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  ١٣٩٢، فروردين ١ي  ي ششم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  شناسی مرگ  موضوع
  ٢، مهدي نصرتيان اهور١هادي صادقي

  
 
  

   پژوهشيي  مقاله
 چكيده

. است زنده زيآن، رفتن قوه از هر چ ين معنا برايتر رسد مناسب مي نظر به ،اند هذکر کرد يمختلف يمرگ در لغت معان يهر چند برا
ـ ات و رواين معنا در آيا يبرا. دائم است طور بهجدا شدن روح از بدن  يز مرگ به معنيدر اصطالح فقها ن ـ  ي ـ ن يات شـواهد و قرائن ز ي

قـت و مـالک   يل شناخت موضـوع، حق ين دليبه هم. وجود دارد ياحکام متعدد ياخالق اسالم و مرگ انسان در فقه يبرا .وجود دارد
 يبرخـ . عمده وجود دارد ي هيدو نظر يو اخالق ياز منظر فقه يمالک مرگ و زندگ ي درباره. است يضروره يفق يبرا يمرگ و زندگ

ـ م يگر معتقدند انسـان بـا مـرگ مغـزش مـ     يد يبرخ. به مردن قلب اوست يمعتقدند مرگ آدم ـ  هـر . ردي  خـود  يبـرا  نظـر  دو از کي
ـ مرجع چـون  اي هم هادل به قلب مرگ دگاهيد روانيپ. شود پرداخته آن به ياخالق و يفقه منظر از است الزم که دارند ييها استدالل  تي
ن مقاله يکه در ا اند هستصحاب استدالل کردا و نفوس امر در اطياالحت ةاصال محترم، نفس حفظ وجوب م،يمفاه صيتشخ در عام عرف

ض يتپش قلب قبل از حلول روح به بدن، امکان تعـو  چون اي هم هز به ادلين يطرفداران مرگ مغز. ده شده استيل به نقد کشين داليا
ض قلب يل امکان تعويدلها  آن انيکه از م اند هاستدالل کرد مرگ يها و نشانه مشابهت مرگ و خواب ،ض مغزيقلب و عدم امکان تعو

  .رفته شديپذمرگ  يها ل نشانهيو دلض مغز يو عدم امکان تعو
  يمالک مرگ و زندگ، ي، مرگ قلبيمرگ، مرگ مغز : يديواژگان کل

  
  
  

   

                                                
  ثيدانشگاه قرآن و حد ،گروه اخالق ،اريدانش  ١
  ثيدانشگاه قرآن و حد ،يدکتر يدانشجو  ٢
: ،  تلفنث يث، دانشگاه قرآن و حديدارالحد يفرهنگ يخرداد، چهارراه نوبهار، به طرف شهرک جهاد، مؤسسه علم ۱۵قم، بلوار : ينشان :نشاني *

۷۱۷۶۲۵۸  )۰۲۵۱(، Email: sadeqi.hadi@gmail.com  
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  شناسي مرگ موضوع :هادي صادقي و همكاران  ٢٢
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

  
  مقدمه 

حساس و پر رمز و  يات خود لحظاتيانسان در طول ح
ن يتر از حساس يانسان يان زندگيآغاز و پا ي راز دارد؛ لحظه

از  يانين و پايآغاز ي ن دو نقطهيا. ن لحظات استيتر و مهم
دارند؛ مخصوصاً  ياحکام گوناگون يو شرع يجهت عرف

دا کرده يپ يکه در عرف و شرع احکام مختلف يانيپا ي نقطه
مهم  يها ، از دغدغهيات بشريان حيص زمان پايتشخ. است

، طب، فقه، حقوق و اخالق يشناس روان چون همعلوم مختلف 
 ير پزشکيک شخص تدابيدن مرگ يص فرارسيبا تشخ. است
بدن او استفاده کنند و  ياز اعضاو احتمال دارد  ابدييان ميپا
 يرسان وند عضو دارند، کمکياز به پيکه ن ينجات افراد يراب

همسر، فرزندان و  يبراکه  کننديم ميراثش را تقسيمکنند، و 
 يو اخالق يو حقوق ياش احکام فقه خانواده يگر اعضايد

قاطع  طور به يان زندگيپا ي اگر لحظه. وجود دارد يخاص
  بر موضوع خود، يچ مشکليه ين احکام بيمشخص باشد، ا

را در حکم کردن به مرگ علم يشوند؛ ز يمرگ، مترتب م يعني
ان يپا ي اما اگر درباره). ۱-۳(است  يداشتن الزم و ضرور

 يراحت توان به يد وجود داشته باشد، نميترد يافتن زندگي
ل ين دليبه هم. نظر داد يا زندگينسبت به احکام مرگ 

ص يتشخ ي، براياز منظر شرع يشناخت مالک مرگ و زندگ
مترتب  ي نهيف مردمان در زمين تکلييموارد مشکوک و تع
ز احکام ين يدر پزشک. است يضرور يشدن احکام شرع

د از منظر فقه و يگردد که با يبر مرگ انسان بار م ياريبس
  .رديقرار گ ياخالق مورد بحث و بررس

آن  در اسالم ،نفر کي يانسان، حت يمرگ و زندگ ي مسأله
 دست بهل را يت دارد که خداوند متعال مرگ هابيقدر اهم

ان در نظر گرفته است و يآدم ي کشتن همه ي ل به مثابهيقاب
زنده کردن  ي ب به مثابهين ترتيز به هميک فرد نيزنده کردن 

از اين رو بر «: ديفرما ين ميم چنيقرآن کر. ان استيآدم ي همه
اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كس ديگر را نه به  يبن

زمين بكشد،  يبر رو ييا ارتكاب فساد يقصاص قتل كس
مردم را كشته باشد و هر كس كه به او  ي چنان است كه همه

مردم را حيات  ي است كه همه يحيات بخشد چون كس
پيامبران ما همراه با داليل روشن که و به تحقيق . بخشيده باشد

چنان بر  همها  آن از يمبعوث شدند، باز هم بسيارها  آن بر
  .»)۳۲: هالمائد( كردند يزمين از حد خويش تجاوز م يرو

نه مورد بحث بوده و ين زميکه در ا ياز موضوعات يکي
 يو شرع ياز جهت عرف يا مرگ مغزين است که آيهست، ا

قات مفصل و يست تحقها سال ؟ا نهيشود يمرگ محسوب م
ز به يآن ن يرد و مبانيگيق صورت ميدق يعلم يها بحث
ن حال، هنوز ابهام و يبا ا يول شود، مي يل بررسيتفص

، وجود ين سردرگمياز عوامل ا يکي. وجود دارد يسردرگم
نه ين زميکه اگر در ا يطور به ؛ابهام در موضوع مرگ است

از  يد بتوان به برخيرد، شايصورت بگ يقيدق يشناسموضوع
  .ان دادين اختالفات پايا

مرگ از  يشناس شود موضوعيم ين نوشتار سعيدر ا
ص موضوعات مسائل يالبته تشخ. ن شودييتب ١يفقه يمنظر
ا خاص ين موارد عرف عام يدر ا. ستيه نيبا فق يشرع
 يها ن مصداقييش از تعياما پ. دهنده خواهد بود صيتشخ

