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ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران
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چکیده

خودكشي يا انتحار عبارت است از قتلي كه فاعل جرم (قاتل) ،مفعول جرم (مقتول) نيز ميباشد .به
عبارت ديگر ،هرگاه مجني عليه (بزه ديده) قتل ،خودش قاتل باشد عمل خودكشي تحقق مييابد .در واقع
خودكشي نوعي از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است .از ديدگاه اسالم خودكشي حرام بوده و حرمت
آن از نظر كتاب ،سنّت و اجماع ثابت گشته و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است .معاونت در
خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسالم"اعانت بر اثم" تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزيري مي-
باشد .در حقوق جزاي ايران ،خودكشي و شروع به آن جرم نيست و معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و
قابل كيفر نمي باشد .البته اخيراً بر طبق قانون مجازات جرايم رايانه اي ،برخي از صور از معاونت در
خودكشي به وسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي ،جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند.
کلید واژهها :خودكشي  ،بزه دیده ،خودزني ،حقوق جزا ،تعزیر.
تاریخ پذیرش1395/5/5 :
 -1تاریخ وصول1394/4/15 :
* مدرس واحد شهمیرزاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،دانشجوی دکتری فقه ومباانی حقاوا اساالمی ،دانشاگاه
آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول) velayat1360@gmail.com
**کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوا اسالمی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاداسالمی ،بابل ،ایران
*** استادیارگروه فقه ومبانی حقوا اسالمی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاداسالمی ،بابل ،ایران
****دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
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 -1درآمد
خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است .در اين نوع خشونت ،فرد مرتكب به
جاي اينكه ديگران را مورد حمله قرار دهد ،به زندگي و حيات خود حمله كرده و به آن خاتمه ميدهد .بر
اين اساس بايد گفت خودكشي و به تبع آن «خودزني» از جمله بارزترين مواردي هستند كه در آنها بزهكار
و بزه ديده يک فرد واحد هستند .از ديدگاه اسالم خودكشي حرام بوده و حرمت آن از نظر كتاب ،سنّت و
اجماع ثابت گشته و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است .معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه
حقوق جزاي اسالم"اعانت بر اثم" تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزيري مي باشد.
عمل خودكشي مختص به زمان حاضر نبوده و از دورانهاي بسيار قديم تا به حال وجود داشته
است؛ امّا آنچه تازگي دارد گسترش و افزايش تعداد خودكشيها مي باشد  .آمارهاي انتشار يافته در مورد
خودكشيها كامل نبوده و آن طور كه بايد تعداد واقعي خودكشيها را نشان نميدهند .البته علّت اين امر آن
است كه بيمارستانها ،بسياري از خودكشيها را تحت عناوين ديگري قلمداد ميكنند و به همين دليل،
بسياري از انتحارها در آمارهاي رسمي منعكس نميشوند .نبايد فراموش كرد كه در زمانهاي گذشته
معموالً خودكشي در نيمه دوم دوران عمر انجام ميگرفت ،ولي در حال حاضر بيشتر مرتكبان آن جوانان
هستند .مقامات ذي صالح معتقدند بعد از مرگ ناشي از تصادفات رانندگي ،خودكشي دومين عامل مرگ و
مير جوانان است .البته يكي از خصوصيات خودكشي در زمان حاضر ،تهديد به انتحار و شروع به آن است
كه خصوصاً در نزد جوانان رواج فراواني يافته است .منظور مرتكبان خودكشي از توسّل به اين اقدامات،
جلب توجّه عمومي به وضع خود و تقاضاي استعانت از جامعه مي باشد.
 -2مفهوم خودکشی
خودكشي درلغت به معناي خود راكشتن وانتحاركردن (دهخدا )84،1334 ،و يا خود را به وسيلهاي
كشتن است (معين.)1453 ،1 ،1342 ،
خودكشي دراصطالح مرگي است كه به طورمسستقيم يا غيرمستقيم براثراقدامي كه خود فرد مي كند
و در عين حال به نتيجه ي رفتارش آگاهي دارد ،روي ميدهد (محسني.)9 ،1376،
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ولي به نظر مي رسد اين تعريف جامع نيست،چون خودكشي سهوي وناآگاهانه را شامل نمي
شود.درصورتي كه اگر خودكشي را اعم از خودكشي عمدي وسهوي بدانيم،به هرحال مناقشه اي درتعريف
خودكشي نيست وبحث ما هم حول محور خودكشي عمدي وآگاهانه ميچرخد.
 -3حرمت خودکشی وادله آن
بر حرمت خود كشي به سه دليل كتاب ،سنت،ا جماع و عقل استدالل شده است.
