
13 
 

DOI: https:/doi.org/10.56981/S0000132 

 

Intl. J. Soc. Sci. H.. 2022 ; 1(3) : 21-13  
  

Document heading 

THE PHENOMENON OF SUICIDE BETWEEN SOCIAL AND 

PSYCHOLOGICAL EXPLANATION 

Boukdir Nourddine 

Phd Student, Ibn Zohr University, Faculty of Letters and Human Sciences, Agadir, Morocco 

Corresponding author  

E-mail address: : boukdir04@gmail.com 

   

ABSTRACT 

The world today is experiencing a series of changes 

in various economic, social and political spheres, reflecting 

the inability of individuals to cope with the requirements of 

society, which has led to a number of phenomena, the most 

prominent of which is suicide. 

Due to the complexity of the phenomenon, the approaches 

and explanations for it have multiplied. Our attempt in this 

research is to identify the most important explanatory 

approaches to this phenomenon, which has become 

widespread, with a focus on the social approach (especially 

with the pioneer of the social school, Emil Durkheim) and 

the psychological approach. 
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لتعقد الظاهرة تعددت   اوالنفسية، ونظر يعد االنتحار ظاهرة مركبة تتداخل فيها مجموعة من العوامل االجتماعية  
في هذا البحث هو التعرف على أهم المقاربات المفسرة لهذه الظاهرة    الها، ومحاولتنالمقاربات والتفسيرات المفسرة  

التي أصبحت تنتشر بشكل كبير مع التركيز على المقاربة االجتماعية )خاصة مع رائد المدرسة االجتماعية  
 .إميل دوركايم( والمقاربة النفسية

  .النفس، السوسيولوجياعلم الظاهرة االجتماعية،  دوركايم، ،: االنتحار المفتاحيةالكلمات 

 

 ة:ـــــــ مقدم
نسانية القديمة قدم النسان ففي جل الجماعات النسانية على  تحار من المشكالت االجتماعية وال يعتبر االن     

فكل مجتمع وفي كل مرحلة من تاريخه    ما،تغاير حضارتها يوجد بعض األفراد يقدمون على االنتحار بصورة  
ون اراديا هذا ما تبينه الحقائق التاريخية  قابلية لالنتحار كل مجتمع مستعد لتقديم حصة محددة من الذين يموت

 ( Durkheim, 2007p .10)المجتمعات والمعطيات الحصائية في كل 

الجماعو  في  االنتحاري  السلوك  انتشار  على  االنتربولوجية  البحوث  بعض  كشفت  يشير  قد  حيث  البدائية  ات 
اره  جماعات جزر التروبورياند وأكدت بندكت انتشانتشار االنتحار في  إلى    ،(انتربولوجي انجليزي )  مالينوفسكي

كيوتيل في شمال ات الكو وفي جماعا   بجنوب المحيط الباسيفيكي  Dobuفي نطاق واسع في جماعات الدوبو  
ماء النفس واالجتماع،للبحث  طباء وعليد من النقاشات عند الفالسفة واأللذلك كان االنتحار محور العد   غرب كندا
غير ان جل التفسيرات لهذه الظاهرة كانت في البداية خرافية وبعيدة كل    ، الكامنة وراء الظاهرةسباب  عن األ

البعد عن النظريات العلمية بل كانت تفسيرات مشبعة بقوة الشعائر والطقوس الدينية وظلت هذه النزعة الدينية  
برز هذه النظريات  لقاتها ومن أبمختلف تخصصاتها ومنطان حلت مجموعة من النظريات العلمية إلى الخرافية 

لنظرية النفسية مع  د المدرسة االجتماعية السوسيولوجي الفرنسي إميل دوركايم ،وكذا انظرية االجتماعية مع رائال
النفسية في تفسير ظاهرة  هم المقاربات االجتماعية و أ  لقاء الضوء علىلهذا يأتي هذا البحث لإل ،يالتحليل النفس 