مرتبط  يها عرف، الزم است که مالک ياز سو ياحکام شرع
ان شود تا عرف بر اساس آن يه بيفق يق از سويبا آن مصاد

                                                
است که فقه اسالمي تنها شامل احکام حقوقي  توجه به اين نکته الزم 1

احکام  ،عبارت ديگر به. نيست، بلکه احکام اخالقي نيز در آن وجود دارد
اي شناخته  امروزه با عنوان اخالق حرفهچه  آن اخالق شرعي، به ويژه

اين موضوع غير از اخالق تربيتي يا مواعظ . شود، در فقه بيان شده است مي
شود، شامل  با نام احکام اخالق هنجاري شناخته ميچه  آن .اخالقي است

به . در فقه اسالمي بيان شده استکه هاست  دو بخش الزامات و ارزش
البته . همين دليل در استنباط احکام اخالق هنجاري بايد از فقه استفاده کرد

اند که ميان فقه و اخالق از اين جهت تفاوت بگذارند، اما  برخي خواسته
خروج اين بحث از موضوع  دليل به. اري چندان دقيق نيستگذ اين تفاوت

  .گذاريم جاي خود وامي تحقيق حاضر، تفصيل آن را به

www.SID.ir
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  ٢٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

گر، در هر يان ديبه ب. ص مصداق بپردازديها به تشخ مالک
د شناخته يز بايکند سه چ يدا ميپ يشرع يکه حکم يا مسأله
مصداق . ۳و  يموضوع حکم شرع. ۲؛ يحکم شرع. ۱: شود

 است که در زبان يزيهمان چ يموضوع شرع. آن موضوع
 يان شرعين بيدر ا. ن شده استيمع يآن حکم يشرع برا

شود در  يکه گفته م يمثالً هنگام. است يکل يموضوع امر
 يحرام است، حکم شرع يخوار شرع مقدس اسالم شراب

است و  يخوار ن حکم شرابيموضوع ا. همان حرمت است
است که در عمل اتفاق  يز کارين يخوار مصداق شراب

 يموضوع حکم شرعچه  آن. را بنوشد يشراب يافتد و کس يم
مد نظر  يشخص خاص يخوار است، اما شراب يخوار شراب

است و هر کس، در هر زمان و در هر مکان  يست؛ بلکه کلين
  .تواند مصداق آن باشد يم

. عموم مردم است يعنيها کار عرف عام،  ن مصداقييتع
د، به عرف يکار بر عموم مردم مشکل آ يياگر در جا
ن ييکارشناسان تع جا ايندر . شود يمراجعه م متخصصان

 يحکم شرع يکي  :ديه پرسيد از فقيز را باياما دو چ. اند کننده
 يد که حرمتيد بگويه بايفق يعني. ن موضوع آنييتع يگريو د

رفته است و  يچه موضوع يقاً رويکه به آن فتوا داده، دق
مردمان ف ين کار تکليبدون ا. حدود و ثغور آن کدام است

د ين موضوع و حدود و ثغور آن باييتع يبرا. شود يروشن نم
  .کندئه اص آن را اريف کند و هم مالک تشخيهم آن را تعر
ن است که از منظر يق اين تحقيا ياصل ي مسأله
 يست و چه زمانيچ يمالک مرگ و زندگ يشناس موضوع

را بر انسان بار  يمربوط به مرگ و زندگ يتوان احکام شرع يم
دگاه معروف وجود دارد که ين پرسش دو ديدر پاسخ به ا. کرد
د خود يرا از د يمالک مرگ و زندگ يا ک با ذکر ادلهيهر 
 يدگاه را بررسين دو ديا ي ن مقاله ادلهيدر ا. کنند ين مييتع

به  يم و کاريپرداز يمرگ م يشناس م کرد و به موضوعيخواه
مترتب بر آن  ين احکام شرعييا تعيص مصداق مرگ يتشخ
ده يت و فاين باب، با عنوان اهميدر ا يا م و تنها به اشارهيندار
  .ميکن يق، بسنده ميتحق

  قيتحق ي دهيت و فاياهم - ۱
دارد و  ياريد بسيق فواين تحقيا ي جهيروشن شدن نت

مالک مرگ  ياگر مرگ مغز. شود يبر آن بار م ياحکام متعدد
د حکم کرد که همسر شخص ين صورت بايباشد، در ا يشرع

وفات  ي د عدهيبا ياز زمان تحقق مرگ مغز يدچار مرگ مغز
نجس خواهد بود  يطيت پس با شرايبدن م چنين هم. نگه دارد

غسل و . کند يت را الزم ميو دست زدن به آن غسل مس م
نمازها و . شود يبر مسلمانان واجب م يکفن و دفن و

اموال او . شود ميمرد بر پسر بزرگش واجب  يقضا يها روزه
ز يوند اعضا جاياگر پ. از همان زمان، به ورثه منتقل خواهد شد

شخص، از  ياياول ي توانند با اجازه يباشد از همان زمان م
ن صورت قتل رخ يوند استفاده کنند و در ايپ ياو برا ياعضا

ثابت  يشخص ي هم به عهده ياهينخواهد داد و به تبع د
  .نخواهد بود

باشد، با مرگ  ياگر مرگ قلب مالک مرگ شرع يول
. رخ نداده تا همسر او عده وفات نگه دارد يهنوز وفات يمغز
ست و دست زدن به او غسل مس ين شخص نجس نيبدن ا

مرد بر پسر  يقضا يها نمازها و روزه. کند يت را الزم نميم
بر مسلمانان  يغسل و کفن و دفن و. شود نميبزرگش واجب 

ت خود شخص يز هنوز تحت ملکياموال او ن. شود يواجب نم
ن اموال را ياست و ورثه حق تصرف مالکانه در ا يباق

 :ز دو نظر وجود دارديوند اعضا نيدر مورد پ. نخواهند داشت
ن قول معتقدند هر چند مالک مرگ به يرو ايپ ياز فقها يبرخ
فرد دچار  يوند اعضايپ يص عرف است، وليتشخ ي عهده

ندارد و  يو عرف يبا مرگ شرع يچ ارتباطيه يمرگ مغز
گر يد يبرخ يول) ۴(ن فرد استفاده کرد يا يتوان از اعضا يم

خالف شرع بوده  ين شخصيچن يمعتقدند که استفاده از اعضا
ن عمل را انجام دهد و باعث شود، يکه ا يجه کسيو در نت

اش خواهد آمد  ز به عهدهيه نيشود د يشخص دچار مرگ قلب
است که بر  ياز احکام شرع يذکر شد، برخچه  آن ).۵(

ز در معامالت، يگر نيد ياحکام. شود يموضوع مرگ مترتب م
ر ابواب يات، قضاوت و ساين، حدود و ديخمس، زکات، د

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 W
ed

ne
sd

ay
, J

un
e 

26
, 2

01
3

  شناسي مرگ موضوع :هادي صادقي و همكاران  ٢٤
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

ها  آن ز از اطاله کالم از ذکريپره يوجود دارند که برا يفقه
  .شود يم يخوددار
  مرگ يشناس يمعن - ۲

و  يوانيشدن قوت ح مردن، باطل يعني ياز نظر لغو مرگ
در مقابل، . )۶( ست شدنيات و نيح ي، فنايزيحرارت غر