-1-3کتاب
با استناد به دو آيه بر حرمت خودكشي استدالل كردهاند:
الف -آيهي اول ( :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اال أن تكون تجاره عن تراض
منكم و التقتلوا أنفسكم ان اهلل كان بكم رحيماً و من يفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصليه ناراً وكان
ذلک علي اهلل يسيراً) (سوره نساء.)29 ،
اي اهل ايمان ،اموال يكديگر را به ناحق نخوريد ،مگر آنكه تجارت همراه با ر ضايتتان باشد ،خودتان
را نكشيد ،كه خداوند بسياربه شما مهربان است ،هر كس از روي دشمني و ستمگري چنين كند ،پس او را
به زودي در آتش دوزخ در آوريم و اين براي خدا ،آسان است.
طبرسي در مجمع البيان مي گويد :براي عبارت « التقتلوا انفسكم» چند معنا متصور است:
 -1يكديگر را نكشيد؛
 -2خودكشي نكنيد؛
 -3با ارتكاب گناهان ،خود را هالك نكنيد (طبرسي،)78 ،1390؛

محقق اردبيلي در زبده البيان ميگويد :آيه «و التقتلوا أنفسكم» بر تحريم خودكشي داللت دارد .برخي
گفته اند مراد از آن قراردادن نفس در معرض هالكت و يا عذاب است با خوردن اموال ديگران را از روي
ستم .يا مراد از آن كشتن يكديگر است .ممكن است مراد از آن ايراد ضرب و جرح باشد؛ چون استعمال
قتل در ضرب و جرح بعيد نيست و بر اين اساس ،برخي قائل به حرمت جراحت وارد كردن انسان بر خود
شدهاند (اردبيلى.)428 ،1305 ،
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عالمه طباطبايي در تفسير الميزان مي گويد :ظاهر جمله (التقتلوا انفسكم) نهي از خودكشي است،
لكن همراهشدن آن با جمله «ال تأكلوا أموالكم بينكم» -كه ظهور دراين دارد كه تمام مؤمنان به منزله يک
نفساند كه مالي دارد و برآنان واجب است آن را از راه باطل نخوردند -شايد داللت و اشعار دارد كه مراد از
«انفس» ،نفوس همه افراد جامعه ديني است كه مانند يک نفس دانسته شده و جان هر يک ازآنان ،همان
جان ديگري است .بنابراين در چنين جامعهاي ،فرقي ميان جان خود و ديگران نيست و اگر فردي خودش و
يا ديگري را بكشد ،خودش را كشته است .با اين عنايت ،جمله ي «والتقتلوا انفسكم» مطلق است و شامل
«انتحار» كه همان خودكشي است و كشتن ديگر مؤمنان نيز ميشود (طباطبايي .)64-65 ،4 ،1374 ،شايد
بتوان از ذيل آيه «ان اهلل كان بكم رحيماً» اين گونه برداشت كرد كه «قتل نفس نهي شده در آيه شامل
موردي كه انسان خودش را در معرض قتل قرار دهد و سبب هالكت خودش گردد نيز ميشود؛ چرا كه
تعليل نهي از قتل نفس ،به رحمت ،با اين معنا سازگارتر ومناسب تر است .طبق اين برداشت ،آيه وسعت و
عموميت بيشتري مي يابد و اين تناسب مؤيد اين مطلب است كه اين قسمت آيه « :ان اهلل كان بكم
رحيماً» فقط تعليل عبارت «والتقتلوا انفسكم»است نه تعليل براي هر دو قسمت (اكل مال به باطل و قتل
نفس)؛ چنان كه برخي آن را تعليل براي هر دو دسته دانستهاند(همان منبع).
آيه دوم ( :وأنفقوا في سبيل اهلل و ال تلقوا بأيدكم الي التهلكة و أحسنوا ان اهلل يحب المحسنين)(سوره بقره)195 /و در راه خداوند انفاق كنيد ،و خودتان را به دست خود به هالكت نيفكنيد و نيكي كنيد.
همانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد.طبرسي در مجمعالبيان ميگويد :آيه داللت بر حرمت اقدام به كاري
كه در آن بيم جان است،داللت دارد بر جواز ترك امر به معروف هنگام ترس؛ چون اين كار ،خود را به
هالكت انداختن است .همچنين اين آيه بر جواز صلح با كفار و بغات داللت دارد ،در صورتي كه امام بيم
جان بر خود يا مسلمانان را داشته باشد (طبرسي .)57 ، 5 ،1390،صاحب تفسير الميزان مي گويد :سخن در
اين آيه مطلق است و درآن از هر چيزي كه موجب هالكت باشد اعم از افراط و تفريط ،نهي شده است؛
چنان كه بخل و خودداري از انفاق مال هنگام جهاد ،موجب از بين رفتن قوّت و قدرت و مايه هالكت افراد
به واسطه چيره شدن دشمن است؛ همچنان كه تبذير و انفاق تمام مال ،موجب فقر و ناداري است و انحطاط
اجتماع و از بين رفتن زندگي و شخصيت فرد را به دنبال دارد (طباطبايي.)64-65 ،2 ،1374،
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 -2-3سنت
روايات متعددي بر حرمت خودكشي داللت دارد .دروسائل الشيعه بابي تحت عنوان « باب تحريم قتل
االنسان نفسه» منعقد شده كه مشتمل بر چند روايت است:
روايت اول :محمد بن علي بن الحسين في الفقيه باسناد عن الحسن بن محبوب عن ابي و الد
الحناط ،قال :سمعت ابا عبداهلل (ع) يقول« :من قتل متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها»( حرعاملي ،بيتا،
.)13 ،19
اما صادق (ع) مي فرمايد « :كسي كه عمداً خودكشي كند ،در آتش جهنم مخلد خواهد بود»
روايت دوم :في الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن معاويه بن عمار عن ناجيه عن أبي جعفر(ع) في حديث :ان المؤمن يبتلي بكل بليه و يموت بكل ميته
اال انه ال يقتل نفسه (همان منبع.)14 ،
امام باقر(ع) در حديثي ميفرمايد :مومن به هر باليي مبتال ميشود و به هر نوع مرگي ميميرد لكن
خودكشي نميكند.
روايت سوم :الطبرسي في اعالم الوري:نقال عن كتاب أبان بن عثمان االحمر ،قال :حدثني أبو
بصير عن ابي جعفر(ع) قال :ذكر لرسول اهلل (ص) رجل من أصحابه يقال له :قزمان بحسن معونته الخوانه،
و ذكره فقال :انه من اهل النار ،فاني رسول اهلل (ص) و قيل :ان قزمان استشهد ،فقال :يفعل اهلل ما يشاء ،ثم
أني فقيل :انه قتل نفسه ،فقال اشهد اني رسول اهلل  ( ...نوري ،بيتا .)216 ،18 ،امام باقر(ع) فرمود :نزد
رسول خدا(ص) از يكي از اصحابش به نام قزمان سخن به ميان آمد و اينكه او به برادرانش كمک مي كند
و از خوبيهاي او ياد شد .پيامبر(ص) فرمود :او از اهل آتش خواهد بود .پس از آن ،فردي نزد پيامبر(ص)
آمد و گفت :قزمان به شهادت رسيد ،پيامبر(ص) فرمود :خداوند هر كاري بخواهد انجام ميدهد .سپس
ديگري نزد آن حضرت آمد و گفت :او خودكشي كرد ،پيامبر فرمود :شهادت ميدهم كه من رسول
خدايم….
روايت چهارم :القطب الراوندي في الخرايج عن ابي سعيد الخدري ،قال :كنا نخرج في الغزوات
مترافقين تسعه و عشره فنقسم العمل فيقعد بعضنا في الرحال و بعضنا يعمل الصحابه و يسقي ركابهم و
يصنع طعامهم ،و طائفه تذهب الي نبي (ص) فاتفق في رحلتنا يعمل عمل ثالثه نفر :يخيط و يسقي و يصنع
طعاماً فذكر ذلک للنبي(ص) ،فقال :ذلک رجل من اهل النار ،فلقينا العدو و قاتلناهم ،فخرج و اخذ الرجل
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سهماً فقتل به نفسه ،فقال [النبي(ص)] :اشهد اني رسول اهلل و عبده ( همان منبع ) .ابي سعيد خدري مي
گويد :وقتي ما به جهاد مي رفتيم ،به گروههاي نه نفري يا ده نفري تقسيم ميشديم و كارها را بين
خودمان تقسيم ميكرديم .برخي را نزد وسايلمان براي نگهداري آنها قرار ميداديم و برخي براي
دوستانشان كارهايي از قبيل آب دادن به مركبها و تهيه غذاها را انجام ميداند و برخي نزد پيامبر (ص)
مي رفتند .در يكي از سفرها مردي بود كه كار سه نفر را انجام ميداد :خياطي مي كرد ،مركبها را آب
ميداد ،غذا هم تهيه مي كرد .نزد پيامبر از او سخن گفته شد .پيامبر فرمود :او مردي از اهل آتش است .پس
از آن ما با دشمن برخورد كرديم و مشغول جنگ شديم آن مرد رفت تيري برداشت و خودش را با آن
كشت .پيامبر(ص) فرمود :شهادت ميدهم من فرستاده خدا و بنده او هستم.
