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  با پديده خودكشي يآموزش علوم پزشك سالمت و مچالش نظا
  

  ي، اعظم علو*ينرگس صادق ،يوسفي رضايعل
  

  
  چكيده

شود، اما عوارض و نتايج آن به شدت  شناسي انجام مي تحليل پديده خودكشي گرچه در حوزه دين، اخالق و روانشناسي اجتماعي و جامعه
هاي معتبر  اين مطالعه با استقاده از مرور متون و منابع علمي از پايگاه. دهد نظام سالمت و آموزش پزشكي را تحت تأثير قرار مي

پديده خودكشي به لحاظ ديني و اخالقي امري نكوهيده و نامقبول است كه مقابله با آن مستلزم همكاري بين . است اطالعاتي انجام شده
نويني در  هاي ه ازدياد بايستي چاره انديشيبهاي سالمت و آموزش پزشكي براي مواجهه با اين پديده شوم و رو نظام. بخشي وسيع است

  .سطوح سه گانه مراقبت داشته باشد
  

  يخودكشپزشكي،  آموزشنظام سالمت،  : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
 يخودكش اياسر دندر سر نظام سالمتاز مشكالت  يكي

 2000در سال  ياست برطبق آمار سازمان بهداشت جهان
به عبارت .اند مرده ينفر در اثر خودكش ونيليم كي
حدود  2001ودر سال  هيثان 40نفر در هر  كيگريد

 زده نيتخم) 1(رقم افزوده شده است نينفر به ا 500000
مورد  كيبه طور متوسط،  يالديم 2020شود در سال  مي

) 2(داتفاق افت هيثان ستيدر هر ب ياز خودكش يمرگ ناش
كه ارتباط  ييو از آنجا استريگ مشچ اريكه آمار فوق بس

الزم است ) 3(وجود دارد  يآموزش و سالمت نيب ياديز
فوق داشته  نهيمناسب در زم يها يآگاه يكادر درمان

  .باشند
) 4(گردد يبه دوران افالطون برم يدر مورد خودكش بحث
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شود كه  مي يهرگونه مرگ رندهيدر برگ يواژه خودكش
مشخص  يمنف اياز عمل مثبت  ميمستق ريغ ايميمستق
عمل  جهياز نت شيشاپيپ يشده باشد وقربان يناش يقربان

است كه شخص به  يعمل يخودكش) 5(خود آگاه باشد
از مذاهب و جوامع به  يليدر خ.دهد  مي انيخود پا يزندگ

شود اما در  مي در نظر گرفته تيصورت گناه و جنا
خارج شدن از  يبرا يبه صورت راه ها از فرهنگ يبعض
  ).1(است يديوناام أسيو  يرنج و ناراحت يها تيموقع

ن به آاالتي است كه پاسخ به سوربرخي يزسؤاالت 
 يخيتار ريچه س يخودكش :وضوح مطلب اضافه مي كند

مذاهب مختلف نسبت به  دگاهيكرده است؟ د يرا ط
 اي دهيعمل پسند كي يخودكش ايآ ست؟يچ يخودكش
 يبا آزاد ايعمل ناپسند است آ كياست و اگر  زينفرت انگ

انديشمندان اجتماعي اين و استقالل شخص منافات ندارد؟ 
شده  يمقاله سع نيدر ااند؟  پديده را چگونه تحليل كرده

فوق  به سؤاالت يلف پاسخمتون مخت ياست با بررس
  .داده شود
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 كه يلاشده است در ح يمتعدد فيتعار ياز خودكش
است كه منجر به  يهرنوع عمل يتوان گفت خودكش مي

 ياديتواند ابهامات ز مي ينوع تلق نيا يشود ول مي مرگ
وجود دارند كه باعث  يموارد رايبه دنبال داشته باشد ز

 يخودكش يشود ول مي مرگ شخص توسط خود شخص
وجود دارد  يگريد يهارفتار نيهمچن. گردد نمي محسوب

