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Man is a creature that inherently desires eternal survival and life, and for 

this purpose has invented methods in which cryonics or human freezing 

is one of the newest and most advanced and at the same time the most 

challenging .In this method, it is hoped that the dead person's body can 

be kept through freezing for a long time and will be revived in the 

future. Contemporary jurists have forbidden this practice  .According to 

most of them, human freezing is a form of murder if it is before a 

person's natural death, and if it is then, it is illegal to keep the body and 

not observe the rituals related to the burial of the dead person. Finally, 

according to the rule of "Ta'zir for Haram actions", the perpetrators of 

this illegitimate act can be punished.  

 

Corresponding Author’s Info 

ORCID: 0000-0002-8865-998X 

 TELL: +989155809570 

Email: 

m.mohammaddelavvar78@gmail.com 

Article history: 

Received: 27 Jan 2021 

Revised: 10 Mar 2021 

Accepted: 16 Mar 2021 

Published online: 21 Mar 2021 

Keywords: 

Human Freezing, Death, 

Illegitimate, Jurists. 

This is an open access article under the CC BY license.                                      © 2021 The Authors. 

How to Cite This Article: Moghadasi, F; Delavari, Gh & Razmi, SM (2021). “The Possibility of Ta'zir 

(Punishment) of Human Freezing Operations from the Perspective of Criminal Jurisprudence”. Journal of 

Comparative Criminal Jurisprudence, 1(1): 99-107. 

http://journal.ihrci.ir/?_action=article&au=1002086&_au=Hassan++Haji+Tabar+Firoozjaei&lang=en


 

 فقه جزای تطبیقی فصلنامه
www.jccj.ir 

 

 

 0011 بهار ،اول، شماره اول دوره
 

 عملیات انجماد انسانی از منظر فقه جزاییبررسی قابلیت تعزیر 

 

  3سید محسن رزمی، *2ین دالورغالمحس، 0فاطمه مقدسی

   .ایران ،مشهد، آزاد اسالمیدانشگاه ، الملل خراسان بینواحد ، اسالمی حقوقفقه و مبانی  دکتریدانشجوی  .0

  (نویسنده مسؤول) .، ایرانمشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد الهیات، دانشکده اسالمی حقوقفقه و مبانی ، گروه استادیار .2

 .، ایرانمشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد الهیات، دانشکده اسالمی حقوقفقه و مبانی ، گروه استادیار .3

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 011-99: صفحات
 

هایی را  حیات جاودان دارد و بدین منظور روشانسان موجودی است که ذاتًا میل به بقا و 
ترین و در  ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته

در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از . ترین آنها است عین حال چالشی
ی نه چندان دور به دنیا ا طریق انجماد، برای مدت طوالنی نگهداری نمود و در آینده

از نظر اغلب . اند فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده. بازگرداند
ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن 

دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر  باشد، به
توان  می« التعزیر لکل عمل حرام»در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده . مشروع است

 .عامالن اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد

 

 اطالعات نویسنده مسؤول

 X999-9988-0002-0000: کد ارکید

 +999988099870: تلفن

: ایمیل
m.mohammaddelavvar78@gmail.com 

 

 :مقالهسابقه 

 97/99/9999 :تاریخ دریافت

 99/92/9999 :تاریخ ویرایش

 28/92/9999 :تاریخ پذیرش

 09/09/0011 :تاریخ انتشار

 :واژگان کلیدی

 .انجماد انسانی، مرگ، حرمت، فقها

 .دارندبه صورت غیرتجاری را  حاضراجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی  خوانندگان این مجله،

 .باشد می ، متعلق به نویسندهاین مقاله انتشار تمامی حقوق  ©
 



 0011بهار  ،اول، شماره اولدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 010 

 

