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 تقدیر و تشکر 
 مراتب تشکر و سپاس گذاری خویش را تقدیم می کنم، به: 

کارم که از کودکی ت کنون همواره بایم زحمت کشیده و متحمل رنج ه شده اند   پدر و ماد فدا



 

 مقدمه

ای اجتماعی که با توجه به روند افزایشی آن در جامعهه، شهکآ آسهيب به مثابه پدیده زنیخود

ی اجتماعی به خود گرفته است دارای تأثيرات و پيامدهای مخرب و خانمانسهوز ههم بهرای فهرد

ای کهه فهرد بهدان تر یعنی جامعهها و هم در سطح گستردهده و هم برای خانوادهرک زنیخودکه 

 .شدباوابسته است می
همچنين الگوی رفتاری واقع شدن این گونه اقدامات مخرب و ویرانگر به مثابهه راه خلیهی  

های زنهدگی اجتمهاعی و کمبودهها و تنگناهها، بهه ویهیه بهرای از مشکلت، مصائب و دشواری

های ملی و انسانی یعنی نسآ جهوان بسهيار مخهرب و خطرنهاک اسهت. تآهعيف آسهتانه سرمایه

اعی و عههدم مقاومههت در برابههر دردههها و رناههها و فشههارهای اجتمههاعی، تحمههآ فههردی و اجتمهه

اقتصادی، سياسی، فرهنگی و حتی فيزیولهوییکی و فقهدان خلقيهت و ابتکهار فهردی بهه من هور 

مقابله و برون رفت از مشکلت و همچنين ابعاد کمی و کيفی این فاجعه، در ضهرورت بررسهی 

 .گذاردتردید و شکی باقی نمی هيچ جای زنیریزی برای کاهش خودو برنامه
ای در بسياری از کشورهای جهان، تبدیآ بهه مهمتهرین عامهآ به طور فزاینده رنیامروزه خود 

و ميهر های آینده بخواهند که نرخ مهرگ و مير شده است. در واقع اگر نسآ افزایش نرخ مرگ

 .نمایند معطوف زنیبایست بيشترین توجه را به کاهش نرخ خودرا کاهش دهند می
در بسياری از جوامع  زنیشواهد و آمار موجود مبين آن است که طی سالهای اخير، نرخ خود

 .ای همه ساله در حال افزایش استنه تنها کاهش نيافته بلکه به طور فزاینده
شهر نشينی و گشودگی به سوی دنيهای امهروزی ضهروری اسهت کهه وقتهی خهارا از اراده و 

رهبری و خهرد وفادارانهه بهه توسهعه ی انسهانی و پایهداری و همگهانی  منافع عمومی و به دور از

شکآ می گيرد ،تناقض آفرین می شود و غم باری اجتماعی و فردی را بهه جهای مهی نشهاند بهر 

 زدن بهرهم اینکهه دليهآ بهه مها اسهتانهای و شهرها مثآ کوچکتر شهرهای و جامعه این اساس در

در جامعه خيلی مهم است و اذهان عمومی را به خود جلب می کنهد بایهد ایهن  معيارها و ارزشها

در ههر جامعهه ای بهر بنيادههای  زنیافهزایش آمهار خهود همچنينپدیده بررسی و واکهاوی شهود
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اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگهی آن جامعهه تهاثير مهی گهذارد و در کارکردههای آن 

 زنیررسی را دو چندان می سازد جوان بودن اکثر خهودجامعه خلآ وارد می کند آنچه اهميت ب

را جوانهان شهامآ  زنیکننده ها است که بيشتر بررسی ها نشان داده است که بيشترین آمار خهود

می شوند بر همين اساس برنامه ریزی برای کاهش و به حداقآ رساندن این آمار برای کشور مها 

ه بحث را دو چندان می سازد کهه نيهاز اسهت که ساختاری جوان دارد بسيار مهم است و توجه ب

به این مولفه کليدی اهتمام و توجه لزم را معمول داشته تا بتوانيم با مشارکت و همکهاری سهایر 

 .نهادها و سازمانهای متولی نرم این آسيب اجتماعی را در شهر و استانمان به حداقآ برساند

 
 
 
 
 
 
 



 

 اولفصل 
 مبانی نظری پژوهش

 مبحث اول :تعاریف و مفاهیم
در این فصآ در مورد کليات تحقيق یعنی تعریف خودکشی وانواع آن شاخص های مهم 

رفتاری قبآ از خودکشی و شيوه های آن و همانين عوامآ خودکشی در ایران مورد بررسی 

 شد .قرار گرفته است ذیلً به تشریح هر یک از مطالب فوق پرداخته خواهد 

 تعریف خودکشی  و انواع آن  -گفتار اول
یکی از مهمترین مطالب در علم حقوق تعریف خودکشی و مطالعه انواع آن می باشد که در 

 گفتار ذیآ به خودکشی پرداخته شده است.

