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التحوُّالت االجتماعيَّة املؤثِّرة يف ظاهرة االنتحار
دراسة حتليليَّة
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تأريخ القبول2021/9/7 :

المستخلص:

هدفت الدراسة إِلى التعرف على ظاهرة االنتحار ،أَبرز أَنواعه وقوف على العوامل

االجتماعيَّة الدافعة إِلى االنتحار بشكل عام ،والسعي للكشف عن مؤشرات تزايد ظاهرة
االنتحار؛ ِإذ اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لبلوغ الَهداف

توصل البحث ِإلى مجموعة نتائج أَبرزها :
المرجوة من الدراسة ،و َّ

 )1إِ َّن ضعف الواعز الديني ،والبعد عن منهج اهلل والحياد عن طريقه المستقيم ،وتغلب
القيم المادية على القيم الروحية عند اإلنسان ،وجهل المنتحرين بحكمة االبتالء  ،وفقد

الصبر وقوة اإلرادة لدى الفرد  ،وانتشار الفكار الماالفة لتعاليم الدين ِ
اإلسالمي.

 )2توجد مجموعة من الَسباب االجتماعيَّة المؤدية إِلى ظاهرة االنتحار ،وهى :غياب

الروابط االجتماعيَّة ،وتغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال إِلى مجتمع آار جديد

عليه يشعر فيه بالوحدة  ،وانتشار تعاطي المادرات والمسكرات بشتى صنوفها وأنواعها،
والعنف الذي يظهر في وسائل اإلعالم  ،وتوافر وسهولة الحصول علي االدوات والوسائل

المعينة على االنتحار مع تنوعها ،وتتعدد الَسباب النفسية التي قد تدفع بالفرد إِلى
االنتحار ،ومن اهمها :االكتئاب ،والهروب من مواجهة المشكالت والمصاعب ،وكمحاولة
إلنهاء الحزن ،ولفت االنتباه ،واإلحساس بالذنب ،والتمزق العائلي الناتج عن الضغط
النفسي لدى الفرد واحساسه بالغربة.
الكلمات المفتاحية :االنتحار ،التحوالت االجتماعيَّة  ،المجتمع.

 مدرس مساعد/كلية التربية/جامعة صالح الدين.
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التحوالت االجتماعية املؤثرة يف ظاهرة االنتحار دراسة حتليلية

ياسر بكر غريب

المقدمة :

يعد موضوع االنتحار من الموضوعات التي نالت اهتمام الماتصين في العلوم
االجتماعيَّة كـ (علم االجتماع ،وعلم اإلنسان "النثروبولوجيا" ،وعلم النفس ...وغيرها)،
وذلك ل همية الموضوع في الحياة البشرية  ،وعلى الرغم من االهتمامات الكثيرة إِ َّال أََّننا
مازلنا لم نجد إطا ار نظريا لدراسة جريمة او ظاهرة االنتحار وذلك الاتالف وجهات النظر
ولشمولية الموضوع وتدااالته الماتلفة.

وال يافى عن أَحد أَ َّن االنتحار يعني اسارة فرد من أفراد المجتمع وربما مجموعة

افراد في حاالت ترافق االنتحار الفردي ،واسارة انسان في المجتمع يعد من اكثر

المشكالت االجتماعي التي َّ
البد للمجتمع التقصي وراء أَسبابها للحد منها  ،حيث ان
اسمى ما في الوجود هي الروح البشرية وقد قدستها جميع الديان السماوية مؤكدة على

عدم ق تل النفس وااصة الدين اإلسالمي الحنيف الذي اكد في تشريعاته على عدم قتل
النفس البشرية من االل اآليات القرآنية التي نزلت كقوله تعالى :
( النساء . )29 :
إِ َّال أََّننا نرى ونسمع في الكثير من المجتمعات اإلنسانية أَ َّن هناك حاالت انتحار بل
ان الَمر لم يقتصر على المجتمعات الغربية بل حتى في المجتمعات العربية اإلسالمية
نرى أَ َّن هناك حاالت انتحار متكررة في المجتمع  ،فعلى الرغم من التطور العلمي
والمعرفي الذي يشهده العالم ِإ َّال أََّننا نرى حاالت االنتحار تنتشر بكثرة في اآلونة الايرة
وااصة في المجتمعات العربية ومنها المجتمع العراقي .
يشهد العراق مؤا ار تقلبات مجتمعية اثرت في الحياة االجتماعيَّة لَفراد المجتمع نتج عنها
مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية انعكست سلبا ليس فقط على الواقع

االجتماعي بل تعدى ذلك ِإلى ظهور ظواهر كانت ليس لها وجود بالشكل الذي عليها
االن ومنها االنتحار او (قتل النفس).

اطير يهدد الواقع االجتماعي والبشري والبحث والتقصي عن ظاهرة
ا
مؤشر
ا
ويعد

االنتحار في إِطار سوسيولوجي معرفي يعد حالة صحية للوقوف على الَسباب والعوامل
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الدافعة إِلى االنتحار .

ونتيجة ذلك حاولنا في هذه الدراسة تتبع هذا الموضوع الحيوي عبر أهداف

مركزية تتمحور حول تساؤل عن التحوالت االجتماعيَّة الدافعة لالنتحار ،ولجل الوصول

ِ
تكون من اربعة مباحث ،تضمن المبحث الول
إلى هذا الهدف ،فقد اتبعنا تدرجا متسلسال ّ
الموسوم بـ (اإلطار النظري للدراسة) ضم في طياته ( مشكلة الدراسة ،وأهمية الدراسة ،
وأهداف الدراسة ،ومفاهيم الدراسة) ،أَ َّما المبحث الثاني فجاء بعنوان (الوصف النظري

لالنتحار) ،أَ َّما المبحث الثالث فضم ( العوامل االجتماعيَّة الدافعة لالنتحار) ،أَ َّما المبحث

الرابع فضم (المبحث الرابع :طرق وسبل وقاية المجتمع من ظاهرة االنتحار) وأخي ارً

(نتائج الدراسة ،والتوصيات)

المبحث الأول  :إ
الطار النظري للدراسة.
تاتلف الدراسات االجتماعيَّة في عناصرها ومفرداتها عن بعضها البعض ،وهذه

العناصر تعد اللبنة الولى إلنجاز البحث أو الدراسة العلمية ،وهذه المفردات المتمثلة
بتحديد مشكلة الدراسة ،وأهمية الدراسة ،وأهداف الدراسة ،وفرضيات الدراسة ،ومجاالت

الدراسة ،وعينة الدراسة ،ومنهج الدراسة ،واجراءات الدراسة الميدانية ،غالبا ما يبدا الباحث
بها دراسته ،وضم المبحث هذا عناصر البحث التي تاص موضوع الدراسة.
 مشكلة الدراسة
يتكيف الفرد اجتماعيا ،وثقافيا ،ونفسيا  ...وغيرها ،مع طبيعة الحياة االجتماعيَّة

للمجتمع الذي ولد فيه ويعيش فيه في ظل التغيرات التي تط ار على المجتمع اال ان في
أحيانا كثيرة يفقد هذا التكيف مما يؤدي به ِإلى ممارسات او سلوك يلجا اليه إلنهاء ازمته

واالنتحار احدى هذه الممارسات التي تعتقد الفرد أََّنه الاالص ،إن كل كائن حي إنساني
يعيش في مجتمع ،وتحدث داال إطاره عمليات من التأثير والتأثر المتبادلة التي تتم بين

أفراد ذلك المجتمع ،كما أنهم يتصرفون وفق مجموعة من النظم والقوانين والتقاليد والعادات

والقيم التي ياضعون لها ،للوصول إِلى حل مشكالتهم الحيوية الستمرار بقائهم بطريقة
صحيحة نفسيا واجتماعيا.
وما يعيشه المجتمع العراقي اليوم من أحداث وتغيرات وأزمات اقتصادية واجتماعية
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وسياسية ومجتمعية ،التي انعكست سلبا في انتشار ظاهرة االنتحار او قتل النفس) ااصة
اطير وانعطافا سلبيا في مؤشر ظاهرة
ا
مؤشر
ا
في مدن إقليم كوردستان العراق ،يعد ذلك

االنتحار ،فدافعية الفرد في اللجوء إِلى قتل نفسه تعد ازمة كبيرة في منظور علم

مما يتوجب على المجتمع
االجتماع؛ لَ َّن الفرد يتأثر بالمحيط االجتماعي الذي يعيشه َّ

تهيئة الظروف التي تؤمن حياة ِ
اإلنسان ويجعل منه بعيدا عن اللجوء ِإلى هذه الممارسات

مؤار في إِقليم كوردستان( )1والسيَّما مدينة
ا
أَو حتى التفكير فيها ،وانتشار ظاهرة االنتحار
أَربيل حفَّزت الباحث بالبحث والتقصي وراء العوامل االجتماعيَّة الدافعة لالنتحار والوقوف
عليها ووضع الحلول المناسب للحد منها؛ لََّنه مؤشر فاعل على أَ َّن هناك الال في

المنظومة االجتماعيَّة .
 أهمية الدراسة :

تنطلق أَهمية الدراسة من أهمية موضوع قتل النفس او االنتحـار ،وهـذه الهميـة تجعـل

الباحث يسعى جاهدا للتقصي عن الحقائق العلمية منطلقا من أهميـة المشـكلة التـي يدرسـها

والتفكير في وضع الحلول الالزمة لها( ،)2وأهمية دراستنا هذه تكمن في جانبين هما:

َّ
االجتماعيـة الدافعـة إِلـى
 .1الهمية العلمية :تكمن أهمية الدراسة في توضيح وتحليل العوامـل
االنتح ــار ف ــي مدين ــة أربي ــل وم ــا يمك ــن أن تق ــدمها الد ارس ــة م ــن ش ــرح وتوض ــيحات متعلقــة

بالَســباب المؤديــة إِلــى قتــل الــنفس ،والتع ــرف علــى أَبــرز مؤش ـراتها ،وأَهميــة هــذه الد ارســة
تتجلى في كونهـا محاولـة إليجـاد تفسـير حقيقـي لالنتحـار .ميـزت الد ارسـة بأهميتهـا العلميـة،

وان أهميــة هــذه الد ارســة تكمــن فــي الســعي إِلــى إضــافة د ارســة علميــة جديــدة لتكــون مــداال
لدراسة ظاهرة االنتحار ومن أطر متعددة.