 . االنتحار

 البحث: شكالية إ
  وذلك  االجتماعي البناء بقاء و استقرارو يعد االنتحار من المشكالت االجتماعية التي تهدد الوجود النساني،

االجتماعية  األخرى  دون  اجتماعية فئة  ال و األخر دون  جنس تخص  ال  لكونها التغيرات  ظل  في  ،خاصة 

 االستشهاد المرجعي:

نسانية، ، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية وال"ظاهرة االنتحار بين التفسير االجتماعي والنفسي" (2022)الدين بقدير نور
 .21-13ص  (،2022سنة ) (،03(، عدد )01مجلد )



15 
 

الذي دفع بالكثير من    للظاهرة الشيءمتزايد    ارتفاعمما تسبب في    واالقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم،
 االنتحار فظاهرة سباب الكامنة وراء هذه الظاهرة،التخصصات البحث عن التفسيرات واألالباحثين في مختلف 

 اهتمام استقطبت  فقد  الحياة  ظواهر باقي عن منفصلة غير المفاهيم متباينة الجوانب، متعددة األبعاد، مختلفة
 علم ظهر أو حتى ...والسياسة م والقانون الجرا  علم النفس،  علم االجتماع، علم مثل  النسانية العلوم مختلف
 .((Suicidologie االنتحار علم" اسم عليها أطلق بذاته مستقل

التركيز على المقاربة  هم المقاربات المفسرة للظاهرة مع  كالية البحث في محاولة الكشف عن أ من هنا تتلخص إش
 .االجتماعية والنفسية

 أهمية البحث: 
 :يكتسب هذا البحث أهمية من خالل االعتبارات التالية

والمساهمة في ايجاد الحلول والسبل   المساهمة في إثراء الدراسات التي تتناول موضوع االنتحار ▪
 الظاهرة.الكفيلة للوقاية من 

 .الظاهرةبراز أهمية البعد االجتماعي والنفسي في تفسير إتنبع أهمية البحث من خالل  ▪
 .تعدد المقاربات المفسرة للظاهرة يمكن من إيجاد حلول لها ▪
سباب  البحث عن الحلول واأليصها من اجل  الذي يفرض تشخ  الشيءاالرتفاع المتزايد للظاهرة   ▪

 . الكامنة وراءها
 أهداف البحث:

 .وأشكالهالتعرف على مفهوم االنتحار  .1
 . التعرف على العوامل المؤدية للسلوك االنتحاري  .2
 . والنفسية االجتماعية هم المقاربات المفسرة للظاهرة خاصة المقاربةأ التعرف على  .3
 حث: منهج الب

 عواملهاأسبابها و  مبينين دقيقا،وصف الظاهرة وصفا    ئم علىاالمنهج الوصفي الق  ىالبحث عل  اعتمد 
 . المختلفة

 ر:االنتحا  م: مفهو أوال
 "يقتل "بمعنى "sui" بمعنى   كلمة من مشتق مفهوم  وهو ،"بذاتها الذات  قتل عملية" هو:  لغة االنتحار

 ( 1968،7  فخري ) الذات  أو النفس فعل من التيني أصل من مركبة "caedere" واالسم
 1737 سنة 18 القرن  من األول النصف في فينتين دي األب  يد  على الفرنسيةإلى   بكاملها الكلمة هذه ونقلت  

 .التحديد  وجه على
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 أي الشخص  وانتحر وقتل، ذبح أي "نحر" من مشتقة فالكلمة مماثل، معنى االنتحار يفيد  العربية وفي
و قتل ونحر  أي ذبح نفسه  أ ي ذبح وقتل وانتحر الشخص  أ  مشتقة من الجذر )نحر(فالكلمة    وقتلها، نفسه ذبح

 (1970، ابن منظور) الصدرالبعير نحرت اي طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من 
 سلبي أو إيجابي لفعل مباشرة  غير أو مباشرة  نتيجة  ( 1917-1858  (كايم دور  (E.Durkheim) "ويعرفه

