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 ،یپزشک ،شناسیجامعه ،شناسیروانعلوم مختلف چون  دگاهیاز د «یخودکش» دهیپد :چکيده

بحث راجع به  یفریحقوق ک ازلحاظاست.  یو بررس تحلیلقابل یفریو حقوق ک شناسیجرم

ست ا یانتحار قتل ای یخودکش ثیح از این. دیآیم انیها به مقتل یهایبررس هیدر حاش یخودکش

 دهیزه دب ای هیعلیهرگاه مجن دیگرعبارتبه باشدیم زیمقتول( نجرم ) فعولقاتل( مجرم )که مرتکب 

کامل و  یدر مورد خودکش انتشاریافته یابد آمارهایمیتحقق  یقتل خود قاتل باشد خودکش

و  نندکیاعالم م یگرید نیرا تحت عناو هایاز خودکش یاریبس هامارستانیب رایز ستین اعتمادقابل

 معتقدند صالحذیمقامات  شوندینم رسمی منعکس یاز انتحارها در آمارها یاریبس لیدل نیبه هم

 یجوانان است خودکش ومیرمرگعامل  نیدوم یخودکش یاز تصادفات رانندگ یکه بعد از مرگ ناش

. لذا در این تحقیق باشدیمبوده و حرام  یاحکام خاص یدارا یفریک نیشرع اسالم قوان دگاهیاز د

 .باشدیمی در خصوص خودکش اسالم دگاهیو د یخودکش ینظر یبر مبان یمرورهدف ما 

 خودکشی.عقوبت ، اسالم ،خودکشی .:يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

مجازات از  عنوانبهب آن کد و مرتیگرد یممنوع شده و مخالف مذهب و اخالق معرف یشکح در اروپا خودین مسیبا ظهور د

 یک یرو ه ازک ریسپکام شیلیشنامه هملت اثر ویتوان در نماین امر را مینمونه ا ع و دفن جنازه محروم شد.ییتش یفات مذهبیتشر

 یتکاز سران ممل یکیه دختر کا یاوفل یرد. وقتکاست مشاهده  شدهنوشتهاتفاق افتاده بود  کشور دانمارکه در ک یواقع یماجرا

رت ل نفوذ و قدین به دلیکگردد لیدفن اموات محروم م یفات مذهبیسا از تشریلکح و ین مسید ازنظرند، کیم یشکاست خود

ودند ا بیاوفل یبرا یمراسم مذهب یه مخالف اجراکها شیشک درواقعشود. یسپرده م کبه خا کاند یفاتیاش شبانه با تشرخانواده

انه یو مخف کاند صورتبه هرچنددفن اموات  یفات و مراسم مذهبیتشر یبودن خانواده او حاضر به اجرا یل درباریفقط به دل

 (.11، 1131)پاد،   ب در فرانسه، خودکشی را نهی کردقبل از انقال یعرف، مقررات عرف یمذهب رو ریتأث شدند درنتیجه
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ادبود یمه اجساد و کرا در مورد محا یمقررات خاص یالدیم 1761 سالبزرگچهاردهم پادشاه فرانسه در فرمان  ییلو یحت

ت و کا نسبت به مملیدند یرسیا در دوئل به قتل میردند کیم یشکه خودک ینیمجرم یز براین ییهامقرر نمود و مجازات هاآن

 (.11، 1167)محسنی،  کردند، برقرار نمودیشدند و سپس فوت میبزرگ م جرائمب کپادشاه مرت

 یسبد بزرگ یاو رو ییرسوا یجسد منتحر را برا -بود: اول شدهبینیپیش یشکخود ین زمان دو قسم مجازات برایدر ا

اموات  دفن یفات مذهبیختند و از تشریآویشد و سپس آن را از پا مکه به دنبال خود بکبستند یگذاشتند و آن را به اسب میم

ار کو تحول اف 1673سه در سال ر فرانیبکش انقال ب یدایبعد از پ اما رد.کیمنتحر را دولت ضبط م ییدارا -ساختند؛ دومیمحروم م

کبیر ، انقال ب درواقعد. یگرد یملغ یشکخود یسابق برا یهاافراد ملت مجازات یو حقوق اساس یفرد یهایدر مورد حفظ آزاد

های سابق خودکشی اتآزاد است مجاز مطلقاًنفس و جان خود بوده و  کمال یه هر شخصکنیقبول اصالت فرد و ا بر اساس فرانسه

 .باشدیم یدر خصوص خودکش اسالم دگاهیدلذا در این تحقیق هدف اصلی ما  (.12، 1131)پاد،  نمودرا حذف 

 خودکشیتعریف  .1
بکشد و در اصطالح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ  یالهیوسخودکشی در لغت عبارت است از اینکه کسی خود را به 

 (.12، 1176)زراعت،  خود انسان باشد

خود را کشتن است و در تعریف دقیق به معنای پرخاش  یالهیوسخودکشی در یک تعریف ساده به معنای قصد جان گرفتن از خود و یا 

ضرر و زیان مادی و معنوی به دیگران )از خویشان و نزدیکان گرفته تا همه افراد  واردکردنبا  طورمعمولبهو عصیان فرد به ضد خود که 

که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی ضعیف  کندیمه تعبیری دیگر فردی که از بهداشت روانی محرم است احساس جامعه( همراه است ب

 هدفبیبرای زیستن خود هدف و معنای معقول و مورد قبولی بیابد او زندگی را پوچ و  تواندینمکه  کندیمو ناتوان است و نیز احساس 