حس و حرکت  يکه مقتض يعبارت است از صفت يزندگان
. ات استين دو واژه، موت و حيا يمعادل عرب .)۶( است

ن اندازه در ياکثر کتب لغت به هم. ات استيموت ضد ح
مرگ راغب معتقد است . )۷-۱۲(اند  هف موت اکتفا کرديتعر
ن يـ  از ب۱ :ف استلمخت يزندگدارد که به حسب  يانواع

 ،ن رفتن عقليـ از ب۳ ،ن رفتن حسيـ از ب۲ ،رشد ي رفتن قوه
ابن فارس معتقد است که ). ۱۳( ـ  خواب۵ و ديـ حزن شد۴
در انسان هم با . است يزيرفتن قوه از هر چ يبه معن رگم

ن کلمه بر او صدق خواهد کرد و يا يزندگ يرويرفتن قوه و ن
ن نشان ييدقت در عبارت لغو). ۱۴( به او مرده خواهند گفت

ف يتعر يف به مصداق و برخيف، تعرياز تعار يدهد برخيم
 يها فيان تعرياز م. است يف مفهوميز تعرين يبه ضد و برخ

است؛ لذا  يف مفهوميف ابن فارس تعريذکر شده، تنها تعر
  .دانست يزيمرگ را همان رفتن قوه از هر چ يمعناتوان  يم

جدا شدن روح از بدن  يمرگ به معنا يدر نگاه فقه
م مرگ را ستاندن نفس يقرآن کر. کار رفته است دائم به طور به
تنها تفاوت . کند يان آن و خواب مشابهت برقرار ميداند و م يم

دد اما گر  يکند که در خواب نفس به بدن بازم يان مين بيرا چن
ها را به هنگام  خدا جان«: در مرگ آن ستاندن دوام دارد

را كه در خواب خود  يگيرد، و نيز جان كسان يمردنشان م
رانده شده نگه ها  آن را كه حكم مرگ بر يهاي جان. اند نمرده

در . فرستد يم كه معين است باز يدارد و ديگران را تا زمان يم
در . »)۴۲: الزمر( انديشند يكه م يهاي آن يهاست برا اين عبرت

 ١.اد استفاده شده استيز» يتوف«ر يات قرآن از تعبيگر آيد

                                                
  .٢٨: ؛ نحل١١: مانند سجده١

روح از بدن باشد، در مقابل، حيات نيز  يمرگ، جداي يوقت
  . روح با بدن خواهد بود يهمراه

رش شباهت خواب و مرگ را در يمرحوم مالصدرا در تفس
 يحواس ظاهر يريکارگ داند که در هر دو، نفس از به ين ميا

ن بازماندن در ين است که ايز در اينها  آن تفاوت. ماند يبازم
است و  يحواس باق يريگکار بهاست و امکان  يخواب عارض
ان رفته يحواس از م يريگکار بهاست و امکان  يدر مرگ، دائم

 ي قوه يان رفتن دائمي، مرگ از مبنابراين). ۱۵(است 
که  ين صورت کسير اد. نفس است يحواس  برا يريگکار به

ا بلندمدت يمدت  کوتاه يهوش ي، بي، مصنوعيعيدر خواب طب
 طور بهحواس  يريگکار به که اينل يو کما رفته است، به دل

موقت متوقف شده و امکان بازگشت آن وجود دارد، مرگ 
 يها گر، صرف وجود رفلکسيد ياز سو .ديآ يحساب نم به
ست؛ ينفس ن يحواس از سو يريگکار بهل بر يدل يا چهيماه
خود بدن  ياز سو يعيطب يتواند واکنش يها م ن رفلکسيرا ايز

 يرونيا بي يتواند بر اثر عوامل درون يها م ن واکنشيا. باشد
نداشته باشد، مانند  يدخالتها  آن بدن اتفاق افتد و نفس در

به واکنش  يکيرا با شوک الکتر يا که بدن مرده يهنگام
شرط  يآگاه يحواس نوع يريگکار بهدر  ،چنين هم. ميوادار
نفس  يآگاه ي طهيکه خارج از ح يعيطب يها واکنش. است
  .ديآ يحساب نم حواس به يريگکار بهرد، يگ يقرار م
  يمالک مرگ و زندگ - ۳

حواس  يريگکار به ي رفتن قوه يحال که مرگ به معنا
کدام  ي ن رفتن قوهيد که با از بيآيش ميال پؤن سياست ا

ن مورد يرود؟ در ا يان ميحواس از م يريگکار به ي عضو قوه
مرگ ) ۲مرگ قلب ) ۱: وجود دارد يدگاه عمده و اصليدو د
  .مغز

  دگاه مرگ قلبيد - ۳ - ۱
 يو حرکت يحس ،يعروق ،ياعمال قلب، يدر مرگ قلب

 يبرخ. ردرود و برگشت آن امکان ندايمن يکامل از ب طور به
ان خون، توقف تنفس، يتوقف جر :تند ازرم مرگ عبايعال
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  ٢٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

ن رفتن يب اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و از
قه پس از قطع يمعموال مرگ سه تا پنج دق. امواج قلب و مغز

م ذکر يگر ظاهر شدن عاليعبارت د ان خون و بهيتنفس و جر
شمندان ياز اند يبرخ. )۱۶( ونديپ يع مووق فوق به ي شده

ا مرده بودن قلبش يو مرگ انسان به زنده  يمعتقدند که زندگان
ات يتپد، انسان هم به حيکه قلب م يدارد و تا زمان يبستگ

 يتيچ فعاليدهد، هر چند مغزش از کار افتاده و هيخود ادامه م
دگاه، ين ديطبق ا. هم صادر نکرده باشد ينداشته و فرمان

دن خون و ضربان نبض، عالمت يحرکت قلب و به تبع چرخ
 يتيهر چند مغز فاقد هر گونه فعال ،انسان است بودن زنده
   ).۴،  ۵،  ۱۷(دارد  يدگاهين ديز چنيعرف عام ن. باشد

، مرگ و يشرع يار مرگ و زندگيدگاه نخست، معيدر د
ست، يقلب است و مرگ مغز نشانگر مردن انسان ن بودن زنده

مستدل  يبراها  آن .ن حالت هنوز زنده استيبلکه انسان در ا
  : اند اقامه کرده يل متعدديخود دال ي هيکردن نظر

  ميص مفاهيت عرف عام در تشخيمرجع -۳ - ۱ - ۱
فهم عرف  يص مرگ و زندگيدگاه اول در تشخيروان ديپ

طب در  يمعتقدند هر چند علماها  آن .اند عام را مالک دانسته
ت، يفتادن مغز از فعاليا از کار نيص از کار افتادن يتشخ

ص يتوانند با توجه به تخصص خود تشخ يدارند و متخصص 
دهد يخود ادامه م يهاتيبدهند که مغز زنده است و به فعال

ت يفعال يا عدم بقايص بقا يد در تشخيز باير و مردم نيا خي
ص مرگ مغز يبحث در تشخ يمغز به پزشک مراجعه کنند، ول

 ،حجت باشد يست تا سخن متخصص در پزشکيو عدم آن ن
. است يو عرف يبلکه بحث در تحقق و عدم تحقق مرگ شرع

