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چکیده
انســان بدلیــل رغبــت ذاتــی بــه حیــات جاودانــه تمــام تــاش خــود را جهــت اســتمرار حیــات 
ــا  ــی زمان ه ــم ها در برخ ــی از ارگانیس ــه برخ ــد ک ــان دریافته ان ــت شناس ــرد. زیس ــکار می گی ب
ــد. وجــود نشــانه هایی  ــگاه دارن ــده ن می تواننــد در شــرایطی شــبیه مــرگ خــود را پایــدار و زن
ــدن و  ــه مان ــد ب ــاً عاقمن ــه موجــودی فطرت ــه زندگــی، انســان را ک ــرای بازگشــت مجــدد ب ب
بقــا اســت و میــل بــه جاودانگــی و حیــات و تــرس از مــرگ در ذات و سرشــت او قــرار دارد را 
ــه ســمت ایجــاد و اســتفاده از فرصــت وا داشــته اســت. کــه از جملــه روش هــای نویــن، ژن  ب
درمانــی، اســکن مغــز و نیــز کرایونیــک بــرای بیمــاران صعب العــاج اســت. در روش کرایونیــک، 
دانشــمندان بــا انجمــاد بــدن بیمــار، وی را بــه خوابــی عمیــق فــرو می برنــد بــه ایــن امیــد کــه 
پــس از کشــف طــرق درمــان قطعــی وی در آینــده، او را دوبــاره بــه زندگــی بازگرداننــد. ایــن 
امــر ماحظــات بســیاری را در زمینــه حقوقــی و کیفــری از جملــه بــرای زوجــه بیمــار ســرما 
ــا فــوت فــرد کرایونیــک  ــد در حیــات و ی زیســت ایجــاد می کنــد. منشــا ایــن مشــکات تردی
شــده اســت. نگارنــده پــس از بررســی جوانــب مختلــف موضــوع بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
ــار نیســت و در نتیجــه موجــب  ــات از بیم ــای ســلب حی ــه معن ــک ب ــه اوالً اجــرای کرایونی ک
ــه عســر حــرج  ــا توســل ب ــد ب ــاً زوجــه می توان ــردد؛ ثانی ــت نمی گ ــه زوجی ــن علق ــن رفت از بی
بوجــود آمــده در نتیجــه سرمازیســتی و غیبــت غیــر متعــارف شــوهر، از دادگاه تقاضــای طــاق 
ــر عهــده زوجــه  ــوال و دارایی هــای زوج ب ــدان از محــل ام ــت فرزن ــاً حضان ــد؛ ثالث نیابتــی نمای
خواهــد بــود؛ رابعــاً نفقــه زوجــه نیــز از محــل دارایی هــای زوج تامیــن خواهــد شــد لیکــن در 
صــورت عــدم وســع مالــی، امــکان طــرح شــکایت تــرک انفــاق علیــه زوج وجــود نخــواد داشــت 
و خامســاً رابطــه نامشــروع زوجــه بیمــار سرمازیســت خــارج از مفهــوم »زنــای محصنــه« بــوده 

و صرفــاً مســتوجب جلــد خواهــد بــود. 
کلمات کلیدی:  زوجه، طاق، حضانت، نفقه، احصان.
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1- مقدمه
ــد در  ــا می توانن ــی زمان ه ــم ها در برخ ــی از ارگانیس ــه برخ ــد ک ــان دریافته ان ــت شناس زیس
شــرایطی شــبیه مــرگ خــود را پایــدار و زنــده نــگاه دارنــد. بــه عنــوان مثــال نوعــی قورباغــه 
ــی وی در  ــای بدن ــتم و کارکرده ــام سیس ــه تم ــود دارد ک ــمالی وج ــکای ش ــی در آمری درخت
ــا  ــا منجمــد می شــود لیکــن ب ــدن کام ــب از تپــش ایســتاده و ب ــف شــده، قل زمســتان متوق
ــردد. )راچ، 2007، ص 25(  ــاز می گ ــدن ب ــی ب ــای اساس ــی کارکرده ــتان تمام ــت تابس بازگش
وجــود چنیــن نشــانه هایی بــرای بازگشــت مجــدد بــه زندگــی، انســان را کــه موجــودی فطرتــاً 
ــرگ در ذات  ــرس از م ــات و ت ــه جاودانگــی و حی ــل ب ــا اســت و می ــدن و بق ــه مان ــد ب عاقمن
ــته اســت.  ــت مشــابه وا داش ــتفاده از وضعی ــه ســمت ایجــاد و اس ــرار دارد را ب و سرشــت او ق
)کــرون، 2014، ص2( آدمــی همیشــه اقدامــات خاصــی را در زمــان و مــکان مربــوط بــه خــود 
بــر اســاس ســطح علمــی و دانــش موجــود انجــام داده کــه نمونــه آن مومیایــی کــردن اجســاد 
بــرای جلوگیــری از فســاد نعشــی در میــان فراعنــه مصــر اســت. از نمونــه تاش هــای علمــی 
ــری از  ــای جلوگی ــه معن ــی )ب ــات انســان، ژن درمان ــه حی ــرای اســتمرار بخشــیدن ب ــروزه ب ام
فســاد و تباهــی ژن هــا( و نیــز اســکن محتویــات مغــز انســان بــر روی رایانــه می باشــد. )آگار، 
ــکی و  ــم پزش ــوژی، عل ــش و تکنول ــرفت دان ــا پیش ــی ب ــان کنون ــاوه انس 2011، ص 45( بع
ــم  ــه عل ــیمی ب ــک و ش ــر فیزی ــای آن نظی ــوم و ابزار ه ــر عل ــم دیگ ــری از مفاهی ــا بهره گی ب
ــاد و نوظهــور  ــو بنی ــوان دانشــی ن ــدن به عن ــز کــردن ب ــا ســرما زیســتی و فری »کرایونیــک« ی
دســت یازیــده اســت. مقصــود از ایجــاد ایــن نــوع خــواب زمســتانی، نــگاه داشــتن افــراد دارای 
امــراض العــاج در حالــت نیمــه مــرگ تــا زمانــی اســت کــه پیشــرفت دانــش پزشــکی بتوانــد 