 .2الهميةةة التطبيقيةةة :أن أهميــة هــذه الد ارســة تتضــح مــن اــالل كونهــا محاولــة مضــافة إِلــى
المحــاوالت القليلــة الاــرى للد ارســة وتشــايص محــددات االنتحــار ،وان هــذه الد ارســة تمثــل
محاولــة لهســهام باضــافات معرفيــة أاــرى فــي حــدود هــذا الموضــوع ومــن هنــا تتضــح فائــدة
وجدوى هذه الدراسة.
( )1و ازرة الداالية لمدينة اربيل احصائيات غير منشورة ،2021 ،ص.2

( )2عمر محمد التومي الشيباني  ،مناهج البحث االجتماعي ،مطابع ديتار ،ليبيا  ،1989،ص .65
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 أهداف الدراسة

لكل دراسة هدف أو مجموعة أهداف تسعى إِلى تحقيقها ،وأَبرز أهداف دراستنا هي:

 .1التعرف على ظاهرة االنتحار وأَبرز انواعه .

 .2الوقوف على أَبرز العوامل االجتماعيَّة الدافعة إِلى االنتحار بشكل عام.

 .3الســعي للكشــف عــن مؤش ـرات ت ازيــد ظــاهرة االنتحــار فــي إِقلــيم كوردســتان بشــكل عــام
ومدينة اربيل على نحو اصوص بعد عام  2003م.

 .4توضيح الطر النظرية لظاهرة االنتحار التي تساعد في تحليل ظاهرة االنتحار .
 .5وضـع مقترحـات للتعامـل مـع هـذه المشـكلة مســتقبال وسـبل الحـد منهـا مـن اـالل بعــض

المقترحات والحلول.

 المفاهيم والمصطلحات العلمية:

مر ضروريا في البحث العلمي؛ ِإذ من واجب الباحث أن
يعد تحديد المفاهيم العلمية أَ ا
يعمل عند صياغته لموضوع البحث تحديد المفاهيم التي يستعملها وكلما اتسم هذا التحديد
بالدقة والوضوح  ،سهل على القراء الذين يتابعون البحث أدراك المعاني والفكار التي يريد

الباحث التعبير عنها( ،)1وأن المفهوم عبارة عن لفظ عام يعبر عن مجموعة متجانسة من

الشياء ،وفي إِطار البحث العلمي يلجأ الباحث ِإلى استادام العديد من المفاهيم والتي
وجب عليه تحديدها بدقة أن كانت تحمل اكثر من معنى حتى يتضح المفهوم الذي
يقصده الباحث أمام القارئ وهو يطلق عليه المفهوم اإلجرائي ،ويعني به تحويل الفكار

المجردة ِإلى أشياء يمكن قياسها والتعبير عنها بشكل علمي في الواقع االجتماعي( ،)2لذا
فالمفهوم هو احدى وحدات التفكير الساسية وبشكل منطقي يبنى بوساطته شكلي التفكير

اآلارين (الحكم واالستنتاج ) يمكن من معرفة الواقع على نحو أَعمق من اإلحساس

( )1عبد الباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة، 1971 ،
ص172

( )2محمد الجوهري ،وعبد اهلل الازرجي ،طرق البحث االجتماعي ،دار الثقافة والنشر ،القاهرة،1990 ،
ص .58
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.

ولقد استعملنا في هذه الدراسة عدد من المفاهيم والمصطلحات ينبغي أن نعرفها

تعريفا دقيقا وهي ( :العوامل االجتماعيَّة ،والدافعية ،واالنتحار ،والجريمة ،وأَربيل).
 .1العوامل االجتماعية  :بعد االطالع على الدبيات االجتماعيَّة والمعاجم في

العلوم ِ
اإلنسانية لم نجد مفهوما للعوامل االجتماعيَّة ،ويمكن تعريفها في دراستنا على أََّنها
( هي العوامل النفسية واالجتماعيَّة والثقافية واالقتصادية التي ت ِّ
دور فاعال في التأثير
ؤدي ا
على سلوك الفرد داال المجتمع وتؤدي به إِلى االنتحار) .

ودفَ َع
 .2الدافعية  :يعرف الدافعية في اللغة العربية َ :دفَ َعه َ ،
المطَ ِر :دفَعٌ
المَّرة  ،ـ د ْف َعة  :الد ْف َعة من َ
وم ْدفَعا ،ـ َد ْف َعة َ :
ال َذى َ ،د ْفعا َ
سقاء أو ٍ
ٍ
إناء بِ َمَّرة (.)2

ودفَ َع عنه
إليه َ ،
ص َّ
ب من
 ،وما ْان َ

اصطالحا فهي ":حالة من االستثارة أو التنبيه ،وتثَير هذه الحالة
أما تعريف الدافعية
ً
الك ائن للقيام بأنواع معينة من السلوك باتجاه معين  ،يعمل على إنهاء التوتر أو افضه،
أي أنها تؤدي إِلى سلوك باحث عن هدف ،فالدافعية إذن حالة استثارة داالية تعمل على
استعادة التوازن الذي ااتل "(.)3

متغيرة ومركبة
كما يرى ماسلو) ) Maslowالدافعية  ":ااصية ثابتة ،مستمرةَ ،
وعامة تمارس تأثي ارَ في كل أحوال الكائن الحي " ،ويتفق يونغ(  (Youngمع ماسلو في

أن الدافعية قوة تحرك وتستثَير سلوك الكائن الحي ،ولكن يضيف بأنها ال تقتصر على
استثارة سلوك الفرد فقط ،وانما توجه نحو تحقيق غاية معينة حيث يعرفها بأََّنها عبارة
عن ":حالة استثارة وتوتر داالي ،تثَير السلوك وتدفعه ِإلى تحقيق هدف معين،)4( ".
أجل تحقيق
ويشير أيضا إِلى مجموعة الظروف الداالية والاارجية التي ت َحِّرك الفرد ِمن ْ

( ) 3ديمتري فولكر غرنوف  ،معجم موجز من المصطلحات االجتماعية والسياسية  ،ترجمة طارق
معصراني  ،دار التقدم  ،موسكو  ، 1989 ،ص. 252

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مجلد  ،11دار صادر ،لبنان ،1994 ،ص.117 _ 110

( )3حنان عبد اهلل العناني  ،علم النفس التربوي ،دار صفاء للنشر والتوزيع – عمان 2002 ،م ،ص.13

( ) 4عبد اللطيف محمد اليفة بركات ،الدافعية لالنجاز ،دار الغريب للطباعة و النشر ،القاهرة  ،مصر ،
2006م ،ص.54
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حاجاته ،واعادة التوازن عندما ياتل ،وللدوافع ثالث وظائف أساسية في السلوك :هي
استدامتِه؛ حتى تشبع الحاجة ويعود التَّوازن،
تحريكه وتَْن ِشيطه ،وتَْو ِجيهه ،والمحافَظة على
َ
كما يشير مصطلح َّ
الفرد للقيام
تحرك
الدافعية إِلى حالة فسيولوجية  -نفسية دااليةِّ ،
َ
ٍ
هدف َّ
محدد ،واذا لم يتحقَّق هذا الهدف يشعر
بسلوك معيَّن في اتِّجاه معيَّن؛ لتحقيق

اإلنسان بالضِّيق والتوتر حتى يحقِّقه

()1

.

