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 Social  اجتماعی

  
  داکتر عباس آزاديان

 ٢٠١۶ جوالی ١٣
  

  اتانازی
  "آتش"مصاحبه با ھفته نامۀ 

  
 ۀپايان دربار بحث بیشود، ولی  که در کانادا آخرين مراحل تصويب آن طی می بشود، ھم  حتی اگر قانونی اتانازی

 .پذيرد اخالقی بودن يا نبودن اين کار پايان نمی

کند چقدر حق دارد  پايانی را تحمل می پرسش اين است که بيمار العالجی که اميدی به بھبود او نيست و درد و رنج بی

زشکی يک کار اخالقی که آيا کمک کردن به او از سوی کادر پ  پايان دادن به زندگی خود تصميم بگيرد و اينۀدربار

 اخالق ۀای به مقول  بسته به خاستگاه و مشرب فکری خود که از چه زاويهاتانازیاست يا نه؟ موافقان و مخالفان 

» پيامدگرا«، »خودگرا«ھای اخالقی  پيروان ديگاه. ھای متفاوت و گاھی متناقضی برای اين پرسش دارند نگرند پاسخ می

 .اند  اخالق ھستند به اين موضوع پرداختهۀلسفکه جريانات اصلی ف» مدار حق«و 

 ۀپزشک ساکن تورنتو به ھيچ کدام از اين مباحث، که در حوز  روان"عباس آزاديان" با دکتر مصاحبهولی ما در 

 .ايم شود، نپرداخته طرح و بررسی می» اخالق پزشکی«

کن است فرد را به انتخاب آگاھانه و بشر و شرايطی که از نظر روانی مم» ھراسی مرگ «ۀما به اين بحث از زاوي

 ديد شخص بيمار ۀھای فردی موضوع و از زاوي بحثی که بيشتر به جنبه. ايم  پرداخته، مرگ تشويق کندۀگاھی مشتاقان

 .پردازد و کمتر ھم به آن پرداخته شده است می

ھای   ديدگاهۀ دارد که فارغ از ھمداند و اعتقاد  را در چارچوب حقوق انسانی میاتانازی قانونی شدن "آزاديان"دکتر 

 .شود بندی می موافق و مخالف، برخورداری از مرگی آرام و باکرامت، جزو حقوق افراد بشر طبقه

 "آزاديان" دارد؟ دکتر ،ھای حيات بشر است که از شاخصه» ھراسی مرگ«ای با عنصر  اما چنين تصميمی چه رابطه

 را در ھمين اتانازی ًاو اتفاقا. بيند ای از زندگی انسان می عنوان مرحله  به مستقيمی بين مدرنيته و پذيرفتن مرگۀرابط

 .کند  میتبيينچارچوب 

 .خوانيد پزشک ساکن تورنتو می  روان"عباس آزاديان" ما را با دکتر مصاحبۀ

 

 اتانازی شرايط احراز فرد برای  پزشکی دارد که بهۀشود يک جنب اتانازی که آخرين مراحل تصويب آن طی می: آتش

يد اين است که فرد بايد از نظر روانی در ئخواھيم شما برای ما بگو آنچه می. پردازد که موضوع پرسش ما نيست می
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 ،که تصميم برای مرگ ويژه اين چه شرايطی قرار داشته باشد که بخواھد بين مرگ و زندگی يکی را انتخاب کند، به

 .بازگشت ھم خواھد بود تصميمی بی

.  از شرايط احتمالی آن خبر نداريمً نرسيده و ما دقيقائیتصويب نھا طور که شما گفتيد اين قانون ھنوز به انھم :آزاديان

. د آنھا را داشته باشدي دارد بااتانازی خواھد کرد تا فردی که درخواست تعيينولی به احتمال قوى قانون شرايطی را 

مارى روانى يد دچار بييعنی او نبا . را داشته باشدۀری دراين بارگي  تصميمئیطورمثال فرد بايد از نظر ذھنی توانا به

 به احتمال زياد براين مبنا خواھد بود که از يک اتانازی اجرای ۀرى درباريگ ميتصم. دی مثل افسردگی پيشرفته باشديشد

