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هاي نوظهور، طوالنی مدت و صعب العالج از در جوامع پیشرفته یا درحال پیشرفت کنونی بیماري :بیان مسئله
هایی شده است که بطور افزایش سن جمعیت باعث شیوع بیماري. مشکالت مهم سالمت عمومی هستند

هاي پزشکی و با پیشرفت فناوريگران از طرف دیگر درمان. مشخص سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد
از این رو، . تر سازندمی توانند حیات بیماران را طوالنییابی به امکانات درمانی و مراقبتی متنوع، دست

ي طوالنی کننده مراقبت هاگاهی . خود گرفته استحیات شکلی جدید به  ي پایانمراقبت ها و تصمیمات
یکی از امروز  از این رو .حیات تنها فرایند مرگ را طوالنی کرده، آن را از روند طبیعی خارج می سازند

بنابراین، . ي آن استمراقبت هاپرچالش ترین موضوعات اخالق پزشکی، مسائل مربوط به پایان حیات و 
ي پایان حیات و روشن شدن روند تصمیم سازي در خصوص مراقبت هاشفاف سازي موضوعات اخالقی در 

  .رسد ي طوالنی کننده حیات ضروري به نظر میدرمان هاعدم شروع یا ادامه نیافتن 

تمامی ادیان هاي دینی از اثرگذارترین عوامل در تصمیمات اخالقی پایان حیات هستند و ارزش: هدف مطالعه
دیدگاه اسالمی در تصمیم  .از جمله دین اسالم به مباحثی در مقوله مرگ و حرمت حیات انسان پرداخته اند

از این رو این مطالعه جهت تطبیق . هایی داردي پایان حیات با دیدگاه غیر دینی تفاوتمراقبت هاسازي براي 
هاي این دو دیدگاه ها و شباهتتا تبیین تفاوتدیدگاه اسالمی وغیر دینی در این خصوص طراحی شده است 

  . گشاي تصمیم سازان این حوزه از علم پزشکی باشدبتواند راه

پزشکان با در مرحله اول مطالعه اي پدیدار شناسی . این مطالعه، در سه مرحله طراحی شد :روش انجام مطالعه
در مرحله دوم . اران انتهایی انجام شدانکولوژیست در خصوص مسائل اخالقی در تصمیمات پایان حیات بیم

هاي معتبر مانند گوگل، گوگل اسکوالر، و بررسی منابع اسالمی و غیر دینی از طریق کتب، مقاالت و سایت
در این مرحله . انجام شد 2013تا  1975کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهاي 

سپس عنوان بندي مطالب . آن، و کدهاي اخالق پزشکی اسالمی استفاده شدهمچنین از الواح فشرده نور، قر
اي به منظور تکمیل دانسته هاي اسالمی، مصاحبه. استخراج شده بر طبق اهداف مطالعه صورت گرفت

ي پایان حیات با مراقبت هادر خصوص موضوع تصمیم سازي اخالقی ساختارمند با طرح شش سؤال اصلی 
در مرحله  .و به روش آنالیز محتواي قیاسی تحلیل شد .انجام شد )شیعه(تن از متخصصین علوم اسالمی هشت

  .انجام شد طرح شدهسوم تطبیق دیدگاه اسالمی و غیر دینی بر محور شش سؤال 



بر اساس نتایج بخش نخست مطالعه، پزشکان انکولوژیست مهمترین مشکالت خود در تصمیم سازي  :نتایج
ي پایان حیات بیماران انتهایی سرطان را در خصوص تصمیم براي قطع یا عدم شروع بعضی اقبت هامربراي 

بعد از بررسی . اقدامات درمانی طوالنی کننده حیات، ارتباط صادقانه با بیمار و مسائل مالی بیماران مطرح کردند
بیق دو دیدگاه اسالمی و غیر دینی متون و مطالعه منابع وانجام مصاحبه با متخصصین حوزه علوم اسالمی، و تط

به نظر می رسد . ها و شباهت هاي ظاهري دو دیدگاه مشخص شدتفاوت ،بر طبق شش سؤال اصلی مطروحه
ي پایان حیات مراقبت هامهمترین تفاوت ظاهري این دو دیدگاه در زمینه تعریف مرگ و فرد تصمیم گیرنده در 

ین بود که عالئم بالینی مرگ به عنوان مالك مرگ در هر دو ظاهري مهم دو دیدگاه ا هايشباهتاز . است
دیدگاه مورد توجه بوده، مالك قلبی و مغزي در هر دو دیدگاه پذیرفته شده است و تشخیص آن توسط پزشکان 

مهم ظاهري دودیدگاه این است که دخالت  هايشباهتاز دیگر . به عنوان مرجع اصلی تشخیص مطرح است
ي بیهوده که تنها احتضار را طوالنی می کند مورد پذیرش درمان هاو امتناع از  درمان هاوده بیمار در تعیین محد

  .باید عاقالنه باشد درمان هااست و بر این نکته تأکید وجود دارد که حفظ حیات و ادامه 

گونه قابل توضیح است که در با مطالعه انجام شده تفاوت و شباهت واقعی دو دیدگاه، این :نتیجه گیري نهایی
اخالق زیستی غیر دینی دیدگاه شخص محوري با تکیه بر اصل اتونومی به عنوان یک تدبیر اساسی براي حل 

، با تکیه به از این رو. اخالق زیستی غیردینی بر حق فردي تأکید دارد. بسیاري منازعات اخالقی مطرح است
ها و مقررات سعی بر خواسته بیمار و بهره جستن از دستورالعملمبانی زیست شناختی مرگ و بیماري، و تأکید 

اما در دیدگاه اسالمی . ي پایان حیات داردمراقبت هادهی بخشی از تصمیمات مشکل اخالقی در بر سامان
محوریت اصلی ارزش و حفظ حیات است که نمی توان تنها با خواسته فرد در مورد آن تصمیم گرفت؛ از این 

ل که بر حق بیمار براي اعالم نظر ودرخواست طوالنی نشدن احتضار تأکید می شود، معیارهایی رو در عین حا
. بر مبناي اصول اخالقی و فقهی اسالمی براي ادامه یا قطع درمان هاي حافظ حیات مورد استناد قرار می گیرد

ن به عنوان عوامل اصلی بدین لحاظ بر اتخاذ تصمیم نهایی توسط گروهی از متخصصین تأکید می شود و پزشکا
عالوه براین نظر پزشکان در مورد بیهودگی درمان بسیار مهم . تعیین مصادیق قطعی مرگ شناخته می شوند

پایان حیات مبتنی بر تفکر اسالمی، مستلزم وجود راهنمایی  از این رو تصمیمات اخالقی مراقبت هاي. است



ت انسان، هدف از زندگی، خواست پروردگار، حدود است که بر پایه مفاهیم اسالمی در خصوص مرگ و حیا
  .حاکمیت اختیار انسان، و وظایف و تعهدات اخالقی پزشکان باشد

 


