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التخاث القجيع  والسعاصخ وىشاؾ تفديخات ضاىخة االنتحار مدألة معقجة وشائكة ، في 
مختمفة عغ االنتحار ليا تأويالت اجتساعية وفمدفية وعزػية ونفدية . اما وسائل االنتحار 
ىي اما احتداء الدع او يخمي نفدو مغ مكاف عالي ، او يصمق عمى نفدو عيارات نارية 

واالمشية وانتذار األنتخنيت وغيخىا . ومغ اىع اسبابيا : ىي االوضاع االجتساعية والشفدية 
 سشة . 13ػػ  31وغيخىا ،وضيخ اف اعسار السشحخفيغ ف والسيسا في العخاؽ تتخاوح بيغ 

واخيخًا تزسغ البحث : مقجمة وتحجيج السفاليع مع لسحة تاريخية لالنتحار ، واالنتحار في 
 رب يئ ٱُّٱ في سػرة الشداء االدياف الدساوية عامة واالسالـ خاصة اذ قاؿ هللا تعالى

، ثع االنتحار في السجتسعات السعاصخة والعخاؽ  َّ مت زت رت يب ىب نب  مبزب
 بذكل خاص .
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Abstract: 
The suicide phenomenon is a complex problem in ancient  and 

contemporary heritage and there is various interpretations about it that 

had social ,philosophy and psychological ones , but, the instruments 

about it is either taking poison or fall himself from high or shooting 

himself and others .the most important reasons about suicide is the 

social ,psychological ,and spreading the internet , it seems that the ages 

of perverts in Iraq are between 13-35 

At last , research paper contains the introduction and define 

concepts with a glance of historical suicide . suicide in Islamic religion 

and others is forbidden . 
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 السقدمة
الفخد في السجتسعات السختمفة بذكال سخيع وحجوث  نطخا لمطخوؼ التي يسخ بيا

غيخ الستػقعة في حياتو مسا يجعمو غيخ قادر عمى التكيف معيا ومسا يؤدي بو  السفاجآت
 االجتساعية والشفدية الخصيخة ومغ اخصخىا االنتحار لألمخاضالتعخض 

مسا  اف االنتحار سمػؾ شخري يقػـ بتجمخ الحات االندانية لجى الذخز السشتحخ ،
يؤدي بو الى ازىاؽ روحو احيانا ويعػد سبب ذلظ الى ضغط العػامل االجتساعية وقدػتيا ، 
وكحلظ ضعف التكػيغ الشفدي لو ، وعجـ قجرتو تحسل تمظ الستغيخات الخارجية او االندجاـ 
معيا ، مسا يجفعو الى االنتحار وىػ نػع مغ انػاع االجخاـ الحي ييجد البشاء االجتساعي 

 البذخي                                                            . والػجػد
وال بج مغ القػؿ اف ضاىخة االنتحار قزية معقجة وشائكة ، في التخاث القجيع 
والسعاصخ ىشالظ تفديخات مختمفة عغ االنتحار ليا تأويالت اجتساعية ونفدية وفمدفية 

 وعزػية وغيخ ذلظ .
يػ الػقػؼ عمى االسباب الخفية وراء ضاىخة االنتحار والجخػؿ اما عغ اىسية البحث ف

الى اعساقيا لسعخفة الحكيقة وراء ذلظ الترخؼ وبالتالي تذخيز السذكمة ومعخفة خصػرتيا 
والتػصل الى نتيجة لحل السذكمة . واليجؼ مغ البحث ىػ التػصل الى افزل وانجح الصخؽ 

ل مغ اشكاؿ الجـخ الحي يدعدع الػجػد البذخي لمحج مغ السذكمة وال سيسا اف االنتحار شك
 والبشاء االجتساعي .

يتزسغ البحث : مقجمة ، مع تحجيج لسفاليع البحث ولسحة تاريخية عغ  خطة البحث:
ضاىخة االنتحار ومػقف السجتسعات مشيا وكحلظ االنتحار في االدياف الدساوية عامة واالسالـ 

 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ٱُّٱٱخاصة اذ قاؿ هللا تعالى في محكع كتابو العديد
االنتحار في السجتسعات السعاصخة ، والعخاؽ بذكل  ، 39سػرة الشداء اية  َّ مت زت

 خاص ثع ممخز بالمغة العخبية واالنكميدية واخيخا السرادر والسخاجع
 تحديد السفاهيم :
 السعشى اللغهي :

االنتحار : ذكخ ابغ سيجة نحخ الرجر اعاله ، وقيل ىػ مػضع القالدة مشو وىػ 
ونحخ  ،عمى غيخ ذلظ  و نحػر ال ُيَكدخَ عيخ ، صخح المحياني ، وجسع السشحخ ، فحكخ ال
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يشحُخه  نحخًآ : شعشو في مْشِحخَه أذ  يبجو الحٌمقػـ مغ اعصى الرجر ، وجسُل بخيخ في  البعيخ
جساَؿ، نحْخي ونحخاء ونحائَخ، وناقة نحيخ ونحيخه في انيق نحْخى ونحخاء ونحائُخ ويػ الَشَحَخ : 

 (3)عاشخ ذي الحجة
 قائال : رعخؼ ابغ مشطػر االنتحا  

 انتحخ يشتحخ ، انتحارا ، فيػ مشتحخ
انتحخُت بيحا السدجس ، حاوؿ  –انتحخ الذخز قتل نفدو عسجا انتحخ  ششقا 

 االنتحار .
 يامغ يخيج االنتحار وججِتوُ 

 (3)اف السعمع ال يعير شػيال . 
 السعشى االصطالحي :

لالنتحار : "كل حاالت السػت التي تشتج برػرة مباشخة او غيخ  تعخيف دوركياـ
 (1)مباشخة عغ فعل ايجابي او سمبي يقػـ بو الفخد بشفدو . 

 أي اف يقتل االنداف نفدو بشفدو متعسجا
وعخفو بعس الباحثيغ تعخيفا لغػيا اذ عخؼ "مكـخ سسعاف" كل فعل او افعاؿ  يقـػ 

 (4)ع لو ذلظ وانتيت حياتو نتيجة ىحا الفعل"بيا صاحبيا لقتل نفدو بشفدو وقج ت
 لسحة تاريخية

االنتحار ىػ الفعل الحي يقػـ بو الذخز الجل انياء حياتو بشفدو وبذكل مقرػد 
وبجوف تجخل االخخيغ مسا يؤدي الى ضياع حقو في الحياة ، مغ افزل واقجس الحقػؽ 

النداف في حق نفدو ، واغمب االندانية التي وىبيا هللا لو ، واالنتحار ىي جخيسة بحق ا
دوافعيا ىي االضخابات الشفدية والػصػؿ الى اليأس مسا يجفعو الى التخمز مغ حياتو لفقجانو 

 الديصخة عمى ترخفاتو  .
وال يقترخ ىحا الدمػؾ عمى االنداف فحدب بل قج يذتخؾ معو بعس الكائشات الحية 

ا بشفديا بػاسصة المجغ عشجما تجج عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ العقخب اذ يقػـ بقتل نفدي
تدتصيع الخخوج مشيا ، فتفزل قتل نفديا بجال مغ السػت  نفديا محاصخة بجائخة مغ الشار ال

 حخقا . كي تحافع عمى قػتيا وكخامتيا .
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واالنتحار الجساعي لجى حيتاف البحخ اذ يخخج الى الداحل وتشيي حياتيا بذكل 
 جساعي .