ائيا ،فهو محركات داالية واارجية في الفرد تقوده ِإلى
أما تعريف الدافعية إجر ً
ممارسات وسلوك ناتجة عن عوامل نفسية واجتماعية تؤثر في ممارساته لبلوغ أهداف

معينة وِاشباع حاجة ما حتى وان كانت ِإيذاء للنفس او االنتحار .
 .3االنتحار :

()2

 ،ويعد مصدر للفعل انتحر،

اال نتحار في اللغة : :انتحر الرجل أي نحر نفسه
وهو إصابة اإلنسانْ نفسه ِ
لقصد إفنائها ،و لفظ النحر عام  ،واالنتحار ااص ؛ فالنحر

يكون لهنسان وغيره  ،فيدال في ذلك :قتل اإلنسان غيره  ،وقتل اإلنسان نفسه (.)3

اصطالحا فهو تعددت التعريفات لمفهوم االنتحار سوف نتطرق
أما االنتحار
ً
لالنتحار من حيث:

 .1االنتحار في المنظور االجتماعي :عرفه أميل دوركايم )) (Aemail Dorcaimبأََّنه كل
حاالت الموت التي تنتج بصورة مباشـرة أو غير مباشرة عن فعل إيجابي يقوم الفرد بنفسه

وهو يعرف بأن هذا الفعل قد يصل به إِلى المـوت) (.)4

 .2االنتحار في المنظور القانوني :إِ َّن االنتحار جريمة ،والجريمة هي شكل من أشكال
( )1بو حمامة جياللي وآارون " ،علم نفس التعلم والتعليم" ،الهلية للنشر والتوزيع ،الكويت2002 ،م،
ص65

( )2أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكي ابن منظور ،لسان العرب ،دار الحديث ،القاهرة2003،م ،
ص.75

()3أحمد بن زكريا ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبدالسالم هارون  ،شركة ومطبعة البابي
الحلبي وأوالده بمصر  ،القاهرة ،ط( 5/ 400) ،2

) (4علي محمد علي  ،رواد علم االجتماع  ،قراءة جديدة للفكر االجتماعي العربي ،العيئة العامة للكتاب
 ،اإلسكندرية ،1976 ،ص.120
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الاروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لتنظيم حياة أفراده ،فالمجتمع الذي هو
يحدد ماهية السلوك العادي والسلوك المنحرف أو اإلجرامي ،وفقا لقيمه ومعاييره التي

ارتضاها لضبط سلوك أفراده وحمايتها

()1

 .3االنتحار في المنظور الفقهي  :هي أَعظم الجرائم وأَاطرها نهى عنها االسالم وصنفت
من الكبائر والكبيرة هي كل مانهى عنها اهلل ورسوله في الكتاب والسنة النبوية ( ،)2وقد

حرم االسالم قتل النفس او حتى الدعاء بالموت او تحريض الغير عن قتل الذات  ،وقد

حرم اهلل اال بالحق}[ ،سورة
نزلت ايات عدة في ذلك قوله تعالى{ :وال تقتلوا النفس التي َّ

الَنعام :اية . ]151

 .4االنتحار في المنظور النفسي  :يعرف ديزرتوري (  ) Disertori.Bاالنتحار قائال:
"االنتحار هو فعل ضد اجتماعي؛ لََّنه يقضي على الحياة ،ويمكن أن يرجع إِلى أمراض

نفسية ،كما ينتج عن صعوبة تآلف تعد قبل مرضية للشاصية (.)3

ائيا فهو ظاهرة نفسي ة اجتماعية تتمثل في قتل النفس وِايقاع
أما تعريف االنتحار إجر ً
الَذى فيه بسب عوامل كثيرة منها اجتماعية أَو نفسية أَو اقتصادية  ..وغيرها ،وفي
الغالب هم أناس أَسوياء ال يعانون أَمراضا تدفعهم ِإلى االنتحار ،وِاَّنما للحظات قصيرة
جدا هانت عليهم أنفسهم وهانت عليهم حياتهم .
 .4الجريمة ):(Crime

ااتلفت النظرة إِلى الجريمة بااتالف العصور والمجتمعات.

()4

إِ َّال أََّنه يمكننا تحديد

مفهوم الجريمة وفق اتجاهات عديدة كما سنشرحها الحقاِ ..إ َّن مصطلح الجريمة في اللغة

( )1سامية حسن الساعاتي ،الجريمة والمجتمع ،دار النهضة العربية ،ط ،القاهرة ،مصر ، 1983 ،
ص.32

( )2عبد اهلل محمد شمس الذهيبي الدمشقي ،الكبائر  ،دار الوعي العربي  ،حلب  ،سوريا،1972 ،
ص10_9

( )3محمد عبد اهلل امين ،علم النفس والسلوك االنتحاري ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان،2018 ،
ص.63

( )4عبد الباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،ط( ،3القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية)،
 1971ص .172
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العربية مشتق من الجرم الذي يعني الذنب أو التعدي ،والجمع أجرام وجرم ،وهو الجريمة،
والجارم :الجاني ،والمجرم :المذنب( ،)1وفي اللغة اإلنكليزية تستادم كلمة ()Crime
للداللة على الجريمة واصلها ( )Crimenوهي كلمة التينية اشتقت من ()Cernere
واصلها يوناني معناه التميز والشذوذ عن السلوك العادي

()2

.

اصطالحا فهناك تعاريف عدة توضح الجريمة بمفهومها االجتماعي؛ إِذ
أما الجريمة
ً
تعرف اجتماعي ا على أنها ظاهرة اجتماعية وان التجريم بالتالي حكم قيمي تصدره الجماعة
على بعض تصرفات أفرادها سواء عاقب القانون عليه أم ال ،والبد في عملية التفريق بين

السلوك السوي والسلوك اإلجرامي من االستناد ِإلى معيار اجتماعي ال ِإلى معيار

قانوني(.)3

أ) وأيض ا تعني ((كل فعل ياالف الشعور العام للجماعة وهي تعبير عن نقص
شعور التضامن االجتماعي لد ى مرتكبها بسبب عدم تذوذه بالقدر الكافي من القيم

والقواعد االجتماعيَّة الالزمة لحفظ وجود الجماعة))

()4

في حين يراها البعض أنها بمعناها

الواسع تشمل على الفعال اإلجرامية للكبار والفعال الجانحة للصغار ،والجريمة في

الواقع ليست مفهوما مطلقا بل ترتبط بالواقع االجتماعي وتنسب له

()5

والمالحظ ،التعاريف

السابق ذكرها للجريمة من الناحية االجتماعيَّة أنها حددت الجريمة بأنها الاروج عن

القواعد السلوك التي يقرها المجتمع لفراده وبالتالي فأنها تعود بالضرر على المجتمع في
مغاير إِ َّال أََّنها بالتالي تقترب من التعاريف المذكورة؛ ِإذ عرفت
ا
حين عرفها آارون تعريفا
( )1ابن المنظور  ،لسان العرب  ،المجلد  ، 13دار لسان العرب  ،بيروت  ، 1956 ،ص . 445

( )2د .عدنان الاطيب ،محاضرات عن النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري (مصر:
مطبعة النهضة1975 ،م) ،ص .31

( )3د .عبود السراج ،علم الجرام وعلم العقاب ،ط (2الكويت :ذات السالسل للطباعة1990 ،م) ،ص

.45

( )4د .جالل ثروت ،علم الجرام والعقاب( ،بيروت :الدار الجامعية ،)1983 ،ص.33
( )5د .مصطفى العوجي ،دروس في العلم الجنائي( ،الجريمة والمجرم) ط (11بيروت :مؤسسة نوفل،
1980م) ،ص . 149
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الجريمة أَيضا بأََّنها ((طاقة انفعالية لم تجد لها مارجا اجتماعيا فادت إِلى سلوك ال يتفق
والوضاع التي يسمح بها المجتمع))(.)1

ب) أَ َّم ا علماء االجتماع وغيرهم فكانت لهم تعاريف أارى حيث يعد عالم االجتماع

الفرنسي أميل دوركهايم (  )Durkheimالجريمة ((ظاهرة طبيعية تمثل الضريبة التي

يدفعها المجتمع نظير حياة متطورة ويتحمل الفرد آثارها نظير تمتعه بحرية االاتيار))
ويعرفها في موضع آار ((بأنها ظاهرة سليمة حتى ما بقيت بغيضة))

()3

()2

بينما يذهب

روسو ( )Rousseauصاحب نظرية العقد االجتماعي ِإلى أن الجريمة تشمل كل فعل
مباين لهرادة العامة الناتجة عن ذلك العقد أو هي كل فعل من شأنه فهم عري العقد

االجتماعي))

()4

دور في تكوين الجريمة
في حين يرى تارد ( )tardبأَ َّن للتقليد والمحاكاة ا

شأنها شأن الظواهر االجتماعيَّة الارى؛ إِذ يقول(( :إِ َّن الجريمة ظاهرة اجتماعية تتكون
كما تتكون الظواهر االجتماعيَّة الارى وتتأصل في المجتمع عن طريق التقليد
والمحاكاة))

()5

.

ج) أما التعريف إ
الجرائي للجريمة فهي كل عمل ياالف قواعد السلوك االجتماعي،

وضعت له قوانين ترمي إِلى المحافظة على الفرد والمجتمع والنظام االجتماعي ،وفي
دراستنا نقصد بها جريمة قتل النفس.
 منهجية الدراسة :اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لبلوغ الَهداف

( )1احمد محمد اليفة ،أصول علم الجرام االجتماعي( ،القاهرة :مطبعة التأليف والترجمة والنشر،
 ،1999ص .31

( )2السيد رمضان ،الجريمة واالنحراف من المنظور االجتماعي( ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث
1985م) ،ص .152

( )3عدنان الاطيب ،المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات الموحد الجزء الول( ،سوريا :مطبعة
جامعة دمشق1961 ،م) ص .152

( )4أميل دور كهايم ،قواعد المنهج في علم االجتماع ،ترجمة د .محمود قاسم( ،القاهرة :مكتبة النهضة،
1961م) ،ص .16

()5عبد الجبار عريم ،نظريات علم الجرام( ،بغداد :مطبعة المعارف ،ط 1973 ،7م) ،ص . 85 . 84
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المرجوة من الدراسة.