 (Durkheim. 1983, p 3)"النتيجة بحيثيات  مسبقا تعلم كانت  والتي ذاتها، الضحية عبر نفذ 

نسان نفسه بالطريقة التي يختارها سواء كان الموت الناتج  أو فعل قتل الويعرفه كارل مننجر على  
قام بعزل   إلى أولم يعرض لمفهوم االنتحار    أوبالرغم من   Esquirole عاجال او اجال ،وقد قام اسكيرول

تحت قهر جماعي الن التضحية    أوباختيار فردي  Sacrifice actions   فعال التضحيةالسلوك االنتحاري عن أ
هالفاكس  الفرنسي  االجتماع  عالم  ويؤكد  إعجاب  موضوع  ولكنها  كاالنتحار  مرضيا  سلوكا    ليست 

M.Halbwachs   رادي وبين أشكال الموت الجتماعي االجباري وك االنتحاري الة فيميز بين السلهذه التفرق
قتل نفسه وليس التضحية  ية بنفسه بقصد  ة الموت الناتج عن فعل يأتيه الضح واهمها التضحية فاالنتحار هو حال

رادي يقدم عليه الفرد للتخلص من مشاكله وصعوباته غير المحتملة التي نشأت من  إخر فهو موت آبها لشيء 
  في الجماعة ويقوم بنفسه باختيار الوسيلة التي تحقق له انتحار تاما وفي نفس السياق يذهب شارل بلوندل  حياته

Ch.Blondel   وZ.Delmas     وصور السلوك األخرى فيقرر  في تأكيد هما التمييز بين السلوك االنتحاري
ورغم قدرته على اختيار  ن االنتحار هو الفعل الذي يصدر عن إنسان يفضل الموت عن وعي وقصد  أدائما  

 .الحياة دونما ضرورة أخالقية 
فعل شخصي ينهي حياة الفرد ذاتيا وقصديا مؤكدًا على أن االنتحار ليس    نهأب Shneidman ويعرفه

 . (Death,1980p.416) بل هو ظاهرة معقدة من السلوك يستهدف تدمير الذات  ،مرضا

 المفسرة لظاهرة االنتحار:  تثانيا: النظريا
 :النظرية االجتماعية .1

  الباحثون  تناول وقد  والعربية، الغربية المجتمعات  في عام بشكل الباحثين باهتمام االنتحار  موضوع  حظي
المنظرين  و والبيولوجية   والنفسية، االجتماعية،  عديدة جوانب  من  الموضوع هذا بين  من  دوركايم  إميل  يعتبر 

االجتماعيين الذين قامو بدراسة االنتحار من خالل كتابه "االنتحار دراسة في علم االجتماع الذي نشره عام  
السائدة في القرن التاسع عشر  التفسيرات  معارضا  ،  حيث يرى دوركايم ان االنتحار سلوك اجتماعي  م،1897

صل العرقي او االثني باعتبارها محددات االنتحار،وقد استشهد إميل دوركايم بمجموعة من األمثلة لتفنيد كاأل
ناس الجنوب أكثر من أ اذ إ  ناس في الشمال )فرنسا( ينتحرون أنظرية العرق وعالقتها باالنتحار قاىال "فإذا كان 
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نمام اكثر استعدادا بحكم مزاجهم العرقي  و فليس أل كثر تجمعا بنحو  أببساطة األسباب الجتماعية لالنتحار    وا 
"فدوركايم حاول استبعاد العوامل الغير االجتماعية المؤدية االنتحار    كثر مما في جنوبهأخاص في شمال فرنسا  

  األسباب النفسية المرضية فقد بين خطأ ما انتهى إليه إلى  السيكولوجية التي ترجع االنتحار  برزها العوامل  ألعل  
بعض األطباء والباحثين من ان االنتحار مرتبط باالختالل العقلي ومن ابرز هؤالء األطباء الذين ارجعوا االنتحار  