ي البذخ ولكغ ليذ بالكثيخ مشيع اذ تكػف في حالة وىشاؾ حاالت مذابية لجى بش
ونفاذ ذخيخة السقاتل وغيخىا ، وىي ال تسثل اال حاالت قميمة مغ  باألسخالحخوب والػقػع 

 حاالت االنتحار عشج الجشذ البذخي 
ويذكل ضاىخة اجتساعية قجيسة قجـ وجػد االنداف عمى االرض وجخيسة االنتحار 
ضاىخة شبيعية في اي مجتسع ومغ الرعب القزاء عمييا كػنيا ذات صمة ببشاء السجتسع 

 (3)وشبيعة حياتو االجتساعية 
اما االنتحار وبذكل عاـ بالشدبة لمجشذ البذخي اذ كاف يعج عشج بعس السجتسعات 

اعيا تتسيد بو عغ غيخىا مغ السجتسعات ، ففي اليشج عمى سبيل السثاؿ كانت السخأة نطسا اجتس
اليشجوسية تشتحخ بعج وفاة زوجيا ، ويتع حخؽ جدجىا عمى مػقج واحج مع زوجيا ، وىشاؾ 
شخيقة اخخى النتحار السخأة اليشجية بسا انيا تعج ضسغ مستمكات الدوج ، اذ يتع عدؿ السخأة في 

، وبحلظ يكػف انتحار  (6)ا اليػاء لجرجة اف السخأة اليشجية كانت تفتخخ بحلظ غخفة ال يجخمي
السخأة اليشجية مع زوجيا يعج عسال شجاعا يعكذ مجى اخالصيا ووفائيا لدوجيا في الحياة 

 والسسات
اما السجتسعات اليػنانية القجيسة عجت االنتحار شخيقة لعقاب الجخائع الكبخى ، لحا نخى 

نانية شجعت عمى ضخورة تعمع فكخة السػت، او التجريب عمى مػاجيتو ، وبحلظ الفمدفة اليػ 
صخح سقخاط اماـ اتباعو قبل تشفيح حكع االعجاـ فيو )) اف اولئظ الحيغ يػجيػف انفديع في 

الصخيق الرحيح يعجوف انفديع ميشة الف يسػتػا او اف الفالسفة الحكيقيغ يجعمػف ميشة ليع  
 .(7)مكاف اخخ (( والبحث عغ الحياة في 

في حيغ عجت الحزارة اليػنانية السػت بػابة لخمػد االنداف وذلظ لجخػلو لحياة 
 ججيجة .

ونجج الحزارة الخومانية  صجور الكثيخ مغ القػانيغ بحق االنتحار بيغ الشبالء 
 . (8)العدكخييغ والسجنييغ والعبيج مع ذلظ كاف لمخوماني الحق في قتل عبجه
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اف االنداف يدتصيع اف يعير الحياة كسا يجب اف تعاش ، وىػ في فالفالسفة يخوف 
االخيخ يدتصيع اف يسػت بأختياره وفي الػقت السشاسب، ولحا يخى ىػ ميخوس االنتحار ،حجث 

 (9) شبيعي وبذكل عاـ عسل بصػلي.

 وىي نطخة مذابية الى فكخة االنتحار عشج السخأة اليشجية .
اشتيخت بو جساعة الدامػراي اذ يشفح االنتحار ضسغ وفي الياباف ىشاؾ نطاـ انتحاري 

شقػس خاصة وحفل جساعي اذ كانت الصبقة العميا في ىحه الجساعات يقجـ عمى االنتحار ، 
مغ قبل تدتعسل وىشاؾ وسيمة اخخى لالنتحار في الياباف  ،تخمرا مغ السأساة وسػء الدسعة 

لمحع وبكسية كبيخة ولسجة ثالثة اياـ مسا الصبقة العميا اذ يقػـ الذخز بأكل ثالث وجبات مغ ا
 (30) يؤدي الى تدسع جدسو  بالتالي الى السػت .

اما عشج السرخييغ القجماء فقبل االؼ الدشيغ حاوؿ شخز مرخي يدسى ) ايبػر( 
االنتحار . ونجح في محاولتو وبجال مغ الفشاء ناؿ الخمػد ، اذ ال تداؿ قرتو تخوى ليػمشا ىحا 

) اليأس مغ الحياة ( وتحكى احجاثيا عغ مػاشغ حاوؿ االنتحار بجال  ووضعت تحت عشػاف
 (33)مغ اف يقجس الحياة . 

كسا عخؼ السرخيػف االنتحار مغ اليػناف والخوماف ، وبعج انتياء عرخ الفخاعشة 
ؽ . ـ اشمع السرخيػف عمى ثقافة تخى اف االنتحار عدة  113ومجيء االسكشجر الكبيخ عاـ 

وكخامة ، اذ اتفقت الحزارتاف السرخية القجيسة واليػنانية عمى اعالء قيسة الحياة ، اال اف 
بعج اليديسة اماميع في مػقعة )أكتيـػ  البحخية( فزمت السمكة البصمسية الخوماف يختمفػف ف

اذ لع تخضى اف  ،)كميػباتخا( االنتحار عمى الػقػع في اسخ الخوماف الحيغ ال يقجسػف الحياة 
 (33)تقع أسيخة بيجي الخوماف وتتعخض لمحؿ والسيانة . 

التقاف في العرخ كسا عخؼ السرخييغ االنتحار مغ السساليظ ، ومارسػه حتى ا
 الحجيث

 :االنتحار في حزارة وادي الرافدين 
كسا ىػ معخوؼ ليحه الحزارة تصػر كبيخ في جسيع مجاالت الحياة وىشاؾ تصػر 

يحجد فيو العجيج مغ الجخائع التي دوف فيو والسيسا  في الذخائع القجيسة كذخيعة اورنسػ  قانػف 
ت ىحه الحزارة الى ارقى القػانيغ الػضعية ولبت وعذتار واششػنا وشخيعة حسػرابي اذا وصم

وال سيسا قػانيغ حسػرابي التي تزسغ البعس مشيا عمى مػاد قانػنية مقششة تخز الجخائع 
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الساسة بحياة االندانية وسالمة جدجه . اذ احتػت عمى مائتيغ واثشيغ وثسانيغ مادة يختز 
مى جخيسة االنتحار واسبابو بحقيا بالقتل ، عمى الخغع مغ عجـ وجػد نرػص بذكل مباشخ ع

 ودوافعو .
 تذخيع( في 338كسا تزسشت مػاد تذيخ الى جخيسة القتل الخصأ وفق السادة )

 ، كحلظ الذخائع االخخى لع تشز صخاحة او ضسشا عمى االنتحار. (31)حسػرابي 
اف مثل ىحه السػاقف ال يسكغ صػرىا مغ خالؿ سمػؾ اجتساعي مختبط ارتباشًا شجيجًا 
بالسعتقجات الجيشية الدائجة ، التي تخى خمػد االنداف وتػاصل مػتو وحياتو وديسػمتيا وىحا 

 .(34)مانذاىجه واضحا في دفغ مػتاىع في احزاف وكشف االلو ورعايتيا
تي لع يحكخ صخاحة بيحه المقطة عبخ التاريخ وال وىشاؾ العجيج مغ حاالت االنتحار ال

 يدعشا البحث لحكخىا جسيعا .
 االنتحار في الديانات  الدساوية :

االنتحار بذكل عاـ ىػ قتل االنداف لشفدو ، وىشاؾ اختالؼ في وجيات نطخ 
ية الجيانات الدساوية حػؿ ىحا السػضػع ، اذ في الجيانات الدساوية السدتسجة مغ الكتب الدساو 