 تعریف خودکشی -بند اول
 نيز ایطلح در و بکشد ای وسيله به را خود کسی اینکه از است عبارت لغت در9 خودکشی 

 تعریف یک در خودکشی9باشد انسان خود مرگ موجب که امری به اقدام از است عبارت

 به دقيق تعریف در و.است کشتن را خود ای وسيله یا و خود از گرفتن جان قصد معنای به ساده

 و مادی زیان و ضرر کردن وارد با معمول طور به که خود ضد به فرد عصيان و پرخاش معنای

 تعبيری به است همراه( جامعه افراد همه تا گرفته نزدیکان و خویشان از) دیگران به معنوی

                                                           
1Suicide. 

 22(صبخش قصاص  )زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلمی2 
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 به رسيدن برای که کند می احساس است محرم روانی بهداشت از بهداشت از که دیگر فردی

 زیستن برای نمی تواند که کند می احساس نيز و است ناتوان و ضعيف خوشبختی و سعادت

 این از و داند می هدف بی و پوچ را زندگی او بيابد قبولی مورد و معقول معنای و هدف خود

 و غم از زندانی در را خود که برد می رنج قد ری به خوشبختی به نرسيدن و هدف نداشتن

 به بردارد ميان از را خود و دهد پایان خود زندگی به تا کوشد می او بيند، می محصور اندوه

 از خودکشی.گویيم می خودکشی پدیده این به یا بد رهایی رنج احساس این از که اميد این

 روانی بيماران و معتادان ميان در متوسط طور به که است اجتماعی و فردی مهم های آسيب

 است نرسيده  خود اميال و اهداف به زندگی در که است باور این بر خودکش فرد. است بيشتر

 در خودکشی 3.شود می قلمداد بهترازآن ومرگ است داده دست از را خود مفهوم زندگی و

 کوشش ، کردن زیاد کار ، انتحار ، کشتن ای وسيله به را خود  معنای به دهخدا ی نامه لغت

 اجتماعی ای پدیده را آن  خودکشی  نام به خود معروف دراثر دورکيم اميآ4.است آمده  بسيار

 نتياه که مرگی ازهرنوع است عبارت خودکشی کند می تعریف چنين و آورده شمار به

 بار به ای نتياه چنان بایست می که است قربانی خود مثبت یا منفی کردار غيرمستقيم یا مستقيم

 روی از معمولً اقدامی:  گوید می که کرد اشاره دشه تعریف به توان می چنين هم  1. آورد

 آشيآ 6باشد وسيله یا هدف مرگ که ترتيب آن به خود کردن نيست به سر برای آگاهی

 ساختن معدوم برای شخص ی وسيله به که عملی  از داند می عبارت را خودکشی نيز دلماس

 لحاظ از و اوست قدرت حيطه در زندگی و  مرگ اختيار که حالی در ، دهد می اناام خود

 فرد نزد را مرگ به ميآ ، روانشناس جر مين 6. باشد نمی عمآ این اناام به موظف اخلقی

 ،که واخلق اجتماعی های جامعه محدودیت تنشهای دراثر که داند می آرامشی خودکش

                                                           
 222-223ص.  درمان ، پیشگیری ، یابی ریشه: اجتماعی وعوارض ها آسیب. علی قائمی،3 

 2341،سال  848، ص معین( ،)زیرنظرمحمد نامه لغت. اکبر، دهخدا،علی4 

 2318، سال  6ص خودکشی، ، امیل دورکیم،5 

 2381، سال 212ص ایران، اجتماعی شناسی آسیب در هایی ، بررسی فریبز دانا، ریئس6 

 13-14ص.خودکشی بحران.2312. ،بجنوردی نسب اسلمی1 
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 می پدید داخلی فشار  نهایت ودر شود فرد جنسی و  پرخاشگری انریی ازرهاشدن مانع توانسته