 يكه خودكش نياز نظر ا يآن مرگ است ول جهيكه نت
 ديتوان فهم مي نيبنابرا)6(محسوب شود قابل بحث است

  ).7(الزم است ،ياز خودكش ينيع فيتعر كيكه ارائه 
آگاهانه و  ،يبه عنوان عمل خاتمه دادن عمد يخودكش

انواع  ،يخودكش) 8(است شيخو يبه زندگ ياراد
است كه فرد  يعمل يبدون شك، خودكش. دارد يگوناگون

كه موجب  ييها اما علت. دهد مي حيترج يمرگ را بر زندگ
 تيشوند، در تمام موارد، ماه مي يفرد به خودكش ميتصم

اختالفات و  يگاه ها علت نيا نيب ،يحت ندارند يكساني
  .)5(وجود دارد ييتضادها

  
  :يخودكش يخيتار ريس

ودر  خياست كه همواره در طول تاراي  دهيپد يخودكش
گذشته البته در . كشورها و ملل مختلف وجود داشته است

دانستند،  نمي را جرم ينه تنها خودكش دوربرخي اقوام
عمل افتخار  كياز موارد از آن به عنوان اي  بلكه در پاره

همچون  يمعروف يها يخودكش. كردند مي اديزيآم
 يها يژاپن يها يخودكش نيوهمچن لئوپاترارك يخودكش

شود، از نوع  مي دهينام »يريهاراگ«كه  ها ييعصر سامورا
نوع  كيروش  نيا) 9(است زيافتخارآم يها يخودكش
بوده وبطور  يمذهب فاتيقابل احترام و با تشر يخودكش

 انجام يو روحان زيمعبد تم كيآن در  فاتيمرسوم تشر
  .)1(شد مي

 زين) 2(»يسات«و ) 1(»نوتيا«معروف به  يها يخودكش
 محسوب زيو افتخار آم انهيتهورگرا يها يجزء خودكش

در  نيريسنت د كيكه  »يسات«در مراسم  .شدند مي
جسد  يخود را رو وهيهندوستان بود، زنان ب

 زندهانداختند و زنده  مي زمياز ه يتل انيشوهرانشان در م
  ).10(سوختند مي
 يمرتكب خودكش خيتار ياز افراد مشهور در ط يليخ

دانست، قبل از سقراط  مي ماندر كه فلسفه يالكساند  شده
 .خود را در دهانه آتشفشان انداخت ،يبه علل فلسف

 يخودكش انويپ ميمارشال رومل كه فاتح صحرا بود با س
مردم كه به  يتيامپراطور روم، به علت نارضا نرون،. كرد

از بندگان آزاد كرده خود  يكيبودند،  برده ومقصر او هج
 ،يژراردو بنزال، شاعر فرانسو. را واداشت تا او را بكشد

  ).11(چراغ برق خود را دار زد ريبه ت
خود و جامعه و  هيبه عنوان جرم عل يدر گذشته خودكش

 كه خود را يشد كسان مي گناه محسوب يبه طور كل
 محروم يكفن و دفن مذهب فاتيكشتند از تشر مي
 ميامكان داشت مرتكبان جرا ميقد ونانيدر  .)8(شدند مي

 و محاكمه قرار بيتحت تعق زيپس از مرگ ن يمهم، حت
 يكس«: معتقد بود يونانيبزرگ  لسوفيافالطون، ف. رنديگ

دور افتاده، خشك و  نيدر زم ديبا كند، مي كه انتحار
 »به خاك سپرده شود فاتيگونه تشر چيسخت و بدون ه

امپراطور روم، مقرر  »نينيروست« يالديقرن ششم مدر 
مجازات شود و  ديبا دينما مي يكه خودكش يداشت كس

 يموجب ننگ و سرافكندگ ،يفرد نيچن وهيازدواج با ب
  ).12(است

 نيممنوع شد و ا يدر اروپا، خودكش حيمس نيبا ظهور د
 نيهمچن. ديگرد ياقدام مخالف مذهب و اخالق معرف