ــن، 2015، ص 677( ــد. )موی ــی را معرفــی نمای ــور درمان ــرای بیمــاری مزب ب
سرمازیســتي یــا انجمــاد انســان، دانــش نــو ظهــور اســت کــه بــا کاهــش دمــا و تخلیــه خــون، 
بــدن فــرد بیمــار توســط نیتــروژن مایــع منجمــد مي شــود، طوریکــه بــه بافت هــا و ســلول هاي 
بــدن آســیب وارد نشــود بــه امیــد اینکــه در آینــده و بــا پیشــرفت علــم راهــي بــراي بازگرداندن 
بــه زندگــي و درمــان بیمــاري فــرد پیــدا شــود.« )وســتین، 2007، ص 538( بــا ایــن توصیــف، 
مــرگ دائمــی مفهــوم خــود را از دســت میدهــد و دیگــر نبایــد انســان را بدلیــل توقــف تپــش 

قلــب بــه خــاک ســرد ســپرد. )اتینگــر، 2005، ص 12(
روش کار نیــز بدیــن ترتیــب اســت کــه بــا اجــازة بیمــار مبتــا بــه بیمــاري صعــب العــاج، پــس 
از ایســت قلبــي و بــا اســتفاده از مــواد خــاص ضــد انعقــاد و احیــاء قلبــي و ریــوي خــود کار، 
اکســیژن الزم بــه انــدام هــاي بــدن بــه خصــوص مغــز بــراي ادامــه حیــات رســانده می شــود 
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ــراي جلوگیــري  ــد. در ایــن زمــان ب ــه تدریــج کاهــش مي یاب ــدن ب و ســپس درجــة حــرارت ب
ــاي آن  ــه ج ــه و ب ــدن تخلی ــون از ب ــرعت خ ــدن، به س ــاي ب ــون و پروتئین ه ــاد خ از انجم
مایــع نیتــروژن بــراي جلوگیــري و محافظــت از آســیب هــاي ناشــي از یــخ زدگــي وارد بــدن 
ــراي دمــاي فــوق العــاده ســرد و پاییــن آمــاده شــده،  ــدن ب ــه کــه ب مي گــردد. در ایــن مرحل
ــد انجمــاد آرام و بتدریــج آغــاز و تــا 196 درجــه ســانتیگراد زیــر صفــر منجمــد می شــود  رون
و النهایــه در آخریــن گام بــدن داخــل یــک کپســول نیتــروژن مایــع قــرار مي گیــرد. )ســایت 

ــه کرایونیــک، 2017( ادل
زمــان مطلــوب بــرای اجــرای موثــر کرایونیــک دو دقیقــه پــس از توقــف تپــش قلــب و حداکثــر 
ــار 15 دقیقــه اســت؛ از اینــرو  مهلــت موجــود جهــت اجتنــاب از تغییــرات و صدمــات زیــان ب
بســیاری از داوطلبــان و اعضــای باشــگاه کرایونیــک در اواخــر حیــات عــادی خــود در نزدیکــی 
مراکــز اجــرای کرایونیــک مســتقر می شــوند تــا بافاصلــه پــس از مــرگ ظاهــری، تیــم مســتقر 

عملیــات اجرایــی مربوطــه را آغــاز نماینــد.
موضــوع بازگشــت پذیــری و بیــدار شــدن از ایــن خــواب زمســتانی مصنوعــی موضــوع تحقیقات 
و آزمایشــات گســترده ای بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال برخــی دانشــمندان توانســته انــد کــه 
ــق  ــر درجــه مجــددا از طری ــای صف ــداری در دم ــس از نگه ــی را پ ــوش صحرای ــه م ــک نمون ی
ــت طبیعــی بازگرداننــد. )اندجــوس، 1955، ص 541( در ســال  ــه حال ــو ب ــاوری مایکــرو وی فن
ــت  ــه حال ــک ب ــتفاده از روش کرایونی ــا اس ــگس را ب ــبرگ، س ــگاه پیتس ــان دانش 2005 محقق
انجمــاد کشــانده، خــون را از بــدن وی خــارج کــرده و بجــای آن مــواد نگهدارنــده را جایگزیــن 
نمودنــد. ســگ بــه مــدت ســه ســاعت در ایــن وضعیــت باقــی مانــد. بــا تزریــق دوبــاره خــون 
بــه و اســتفاده از شــوک الکتریکــی بــرای تپــش مجــدد قلــب، ایــن حیــوان دوبــاره بــه حالــت 
عــادی برگشــت بــدون آنکــه اثــری از ضایعــات و عــوارض مغــزی و یــا ســایر عــوارض مشــاهده 
گــردد. )میــم، 2005، ص 45( در ســال 2006 مشــابه ایــن آزمایــش در بیمارســتان عمومــی 
ــت از  ــده حکای ــر ش ــج منتش ــت. نتای ــام گرف ــوک انج ــای خ ــه ه ــر روی نمون ــت ب ماساچوس
ــورد آزمایــش داشــت. )ســیدنی، 2006، ص  ــه م ــای 200 نمون موفقیــت 90 درصــدی در احی

