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 جگلي احمد شه ،ب*حسان كردي اردكانيا ،الفيزهرا برات

 
 

 ، كرمان، ايرانكرمان يعلوم پزشك دانشگاه، علوم اعصاب مركز تحقيقاتالف
 ن، اردكان، ايراندانشگاه اردكادانشكدة علوم انساني و اجتماعي،  گروه معارف اسالمي،ب 

 ، تهران، ايرانرانيحكمت و فلسفه ا يپژوهش ةسسؤم سالمي،گروه فلسفة اج

 چكيده
اين موضوع در فلسفه و پزشكي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف هاي مرتبط با آن است.  مرگ و چالش، معاصر زيبرانگ يكي از مسائل بحث سابقه و هدف:

 باشد. درن) مياين پژوهش بررسي چيستي مرگ از ديد مالصدرا و علم پزشكي (سنتي و م
اي و تحليل چيستي مرگ به مقايسة ديدگاه مالصدرا و پزشكي در اين  روش اين پژوهش، از نوع تطبيقي است كه با رجوع به منابع كتابخانه ها: مواد و روش

 شود.  زمينه پرداخته مي
توقف قلب و عدم «، »توقف نَفَس«شكي مدرن مرگ را اموري نظير پز (علت قابلي). علم پزشكي در تبيين موضوع مرگ، بر عالئم جسماني تكيه دارد ها: يافته

رفتن حرارت غريزي است. در فلسفة مالصدرا اين امور بيان علت قابلي مرگ است و  داند. در طب سنتي نيز مرگ، معادل ازبين و... مي» جريان خون در بدن
كند و هنگامي كه از طريق  عي، نفس انسان در اثر حركت جوهري كماالتي را كسب ميكند. مطابق ديدگاه او در مرگ طبي حقيقت و ضرورت مرگ را تبيين نمي

شود. بنابراين در نگاه مالصدرا مرگ طبيعي، نتيجة كمال نفس است. اين رويكرد،  كند و مرگ واقع مي بدن به كماالت شايستة خود رسيد، بدن را رها مي
 رورت مرگ است. رويكردي متافيزيكي از مسئلة مرگ و تبيين حقيقي ض

شود و در اين راستا حقيقت و  بحث مالصدرا از مرگ فراتجربي است كه در آن با روش استداللي، تحليل جديدي از مرگ انسان ارائه داده مي :يريگ جهينت
جهت  نياكند. از  گ را تبيين نميگاه ضرورت مر شود، اما رويكرد علم پزشكي، مبتني بر تجربه و بيان علت قابلي مرگ است كه هيچ ضرورت مرگ روشن مي

 كنند. اين دو از يك موضع دربارة مرگ صحبت نمي
 يپزشك، فلسفه، نفس، بدن، مرگ: ها واژهكليد

 

 

 مقدمه:
ها داراي ابعاد مختلفي هستند و اين، زمينه  برخي از پديده
سازد. پديدة مرگ نيز  فراهم مي  يا رشته انيمرا براي مطالعات 
كه در فلسفه و پزشكي با تفاوت در روش و از اين قبيل است 

دانشمندان علوم تجربي و از رويكرد از آن بحث شده است. 
به بررسي اين تجربي صرف با نگاه  ،جمله علم پزشكي

و در اين رويكرد مرگ را با توجه به بدن و  اند موضوع پرداخته
اند؛ هرچند در بيان وقوع مرگ، بين  امور بدني تحليل كرده

در  شود. هايي مشاهده مي ديد و طب سنتي تفاوتپزشكي ج
  حكمت صدرايي در سطحي فراتر از نگاه تجربي، به مسئلة

مرگ پرداخته شده است؛ بدين صورت كه در تفسير مرگ، 
نفس (نه بدن) نقش اساسي دارد و رسيدن آن به كماالت 

شود. در اين رويكرد (كه  شايسته، باعث مفارقت آن از بدن مي
سي با علم پزشكي و حتي فالسفة قبل از مالصدرا تفاوت اسا

دارد) نفس در مسير تكاملي خود (براساس حركت جوهري و 
عنوان وسيلة رسيدن به كمال استفاده  اشتداد وجودي) از بدن به

كند و اتحاد وجودي با آن دارد. زماني كه نفس به كمال  مي
باالتر ي عوالم سو بهكند و  شايسته خود رسيد، بدن را رها مي

مالصدرا كمال علت مرگ از ديد  درواقع ).1( كند مهاجرت مي
  رسد در بيان ضرورت نظر مي نفس است، نه نقصان بدن. به
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هاي  مرگ، تفسير مالصدرا تحليل بهتري نسبت به ديدگاه
و اقسام و بررسي مرگ به  مقالهدر اين كند.  گذشته ارائه مي

ايي پرداخته و حكمت صدراز ديدگاه علم پزشكي علت آن 
شود. مسئلة اصلي اين مقاله اين است كه مرگ در فلسفة  مي

شود و نقاط  مالصدرا و علم پزشكي چگونه توصيف مي
 اشتراك و افتراق آن كدام است.

 ها:  مواد و روش
كتب  نيتر مهماين پژوهش براساس روش تطبيقي است. 

 ن، فيالقانواز:  عبارتندطب سنتي كه در اين تحقيق استفاده شده 
 وصاياهم، ذخيرة و االطباء و الطب الي الحاجه بيان

. در زمينة پزشكي الحكمه القلوب و خالصه ي، مفرحخوارزمشاه
مدرن نيز به كتب پزشكي قانوني و در زمينة فلسفه نيز به كتب 

 االربعه، االسفار في المتعاليه الحكمه: ماننداصلي فلسفة صدرايي 
و... مراجعه شده  يهر، المظاهر االلهزاد المساف يه،الشواهد الربوب

ي نور شامل افزارها نرموجو، از  است. همچنين براي جست
وجو از  حكمت اسالمي و جامع طب بهره گرفته و در جست

كلماتي مانند نفس، روح، مرگ، حركت جوهري، ضرورت 
 .مرگ، علت قابلي و... استفاده شده است

 ها:  يافته
 تبيين مرگ از ديدگاه مالصدرا

ديدگاه مالصدرا دربارة مرگ در سه محور چيستي مرگ، 
 شود:  انواع مرگ و علت مرگ بيان مي

 الف) چيستي مرگ 
از ديدگاه مالصدرا حقيقت انسان به نفس اوست و نفس 

نيست، لذا مرگ از ديد او، نابودي  زوال قابلامري مجرد است كه 
بر انسان نيست، بلكه نوعي انتقال، تحول و تكامل است كه 

 شود. برخي مكاتب، وجود انسان عارض مي نشئتاي از  نشئه
مرگ را پايان زندگي انسان  و ننددا بدن مادي ميفقط انسان را 
زيرا در انسان حقيقت ديگري وجود ندارد كه از  د؛كنن قلمداد مي

