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Abstract 

Background: Today, medicine regards brain death as absolute death; a fact that its acceptance, 
especially by those who are emotionally connected with the patients with a beating heart and a normal 
face while he is breathing and seems to be fast asleep, is very difficult. Some religious leaders do not 
view this state as absolute death and do not relate it to death. Consideration of this issue is of great 
importance in legal, political, social, ethical, philosophical, and medical debates and several 
international conferences have been held on this controversial issue. There are different stances and 
viewpoints with regard to the nature of brain death. It goes without saying that if brain death is not 
regarded as absolute death, organ transplantation from patients with brain death who are a great source 
of organ provision will face major difficulties. By dividing life into such stages as complete physical 
life, constant vegetative life, singular organ life, and cellular life and elaborating on each stage, such 
conclusion can be reached that death occurs in three stages: 1) Cardiac and pulmonary death, 2)death 
of brain cells minutes after deoxygenation, and 3) death of body cells which differs from organ death. 
Such an order exists in natural death but in brain death, death starts from the second stage and 
eventually leads to the death of cells. There are, however, stages akin to deep coma. This study, in 
addition to explaining brain death and its differences with deep coma and other similar states, comes to 
the conclusion that brain death is equal to absolute death and can be treated as real death. This study 
investigates brain death in medicine by taking such concepts as sleep, coma, vegetable life, and cardiac 
death into consideration. Then it deals with the relationship between sleep and death as well as the 
reality of death so as to provide ample evidence for realization of death in the view of religion and 
compare it with the medical concept of death. According to this hypothesis, brain death is equal to 
absolute death.  
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 مرگ مغزي از نظر قرآن و روایات ماهیت
  

  محمود سراجی
  

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك                                
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 20/11/89تاریخ دریافت 
  چکیده

پذیرش این امر، خصوصاً براي کسانی که ارتباط عاطفی با .امروزه مرگ مغزي در پزشکی، مرگ مطلق تلقی می شود
س می کشد و رنگ چهره اش عادي است و به فردي که دچار مرگ مغزي شده دارند؛ در حالی که ضربان و نبض دارد، نف

برخی عالمان دین نیز، آن را مرگ مطلق نمی دانند و . ظاهر فقط به خواب عمیق فرو رفته است، بسیار مشکل است
بررسی این امر امروزه در مباحثات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اخالقی، . بنابراین، آثار مرگ را بر آن مترتب نمی کنند

باره برگزار شده است و  المللی در این اي که سمینارهاي متعددي در سطح بین ی جایگاه مهمی دارد، به گونهفلسفی و پزشک
. شناخت ماهیت مرگ مغزى با آرا و اشکال هاى فراوانى مواجه است.  هاي متفاوتی نسبت به آن وجود دارد گیري موضع

عضا از مردگان مغزى که منبع بزرگ تأمین اعضاست با بدیهى است که اگر مرگ مغزى مرگى قطعى تلقى نشود، پیوند ا
با تقسیم بندى مراحل حیات به حیات کامل جسد حیات نباتى مستمر حیات اعضا و حیات . مشکل جدى روبه رو خواهد شد

توقف قلب و . 1 :سلولى و تشریح هر یک به این نتیجه دست مى یابیم که مرگ انسان در سه مرحله به وقوع مى پیوندد
مرگ سلول هاى جسم که . 3مردن سلول هاى مغزى بعد از چند دقیقه محرومیت ازدریافت خون حامل اکسیژن  .2یه ها ر

این ترتیب، در حالت مرگ طبیعى وجود دارد ولى در حالت مرگ مغزى،مرگ از مرحله دوم، .نسبت به اعضا متفاوت است
 .لیت قلب و ریه ها و در نهایت مرگ سلول ها منجر مى گرددیعنى مردن سلول هاى مغزى، آغاز و به تبع آن به توقف فعا

تحقیق حاضر ضمن . با این حال، حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى نظیر کماى عمیق هم قابل پیش بینى است 
تشریح مرگ مغزى و تفاوت آن با کماى عمیق و حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى، در نهایت به این نتیجه دست 

در فرضیه پژوهش،این  .یابد که مرگ مغزى، مرگ قطعى است و مى توان آثار مرگ حقیقى را بر آن مترتب ساختمى 
مقاله با پی گیري مرگ مغزي از طریق خواب، کما، زندگی نباتی و مرگ قلبی به دنبال تحلیل واقعی مرگ در پزشکی 

رگ را بررسی می کند تا بتواند شواهدي را براي است و سپس از طریق آیات و روایات رابطه خواب و مرگ و حققیت م
بر اساس این فرضیه مرگ مغزي . تشخیص مرگ از نگاه وحی به دست آورد و آن را با تلقی پزشکی از مرگ مقایسه کند

   .استهمان مرگ قطعی 
   مرگ قلبی، مرگ مغزي، کما، زندگی نباتی، خواب، حیات:واژگان کلیدي
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  رابطه مرگ قلبی با مرگ مغزي
موضوع مهم و حیاتی مرگ مغزي که اساس پیوند 

ی مثل یاعضا، به خصوص در مورد دهنده عضو در پیوندها
دهد با مسائل و  ن را تشکیل میآ و مانند کلیه ، کبد، قلب

مشکالت شرعی ، حقوقی و قانونی روبرو بوده و هنوز 
 بررسی و طبقه بندي این مشکالت و پیدا نمودن .هست

راههاي مناسب براي رفع آنها از اهداف عمده این پژوهش 
اهم این مشکالت عبارتند از مشکالت شرعی ، . است 

م آمادگی جامعه براي مشکالت حقوقی و قانونی ، عد
مین منابع مالی و پشتیبانی دولت و افراد خیر أاهداي عضو، ت

و موسسات بیمه گر و عدم شناخت دقیق موضوعات پیوند 
به ویژه مرگ مغزي از طرف علما و مراجع گرانقدر در 
مورد مسائل شرعی پیوند اعضا، موضوع کرامت انسان و 

مالکیت انسان بر خود احترام او از دیدگاه قرآن و روایات ، 
و اعضاي خویش ، اهداي عضو از فردي که دچار مرگ 
مغزي شده است  و نظرات فقهی و قانونی پیرامون این 

این . موضوعات از انگیزه هاي اصلی دراین پژوهش است 
 مرور منابع موجود در بانکهاي اینترنتی به شیوه مطالعه

ابخانه اي به اطالعات  تفسیري نویسنده، مقاالت و منابع کت
  .صورت پذیرفته است  تحلیلیتوصیفیصورت 

متکلمان درباره صفت حیات در باریتعالی به دو عنصر 
اشاره نموده و آن را نمود عالی حیات دانسته اند، درك و 

 مرگ به عنوان بنا بر این. )1(فعالیت یعنی فعالیت آگاهانه
صمیم ت. پایانی بر فعالیت آگاهانه موجود زنده تلقی می شود

گیري درباره ماهیت اصلی مرگ در پزشکی منوط به یکی 
 توقف غیر قابل -1. از دو تعریف درباره مرگ است