المبحث الثاني  :التوصيف النظري لظاهرة االنتحار:
تعددت االتجاهات واالفكار العلمية في دراسة ظاهرة االنتحار وفيما يلي توصيف
نظري الهم النظريات التي اهتمت بظاهرة االنتحار .
اوال :نظرية فرويد ) ( Freudالتحليل النفسي:

ترى نظرية التحليل النفسي أن اإلنسان يولد بمجموعة من غرائز وميول غيـر

سماها ) (ID،وباحتكاك الطفل بمحيطه وواقعه بما فيه من
مـصقولة وغيـر اجتماعية َّ

عقبات وآالم وحبور ورفـاه ،يدرك واقعه شيئا فشيئا ،ويعي نفسه بالنسبة لغيره ،وحينذاك

تتكون شاصيته العاقلة الواقعية وهـي النا ) (Egoوفي بضع سنين تتعلق أفكار
وعواطف اإلنسان بمثل عليا وشاصيات مرموقة يتطلع إليه باجالل واكبار واحترام وهي

شاصيات أبوية ومصدر المحبة واللم ،وبالتالي يتكـون القـسم المثالي الكمالي )( S

Egoالضمير الحاكم المتطلع إِلى الكمال ،ويتقمص ويمتص شاوصه وآمالـ( .)1ولقد
لاص فرويد نظريته في االنتحار :بأن المنتحر يقع فريسة لغريزة وانفعال عدائي سادي
يافـق في التعبير عن نفسه ،فينعكس على الداال )الذات نفسها ليقتلها (.واالكتئاب هو

العنصر الحـساس في الق هذه الميول العدائية ،ومعنى ذلك أن فرويد يرجع االنتحار إِلى

أَسباب نفسية دااليـة ،وأن االنتحار ناتج عن مشاعر ِ
اإلحباط الساسية الموجهة نحو
موضوع داالي ،فتتحول هـذه المـشاعر ِإلى غضب وعدوان نتيجة لهحباط؛ لَ َّن موضوع

االحباط دااليا ،فِا َّن المشاعر العدوانية توجـه نحو الذات ،فتؤدي إِلى االنتحار(.)2
ثانيا  :نظرية كارل مننجر K. Menninger

ويستفاد من كتابات مننجر بأن العوامل أو النزعات تتفاعل معا في الشاـصية

تفـاعال ديناميكيـا ،وتحت وطأة شروط معينة يسود أحدها ويؤدي بصاحبه ِإلى تنفيذ
االنتحار  .فالرغبة فـي القتـل أو العدوان على اآلار تنتكس إِلى "النا – "مصدرها

( )1حسين فايد ،دراسات في السلوك والشاصية ،ط ،1مؤسسة طيبة للنشروالتوزيع ،القاهرة،2004 ،
ص.87

( )2ناجي جيوشي ،االنتحار -دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري، ،مؤسسة الشبيبة لهعالم
والطباعة والنشر ،القاهرة  ،1990ص.71
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الساسي – وذلك إذا تورط شاص فـي مواقـف تحول قواها دون العدوان على اآلار .وقد
يكون إحباط العدوان بآليات ذاتية ،تتمثل في قدرة النـا العلى على الكف بما يثيره من

ما اوف ،وبضغط وجدان اإلثم ،أو بسبب اليط من عناصر شـبقة عرضية ،أو بسبب
التورط في ثنائية انفعالية متضادة تجاه موضوع العدوان ،وقـد يكـون إحبـاط

العدوان بفعل شدة مقاومة الواقع ،وضغط الظروف الاارجية ،أو بافالت موضوع العـدوان

فجـأة سواء بالموت العادي أو االبتعاد ( ، )1وتنتكس النزعة العدوانية إِلى الذات ،وترتد

إِلى النا االل عملية التوحد ،أو االمتصاص مع اإلبدال ،وذلك حين يقوم النا

بامتصاص موضوع العدوان والكراهية ،وابدال وجدان الكراهيـة ونزعـات العدوان الموجهة

ضده كموضوع اارجي ،باسقاطها عليه دااليا بعد أن تم امتصاصه وتوحده مـع النا،
فيقع العدوان على النا ،ويدمر اإلنسان نفسه بديال لآلار ،فالفعل االنتحاري في هذه

الصورة يمثل أصال عدوانا ضد آارين –أشااص معينين أو المجتمع ككل –هو عدوان
تولد في الذات ثم انعكس ضدها ودمرها .ويستالص  Menningerمن وسـيلة تنفيـذ

االنتحــار داللـة علـى شاصيـة المنتحـر ،فلـألداة االنتحـارية داللة عامة تلقي ضوءا على
دور المـرء في الحيـاة ،فالذكور يغلب أن يستادموا في انتحارهم الداة التي يمكن

استادامها في العدوان والقتل ،داللة على السيطرة التي يمارسونها في الحياة ،أَ َّما اإلناث

فالغالب أنهن يستادمن وسائل وأساليب تـدل علـى اتااذهن دور الاضوع واالستكانة،
ولذلك يغلب أن يستادمن في انتحـارهن الـسموم واالاتنـاق بالغاز والغرق ،في حين يكثر

بين الذكور االنتحار باستادام المقذوفات النارية )2(.
.3نظرية دوركايم في االنتحار:

تعد دراسة دوركايم عن االنتحار من أفضل الدراسات التي تمثل البحث االجتمـاعي
الـذي يقـوم على أسس نظرية واضحـة ،وقد يبدو االنتحار لََّول وهلة عمل فردي يمكن
تفسيره فـي ضـوء اصطالحات علم النفس ،ولكن دوركايم الحظ أن نسبة االنتحار تاتلف

( )1مكرم سمعان ،مشكلة االنتحار ،دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري دار المعارف بمصر،
القاهرة ،2009 ،ص.93

( )2حسين فايد ،دراسات في السلوك والشاصية ،مصدر سابق ،ص.89
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من جماعة لارى؛ لذا يرى دور كايم أَ َّن االنتحار ظاهرة اجتماعية ،وأََّنه متباين وفقا
للمجتمع الذي يحدث فيه ،ووفق المنطقـة داال المجتمع الواحد ،وداال الجماعات
الماتلفة ،ووفق الدين( ،)1ويرى دوركايم َّأنه كلَّما زاد التضامن االجتماعي وجد الفرد
معنى لحياته ،ولذا تقـل احتماليـة االنتحار وكلما زاد االتزان االجتماعي ووجد الفرد تلبية
لحاجاته تقل احتماليـة االنتحـار ويـزداد االنتحار بانافاض التضامن السري والسياسي

والديني.
وأشار دوركايم في كتابه أَسباب االنتحار وأَجملها بما يأتي:

 .1الـ ـ ـ ــزواج المبك ـ ـ ـ ــر غالبـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إِلـ ـ ـ ــى االنتح ـ ـ ـ ــار ااصـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين صـ ـ ـ ــنف

الرجـ ــال.ويقـ ــل الميـ ــل إِلـ ــى االنتحـ ــار ب ـ ـدءا مـ ــن سـ ــن العش ـ ـرين للمتـ ــزوجين مـ ــن الجنسـ ــين
عنه من غير المتزوجين.

 .2تـ ـ ـ ــزداد نسـ ـ ـ ــبة االنتحـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــين غيـ ـ ـ ــر المتـ ـ ـ ــزوجين مـ ـ ـ ــن الجنسـ ـ ـ ــين منهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــين
المتزوجين.وتقل نسبة االنتحار بين النساء عنها بين الرجال.

 .3تق ـ ــل نس ـ ــبة االنتح ـ ــار ب ـ ــين النس ـ ــاء غيـ ـ ـر المتزوج ـ ــات عنه ـ ــا ب ـ ــين الرجـ ــال؛ لََّنـ ـ ـه

ف ـ ــي نظـ ـ ـره الرج ـ ــل يس ـ ــتفيد م ـ ــن ال ـ ــزواج أكث ـ ــر م ـ ــن المـ ـ ـرأة .وتق ـ ــل نس ـ ــبة االنتح ـ ــار ب ـ ــين

الرامل عنها بين المتزوجات.

 .4تقـ ـ ـ ــل نسـ ـ ـ ــبة االنتحـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــين المتـ ـ ـ ــزوجين الـ ـ ـ ــذين لـ ـ ـ ــديهم أطفـ ـ ـ ــال عنهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــين

المتـ ــزوجين الـ ــذين لـ ــيس لـ ــديهم أطفـ ــال وتقـ ــل نسـ ــبة االنتحـ ــار بـ ــين ال ارمـ ــل الـ ــذين لـ ــديهم
أطفال عنها بين من ال يوجد لديهم أطفال.
 .5تق ـ ـ ـ ــل نس ـ ـ ـ ــبة االنتح ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ــين ال ارم ـ ـ ـ ــل اللـ ـ ـ ـ ـواتي ل ـ ـ ـ ــديهم أطف ـ ـ ـ ــال عنه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــين
المتزوجات اللواتي ليس لديهن أطفال وتقل نسبة االنتحار كلَّما زاد حجم السرة.