 -3-3اجماع
اجماع ،بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتفاق جماعتي (كه منظور مجتهدين مذهب اسالم
است) ،كه اتفاق آنها كاشف از راي معصوم باشد برامري از امور ديني .اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير
ادلّه استنباط احكام مانند كتاب و سنت دانستهاند .البته بايد توجه داشت كه گاهي از كتاب يا سنت دليلي
براي اثبات حكم مسأله اي وجود دارد (همچون خودكشي و انتحار) و در نتيجه ،همه فقها برآن حكم اتفاق
نظر پيدا ميكنند و به اصطالح (اجماع) تحقق مييابدولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم
مساله وجود ندارد و با اين حال (اجماع) به وجود آمده است (محمدي .)191 ،1382 ،اجماع نوع دوم ارزش
اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت به درستي ميتوان آن را در شمار ادلّه ديگر استنباط احكام ذكر كرد.
اما اجماع نوع اول را كه (اجماعمدركي) مينامند ،نميتوان دليلي مستقل از ادلّه ديگر استنباط احكام
دانست ،زيرا فرض اين است كه مستند حكم مساله ،كتاب يا سنت است (همان منبع) اجماعي كه بين فقها
در مورد حرمت خودكشي وجود دارد نيز از نوع (اجماع مدركي) ميباشد ،زيرا اصل حكم حرمت انتحار در
كتاب و سنت اثبات شده است .با اين حال ،ذكر بعضي از اقوال علماي شيعه در مورد خودكشي الزم به نظر
ميرسد .مالمحمد باقر مجلسي پس از نقل حديثي از امام علي(ع) كه فرمودهاند :مسلمان به هر باليي
گرفتار ميگردد و با هر مرگي از دنيا ميرود غير از خودكشي .پس كسي هم كه قدرت داشته باشد جان
خود را حفظ كند و اين كار را نكند ،خودكشي كرده است مينويسد :كسي كه با حربه يا سم يا اعتصاب غذا
يا نخوردن دارويي  -كه ميداند براي او مفيد است  -جان بدهد ،خودكشي كرده است (محدث قمي،1410،
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 .)407 ،2صاحب جواهردر كتاب ارزشمند جواهر الكالم مينويسد :خودكشي براي رهايي از رنج و فشار
شديد ناشي از تشنگي و گرسنگي كه ممكن است به مرگ انجامد ،جايز نيست (نجفي اصفهاني ،بيتا،1 ،
.)51
شايد از نظر عدهاي ،خودكشي در فرض فوق نوعي از (اضطرار) باشد؛ ليكن چنين بحثي منتفي است،
زيرا عمل ارتكابي متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن نيز ضرورت ندارد (شريفي خضارتي،1386،
شمارههاي  .)24119- 24113 -24108نكته مهم اين است كه برخي از محققان ،با توجه به قاعده فقهي،
الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم ،يعني :مردم براموال خود و جان خويش مسلط هستند ،در حرمت
خودكشي تشكيک كردهاند .در پاسخ اين مطلب بايد گفت كه قاعده مذكور بدون كلمه (انفسهم) صحيح
ميباشد و در غالب كتب معتبر قواعد فقه شيعه نيز قاعده فوق كه به قاعده تسليط(معروف است به
صورت) الناس مسلطون علي اموالهم ،آمده است .بنابراين در قاعده تسليط ،كلمه (انفسهم) وجود ندارد
(شريفي خضارتي ،1387 ،شمارههاي .)24243 - 24238
از طرف ديگر ،بايد توجه داشت كه حتي اگر كلمه (انفسهم) را در قاعده تسليط داخل بدانيم و ذكر آن
را الزم فرض كنيم ،باز هم توجيه اباحه خودكشي براساس آن امكانپذير نيست؛ چرا كه ميدانيم قاعده
تسليط تا جايي اجرا ميشود كه ضرري متوجه كسي يا حقي نباشد .در واقع ،قاعده الضرر،كه براساس
حديث نبوي (الضرر و الضرار فياالسالم)  1ضرر و زيان رساندن در اسالم وجود ندارد) به وجود آمده است،
همواره در امور مدني برقاعده تسليط حكومت دارد (محمدي .)350 ،1382 ،از ديدگاه فقهي ضرر هم شامل