 يمذهب فاتيان مجازات، از نظر تشرمرتكب آن به عنو
بعد از انقالب  .)13(»شد مي و دفن جنازه محروم عيتش«
و تحول افكار در مورد حفظ  1789فرانسه در سال  ريكب

 يها افراد ملت، مجازات يو حقوق اساس يفرد يها يآزاد
فرانسه درسال  ريانقالب كب. لغو شد يخودكش يسابق برا

كه هر شخص،  نيبر اساس قبول اصالت افراد و ا 1789
 يسابق را برا يها مالك نفس و جان خود است، مجازات

  ).12(فسخ نمود يخودكش
 يرأ نيچن يالديم 1815كشور فرانسه در سال  وانيد
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تا معاونت در آن جرم  ستيجرم ن يخودكش«: داد
نسه، در حال حاضر در كشور فرا) 14(»محسوب شود

جرم  يبه خودكش كيتحر يول ست،يجرم ن يخودكش
آلمان و  ه،يدر روس يالديدر قرن نوزدهم م .)15(است

  ).10(شد مي محسوب تيجنا يانگلستان خودكش
 لهيبه وس 1737در سال  يبه خودكش ينگرش علم نياول
بار كلمه  نياول يبرا يصورت گرفته است و فانتن يد

suicide به  1726كه در سال را در فرانسه بكار برد
 يبيكلمه، ترك نيا. شد رفتهيعلوم فرانسه پذ يآكادم لهيوس

 يبه معن cideو » خود« يبه معن sui نياز دو كلمه الت
 يرسا و كاف ييمعنا »يخودكش« نيبنابرا. است» كشتن«

به  زين يدار در باره خودكش مطالعه نظام نياول.از آن است
تحت عنوان  يدر كتاب 1897در سال  ميدوركها ليدست ام

  ).8(ديمطرح گرد »يخودكش«
در هر حال اشتباه است  يكند خودكش مي انيسقراط ب

روح از بدن است كه خداوند آن را  ييجدا گر انينما رايز
 اشتباه يافالطون ادعا كرد خودكش. در ما قرار داده است

 يكه مرتكب خودكش ياست و كس نيعمل ننگ كيبوده و 
به  يخودكش. قبر نامشخص دفن گردد كيدر  ديشده با
 يترسو بودن فرد در برابر مشكالت زندگ و يعلت تنبل

عمل اشتباه  كي يكند خودكش مي انيارسطو ب) 7و4(است 
 را ابراز يزيچ ژهيگناه و اياشتباه  نيا رامونيپ ياست ول

 نظر افالطون و ارسطو برجسته نهيكند آن چه در زم نمي
در نظر  ياست كه استقالل افراد در خودكش نيا است

  ).7(گرفته نشده است
  

  :يو خودكش مذهب
 يفلسف خيواقعه در تار نيتر مهم تيحيظهور مس ديشا

 يحيجوامع مس كه نيبه محض ا رايباشد ز يخودكش
قرار  ميجوامع مورد تحر نيدر ا يشكل گرفت، خودكش

 يمخالف خودكش هياول تيحياگر چه پدران مس .)5(گرفت
در  قيدق اريبس هيتوج با ارائه نيآگوست اما سنت ندبود

 ياو خودكش، اعتبار داد  اين تحريم به  يرابطه با خودكش

اگر  .)7(كرد فيقابل توبه تعر ريگناه غ كيرا به عنوان 
دانسته و  ديآمرزش خود را بع ار،يفرد در اثر گناهان بس

نفع شمرده است،  يگشته و توبه كردن خود را ب وسيمأ
) 16(اش بدتر است گناهان گذشته عياز جم أسيبداند  ديبا

بشر تنها به خواست و  :ديفرما مي زين) ص(حضرت محمد 
 نييرا تع شيزندگ انيكه پا ياراده خداوند مطابق كتاب

 رسد، مي فرا يزندگ انيكه پا يهنگام رديم مي كند مي
  ).5(و نه جلو انداخت ريلحظه نه به تأخ كيتوان آن را  نمي
 يبه شكل يخودكش نيپروتستان مانند كالو انيشوايپ يول