)25
ــار  ــد در کن ــو بتوان ــاوری نان ــه فن ــد ک ــک امیدوارن ــوزه کرایونی ــمندان ح ــیاری از دانش بس
ــی  ــات بدن ــان ضایع ــد درم ــا کشــف شــیوه های جدی ــات را ب تاش هــای ایشــان، اســتمرار حی

ــلر، 1996، ص 67( ــد. )رکس ــش بخش افزای
ــام »بنجامیــن فرانکلیــن«  ــه ن ــه ســال 1773 میــادي و شــخص ب ــة کرایونیــک ب ــدة اولی  ای
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بــر مي گــردد. )اپلیــارد، 2008، ص 58( وي معتقــد بــود کــه ســرد شــدن شــدید بــدن پیــش 
ــده  ــاید در آین ــا ش ــد ت ــظ کن ــي حف ــال هاي طوالن ــراي س ــان را ب ــد انس ــرگ می توان از م
دانــش بشــري بتوانــد بــار دیگــر آن هــا را بــه حیــات بــاز گردانــد.« )مویــن، 2015، ص 677( 
ــه  شــخصي بنــام پروفســور جیمــز بدفــورد، اســتاد  ــوط ب ــه عملــی آن مرب امــا نخســتین نمون
ــت، 2012، ص 747( ــت.« )مون ــادي اس ــال 1967 می ــا در س ــگاه کالیفرنی ــوژي دانش فیزیول

ــه ایــن نیــاز فطــری بشــر، برخــی از شــرکت های تخصصــی در  در حــال حاضــر و در پاســخ ب
زمینــه »اســتمرار حیــات« فعالیــت می نماینــد کــه در ایــن میــان شــرکت الکــور بزرگتریــن و 
معروف تریــن مؤسســة کرایونیــک در جهــان بــه شــمار مــي رود کــه دارای بیــش از هــزار مــورد 

بیمــار در حالــت انجمــاد اســت.« )ســایت الکــور، 2017(
اجــرای کرایونیــک مباحــث حقوقــی و کیفــری بســیاری را در خصــوص زوجه بیمار سرمازیســت 
ایجــاد می کنــد. منشــاء ایــن مباحــث نیــز تردیــد در حیــات یــا فــوت بیمــار اســت. نظــر بــر 
وضعیــت خاصــی کــه بیمــار سرمازیســت از حیــث صــدق عنــوان زنــده و یــا مــرده دارد، ابتــدا  
بــه بررســی وضعیــت حیاتــی وی در حالــت انجمــاد پرداختــه و ســپس مهمتریــن موضوعــات 

حقوقــی و کیفــری مرتبــط بــا زوجــه بیمــار مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.

2- وضعیت حیات یا فوت بیمار سرمازیست
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اجــرای کرایونیــک )بــه شــرح مذکــور در فــوق( منجــر بــه 
ســلب حیــات بیمــار می شــود یــا خیــر، الزم اســت در ابتــدا مفهــوم مــرگ و حیــات مشــخص 

 . گردد

2-1- مفهوم مرگ و انواع آن
مــرگ در لغــت بــه معنــای »نیســتی، فنــا و مــوت« آمــده اســت. )عمیــد، ذیــل کلمــه مــرگ( 
ــودرزی،  ــت.« )گ ــی اس ــال حیات ــت اعم ــل و بی بازگش ــف کام ــرگ توق ــکی م ــر پزش و »از نظ
ــام  ــه تم ــود ک ــد ب ــی خواه ــی و واقع ــی قطع ــرگ زمان ــر، م ــارت دیگ ــه عب 1370، ص 93( ب
اعمــال حســی، حرکتــی، تنفســی و اعضــاء و جــوارح انســان از کار بیفتــد و امــکان بازگشــت آن 
وجــود نداشــته باشــد. اگــر مــرگ ناگهانــی رخ ندهــد معمــوالً مــردن در تعقیــب یکــی از ســه 
حــاالت نــزع، اغمــاء یــا مــرگ ظاهــری پیــش مــی آیــد. النهایــه نــوع دیگــری از مــرگ موســوم 
بــه مــرگ مغــزی وجــود دارد. »مــرگ مغــزی را نبایــد بــا مــرگ قطعــی اشــتباه کــرد. مــرگ 
مغــزی عبــارت اســت از توقــف غیــر قابــل بازگشــت تمــام اعمــال مغــزی.« )آقایی نیــا، 1392، 
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ص 51( در حالــی کــه مــرگ قطعــی توقــف غیــر قابــل بازگشــت اعمــال حیاتــی اســت ولــی 
از آنجــا کــه اعمــال حیاتــی بــدون دخالــت مغــز مــرده و بــدون کمــک دســتگاه های حمایتــی 
ــز عاجــز  ــای مجــدد اعمــال مغ ــز از احی ــی نی ــش پزشــکی کنون ــل اســتمرار نیســت و دان قاب

