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 چکیده

ی هیا  حیوزه عوامل مختلفیی در   ؛ وخودکشی یکی از معضالتی است که با تاریخ بشریت عجین شده است

رنی  شیدن اعتقیادات    تغییرات سریع زندگی مردم و کم موازات بهمختلف در آن تأثیرگذار است. در ایران نیز 

مذهبی این پدیده روبه فزونی است؛ چراکه طبق تحقیقات صورت گرفته در سراسر جهیان رابۀین نزدیکیی بیین     

باور مذهبی و خودکشی وجود دارد؛ دلیل این مدعا آن است کیه خودکشیی در کشیورهای اسیالمی در سیۀ       

امانتی از جانب خداوند در اختیار انسان قیرار داده   عنوان  بهدیدگاه اسالم حیات  بر اساسبسیار پایینی قرار دارد. 

تواند بدون جیواز از مالیم مۀلیق آن، در آن تصیر      شده است و او مالکیت نسبی بر تن خویش دارد که نمی

تواند کسیی  کس هم نمیبر این، هیچ عالوهکند و اقدام به خودکشی نماید و زمینه نابودی خود را فراهم سازد. 

، هد  پژوهش حاضر ایین اسیت تیا    رو نیازای العالجی هم داشته باشد به کام مرگ فرستد. را حتی اگر بیمار

انداز مکتب اسالم مورد بازبینی قرار دهد و راهکارهایی که در آن برای بهبود زنیدگی کیه   این مسئله را از چشم

نشیان   افتیه ی  نیتیدو ی ا کتابخانیه بنابراین پژوهش حاضر که به صورت ؛ خود مانع خودکشی است را معرفی کند

 تیی درنهاشود که  محسوب می گناهان کبیره ازجمله السالم همیعلخودکشی در قرآن و کالم معصومین  کهداد 

توان با تقویت دینی و بخصوص تبییین آییات قرآنیی در ایین میورد و      عذاب ابدی را در پی دارد و همچنین می

 ش این عمل مذموم برآمد.شناسی در پی کاه ایجاد بسترهای مختلف اقتصادی، جامعه

  : مذهب، خودکشی، اتانازی، قرآن، حدیثهاکلیدواژه

                                                                                                                                 
  :نویسنده پاسخگوReza_asgaeri@yahoo.com 
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 مقدمه -1

های تاریخی و در بین جوامع مختلف وجود خودکشی از جمله معضالتی است که در بیشتر دوره

آن در بین قشر جوان و  روزافزوناما امروزه با گسترش  ؛شودداشته و مسئله جدیدی محسوب نمی

که این امر دانشمندان علوم مختلف را نگران کرده نوجوان اهتمام به آن دوچندان شده است، چنان

ساله آمریکایی، خودکشی سومین  15-24است. بر اساس یم تحقیق در مورد نوجوانان و جوانان 

در این گروه سنی تعدادی که از خودکشی جان خود را از  1996رود. در سال می شمار بهعلت مرگ 

های های قلبی، سکته، آنفلوانزا و بیماریهای ناشی از سرطان، بیماریبیش از مرگ اند دادهدست 

شدید ریه بوده است و همچنین تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته، بیانگر این است که میانگین سن 

امروزه هرکسی با کوچکترین مشکلی  متأسفانهسال است  30سال و در کل زیر  20-25خودکشی بین 

که برای حل مشکل به وجود آمده تالش کند، راه گریز را جای اینشود بهدر زندگی روبرو می

پندارد. این مسئله باعث شده است تا مکاتب گوناگون بشری و الهی توجهی خاص بدان خودکشی می

توجهی که به جایگاه حیات آدمی دارد به زمان و  تناسب بهاز جملن این مکاتب که مبذول نمایند. 

این مکتب انسان مالکیت نسبی بر  اساس برگونن ممات آن نیز بسیار حساس است، مکتب اسالم است. 

خلق کرده است؛ لذا  را آنتن خویش دارد و مالم مۀلق و حقیقی آن، از آن خداوندی است که 

یستی به خواست او انجام پذیرد و خود شخص حق آن را ندارد تا خودسرانه خویشتن مرگ آن نیز با

ی از آیین اسالم پیروی کنند و راهبردهایی که در آن برای درست بهرا به دامان مرگ اندازد. کسانی که 

د؛ بازند که بخواهند به عمل خودکشی اقدام نماینزندگی ارائه شده را فراگیرند هرگز خویشتن را نمی

چراکه خودکشی نیز بسان قتل که گناهی بزرگ است نوعی گناه و انحرا  است و عدم وجود قانون 

 جزایی برای آن دلیل بر مجاز بودن آن نیست.

کسی که بر این  و ؛بنابراین، ممنوعیت خودکشی بر پاین مبانی عقیدتی و اخالقی بنا شده است

داند که خداوند انسان را به داشته باشد می آگاه باشد و به حاکمیت مۀلق خدا بر هستی ایمان

کس را یارای حاکمیت نسبی مدنظر است( و هیچ نجایاسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته )در 

آن نیست تا این حق را از انسان سلب کند. فرد باایمان در زندگی خویش در مواجهه با مشکالت 

خودکشی  درصدددهد تا خود را از دست نمیگاه امید عدیدۀ آن با باوری که به خدا دارد، هیچ

(. در این میان اگر کسی نتواند با مشکالت زندگی مقابله کند و دست به 71 :1382برآید )شایگان، 

ایمانی از ی حق حیات را از خویشتن سلب کرده است با بیاله امرانتحار زند، به دلیلی که برخال  
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ودکشی در مکتب اسالم، امری اخالقی و دینی است دنیا خواهد رفت. لذا ضمانت اجرایی خۀای خ

آن شده است تا در طول  به منجرکه در معتقدان به آن درونی شده است؛ وجود چنین باورداشتی 

(. 155 :1371، نسب یاسالمنباشد ) ریچشمگتاریخ آمار خودکشی در بین آنان نسبت به سایر ملل 

و خودکشی وجود دارد و مذهب در پیشگیری از بدین ترتیب رابۀه تنگاتن  و نزدیکی بین مذهب 

از کشورهای اسالمی خودکشی در سۀ  بسیار پایینی  آمده دست بهاست. طبق آمار  مؤثرخودکشی 

 (.1) ۀشمارنسبت به دیگر مذاهب قرار دارد. جدول 

 2012 سالی اسالم ریغ: آمار تطبیقی خودکشی در کشورهای اسالمی و 1ره شماجدول 

 کشورهای اسالمی غیراسالمی کشورهای

 8/7 نیبحر 4/23 هیروس

 1/6 عراق 9/22 بالروس

 7/3 رانیا 1/20 یجنوبکرۀ 

 7/3 عمان 8/19 ژاپن

 7/0 اردن 7/15 میبلژ

 6/0 یمالز 3/10 متحدهایاالت

 2 تونس 6/13 فرانسه

که این» کند:مۀهری دلیل پایین بودن آمار خودکشی در کشورهای مسلمان را چنین تبیین می

صاحبان ایمان، از بهترین آرامش و آسایش روانی برخوردارند از آن جهت است که جهان را حکیم، 

شوند و به تعبیر ایمان به خودکشی متوسل میاما اشخاص بی ؛هد دانند نه بیدار میعلیم و هد 

از دست دادن  که در شر  توسعه درحالکشند. در کشورهای در آغوش می باشهامتخود مرگ را 

میرند و وسیلن خودکشی مینفر به 12000 هرسالی غرب آلماناند، خودکشی زیادتر است. در ایمان

 (.75 :1379« )شوندکنند ولی نجات داده مینفر خودکشی می 60000

هایی که در مورد خودکشی به رشته تحریر درآمده علل و عوامل زیادی در بروز آن در کتاب

های مختلف اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و فرهنگی در آن تأثیرگذار است ذکر شده که جنبه

ی، مرگ یا بیماری یکی خوار شرابهای روانی مانند افسردگی، فقر، اعتیاد و ازجمله: ابتال به بیماری

با  رو نیازااز وابستگان، شکست عشقی و عاطفی، اختالفات خانوادگی، ضعف در اعتقادات. 
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و این عمل  دهد  یمتعدادی از نیروهای کار خود، بخصوص جوانان را از دست خودکشی، جامعه 

که مرگ به علت خودکشی، تنها بخشی از این اثرات مخربی را برای جامعه در پی دارد. به دلیل این

خودکشی  گرید عبارت بهمانند ها که در نتیجه خودکشی زنده میدهد و آنمشکل جدی را تشکیل می

این فرد منتحر، افراد بسیاری از وابستگان  بر عالوههای پزشکی هستند اند، نیازمند مراقبتناموفق داشته

عاطفی، اجتماعی و اقتصادی  ازنظری ا مالحظه قابلها به طرز گذارد که زندگی آنخود را بر جای می

دآزاری و گیرد که سازمان بهداشت جهانی مخارج اقتصادی ناشی از خوتحت تأثیر اقدام وی قرار می

یا مرگ ناشی از خودکشی را ساالنه حدود یم میلیون اعالم کرده است. اگرچه بررسی علمی تأثیر 

در اواخر قرن نوزدهم میالدی آغاز شده است، اما  1مذهب بر روی میزان خودکشی توسط دورکیم

م متمرکز های پروتستان و کاتولیاین مۀالعات بیشتر بر روی مقایسن میزان خودکشی در بین فرقه

گردیده بود. با توجه به تأثیر دین اسالم بر روی میزان خودکشی در جوامع اسالمی، سابقن مۀالعات 

این مقاله بر آن است تا  وجود نیبااگردد. علمی در این زمینه طوالنی نیست و به دو سه دهن اخیر بازمی

های پیشگیری و ممنوعیت آن و راهاین مسئله را از دیدگاه اسالم مورد تبیین قرار دهد و دلیل حرمت 

 از این معضل را بررسی نماید.