 مقدمه
میل به جاودانگی در او نهادینه  اتًاانسان موجودی  است که ذ

میل به بقا و تالش  ،تفاوت انسان با سایر حیوانات. شده است

ها  برای زنده ماندن در حیوانات و میل به جاودانگی در انسان

طور غریزی برای نجات  هبه عبارت دیگر حیوانات ب. است

کنند ولی دورنمایی از جاودانگی ندارند  حیات خود تالش می

واسطه قوه تعقل امکان عقلی  هب دلیل آنکه اواًل هان بلیکن انس

دی نم دلیل بهره هب داند و ثانیًا جاودانه ماندن خود را متصور می

خواستار  ،از تنعمات دنیایی و تمایل به استمرار آن

یی را برای استمرار حیات ها ناپذیری آن است، روش پایان

ین حاالت آن تر ها از ابتدایی این روش. گزیده است خویش بر

ردن عمر یعنی تغذیه سالم و ورزش مداوم جهت طوالنی ک

های دانش بنیان امروزی و  طبیعی آغاز و به ابداع شیوه

 . پیشرفته گسترده است

انسان دریافته است که برخی از انواع حیوانات دارای عمری 

خود به دنبال کشف علت آن و تعمیم آن  هطوالنی هستند لذا ب

با تعویض اعضای پیر و از کار افتاده و دارد تالش است و یا 

همچنان ... دارای نقص مانند قلب، قرنیه، کلیه و  یا احتمااًل

ترین  یکی از بلند پروازانه. حیات طبیعی خویش را پی بگیرد

ها برای این منظور، بحث انجماد بدن بالفاصله پس از  ایده

یماران به ب البته اکثر مصادیق این تالش، مربوط. فوت است

شود  در این فرض، گمان می.  ج در شر  فوت استالعال صعب

ها و پس از کشف درمان بیماری  که بتوان پس از گذشت سال

قابل حیات  العال ج کنونی، بدن منجمد شده متوفی را مجددًا

نمود و ادامه روند درمانی وی را که منجر به شفای کامل و 

به این نظریه، انجماد  .گردد پی گرفت استمرار حیات وی می

 .شود انسان یا پروژه کرایونیک گفته می

. های مختلفی است این ایده بلند پروازانه دارای چالش
و قابلیت اجرای آن فراتر از احث علمی نخستین چالش، مب

عه بر روی رفتار و دانشمندان با مطال. پردازی صر  است ایده

، ب زمستانییکی برخی حیوانات دارای خواحاالت فیزیولوژ
اند و در عمل نیز چنانچه  تحقق این ایده را محال ندانسته

توان  اند که البته نمی هایی را ابداع کرده شود، روش گفته می
 .در خصوص صحت آن به قطعیت سخن گفت

بودن پدیده علمی  اخالقی. چالش دوم مباحث اخالقی است

نخست آنکه آن عمل . ر شرط استهامنوط به احراز چ

دنبال نداشته باشد؛ ثالثًا  هبهی را بد باشد؛ ثانیًا ضرر معتناسودمن

آزادانه و آگاهانه فرد انجام گیرد و  گیری تصمیممطابق با 

موافقان و مخالفان اخالق . موجب تحقق عدالت گردد نهایتًا

برای بر پایه هریک از چهار مؤلفه مذکور، بودن انجماد انسان، 

نمایند که که در محل  مینظرات خود اقامه دلیل و توجیه 

 .خود قابل نقد و بررسی است

از منظر . چالش مهم دیگر، مباحث اعتقادی و مذهبی است

مفارقت روح از . کالمی، انسانی که مرده است، فاقد روح است

لذا ادعای احیای . بدن به معنای پایان حیات نبانی انسان است

شکال مل و ان و عودت دوباره روح امری قابل تأمجدد بد

( در اینجا فرد منجمد)جسد مرده  نیز از منظر فقهی. است

دارای حرمت است و پس از خرو ج روح باید طی تشریفاتی 

خاص به خاک سپرده شود و حال آنکه در اینجا بدن در حالت 

از منظر  .شود اشته میدانجماد برای مدتی نامعلوم نگاه 

شده حقوقی، اطالق وضعیت حیات یا ممات بر فرد منجمد 

عدم تعیین دقیق این . دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود

های بسیاری را از منظر حقوق خانواده و  آشفتگی ،وضعیت

احوال شخصیه فرد منجمد شده و نیز حقوق کیفری موجب 

 (5: 0391پور،  حبیبی و هاشم). گردد می

 های های بر شمرده شده، زمینه را برای بررسی مجموع چالش

ره وسیعی را پیش روی محققان هم آورده و گستعلمی فرا

به کلیاتی در این مجال، ابتدا . دهد های مختلف قرار می حوزه

ل اجرایی آن اشاره شده ماد انسانی و مراحمفهوم علمی انج از

 .و سپس دیدگاه فقها در خصوص مورد بررسی خواهد شد



  ...بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی  902/ و همکاران مقدسی

 