 بيماری او وجود لوحل پزشکی برای درمان يا کنتر سو بيمار دچار درد و رنج شديدی باشد و از سوی ديگر ھيچ راه

  . برای تصميم گيری در اين باره را داشته باشد  (competency)نداشته باشد، ودر نھايت توان ذھنی  

 

اما . خوب آنچه شما توضيح داديد شرايط احراز قانونی اتانازی بود که البته موافقان و مخالفان زيادی ھم دارد: آتش

اش پايان يابد و درواقع اشتياق به  ی قرار داشته باشد که بخواھد زندگیاز لحاظ فردی، بيمار بايد در چه شرايط روح

  مرگ پيدا کند؟ 

ھا در مواجھه با اين قانون در  طور که گفتيد، آدم ھمان. گانه داديتوان جواب  چ دو نفرى نمىيالبته در مورد ھ :آزاديان

ھا ادامه  ھا و مخالفت  مسأله پيدا کند، اين موافقتگيرند و فارغ از شکل قانونی که اين ف موافق و مخالف قرار میيدو ط

 . خواھد داشت

 اتانازی پايان دادن به زندگی دوحالت دارد که قانون ۀگيری دربار  مھمی اشاره کنم، تصميمۀاجازه بدھيد در اينجا به نکت

 است كه فرد Passive end of life decisionرى منفعل يا ھمان يگ مييک جنبه ، تصم. بر يکی از آن داللت دارد

ً مثال. پذير است رد و اين ھمين االن ھم امکانيپذ از دارد ولی آن درمان را نمىيبرای زنده ماندن  به درمان خاصى ن

ن ين حق را دارد كه اياو ا. ك دستگاه تنفس مصنوعى وصل باشدي زندگى نياز دارد که ھميشه به ۀفردی براى ادام

 . تواند او را مجبور به پذيرفتن آن بکند میکس ھم ن درمان را رد کند و ھيچ

ن يبه ا. رى فعال استيگ ميد است، تصمين قانون جديشتر مورد بحث اي پايان زندگی كه بۀم درباريگر تصمياما نوع د

اين . شود مارى طوالنى  و صعب العالج رنج می برد كه توقف درمان ھم باعث مرگ فوری او نمیيمعنا كه فرد از ب

ان ياش پا خواھد كه زندگی حاال بيمار داوطلبانه مى. آورد ولی دريک زمان طوالنی  درمىیت او را از پاي نھابيماری در

ھای بلند انسان دچار   است که عصبALSا ھمان ي (Lou Gehrig's)  مارى لوگرگيله بأيکی از مصاديق اين مس. ابدي

ای  تواند پروسه اين بيماری می. شود نھايت فلج بيمار میتدريج باعث از کار افتادن اندام و در   شود و به آسيب می

ن ي گرفتار ا١٩٦٣او از سال .  استاستيون ھاوكينگز  مشھور آن فزيکدان مشھور انگليسۀ نمون.طوالنی داشته باشد

ولی . ستماند که البته ھنوز ھم زنده ا مارى شد و در آن زمان پزشکان به او گفته بودند که فقط يکی دو سال زنده میيب

چ كدام از يتواند حرف بزند و نه ھ د او اگرچه از نظر ذھنی فعال است، ولی از نظر جسمی نه مىيدان طور كه مى ھمان

 .ھاى خود را حركت دھد اندام

ای باشد که عدم   است چنين مواردی است، مواردی که فرد دچار بيماری العالج و کشندهاتانازی آنچه مورد نظر قانون 

تصويب . شود  تحميل میفرد بيمارث مرگ سريع او نخواھد شد و در عين حال ھم درد و رنج زيادی به درمان باع

دھد که از پزشک خود بخواھد تا به او کمک کند که به زندگی خود پايان   اين امکان را به فرد میاتانازی قانون ئینھا

 .بدھد
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ھا ببينيم، خالف جوامع غربی که   اجتماعی ايرانیشناسی اجازه بدھيد که اين موضوع را در چارچوب روان: آتش

طور عموم موضوع ترسناکی است که  ھا به له برای ما ايرانیأمرگ دارند، اين مس تری نسبت به بينانه  نگاه واقعًعموما