اســت فلــذا مــرگ مغــزی در حکــم مــرگ قطعــی تلقــی می گــردد.   
نظــر بــه مراتــب مذکــور، هیــچ یــک از انــواع مــرگ )مــرگ قطعــی و مــرگ مغــزی( بــر انجمــاد 
بــدن بیمــار صعــب العــاج منطبــق نیســت. اجــرای کرایونیــک مــرگ قطعــی نیســت از آنــرو 
کــه توقــف غیــر قابــل بازگشــت اعمــال حیاتــی در اجــرای ایــن روش مطــرح نبــوده و دانــش 
ــای فعالیت هــای اساســی بیمــار منجمــد شــده اســت. همچنیــن مــرگ  پزشــکی مدعــی احی
ــن روش علمــی متکــی  ــز ای ــرا اساســاً اجــرای موفقیت آمی ــد زی ــه شــمار نمی آی ــز ب مغــزی نی
بــر حفــظ کارکردهــای مغــز بیمــار و جلوگیــری از مــرگ و فســاد آن اســت. بــا ایــن حــال از 
آنجــا کــه وضعیــت سرمازیســتی بیمــار از حیــث قطعیــت حیــات محــل تردیــد اســت، ضــرورت 

دارد مفهــوم حیــات و انــواع آن نیــز بیــان و بــر مــا نحــن فیــه تطبیــق یابــد.

2-2- مفهوم حیات و انواع آن
حیــات در لغــت بــه معنــای »زیســتن، زنــده بــودن، زندگــی و نقیــض ممــات« )عمیــد، ذیــل 
کلمــه حیــات( آمــده و حیــات یعنــی زنــده بــودن و در اینجــا مــراد زنــده بــودن انســان اســت 
بطوریکــه او را مــرده ندانســته و احــکام مــردگان را بــر او جــاری نســازیم. حیــات بــه دو نــوع 
ــق  ــن رم ــا آخری ــتقر تنه ــر مس ــات غی ــود. در حی ــیم می ش ــتقر« تقس ــر مس ــتقر و غی »مس
حیــات در فــرد وجــود داشــته و روح همچنــان بــه بــدن تعلــق دارد امــا وضعیــت بــه نحــوی 
ــرگ  ــیدن م ــرا رس ــرد و ف ــدن ف ــدن روح از ب ــدا ش ــر از ج ــه غی ــوری ب ــچ تص ــه هی ــت ک اس
ــر مســتقر چنانچــه مشــهود اســت دارای مرزهــای هم پوشــان  ــات غی ــوان داشــت. حی نمــی ت
ــا مفهــوم مــرگ اســت. یکــی از بارزتریــن مصادیــق حیــات غیــر مســتقر مــرگ ســاقه مغــز  ب
ــل نیــز مفهــوم  ــا، 1392، ص50( کــه در حکــم مــرگ قطعــی اســت. در مقاب اســت، )آقایی نی
حیــات مســتقر وجــود دارد کــه ناظــر بــر شــکل طبیعــی زیســتن انســان هرچنــد در معــرض 

خطــر مــرگ اســت.
ــه  ــت  ک ــوان گف ــت می ت ــرما زیس ــرد س ــت ف ــوص وضعی ــور، در خص ــب مذک ــه مطال ــر ب نظ
»انســان از نظــر حیــات یــا زنــده اســت یــا مــرده و حــد وســطی کــه بتــوان گفــت نــه مــرده 
ــدق  ــدم ص ــل ع ــرو بدلی ــا، 1392، ص53( از این ــدارد.« )آقایی نی ــود ن ــده، وج ــه زن ــت و ن اس
ــه  ــزم ب ــوق( الجــرم ملت ــور در ف ــه شــرح مذک ــر وضعیــت بیمــار منجمــد )ب ــرگ ب ــای م معن
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معنــای حیــات از وضعیــت موصــوف خواهیــم بــود. و از آنجــا کــه در تقســیم ثنایــی از حیــات، 
مفهــوم عــدم اســتقرار ناظــر بــر اجتنــاب ناپذیــر بــودن وقــوع مــرگ اســت و در بیمــاران ســرما 
زیســت چنیــن فرضــی از ابتــدا منتفــی اســت، از اینــرو تردیــدی در قبــول حیــات مســتقر بــرای 

بیمــاران ســرما زیســت نخواهــد بــود. 

3- وضعیت زوجیت
ــد  ــا واج ــده از آنج ــپرده ش ــاد س ــه انجم ــه ب ــردی ک ــه ف ــوص زوج ــت درخص ــوع زوجی موض
ــا فــرد دیگــر لزومــاً بایســتی  اهمیــت اســت کــه زوجــه بــرای ادامــه زندگــی خــود و ازدواج ب
تعییــن تکلیــف گــردد. حــال کــه زوج ایشــان بــه انجمــاد ســپرده شــده نمی تــوان زوجــه او را 
نیــز از ادامــه زندگــی و حیــات و بهره منــدی از مواهــب زندگــی محــروم نمــود. فلــذا تعییــن 

وضعیــت حقوقــی او ضــروری اســت.
چنانچــه فــرد فریــز شــده را مــرده پنداریــم، احــکام مــردگان بــر فــرد فریــز شــده جــاری اســت 
از ایــن رو زوجــه صرفــاً طبــق حقــوق ایــران بایــد عــّده وفــات نــگاه دارد و پــس از انقضــای آن 
ــد. امــا در  ــه تشــخیص و اراده خــود همســر دیگــری اختیــار نمای ــد بنــا ب مــدت زن مــی توان
فرضــی کــه بیمــار ســرما زیســت را زنــده بدانیــم، همســر وی همچنــان در علقــه زوجیــت بــوده 
و حــق ازدواج بــا غیــر را نــدارد کــه ایــن خــود ممکــن اســت موجــب تکلــف و مشــقت بــرای 
زوجــه باشــد. بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت،  یکــی از محققــان طــرح بحــث اســتفاده از عنــوان 
حقوقــی غایــب مفقوداالثــر و درخواســت طــاق از ســوی زوجــه را مــورد بررســی قــرار داده و 
ــر  ــن تفک ــا ای ــوان ب ــد، نمی ت ــار نمای ــدن بیم ــاد ب ــه انجم ــدام ب ــردی اق ــر ف آورده اســت: »اگ
ــه طــول  ــال ها ب ــن اســت س ــاد ممک ــان  انجم ــدت زم ــردد و م ــر می گ ــات ب ــه حی ــه وی ب ک
ــذا در  ــرای مــدت صــد ســال در ســر در گمــی نگــه داشــت ل ــًا ب ــد زوجــه وی را مث بیانجام
اینجــا احــکام غایــب مفقوداالثــر مترتــب می گــردد و تــا مــدت ذکــر شــده در قانــون همســر 
ــرد منجمــد شــده طــاق  ــم دادخواســت طــاق از ف ــا تقدی ــده و ســپس ب ــه انتظــار مان وی ب

