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االنتحار

“الحاجة إلى براديغما جديدة“

إصالح الجندي)1) 

ملخص الدراسة

	االنتحار	ظاهرة	اجتماعية	قديمة	قدم	البشرية	ذاتها،	إال	أن	الدراسة	العلمية	 على	الرغم	من	عّدِ
إلى	الوجود	متأخرة	للغاية.	وأًيا	كانت	العقبات	االجتماعية	واملشكالت	العلمية	 لهذه	الظاهرة	جاءت	
الدراسات	 من	 وتحررها	 االنتحار،	 دراسات	 تطور	 سبيل	 في	 كأداء	 عقبة	 بمنزلة	 كانت	 التي	 واملنهجية	
الفلسفية	األدبية	والدينية،	تلك	التي	رافقتها	منذ	أمد	بعيد؛	فقد	بدأ	االهتمام	العلمي	بدراسة	االنتحار	
يعود	إلى	الواجهة	منذ	دراسة	دوركايم	حول	االنتحار	في	أواخر	القرن	التاسع	عشر،	تلك	التي	شكلت	
أنها	لم	تكن	سوى	إعادة	صياغة	علمية	لجهد	سابقيه،	 في	هذا	امليدان،	على	الرغم	من	 نقلة	نوعية	

وافتراضاتهم.

تراث	ضخم	 لدينا	 أصبح	 قد	 فإنه	 لالنتحار،	 العلمية	 للدراسة	 تؤرخ	 التي	 البداية	 نقطة	 كانت	 أًيا	
في	هذا	املضمار،	إال	أن	هذا	التراث	يكتنفه	عدد	من	املشكالت	التي	شكلت	في	نهاية	املطاف	القصور	

النظري	في	تفسير	الظاهرة.	

وبحسب	ذلك،	فإننا	-عبر	هذه	الدراسة-	سنحاول	استعراض	أهم	االتجاهات	الفلسفية	والعلمية	
يكتنفها،	 التي	 النظري	 القصور	 أوجه	 تبيان	 االنتحار	ودراسته	وتفسيره،	محاولين	 التي	عنيت	برصد	
دراسة	 في	 تكاملية	 علمية	 رؤية	 تكوين	 سبيل	 في	 وذلك	 تعترضها،	 التي	 والعملية	 املنهجية	 واملشكالت	

الظاهرة؛	رؤية	عابرة	للتخصصات،	ومتخطية	للخندقة	الفكرية	لها.

)1(		مدرس	علم	االجتماع	بكلية	اآلداب	في	جامعة	الفيوم	-	مصر
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مقدمة إشكالية

على	الرغم	من	أن	ظاهرة	االنتحار	قديمة	قدم	املجتمع	البشري	ذاته،	وعلى	الرغم	من	قدم	االهتمام	
الفكري	به	فلسفة	وأدًبا	والهوًتا،	إال	أن	تاريخ	البحث	العلمي	فيه	قصير	جًدا؛	يكاد	ال	يتجاوز	القرن	
	
ً

الثامن	عشر،	ربما	مرد	ذلك	يرجع	إلى	خصوصية	الظاهرة،	وما	يحيطها	من	مشاعر	وانفعاالت،	فضال
عن	ما	يكتنف	الدراسة	العلمية	للظاهرة	من	صعوبات	منهجية،	األمر	الذي	صرف	أنظار	الكثير	من	

العلماء	عن	دراستها.)2(

الفالسفة	 من	 كثير	 اهتمام	 محط	 الذات	 تدمير	 االنتحار/	 ظاهرة	 ظلت	 ذلك،	 من	 الرغم	 وعلى	
طويلة،	 مدة	 منذ	 واإليديولوجية	 العلمية	 واملشارب	 والتوجهات	 التخصصات	 مختلف	 من	 والعلماء	
حيث	عمد	كل	منهم	إلى	محاولة	تقديم	إطار	تفسيري	يصب	في	اإلجابة	عن	تساؤل	رئيس	مفاده:	ملاذا	

يدمر	بعض	الناس	ذواتهم؟.

