اتانازی در فقه و حقوق اسالمی با محوریت
آرای امام خمینی
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چکيده :يکي از مهمترين مسائل حقوقي جهان تحت عنوان اتانازي (مرگ آسان) موود
بحث و مناقشه است .اتانازي پايان ا ن بوه زنوی ي دور يه بوه دتواسوت توو

و بوه

ست يگ ري است که با نیت دهايي او از د و دنج طاقت درسا يا يک بیمادي العوج
صودت مي یر  .اتانازي انواعي اد که احکام مترتب برآن با يکیيگر متفاوت است.
مهم ترين عنصر د اتانازيه دضايت مجنيعلیه ميباشی .اصل اولیه اين است که دضوايت
مجنيعلیهه مجوز جرم ادتکابي نميباشی.
د کجم دقها دضايت به قتل د قالب اذن يا امر به قتل تو ه مطرح شیه است که نظورات
مختلفي د اين زمینه وجو اد  .اتانازي که ويژ ي اصلي آن دضايت ميباشیه د هوی
کیام از استثنائات حقوقي قراد نمي یر  .د مود قتل نیو بویين ونوه عمول مويشوو و
بعضي از انواع اتانازي دا مي توان مصویاقي از قتول عمویي انسوته مگور اينکوه مشومو
حکم استثنائي ما ه  862ق.م.ا شو  .د مود ايره شمو اين موا ه اتوتجن نظور وجوو
اد  .مطابق اين ما ه براي اينکه دضايت مجنيعلیه موجب سقوط قصاص يا يوه ور ه
بايی متعاقب عمل جانيه مجنيعلیه اعجم عفو کنی و اال مشومو ايون موا ه نمويشوو  .د
صودت عفو از قصاص از سوي مجنيعلیهه اولیاي م نمويتواننوی مطالهوه يوه کننوی .ا ور
عمل مرتکب مشمو موا ه دووق شوو ه نوامهر ه از بابوت تع يوره مشومو موا ه  618ق.م.ا
تواهی شی.
كليدواژهها :اتانازيه ترحمه مجني علیهه اتانازي دعا ه اتانازي غیر دعا .

 .1استا انشگاه توادزمي و میير روههاي ين و دلسفهه حقوق و علوم سیاسي انشگاه توادزمي (تربیت معلم) .
E-mail: moosavi@ri-khoomeini.com

 .8کادشناس ادشی دقه و مهاني حقوق اسجمي و انیيشههاي امام تمیني از پژوهشکیة امام تمیني و انقجب اسجمي.
تاديخ ادسا 1938/8/16 :

تاديخ پذير 1938/7/89 :
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مقدمه
تحوالت علم پ شکي تأثیر تاصي د انواع دمانها و بههو ي از بیماديها اشته است .بسویادي از
بیماديها ماننی آبلهه دلج اطفا ه آنفلوان ا و سورتک کوه د ذشوته العوج و کشونیه بو نویه بوا
تحوالت اتیر علوم پ شکي قابل دمان شیهانی .میت عمر انسانها طوالني شیهه به هموین لیوله
بیمادي هاي ودان پیري دو به اد ايش است و امروزه د نیوا مور م از مشوکجتي ماننوی آل ايمور و
مانس پیري دنج ميبرنی .بیماديها يي ماننوی يابوته بیموادي قلهوي و سورطان بوه طوود د اينویهاي
اد ايش يادته است که د آن بیماديه طوالني و دنتیجه دمان و د بیماد هم طوالنيتر ميشو .
د سا هاي اتیره مفهوم مرگ و زمان آن تغییر کر ه استه دو هاي مرگ نی متفاوت شیه
سالهاي پیش مرگ موضوعي « دون تانوا ي» بو  .انسانها بعی از میتي مهتج شین به
است .د 
يک بیمادي يا به نها وقوع حا ثهاي ميمر نیه اما امروزه بوا بوهکواد یري انوواع دموان بور دوي
بیماده تج

ميشو تا حیات او طوالنيتور شوو کوه الهتوه تکنولوويي جیيوی و ايون دموانهوا د

سالها به حیات تو ا امه هنی.
بسیادي از مواد مؤثر واقع ميشو و انسانها ميتواننی 
اما د بعضي مواد هم برتي بیمادان از د شیيی و غیرقابل دمان دنج ميبرنی کوه د اينجوا
اين مسأله مطرح ميشو که آيا پ شک ميتوانی دمان آنها دا قطع کر ه و به حیاتشان تاتمه هی.
اين عمل که به اتانازي معرون شیه د بعضي نقاط نیا يک جرم محسوب مويشوو و د نقواطي
يگر يک عمل قانونيه محود بحث اين مقاله بردسي اين موضوع ميباشی.
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معنا شناسی
مفهوم لغوی اتانازیا
اتانازيا وايهاي است يوناني مرکب از « »EUبه معني توب و عالي و « »Thanasiaيعني الهه مورگه
د اساطیر يونان باستان به معني داحت مر ن آمیه است و د کتابهاي لغت چنوین تعريوش شویه
است .1 :مرگ آدام و بي د  .8میرانین تعمیي و مصنوعي بیمادان العج با امراض د ناک که
اين اصطجح براي اولین باد توسو درانسویس بویکنه دیلسوون انگلیسوي د سوا  1681د کتواب
ارغنون نو وضع ر

يی ( لیوزيان .)1 :1921

د درهنگهاي انگلیسي به دادسي «اتانازي» به معناي کشتن لسوزانهه مرگ آسوان و بوي د ه
توشمر ي و توبمیري و کشتن انسان يا جانود از دوي ترحم به تاطر نجات جان از د و غیره
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مقاله

آمیه است (آديانپود کاشاني  .)1739 : 1977بعضوي نیو اتانوازي دا «مورگ شویرين» فتوهانوی .د زبوان
(عهاسي.)1 :1 1929
با کادبر اصطجح اتانازيه اصطجحات يگري نی ابیاع شیهانی« :ادتوتانازي» و «آنتوي يوس
تانازي» که براي اشاده به اجتناب از مرگ د ناک طوالني يا غیرمحترمانه بوه کواد بور ه شویهانوی
(الستیر .)812 :1978

با وجو اينکه اين اصطجح از نظر ديشة لغوي هنوز هم همان معناي مر ن بیون د و دنوج دا
اد ه اما جهت اين اصطجح د حا حاضر تغییر کر ه و واد علم پ شکي شیه و به عنوان يکي از
بحثهاي مهم د اتجق پ شکي مطرح ر يیه است .اين امر باعث شیه که د ادتهاط پ شک و
بیماد تلل ايجا شو و بحثهاي قانوني و اتجقي بسیاد ا

د اين زمینه مطرح ر و مخالفوان

و موادقاني دبادة آن اظهاد نظر نماينی .به هر حا ه اين وايه جهت دماني و پ شکي پییا کر و به
صودت کليه کا د پ شکي واد جريان ناتواسته شی که میاتلة پ شک يا عیم اقیام او د دمان
بیماديهاي سخته باعث تسريع مرگ بیمادان شو  .اين امر باعث شوی کوه اصووال اتانوازي تحوت
عنوان «قتل از دوي ترحم» يا اهیاي مورگ بوه بیموادي کوه اداي د و دنوج زيوا اسوته مطورح
ر ؛ يعني نقش اشتن پ شک د تسريع مرگ بیماده به عهادت دوشنتره اتانازي نام عملي است
تو شووان يووا بووا اتخوواذ تصوومیم د سوولب حمايووت از حیووات ويه هنگووامي کووه تووو
تصمیم

قووا د بووه

یري نهاشی (الیوت و کوئین.)12 :1926


تاریخچه اتانازی
اتانازي با معاني مرگ بیون د و دنجه کشتن لسوزانهه به مر يه توب میريه بیمادکشي طهي و
مرگ آدام و داحت و مرگ سفیی شناتته ميشو .
اينکه د طي تاديخ چه ادعالي شامل اطجق اين لفظ ميشینیه سوابقهاي طووالني و بحوثهواي
بسیاد اد ؛ مثل اتانازي براي ادرا ي با بیماديهواي بسویاد د نواک و غیرقابول دموان و تأيیوی آن
توس سقراط و ادجطون و تجوي ادوهاي ادزانتر براي بیمادان د حا مرگ توس مايکل بوو

( س)

و نی بر اشتن بالش از زير سر بیمادان دو به مرگه براي تسوريع مورگ آنهوا و د و زجور کمتوره

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

که به موجب آنه به ادرا مهتج به مرضهاي سخت کموک مويشوو توا بمیرنوی يوا بوه دتواسوت
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کشتن سربازان بیحا

د جنگه د حالي که امکان معالجه و تسکین د آنها وجو نیاد  .کشتن

نوزا ان ناقصالخلقهه کشیین پاي انسانهاي آويخته از اد براي تسوريع د مورگ و عوذاب کمتور
براي آنها و کشتن سالمنیان د شراي بحرانيه همه نمونههايي از واقعیوت مورگ بو نوی کوه لفوظ
اتانازي به آنها اطجق ميشی.