تا  کوشدیماو  ندیبیمکه خود را در زندانی از غم و اندوه محصور  بردیمرنج  قدریبهبه خوشبختی  و از این نداشتن هدف و نرسیدن داندیم

 گوییممیبه زندگی خود پایان دهد و خود را از میان بردارد به این امید که از این احساس رنج رهایی یا بد به این پدیده خودکشی 

 رانیدر ا یشکخود مؤثرعوامل  .2
بسیاری از افراد خودکشی افراد  و دقیقی در مورد خودکشی صورت نگرفته است زیرا آمار پزشکی قانونی گویا نیست مطالعهدر ایران 

 6تا  5 آمارهایی وجود دارد که حاکی از آنکه سالیانه کشور . درکنندیمخود را ننگ وبی آبرویی تلقی کرده و از افشای آن خودکشی  خانواده

و بقیه در  و متوسطدر شهرها کوچک  چهارمکی در شهرهای بزرگ، هاآنکه نیمی از  رندیگیمن خود را جا طریق خودکشی از هزار نفر

ه ما وجود دارد موجب گردید کشور خودکشی که در مسئلهبه  هاخانوادهدکتر قرائی مقدم معتقد است که نگاه سنتی  افتدیمروستاها اتفاق 

خودکشی هر یک ازافراد خانواده موجب بی حیثتی و بی  شهرها بسیاری از باشیم زیرا در و صحیح دسترسی نداشته قیآمار دقاست تا به 

 .(176، 1171)رئیس دانا،  انجامدیمهمین دلیل به مخفی کردن نوع مرگ  شودیمآبرویی خانواده 

 ،و تمایالت شدید عاطفی وعلل ناموسی عشق اختالفات زناشویی 

 در عشق و اختالالت روانی و شخصیتی شکست روانی، یهایناراحت 

  یفشارها عاطفی، یفشارها هاآنتحصیلی واسترس ها وفشار های روانی و روحی ناشی از  یهاشکستمشکالت ناشی از 

 ی وافسردگیهدفبیتحصیلی مانند کنکور، نقایص جسمی و فیزیکی در نسل جوان و احساس پوچی و

  ،از کار و شرایط نامساعد اقتصادی اخراج ،یکاریب فقر و تنگدستی 

 و وضعیت نا به سامان زندگی مسائل و معضالت زندگی شهری 

  اجتماعی مانند خانواده، شغلی، خویشاوندی، دوستی و.. یهاگروهازهم پاشیدگی 

 اعتیاد به مواد مخدر، الکل و داروهای توهم زا 

 ضعیف شدن اعتقادات مذهبی 

  مقررات سنتیعدم استقالل واجبار در پیروی از 
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  (.211، 1131ستوده، فرد )شدن اسرار و حقایق خصوصی زندگی  مألبر 
 ندکنیمطی تحقیقاتی که درکشورهای مختلف صورت گرفته نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که مردها بیش اززنان خودکشی 

 رانیدرا .باشدیمساله  17-21ساله قراردارند. اوج اقدام به خودکشی درمیان زنان ومردان ایرانی درگروه سنی  15-75واغلب آنان درگروه سنی 

ت زنند. تحقیقات سازمان مدیرینوجوانان و جوانان ازیک طرف و زنان ازطرف دیگردو قشری هستند که بیشترازسایرین دست به خودکشی می

خودکشی در  11دهد و آمار وزارت بهداشت ازانجام حداقل را نشان می مرد 1171زن و  2177خودکشی  1172مه ریزی کشوردرسال و برنا

یک طرح  در به یک است. 5/1به یک و گاه  5/2دهد. طبق این آمار نسبت خودکشی مردان به زنان سال خبر می 23روز با میانگین سنی 

 یهاارزشمشخص گردید که خودکشی در میان مردان وزنان جوان متأهل به دلیل درهم ریختگی  وردر کش 1152پژوهشی که در سال 

-16 یهاسالدرتحقیقی که در  .(111، 1151رشید یاسمی، نهاد خانواده افزایش یافته است ) اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه نا به سامانی

زن بوده و نتایج زیر حاصل  721مرد و  713ورت گرفت، جامعه مورد مطالعه شامل بر روی افرادی که اقدام به خودکشی کرده بودند ص 1115

سال  15-11مردان مربوط به فاصله سنی  یهایخودکشاما بیشتر  ساله بیشتر است 15-13پژوهش فوق است. خودکشی زنان در گروه سنی 

اقتصادی را دومین دلیل  مسائل( و بعد از آن %27) کندیمان انگیزه خودکشی عنو نیترمهمخانوادگی را  یهااختالف. این بررسی باشدیم

نفز زن  2212نفر مرد و  1115 هاآنکه در بین  ردیگیممورد انجام  1726بر روی  یایبررسنیز  1113در سال  .کندیمانجام انتحار معرفی 

با اشاره به تغییرات به وجود آمده  امان اهلل قرائی مقدم . که باز حکایت از غلبه زنان خودکش بر مردان خودکشی کننده دارد. دکتراندبوده

بل از ق درروند خودکشی ایرانیان طی سه دهه اخیرمعتقد است که نسبت خودکشی زنان و مردان نسبت به ده سال گذشته تغییرکرده است

افزایش یافته است. وی  2به  1به زنان سال گذشته نسبت خودکشی مردان  11بود اما در  2به  5نسبت خودکشی زنان به مردان  1161سال 

و پریشانی فکر، نابودی نظم منطقی فکری و  خواندیمهمچنین عامل خودکشی مردم ایران درسطح کالن را وجودآنومی یا نوعی بی هنجاری 