يعج االنداف عبج هلل ، واف الحياة لبو مغ هللا لو ، فال يحق اف يترخؼ فييا اال بأمخ مغ هللا 
تعالى فاالنتحار في االسالـ محـخ كحلظ فيػ محـخ في بعس الجيانات االخخى كػف خصيئة ، 
عمى الخغع مغ اف ىشالظ ديانات تعج اف االنتحار حق مغ حقػؽ االنداف ، ولحا تعصيو مصمق 

لحخية في ذلظ الترخؼ ويعتسج حكع االنتحار في الجيانات الدساوية عمى عبػدية االنداف هلل ا
 .(33)، وتحجيج مفيـػ الحخية الذخرية باآلخخة، وااليساف 

 االنتحار عشد اليههد :
عمى الخغع مغ اف الجيانة الييػدية لع تسشع االنتحار شخعا اال اف ندبة االنتحار بيغ 

بالسػازنة مع الجيانة السديحية ، ويخجع ذلظ الى تسدكيع  بكتاب التمسػد الحي الييػد قميمة 
خالص لسغ تخؾ تعاليسو واحكامو وانيع شعب هللا  يعجونو بسشدلة التػراة ولحا يخى البعس اف ال

، ومغ يخالف احكاـ الجيغ الييػدي فاف خصيئة ال تفتقخ ويعاقب بالقتل ، ليحا  (36)السختار
ة تخابط الييػد سببا في انخفاض ندبة االنتحار لجييع والسخجعيات الجيشية الدبب كانت قػ 

لمييػد يخوف اف التخكيبة الجيشية لمييػد اكثخ سسػا مغ غيخىا مسا جعميا اكثخ اىسية في الحفاظ 
عمى حياة الييػد مقارنة بغيخىا ))وىع جدء مغ الخب (( ويؤكج الحاخاـ اسحاؽ جيدنبيخغ اف 
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سة ال تحرى واكثخ قجاسة مغ حياة غيخ الييػد لعمػ الجيشات الػراثية ليع ، لحا لحياة الييػد قي
 .(37)يفخض معاممتيع معاممة خاصة 

وليحا الدبب انخفس معجؿ ندبة االنتحار عشج الييػد ومع ذلظ فيشاؾ حاالت مغ 
 االنتحار عشج الييػد سػاء في الدابق او الػقت الحاضخ بذكل خاص وحجوث حاالت متعجد

ع يعمغ عشيا بذكل رسسي لعجـ تذجيع االخخيغ مغ عمييا ، وحتى في التمسػد سسح ليع فم
بحلظ في حالة انتحار قائج الجير لمحفاظ عمى كخامتو وحفع ميابتو او عجـ ارتجاد شخز 

 عغ ديشو فأثخ االنتحار عمى الكفخ حدب اعتقادىع.
 االنتحار عشد السديحية :

نتحار ذنبا ، استشادا الى كتابات السديحييغ في اغمب السحاىب السديحية تعج اال
السؤثخيغ مغ العرػر الػسصى مثل القجيذ او غدصيشػس والقجيذ تػما االكػيشي ، ولع يعج 
االنتحار ذنبا عشج البيدنصيشيغ السديحي لحتشياف االوؿ ، وعمى مخ العرػر فأف الكشيدية 

كشديا ، اما اولئظ الحيغ ماتػا السديحية كاف االشخاص الحيغ يحاولػف االنتحار يحخمػف 
 .(38)بدبب االنتحار فكانػا يجفشػف خارج السقابخ السقجسة

كسا عجت الكشيدة االنتحار جخيسة وخصيئة كػف االنداف ال يتسكغ اف ييب لشفدو 
الحياة لحا ليذ مغ حقو اف يشتدعيا ، وال سيسا اف ايساف الكشيدة واعتقادىا بأف السػت ليذ 

 .(39)ىػ مجخل الى الحياة االبجية التي اعصيت مجانا مغ هللا نياية كل شيء بل 
 ظاهرة االنتحار في االسالم :

عشجما يبتعج االنداف عغ الذخع ويزعف االيساف في قمػب كثيخ مغ العباد وتغمب 
السادة عمى االداب والسثل ويتغمب القػي عمى الزعيف فيديصخ عميو ، ومغ ثع يدتبعجه عمى 

، مسا يػلج في السجتسع ضػاىخ خصيخة ال تخز الفخد وحجه بل تذسل الخغع مغ كػنو حخ 
السجتسع بأسخه ، ومغ اخصخ ىحه الطػاىخ ىي االنتحار السباشخ ، التي ال تداؿ في السجتسع 

، مع ذلظ يخذى اف تتفاقع مثل ىحه الطاىخة  (30)االسالمي قميمة بالسػازنة مع السجتسع الغخبي
بخ وال سيسا ونحغ نعير االف في عرخ العػلسة وعرخ في السجتسع االسالمي بذكل اك

 االنتخنيت .
وال بج مغ القػؿ اف اكثخ انػاع االنتحار في السجتسع االسالمي ىػ االنتحار غيخ 
السباشخ اي يعخض االنداف نفدو لسا يؤدي بو الى اليالؾ دوف قرج اليالؾ فيسػت مغ جخاء 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج  3العدد )

 2019( انون الولك)

 

  (178(  
 

االنتحار ىػ تعاشي السخجرات والسدكخات ، او ىحا الدبب ، ومغ االمثمة عمى ىحا الشػع مغ 
السذاركة ببعس االلعاب الخياضية كدباؽ الديارات والسالكسة والسرارعة مع عمسو بسجى 

 خصػرتيا عمى حياتو وقج يسػت اثشاءىا ، وغيخىا الكثيخ .
اما االنتحار السباشخ : ىػ فعل االنداف بشفدو مسا يؤدي الى زىق الشفذ ومػتيا عغ 

وعمى سبيل السثاؿ اف يصعغ االنداف نفدو بدكيغ في اماكغ تؤدي الى مػتو او يصمق  قرج ،
عمى نفدو عيارات نارية ، او يخمي نفدو مغ اماكغ مختفعة ، او يحخؽ نفدو ، او يذخب الدع 

 وغيخىا .
كخيسات لمحج مغ ضاىخة  آياتوسشتصخؽ االف الى ما جاء في القخاف الكخيع مغ 

 االنتحار واالمتشاع عشيا ومعاقبة مختكبييا في الجنيا او في االخخة او االثشيغ  معا .
ومغ رحسة هللا تعالى بعباده اف شخع لمسدمسيغ الجيغ القػيع وكمفيع فيو مغ العسل ما 

 يصيقػنو وال يحسميع ما ال شاقة ليع بو .
 (33) دخ وال يخيج بكع العدخ (قاؿ هللا تعالى ) يخيج هللا بكع الي

كسا نيانا هللا عد وجل عغ تعخيس االنداف نفدو لميالؾ رحسة مشو وحساية لالنداف 
، وقاؿ جل ثشائو ) وال تقتمػا (33) واحداف لو اذ قاؿ هللا تعالى ) وال تمقػا بانفدكع الى التيمكة (

يحه االية واجسع اىمع العمع يقػؿ القخشبي في تفديخه ل( 31) انفدكع اف هللا كاف بكع رحيسا (
والسفدخيغ اف السعشي ليحه االية ىػ الشيي اف يقتل بعس الشاس بعزا، وثع لفطيا يتشاوؿ اف 
يقتل الخجل نفدو بقرج مشو لمقتل في الحخص عمى الجنيا وشمب الساؿ ، وأف يحسل نفدو 