 8.است کرده پيدا دست آن به  آورد

 با انسان  که نویسد می کرایانه گریز خودکشی مورد در خود خودکشی کتاب در باچلر یان

 به کند فرار زندگی تحمآ قابآ غير شرایط با شدن روبرو از کند می سعی کردن خودکشی

 در پس 1. داند می زندگی ودشوار نامساعد شرایط از خروا را خودکشی وی دیگر عبارت

 برای فرد که ارادی کاملً و آگاهانه است عملی خودکشی که گرفت نتياه توان می ماموع

 که است عمآ همين بر دال خودکشی معنی به.    دهد می اناام خویش زندگی به دادن پایان

 که فردی عمآ مثآ مثبت کردار آرون ریمون  اعتقاد به ؛ برد کار به را آن بار اولين دفونتن

 فردی عمآ کردارمنفی و کند می خالی اش درشقيقه ای گلوله زندگی به دادن خاتمه برای

 نتياه از کند می خودکشی به اقدام که فردی.  کند نمی ترک را سوختن درحال خانه که است

 برخی. است خودکشی پدیده تبيين و تشریح در مسئله ترین مهم این و دارد آگاهی خود عمآ

 ؛ کنند نمی محسوب خودکشی را(   دگرخواهانه)  فداکاری من ور به  خودکشی ارسطو مانند

 من ور به که  داند می خودش توسط فرد ساختن معدوم برای عملی را خودکشی ارسطو

 که اسکيرول اما  . زند نمی دست انتحار به شدن قربانی برای فرد ،یعنی باشد نمی فداکاری

 ، دارد شده یاد ن ریات عکس ن ری کرده اشاره وی ن ر به خودکشی کتاب در دورکيم

 استناد با او . شود می دیده دیوانگی  خصویيات تمام خودکشی در  که است معتقد اسکيرول

 قرار قانونی پيگرد تحت نباید و است ارادی غير عملی خودکشی که گيرد می نتياه ن ر این به

 از بسياری اگرچه که است معتقد خود دکترای ی رساله در ليزاردی دانامردیث.  بگيرد

 بيمار ،ذهن کنند می خودکشی به اقدام که افرادی اکثر که است این دهندی نشان تحقيقات

 در آنها که بود معتقد دادو تعميم روانی بيماران ی همه به توان نمی را ن ریات این اما دارند

 امریکا روانی بهداشت ملی انستيتو. کنند می اقدام خودکشی به بار یک حتماً خود بيماری طول

                                                           
 2381، سال  218ص. ایران اجتماعی شناسی آسیب در هایی ، بررسی فریبز دانا، ریئس8 

 2318،سال218،ص. گرا خودکشی ذهن: خودکشی ادوین، روانشناسی اشنایدمن،9 
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 که باشد می خودش توسط شخصی زندگی به دادن خاتمه برای  آگاهانه تلشی را خودکشی

  91. بماند فرد در احساسی شکآ به فقط تلشی اقدام به تلش این است ممکن

 انواع خودکشی-بند دوم
 .نمود تفسير را آن توان می مختلف جهات از و دارد اقسامی و انواع خودکشی

 عمل در موفقیت جهت از -الف
 که شد موفق کننده اقدام شخص که شود می گفته ای خودکشی به موفق یا کامآ خودکشی

 سالم جان عمآ این از فرد ناموفق یا ناقص خودکشی در اما. دهد پایان زندگيش به راه این از

 شوند می کشته اقدام این از که آنان با کنند، می خودکشی به اقدام که آنان بين.برد می بدر

 و کامآ خودکشی هر مقابآ در که شود می زده تخمين":گوید می کاستلی جيمز.هست تفاوت

 99.دارد وجود ناموفق خودکشی به اقدام مورد ید حداکثر و هشت حداقآ موفق

 خودکشی ابزار و وسیله جهت از -ب
 و گرم اسلحه با برخی زدن؛ آتش با گاهی و سمی مواد با گاهی و کردن آویز خلق با گاهی