بازگشت تنفس و جریان خون که آن را مرگ قلبی می 
 توقف غیر قابل برگشت کلیه اعمال مغزي که -2. نامیم

  .همان مرگ مغزي است
یید است که مرگ أمرگ قلبی در صورتی قابل ت

اتفاق افتاده باشد به این معنی که در نهایت در اثر عدم مغزي 
در پزشکی . پمپاژ خون به مغز مرگ مغزي اتفاق می افتد

کنونی اعتقاد بر این است که براي زنده شدن و حیات 
دوباره یافتن، متعاقب عملیات احیا، سالمت مغزي ضرورت 

دارد و بدین ترتیب، تعریف مرگ در پزشکی تغییر بنیادي 
در مرگ مغزي، . ه و مرگ مغزي مطرح شده استکرد

خونرسانی به مغز متوقف شده ، اکسیژن رسانی به آن انجام 
نمی گیرد و به دنبال آن کلیه عملکردهاي قشر و ساقه مغز 

  . پایان می یابد
در جریان مرگ مغزي اعمال قلبی و ریوي می توانند 

اما به وسیله دستگاه هاي کمکی به کار خود ادامه دهند، 
چون کنترل تنفس، کنترل دستگاه قلب و عروق، کنترل 
اعمال گوارشی، تعادل و غیره که هدایت آن توسط پیام 
هاي قشر مغز و توسط ساقه مغز صورت می گیرد، وجود 
ندارد؛ اگر بیمار از دستگاه ها جدا شود، زندگی مصنوعی او 

در مرگ مغزي کلیه فعالیت هاي . متوقف خواهد شد
ر مغز، یعنی دو نیمکره راست و چپ مانند اختصاصی قش

. تکلم، تفکر، محاسبات، عواطف و احساسات وجود ندارد
شخص در اثر مرگ مغزي به علت آسیب گسترده به مغز 
قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نبوده، نمی تواند 
صحبت کند، نمی بیند، به تحریکات دردناك پاسخ نمی 

این . فس خود به خودي هم نیستدهد، و حتی قادر به تن
فرد، علیرغم آن که با دستگاه هاي کمکی ضربان قلب دارد، 
وقتی امواج مغزي وي را ثبت کنیم، هیچ موج قابل ثبتی 

قلب تا زمانی که داراي اکسیژن رسانی باشد، به . ندارد
در بیمار مرگ مغزي، دستگاه . ضربان خود ادامه می دهد

 اکسیژن الزم را براي ضربان )ونتیالتور(تنفس مصنوعی، 
قلب فراهم خواهد کرد و به محض جدا کردن دستگاه از 

  . )2-4(بیمار، قلب هم از کار خواهد افتاد
 مرز مرگ و زندگی در فعالیت هاي مغزي

زندگی نباتی، عمق کاهش سطح هوشیاري یعنی 
فعالیت آگاهانه است و کما در واقع اختالل در کارکرد مغز 

ار کاهش شدید سطح هوشیاري می است که شخص دچ
. گردد و به هیچ یک از تحریکات پیرامونش پاسخ نمی دهد

کما . در کما شانس بهبودي براي برخی بیماران وجود دارد
بسته به شدت و عمق کاهش هوشیاري، واجد درجه بندي 
هاي متفاوت است و هرچه درجه آن باالتر باشد، نشان از 

به علت ایجاد کننده کما، بسته . دخالت و شدت کما دارد
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شرایط بدنی بیمار، جامع و موفق بودن اقدامات درمانی، 
ممکن است حال فردي که دچار کما شده رو به بهبودي 
گذاشته سطح هوشیاري وي به میزان طبیعی نزدیک شود یا 

در کماي . این که حال وي رو به وخامت گذاشته، فوت کند
و پاسخ جزئی می خفیف، بیمار، محرك را دریافت کرده 

دهد اما در کماي عمیق، بیمار صرفاً یک زندگی گیاهی 
دارد و فقط به برخی محرکات دردناك پاسخ می دهد و به 

مرگ . همین جهت نمی توان کما را مرگ مغزي دانست
مغزي در پزشکی مرگ مطلق است و این فرد هرگز زنده 

زندگی . نخواهد شد و حیات وي غیر قابل برگشت است
  .ی همان مرگ مغزي نیستنبات

با این که . زندگی نباتی به دنبال کما رخ می دهد
شخص بیدار به نظر می رسد و چشمانش باز است و داراي 
یک سري حرکات غیر ارادي اعضاي خویش است ولی 

در واقع بیمار به دنبال . هیچ عملکرد ذهنی و شناختی ندارد
ي زنده آسیب شدید مغزي می تواند براي سال هاي متماد

بماند و هوشیار به نظر برسد بدون این که بتواند با محیط 
فردي که دچار مرگ . اطراف خود ارتباطی برقرار کند

مغزي شده مانند کسی است که در خوابی عمیق فرو رفته 
ریه هایش به کمک دستگاه تنفس مصنوعی . است

از هوا پر می شوند و قلبش به سبب اکسیژن ) ونتیالتور(
راي ضربان است و حتی پوست او گرم و به رنگ رسانی دا

مواردي که شنیده می شود فردي دچار . صورتی می باشد
مرگ مغزي شده و سپس بهبود یافته است، در واقع مرگ 
مغزي نبوده است بلکه این بیماران در کماي عمیق بوده ولی 
اطرافیان او به دلیل ناآگاهی چنین برداشت نادرستی کرده 

ي از نظر پزشکی امروز مطلق است و این مرگ مغز. اند
  .)2-4(شخص دیگر زنده نخواهد شد

  
 زندگی نباتی با فقدان فعالیت مغزي

در این جا شانس . کما، مرز مرگ و زندگی است
 زیرا ،بهبودي براي بیمار برخالف مرگ مغزي وجود دارد

ممکن است به سبب بازیافت سطح هوشیاري بهبود یابد یا به 
در . ادت آن به حالت زندگی نباتی برسدسبب از دست د

زندگی نباتی بیمار می تواند سال هاي متمادي زنده بماند و 
در زندگی نباتی هنوز استعداد زندگی . به نظر هوشیار برسد

و قوه آن وجود دارد همان طور که فقیهان در مورد جنین 
حکم اولیه در فقه اسالمی در مورد . بدان استدالل کرده اند

والتقتلوا «قط جنین بر اساس ادله اربعه، خصوصاً عمل س
 نفسی را که 5 آیهانعام سوره » النفس التی حرم اهللا اال بالحق

 روح یعنی ج پس از و لو،خدا محترم شمرده به ناحق نکشید
اما قبل از این . گذشت چهار ماه تمام، حرمت قطعی است

 سر زمان و دمیده شدن روح، جنین در مرحله حیات نباتی به
می برد و داراي نفس محترم نیست تا حرمت قطعی مذکور 