محمد اصل خودکشی را عملی  دکترعباس .داندیماز نتایج این بی هنجاری  شودیمدچار تشتت آرا بودن را که منجر به خودکشی افراد 

 .کندیموخرد بررسی  انهیم و آن را در سه سطح کالن، داندیمتعمدی برای نابودی فرد 

مدنی از فردیت رو به رشد شخص موجب  یهاتیحماسطح کالن: از سویی ضعف هنجارها و درهم ریختگی ارزشی و از سوی دیگر فقدان  .1

 .رودیمبروز خودکشی 

اسب میان فردیت افراد با هنجارهای اجتماعی و تضاد نمادهای معرفتی الگوهای جدید با ذهنیت و باورهای افراد سطح میانه: فقدان تن .2

 .دیآیمکه به دلیل وجود مدیریت ناکار آمد در سطح جامعه به وجود 

 خود یا جامعه را داردکه فرد طی آن تالش در آسیب رساندن به  شودیمسطح خرد: مجموع این عوامل موجب بروز یک کنش اعتراضی  .1

 .(112، 1151)رشید یاسمی، 

ساله در مردان  25-11ساله در زنان و گروه سنی  17-21در گروه سنی  1165-1172 یهاسالبر اساس گزارش مرکز آمار ایران طی 

ر مردان د (منجر به فوت)ولی نرخ خودکشی  کنندیمبیشتر ازمردان اقدام به خودکشی  زنان .شودیمباالترین تعداد اقدام به خودکشی دیده 

کشی در روش خود نیترعیشابیشتراست رقم باال درخودکشی مردان به تفکیک استان دراستان تهران و درزنان مربوط به لرستان بوده است. 

ن زنان خودسوزی، استفاده از دارو و هم چنین دربی ازترکیب تریاک ودارو وسقوط از بلندی استفاده مردان دارآویختگی، استفاده ازمواد مخدر،

با چاقو نیز وجود دارد. ایالم بیشترین آمار خودسوزی را در کشور دارد واستان  یدگیبر دیگری همانند برق گرفتگی، ییهاروشوجود دارد و 

 (.111، 1161)اسالمی،  بعدی قرار دارند یارتبههای کرمانشاه، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان در 

کاهش داشته ولی چشمگیر نبوده و به عکس نرخ اقدام به خودکشی مردان  1165نسبی اقدام به خودکشی در زنان نسبت به سال  طوربه

روندی رو به افزایش داشته است و ازاین تعداد اقدام به خودکشی مردان اغلب خودکشی کرده در حالی که فوت شدگان در زنان نسبت به 

، اظهار بیترغ جلب توجه تنبیه، که وجود داردبه دلیل یاختالف 1172آماری کشوردرسال  سالنامهتوجه به  با کشی کمتر است.اقدام به خود

مثال در شهر قزوین نرخ خودکشی  عنوانبهخودکشی درکشوروجود دارد  دهیپدمطالعات دیگری درمورد  .باشدیمو..  ندامت و پشیمانی

نفر  221و هزار نفری ایالم اتفاق می افتد  571مورد خودکشی در جمعیت  111یا درایالم که ساالنه حدود  شدبایمبرابر زنان  5/2درمردان 

 (.111-77، 1172، یریمال یدیام)اند آمار را به خود اختصاص دادهمرد این  171و زن 
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 یدر منابع معتبر اسالم یخودکش تيممنوع گاهیجا .4

ل و ی( قابل تحلیفرکیجزا )و حقوق یشناسجرم، کی، پزشیشناس، جامعهیشناسچون روان یدگاه علوم مختلفید از یشکده خودیپد

بارت ا انتحار عی یشکث خودین حید از ایآیان میها به مها قتلیه بررسیدر حاش یشک، بحث راجع به خودیفرکیحقوق  ازلحاظاست.  یبررس

 ده( قتل، خودش قاتل باشدیه )بزه دیعل یگر، هرگاه مجنیباشد. به عبارت دیز میه فاعل جرم )قاتل( مفعول جرم )مقتول( نک یاست از قتل

بع و به ت یشکد گفت خودین اساس بایاز قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است برا ینوع یشکخود درواقعابد. ییتحقق م یشکعمل خود

ت ن نوع خشونیمهمتر یشکن خودیباشد. بنابرایفرد واحد م یکده یار و بزه دکبزه هاآنه در کهستند  ین مواردی، از جمله بارزتریآن خودزن

د ات خویو ح یگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگیه دکنیا یب به جاکفرد مرت ن نوع خشونتیل داده شده است. در اکر شییتغ

م تا به حال وجود داشته است اما آنچه یار قدیبس یهامختص زمان حاضر نبوده و از دوران یشکدهد. عمل خودیرده و به آن خاتمه مکحمله 

عداد د تیه باکامل نبوده و آن طور کها یشکافته در مورد خودیانتشار  یباشدآمارهایها میشکش تعداد خودیدارد گسترش و افزا یه تازگک

قلمداد  یگرین دیها را تحت عناویشکاز خود یاریها، بسمارستانیه بکن امر آن است یدهد. البته علت ایها را نشان نمیشکخود یواقع

 معموالًگذشته  یهاه در زمانکرد کد فراموش یشوند. نبایس نمکمنع یرسم یاز انتحارها در آمارها یاریل بسین دلینند و به همکیم

صالح معتقدند بعد از یت ذبان آن جوانان هستند. مقاماکشتر مرتیدر حال حاضر ب یگرفت ولیمه دوم دوران عمر انجام میدر ن یشکخود

 یقو حقو یدگاه فقهیاز د یشکو مطالعه در مورد خود یر جوانان است بررسین عامل مرگ و میدوم یشکخود یاز تصادفات رانندگ یمرگ ناش