ي حاؿ ضجخ او عمى الغخر السؤدي الى التمف ويحتسل اف يقاؿ : ) وال تقتمػا انفدكع ( ف
وال يشبغي اف  جالبشية االندانية مغ اعطع السفاس. اذ ىجـ (34)غزب ، فيحا كمو يتشاولو الشيي 

 جدء مغ قتل الشفذ البذخية . ألنويكػف بعج الكفخ باهلل اعطع مشو اي قتل الشفذ او االنتحار 
شيا دنيػية لعقػبات موجاء في االحاديث الشبػية ما يؤكج عمى تحخيع االنتحار وانػاع ا

كقػلو صمى هللا عميو وسمع عغ قتل الشفذ ) مغ قتل نفدو بحجيجة فحجيجتو في  وومشيا اخخوي
يجه يتػجأ بيافي بصشو في نار جيشع خالجا مخمجا فييا ابجأ ومغ شخب سسا فقتل نفدو فيػ 

ع يتحداه في نار جيشع خالجا فييا ابجا ومغ تخدى مغ جبل فقتل نفدو فيػ يتخدى في نار جيش
 (33) خالجا فييا ابجا (
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وعغ الحدغ البرخي )رض( قاؿ :حجثشا جشجب في ىحا السدجج وما يخذى اف يكػف 
جشجب كحب عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع ) 
كاف فيسغ كأف قبمكع رجل بو جخح فجدع ، فأخح سكيشا فخد بيا يجه مغ فسا رقا الجـ حتى 

ويسثل ىحا العسل نػع ( 36) مات ( قاؿ هللا تعالى ) عبجي بادرني بشفدو ، حخمت عميو الجشة (
 مغ انػاع العقػبة االخخوية التي يكػف االنداف سبب في ذلظ الػصػؿ الييا .

وىشالظ العجيج مغ الذػاىج عمى ىحا السػضػع وبذخ بيع الخسػؿ دمحم صمى هللا عميو 
 عشا البحث لحكخىا جسيعا .وسمع بجخػليع الشار وال يد

اما في التصبيقات السعاصخة ليحا الشػع مغ القتل )االنتحار(فيػ ما يجعى بقتل 
السخحسة : ويعشي فعل ايجابي او سمبي يشيي االـ مخيس ال يخجى شفاؤه بالقزاء عميو رحسة 

ا ، اللحاح السخيس في التخمز مغ االالـ التي يعاني مشي استجابة، او يخجع ذلظ (37)بو 
فيحا السخيس يفقج امكانية الربخ واالحتداب الى هللا مسا يجعمو يصمب مغ الصبيب اف يخفع 
االجيدة حتى يدتخيح مغ االلع او يحقشو بحقشة تعجل وفاتو لشفذ الدبب ، لحلظ يعج ىحا 
السخيس مشتحخا االنتحار السحـخ وىػ نػع مغ انػاع االنتحار السباشخ ، وىشاؾ االمتشاع عغ 

وفي حالة الػفاة يعج  ايزا مشتحخا ، اذ  الحرػؿ عمى مصمب ضخوري  ألجلـ والذخاب الصعا
 .(38) قاؿ الحراص ) ومغ امتشع مغ السباح حتى مات كاف قاتال لشفدو (

اذا فالجدع مغ اقجار هللا السؤلسة وعجـ الربخ والخضا عمييع يعج ضسغ الترشيف 
 الذخع كػنو خخوج عغ شاعة هللا تعالى .الذخعي انتحارا وىػ محـخ عمييع ، ويعاقب عميو 

واخيخا ال بج مغ القػؿ اف ىشاؾ تذابو بيغ الترشيف الذخعي لالنتحار والترشيف العمسي    
اف مجمشي السخجرات او مختكب السحخمات  ( 39)في حالة ارتكاب السحخمات اذ اثبت عمسيا

ػت اذا ما اصيب بيحا الخبيثة كااليجز مثال يؤدي بو السخض الى الس لألمخاضالشاقمة 
،فأصبح عسمو ىحا وسيمة واداة مغ وسائل االنتحار وقج يعج مغ وسائل االنتحار  ( 10)السخض

البصيئ ، وبحلظ ال يػجج فخؽ بيغ مغ يقتل نفدو خشقا او يذخب سسا ،او يخمي نفدو مغ 
وبيغ مكاف شاىق او يصمق عمى نفدو عيارات نارية او يصعغ نفدو بالة حادة بالدكيغ مثال 

مغ يعخض نفدو لميالؾ بتعاشي السخجرات او شخب السدكخات او مسارسة االعساؿ الجشدية 
 الذاذة وىػ يعمع ما يؤدي بو فعمو ىحا في الشياية .
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وعميو فيسكغ القػؿ اف مغ يسػت نتيجة اغخاقو فيسا حـخ هللا تعالى تشصبق عميو احكاـ 
 .(13)السشتحخ االنتحار السحـخ 

 السجتسعات السعاصرة والعراق بذكل خاص .االنتحار في 
االنتحار ىػ الفعل الحي يؤدي لقتل الذخز نفدو عسجا وغالبا ما يختكب االنتحار 
بدبب اليأس والحي كثيخا ما يخجع الى اضصخاب نفدي كاليػس االكتئابي او االكتئاب او 

الرعػبات  ادماف الكحػؿ او تعاشي السخجرات ، وكثيخا ما تغمب عػامل االجياد مثل
وعمى ىحا االساس ( 13) االقترادية او السذكالت في العالقات الذخرية دورا في ذلظ .

تػصل الباحثػف الى وجػد صمة وثيقة ،وىشاؾ عػامل اخخى تؤثخ في عسمية االنتحار وتديج 
مغ خصػرتو ىي االوضاع الثقافية والعائمية واالجتساعية لمفخد وزيادة الى الجيشات الػراثية ، 

حلظ الكياـ مدبقا بسحاولة االنتحار ، او وجػد سجل عائمي لالنتحار، او وجػد اصابات ك
الجماغ السخضية لحا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ اف معجالت االنتحار تكػف اكثخ عشج االسخ 
التي تستمظ االسمحة الشارية مغ االسخة الفاقجة ليا وىشاؾ العػامل االجتساعية باالضافة الى 

دية مثل البصالة والتذخد والفقخ والتسييد ربسا تجفع الى االفكار االنتحارية ، ومغ بيغ االقترا
% يتخكػف رسالة انتحار ، ويطيخ اف  40 – 33السقجميغ عمى االنتحار ىشاؾ ندبة بيغ 

 (11)% مغ الدمػكيات االنتحارية 33% و  18الجيشات الػرائية مدؤولة فسا بيغ 
% مغ حاالت االنتحار تدجل  73رحة العالسية بأف وقج ذكخت بيانات لسشطسة ال

 .(14)بيغ متػسصي الجخل وسكاف الجوؿ الفقيخة
ومع ذلظ تختمف شخيقة االنتحار وذلظ حدب الجولة او البمج كحلظ يعتسج جدئيا بسجى 
تػفيخ الػسيمة لالنتحار واكثخ الصخؽ شيػعا لالنتحار في السجتسعات ىي الذشق واحتداء الدع 

ة الشارية وغيخىا ، اما عغ عجد السشتحخيغ في العالع كسا يخى اصحاب الذأف ، واالسمح
مميػف شخز تقخيبا يسػتػف كل عاـ عغ شخيق  800,000االجتساعي قج يرل الى 