  .در آیه شامل او شود
فقهاي شیعه مرز زمانی خاصی را در مراحل تکوین 
جنین تعریف کرده اند که پیش از چهار ماهگی و دمیده 

بر این اساس، اسقاط . شدن روح و پس از چهار ماهگی است
ت و جایز جنین پس از دمیده شدن روح مطلقاً حرام اس

نیست؛ اعم از این که براي مادر خطر داشته باشد یا 
مشکالت روحی و روانی و مانند آن ایجاد کند یا خطري 

اما قبل از . متوجه مادر نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد
ولوج روح در صورتی که عذر شرعی و مصلحت اهم 
مطرح شود، حرمت ساقط می شود و بسیاري از فقها، قائل 

حتی .  جواز اسقاط جنین براي حفظ جان مادر هستندبه
برخی از فقیهان در صورتی که بارداري موجب ناراحتی 
روانی و مشقت شود، آن را از مصادیق مصلحت اهم دانسته 

با توجه به ": حکم به جواز سقط قبل از ولوج روح داده اند 
حرج و مشقت روحی و درونی ناشی از بارداري ناخواسته 

سرتان، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح براي هم
به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی ) چهار ماهگی(

بلکه حرج و مشقت رافع است و . توان گفت حرام است
 همچنین است اگر براي جلوگیري ".سقط جنین جایز است

کما در صورتی که منجر . )5(از تضییع آبرو و حیثیت باشد
 همانند جنین قبل از ولوج روح یعنی به زندگی نباتی شود

قبل از چهار ماهگی می باشد و زندگی مستقل ندارد و 
چنانچه با معیارهایی به صورت قطعی زندگی حیاتی ثابت 
شود حکمی را که در مورد جنین و حیات نباتی او از فقیهان 
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در چهار ماهگی . نقل کردیم در اینجا نیز قابل انطباق است
ي مستقل وجود دارد و همین فعالیت نشانه جنین، فعالیت مغز

خروج از حیات نباتی و ورود به حیات حیوانی یا انسانی 
پزشکی امروز شکل گیري فعالیت مغزي را که . است

از هفته ششم بارداري قابل . مشخص کننده حیات است
بررسی می داند و این نکته نشان میدهد که فعالیت مغزي 

قرآن کریم آغاز حیات . مستقل نشانه حیات مستقل است
مستقل جنین را با دمیده شدن روح و پیدایش فعالیت مغزي 

  ).6(تغییر کرده است» انشاي آخر«بیان نمود و از آن به 
به مواردي اطالق می شود که ) ختم حاملگی(سقط 

دیدگاه . اقدام به آن قبل از قابلیت حیات یافتن جنین باشد
ه قرآن از این مرحله به  جنینی، ک4-5پزشکی امروز از هفته 

علقه یاد کرده، شکل گیري ساختمان هاي بدن شروع می 
هفته ششم در رشد بیولوژیک جنین و سقط مهم است، . شود

، 7(زیرا معموالً پس از آن فعالیت مغزي قابل بررسی است
 هفتگی جنین 16-20 از نظر پزشکی قانونی در زمان )8

براي جنین از وقتی هم چنین هویت انسانی . رسیده می باشد
 اگر .)8(اثبات می شود که فعالیت مغزي او شروع می شود

جنین را پس از شکل گیري فعالیت مغزي که مشخص 
کننده حیات مستقل است مجوز نابودي دهیم، کشتن افراد 
عقب افتاده، بیماران از کار افتاده، بیماران روانی و پیران 

یتاریانیستی یعنی کسانی که از نظر دیدگاه هاي یوتیل
(Utilitarianism) زندگیی بی ارزش دارند نیز مجاز 

  . خواهد بود
: ویلیام گاردنر در کتاب جنگ علیه خانواده می نویسد

سوئدي ها سال ها پیش بر روي تابلوهاي تبلیغاتی خود می 
؛ اما مطمئناً » فرزند آري اما وقتی ما او را بخواهیم«: نوشتند 

ات فرد به این بستگی داشته باشد توجیه این نکته که حق حی
باشد یک » نخواسته«یا » خواسته«که فرد دیگري او را 

این فرمول خطرناکی است که بنا . ورشکستگی اخالقی است
به علل نفسانی، براي فردي، تسلط خداگونه بر زندگی 

این فرآیند به طور معمول با سقط آغاز . دیگران قائل باشیم
ش می رود و با قتل دلسوزانه شده، با نوزاد کشی به پی

این در واقع پذیرش اندیشه . به پایان می رسد) اتانازي(

فقط آنهایی «: پروفسور ژانت ایزنشتات است که می گوید 
» .که مورد مهرورزي هستند، لیاقت زندگی کردن را دارند

 زمینه هاي رشنالیستی توجیه گرانه این چنینی سبب می .)9(
رگ مغزي تعریف می شود شود تا نسبت به آنچه م

  .حساسیت خاص نشان دهیم و آن را ساده نکنیم
  تفاوت خواب و مرگ در نوع فعالیت مغزي

ن کریم و روایات مرگ و خواب راشبیه یکدیگر آقر
دانشمندان درباره این که خواب چیست و چه .بیان می کنند

می شود که انسان به خواب می رود نظریات مختلفی ارائه 
رخی خواب را نتیجه انتقال قسمت عمده خون از ب. کرده اند

مغز به سایر قسمت هاي بدن می دانند و به این ترتیب براي 
برخی دیگر عقیده دارند فعالیت . آن علل فیزیکی قائل اند

هاي زیاد جسمانی سبب جمع شدن مواد سمی مخصوصی 
در بدن می شود و همین امر روي سیستم سلسله اعصاب اثر 

الت خواب به انسان دست می دهد و این می گذارد و ح
به . حالت ادامه دارد تا این سموم تجزیه و جذب بدن گردد

عده اي . این ترتیب عامل شیمیایی براي آن قائل شده اند
دیگر از دانشمندان خواب را بر اثر یک عامل عصبی می 

دستگاه فعال عصبی مخصوص که در : دانند و می گویند 
بر اثر .  حرکت اعضا می باشدأو مبددرون مغز انسان است 

 در هر .)6(خستگی زیاد از کار می افتد و خاموش می شود
سه نظریه فوق رابطه مغز با خواب گزارش می شود و خواب 

فرانسین . نمودي از خستگی و خاموشی فعالیت مغزي است
خواب عمیقی که «: قدند که تکریک و جریم میتسشیون مع

ی رود براي انسان بسیار ضروري در آن مغز نیز به خواب م
می باشد و طی آن بسیاري از افکار آزاد دهنده و یا غیر 

 بررسی ها نشان .)6(»ضروري از ذهن انسان پاك می شود
داده است که میانگین مرگ و میرها در اثر سکته هاي قلبی، 
تنگی نفس و سکته مغزي در هنگام خواب بیش از بیداري 

از بیماري ها در هنگام خواب رخ همچنین تعدادي . می باشد
اختالف و نوسان ضربان قلب همواره در خواب . می دهند