ــده، 1395، ص 215( ــی س ــر زاده و ادیب ــرد« )بصی ــی می گی غیاب
ــر  ــر براب ــب  مفقوداالث ــن کــه غای ــح نیســت چــه ای ــن اســتدالل صحی ــده ای ــده نگارن ــه عقی ب
ــدی  ــدت بالّنســبه مدی ــت او م ــه از غیب ــی کســی اســت ک ــون مدن ــاده 1011 قان صراحــت م
ــر  ــب مفقوداالث ــد. »کســی غای ــری در دســت نباش ــه خب ــچ وج ــه هی ــد و از او ب ــته باش گذش
شــناخته می شــود کــه مــدت بالّنســبه مدیــدی، از محــل خــود غایــب باشــد، و از او هیــچ گونــه 
ــرده اســت و ااًل هــرگاه مــدت بالّنســبه کوتاهــی  ــا م ــده و ی ــه او زن ــری نرســیده باشــد ک خب
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غایــب باشــد و یــا اینکــه بداننــد زنــده اســت ولــی محــل او معلــوم نباشــد غایــب مفقوداالثــر 
شــناخته نمی شــود اگــر چــه غیبــت او مــدت مدیــدی بــه طــول انجامــد و یــا هیــچ زمــان بــر 
نگــردد.« )امامــی، 1388، ص232( از اینــرو فــردی کــه بــه انجمــاد ســپرده شــده غایــب نیســت 
و اخبــار او نــزد زوجــه قــرار دارد و چــه بســا زوجــه متولــی پرداخــت هزینه هــای سرمازیســتی 

زوج خــود نیــز باشــد.
بــرای حــل مســأله و بــرون رفــت از مشــکل ایجــاد شــده بــرای زوجــه بایســتی بــه قاعده عســر و 
حــرج تمســک جســت. »عســر و حــرج بــه معنــی مشــقت شــدید اســت. قاعــده عســر و حــرج از 
قواعــد ثانویــه فقهــی اســت. قاعــده اولیــه در مــورد طــاق ایــن اســت کــه اختیــار آن در دســت 
شــوهر اســت. لیکــن هــرگاه دوام زناشــویی بــرای زن موجــب مشــقت شــدید باشــد و شــوهر 
زن را طــاق ندهــد، بــه عنــوان یــک قاعــده ثانویــه، زن مــی توانــد از حاکــم تقاضــای طــاق 
نمایــد. تشــخیص اینکــه ادامــه زندگــی زناشــویی بــرای زن غیــر قابــل تحمــل اســت، بــا قاضــی 
اســت.« )صفایــی و امامــی، 1394، ص 214( یکــی از مصادیــق تمثیلــی تبصــره مــاده 1130 
در بــاب عســر و حــرج » تــرک زندگــی خانوادگــی توســط زوج حداقــل بــه مــدت شــش مــاه 
متوالــی و یــا نــه مــاه متنــاوب در مــدت یکســال بــدون عــذر موجــه« اســت. در ایــن صــورت زن 
مــی توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه خانــواده و اثبــات وضعیــت کرایونیــک همســر خــود و از بــاب 
ــاً ازدواج  ــه زندگــی خــود و احیان عســر و حــرج از زوج ســرما زیســت خــود طــاق گرفتــه و ب
بــا شــخص دیگــری اقــدام نمایــد. حاکــم شــوهر را بــه طــاق اجبــار مــی کنــد و اگــر شــوهر 
علیرغــم حکــم حاکــم از طــاق خــودداری کنــد، )کمــا اینکــه در اینجــا نیــز همیــن فــرض 
جــاری اســت( حاکــم یــا وکیــل او، بــه نمایندگــی قانونــی از شــوهر، زن را طــاق می دهــد. 

4- حضانت فرزندان شخص فریز شده
»حضانــت در لغــت بــه معنــی پــروردن اســت. در اصطــاح عبــارت اســت از نگهــداری مــادی و 
معنــوی طفــل توســط کســانی کــه قانــون مقــرر داشــته اســت.« )جعفــری لنگــرودی، 1385، 
ص 213( برابــر مــاده 1168 قانــون مدنــی نگاهــداری اطفــال هــم حــق و هــم تکلیــف ابویــن 
اســت. و وفــق مــاده 1171همــان قانــون در صــورت فــوت یکــی از والدیــن، حضانــت طفــل با آن 
کــه زنــده اســت خواهــد بــود هــر چنــد متوفــا پــدر طفــل بــوده و بــرای او قیــم معیــن کــرده 
باشــد. بــا توجــه بــه مراتــب، اگــر پــدری خــود را بــه انجمــاد ســپرده باشــد، تکلیــف حضانــت 