از منظر سابقه پژوهش، با توجه به نوظهور بودن موضوع، 

با این . ای انجام نگرفته است تحقیقات مفصل و همه جانبه

حال جستجوی اینترنتی منابع، نویسنده را به مآخذ زیر 

سیده فاطمه طباطبایی و همکاران وی : رهنمون داشته است

حکم تکلیفی کرایونیک بیمار العال ج از »ای با عنوان  هدر مقال

ونیک حکم تکلیفی کرای کردند تا تالش« منظر فقه شیعه

. نمایند تبیین را بیمار العال ج مسلمان از منظر فقه شیعه

شهناز بصیر زاده و سارا ادیبی  (0391طباطبایی و همکاران، )

بررسی فقهی حقوقی احوال شخصیه در »سده در مقاله 

و  یدر خصوص احکام فقه« انجماد بدن و حیات دوباره

حقوقی فرد منجمد در ساحت احوال شخصیه پژوهش 

همچنین خانم  (0395بصیر زاده و ادیبی سده، ). اند نموده

ستوده روش اقدام به تنظیم رساله دکتری در همین خصوص 

مالحظات حقوقی و کیفری در خصوص »در مقاله . کرده است

 (0391)به قلم حبیبی و هاشم پور « زوجه بیمار سرمازیست

هایی که پس از اجرای کرایونیک  ترین چالش برخی از مهم

شود مورد تبیین و بررسی قرار  زوجه متوفی ایجاد میبرای 

اما شاید بیشترین پژوهش در این رابطه مختص .  گرفته است

به آقایان احسان پور و حبیبی است که مقاالت متعددی را در 

 در کیفری تمالحظا. اند ابعاد مختلف این پدیده انجام داده

 ،(الف9999 حبیبی، و پور احسان) کرایونیک اجرای خصوص

حبیبی و همکاران، )رمازیست احوال شخصیه بیماران س

 بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العال ج و (9999

 در تحقیق از موفقی های نمونه (ب9999 حبیبی، و پور احسان)

 .است خصوص این

صورت توصیفی و تحلیلی است  هروش تحقیق در این مقاله، ب

هایی نظیر جستجوی و برای نیل به این مقصود از ابزار

 . ای استفاده شده است برداری کتابخانه اینترنتی و فیش

 

 مفاهیم و ادبیات نظری بحث -0
 مفهوم انجماد انسان -9-9
یا انجماد انسان، دانش نو ظهور  9سرمازیستی یا کرایونیک»