هنگام خواب در بسیاري از مردم مجراي . صورت می گیرد
تنفسی براي مدت گذرایی مسدود شده و نفس کشیدن آنها 

 در آیات قرآنی و روایات اسالمی خواب .)6(قطع می گردد
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 آگاهانه فرد شمرده شده و مرگ هر دو پایانی بر فعالیت
  .است

رویا و خواب پدیده اي است که مورد توجه خاص 
انسان است به طوري که در ادیان و فرهنگ هاي بشري 

از نظر ادیان بهداشت خواب اهمیت . سابقه اي دیرین دارد
ویژه دارد و برنامه هایی جهت تنظیم آن در متون مقدس 

 در میان مهره خواب از پدیده هاي جهان شمول. آمده است
شماري از محققان، عقیده دارند خواب رفتار . داران است

ثر از نیازهاي فیزیولوژیکی بوده و أسودمندي است که مت
خواب از فعالیت هاي . صرف یک واکنش انطباقی نمی باشد

تفاوت بیداري و خواب عمدتاً . برتر مغز محسوب می شود
بدین . در پاسخ آگاهانه به تحریکات حسی محیطی است

ترتیب که بیداري یا برانگیختگی حالتی است که فرد به 
تحریکات حسی محیطی خود پاسخ داده، به خود و محیطش 
واقف و آگاه است و هسته هاي لوکوس سرلئوس، رافه، 
فوربرین میانی بازال، رتیکو لوژیکانتو سلوالریس و 

آگاهی  . سابستنشیانگرا در فرآیند مذکور دخالت دارند
ی فرد در پاسخ به محرکات محیط است که مکان توانای

هوشیاري . نوروآناتومیکی آن در کورتکس قرار دارد
توانایی فرد در پردازش صحیح موضوعی که مکان 

نوروآناتومیکی آن ،کورتکس و سیستم مشبک باال رو  
آگاهی فرد به خود، زمان و مکان  گوش به زنگی.  است

. به هوشیاري استاست که مکان نوروآناتومیکی آن مشا
خواب یک فرآیند سایکوفیزیولوژیک وابسته به پدیده 

اگرچه برخی گزارش ها ارتباط نقش استرس . روحانی است
و تجارب روزانه زندگی را در رویاي شبانه مطرح می سازند 
ولی این که نقش کولینرژیک را در جریان آگاهی در حین 

ه متمرکز کنیم رویا براي اعمالی نظیر نوشتن، خواندن و غیر
  .)10(کمرنگ است

ب آهنگ رگفته می شود که هر کدام از ما با ض   
خاصی حرکت می کنیم، اما یک پژوهش دانشگاه ) ریتم(

استنفورد چنین برداشت می کند که سلول هاي مغزي براي 
کنش مناسب از سوي مغز نیاز دارند تا از ضرب آهنگ هاي 

ه اسکیزوفرنی و اوتیسم  در مبتالیان ب .ویژه اي پیروي نمایند

به نظر می آید که این ضرب آهنگ ها به درستی اجرا نمی 
 نیچر و اکنون دو پژوهش که در شماره هاي مجله هاي. شود

 انتشار یافته، نشان می دهد که دقیقا چگونه تنظیم ساینس
نوسان هاي امواج نرون هاي خاصی ممکن است پردازش 

ثیر قرار أا تحت تاجراي احساسات پاداش ر  اطالعات و 
در طول بیداري ثبت امواج مغزي در یک فرد بهنجار .دهد

اما در .  را نشان می دهد آلفا و بتادو الگوي اساسی فعالیت
به همین )11.(حین خواب امواج تتا و دلتا نیز ظاهر می شود

جهت در حین خواب و خصوصاً به هنگام خواب عمیق که 
خ آگاهانه به تحریکات ن به نوم یاد می کند پاسآقرآن از 

همان چیزي که ما آن را نشانه . حسی محیطی را نمی یابیم
فقیهان و متخصصان استنباط . حیات و زندکی می دانستیم

احکام عالمت خواب را در مورد باطل شدن وضو به صورت 
مالکی قابل اندازه گیري که ندیدین چشم و نشنیدن گوش 

است  حساس وخرین عضآگوش . )5(است بیان کرده اند
  .که در پایان حیات دنیوي انسان از کار می افتد

  تفسیر حیات و مرگ
متکلمان در تعیین وصف حیات خداوند به این نکته 
اشاره کرده اند که ویژگی هاي مشترکی در موجودات 

در زیست شناسی . وجود دارد که آنها را زنده می نامیم
، تغذیه، حیات در موجود طبیعی را با اموري هم چون رشد

م و یاین امور از عال. تولید مثل و مانند آن همراه می دانند
 از لوازم الینفک مطلق حیات اما ،نشانه هاي حیات است

نمی باشد بلکه نشانه هاي حیات در پایین ترین درجه آن می 
به همین جهت . باشد که در مراتب عالی حیات حضور ندارد
فعالیت «لی یعنی بازگشت این ویژگی ها را به دو وصف اص

موجود زنده موجودي است . دانسته اند» ادراك«و » ارادي
که داراي مرتبه اي از فعالیت ارادي و علم باشد و موجود 

 اثري از - به حسب ظاهر -فاقد حیات موجودي است که 
  .ن ها به چشم نمی خوردآعلم و فعالیت ارادي در 

عنی بازگشت حیات به دو وصف علم و فعالیت به این م
نیست که حیات از این دو وصف ترکیب یافته باشد و امري 
اعتباري قلمداد شود و در خارج به جز دو وصف علم و 

بلکه مراد این است که حیات . فعالیت چیزي نداشته باشیم
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کمالی وجودي است که اگر موجودي از آن برخوردار باشد 
 و هر. داري درجه اي از علم و قدرت و فعالیت خواهد بود

جا که این کمال وجودي به کلی غایب باشد مرگ اتفاق 
  .افتاده است

منطقه فیزیکی حیات یعنی ابزار درك و فعالیت در 
ثیر روح و ابزار فعالیت ان و منطقه أانسان همان مغز است و ت

حاکمیت آن که به صورت نمادهاي حیاتی بروز می کند نیز 
 به سر می بریم به گفته دانشمندان ما در جهانی. مغز می باشد

که یکسره از ذرات فیزیکی بدون ذهن و فاقد آگاهی 
پس چگونه نظام هاي صرفاً فیزیکی می . تشکیل شده است

توانند آگاهی داشته باشند ؟ مثالً چگونه ممکن است که مغز 
آگاهی داشته باشد ؟ یا چگونه ممکن است ماده موجود در 

، چیزي را جمجمه که از اتم هاي در خال تشکیل شده است
بنمایانند ؟ اگر واقعیت را فقط چیزي تصور کنیم که باید 
براي همه مشاهده گران واجد صالحیت، به یکسان در 
دسترس باشد، واقعیت پدیده هاي نفسانی خصوصی را 
چگونه با تصور علمی واقعیت، به عنوان چیزي که کامالً 
عینی است سازگار کنیم ؟ و باالخره چگونه چیزي ذهنی 