، اما اعمى ندبة لمسشتحخيغ (13)االنتحار ، مسا يجعمو عاشخ االسباب الخئيدية لمػفاة في العالع
 – 1اذ الحكػر اكثخ عخضة لقتل انفديع مغ االناث بسقجار فيي بيغ الخجاؿ اكثخ مغ الشداء 

مميػف محاولة  30 – 30ويقجر عجد محاوالت االنتحار الفاشمة في العالع بيغ ( 16)مخات  4
 . واغمب ىحه السحاوالت انتذارا بيغ الذباب واالناث .(17)كل عاـ
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االسمحة الشارية  ومغ الجيػد السبحولة لمحج مغ ضاىخة االنتحار ىي تقييج الػصػؿ الى
وعالج االمخاض الشفدية ومشع استعساؿ السخجرات فزال عغ تحديغ التشسية االقترادية 

 وغيخىا .
 اما عن ندب السشتحرين في العالم نذكر بعزها مشهم على سبيل السثال ال الحرر :

 ( 18)االنتحار في روسيا : يسثل االنتحار فييا قزية اجتساعية ووششية ميسة -3
 7,3سجمت انخفاض معجؿ االنتحار بشدبة  3036فشدبة السشتحخيغ فييا بمغت في ابخيل عاـ 

( الف مػاشغ ، 300حالة انتحار لكل ) 3,4وبمغ  3033مقارنة مع معجالت االنتحار سشة 
سشة   بيغ ضاىخة االنتحار واالستيالؾ الكبيخ لمكحػؿ  34ىحا السعجؿ ىػ االدنى عمى مجى 

 .(19)في روسيا 
وىشاؾ العجيج مغ الجوؿ الغخبية تعاني مغ ضاىخة االنتحار وتذكل ندب عالية واسباب 
خصيخة ولجييع اساليب عجيجة لتشفيح ىحه الطاىخة وخاصة في الدشػات االخيخة وبسداعجة الجولة 
نفديا او اشباء متخرريغ ليحه الحالة وال يدعشا البحث لحكخىا جسيعا وعمى رأسيا ىػلشجا 

 ىا .وفخندا وغيخ 
اما عغ الجوؿ العخبية عمى الخغع مغ كػنيا تدجل ندبة اقل مغ الجوؿ الغخبية في 
االنتحار اال انيا بجأت تدجل ارتفاعا سخيعا في الدشػات الساضية اذ وصل ندبة االنتحار 

( ألف ندسة وفقا لسا جاء في تقخيخ مشطسة 300( مشتحخيغ في الدشػات لكل ) 4لجييع الى )
 . الرحة العالسية

وضسغ ىحا التقخيخ الحي نذخ بعشػا ) صشع االنتحار ضخورة عالسية فقج ترجرت 
قائسة السشتحخيغ في الجوؿ العخبية كال مغ الدػداف ومرخ والسغخب وتػنذ والجدائخ بأعمى 

الف شخز ، اما الدعػدية وسػريا فقج صشفت   ( 300لكل )  معجالت حاالت االنتحار
 .(40)اسفل القائسة

( حالة انتحار عمى كل 37,4االنتحار يسكغ اف نحكخ الدػداف ) وعغ معجالت
( حالة انتحار وحدب احراءات عامي 3,1( الف شخز وتأتي السغخب بسعجؿ )300)

( حالة وفاة ، 3314وصمت عجد الػفيات بالبالد مغ جخاء االنتحار الى )  3031و  3009
( بعجىا االمارات بشدبة 1,7بة )( حالة انتحار ويمييا اليسغ بشد4,6اما مرخ سجمت معجؿ )

 ( حالة .1,3)
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( 3,4( حالة ، ثع تػنذ بسعجؿ )3,9اما في مػريتانيا وصمت معجالت االنتحار الى )
( حالة انتحار اغمبيع مغ االشفاؿ ، اما في الجدائخ تغمب ندبة االنتحار 3حالة ، واالردف )

( حالة 3,9الى ) 3034عاـ  عمى فئة الذباب والسخاىقيغ خاصة مشيع االناث اذ وصمت في
( حالة ، 3,7( حالة ، اما مرخ بمغت معجؿ )3,8انتحار ، ثع بعجىا تاتي ليبيا بسعجؿ ) 

( الف 300( حالة انتحار لكل )3,7والعخاؽ مػضػع بحثشا وصمت فيو معجالت االنتحار الى )
 .(43)شخز مداويا لسعجالت االنتحار في مرخ 

( حالة 3تي اسفل التختيب فيي سمصشة عساف بشدبة )اما اقل حاالت االنتحار التي تأ
( 0,4( حالة انتحار ، والدعػدية ) 0,4( ، سػريا )0,9( الف شخز ، ثع لبشاف )300لكل )

حالة انتحار تتداوى مع سػريا وصشفت في اسفل قائسة الجوؿ العخبية العمى االنتحار في 
 .(43) (3034العالع )

بجأت تتفذى في الدشػات االخيخة ، واحتمت  اما عغ ضاىخة االنتحار في العخاؽ
محافطة ذي قار السختبة االولى ، ثع البرخة والسثشى وميداف والسحافطات الذسالية ، ولع تكغ 
ىحه الطاىخة مألػفة سابقا اذ لع تدسع في العخاؽ عغ حاالت انتحار اال نادرا ، لكغ االمخ بجأ 

 . 3001يطيخ بذكل واضح بعج عاـ 
خ بعس االحرائيات حاالت االنتحار في العخاؽ خالؿ اعػاـ مختمفة ويسكغ اف نحك

 مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ :
( حالة 419سجمت السفػضية العميا لحقػؽ االنداف في العخاؽ ) 3031في عاـ 

 .(41)انتحار وسجمت محافطة ذي قار الشدبة االكبخ 
ي الحسجاني كذفت عغ وىشاؾ دراسة اخخى مغ قبل الباحث االكاديسي عبج البار 

وبحدب مفػضية حقػؽ االنداف العخاقية تذيخ الى  3031احرائيات خاصة بالعخاؽ لمعاـ 
( شخرا مغ 339( شخرا بيشيع ) 173اف عجد االشخاص السشتحخيغ في ىحا العالع بمغ )

% وىي ندبة مختفعة ججا زيادة الى اف اعسار ىؤالء  13محافطة ذي قار وبشدبة تقجر ب 
 .(44)% مغ الحكػر  13% مغ االناث و  63( سشة وبػاقع 13 – 31ما بيغ )تتخاوح 

( حالة في 338( حالة انتحار مشيا ) 333سجمت دائخة الشججة ) 3036اما في عاـ 
 . ( 43)بغجاد وكانت ندبة انتحار الشداء اكثخ مغ الخجاؿ
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عمى الخغع مغ اختالؼ عجد السشتحخيغ في العاميغ السحكػريغ وقمت ندبة السشتحخيغ 
اال اف ىشاؾ اختالؼ في عجد السشتحخيغ بيغ السحافطات وسجمت بغجاد  3036في عاـ 

الشدبة االكبخ ىحه السخة ،وذلظ يخجع الى تجىػر الطخوؼ االجتساعية واالقترادية والرحية 
ا في ىحه السحافطة ، وضمت ندبة انتحار الشداء اعمى بدبب شعػرىا والتخبػية واالمشية وغيخى

بالخػؼ ، والخجل والذعػر بالحنب مسا يجفعيا الى االنصػاء وفقجاف الثقة بالشفذ وعجـ 
شعػرىا باالمغ ، مسا دفعيا الى الدمػؾ االنتحاري التجميخي وذلظ عشجما تقػـ بايحاء نفديا 