و نگهــداری فرزنــد یــا فرزنــدان او چگونــه خواهــد بــود؟ 
نظــر بــه وضعیــت حیــات فــرد فریــز شــده کــه حالــت خاصــی از حیــات مســتقر شــمرده مــی 
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شــود و از آنجائیکــه برابــر مــاده 1168 قانــون مدنــی نگاهــداری اطفــال هــم حــق و هــم تکلیــف 
ابویــن اســت، لکــن فــرد فریــز شــده امــکان و قــدرت حرکــت و صحبــت و نگاهــداری فرزنــد یــا 
فرزنــدان خــود را نــدارد و از طــرف دیگــر مــرده نیــز تلقــی نمــی شــود و بــه تبــع آن احــکام 
ــر  ــورد ب ــه درخصــوص م ــد اســت ک ــده معتق ــذا نگارن ــاری نیســت فل ــر او ج ــز ب ــردگان نی م
اســاس قســمت اخیــر مــاده 1172 قانــون مدنــی اقــدام مــی گــردد. یعنــی حضانــت را بــه خــرج 
پــدر )فــرد فریــز شــده( و از امــوال و دارایــی کــه تحــت اداره و اختیــار امیــن اســت برداشــته 
و بــه فــردی کــه ایــن مهــم را بــر عهــده گرفتــه )یعنــی مــادر( پرداخــت شــود. از حیــث تقــدم 
حــق حضانــت )اینکــه در چــه بــازه ســنی از حیــات کــودک و یــا جنســیت طفــل اولویــت تقبــل 
حضانــت بــا پــدر یــا مــادر اســت( نیــز قواعــد عمومــی حضانــت جــاری اســت هــر چنــد کــه در 
مانحــن فیــه بدلیــل ســرما زیســتی پــدر، فرضــی غیــر از حــق )و بــه عبــارت صحیــح: تکلیــف( 

مــادر متصــور نیســت.

5- وضعیت نفقه 
ــه خــوراک و پوشــاک و  ــارت اســت از صــرف هزین ــی عب ــوق مدن ــاق در اصطاحــات حق »انف
اثــاث خانــه و جامــه بــه قــدر رفــع حاجــت و توانایــی انفــاق کننــده )در مــورد نفقــه اقــارب( و 
خــوراک و پوشــاک و مســکن و اثــاث خانــه و خــادم در حــدود مناســبت عرفــی بــا وضــع زوجــه 
)در مــورد نفقــه زوجــه(.« )صفایــی و امامــی، 1394، ص214 ( علی االصــول نفقــة هــر کــس 
بــه عهــده خــود او اســت مگــر جایــی کــه قانــون شــخصی را الــزام بــه پرداخــت نفقــة دیگــری 
نمایــد. در قانــون مدنــی دو مــورد نفقــة افــراد برعهــده دیگــری قــرار داده شــده اســت. نخســت 
ــارب.  ــه اق ــت و دوم نفق ــه اس ــرار گرفت ــده زوج ق ــاده 1106 برعه ــق م ــه طب ــه ک ــة زوج نفق

ــان، 1384، ص 152( )کاتوزی
ــوارد اســتحقاق نفقــه در  ــر آن از م نفقــه زوجــه )چــه در فــرض بقــای زوجیــت و چــه در غی
مــدت عــده(، طبیعتــاً از امــوال و دارایــی بیمــار ســرما زیســت از مجــرای امیــن تعییــن شــده 
ــون و  ــاً دی ــار، ابتدائ ــرگ بیم ــرض م ــردد. در ف ــی گ ــای وی پرداخــت م ــوال و دارایی ه ــر ام ب
ــر مبنــای  ــه تقســیم ارث ب ــگاه نســبت ب ــرک کســر و پرداخــت و آن بدهی هــای متوفــی از مات
قواعــد مطروحــه در قانــون مدنــی اقــدام می گــردد. بــا فــوت فــرد، تکلیفــی بــه پرداخــت نفقــه 
ــد و فــرد  ــرای اشــخاص واجــب النفقــه در زمــان حیــات او باقــی نمــی مان از ســوی متوفــی ب
مــرده تکلیــف بــرای پرداخــت نفقــة اوالد نــدارد. در خصــوص نفقــة ایــام عــّدة وفــات همســر 
ســرما زیســت، برابــر مــاده 1110 قانــون مدنــی عمــل می گــردد: »در ایـّـام عــّدة وفــات، مخــارج 
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زندگــی زوجــه عندالمطالبــه از امــوال اقاربــی کــه پرداخــت نفقــه بــه عهــده آنــان اســت )در 
صــورت عــدم پرداخــت( تأمیــن مــی گــردد.« 

در فــرض حیــات بیمــار و عــدم تکافــوی امــوال وی جهــت پرداخــت نفقــه زوجــه، دو موضــوع 
»درخواســت طــاق توســط زوجــه« و »اقامــه دعــوای کیفــری تــرک انفــاق علیــه زوج« قابــل 