ل فکر و احساس می تواند بر روي یک موقعیت یا شی مث
ثیر شیمیایی أفیزیکی مثل مغز و دیگر اعضاي سیستم عصبی ت

  .)12(بگذارد ؟
تعبیر رسیدن جان به گلوگاه  قرآن مجید از مرگ،

کال «. این تعبیر به مرگ مغزي قابل تفسیر است. نموده است
دیگر  و در جاي 26آیه قیامت سوره » اذا بلغت التراقی

واقعه سوره » فلوال اذا بلغت الحلقوم«رسیدن جان به حلقوم، 
 این ها تعبیراتی قرآنی از لحظه آخر عمر است گویا 83 آیه

هنگامی که جان از تن انسان بیرون می رود اعضایی که از 
با رسیدن جان . مغز و قلب دورترند زودتر از کار می افتند

تد و با از کار افتادن به گلوگاه، دستگاه تنفس از کار می اف
دستگاه تنفس، کمبود اکسیژن سبب خفگی و در نهایت از 

   .)13(کار افتادن مغز می شود
 در خبر زندیق از جمله سئواالتی که از امام صادق 
علیه السالم می پرسد این است که آیا روح غیر از خون 
است ؟ حضرت پاسخ می دهد بلی همان طور که شرح دادم 

خون است و موقعی که خون از جریان بیفتد ماده روح از 
این مسئله در مرگ قلبی که .  روح جسم را ترك می کند

توقف غیر قابل بازگشت تنفس و جریان خون بود بیان 
  .)14(شد

  مراتب زندگی و مرگ
حیات مراتبی دارد زندگی نباتی، زندگی حیوانی و 
 .زندگی انسانی و در مقابل مرگ نیز همین مراتب را دارد

نفس آدمی که . مرگ نباتی مرگ حیوانی و مرگ انسانی
حضورش را در جسد زندگی و غیبتش را مرگ می نامیم در 
اصطالح فالسفه جوهري است ذاتاً مستقل که در فعالیت نیاز 
به ماده دارد و متعلق به اجساد و اجسام است یعنی جوهري 
است مستقل و قائم به ذات خویش که تعلق تدبیري با بدن 

ارد و در تصرف و تدبیر به جوهر روحانی دیگري که د
روحانیت آن از نفس کمتر است وابسته است و آن واسطه 
روح حیوانی است و فعالیت روح حیوانی توسط قلب است 

)15 (.  
مالصدرا برخالف جمهور فالسفه، نفس را جسمانیه 
الحدودث می داند یعنی نفس را در آغاز موجودي مادي و 

 و منطبع در آن می داند ، نه مجرد و مباین با حادث از ماده
به نظر وي، نفس در . بدن که از عالم علوي صادر شده باشد

اوایل حدوث، یک صورت طبیعی نظیر صورت طبیعی 
است که وظیفه آن حفظ و نگهداري ماده ) جماد(معدنی 

است و پس از آن، یعنی مادامی که جنین در رحم است، 
 نباتی است؛ بنابراین جنین در این نفس آدمی در مرحله نفس

هنگام بالفعل نبات و بالقوه حیوان است، زیرا قدرت حس و 
حرکت ارادي ندارد ولی به واسطه همین حیوان بودن بالقوه 

هنگامی که طفل به دنیا می آید، . از نباتات ممتاز می شود
شخص در این هنگام . نفس او در درجه نفوس حیوانی است

 انسان بالقوه است و هنگامی که داراي قوه حیوان بالفعل و
 عنوان نفس ناطقه و پس ،تفکر و صاحب عقل عملی گردید

  .)16(از آن تعلق استکمالی بر آن صدق می کند
به نظر مالصدرا نفس انسان نخست در مرتبه جمادي 
است و سپس با خروج از محله جمادي به حالت جنین و در 

ی گیرد و پس از آن به قرار م) نفس نباتی(مرحله نباتی 



 ماهیت مرگ مغزي از نظر قرآن و روایات                                                                                                                 محمود سراجی

 72                                                                          1389 زمستان، 2 ویژه نامه 4، شماره سیزدهم،  سال كپزشکی ارامجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 

وارد می شود و در دوره بلوغ ) نفس حیوانی(مرحله حیوانی 
حقیقی خود به مرحله نفس انسانی می رسد و نفس ناطقه می 

  .گردد
خواجه طوسی در کتاب اخالق ناصري نیز به همین 

 نفس به اشتراك اسم چند معنی ،معانی اشاره کرده می گوید
باتی که ظهور آثار او  نفس ن-1: مختلف را شامل است 

. اصناف نبات و انواع حیوان و اشخاص انسان را شامل است
 -2نفس نباتی را سه قوت است غاذیه، منمیه، تولید مثل 

نفس حیوانی که تصرف او بر اشخاص انواع حیوان مقصور 
 ونفس حیوانی را دو قوت است، قوت ادراك آلی . است

 مردم بدان از  نفس انسانی که نوع-3قوت تحریک ارادي 
نفس انسانی را یک قوت . دیگر حیوانات ممتاز می شوند

  .)17(است، قوت نطق
راغب در مفردات نیز به همین مراتب در ریشه یابی 

الحیاه تستعمل علی اوجه «: قرآنی اشاره می کند و می گوید 
حیات به چند معنی استعمال می شود؛ اول نیروي رشد و » ... 

وان است و از این جاست که گفته می نمو که در گیاه و حی
نیروي حساسه در حیوان و به همین :  گیاه زنده ؛ دوم ،شود

:  سوم ؛گفته می شود» حیوان«خاطر است که به حیوان ، 
از بین رفتن غم و :  چهارم؛نیروي به کار گیرنده عقل و خرد

حیات اخروي ابدي است که به واسطه علم و :  پنجماندوه ؛
حیاتی که خداوند :  ششم ؛ آن رسیده می شودبه... عقل و 

  .)18(متعال به آن وصف می شود
همه این نیروهاي حیاتی با منطقه مغز مرتبط است، 
توپوگرافی ها نشان می دهد که هر قسمت از مغز وسیله اي 
براي انجام اعمال ویژه اي است و این مطلب بیش از یکهزار 

. ون بیان شده استسال پیش توسط ابوعلی سینا در کتاب قان
به این جهت از محل نیروها، به بطن هاي مغز استدالل می «

شود که چون به این مناطق آسیبی برسد به افعال مخصوص 
و نیرویی که در آن منطقه است از غاذیه و نامیه و مولده تا 

   .)19(» خلل وارد می شود–محرکه و مدرکه 
  چیستی و چگونگی مرگ از نظر قرآن

مه نفس و روح در متجاوز از سیصد آیه در قرآن کل
ذکر شده است که به جوانب مختلف این موضوع می 

 قرآن شریف در موارد متعددي از قبض روح  ).20(پردازد
استفاده کرده » توفی«محتصر سخن گفته و براي آن از کلمه 