» مرگ«اين ديدگاه،  درگزند فساد و تباهي مصون باشد. 
ديدگاه مالصدرا  ساسبراشدن وجود فرد انساني است.  منتفي

اين تعريف بر  ).2است (» بدن از نفستعلق قطع «مرگ 
نظير وجود نفس، ارتباط و تركيب بين آن دو و   ييها فرض شيپ

بقاي نفس مبتني است. مالصدرا براي انسان چهار  تيدرنها
قائل است و دو حيات » گياهي، جانوري، نطقي و قدسي«حيات 

). او مرگ 3نامد ( را اخروي مي اول را دنيايي و دو حيات ديگر
كند كه  مي ديتأكداند و  را انقطاع حيات نباتي و حيواني انسان مي

را؛ » انعدام«كار برده است و نه  را به» انقطاع«از روي عمد، لفظ 
 ).3شود، انعدام آن ممكن نيست (  از اشيا يافت مي آنچهچون هر 

رگ بالعرض ها و م از ديدگاه مالصدرا مرگ بالذّات بر بدن
شود و چيزي جز خروج نفس از بدن  بر نفوس عارض مي

). او اين مفارقت و رهاكردن بدن را امري فطري و 4نيست (
داند كه بين انسان و آنچه غير  جا و حتمي مي ) و امري به5ذاتي (

افتد و مرگ بر اوصاف وارد  او و صفات الزمة اوست، جدايي مي
ه به اينكه غايت هر موجود ). با توج3شود، نه بر ذوات ( مي

اخسي، وصول به موجود اشرف است و غايت اشرف موجودات 
يعني انسان نيز وصول به خداوند و ملكوت است، مرگ چيزي 

 ). 3جز اقبال تدريجي نفس به خداوند و ملكوت نيست (
طور كلي  او معتقد است در هنگام مرگ، تعلق نفس به بدن به

) 1فس هيچ اشتياقي به بدن ندارد (شود و در اين هنگام ن قطع مي
گردد و  و آنچه از قوا و كيفيات توسط نفس بر آن افاضه مي

 كن شهيرهاي آن بود، قطع و  ها و زينت همگي در حكم جامه
شود و بدن دوباره به صرافت هيواليي خويش كه از هر زينتي  مي

ن كه انسان از مشاهدة اجساد مردگا يطور به  گردد يبازمبرهنه بود 
). از نظر مالصدرا مرگ، آخرين منزل دنيا 5شود ( زده مي وحشت

و نخستين منزل آخرت است كه گويي برزخي ميان دنيا و عقبي 
هاي متعددي  مالصدرا براي تبيين بهتر مرگ از تمثيل ).6است (

كار  جمعه از تمثيل صنعت ةدر تفسير سوراست. استفاده كرده 
كار و  دكان براي صنعتمانند و بدن را براي نفس  گيرد بهره مي

داند كه اگر خراب يا كند  و صنايع دكان ميآالت  ةمنزل به را اعضا
كار توانايي ساختن چيزي را ندارد، مگر آن كه  ، صنعتشوند

 ).7( دكان ديگري بسازد
 مرگ ب) اقسام

مالصدرا در آثار خود به سه نوع مرگ طبيعي، اخترامي و 
گردانيدن  زجار نفس از بدن و رويارادي اشاره كرده است. او ان
 ي خدا و سو بهآوردن تدريجي آن  آن از عالم حواس و روي
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 دنبال پيشامدها و حوادث نباشد) مرگ ملكوت را (زماني كه به
 ليدل بهنامد و خروج نفس از بدن  طبيعي، قضايي و حتمي مي

داند. مالصدرا  ديدن و خرابي بدن را مرگ اخترامي مي آسيب
تبيين تفاوت مرگ طبيعي و اخترامي از مثالي استفاده  منظور به
كند. او بدن را به كشتي بادباني و نفس را به باد تشبيه  مي
گويد كه خرابي كشتي از دو جهت است: يك  كند و مي مي

پاشيدن تركيب آن كه اگر  جهت فساد و خرابي كشتي و ازهم
گردد (مرگ طبيعي)؛ جهت  مرمت و تعمير نشود، غرق مي

جهت قدرت بادي كه با كشتي برخورد  گر خرابي كشتي بهدي
(مرگ اخترامي) كه در اين  شود يمكند و موجب حركت آن  مي

هنگام كشتي توان تحمل چنين قدرت و فشاري را ندارد؛ به 
شود و اجزاي آن از  همين جهت در مقابل فشار باد ضعيف مي

ر ). مالصدرا از مرگ ديگري هم در آثا3( پاشد يفرومهم 
دنبال  به كند و آن مرگ ارادي است كه عرفاً خويش ياد مي

مراقبت از نفس، قادر به جدايي اختياري نفس از بدن خود 
سبب مرگ طبيعي رخ  ) و آنچه براي غيرعارف به4هستند (

شود  سبب مرگ ارادي حاصل مي دهد براي عارف كامل به  مي
)5 .( 

 علت مرگج) 
هاي  درا در هريك از مرگاز ديدگاه فيلسوفان قبل از مالص

اخترامي و طبيعي فساد از ناحية بدن، سبب قطع تعلق نفس از 
شود. در مرگ طبيعي اين امر تدريجي و در اخترامي  بدن مي

گيرد؛ ديدگاه مالصدرا درباره علت  دفعي و ناگهاني صورت مي
مرگ اخترامي همان ديدگاه رايج است، اما در مرگ طبيعي 

ده است توجه خود را از بدن قطع چون نفس به كمال رسي
كند؛ بنابراين ابتكار مالصدرا در تبيين علت مرگ طبيعي  مي

است كه با رويكردي وجودي به غايت ذاتي و سبب حقيقي 
 پردازد. علت مرگ مي

مالصدرا معتقد است براساس حركت جوهري همة اشياي 
ي غايت هستند. اين حركت، ذاتي و سو بهعالم در حال حركت 

رسيدن  ، غايت اشياي عالم به فعليتجهيدرنتي آنهاست. طبيع
 صورت بهقوة آنهاست. از ديدگاه مالصدرا، نفس انساني ابتدا 

ماده است كه قابليت تبديل به مجردشدن را دارد و براساس 
كند. پس از رسيدن  تجرد حركت مي طرف بهحركت جوهري 

ود، بدن ش تر مي تر و كامل بدن به رشد نهايي، هرچه نفس، قوي
تر  شود. در ايام پيري توجه نفس به عالم تجرد قوي تر مي ضعيف

شود و به موازات آن از تدبير بدن و قواي آن منصرف  مي
شود. در اثر كاهش توجه نفس به بدن، اختالالتي در قواي  مي

شود و اين روند تا آنجا ادامه  نفساني و اعضاي بدن حاصل مي
يابد و  را از عالم ماده درمي يابد كه نفس بهرة كامل خود مي
شود و مرگ  طور كامل از بدن قطع مي دنبال آن توجهش به به