 .کنند می خودکشی به اقدام امور این مانند و سرد یا

 انگیزه و هدف جهت از -ج
 خود آدمی که معنا بدین. دارد دوستی خود یورت خودکشی گاهی: اند گفته باره این در

 حاضر حتی که دارد دوست چنان آن را خود دمی آ که معنا بدین که دارد دوست چنان آن را

 او وجود همگان که دارد انت ار. گيرد قرار او چهره بر غباری یا بنشيند دامنش به گردی نيست

 شود می آن سبب خود به علقه و خود به عشق. بدارند دوست اوست ن ر مورد که چنان آن را

 خودکشی گاهی. دهد مرگ به دل آید پيش کامی تلخ است قرار او برای کرد احساس اگر که

 دارد گمان و است کمتری احساس دچار که کس آن. است معروفيت کسب و ن ر جلب برای

 به تن است ممکن حتی بدرخشد او برای که نيست ای ستاره وسعت بدین آسمان در که

                                                           
   316ص شناسی جامعه در اندیشه اساسی مراحل ،ریمون،  آرون 21 

 2382، ،سال  22 ص زاده سالر نادر. خودکشی ، دورکیم،امیل2 
 552 ش سلم روزنامه از نقل به کمک تقاضای واپسین خودکشی کاستلی، جیمز3
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. است دیگری خاطر به گاهی. کند معروفيت کسب و ن ر جلب راه این از تا دهد، خودکشی

 تحمآ قابآ غير اون برای یورت آن در دارد گمان که عزیزی دادن دست از و مرگ غم مثآ

 را آنان اشک و بسوزاند را آنان دل خود مرگ طریق از که دیگران ماازات به ميآ یا است

 99. سازد جاری

 تقسیم بندی خودکشی از  دیدگاه نظریه پردازان -گفتار دوم
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق تقسيم بندی خودکشی از دیدگاه ن ر پردازان می 

 باشد که در گفتار ذیآ به انواع خودکشی پرداخته شده است.

 (  دورکیم بندی طبقه) خودکشی اجتماعی  انواع  -بند اول
 اجتماع ، سازد منفک اجتماعی زندگی از  را فردخود هرچه که  کرد استدلل دورکيم

 اجتماعی های گروه شدن ناتوان و ضعيف با ودرنتياه دهد می دست از را خود یکپارچگی

 شود می وابسته خود به و کند می پيدا وابستگی آنها به کمتر فرد ، است وابسته ها بدان فرد که

 سراناام و پذیرد. ،می استوارباشد اش شخصی منافع برمبنای که را رفتاری قواعد  وتنها

 خواهد افراطی فردگرایی یا خواهی خود به اجتماعی، فرد دربرابرخود فردی خود این درنتياه

 93 است کرده تقسيم دسته چهار به را خودکشی دورکيم. رسيد

 خودخواهانه خودکشی-بند دوم
 گرایی فرد وسنت فلسفه دارای که اجتماعاتی و جوامع خاص را خودکشی نوع این دورکيم

 واسطه به جوامعی چنين در. داند ،می باشند می خودکفایی و افراد،خوداتکایی طلبی ،استقلل

 سازمان طرفی ،بی  جمعی روح ،تآعيف کم بسيار جمعی فشار و اجتماعی کنترل ميزان ی

 اوليه روابط بر رسمی و ثانویه روابط و مناسبات غلبه ، فردی های مسئوليت در اجتماعی های

 های گروه با سازی همانند شدید اختلل یا ،کمبود گروه به فرد عميق تعلق عدم و ونخستين

 افزایش سبب فرد از ها سازمان روانی و عاطفی سرپرستی و اجتماعی پشتيبانی عدم و اجتماعی

 خود اراده به شدیداً افراد جوامع این در. گردد می  بحرانی شرایط در خودکشی به او تمایآ
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 جامعه بر حاکم های ارزش کنندو می تن يم اشان شخصی ميآ به بنا را خود رفتار و اند وابسته

 می تغيير ، متفاوت جوامع به بسته فردگرایی ميزان این البته ندارد تأثيری  آنها انتخاب در