ا مثال شخص الف زنده است، تا ين است که آيبحث در ا
ا مرده است، تا احکام يحمل شود،  ياحکام زندگان بر و

 ين مرگ و زندگييتع يبحث بر رو. مردگان بر او بار شود
ات انسان يا حيبه حالت موت  ياست؛ چون هر حکم يعرف

 يبستگ يمرگ و زندگ يشود، به مفهوم عرفيم نسبت داده
ص يرا احکام به عرف عام القا شده و مرجع در تشخيدارد؛ ز

 يموضوعات به مفهوم عرف. ز عرف عام استيموضوعات آن ن

ه عارف و يص فقيحکم هستند؛ پس تشخ يخود موضوع برا
که بحث در  نيخالصه ا. عالم به زبان، مالک تام خواهد بود

ص مصداق؛ لذا در يات است نه تشخيموت و ح ن مفهومييتع
،  ۵،  ۱۷،  ۱۸(ن مفهوم، عرف عام مالک و حجت است ييتب
۴.(  

همه قبول  يعنيندارد،  يگونه ابهام چيه مسأله يکبرا: نقد
ت دارد؛ يص معنا و مفهوم مرجعيدارند که عرف عام در تشخ

ن رفتن کدام ين است که مرگ انسان با از بيبحث در ا يول
متفاوت با شناخت  يزيچ يشود؟ معناشناسيمحقق معضو 
ن است که چه يبحث بر سر ا ،در واقع. است يت خارجيواقع
که  بعد از آن ،گريعبارت د به. دهد يبه آن معنا تحقق م يزيچ

 يزيد چه چيد پرسيص داد، بايعرف عام مفهوم مرگ را تشخ
ن معنا در خارج يا يدر چه حالت ؟ن موضوع استيا ي سازنده

ه خواست يد از فقين پرسش را بايپاسخ ا ؟موجود خواهد شد
ن ييالبته پس از تع. ن کندييکه حدود و ثغور موضوع را تع

ق حدود و ثغور موضوع نوبت به عرف است که مصداق را يدق
ص مصداق عرف عام يدر اکثر موارد در تشخ. ص دهديتشخ
شود،  يکه کار مشکل م ياما در موارد. تواند عمل کند يم

ص خواهند يمرجع تشخ يعرف خاص و متخصصان پزشک
  .بود

  وجوب حفظ نفس محترم - ۳- ۱- ۲
عت محترم شمرده شده است، يکه نفس او در شر يهر کس

مار مرگ يبا مرده قلمدادشدن ب. ز واجب استيحفظ جانش ن
ن بردن او فراهم شده است؛ ياز ب يبرا يراه ،، در واقعيمغز

ل وجوب حفظ نفس يدر امان ماندن از مخالفت با دل يلذا برا
صبر  -مرگ قلب -يزندگ يعان قطيمحترم الزم است تا پا

از بدن انسان وجود  يکه روح در جزئ يرا تا زمانيز کرد،
  .)۱۹(توان به مرگ او حکم کرد  يداشته باشد، نم

: ن استيچن يمنطق ي ل مذکور در قالب گزارهيدل: نقد
که حکم بر موضوع  نيقبل از ا. جب استحفظ نفس محترم وا

عبارت  به. ابديودش تحقق يد موضوع با تمام قيحمل شود، با
بودن نفس محترم ثابت شد، نوبت به  که زنده گر بعد از آنيد
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Website: http://ijme.tums.ac.ir 

پس ابتدا . رسديوجوب حفظ م يعنيآن  يحمل حکم فقه
بر . ل کارساز باشدين دليبودن آن نفس ثابت شود تا ا د زندهيبا

با توجه به گفتار ) دگاه دوميد( يدگاه مرگ مغزياساس د
ست يزنده ن يپزشکان و متخصصان، شخص دچار مرگ مغز

ه اگر در موضوع مورد کبل. تا حفظ نفس آن واجب باشد
شده  اديل يدل توانستند به يفرد مسلم بود، م بودن زندهمناقشه 

اگر . بودن فرد است اما سخن بر سر اصل زنده. استناد کنند
 يقطع بودن زندهتوان احکام  يمشکوک باشد، نم يو بودن زنده

ه وارد يم از راه اصول عمليبخواه که ايناو را بار کرد، مگر 
 .ميرس مي يبعد يها صورت به استدالل نيم که در ايشو

  اط در امر نفوسياالحت  ةاصال - ۳- ۱- ۳
 وجود دارد و در يچند امر اهتمام جد يعت بر رويدر شر

در . جان، مال و ناموس: مياط کنياند که احت دادهدستور ها  آن
ن است که به محض از کار افتادن ياط ايز احتيمورد بحث ما ن

تا از کار افتادن قلب و و حکم به مرگ شخص نشود  ،مغز
. فتدير بيات او حکم مذکور به تاخيبرطرف شدن شک در ح

  ).  ۱،  ۲۰(اط عمل شده است يصورت مطابق احت نيدر ا
اط، در ياصل احت چون همه، يستفاده از اصول عملا: نقد

ه ياصول عمل. ستين مالک موضوعات احکام درست نييتع
هستند و  يف شرعيرت در مقام عمل به تکاليرفع ح يتنها برا

. ديآ کار بهت ين واقعييتع يبرااي  هعنوان ادل توانند به ينم
اتفاق  يقيمرگ حق يچه زمان که اينص ي، در تشخبنابراين

ه مراجعه يتوان به اصول عمل يست، نميافتد و مالک آن چ يم
نتوان موضوع را  يقيچ طريکه از ه يدر صورت ،بله. کرد
ه يتوان از اصول عمل يعمل م يگاه برا ص داد، آنيتشخ

 ي د توجه داشت که اگر ادلهين حالت هم بايدر ا. استفاده کرد
رسد و يه نميوجود داشته باشد، نوبت به اصول عمل يگريد

ص مالک يتشخ يبرا يکاف ي معتقدند ادله يطرفداران مرگ مغز
  .رسد يه نميار دارند و نوبت به اصول عمليدر اخت يقيمرگ حق
  استصحاب  - ۳- ۱- ۴

ن يد اييز در تاياستصحاب ن چون هم يا هياز اصول عمل

 يانسان در صورت صحت تمام اعضا. اند قول کمک گرفته
 يت تمام اعضايان رفتن فعاليبدن قطعا زنده است و با از م

از اعضا مانند مغز،  يبا مرگ برخ يرد، وليميز قطعاً ميبدن ن
محل رجوع  جا اين. ات انسان وجود دارديشک در مرگ و ح
استصحاب با وجود  ي مطابق ادله. است ١به اصل استصحاب

ز ين مورد نيدر ا. د به شک الحق اعتنا کردين سابق نبايقي
با صحت تمام اعضا، : اب موجود استارکان استصح ي همه
از اعضا،  يکي يوقت يات انسان وجود دارد، ولين به حيقي

دهد؛ شک يات انسان رخ ميفتد، شک در حيمانند مغز از کار ب
خود ادامه  يات انسانين شخص هنوز به حيا ايکه آ نيدر ا
صورت تمام ارکان استصحاب محقق  نيدر ا. ريا خيدهد يم

و کرد د به شک الحق اعتنا ين سابق نبايقياست و با وجود 
  ). ۱،  ۲(شخص حکم کرد  بودن زندهد به يبا