د آن یبا یشکخود یفقه یباشد. در بررسیم یام خاصکاح یدارا یین جزایدگاه شرع اسالم و قوانیده از دین پدیرا ایت است زیمال اهمکحائز 

 یبررس یاسالم مشخص نمود. برا ین عمل را در نظام حقوقیت ایممنوع یتا ب، سنت و اجماع مورد توجه قرار داد و ضمانت اجراکرا از منظر 

ار داد مورد مطالعه قر یقیتطب یو سپس حقوق جزا یفرکیخ حقوق ین عمل را از منظر تارید ایز ابتدا باین یفرکیدگاه حقوق یاز د یشکخود

مت یبوده و نقطه عز یعه و امانت الهیات ودیه حکند کدا یمان پید ایبا هرکس ران( پرداخت.ی)ا یداخل یل آن در حقوق جزایً به تحل تاًینهاو 

اهانت به  یشکدباشد. خویرقابل بخشش میغ یتیعقل و مذهب و البته اخالق، جنا ازنظرن امانت یانت در ایاست خ یمال آدمکاعتالء و 

کی ) اعالم نموده است ینابخشودن یرده و آن را گناهکرا نسبت به خالق تحمل ن ین اهانتیل، چنین دلیز به ایخداوند متعال است و اسالم ن

 .(151، 1131نیا، 

 یفه مناکن حقوق را یاز ا شمارد و هرگونه تصرف و استفادهیاز جانب خداوند متعال درباره بندگان م یاهیحقوق افراد را عط یعت الهیشر

را در عداد گناهان بزرگ قرار داده  یشکن اسالم خودیل دین دلیآورد. به همیرد باطل به حسا ب میعت و مقاصد شارع انجام گیو مناقص شر

ه نهاده است و افراد عیه خداوند در وجود افراد به ودکاست  ییایات از جمله عطایرا حیداند زیم یفر اخروکیب آن را مستوجب عقا ب و کو مرت

استنابه  یعه هیباشد )الودیم یردن در حفظ و نگهدارکن یعه جانشی. ود(62، 1132)اردبیلی،  نندکن حق را از خود سلب یتوانند ایبشر نم

وارد شده است و م یرکدر قرآن  یات متعددیات و حرمت دماء، آیت از حق حی. درباره احترام و حما(253، 1171)امینی و آیتی،  الحفظ(یف

 ت قرار گرفته است.ین موضوع مورد عنایز ایع( نمعصوم )ص( و ائمه اکرم )امبر یپ یم و ارشادهایدر تعال

 میرکدگاه قرآن یاز د یشکخود .5

 .قابل استنباط هستند هاآناز  یشکه حرمت خودکوجود دارند  یاتیشود، آیر میتا ب تعبکه در علم اصول فقه از آن به کم یرکدر قرآن 

ه خداوند متعال کباشد یسوره نساء م 23ه یل آیرد، ذیتواند مورد استناد قرار گیم یشکنه خودیه در زمک یاهین آیترن و متقنیترحیصر

تا ب که خداوند نسبت به شما مهربان است. در ک ید به درستیشک: خودتان را نیعنیما یم رحکان بکم ان اهلل کد: وال تقتلوا انفسیفرمایم

ر در نظ ین وقتیکشد لکخود را ب یسکه کن است یاز ا ین جمله نهین آمده است: ظاهر ایه چنین آیر القرآن در مورد ایتفس یزان فیالم

واحد  کیرا  نیمؤمنه همه کن است یه ظاهر آن اکه فوق است قرار گرفته یه قسمت اول آکم کنیم بکلوا اموالکنار جمله التاکه در کم یریبگ

ن معنا یم اکن چه بسا از جمله التقتلو انفسیق باطل بخورد، بنابرایر طرید آن را از غیه باکباشد یم یمال یآن واحد دارا هکرده است کفرض 

 یفرد واحد نیمؤمنهمه  قبلباشد و مانند جمله یم ینیافراد جامعه د یلمه انفس تمامکه مراد از کنیند بر اکداللت  یاستفاده شود و حت

فرد، هم جان خود اوست و هم  یک، نفس و جان ین اجتماعیدر صورت چن درنتیجهر افراد است. یجان سا یجان هر فرده طوریکبهاند شده
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ه کاست مطلق  یام جملهکب جمله والتقتلوا انفسین ترتیشته است و به اکر را، خودش را یشد و چه غکر افراد. پس چه خودش را بیجان سا

ه کرد کما استفاده یم رحکان بکاهلل د: انیفرمایه مکه یل آیر. چه بسا بتوان از ذیشتن غکشود و هم شامل قتل نفس و یهم شامل انتحار م

ر شود و هم شامل انتحار و هم یشتن غکه هم شامل ک طوریبهباشد  تریعموم ییشده است، معنا یه از آن نهک ین قتل نفسیمنظور از ا

نام برده را به رحمت خدا  یه، نهیل آیرا در ذیشته شدن او شود، زکه منجر به کند ک یارکدد و خالصه ش گریشامل به خطر انداختن خو

نا سازگارتر با مطلق بودن مع یلین تعلیه چنکست یده نیپوش یسکرا خدا به شما مهربان است، و بر ید زینکار را نکن یرده و فرموده: اکل یتعل

م کان بکاهلل م جمله انییه بگوکد آن است یمو ین سازگاریند و همکیدا میع پیوس ییسوره نساء( معنا 23فه )یه شریل آین تعلیاست. بنابرا