وعلى	ذلك	–وبحسب	املكونات	العلمية	واملشارب	األيديولوجية	لكل	منهم-	قدم	كل	فريق	من	هؤالء	
األطر	 من	 مجموعة	 لدينا	 صار	 حتى	 االنتحار	 لظاهرة	 التفسيرات	 من	 مجموعة	 والفالسفة	 العلماء	
	أو	مجموعة	من	العوامل	الحمولة	التفسيرية	للظاهرة،	فكان	هناك	

ً
التفسيرية؛	كل	منها	يمنح	عامال

للعوامل	 األهمية	 يولي	 من	 وهناك	 الظاهرة،	 تفسير	 في	 أهمية	خاصة	 االقتصادية	 العوامل	 يولي	 من	
ْولى	العوامل	

َ
السياسية،	وآخرون	يولون	العوامل	الثقافية	واالجتماعية	األهمية،	وكذلك	هناك	من	أ

الجندرية	 العوامل	 آخرون	 الكبرى،	كما	منح	 األهمية	 للفرد	 النفسية	 بالبنية	 املتصلة	 السيكولوجية	
والعمرية	والجغرافية	األهمية	التفسيرية	نفسها،	وكان	هناك	من	منح	بعض	هذه	العوامل	مجتمعة	

هذه	األهمية	أيًضا.

وعلى	الرغم	من	صعوبة	الفصل	الدقيق	بين	هذه	األطر	النظرية،	إال	إنه	-ألغراض	البحث-	يمكننا	
أن	نقسمها	على	النحو	اآلتي:

االتجاه	البيولوجي:	رد	علماء	هذا	االتجاه	االنتحار	إلى	املرض	العقلي.	لقد	خاض	هذا	االتجاه	. 	
في	حد	 إلى	االنتحار	بوصفه	مرًضا	عقلًيا	 املرحلة	األولى	 في	 العلماء	 ثالثة	مراحل	تطورية؛	نظر	
ذاته،	وفي	املرحلة	الثانية	عّدوا	االنتحار	عرًضا	الضطراب	وأمراض	أخرى،	أما	في	املرحلة	الثالثة	

فقد	بدؤوا	دراسة	التأثيرات	املتبادلة	بين	التكوين	البيولوجي	للفرد	وبيئته	الخارجية.)3(
االتجاه	السيكولوجي:	عالج	علماء	هذا	االتجاه	معظمهم	االنتحار	بوصفه	نتاًجا	ملجموعة	من	. 	

)2(	مكرم	سمعان،	مشكلة	االنتحار	دراسة	نفسية	اجتماعية	للسلوك	االنتحاري	بالقاهرة،	)القاهرة:	دار	املعارف،	1964(،	ص	35.

ميدانية	 دراسة	 اإلسالمية	 االجتماعية	 الخدمة	 منظور	 من	 الجزائري	 املجتمع	 في	 االنتحار	 لظاهرة	 والعالج	 الوقاية	 طرق	 عريوة،	 هللا	 )عبد	 	)3(
بمنطقة	الحضنة	والية	املسيلة،	ماجستير،	)جامعة	الجزائر:	كلية	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية،	2009(،	ص	24.
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املشكالت	النفسية	الفردية،	ثم	تطور	هذا	االتجاه	-تحت	ضغط	انتقادات	السوسيولوجيين-	
عد	-بحسب	االتجاه	السيكولوجي-	

ُ
ليأخذ	في	حسبانه	مجموعة	األوضاع	والعوامل	الخارجية	التي	ت

	محفزة	للدفع	باتجاه	االنتحار	أو	مكافحته.
َ
وسائط

االتجاه	السوسيولوجي:	تعاطى	هذا	االتجاه	-في	مجمله-	مع	االنتحار	بوصفه	نتاًجا	للمجتمع،	. 	
التحليل	 بوحدة	 استبدل	 االتجاه	 هذا	 إن	 أي	 أنساقه؛	 مختلف	 في	 مشكالت	 من	 يعتريه	 وما	
باالتجاهات	 التأثر	 نتيجة	 الحديثة-	 تجلياته	 في	 إنه	 إال	 االجتماعية،	 التحليل	 	

َ
وحدة الفردية	

السيكولوجية-	بدأ	يهتم	بالفرد	بصفته	وحدة	تحليلية	إلى	جوار	املجتمع	بوصفه	وحدة	تحليلية	
رئيسة.

باتباع	 البحثية	 الورقة	 هذه	 نبني	 أن	 القادمة-	 السطور	 -خالل	 سنحاول	 ذلك،	 على	 وتأسيًسا	
في	 االنتحار	 دراسة	 في	 والالهوتية-	 -الفلسفية	 الكالسيكية	 االتجاهات	 يتتبع	 األول:	 اتجاهات؛	 ثالثة	
في	دراسة	 الحديثة	 العلمية	 االتجاهات	 يرصد	 والثاني:	 الوسطى،	 العصور	 القديمة	حتى	 الحضارات	
أهم	 يرصد	 والثالث:	 سيكولوجي،	 واآلخر	 سوسيولوجي،	 أحدهما	 شطرين؛	 إلى	 بتقسيمها	 االنتحار	
االستخالصات	النظرية،	ويؤلف	بينها	بغية	صياغة	افتراضات	أولية	يمكن	أن	تسهم	في	دراسة	الظاهرة	

في	تجلياتها	الراهنة.