تواند  يرت است و تنها ميل موارد حياستصحاب دل: نقد
ن ييبحث ما بر سر تع جا ايندر . سازد يرا جار ياحکام عمل

ن موضوع ييتواند مالک تع ياستصحاب نم. موضوع است
ا يتواند در بحث از احکام مترتب بر بقا  يباشد، بلکه تنها م

. ک موضوع حکم به استمرار احکام سابق کنديمعدوم شدن 
ن موضوع مرگ و ييتع يبرا يل خوبين، استصحاب دليبنابرا
  .ستين يزندگ

کردن،  استدالل ي ن نحوهيد گفت که ايافزون بر آن با
ن قول معتقدند از يرا مخالفان ايمصادره به مطلوب است؛ ز

که  ياگونه است، به يانسان يان زندگيکار افتادن مغز نشانگر پا
ماند تا از ينم يباق يانسان يزندگ يا عدم بقايشک در بقا 

معتقدند استصحاب ها  آن ،در واقع. استحصاب استفاده شود

                                                
معناي لغـوي استصـحاب،   : گويدشيخ انصاري در تعريف استصحاب مي  ١

عتقـد  در معناي اصطالحي نيز م. چيزي را همراه چيز ديگر قرار دادن است
است يعني اگـر بـه   »ابقاء ما کان«ترين تعريف همان  ترين و خالصهبه است

بايـد   ،شک ايجاد شد چيزهمان  يسپس در بقا ،تحقق چيزي يقين داشتيم
شک خود اعتنا  نبايد بهباقي است و  چيزبنا را بر اين گذاشت که هنوز آن 

  .)٣٦( کرد
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  ٢٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

ن سابق و شک يقي(باشد که ارکان آن  يتواند جار يم يزمان
که در فرض مذکور، به جهت  يموجود باشد، در حال) الحق

ن به مرگ شخص يقي، ياعتماد به قول متخصصان علم پزشک
  .وجود دارد نه شک

  دگاه مرگ مغزيد- ۳- ۲
 ي رشته پزشکان يالديم ۱۹۵۰ سال در بار نياول يبرا
 بافت آن در کهکردند  اشاره کُما  ينوع به اروپا در اعصاب
 خود عملکرد و دهيد صدمه بازگشت قابل ريغ صورت به مغز
 کمک به هير و قلب تيفعال کنيول ،بود داده دست از را

 عنوان هب کما از نوع نيا زمان آن در. )۲۱(داشت  ادامه دستگاه
اي  هعد ،۱۹۶۸ سال در. شد دهينام» بازگشت قابل ريغ يکما«
 و دندينام» يمغز مرگ« را حالت نيا پزشکان از گريد
 اگر« که مطلب نيا. کردند وضع آن صيتشخ جهت ييارهايمع
 باعث تينها در مغز مرگ و است مرده شخص باشد مرده مغز

 مهم يهابحث آغاز سبب» خواهدشد قلب تيفعال توقف
 يکارشناس يهاگروه وشد  يقانون و ياجتماع ،ياخالق
 و آن از بعد. پرداختند قيتحق و بحث به باره نيا در يمتعدد
 مرگ نييتع جهت يتر کامل و ترروشن يارهايمع جيتدر به
  .شد شنهاديپ يمغز

عملکرد  يمدت يممکن است مغز برا يا بر اثر حادثه
از  يا ممکن است بخشيخودش را موقتاً از دست بدهد 

ن حالت مرگ يپزشکان به ا يل شود وليمغز تعط يهاتيفعال
ن رفتن يبه از ب يند بلکه معتقدند مرگ مغزيگوينم يمغز

مغز اطالق  يعملکردها يقابل بازگشت تمام ريکامل و غ
 :عبارتند از يمرگ مغز ي کننده جاديعلل عمده ا .شود  يم

پزشکان  .)۲۱( يست قلبي، ايمغز يزي، خونريمغز ي ضربه
 يات مغز او بستگيات انسان به مرگ و حيمعتقدند مرگ و ح

ات يت دارد شخص هم به حيکه مغز فعال يتا زمانو  دارد
صورت از کار افتادن مغز، دهد و در يخود ادامه م يانسان

هر چند  ،دهديخود را از دست م يانسان يز زندگيانسان ن
را هم انجام دهد  يرسان قلب او تپش داشته باشد و عمل خون

)۱۸ ،۱۷.(   

بر اصل  يمختلف يها دگاه دوم خود استدالليطرفداران د
 يبه زندگ يو مرگ آدم يزندگ يبودن مغز در انسان و وابستگ

  :ديآيمها  آن از ياند که در ادامه برخ و مرگ مغز آورده
  :تپش قلب قبل از حلول روح به بدن - ۳- ۲- ۱
حلول روح به  يق برايدق يتوان زمان ينم ياز جهت علم 

زمان حلول روح را  ينيمتون د ين کرد؛ وليين تعيبدن جن
هم علم طب  ،ياز طرف. کرده است يمعرف يماهگ چهار

تپش دارد،  يماهگ کند که قلب قبل از چهارتواند اثبات  يم
دانست تا  يات انسانيتوان تپش قلب را نشانگر ح يپس نم

  ).۱۷(مرگ قلب هم نشان از مرگ انسان باشد 
تواند  يتاً مين استدالل درست باشد، نهايبر فرض که ا: نقد

ش قلب پصرف ت يآغاز زندگ ين مطلب را اثبات کند که برايا
از بدن، مانند مغز، هم  يگريد يعضاد ايست و باين يکاف
ل است که در ين دليبه هم. شودآغاز  يافتند تا زندگ کار به
مانند  يگر خواهند آمد، شواهديد يليکه در دل ياتيروا
 يها عنوان نشانه کردن را به زدن و حرکت اديکردن و فر هيگر

چ يتوان اثبات کرد که قلب ه ياما نم. اند ذکر کرده يزندگ
تپش قلب شرط  ،گريعبارت د به. ندارد يدر زندگ يتيمدخل
ن ي، با ابنابراين. تواند شرط الزم باشد يست، اما مين يکاف

  .انسان انکار کرد يتوان نقش قلب را در زندگ ياستدالل نم
  ض مغزيض قلب و عدم امکان تعويامکان تعو - ۳- ۲- ۲
ده است که ين قدرت رسيد به ايعلم جد ،در حال حاضر  

را به بدن او  يگريانسان دچار مشکل شد، قلب داگر قلب 
وند زدن قلب يجدا کردن قلب و پ ي در فاصله. وند بزنديپ
در . رديگيگر، عمل چرخش خون توسط دستگاه صورت ميد
 يها تيفعال ي افتد و همهين صورت قلب شخص از کار ميا

در  يديکس ترد چيه يول ،دهدياو را دستگاه انجام م
ن شخص ندارد و يات بر ايو صدق عنوان ح بودن زنده
کند که چون قلب او از کار افتاده و هنوز يکس حکم نم چيه

ن شخص مرده است، بلکه ين آن نشده، پس ايگزيجا يهم قلب
ن ياز ا. ن شخص دارنديا بودن زندهات و ياذعان به ح يهمگ