له پس از مرگ و یا حتی لحظاتی فرد متوفی بالفاص است كه

قبل از مرگ، با شوک الکتریکی و توقف ضربان قلب، وارد 

بجای بدن فرد بیمار . گردد می كاهش دما و تخلیه خون روند

طوریكه  به، شدهتوسط نیتروژن مایع منجمد  خون تخلیه شده

هد  از اجرای . های بدن آسیب وارد نشود ها و سلول به بافت

به بازگرداندن دوباره  امید علمی و پزشکی،این عمل سنگین 

 2«.استدر آینده  فرد

ای از  شاخهاصالتًا دید و دانش کرایونیک، دانشی چند بعدی، ج

است كه به امید  در کنار شیمی و پزشکی علم فیزیك

بازگرداندن بیماران صعب العال ج پس از كشف و درمان 

ها  و پروتئین ها تحلیل واكنش ارگانیسممورد ابتال، به بیماری 

بیمار مبتال به . پردازد ها در دمای بسیار پایین می سلولو 

بیماری صعب العال ج نظیر سرطان، پس از ایست قلبی و با 

های  به اندامضد انعقاد، اكسیژن الزم  9استفاده از هپارین

شود؛  رسانده میبدن به خصوص مغز برای ادامه حیات حیاتی 

در این . كاهش می یابد سپس درجة حرارت بدن به تدریج

های بدن،  جلوگیری از انجماد خون و پروتئینزمان برای 

ن سرعت خون را از بدن تخلیه و به جای آن مایع نیتروژ هب

های ناشی از یخ زدگی  برای جلوگیری و محافظت از آسیب

درجه سانتیگراد  998در این مرحله بدن تا . گردد وارد بدن می

داخل كپسول  مرحلهآخرین و در  شدهزیر صفر منجمد 

این درجه انجماد، همان . شود داده مینیتروژن مایع قرار 

ای است که از نظر علمی امکان نگاهداری بدن در آن  درجه

 تحت هر شرایطی،گفته شده که با انگیزه احیاء وجود دارد 

                                                           
1- Cryonics 
2- http://www.damadam.ir. 
3- Heparin 

 

https://ijmedicallaw.ir/article-1-977-fa.pdf
https://ijmedicallaw.ir/article-1-977-fa.pdf
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گراد  درجه سانتی -091سازی در نیتروژن مایع در دمای  ذخیره

 :Meryman, 1956) .نامحدود دانست توان اساسًا را می

511) 

یک متخصص برجسته در  (دانشگاه شیکاگواز )دکتر موران 

هیچ فعالیت متابولیکی ...»کند که  خاطر نشان می ،بیوفیزیک

طبق  «.در دمای نیتروژن مایع گزارش نشده است یقابل تشخیص

موسوم به فعالیت مربوط به قطعات مولکولی دیدگاه وی، 

 فلذارخ دهد  این دماتواند در  می« های آزاد رادیکال»

باید در دمای هلیوم مایع یعنی  بدن سازی طوالنی مدت ذخیره

میزان واکنش در دمای هلیم مایع  .باشد در درجه صفر مطلق

تریلیون کمتر از دمای نیتروژن مایع  01با ضریب حدود 

 .شود محاسبه می

اند و اتفاق  سیدهبسیاری از محققان دیگر نیز به همین نتیجه ر

که جسمی  ری آگاهانه بر اساس مشاهدات استنظرشان، نظ

تواند بدون تغییرات  شود می که توسط نیتروژن مایع خنک می

 ها قرن ها و احتمااًل ای که حداقل سال برای دورهقابل توجه 

 ،بدنی که توسط هلیوم مایع خنک شود. ذخیره شود است

. حفظ خواهد شد یشهبرای تمام اهدا  عملی برای هم

 بدن و حفط آن سازی بدیهی است مشکل ذخیره براینبنا

 . مشکل اصلی نیست

ی تالشی است برای نجات جان زیستبراین اساس سرما

ها  در این روش می توان انسان .ها در دمای بسیار پایین انسان

را برای چندین دهه یا حتی قرن در شرایط ثابت نگهداری 

د در آینده با استفاده از افرا كرد به این امید كه این

یابند  های جدید كه در حوزة پزشكی به آن دست می فناوری

سالمت از دست رفته خویش را باز یافته و بار دیگر زندگی را 

  .از سر گیرند

 

 