 چه اگر ، کند نمی توجه روانی مسایآ به خودگرایانه خودکشی توجيه برای دورکيم94.کند

 بررسی دورکيم ولی است روانی علآ نوعی پذیرش معنی به خود خودگرایانه علآ توضيح

 به نيز ،خود خودخواهانه خودکشی91.کند دورمی ازمطالعاتش را اجتماعی های آسيب روانی

 وحالت است فتورهمراه احساس و سستی نوعی با که ماليخوليایی نوع ؛ است قسم دو

 بی و ميلی بی احساس با که اپيکوری نوع.  شود می دیده درافراد شدید انفعال و افسردگی

 هرچه به نسبت ،اورا است یافته راه شدت به درفرد وغيرخيالی واقعی امری یورت به اشتهایی

 دورکيم استدلل پوپ ویتنی 96.  سازد می خونسرد و تفاوت ،بی ميآ بی است پيرامون در

 : کند می بندی جمع زیر اختصار به خودگرایانه خودکشی ی رادرباره

 ؛هرچه است تر ضعيف جمعی احساسات ، باشد تر کم اجتماعی متقابآ کنش ميزان چه هر

 اجتماعی یگانگی چه ؛هر است تر ضعيف اجتماعی ،یگانگی باشد تر ضعيف جمعی احساسات

 اجتماعی منافع به تر کم افراد چه هر ؛ دارند ن ر اجتماعی منافع به کمتر ،افراد باشد تر ضعيف

 می زیادتر اجتماعی خودکشی ميزان و یابند می تری کم معنای زندگی ،در باشند داشته ن ر

 96. شود

  گرایانه دگر خودکشی  -بند سوم
 پيدا تالی اجتماعی وظيفه یک یورت به و ابتدایی بيشتردرجوامع خواهانه دگر خودکشی

 بيماردرقبایآ وافراد سالمندی درآستانه مردان خودکشی یا هندوان ساتی رسم مثآ ؛ کند می

 وفرد تکنولویی رشد با و جدید دنيای به متلعق عموماً خوخواهانه خودکشی.  ومانگا فيای

                                                           
 2314، سال 242 -242 ص شناسی جامعه های ونظریه برمکاتب ، درآمدی.حسین تنهایی، ابوالحسن 24 

 2314، سال 69 جامعوی،ص شناسی آسیب ، انحرافات شناسی داور، جامعه شیخاوندی،25 

 2364، سال  223 درمان،ص ، پیشگیری ، یابی ریشه: اجتماعی وعوارض ها علی  ، آسیب قائمی،26 

 2381، سال 241ص  ،  شناسی جامعه در بنیادی های اندیشه. صبوری ، منو چهر ،21 



119 / منابع و مآخذ   
 

 متغیرهررای نقررش و خودکشرری برره اقرردام طیررف بررسرری.ابههراهيم ،  حسههينی-14
 روانی،شرماره بهداشرت اصرول آن؛فصرلنامه در شناختیروان گیرشناسی،وهمه

 9319، سال  9346-9319. تهران دانشگاه اجتماعی اول،ات سوم،سال

 پزشکی مرکز در فوت به منجر خودسوزی موارد بررسی.، داغیقرا دیبایی ، --11
 تا 1 یفحات:91 ششم،شماره ؛سال9361 قانونی؛ پزشکی علمی ماله.اهواز هرستان قانونی

 ی ماهنامهه.  ،جوانران خودکشی از پیشگیری و تشخیص ، موسی سيد ، طباطبایی -16

. 9384 مهاه مهرداد.  چههارم سهال. 49 ی شماره. تربيت و ایلح آموزشی  فرهنگی، ، اجتماعی

 96ص :  تهران

 ی ماهنامهه ، شناسری جامعره دیردگاه از خودکشی نصرآبادی،محمد ،  کارکنان-16

 یهص.  9389 مهرداد.  دوم سال.  96 ی شماره. تربيت و ایلح آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی

3-6. 

 ی فصلنامه کوهدشت،  شهرستان در خوکشی بررسی ، عليرضا ، کلدی- -18
-961 یص:تهران. 9389 زمستان. 6 شماره.  دوم سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی و  علمی

913. 

 نترنتی :یسایتهای ا -د 
95-. www.ziba.gouv.fr      
16-  .com www.sid    web.co   

 16-: www.justice  
16-   http://fararu.com/vdciyya3.t1avv2bcct.html 

16-  http://www.prison.eu.org/article.php3?id-article=2094 
 