زمینة تاریخی و طرح قانونی شدن اتانازی
د جوامع قیيم و بیوي از اتانازي نوع دعا استفا ه ميکر نی و بیمادان سخت دا از دوي تورحم و
براي اينکه د و دنج بیشتري نکشنیه تفه ميکر نی و د مواد ي هم آنان دا ميسوزانینی يا زنیه
به ود ميکر نی .د حا حاضر نی اين دو هوا د بوین بعضوي از قهايول ج ايور اقیوانوس آدام و
بخشهايي از آدريقا و آمريکاي جنوبي دايج است .اسکیموهاي جوانه پید و ما د تو دا هنگامي
که سخت پیر شیه باشنی و کادي از ستشان برنیايیه با ست تو ميکشنی؛ کسي که از اين کواد
سرباز زنیه چنان است که ويي وظیفة درزنیي دا انجام نیا ه است.
اپیکوديستها و دواقیونه تو کشوي و اتانوازي دا د شورايطي کوه بیمواد شوراي

د نواک و

ناامییکننیهاي اشته تأيیی ميکر نی و حتي د مواد ي که در به لیل بیمادي و کهولت نحیوش
و ضعیش و از کاد ادتا ه ميشیه اين عمل دا جاي مي انستنی.
د اغلووب تمووینهوواي باسووتاني د اسووپادت و سوواير تمووینهوواي باسووتاني سووواحل میيترانووه د
بینالنهرين و هنیه جامعه دا بر در مقیم مي انستنی و بیين علت براي حفظ منادع جامعه دیا کر ن
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در مجاز بو ه است و هر وقت مصالح کشوده شهر و قهیله ايجاب مويکور ه اسوته تسوريع مورگ
بیماد دا مجاز مي

انستنی (اعتما يان. )111 -112 :1918

د آلمان نازي تعیا  872111نفر انسان بي ناه د مرکو بوه اصوطجح اتانازيوا قربواني شوینی.
کشتاد د کودههاي آ مسوزي نازيها که د ابتیا اساسا از اتانازيا شروع شیه دبادة کساني اجورا
ميشی که تو مي فتنیه زنی یشان بي ادز

است و يا به طود م من يا به شیت بیماد بو هانیه توا

اينکه بعیا ستره عمل وسعت يادوت و شوامل کسوان يگوري شوی کوه از نظور اجتمواعيه درآينوی
ايیئولوييکي يا نژا ي غیر مطلوب بو هانی.
د مصر قیيم تو کشي منع شیه بو و معتقی بو نیه کسي که تو کشي ميکنویه توو

دا

از تیاونی جیا کر ه است .د يونان باستانه ادورا مويتوانسوتنیه از مجلوس سونا بوراي تو کشوي
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مقاله

کمک بخواهنی .اتان ازي د میان بیمواداني کوه اداي بیموادي غیرقابول دموان و د نواک بو نویه
بحثها ي ادجطوني به تیديج تغییرات تکاملي د بحث اتانازي به وجو آمی تا جايي که د کتاب
جمهوریت ادجطون د مود بیماديها ي طوالني که امیی به زنیه مانینشوان نهوو ه اجوازه ا ه شویه
است که اتانازي دعا انجام شو  .د آن زمانه برتي پ شکان به عنوان عامجن سیاسي به بعضوي از
ادرا سم مي ا نی تا از بین برونی که بقراط و پ شکان همفکر او با چنین دويوهاي سوخت مخالفوت
کر نووی تووا جوايي کووه د قوووانین اتجقووي بقووراطه چنووین ددتووادي دا بووراي پ شووکانه غیوور اتجقووي
مي انستنی .ادسطو هر نوع تو کشي دا مر و مي شمر ؛ چه براي بیمادي که د دنج و د شیيی
باشی و چه براي در سالم .دک همفري 1بنیا همجک سوسايتي دا بنیانگوذادي کور کوه هوین
اصلي اين سازمان کمک به ادرا ي بو که ميتواستنی از طريق اتانوازي يوا تو کشوي کمکوي بوه
زنی ي تو پايان هنی.
اکنون د بعضي از کشوودها اتانوازي دعوا ه قوانوني اسوت؛ موثج طهوق قووانین جیيوی د هلنوی
د هاي غیرقابل تحمله داکتودي است که در دا اداي شراي الزم بوراي القواي مورگ مويکنوی
(امام ها ي و يگران )11 : 1926

د سا  1331شراي آن د انجمن سلطنتي پ شکان هلنوی و وزادت ا سوتري موود توادوق
اولین قانوني که به طود تاص و ويژه د تصوص اتانازي تصويب شی «قانون حوق بور مورگ»
منطقه شمالي استرالیا مصوب  1332بو  .بنابراين منطقه شمالي استرالیا اولین کشود (منطقهاي) است
که اتانازي دا به موجب قانون تاص

پذيردت ).(Pakes 2005:21-38

لذا منطقه شمالي استرالیا از حیث قانونگذادي بر هلنی مقیم استه لکن هلنی از حیوث پوذير
توس دويه قضايي بر منطقه شمالي استرالیا مقیم ميباشی.
قانون ج اي  1388شودوي د ما ه 119ه قتل با دضايت در (مجنيعلیه) دا جرم نموي انسوت.
اما اين قانون يک قانون عام و کلي بو که قتلهايي دا که با دضايت مجنيعلیه انجوام موي ردوته
جرم نمي انست .بنابراين شامل پ شک و بیماد نی ميشی؛ اما نميتوان فت يک قانون مختص بوه
ا تانازي بو ه که انجام آن دا تحت شراي تاص و با مقردات ويوژه اجوازه ا ه اسوت .بايوی توجوه

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

واقع شی و د سا  1339اصجحات انجام ر يی.

( س)

1 . Derek Humphry
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اشته آنچه ذکر شیه سیر تاديخي پذير

و قانوني شین قتل ترحم آمی بو و الّا اولین قانون ضی

قتل ترحمآمی د آمريکا د ايالت نیويودک د سا  1282تصويب شی.

انواع اتانازی
اتانازي د نخستین تقسیمبنیي به و نوع دعا و غیر دعا تقسیم ميشو که هور يوک از ايون و
نی به انواع اوطلهانه و غیر اوطلهانه و اجهادي تقسیم مي شو که د ا اموه تعريوش هور کویام از
آنها ادائه تواهی شی.
اتانازی فعال :انجام دعاالنه عملي براي پايان د و دنج از طريق پايان ا ن به زنی ي يوک انسوانه
اغلب «اتانازي دعا » نامییه ميشو (حجت زا ه . )29 :1921د اتانازي دعا ه علت مستقیم و عمیي و
اولیة مرگ بیماده د واقع در ي است که اين عمل دا انجام مي هی .يعني براي دهوا کور ن دور از
د و دنجه باعث کشتن مستقیم و عمیي بیماد ميشو  .د اينجا بیماديه باعث مرگ دور نشویهه
بلکه د واقعه مرگ دا کس يگري ايجا کر ه است.
اتانازی غيرفعال :منظود از اين اتانازيه قطع هر ونه دمان براي بیماد و دراهم کر ن امکان مورگ
وي ميباشی .پ شک به دتواست تو بیماد يا تانوا ه از ا امه دمان بیماد العوج صورن نظور
ميکنی (امام ها ي و يگران .)81 : 1926

اتانازی فعال داوطلبانه :ت ديق عامیانه ادو يا اقیامات يگر است که منجر بوه مورگ بیمواد شوو .
اين عمل بر اساس تقاضاي صريح بیماد و با دضايت کامج آ اهانها

انجام ميشو  .نکتة مهوم د
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اين است که قصی و تمايل پ شک و بیماد هر و د جهت تاتمه ا ن به زنوی ي بیمواد باشوی .د
اتانازي دعا

اوطلهانهه و شرط بسیاد مهم است:

 )1تصمیم تو بیماد؛
 )8د و دنج غیر قابل تحمل و بیون امیی به بههو ي.
اتانازي دعا

اوطلهانه وقتي است که بیماد د شراي

شواد بو ه و موقعیت او همراه بوا د و

دنج شیيی است .د مواد يه بیمادي وي العج است و امییي به دمان وجو نیاد ه ولي اهي

1 . active euthanasia
2 . passive euthanasia
3 . Voluntary euthanasia
4 . nonvoluntary euthanasia
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د و دنج طوالني از ست مي هی .د چنین شرايطي بیماد از پ شک ميتواهی که با اسوتفا ه از

مقاله

امکان دمان وجو اد ؛ لیکن میت ها طو تواهی کشیی و بیماده صهر و توان تو دا د تحمول
ادوي کشنیه او دا د واقع به قتل برسانی .د مود او پ شک با اين کاد توو باعوث تسوريع د
مرگ بیماد مي شو و به اصطجح به او مرگ آدام و توب اهیا مينمايی .عامل اصلي مرگ بیمواد
دا شايی بتوانیم بیمادي او بیانیمه ولي د مود وم د واقع عامل مرگ بیماد مستقیما پ شک است
و از يی اه طردیادان اين عمله پ شکه بیماد دا از د و دنوج طووالني دهوايي ا ه اسوته ولوي
واقعیت امر اين است که او به ست پ شک به قتل دسییه است.
اتانازي دعا

اوطلهانه بسیاد بحث برانگی است .د حا حاضر د جهان مشکلي اساسي وجو

اد و آن انسانهايي به ظاهر سالم هستنی که تصمیم مي یرنی به زنوی ي توو تاتموه هنوی .د
واقع بايی فت :اوطلب تو کشي به ست پ شکنی و به همین لیل به پ شوکان تاصوي مراجعوه
مي کننی تا با ت ديق ادوهاي کشنیه به حیات آنها تاتمه ا ه شو ه از ايون دو د غورب بعضوي از
پ شکان که اين عمل دا انجام مي هنیه به قاتل انسانها لقب يادتهانی .اين ادرا کسواني هسوتنی کوه
د کم ترين زمان به اوطلهان انتحاد با ادوي مخصوصه مرگ بیون د هیيه ميکننی .همانطود
که مشاهیه مي شو ه د اين نوع اتانازيه يگر بحث بیمادي و د و دنج نیست و کشوتن د واقوع
از دوي ترحم نیست؛ بلکه بر اساس دلسفة حیات از يی اه بعضي از مکاتوب اسوت کوه معتقینویه
اتانازی غير فعال داوطلبانه :معموال د مود بیماداني به کاد ردتوه مويشوو کوه شوراي بسویاد
وتیمي ادنی و پ شکان هم مطمئن هستنی که دمان امکانپذير نیست .د اين شراي

دمان دا قطع

ميکننی و بیماد دا از موا غذايي يا ادو محروم ميکننی.
 اتانازی فعال وغير فعال غيرداوطلبانه :اين د موود بیمواداني اسوت کوه توو توانوايي تصومیم
یري نیادنی و دحالت زنی ي نهاتي يا مرگ مغ ي به سر ميبرنی .د اين صوودت يگوران بايوی
دبادة آنها تصمیم بگیرنی .ممکن استه اين طود فته شو که با ت ديق ادو به زنی ي آنها تاتمه
بیهیم که اين اتانازي دعا غیر اوطلهانه اسوت يوا ممکون اسوت يکوي از ايون وروه صوجحیت اد
تصمیم بگیرنی که سرم و مايعات و غذا و ادوي بیماد قطع شو تا بمیور کوه ايون موود ه اتانوازي
غیردعا غیر اوطلهانه نام اد .

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

تو

کشي امري تصوصي مربوط به انسانهاست (زون کیو.)8-9 :1976

( س)
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معموال اتانازي دعا غیر اوطلهانه د مود بیماداني به کواد ردتوه مويشوو کوه شوراي بسویاد
وتیمي ادنی و پ شکان هم مطمئن هستنی که دمانه امکانپذير نیست .پس با ت ديق ادوي تاص
به او مرگ داحتي دا هیيه ميکننی؛ ولي د مود وم معموال ممکن اسوت بیمواد حتوي د حالوت
نهاتيه داقی د و دنج هم باشی و با استفا ه از مراقهتهاي ويژه سا ها به همین حالت بواقي بمانویه
اما دمان وي ممکن نیست؛ لذا تصمیم به قطع مراقهت مي یرنی و بیمواد دا از مووا غوذايي و ادو
محروم مينماينی و د واقع اجازه مي هنی تا بمیر  .اين نووع اتانوازي دا د موواد ي «انفعوالي» هوم
مينامنی.