ال    أوفقد بين دوركايم    1845وبورس    1945عام     bourdin وبوردان  1866المرض العقلي :فالري عام  إلى  
يم من خالل مقارنته بين الديانات المختلفة  توجد عالقة بين حاالت المرض العقلي واالنتحار وقد توصل دوركا

 ة . ان نسبة المرض العقلي عند األفراد في الديانة اليهودية مرتفعة لكن نسبة االنتحار ضعيف
1843)-1904 ( جابريل تارد كما استبعد دوركايم تفسيرات االنتحار انطالقا من المحاكاة والتي يعتبر ها 

بعض  إلى يؤدي  نهم لنا تفسيرات لظاهرة االنتحار أل المفتاح في النظام االجتماعي فالتقليد ال يقد  الظاهرة
 ،المقدم) ال يسهم في تفسير تباين معدالت االنتحار في المجتمعات المختلفة  أوالحاالت الفردية فقط كما 

1992، 36 -45). 

 شكال االنتحار:أثالثا: 
 التالية: شكال األ إلى توصل دوركايم بعد دراسته لظاهرة االنتحار 

     Le Suicide Égoïste  :نانياالنتحار ال  •
مشكل اخالقي لدى المنتحر بل يأتي نتيجة النحالل الروابط االجتماعية  إلى  ال يرجع    هذا النوع من االنتحار

و  أ فعندما يصاب الفرد بصدمة عاطفية  و السياسية أو الدينية فيصبح الفرد منعزال عن المجتمع،أسواء العائلية 
دوركايم هذا   ال يشعر باالرتباط بآية فئة إجتماعية،ويدعم  نهاجتماعية يفكر مباشرة في االنسحاب من الوجود أل

د  سري اذ يرى ان معدالت االنتحار تظهر بنسبة أكبر بين األفرااءات مبنية على البعد الديني واألالتحليل باحص
كما ان األشخاص المتزوجين تقل لديهم ظاهرة االنتحار  لديهم اطفال من اولئك الذين لديهم اطفال، الذين ليس
ب أمقارنة  العزاب،كما  ااالشخاص  الوازع  يؤدي  ن ضعف  دراسته  إلى  لديني  في  دوركايم  فقد خلص  االنتحار 

ن نسبة االنتحار ترتفع لدى البروتستانت عنها من  الكاثوليك والبروتستانت واليهود أللمجموعات الدينية الثالث  
ألن  أن اليهود اكثر تدينا من الكاثوليك والبروتستانت و إلى  ويرجع دوركايم ذلك    الكاثوليك بينما تقل عند اليهود ،

فضعف الوازع الديني لدى الفرد يؤدي   النزعة الفردية ضعيفة لديهم بينما الشعور باالنتماء للجماعة قوي جدا ،
ذا فسد النسان  إ  خالق في حياة النسان حيث يقول " د ابن خلدون على أهمية الدين واألاالنتحار وقد أكإلى  به  

 .(666  ،1961،ابن خلدون )''انسانيته وصار مسخا على الحقيقةخالقه ثم في دينه فقد فسدت  أفي قدرته ثم في  



18 
 

ناني يتولد عندما تنتهي صالحية القيم المجتمعية السابقة لتتولد معها قيم وأخالق جديدة ولعل  فاالنتحار األ
انتشار ظاهرة االنتحار في المجتمعات الصناعية يعكس هشاشة النسيج االجتماعي وضعف عالقات األفراد 

 . Durkheim 1897) المجتمعإلى بعض وغياب الشعور باالنتماء بعضهم ال 
 Le Suicide Altruisme(:  االنتحار الغيري )االيثاري  •