 .6تق ـ ـ ـ ــل نس ـ ـ ـ ــبة االنتح ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدد االض ـ ـ ـ ــطراب السياس ـ ـ ـ ــي و الح ـ ـ ـ ــروب (.)2

وهنةةةةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةةةةوا اال نتحةةةةةةةةةةةةةار التةةةةةةةةةةةةةي فسةةةةةةةةةةةةةرها دوركةةةةةةةةةةةةةايم كمةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةأتي:

( )1صالح الرميح ،العوامل المؤدية لمشكلة االنتحار واساليب الحماية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة
الملك سعود ،الرياض ،2008 ،ص.54

( )2ناجي جيوشي ،االنتحار -دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري، ،مصدر سابق ،ص.69
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أ .االنتحار الثري )الناني(: Egostic Suicide

ينتج هذا االنتحار نتيجة لفشل الفرد في التوحد واالندماج مع المؤسسات

االجتماعيَّة ،ويمتـاز هـذا النوع بضـعف الرابطـة االجتماعيَّة بين الفـرد والمجتمـع،
وبانافـاض مـستوى التـضامن االجتماعي؛ إِذ تعزز في هذه المجتمعات قيم التنـافس
والتعدديـة للحـصول علـى الـسعادة الشاصية ،وتوجد مؤسسات اجتماعية محددة توفر
لألفراد الرابطة االجتماعيَّة القويـة ضـد قـيم المجتمع الناني وتشمل :السرة حيث تأكد

أهمية االلتزامات المتبادلة بين العـضاء ،والس َّـيما دور الزوج/الب ،والزوجة /الم ،أَ َّما

الدين فيؤكد على أَهمية المسئولية الشاصية وعلى أهمية عضوية الفرد في الجماعة والتي
تعطي الفرد الشعور باالنتماء(.)1

ب .االنتحار اليثاري )الغيري(Altruistic Suicide

يعد االنتحار الغيري عكس االنتحار الَناني؛ ِإذ ينتج االنتحار الغيري عن تضحية

الفرد ب نفسه من أجل الجماعة ويرى الفرد أن بقاء الجماعة أهم من بقائه كفـرد ،ولقد

وصف دوركايم هذا النـوع من المجتمعات َّ
لنها تمتاز بضعف الفردية ،ويشيع في هذه

المجتمعات انافاض معدالت االنتحـار لَسباب فردية ،في حين يكثر االنتحار لَسباب
تتعلق بالبناء االجتماعي(.)2

ج .االنتحار "الالمعياري "النومي: Anomic Suicide

مصدر هذا النوع من االنتحار ما يط أر على المجتمع من اضطراب نواحي النشاط

فيه وما يـسوده من ااتالل في نظامه بسبب التغيرات الحادة المفاجئة كالزمات القومية
واالقتـصادية أو حـاالت الرااء المفاجئ ،أو انهيار التكامل السري وانقالب وسائل

اإلنتاج .ويـرى دوركـايم أَ َّن الَفـراد يتعلمون قياس رغباتهم من االل العراف االجتماعيَّة،

ففي حالة حدوث تغيرات اقتصادية سـريعة تؤدي ِإلى عدم إشباع كل حاجات الفراد ،ومن

( )1عادل عبد الرحيم ،مكان العرب في ظاهرة االنتحار ،مؤسسة مجد للنشر والتوزيع ،بيروت،2009 ،
ص.39

( )2صالح الرميح ،العوامل المؤدية لمشكلة االنتحار واساليب الحماية ،مصدر سابق  ،ص54
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ثم قد تؤدي ِإلى إقدام بعض الفراد على االنتحـار ،وفي المقابل وفي حالة التغيرات
َّ
االقتصادية السلبية قد يجد الفراد صعوبة في التأقلم مع مـستويات المعيشة المتدنية ،وهذا

يؤدي إِلى االنتحار  .وتزيد مثل هذه الظـروف معـدالت االنتحـار بـسبب انافاض الضبط
االجتماعي على سلوك أفراد المجتمع .ويحتمل إقدام الفرد على االنتحـار عنـدما يتعرض

بشكل مفاجئ إِلى ظروف سيئة مثل فقدان العمل أو الصدقاء)1(.
د .االنتحار القدري: Fatalistic Suicide :

يتسم بتهيج العواطف تحررها من كل قيد وليس ثمة حدود لالنفعاالت وال هدف
معين فيضيع الفـرد في رغبات ال متناهية وهذا يفسر كثرة االنتحار في المناطق الحضرية
ودول الرااء المادي ،وفـي أوقات الزمات االقتصادية واالجتماعيَّة. )2(.
رابعا

:

نظرية

الضغوط

و

لةكالود

أوهلين

Theory

Strain

()

أن حالة الالمعيارية في المجتمع تجعل الفراد مشوشين وغير قادرين على التمييز بـين
العـراف التي توجه سلوكهم ،وتتوالد الضغوط عندما تكون العراف االجتماعيَّة غير
واضحة أو متـصارعة أو ضعيفة ،أو عندما تفشل في تقديم الفرصة لألفراد لتحقيق
حاجاتهم ،وهذا يؤدي إِلى اإلحباط الذي يؤدي إِلى االنحراف واالنتحار ،ومن أهم البنية

االجتماعيَّة

الضاغطة

)الفقر

(الـذي

يـدفع

إِلى

االنحراف()3

خامسا  :نظرية تكامل المكانات) ( Theory of Status Integration

ركزت نظرية جبس ومارتن في التي انطلقت من نظرية دوركايم القائلة بوجود

عالقة عكسية بـين التضامن االجتماعي واالنتحار ،وا َّن معدالت االنتحار لمجتمع ما

متباينـة عكـسيا مـع اسـتقرار واستم اررية العالقات داال المجتمع .وان استقرار واستم اررية
العالقات دااـل المجتمـع متباينـة مباشرة مع مقدار تمثل أفراد المجتمع لنماط العقوبات

( )1حسين فايد ،دراسات في السلوك والشاصية ،مصدر سابق ،ص.89

( )2مكرم سمعان ،مشكلة االنتحار ،دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري ،مصدر سابق ،ص.89
( )3حسين فايد ،دراسات في السلوك والشاصية ،مصدر سابق ،ص.87
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االجتماعيَّة ومتطلباتهـا والتوقعـات التـي يضعها اآلارون عليهم)1(.
المبحث الثالث :العوامل االجتماعية الدافعة لالنتحار:

تتمثل العوامل االجتماعيَّة الدافعة لالنتحار فيما يأتي :
أوال  :العوامل الدينية  :يمكن ابراز الَسباب الدينية الدافعة لالنتحار في اآلتي:

 ضعف الواز الديني :يعد ضعف الوازع الديني من الَسباب الدينية التي تسبب وتنشئ
ظاهرة االنتحار وتجعلها راساة في النفس  ،فانعدام الوازع الديني أو ضعفه  ،يترتب عليه
انعدام اإلحساس بوجود الرقيب على تصرفات الفرد وسلوكه  ،من قول أو عمل  ،ومن ثم

يستهين الفرد بالمعاصي والذنوب فيقبل عليها بدون مباالة.
 تغلب القيم المادية على القيم الروحية عند النسان :ال ريب أن تغلب القيم المادية على

القيم الروحية عند اإلنسان يفقد الحياة قيمتها ومعناها وأهميتها ،وال َّ
سيما إذا وجدت

الضغوط النفسية طريقا ِإلى اإلنسان  ،فانه يرى في االنتحار وسيلة للتالص والتملص من
الحياة وأعبائها ؛ ولذا  ،فان قوة اإليمان تقف حاجاز لهنسان عن ارتكاب الجريمة وتعتبر

السياج الول  ،فاذا تاطاه كان أقرب إِلى ارتكاب الجريمة.

 جهل المنتحرين بحكمة االبتالء  :لم يالق اهلل العباد عبثا وال لعبا ،بل القهم للحكمة

الكبرى ،وهي عبادته ،وتحقيق شرعه في هذه الدنيا؛ وهم بذلك معرضون لالبتالء بالاير
ِ
لايِرِ ْفتنة ِواْلينا تْرجعون}
ونبلو ْكمِ بالَّ ِّشر وْا ْ
لم ِوت ْ
والشر ،قال عز وجل { :كل ْنفس ذائقة ْا ْ
[سورة النبياء  ،آية .]35

 فقد الصبر وقوة الرادة لدى الفرد :قد يؤدي فقد الفرد للصبر وقوة اإلرادة ِإلى االنتحار،
فمثال عندما يفشل اإلنسان في تحقيق هدف مرسوم ،فقد يؤدي به هذا إِلى اليأس والقنوط
من رحمة اهلل  ،ثم ال يجد أمامه إِ َّال الموت وتاليص نفسه من هذه الحياة؛ لََّنه يعتقد أََّنه

ال راحة له إِ َّال بازهاقها  ،وهو ال يعلم أنه في وهم وسراب  ،فأنى له أن يجد الراحة

لتبدد هذه المشاعر
والسكينة وهو يسوق نفسه بفعله هذا ِإلى نار تلظى ،وتبرز ٌآية كريمة ّ
ِ
فعل ِذلك
قتلوا أنفس ْكمِ إَّنّ ّ
الل كانِ ب ْكم ِرحيما  .ومن ْي ْ
القاتمة وتحيلها هباء منثوار }:وال تْ ْ
( )1ذياب البداينة ،جريمة قتل النفس في المجتمع الردني :دراسة من وجهة نظر علم االجتماع ،مكتبة
أمان للمصادر والمراجع ،جامعة الملك سعود.المجلد 7،العدد  ،1995.ص.90
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ظلما فسوف ِ
نصليِه نا ار وكان ذلِك علىّ اللّ ِه يِسيرا) سورة النساء)1(29-30.،
ْعدوانا و ْ
ْ
ثانيا  :العوامل االجتماعية  :توجد مجموعة من الَسباب االجتماعيَّة المؤدية ِإلى ظاهرة
االنتحار ،وهي:

(أ) غياب الروابط االجتماعية :تفيد الدراسات الحديثة أن نصف مليون شاص

يموتون سنويا في العالم نتيجة االنتحار بمعدل منتحر لكل دقيقة تمر  ...وأَشارت

الدراسات أيضا ِإلى تزايد االنتحار بين الشباب ،وهذا يدل على تفاقم المشكلة وتزايد

مشكالت الشباب التي تؤدي لالنتحار ...وان الشباب المنتحرين يعانون غياب الروابط

االجتماعيَّة بين أفراد تلك المجتمعات ،واحساسهم بالفردية واالنعزال ،وانقطاع وشائج

القربى بين الب وابنه ،وبين الم وابنتها ،وبين الخ وأايه ،وبين الصديق وصديقه .