اتانازی در کشورهای مختلف
کشودهاي مختلش جهانه موضع یري متفاوتي نسهت به مسألة اتانازي ادنیه به عنوان مثا کانون
جنايي کانا ا آن دا د زمرة تو کشي قراد ا ه و داهنموايي يوا کموک بوه يوک دور بوراي آن دا
اقیامي کیفري انسته است .نها انجمن پ شکي سوئیس و کمیته ملي اتجقیات اين کشوده اتانازي
دا د مواد تاص مجاز مي انی .د بلژيک نی اتانازي مجاز شمر ه ميشو  .هلنی اين عمول دا د
صودتي مجاز مي انی که امییي به بههو ي نهاشی و ضمنا تو بیماد اين دتواست دا اشته باشوی.
کشودهاي آمريکا و انگلیس و آلمان هم مخالش اتانازيا هستنی (د.ک :بسامي 116 :1922ه 118؛ الیوت و

کوئین 12 :1926ه .)921

نظر موافقان و مخالفان اتانازی
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

استدالل موافقان مرگ آسان
 .1خودمختاري :تو مختادي يعني حق ادرا براي تصمیم یري دبادة زنی ي تو که د قالوب
احترام به تو مختادي بیماد صودتبنیي ميشو .
 .2اصل ترحم :اصل ترحمه يکي از مهمترين اصو اتجقي مي ويوی موا وظیفوه اديوم کوه هوم
باعث دنج و د بیشتر نشويم و هم دنج و د دا کاهش هیم.
 .3اصالت فايده :از بانیان اين مکتب ميتوان از جان استوادت میل و جرمي (يدموي) بنتوام نوام

1 . John Stuart Mill
2 . Jeremy Bentham
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طردیادان اين نظريه معتقینی :کساني که مر شان حتمي است ولي ميتوان با انجوام اقویامات

مقاله

بر  .بنتام به سا ي مي فت که اتجق عهادت است از ستیابي به حیاکثر مقیاد توشهختي.
پ شکي حیاتشان دا طوالنيتر نمو ه به تاطر مسائل اقتصا ي از ادو يا غذا محروم شونی تا بمیرنیه
چون اين ادرا از نظر اجتماعي سو

منی نیستنی (الستیر .)79-71 :1978

.4مرگ شرافتمندانه«:مرگ توب»ه «مرگ شرادتمنیانه» از جمله عهاداتي هستنی که د بحث
از مرگ آسان زيا شنییه ميشونی .مصلحت مريض که الهته آن هم به اعتقا اين وروه بوا آزا ي
ادا ه و حق مرگ و داحتي بیماد و ناساز اد بو ن ا امه زنی ي با زنی ي شرادتمنیانه همسو است؛
به بیان يگر تجوي مرگ د شراي سخت يعني احترام بوه حوق انتخوابه حوق ذاتوي انسوانه حوق
آسايش مريض و تساوي حیات و مرگ د زمان سخت.
.5باري بر دوش جامعه :اکثر پ شکان آمريکوايي بوراي توجیوه مورگ آسوان بیشوتر مايلنویه
مواد ي دا مجحظه کننی که د آن بیماد نگران اين است که بادي بر و

جامعه باشی.

 .6ارزش ذاتي زندگي :اين دويکر د داع از مرگ آسان چنین مي ويی کوه احتورام بوراي
ادز

ذاتي زنی يه چنانچه به دستي دهمییه شو ه زنی ي دا د نتیجه شوکلي کوه دور صواحب

زنی ي بیان مي هیه ضرودتا معنا اد و ادزشمنی ميکنی و اين قیدت شکل هي به زنوی ي بايوی
شامل قیدت کنتر پايان زنی ي نی باشی.

 .1القاي وظيفه مردن به بيمار :يکي از دوانشناسان شهر آمستر ام مي ويی :من اغلب با بیمواداني
مواجه ميشوم که با پادشادي بستگان بيحوصله و تسته تو به قتول تورحمآمیو دوي مويآودنوی
(عهاسي .)31 :1 1929

 .2درمانهاي تسکيني :به اعتقا برتي از مخالفان مرگ آسانه د دوز اد ماه با پیشردتهاي
دوز اد ون انش پ شکيه براي از بین بر ن د هاي غیرقابل تحمله يگر نیازي بوه مور ن نیسوت.
د واقع ميتوان با استفا ه از دمانهاي تسکیني و آدام بخشهاي مؤثره د بیمادان دا تا حی قابل
توجهي ساکت نمو ؛ پس يگر نیازي به اجراي مرگ آسان نیست.
 .3کيفيت زندگي :مخالفان اعتقا ادنی ادتقاي کیفیت زنی ي د پايان زنی ي بسیاد مهمتر از

( س)

مسأله اتانازي است .نظر آنها اين است که د حقیقت ما به جاي اينکه د دکور کشوتن يوک بیمواد

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

استدالل مخالفان مرگ آسان
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دنجود دو به مرگ باشیمه بايی بکوشیم تا کیفیت زنی ي او دا از لحاظ جسومي و دوحوي ادو ايش
هیم.
 .4درخواست موقت و پايدار :ما همیشه اليل و شواهی کادي و مطمئني نویاديم کوه برايموان
اثهات کنی که دتواست يک بیماد دو به مرگ براي مر نه يک تواست پايویاد و واقعوي اسوت.
مشخص است که دتواست کسي براي مر ن يک تواست همیشگي نیست.
 .5شيب لغزان:استیال

يگري که د مقابل اتجقي بو ن مرگ آسان به کاد ميدو ه استیال

شیب لغ نیه است .اين نظريه معتقی است کوه قوانوني سواتتن قتول تورحمآمیو موا دا د سراشویهي
اتجق قراد تواهی ا تا به طود بيدحمانهاي قتل دا د مود بچههاي ناقص الخلقه يا ب د سواالن
ناتوان و  ...نی تصويب کنیم (بسوامي . )72 :1922امهاي نخست بر اشوته شویه بور دوي يوک شویب
لغ نیه امهاي سنگیالنه بعیي دا د پي اد (مظاهري تهراني . )11 -18 :1926اين نظريه میعي استه
وقتي تصمیمي براي پايان ا ن به زنی ي يک شخص به هر لیلي اتخاذ شیه پس از آن انسوان بور
دوي شیب لغ نیهاي حرکت تواهی کر که تیلي آسان تواهی بو

(حجت زا ه. )33 :1921

 .6عدم اعتماد به پزشکان :اعتراض يگري که بر مرگ آسان واد شویه اسوت و ايون اسوت
که اعما مرگ آسان توس پ شکان موجب مي شو که آنوان د مواجهوه بوا وظوايش توو ه کوه
مهمترين آنها همان حفاظت از سجمت انسانهاسته چاد تعادض شونی .از سووي يگور ايون امور
ممک ن است به صیاقت بین بیماد و پ شک لطمه واد کنی.
 .7قداست زندگي  :يک بحث معمو

د مخالفت اتانازي قیاست حیات ميباشوی و اينگونوه

سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

توجیه ميشو که زنی ي مقیس و من ه ميباشوی .هوی چیو ي حتوي د و دنوج غیرقابول تحمول
نميتوانی ردتن آن دا توجیه کنی .بر اساس اصل قیاست حیاته انسان موجو ي ملکووتي و الهوي
است و صردنظر از هر يی اهي بايی حرمت و کرامت اين موجو بر يیه محفووظ شوو  .قوانوني
شین و دايج شین مرگ آسان اين قیاست دا کمرنگ تواهی کر

(مظاهري تهراني.)71 :1926

اتانازی در فقه
اتانازى اداى درضهاى مختلفي است که احکام تکلیفى و وضعى متفاوتى بر آنها مترتب مىشو .
اين موضوع اقسام مختلفى اد که به طود مختصر به آنها اشاده مىشو و سپس به تک تک آنهوا
پر اتته تواهی شی.

23
قاتل يا همان مقتو است يا غیر مقتو و د صودتى که قاتل و مقتو

و نفر باشنیه مقتو يا قهل از

مقاله

اقسام مسأله:
قتله حیات مستقرّ اد يا نیاد ؛ د صودتى که حیات مستقر اشته باشیه قتل يا با اذن مقتو انجام
ردته است يا بیون اذن او .د هر صودت دوت شخص يا به سهب دعل انجوام ا ن کوادى محقوق
شیه است يا به سهب عیم دعل.
فرض اول :چنانچه قاتل همان مقتو باشی .ر چه به ظاهره عنوان قتل از دوى ترحّم شامل اين
مود نمىشو ؛ زيرا عنوان اقتضا مىکنی که قاتل و مقتو

و نفر باشنی تا عنوان ترحم صیق کنویه

ولى مجک مسأله د اين صودت هم وجو اد  .مثا اين صودت چنین است :مريضى دوى تخت
بیمادستان توابییه و اکسیژن به ستگاه تنفسى او وصل است که ا ور قطوع شوو موىمیور  .چنوین
شخصى از دمان بیمادىا

مأيوس شیه است و مى انی که تواهی مر و براى کوتاه کر ن میت

احتضاد و دهايى از سختى بیمادىه جريان اکسیژن دا از ستگاه تنفسوىا

قطوع موىکنوی .د ايون

صودت بیون شک عنوان انتحاد صیق تواهی کر ؛ ولى آيا صرن زجر کشیین مريض مىتوانوی
مجوّز اقیام او براى تو کشى باشی؟
لیلى بر جاي بو ن اين کاد وجوو نویاد و الاقول د آن شوک اديوم .بنوابراينه عموموات و
اطجقات حرمت قتل نفس شامل اين مود شیه و حرمت آن ثابت مىشو .
مقتو و با دعل ايجابى انجام ردته باشی .د درض مذکود بايی فت که چون مقتو حیات مستقر
اد ه بنابراين با از بین بر ن حیات او قتل صیق مىکنی و چون قتل با قصی و همراه با دعل ايجوابى
(ايجا ى) انجام ردته است از اين دو قتل دا هم مىتوان قطعا به داعل نسهت ا ولى چون قتول بوا
اذن مقتو انجام شیهه لذا جرم بو ن يا جرم نهو ن قتل جاى بحث اد .
براى دوشن شین بحث يک مثا مىزنیم :شخصى از بیمادى العججى دنج مىبور و مور ش
هم ن يک نیست و ا داک و حرکت و نطق اتتیادى نی اد  -يعنى اداى حیوات مسوتقر اسوت-
ولى از شیت دنج از پ شک يا در يگرى مى تواهی که با ت ديق يک ما ه سمى کشنیه سريعا به
حیات وى پايان هی تا از سختى و دنج بیمادى دهايى يابی .آيا دتواست او مىتوانی مجووّز قتول
باشی؟ و آيا دضايت مقتو جرم بو ن اين قتل دا از بوین موىبور ؟ هموان ونوه کوه از توو سوؤا
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فرض دوم :چنانچه قاتل و مقتو