(مال) ميشود و هم شامل (نفس) ميگردد .به اين ترتيب ،از آنجايي كه خودكشي نوعي ضرر است ،اسالم
نيز انجام آن را هرگز مجاز نميشمارد .مضافاً اينكه براساس قاعده فقهي ،كلما اضر بالبدن فهو حرام ،هر
 .1قاعده (الضرر) دارای تواتر معنوی است(.متواتر معنوی) خبری است كه با الفاظ مختلف به طور متواتر نقل شده است ولي همه آنها مفید یک معنا
باشند .اخباری كه درباره (الضرر) رسیده اند احادیث متواتری از حیث معنا هستند ،ولي الفاظ آنها مختلف است چنانکه در خبری داریم (الضرر والضرار علي
مؤمن)و در روایت دیگری آمده است (الضرر و الضرار فياالسالم ).البته احادیثي در مورد (الضرر) به مضامین دیگر نیز وارد شدهاند .به هرحال شان نزول
این قا عده مربوط به سخن پیامبر(ص) در مورد اذیت و آزارهای سمره بن جندب است .سمره بن جندب در جوار خانه یک مرد انصاری درخت خرمایي
داشت كه راه رسيدن به آن درخت از داخل ملک مرد انصاري بود .او براي سركشي به درخت مجبور بود از خانه مرد انصاري عبور كند و اين كار باعث
مزاح مت مكرر بود .سرانجام عرصه به صاحب خانه تنگ شد و به سمره بن جندب گفت :تو بدون اذن و اطالع وارد منزل من ميشوي ،در حالي كه ممكن
است اعضاء خانواده من وضعيت مناسبي نداشته باشند پس از اين به بعد براي عبور اجازه بگير .اما سمره بن جندب گفت :چون راه درخت من از خانه
توست پس نيازي به اجازه ندارم .مرد انصاري ناچارا به پيامبر(ص) شكايت كرد .پيامبر (ص) به سمره فرمود :از اين درخت دست بردار و من به ازاي آن
درخت ديگري با همين اوصاف به تو ميدهم .سمره قبول نكرد ..پيامبر(ص) فرمود :به جاي اين درخت ،درختي در بهشت به تو ميدهم .باز هم سمره
قبول نكرد .پيامبر هم فرمود :انک رجل مضار و الضرر و الضرار علي مومن(تو مرد ضرر زننده اي هستي و به مومن كسي نبايد ضرر بزند) و سپس دستور
داد كه آن درخت را بكنند و نزد سمرهبن جندب بياندازند (طوبايي)35-36 ،1384 ،
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چيزي كه به بدن ضرر برساند حرام است (علي احمدي .)18 ،1385 ،خودكشي نيز كاملترين نوع ضرر
رساندن به بدن بوده و از اين نظر ،قطعاً حرام ميباشد.
 -4-3عقل
ابن ادريس در سرائر مي گويد :هر گاه فردي به خوردن مردار مضطر شود بر او واجب است كه آن را
بخورد و امتناع از خوردن آن جايز نيست .دليل ما بر اين مطلب اين نكته بديهي است كه دفع زيان از نفس
به حكم عقل واجب است و در صورتي كه با خوردن مردار ضرر بزرگي از فرد دور شود دفع اين ضرر بر او
واجب خواهد بود (.ابن ادريس ،بيتا)125-126 ، 3 ،
آقا رضي خوانساري در المائده السماويه مي گويد :در صورت اضطرار خالف است كه آيا اكل آن حرام
جو ازي از باب رخصت دارد ...يا اينكه واجب مي شود اكل و به ترك آن آثم خواهد بود؟ و ظاهرتر قول ثاني
است چه حفظ نفس واجب است عقالً و شرعاً و القاي آن در تهلكه ،حرام است و ترك تناول حرام
درصورت اضطرار به آن ترك حفظ نفس و به منزله القاي آن در تهلكه است پس حرام باشد  ( ...رضي
خوانساري ،بيتا.)214 ،
از مجموع مطالب ياد شده ،اين نتيجه به دست مي آيد كه در حرام بودن خودكشي هيچ ترديدي
وجود ندارد به همين جهت در شرايع آمده است :پنجمين چيزي كه خوردن و نوشيدن آن حرام است
سمهاي كشنده است كه خوردن مقدار كم و زياد آن ،حرام است همچنين حرام است كه انسان خود را در
معرض هالكت قرار دهد (محقق حلي ،بيتا.)224 ، 3 ،
به طور كلي از ديدگاه فقهي (جنايت برخود) به دو نوع تقسيم ميشود:
الف) جنايت برخود به صورت عمد،
ب) جنايت برخود به صورت غيرعمد.