مرگ طبيعي، انزجار نفس از بدن ). بنابراين 8دهد ( طبيعي رخ مي
آوردن تدريجي  گردانيدن آن از عالم حواس و روي و روي

خدا و ملكوت است و دليل اين امر اين است كه نفس  يسو به
در مالصدرا معتقد است  جوهر غايي خود برسد. خواهد به مي

بقا نهفته است. شوق نفس به  عشق به پايداري ونهاد هر نفسي 
(در صورت بيمارنبودن طبيعت  ةمقام عقل از شوقش به مرتب

اين شوق چون به مقام عقل  ةواسط بيشتر است، پس بهنفس) 
 ).1( كند طبيعت را رها و كوچ مي ،رسد

كند كه براي انسان  ثابت مي آلياتااسرار مالصدرا در 
مقامات و مراتب وجودي قبل از وجود دنيايي بوده است و بايد 

و اين براي او يك  )6( بار ديگر به آن مقامات وجودي بازگردد
از طرفي سنت رحمت الهي، چنين است كه . ضرورت است

امر ضروري كه اشخاص بنا بر طبيعتشان به آن نياز دارند،  يجلو
 ).9( شودگرفته ن

 تحليل ديدگاه مالصدرا 
 شود: مطرح مي از ديدگاه مالصدرا دربارة مرگ، نكات زير

. ديدگاه مالصدرا در مورد مرگ مبتني بر مباني 1
شناختي (اصالت وجود، حركت جوهري و...) و  هستي
ي (حدوث جسماني نفس، حركت جوهري نفس شناخت انسان

ستقيم يا با واسطه در طور م و...) است. هريك از اين آرا يا به
تبيين موضوع مرگ مؤثرند. بنابراين رويكرد او به موضوع مرگ، 
رويكرد فلسفي مبتني بر آراي خاص خود در فلسفه است. 
براساس ديدگاه مالصدرا، مرگ يك امر وجودي است نه عدمي 

 و معني آن انتقال از يك نشئه به نشئة ديگر است.

طبيعي است نه  . محل نزاع در بحث علت مرگ، مرگ2
مرگ اخترامي. زيرا در مرگ اخترامي عامل بيروني سبب از بين 

 شود. رفتن وضعيت مناسب بدن براي تعلق نفس به آن مي
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شناسانه است كه در اين  . رويكرد مالصدرا از مرگ هستي3
شود و براساس  نگاه، پيوند حقيقي بين انسان و مرگ برقرار مي

كه ريشه در تطور وجودي  آن مرگ براي انسان ضرورتي است
مختلف هستي او دارد؛ مقصود از ضروري  نشئتانسان در 

بودن مرگ آن است كه نفس انساني براساس حركت جوهري 
و تكامل ذاتي از قوه به فعليت در حال حركت است به همين 

ي عالم سو بهطور تكويني رو  دليل نفس از عالم طبيعت به
توجه به عالم آخرت آخرت دارد و اين اشتداد وجودي و 

 اي مرحله به تا شود ينفس از بدن م يجيتدر توجهي يبباعث 
 و باشد نداشته نياز بدن به خود وجودي سير در نفس كه برسد
 ).2( كند رها را آن

 كالمي رويكردهاي مرگ، به فلسفي رويكرد كنار . در4
 برتري كالمي رويكردهاي به نسبت مالصدرا ديدگاه. دارد قرار
الصدرا ضرورت و سبب بالذات مرگ را براي م يراز دارد؛

در رويكردهاي كالمي،  كه يحالكند در تمامي افراد اثبات مي
عنوان سبب  شود و آنچه به ضرورت مرگ اثبات نمي گاه چيه

، غايات عرضي مرگ است، لذا درواقعكنند  مرگ ذكر مي
 تواند مبدأ برهان باشد. نمي

 مرگ از ديدگاه علم پزشكي مدرن
 ) تعريف مرگ1

گذر  طب نوين تعاريفي براي مرگ ارائه داده است كه در
در قرن هجدهم  اند. پزشكان تاريخ دچار تغيير و تحوالتي شده

 قلب هاي فعاليت كه افتد مطمئن بودند كه مرگ زماني اتفاق مي

 آن تشخيص براي مناسب هاي تست اما شوند، متوقف ها ريه و

اوايل قرن بيستم پزشكان در تاريخ تا  طول در نداشت. وجود
انسان ي اعضا كاركرد و )Anatomy( علوم پيكرشناسي

تا اينكه موفق شدند در انجام  اطالعات كافي و گسترده نداشتند
از قرن  اشراف الزم را پيدا كنند. ،هاي تشخيصي مرگ تست

هجدهم تا بيستم وقتي ضربان قلب و تنفس فردي متوقف 
 ،ناميدند. پس از آن زمان وي ميري ـ  يشد آن را مرگ قلب مي

نظري پديد آمد كه براساس آن هرگاه فعاليت قلب و  اتفاق
اگرچه  ؛انگاشتند آن فرد را مرده مي شد ها متوقف مي ريه

 ةمعيارهاي تجربي براي تشخيص مرگ كه بيشتر به فرهنگ عام

ها يا خرافات استوار بود مورد شك و ترديد  مردم، زنان، قصه
با توجه به سوابق و مستندات تاريخي، ). 10( قرار داشت
توان براساس تاريخ دقيق آن  براي مرگ را مي شده انيتعاريف ب

 د:كربه شرح زير عنوان 
 خون گردش توقف صرفاً را مرگ 1787 سال . در1
 .ناميدند مي

 مجموعاً كه اي پيوسته هم به عملكردهاي همة . توقف2
 1859 سال در كه ودب تعريفي دهد، مي تشكيل را فرد زندگي
 بايد مرگ كه بود اين بر تصور زمان آن در. شد مطرح ميالدي

 هاي اندام يا ها ارگان كه شود آغاز مغز يا ها ريه قلب، در
 .نهادند نام »مرگ سالن« يا »دهليزي جمود« را مذكور اعضاي

ن امر امتخصص 1994 سال در كه ديگري تعريف . در3
 جسماني عملكردهاي تمام دائم توقف را مرگ كردند مطرح
  ).11( گرفتند نظر در حياتي

طبيعي بشر يعني تولد و مرگ  ةهاي اخير دو تجرب در سال
است. امروزه مفهوم مرگ در  اي مبدل شده پيچيده ةلئبه مس

گيرد.  گوي فراواني قرار ميو ادبيات علمي مورد بحث و گفت
 تعريف كالسيك و قديمي مرگ يعني توقف عملكرد قلبي و

هاي حمايتي  هايي كه سيستم ريوي هنوز هم در مورد مكان
نظير محيط بيروني يا  در آنجا وجود ندارد،ريوي  ـ  قلبي ياحيا