و نفر باشنی و مقتو

اداى حیات مستقر باشی و قتل بوا اذن

( س)
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پییاسته جواب دا بايی از و جهت حکم تکلیفى و حکم وضعى پیگیرى کر  .ابتیا حکوم يوه و
قصاص دا بردسي ميکنیم و بعی به درضهاي بعیي اتانازي تواهیم پر اتت.
حكم دیه و قصاص در اسالم
نظر فقهای امامیه

د دقه غني شیعه اجتها پويا بوراي مواجهوه موؤثر بوا مشوکجت و پیچیوی يهواي جیيوی دور ي و
اجتماعي دسالت و کادبر مهم و وسیعي اد  .د دابطه با موضوع بحث برانگی اتانازي اين سوؤا
مطرح است که آيا دتواست تو بیماد به مرگ (توس پ شک) جرم بوو ن ايون قتول دا از بوین
ميبر ؟
اين سؤا دا از و جهت حکم تکلیفي و وضعي بردسي ميکنیم و براي دوشن شوین موضووع
ابتیا حکم و حق دا توضیح مي هیم:
حکم :حکم د لغت به معنى ستود و امر آمر است و د اصطجح به صودتهاى مختلفى مود
تعريش قراد

ردته است (محقق اما .)826 :8 1116

به هر يک از مقرداتي که شادع مقیس بوراي موضووعات مختلوش وضوع کور ه حکوم وينوی
( رجوي )821 :1 1978حکم اداي تقسیماتي به شرح زير است :الوش .حکوم تکلیفويه وضوعي؛ ب.
اقتضاييه انشاييه دعليه تنجی ي؛  .واقعوي اولويه واقعوي ثوانويه ظواهري؛  .مولووي و ادشوا ي
(واليي.)138-139 :1971

حق :سلطه يا توانايي تاص است که نسهت به چی ي يا کسي اعتهاد شیه و مقتضاي اين سولطه
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آن است که صاحب حق ميتوانی د آن چی يا کس تصردي نمو ه يا بهورهاي بگیور

( رجوي1978

873 :1؛ محقق اما . )821 :8 1116

برتي از ويژ يهايي که براي حق برشمر هانی عهادتنی از:
 .قابلیت اسقاط آن از ناحیه شخص؛
 .8امکان نقل و انتقا آن؛
 .9امکان تعهی علیه آن (امام تمیني .)12 :1 1973
حکم تکليفي :حکم شرعي چنانچه مستقیما به دعل يا ترک دعل مکلفوان تعلوق يابویه حکوم
تکلیفي نام اد ( رجي  )821 :1 1978و به موجب آن مکلفان نسهت به انجام کادي موأموده ممنووع

22
تکلیفىه جواز و عیم جواز نی هست؛ يعنى آيا چنین قتلوى جواي اسوت يوا جواي نیسوت؟ آنچوه از

مقاله

يا مجاز شیه و با انجام يا عویم انجوام آنه مسوتحق سوتايش و نکووهش اتوروي مويشوونی .حکوم
کلمات دقیهان دهمییه مى شو ه اين است که دعل اتانازي چون به حیات يک انسان پايان موى هویه
به هر لیلى که باشی حورام اسوت و مشومو عموموات و اطجقوات حرموت قتول نفوس موىشوو و
مخصّصى براى ترو از آنها (عمومات و اطجقات) وجو نیاد و صورن اذن مقتوو نموىتوانوی
سهب تقییی اطجقات و تخصیص عمومات مذکود شو  .عجوه بر اين کوه قصواص و يوه هور و از
«حق الناس» مىباشنی که مى توان آنها دا اسقاط کر اما حرموته يوک حکوم اسوت و حکوم قابول
اسقاط نیست.
حکم وضعى :حکم شرعي چنانچه مستقیما به دعل يا ترک دعل تعلق نگیر ه بلکه به شيء يا
به شخص تعلق بگیر ه حکم وضعي نامییه ميشو  .منظوود از حکوم وضوعىه حوق قصواص و يوه
است؛ يعنى آيا با اذن مقتو ه قصاص و پر اتت يه از قاتل ساق مىشو يا تیر؟
د پاسخ بايی فت :تو اين مسأله کمتر مطرح شیه استه ولى مسأله مشابهى د منابع دقهوى
وجو اد که از نظر مجک با اين مسأله درقى نیاد ه از ايون دو موىتواننوی د حکوم يوک مسوأله
باشنی.
مسأله مطرح شیه اين است که ا ر کسى به يگرى بگويی« :مرا بکش و الّا تو دا مىکشم» آيوا
تکلیفى يک نظر ادنی و مى وينی :جاي نیست .ا رچه بر اين کاد اکوراه شویه باشوی؛ زيورا اکوراه
حرمت قتل دا از بین نمىبر

(طرابلسى. )167 :8 1116

اما از لحاظ حکم وضعيه يعنى ثهوت حق قصاص يا يه براى اولیاى مقتوو

و نظريوه وجوو

اد :
نظریه اوّل :سقوط حق قصاص و دیه

برتى از دقیهان معتقینی :چون مقتو به قتل تو

اذن ا هه لذا حق قصاص و يه دا بوا ايون اذن

اسقاط نمو ه است و وادث نمىتوانی تواستاد قصاص يا يه شو .
محقق حلى مى ويی :ا ر به کسي فت :مرا بکش و رنه تو ت دا ميکشمه کشتن اوه جاي

( س)

نميشو ؛ زيرا اجازه او حرمت آ م کشي دا برنمي اد ولي ا ر مرتکب قتل شیه قصواص نویاد ؛

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

جاي است او دا بکشی يا تیر؟ و ا ر کشت آيا قصاص مىشو يا تیر؟ ويا دقیهان از نظور حکوم
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زيرا مقتو ه قیدت تشخیص اشت و حق قصاص دا با اجازهاي که ا از بوین بور بنوابراين وادث
اوه تسلطي بر اجراي قصاص نیاد

(محقق حلّى. )122 :1 1112

امام تمیني د مهحث قصاص آود ه انی :ا ر بالغ عاقلى به يگرى بگويی« :مرا بکش و رنه تو
دا مىکشم» براى آن يگري قتل او جاي نیست و حرمت قتل از بین نمىدو

(امام تمیني  1 1181و

 316 :8م .)92
بنابراين اذنه حرمت دا برطرن نمى کنی و ا ر چنین کر ه قصاص واجوب نخواهوی بوو بوراى
اين که مقتو ممی بو ه و حق تويش دا به وسیله اذن ساق نمو ه استه بنوابراين وادثه مسول بور
قصاص يا يه نخواهی بو .
عجمه حلى هم مىدرمايی :ا ر شخصى بوه يگورى بگويوی :مورا بکوش و الّوا توو دا موىکشومه
قصاص و يه ساق مىشو ه ولى ناه اين عمل از بین نمىدو

(عجمه حلّى.)136 :8 1111

همان ونه که د عهادت عجمه آمیه استه ايشان تصوريح نموو ه کوه قصواص و يوه هور و
ساق تواهی شیه اما کجم محقق چنین آشکاد نیسته هر چنی د سقوط هر و اطجق اد ه چون
معناى عیم تسلّ وادثه تسلّ نیاشتن او بر قصاص يا يه است و حذن متعلقه بر عمووم اللوت
مىکنی.
ممکن است از کلمات امام تمینى هم اين نظريه استفا ه شو ه ايشان د تصووص ايون مسوأله
بعی از بیان اين مطلب که ا ر تهیيی کننیه تواست به تهیيی

عمل کنیه تهیيی شونیه مىتوانیه

بلکه واجب است او دا بکشی؛ زيرا داع کر ن واجب است و هی ضمانى هم بر عهویه او نیسوته
مىدرمايی :ا ر به مجر وعیی ا ن اوه او دا بکشی ناهکاد است و آيا قو بر او مويباشوی؟ د آن
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اشکا است؛ ا رچه ادجح عیم آن است چنانکه عیم

يه هم بعیی نیست (اموام تمینوي  1 1181و :8

 316 -317م .)92
الزم به يا آودى است که بحث از ثهوت يا عیم ثهوت يه بعی از احراز عیم ثهوت حق قصاص
است؛ يعنى آيا وادثى که حق قصاص نیاد ه حق مطالهه يه اد يا تیر؟ شهیی ثانى مى ويی :ا ر
به ثهوت قصاص معتقی نهاشیمه د ثهوت يه و نظريه وجو اد ؛ مهتنى بر اينکه آيا بعی از مورگ
مقتو

يه بیون واسطه براى ودثه ثابت موىشوو ه يوا ابتویا د آتورين لحظوه از حیوات مقتوو بوه

تو

منتقل مىشو و سپس به ودثه تعلق مى یر ؟ بنابر نظريه اوّ ه پر اتت يه بر قاتل واجوب

مى شو و اذن مقتو

د قتل نمىتوانی يه دا ساق کنی و بنابر نظريه ومه پر اتوت يوه بور قاتول

22
است که وصیتهاى چنین شخصى د مود يه تنفیوذ موىشوو و بویهىهواى او از آن پر اتوت
مى ر و ا ر مستقیما به ملک ودثه منتقل مىشیه اين ونه تصرّدات جاي نهو

مقاله

واجب نمى ر ؛ چون در مستحقه يعنى مقتو آن دا ساق نموو ه اسوت .مؤيوی نظريوه وم ايون
( ...شوهییثاني 1119

.)23 :12

به هر حا آنچه مهم استه لیلى است که محقق براى سقوط حق قصاص يا يه ذکر کور ه و
آن اين است که مقتو با اذن توو ه حوق قصواص يوا يوه دا اسوقاط کور ه اسوته بنوابراين وادث
نمى توانی آن دا مطالهه کنی .اما عیم سقوط ناه حرمت براى اين است که ناه حکم است نه حقه
و حکم به تجن حق قابل اسقاط نیست.
شهیی ثانى براى سقوط حقه لیل يگرى دا نی اضاده نموو ه اسوت و آن اينکوه وجوو اذن از
طرن مقتو موجب شههه د ثهوت قصاص مىشو و طهق قاعیة «الحیو تیدأ بالشههات» قصاص
هم د مود مذکود ساق مىشو