أضف ِإلى ذلك طغيان المادة على حياتهم اليومية(.)2

(ب) تغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال إلى مجتمع آخر جديد عليه

يشعر فيه بالوحدة  :قد يؤدى تغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال ِإلى مجتمع
آار جديد عليه يشعر فيه بالوحدة ،إِلى االنحراف في تيار االنتحار ،أو يجعل فكرة

االنتحار هى الفكرة المسيطرة علي ذهنه(.)3

(ج) انتشار تعاطي المخدرات والمسكرات :يعد تعاطي المادرات والمسكرات بشتى

صنوفها وأنواعها من أكثر أَسباب انتشار االنتحار بين الناس؛ لَ َّن تعاطي المادرات
والمسكرات ثم إدمانها يحدث اضطرابا وقلقا في شاصية المدمن ،تنتهي به إِلى حالة

اليأس والقنوط ،ومن ثم االنتحار ،فتعاطي المادرات والمسكرات يعد الموت معبأ في
أقراص وحقن واسم متنكر في ألف شكل وشكل ،فهي سم قاتل تضر الجسم وتذهب العقل
وتسبب الفتور والفقر والهذيان  ،وتفتح على المدمنين أبواب الشرور واآلثام  ،وتورثهم الفقر

والجهل والمرض والحرمان ،وتشير الدراسات ِإلى أن السلوك االنتحاري في تصاعد مطرد

عالميا ،واذا ربطنا ذلك بظاهرة انتشار المادرات عالميا ،فِاَّنه سيغدو لنا واضحا أن
( )1محمد إسماعيل عبد النبي ،االنتحار ،أسبابه وعالجه،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة1990، ،ص

.659

( )2عبد اللطيف آذار ،االنتحار أسبابه وأشكاله وحلوله ،مجلة العربي ،العدد ،516،2001ص 101.
( )3ممدوح الزوبي ،االنتحار بين المتعة والفلسفة ،دار الرشيد ومؤسسة اإليمان  ،بيروت ،ص 45.
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االنتحار واإلدمان وجهان لعملة واحدة()1
(د) العنف الذي يظهر في وسائل العالم  :تعد مشاهد العنف والقتل المعروضة

عبر وسائل ِ
اإلعالم أَحد الَسباب المؤدية لالنتحار  ،وبصفة ااصة لدى الشباب(الذى
ِ
توفر النماذج
يعد التقليد من سماتهم المميزة) الذى يفتقد إلى الابرة والمعرفة ،كما أَ َّن ّ
واساءة وسائل اإلعالم في التعامل مع ظاهرة االنتحار كطرح قصص لشاصيات شهيرة

قامت باالنتحار ،يشجع بعض من يعانون من المشاكل النفسية واالجتماعيَّة واالقتصادية

على االنتحار .

(هة) توافر وسهولة الحصول علي االدوات والوسائل المعينه على االنتحار مع تنوعها :

يساعد توافر وسهولة الحصول علي الَدوات والوسائل المعينة على االنتحار مع تنوعها،
من مهمة االنتحار لدى بعض الَفراد ذوي الوازع الديني الضعيف.

(و) المشاكل االقتصادية بالسرة  :قد تؤدي المشاكل االقتصادية بالسرة (كالفقر،

والبطالة وعدم الحصول على المهن الالزمة على الرغم من الشهادات والمؤهالت ،أو

فقدان المهنة أو المنزل )..إِلى ارتفاع حاالت االنتحار .وقد بينت الدراسات التي أَجريت

حول الارشدين في هونج كونج مثال أن %55من حاالت االنتحار يقوم بها عاطلون عن
العمل .وأعربت منظمة الصحة العالمية عن اشيتها من أن تؤدي الزمة االقتصادية

العالمية إِلى ارتفاع حاالت االنتحار ااصة بعد إقدام بعض رجال العمال على
االنتحار.

ثالثا  :العوامل النفسية :تتعدد الَسباب النفسية التي قد تدفع بالفرد إِلى االنتحار ،ومن

اهمها:

-االكتئاب :يقود االكتئاب إِلى االنتحار ،وتكون فكرة االنتحار الفكرة المسيطرة علي ذهن

الشاص المكتئب وان لم يتم مساعدته سريعا ،يصير لديه اقتناع كامل بأن االنتحار هو
المارج الوحيد لما هو فيه  .وقد أظهرت الدراسات أن أغلب الشباب المنتحرين يعانون
من أمراض نفسية على رأسها االكتئاب الناتج عن الكبت الفكري وعدم استادام لغة
( )1سيد محمود طواب ،الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ،مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندرية ،
2009.
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مما قد يصل بأحدهم ِإلى إنهاء حياته بيديه اروجا من
الحوار وفهم ما يجول في الفكار َّ
الضيق الذي يعاني منه(.)1

-الهروب من مواجهة المشكالت والمصاعب :يريد معظم الشااص االنتحاريين أن

مما يعدونه وضعا غير محتمل  ،فالشاص الذي يفكر في االنتحار يري أنه ال
يهربوا َّ

أمل أمامه وهو ال يجد المل نتيجة أنه ال يفكر بطريقة صحيحة  .وربما يكون الشاص

الذي يفكر في االنتحار مصمما علي الهروب من مرض مميت أو مؤلم أو عقاب أو

إذالل أو أعباء تثقل كاهله أو ضغوط من أي نوع ال يستطيع تحملها فيجد أن االنتحار

هو الحل المثل لموقفه.
-كمحاولة لنهاء الحزن واليأس :قد يكون االنتحار أحيانا كمحاولة إلنهاء الحزن

واليأس الذي يبدو غير محتمل له .ويكون في أغلب الحيان االنتحار من وجه نظر
الشاص ،الطريق ليكون مع الشاص الذي فقده ،فباالنتحار ينضم له ويعيد االتحاد
بالحبيب ،فمثال يبدو لبعضهم أن موت أب أو صديق قريب أو حبيب –شيء مؤلم بشكل
ال يطاق ،وفي مثل هذه الوقات يفكر الشاص الحزين غالبا باالنتحار .
-لفت االنتباه :إن من شأن االنتحار كأشياء أاري أن يشد انتباه الناس فيشعرون

بالصدمة .وعليهم تقديم االهتمام للشاص الذي حاول االنتحار بعد أن تجاهلوه سابقا .

وتكون المحاولة في مثل هذه الحالة غالبا صراة يائسة ال طلبا لالهتمام فحسب بل إنها
نداء للمساعدة م ن الشاص الذي حاول االنتحار .وربما يكون االنتحار هو محاولة
الشاص أن يقول :أنا أتألم ويائس وال أعرف كيف أتعامل مع الوضع الذي أنا فيه،

وأحتاج ِإلى عون وأريد أن ينتبه إل ي أحد ويساعدني ..وربما تكون هذه الصراة مبالغ فيها

فيقوم الشاص باالنتحار لجذب االنتباه وطلب المساعدة ممن حوله ،لكن هذا ما رآه

الشاص ليعبر به عما ما في دااله(.)2

-الحساس بالذنب  :يمكن لمشاعر الذنب أن تسهم في الميول االنتحارية أيضا .فيكون

( )1عبد الناصر أبو هارون ،المادرات بين الدول والعصابات  ،مؤسسة اإليمان ،دار الحديد2010،م،
ص 51

( )2أحمد يحيي الزق  ،علم النفس  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان  ،2006 ،ص.56
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االنتحار بمثابة أن يوقع الشاص عقابا علي نفسه بسبب اطايا أو تصرفات سيئة ارتكبها
ويحس بالذنب بسببها  ،فعندما ال يوقع عليه المجتمع أو العائلة أو حتى الصحاب أي

عقاب فانه ياتار أن يوقع العقاب علي نفسه وغالبا ما يكون االنتحار هو العقاب الذي
يفكر فيه الشاص .
 .التمزق العائلي :يزيد التمزق العائلي من الضغط النفسي لدى الفرد واحساسه بالغربةوربما بالرفض البوي ويكون عامل هام جدا ليفكر الفرد في االنتحار.
-االندفا

المفاجئ  :تتسم سنوات المراهقة بالتجريب واالندفاع المفاجئ ،وكثيار ما

ار بفكرة الموت
يظهر الشباب عدم اعتبار لحياتهم وسالمتهم كما يظهرون أحيانا انبه ا

نفسها .ويالق المزيج المتفجر من الفضول واالندفاع المفاجئ والشعور َّ
بأنهم ال يقهرون

المرهقين) يالق داالهم نزعة إِلى الَعمال االنتحارَّية.
(وهذا الشعور متعمق في فكر ا

-التعبير عن الحب  :قد يكون االنتحار نوعا من التعبير عن الحب  ،فغالبا ما تكون

مشاعر الحب عند المراهقين والشباب البالغين قوية ومالصة جدا ،ويشكل أي قطع
للعالقة بين الشااص كفسخ اطوبة أو وقف عالقة رومانسية أو طالق أو موت ،ضربة
قوية سواء لألشااص المرفوضين أو الحياء وتتشوه وتتحطم آمالهم في المستقبل ويكون

تركيزهم الكلي علي حبهم الضائع .ويكون آار تعبير لهم عن الذات االنتحار والتضحية

بالحياة فحبهم أو عالقتهم التي كسرت أهم عندهم من حياتهم نفسها)1(.