 ها اولین اندیشه -9-2
ایدة اولیة  9779در سال  9«بنجامین فرانكلین»نخستین بار 

سرد شدن  اعتقاد داشت کهوی . را مطرح نمودكرایونیك 

های  تواند انسان را برای سال شدید بدن پیش از مرگ می

طوالنی حفظ كند تا شاید در آینده دانش بشری بتواند بار 

 . دیگر آن ها را به حیات باز گرداند

ایده انجماد را مطرح میالدی  9997پروفسور ایتنگر در سال 

جنبش یخ » عمده نظریات وی در کتابی با عنوان. نمود

این تحقیقی در پیش از او نیز . انتشار یافته است« زدگی

انجام  2«ژان رستان»توسط زیست شناس فرانسوی  خصوص

از طریق منجمد كردن بدن  ایتنگر معتقد بود که. گرفته بود

بشر قرن بیست و یكم خواهد توانست هزاران سال  انسان،

خود ظریه ن درستیاین معلم فیزیك آن قدر دربارة  .عمر كند

وصیت كرد تا بدن او را  خودكه به خانواده  اطمینان داشت

 (92:  ج 9999پور و حبیبی،  احسان). پس از مرگ منجمد كنند

 اولیههای  نمونه -9-9
جیمز »پروفسور توان به  در خصوص سابقه اجرای انجماد می

 اشاره کرد که دراستاد فیزیولوژی دانشگاه كالیفرنیا  9«بدفورد

. بار اقدام به انجاد خود نموداّولین برای میالدی  9987سال 

لیکن تاکنون موردی که فرد منجمد شده مجددًا مورد احیاء 

. قرار گرفته و به این دنیا رجعت نموده باشد در دست نیست

علت فقدان این امر نیز نه شکست پروژه احیاء بلکه عدم 

 . های انجماد بدین منظور است اقدام شرکت

ا این حال فقدان مصداقی ملموس مانع از قبول امکان این ب

 .اند از مرگ زنده شدهپس صدها نفر در حال حاضر  .امر نیست

، خفگی، نارسایی قلبی و گیقربانیان غرق شدافراد اغلب  این

. اند را تجربه کردهکه مرگ بالینی  هستندمواردی از این دست 

                                                           
1 - Benjamin Franklin. 
2 - Zhanrastan 
3 - Jamez Bedford. 
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ماساژ قلبی، تحریک با استفاده از تنفس مصنوعی، این افراد 