(شهیی ثاني . )23 :12 1119

ولى فتاد ايشان مهتنى بر اين است که قاعیة مذکود قصاص دا هم شوامل شوو و منحصور بوه
حیو نهاشی که احتما آن وجو اد ؛ چون هین از اين قاعیهه جلوو یرى از ديخوتن توون بوه
ناحق است.
به هر حا شهیی ثانى فته که اين نظريه اشوهر اسوته (شوهیی ثواني  ) 23 :12 1119ولوى تصوريح
هنیى اين نظريه دا دق به شیخ طوسى و محقق حلّى و عجمه حلّى نسهت ا
 )111 :8و عجمه هم د برتى کتابهايش د اين مسأله تر يی نموو

ه است (اصوفهانى 1116

ه اسوت (عجموه حلّوى:2 1181

.)186


نظریه دوم :عدم سقوط حق قصاص یا دیه

برتى يگر از دقیهان براين باودنی که اذن به قتله موجب سقوط حق قصاص نميشو به اين تاطر
که انسان به اتجن جان و حیات تو تسل نیاد تا بتوانی با اذن تو
کنیه آنگونه که اذن به اتجن اموا ه ضمان دا د آنها ساق

به اتجنه ضمان دا ساق

مىکنی (تويى. )16 -17 :8 1188

بنابراينه ا لّه ضمان -قصاص يا يه -شامل اين مود مىشو و هی مخصص يا مقیویى بوراى

( س)

آنها وجو نیاد ه ولى به نظر ميآيیه لیل يگرى وجو اد و آن اينکه اسقاط يک چی درع بور

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

نکر ه است که اين يی اه دا قهو

اد ه د حالى که اشهر بو ن آن معلووم نیسوته چوون داضول
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ثهوت آن است؛ يعنى ابتیا بايی حقى ثابت شو تا اسقاط ور و قهول از قتوله مقتوو هوی حقوى
نیاد تا بتوانی آن دا اسقاط نمايی و حتى طهق نظريه انتقا

يه به مقتو و سپس به ودثهه باز هم اين

حق قهل از قتل ثابت نمى شو و وقتى چی ى ثابت نشیه پس چه چی ى دا مىتوان اسوقاط کور ؟ و
اين مصیاق قاعیه «إسقاط ما لم يجب» مىباشی که دقیهان فتهانی صحیح نیست.
تهري ى همین معنى دا با بیانى يگر درمو هانی:
« قصاصه عوض و بی از نفس نیسته بلکه حق عقوبتى است که شادع براى ولىّ مقتوو قوراد
ا ه است و ساق نمى شو ه مگر به وسیله عفو کسى که بر قصاص واليت اد ه الهته بعی از دعلیت
يادتن حق قصاص» (مرعشى نجفوى .)12 :1112حق قصاص وقتى دعلیت پییا مىکنی که قتل محقّق شیه
باشی اما قهل از وقوع قتله حقى نیست تا آن دا اسقاط نمايی (مقویس اد بیلوى  )937 :19 1119بوه هور
حا از جمله کسانى که ايون نظريوه دا پذيردتوهانوی صواحب جوواهر (نجفوى )29 :18 1111و توويى
(تويى )17 -16 :8 1188مىباشی.
حا که حکم مسألة اکراه دوشن شیه به مسأله مود نظر برمى ر يم؛ فتویم کوه اکوراه هوی
ونه تأثیرى د جرم بو ن قتل و ثهوت قصاص -بنابر قو مشهود -نیاد  .پس بین مکرَه بو ن قاتل
يا مختاد بو ن آن درقى وجو نیاد ه بنابراين چه بگويی« :مرا بکش» و چه بگويی« :مرا بکوش و الّوا
تو دا مىکشم» ه د هر و صودت از نظر مشهود حکم يکى است؛ يعنى هر قوولى دا کوه د مسوأله
اکراه انتخاب کنیمه د صودت عیم اکراه هم تواهی آمی .حتى بیون د نظر وردتن ايون جهوته
لیلى که محقق حلى ذکر نمو هه يعنى مقتو با اذن تو حق قصاص دا ساق کر ه اسوته شوامل
حالت اتتیاد هم مىشو  .تويى مى ويی :مود کوجم محقّوق رچوه اکوراه اسوته ولوى تعلیول او
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شامل صودت اتتیاد هم مىشو

(تويى. )17 -16 :8 1188

بنابراين مى توان د حکم وضعى مسأله مود بحث (اذن مريض به قتل تويش) و نظريه ذکور
کر :
سقوط حق قصاص يا يه و عیم سقوط حق قصاص يا يهه اما از نظر حکم تکلیفى همه دقیهان
بر حرمت آن اتفاق نظر ادنی.
فرض سوم:مقتو
مقتو انجام ردته است.

اداى حیات مستقر است و قتل با دعل ايجابى -ايجا ى -ولى بویون اذن

22
انجام ردته است .اذن نی وجو نیاد تا موجب شهه عمی بو ن قتل و سقوط قصاص باشویه حتوى

مقاله

داين صودت همه عناصر «قتل عمی» محقق شیه است؛ زيرا هم قتل است و هوم از دوى عموی
ا ر مريض د حا مرگ باشیه ولى حیات مستقر اشته باشیه قتل او موجب قصواص يوا يوهه بوه
تاطر اتتجن نوع قتل مىشو (شیخ طوسوى )81 :7 1927و از سوى يگر عنوان «ترحم» نموىتوانوی
به تنهايى مجوّز قتل باشی .بنابراينه عمومات و اطجقات اللت کننیه بر حرمت قتله ثهوت ضمانه
حق قصاص و ماننی اينها براى ولىّ مقتو ه بر عموم و اطجق باقى هستنی.
فرض چهارم :مقتو

اداى حیات مستقر است و قتل براثر عیم دعل انجام ردتوه اسوت؛ موثج

مريضى که اداى حیات مستقر استه شی يیا به ادو نیاز اد که ا ر بوه او ا ه نشوو ه موىمیور ه
ولى شخصى که مى توانی اين کاد دا انجام هیه ماننی پ شک يوا يگورى از آن امتنواع موىکنوی و
بیماد هم مىمیر ه لیل امتناع نی ممکن است ترحم يا غیر آن باشی .د اين صودت حکوم شوخص
ممتنع چیست؟
د ابتیا بايی يی اين مسأله د کیام يک از و عنوان زير اتل مىشوو « :حرموت قتول نفوس
محترم» يا «وجوب انقاذ نفس محترم از هجک».
از نظر عردىه مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قراد موى یور ؛ زيورا ايون شوخص
عمل ازهاق نفس يا قتل انجام نیا هه بلکه مريض دا از مرگ نجوات نویا ه اسوت .بنوابراينه حکوم
بیون شکه نجات نفس محترم از مرگ اجماال واجب دودى است؛ ولى بحثهايى که دباده
آن شیه اينگونه است :آيا نجات در مطلقا واجب است؟ و آيا نجات نیا ن در عجوه بور حرموت
تکلیفىه موجب حکم وضعى يعنى ضمان هم مىشو ؟
دعج نیازى به بحث دباده سؤا اوّ نمى بینیمه رچه آن دا د جاى يگرى مطرح کر هايم و
درضیه ما د جايى است که انقاذ واجب باشی؛ از اين دو بحث دا دق بوه موضووع ضومان محویو
مىکنیم.
آنچه از کلمات برتى دقیهان که متعرض بعضى درضهاى وجوب انقاذ شیهانیه برمىآيیه اين
است که ا ر سهب پییايش عادضهه موجب هجکت اعم از بیمادى يا آتش سوزى يا غرق شین يوا
مجروح شین يا  ...عامل يگرى باشی و کسى که بر نجات ا ن او قیدت اشته از اين کاد امتنواع

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

مسأله دا بايی د چادچوب وجوب انقاذ به ست آود .

( س)
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کنی و د نتیجه آن شخص بمیر ه امتناع کننیه دق مرتکب حرام شیه ولى ضمان کوه قصواص يوا
يه باشیه بر عهیه او نیست.
عجمه حلّى مى ويی :هر کس انسانى دا د حا هجکت بهینی و او دا نجوات نیهویه د حوالى
که بتوانی اين کاد دا انجام هیه ضامن نخواهی بو (عجمه حلّى. )866 :8 1181
صاحب جواهر هم چنی نمونه ذکر ميکنی (نجفى )129 :19 1111نتیجه سخنان ايشوان ايون اسوت
که هر در ى که بتوانی انسانى دا از هجکت نجات هیه ولى اين کاد دا نکنی ناه کر ه استه اموا
به لیل اصل برائت ذمّة او از ضمانه ضامن نیست و از اين قهیل استه نجات نیا ن چیو يوا کسوى
که د حا غرق شین يا سوتتن استه چه انسان باشی يا ما

يگرى رچوه بور آن قویدت اشوته

باشیه بلکه بر همة انجام نیا نها يعنى انجام نیا ن کادهايى که نجات انسان به آنها بسوتگى اد ه
ضمان مترتّب نمى شو ه الهته اين د صودتى است که علت تلش شین چیو يگورى غیور از تورک
دعلى است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجاته دق به من له شرط مرگه تلش مىباشی.
بنابراينه نکته اى که دقیهان دا به قو به عیم ضمان وا اشتهه اين است که علوت اصولى مورگ
همان است که اوّ حا ث شیه استه تواه عامل انسانى باشی يا عامل يگره نه عیم نجات .رچه
اين شخصه ناه ب د ى کر ه ولى عنوان قاتل بر او صیق نمىکنیه بلکه عنوان تادک انقاذ يعنوى
تادک نجاته بر او صیق مىکنی و ضمان بر عنوان اوّ مترتب استه نه بر عنوان وم.
بنابراين ا ر پ شکى بیمادى دا معالجه نکنی و د نتیجه بیماد بمیر ه پ شک ضامن نخواهی بو ؛
يعنى وادث متودّى حق قصاص يا يه نیاد ه رچه پ شک با اين کاد مرتکوب نواه ب د وى شویه
استه چون واجب مهمى دا ترک کر ه است.
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مسأ له يگرى که بايی به آن توجه کر ه اذن يا عیم اذن موريض اسوته بوا توجوه بوه نظور اموام
تمیني پ شک آنچه دا که به معالجه تلش مىنمايیه د صودتى که د علم و عمل قاصر باشی و لو
اينکه مأذون باشی يا شخص قاصرى دا بیون اذن از ولى اوه يا شخص بوالغى دا بویون اذن توو او
معالجه کنیه ا ر چه عالم و

د عمل محکم باشیه ضامن است (امام تمینى  1 1181و  318 :8م .)1

ا ر مريض يا ولى او به پ شکى که د علم و عمل حواذق اسوته اذن بیهوی بعضوى فتوهانوی:
ضامن نیست .ولى اقوى ضمان اوست د مالش و اين د صودتى است که معالجه به مهاشرت تو
پ شک باشی.

