها س ب خواهد شد تا در بحث ا  اتاناا ی  دلیل ایو مرابت و ش اهت، ذکر آن کرد. به

 اند ا : تری برسیم. ایو اصول کلیدی ع ارتا  دیدگاه راس، به نتایج دمیق

 

 (: Principle of Autonomyاصل خودآیینی ) (1

را باه میال بر اساس مفاد ایو اصل، هرشوص عامل و بالغ حق دارد نحو  درمان خود 

خودز انتواِّ کند. ما )وزشکان( وظیفه داریم به میل و خواست او احترا  بگاذاریم 

مۀ وظایفی اسات کاه فرض ه )ایو اصل ا  اصول  یربنایی اختق است و منلماً ویم

 .شمرد(راس برمی

 

 (: Principle of Beneficenceاصل سود یا منفعت ) (2

کارد کاه عمال ماا سا ب ویشا رد رفااه و  نحوی عمل بر اساس مفاد ایو اصل، باید به

ها جلوگیری کند. ایو اصل مناتلز  انجاا   منفعت دیگران شود و ا  ضرر و  یان آن

ه نونت نیکوکاری و خدمتی برای دیگران است )نزدیک به مضمون وظایف در نگا

 .گری(خوداصتح
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 (: Principle of Non-Maleficenceاصل ضررنرسانِن ) (3

دلیال کاه احتماال  ل، باید ا  ضرر دن به دیگاران )موااطر  بیبر اساس مفاد ایو اص

ضرر دن به دیگاران در آن وجاود داشاته باشاد( اجتنااِّ کنایم. ایاو اصال مناتلز  

ه وظیفاۀ در نگااه خودداری ا  انجا  اعمال شرورانه در مواجهه با دیگران است )شا ی

 .شرارت( نونت عد 

 

 (: Principle of Life Preservationاصل حفظ حیات ) (4

بر اساس مفاد ایو اصل، وظیفۀ اختمای هماۀ ماسات کاه تاا حاد امکاان ا   نادگی 

ها حمایت و حفاظت کنیم. و ن ایو اصل بر اهمیت و توجه باه  نادگی انناان  اننان

است، نه صرفاً بر حف  حیات )ایو اصل، در حقیقت، وظیفۀ میلق و حق وامعی هماۀ 

 .(Moreland, 1992, P.5)هاست(  اننان

شاود کاه فارد در کارایی ایو اصول و وظایف در نگاه نونت،  مانی معلاو  مای

هاا ا  آن  ها دچار تنامض نشود و اگر شاد، بتواناد باا عمال باه یکای ا  آن عمل بدان

دشواری برهد؛ برای مثال، اگار یاک بیماار دیاالیزی عامال و باالغ، خواساتار توماف 

اهد مرد(، اصل خودآیینی باا درمانم شود )که در ایو صورت، در اند   مانی خو

گیاارد؛ در چناایو  اصااول منفعاات، ضررنرساااندن و حفاا  حیااات در تنااامض ماارار می

 مومعیتی به کدا  اصل باید عمل کرد؟ 

دهند که اهمیت اصول میلق، در درجاۀ اهمیات یاا تاأثیر چنیو مواردی نشان می

وظاایف در نگااه ها حیو عمل مرار دارد. ا  همیو رو باود کاه راس، فهرساتی ا   آن

نونت ارائه کرد، با وذیرفتو ایو احتمال که ممکو است با وظایف وامعی در تزاحم 

رفت ا  ایو تزاحم یا تعارض را عمل باه وظیفاۀ  برون یا تعارض مرار بگیرند؛ وی راه

حال تاوان ا  ایاو راهکه می داند( میUltima Facie Dutiesوامعی یا وظیفه نهایی )

 اصول اختق  ینتی بهره گرفت.در منئله تعارض 
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توان دو ویژگی برای اصول میلق اختمی، ال ته با یاک میاد در بر ایو اساس، می

هاا معتقاد باشاد خاواه ن اشاد؛  اند، خواه کنی به آن ها وامعاً صحیح (آن4نظر گرفت: 

شوند، اما بعضای ا  ها در همۀ موارد مشابه، به طریقی اختماً متناسب اطتق می (آن0

ها ممکو است در حیو عمل، نن ت به اصول دیگر، اولویت ویادا کنناد و وظیفاۀ  نآ

 .  (See: Ibid)وامعی فرد باشند 

نکتۀ مهم در ایو باره ایو است که اگر بارای مثاال، وظیفاۀ در نگااه نوناتی کاه 

وظیفۀ میلق است با وظیفۀ وامعی در تقابل مرار گیرد، اگرچه عمل باه وظیفاۀ وامعای 

کند، ولی آن وظیفۀ در نگاه نونت ا  بیو نرفته است و هنو  حضور می اولویت ویدا

                انگاشااتو و رهاااکردن آن متفاااوت اساات. بنااابرایو، رنگاای دارد و ایااو بااا نادیدهکاام