 اهداف و روش پژوهش -1-1

 این پژوهش در پی رسیدن به اهدا  زیر است:

 مشخص کردن و تفسیر آیات و روایات مربوط به خودکشی؛ -الف

 بررسی علل و عوامل خودکشی؛ -ب

 قرآن.ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خودکشی در  -ج

-دانان، صاحبای و همچنین از نظرات علما و فقها، حقوقدر این پژوهش بیشتر از منابع کتابخانه

 های معتبر تفسیر و حدیث به ترتیب مراحل زیر استفاده شده است:ها، مقاالت و کتابنظران، سایت

 برداری.فیش -3مشخص کردن موارد مربوط به موضوع؛  -2بررسی منابع؛  -1

 

 

 

                                                                                                                                 
1. Durkhim 
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 پیشینۀ خودکشی -1-2

بندیکت نشان داده اند. روثهای گذشته نیز با آن مواجه بودهخودکشی معضلی است که ملت

است که خودکشی برای قبیله ابتدایی زونی شناخته شده نیست ولی در قبیله ابتدایی دیگری به نام 

شناختند آن را نمیشود که در نتیجه بعضی با مفهوم آن آشنا و برخی کواکیوتل امری عادی تلقی می

خودکشی را قابل مجازات  تنها نه(. از نظر تاریخی در روزگاران پیشین بیشتر ملل 171 :1386)تقوی، 

های معرو  و کردند. خودکشیعنوان نوعی عمل افتخارآمیز یاد میدانستند، بلکه از آن بهنمی

ا به گزیدن خود واداشت مشهوری مانند خودکشی کلئوپاترا ملکه مصر که به طرز جالبی ماری ر

 (.80 :1374ولیدی، )صال 

کند که در در آغاز قرن نوزدهم کشیشی بنام ساموئل میلر از قول پلوتارک مورخ یونانی نقل می

ای از عهد باستان، خودکشی در میان زنان جوان بندری باستانی در ساحل دریای اژه رواج یافت. دوره

آن بدن زنی که خود را بر دار زند با همان طناب جسد لخت مسئوالن فرمانی صادر کردند که طبق 

طور چشمگیری پایین آمد ها بهاین فرمان خودکشی آن جهیدرنتوی را در کوچه و بازار بگردانند که 

دانستند اما افالطون (. طرفداران فیثاغورث، خودکشی را عملی ناموجه می7 :1387)مارکس، 

دانست. او در حد و اجبار جایز میبسیار شدید، فقر، فالکت بیخودکشی را در حالت شرم، ناراحتی 

نویسد که اگر شخصی از بیماری دردناک و مزمن در رنج باشد یا تحت سیۀره جایی دیگر می

قرار داشته باشد الزم است به او اجازه داده شود که به زندگی  کنترل رقابلیغکارانه های جنایتانگیزه

-ناموجه می ازهرجهتود تا چنین کاری انجام شود. ارسۀو خودکشی را خود پایان دهد یا سبب ش

(. 183: 1386داماد، داند، زیرا از نظر او خودکشی عملی است از روی ترس و خال  عدالت )محقق

در رم قدیم فقط خودکشی شخص محکوم به مرگ را مجازات کرده و ماترک او به نفع دولت ضبط 

-خودکشی ممنوع و مخالف مذهب معرفی گردید و مرتکب آن به شد. ولی با ظهور دین مسی ،می

تأثیر شد و همچنین تحتعنوان مجازات از تشریفات مذهبی مانند تشییع و دفن جنازه محروم می

شد بلکه جسد او را دارایی شخص منتحر به نفع دولت ضبط می تنها نهمذهب قبل از انقالب فرانسه 

بستند تا او را به دنبال گذاشتند و آن را به اسبی میبد بزرگی میبرای عبرت مردم و رسوایی، روی س

 (.29 :1 ج ،1381ساختند )پاد، آویختند و از دفن محروم میخود بکشد و سپس او را از پا می

دانستند حتی گاهی به صورت در مصر باستان مرگ را رهایی از قید و بندها و مشکالت می

ترین راه برای خودکشی بودند. در ژاپن بعضی در جستجوی مۀلوبآمدند و هایی گرد هم میانجمن
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کردند، اصل شرافت، مردان از مؤمنان به هنگام نیایش برای پیوستن به خدایان از جان خود دریغ نمی

های ژاپنی با نوعی داشت که در قرون اخیر نیز ادامه یافته و هاراگیریرا به دریدن شکم خود وامی

-پس از شکست نظامی برای اجتناب از اسارت و خفت و شکنجه خود را میخودکشی تشریفاتی 

زدند تا ها پس از مرگ مخدوم خویش دست به خودکشی میگروهی از سامورایی نیهمچنکشتند. 

میالدی افزایش  13و  12در دنیایی دیگر کمر به خدمت او ببندند. خودکشی در فواصل قرون 

و  ختندیانگ یبرمرانسه بعضی از اعضای خود را به خودکشی چشمگیری یافت. فرقه کاتاراها در ف

ها را با حکاکی روی چوب در میادین نامیدند و نقش صورت آنمی کامل انسانکننده را خودکشی

 (.16-20 :1389، شفیعی کندجانیکردند )آذر، نوحی و نصب می

آکوئیناس بر این است، سنتی اله فرماناز  شدن دورآگوستین عقیده داشت که خودکشی سنت

اعتقاد بود که خودکشی مغایر با قانون طبیعی حفظ نفس بوده، به جامعه آسیب زده و حق قضاوت را 

 برخال گیرد. هیوم برخال  ارسۀو معتقد بود که خودکشی عملی قهرمانانه است و از خداوند می

آگوستین اظهار  برعکسمچنین آکوئیناس اعتقاد داشت که خودکشی مخالف با قانون طبیعی نیست ه

ی و نهی از کشتن نیست زیرا آن حکم در رابۀه با دیگران است اله فرمانداشت که خودکشی مغایر با 

ها هیچ حق و اختیاری نداریم، اما کانت در مخالفت با هیوم مدعی است که ما نسبت به جان آن

با خود یا دیگری »با استناد به قاعده آورد. کانت  دست بهتوان از امر مۀلق ناموجهی خودکشی را می

همواره چنان رفتار کن که گویی با تمامی بشریت روبرو هستی، هرگز نه خود و نه دیگری را وسیله 

کوشد تا نشان دهد فرد می «نفسه، هر یم را غایت نیز به حساب آرتلقی منما، بلکه در همان زمان فی

توانایی او در تنظیم و پیگیری اهدافی که برای خود نباید دست به انجام کارهایی بزند که مانع 

خودکشی، استفاده از مواد مخدر و مشروبات  رو نیازاها را به تعویق اندازد برگزیده است، شود یا آن

کرد گردد. نیچه خودکشی را همچون یم حق و امتیاز برای انسان تلقی میالکلی غیراخالقی تلقی می

توان تنها به تحقیقات مقۀعی و (. در مورد پیشینن پژوهشی نیز می183-185 :1389داماد، )محقق

 ها انجام شده است اشاره نمود:های خودکشی کنندگان در بعضی استانمحدودی در مورد ویژگی

 30در تحقیقی مشخص گردیده که بیشترین تعداد خودکشی در شهرستان نقده متعلق به زنان بین 

 (.1376سواد و بیکار بودند )اختری، سال است که اکثر آنان بی 39تا 

-1379های درصدی خودکشی در سال 70تحقیقات انجام شده در استان گیالن، از افزایش 

نفر  26، حدود 1381مورد خودکشی در این استان در نیمن اول سال  94دهد. از مجموع خبر می 1380
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درصد در گروه  19سال،  29تا  20ین درصد این افراد در گروه سنی ب 37اند. نفر مرد بوده 68زن و 

کننده تحصیالت درصد افراد خودکشی 70اند. سال داشته 20درصد کمتر از  16سال و  39تا  30سنی 

کدام از این افراد مشاغل دولتی یا ثابت اند. هیچسواد بودهدرصد کامالً بی 26ابتدایی و راهنمایی و 

 (.79 ص :1382اند )شایگان، بیکار بودهنفر از آنان کامالً  54اند و نداشته

درصد از کارشناسان معتقدند که مذهب تا حدود زیادی از بروز  5/78ی به دین، بندیپااز نظر 

درصد معتقدند که مذهب تا حد کمی در پیشگیری از خودکشی مؤثر  5/7خودکشی مؤثر است. 