22
قتل يا حرمت ترک انقاذ دا برطرن نمىکنی و دق مى توانیه بنابر نظور برتوى ضومان دا بور اد و

مقاله

بنابراين اذن يا عیم اذن مريضه د نتیجه مسألهه اثرى نیاد ؛ چون اذنه حکم تکلیفوى حرموت
چون فتیم د اين درض ضمانى وجو نیاد ؛ بنابراين اذن و عیم اذنه يکى تواهی بو .
نظر فقهای اهل سنت

د بین دقهاي اهل سنته ماننی دقهاي امامیه د مود تأثیر اذن اتتجن نظر وجو اد .
د مذهب حنفيه عقییه بر اين است که ا ر شخصي با اذن يگري او دا بکشی د اين صودت
يه ثابت و قصاص ساق ميشو

(کاساني .)896 :7 1113

د مذهب شادعي يک نظر اين است که قصاص ثابت استه به تواطر اينکوه قتول بوا اذن مهواح
نميشو  .د اينجا د تصوص يه و نظر وجو اد  :يک نظر اين اسوت کوه يوه سواق اسوته
چون مقتو نی آن دا با اذن ساق کر ه است .نظر يگر اين است که يه ساق نمويباشویه چوون
قصاص ساق شیه استه لذا يه بی

الزم ميباشی (دملي بيتا  7و .)812 :2

بعضي از دقهاي اهل سنته ماننی ابن ح م و شربیني هم قصاص و هوم يوه دا سواق موي اننوی
(شربیني بي تا. )817 :

د يک نگاه ميتوان نظر دقهاي اهل سنت دا د ذيل مجحظه نمو :
اقیام به کشتن وي بکنیه سه قو است:
الش .اين عمل تو کشي و انتحاد نهو ه و قاتل بايی يه مقتو دا از مالش بپر از ه هرچنی کوه
قصاص نميشو (مغربي892 :6 1118؛ زيلعلي.)13 :2 1918
ب .اين عمل تو کشي نیسته اما قاتل بايی قصاص شو ؛ زيرا اذن به قتله مجوز قتل نیسوت و
قصاص هم حق ودثه مقتو استه نه تو مقتو

(دادعي بي تا .)811 :1

 .اين عمل تو کشي بو هه قاتل قصاص نميشو ؛ زيورا اذن د قتول اشوته اسوت و يوه نیو
نمويپوور از ه چوورا کووه يووه متعلووق بووه اذن

هنوویه اسووت (بهوووتي827 :9 1336؛ زيلعلووي131 :2 1918؛

مغربي.)881 :6 1118

با توجه به بردسيهاي انجام شیه به نظر ميدسی با توجه به اينکه د مواد ي مشاهیه مويشوو
ادنیه د صودتي که در د آستانه مرگ قراد بگیر ه براي دهايي او از د مويتووان از اتانوازي

( س)

که ادرا مهتج به بیماديهاي دمانناپذير براي دهايي از زنی ي دنوج آود توو ه تقاضواي اتانوازي

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

د موضوع اتانازي د دابطه با در ي که دتواست ميکنی که يگري او دا بکشیه آن در نی

23
پژوهشنامة متين

غیر دعا استفا ه نمو  .اتانازي غیر دعا از نظر عقله شرع و عرن جاي استه لذا ميتوان بوا قطوع
هر ونه دمان براي بیمواد و دوراهم کور ن امکوان مورگه بوه بیموادي وي پايوان بخشویی .پ شوک
ميتوانی به دتواست تو بیماد از ا امه دمان صرن نظر کنی .پ شک به لیل اصل برائت و اذن
بیماد ضامن نميباشی.
طهق قاعیه «کل ما حکم به العقل حکوم بوه شورع» د دابطوه بوا موضووع اتانوازي عقول حکوم
ميکنی که بتوان بیمادي دا که از د طاقت درسا دنج مويبور ه بوا اتانوازي غیور دعوا ه يعنوي قطوع
دمانه دهايي بخشیی .شرع نی اين موضوع دا تأيیی ميکنی که با تو ادي از میاواه بیماد العج
از د و دنج طاقت درسا تجصي يابی.

اتانازی در حقوق اسالمی

قلمرو قانونه قلمرو بايیها و نهايی هاسته يا به عهادتي قلمرو کنتر حکومتي ددتاد است .بايی توجه
اشت که پیشردت دوز اد ون علوم و ظهود پیيیه هاي نوو د زنوی ي بوه ايجوا مفواهیم و اصوو
جیيی ميانجامی و موجب بروز تغییر د نظامهاي مرته با آنها از جمله نظام حقوقي مي ر .
پییايش بیوتکنولويي و امکان انجام بسویادي از اقویامات جیيوی و ضورودت کنتور اقویامات
مذکود با هین حفظ حقوق و ال ام تکالیش ادرا ه اين نظام حقوقي دا اهمیت بخشییه است .مسأله
اتانازي يکي از اين علوم جیيی است که بايی د قلمورو حقووقه موود بردسوي قوراد یور  .بحوث
اتانازي به صراحت د قوانین اسجمي ذکر نشیه استه بنابراين مواد مشابه آن دا بردسي ميکنیم.
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بررسی اتانازی از منظر حقوقی مبانی قتل ترحمآمیز وحقوق کیفری

قتله يکي از جراي مي است که از آغاز تلقت بشر با او همراه بو ه و همواده د طو تاديخه يکوي
از ب دگترين جرايم محسوب شیه که با اهیان مختلفي از قهیل انتقامجوييه انگیو ه سیاسوي و ...
صودت مي ردته است.
ا ر قتل عمی دا کشتن عمیي يک انسان بیون مجوز قانوني بیانیمه متوجه ميشوويم کوه قتول
ترحم آمی ه تمام عناصر موجو براي يک قتل عمیي دا اداست.
براساس قوانین ج ايي کشودمان اين مسأله دا بايی د و حالت بردسي کنیم:

23
ميشو  .د چنین حالتي مسأ له قتل يک انسان مطرح است و مسلما انگی ه تیرتواهانه نی نميتوانی

مقاله

 .1مود ي که انجام اتانازي بیون دضايت بیماد و تنها بر اساس صجحیيی کا د پ شوکي انجوام
باعث تهرئه ايشان شو  .چنین عملي از مصا يق بادز قتل عمی است که قانونه مجوازات قصواص دا
براي آن د نظر ردته است.
.8مود ي که انجام اتانازي با دضايت بیماد و تانوا ه وي صودت ردته باشوی و بیمواد قهول از
دوت حق قصاص و اتذ يه از طرن اولیاي تو دا ساق کر ه باشیه د اين مود بوراي دسویین
به پاسخ ميتوان از و ما ه قانون مجازات اسجمي استفا ه کر .
مطابق ما ه « :862چنانچه مجنيعلیه قهل از مرگه جاني دا از قصواص نفوس عفوو نمايویه حوق
قصاص ساق ميشو و اولیاي م نميتواننی پس از مرگ او مطالهه قصاص نماينی».
مطابق ما ه  « :618هر کس مرتکب قتل عمی شو و شاکي نیاشته باشی يا شاکي اشته ولوي از
قصاص ذشت کر ه باشی و يا به هر علت قصاص نشو د صودتي که اقیام وي موجوب اتوج
د نظم و صیانت و امنیت جامعه يا بیم تجري مرتکوب يوا يگوران ور ه ا واه مرتکوب دا بوه
حهس از سه تا ه سا محکوم ميکنی».
د مجموع ميتوان فت :وجو دضايت بیماد به قتل توويش و انگیو ه تورحم آمیو از عللوي
هستنی که د اين دونی تیل ميباشنی .هر يک از اين و موضوع د حقوق کیفري تحت عنواوين
.1تأثیر دضايت مجنيعلیهه د ماهیت جرم و مسئولیت کیفري؛
.8تأ ثیر انگی ه نیک يا شرادتمنیانه د ماهیت جرم و مسئولیت کیفري.
د ذيل به تشريح هر يک از مهاحث دوق الذکر ميپر ازيم:

نقش رضایت مجنیعلیه و انگیزه در حقوق کیفری

دضايت مجنيعلیه به معناي «تمايل قلهي و موادقت مجنيعلیه به اينکه تعرضي برتجن قانون علیوه
حقوق و آزا يهاي او انجام یر ».
سؤا اين است که آيا دضايت مجنيعلیه اين قیدت دا اد که اعما نامشروع دا مشروع کنی
و باعث زوا وصش کیفري عمل و سقوط مجازات ر و يوا اينکوه آيوا دضوايت بیمواد بوه قتول

( س)

تويشه اين حق دا براي پ شک ايجا ميکنی که اقیام به سلب حیات او نمايی.