های طبی مدرن  شیمیایی، تحریک الکتریکی و سایر روش

راجر ، جالب توجه مورد مخصوصًا. اند به حیات بازگشتهدوباره 

غرق شد و  0912آرنستن، پسر نروژی است که  در سال 

حدود وی . بودنیز فاقد عالیم حیات حدود دو ساعت و نیم 

ر یک روز سرد اله، دراجر پنج س. دقیقه در زیر آب بود 22

یخی سقوط کرد و پس از غرق  رودخانه داخل یک زمستان به

 15به زیر  احتمااًل آمد کهپایین آنقدر شدن دمای بدن او 

تنفس مصنوعی را با استفاده پزشکان  .رسیدگراد  درجه سانتی

سینه  تنفس و فشار موزون بر روی قفسهای در مجرای  از لوله

حدود دو ساعت  .ممکن نمایندتا گردش خون را  نداعمال کرد

. ه شدو نیم پس از غرق شدن ضربان قلب طبیعی از سر گرفت

و حتی به طور  بوددر ادامه راجر حدود شش هفته بیهوش 

اما سرانجام با اختالل جزئی در برخی از  گردیدموقت نابینا 

 های عضالنی و بینایی محیطی، بهبودی تقریبًا هماهنگی

 (Kvittingen & Naess, 1963: 201) .پیدا کردکاملی 

تجربیاتی این چنین نوید کارآمدی عملی احیاء پس از انجماد 

 .دهد طوالنی مدت را می

 انجماد انسان از منظر فقه -2
در این قسمت ابتدا اشاره مختصری به توجیهات موافقان و 

سپس نظر فقهای معاصر که در  ،مخالفان انجماد انسان نموده

 .گردد شده، ارایه می حاصل ،قالب استفتای بعمل آمده

 توجیهات موافقان و مخالفان -2-0
 تلقی خودکشی از انجماد -2-0-0

فریز کردن مخالفان انجام انجماد انسانی بر این باورند که 

خود به قصد احیای مجدد، در حالی که تضمینی برای آن 

سوره  29آیه . الواقع نوعی خودکشی است وجود ندارد، فی

و ال تقتلوا »:نساء نص صریحی در منع خودکشی است

و » :و برای مرتکب آن وعده عذاب داده شده است «أنفسكم

ذلك علی من یفعل ذلك عدوانًا و ظلمًا فسو  نصلیه نارا و كان 

و هر كس این عمل را از روی تجاوز و ظلم و ستم انجام  -اهلل

خت و این كار برای خدا دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم سا

عالوه بر آیه مذکور،  روایات بسیاری  (90/نساء) «.آسان است

عنوان نمونه  به. است نیز در مذمت و نهی از انتحار وارد شده

من »: شنیدم كه فرمود( ع)از امام صادق :گوید ابی واّلد می

هر كسی عمدًاخودكشی  -قتل نفسه فهو فی نار جهنم خالدا فیما

و  (7/98: 9987کلینی، ) «.بكند همیشه در آتش دوزخ خواهد بود

ان المؤمن » :نقل شده است که فرمودند( ع)نیز از امام باقر

مؤمن به  -نفسهیبتلی بكل بلیه و یموت بكل میته إال أنه ال یقتل 

میرد، اما خودكشی  شود و به هر نوع مرگ می هر بالیی مبتال می

ادله فوق  عکه مجمو (29/290: 9999حر عاملی، )  «. كند نمی

 .حاکی از آن است که انجماد انسانی حرام است

در مقابل، موافقان اجرای انجماد انسانی با عدم پذیرش دلیل 

ک خرو ج موضوعی از ادله مشروح، معتقدند که اجرای کرایونی

مذکور دارد چه آنکه عملیات انجماد بالفاصله بعد از فوت 

پذیرد لذا صدق مفهوم خودکشی بر عمل  متوفی انجام می

بلی اگر آغاز عملیات انجماد، در . انجماد متوفی بالجهت است

العالجی که  خصوص بیمار در حال احتضار و یا بیمار صعب

، صدق خودکشی قابل بررسی امیدی به بهبود ندارد باشد

 .است

 توصیف انجماد به وقوع در تهلکه -2-0-2
سوره  998آیه از دیگر ادله مخالفان انجماد انسانی، استناد به 

خداوند در این . است -«و ال تلقوا بایدیكم الی التهلكه» -بقره

فرماید که خود را به دست خود، به هالكت  آیه شریف می

دلیل عدم تضمین احیای بعد  از آنجا قبول انجماد، به .نیفكنید

از آن، نوعی وقوع در تهلکه و ورطه نابودی است، لذا منهی 

 (28: 9998طباطبایی و همکاران، ). شارع خواهد بود

پاسخ به این توجیه عالوه بر مورد پیش گفته، استناد به جهت 

رار انسان ذاتًا تمایل به استم. عقلی انجام این عمل است

ترین شرایط جسمانی  حیات خویش دارد، لذا حتی در بحرانی
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نیز میل به زیست بیشتر هرچند کوتاه مدت را از دست 

حال اگر فردی مبتال به بیماری العال ج در کمال . دهد نمی

صحت عقل و آزادی اختیار تصمیم به انجماد بگیرد، مسلمًا 

در فنا هیچگاه در اندیشه وقوع نفس خود در تهلکه و شتاب 

بیند که همانا  نیست بلکه مزیتی در انجام این عمل می

احتمال بقای طوالنی مدت توأم با صحت و سالمت پس از 

رو منطقی نیست که بگوییم این افراد  از این. انجماد است

شوند در حالی  های هنگفتی برای انجماد خود می متقبل هزینه

 .که تلقی وقوع در تهلکه دارند

 تل از اجرای انجمادتلقی ق -2-0-3
، وصف دیگرکشی برای از دیگر ادله مخالفان انجماد انسانی