: املقاربة الفلسفية والالهوتية لظاهرة االنتحار
ً

أوال

في	مقاله	»أسطورة	سيزيف«	يصف	ألبرت	كامو	املناقشات	الفلسفية	واألدبية	والالهوتية	الواسعة	
حول	االنتحار	في	العصور	القديمة	في	أوروبا	بقوله:	»ال	يوجد	سوى	مشكلة	فلسفية	خطيرة	واحدة	هي	
نبئ	بأن	االنتحار	كان	ُيمارس	

ُ
االنتحار«.	بغض	النظر	عن	مدى	صدق	هذه	املقولة،	فإن	مالحظة	كامو	ت

بانتظام	في	العصور	القديمة	كلها،	وربما	منشأ	تلك	املمارسة	أنها	خضعت	-من	قبل	عدد	من	الفالسفة	
والكتاب-	لعملية	تبرير،	وربما	استحسان،	كوسيلة	ناجعة	للخالص	من	أنواع	املحن	جميعها)4(.

سطر	أن	
ُ
	على	األدبية	منها،	ت

ً
وبحسب	ذلك،	فإن	عدًدا	من	الكتابات	الفلسفية	والالهوتية،	فضال

االنتحار	ظاهرة	كونية	ال	تمس	مجتمًعا	دون	آخر،	وال	أمة	دون	أخرى،	وال	إقليًما	جغرافًيا	أو	نظاًما	
سياسًيا	أو	نظاًما	اقتصادًيا	أو	مرحلة	تاريخية	دون	أخرى.	ومن	هنا،	كان	هناك	فيض	من	هذه	الكتابات	
على	مر	العصور	يحاول	بعضها	تفسير	الظاهرة،	وتحاول	أخرى	تبريرها،	وتحاول	ثالثة	جعلها	نظاًما	

للضبط	االجتماعي	عبر	استحسانها،	وتحاول	رابعة	تسجيلها	وتأريخها	فحسب.

)4(	Arthur	J.	Droge,	“Mori	Lucrum:	Paul	And	Ancient	Theories	Of	Suicide“,	Novum	Testamentum,	Vol.	30,	)1988(,	P.263.
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االنتحار	 الفلسفية	حول	 املناقشات	 إن	 القول	 إال	 يسعنا	 ال	 الكتابات،	 هذه	 يكون	هدف	 ما	 وأًيا	
في	العصور	القديمة	كانت	ظاهرة	رواقية	ونخبوية.	غير	أن	هذا	ال	ينبغي	أن	يجعلنا	نغفل	حقيقة	أن	
املدارس	الفلسفية	معظمها	في	العصور	كلها	-خصوًصا	في	العصور	اليونانية	والرومانية-	أدلت	بدلوها	

في	ما	يتعلق	بنظرية	االنتحار	وممارسته)5(.

	
ً

فعال عّده	 بل	 عليه،	 عار	 أي	 يعلق	 ولم	 االنتحار،	 ضد	 القديم	 املجتمع	 يكن	 لم	 عامة،	 وبصورة	
اعتيادًيا،	شريطة	وجود	مبرر	كاٍف	له.	تلك	هي	النقطة	التي	حّول	إليها	الفالسفة	أنظارهم	وألبابهم	منذ	

القدم.	فما	كان	يقلقهم	أكثر	من	الفعل	نفسه	هو	السياق	الذي	تم	فيه	تنفيذ	هذا	الفعل)6(.

الوظيفي،	حيث	كانت	املجتمعات	 الخلل	 إلى	االنتحار	بوصفه	مؤشًرا	على	 الدوام	 ُينظر	على	 فلم	
ضفي	الشرف	على	االنتحار،	فقد	فهم	الرومان	القدماء	تأسيس	نظامهم	

ُ
القديمة	-	في	بعض	األحيان-	ت

ليفي	 غِو.	وبحسب	
ُ
ت غتصبت	ولم	

ُ
ا أنها	 لتثبت	 	*Lucretia)7( انتحار	لوكريتيا	 نتيجة	 أنه	 السيا�سي	على	

Livy	)مؤرخ	روماني	عاش	في	أواخر	القرن	األول	قبل	امليالد(،	الذي	وصف	هذا	املشهد	في	كتابه	»تاريخ	
روما«،	ألهم	االنتحار	مواطني	روما	بالثورة	ضد	الحاكم	األجنبي	الذي	ارتكب	ابنه	االغتصاب.	وهكذا	