به معنی گرفتن چیزي به طور کامل ، تمام و » توفی«. است
ز این کاربرد بر می آید که ا. )21(بی کم و کاست است

فرشتگان مأمور مرگ از محتصر چیزي را به طور کامل و بی 
موضوع مورد تحویل نمی . کم و کاست تحویل می گیرند

 زیرا جسد نزد بازماندگان می ماند و ،تواند جسد متوفی باشد
به خاك سپرده می شود و متالشی می گردد؛ اما فرشتگان با 

خن می گویند و پاسخ می آن چه تحویل می گیرند س
 آنچه فرشته مرگ از محتصر به 97 آیهنساء سوره . شنوند

طور کامل تحویل می گیرد روح آدمی است که از نظر 
  .قرآن تمام هویت، حقیقت و شخصیت او را تشکیل می دهد

قرآن کریم در آیات مربوط به پاسخ به شبهات 
 منکرین معاد به حقیقت آدمی که روح اوست اشاره می

وقالوا اءذا ضللنا فی االرض ائنا لفی خلق جدید بل هم «. کند
گفتند آیا هنگامی که ] منکران معاد[و » بلقاء ربهم کافرون

و در ] بمیریم و بپوسیم و خاك شویم و خاکمان را باد ببرد[
در آفرینشی ] آیا می توان پذیرفت[زمین گم شویم ؛ 

  .رشان کافرندجدیدیم ؟ بلکه آنان نسبت به مالقات پروردگا
قل یتوفاکم ملک الموت الذي و کل بکم ثم الی «

بگو شما توسط ملک الموتی که گماشته بر » ربکم ترجعون
شماست بطور کامل دریافت گشته ، آنگاه به سوي 

  .پروردگاران بازگردانده می شوید
در این پاسخ خداوند می فرماید شما گم نمی شوید 

تمام ابعاد شما به . ودهیچ ذره اي از وجود شما گم نمی ش
طور کامل و تام و تمام گرفته می شود آنچه گم می شود 

آنچه . شما نیستید بلکه آنچه گم می شود االن هم گم است
گم می شود بدن مادي شما و سلول هاي شماست که در 
طول حیات شما هر روز تکثیر شده رشد نموده می میرد دفع 

د خاك آن را در می شود و می پوسد و خاك می شود و با
حقیقت شما . زمین گم می کند اما شما هستید و گم نشدید

دستان . چیزي است که ربطی به اعضا و جوارح شما ندارد
شما باشد یا نباشد در هویت شما تغییري پیدا نمی شود همان 

بنابراین . طور که دیگر اعضا و جوارح شما نیز چنین است
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 شود به طور کامل نامیده می» شما«آنچه که » یتوفاکم«
دریافت می شود توسط ملک الموت و آنچه ملک الموت 

انا هللا و انا «می گیرد همان روح آدمی است که به مصداق 
ثم الی ربکم «تا » نفخت فیه من روحی«از » الیه راجعون

از خدا آمده و به سوي خدایش باز . را طی می کند» ترجعون
دمی است روح بر اساس این آیه آنچه حقیقت آ. میگردد

است نه تنفس و گردش خون و در مرگ به طور کامل 
زندیقی از امام صادق علیه السالم می . جسم را رها می کند

وقتی چراغ خاموش می شود نورش کجا می رود ؟ : پرسد 
این ). 14(می رود و بر نمی گردد: حضرت پاسخ می دهند 

ا نمی  م،تشبیه در سخنی از دکتر کارل بدان اشاره شده است
توانیم بفهمیم چگونه روانی که از جسم جدا نشدنی است، 

شاید قرن ها بلکه هزاران سال . می تواند بی جسم زنده بماند
در انتظار کشف . براي حل این راز بزرگ وقت الزم باشد

این راز شاید بتوان تراوش روان را از مغز شبیه انتشار نور از 
م به وجود می آید روشنایی از سی. سیم داخل المپ دانست

ولی فوتون هاي . همان طور که فکر از مغز تراوش می کند
مرکبه نور، از شیشه می گذرند و در فضا سیر بی پایانی را 

وقتی چراغ خاموش می شود، فوتون هاي . شروع می کنند
منجمین کالیفرنیا روي صفحات . منتشره از میان نمی رود

ه اند که شاید در عکاسی خود، اشعه ستارگانی را ضبط کرد
حدود چهارصد میلیون سال نوري قبل از این متالشی شده 

می توان باور کرد که انرژي معنوي متجلی از مغز، در . اند
دنیایی ماوراي زمان و مکانی ، بعد از مرگ ما نیز همچون 

  ).22(نور چراغ باقی می ماند و به سیر خود ادامه می دهد
 درباره راز بهداشت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب

مسلمان باید با وضو بخوابد و با طهارت ، خواب می فرماید
به بستر رود و هرگاه آب نبود تیمم کند؛ زیرا نفس مومن به 
سوي خداي متعال باال رفته، اگر مرگش فرا نرسیده باشد به 

 در مرگ ارتباط و عالقه روح با .)23(جسم او باز می گردد
 دیگر به کار تدبیر و دخل و بدن قطع نمی گردد و روح

  .)24(تصرف در آن نمی پردازد
  مرگ و خواب عمیق

قطع عالقه روح از بدن و رهایی تدبیر آن از نظر قرآن 
اهللا «. در دو پدیده خواب و مرگ به یکسان اتفاق می افتد

یتوفی االنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک 
خري الی اجل التی قضی علیها الموت و یرسل اال

خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می »مسمی
قبض [خوابش نمرده است ] موقع[روحی که در ] نیز[ستاند و 
را که مرگ را بر او واجب کرد ] نفسی[، پس آن ]می کند

به [را تا هنگام معین ] نفس ها[نگاه می دارد و آن دیگر 
 .)42ره زمر آیه سو(باز پس می فرستد] سوي زندگی دنیا

توفی و باز پس گیري روح به طور کامل در دو پدیده 
خواب و مرگ یکسان رخ می دهد جز این که در یکی 

حقیقت . موقتی و ناقص و در دیگري دائمی و کامل است
آدمی که روح اوست پس از عبور از این گذرگاه جسد را 
ترك کرده و از عالم طبیعت جدا می شود مرگ گذرگاهی 

که آدمی با عبور از پرده زمان از یک سوي وجود است 
سفر می ) عالم غیب(به سوي دیگر وجود ) عالم شهادت(

خروجی از عالمی و ورود به عالمی دیگر همانند . کند
خروج جنین از عالم جنینی و ورود به عالم طبیعت ما این 

  .خروج را مرگ و ورود را تولد می نامیم
 ،ب علیهما السالم می فرمایدامیرالمومنین علی ابن ابیطال

دنیا براي اقامت و باقی ماندن شما خلق نشده است بلکه «
گذرگاهی است تا از آن براي حضور در قرار گاه ابدي 

 روح آدمی پس از اجازه ترك ).21(».خویش توشه برگیرید
 و ما کان لنفس ان تموت اال باذن اهللا کتاباً –کامل این جهان 