اند در پیشگیری از خودکشی مؤثر دانستهگویان نیز نقش مذهب را تا حدی درصد از پاسخ 5است و 

 (.1381)رحمتی، 

 

 تعریف خودکشی -2

ای کشتن و به زندگی خود پایان دادن، انتحار، کار خود را به وسیلهخودکشی در لغت به معنای 

داند (. ارسۀو نیز خودکشی را عملی می848 :1347دهخدا، )و کوشش بسیار آمده است  کردن ادیز

: 1371نسب، دهد و به منظور فداکاری نیست )اسالمیکردن خویش انجام میکه شخصی برای معدوم 

به معنی کشتن به وجود آمده است.  cideبه معنی خود و  sui(. خودکشی از ترکیب دو کلمن 74

فرانسوی بود. بعد از وی دورکیم  1اولین کسی که به صورت عملی این اصۀالح را به کار برد، دفونتن

به آن صبغن علمی بخشید و کتابی با همین عنوان به رشتن تحریر  1897ی در سال شناس فرانسوجامعه

 کند:درآورد. او خودکشی را چنین تعریف می

-شده است که میهر نوع مرگی که نتیجن مستقیم یا غیرمستقیم رفتار منفی یا مثبت خود قربانی»

ه انسان یم گلوله در شقیقن خود خالی کای برسد. کردار مثبت مثل ایندانسته که باید به چنین نتیجه

قدر اعتصاب سوزد ترک نکند یا آنای را که در آتش میکه انسان خانهکند و کردار منفی مانند این

شناسی نیز خودکشی چنین (. در حوزۀ روان6 :1378)دورکیم، « غذای خود را طوالنی کند که بمیرد

انه خویش برای رها شدن از وضعیتی خودکشی یعنی نابود کردن آگاه» تعریف شده است:

هایی که با انگیزۀ مالحظات مذهبی و اخالقی، مانند این برداشت خودکشی برحسب«. تحمل رقابلیغ

هایی که شود با خودکشیگیرد، نوعی فداکاری تلقی میاجتناب از عملی مغایر با شر  صورت می

                                                                                                                                 
1. Defunten 
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(. 16 :1381دانند )فوالدی، متفاوت میناشی از عوامل دیگری مانند احساس پوچی در زندگی است 

است؛ چراکه هستند افرادی که  تأمل قابلای های مختلف خودکشی در این تعریف نکتهتفکیم گونه

با کسانی  سهیمقا قابلدهند تا دیگران در آسایش باشند که عمل اینان هیچ خویشتن را به کشتن می

های وجودی خویش اقدام به خودکشی بحراننیست که فقط برای مشکالت ساده و پایان دادن به 

سازد وی در دهد کامالً این نکته را تبیین میاز خودکشی ارائه می 1کنند. تعریفی که اشنایدمنمی

 نویسد:تعریف این پدیده می

توان آن را یم ناراحتی چندبعدی در عمل آگاهانن نابودسازی خود که در بهترین مفهوم می»

شود. خودکشی حل تصور میی دانست که برای حل مسئلن خود، این عمل، بهترین راهانسان نیازمند

 شدت بهیم عمل اتفاقی نیست، بلکه راهی برای رهایی از یم مسئله یا بحران است که بدون استثناء 

اصۀالح خودکشی را برای  2(. کران306 :1384)کرمی و همکاران، « دهدشخص را عذاب می

 کند:اهدا  زیر تعبیر می

 نوعی درخواست و تقاضای کمم و حمایت؛ -1

 ؛زیآم فاجعهبار و اعالم یم بالی ناگهانی و حادثن مصیبت -2

 تهدید و اخۀار به شخص ثالث؛ -3

که فرد خود را  صورت نیبد؛ تحمل رقابلیغفرار و گریز جهت اجتناب از موقعیت دشوار و  -4

نسب، سازد )اسالمیداند، لذا غریزۀ تهاجم را علیه خودش منحر  میموجب شکست خویشتن می

1371: 77.) 

-آور و هم برای اعمال غیر مرگجا که اصۀالح خودکشی هم برای اعمال مرگبنابراین از آن

عملی  -1سیم کرد: توان پدیدۀ خودکشی را به دو دستن عمده تقشود؛ میآور موجب سردرگمی می

-های غیر مرگای با انگیزهرسان به خود به صورت غیر کشندهعملی آسیب -2؛ 3آورعمدی و مرگ

شود. در گذشته اقدام به خودکشی با خودکشی که گهگاه نیز به خودکشی منتهی می ژستمثالً  4آور

یان خودکشی و گرفت، ولی امروزه پژوهشگران متر در ردیف خودکشی قرار میای خفیفدرجه

                                                                                                                                 
1. Eshnaidman 

2. Kran 

3. Suicide 

4. Parasuicide 
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توان از آن یاد کرد پدیدۀ اتانازی جا میشوند. مسئلن دیگری که در اینمی قائلاقدام به آن تفکیم 

به  thanatousبه معنای خوب و راحت و « eu»است. واژه اتانازی که ریشه آن از اصۀالح یونانی 

مرگ راحت است از نظر اللفظی به معنای مرگ خوب یا معنای مرگ گرفته شده است از لحاظ تحت

گیرد که کمترین میزان ای صورت میلغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه

رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد در نتیجه پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش 

-یا یم بیماری العالج صورت میفرسا دست دیگری که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقتو به

 (.1386منش، تبار و الهیگیرد )اسالمی

براین، اتانازی یکی از موضوعات مستحدثه علم پزشکی است که موافقان قانونی کردن آن عالوه

خصوص دین اسالم از مخالفان سرسخت اتانازی و هر باشند مذاهب مختلف و بهاغلب پزشکان می

ها بر این اعتقادند که مرگ و باشند آنبیمار یا تسریع در مرگ بیمار می نوع کمم در خودکشی

زندگی در دست خداست و برای کسی این اجازه صادر نشده که از سر رحم و عۀوفت برای رها 

شدن از درد و رنج و سختی ناشی از بیماری العالج خودکشی کند یا دیگری او را به کام مرگ 

-های انسانی حکم میاست بنابراین اصل کرامت و ارزش نفس قتلن نوعی که ایبفرستد به دلیل این

کند، بشر از این نعمت در هر شرایۀی محافظت کند و با این کار راه سعادت ابدی را بپیماید بنابراین 

 دخالت در کار خداوند جرمی نابخشودنی است که مجازات آتش جهنم را به دنبال دارد.

پزشم یا هر شخص دیگر از لحاظ  لهیوس بهدر نتیجه انواع اتانازی و تسریع در مرگ کسی 

اتانازیای غیرفعال  هرچندشود مذهب و حقوق ایران ممنوع است و مرتکب آن قاتل محسوب می

توان ضامن ندانست چون بیمار از همان ابتدا از معالجه و درمان خویش توسط داوطلبانه پزشم را می

زند. امروزه فقط اتانازی در هلند و ایالت اورگون آمریکا قانونی شده و جرمی رباز میپزشم س

 ندارد.

 

 آمارهای خودکشی -3

در مقدمن بحث آماری در مورد مقایسه وضعیت خودکشی در جهان اسالم و کشورهای غربی 

ران ارائه خواهد ارائه گردید به دلیل اهمیت مسئله و تحدید ثغور در این قسمت فقط آمار مربوط به ای

111 



 
 
 

 

 1393بهار و تابستان / اول / شمارهپنجمرشته ای قرآن کریم/ سال دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

 

که آمار و ارقام خودکشی را مورد بررسی قرار دهیم الزم است در مورد اعتبار این شد ولی قبل از آن

 آمارها اندکی تأمل کرد چراکه:

ی قانونی تعریف رسمی از خودکشی ندارد و احتمال دارد این تعریف با تعاریف علمی پزشک -1

 مغایرت داشته باشد.

جوامعی که خودکشی از نظر اجتماعی یا مذهبی نکوهیده است، احتماالً در آمارهای در  -2

 شود.رسمی، تعداد خودکشی کمتر از معمول برآورد می

 توان خودکشی را از مرگ تصادفیمیکس علل مرگ را پنهان نکند، مشکل حتی اگر هیچ -4

ر رسمی گزارش نشوند و از سوی ها در آماممکن است برخی خودکشی رو نیازایا قتل متمایز نمود. 

آمارهای رسمی خودکشی به دالیل  درهرحالخودکشی گزارش شوند.  غلط بهدیگر، برخی موارد 

فوق چندان دارای اعتبار نیست، ولی به سبب فقدان اطالعات مجبور به استفاده از آن هستیم 

سایر کشورها آمار خودکشی مردان در ایران بیش از زنان است و  برخال (. 73 ص ،1382)شایگان،

نفر زن هستند، دست به  1483نفر مرد و  1733نفر که از این مجموع  3216طور میانگین، سالیانه به

است. طبق آمار پزشکی  1379تا  1375این آمار از سال  انگرینما 1 ۀشمارزنند. جدول خودکشی می

اند. آمار معاونت نفر زن بوده 897نفر مرد و  1685مورد خودکشی،  2582از ، 1380قانونی، در سال 

نفر خودکشی  36/6دهد که در همین سال از صدهزار نفر، اجتماعی وزارت کشور نیز نشان می

اند. این رقم در سال نفر زن بوده 04/5نفر در هر صدهزار نفر، مرد و  65/7 درمجموعاند که کرده

اند. زن بوده 47/4مرد و  57/5خودکشی در هر صدهزار نفر است که  03/5رقمی معادل  1379

 ؛از زنان استدهند میزان خودکشی در مردان بیش آمارهای مختلف نشان می که طور همانخالصه 

سن و جنس تفکیم  اساس برخودکشی را  اند و آمار( آماری ارائه داده1389)آذر و همکاران،

 (.2) ۀشمارجدول  .اندکرده
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 شدگان به تفکیک سال و جنس: آمار اقدام به خودکشی و تعداد فوت2 ۀشمارجدول  -5
 

 سال

 شدگانفوت اقدام به خودکشی

 درصد زن درصد مرد درصد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1375 2818 1539 1279 1705 5/60 1085 5/70 620 5/48 

1376 2867 1600 1267 1595 6/55 998 4/62 597 1/47 

1377 2797 1532 1265 1741 2/62 1151 1/75 590 6/46 

1378 2708 1541 1167 1792 2/66 1163 5/75 629 9/53 

1379 2749 1597 1152 1771 4/64 1203 3/75 568 3/49 

 49 3004 8/71 5600 8/61 8604 6130 7809 13939 جمع

نفر زن اقدام به  56نفر مرد و  44مۀالعه ی مورد صدنفراز گروه  3 ۀشماراما طبق آمار جدول 

