دانشگاه علوم پزشکی آجا

اتانازي؛ حقوق انساني يا کرامت انساني؟
بايرام نجاتي زرنقي ،دكتر محمد صادق جشناني ،مهدي عجم

بيترديد اتانازي ) (Euthanasiaو يا آنچه که در زبان فارسي "مرگ آسان" و يا "مرگ از روي ترحم"
ناميده ميشود ،يکي از موضوعات بسيار بحث برانگيز سالهاي اخير ،در ميان صاحب نظران عرصهي
اخالق پزشکي و حقوق بشر بوده است .در واکاوي اخالقي اتانازي داوطلبانه ،چالش بنيادي تقابل دو
ديدگاه است :تعارض حقوق انساني از منظر آزادي انتخاب در فرآيند درماني و کرامت انساني ميباشد.
کرامت يکي از مباحث اساسي و بسيار مهم در فلسفه اخالق بوده و همواره دانشمندان الهي و طبيعي
در اهميت آن بحث کردهاند .در اسالم نيز کرامت از اهميت ويژه برخوردار است .کرامت در انسان يک
نوع کمال نفساني است يعني در اصل ،متعلق به روح است و جسم به عوان ابزار و خدمتگذار روح از
اين کرامت بهرهمند است .اتانازي ناقض اين کرامت است.
از طرفي ديگر آزادي انتخاب مسألهاي اساسي در بررسي اخالقي اتانازي داوطلبانه است و اين پرسش
مطرح ميشود که قطع برنامه درمان به درخواست خود بيمار -حتي اگر منتهي به مرگ بيمار هم شود-
هرگز نبايستي رفتاري غير انساني و ناشايست قلمداد شود ،چراکه احترام به اصل آزادي افراد و حق
ذاتي آنان بر بدن خويشتن ،ايجاب ميکند که کوچکترين اقدامي مغاير با خواست و ميل خود بيماران
صورت نگيرد.
پس از بحث پيرامون موارد گفته شده نتيجه ميگردد که اتانازي در واقع نوعي قتل نفس است و قتل
نفس اگرچه با انگيزه ترحم و دلسوزي باشد از لحاظ اخالق قبيح و رذيلت است و با اصل مهم اخالقي
"کرامت انساني" سازگاري ندارد .از طرف ديگر با توجه به يک قاعده اصولي ،آزادي و اختيار انسان
سبب نميشود آزادي و اختيار خود را عليه خود به کار گيرد و با سلب حق حيات خويش و يا اعراض
از آن ،بهرهمندي خود از ساير حقوق انساني را منتفي سازد.
کليد واژه :اتانازي ،حقوق انساني ،کرامت انساني

26