خداوند  نديگو مي مطرح كرد را محكوم نموده و ايكه كلس
 ).7(دهد مي بخشنده و مهربان است و اجازه توبه را

مخالف  يو شركت در خودكش يبا خودكش تيحيمس
به عنوان  يخودكش سمياست مخصوصاً در مذهب كاتول

 دگاهيدر د .در نظر گرفته شده استبزرگ گناه  كي
 محسوب يگناه جد كيبه عنوان  يخودكش زين تيهودي

  ).1(منع شده است شهيشود و هم مي
 يهر زمان ،معتقدند ونيواقر فلسفه روانيدر مقابل پ

و شكوفا شدن است قابل  شرفتيكه پ يزندگ يمعنا
باشد خوب  حيممكن است صح ينباشد خودكش يدسترس

) 7(آن تيمهم است نه كم يزندگ تيفيكردن و ك يزندگ
 لياز ن ينيعقب نش يبه معنا يدر فرهنگ اسالم يخودكش
 يحسرت و ناكام يواد هكمال و سقوط ب تيبه غا
كه مؤمن به هر  يدرسته ب« : فرمود) ع(حضرت باقر.است
اين مگر  رديم مي يشود و به هر قسم مردن مي مبتال ييبال
  ).16(»خود را نخواهد كشت كه
 دان نيدفاع كرد مدل ج يكه از خودكش يمدل جامع نياول

لزوماً گناه  يخودكش تيحيگفت طبق اصول مس بود او
 ست،يو خدا ن يعل اي يعيطب يها نبوده و مخالف با قانون

 يوجود دارد كه ممكن است خودكش يدر هر حال موارد
 يخودكش يصدا و سر پر نياز مخالف يول. گردد هيتوص
ما منبع ) عقل( طبق نظر او منطق بود نتدوران كا نيدر ا
 بياجازه جهت تخر نيما هستند و بنابرا ياخالق فيوظا
و  است نوع تناقض عملكرد كي يهمان خودكش اي يزندگ
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  .است ياخالق ريغ
 بحث يخودكش تيكه در مورد ممنوع يدو دسته از مذاهب

آن  نياول. اند آمده ديپد تيحيمذهب مس شهيكنند از ر مي
مطرح  وميه لهيبود كه به وس كيتوماست يعيقانون طب

 يعيحتك حرمت قانون طب يبر طبق نظر او خودكش ديگرد
 نيا ياست ول يعيطب ريغ يخودكش نيبنابرا استخدا
 ديگرد انيقرار گرفت و ب ياديز يمورد انتقادها نينقوا

  ).7(مستبدانه است يخودكش يممانعت رو
 انسان و خدا بحث نيارتباط ب يمذاهب رودسته دوم 

در جهت مشخص  ها بحث نيموارد ا شتريكنند در ب مي
از  يكيمرگ كمك كننده است  يخداوند برا اريكردن اخت

 ييما دارا كند، مي انيب يخيبرجسته تار يها اسيمق
باعث  راياشتباه است ز يو خودكش ميخداوند هست

  .)17(ودش مي ييدارا نيا بيتخر
به  د،يسوره نساء آمده، خودتان را نكش 29 هيدر آ
در )18(كه خداوند نسبت به شما مهربان است يدرست

است و تنها او  ياو دهنده زندگ. است نندهياسالم خدا آفر
 ياله عهيود ات،يح .)1(را دارد يدادن به زندگ انيحق پا

در  انتيخ. است ياعتال، و كمال آدم مت،ياست و نقطه عز
قابل بخشش  ريامانت، از نظر عقل، مذهب و اخالق، غ نيا

اهانت به خداوند متعال است و اسالم آن  ،يخودكش. است
حقوق افراد را  ياله عتيشر. داند مي ينابخشودن يرا گناه

شمارد  مي از جانب خداوند متعال در باره بندگاناي  هيعط
 يحقوق را كه مناف نيو هرگونه تصرف و استفاده از ا