  اند.خودکشی کرده

 : آمار خودکشی برحسب جنس3جدول شمارۀ 

 درصد فراوانی جنسیت

 %44 44 مرد

 %56 56 زن

درصد خودکشی در میان  1389شود در سال گفته شد و از این نمایه استنباط می که طور همان

( 1382رشد داشته است. شایگان ) 1379نسبت با آمار مشابه تا سال  که ؛زنان بیش از مردان بوده است

داند و معتقد است که همچنان آمار خودکشی مردان بر این تفاوت را در برخی از مناطق صادق می

 توجه جلبعنوان ابزاری برای دختران جوان، از خودکشی به ژهیو بهنویسد زنان، زنان فزونی دارد و می

کنند که منجر به مرگ نشود هایی استفاده میکنند؛ لذا اغلب از روشود استفاده میو بیان مشکالت خ

 صورت نیبد(. متغیرهای دیگری مانند وضعیت تأهل و تحصیل نیز در خودکشی تأثیر دارند. 79 ص)

که افرادی که از لحاظ تحصیلی در سۀ  کنند یا متأهل؟ یا اینکه آیا افراد مجرد بیشتر خودکشی می

در مورد تأثیر  (1389سواد؟ )آذر و همکاران، بیکنند یا افراد  هستند بیشتر اقدام به خودکشی میباال

 اند:این دو متغیر به ترتیب به نتایج زیر رسیده
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اند. مجردین در این نفر مۀلقه بوده 7نفر مجرد،  57نفر متأهل و  36مورد مۀالعه،  100از گروه 

 (4اند. )جدول خود اختصاص داده بین بیشترین آمار را به

 20نفر؛ راهنمایی  23نفر؛ ابتدایی  30خودکشی در ارتباط با میزان تحصیالت به ترتیب؛ دیپلم 

 (5نفر است. )جدول  3نفر؛ باالتر از لیسانس  8نفر؛ لیسانس  16نفر؛ دبیرستان 

 : وضعیت تأهل و خودکشی4 ۀشمارجدول 

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 %36 36 متأهل

 %57 57 مجرد

 %7 7 مۀلقه

دهد خودکشی در افراد مجرد بیش از متأهلین است. این نتیجه طور که نماین فوق نشان میهمان

کنند را نیز نظرین دورکیم را که معتقد است افراد مجرد، به دلیل وابستگی کمتر، بیشتر خودکشی می

همخوانی دارد. این اصل در ایران چندان صادق نیست. عالوه، با آمارهای جهانی نیز نماید، بهتأیید می

کنند. نرخ خودکشی مردانی که در ایالم، زنان جوان و متأهل بیشتر از دختران مجرد خودکشی می

اند، بیشتر از زنان مۀلقه است. تحقیقات تهران نشان داده است که افراد مجرد بیشتر از متارکه کرده

کنند. زنان متأهل بیشتر از افراد مجرد اقدام به خودکشی می جموعدرم نمایند.متأهالن خودکشی می

ولی در مورد خودکشی مردان عکس این قضیه صادق است. مردان مجرد بیشتر از متأهالن خودکشی 

 (.79 :1382کنند )شایگان، می

سی ( که در ادامه مورد برر1381( با نتایج تحقیقات رحمتی )5) ۀشماردر جدول  شده ارائهنتایج 

دهد که افراد خودکشی کرده از های وی نیز نشان میقرار خواهد گرفت، مۀابقت دارد؛ چراکه یافته

درصد  2/10درصد دیپلم و  24درصد زیر دیپلم،  4/53سواد، درصد بی 4/12نظر تحصیالت 

های هر دو که درصد میزان خودکشی متفاوت است ولی یافته هرچنداند. تحصیالت عالی داشته

 شود.عه مبین آن است که هر چه تحصیالت باالتر باشد میزان خودکشی کمتر میمۀال
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 : وضعیت تحصیلی و خودکشی5 ۀشمارجدول 

 درصد فراوانی وضعیت تحصیلی

 %0 0 سوادبی

 %23 23 ابتدایی

 %20 20 راهنمایی

 %16 16 دبیرستان

 %30 30 دیپلم

 %8 8 لیسانس

 %3 3 باالتر

درصد کارشناسان معتقدند که مذهب تا حدود زیادی در  5/78میزان پایبندی به دین، از نظر 

درصد معتقدند که مذهب تا حد کمی در پیشگیری از  5/7پیشگیری از بروز خودکشی مؤثر است. 

درصد از پاسخگویان نیز نقش مذهب را تا حدی در پیشگیری از خودکشی  5خودکشی مؤثر است و 

 اند.مؤثر دانسته

براین، بررسی میزان خودکشی در مذاهب رایج، تفاوت آشکاری را بین کشورهای اسالمی عالوه

-و کشورهای مذهبی و الئیم از طر  دیگر، نمایان می و مذاهب توحیدی غیراسالمی از یم طر 

در  4/4؛ در ایران 1/0سازد. در اغلب کشورهای اسالمی مانند کویت، میزان خودکشی نزدیم به 

صد هزار؛ در کشورهای  در یم 6/9نفر است. در جوامع هندو مانند هند، این میزان  ارهز صد می

ی، مانند ژاپن میزان خودکشی از بودائصد هزار نفر، در کشورهای  در یم 2/11کاتولیم، مانند ایتالیا 

در  6/25و در کشورهای الئیم، مانند چین، میزان خودکشی  صد هزار نفر باالتر در یم 9/17

، افراد با عقاید و التزام مذهبی شده انجامهای د هزار نفر است. در ضمن طبق بسیاری از پژوهشص یم

به  که رایزاند؛ آگهی بهتری در مورد افسردگی نشان دادهتر، پیشو معنوی، شیوع کمتر و عالئم سبم

در مقابل رسد عقاید معنوی و باورهای مذهبی در هضم و جذب و برخوردهای سازشی و صبر نظر می

نفس و امید به خود و آیندۀ زندگی و پرهیز از حوادث ناخوشایند و داشتن نگرش مثبت توأم با عزت

پور رن  نمودن عوامل روانی و اجتماعی افسردگی داشته باشد )حقانینومیدی، نقش بااهمیتی در کم

دهیم تا موضوع می(. مکمل این مبحث را آمار خودکشی به تفکیم شهرها قرار 546 :1389و پیری، 

شود که شخص طور که گفته شد خودکشی در اسالم ممنوع است و باعث میشود. همان بیشتر بومی 
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ایمان از دنیا برود، پس با این تفاسیر آمار خودکشی در بین مردم ایران باید بسیار خودکشی کرده بی

دهنده است بر طبق آمارها پایین است اما باز نرخ آن بسیار تکان هرچندپایین نسبت به ملل دیگر باشد 

، از هرسالطور تقریبی در کنند که به نفر خودکشی می 3216طور متوسط ساالنه یم آمار در ایران به

(. این در حالی است که نرخ خودکشی 72 :1382شایگان، )کنند  نفر خودکشی می 6هر صد هزار نفر 

باالترین نرخ خودکشی در جهان در  که یدرحال استمورد در هر صد هزار نفر  37در استان ایالم 

 باشد. در صد هزار نفر می 25کشورهای امریکای التین به میزان 

مورد فوتی  231و گیالن با  271کرمانشاه با   ،409های تهران با در سال گذشته استان براین،عالوه

فوتی  25شمالی با و خراسان 24، کهگیلویه و بویراحمد با 18جنوبی با های خراسانبیشترین و استان

اند که از این میان در سال گذشته  کمترین موارد مرگ ناشی از خودکشی را به خود اختصاص داده

های ایالم، کرمانشاه، لرستان و . استانبوده است زیآو حلق ۀدرصد از موارد خودکشی به شیو 49.9

رخ خودکشی را در کشور دارند و خودکشی در مردان بسیار باالتر از زنان است و همدان باالترین ن

ها در مردان است. بر طبق گزارشی میزان خودکشی در میان دو جنس تفاوت /. خودکشی70.5

شده در مقابل هر چهار و یا پنج پسر تنها یم ای از مۀالعات انجامدهد و طبق پارهفاحشی را نشان می

 (.172 :1378دهد )احدی و جمهری، خودکشی جان خود را از دست می دختر در اثر

 

 خودکشی در قرآن -6

طور مستقیم و غیرمستقیم در مورد خودکشی به بحث آیاتی وجود دارد که به میحک قرآندر 

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میاند که ما در این قسمت پنج مورد از آنپرداخته

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ » فرماید:ن میآین اول در سورۀ نساء چنی

ا ک عُدْوَانًا وَ ظُلْمًتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذل

اید، اموال همدیگر را یعنی ای کسانی که ایمان آورده :فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَ كَانَ ذلک عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

که داد و ستدی با تراضی یکدیگر، از شما )انجام گرفته( باشد و خودتان را به ناروا مخورید مگر آن

ی زود بههر کس از روی تجاوز و ستم چنین کند،  و ؛مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است

 (.30-29)آیات « و این کار بر خدا آسان است وی را در آتشی درآوریم

و با  دارد یبازمدر تفسیر نمونه در ذیل این آیه چنین آمده است: این آیه مردم را از قتل نفس 

خداوند از قتل  تنها نهکه ی و انتحار است یعنی ایننهی از خودکش« إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»قرینن جمله 
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همچنین برای شخص نیز این اجازه صادر نشده است که خودکشی کند و هرکس  دارد یبازمدیگری 