 .)12(  ستاخانه، داراي اعتبار 
ن مجرب در امتخصص دكتر ديمايو يكي از نويسندگان و

 ليدل نويسد: به پزشكي قانوني در كتاب خود مي ةحوز
ي تعريف مرگ با مشكل مواجه شده هاي دانش پزشك پيشرفت

عنوان  است. در گذشته ايست دائمي قلب يا فعاليت تنفسي به
 ولي امروزه به كمك تجهيزات پزشكي ،شد مرگ تعريف مي

كه با  توان ضربان قلب و تنفس فرد را حفظ كرد، درحالي مي
ها متوقف خواهد شد. اين مطلب مفهوم مرگ  فعاليت قطع آن،
 ).13( ده استتشريح كر مغزي را

طور  اعضاي بدن به ةمرگ فرايندي است كه در آن هم
تواند از عملكرد  افتد. امروزه فناوري مي زمان از كار نمي هم

ا را به حال اوليه نهو آ كندها حمايت  ها يا اندام بسياري از ارگان
 توانند قلبي را كه فاقد ضربان  هاي مصنوعي مي برگرداند. ماشين
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كار اندازند. موضوع  تواند تنفس كند به ا كه نمياي ر يا ريه است
تا حد  زمان مرگ نيز پيچيده است. درك جديدي از مرگ

هاي  هاي فناوري در سيستم زيادي مرهون پيشرفت
ترين  از نظر پزشكي قانوني ساده .استاز حيات  كننده تيحما

 بازگشت رقابليقطع كامل و غ ،ترين تعريف مرگ و كامل
اگر از تعاريف بيولوژيك ). 14( استاتي بدن فعاليت مراكز حي

يا فلسفي و غيره بگذريم از نظر پزشكي قانوني بهترين تعريف 
همان تعريف  مرگ، گرچه خيلي قديمي و كهنه است،

 رفتن قطعي و بين فيزيولوژيك آن است. مرگ يعني از
 حس و حركت؛ اعمال قلبي، عروقي، تنفسي، ريناپذ برگشت

هاي مغزي  است كه بر مرگ حتمي سلولچون فقدان قطعي آنه
 ).15(گذارد  ترين عالمت مرگ است صحه مي كه قاطع

 اقسام مرگ) 2
  يها يبند ميتقس شده روي كتب مرجع، هاي انجام  بررسي در

 .مرگ يافت شد ةمتعددي دربار
 براساس فراگيري مرگ سلولي يبند ميتقس. 1-2

رفتار براساس اينكه تمامي نسوج گ يبند ميتقسدر يك 
مرگ شده باشند يا اينكه نسجي سالم مانده باشد دو نوع مرگ 

در توان مطرح كرد: مرگ جسماني و مرگ سلولي.  ميرا 
قواي ادراكي خود را  برگشت رقابليصورت غ كه فرد به  صورتي

با  يريگ و بيهوش شود و ديگر قادر به ارتباط بدهداز دست 
كات ارادي هاي حسي و حر محيط اطراف خود و درك محرك

در اين  گويند. )Somaticجسماني (به آن مرگ  ،نباشد
هاي رفلكسي عصبي ممكن است باقي بماند و  وضعيت فعاليت

طور مصنوعي به  خود يا به سيستم تنفسي و جريان خون خودبه
 هاي نسوج بدن در اين حالت سلول فعاليت خود ادامه دهد.

 عملكرد خودزنده مانده و به ) عصبي مركزي ستميجز س به(
هاي آن  مرگ سلولي تمامي نسوج و سلولدر  دهند. ميادامه 
فعاليت متابوليك و تنفس هوازي  اند و داراي عملكرد و مرده
 ).16( باشند نمي

 براساس سرعت حدوث مرگ يبند ميتقس. 2-2
توان آن را به سه  براساس سرعت حدوث مرگ نيز مي

ي فجيع و آني اه مرگ، مرگ سريع و شده ينيب شيپدسته مرگ 

مرگي است كه در اثر ابتال به ، شده ينيب شيمرگ پ تقسيم كرد.
كه نزديكان  هاي العالج، كهولت سن يا مسائل مشابهي بيماري

وقوع  ، بهكنند مي ينيب شيمتوفي قبل از حدوث مرگ آن را پ
مرگي است كه در چند ساعت يا ، مرگ سريع پيوندد. مي

شخص ظاهري سالم داشته و حداكثر در چند روز قبل از آن 
ها، سوانح  قتل ها، وقوع مرگ محتمل نبوده است. خودكشي
 و آني هاي فجيع رانندگي، سوختگي و موارد مشابه از مرگ

پزشكان قانوني  ةا بر عهدهاجساد ناشي از آن ةكه معاين هستند
 ).14است (
بودن  ساس مشخص يا نامشخصابر يبند ميتقس. 3-2

 علت مرگ
بودن علت آن به  شخص يا نامشخصمرگ براساس م

هاي  مرگشود.  هاي غيرمشكوك و مشكوك تقسيم مي مرگ
هايي گفته  به مرگ شده ينيب شيطبيعي يا پ ،غيرمشكوك

 گونه چيشوند كه علت آنها طبيعي و معلوم بوده و جاي ه مي
هاي  مرگ ا وجود ندارد.هآن اي در كيفيت ايجاد شك و شبهه

شود كه  هايي گفته مي به مرگ رقبهرمتيمشكوك يا ناگهاني و غ
كردن  شوند و غالب اوقات روشن طور ناگهاني عارض مي به

 يبند مياين تقس). 15( كند علت و كيفيت آنها ضرورت پيدا مي
تحت عنوان مرگ طبيعي و  يانتبه بياني ديگر در كتاب بر

اي از مرگ است كه  مرگ طبيعي گونه« آمده است: يعيرطبيغ
همچون اختالل در عملكرد اعضاي حياتي  موجب عواملي به

هاي  يا بيماري يبدن، سالمندي و كهولت سن، ازكارافتادگ
شود. در مقابل رخداد مرگ طبيعي، مرگ  عفوني عارض مي

وجود دارد كه در اثر عواملي چون خودكشي،  يعيرطبيغ
ساز بشر  دادن جان در اثر حوادث طبيعي و دست ستازد
 ).17» (آيد وجود مي به

 تشخيص مرگ) 3
خصوص مناطق  در اواخر قرن هجدهم در اروپا و به

وجود  هايي به نام پناهگاه حيات مشكوك به ، مكانزبان يآلمان
مدت  درگذشته به داري شخص تازههآمد كه محل مخصوص نگ

طور  قرن نوزدهم ميالدي پزشكان به ةتا نيم دو تا سه روز بود.
بودن  ين قانون اجباريمرگ نقشي نداشتند. اول ةرسمي در مطالع
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از  1856در انگلستان در سال  ،تأييد مرگ توسط پزشك
در اكثر گروه پزشكي به بعد  1850مجلس گذشت و از سال 

براي اعالم و  را مراكزي ،كشورهاي صنعتي و شهرهاي بزرگ
 ). 18كردند (گواهي فوت اشخاص تأسيس 

تشخيص مرگ در حال حاضر ممكن است در سه حالت 
ت پيدا كند كه دو حالت اختصاصي اول از نظر زير ضرور
 :است بيشتريحائز اهميت  ،تشخيص

تشخيص زودرس مرگ: تشخيص اينكه توقف قلب و . 1
 است. ريناپذ قطعي و برگشت ،طور كلي اعمال مغزي تنفس و به

تشخيص حالت اغمايي بدون برگشت يا زمان گذشته. . 2
هاي احيا  فتپيشر ةهاي اخير در ساي اين اغما كه در سال

در آن حركات قلبي محفوظ  شود حالتي است كه مشاهده مي
هاي آن  مغز مرده و سلول ، اماوجود دارد اتيظاهر حدر است. 