الف-جنايت برخود به صورت عمد
هرگاه كسي عمدا مرتكب قتل خود شود و به اصطالح خودكشي و انتحار كند ،نه ديه بروي تعلق
ميگيرد و نه كفاره و اين مسأله مورد اتفاق همه فقهاي شيعه است .دليل آن ،اصل برائت ذمه است ،زيرا
اشتغال ذمه به دليل نياز دارد (شيخ طوسي .)148 ،3 ،1403 ،اگر گفته شود دليل اشتغال ،آيه شريفه (و من
قتل مومنا خطا فتحرير رقبه)...يعني :و هركس مومني را به صورت خطايي به قتل رساند پس بايد بردهاي
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را آزاد كند (نساء )92 ،است چرا كه اطالق اين آيه ،قتل نفس خود را هم شامل ميشود؛ در پاسخ گفته
ميشود :اين اطالق منصرف است به كشتن فرد ديگري و شامل خودكشي نميگردد .پس انصراف 1مانع
تمسک به اطالق آيه است (گرجي.)78 - 79 ،1382 ،
ب -جنایت برخود به صورت غیرعمد (شبه عمد)
چنانچه جنايت برخود به صورت خطا انجام پذيرد ،مثال كسي از فراز درخت يا كوهي فرو افتد يا مواد
منفجره دردستش منفجر شود و به سبب اين قبيل حوادث ،مقتول يا مجروح گردد ،خونش به هدر رفته و
(عاقله)( شامبياتي( )147- 155 ،1382 ،بستگان ذكور نسبي پدري يا پدري و مادري) مسؤول ديه او
نميباشند .دليل برعدم ضمان عاقله ،اصل برائت ذمه است ،زيرا براي مسئوليت عاقله در اين مورد ،دليل
معتبري وجود ندارد .مضافا اينكه روايت شده است :عوف بن مالک اشجعي در يكي از جنگها ،شمشيري را
به سوي يک مشرك پرتاب كرد كه به خطا ،خود عوف را به قتل رساند .ياران پيامبر(ص) از نماز خواندن
برجنازه وي امتناع ورزيدند و گفتند كه جهاد عوف باطل است .چون پيغمبر از اين ماجرا آگاهي يافت،
فرمود :عوف ،مجاهد و شهيد مرده است .در اين مورد ،اگر ديه برعهده عاقله بود قطعا پيامبر در موضع
حاجت به بيان ،سكوت نميفرمود و حكم را صريحا ذكر ميكرد (شيخ طوسي-143 ،3 ،1403،گرجي،
.)79 ،1382
البته علت امتناع ياران پيامبر(ص) از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالک اين بود كه از نظر فقهي،
شركت در مراسم عزاداري كسي كه خودكشي كرده است ،اگر به منزله تأييد و تصديق يا ترويج عمل او
باشد جايز نيست ،اما چنانچه تأييد و تصديق يا ترويج خودكشي نباشد بدون اشكال ميباشد.
 -4خودکشی ازمنظرحقوق کیفری
در مورد خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري ،بايد دانست مادام كه فعل يا ترك فعلي را قانونگذار جرم
نشناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تعيين نكرده است ،ولو اين افعال يا ترك افعال زشت و
ناپسند باشند ،قابل تعقيب و مجازات نيستند .از اين رو ،افعالي مانند خودكشي يا خودزني كه در اسالم
 .1منظور از (انصراف) در علم اصول فقه اين است كه ذهن از معنايي روي برگرداند يا بدان متوجه شود .انصراف بر چند قسم
بوده و برخي از محققان اقسام آن را تا ده مورد گفتهاند ،اما مهمترين آنها عبارتنداز انصراف بدوي يا ابتدايي و انصراف ناشي از
كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاديق (محمدي)136 ،1382،
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گناهاني بزرگ محسوب ميشوند ،چون در قوانين كيفري به عنوان جرم شناخته نشدهاند ،قابل طرح و
رسيدگي در محاكم نخواهند بود (وليدي .)141 ،1380 ،در واقع ،تعيين جرم از وظايف منحصر قانونگذار
است .لذا در اجراي اين وظيفه ،قانونگذار بايد كوشش كند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعيين
كند تا بعداً به بهانه تفسير ،دادرسان نتوانند آزاديهاي مردم را به مخاطره اندازند .به عبارت ديگر ،هيچ چيز
مهمتر از آن نيست كه مخاطبان قانونگذار به درستي تكليف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقيقاً ادا نمايند.
در قانون مجازات عمومي مصوب  1304شمسي و اصالحات آن در سال  ،1352خودكشي جرم نبود و
اساساً راجع به خودكشي ،شورع به خودكشي ،معاونت و مشاركت در خودكشي مجازاتي پيشبيني نشده بود.