به زعم ایشان از آنجا که انجماد انسان . مجریان انجماد است

به معنای مرگ او است، لذا فراهم نمودن موجبات مرگ 

علیه واجد عنوان جزایی  دیگری ولو به خواست خود مجنی

ره نساء از آن نهی نموده سو 93قتل است که خداوند در آیه 

و من یقتل مؤمنًا متعمدًا فجزآؤه جهنم خلدًا فیها و غضب »: است

و هر كس، فرد با ایمانی را  -اهلل علیه و لعنه و اعدله عذابًا عظیمًا

در حالی كه . از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است

او را از  كند و ماند و خداوند بر او غضب می جاودانه در آن می

 «.سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است رحمتش دور می

پاسخ به این استدالل نیز همچون موارد فوق تابع پاسخ به 

این سؤال است که آیا اجرای انجماد به معنای مرگ فرد 

. منجمد است یا منجمد در حیاتی هرچند معلق قرار دارد

تلقی گردد، عمل مسلمًا اگر انجماد منتهی به مرگ قطعی 

احسان ) .مجریان آن نیز ارتکاب قتل تلقی خواهد شد واال فال

 (5: ب0399پور و حبیبی، 

 نظرات فقهای معاصر -2-2
در خصوص مشروعیت انجماد انسانی، از مراجع معاصر 

ها  عمل آمده است که وجه مشترک همه پاسخ استفتاءاتی به

توان نظرات  میدر مجموع . حرمت انجام انجماد انسانی است

 .بندی نمود فقها را در سه قسم، دسته

 دلیل تحقق مرگ هحرمت انجماد انسانی ب -2-2-0
به زعم برخی از فقها، از آنجا که انجماد در حکم مرگ بیمار 

است لذا اقدام به انجماد از طر  متوفی، خودکشی و از طر  

 .مجریان آن قتل است

  «.ستحرام ا»: آیت اهلل سّیدعلی سیستانی -

(www.sistani.org 113239؛ کد) 

« .حرام است»: آیت اهلل حسین نوری همدانی -

(www.noorihamedani.org 29903؛ کد) 

اجازه دادن شخصی برای »: آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی -

منجمد كردن او، در حقیقت نوعی خودكشی است، لذا شرعًا جایز 

 ( 9111021001؛ کد www.makarem.ir) «.باشد نمی

حتی . جایز نیست»: آیت اهلل سّیدمحمود هاشمی شاهرودی -

اگر هیچ امیدی به زنده ماندن او وجود نداشته باشد و خود او اجازه 

؛ www.hashemishahrodi.org) «.چنین كاری داده باشد

 (0230191کد 

 . جایز نیست: آیت اهلل بهجت» -

ماد در حكم مرگ باشد اگر انج: آیت اهلل موسوی اردبیلی -

 . جایز نیست و اگر نباشد محل تأمل است

این عمل جایز نیست، چرا كه : آیت اهلل سّیدكمال حیدری -

طوا ، )« .ایشان را در معرض آسیب و مرگ قرار خواهد داد

9999 :89) 

در حالت اّول یعنی »: آیت اهلل سّیدمحّمد حسینی شاهرودی -

منجمد كردن افراد زنده قبل از مرگ یا وصیت به آن، برخی 

از دانشوران معتقدند این انجماد اگر عرفًا كشتن به حساب 

ولی بنظر . نیاید ظاهرًا فی نفسه منع شرعی و فقهی ندارد

ود نوعی رسد منجمد كردن افراد قبل از مرگ واقعی، خ می

زیرا افراد را قبل از این كه به مرگ طبیعی . كشتن آنها است

دهند كه مرگ آنها تقریبًا  از دنیا بروند در وضعیتی قرار می



  ...بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی  908/ و همکاران مقدسی

 