به انسان  يمصنوع ين امکان وجود دارد که قلبيباالتر اصالً ا
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 ي وصل کنند که همه يگاهدست بها او را يد بزنند ونيپ
هم  يچ قلبيکه ه يدر حال ،دهديقلب را انجام م يها تيفعال

ن شخص قادر است يا ،صورت نيدر ا. وند نزده باشنديبه او پ
حکم به  يخود ادامه دهد و کس يانسان يها تيبه تمام فعال

کرد که مرگ و توان استنباط  يجا م نياز هم. بودن او نکند مرده
  ).۱۷(دخالت ندارد  يانسان يقلب در زندگ يزندگ

. ستيوارد ن جا اينشد، در  يکه به استدالل قبل ياشکال
ت قلب شرط الزم در يدهد که فعال ين موضوع نشان ميا

  .ستين يطور که شرط کاف ست، همانيانسان ن يزندگ
  مشابهت مرگ و خواب - ۳- ۲- ۳
ان مرگ و خواب مشابهت ي، مينيمطابق ادله و نصوص د 

- ۲۴(اند که خواب را برادر مرگ دانسته يطور بهبرقرار است، 
ن جهت است که يمشابهت مذکور، بد ينيد ي مطابق ادله). ۲۲

ن تفاوت که اگر اجل يشود با ايدر هر دو، نفس از بدن جدا م
اگر  يده باشد نفس به بدن برنخواهد گشت، وليشخص رس

خدا «ه يآ. نفس برگردانده خواهد شدده باشد ياجل او سر نرس
] نيز[ستاند، و  يبازم يروح مردم را هنگام مرگشان به تمام

] كند يقبض م[خوابش نمرده است ]  موقع[را كه در  يروح
دارد،  يرا كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه م]  ينفس[پس آن 

] دنيا يزندگ يبه سو[معين  يرا تا هنگام] نَفْسها[و آن ديگر 
. ن مطلب اشاره دارديبه هم )۴۲: الزمر( .»...فرستد يبازپس م

در هنگام خواب که نفس از بدن جدا شده، مسلما قلب به 
دهد؛ عمل گردش خون يخود ادامه م يو معمول يت عاديفعال

صورت  يراحت بدن به يها ه سلوليات تغذيعمل يو حت
از  يو بخش ينبات يزندگ يهاتيرد و تمام فعاليگ يم

ن مشابهت و يهم. او ادامه دارد يوانيح يزندگ يها تيفعال
قلب  يدهد که مرگ و زندگيت قلب، نشان ميفعال يبقا
  .شود يتلق يانسان يتواند مالک مرگ و زندگ ينم

ستد؟ يايت باز ميا به هنگام خواب، مغز هم از فعاليآ: نقد
خود ت يز همانند قلب به فعاليست، بلکه مغز نين نيمسلماً چن
ت خود ادامه يز همانند قلب به فعالياگر مغز ن. دهديادامه م

دهد، چگونه با کمک مشابهت مرگ و خواب، اثبات يم
است، در  يانسان يگانه از زندگيت قلب بيشود که فعال يم

کند  يتواند جار يز مين استدالل را طرف مقابل نيکه هم يحال
ندارد؛  يانسان يبه زندگ يچ ارتباطيت مغز هيد که فعاليو بگو

که روح از بدن جدا شده و  نيرا در هنگام خواب با وجود ايز
هنوز مغز  يرخ داده است، ول يداريان خواب و بيمشابهت م
چ يت مغز هيرد فعاليجه بگيدهد و نتيت خود ادامه ميبه فعال
اگر استدالل سابق در مورد . ندارد يانسان يبه زندگ يارتباط

ت آن در يل نبودن قلب و فعاليدخ قلب درست باشد و با آن
ن استدالل را در مورد مغز يد همي، باشودثابت  يات انسانيح
گانه از يا نداشتن مغز را بيت داشتن يو فعال کردز اقامه ين
  .دانست يات انسانيح

ان مرگ و خواب يگفت از نظر قرآن م توان يمبنابراين، 
ان خواب و يد که ميد پرسيحال با .قطعاً مشابهت وجود دارد

ه قلب ين مشابهت قطعاً از ناحياست؟ ا يمرگ چه مشابهت
در  يستاده وليرا در حالت مرگ، قلب از تپش باز ايست؛ زين

که  نيدهد بدون ايت خود ادامه ميحال خواب، قلب به فعال
ت قلب صورت يدر فعال يرييو خواب تغ يداريان حالت بيم
 توان يبلکه م .ستين مشابهت مربوط به قلب نيپس ا .رديبگ

 .ن مشابهت دانستيت مغز را علت ايکم شدن فعال
ت باز ياز فعال يکل طور بهصورت که در حالت مرگ، مغز  نيبد
ت خود را از يدر حالت خواب، مغز تمام فعال يستد وليا يم

 هر چند است يت مغز باقياز فعال يبلکه بخش دهد،يدست نم
از دست رفتن . استز از کار افتاده يت آن نياز فعال يقسمت
ان يد موجب مشابهت متوان يت مغز مين اندازه از فعاليهم

ت يفعال ي اگر الزم بود که همه. حالت مرگ و خواب باشد
جاد شود ين برود تا مشابهت ايمغز در حالت خواب هم از ب

ت را به ينيبلکه عنوان ع ،گر نام مشابهت بر آن صادق نبوديد
توان برداشت کرد که  يمن مشابهت ياز هم .گرفت يخود م

 ين عضو، زندگانياست و با مرگ ا يات انسانيمغز مالک ح
  .ده استيان رسيز به پاين يانسان
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  ٢٩ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  مرگ يها نشانه - ۳- ۲- ۴
از آن هستند که  يز حاکيات نيذکر شده در روا يها نشانه

 يا زندگيمرگ  ي کننده نييمغز است که تع يا زندگيمرگ 
اد و حرکت يه، فريها گر نشانهن يا ي از جمله. انسان است

مغز  يها به زندگ ن نشانهياست که ا يهيبد. است يارياخت
توان انتظار داشت که  ينم  تا مغز زنده نباشد، يعني. اند وابسته
داشته  يارياخت يا حرکتياد بزند يه کند، فريبتواند گر يکس
ن حرکات و يداشتن چن يقلب و تپش آن برا يزندگ. باشد
 يعالمه حل چون هم يبزرگ يفقها. ستين يکاف يافعال
اند  فتوا دادهها  آن اند و بر اساس رفتهياد شده را پذي يها نشانه

ان يب ،اول ي دسته :اند ن باب سه دستهيات در ايروا .)۲۵، ۲۶(
فوق را  يها از نشانه يکيا آمد و يدن کنند که اگر نوزاد به يم

دسته روايات  نياز ا. شود يآن حکم م بودن زندهداشت، به 
قاطع به اثبات برسانند که  طور بهن موضوع را يتوانند ا ينم

ن را يتوانند ا يها م نيا. مرگ مغز برابر است با مرگ انسان
انسان حکم  يتوان به زندگ يم يمغز  ياثبات کنند که با زندگ

ان يب ياضين مطلب را به زبان منطق ريم اياگر بخواه. کرد
اد شده ي يها اگر نشانه) ۱: شود ين ميچن مسألهم صورت يکن

  .(P→Q)شود  ي، اثبات م(Q)انسان  يگاه زندگ ، آن(P)باشد 
ها  آن کنند که در ياستناد م ياتيفقها در باب ارث به روا