-التالعب  :يهدف التالعب إلي الحصول على ما هو أكثر من االهتمام  .ففي هذه

الحالة يسعى الشاص إِلى تصرف معين وهو يرغب في الحصول على استجابة تبدو
مستحيلة إِ َّال عن طريق محاولة االنتحار ،فيرى االنتحار علي أنه الورقة الايرة التي في
يده بعد نفاذ كل الوراق والمحاوالت التي قام بها من.

-االنتقام  :قد يشعر البعض بالهزيمة والهر بعد أن تعرضوا لألذى منِ قبل شاص

معين ،فتكون رغبتهم في االنتقام أو إيقاع الذى على أنفسهم أقوي وأشد وتفوق رغبتهم
في الحياة .ويكون هذا االنتحار موجه إلي الشاص الذي أوقع الذى به سواء كان
( )1أديب محمد الاالد ،مرجع في علم النفس االكيلينيكي المرضي الفحص والعالج ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان  ،2006..،ص.32
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الحبيب أو الوالدين.

-المشاكل السرية واحترام الذات :قد تؤدي الصراعات السرية المتكررة أو الشديدة بين

أفراد السرة وبالاص الوالدين ،وكذلك عيش الطفل أو الم ارهق مع زوجة أب قاسية او
زوج أّم قاس ،أو تعرض الطفل للضرب واإليذاء أو الحرمان العاطفي بشكل متكرر ،أو

تعرض المراهق للنقد المستمر أو االستهزاء
اإلهمال للطفل وحاجته النفسية والجسدية ،أو ّ
وعدم احترام ذاته ومشاعره ،وتعليم الوالدين المتدني ،وحاالت االغتصاب لتال للنساء..

قد تؤدي جميعها إِلى الوصول إِلى حالة اكتئاب شديدة ومن ثم التفكير في االنتحار

والتالص من الحياة.
-االضطرابات النفسية :تظهر االضطرابات النفسية غالبا عبر سنوات العمر نتيجة

التعرض لصدمات ومشاكل ومنها :القلق ،وتوهم المرض ،والهستيريا ،والاواف (الفوبيا)،
والوسواس القهري ،واالكتئاب.
-االضطرابات العقلية (الذهنية) :وقد تكون االضطرابات العقلية وراثية ومنها :الفصام،

وذهان الهوس االكتئابي .وت ِّ
االضطربات النفسية والعقلية
ا
ؤدي الم في القضايا النفسية و

ميز في الكثير من حاالت االنتحار لدى المراهقين والراشدين ،تقريبا %40من
دوار م ا
حاالت االنتحار المسجلة .

مرضا نفسية أو عضوية ..وِاَّنما سمات متطرفة
-اضطراب الشخصية :وهي ليست أَ ا

تجعل تلك الشاصيات ماتلفة عن بقية الناس ،وهم ال يشعرون بأََّنهم يعانون من
اضطرب ،ولهذا يعاني من يعيشون معهم ،ويعانون هم أيضا من ِ
أنفسهم وتصرفاتهم ،وهم
ا
ال يستجيبون للعالجات بشكل جيد لنهم ال يقتنعون بحاجتهم إليها ،ومنهم :الشاصية

الهستيرية ،والشاصية غير الناضجة انفعاليا ،والشاصية العاجزة ،والشاصية االنطوائية،
والمدمنون على الكحول أو المادرات ..وكل هؤالء يفكرون في االنتحار(.)1

المبحث الرابع :طرائق الوقاية من ظاهرة االنتحار وسبله في المجتمع:

عل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـرغم م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــعوبة تحدي ـ ـ ــد ع ـ ـ ــالج ش ـ ـ ــامل لالض ـ ـ ــطرابات المؤدي ـ ـ ــة إِل ـ ـ ــى

االنتح ـ ــار ،إالّ َّ
أن البـ ـ ــاحثين فـ ـ ـ ي هـ ـ ــذا الحقـ ـ ــل أجمعـ ـ ـوا علـ ـ ــى ض ـ ــرورة االسـ ـ ــتمرار بالقــ ــاء
( )1أحمد يحيي الزق  ،علم النفس  ،مصدر سابق "،ص.98
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الض ـ ــوء عل ـ ــى الس ـ ــلوك اال نتح ـ ــاري ،وتعم ـ ــيم مفاهيم ـ ــه ودوافع ـ ــه وتأثي ارت ـ ــه الض ـ ــارة عل ـ ــى
الفراد والمجتمعات التي ينتمون اليها.

وفضـ ــال عـ ــن ذلـ ــك ،دعـ ــا البـ ــاحثون ِإلـ ــى وضـ ــع اطـ ــط وقائيـ ــة للحـ ـ ّـد مـ ــن ت ازيـ ــد حـ ـ ّـدة
السلوك االنتحاري بين المراهقين والشباب بوسائل أهمها:

تكيـ ـ ــف الشـ ـ ــباب المعاصـ ـ ــر مـ ـ ــع
ـؤمن التوافـ ـ ــق بـ ـ ــين ّ
• وضـ ـ ــع ب ـ ـ ـرامج اجتماعيـ ـ ــة تـ ـ ـ ّ
َّ
االجتماعيـ ــة الجديـ ــدة مـ ــن جهـ ــة ،واالحتفـ ــاظ بالهويـ ــة الفرديـ ــة مـ ــن جهـ ــة ثانيـ ــة،
المعـ ــايير
تقبـ ــل الواقـ ــع بالسـ ــرعة
المـ ــر الـ ــذي يحـ ــول دون شـ ــعورهم بالضـ ــياع والفشـ ــل والعجـ ــز عـ ــن ّ
المطلوبة.
• إنش ـ ــاء م ارك ـ ــز للعناي ـ ــة بمش ـ ــاكل الش ـ ــباب ،وتوجي ـ ــه الع ـ ــائالت لمن ـ ــع تف ـ ــاقم اله ـ ــوة

ب ــين الجي ــال ،وبالت ــالي إعـ ــادة اللحم ــة العائلي ــة إثـ ــر التف ّك ــك ال ــذي نـ ــال م ــن بنيته ــا بفعـ ــل

سرعة التطور الحضاري.

• رسـ ـ ـ ــم اطـ ـ ـ ــط اجتماعيـ ـ ـ ــة وقائيـ ـ ـ ــة للحـ ـ ـ ـ ّـد مـ ـ ـ ــن تهافـ ـ ـ ــت الشـ ـ ـ ــباب علـ ـ ـ ــى الفكـ ـ ـ ــار
والمعتقـ ــدات المسـ ــتوردة والبعيـ ــدة عـ ــن القـ ــيم اإلنسـ ــانية والدينيـ ــة الصـ ــحيحة ،المـ ــر الـ ــذي

يعيد االطمئنان إِلى النفوس ،ويحيي فيها من جديد بريق المل.

• إلق ـ ــاء الض ـ ــوء عل ـ ــى المـ ـ ـراض واالض ـ ــطرابات النفس ـ ــية الت ـ ــي تتس ـ ــبب باالنتح ـ ــار،

وتش ـ ـ ــجيع العـ ـ ـ ـائالت علـ ـ ـ ــى ا ستش ـ ـ ــارة الطبـ ـ ـ ــاء النفس ـ ـ ــيين مـ ـ ـ ــن دون ا ـ ـ ــوف أو اجــ ـ ــل.
فالمراض النفسية هي بمجملها بيولوجية المنشأ ،وتحتاج إِلى العالج بالدوية.

• الاذ بالحسبان دور البطالة في تفاقم الشعور بالفشل والضياع ،ومن هنا أهمية

وضع برامج لتأمين العمل للشباب بما يتناسب وكفاءاتهم العلمية( .)1تتعدد طرائق وسبل

وقاية المجتمع من ظاهرة االنتحار ،ومن أَبرزها:

 التربية السالمية السليمة للفرد  :صارت التربية اإلسالمية السليمة للفرد ضرورة حتمية
وقضية إنسانية ، ...وذلك بما تغرسه في الفرد من العزة والشعور بالكرامة  ،بل االستماتة

( )1سيد محمود طواب ،الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، ،مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندرية
2008،ص.98
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في سبيلها مهما أحاطت به الشدائد أو أذهلته عنها المغريات ،هذا من جانب ومن جانب
آارتهم به التربية اإلسالمية السليمة بتصحيح عقيدة الفرد ليصبح إيمانه كامال  ،فيعرف
ربه حق المعرفة ،ليعبده مالصا له الدين ،ال يشرك به شيئا  ،مؤمنا أشد اإليمان بالقضاء

والقدر ،وأن ما أصابه لم يكن لياطئه ،وما أاطأه لم يكن ليصيبه  ،وأن الدنيا دار

ابتالء ،وهي فانية ال محالة ،واآلارة هي دار القرار ،حيث يستلم فيها نتائج االاتبار

وحصيلة العمال ،وأن اهلل يجازي الصابرين على قدر صبرهم ،وال يضيع أجر عند اهلل
ار وأن اإلنسان مهما أصيب ،فعليه أَّال ييأس من رحمة اهلل (.)1
مهما كان صغ ا
 تقوية الواز الديني لدى الفرد :يعد ضعف الوازع الديني من الَسباب الدينية التي تسبب

وتنشأ ظاهرة االنتحار وتجعلها راساة في النفس ،فانعدام الوازع الديني أو ضعفه ،يترتب
عليه انعدام اإلحساس بوجود الرقيب على تصرفات الفرد وسلوكه ،من قول أو عمل ،ومن

ثم يستهين الفرد بالمعاصي والذنوب فيقبل عليها بدون مباالة؛ لذا ينبغي تقوية الوازع
الديني بالتربية اإلسالمية القويمة لدى أفراد المجتمع منذ الصغر وذلك بهدف تعميق
وارساء المبادئ الاالقية وتمكينها من الفرد  ،فيغدو تصرفه سليما بعيدا عن االنحراف.