 .(517-515، 1171)طباطبایی،  ییم به تنهاکجمله والتقتلوا انفس یل است برایما تعلیرح

ام کاهلل نه جمله انیدارد و ظاهر آن به قریبازمه مردم را از قتل نفس یل آیسوره نساء آمده است ذ 23ه یل آیر نمونه در مورد ذیدر تفس

 یگریشود دینم یخداوند مهربان نه تنها راض یعنیباشد یوانتحار م یشکاز خود یخداوند نسبت به شما مهربان است، نه یعنیما یم رحکب

)ع( تیبات اهل ید، در روایبسپار ینابود شتن را به دستیت خود خویه با رضاکدهد یه به خود شما هم اجازه نمکشما را به قتل برساند، بل

 .(157، 1165)مکارم شیرازی و همکاران،  ر شده استیانتحار تفس ین معنیه فوق به همیز آین

ن یر نورالثقلیق( و تفس -ه 517 ی)متوف ین االسالم طبرسیمرحوم ام فیتألان لعلوم القرآن یهمچون مجمع الب یریور در تفاسکات مذیوار

را به  یام خاصکاح یک، هر درواقعه کان شده است یر بین نوع تفسیم چندکر راهنما در مورد جمله التقتلوا انفسیتفس در است.قابل مشاهده 

، در یسرد با وجود خطر جان ی، وضو و غسل در هوایشکشتن مسلمان حرام است، حرمت انتحار و خودکن موارد عبارتند از: یاند اوجود آورده

ان کم ان اهلل کفرمود: والتقتلوا انفس یسرد با وجود خطر جان یص( در پاسخ سئوال از وضو و غسل در هواپیامبر ) رایاست ز یشکم خودکح

ل یاست به دل یشکم خودکشته شدن قرار دادن در حکو خود را در معرض  کبر اجتماع دشمن مشر ییورش مسلمانان به تنهایما، یم رحکب

دق صاه از امام ک یتیل روایاست به دل یشکم خودکدر ح یداریپا یبرا یدن بدون توان و آمادگیجنگ دارد،ع( وجود صادق )ه از امام ک یتیروا

باشد. البته یم یشکسوره نساء حرمت خود 11ه یآ یر قطعیاز تفاس یکیه مشاهده شد، کن مورد وجود دارد. به هر حال همانطور یع( در ا)

 یآلتد: والتقتلوا النفس یفرمایه خداوند متعال مین آیدارد. در ا یشکداللت بر حرمت خود ینوعز به یسوره اسراء ن 11ه یه فوق آیاز آ غیر

شتن که به حق )مستحق کد مگر آنیشکرده نکه خداوند آن را محترم داشته و قتلش را حرام کرا  یهرگز نفس محترم یعنیحرم اهلل اال بالحق 

ه شیشود از ریرد و هم مک یحرام معن یشه حرمت و به معنایتوان از ریاهلل را هم معبارت حرمه کن است یه فوق ایته مهم در مورد آکن باشد(

ختن خون او را یه خداوند رکرا  ینفس -نمود: اول  یتوان به دو صورت معنیه فوق را میب آین ترتیاحترام دانست. به ا یحرمت و به معنا

لمه کر است کسوره اسراء قابل ذ 11ه یه در آک یگریته مهم دکن .دیشکمحترم قرار داده ن ه خداوند او راکرا  ینفس -د دوم یشکرده نکحرام 

ه ک یموارد یعنیا حد است. یز ناظر به موارد قصاص یباشد بالحق نیا مگر میه کنیمگر ا یباشد. اال از ادات استثناء بوده و به معنیاال بالحق م

 .(115، 1171)آقایی، ا قتل عمد. یمحصنه  یشتن است مثل زناکفرد، به حق مستحق 

ان شد نفس انسکشمرده است، با آن را محترمیرده کختنش را حرام یه خداوند خون رکرا  یست نفسیمجاز ن یسکه فوق یبرطبق عموم آ

گر به ید یهاانسانشتن که کنید گفت، عالوه براین بایشود. بنابرایاحترام شمرده م یخداوند دارا ازنظرز محترم بوده و ینسبت به خودش ن

سوره  77ه یسوره اسراء در آ 11ه یه مضمون آیعمل ناحق است. البته شب یک یشکرا خودیز حرام است، زین یشکباشد، خودیناحق حرام م

تل ه قرده بکه خداوند حرام کرا  ینفس محترمی عنیاهلل اال بالحق حرم یآلتقتلون النفس ید: والیفرمایه خداوند مکفرقان هم آمده است 

 و انتحار حرام است. یشکم خودیرکات قرآن یآ بر اساسمجموع  دررسانند مگر به حق ینم

 ات )سنت(یث، اخبار و روایدگاه احادیاز د یشکخود .7

 تیاکو ح است. نقل ینیع( در امور دمعصوم )ز( یدآمییوت و رفتار تاکر )سیا تقریردار( کا فعل )یعه، عبارت از قول )گفتار( یش ازنظرسنت 

 هاآناز  یه برخکوجود دارد  یث متعددیات و احادیروا یشک. در مورد خود(176، 1177محمدی، گویند )ث و خبر یت، حدیسنت را روا

 عبارتنداز:
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ند که بتواند خون خود را حفظ ک یسکند. پس کینم یشکرد، اما خودیبم ین است به هر نوع مرگکمم مؤمنع( فرمود: علی )حضرت  -

 .(117، 1116)حر عاملی،  شته شود، قاتل خود خواهد بودکند تا کن یریاز قاتل خود جلوگ ن وجودیو با ا