ها  آن ي از جمله. ذکر شده است يزندگ يها نشانه يبرخ
ا آمدن نوزاد يدن زنده به يها است که مربوط به نشانه ياتيروا
) ع(بن عبداللّه از امام صادق  يصحيح ربع يتيروادر . است
اگر حركت كند ارث «: کند که فرمود ينوزاد نقل م ي رهدربا
: گويد يبن عبداهللا م يربع يديگر ي هدر صحيح) ۲۷. (»برد يم

دنيا آمده  كه به يجنين وقت ي هدربار) ع(شنيدم كه امام صادق 
برد و  يم ارث«: از خود نشان دهد، فرمود يو حركت آشكار

موثقه  .)۲۷،  ۲۸. (»رساند؛ زيرا ممكن است الل باشد يارث م
 .)۲۹( ن مضمون را دارديز همين) ع(ر از امام صادق يابو بص
شهادت زن  ي درباره) ع(از امام صادق  يگريح ديث صحيحد

با  يو. ا آمدن استيدن نوزاد هنگام به بودن زندهقابله به 
. ص داده استينوزاد را تشخ بودن زندهاد يه و فريگر يها نشانه

ها، بر حاکم الزم  ن نشانهيرش ايضمن پذ) ع(امام صادق 
رفته شده شهادت آن زن، ارث يزان پذيدانستند که به نسبت م

ن يات چنين رواياز ا .)۲۸،  ۳۰،  ۳۱(کودک را محاسبه کنند 
اد شده باشند، نوزاد ارث ي يها شود که اگر نشانه يده ميفهم
هنگام والدت  بودن زندهارث بردن،  ي جا که الزمه از آن. دبر يم

استنباط  يات به داللت التزامين رواي، از ابنابرايناست، 
. اد شده باشند، انسان زنده استي يها شود که اگر نشانه يم

را اثبات  ۱ ي شماره ي هيقض يخوب ات بهين رواي، ابنابراين
ها مرگ  ن نشانهينبود ا م که باييم بگويحال اگر بخواه .کنند يم

د اثبات يل باين دليا. ميگر داشته باشيد يليد دليدهد با يرخ م
 يگاه زندگ ، آن(P∽)اد شده نباشد ي يها اگر نشانه) ۲: کند

→P∽) يعني (Q∽)ست يانسان هم ن ~Q).  
ز ين ۲ ي شماره ي هيقض ي کننده اثبات ،اتيدوم روا ي دسته
ل از يکه عالء بن فضح يت صحين روايا ي از جمله. هستند

که نوزاد  يهنگام«: کند که فرمود يت ميروا) ع(امام صادق 
موثقه عبداللّه بن  ،چنين هم). ۲۸(» برد يد، ارث مياد کشيفر

برد مگر  يارث نم«: سنان در مورد ارث بردن نوزاد از ديه است
ابن عون نقل  .)۲۷-۳۱( ١»او شنيده شود يگريه كرده و صدا

هيچ  نوزاد«: ي نوزاد شنيده است هدربار) ع(امام كند كه از  يم
» برد مگر گريه كرده و صدايش شنيده شود ياز ديه ارث نم

  .شود يز اثبات مين ۲ ي هيات قضين روايبا ا). ۲۷،  ۲۸(
 ۲ ي شماره ي هيکه قض ٢در علم منطق اثبات شده است

گاه  ، آن(Q)اگر انسان زنده باشد ) ۳: هين قضيمعادل است با ا
  .(Q→P) يعني، (P)اد شده را دارد ي يها نشانه

 دست به ۴ ي هيقض ۳و  ۱ ي هيان دو قضيبا جمع کردن م

                                                
) ٣٢. (دانند ميالبته برخي از فقها مانند شهيد ثاني اين روايت را ضعيف  ١

اما مبناي اين مقاله در بررسي اسناد روايات آن چيزي است که بر اساس 
بر . افزاري درايه النور آمده است نظريه آيه اهللا شبيري زنجاني در برنامه نرم

مرحوم . رسد، اين روايت موثقه است تر مي نظر موجه اين اساس، که به
هر چند اگر هم اين روايت را  )٣٣. (داند مجلسي اول نيز آن را موثقه مي

شود؛ زيرا به اندازه کافي روايات  نپذيريم مشکلي در استدالل پيدا نمي
 . صحيح در اين مورد وجود دارد

  .نام اين رابطه عکس نقيض است. شود از طريق استدالل مباشر اثبات مي ٢
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ن يا يمعنا. Q ↔ & (Q→P) ∴ P (P→Q)) ۴: ديآ يم
 بودن زندهبه  که اين يبرا ين است که شرط الزم و کافيه ايقض
ا ياد بزند يه کند، فرين است که بتواند گريم، ايحکم کن يکس
و  P يه هم ارزين قضياز ا. از خود داشته باشد ياراد يحرکت

Q ۵: يعني. ديآ يم دست به (P ≡ Q .آن است  ين به معنايا
ز هست و هر جا يها ن آن نشانه  انسان هست، يکه هر جا زندگ

 .ز هستيانسان ن يها باشد، زندگ آن نشانه

ان يرا ب مسألهاست که هر دو طرف  ياتيسوم روا ي دسته
ح که در آن عبداللّه بن سنان از امام يصح يتيمانند رواکرده، 
 يكه گريه نكرده و فرياد يبر نوزاد«: كند ينقل م) ع(صادق 

شود و از ديه و غير آن، ارث  يبر نياورده است، نماز گزارده نم
بر او نماز گزار و به ] و پس از آن مرد[اگر گريه كرد . برد ينم

و به تبع،  ۴ ي هيز همان قضينات ين روايا) ۲۷. (»او ارث بده
ن است که يات در اين روايت اياهم. کنند يان ميرا ب ۵ ي هيقض

 يبرا ييان کرده است و جايرا با هم ب مسأله يهر دو سو
  .گذارد ينم يباق يد در مالک مرگ و زندگيترد

د که يتوان فهم يات مين روايد گفت از ايبا ،در مجموع
ت مغز ارتباط يبا فعال است که يزيچ يمالک مرگ و زندگ
حکم  يکس بودن زندهتوان به  يت قلب نميدارد و صرفاً با فعال

دشوار  يت قلب کاريص فعاليرا در صدر اسالم تشخيکرد؛ ز
دگاه اول ين موضوع را طرفداران ديا. و ناشناخته نبوده است

ت آن يص ضربان قلب و فعاليتشخ ي مسألهز قبول دارند که ين
که  ييگرفته تا جا يتوسط مردم صورت ماز روزگاران کهن 

با . ص عرف عام قرار دادنديخود را تشخ ي از ادله يکيآنان 
که  يات مربوط به نوزاديک از رواي چيم در هينيب ين حال ميا

ت قلب و ضربان يبه فعال يا رد، اشارهيم يا آمدن ميدن پس از به
ان يب يزندگ يها عنوان نشانه را به يبلکه امور. آن نشده است

  . ت مغز استياز فعال ياند که حاک کرده
چه  آنند ين استدالل اشکال کنند و بگويممکن است به ا

انسان  يات مزبور آمده است، مربوط به حالت عاديدر روا
گزارش  ير عاديغ يات حالتيک از رواي چيرا در هياست؛ ز