 باطل به حساب رد،يو مقاصد شارع انجام گ تعيشر
را در عداد  ياسالم خودكش نيد ليدل نيبه هم. آورد مي

گناهان بزرگ قرار داده و مرتكب آن را مستوجب عقاب و 
است كه  يياياز جمله عطا اتيح رايداند؛ ز مي ياخرو فريك

 نهاده است و افراد بشر عهيخداوند در وجود افراد به ود
 نيجانش» عهيود«. حق را از خود سلب كنند نيا دتوانن نمي

 تيدر باره احترام و حما. است يكردن در حفظ و نگهدار
 ميدر قرآن كر يمتعدد اتيو حرمت دماء، آ اتياز حق ح

) ص(ماكر امبريپ يها و ارشاد ميوارد شده است و در تعال

قرار  تيموضوع مورد عنا نيا زين) ع(و ائمه معصوم
  .)19(ستگرفته ا
اعتقاد دارد  ،يدر مورد خودكش ياخالق هينظر نيتر ساده

انسان  يزندگ رايضرورتاً اشتباه است ز يخودكش هك
مانند اسالم،  يبا تفكرات مذهب دگاهيد نيا. مقدس است

 نيدرا. همراه است نيكانت و رونالد دورك ك،يكاتول
به  ياخالق فهيتك حرمت وظهباعث  يخودكش دگاهيد

 يبعض يول. شود مي بشر يزندگ يذات يها دهنده ارزش
 يدادن به زندگ انيپا يبرا نندك مي انيان بنظر صاحباز 

برسد  انياو به پا يعيطب يزندگ اين كهشخص قبل از 
 يبعض. ستين يزندگ يها به ارزش ياحترام يبه ب يازين

و  ميخدا هست ييكند چون ما دارا مي انيب ها هياز نظر
 نيشود بنابرا مي خدا ييدارا بيباعث تخر يخودكش
 نين بحث را با ايمشكل است ا ياشتباه است ول يخودكش

اگر  رايداد ز قيادعا كه خداوند همه را دوست دارد تطب
بد باشد همان عالقه خدا به  يليشخص خ كي يزندگ
با  ييدارا نيدهد كه ا مي اجازه ها به آن ها، انسان

  ).17(شود بيتخر يخودكش
 ييزهايو تمام چ يهان هستج ،ياله ينيبراساس جهان ب
 يشده، از خداست و مالك تمام هست دهيكه در آن آفر

توان  مي در ملك تنها با اجازه مالك نيبنابرا. اوست
انسان اجازه تصرف در جان خود بدون . تصرف نمود

دست به  ياله تيرا ندارد كه بدون رضا ياله تيرضا
 يخودكش. خود گردد ينابودبزند و باعث  يخودكش

رو در اسالم حرام  نياست و از ا نشيبرخالف فلسفه آفر
  ).20(است دهيو ممنوع اعالم گرد

 يريشگيپ يبرا ،يكنند در مواقع مي انيباي  سرانجام عده
 يمهم به شخص ممكن است از نظر اخالق يها بياز آس

به  بيو اگر فقط با آس. به صالح شخص باشد يخودكش
كه متوجه ما است  ندهيدر آ ياز خطرات جد ميخود بتوان

خداوند،  ييبه صالح است كه دارا نيبنابرا ميكن يريجلوگ
مثالً ابن مقفع در  .)7(ميببر نيخود را از ب يندگز يعني

 يبرا يقيمنصور دوان اين كهبه علت  يقرن دوم هجر
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اش را در  او اقدام كرده بود، خود و خانواده يريدستگ
  ).11(چاه انداخت

خودتان را بنا حق : ديفرما مي خداوند ميدر قرآن كر
بتان  يخود را برا و دينفس خود را نكش اين كه اي دينكش
در هنگام غضب خود را انتحار  اين كه اي د،ينكن يقربان
مهربان  مانيكه خداوند به شما اهل ا يدرسته ب د،ينكن