تا مدت و مهلت معینی ) 145 آیهن آل عمرا سوره (موجال 
امکان عبور به عالم باقی را ندارد همان طور که امکان ورود 

        .)25(به این عالم را نداشت
در تفسیر این آیات روایات فراونی وارد شده است که 
مرگ همان خواب عمیق آدمی است زیرا روح و نفس 

در  نفوذ مرگ .)24(آدمی نمی میرد و به خواب نمی رود
اعضا و اجزاي بدن زنده در رویات به گونه اي توصیف شده 
. است که خواب در اعضاي بدن انسان بیدار نفوذ می کند

 حیات و مرگ دو مخلوق از ،امام باقر علیه السالم می فرماید
آفریده هاي خداوند هستند موقعی که مرگ فرا می رسد و 
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اي بدن در آدمی راه می یابد ، به هیچ یک از اعضا و اجز
. )26(وارد نمی شود جز آن که حیات از آن خارج می گردد

هو النوم «: و امام جواد علیه السالم در تفسیر موت می فرماید 
الذي یا تیکم کل لیله اال انه طویل مدته الینتبه منه االیوم 
القیمه فمن راي فی نومه من اصناف الفرح ماالیقادر قدره و 

ر قدره، فیکف حال فرح فی من اصناف اال هوال ماالیقاد
مرگ همان خوابی است که هر شب . )27(»النوم و وجل فیه

به سراغ شما می آید جز این که طوالنی تر است و از آن جز 
در قیامت بیدار نمی شود چگونه است کسی که انواع 
خوشی هاي غیر قابل وصف را در خواب می بیند و یا انواع 

همین گونه مرگ در وحشت هاي غیر قابل وصف را ، 
  .است

هنگامی که از خواب برمی خواست ) ص(رسول خدا 
حمد خدایی را که ما را زنده ساخت، بعد از آن : می فرمود 

اوضاع و احوال کسی که فرشته . )25(که ما را میرانده بود
مرگ را دیده و به جهان غیب راه یافته از بعضی جهات شبیه 

 است و از دنیاي انسانی است که به خواب عمیق فرورفته
او قلب و مغزش کار می کند، . بیداري جدا شده است

مشاهداتش رویایی است نه او از کسانی که در اطرافش می 
. باشند آگاه است و نه اطرافیانش از مشهودات او با خبرند

الکترو آنسفالوگرافی خطوط موجی مغز را ثبت می کند این 
ز می گذرد امواج اگرچه نمی توانند از آن چه در مغ

مرگ . تصویري ارائه کنند اما نوع آن را مشخص می نمایند
در واقع همان خواب جاودان و خواب همان مرگ موقت 

بدین ترتیب آخرین جزئی که در انسان فعالیت . )13(است
 را از – که ویژگی اصلی حیات است -آگاهانه و ارادي 

  .دست می دهد مغز است و با آن مرگ اتفاق می افتد
  ه موت همراه با اختالالت مغزيسکر

سکره موت در ایات و روایات همراه با اختالالت 
» وجاءت سکره الموت بالحق«.مغزي گزارش شده است

و سرانجام سکرات مرگ به حق فرا می ) 19سوره ق آیه (
سکر به معناي سد است و در مستی سدي میان انسان و . رسد

عالیت عقلی و سکره موت می آید و ف. عقلش ایجاد می شود
امیر المومنین علی علیه . )28(مغزي انسان را مختل می کند

السالم در ترسیم بلیغی از لحظات مرگ و چگونگی نفوذ 
مرگ در اعضا و بیرون رفتن حیات از آنها و سکرات موت 

باالخره مرگ با : و باالخره از کار افتادن مغز، می فرماید 
تش تاختن آورد و سکراتش و دل گسیختن از دنیا با حسرا

. اعضاي آنان را سست گردانید و رنگهایشان را تغییر داد
سپس مرگ بر فرورفتن در وجود آنان بیفزود و میان هر 

این عابر پل مرگ در . یک از آنان و سخنش فاصله انداخت
. وشش می شنودگمیان خانواده اش با چشمش می نگرد و با 
غزش به حال خود هنوز عقلش کار خود را انجام می دهد و م

مرگ نفوذ شدید خود را در بدن او ادامه می . باقی است
دهد تا این که زبانش در گراییدن به خاموشی ملحق به 

سپس مرگ در فراگیري . گوش از کار افتاده اش می گردد
 چنانچه ،همه وجود او می افزاید و بینایی وي گرفته می شود

که روح از بدن در این حال است . شنوائیش گرفته شده بود
او خارج گشته و الشه اي در میان خانواده اش می افتد 
مرگ به عنوان امري وجودي است که با نفوذ در بدن تدبیر 
روح را نسبت به بددن قطع می کند این نفوذ از دورترین 
اعضا به قلب و مغز شروع می شود و باالخره با از کار افتادن 

  .)29(قلب یا مغز آدمی می میرد
ی داراي مراتب سه گانه روح روح نباتی، روح آدم

حقیقت روح در ارتباط با بدن .  استحیوانی و روح انسانی
همان مدیریت کالبد است که جسم آدمی را تدبیر می کند و 
از اختالل در آن و در نتیجه متالشی شدن آن جلوگیري می 

بدین ترتیب، روح مدیریت سیستم جسمانی و مرگ . نماید
 یعنی زندگی ،مدیریت سیستم جسمانی استاختالل در 

ناشی از روح که همان مدیریت خاص است و مرگ ناشی 
از قطع تدبیر روح که همان اختالل در سیستم مدیریت است 

   .می باشد
مرگ انسانی زمانی اتفاق می افتد که روح از تدبیر 
نفس انسانی ناامید شده و سیستم تفکر و تعقل در انسان دچار 

ته، هنگ کند و انسان بدون تفکر و تعقل عمل اختالل گش
لهم قلوب الیفقهون بها و لهم اعین الیبصرون بها و «. کند

لهم اذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک 
 .)179 آیهاعراف سوره (» هم الغافلون
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اندیشه نمی [یی دارند که با آن ]عقل ها[= آنها دلها 
شمانی که با آن نمی بینند؛ گوش نمی فهمند؛ و چ] کنند و 

هایی که با آن نمی شنوند؛ آنها همچون چهار پا یانند؛ بلکه 
انک التسمع الموتی و التسمع الصم الدعاء و «گمراه ترند 

اذا ولوا مدبرین؛ و ما انت بهادي العمی عن ضاللتهم ان 
 80 آیاتنمل سوره (» تسمع اال من یومن بآیاتنا فهم مسلمون

اً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان مسلم) 81 –
برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روي بر می 
گردانند و پشت می کنند فراخوانی؛ و نیز نمی توانی کوران 
را از گمراهیشان برهانی تو فقط می توانی سخن خود را به 
گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما 

همچنین نگاه کنید به سوره . (ر حق تسلیمندهستند و در براب
اینان انسان مرده هستند اگرچه به لحاظ ) 53 و 52روم آیات 