ا يدن است که زنده به يمربوط به نوزادها  آن تمام. نشده است
ا دارو يل ضربه يدل به يحال اگر کس. رديم يد و بالفاصله ميآ يم

را از ياست؛ ز ين حکم مستثنيهوش شود، از ايو مانند آن ب
ا يانجام دهد  ياراد يتوان انتظار داشت حرکات يهوش نميفرد ب
ن اساس، ممکن است طرفداران يبر ا. ه کندياد بکشد و گريفر
بر سر  يموارد مرگ مغزند بحث ما در يبگو يدگاه مرگ قلبيد
شده و  يدچار مرگ مغز يا ل عارضهيدل است که به يمارانيب

 جا ايندر . ت استيدستگاه در فعال ي واسطه بهها  آن تنها قلب
 جا اين. ميبرخورد کن يمانند افراد عاد يم با ويتوان يگر نميد
نک شک ين زنده بوده و ايش از ايرا او پياط کرد؛ زيد احتيبا

م، يدا نکنين به مردن او پيقين حالت تا يدر ا. ميداردر مردنش 
  .ميم احکام مرگ را مترتب کنيتوان ينم

ات قابل ين رواياز اچه  آنشود که  ياما در پاسخ گفته م
 که ايننظر از  صرف. است ياستفاده است، مالک مرگ و زندگ

 بودن زندهار يات معين رواياز ا ،د کرديدر موارد خاص چه با
دن، يکش اديچنان که ذکر شد، فر. ديآ يم دست بهانسان 

هستند که به   يهمه از امور ،يکردن و حرکت اراد هيگر
ت به مرگ فرد ين فعاليا يليدارد و با تعط يت مغز بستگيفعال

  .اگر قلب او در ضربان باشد يحکم شده است، حت
ان يد ميشا. وجود دارد جا اينقابل تأمل در  ي ک نکتهياما 

در ابتدا حالت . آن تفاوت باشد يدر ابتدا و انتها ياثبات زندگ
 ييها د نشانهيبا ياثبات زندگ يپس برا. وجود ندارد يا سابقه
، حالت سابقه يزندگ ياما در انتها. ذکر شد باشدچه  آنمانند 

د ينک بايتر زنده بوده و ا شيمار پيوجود دارد و فرد ب
 يزندگ يها نشانهم، نه يوجو کن مرگ را در او جست يها نشانه
حالت سابقه  جا ايند گفت درست است که در يدر پاسخ با .را

ل يدل يست که اثبات زندگيل بر آن نين دليوجود دارد، اما ا
ن است که در يد اييد بگويتوان يکه م يزيت چينها. خواهد ينم
ل ياز دل يجدا يزين چيم و ايکن ياستصحاب م جا اين

که با آمدن شواهد مرگ و  ستيدگاه اول نيد ياستصحاب برا
در . ماند ينم يه باقياستناد به اصول عمل يبرا ييجا يزندگ
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ان شده است، يات بيدر روا يکه مالک مرگ و زندگ ييجا
د بر اساس آن يبا. ستيه نيرجوع به اصول عمل يبرا ييجا

ان شده يب مسأله يات باال دو سويدر روا. ها حکم کرد مالک
. گفته شده و هم مالک مرگ يهم مالک زندگ يعنياست؛ 
مانند  يا هيبه مراجعه به اصول عمل يازي، نه نبنابراين

  .ز استين کار جاياستصحاب است و نه ا
  گيري نتيجه

داشتند تا با  يتالش فراوان يدگاه مرگ قلبيروان ديپ
انسان وابسته  يگوناگون ثابت کنند مرگ و زندگ ياستدالل ها

که تا قلب انسان از کار  يطور به ،قلب است يبه مرگ و زندگ
به ها  آن .توان مرگ شخص را اعالم کرد نمي فتاده است،ين
م، يص مفاهيت عرف عام در تشخيمرجع چون اي هم هادل

نفوس و  امر در اطياالحت ةاصالوجوب حفظ نفس محترم، 
که در نوشتار حاضر با اي  هادل کردند،استصحاب تمسک 

ص يف عام هر چند در تشخرا عريز ؛رو بودچالش روبه
که کار مشکل  يدر موارد يتواند کارگشا باشد، ول مي مصداق

ص يمرجع تشخ يشود، عرف خاص و متخصصان پزشک يم
تواند  يم يز زمانيوجوب حفظ نفس محترم ن. خواهند بود

نحو  به) نفس زنده محترم يعني(کاربرد داشته باشد که موضوع 
ن است که يکه فرض بر ا ياحراز شده باشد، در حال ينيقي

اط در امر نفوس که از ياالحت ي هاصال. موضوع مشکوک است
 ن مالک موضوعات احکامييتع ه است دريجمله اصول عمل

رت در مقام يرفع ح يه تنها براياصول عمل رايندارد؛ ز ييکارا
 يا عنوان ادله توانند به يهستند و نم يف شرعيعمل به تکال

تواند مالک  ينم زين استصحاب. ديآ ارک بهت ين واقعييتع يبرا
تواند در بحث از احکام  ين موضوع باشد، بلکه تنها مييتع

ک موضوع حکم به استمرار يا معدوم شدن يمترتب بر بقا 
 يمعتقدند مرگ و زندگ يز برخيدر مقابل ن .احکام سابق کند

که شخص  يا است، به گونه يانسان وابسته به مغز و يواقع
در . کرد يتوان مرده تلق مي را عرفاً و شرعاً يدچار مرگ مغز

 حلول از قبل قلب تپش  چون همادله  يز به برخينه نين زميا
ض مغز، يض قلب و عدم امکان تعويبدن، امکان تعو به روح

از . شود يمرگ استدالل م يها مشابهت مرگ و خواب و نشانه
 يها ل نشانهيض قلب و دليل امکان تعوينظر نگارندگان دل

ل تپش قلب يرا دلير ادله مردود است؛ زيو سا يرفتيمرگ پذ
ن مطلب را اثبات يتواند ا يتاً مينهاقبل از حلول روح به بدن 

د يست و باين يش قلب کافپصرف ت يآغاز زندگ يکند که برا
 يافتند تا زندگ کار بهاز بدن، مانند مغز هم  يگريد ياعضا
آغاز  يبرا يتپش قلب شرط کاف ،گريعبارت د به .شودآغاز 
ن ي، با ابنابراين. تواند شرط الزم باشد يست، اما مين يزندگ

 .انسان انکار کرد يتوان نقش قلب را در زندگ ياستدالل نم
تواند ثابت کند  نمي زيل مشابهت مرگ و خواب نيدل ،چنين هم

را يمغز است؛ ز يانسان، مرگ و زندگ يمالک مرگ و زندگ
 ت خود ادامهيز همانند قلب به فعاليمغز نبه هنگام خواب 

توان با کمک مشابهت مرگ و  ين صورت، نميدر ا. دهد مي
 يانسان يگانه از زندگيت قلب بيخواب، اثبات کرد که فعال

به جهت  يدگاه مرگ قلبيد گفت ديز بايت نيدر نها. است
با  يدگاه مرگ مغزياشکاالت وارد بر آن مردود است و د

تواند  ياشکال است م يل آن تام و بيدو دل که اينتوجه به 
  .مقبول باشد
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