                   هااا تمااایزی ترساایم ال   اساات در اینجااا میااان معافیاات وظااایف و استثناشاادن آن

شود که وظیفه در نگاه نونت و وظایف، وظیفۀ نهایی س ب مییافت کنیم؛ در اولویت

                معاااف شااود و عماال باادان اولویاات کمتااری داشااته باشااد. در استثناشاادن وظااایف،

       گویی(، باه دالیلای باه تعیایتت   مانی که یک وظیفه باید اطتق شود )مثل راسات

ما راس م ًت به ایو ورسم که ا  رود و در آن برهه هی  حضوری نوواهد داشت. امی

کردن  توان فهمید عمل به کدا  وظیفه اولویت دارد، واسخ داده است: لحاا کجا می

گیااری )ال تااه توساا  شااهود عقلاای( هااا در تصاامیم همااۀ شاارای  و درنظرگاارفتو آن

(Darwall, 2003, P.66). 

ها را سانجید بنابرایو، در منائل مربوط به علم وزشکی باید همۀ شرای  و مومعیت

کند، عمل کرد. وزشکی که ا  اداماۀ درماان ای که اولویت ویدا میو آنگاه به وظیفه

کند، باید حتماً همۀ شرای  را بننجد. در ابتادا، باا نگااهی نظر یا آن را من  می صرف

توان تعارض انجا  عمال گذرا به وظایف در نگاه نونت و اصول اختق  ینتی، می

لی با بعضی ا  اصول دریافت: تعارض باا اصاول در نگااه نونات طورک اتانا ی را به

وفاداری )چون وزشک همواره متعهد به درمان بیماران است(، نیکوکاری )چون باید 

هاا و  ماردن آن ینتو دیگران باشایم، ناه باه دن ال ایجاد شرای  بهتر برای به همواره به
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 ینااتو وی(، شااود، نااه بااهمااردن بیمااار ماایرهانیاادن بیمااار ا  درد و رنااج، ساا ب بااه

ایام، بلکاه ا  گری )چون با انجا  اتانا ی وضعیت خود را به ود ن وشیدهخوداصتح

تار ا  ایم(، صدمه نزدن به دیگاران )چاون ایاو وظیفاه مقاد  و الزامایآن فرار کرده

دیدن آناان جلاوگیری   دن به دیگران یا صدمه وظیفۀ نیکوکاری است، باید ا  صدمه

-ض با دو اصل اختق  ینتی ضررنرساندن و حفا  حیاات )چاون بایکنیم( و تعار

 ناد و وجاود برتار ندادن به مقولۀ حیات به اصل اننانیت ضارر مای توجهی و اهمیت

 دهد(.اننان را به سیح حیوان کاهم می

 

 جواز انواع اتانازی بررسی جواز یا عدم

ای مشابه باه  نادگی یزهدر اتانا ی فعال، وزشک یا فرد دیگری با انگیز  ترحم یا انگ

گیری به درخواست بیمار باشد، اصل خودآیینی دهد. اگر ایو تصمیمبیمار خاتمه می

رعایت شده است؛ ما باید به خواست و میل دیگران احترا  بگذاریم، هرچناد تمایال 

دادن به  نادگی بیماار  خود داشته باشند. همچنیو، اگر خاتمه دادن به  ندگی به وایان

معنی  کاه باه -رحم و نیکی به وی در نظر گرفته شود، با اصل سود یا منفعات نوعی ت

نیز سا گار است. برای اینکه مرگ خوِّ باشاد،  -انجا  خدمتی برای دیگران است 

 . (Lacewing, 2004, P.1)کردن باید بدتر ا  مردن باشد   ندگی

جملاه اصاول طور شهودی درخواهند یافت که ایو عمل با اصول دیگار، ا   اما به

نزدن در تعارض صریح مارار دارد. اصال  حف  حیات و ضررنرساندن و وظیفۀ صدمه

ضررنرساندن بر اصل سود یا منفعات مقاد  اسات و اصال حفا  حیاات و توجاه باه 

شود، اصول و وظایف مهام اننانیت بر هر دو. لذا اگرچه اصل خودآیینی رعایت می

ا یکادیگر تأثیرگاذار اسات،  یار واا ها و روابیشاان با دیگری که بر سرنوشت اننان

شوند. وس، چه باید کرد؟ ط ق نظر راس، برای حل ایو تعارض، بایاد باا  گذاشته می

توجه به در  و دریافت شهودی ا  شرای  و مومعیت، به اصالی عمال کارد کاه در 

 . (Ross, 2002, P.30)اولویت مرار دارد 
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از خواهد به  ندگیفرسا میتریو شرای ، بیمارل گرفتار درد و رنج جاندر سوت