 آيا  ايرانی و کانادائی،ۀپزشک با ھر دو جامع ھای شما به عنوان روان با توجه به تماس. ناميم ھراسی می آن را مرگ

 شما ھم اين تفاوت را قايل ھستيد؟

برای صحبت كردن که شوند کسانی  ده مىيدر غرب ھم فراوان د. ًصحبت شما تا حدى درست است اما نه كامال :آزاديان

كند،   زه مرگ صحبت مىي غرۀ بيش از صد سال پيش دربارفرويد.  مرگ  و پذيرش آن مشکل جدی دارندۀدربار

ھای  ما در تشخيص . زندگی و عشق ورزيدن و لذت بردن قرار می گيردۀه در مقابل غريز در درون انسان کئینيرو

يعنی .  يا واکنش ناھنجار به مرگAbnormal Grief Reactionنام  ای داريم به پزشکی در خود غرب ھم مقوله روان

بنابراين در خود غرب ھم . ودش تواند دربرابر مرگ اطرافيان خود واکنش درستی نشان دھد و دچار بيماری می فرد نمی

 ما اين پروسه در حال ۀباور دارم که در جامع. تر باشد له جدیأھا شايد اين مس  ما ايرانیۀست ولی در جامعاله أاين مس

بارھا . بينم  را میتغيير با کاميونيتی ايرانی بوده است اين ً است و من خودم در اين پانزده سال که کارم مستقيماتغيير

الوقوعی برای او وجود داشته،  از  آمد اطرافيان شخصی که به بيماری العالجی مبتال شده و احتمال مرگ قريب پيش می

طور خالصه بايد بگويم  به . له کمتر شده استأخواستند که اين واقعيت را از او پنھان کنند ولی االن اين مس پزشکان می

 ما در ۀھمين ھراس ھم در جامع.  ما وجود داردۀه در جامعشدتی ک ست ولی نه بهاھراسی  که در غرب ھم اين مرگ

کند، آن را بيشتر يک  می برخورد تر با مرگ منطقیشود، در مواجھه  تر می  ما مدرنۀحال گذار است و ھر چه جامع

 .شود بيند و در نتيجه کمتر دچار اضطراب ، تناقض و ناھنجاری می زيکی میفرايند ف

  

  ما تفکرات مبتنی بر ماوراءالطبيعه است؟ۀھراسى در جامع لت اصلی مرگو آيا اين يعنی که ع: آتش

اين ھراس ريشه در . زيکی غرب ھم اين ھراس وجود دارد غيرمتافۀ، چون حتی در جامعًنه کامال :آزاديان

ھا، ريشه  ختهِای در ھراس ھستيم و البته اين ھراس از ناشنا  از ھر اتفاق ناشناختهًھای انسانی دارد که ما کال اضطراب

 .در بيولوژی انسان دارد

  

 به ھمين ناشناخته بودن اين اتفاق باز ًچرا اين قدر مرگ برای انسان ھراسناک است؟ يک بخشی طبيعتا: آتش

چه عوامل ديگری ھست که . بازگشتی است  مرگ اتفاق بیًگردد که اصوال گردد، يک بخشی ھم شايد به اين برمی می

 کند؟ انگيز می  ھراساين قدر مرگ را برای ما

اريك  به نام ئیمريکاايک روانشناس مشھور .  مھمی است که خيلی پيرامون آن بحث شده استألۀخوب اين مس :آزاديان

 معتقد بود بخش مھم رشد ذھن و عادات و ناخودآگاه بشر فرد فرويد. ادى نوشته استين باره مطالب زيھم در ااريكسون 

را رد کردند و اعتقاد داشتند که رشد آدمی در اين سن متوقف نظر  اين ًما ديگران بعداا. تا شش سالگى صورت می گيرد

او معتقد بود . ن روند تحول را به تمام عمر گسترش دادي بود که ااريكسون اين افراد ۀاز جمل. ابديی شود و ادامه م نمی

ھا ايجاد کند و  ھا و اضطراب تواند يک سری تنش ھر مرحله می فی دارد ويکه آدمی در ھر دوره از زندگى خود وظا