يتميز باندماج اجتماعي قوي    ث االناني( حيهذا النوع من االنتحار يختلف كليا عن النوع االول )االنتحار  
نفسه بسهوله ويقتل نفسه أيضا لما يكون مندمجا بقوة  عندما ينفصل االنسان عن المجتمع يقتل ''يقول دوركايم  

"وينتشر هذا النوع من االنتحار في المجتمعات البدائية التي ال تعترف بوجود الفرد ومكانته والتي يسود فيها 
  ون ابان ، وما العمليات النتحارية التي قام بها الضباط اليابانيالتضامن اآللي وتكون فيه النزعة الفردية ضعيفة

 ال نموذج لهذا النوع من االنتحار.الحرب العالمية الثانية إ 
        Anomie Suicide(:  االنتحار الالمعياري )الفوضوي  •

االجتماعية   التغيرات  نتيجة  السائدة  االجتماعية  النظم  يعم  الذي  الخلل  من  االنتحار  من  النوع  هذا  ينتج 
إلى  فاالنتحار الفوضوي يشير   والقيم والمعايير االجتماعية السائدةالمفاجئة والسريعة التي تتميز بها األعراف  

حالة فقدان البيئة االجتماعية للمعايير االجتماعية الضابطة لسلوك الفرد وينتشر هذا النوع من االنتحار في  
الالمعياري عندما تضط السريع والمفاجىء فترتفع معدالت االنتحار  التقلب  فيها  التي يحدث  رب المجتمعات 

 مثال(بية )كاالنتعاش االقتصادي ضوابط المجتمع سوداء كانت هذه الضطرابات إيجا 
االقتصادي  أ )الكساد  سلبية  من  أو  النوعين  فكال  المدقع(  الفقر  المؤقت إلى  يؤدي    االضطرابات و  التعطيل 

 .للجماعة عن أداء دورها السلطوي على األفراد 
السوسيولوجي واالجتماعي لالنتحار بالنسبة لدوركايم يقوم على فكرة أن  هكذا يمكن القول بأن التفسير  

التكامل االجتماعي أو قوة الروابط االجتماعية التي توجد بين أفراد المجتمع يؤثر في احتمال حدوث حاالت  
 االنتحار. 

 لالنتحار: التفسير النفسيرابعا: 
بأأيرى   النفسي  االتجاه  يعود    نصحاب  نفسية  إلى  االنتحار  اأأسباب  من  والعوامل كثر  ألسباب 
   Sigmund Freud سيجموند فرويد برز ممثلي هذا االتجاه المحلل النفساني النمساوي  أومن    االجتماعية،

من خالل تفسيراته للنزعات السادومازوكية في الشخصية السوداوية )المالنخوليا(وتستند تفسيرات    (1939- 1856)
الموت وهي مصدر كل   ة يتضمن غريزتين متصارعتين وهما غريز ان التكوين النفسي للفرد إلى التحليل النفسي 
إقامة عالقة إيجابية بناءة  إلى  ساس كل سلوك مدمر وغريزة الحياة وهي مصدر لكل سلوك يؤدي  فعل تدميري وأ

ن الشخص على أ  E.Williams   ووليمس  W.Roalfe   تساعد على االستمرار في الحياة،وفي هذا الصدد يتفق
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تتضمن  بما  التهديد  مواقف  مواجهة  تعجز عن  نرجسية  بشخصية  يتميز  االنتحار  يقبل على  فشل   الذي  من 
سيطرة النزعات المتناقضة على شخصية من أقدم على تنفيد    G.zilborg  ويؤكد جريجوري زيلبورج  ،وحرمان

ال شعورية شديدة من الكراهية والعداء وترتبط بعدم القدرة   خصية انتحارية تسيطر عليها نزعات فكل ش  االنتحار،
 .على حب اآلخرين

مساهمة فعالة في تفسير السلوك االنتحاري ويعتبره   K.Menninger سهم الدكتور كارل مننجرأوقد  
نوع خاص من الموت يتضمن عناصر ثالثة تشتق وجودها وديناميكيتها من االفتراض الثالثي لجهاز الشخصية 