وایان بدهند یا به او در انجا  چنایو کااری کماک کنناد. بایاد توجاه کارد کاه حاق 

دلیل بیماری یا به دالیال  توان بهنشدنی است و نمی حیات، دارای ار ز ذاتی و سلب

(. 11، د4630ووشای کارد )ر. : واالمر، دیگر ا  ایو حق و وظیفۀ حف  آن چشم

خواهد کاه باه به اود وضاعیت دیگاران کماک  یکوکاری ا  ما میهمچنیو، وظیفۀ ن

کند که ما در چنیو شراییی در وای حفا  حکم می بردنشان. اختق کنیم، نه به ا بیو

حیات و نیکوکاری باشیم، وگرنه در شرای  عادی، عمل به ایو اصاول و وظاایف ا  

همات است.   منل

گان بیمار باشد، اصال ساود یاا گیری به درخواست خانواده یا بنتاگر ایو تصمیم

ویژه اصال خاودآیینی لحاا  نشاده  منفعت در نظر گرفته شده، ولی اصول دیگر، باه

است. همچنیو، دیگر وظایف نیز نادیده گرفته شده اسات و اگرچاه ایاو تصامیم باه 

وظیفۀ نیکوکاری نزدیک است، بر اساس مفاد وظیفۀ نیکوکاری ما بایاد باه دیگاران 

ماندن کماک کنایم، ناه در حاذف درد و رنجشاان ا  طریاق  المشدن و سا برای سالم

-کشتو آنان. در حقیقت، با انجا  اتانا ی فعال، آخریو َدر نیز به روی بیمار بنته مای

شود؛ چراکه ممکو است تشویص اشت اه بوده باشد یا اینکه امکان یا امکانات به اود 

لیل دیگری(. علم وزشکی وضعیت بیمار و نجات و حف  بقای او ایجاد شود )به هر د

گاه ن اید در آن نظری را به طور میعای ابارا  کارد  ا  جملۀ علو  تجربی است و هی 

(Nilsson, 2005, P.3).  

طور شهودی درخواهند یافت که ایو تصمیم باا وظیفاۀ  در چنیو شراییی، افراد به

ا  گیارد و نزدن و دو اصل ضررنرساندن و حف  حیاات در تعاارض مارار مای صدمه

رسد باید ا  فکر اتاناا ی دانند، به نظر میآنجا که تصمیم وامعی خود شوص را نمی

نزدن بر وظیفۀ نیکوکاری مقاد  اسات و  غیرداوطل انه بیرون بیایند؛  یرا وظیفۀ صدمه

وجاه  هی  کند که باید حیات را واس داشت و اننان ن اید بهاصل حف  حیات بیان می

 .(Ibid, P.2)گیری کند ها تصمیم ادامه یا خاتمۀ حیات آندربار  ار ز ذاتی افراد و 
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طور شااهودی  در اتانااا ی منفعاال، باار اساااس اصااول و وظااایف باااال، وزشااک بااه

ناوذیر  داشتو بیمار عتج نگه فایده و تتز برای  نده تواند درمان بییابد که نمی درمی

ده منا  کناد، اماا باه فایا کناد یاا بیماار را ا  درماان بیرا بنا باه تشاویص خاود رهاا 

برای در  بهتر ایو جوا  و  درخواست خود بیمار، مجا  به انجا  چنیو کاری است.