بررســی خواهــد بــود.
ــراء  ــکان اج ــدم ام ــه و ع ــوهر از دادن نفق ــتنکاف ش ــورت اس ــاده 1129 ق.م. در ص ــق م طب
ــه،  ــن در صــورت عجــز شــوهر از دادن نفق ــه، همچنی ــه دادن نفق ــزام او ب حکــم محکمــه و ال
ــاق  ــه ط ــار ب ــوهر او را اجب ــم ش ــد و حاک ــوع کن ــه حاکم رج ــاق ب ــرای ط ــد ب زن می توان
ــر ایــن در شــروط ضمــن عقــد منــدرج در ســند نکاحیــه، یکــی از مــوارد  می نمایــد. عــاوه ب
ــن  ــرد در طــاق می شــود، نپرداخت ــل م ــق آن، زن وکی ــا تحق ــه ب ــب زوجــه  ک طــاق از جان
ــه آن اگــر مــردی  ــا توجــه ب ــزام او اســت کــه ب ــه مــدت شــش مــاه و عــدم امــکان ال نفقــه ب
ــم  ــه را ه ــت نفق ــوص پرداخ ــد و رای دادگاه در خص ــت نکن ــه پرداخ ــاه نفق ــش م ــل ش حداق
ــار  ــزام بیم ــه ال ــا ک ــاس از آنج ــن اس ــر ای ــد. ب ــاق کن ــای ط ــد تقاض ــد زن می توان ــرا نکن اج
سرمازیســت بــه پرداخــت نفقــه زوجــه امکان پذیــر نیســت، زوجــه می توانــد متقاضــی اجــرای 

ــه حکــم دادگاه گــردد.  طــاق ب
ــه زوج سرمازیســت  ــاق علی ــرک انف ــوای کیفــری ت ــه دع ــکان اقام ــن وجــود بحــث از ام ــا ای ب
ــه  ــش از آنک ــکایت، بی ــن ش ــرح ای ــه ط ــرادات وارده ب ــاء ای ــت. منش ــاوت اس ــدودی متف تاح
ماهــوی باشــد، شــکلی اســت. از لحــاظ ماهــوی مــادة 53 قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب 
ــوب  ــامي مص ــازات اس ــون مج ــرات قان ــث تعزی ــادة 642 مبح ــن م ــه جایگزی 1391/12/1 ک
ســال 1375 گردیــد، تــرک انفــاق را دانســته اســت: »هــر کــس بــا داشــتن اســتطاعت مالــي، 
نفقــه زن خــود را در صــورت تمکیــن او ندهــد یــا از تأدیــه نفقــه ســایر اشــخاص واجــب النفقــه 
ــل ضــرورت احــراز  ــزي درجــه شــش محکــوم مي شــود.« بدلی ــه حبــس تعزی ــد ب ــاع کن امتن
ــوء  ــب، کشــف س ــاق( توســط مرتک ــرک انف ــه در ت ــم )از جمل ــی جرای ــی در تمام عنصــر روان
ــاق محــل اشــکال اســت.  ــرک انف ــد زوج سرمازیســت در ت ــی عم ــه عبارت ــه و ب ــت مجرمان نی
تحقــق عمــد در حقــوق کیفــری نیازمنــد حضــور همزمــان اراده و علــم بــه موضــوع اســت کــه 
هــر دو، در مــا نحــن فیــه قابــل احــراز نیســت. فــرض بــر ایــن اســت کــه بیمــار سرمازیســت 
ــرآورد و  ــردی متمــّول اســت کــه از پیــش هزینه هــای ســنگین انجمــاد و سرمازیســتی را ب ف
تقّبــل نمــوده اســت. وقــوع شــرایط ناخواســته ای کــه موجــب مضیقــه مالــی بــرای انفــاق بــه 
زوجــه شــده، بیــش از هــر چیــز دامــان خــود بیمــار را در اســتمرار وضعیــت حیاتــی خویــش 
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خواهــد گرفــت. عــدم تکافــوی مالــی بــرای نگهــداری بیمــار در حالــت انجمــاد، بــدون شــک 
قطــع دوران سرمازیســتی و پایــان حیــات بیمــار را بــه همــراه دارد و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی 
اســت کــه بیمــار پیــش از انجمــاد بــه اطــراف آن نگریســته و تمهیــدات الزم را بــرای اجتنــاب از 
چنیــن وضعیتــی اندیشــیده اســت. حــال کــه مضیقــه مالــی موجــب تــرک انفــاق بــرای زوجــه 
شــده، بــه قطــع در تدابیــر صــورت گرفتــه خللــی وارد آمــده کــه خواســت بیمــار سرمازیســت 
ــش مشــخص  ــه خوی ــرای زوج ــاق ب ــرک انف ــار در ت ــد بیم ــدم عم ــرو ع ــوده اســت و از این نب

می گــردد.
ــت  ــری زوج سرمازیس ــب کیف ــدی در تعقی ــکلی ج ــکال ش ــوی، اش ــر از بحــث ماه صــرف نظ
ــه تحقــق جــرم، امــکان تعقیــب کیفــري، تفهیــم  وجــود دارد چــه آنکــه در صــورت اعتقــاد ب
اتهــام، اســتماع دفاعیــات متهــم و النهایــه اجــراي مجــازات بــر اســاس مقــررات قانــون آییــن 

ــرای فــرد سرمازیســت فراهــم نیســت. دادرســي کیفــري ب

6- وضعیت احصان زوجه
از آنجــا کــه در شــریعت اســام، رابطــه جنســی خــارج از چارچــوب نــکاح شــرعی موجــب کیفــر 
ــل  ــای زوجــه بیمــار سرمازیســت موضوعــی قاب ــه زن ــوط ب حــدی و شــدید اســت، احــکام مرب
توجــه خواهــد بــود. مجــازات حــدی زنــای محصنــه، رجــم و غیــر محصنــه جلــد اســت. شــدت 