در حال حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد ،زيرا اعمال
كيفر نسبت به خودكشي كننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكسالعمل قانوني ،موجب لطمه
مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد .در واقع با فقدان نص خاصي در مورد خودكشي يا شروع
به آن ،اين عمل قابل مجازات نيست (اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها).در عين حال بايد توجه داشت
كه ساير صدمات بدني شخصي ،در صورتي كه توام با مسؤوليت خاص باشد در مواردي جرم و قابل
مجازات است (گلدوزيان  .)57 ،1384،بنابراين از غيرقابل مجازات بودن خودكشي نبايد چنين نتيجه گرفت
كه ساير صدمات بدني كه كسي به انگيزه خاص ،شخصا به خود وارد ميكند (مثل اينكه آگاهانه عضوي از
اعضاي بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ناقص نمايد) قابل مجازات نيست ،بلكه
اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه ،ممنوع و قابل مجازات ميباشند (وليدي،1380 ،
 .)142به طور مثال ،مطابق ماده  59قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
(مصوب  :1371هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق
عمدا به نحوي به خود صدمهاي وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد ،عالوه بر انجام خدمت مقرر
به حبس از  6ماه تا  3سال محكوم ميشود .مثال ديگري كه در اين مورد مي توان ذكر نمود ماده 51
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب بهمن  )1382است .مطابق ماده فوق هر نظامي كه براي
فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل
معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا
تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشک نظامي يا
پزشكان قانوني ،تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بيعالقگي خود را در موارد متعدد ظاهر
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كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد ،عالوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير
محكوم ميگردد:
ـ هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخالل در نظم (به هم خوردن امنيت كشور) و يا
شكست جبهه اسالم گردد ،به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ـ هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد ،به حبس از يک تا پنج سال.
ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب ميشود به حبس از سه ماه تا
يکسال.
تبصره  -مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نميگردند و خدمت خود را
مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد .به هر حال در مورد
شركت در خودكشي در حقوق جزاي ايران ،به نظر ميرسد اين فرض قابل تحقق باشد.فرض شركت در
خودكشي به اين صورت قابل تصور است كه فردي يک سر طنابي را كه به گردن خود پيچيده است به
ديگري داده و سر ديگر طناب را نگه داشته و هر دو نفر با كشيدن دو سر طناب ،موجبات مرگ خودكشي
كننده را فراهم سازند .به نظر ميرسد در اين فرض ،اولياء مقتول بتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت
كرده و او را قصاص نمايند .اما در مورد معاونت در خودكشي بايد بيان داشت از آنجايي كه قانونگذار
معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نميشناسد ،بلكه در اين مورد از نظريه مجرميت عاريهاي،
مجرميت استعارهاي ،پيروي كرده است ،بدين معني كه تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام
مجرمانهاي است كه مباشر جرم مرتكب ميشود و هرگاه عملي قانوناً جرم تلقي نشود احراز معاونت درآن
هم قابل تصور نيست ،لذا چون نفس ارتكاب خودكشي جرم و قابل مجازات نيست ،معاونت در آن نيز جرم
تلقي نشده و فاقد كيفر ميباشد (وليدي .)142 ،1380،به طور مثال ،زن و شوهري متفقا تصميم ميگيرند
كه با خودكشي به حيات خود خاتمه دهند؛ براي تحقق اين امر ،زن در آشپزخانه دراز كشيده و شوهرش نيز
پس از باز كردن شير گاز در روي زمين ميخوابد .پس از مدتي زن به دليل مسموميت با گاز فوت ميشود،
ولي شوهرش بنا به داليلي همچون پشيمان شدن يا سر رسيدن همسايهها يا قطع گاز،زنده ميماند .در
اينجا سوال اين است كه آيا شوهر قاتل همسرش محسوب ميشود يا اينكه مباشر نبوده و صرفا معاونت در
خودكشي او نموده است؟ پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست .بر طبق حقوق جزاي انگلستان ،شايد
بتوان عمل شوهر را تحت عنوان قرارداد خودكشي تلقي نمود و او را مرتكب قتل غيرعمد ارادي دانست كه
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البته چنين تفسيري موسع بوده و نميتواند مالك عمل قرار گيرد ،چرا كه تفسير قوانين جزايي بايد مضيق
بوده و به نفع متهم انجام گيرد (شامبياتي .)236 ،1382 ،نكته مهم در سؤال فوق اين است كه اگرچه برخي
از اساتيد ممكن است معتقد به قاتل بودن عمدي شوهر باشند ،اما عدهاي ديگر نيز بحث رضايت