 شتکه او خود را نخواهد کنیرد، جز ایمیم یشود و به هر قسم مردنیمبتال م ییبه هر بال مؤمنه ک یع( فرمود: به درستباقر )امام 

 (.113، 1173)کلینی، به نقل از مصطفوی، 

فرموده است: والتقتلوا  یتعال یشه در آتش جهنم خواهد بود چون خدایهم یشد براکً خود را ب عمداًه ک یسکود: ع( فرمصادق )امام 

د، همانا یشک: خودتان را نیعنیرا یسیاهلل یعل کان ذلکه نارا و یعدوانا و ظلما فسوف نصل کفعل ذلیما و من یم رحکان بکاهلل م انکانفس

گران به ناحق یخود را آلوده خوردن اموال د یعنیند ک یارکن یچن یو ستمگر یدشمن یس از روکاست و هرخداوند نسبت به شما مهربان 

 .(513، 1171)طباطبایی، خدا آسان استیار براکن یم و ایدر آتش دوزخ درآور یبزند پس او را به زود یشکا دست به انتحار و خودیسازد و 

د: من ه فرموکرد کت یع( رواطالب )یبن ابید از پدرش از علیآمده است: حسن بن ز یمحمدبن مسعود سمرقند فیتأل یاشیر عیدر تفس

ند؟ کرد و اگر جنب شد چگونه غسل یره چگونه وضو بگین جبیه صاحب اکن بود یدم سئوالم ایپرس 1رهیص( از مساله جبخدا )از رسول 

شد هم در وضو و هم در جنابت کره بیجب یه به آ ب وضو و غسل تر شده است برروکرا ه دست خود کاست  یافکن مقدار یحضرت فرمود: هم

یامبر پرد؟ کد یختن آ ب بربدن خود بترسد چه بایره از ریفتد و صاحب جبیخبندان اتفاق بیسرد و  ین ماجرا در هوایعرضه داشتم: حال اگر ا

مهربان  د همانا خداوند نسبت به شمایشکخودتان را ن یعنیما؛ یم رحکان بکاهلل م انکردند: والتقتلوا انفسکه را قرائت ین آیص( در پاسخ من ا)

 .(513، 1171طباطبایی،است )

 هکوجود دارند  یث متعددی، احادییتب رواکست در یز نیجا یشکع( خودمعصومین )ات و اخبار یروا بر اساسه مشهود است کهمانطور 

 .(111-112، 1171)مظاهری،  ر استیپذن حال انعطافیم و در عکاستوار و مح مؤمنفرد  یک هاآن بر اساس

 دهد. امامینم یشکند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودکیمر خم نمکالت کوجه در مقابل مشچیبه ه مؤمنانسان درواقع 

 قتیدهد. در حقیان نمکاو را ت یبتیچ مصیاستوار است هوه کمثل  مؤمن: یعنیه العواصف کالجبل الراسخ ال تحرکع( فرمود: المومن صادق )

چ حادثه و یوه پابرجاست و هکز همچون ین مؤمنخورد. یان نمکخود ت یوه از جاکد باشد، یهرچه باران و برف ببارد و هرچه طوفان شد

باشد. یمثل شاخه گندم م مؤمن: یعنیالسنبله کفرمودند: المومن  یگریت دیع( در رواصادق )ن امام یهمچن ند. کیاو را دگرگون نم یبتیمص

 .(111، 1171مظاهری، درآورد )شه یتواند آن را از رید باشد نمیه باد تند و شدکه شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر کاست  یهیبد

ن یبنابرا ز پابرجاستینوه کر است همچون یپذه مثل شاخه گندم انعطافک یدرحال مؤمنه کشود ین میث فوق چنین دو حدیجمع ب

باشد و همانطور یل مکارها متوکدوار بوده و همواره در یخداوند متعال ام کمکشه به رحمت و یرا همیند زکینم یشکهرگز خود مؤمنانسان 

 .نندگان را دوست داردکلکه خداوند توک ی: به درستیعنین یلکحب المتویاهلل ه خداوند فرموده است: انک

 اسالمدر  یشکت خوديممنوع يضمانت اجرا .7

 يويعقوبت دن 7-1

 یسانکو  نیمؤمنرا یاستوار است ز یو اخالق یدتیعق یاصول و مبان یهاهیاسالم برپا یدر نظام حقوق یشکت خودیممنوع یضمانت اجرا

 یانسان را به سرنوشت اجتماعه کخداوند بوده و اوست  دیدرت مطلق برجهان و انسان یمکه حاکدانند یدارند م یاملک یه اعتقادات مذهبک

در  مؤمناسالم فرد  یدتیو عق یرکف یمبان بر اساسند. کرا ازخود سلب  ین حق خدادادیتواند ایم ساخته است و انسان نمکش حایخو

وشش کشود و همواره به تالش و ید نمیگاه از لطف و مرحمت پروردگار نا امچیالت روزمره هکو در برخورد با مسائل و مش یاجتماع یزندگ

                                                           
 بندند. یده میب دیا آسیسته کش یدست و پا یه روکاست  یره باندیجب .1
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اهلل فهو یل علکتویسوره طالق: و من  1ه یند و بنابر آکیل مکشه به خداوند متعال تویهم مؤمندهد. فرد یالت ادامه مکغلبه برمش یخود برا

ه ه آگاهانه دست بکدا شوند یپ یات، اگر افرادیات و روایآ بر اساسند. کیت میفاکند پس خداوند او را کل کس بر خدا توک: هریعنیحسبه 

جه یتوان نتیب مین ترتیا خواهند رفت. به ایمان از دنیایاند بردهکات خود را سلب ی، حیه برخالف اوامر الهک ییبزنند، از آنجا یشکخود