قطعی و احتمال بازگشت دوباره آنها به زندگی بسیار ناچیز و 

 .ای غیرقابل توجیه است در حد فرضیه

تکالیف اسقاط عمدی دلیل  هحرمت انجماد انسانی ب -2-2-2
 شرعیه

در فرضی که بنا بر احتماالت پزشکی، فرد منجمد را نه فردی 

مرده بلکه دارای حیات معلق بدانیم، باز برخی فقها انجماد 

انسانی را حرام دانسته و علت آن را اسقاط عمدی تکالیف 

 .اند شرعیه در حالت انجماد عنوان کرده

چون موضوع  از نظر فقهی»: آیت اهلل اسداهلل بیات زنجانی -

برد،  تكالیف الهی را با عمد و اختیار معدوم ساخته و از بین می

مانند این است كه بداند موقع نماز آب پیدا نخواهد كرد و آب 

موجود قبل از وقت را تلف كند كه به طور اتفاق فقها نظر 

 (www.bayat.info) «.اند مشروع نیست داده

رد منجمد بدانیم، در اینجا نیز چنانچه فرض را بر حیات ف

حیات تکالیفی مستقر است که باید آن را ادا  الجرم بر فرد ذی

عنوان مثال این فرد در طول مدت حیات خود باید به  به. کند

داری بپردازد لیکن وقتی خود را در حالت  اقامه نماز و روزه

دهد، عمدًا از انجام وظایف خود در زمان  انجماد قرار می

حال از . ده است و این امر حرام استانجماد استنکا  نمو

 .آنجا که انجماد مقدمه این حرام است، حرام خواهد بود

 دلیل رعایت آداب توفی حرمت انجماد انسانی به -2-2-9

یکی از فروض علمی قابل طرح در خصوص انجماد انسانی 

دلیل توقف قلب و  به آن است که فرد داوطلب فعاًل

شود اما با توجه به مجموعه  کارکردهای حیاتی مرده تلقی می

هایی مانند خار ج کردن خون از جسد و قرار دادن در  عملیات

های خاص، امکان احیای مجدد وی وجود خواهد  محفظه

در این فرض نیز برخی فقها با اشاره به اینکه جسد . داشت

از فوت تابع رعایت مسلمان دارای حرمت است و پس 

باشد، لذا نگاه داشتن آن در  تشریفاتی مانند کفن و دفن می

های نیتروژن مایع، خال  تشریفات مذهبی متداول  محفظه

 .بوده و حرام است

آیا منجمد كردن انسان »ال که ؤپاسخ فقهای معظم به این س

به امید این كه پزشكی آینده بتواند آنها را به  ،قانونًا مرده

 :بدین شرح است« ی بازگرداند جایز است؟زندگ

اگر انسان مرده باشد، جایز : ای آیت اهلل سّیدعلی خامنه» -

 . نیست و باید دفن شود

انسانی كه شرعًا مرده است باید : آیت اهلل صافی گلپایگانی -

طوا ، )« .واهلل العالم. دفن شود و مفروض سؤال جایز نیست

9999 :70) 

 گیری نتیجه
های مختلفی، فقهی، حقوقی  انجماد انسانی از دریچهموضوع 

از منظر فقهی فقهای معاصر نظر . و اخالقی قابل بحث است

از آنجا که  .دانند بر حرمت این عمل دارند و آن را جایز نمی

، برای هر عمل «التعزیر لکل عمل حرام»طبق قاعده فقهی 

ار توان قایل به مجازات بود، لذا قانونگذ غیرمشروعی می

طور  تواند، اجرای عملیات انجماد انسانی را به کیفری می

مستقل از تطبیق آن بر عناوین موجود کیفری نظیر قتل عمد، 

 .انگاری قرار دهد رأسًا مورد جرم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . دگردی

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

انجام  نخست توسط نویسندهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 و نظارت بر حسن انجام آن با سایر نویسندگان بوده گرفته
 .است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده
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مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 کتب و مقاالت. الف

بررسی »(. الف0399)احسان پور، سید رضا و حبیبی، جواد  -
ای  رشتهفقه میان . «مشروعیت انجماد بیماران صعب العال ج

 .91-13(: 0)9، اجتماعی

(. ب0399)احسان پور، سید رضا و حبیبی، جواد  -
حقوق . «کرایونیک اجرای خصوص در کیفری مالحظات»

 .11-50(: 52)00، پزشکی

مجموعه (.  ج0399)احسان پور، سید رضا و حبیبی، جواد  -
 .پژواک عدالت: تهران. الت کرایونیک انسانیمقا

بررسی »(. 0395)بصیرزاده، شهناز و ادیبی سده، سارا  -
. «فقهی حقوقی احوال شخصیه در انجماد بدن و حیات دوباره

 .221-205(: 1)0، فصلنامه مطالعات حقوق

مالحظات »(. 0391)حبیبی، جواد و هاشم پور، مدیحه  -
. «زوجه بیمار سرمازیستحقوقی و کیفری در خصوص 
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