مجنيعليه را (كه همان زن است) به عنوان يكي از علل موجهه جرم (اسباب اباحه) مطرح ميسازند
همچون قتل از روي ترحم كه به موجب قوانين برخي كشورها مثل هلند مجاز ميباشد (.شريفي
خضارتي ،1387،شمارههاي  )24243 - 24238البته غالب اساتيد حقوق جزا ،بحث رضايت مجني عليه را
در مورد قتل نميپذيرند و همواره كشتهشدن يک شخص را توسط ديگري با رضايت خود مقتول ،قتل
تلقي كرده و معتقد به مجازات قاتل هستند .اما درفرض فوق ،اگر عمل شوهر را مباشرت درقتل تلقي
نكرده و معاونت در خودكشي بدانيم ،چون طبق قوانين جزايي ايران خودكشي جرم نيست،لذا معاونت و
مساعدت درخودكشي نيزعنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نميباشد .مسألهاي كه در مورد خودكشي
حائز اهمّييّت مي باشد اين است كه اگر كسي بدون علم و آگاهي مجني عليه عمداً موجبات مرگ او را
بدست خود او فراهم آورده باشد يا مجنون يا فردي نا بالغي را با سوء نيت خاص از اين طريق تحريک و
ترغيب وادار به خودكشي نموده باشد ،چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهد بود .بطور مثال ،چنانچه
كسي مجنون يا طفلي را كه شنا نمي داند ،وادار به شناكردن در دريا يا استخر عميقي بنمايد يا سالح
مسلحي را به كودكي داده و او را تشويق كند كه ضمن مالحظه داخل لولة اسلحه ماشه را بكشد يا فردي
را كه ناآگاه بوجود برق فشار قوي در يک سيم و آثار مرگبار آن است عمداً وادار نمايد كه سيم رو باز را در
دست بگيرد يا بزه كاري در غذاي فرد ديگري مواد سمي ريخته و عمداً آنرا در دسترس مجني عليه قرار
داده باشد تا وي آنرا مصرف نمايد ،در تمامي موارد مذكور موضوع معاونت در خودكشي منتفي بوده و اين
قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهد بود ،زيرا مرتكب به قصد سلب حيات فردي معين ،كاري را
انجام داده كه منجر به سلب حيات يک انسان گرديده است .البته بايد دانست اخيراً مطابق قانون مجازات
جرايم رايانهاي ،معاونت در خودكشي بوسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي جرم بوده و داراي مجازات
است .برطبق ماده  16قانون مذكور و بند ج آن هركس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي به منظور
ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان ،اشخاص زير 18
سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريک يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق
ارتكاب يا استعمال آنها تسهيل نمايد يا آموزش دهد به حبس از  91روز تا  1سال جزاي نقدي از دوميليون

ادله حرمت خودكشي ...
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و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .قابل ذكر است در قانون مدني
ايران ،تنها ماده اي كه به نوعي درباره خودكشي است ماده 836مي باشد .بر طبق ماده فوق  :هرگاه كسي
به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگري از اين قبيل كه موجب هالكت است
مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد ،وصيت در صورت هالكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به
فوت نشد ،وصيت نافذ خواهد بود .بنابراين  :وصيت كسي كه به قصد خودكشي ،خود را مجروح يا مسموم
نموده باطل است .نكته مهم در ماده مذكور (قصد خودكشي) موصي ميباشد .بنابراين در صورتي كه
موصي قصد خودكشي نداشته باشد به هدفش جلب رأفت و محبت ديگري باشد ،مثالً به اين منظور كه
پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا كند با اسلحه كمري به كتف خود شليک كند و اين امر موجب
هالكت وي شود ،وصيتي كه پس از ارتكاب عمل مذبور مينمايد باطل نخواهد بود .زيرا در ماده 836
قانون مدني قيد شد ه كه عمل و قصد خودكشي انجام شده باشد و حال آنكه در مثال فوق ،مرتكب چنين
قصدي نشده باشد.
 -5برآمد
خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل(جاني يا بزهكار) و مقتول (مجني عليه يا بزه ديده)
است .به عبارت ديگر ،خودكشي يک نوع آدمكشي است كه تغيير سمت يافته و بجاي اينكه آدمي ،فرد
ديگري را بكشد خود را هدف قرار مي دهد.از اين نظر ،خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده
شده است.
از ديدگاه اسالم خودكشي حرام بوده و حرمت آن از نظر كتاب ،سنّت و اجماع ثابت گشته و براي
مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است .معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسالم"اعانت
بر اثم" تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزيري مي باشد .در حقوق جزاي ايران ،خودكشي و شروع به
آن جرم نيست و معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نميباشد .البته اخيراً بر طبق قانون
مجازات جرايم رايانهاي ،برخي از صور از معاونت در خودكشي به وسيله سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي،
جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند.
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