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

تاص و مستقلي بردسي ميشونی .اين عناوين عهادتنی از:

22
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د حقوق کیفري اين اصل پذيردتوه شویه کوه دضوايت مجنويعلیوهه توأثیري د ماهیوت عمول
مجرمانه و مسئولیت کیفري نیاد  .اين اصل به تعابیر مختلش د تألیفات حقوقیانان تادجي ايراني
و اسجمي بیان شیه است .به عنووان مثوا ه برتوي از حقوقویانان ادوپوايي د ايون تصووص چنوین
مينويسنی :چون هین قانون ج ايي به هوی وجوه حفوظ منوادع تصوصوي نیسوت يوا الاقول منوادع
تصوصي دا از طريق نظم اجتماعي حمايت ميکننیه دضايت قرباني جرم مانع مشووب شوین نظوم
اجتماعي نیست؛ پس نمي توانی مانع مجازات شو  .عليدغم دضايت قرباني جرم عمل مخالش نظم
اجتماعي باقي ميمانی؛ جرم تحقق مييابی و بايی مجازات شو (استفاني.)28 :1 1977
د نظام حقوقي ايران اصل دوق الذکر پذيردته شیه و د توجیه آن چنین فتهانی :از آنجوا کوه
جرم عملي مخالش نظم اجتماعي است و هین از تأسیس مجوازات بویش از هرچیو حفوظ نظوم و
داع از منادع عمومي جامعه مي باشی؛ بنابراين چون متضرد اصلي از وقوع جرم جامعه اسوت و حوق
مجازات از حقوق عمومي استه دضايت مجنيعلیه دادع تقصیر مرتکب نیسوت و نمويتووان آن دا
به لیل اباحهه مانع از اجراي مجازات به شماد آود

(اد بیلي.)122 :1 1921

د حقوق کیفري اسجم نی قاعیه عمومي اين است که دضايت مجنيعلیه به جرم و اذن وي به
انجام آنه جرم دا مهاح نميکنی و اثري بر مسئولیت کیفري نیاد

(عو ه. )111 :1 1979

به طود تجصهه توجیه اصل مذکود بر اين پايه استواد اسوت .چوون قوانون مجوازات از قووانین
است و براي نفع جامعه مقرد ر يیه استه قرباني جرم با ادا ه تو نمي توانی اجراي آن دا منحل
کنی.
نتیجه آنکه دضايت مجنيعلیهه مجوزي براي ادتکاب جرم نیست و نمويتوانوی قووانین حقووق
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کیفري دا نقض نمايی .بنابراين با توجه به اصول موذکود هور قوانون قتول تورحم آمیو کوه تصوويب
مي شو ه ناقض يکوي از اصوو بنیوا ين حقووق کیفوري تواهوی بوو ه چورا کوه بوه دضوايت بیمواد
(مجنيعلیه) اعتهاد ميبخشی و آن دا جوازي براي ادتکاب قتل مي انی.
ذکر اين نکته د اينجا الزم است که اصل عیم تأثیر دضايت مجنويعلیوه د ماهیوت جورمه د
برتي مواد ه استنثاسته به طودي که اه دضايت موجب حذن جرم و عیم مجازات موي ور .
اين استثنا محیو به و حالت است:
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محیو به ج ايي است که عیم دضايت براي تحقق جرم الزم استه مثل سرقت که اصوج د ايون

مقاله

 .1زماني که دضايته يکي از ادکان و عناصر تشکیل هنیه جرم دا زائل ميکنی که اين مود ه
جرائمه وجو دضايت مانع تحقق جرم ميشو و مود ي براي توجیه عمل مجرمانه باقي نميمانی.
 .8د حالت ومه اه دضايته بیون آنکوه يکوي از عناصور جورم دا از بوین بهور ه باعوث ددوع
مسئولیت کیفري ميشو و اينجاست که دضايت مجنيعلیه به عنوان يک عامل موجه جرم مطورح
ميشو .
د اين صودته دضايته يک عامل توجیه کننویه «شورط مشوروعیت عمول» بور مهنواي اجوازه
قانونگذاد است که د مقردات کیفري کشود ما (ماننی اکثر کشودها) نسهت به میاتله پ شوک د
اعما جراحي و طهي و حوا ث ناشي از عملیات ودزشي صا

د شیه است (بسامي .)11 :1922


انگیزه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری

انگی ه د اين ددتاده بسیاد حائ اهمیت است .اتانازي دا ميتوان نوعي قتل عمیه قلمیا نموو ؛ اموا
آنچه که د اين مهحث سؤ ا برانگی استه اين که د قتل عمی قصوی مجرمانوه و انگیو ه عویواني
وجو اد ه اما د قتل ترحم آمی اين عمل به تاطر ترحم بر بیماد صوودت ردتوه و بوراي نجوات
بیماد از د و دنج و تسريع مرگ او ميباشی .د اتانازي که با انگی ه تورحم و لسووزي بوه بیمواد
که د معني عام آن عمی د ادتکاب جرم ميباشی (کاتوزيان  )121 :1972و انگی ه شامل نفع يا ذوقوي
که مرتکب دا به ادتکاب جرم ميکشانیه د مود هر جرمي ممکن استه متغیر و متفاوت باشی.
قصی مجرمانه د هر جرمي مفهومي واحی و ثابت ميباشی .موثج قصوی قتول د کلیوه قتولهواي
عمیي سلب حیات است .اصوال انگی ه د تحقق جرم توأثیر نویاد ولوي وجوو آن د هور جرموي
متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن استه دقو موجوب تشویيی يوا تخفیوش مجوازات ور .
بنابراينه هرچنی که از يی اه حقوق اسجمي و قوانین موضوعه تشخیص انگی ة مجرمانوه قاتول د
ماهیت عمیي بو ن قتله تأثیري نیاد ه اما از نظر حقوق اولیاي م د انتخاب مجازات (قصاص يا
عفو) و همچنین تعیین می ان مجازات تع يري توس

ا

اه قابل بردسي ميباشی (سوپهونی .)78 :1922

بنابراين د حقوق کیفري ايران ماننی حقوق کیفري اکثر کشودها انگیو ه ج يوي از سواتتاد عنصور

( س)

معنوي جرم نیست و نی قانونگذاد کیفري کشود ما که همواده بر اين تفکیک ودوا اد بوو ه انگیو ه

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

انجام ردته استه ابتیا بايی به تهیین مفهوم سوء نیت قصی مجرمانه پر اتت .مفهوم سوء نیت قصی
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ادتکاب جرم دا علياالصو

د ماهیت جرم بيتأثیر انسته است .الهتوه بوه موجوب موا ه  88قوانون

مجازات اسجمي (انگی ه شرادتمنیانه د مجازاتهاي تع يري و باز ادنویه مويتوانوی بنوا بوه اتتیواد
قاضي از علل تخفیش مجازات باشی) چنانکه مجحظه مويشوو ه د ايون موا ه نیو اتتیواد تخفیوش
مجازات دق تاص مجازات هاي تع يري و باز ادنیه است و شامل مجازاتهايي مثل قصاص کوه
از حقوق الناس بو ه نمي شو و اصوال با توجه به اينکه مجازات قتل د قانون ما قصواص مويباشوی
که داقی حیاقل و حیاکثر استه بحث از تخفیش مجازات اصوال دتصووص آن معنوا نموييابوی؛
بنابراين د حقوق کیفري ايران قاتلي که با انگی ه ترحم مرتکب قتل ميشو ه همان قید مسوئو و
مستوجب مجازات است که شخص با بیترين انگی هها مرتکب قتول شوو ؛ زيورا او عنصور معنووي
الزم براي قتل عمی دا که همان قصی کشتن است

ادا ميباشی (سپهونی . )118 :1922

عنصر مادی
ترک فعل

مطابق ما ه  816ق.م.ا مصوب  1971که دکن قانوني قتل عمی ميباشی .د هر سه بنی به انجام ا ن
کاد از سوي قاتل اشاده ميکنی و اصج اشاده اي به ترک دعول نکور ه اسوته لوذا هموان طوود کوه
مجحظه ميکنیمه قانون د اين زمینه ساکت ميباشی.
سپهونی با اين استیال که هر تصمیمي که قاضي اتخاذ ميکنیه بايی منطهق بر قانون باشی و د
دأي تو نی آن دا بیان کنیه د حالي که بوا مراجعوه بوه قوانون مجوازات اسوجمي و سواير قووانین
مرته ه هی مستنی قانوني داجع به اينکه سلب حیات از انساني قتل عمویي محسووب شوو ه بویون
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اينکه مرتکبه عمل مثهت ما ي انجام هی وجو نیاد

(سپهونی . )93 :1922

اما د عین حا برتي از حقوقیانان معتقینی :قتل و صیمات جسماني منحصر به دعل نميباشی
و د تأيیی نظر تو اينگونه استیال مي کننی که اوال نیازي نیست که قانونگذاد همه مصا يق قتول
دا به صراحت مشخص کنیه ثانیا قانونگذاد د ما ه  816صردا د مقام بیان دکن دواني قتل عمیي
مي باشی و نه اينکه قصی تهیین عنصر ما ي قتل دا اشته باشی و به عوجوه اينکوه وقتوي از وايههوايي
مثل دعل يا انجام ا ن کاد استفا ه کر هه معني عردي آن مینظر بو ه است که شامل ترک دعل نی
ميشو

(میرمحمی صا قي. )96-97 :1927

22
ادتکاب دعل ماننی جرم و تفه کر ن و نظاير آنها تحقق مييابیه ممکن است د اثر ترک دعل هوم
محقق شو  .مثج ا ر ما دي تعهی شیر ا ن بچه ا

مقاله

ا اده حقوقي قوه قضائیه طي يک نظريه مشودتي اظهاد اشته است (همان ونه که قتول د اثور
دا کر ه استه به قصی کشتن طفلش به او شیر

نیهی تا بمیر قاتل محسوب ميشو .
.1نظريه مشودتي شماده 7/1132مودخ  1972/8/17ا اده حقوقي قوه قضائیه
همان طود که از اين نظريه مشودتي قابل بر اشت است ترک دعل صرنه مینظر نهوو ه اسوته
بلکه شخص تعهی به اين کاد اشته است و از انجام آن تو ادي ميکنی.
ترک دعل صرن دا به نظر مي توان مشمو ما ه واحیه قانون مجازات تو ادي از کموک بوه
مصیومین و ددع مخاطرات جاني مصوب تر ا ماه  1921قراد ا .
تنها مقرده اي که د مود ترک دعل وجوو اد ه هموین قوانون موي باشوی کوه قهول از انقوجب
تصويب شیه است و با توجه به اينکه آيیننامه آن بعی از انقجب به تصويب دسییه اينگونه بر اشت
مي شو که قانونگذاده همچنان نظر به اجراي آن اد  .همانطود که از اين قانون استنهاط مويشوو ه
پ شکي که از ا امه دمان بیماد تو ادي ميکنیه با توجه به اينکه مرتکب ترک دعل شیه اسوت
و هی نص قانوني د مود محکومیت تادک دعل به قتل عمیي وجو نیاد و يا به عهادتي چوون
قتل دا به او مستنی نمي اننیه به نظر صردا بتوان او دا مشمو اين قانون انست و با توجوه بوه اينکوه
اقیام کنی و حا ا ر از اين کاد سر باز زنیه ولو آنکه انگی ه ترحمآمی ي نسهت به مرتکب اشوته
باشیه مشمو بنی وم قانون دوق مي شو ه اموا بوه لحواظ انگیو ه شورادتمنیانهاي کوه اشوته اسوته
ميتوان او دا مشمو تخفیش مقرد د بنی  9ما ه  88انست.
دواقع ميتوان فت :ترک دعلي که د اين موواد از سووي پ شوک سورميزنویه يوک جورم
تاص تلقي مي شو ه ولي قانونگذاد تکلیش اينکه آيا قتله منتسب به تادک دعل ميباشی يا تیور دا
مشخص نکر ه است و صردا يک نظريه مشودتي د اين زمینه وجو اد و آن هم مسوتنی قوانوني
براي ا عاي تو نیاد  .نتیجه حاصل از ترک دعلي که شخص متعهی بو ه است دا به توادک دعول
منتسب مي انی.
عجوه بر قانون تو ادي از کمک به مصیومین موا ي از قانون ب ه هواي مربووط بوه داه آهون

( س)

مصوب  1981نی جرم تاص تورک دعول دا د نظور ردتوهانوی و همگوي حواکي از آن اسوت کوه

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

پ شک برحسب وظیفهاي که اد انتظادي که از او ميدو ه اين است که صوردا د جهوت دموان

22
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قانونگذاد با د نظر ردتن يک مجازات تاص د اين زمینه صردا تواسته به آنچوه کوه دقهوا بیوان
کر ه انیه مهني بر اينکه انقاذ حرام استه پاسخ هی و براي آن تع ير د نظر ردته است .تمام ايون
مطالب مربوط به ترک دعل صرن بو .