خ آمار یتار ه در طولکده ین امر باعث گردیاست و هم ینیو د یدرون یاخالق یعت اسالم امریدر شر یشکخود یه ضمانت اجراکگرفت 

از  یا(. اما به هرحال همواره عده111، 1175ر ملل نباشد )ولیدی، یسا یشکسه با آمار خودین مسلمانان نادر بوده و قابل مقایدر ب یشکخود

 یلک طورهبار مهم است یها بسیشکل خودین قبیا یم فقهکن دانستن حی. بنابراانددادهرا انجام  یشکه عمل خودکاند افت شدهیز یمسلمانان ن

 شود:یم میت برخود به دو نوع تقسیجنا یدگاه فقهیاز د

 عمد صورتبهت برخود یجنا -1

 رعمدیغ صورتبهت برخود یجنا -2

رد یگیتعلق م یه برویند نه دکو انتحار  یشکب قتل خود شود و به اصطالح خودکمرت عمداً یسکعمد هرگاه  صورتبهت برخود یالف: جنا

رد و آن یگیفاره تعلق مکه کمعتقد است  یس شافعیعه است. اما از اهل سنت محمدبن ادریش یمورد اتفاق همه فقهان مسئله یفاره و اکو نه 

ر اگ از داردیل نیرا اشتغال ذمه به دلین مورد اصل برائت ذمه است زیعه در ایل شیدل دهندیرده مک یشکه خودک یه( فردکراث )تریرا از م

د یبه قتل رساند پس با ییخطا صورتبهرا  یمؤمنس ک: و هریعنیر رقبه یفه و من قتل مومنا خطا فتحریه شریل اشتغال آیگفته شود دل

ن اطالق یشود: ایشود در پاسخ گفته میه قتل نفس خود را هم شامل مین آیه اطالق اک، سوره نساء(، است چرا 32ند )آیه کرا آزاد  یابرده

 ه است.یبه اطالق آ ک(. پس انصراف مانع تمس117، 1177گردد )محمدی، ینم یشکو شامل خود یگریشتن فرد دکمنصرف است به 

واد ا میفرو افتد  یوهکا یاز فراز درخت  یسک مثالًرد، یخطا انجام پذ صورتبهت برخود یرعمدچنانچه جنایغ صورتبهت برخود ی ب: جنا

ا ی یپدر یور نسبکگردد خونش به هدر رفته و عاقله )بستگان ذا مجروح یل حوادث، مقتول ین قبیمنفجره دردستش منفجر شود و به سبب ا

 (.155-116، 1177، یاتیشامب. )باشندیه او نمی( مسئول دیو مادر یپدر

ه در کاند هم گفته یسانکاند اما دهین عقیهمه برهم یبن انس و ثور کعه، مالی، ربین شافعیارانش و همچنیو  فه نعمان بن ثابتیابوحن

ن هرگاه به سبب یدهند. همچنیم یه دست او را به ویند عاقله دکبه خطا دست خود را قطع  یسکه برعهده عاقله است و اگر ین مورد دیا

 البته .انددهیعقن یو احمدبن حنبل و اسحاق برا یدهند و اوزاعیرا به وارثانش م یه ویند، عاقله او دکت افکخود را به هال یفرد یاسانحه

ً  افاًمضوجود ندارد.  یل معتبرین مورد دلیت عاقله در ایمسئول یرا برایمورد برعدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است زن یعه در ایل شیدل

ه به خطا خود عوف را به کرد کپرتا ب  کمشر یک یرا به سو یریها شمشاز جنگ یکیدر  یاشجع کت شده است: عوف بن مالیه رواکنیا

 ین ماجرا آگاهیغمبر از ایه جهاد عوف باطل است. چون پکدند و گفتند یامتناع ورز یماز خواندن برجنازه وص( از نپیامبر )اران یقتل رساند 

د فرمویوت نمکان سیامبر در موضع حاجت به بیپ قطعاًه برعهده عاقله بود ین مورد، اگر دید مرده است در ایافت فرمود: عوف، مجاهد و شهی

 .(1132)گرجی و همکاران، به نقل از شریفی خضارتی،  ردکیر مکذ حاًیصرم را کو ح

ه ک یسک یت در مراسم عزادارک، شریفقه ازنظره کن بود یا کص( از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالپیامبر )اران یالبته علت امتناع 

نباشد بدون  یشکج خودیا ترویق یو تصد دییأتست اما چنانچه یز نیج عمل او باشد جایا ترویق یو تصد دییتأرده است اگر به منزله ک یشکخود

 باشد.یال مکاش

 ياخرو ییضمانت اجرا 7-2

مْ إِنَّ کسَمْ وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ بِالْباطِلِ إاِلَّ أَنْ تَکنَیمْ بَکلُوا أَمْوالَکنَ آمَنُوا ال تَأْیهَا الَّذیا أَی ": دیفرمایمخداوند متعال 

آیه  ،)سوره نساء "راًیسیاللَّهِ  یعَلَ کانَ ذلِکهِ ناراً وَ یعُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْل کفْعَلْ ذلِیو مَنْ "(. 23آیه  ،)سوره نساء "ماًیمْ رَحکانَ بِکاللَّهَ 

 (.11آیه  ،)سوره نساء"ماًیرکمْ مُدْخاَلً کنُدْخِلْ مْ وَکئاتِیمْ سَکفِّرْ عَنْکبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکإِنْ تَجْتَنِبُوا "(.11
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. و ردیت شما انجام گیبا رضا یه تجارتکنید مگر ایو از طرق نامشروع( نخورباطل )گر را به یدیکاموال  دیاآوردهمان یه اک یسانک یا