ن اتفاق يد ايگو او مى. ھا، موفقيت يا عدم موفقيت فرد در تکميل وظايف آن مرحله می باشد ھا و اضطراب ن تنشي اۀجينت

كند كه آيا   مىرسد، با خود فكر مندی يا پيری مى عنى وقتى يک نفر به سالي. دھد انى زندگى ھم رخ مىيدر مراحل پا

ھا بوده يا مملو از  اش بيشتر ھمراه با موفقيت آيا زندگی. ا خالىيآيا زندگی او پر بوده . زندگی خوبی داشته يا نه

ھا؟ آيا بيشتر زندگی او را شادی پر کرده بوده يا پر بوده از اندوه؟ و آيا امکان انتقال اين تجارب به نسل بعدی را  شکست
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اند  کنند که در زندگی موفق بوده اند و احساس می اى داشته پارچه كي معتقد است کسانی كه زندگى وناريکسدارند يا نه؟  

اند، با مرگ بھتر برخورد  شترى را در زندگی تجربه کردهياند و در مجموع موفقيت و شادى ب شان كمك كرده ۀو به جامع

ای ازمراحل زندگی نگاه  عنوان مرحله رند و به آن بهيپذ ت مىکنند ولی آن را راح آنھا البته از مرگ استقبال نمی. كنند مى

 . ميرند کنند و درنتيجه بدون اضطراب و تنش می می

کنند زندگی پوچ و پررنج و دردی داشته اند، در برابر مرگ ھم اضطراب بيشتری   کسانی که احساس می،اما در مقابل

مرگ . ال و آرزوھای بسياری دارند که برآورده نشده اندياند و ام بينند که در عمر و زندگی موفق نبوده آنھا می. دارند

آنھا در مواجھه با . كند ل مىيشان را تكم ھای رد و ناكامىيگ مانده را مىيھاى باق  شانسۀعنى اتفاقی كه ھميبرای آنھا 

  .مرگ برخوردى اضطرابى و پرتنش دارند

 

نظر شما در اين باره چيست؟ آيا . شود د روحی روانی دارند نمیھای شدي قانون اتانازی شامل افرادی که بيماری: آتش

 بيمارانی که با مشکالت بسيار جدی روانی مواجھند، نبايد چنين حقی داشته باشند؟

له أزيک با اين مسمذھبی و متاف ۀستند و ھمه ھم از زاوييك جنس نين قانون از ي مخالفان اۀم ھميد بگوي باءابتدا :آزاديان

ن است يل خوب مخالفان ايكى از دالي. ار جدى و منطقى براى مخالفت خود دارنديل بسيبرخى ھم دال. کنند مخالفت نمی

مثال روشن اين . رنديپذ بي ممكن است در مجموع باعث مرگ زودھنگام برای افرادى شود كه جزو اقشار آساتانازیكه 

لكى در ساسكاچوان است که باعث مرگ دختر يداراھل شھر و  مزرعهRobert Latimerمر يموضوع مثال  رابرت الت

در واقع . ل ھم محكوم به قتل از نوع درجه دوم شدين دلي و به ھم  سالگی شد١٣- ١٢ تريسی در سن  مارش،ي بۀ سال١٣

ق  و يا حتی ين قانون باعث شود تا اطرافيان، فرزندان و وراث، فرد را تشوياى نگران ھستند که سوءاستفاده از ا عده

تر ھستند و ممکن است انتخابی  فيضى، از نظر روانی ضعيھا در ھنگام مر  آدمۀبه ھر حال ھم.  كننداتانازىبه مجبور 

 .شان نباشد کنند که ميل واقعی

. ام که قصد خودکشی داشتند من خودم بيماران زيادی داشته. ديآ ش مىيھای روانى ھم پ مارىيھمين نگرانی در مورد ب

که سعی کنم او را به زندگی برگردانم؟   چيست؟ آيا به او کمک کنم که خودکشی کند يا اين من به عنوان پزشکۀوظيف