سوزد در آتش غضبِ خداوند نیز در آتش این جهان می نکهیا بر در این مورد عصیان کند عالوه

ای جمله« لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»(. در تفسیر المیزان 354 :1371شیرازی و همکاران، خواهد سوخت )مکارم

شود و مراد از انفس، نفوس مۀلق دانسته شده است که هم شامل خودکشی و هم شامل دیگرکشی می

شوند و جان هر یم از آنان جان دیگری همه افراد جامعه دینی است که مانند یم نفس محسوب می

ای فرقی میان جان خود و دیگران نیست و اگر فردی خودش و یا جامعهاست بنابراین در چنین 

ای وجود دارد، اول به دیگری را بکشد خودش را کشته است. در این آیه شریفه در کلمه ذلم نکته

و در آین « که خدای شما رحیم است که ای مؤمنین چنین و چنان مکنید»عموم خۀاب کرده بود 

با تو هستم هرکس که چنین و چنان کند او »فرماید اهلل نموده، میرسول بعدی با کلمه ذلم اشاره به

این نکته به این اشاره دارد که وقتی معلوم شد، همن مؤمنین یم نفس و یم « سوزانمرا در آتش می

هالکت خود برآید پس اگر کسی چنین کاری بکند معلوم  درصددجان هستند و این یم جان نباید 

تعالی در میان مجازات نیست و نباید مورد خۀاب قرار گیرد به همین جهت خدایشود از مؤمنین می

مؤمنین روی از چنین کسانی برگردانید و خۀاب را متوجه پیامبر خود کرد تا با او دربارۀ مؤمنین و غیر 

لک وَ مَنْ يَفْعَلْ ذ»مؤمنین سخن گوید و نیز به همین جهت بنای کالم را بر عموم گذاشت، او فرمود 

« وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلک منكم عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا»و نفرمود « عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا

 (.505 :1363)طباطبایی، 

باور گروهی  به -1دارد: بیان می« لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»البیان سه دیدگاه دربارۀ صاحب تفسیر مجمع

 -3دانند؛ برخی دیگر آین شریفه را دربارۀ هشداری به خودکشی و انتحار می -2کشتن یکدیگر است؛ 

خواری، باعث نابودی خود کشی و حرامگویند با انجام گناهان و ایجاد دشمنی با حقای میعده

 (.114 :1351نگشته و خود را درخور کیفر نکنید )طبرسی، 

جا که سورۀ اسراء است آن 33ای که بر حرمت خودکشی داللت دارد آین آیهدومین آین دوم: 

حق : و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز بهوَ لَاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»فرماید: می

 «.مکشید

که اسالم بر آن تأکید داشته  ای استنفس مسئلهها واجب است و حرمت قتلاحترام خون انسان

است و کسی که به ناحق فردی را به قتل رساند عقوبت الهی در انتظار اوست و قتل یم انسان همانند 
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مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ »فرماید: که در این آیه میها به حساب آمده است چنانقتل همن انسان

: هرکس کسی را جز به قصاص قتل، یا )به کیفر( فسادی در زمین ا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًافِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَ

با  69و  68(. در سورۀ فرقان آیات 32)مائده/« بکشد، چنان است که گویی همن مردم را کشته باشد

ا بِالْحَقِّ وَ لَايَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلک وَ لَايَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ»فرماید: همین مضمون چنین می

-اند که با خدا معبودی دیگر نمی: و کسانیيَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

و هرکس  ندکنو زنا نمی کشندنمی حق بهخوانند و کسی را که خدا )خونش را( حرام کرده است جز 

شود و می دوچندانها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب این

 «.ماندپیوسته در آن خوار می

: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَاللَّهِ وَ لَاتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ» آین سوم:

و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را  و خود را با دست خود به هالکت میفکنید در راه خدا انفاق کنید

های زیر را بیان دیدگاه« وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»طبرسی در تفسیر (. 195)بقره/« دارددوست می

 کرده است:

گویند، منظور این است که با ترک انفاق و بخشش عباس میمفسران از جمله ابنجمعی از  -1

شوند و در راه درست، خود را در بدبختی نیندازید؛ چراکه در این صورت دشمنان بر شما چیره می

 آورند.شما را از پای درمی

و گناهان برخی بر این اعتقادند که بر اثر ناامیدی و یأس از رحمت خداوند و آمرزش ا -2

 بیشتری را مرتکب نشوید.

گویند که بدون داشتن وسایل و امکانات برای جن  و جهاد با دشمن درگیر بعضی می -3

 سازید.نشوید که خود را هالک می

روی نکنید و خود را به فقر و بدبختی نیندازید )طبرسی، گویند در انفاق زیادهبرخی می -4

ن نتیجه گرفت که خداوند انسان را از تهلکه و خود را در معرض توان چنیبنابراین می ؛(238 :1351

نابودی قراردادن منع کرده و این خود را به خۀر انداختن همان خودکشی است و در اسالم از آن نهی 

 شده است.
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ایین (. 44)نجم/« گرداندمیراند و زنده می: و هم اوست که میوَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْیَا»آین چهارم: 

آیه در حقیقت بیان جامع و توضی  جالبى است براى مسئله انتهاى همه امور به ربوبیت و تدبیر 

 گوید: مرگ و حیات شما به دست او است.پروردگار، زیرا مى

: همان که الْعَزِيزُ الْغَفُورُالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ » آین پنجم:

« و اوست ارجمند آمرزنده مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید

 (.2)ملم/

 

 خودکشی در سنت -7

السالم، منظور از قول و فعل، گفتار و سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه

ای که و رفتار تأییدکننده از طر  معصوم است نسبت به فعل یا عقیده کردار و مراد از تقریر، سکوت

(. در ادامه 161 ص ،1370در حضور ایشان انجام یا طرح شده و آن را رد نکرده باشند )محمدی،

 دهیم.مسئلن خودکشی را از دیدگاه سنت مورد بررسی قرار می

يَمُوتُ بِكُلِّ ميتَةٍ إالّ أَنَّهُ  يُبْتَلي بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَإنَّ المُؤْمِنَ »فرماید: ع( میباقر )امام  -حدیث اول 

« کندمیرد ولی خودکشی نمیشود و به هر نوع مرگی میبه هر بالیی مبتال می مؤمنهمانا : اليَقْتُلُ نَفْسَهُ

 (.14 :1412)حرعاملی، 

الّذي يَطْعَنُها في  يَخْنُقُها فِي النّارِ، وَالذي يَخْنُقُ نَفْسَهُ »فرماید: ص( میاسالم )پیامبر  -حدیث دوم 

کند خویشتن را در آتش خفه کرده است و کسی که به خودش نیزه کسی که خود را خفه می :النار

 (.1405هندی، )متقی« زند در آتش باشد

: نَّمَ خالِدا فيهامَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّدا فَهُوَ في نارِ جَهَ»امام صادق )ع( فرموده است:  -حدیث سوم 

 (.13 :1412حرعاملی، «)کسی که عمداً خودکشی کند، برای همیشه در آتش جهنم خواهد بود

: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ مِنَ الدُّنيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامةِ: »اند فرموده ص(اکرم )پیامبر  -حدیث چهارم

 دارمی،«)همان چیز عذاب خواهد شد لهیوس بهر محشر چیزی از دنیا خودکشی کند د لهیوس بههر کسی 

 (.192 تا:یب

كان فيمن قبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جرحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِكّينا »اند: ص( فرمودهاکرم )پیامبر  -حدیث پنجم

در : قد حَرَّمتُ عَلَيه الجَنَّةَ... !رَقَأَ الدَّمُ حَتّي ماتَ، فَقال اللّه ُ: بادَرَني عَبدي بِنَفْسِهِ؟ فَخَزَّ بِها يَدَهُ فَما
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تابی، چاقویی برداشت و با آن های پیش از شما، مردی جراحتی برداشت و از شدت درد و بیزمان

ام، در گرفتن جان خود بر من دستش را قۀع کرد و از شدت خونریزی مرد پس خداوند فرمود بنده

 (.257 )همان:« دستی کرد بهشت را بر او حرام کردمپیش

کند که گفت: نزد امام صادق )ع( بودم که سالم روایت میبنعیاشی از اسباط -روایت ششم

ایشان « لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»فرماید تعالی که میمردی وارد شد و عرضه داشت، از معنای کالم خدای

مشرکین حمله ببرد و به  یی بر انبوهتنها بهفرمودند: منظورش این است که اگر یم فرد مسلمان 

 (.508 :1363ها درآید و کشته شود، خودکشی کرده است )طباطبایی،سرزمین آن

ی نفر دهی و نفر نههای ها به صورت گروهگوید: ما در جن سعیدخدری میابی -روایت هفتم 

بیل آب کارهایی از ق دوستانشانکردیم بعضی برای شدیم و کارها را میان خود تقسیم میتقسیم می

رفتند. در یکی از سفرها دادند و برخی نزد پیامبر )ص( میها و تهیه غذا را انجام میدادن به مرکب

داد و هم غذا ها را آب میکرد، هم مرکبداد، هم خیاطی میمردی بود که کار سه نفر را انجام می

ردی از اهل آتش است، پس از کرد درباره او نزد پیامبر سخن گفته شد، پیامبر فرمودند: او متهیه می

آن ما با دشمن روبرو شدیم و به جن  پرداختیم آن مرد رفت و تیری را برداشت و خودش را با آن 

 (.216 :1407دهم من فرستاده خدا و بنده او هستم )نوری، کشت. پیامبر فرمود: شهادت می

ر  به میان آمد و گفته خدا )ص( از یکی از یارانش به اسم قزمان حنزد رسول  -روایت هشتم 

های او یاد شد پیامبر فرمودند: او از اهل آتش خواهد کند و از خوبیشد که او به برادرانش کمم می

، شخصی نزد پیامبر آمد و گفت قزمان به شهادت رسید پیامبر فرمود خدا هر کاری ازآن پسبود 

کشی کرد، پیامبر فرمود که دهد سپس دیگری نزد آن حضرت آمد و گفت او خودبخواهد انجام می

 من فرستاده خدایم )همان(.