سبب مرگ درگیر شدن با ترک فعل مؤخر

اهي شخصي ممکن است اقیام به کادي کنی که د نتیجه ترک دعول بعویي او نتیجوهاي محقوق
شو  .د واقع ميتوان فت :ترک دعل صرن د اينجوا مطورح نمويباشویه بلکوه ايون تورک دعول
مسهوق به تصودي مي باشی که از قهل وجو اشته است .بیماداني که دق از طريق يک لوله تغذيه
ميکننیه د حالي که هوشیاد ميباشنی و از امود پیرامون تو مطلع هستنیه ا ور تقاضوا کننوی کوه
براي میتي هی شخصي واد اتاق آنها نشو ه د نتیجه آنها به علوت ضوعش ناشوي از عویم تغذيوه
بمیرنیه اقیامي که از سوي پ شک صودت ردته با ترک دعل بعیي او موجب مرگ بیمواد شویه
است.


نتيجهگيري
اتانازي از پیچییهترين موضوعات مهتجبه جامعه امروزي است و از نظر دقهي و حقوقي مود توجه
ميباشیه به همین لیل شاهی يی اههاي متفاوت پیرامون اتانازي هستیم.
مهمترين مخالفان اتانازي مذههیون ميباشنی .مطابق يی اه هاي مذههيه حیات باالترين لطفوي
است که از سوي تیاونی به بنی ان عنايت شیه است و هی کس نميتوانی آن دا از يگري سلب
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نمايی.
د نظر اسجم دنج و د ي که د زنی ي انسانها پیش ميآيیه بخشي از آزمون تیاونی است
و مؤمنان به صهر د مقابل آنها بشادت ا ه شیهانی.
اتانازي کوه ويژ وي اصولي آن دضوايت مويباشویه د هوی کویام از اسوتثنائات حقووقي قوراد
نمي یر ه د نتیجه دضايت به قتله مجوز عمل ادتکابي نیست.
د کجم دقها دضايت به قتله د قالب اذن مريض به قتل تو مطورح شویه اسوت کوه نظورات
مختلفي د اين زمینه وجو اد ؛ د حکم وضعي مسأله مود بحثه و نظريه مطرح شویه اسوت:

22
تمام دقها به آن اتفاقنظر ادنی اين است که اذن مريضه عمل کشتن دا مهاح نميکنی.

مقاله

سقوط حق قصاص يا يه و عیم سقوط حق قصاص يا يه؛ اما از نظر حکم تکلیفوي عقیویهاي کوه
مهمترين عنصر د اتانازيه دضوايت مجنويعلیوه اسوت .اصول اولیوه ايون اسوت کوه دضوايت
مجنيعلیهه مجوز جرم ادتکابي نميباشی .د مود قتل نی بیين ونوه عمول مويشوو و بعضوي از
انواع اتانازي دا مي توان مصیاقي از قتل عمیي انسته مگر اينکه مشمو حکم استثنائي ما ه 862
ق.م.ا شو  .د مود ايره شمو اين ما ه اتتجن نظر وجوو اد  .مطوابق ايون موا ه بوراي اينکوه
دضايت مجنيعلیه موجب سقوط قصاص يا يه ر ه بايی متعاقب عمل جانيه مجنويعلیوه اعوجم
عفو کنی و الّا مشمو اين ما ه نميشو  .د صودت عفو از قصاص از سوي مجنيعلیهه اولیواي م
نميتواننی مطالهه يه کننی .ا ر عمل مرتکب مشمو ما ه دوق شو ه نامهر ه از بابت تع ير مشمو
ما ه  618ق.م.ا تواهی شی.
د يک نگاه ميتوان احکام مترتب بر انواع مختلش اتانازي دا د ذيل مجحظه نمو :
د اتانازي اجهادي که پ شک برتجن نظر بیماده اقیام بوه سولب حیوات او مويکنویه نوامهر ه
مرتکب قتل عمیي شیه است و اقیام او مشمو ما ه  816ق.م .ا ميشو .
د اتانازي غیر اوطلهانهه اهي اوقات اساسا اتوذ دضوايت از بیمواد منتفوي مويباشوی (بیموادان
مرگ مغ ي)ه د مواد ي نی دضايت بیماد اثري نیاد (کو کان و معلووالن ذهنوي) حوا ا ور د
قهیل بیمادان دا د حکم مر اني مي اننی که باز شت آنها به حیات قطعي محا استه لذا اقویام
پ شک به اتانازي صردا جنايت بر مر ه تلقي نميشو ه به تاطر اينکه بیمادان مورگ مغو ي حیوات
مستقر نیادنی.
د مود کو کان و معلوالن ذهني با توجه به اينکه بیماد اهلیت دضايت ا ن دا نیاد ه لوذا بور
آن اثري مترتب نیسوت و مرتکوب د موود کوو ک بوه قصواص مطوابق موا ه  889ق.م.ا محکووم
ميشو ه اما د مود معلو ذهني مطابق ما ه  888ق.م 1.به يه و تع ير محکوم ميشو .
د اتانازي دعا

اوطلهانهه مرتکب تحت عنوان قتل عمی مسوئو عمول ادتکوابي تواهوی بوو ه

مگر اينکه مشمو ما ه 862ق.م.ا شو .

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

اين مواد بیمادان نوع او موضوع اتانازي قراد بگیرنیه با توجه به عرن تواص پ شوکي کوه ايون

( س)
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د اتانازي غیردعا

اوطلهانهه ا ر به صودت ترک دعل صورن باشویه مرتکوب مشومو موا ه

واحیه قانون تو ادي از کمک به مصیومین مصوب  1921تواهوی شوی .د تورک دعول موؤتره
مرتکب از بابت قتل عمی مسئو عمل ادتکابي تواهی بو .
د اتانازي غیردعا غیر اوطلهانهه ترک دعل صرن د موود بیموادان مورگ مغو ي مسوئولیتي
متو جه مرتکب نخواهی بو ه اما د مود کو کان و معلوالن ذهني مشمو ما ه واحیه دوق تواهی
بو  .ترک دعل مؤتر د مود بیمادان مرگ مغ يه مرتکب مشمو

يه جنايوت بور مور ه تواهوی

بو  .د مود کو کان د اين درضه مرتکب از بابت قتل عمی و د مود معلووالن ذهنوي از بابوت
يه مسئو تواهی بو .
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حوزه علمیه قمه چاپ او .



عهاسيه محمو  )1929( .قتل ترحم آميز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)ه تهران :انتشادات حقوقيه چاپ
چهادم.



عجمه حلّىه حسن بن يوسش1111( .ق) إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمانه قم :دتر انتشادات اسجمى
وابسته به جامعه میدسین حوزه علمیه قمه چاپ او .



ووووووووووووووووو 1181( .ق) تحریر االحکام الشرعية علی مذهب االماميهه (ط  -الحیيثة)ه قم :مؤسسه امام
صا ق علیه السجمه چاپ او .



عو هه عهیالقا د )1979( .التشریع الجنایی اسالمی ه ترجمه نعمت اهلل الفت و سیی مهیي متصودي و ناصر
قربان نیاه بازنگري و تحقیق و تطهیق عهاس شیريه تهران :نشر می انه چاپ او .

( س)



کاسانيه عجءالیين ابي بکر بن مسعو 1113( .ق) بدایع الصنایع فی ترتيب الشرایعه قاهره :مطبعة الجمالیه.

اتانازي در فقه و حقوق اسالمي با محوريت آراي امام خميني

شیخ طوسيه محمی بن حسن1927( .ق) المبسوط فی فقه اإلماميهه تهران :المكتبة المرتضوية إلحیاء اآلثاد
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پژوهشنامة متين

کاتوزيانه ناصر )1972( .مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانه تهران :شرکت سهامي انتشاده
چاپ بیست و چهادم.



رجيه ابوالقاسم )1978( .مقاالت حقوقیه تهران :انتشادات انشگاه تهرانه چاپ وم.



ر وديه اي .پنس )1978( .موارد كالسيك در اخالق پزشکیه ترجمه پژمان حهیهيه تهران :مرک
مطالعات و تحقیقات اتجق پ شکي وزادت بهیاشت.




لیوزيانه اير ( .پايی و زمستان « )1921مرگ تو تواسته»ه مجله اندیشههای حقوقیه شماده .3
محقق حلّىه جعفر بن حسن1112( .ق) شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرامه قم :مؤسسه اسماعیلیانه
چاپ وم.



محقق اما ه سیی مصطفى1116( .ق) قواعد فقهه تهران :مرک نشر علوم اسجمىه چاپ واز هم.



مرعشى نجفىه سیی شهاب الیين1112( .ق) القصاص على ضوء القرآن و السنةه قم :انتشادات کتابخانه آيت
اهلل مرعشى نجفى قیس سرهه چاپ او .



مظاهري تهرانيه مسعو  )1926( .حق مرگ در حقوق كيفریه تهران :نشر هستي نما.



مغربيه عهیالرحمن1118( .ق) مواهب الجليل فی شرح مختصر الشيخ خليله بیروت :انتشادات ادالفکره
چاپ سوم.



مقیس اد بیلىه احمی بن محمی1119( .ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانه قم :دتر
انتشادات اسجمى وابسته به جامعه میدسین حوزه علمیه قمه چاپ او .



میرمحمی صا قيه حسین )1927( .جرایم عليه اشخاصه تهران :نشر می انه چاپ او .



نجفىه محمی حسن1111( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمه بیروت :اد إحیاء التراث العربيه
چاپ هفتم.



والييه عیسي )1971( .فرهنگ تشریحی اصطالحات اصوله تهران :نشرني.

سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale
of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33 pp.21-38