 ).شده هي(مرگ تجز اند خودي شده خودبه ةحتي متحمل تجزي
 قانوني پزشكي جنبة از مرگ يعني: كامل مرگ . تشخيص3

 .اند همرد كامل طور به ها سلول تمام آن در كه
تشخيص زودرس مرگ است كه از نظر پزشكي  در عمل،

كند و طرق گوناگون براي اين منظور  قانوني ضرورت پيدا مي
 ةپريدگي رنگ، قياف كامل، يحركت يپيشنهاد شده است. ب

چشم، افتادن  كبودن عضالت، گشادبودن مردم مخصوص، شل
 ها، فقدان تنفس و رفتن كامل تمامي حس فك تحتاني، ازبين

باشد. در بين تمامي اين عالئم  جريان خون از عالئم آن مي
العاده دارد توقف قلب و جريان خون است.  آنچه اهميت فوق

ا هبا توجه به اينكه از نظر باليني تشخيص توقف كامل آن
نيست و ممكن است با وجود سكوت كامل قلب در  ريپذ امكان

اشد كه معاينات گوناگون جريان خون خفيفي وجود داشته ب
كه  ي استضرور ،دارد حال حيات نگه  هاي مغزي را در سلول

 دييهاي ديگري تأ تشخيص توقف قطعي قلب به كمك آزمايش
 شد يهاي بسيار دور انجام م كه در سالها  اين آزمايش شوند.

 :استشامل موارد زير 
 قطع -3 قلبي؛ نوار گرفتن -2 قلب؛ از خون كشيدن -1
 -5 ايكار؛ آزمايش -4 دست؛ مچ راديال شريان ويژه به ها شريان

  عروق تغييرات مشاهدة و چشمي معاينات -6 ربويا؛ آزمايش
 

 ).15( چشم داخل

 هاي مرگ عالئم و نشانه) 4
خوردن تعادل فيزيكي و شيميايي و  هم به ةجينت مرگ در

پيوندد. قبل از وقوع مرگ اعمال  وقوع مي فيزيولوژيكي بدن به
ها  رود، ديد چشم هوشياري از بين مي و شود ميتنفسي مختل 

 فروغ يو رنگ چهره ب يابد ميشنوايي تقليل  شود، ميتيره 
 نامند. مي تمامي حاالت مذكور را نزع شود. مي

بلكه  ،پذيرد باره پايان نمي طور كلي زندگي انسان به يك به
و به ساير نقاط و  شود مياز مراكز حياتي شروع  جيتدر مرگ به

يعني در حقيقت مرگ عملي عارض شده و  ؛رسد اعضا مي
آيد. از نظر باليني شخص متوفي  دنبال آن مي مرگ نسجي به

هاي  چشمان فرورفته، گونه باشد: هاي زير مي داراي نشانه
 ة، چاندهيپر هاي آويزان رنگ لب هاي گودافتاده، برآمده، شقيقه

كامل، فقدان حركات  يحركت يفروافتاده، شلي عضالت، ب
رفتن احساسات و  ها، ازبين تپش قلب، گشادي مردمك تنفسي و
 ).18( ها العمل عكس
كلي  ةتوان به دو دست هاي مرگ را مي طور كلي نشانه به
 :دكر يبند ميهاي ظاهري و حقيقي تقس نشانه
 هاي ظاهري  عالئم و نشانه. 1-4

 تينها يدر اين حالت اعمال تنفسي و حركات قلبي ب
نظر  متوقف به ظاهردر است  حتي ممكن و شوند ميخفيف 

د. در اغلب اوقات با تنفس مصنوعي و رساندن اكسيژن و نبرس
تحريك قلب با جريان برق يا الكتروشوك شخص به زندگي 

 .گردد يبازم
 هاي حقيقي عالئم و نشانه. 2-4

توقف جريان خون، توقف تنفس، : اند از اين عالئم عبارت
 رفتن امواج الكتريكي نازبيو ماندن هر دو چشم  اتساع و ثابت
پس از وقوع مرگ حقيقي و هنگامي كه  ).18( مغز و قلب

ديگر شكي از نظر قطع تنفس و گردش خون براي پزشك باقي 
براي رفع هرگونه ترديد و احتراز از اشتباه در تشخيص  ،نماند

هاي زير براي اثبات مرگ  دور از راه هاي مرگ در گذشته
 كردند: ياستفاده م

  قلب؛ عضلة داخل سرنگ با سوزن دن. فروكر1
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 در سبز رنگ بروز پوست، زير فلوئورسين مادة . تزريق2
 فرد بودن زنده عالئم از كه پوست زرد رنگ و چشم ملتحمة
 است؛
 هاي شريان از يكي يا دست مچ در) راديال( شريان . قطع3

 .خونريزي عدم يا خونريزي مشاهدة و ديگر سطحي
ا پنج دقيقه پس از قطع تنفس و معموالً مرگ حقيقي سه ت

فوق  ةجريان خون و به عبارت ديگر ظاهرشدن عالئم ذكرشد
 ).18( پيوندد وقوع مي به

 مراحل مرگ) 5
مرگ ظاهري و  ةنويسندگان براي مرگ دو مرحل غالب

مرگ ظاهري در حقيقت يك حالت  اند. قطعي را مشخص كرده
كوپ از زندگي است كه زير مرگ پنهان است و مشابه سن

شدن  باشد: شل طوالني و شديد بوده و داراي عالئم زير مي
العاده  شدن فوق رفتن هوشياري، توقف يا ضعيف عضالت، ازبين

شدن شديد حركات قلبي  زياد حركات تنفسي و باالخره خفيف
توان وجود آن را معلوم  مي يسخت كه غالب اوقات به نحوي به

دقيقه)  4-5توسط طور م (به كرد. اگر اين حالت چند دقيقه
ضايعات  ،هاي مغزي نرسد طول انجامد و خون به سلول به

دائمي و مرگ قطعي حاصل خواهد شد. به همين جهت 
از مرگ براي احيا و نجات شخص كمال  مرحلهشناسايي اين 
 ).15ست (اهميت را دارا