خودکشی برای رهایی از فشار و رنج شدید ناشی از تشنگی و » نویسد:صاحب جواهر می

 (.51 :1ج  تا،یب نجفی،«)گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد جایز نیست

این نظریه که خودکشی در فرض فوق نوعی از اضۀرار است صحی  نیست زیرا عمل ارتکابی 

« الناسُ مُسلَّطونَ علي اَموالِهم و اَنفُسِهم» یفقهمتناسب با خۀر موجود نیست. افرادی با استناد به قاعده 

 توان یمهی ی مختلف معتبر فقها کتاباما آنچه که با مۀالعه  اند شدهحرمت خودکشی دچار شم  در

باشد. همچنین برخی از فقها حرمت  صحی  می« انفسهم»دست یافت این است که این قاعده بدون 

که فقها و علما بر آن اتفاق دارند از جمله این افراد فقیه بزرگ عالمه  اندخودکشی را اجماعی دانسته
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شود دربارۀ ان مینجفی است که در کتاب جواهر کالم در مسئلن خوردن سمومی که باعث مرگ انس

السموماتُ القاتلةُ قليلُها و كثيرُها بال خَالف و ال اشكالَ بل » ها نوشته است:ممنوعیت استفاده از آن

هایی که مرگ انسان را در پی کم یا زیاد، سم خوردن« االجماعُ بقسيمِه عليه لِلنَهي عن قتلِ النَفسِ

-گونه سمی در آن نیست، زیرا عدم استفاده از ایندارد، حرام است و اجماع فقها بر آن است و تردید

 (.370 :تا یب نهی از خودکشی است )نجفی، به خاطرها 

سنت، از عنوان انتحار برای این مبحث استفاده شده است اما در برخی از منابع فقهی اهل هرچند

فقهای شیعه،  برخال های مربوط به خودکشی اغلب در ادامن بحث قتل نفس مۀرح شده است. بحث

تسنن به اقسام اند، در کتب فقهی اهلتسنن با تفصیل بیشتری به بررسی خودکشی پرداختهفقهای اهل

سنت خودکشی عملی حرام است و پس از شرک به خودکشی نیز اشاره شده است. از نظر فقهای اهل

عه آیات مربوط به خودکشی ها نیز مانند فقهای شیشود آنترین گناهان محسوب میخداوند از بزرگ

 کنند، از جمله: بر این به چند روایت نیز استناد میدهند عالوهرا مالک قرار می

خودکشی کند، داخل در آتش جهنم است و  لهیوس نیبدکسی که خود را از کوه بیندازد و »

(. 104 :1ج تا، یب نووی،ابن«)اندازد و در آن تا ابد جاودان استطوری، همیشه در آن میخود را به

ها به حدی است که جسد ها مانند حنبلیهمچنین ممنوعیت و حرمت خودکشی در بین برخی از گروه

-یب دانند )قدامه،خوانند و او را کافر میدهند و بر آن نماز نمیفردی که خودکشی کرده را غسل نمی

رَجُالً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشاقِصٍ، فَقالَ  إنَّ» کنند:به این حدیث استناد می باره نیدراها (. آن418 :2ج تا، 

رسول خدا با نیزه خودش را کشت و  یمرد« أَنَا فَال أُصَلِّي عَلَيْهِ اَمّا سلم:صلي اهلل عليه و  اللّهرَسُول

 (.66 :4ج  1348شعیب نسائی، )خوانم ص( فرمود: من بر او نماز نمی)

 

 واکاوی علل خودکشی با رویکرد حل آن -8

شناختی، زیستی و غیره زیادی برای بروز خودکشی در سۀوح مختلف اجتماعی، رواندالیل 

 امید به کاهش این معضل برآمد. توان یم ها بحراننظران ذکر شده که با حل این توسط صاحب

 عوامل اجتماعی و اقتصادی -6-1

 های خودکشی؛ی با نمایش صحنهجمع ارتباطهای وسایل بدآموزی -
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های دینی در فرهنگی و محرومیت از تربیت صحی  اخالقی و فرهنگی و عدم تقویت بنیانفقر  -

 افراد؛

 یأس و ناامیدی نسبت به آینده و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور؛ -

 افزایش دامنن انحرافات اجتماعی و فقدان امنیت اجتماعی؛ -

 طبقاتی؛های اجتماعی و شکا  عدالتیافزایش تظلمات، بی -

 عدم احقاق حقوق فردی، خانوادگی؛ -

 فقر مادی و مشکالت عدیده اقتصادی، نظیر تورم، بیکاری و ورشکستگی؛ -

 (.87 :1386های ناشی از آن )شایگان، شهرنشینی و اضۀراب -

 عوامل روانی -6-2

ی )حالتی که عالمت دوقۀبهای خلقیات مؤثر مانند آشفتگی افسردگی و دیگر آشفتگی -

افراطی یا شیدایی است و  نانهیب خوشهای هایی با حالتهای افسردگی و دورهمشخص آن دوره

 ها ممکن است چند روز یا حتی چند ماه طول بکشد(.از این حالت هرکدام

 اسکیزوفرنی -

 برنامههای بیاقدام -

 های شخصیتی و رفتاریاضۀراب و آشفتگی -

 یناچار واحساس ناتوانی  -

 خودکشی خانوادگی و حالت ژنتیکیتاریخچن -

 (.244 :1386، فرافتخاری، کرمانچی و رفیعیالعالج )های صعببیماری -

کنند دچار نوعی بیماری روانی  درصد افرادی که خودکشی می 90 گرفته انجامطبق تحقیقات 

کنند صحبت میهستند بیشتر این افراد معموالً در مورد افکار خودکشی با اطرافیان یا درمانگران خود 

درصد قربانیان خودکشی در زمان  60-70 چونتر است افسردگی از همه مهم ذکرشدهدر بین عوامل 

ی دوقۀباقدام مبتال به افسردگی هستند و خۀر مرگ ناشی از خودکشی در طول زندگی برای بیماران 

های عوامل مذکور علت بر عالوهدرصد است.  5-10درصد و برای بیماران اسکیزوفرنیا  20-15

 ها را چنین برشمرد:توان آنتواند در خودکشی تأثیرگذار باشد که میدیگری نیز می
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 50اند بسیار باالست های قبلی داشتهسابقه اقدام به خودکشی، خودکشی در افرادی که اقدام

د؛ الکلیسم و اعتیاد؛ اناقدام به خودکشی داشته بار می حداقلاند درصد کسانی که خودکشی کرده

انزوای اجتماعی؛ ضعف ایمان و اعتقادات دینی؛ گسیختگی در روابط صمیمانه شخصی؛ عدم صبر در 

برابر مشکالت؛ عوامل طبیعی مانند جنون و ترس از کیفر؛ آرزوهای برآورده نشده در زندگی؛ 

و رفتارهای  سنف اعتمادبهمشکالت زندگی صنعتی؛ مهاجرت و احساس غربت و تنهایی؛ فقدان 

 پرخاشگرانه.

 

 راهکارهای پیشگیرانه با استناد به آیات قرآن  -9

نظران همانگونه که گفته شد علل و عوامل زیادی برای خودکشی بیان شده است و صاحب

اند، مختلف نیز راهکارهای متفاوتی را با توجه به رشتن علمی خود برای پیشگیری از آن بیان کرده

کنیم راهکارها را با توجه به رشتن مرتبط خود و از قرآن و با استناد به آیات بیان میبنابراین ما نیز این 

 :برشمردتوان رو راهکارهای زیر را برای کاهش یا پیشگیری از خودکشی میاز این

 تقویت ایمان و انس با قرآن  -9-1

قرآن یکی از راهکارهایی که برای گذر از مشکالت وجود دارد تقویت ایمان و انس گرفتن با 

شود که شخص امیدوار به آینده باقی مانده و به آرامش روانی و روحی برسد است که باعث می میکر

رَبُّكُمُ ادْعُونِي  وَقَالَ» در قران آمده: که چنانهای زندگی با دعا و راز و نیاز به خدا پناه برد چالش و در

که خداوند این به خاطر( 60)غافر/« پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم: أَسْتَجِبْ لَكُم

و ما به او از رگ گردن : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»از رگ گردن به انسان نزدیکتر است 

ایمان به خدا در مرتبه پایینی  و در( و کسی که در اعتقادات مذهبی ضعیف است 16)ق/« تریم نزدیم

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ »آمده گونه که در قرآن کریم و سختی خواهد داشت همان پرفشارباشد زندگی 

که سبب تحقق )از هدایت من  و هر کس: يذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ

خواهد بود و روز قیامت  (و سختى)روى بگرداند، براى او زندگى تن   (سعادت دنیا و آخرت است

 (.124)طه/« کنیم او را نابینا محشور مى

شود و همچنین های زندگی شیرین میدر نتیجه با ایمان، زندگی برای ما راحت و آسان و تلخی

کنند و با یاد او و سکینه هستند مشکالت خود را با توکل به خدا حل میافراد مؤمن دارای آرامش 
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کسانى که ایمان  :الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»گیرند آرام می