البته این موضوع مسئله . نفس حیوانی و نفس نباتی زنده اند
مورد نظر ما نمی باشد و در پزشکی نیز جایی ندارد بلکه از 

این همان چیزي است که . مسائل عمده اخالق می باشد
  .بران در مقابلش ایستاده به حیات طیبه دعوت کرده اندپیام

مرگ حیوانی زمانی اتفاق می افتد، که روح از تدبیر 
نفس حیوانی دست بکشد و سیستم مدیریت رفتار آگاهانه 
که عهده دار پاسخ به محرك هاي خارجی است دچار 

اختالل در این سیستم در صورتی . اختالل شود و قفل کند
این . ازگشت باشد، همان مرگ حیوانی استکه غیر قابل ب

مرحله همان گرفتن روح یعنی مدیریت سیستم رفتار آگاهانه 
است که به طور کامل و تام و تمام در هر دو پدیده مرگ و 
خواب یکسان اتفاق می افتد و در قرآن بدان اشاره شده 

این اختالل چنانچه موقتی باشد خواب نامیده می شود . است
 خواب نفس نباتی یا مدیریت رفتار ناآگاهانه از و به هنگام

سیطره نفس حیوانی آزاد می شود و با اقتدار به تنظیم و 
بازیابی و کنترل سیستم رفتار ناآگاهانه یعنی تجدید قوا، 
ضربان قلب و غیره می پردازد و چنان چه این اختالل دائمی 

غز باشد مرگ نامیده می شود که با از کار افتادن قلب یا م
در این جا جسم و کالبد به تحریکات محیطی . همراه است

مرگ حیوانی ارتباطی به ضربان قلب، فشار . پاسخ نمی دهد
یعنی با وجود همه این ها، ممکن . خون، نبض و تنفس ندارد

است مرگ حیوانی با عدم تحریک سلسله اعصاب توسط 
 این و. مغز و عدم پاسخ آگاهانه به محرکها اتفاق افتاده باشد

مرگ مغزي در واقع مرگ انسانی . همان مرگ مغزي است
نیست که جایگاه آن در اخالق و دین است بلکه مرگ 
حیوانی است و مرگ انسانی داراي پارادایم کامالً متفاوتی 
می باشد و قابل بررسی در پارادایم پزشکی جسمانی و 

  .فیزیکی یعنی طب االبدان نمی باشد
ی افتد که سیستم رفتار مرگ نباتی زمانی اتفاق م

ناآگانه یعنی سیستم ضربان قلب، نبض، فشار خون، گردش 
. خون و تنفس دچار اختالل و آسیب شدید شده از کار بیفتد

به همین جهت پس از مرگ حیوانی، همان گونه که در 
مرگ مغزي دیدیم، مرگ نباتی اتفاق نمی افتد و ممکن 

. ته شوداست شخص با کمک دستگاه ها مدتی نگه داش
همانند این که با فریز کردن می توان جسم را سالم نگه 

  .داشت و از متالشی شدن آن جلوگیري کرد
  
  گیرينتیجه 

 مقایسه بین مرگ و خواب در قرآن و روایات اسالمی موید 
این مطلب است که آنچه در خواب عمیق و مرگ به طور 

تار کامل و نیز یکسان اتفاق می افتد اختالل در سیستم رف
آگاهانه است و روح که مدیریت این رفتار را به عهده دارد 
به طور کامل گرفته می شود و به دنبال آن ارتباط شخص 
خوابیده با محیط فیزیکی و جهان طبیعی به طور کامل قطع 

اگرچه در خواب مرگ نباتی اتفاق نیافتاده و . می گردد
الیت خاص سیستم رفتار ناآگاهانه کامالً سالم بوده و به فع

خود مشغول است همین طور است در مورد مرگ مغزي که 
در آن سیستم رفتار ناآگاهانه ممکن است دچار اختالل 
شدید نشده و حتی گاهی کامالً سالم باشد اما مرگ به 
تعبیري که قرآن آن را تلقی می کند اتفاق افتاده است و 

در این بررسی . مرگ مغزي از نظر قرآن مرگ قطعی است
بات شد که مرگ انسان با مرگ مغز اتفاق می افتد، نه اث

 روح و نفس انسانى به وسیله ، به عبارت دیگر؛مرگ قلب
) مخ شامل نیم کره هاى مغزى و ساقه مغز(مراکز عالى مغز 

. در بدن تصرف مى کند و در قلمرو بدن حکم مى راند



 ماهیت مرگ مغزي از نظر قرآن و روایات                                                                                                                 محمود سراجی

 76                                                                          1389 زمستان، 2 ویژه نامه 4، شماره سیزدهم،  سال كپزشکی ارامجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 

روح از بدن جدا مى  ،بنابراین هرگاه مراکز عالى مغز بمیرد
 استعداد و قابلیت الزم ، چون با مرگ مراکز عالى مغز.دشو

براى تصرف روح در بدن زائل مى شود و روح از بدن 
 هرچند ضربان قلب و تنفس او به طور ،مفارقت مى کند

مصنوعى و با کمک دستگاه هاى فنى پزشکى ادامه داشته 
  .باشد

 ناشـى از ابهـام در   ،اختالف فتوا در مسئله مرگ مغـزى  
کم در نزد فقها بوده است نه اخـتالف در مبـانى و       موضوع ح 

تنقیح موضوع مرگ مغزى و     با   ،بنابراین. استنباط از مدارك  
ارائه تصویرى روشن از موضوع حکم با یارى کارشناسـان و         

 زمینه براى تجدید نظـر     ، امید آن مى رود که     ؛متخصصان فن 
در فتواى فقیهـانى کـه بـا برداشـت عـضو از مردگـان مغـزى         

  . فراهم آید، اندمخالف
از این رو که تـشخیص رفتـار آگاهانـه     -توصیه اخالقی 

یعنی وجـود زنـدگی حیـوانی در انـسان، در حـال حاضـر بـا            
معیارهاي بـسیار سـطحی صـورت مـی گیـرد؛ ممکـن اسـت               
بسیاري از کسانی که تشخیص مرگ مغزي درباره آنان داده           

 بـه  می شود واقعاً دچار مرگ مغزي نشده و نمرده باشند بلکه    
. علت ضعف علمی ما در تشخیص، مرده اعـالم شـده باشـند            

احتمال این که بتـوان از طریـق بررسـی رفتارهـاي سـلولی و               
ژنتیک و مانند آن زنـده بـودن انـسان را بـا تـشخیص میـزان                 
فعالیت آگاهانه در آنها تعیین کرد وجود دارد؛ در این موارد           

مکان احیاء می توان آنان را تا رسیدن دانش بشري به مرحله ا  
به مدت یا مهلت معینی فریز نمـوده؛ باشـد کـه مـسئله هزینـه         
درمان مجوزي براي قطع اقدامات پزشکی و در نتیجه کـشتن   

  .این گونه افراد نگردد
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