اختالالت عملي ذكرشده قطعي و ضايعات  ،در مرگ قطعي
اعمال و شده است  ريناپذ تاعضاي مربوطه دائمي و برگش

طور كامل و  عروقي، تنفسي، حس و حركت به قلبي،
طور حتم  هاي مغزي به از بين رفته و سلول ريناپذ برگشت

 ).15( اند مرده
مرگ توقف  ،اين نكته حائز اهميت است كه از نظر پزشكي

 عالئم حياتي است و معموالً ابتدا قلب از بازگشت يكامل و ب
 و در رسد ميهاي مغز فرا در پي آن مرگ سلولو  افتد مي كار
رود. البته گاهي بالعكس،  آن تنفس و حركت از بين مي ةجينت

آيد كه متعاقب آن تنفس  هاي مغزي پيش مي ابتدا مرگ بافت
فقدان اكسيژن خون، موجب  ةجينت و درگردد  ميقطع 

 شود و در هر دو صورت مرگ قطعي و  ازكارافتادن قلب مي

اعمال حياتي و حس و  ةبا اين حال وقف ،رسد يواقعي فرام
زيرا ؛ توان دليل قطعي مرگ دانست حركت را هميشه نمي

شدن بيش از حد اعمال حياتي كه به مرگ ظاهري  گاهي خفيف
 ،دكردرا اثبات   توان آن و با وسايل معمولي نمي شود ميمنجر 

ممكن است با مرگ قطعي اشتباه شود. از سويي ديگر بعضي از 
ساعت پس از فوت حركات انقباضي  24هاي بدن حتي  افتب

رو گاهي هنگام تشريح در پزشكي قانوني  اند و از اين داشته
و غالباً ناظرين ناآگاه آن را حمل بر  ديآ يحركت درم قلب به

 ). 18( نمايند بودن شخص مي زنده
 مرگ از ديد طب سنتي

 ) تعريف مرگ1
تأثير ديدگاه  حتتبيين طبي مرگ از ديد اطباي سنتي ت

 ).19فلسفي ايشان بوده است (
در طب سنتي، دوران عمر انسان به چهار دوره تقسيم 

فرماست.  شود كه در هر دوره مزاجي خاص بر آن حكم مي
دورة كودكي (مزاج گرم و  -1از:  عبارتنددوران عمر انسان 

ي سال انيمدورة  -3دورة جواني (مزاج گرم و خشك)؛  -2تر)؛ 
 دوران پيري (مزاج سرد و خشك). -4د و تر) و (مزاج سر

از ديد اطباي سنتي، انسان در آغاز تولد داراي رطوبت و 
حرارت غريزي است كه نسبت آن دو مانند روغن چراغ به 
چراغ است؛ به هر ميزان روغن چراغ كاهش پيدا كند، شعله نيز 

شود  شود. در دوران پيري رطوبت بدن ضعيف مي تر مي ضعيف
آن حرارت غريزي نيز رو به ضعف و خاموشي  تبع بهو 
طبيعي) از مرگ (گرايد (غلبة خشكي و سردي). بنابراين  مي

). 20رفتن حرارت غريزي در بدن است ( ديد اطباي سنتي ازبين
هو   الموت«شيرازي در تعريف مرگ گفته است:  نيالد قطب

» يعباره عن انطفاء الحراره الغريزيه النتفاء الرطوبه الغريز
 ليدل بهرفتن حرارت غريزي است كه  ترجمه: مرگ ازبين

 ).21شود ( رفتن رطوبت غريزي حاصل مي ازبين
 ) اقسام مرگ2

مرگ در طب سنتي به طبيعي و اخترامي (مفاجاه) تقسيم 
شود. تعريف مرگ طبيعي ذكر شد. اطباي سنتي در تعريف  مي

سببي  طرخا بهرفتن حرارت غريزي  اند: بيرون مرگ مفاجاه گفته
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ضمن اشاره به مرگ  قانون در كتاب نايس ابن). 22از اسباب (
طبيعي و اخترامي، مرگ طبيعي را خاموشي حرارت غريزي 

داند كه براي هر شخصي براساس مزاج اولية او تا زمان  مي
وجود حرارت غريزي مقدر شده است. او با استعانت از آيات 

د كه براي هر زماني دان مي» اجل مسمي«قرآن، مرگ طبيعي را 
» أجل كتاب ى و لكلّمنهم أجل مسم كلّو ل«كتابي است: 

)23.( 

موت در اصطالح «فرمايد:  حكيم ارزاني در اين زمينه مي
. طبيعى آن است كه  حكما دو گونه است: طبيعى و اخترامى

رطوبت اصلى صرف شود و بالضرور موت واقع شود و 
حرارت غريزيه بر حال  آن است كه اگرچه رطوبت و  اخترامى

باشد اما از اسباب خارجيه چون قتل و غرق و امثال آن و از 
امور داخليه چون امراض مهلكه و جز آن موت واقع شود؛ و 

خاى معجمه قطع است و اين را موت غيرطبيعى نيز  اخترام به
 ).24» (گويند
 ) ضرورت مرگ3

از ديد اطباي سنتي مرگ ضرورت دارد و گريزي از آن 
الدين شيرازي در اين زمينه معتقد است كه  يست. قطبن

كه مرگ امري ضروري در اين عالم است  انديشمندان در اين 
نظر دارند مگر بعضي از قدما كه معتقدند بقا در اين عالم  اتفاق
است و با توجه به اين اعتقاد برخي ادويه را براي  ريپذ امكان

 نيالد قطبديد  اند. از رهايي انسان از مرگ تجويز كرده
است و در اين عالم  ريپذ امكانشيرازي بقا در عالم آخرت 

است و همچنين بقاي دائمي انسان  رممكنيغاستمرار بقاي بدن 
 ).21در عالم طبيعت با حكمت الهي منافات دارد (

در بيان علت ضرورت مرگ (با توجه به عدم امكان بقاي 
است كه به  هاي طب سنتي داليلي ذكر شده بدن) در كتاب

 شود:  برخي از آنها اشاره مي
. بدن انسان مركب از اجزاي متبايني (آب، خاك، آتش 1-3

اند؛ از  ة قاسري در بدن انسان جمع شدهليوس بهو هوا) است كه 
آنجا كه طبق قوانين فلسفي قسر دوام ندارد (القسر اليدوم) لذا 

شوند و بدن   رفتن قاسر، اجزاي بدن انسان نيز متفرق مي با ازبين
 ).25رود ( از بين مي

رود و قوا بايد بدل مايتَحلّل  . بدن انسان به تحليل مي2-3
را فراهم سازند. لكن از آن جهت كه افعال قواي جسماني 
متناهي است بدل مايتحلّل نيز متناهي خواهد بود و سرانجام 
بدن نيز عمر متناهي خواهد كرد و امكان بقاي ابدي را نخواهد 