ك يميل به خودكشى . ن است كه آنھا را از خود کشی منصرف كنميپزشک ا عنوان يک روان ام به فهيکنم وظ من فکر می

 نگاه ۀيل به خود کشی ممکن است نتيجم. را بگيريم  با کمک خود بيمار سعی کنيم  جلوی آندبيماری است و بايۀ عارض

ض براى يھمكارى پزشک با مر.  بدھيمتغييريوسانه به زندگی باشدو بايد سعی کنيم تا نگاه او را به زندگی أافسرده و م

ھا در موارد متعددی که در  ن سالي خوشحالم كه در طول اًمن شخصا. ستيرفتنى نيچ وجه پذيكه خودكشى كند به ھ نيا

ن ببرم و آنھا را به مسير زندگی برگردانم، کاری يا ميل خودكشى برخورد داشته ام توانسته ام آن ميل  را از ببيمارانم ب

در نھايت برای تصميم گيری در مورد پايان دادن به زندگی به کمک . پزشک است عنوان يک روان  من بهۀکه وظيف

  .شته باشدرا دا) (competencyپزشکان فرد بايد توان تصميم گيری منطقی

 

ال را بپرسيم که خود شما جزو موافقان ؤکه با انواع نظرات در اين باره آشنا شديم، اين س بد نيست بعد از اين: آتش

 اين قانون ھستيد يا مخالفانش؟

ام  یئ وليت حرفهؤعنوان يک پزشک و در چارچوب مس  يک موقع از من به ال شما دو جنبه دارد،ؤببينيد س :آزاديان

عنوان يک  اما اگر از من به. کند عمل کنم  میتعيين من موظف ھستم تا در چارچوبی که قانون ًکنيد که طبيعتا ال میؤس

ياد پدرم يک روز مثل ھميشه از سر کار به خانه آمد، نھارش را  زنده. تان بگويم پرسيد بايد داستانی را برای شخص می
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قه او بيدار نشد و به سراغش رفتند، ي دق٤٥وقتی پس از .  سرکارخوابم و بعد می روم خورد و گفت که من نيم ساعت می

اش پايان  اين به ھر حال برای ھرکسی يک آرزوست که اين گونه زندگی. متوجه شدند که در آرامش از دنيا رفته است

ام   زندگیۀم ادامتی قرار بگيرم که ببينياما اگر من در موقع. و من ھم اميدوارم که مرگی اين چنينی داشته باشم   يابد

نند،  و امکان درمان بيماری من ھم وجود ندارد يب ن درد و رنج آزار مىيگران ھم از ايھمراه با درد و رنج است و د

 .م احترام بگذارميدھم مرگ آرام و بااحترامى داشته باشم و به خودم و بدنم و زندگ ح مىيترج

 .ط اتخاذ چنين تصميمی قرار نگيرم اميدوارم در شرايًالبته تصميم دشواری است و شخصا

 

  :يادداشت

را خوانديد، ھر چند اين بحث در مقطع کنونی برای " عباس آزاديان"شما مصاحبۀ ھمکار عزيز ما آقای داکتر 
 ھمسايۀ افغانستان و حتا کشور ھای اروپائیديگر خوانندگان ما در داخل افغانستان و ايران و برخی از کشور ھای 

نقدر سريع اتفاق می افتد که کسی به فکر کوتاه کردن عمر آمناطق مرگ در برخی از آن ًصوال مطرح نيست، و ا
خودش نمی تواند بيفتد، با آنھم ما اين مصاحبه را روی داليل چندی دارای اھميت دانسته و توجه شما خوانندۀ عزيز را 

  :نمائيم می جلببدان 
 و بزرگ، با تأسف تقليد و نقش پذيری از ديگران به خصوص آنچه از  تجربه نشان داده که به اساس ده ھا دليل خرد-١

نرسيده کمتر مجال " باد ھم به پايش"غرب می آيد، بين کتله ھای وسيعی از شبه روشنفکران ما آنقدر سريع است که 
روشنفکران به گوش ھمان شبه " اتانازی" اطمينان داريم که وقتی چيزی به نام ؛فکر کردن در موردش ميسر می گردد