و ستم بر  ريو تجاوز به غ يتعد يكه از رو ياست، و كس
سخت  يزود باشد كه او را در آتش د،ينفس نما لخود قت
  ).16(برخدا سهل وآسان است نيو ا ميدرآور

را به صورت  ياست كه خداوند زندگ نيا گريفرض د
 هيآن هد ميكن بيآن را تخر به ما داده است و اگر ما هيهد

 هيهد كيكند كه اگر ما  مي انيب كالگ يول ميا را پس داده
 نيا هيشب. ستين هيهد كي گريآن د ميبرگردان ميرا نتوان

 يزندگ يبرا ديو با ميخدا هست ونينظرات كه ما مد
و كشتن خودمان باعث  ميكن ياز خداوند قدرران ودمانخ

در مقابل  يتيمسؤول يبه خداوند و ب ياحترام يو ب نيتوه
مطرح شده  زين گرانياست، توسط د هيهد نياستفاده از ا

سخت و  يليخ يشخص زندگ كياگر  نيبنابرا) 7(است
بد  يو زندگ يماريب نيا يبرا ديبود با ماريداشت و ب يبد

توسط خداوند  يزندگ نيا رايتشكر كند ز نداز خداو
او وجود  يامر برا نيدر ا يريمهربان به او داده شده و خ

  ).17(دارد
 هينظر ايدر كتاب آتوپ) 1478-1555(سر توماس مور 

 هيمطابق نظر. مطرح كرد سايكل ديبا عقا ريمغا ،يديجد
د و يسخت با درد و رنج شد يطيدر شرا مارانياگر ب ،يو

دارند بلكه  يبرند نه تنها اجازه خودكش مي به سر دانهينوم
 .)21(رنديو كمك قرار گ تيشده و مورد حما قيتشو ديبا
 يمتعدد ثياحاد ،ييدر كتب روا ،در مذهب اسالم يول

 فرد مؤمن، استوار و كي، ها وجود دارد كه بر اساس آن
انسان مؤمن به . است ريپذ حال انعطاف نيمحكم و در ع

كند و هرگز در  نمي وجه در مقابل مشكالت كمر خم چيه
 يبرابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودكش

  ).22(دهد نمي

 اند دفاع كرده ياز خودكش يفرد يطرفداران آزادي بعض
در رفتار  دينبا گرانيد ياز نظر اخالق: نديگو مي و

اعتقاد دارند،  ها از آن يبعض يدخالت كنند و حت يخودكش
 ياست و خودكش ينوع حق آزاد كي يحق خودكش

از نظر  گريكند وافراد د نمي را نقض ياخالق فيوظا
 يحت ديكار دخالت كنند بلكه با نيدر ا دينه تنها نبا ياخالق

 يكند حق زندگ مي انيب يفر .)7(به فرد كمك هم بكنند
  .)5(شود مي شامل زيحق مردن را ن يكردن به طور منطق

نسبت به  ياخالق فهينقض هر نوع وظ يخودكش ايآ يول
ما نسبت به  فهيتواند وظ مي يخودكش ست؟ين گرانيد
را ) خانواده، دوستان(مانند  يبه خصوص افراد گرانيد

 يشك چيه. كل جامعه باشد يبرا يبيآس يحت اينقض كند 
 يكي ايخانواده  ياز اعضا يكي يكه خودكش ستين نيدر ا
مضر  يها بيتواند باعث آس مي مورد عالقه راداز اف
غم  نيعالوه بر ا. گردد يو اقتصاد يروان ،يروح

 مواجه دهيچياحساس پ كيرا با  ها ماندهيباق ،يخودكش
  ).7(كند مي

به  يعيدر مقابل عشق طب يكند خودكش مي انيب نيآگوست
، است خود قرار دارد كه هدف آن محافظت از انسان

از آن است  يكه شخص عضواي  به جامعه يخودكش
ما نسبت به خدا را  فهيوظ يرساند، خودكش مي بيآس