ها فقط به یاد خدا آرام  ید! دلگیرد، آگاه باش هایشان به یاد خدا آرام مى آوردند و دل

رسد و انسان به آرامش روحی و فکری می میقرآن کر( و با توسل و تمسم به 28رعد/)«گیرد مى

و قرآن را » دیفرمامی باره نیدراکند امام علی )ع( شخص بر اضۀراب و افسردگی خویش غلبه می

دلهاست از نور آن شفا و بهبودی و آن را نیم بفهمید که بهار  بیاموزید که بهترین گفتار است

( در نتیجه مؤمنین با توسل به خدا و قرآن 211 :1379)دشتی، « های بیمار استخواهید که شفای سینه

بندند و خیزند و به زندگی دنیوی و زر و زیور آن دل نمیها برمیکریم به مبارزه با مشکالت و سختی

با یقین : )لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»شوند با از دست دادن مقام دنیوی ناامید نمی

بر آنچه از  (که هر آسیبى و هر عۀا و منعى فقط به اراده خداست و شما را در آن اختیارى نیستبه این

و ( 23)حدید/« دست شما رفت، تأسف نخورید و بر آنچه به شما عۀا کرده است شادمان نشوید

و از دانش جز اندکى به : وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»داند خداوند مصلحت بندگان خود را بهتر می

ی نیست علم الهای از دریای ( پس علم اندک ما که حتی به اندازه قۀره85)اسراء/« اند شما نداده

إِنَّ »است برای افراد باایمان اجری بزرگ  وعدۀ پروردگار بنا بهتواند حقایق را دریابد و چگونه می

ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحً

ها و  ایمان آوردند و یهودى (به ظاهر)لماً کسانى که مس: عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسته  (از روى حقیقت)هر کدامشان  ها یها و صائب نصرانى

انجام دهند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شایسته است، نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین 

 (.62)بقره/« شوند

 صبر و امیدواری  -9-2

 بسا چهیکی دیگر از دالیل اصلی خودکشی نداشتن صبر و امیدواری در مواجه با مشکالت است 

ها گردد و نباید ناامید العالج مانند انواع سرطانهای صعبها و بیماریانسان در این دنیا دچار مصیبت

ها برای انسان نعمت است در قرآن شود و با علم اندک خود به قضاوت بپردازد چون بسیاری از این

أَنْتُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ»آمده کریم 

ست دارید و آن بسا چیزى را دو و بسا چیزى را خوش ندارید و آن براى شما خیر است و :لَا تَعْلَمُونَ

 (.216)بقره/« دانید داند و شما نمى مى (مصلحت شما را در همه امور)براى شما زیان دارد؛ وخدا 
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و ما شما را : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً»کند خواهد ما را آزمایش ها میخداوند با این مصیبت

( تهیدستى و ثروت، سالمت و بیمارى، امنیت و بالستکه )به خیر و شر  (که سزاوار استچنان)

دست زدن به اعمال زشتی  تیو درنها( پس بهتر است به جای ناامید شدن 35)انبیاء/« کنیم آزمایش مى

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ »نشد نظیر خودکشی صبر کرد و از رحمت خدا مأیوس 

و از رحمت خدا مأیوس نباشید؛ زیرا جز مردم کافر از رحمت خدا مأیوس : هِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَاللَّ

ها است نظیر مرگ نزدیکان و فقر ها و سختی(. گاهی صبر در برابر مصیبت87یوسف/«)شوند نمى

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونَقْصٍ مِنَ» یمال

تردید شما را به چیزى اندک از ترس و  و بى :إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آزمایش  (غ زندگى از زن و فرزندنباتى یا ثمرات با)گرسنگى و کاهش بخشى از اموال و محصوالت 

ما  گویند: کنیم و صبرکنندگان را بشارت ده همان کسانى که چون مصیبتى سخت به آنان رسد مى مى

إِلَّا »است گاهی در برابر گناهان  ؛ و(155-156)بقره/« گردیم سوى او بازمىمملوک خداییم و یقیناً به

 (ها ها و آسیب در خوشى)مگر کسانى که : کَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌلئأُو الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

« شکیبایى ورزیدند و کارهاى شایسته انجام دادند، اینانند که براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است

برای آورد و ( بنابراین انسان با شکیبایی و صبر سعادت اخروی را برای خود به دست می11)هود/

ی برسد. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که پاداش صابران قرب الهکه به انسان چه چیزی بهتر از این

در برابر )سالم بر شما به پاس استقامتى که : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»است در آن آمده 

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا »و ( 24/رعد« )م این سرا نیکوستقۀعاً فرجا (عبادت، معصیت و مصیبت داشتید

شکیبایى ورزیدند، بهشتى  (و آنان که )در برابر تکالیف دینى و حوادث روزگار: جَنَّةً وَحَرِيرًا

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا»( و 12)انسان/« دهد و لباسى ابریشمین پاداش مى (عنبرسرشت)

شکیبایى کنید و دیگران را هم به  (در برابر حوادث)اى اهل ایمان!  :وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

پیوند و ارتباط برقرار کنید  (چه در حال آسایش چه در بال و گرفتارى)شکیبایى وادارید و با یکدیگر 

رو شکیبایی در (. از این200عمران/)آل« پیروز شوید (بر موانع راه سعادت) و از خدا پروا نمایید تا

 برابر مشکالت از اعمالی است که بارها در قرآن بر آن تأکید شده و پاداش آن نیز سعادت ابدی است.
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 توکل -9-3

ی در مواجه با مشکالت قدرت الهکران که انسان با تکیه بر دریای بیتوکل بر خدا یعنی این

از کلماتی است که بارها در قران آمده و خداوند انسان متوکلی را که به خدا  بردباری کند. توکل

و چون تصمیم گرفتى : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»دارد توکل کند دوست می

(. همچنین خداوند در راه 159ان/عمر)آل« کنندگان را دوست داردبر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ »است های زندگی برای مؤمن کافی و خم و سختی چیپرپ

به هر )اش را  و کسى که بر خدا توکل کند، خدا برایش بس است، یقیناً خدا فرمان و خواسته: أَمْرِهِ

 ستین( و او بهترین وکیل است و در این زمینه کسی باالتر از او 3)طالق/« رساند مى (کس که بخواهد

-)آل« و گفتند: خدا ما را بس است و او نیکو کارگزارى است: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»

 (.173عمران/

واجه با مشکالت م و درشود پس کسی که به خدا توکل کند همیشه آرام است و مضۀرب نمی

-می باره نیدرابیند. علی )ع( کند چون قدرت الیتناهی الهی را در کنار خود میاحساس ضعف نمی

توکل کند، امور  بر خداکسی که  لهُ الصعابُ و تَسَهَّلَتْ عليهِ االسبابُ: توكل علي اللَّهِ ذلتْ مَنْ» دیفرما

ج  ،1386شهری، )ری« شودسهل و آسان میگردد و اسباب امور برای او سخت و دشوار رام او می

قَهُ مِن حيثُ ال مَنْ توكل علي اللَّهِ كفاهُ مونتَهُ و رزْ» ندیفرمای اسالم میگرام امبریپ(. همچنین 457 :13

فکر  که ییآنجا ازکند خداوند رزق و روزی او را کفایت می : کسی که به خدا توکل کنديَحْتَسبْ

بله، افراد با ایمان باید بر خدا توکل کنند زیرا مبدأ و مقصد امور در ید قدرت (. 460 )همان:« کندنمی

 اوست بنابراین انسان با توکل به خدا در مواجه با هر رنج و سختی پیروز است.

 خودشناسی -9-4

هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده ناشی از آن بوده است که فردی که خود را اکثر خودکشی

که از این تحیر و سردرگمی رهایی یابند اند و برای آننوعی سرگردانی احساس بوده از بین برده دچار

ع( چگونه کسی که خود را نشناخته سردرگم آن ) یعلاند. به فرموده خویشتن را اسیر مرگ کرده

شدۀ در شگفتم از کسی که به دنبال گم» فرمایند:جا که میهای دیگر را بشناسد. آناست تا پدیده

 (.22 :1389)آمدی، « که خود را گم کرده و در جستجوی آن نیستگردد با اینمیخود 
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که به مقدار خویش آگاه نیست زمانی انسان خود را گم کرد و در جستجو خود برنیامد برای آن

توان با اختالل خودکشی افکند. پس یکی از راهکارهایی که با آن میخویشتن را به کام مرگ می

-ی یکی از باارزشاسالم معار مقابله کرد، خودشناسی است که خود مقدمن خداشناسی است و در 

برترین خرد و دانایی آن است که انسان نفس » فرمایند:ع( نیز می) یعلکه هاست چنانترین معرفت

شناخت گمراه خویش را بشناسد که هرکس نفس خود را شناخت دانا شد و هرکس آن را ن

آدمی خود را به دلیل نشناختن قدر و  که آنی باالتر از گمراه(. کدام 513: 1389آمدی، «)گردید

منزلت خویش ببازد و دست به خودکشی بزند. از نظر نگارندگان هیچ عاملی بسان نادانی از خویشتن 

 توان در مسئلن خودکشی مؤثر افتد.نمی

 گراییآخرت  -9-5

ی و به تبع آن آدمی بیهوده هست جهانقرار داد این است که  موردتوجهمسئلن دیگری که بایستی 

حساب و کتاب باشد. وجود آفریده نشده است که کارهای مخلوقات خدا و بیشتر از همه انسان بی

اساس نهیلیسم شده و اکثر پیروان آن خود را نابود گیری مکتب بیچنین فکری است که باعث شکل