مراتــب مجــازات در خصــوص زانیــه بــه قیــد »احصــان« وابســته اســت.
ــاز از  ــکاح، بی نی ــه ن ــن علق ــن در حص ــرار گرفت ــل ق ــه بدلی ــت ک ــی اس ــت کس ــان حال احص
تمتعــات جنســی خارجــی اســت. )نجفــی، 1981، ج 41، ص69( بــر همیــن اســاس در مــاده 
ــه  ــت از آنک ــارت اس ــان زن عب ــت: »احص ــده اس ــن آم ــان زن چنی ــق احص 226 ق.م.ا در تحق
داراي همســر دایمــي و بالــغ باشــد و در حالــي کــه بالــغ و عاقــل بــوده، بــا او از طریــق ُقُبــل 

ــا شــوهر داشــته باشــد.« ــل را ب جمــاع کــرده باشــد و امــکان جمــاع از طریــق ُقُب
از آنجــا کــه بیمــار ســرما زیســت در وضعیتــی قــرار دارد امــکان تمتــع جنســی زوجــه از وی 
ــل را  ــق ُقُب ــاع از طری ــکان جم ــه »ام ــر اینک ــی ب ــاده مبن ــر م ــد اخی ــذا قی ــت فل ــم نیس فراه
ــد احصــان خــارج  ــوده و زوجــه بیمــار سرمازیســت از قی ــا شــوهر داشــته باشــد« منتفــی ب ب
ــه  ــر او، ب ــات ب ــت حی ــدق وضعی ــور و ص ــم حض ــرایطی، زوج علیرغ ــن ش ــردد. در چنی می گ
منزلــه غایــب )مثــًا غائــب در ســفر( بــوده و غیبــت او موجــب خــروج زوجــه از وصــف احصــان 
ــا شــود، مشــمول عنــوان حــدی  اســت. در نتیجــه اگــر زوجــه بیمــار سرمازیســت مرتکــب زن

ــود. ــه شــاق حــدی خواهــد ب ــاً 100 ضرب ــای غیــر محصنــه شــده و مســتوجب صرف زن
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نتیجه گیری
ــا  ــه ب ــی را در رابط ــری مختلف ــی و کیف ــات حقوق ــاج موضوع ــاران صعب الع سرمازیســتی بیم
ــا  ــات ی ــد در حی ــز تردی ــور نی ــات مزب ــد. منشــا طــرح موضوع وضعیــت زوجــه ایجــاد می نمای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرگ، ب ــده از م ــه ش ــف ارائ ــه تعری ــر ب ــار سرمازیســت اســت. نظ ــوت بیم ف
کــه بیمــار سرمازیســت انســانی زنــده و دارای شــخصیت حقوقــی همچــون ســایر شــهروندان 
اســت و از اینــرو از حــق تمتــع و اســتیفاء برخــوردار می باشــد. بــا ایــن وجــود وضعیــت خــاص 
حیاتــی وی اقتضائــات خــاص خــود را دارد کــه از جملــه آن تردیــد در وضعیــت و مــآالً حقــوق و 
تکالیــف زوجــه او اســت. نگارنــده پــس از تحریــر محــل نــزاع، بدیــن نتیجــه رســیده اســت کــه 
زوجــه بیمــار سرمازیســت می توانــد بدلیــل عســر و حــرج غیــر قابــل تحملــی کــه در شــرایط 
ــدت  ــه م ــاق ب ــرک انف ــه ت ــا اســتناد ب ــن ب ــدان دجــار می شــود و همچنی سرمازیســتی زوج ب
بیــش از شــش مــاه تقاضــای طــاق را بــه دادگاه نمــوده و دادگاه نیــز می توانــد بدلیــل عــدم 
ــه مطلقــه نمــودن زوجــه، راســاً وی را طــاق دهــد. همچنیــن پرداخــت  امــکان اجبــار زوج ب
نفقــه زوجــه و افــراد واجــب النفقــه از محــل دارایی هــای بیمــار سرمازیســت صــورت خواهــد 
گرفــت لیکــن نظــر بــه وضعیــت خــاص بیمــار و شــرایطی کــه در آن قــرار دارد، چنانچــه بــه 
هــر دلیــل امــوال و دارایی هــای وی تکاپــوی الزم جهــت تامیــن هزینه هــا و تکالیــف قانونــی را 
نداشــته باشــد، امــکان تعقیــب کیفــری نامبــرده بــه اتهــام تــرک انفــاق وجــود نخواهــد داشــت. 
ــده  ــر عه ــار ب ــای بیم ــوال و دارایی ه ــل ام ــز از مح ــت نی ــار سرمازیس ــدان بیم ــت فرزن حضان
زوجــه خواهــد بــود. همچنیــن وضعیــت سرمازیســتی بیمــار، زوجــه وی را مــادام کــه در علقــه 
ــط نامشــروع زوجــه مســتوجب حــد  ــد، از قیــد احصــان خــارج کــرده و رواب ــکاح باقــی بمان ن

رجــم نخواهــد بــود.
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Legal and Criminal Aspects on Cryonic Patient Wife

Abstract
Eternity is a human basic instincts. So he do his best for it. Cryonic 
among other methods like Gen therapy and mind uploading is a 
hypnotically way for life extension via cooling patient body whit 
purpose of  recovering and curing in future. This method raised various 
legal and criminal problems for patient wife which have roots in patient 
status of life or death. The author firstly believes that doing cryonic 
does not amount to death, therefore the patient spouse is still his wife. 
Secondly the wife may based on difficulty in life apply for divorce to 
court. Thirdly custody of children is the duty of the wife; fourthly the 
alimony of wife is duty of husband in his property but failure to do so 
never results in legal complaints; lastly illegal sexual relations of wife 
is not supposed as adultery.

Key words: Wife, Divorce, Custody, Alimony, Adultery.
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