لللگریناوجوا ، نگاهی موتصر خواهیم داشت به وظایف اختمی عد   1ای که ادموناد و

هایشان اختمی و صاحیح باشاد، معتقد است وزشکان در همه حال برای اینکه تصمیم

 :(Ibid, P.2)ت کنند ها را رعای باید آن

نکردن )هنر وزشکی، هنر شفادادن و با گرداندن ستمت بیمار است، نه باه  ( متل4

( تتز برای به ود وضعیت بیمار )که 0هی  طریقی کشتو یا س ب مرگ وی شدن(؛ 

کردن وی باشد یا برای کاهم درد، نه برای کشاتو او. در  باید برای شفادادن و سالم

دردی باا  ر علمی، امکان شفا وجود ندارد، مشاوره، راهنمایی و همنهایت، ومتی ا  نظ

وعده )وعاده و میثااق ضامنی هار  خلف ( عد 6بیمار و خانواد  او حتماً مؤثر است(؛ 

           وزشک با بیمار خاود، کماک باه درماان اوسات. بناابرایو، وزشاک هرگاز ن ایاد باه

خاود بیماار آر وی مارگ آسیب و ضرررساندن به بیمارز راضی شود، حتای اگار 

( ورهیاز 0نگفاتو؛  ( دروغ0مصالحه یا سا ز دربار  ار ز ذاتی بیمار؛  ( عد 1کند(؛ 

 در انجا  اعمال شرورانه. -هرچند صوری  -دستی  ا  هم

طور که مشاهده شد، وظایف ساده و ابتدایی باال کاه هار وزشاکی ملاز  باه  همان

کنناد. در شاکل داوطل انه را تأیید میجوا  اتانا ی منفعل غیر هاست، عد  رعایت آن

نظرکردن یا تومف درمان را ا   داوطل انه، هرچند تأکید بر آن است که وزشک صرف

تواند او را به ادامۀ سوی بیمار نپذیرد و ا  وی بوواهد به درمان ادامه بدهد، ولی نمی

و تصمیم او خودآیینی بیمار احترا  بگذارد  درمان مج ور کند؛ وزشک ناگزیر باید به

را بپذیرد. در حالت تجویز دارو برای تنکیو درد که ویامد عَرضای آن مارگ بیماار 

                                                 
. E. Pellegrino (1920-2013).1  مریکایی و متوصص اختق  ینتی آوزشک 



 

 

ق/ 
خال

ا
کم

و ی
ل 

چه
 /

ار
به

14
00

 

92 

چنیو است؛ وزشک در اصل، بر اساس وظایف نیکوکاری و عدالت و اصل  است نیز 

تحمل رهایی بوشد و بارای تناکیو  کوشد بیمار را ا  درد غیرمابلسود یا منفعت می

اصل حف  حیات هم نظر دارد؛ چون ایو فعل وی، درد وی خدمتی بکند. او حتی به 

 تحمل برای بیمار است.  درد یا همراه با درد مابلمتوجه  ندگی بی

دربار  اتانا ی فعال و منفعل اج اری، وضعیت مشوص است؛ ایو نوع اتاناا ی باا 

یک ا  اصاول و وظاایف ساا گاری نادارد و باا متال نفاس یکای اسات. تلقایو  هی 

ویژه باا وظاایف  کدا  ا  اصول و وظایف سا گاری نادارد و باه  خودکشی نیز با هی

نزدن به دیگران و اصل حفا  حیاات و ضررنرسااندن و حتای باا  نیکوکاری و صدمه

و تحات شارای   خاورداصل خودآیینی هم سا گاری ندارد؛ چون بیماار فریاب مای

نظار  که در شارای  معماولی، بعیاد باه  ند، در حالی نامناعد دست به خودکشی می

 رسد چنیو کند.می
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 گیری نتیجه

تاریو اصاول و م اانی  ا  میان انواع موتلف اتاناا ی، آنچاه بار اسااس بعضای ا  مهم

هاای تناکینی  اختمی راس، وذیرفتنی است، اتانا ی منفعل داوطل اناه و انجاا  درمان

درباار  اناواع تاوان دیادگاه راس را طور کلای، مای برای توفیف درد بیمار است. به

 موتلف اتانا ی در جدول  یر مشاهده کرد:

 

 نوع اتانازی پذیرش پذیرشعدم

 فعال داوطل انه  ✔

 فعال غیرداوطل انه  ✔

 منفعل داوطل انه ✔ 

 منفعل غیرداوطل انه  ✔

 اج اری  ✔

 تلقیو خودکشی  ✔

 ✔ 
تجااااویز دارو باااارای 

 تنکیو درد

 

                   هااا طاایا  تأثیرگااذارتریو دیاادگاه بااه هرحااال، دیاادگاه اختماای راس، یکاای

 .تاریخ فلنفۀ اختق بوده است

                       لااذا تحلیاال و تفناایر دمیااق دیاادگاه وی دربااار  بناایاری ا  منااائل نوودیااد، 

                      توانااد راهنمااای اختماای خااوبی باارای افااراد و باااالخره، واسااوی اختماای بااهماای

 منائل باشد. 

ویژه ناوع منفعال آن، در میاان وزشاکان و  های فراوانی دربار  اتاناا ی و باه بحث

انادرکاران وزشاکی در کشاور ماا وجاود دارد کاه در ایاو میاان، ورود دیگر دسات
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های اختمی را در ایو حو ه ضروری کرده است. هدف دانان و تحلیل دیدگاهاختق

گرایی، آن هم ا  ناوع شاهودباور را  نشان دهیم اگر وظیفهما در ایو مقاله ایو بود که 

تاوان معیار و محک عمل مرار دهیم، صرفاً برای همان دو نوع اتاناا ی یادشاده، مای

 جوا  اختمی صادر کرد.
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