اند. مؤمن کسی است که با بیان این آیه برای خویش هدفی گزیند و خویشتن را سرگردان کرده

 فرماید:ای که مینپندارد. آیه

الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ»

و به  : همانان که خدا را )در همن احوال( ایستاده و نشستهبَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ هذا خَلَقْتَ

ها را بیهوده پروردگارا، این (:اندیشند )کهها و زمین میو در آفرینش آسمان کنندپهلو آرمیده یاد می

همچنین  و ؛(191عمران/)آل« وزخ در امان بدارای؛ منزهی تو! پس ما را از عذابِ آتش دنیافریده

که ایم و این: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ»

 (.115)مؤمنون/« شویدشما به سوی ما بازگردانیده نمی

بخشد که به خداست، همین ایمان به زندگی او معنا و هد  می انسان موحدی که دارای ایمان

شود های واهی فدا کند. این گفته زمانی محقق میگردد دنیا و آخرت خویش را به اندیشهحاضر نمی

تن سازد. اکسیرهایی که او را از گرفتارهایی مادی و که آدمی با اکسیرهایی چند وجود خود را روئین

گردند که دیگر فکر خودکشی به ذهنش خۀور شفابخش روح و جسم میدهد و واهی نجات می

کند. از جملن این اکسیرها عبارتند از: خودشناسی، ایمان به خدا، صبر و امیدواری، توکل و توجه نمی
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تواند در مقابل هر درد و رنجی استقامت کند و از پدیدۀ به آخرت و دنیای عقبی. پس تنها فردی می

 تن این اکسیرها باشد.ماند که روئین شوم خودکشی مصون

 

 ها شنهادیپنتایج و   -10

که علل و عوامل مختلفی  گوینداقدام آگاهانه برای پایان دادن به عمر خویش را خودکشی می

رو مشکالت در سۀوح مختلف فردی، اجتماعی، روانشناختی و زیستی در آن تأثیرگذار است، از این

توانند ناامیدی، احساس پوچی، ضعف اعتقادات مذهبی و ... به نوعی میروحی و روانی، افسردگی، 

السالم از جمله باعث خودکشی شوند. در اسالم خودکشی از نظر آیات و روایات معصومین علیهم

اند که عذاب اخروی را در بردارد و ها خودکشی را عملی دانستهشود آنگناهان کبیره محسوب می

و خودکشی  خداوند استدر جهنم مخلد گردد چون مالم حقیقی انسان  شود که قربانیباعث می

اند: قتل یم انسان برابر با قتل تمام نوعی سرپیچی از حکم اوست. خداوند تعالی دربارۀ قتل فرموده

بنابراین ؛ ص( بر جنازه کسی که خودکشی کرده بود نماز نخوانداکرم )بشریت است و همچنین پیامبر 

های انسانی واالتر از این ها در دست خداست و ارزشآنی مرگ و زندگی انسانآیات قر بر اساس

که که انسان خلق شده تا به سعادت ابدی برسد نه ایناست که دست به نابودی خود بزند به خاطر این

رو قرآن کریم راهکارهای مختلفی را برای رهایی از خود را در آتش جهنم جاودانه سازد از این

آرامش با تقویت ایمان به  تواند یمکه او گی و در نتیجه خودکشی برشمرده از جمله اینزند مصائب

هد  خلق نشده و او خلیفه الهی بر روی زمین است و ی و روانی برسد و بداند که انسان بیروح

کشد اما سرنوشت پذیرد و سرای ابدی انتظار او را میدریابد که این جهان مادی سرانجام پایان می

وب بودن یا بد بودن او در آخرت بستگی به اعمال او در این جهان دارد و همچنین با صبر و خ

تنها از  ذکرشدهامیدواری در برابر مشکالت به خدا توکل کند تا موفق شود البته فهم و درک موارد 

 پذیر است:طرق زیر امکان

آموز و دانشجو آشنا کردن دانشها مانند ها و دانشگاهی مدرسهبرنامه درسقرار دادن دروسی در 

-جای پرداختن صر  به مباحث اعتقادی؛ ایجاد برنامهبا کیفرهای اخروی برخی از اعمال در قرآن به

های کوچم برای آشنایی هایی برای آموزش عمومی در مورد خودکشی؛ تهیه بروشورها و کتابچه

 عمومی درباره خودکشی؛ ایجاد روحین مذهبی در افراد و ... .
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چیا  دوم، تهیران:    خودکشیی. (. 1389آذر، ماهیار؛ نیوحی، سییما و شیفیعی کنیدجانی، علیرضیا )     

 انتشارات ارجمند.

 . تهران: انتشارات بنیاد.روانشناسی رشد نوجوانی و جوانی(. 1372احدی، حسن و جمهری، فرهاد )

 قاهره: انتشارات المصریه. صحی  مسلم.تا(. نووی )بیابن

نامیه  . پاییان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشیی در شهرسیتان نقیده   (. 1376اختری، عبداهلل )

 ی عالمه طباطبایی.اجتماع علومدانشکده  ارشد یکارشناس

 تهران: نشر فردوس.بحران خودکشی. (. 1371نسب، علی )اسالمی

آمییز  مسائل اخالقی و حقوقی در قتیل تیرحم  (. 1386منش، شهریار )تبار، محمدرضا و الهیاسالمی
 تهران: انتشارات مجد. )اتانازیا(.

زارش جهیانی خشیونت و   گی (. 1386فیر، شیهرام )  و رفیعیی  افتخیاری، مامیم؛ کرمیانچی، جمشیید    
 تهران: انتشارات تندیس. سالمت.

جیا(  ، چا  اول، )بی1 لدج. بر ضد اشخاص جرائمحقوق کیفری اختصاصی (. 1381پاد، ابراهیم )

 رهام.

مجموعیه   ،در خودکشی در اسیتان آذربایجیان غربیی    مؤثر(. بررسی عوامل 1386) اهلل نعمتتقوی، 
 شناسی ایران، تهران انجمن جامعهنشر ی اجتماعی ایران، ها بیآسمقاالت 

 العربی.بیروت: داراحیاء التراثالشیعه. وسائل ق(. 1412حرعاملی، محمد )

 شناسان.تهران: جامعه اپیدمیولوژی توصیف خودکشی.(. 1389پور، فرنوش و پیری، ولی )حقانی

 نبویه.الدمشق: نشر دارالحیاء السنهسنن دارمی.  تا(.)بی بهرام بن عبداهللدارمی، 

 چا  ششم، تهران: مشرقین. نهج البالغه.(. 1379دشتی، محمد )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نیمع محمدزیر نظر نامه. لغت (.1347اکبر )دهخدا، علی

 تهران: روزنامن انتخاب. علل و انگیزۀ خودکشی در تهران.(. 1381رحمتی، زینب )
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، چیا  هفیتم،   13و  9، ترجمه حمید رضا شییخی، جلید   الحکمهمیزان (. 1386ری شهری، محمد )

 قم: سازمان چا  و نشر دارالحدیث.

امییری، تهیران: نشیر دانشیگاه عالمیه      ترجمین نیادر سیاالرزاده     خودکشیی. (. 1378دورکیم، امییل ) 

 طباطبایی.

فصیلنامن شیورای فرهنگیی    . (جرمیی خیاموش علییه زنیان    )(. خودکشی زنیان  1382شایگان، فریبا )
 .1-15، 19، سال پنجم، شماره جتماعی زنانا

 تهران: سپهر. حقوق جزای اختصاصی.(. 1374ولیدی، محمد )صال 

موسیوی، قیم: بنییاد علمیی و      محمدباقر دیس. ترجمن زانیالم ریتفس(. 1363طباطبایی، محمدحسین )

 طباطبایی.فکری عالمن

محالتیی، تهیران: انتشیارات    رسیولی . ترجمین هاشیم  البییان مجمیع (. 1351طبرسی، فضل بن حسین ) 

 فراهانی.

استراتژی ها و برنامه های پیشگیری از خودکشی با تمرکز بر نوجوانیان  (. 1381فوالدی، عزت اهلل )
 . چا  اول، تهران: فجر اندیشه.و جوانان

محمید  ، سیجادی علیرضا؛  ،سعادت کاظم؛ ،قدوسی، جواد؛ عاملی؛ مانداناامیری،  ؛غالمرضاکرمی، 

بررسی اقدام به خودکشی در بیماران بسیتری شیده در بخیش اعصیاب و روان     (. 1384، سیما )نوحیو 

 305-312 ،7شماره  ، طب نظامی،بیمارستان بقین اهلل

 . بیروت: مؤسسن الرسول.کنزالعمال ق(. 1405هندی )متقی

 نو. گام( ترجمه حسن مرتضوی، چا  دوم، )بی جا مارکس و خودکشی.(. 1387مارکس، کارل )

 چا  اول، تهران: انتشارات حقوقی. فقه پزشکی.(. 1389محقق داماد، مصۀفی )

 چا  هجدهم، تهران: نشر علوم اسالمی. قواعد فقه بخش جزایی.(. 1390) محقق داماد، مصۀفی

 تهران: چا  صدرا. الهی.عدل (. 1389مۀهری، مرتضی )

 . قم: دارالکتاب االسالمیه.تفسیرنمونه (.1370مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )

 العربی.. بیروت: داراالحیاءالتراثجواهرالکالمتا(. نجفی، محمد )بی

 ، الۀبعن االولی، بیروت: دارالفکر.4 لدج سنن النسائی.(. 1348نسائی، احمد بن علی شعیب )

 البیت الحیاءالتراث.ق(. مستدرک الوسائل. قم: انتشارات مؤسسن آل 1407) نوری، حسین
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