 .(46)لحات والذعػر باالكتئاب وعجـ الخغبة في الحياةجدجيا او نفديا مغ خالؿ تذػيو ا
 أسباب االنتحار في السجتسع العراقي :

تعخض االنداف في السجتسع العخاقي الى الكثيخ مغ الزغػط وال يداؿ يعاني مشيا 
بدبب الطخوؼ الرعبة التي تػاجيو نتيجة لمحخوب واالزمات التي مخ بيا وبذكل خاص 

ى مغ االىساؿ االقترادي واالجتساعي والرحي والشفدي زيادة الى الحخوب االخيخة ، اذ عان
فقجاف االمغ والخػؼ مغ السدتقبل ، وخاصة السخأة العخاقية التي ضيخ اف ندبة االنتحار لجييا 

 .3 \ 1وقج ترل  3 \ 3فاقت ندبة انتحار الخجاؿ اذا بمغت 
النداف في العخاؽ اف والى ذلظ قاؿ ) ليسغ باجالف ( عزػ السفػضية العميا لحقػؽ ا

) االنتحار في العخاؽ تحػؿ مغ حالة الى ضاىخة ومػجػد ، في كل السحافطات العخاقية ، لكغ 
 .(47)ىشاؾ تعتيسا عمى السػضػع ال سيسا في سجالت التحقيق وسجالت الذخشة 

 وال بج مغ اف نحكخ بعس العػامل واالسباب التي ادت الى ذلظ مشيا :
 واالقترادية االسباب االجتساعية -3
مغ اىع ىحه العػامل ىي االسخة التي تؤثخ في تشذئة الفخد وتكػيغ شخريتو ،  –أ 

وتػجيو سمػكو وتحجيج معشى الرح والخصأ وغخسيا في ابشائيا ، فعسمية التشذئة االجتساعية 
لمسخأة داخل االسخة تغخس فييا معتقجات خاشئة بذأف التسييد بيغ الجشديغ ،واعصاء الحكػر 

، ىحا ما يجفع  الكثيخ مشيغ الى االنتحار محاولة لمفت الشطخ الييغ (48)فزمية عمى البشات اال
 واالىتساـ بيغ مغ قبل االسخة                      .

التفكظ االسخي وانييار الػحجة االسخية وانحالؿ بشاء االدوار االجتساعية  –ب 
االمخ الحي  لألخخيغه بذكل مخضي عزائيا في الكياـ بجور ا  الستساسكة بيا ، وفذل بعزا

يؤدي الى ترجع وتػتخ وضعف العالقات الدوجية في االسخة وضسغ مكػناتيا االسخية 
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ويؤدي بالتالي الى التفكظ الكمي لالسخة الشاتج عشو الصالؽ او مػت احج الػالجيغ او كالىسا 
، وقج يشعكذ ذلظ عمى (49)ويعتبخ تفككا اسخيا وسببا في انتحار السخأة او محاولتيا الكياـ بو 

 الخجل ايزا مسا يؤدي بو الى .
وىشاؾ اسباب اجتساعية عجه وال سيسا لمسخأة تجفعيا الى االنتحار مثل عجـ القجرة عمى 

حتى اذا كاف القخار خاص بيا ، تعخض السخأة لمعشف مغ قبل االسخة والسجتسع و اتخاذ القخار 
حلظ ضيق السشدؿ ، وعجـ الحخية فيو ، وحجوث الدواج السبكخ ، ك مسا يجفعيا الى االنتحار

مذاكل عائمية مدتسخة وغيخىا مسا يجفع بأفخاد العائمة الى االنتحار سػ السخأة أو الخجل اال اف 
 السخأة اكثخ تعخضا ليحه الطاىخة ، وال يدعشا الػقت لحكخىا جسيعا .

فقخ والعػز العػامل االقترادية : ليا دور كبيخ في انتحار االشخاص ، كال –ج 
عمى عسل ثابت مسا يعكذ اثاره عمى شبيعة العالقات االسخية ،  والبصالة وعجـ الحرػؿ

الى قمة السػارد السادية مسا يعخض افخاد االسخة الى  وتفكظ البشية العائمية ، فالبصالة تؤدي
الباء العالقات بيغ ا الخالفات وعجـ االندجاـ وزيادة الزغػط بيغ  افخادىا ، بالتالي يزعف

واالبشاء والدوجة لعجـ قجرتو ) االب ( عمى تػفيخ متصمبات افخاد االسخة السادية . وذلظ 
 الزغط قج يجفع بأحج افخاد االسخة الى االنتحار .

العػامل الشفدية والثقافية : مغ اخصخ عػامل االنتحار ىي العػامل الشفدية التي  -د
س االشخاص الى االنتحار وكمسا زاد الزغط يسخ بيا االنداف او السجتسع ككل مسا يجفع بع

حاالت االنتحار سػاء بيغ الخجاؿ او الشداء وحدب ثقافة السجتسع  الشفدي عمى الفخد زادت
الحي ىػ جدء مغ حياتيع اليػمية ، اذ ىشاؾ مجتسعات الزغػط الشفدية تجفع بالخجاؿ الى 

ي سبق ذكخىا وىشاؾ ضغػط االنتحار اكثخ مغ السخأة مثل بعس السجتسعات الغخبية   الت
العخبية عامة والعخاقية  نفدية تجفع بالسخأة الى االنتحار اكثخ مسا ىػ الحاؿ في السجتسعات

 خاصة .
* اف السعاناة الشفدية واليأس الحي يؤدي بحياة بعس الشاس حيشسا يفكخ بيحه السعشاه 

ل السجتسع يحخميا مغ قج يزع حجا لحياتو باالنتحار ، فالكبت السفخوض عمى السخأة مغ قب
التفكيخ والعسل الحي تقػـ بو ، وىحا يدبب ليا القمق االمخ  الفعل او بدبب االختالؼ بيغ

، لعجـ اندجاـ العقل مع (30)الحي يجفع بيا الى التفكيخ في االنتحار لمتخمز مغ حياتيا 
 الػاقع وبالتالي العقل يخفس الػاقع فيجفعيا لخفزو االنتحار .
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نب ولػـ الشفذ في حالة الفذل في مػاجية ضغػشات الحياة وال سيسا * الذعػر بالح
السخأة فيديصخ عمييا بانيا عبء عمى االىل والسجتسع وعجـ قجرتيا عمى تمبية احتياجات 
االخخيغ ىحه السذاعخ تػلج داخل  السخأة فكخة االنتحار ومحاولة تشفيحىا ، وقج تتعخض السخأة 

عديدعمييا او فذل في حب او شالؽ وغيخىا مع عجـ  الى مػاقف حديشة مثل وفاة شخز
وجػد دعع عائمي او مغ االقارب اليجاد حل لسذكمتيا مسا يطيخ عمييا اعخاض العجواف 

 .(33)والذعػر بالحنب فتيػف عمييا نفديا لمتخمز مشيا ببداشة 
سمبية * التػتخ العربي الحي يريب االنداف ، وال سيسا السخأة قج يجفعيا الى افكار 

حيشسا تػاجو مذاكل داخل السشدؿ او خارجو وبذكل خاص الستدوجة اكثخ تعخض لحالة 
التػتخ مسا يؤدي الى رد فعل كبيخ يجفعيا الى االنتحار لعجـ قجرتيا عمى الديصخة عمى 

 اعرابيا وخاصة في اىساؿ الدوج ليا النذغالو في اعساؿ لتأميغ لقسة العير .
صخ العػامل الشفدية التي تجفع بالفخد الى التخمز مغ * اما االكتئاب فيعج مغ اخ