برسد، در کشور بی قانون ما، بھترين بستر گسترش خويش را به ضرر ضعيفترين اقشار اجتماعی به خصوص، 
 و کھنساالن خواھد يافت، از اين رو، به نظر ما طرح اين مسأله و آن را به بحث گرفتن، قبل از آن که ، زنانکودکان

  .ايفی است که می بايد به انجام آن ھمت گماردجای پائی برايش در داخل کشور باز نمايد، يکی از وظ
به گفتۀ " اتانازی" تاجائی که می دانيم، ھر چند اينک دولت فدرال کانادا در تالش است تا از طريق قانونی ساختن -٢

ش مساعد سازد، مگر قبل از اين ھم بار ھا اين مسأله در مطبوعات انرا برای خواستار" مرگ آرام"خود شان امکان 
 قرن ٩٠ و ٨٠در دھۀ المان کادر پزشکی از ، بلکه تنی چند مطرح گرديدهنه تنھا  از کشور من جمله المان برخی

يعنی بدون آن که قانونی در زمينه وجود داشته باشد، به گفتۀ خودشان به خواست . داده اندنيز گذشته، آن را انجام 
وقتی کشف شد، که عملی . مساعدت نموده اند" مرگ آرام"بيماران شان احترام گذاشته، آنھا را در برخورداری از يک 

 تن از بيماران شان متھم شده ٢٧گرفته، يکی دو تن از آنھا که به قتل حدود " ورندگان مرگآ"کادر پزشکی عنوان آن 
  .بودند، ھنوز ھم در زندان به سر می برند

وجود دارد، نمی " بيمه ھای صحی"ز کيسۀ  بروز اين پديده در کشور ھائی که در آنجا خدمات صحی رايگان و ا-٣
تواند انسان را به اين فکر نيندازد، که از کجا معلوم است که در اساس عامل پيدايش چنين تفکری، تالش بيمه ھای 
صحی ھمان کشور ھا نباشد که می خواھند بعد از آن که در طول عمر از باشندۀ ھمان کشور پول بيمۀ صحی دريافت 

، جھت گريز از پرداخت مصارف، چھره ھای کثيف و جنايتکار يافته اند بدان پول دست یاز طرق ديگر و يا ھم داشتند
مخفی ننموده، با زير تأثير قرار دادن مريض از لحاظ روانی، " مرگ آرام"شان را در عقب اصطالح برخورداری از 

  . سوق ندھند"نقطۀ پايان گذاشتن به زندگی اش"او را به طرف اخذ تصميم 
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از جانب ديگر ترس و يا احتياط در قبال چنين سياست ضد انسانی شرکت ھای بيمه، تا چه حدی می تواند با حق ھر  -۴
انسان نسبت به ادامۀ حياتش در انطباق و يا تخالف قرار بگيرد، مسألۀ ديگری است که می بايد حين دخول در بحث، 

  .فراموش نشود
نھم خود آاھانه و يا ھم نا آگاھانه مسلمان اند و در اسالم آسيب رسانيدن به خود اکثر مردم کشور ما آگکه  از آن جائی -۵

 مراسم درشرکت در مسألۀ را از بين بردن نه تنھا مجاز نيست و از لحاظ شريعت اسالمی به شدت منع شده است، بلکه 
انھا مربوط می گردد، می بايد تدفين ھمچو اشخاصی، فتاوی متعددی وجود دارد، مراجع ذيصالحی که امر دادن فتوا بد

  .در اين مسأله نظرات روشن شان را بيان بدارند
 با در نظرداشت اين که در دنيای معاصر تغييرات و تحوالت در تمام عرصه ھا من جملۀ عرصۀ علوم و اکتشافات -۶

ًرسد، اصوال اين که  که برای افراد عادی درک آن سرعت محتمل به نظر نمی  طبی، سير پرشتابی را سپری می نمايد

 پناه ببرد، تا چه حدی درد به مرگاحساس نموده و در چنان نااميدی مطلقی فرو رود که از خط فردی خود را در آخر 
  .می تواند پايه و مبنای علمی داشته باشد

  ... و - ٧
 AA-AAادارۀ پورتال

 
 