به  هيهد كيرا به عنوان  يخداوند زندگ رايكند ز مي نقض
جامعه  يرو بر يبه هرحال بار خودكش. )4(ما داده است

  ).23(گرفت دهيتوان ناد نمي را
 يامدهايپ يكنند در مواقع مي انيب گريداي  در مقابل عده

بد آن  يامدهاياز پ شتريممكن است ب يخوب خود كش
ممكن  يموارد خودكش يدر بعض قتيدر حق) 24(باشند

 يكه واضحاً برا ييها يباشد خودكش نياست قابل تحس
در جهت حفاظت از  گرانيكمك به د اي گرانيحفاظت از د

 دسته قرار نياست در ا گرانيخوب بودن د اي يزندگ
به  ييكند اگر دستورات خدا مي انيب وميه) 6(رنديگ مي
 نيشكستن ا شهيهم نيشده است بنابرا جاديخدا ا لهيوس
اشتباه است اما اغلب  يشادمان شيخاطر افزاه ب نيقوان
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صدمه وجود دارد بر  اي ي رمايب يدهد وقت مي خدا اجازه
 ماريكه ب يدر هنگام يبعض. )4(ميباش نيقوان نيا هيعل

فعال موافق  ريغ يدچار درد و رنج است با اتاناز
  ).25(هستند

  
  گيري نتيجهبحث و 

اي است كه از منظر اديان  چنانچه ديديم خودكشي پديده
. الهي مطلقاً حرام و به لحاظ اخالقي نيز امري مذموم است

ها از خودكشي قهرمانانه  مواردي كه در برخي فرهنگ
شود، موارد استثنايي است كه شامل نگاه مثبت به  ذكر مي

افرادي كه از منظر آزادي فردي آن هم . خودكشي نيست
دهند نيز  به شكل افراطي به پديده خودكشي مجوز مي

افراد نادري هستند كه آرا و عقايد آنان حداكثر ممكن 
  .كاهش دهد ااست قبح خودكشي ر
هاي  يل آن در حوزهاي است كه تحل گرچه خودكشي پديده

گيرد اما  دين و اخالق و روانشناسي اجتماعي صورت مي
الشعاع قرار  آثار و عواقب وقوع آن نظام سالمت را تحت

افزايش اين پديده در جوامع كه آمارهاي جهاني . دهد مي

كند هم سن اميد به زندگي را  آن پشتيباني مي زنيز ا
شگيري اوليه دهد و هم تدارك ساز و كارهاي پي كاهش مي

اي  از آن مستلزم همكاري بين بخشي وسيع و پرهزينه
  .است

هاي ناموفق كه يا با قصد قطعي  مواردي از خودكشي
خودكشي و يا به منظور تهديد اطرافيان براي رسيدن به 

شود و سر و كار اين افراد به  مقاصد خاص انجام مي
افتد و غالباً به مراكز  بيمارستاني ميهاي  اورژانس

شوند، نظام آموزش  تخصصي دانشگاهي هدايت مي
سازد كه دشوار  اي مي پزشكي را با وسعت درگير وظيفه

از منظر نظام سالمت و آموزش . بيني نشده است و پيش
پزشكي پيشگيري در سطوح سه گانه از اين پديده 

هاي بين  مستلزم تدارك ساز و كارها براي همكاري
ني است كه قادر به التحصيال بخشي و نيز آموزش فارغ

با . مديريت اين پديده در سطوح سه گانه پيشگيري باشند
توجه به آمارهاي رو به افزايش از اين پديده نابهنجار 

هاي  هاي سالمت و آموزش پزشكي بايستي به برنامه نظام
  .تري در ارتباط با اين پديده تدارك ببينند آموزشي غني
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Abstract 
 
Introduction: Although analyzing suicide is related to religion, ethics, social psychology and sociology, its 
consequences affect medical education and health systems intensively. 
In this review study, data bases and texts on the subject were reviewed. 
Suicide is an unacceptable phenomenon in religion and also ethics.Challenging this ever increasing 
phenomenon requires extensive intersectional cooperation. 
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