نفدو ، وال سيسا السخأة  لتزع حج كل ما تػاجيو مغ معاناة اذ ترل الى مخحمة اليأس ، 
واشار لصفي عبج العديد الذخبيشي فيجراستو الى زيادة انتذار االكتئاب الشفدي لجى السخأة اذ 

( وفي دراسات اخخى وججت  3 \ 3السخأة بشحػ ) تقجر ندبة االصابة باالكتئاب بيغ الخجل و 
( ، وىحا يعشي اف كل حالة اكتئاب بيغ الخجاؿ   يػجج حالتاف بيغ الشداء او  3 \ 1ندبة ) 

 .(33)مقابل كل حالتيغ مغ الخجاؿ يقابميا ثالث حاالت مغ الشداء
عجد وىحا ما يػضح زيادة عجد حاالت االنتحار بيغ الشداء اكثخ مغ الخجاؿ وىشاؾ 

 مغ الحاالت الشفدية التي تجفع االنداف لالنتحار وال سيسا السخأة .
وىشاؾ اسباب اخخى لالنتحار في العخاؽ قج تخجع الى شبيعة الكيع والسعتقجات الدائجة 
في السجتسع ، تقبل السجتسع انتحار الخجل وعجـ تقبل انتحار السخأة باعتبارىا وصسة عار 

االعالـ في السجتسع العخاقي عامة واالسخة خاصة مغ اوسع عمى االسخة شػؿ حياتيا دخػؿ 
، وتشاقزيا مع الكيع الدائجة في السجتسع ، وىحا  لألسخةابػابو مسا اثخ عمى البيئة االجتساعية 

مغ احج االسباب السيسة التي ادت الى تدايج حاالت االنتحار وال سيسا بالشدبة لمسخأة وذلظ 
سعات االخخى مغ خالؿ االفالـ والسدمدالت البعيجة كل البعج بتأثخىا بسا ىػ ججيج في السجت

 عغ واقعشا االجتساعي والثقافي .
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وبحلظ زادت حاالت االنتحار وال سيسا بيغ الذباب مع غياب الحمػؿ الحكػمية 
واعساؿ مشطسات السجتسع السجني ، حتى وصمت الى مدتػيات خصيخة اثارت قمق ومخاوؼ 

 بعس الجيات الغيخ رسسية .
 الخاتسة :

مغ اخصخ االمخاض االجتساعية والشفدية التي يسخ بيا الفخد في السجتسعات السختمفة 
وال بج مغ القػؿ اف ضاىخة االنتحار مدألة معقجة وشائكة ، في التخاث  ىي ضاىخة االنتحار

القجيع والسعاصخ وىشاؾ تفديخات مختمفة عغ االنتحار ليا تأويالت اجتساعية وفمدفية 
 ونفدية .وعزػية 

واالنتحار يعشي : الفعل الحي يقػـ بو الذخز الجل انياء حياتو بشفدو وبذكل 
مقرػد وبجوف تجخل االخخيغ مسا يؤدي الى ضياع حقو في الحياة وىػ مغ اقجس الحقػؽ 

 االندانية التي وىبيا هللا لو .
لدمػؾ ويسثل ضاىخة اجتساعية قجيسة قجـ وجػد االنداف عمى االرض وال يقترخ ىحا ا

  .ية كالعقخب وحيتاف البحخ وغيخىاعمى االنداف فحدب بل قج يذتخؾ معو بعس الكائشات الح
تشتحخ بعج وفاة زوجيا اما السجتسعات  ففي السجتسعات البذخية نخى السخأة اليشجوسية

اليػنانية القجيسة عج االنتحار أسمػب لمعقاب عمى الجخائع الكبخى ، مسا عخؼ االنتحار عشج 
السرخييغ كانتحار السمكة كميػباتخا، اما بالد الخافجيغ فذخيعة حسػرابي والذخائع االخخى لع 

 تشز صخاحتا او ضسشا عمى االنتحار.
،  باآلخخةوفي الجيانات الدساوية يعتسج الحكع فيو عمى عبػدية االنداف هلل وااليساف 

الت االنتحار عشج الييػد ، وتحجيج مفيػـ الحخية الذخرية ، عمى سبيل السثاؿ انخفاض معج
وفي اغمب السحاىب السديحية يعج االنتحار في قػلو تعالى : ) ال تقتمػا انفدكع ( الف االنتحار 
ىجـ البشية االندانية وىي مغ اعطع الكبائخ والسفاسج . وأكج عمى ذلظ في االحاديث الشبػية 

 الذخيفة .
ة عامة ومغ ضسشيا العخاؽ ، وانتذخ االنتحار بذكل كبيخ في السجتسعات السعاصخ 

ومغ اىع اسبابيا ىي االوضاع االجتساعية والعائمية والثقافية واالقترادية والشفدية زيادة الى 
 الجيشات الػراثية ووجػد سجل عائمي لالنتحار غيخىا .
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اما عغ وسائل االنتحار احتداء الدع او خشق نفدو ، او يخمي نفدو مغ مكاف شاىق 
لة حادة ، او يصمق عمى نفدو عيارات نارية وغيخىا ، وضيخ اف اعسار ، او يصعغ نفدو بأ

%  13% مغ االناث و  63سشة بػاقع  13 – 31السشتحخيغ وال سيسا في العخاؽ تتخاوح بيغ 
مغ الحكػر . ويسكغ القػؿ اف ضاىخة االنتحار في العخاؽ بجأت تتفذى في الدشػات االخيخة 

ة االولى ثع البرخة والسثشى والسشاشق الذسالية ، ويخجع وكانت محافطة ذي قار تحتل السختب
سبب ذلظ الى تجىػر االوضاع االقترادية واالجتساعية والرحية واالمشية وانتذار االنتخنيت 

 ووسائل االعالـ االخخى .
وال بج مغ القػؿ اف االنتحار في العخاؽ كاف يسثل حالة ، اال انيا تصػرت واصبحت 

 ت االنتحار ، كفانا واياكع ىحه الطاىخة .ضاىخة اي اتدعت حاال
 

 

 االحاالت
                                                 

  )3 السعجع ابغ سيجه المغة العخبية السعاصخة( 3
  )3. 83، ص  3003دار صادر  –ابغ السشطػر ، ابػ الفزل جساؿ الجيغ ، لداف العخب ، بيخوت ( 3
،  3003دوركيايع ، اميل ، االنتحار ، تخجسة حدغ عػدة ، دمذق الييئة العامة الدػرية لمكتاب ، ( 1

  )1 .3ص
  )38.4صكـخ ، مذكمة االنتحار ، سسعاف م( 4
  )3 .دوركيايع ، اميل ، االنتحار( 3
،كافيغ ،الغخب والعالع ، تخجسة:عبج الػىاب دمحم السديخي وىجى عبج الدسيع حجازي ،الكػيت، ( رايمي6

 )67.6، ص3983
،  3991،  3دار الجيل ، ط -فتاح ، عخفاف عبج الحسيج ، نذأة الفمدفة الرػفية وتصػرىا ، بيخوت  ( 7

  )307.7ص 
 –، بيخوت  3الجباغ ، فخخي ، السػت اختيارا ، دراسة نفدية اجتساعية مػسعة لطاىخة قتل الشفذ ، ط( 8) 