 ).21( داشت
نيست و قوة غاذيه  ريپذ امكان. بقاي بدن بدون غذا 3-3

وظيفة تغذية بدن را بر عهده دارد. ابزار قوة غاذيه حرارت 
رو به  جيتدر بهغريزي است. از آنجا كه حرارت غريزي در بدن 

تواند كار  ضعف و سردي است قوة غاذيه بدون اين ابزار نمي
دچار ضعف و  جيتدر بهن خود را انجام دهد؛ به همين دليل بد

 ).21شود (   شود و موت عارض مي سردي مي
) اين وجوه 26) و ساير كتب فلسفي (5( اسفار مالصدرا در

 كند. ضرورت مرگ را ذكر و اشكاالتي بر آن وارد مي
كه از ديد اطباي سنتي مرگ امري ضروري است؛   آنجااز 

دفع بنابراين وظيفة طب دفع مرگ نيست، بلكه حفظ صحت و 
 ).21امكان خواهد بود ( قدر بهبيماري 

 ) علت مرگ4
اند و با دقت  اي به علت مرگ داشته اطباي سنتي توجه ويژه

نظر در اين زمينه، بين علت مرگ طبيعي و مرگ اخترامي 
 اند.  تفاوت قائل شده

سبب  سبب فساد مزاج قلب يا به علت مرگ طبيعي يا به
از آنها نيز  هركدام رفتن روح حيواني است. ضعف و تحليل

دليل خاصي است. مثالً در زمينة سبب فساد مزاج قلب  خاطر به
يكى: الَم صعب كه : « شمارد يبرمعقيلي خراساني موارد ذيل را 

دوم: حدوث ؛ به قلب رسد؛ زيرا كه قلب متحمل آن نيست
سوم: عروض كيفيت ؛ كيفيت مفرطه از كيفيات ثمانيه مر او را

يه غريبه رديهسگشتن مجراى نَفَس؛ چنا؛ م چه نچهارم: منسد 
 ).25» (باشد در اكثر امراض رأس و صدر مى

سبب موت اخترامي، خروج ناگهاني روح حيواني از بدن 
است؛ اين خروج ناگهاني به داليلي ممكن است واقع شود 
مانند شادي مفرط، خروج خون زياد از قلب يا پرشدن قلب 

 ).20شود و... ( مي اه رگشدن  خون كه سبب بستهاز 
 توان نتيجه گرفت كه در طب سنتي نيز در مورد  بنابراين مي
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مرگ به جنبة بدني و مادي آن توجه شده و سعي شده از طريق 
شود (مانند  بررسي حاالت بدن و اموري كه به بدن مربوط مي

 روح بخاري و قواي جسماني) سبب مرگ را تبيين كنند.
 مقايسه و تحليل

بين ديدگاه مالصدرا و علم پزشكي دربارة مرگ، از مقايسة 
 آيد: مي دست بهنكات زير 

. مالصدرا رويكرد متافيزيكي به مرگ دارد و پزشكي 1
رويكرد تجربي. اولي مبتني بر برهان و استدالل است و دومي 

هاي وجودي انسان را مدنظر  مبتني بر تجربه. اولي همة ساحت
پردازد. علم  ت جسم ميدهد و دومي صرفاً به ساح قرار مي

 برگشت رقابليغپزشكي در تعريف مرگ به توقف كامل و 
اعمال حياتي بدن (قلب، ريه، مغز) به يك ساحت وجودي از 

نگرانه، قطع رابطة بين  انسان توجه دارد، ولي مالصدرا جامع
دهد. بنابراين  نفس و بدن مادي را اساس تعريف خود قرار مي

وايت متفاوت (نه لزوماً متناقض) اين دو روايت از مرگ دو ر
 نگاه از است كه سطح و منظر هريك تفاوت دارد. مالصدرا

رويكرد  .دارند مرگ از تجربي روايت تجربي، علوم و فلسفي
 اثبات قابلفلسفي مالصدرا به مرگ از طريق علوم تجربي 

كه سنخ  آنجاهم نيست، بلكه از  انكار قابلكه  گونه هماننيست 
 يكديگر است با همديگر تالقي ندارند. غير از  انهآ

. اين تفاوت منظر در تبيين چيستي مرگ، اقسام مرگ و 2
است. در هريك از اين موارد  مشاهده قابلي خوب بهعلت مرگ 

ي، روش و رويكرد عقلي بند ميتقسدر فلسفة مالصدرا مبناي 
است لذا نيازي به تجربه و آزمايش براي اثبات دعاوي خود 

در رويكرد پزشكي در مورد اقسام فوق روش تجربه  ندارد؛ اما
ي قرار گرفته است. مباحث بند ميتقسو آزمايش است كه معيار 

مربوط به چيستي، اقسام و علت مرگ در پزشكي، مسبوق به 
 مشاهدات باليني است.

. در بحث انواع مرگ از ديدگاه پزشكي و تطبيق آن با 3
مرگ به مرگ طبيعي و  توان به تقسيم حكمت متعاليه، تنها مي

اي از  ي پرداخت. مرگ طبيعي از ديدگاه پزشكي گونهعيرطبيغ
عواملي همچون اختالل در عملكرد  موجب بهمرگ است كه 

 شود.  ها عارض مي اعضاي حياتي بدن، سالمندي يا بيماري

شوند در علم پزشكي در  هايي كه به مرگ منجر مي بيماري
ند، اما از نگاه حكمت متعاليه گير هاي طبيعي قرار مي گروه مرگ

هاي اخترامي  چون جزء تصادمات خارج از نفس هستند مرگ
 شوند.  ناميده مي

. در رويكرد پزشكي، با توجه به اينكه انسان ساحات 4
وجودي متفاوتي دارد، صرفاً اختالل در بدن، سبب مرگ 

شود لذا با توجه به تنوع ساحات وجودي، علت مرگ نيز  مي
اي  تفاوت باشد و مسئلة سبب مرگ نيز مسئلهتواند م مي

اي متافيزيكي است و عوامل  ي است. مرگ پديدهچندوجه
تواند  عنوان علت قريب نيز مي ي در حدوث آن، بهرتجربيغ

طور كلي در اين نحوه از تفسير مرگ، پيوند آن با  مؤثر باشد. به
ده و صرفاً نگاه فيزيولوژي به اين مسئله ش  قطع عهيماوراءالطب

 ).27است (

شود؛ زيرا  . در رويكرد پزشكي، ضرورت مرگ اثبات نمي5
اين رويكرد بر علوم تجربي مبتني است و تجربه از اثبات 

تواند بگويد تا كنون  ضرورت اشيا عاجز است. تجربه فقط مي
چنين است و با بيان علت مادي  دائماًچنين بوده و نه اينكه 

كه در فلسفة   ود، درحاليش حقيقت شيء و لزوم آن اثبات نمي
 ).27شود (  مالصدرا، ضرورت مرگ اثبات فلسفي مي

 ي:ريگ جهينتبحث و 
مسئلة مرگ از جمله مسائل مهم در فلسفه و پزشكي است. 