 .مجموعة من الرغبات إلى عند فرويد فالفعل االنتحاري فعل مركب يرجع حسب مننجر 
كراهية  ومضمون هذه الرغبة نزعة عدوانية ووجدان مشحون بالتصدر عن األنا   Wish to kill :الرغبة في القتل-

 .خر والتخلص منهورغبات في االنتقام من اآل
  شدة االثم على فإن األ األنا تكوين وهي رغبة تشتق وجودها من طبيعة  Wish to be killled :رغبة في اقتل-

العقاب ولذلك فهي تتضمن النزعات المازوخية  إلى  وما يتبعه من توبيخ واتهام ذاتي يكشفان عن حاجة ملحة  
 . لمزام والتلذذ باألو ع بالخضوع واألمن استمتا

حساس  مونها الشعور باليأس والضياع والومضId وهي تتولد في الهو Wish to die :ن أموت أرغبة في  -
 .بالتعب 

 التي  النفسية التشخيصات  أكثر من يعد  حيث  باالنتحار، المرتبطة العوامل أهم  من  االكتئاب  ويعتبر 
 يرفض  وبالتالي بها  لذة أية يجد  وال ويرفضها الحياة يهجر شخص  المكتئب  الفرد  ألن باالنتحار، قوية عالقة لها

  حمودة، الشديد )محمد  االكتئاب  من يعانون  ممن % 15 ينتحر وقد  االنتحار،إلى   به يدفع مما وينبذه وجوده
1990، 120 ) 

ن شخصية المنتحر تعبر عن تناقض بين مشاعر  أ سبق فنظرية التحليل النفسي ترى ببناء على ما  
ز الموت حيث تستعين  ائعلى يولد صراعا بين غرائز الحياة وغر األنا األ و األنا  الحب والكراهية فالصراع القائم بين  

على  األ األنا  م يصدر من  االعلى مما يولد صراعا ينتهي بحك األنا  وتستعين غرائز الموت باألنا  غرائز الحياة ب
 ر.باالنتحا

 اتمة: ـــــخ
خالل    نبرز النظريات التي فسرت السلوك االنتحاري مأ النظرية االجتماعية والنفسية من    هكذا يمكن القول   

االجتماعية،  ة تعقد الظاهرة  االنتحار ظاهرة معقدة ومركبظاهرة  ن  أال  أ ة لالنتحار  يب المؤد اسبالكشف عن األ
الذي يفرض تعدد    ءالشي  والدينية،   ،والثقافية  ،واالجتماعية  ،للتداخل بين مجموعة من العوامل االقتصادية  انظر 

   جل ايجاد حلول للظاهرة.ألجهود من من مختلف التخصصات وتظافر ا المقاربات 
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 :االقتراحات
 :وهي كالتاليللحد من المشكلة والتخفيف منها  مجموعة من االقتراحات إلى من خالل هذا البحث توصلنا 

سباب أخطورة الظاهرة من خالل تناول    بمدى  والمكتوبةعالم السمعية والبصرية  ل ال ورة اهتمام وسائضر  •
  .االنتحار وسبل الوقاية منه

  .النتحارية خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثةتجريم التحريض على السلوكات  •
 .دعم الوعي المجتمعي بمخاطر المرض النفسي وأهمية عالجه •
تشجيع البحث العلمي خاصة في العلوم االجتماعية من خالل القيام بندوات حول خطورة الظاهرة والبحث  •

 .عن األسباب الكامنة وراءها من اجل إيجاد حلول لها
  نفسية والتيمشاكل واضطرابات  إلى  سر للوقاية من الخالفات االجتماعية التي تؤدي  يس األضرورة تحس •

 .االنتحارإلى تؤدي حتما 
 .ضرورة توفر اخصائيين اجتماعيين ونفسانيين في مختلف المراكز الصحية والتعليمية والعسكرية •
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