  .38، ص  3968دار الصميعة لمشذخ ، 
  )9 لسػسػعة الحخةويكبيجيا ، االنتحار ) ا( 9

  .36، ص 3984شػروف ، جاؾ ، السػت في الفكخ العخبي ، تخجسة : كامل يػسف حديغ ، ( )30
 انتخنيت 3037ججة ، رشا ، الشجاء االخيخ ،  )33 (
  . Youremail example .com 

   ناجي ، كخستيغ ، السرجر نفدو .( )33
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  .33، ص  3988، بغجاد ،  3، سميع ابخاليع ، القتل العسج واوصافو السختمفة ، ط د.حخبة( )31
االبخاليسي ، اريج شعسو ، جخيسة التحخيس او السداعجة عمى االنتحار ، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى ( 14)

 . 1، ص  3000جامعة بغجاد ، عاـ  –كمية القانػف 
 لالنتحار –االدياف ويكبيجيا ، السػسػعة الحخة )نطخة ( )33
، ص  3007،  6عبج ، فكخي جػاد ، التمسػد وأثخه في الفكخ الييػدي ، مجمة جامعة الكػفة ، العجد ( )36
31 .  
، وما  740، ص  3034الشعامي ، صالح دمحم ، في قبزة الحاخامات ، مجمة البياف ، الخياض ،  – ((37

    بعجىا .
 لالنتحار –ويكبيجيا ، السػسػعة الحخة )نطخة االدياف  ()38
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 ذيمصبعة ميجيا دار االستاذ ) سخك –السقجسي ، االب صبخي ، السػجد في السحاىب واالدياف ، اربيل  (19)
 . 18، ص  3، ج 3007جاف ( لمشذخ ، اغا

(20
 

مصبػعات جامعة الكػيت ،  –، عبج الػىاب ، دراسات معسقة في الفقو الجشائي السقارف ، الكػيت  حػمج( 
 .108ـ ، ص  3981

(21
 

 .383 \سػرة البقخة ، االية  (
 .393 \سػرة البقخة ، االية  (22)
(23

 
 .39 \سػرة الشداء ، اية  (

، مرػرة عغ شبعة دار  1مع الحكاـ القخاف ، طالقخشبي ، البي عبج هللا دمحم بغ احسج االنراري ، الجا (24)
 336، ص  3ـ ، ج  3967 \ىػ  3187الكتب السرخية ، الشاشخ ، دار الكتاب العخبي لمصباعة والشذخ ، 

– 337. 
مدمع ، ابغ الحجاج القذيخي ،صحيح مدمع ، تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي ، مصبعة دار احياء التخاث  (25)

 ( ، الباب غمع التحخيع قتل االنداف نفدو.338ـ ، رقع الحجيث ) 3933 \ىػ  3173العخبي ، 

(26
 

العيج ، فقي الجيغ ابغ دقيق ، احكاـ االحكاـ شخح عسجة االحكاـ ، تحقيق وتقجيع ومخاجعة : احسج دمحم  (
 .314، ص  3عالع الكتاب ، بال ، ت ، ج  –، بيخوت 3شاكخ ، ط

(27
 

 .103ت معسقة في الفقو الجشائي السقارف ، ص د. حػمج ، عبج الػىاب ، دراسا (
(28

 
،  3الجراص ، ابي بكخ احسج بغ عمي الخازي ، احكاـ القخاف ، تحقيق : دمحم الرادؽ قسحاوي ، ط (

 .337، ص  3القاىخة ، دار السرحف ، شخكة مكتبة ومصبعة عبج الخحسغ دمحم ، ج
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مجمة السجسع الفقيي االسالمي ، العجد الدابع ، البار ، دمحم عمي ، السػقف الذخعي مغ التبغ ،  (

 ـ ، الدشة الخامدة. 3991 \ىػ 3434
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اذاعة مشطسة الرحة العالسية القدع العخبي بييئة االذاعة البخيصانية اخخ احرائية ليا بتاريخ  (
يتػقع اف ( مميػف 11ـ ، اف عجد السرابيغ بااليجز في العالع يبمغ ) 3999 \ 33 \ 34ىػ ،  3430\8\33

 يسػت مشيع ىحا العاـ ستة مالييغ شخز.

 .384 – 363البار ، دمحم عمي ، السػقف الذخعي مغ التبغ ، ص  (31)
 (32)

 Brent , DA : Melhem , N ( 2008 Jun). Famillal , transmission of Suicidal 
behavior . ,, 3 \ (2)  : 157 – 77 

(33
 

 ويكبيجيا ، السػسػعة الحخة. (

 .384 – 363البار ، دمحم عمي ، السػقف الذخعي مغ التبغ ، ص  (34)
(35

 
) Howton K,van Heeringen K (2009) . (Suicide) . lancet 373 (9672). 

، عمى  3033يػنيػ  3مػقع قشاة الجديخة االخبارية . اشمع عميو في  -االنتحار حل مذكمة اـ فخار ؟  (36)
 .3037مػقع واي باؾ مذيغ ، سبتسبخ 

37))  Bertolote JM , Fleischmann . A(2002 

(38
 

) Bertolote JM , Fleischmann . A(2002) Suicide and Psychiatric diagnosis : a 
world wide Perspective , world Psychiatry . 1 (3) ; 181 – 5. 
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) Heavy Drinking and ( Suicide in Russia ) (PDF) National Institutes OF Health.     

 .14يشايخ  2013انتخنيت
  شفق ، سياسية تقخيخ دولي يكذف ندبة االنتحار بيغ الذباب في العخاؽ (40)

.Monday , 17 . August 2015 . )انتخنيت( 
(41

 
 السرجر نفدو. (
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 السرجر نفدو. (
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 .3037 \يػليػ  10ويكبيجيا ، االنتحار ضاىخة تبحث عغ حل ،  (
(44

 
 الذخؽ االوسط ، فارس الذخيفي ، تفذي ضاىخة االنتحار في العخاؽ ، ) انتخنيت (. (

(45
 

 ويكبيجيا ، االنتحار ضاىخة تبحث عغ حل. (

(46
 

بعج االحتالؿ االمخيكي لمعخاؽ ، عبج العاني ، ليث دمحم عياش ، انساط العشف السػجو نحػ السخأة العخاقية  (
 .36، ص  3030جامعة اليخمػؾ ،  –عمى وفق تشسيط مشطسة الرحة العالسية لمعشف ، االردف 

 الذخؽ االوسط ، تفذي ضاىخة االنتحار في العخاؽ. (47)

(48
 

مجيشة عبج هللا ، نػري سعجوف ، العػامل االجتساعية السؤثخة عمى ارتكاب الجخيسة دراسة ميجانية في  (
 .311، ص  3033الخمادي ، مجمة االنبار لمعمـػ االندانية ، العجد االوؿ ، 
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بغ عبج هللا ، غشية ، دوافع محاوالت االنتحار لجى السخاىقات ، مجمة االداب والعمـػ االجتساعية ،  (

 .349، ص  3033،  8دار التل لمصباعة ، العجد  –جامعة دحمب البميجة ، الجدائخ 
الدعجاوي ، نػاؿ ، دراسات عغ السخأة والخجل في السجتسع العخبي ، بيخوت ، السؤسدة العخبية لمجراسات  (50)

 .17ـ ، ص  3990،  3والشذخ ، ط
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ابخاليع ، عبج الدتار ، االكتئاب : اضصخاب العرخ الحجيث فيسو واساليب عالجو ، سمدمة عالع  (

 .33، ص  3033،  13لمثقافة والفشػف واالداب ، العجد السعخفة ، الكػيت ، السجمذ الػششي االعمى 
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