در   يا رشته انيمهاي اين بحث، انجام مطالعات  يكي از ضرورت
هاي  در مسئلة مرگ افق  يا رشته انيمزمينة مرگ است. مطالعات 

آورد. در فلسفة  در فهم ما از ماهيت مرگ فراهم مي جديد
به بررسي اين ي متفاوت ، با رويكردپزشكيو علم  صدرايي
 . شده است  پرداخته مسئله

در فلسفة مالصدرا در مورد چيستي، اقسام و علت مرگ 
 صحبت به ميان آمده است. مرگ از ديد مالصدرا عبارت است

گ). او مرگ را به سه قسم از قطع تعلق نفس از بدن (چيستي مر
كند (اقسام مرگ) و در بحث  طبيعي، اخترامي و ارادي تقسيم مي

علت مرگ طبيعي، ديدگاه جديدي را نسبت به فالسفة قبل از 
سبب رسيدن نفس  . در نگاه او مرگ طبيعي بهكند يمخود ارائه 

عنوان  به كماالت شايسته خود است و چون نفس از بدن به
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هنگام  جهيدرنت كند، يابي به كماالت استفاده ميابزاري براي دست
كند  دستيابي به كماالت نيازي به ابزار ندارد و آن را رها مي

 (علت مرگ).
در پزشكي مدرن هم در مورد مرگ مباحث متعددي مطرح 
شده است (تعريف، اقسام، تشخيص، عالئم و مراحل مرگ). 

برخي  ارد.هاي گوناگوني وجود د در زمينة تعريف مرگ ديدگاه
و براي اين دانند  توقف نَفَس را نشانة مرگ مياز پزشكان 
از پزشكان مرگ  گروهي .اند هايي ذكر كرده نشانه توقف نَفَس

 ةدانند و نشان مي» توقف قلب و عدم جريان خون در بدن«را 
آن را توقف نبض يا قلب و نبودن صداي حركت قلب ذكر 

ويند مرگ يعني گ بعضي ديگر از پزشكان مي اند. كرده
است كه  اين آن ة و نشان» نداشتن دستگاه عصبي بر بدن سيطره«

 ةشود يا حدق حركت و احساسي نمي گونه چيبدن متوجه ه
العملي نشان  ايستد و در برابر نور شديد هيچ عكس چشم مي

مرگ را توقف دائم تمام عملكردهاي برخي نيز  .دهد نمي
زمينة اقسام مرگ نيز  . درندا هجسماني حياتي در نظر گرفت

تقسيمات گوناگوني از مرگ با توجه به جهات متعدد آن ديده 
شود. تقسيم مرگ به مرگ جسماني و ملكولي، مرگ  مي
و مرگ سريع، مرگ مشكوك و غيرمشكوك از  شده ينيب شيپ

اين قبيل است. تشخيص مرگ به سه صورت است: تشخيص 
يا زمان زودرس مرگ، تشخيص حالت اغمايي بدون برگشت 

توان  گذشته و تشخيص مرگ كامل. در زمينة عالئم مرگ مي
ي ظاهري و حقيقي تقسيم كرد. ها نشانهآنها را به عالئم و 

  اند برشمردههمچنين مراحلي نيز براي مرگ در پزشكي مدرن 
 مانند مرحلة مرگ ظاهري و مرگ قطعي. 
رفتن حرارت غريزي  بين در طب سنتي نيز معتقدند مرگ از

است (تعريف مرگ). مرگ در طب سنتي به طبيعي و  بدن
شود (اقسام مرگ). همچنين از ديد  اخترامي (مفاجاه) تقسيم مي

آنان مرگ امري ضروري و قطعي براي انسان است و از آن 
گريزي نيست و داليل متعددي در كتب طب سنتي براي اين 
مطلب ارائه شده است (ضرورت مرگ). در زمينة علت مرگ، 

سنتي، بين علت مرگ طبيعي و مرگ اخترامي تفاوت  اطباي
سبب فساد مزاج قلب يا  اند. علت مرگ طبيعي به قائل شده

رفتن روح حيواني و سبب موت  سبب ضعف و تحليل به
 هركدامكه  اخترامي، خروج ناگهاني روح حيواني از بدن است

 از آنها به داليلي ممكن است واقع شود (علت مرگ).

توان گفت  ديدگاه مالصدرا و پزشكي مي آنچه در تطبيق
هاي گوناگون متافيزيكي و  اينكه بحث مرگ داراي جنبه

فيزيكي است. در پزشكي با توجه به روش تجربي آن، به جنبة 
جسماني و تحليل تجربي مرگ پرداخته شده است كه در اين 

هاي گوناگوني انجام داده و دستاوردهاي  سطح پزشكان تالش
اند. اما در فلسفة مالصدرا از آنجا كه  ز داشتهچشمگيري را ني

بحث از مرگ جزو مباحث فلسفي است، با روش عقلي و با 
هاي فلسفي بدان پرداخته شده است. مالصدرا  توجه به بنيان

داند (رويكرد متافيزيكي) كه  مرگ را قطع تعلق نفس از بدن مي
ر ها و عالئمي در سطح بدن است كه د همراه با ظهور نشانه

شود (رويكرد تجربي). علت مرگ  پزشكي بدان پرداخته مي
طبيعي نيز با توجه به حركت جوهري و اشتداد وجودي نفس، 
رسيدن نفس به كماالت شايسته خويش است كه الزمة آن، 
عدم نياز به بدن و رهاكردن آن است (رويكرد متافيزيكي)؛ 
بنابراين آنچه در پزشكي مدرن و طب سنتي در مورد علت 
مرگ بيان شده است، بيان علت قابلي مرگ است نه علت غايي 

توان گفت رويكرد مالصدرا در بحث مرگ توجه به  آن؛ لذا مي
نفس انساني است، اما در پزشكي توجه به بدن انسان و 

باشد. توجه به اين نكته  فيزيكي و شيميايي مي وانفعاالت فعل
رگ پرداخته نيز الزم است كه چون در پزشكي به علت قابلي م

علت  شود؛ زيرا شود به هيچ وجه ضرورت مرگ اثبات نمي مي
اش با  مادي جهت ضرورت با چيزي ندارد چون همواره رابطه

. بنابراين دهد حالت امكاني دارد آن چيزهايي كه برايش رخ مي
بحث از ضرورت مرگ براساس توجه به علت فاعلي و غايي 

 شود.  آن است كه در فلسفه بدان پرداخته مي
 تضاد منافع:

 اين مقاله هيچ تضاد منافعي ندارد.
 حمايت مالي: 

 اين مقاله هيچ حامي مالي ندارد.
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