 میوارد خواه یاو را در آتش یدهد، بزود تجاوز و ستم انجام ین عمل را از رویس اکد خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر ینکن یشکخود

ا و شما ر میپوشانیمشما را  کوچکد گناهان ینکز یپره دیشویم یه از آن نهک یخدا آسان است اگر از گناهان بزرگ یار براکن یساخت و ا

 .میسازیموارد  یگاه خوبیدر جا

که خودکشی از روی ظلم گناه کبیره است و مرتکب آن حتماً وارد جهنّم خواهد شد. امّا آنجا که خودکشی  شودیماز آین آیات استفاده  

برای دفاع از اصل دین یا یک صدمه مهمّ به اسالم و مسلمین باشد، مصداق ظلم نخواهد بود. پس آنکه خود را به خیال باطل برای رهایی از 

ن ظالم است و ورود او در جهنّم یقینی است. چرا که اواّلً او قتل عمد نموده، و قاتل وارد بهشت یقی رساندیممشکالت زندگی به قتل عمد 

سوء ظنّ به  ،کندیمدیگر فرصت توبه هم نخواهد داشت. ثانیاً کسی که خودکشی  کندیممگر اینکه توبه کند. لکن آنکه خودکشی  شودینم

دلیل که پیش آمده باشد امتحان الهی است برای رشد دادن شخص ثالثاً چنین کسی ناامید خدا دارد و قبول نکرده که مشکالت زندگی به هر 

 .بنددیمو از گناهانی است که راه شفاعت را  باشدیمو نا امیدی از خدا از گناهان بزرگ  است از فضل خدا و مشکل گشایی او

آنان انسانی را که خداوند ریختن خونش « »حرم اهلل اال بالحق یآلتوال یقتلون النفس » :دیفرمایم (سوره فرقان 77آیه )خدواند متعال در 

 «کشدینم را حرام شمرده جز به حق

: دیفرمایمخداوند متعال  در دین مقدس اسالم گناه آدم کشی بی نهایت سخت بوده ومجازات شدیدی برای آن قرار داده شده است

وکسی که فرد مؤمنی را  (31)سوره نسا، آیه  «یه ولعنه واعد له عذابا عظیماوغضب اهلل عل هایفم خالدآ ومن یقتل مؤمنا متعمدآ فجزوه جهن»

خ است و( کیفر او دوز دیآیماز ایمان او باخبر بوده وتجاوز کارانه اورا بقتل برساند وچنین قتلی را حالل بداند، کافر بشمار )از روی عمد بکشد 

در این آیه  «.کندیمو برای او عذا ب بزرگی آماده  سازدیموخداوند بر او خشممی گیرد و او را از رحمت خود محروم  ماندیموجاودانه در آنجا 

خلود وجاودانگی در  -1درپیش گرفته است: اینگونه این عمل شنیع مبارکه پروردگار ما چهار گونه مجازات شدیدی را برای قاتل ومرتکبین

 عذا ب بزرگ. -1. لعنت خدا -1غضب الهی. -2دوزخ.

 بحث و نتيجه گيري .8
اجتماعی جوامع بشری به شمار می رود اگر چه عواملی مختلفی در اقدام به خودکشی  -خودکشی یکی از غم انگیزترین پدیده های روانی

ها با عوامل دخیل هستند ولی واقعیت این است که خودکشی در اغلب موارد قابل پیشگیری است آشنا کردن کارکنان مدارس و خانواده 

خودکشی تصورات نادرست واقعیت ها درباره خودکشی و چگونگی کمک به افرادی که اقدام کرده اند در پیشگیری از خودکشی موثر است 

خودکشی عمل آگاهانه ی نابود سازی خویشتن است اینکه چرا انسان بویژه افرادی که تصمیم می گیرد خودش را بکشد چه عواملی او را به 

جه رسانده است و چگونه می توان از خودکشی جلوگیری کرد نیاز بررسی همه جانبه و دقیق است پژوهشگران بین خودکشی  موفق این نتی

) خودکشی منجر به مرگ ( و خودکشی که به مرگ منجر نمی شود تفکیک قائل می شوند افرادیکه بطور موفقیت آمیز خود را می کشند 

ت طرح ریزی می کنند آنها کار را طوری ترتیب می دهند که مانعی پیش نیاید و از وسایل موثر استفاده بنظر می رسد جریان کار را به دق

می کنند از طرف دیگر اقدام کنندگان به خودکشی ممکن است به طور تکانشی عمل کنند زمینه را به گونه ای فراهم آورند که نجات پیدا 

است  تیکمال اهم زیحا یو حقوق یفقه دگاهیاز د یو مطالعه در مورد خودکش یبررس ار ببرند.کنند و شیوه های بی اثر یا کامالً بی خطر بک

 آن را از منظر کتا ب، سنت دیبا یخودکش یفقه یباشد در بررس یم یاحکام خاص یدارا ییجزا نیشرع اسالم و قوان دگاهیاز د دهیپد نیا رایز

 دگاهیاز د یخودکش یبررس یاسالم مشخص نمود برا یدر نظام حقوق اعمل ر نیا تیممنوع یو اجماع مورد توجه قرار داد و ضمانت اجرا

آن  لیتحل به تایمورد مطالعه قرار داد و نها یقیتطب یو سپس حقوق جزا یفریحقوق ک خیعمل را از منظر تار نیا دیابتدا با زین یفریحقوق ک

 . ( پرداخترانی)ا یداخل یدر حقوق جزا
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