ويؤدى للدين وظيفة واضحة في المجتمع ،وهذه الوظيفة تعمل على ضبط السلوك
اإلنساني من االنحراف ،ومن أنصار هذه الرأى دوركايم الذي يرى أَ َّن الدين يدعو ِإلى

التماسك والترابط ،ويظهر هذا الترابط والتماسك من االل أداء الشعائر بشكل جماعي

حيث يحدث االنسجام ويتحقق التالحم بين أفراد المجتمع؛ وكما يرى دوركايم أن من
طبيعة هذا التماسك والتالحم الظاهر في أداء الشعائر الدينية ،وهو ما من شأنه أن

يضبط السلوك اإلنساني ويقيه من االنحراف؛ َّ
لن اإليمان الجماعي الذي يظهر من االل
المشاركة في الشعائر الدينية والترابط بين الفئات الدينية يعزز من السلوك الدين(.)2

 االهتمام بالشباب وتوفير المناخ الصحي في المجتمع  :ينبغي العناية بالشباب وتوفير
المناخ الصحي في المجتمع ،وذلك بتكوين شاصية الشباب وبناء نفسيتهم االجتماعيَّة ،
()1عبد الرحمن النحالوي ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها  ،وأساليبها  ،دار الفكر  ،دمشق1403 ،هـ

،ص .20

( )2االد سعود البشر ،مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية ،الرياض ، 2009 ،ص ص .
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والغاية من ذلك أن يكون بناؤهم متكامال من الناحية الروحية والالقية  ،والعقلية والجسمية
والنفسية ،فهم بهذا يكون أقدر على مواجهة التحديات وأقوى على أداء المسؤولية وأثبت

على التزام مبادئ اإلسالم  ،فال يستكينوا وال يضعفوا  ،وال يتقهقروا  ،وال يستسلموا إلغراء

الفساد  ،وال يعتريهم اليأس والقنوط  ،ويصبروا على البالء.
 التوعية العالمية بأخطار االنتحار على الفرد والمجتمع :يجب التوعية اإلعالمية
ؤديه ِ
بأاطار االنتحار على الفرد والمجتمع ،وذلك للدور الكبير الذي ي ِّ
اإلعالم في

المجتمع ،فقد أشارت الدراسات العلمية والحقائق الموضوعية إِلى أن وظائف وسائل أجهزة

اإلعالم المعاصرة قد اتسعت ،وأن نشاطها قد امتد ليغطي ماتلف مجاالت الحياة في

المجتمع المعاصر ،المر الذي دعا المم المتحدة ِإلى التأكيد على الدور المتعاظم الذي

تضطلع به هذه الوسائل في التثقيف والترفيه والتعليم وال َّ
سيما بعد أن اقتحم النشاط

اإلعالمي حياة السرة وتغلغل في كيانها و شغل جزءا ال يستهان به من وقتها ،وترك
آثار بارزة في كيانها ،فوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة تكون نصيبا كبيار من
ا
فكر الشباب وتصوره ؛ فهي قادرة على أن تضع في عقله المفاهيم المطلوبة دينيا وتربويا

ودرسيا  ،وتحصنه ضد كل ما يجعله يحيد عن طريق االستقامة  ،أو ينحرف عن سبيل
ا
الجادة.

 إنشاء مراكز عالجية متخصصة للوقاية من االنتحار  :ينبغي إِنشاء مراكز عالجية
متاصصة للوقاية من االنتحار ،بحيث يمكن لألشااص الذين يفكرون في االنتحار

االتصال بها هاتفيا لمناقشة متاعبهم ،وبذلك يكون دور هذه المراكز هو معالجة مشاكل
ومتاعب

المتصلين

بها

ممن

يشعرون

باالكتئاب

ويفكرون

في

االنتحار

حيث تقدم لهم المساعدة المادية والمعنوية الجتياز مرحلة االكتئاب والتغلب على متاعب

الحياة (.)1

نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة ِإلى مجموعة من النتائج من أَبرزها:

 .1تتمثل الَسباب الدينية الدافعة لالنتحار فى ضعف الوازع الديني ،والبعد عن منهج اهلل والحياد
عن طريقه المستقيم ،وتغلب القيم المادية على القيم الروحية عند اإلنسان ،وجهل المنتحرين

( )1محمد امين عبد اهلل ،االنتحار افة العصر ،دار المسيرة للتوزيع والنشر  ،الردن ،2019 ،ص.80
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العدد ()89

بحكمة االبتالء  ،وفقد الصبر وقوة اإلرادة لدى الفرد  ،وانتشار الفكار الماالفة لتعاليم الدين

ِ
اإلسالمي.

 .2توجد مجموعة من الَسباب االجتماعيَّة المؤدية ِإلى ظاهرة االنتحار ،وهي :غياب الروابط
االجتماعيَّة ،وتغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال ِإلى مجتمع آار جديد عليه يشعر
فيه بالوحدة  ،وانتشار تعاطي المادرات والمسكرات بشتى صنوفها وأنواعها ،والعنف الذي

يظهر في وسائل اإلعالم  ،وتوافر وسهولة الحصول علي الَدوات والوسائل المعينة على
االنتحار مع تنوعها ،تتعدد الَسباب النفسية التي قد تدفع بالفرد ِإلى االنتحار ،ومن أَبرزها:
االكتئاب ،والهروب من مواجهة المشكالت والمصاعب ،وكمحاولة إلنهاء الحزن ،ولفت
االنتباه ،واإلحساس بالذنب ،والتمزق العائلي الناتج عن الضغط النفسي لدى الفرد واحساسه

بالغربة.

 .3يمكن وقاية المجتمع من ظاهرة االنتحار من االل التربية اإلسالمية السليمة للفرد التي

صارت ضرورة حتمية وقضية إنسانية؛ لََّنها تهدف ِإلى تصحيح عقيدة الفرد ليصبح إيمانه
كامال ،ومن جانب ثان من االل تقوية الوازع الديني لدى الفرد بالتربية اإلسالمية القويمة
لدى أفراد المجتمع منذ الصغر ،ومن جانب ثالث من االل االهتمام بالشباب وتوفير المناخ
الصحي في المجتمع ،الذي يساعد على بناؤهم البناء المتكامل من الناحية الروحية والالقية،

والعقلية والجسمية والنفسية ،فهم بهذا يكون أقدر على مواجهة التحديات وأقوى على أداء
المسؤولية وأثبت على التزام مبادئ اإلسالم  ،فال يستكينوا وال يضعفوا  ،وال يتقهقروا  ،وال
يستسلموا إلغراء الفساد ،وال يعتريهم اليأس والقنوط  ،ويصبروا على البالء.

 .4ومن جانب رابع من االل التوعية اإلعالمية بأاطار االنتحار على الفرد والمجتمع ،وذلك
ؤديه ِ
للدور الكبير الذى ي ِّ
اإلعالم في المجتمع ،الَّذي امتد ليغطي ماتلف مجاالت الحياة في
المجتمع المعاصر  ،ومن جانب ثان من اامس من االل إنشاء مراكز عالجية متاصصة

للوقاية من االنتحار ،بحيث يمكن لألشااص الذين يفكرون في االنتحار االتصال بها هاتفيا

لمناقشة متاعبهم ،وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم للتغلب على متاعب الحياة ،والجتياز
المرحلة الصعبة التي يعيشونها اآلن.
التوصيات:

من االل عرض النتائج السابقة توصل الباحث للتوصيات اآلتية:
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ار
إنشاء مراكز عالجية لألفراد الذين حاولوا االنتحار ثم عدلوا عنه ااتيا ار أو اضطر ا
. واالهتمام بهم من الحكومة للحد من ظاهرة االنتحار

 إبراز دور وسائل اإلعالم في التوعية اإلعالمية لنشر الحقائق عن االنتحار واطره على
.الفرد والمجتمع
 إبراز الدور المناط بالمؤسسات التعليمية التربوية ؛ لما لها من أثر فعال على إرساء
.المفاهيم المطلوبة دينيا وتربويا

عقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها التوعية بعواقب ظاهرة االنتحار على الفرد
.والمجتمع
Social Changes Affecting the Phenomenon of Suicide: An Analytical
Study
Yasser Bakr Gharib 
Abstract
The aim of the research is to identify the phenomenon of suicide
and its most important types, to identify the most important social
factors driving suicide in general, and to seek to uncover the indicators
of the increasing phenomenon of suicide. The researcher relied on the
descriptive and analytical approach in his study to achieve the desired
goals of the study. The research reached a set of results, the most
important of which are:
1) The weakness of the religious guardian, the distance from the path
of God and the neutrality of his straight path, the overriding of material
values over the spiritual values of man, the ignorance of suicide
bombers with the wisdom of affliction, the loss of patience and
willpower of the individual, and the spread of ideas contrary to the
teachings of Islam.
2) There is a set of social causes that lead to the phenomenon of
suicide, which are: the absence of social ties, the change in the climate
in which the individual lives and the transition to another new society
in which he feels lonely, the spread of drug and alcohol abuse of
various kinds and types, the violence that appears in the media, and the
availability And ease.
Key words: suicide, social transformations, society.
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