أصبحت	لوكريتيا	األم	الروحية	للجمهورية	الرومانية.)8( 

وفي	األدب	التوراتي	كان	االنتحار	نادر	الحدوث،	على	الرغم	من	عدم	وجود	حظر	على	هذه	املمارسة،	
ولم	ُيَدن.	فلم	يسجل	الكتاب	املقدس	العبري	سوى	خمس	حاالت	انتحار	فقط،	هي:	أبيمالك	وشاول	
وحامل	سالحه	وأحيثوفيل	وزيمري،	في	حين	لم	تسجل	سوى	حادثة	انتحار	وحيدة	في	العهد	الجديد؛	

وفاة	يهوذا)9(.

	من	خيانة	
ً
ر	اليهود	املتدينون	بأنهم	على	استعداد	لقتل	أنفسهم	بدال وعلى	الرغم	من	ذلك،	كان	ُيصوَّ

مبادئهم	الدينية.	ومن	هنا	تصبح	حسابات	االنتحار	في	كتابات	فالفيوس	جوزيفوس)10(**	ذات	أهمية	

)5(	Arthur	J.	Droge,	Mori	Lucrum,	P.263.

)6(	Ibid,	P.263.

مذكور	 بروتوس	نبأها	 يونيوس	 كوالتينوس	وشقيقة	لوسيوس	 تارقوينيوس	 زوجة	لوسيوس	 هي	 الرومانية	 البطلة	 لوكريشا	 أو	 )*(لوكريتا	 	)7(
غتصبت	على	يد	ابن	آخر	ملوك	روما،	ولذلك	انتحرت	بعد	إخبار	أهلها،	فشكلت	أحداث	اغتصابها	وانتحارها	وثورة	غضب	

ُ
في	األساطير	الرومانية.	ا

	أدبية	من	قبل	كثير	من	الفنانين	واألدباء	على	مر	العصور.	
ً
أهل	روما	انتقاًما	لها	سبًبا	إلنهاء	امللكية،	وإقامة	الجمهورية	الرومانية،	واستخدمت	مادة

ُعثر	على	قصتها	ألول	مرة	في	عمل	املؤرخ	الروماني	األقدم	فابيوس	بيكتور	)أواخر	القرن	الثالث	قبل	امليالد(.	متاح	على	موقع:
Https://Www.Britannica.Com

)8(	Daniel	Gordon,	“From	Act	To	Fact:	The	Transformation	Of	Suicide	In	Western	Thought“,	Historical	Reflections,	Vol.	42/	No.	
2,	)2016(,	P.32.

)9(	Arthur	J.	Droge,	Mori	Lucrum,	P.P274-275.

)10( **فالفيوس	جوزيفوس:	مؤرخ	وأديب	وعسكري	يهودي	عاش	في	القرن	األول	امليالدي.	

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.britannica.com/topic/Lucretia-ancient-Roman-heroine
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	حول	إثم	االنتحار	في	بيلوم،	إال	أنه	
ً
خاصة.	فعلى	الرغم	من	أن	جوزيفوس	نفسه	يلقي	خطاًبا	مطوال

	من	الخضوع	للرومان)11(.	
ً
يشيد	ببطولة	اليهود	في	مسعدة	الذين	قتلوا	أنفسهم	بدال

	ُمداًنا	في	التراث	اليهودي،	بقدر	ما	تتوقف	هذه	اإلدانة	
ً

وبحسب	ذلك،	لم	يكن	فعل	االنتحار	فعال
	،

ً
	مقبوال

ً
رتكب	هذا	الفعل	دفاًعا	عن	الدين	كان	فعال

ُ
على	السياق	الذي	تم	فيه	هذا	الفعل؛	فإذا	ما	ا

ا	لحرية	
ً
بل	مستحًبا،	وكذلك	واجًبا	يقتضيه	االنتماء	الديني؛	وإما	إذا	ما	جاء	الفعل	استخداًما	مفرط
	ُمستهجًنا	وآثًما.

ً
التصرف	في	الذات/	الروح،	التي	هي	وديعة	هللا	لدى	اإلنسان،	فإنه	يصبح	فعال

الوثنية	 املمارسة	 ضد	 واحدة	 مزدوجة؛	 معركة	 أوغسطين	 خاض	 فقد	 املسيحي،	 األدب	 في	 أما	
لالنتحار،	واألخرى	ضد	إساءة	استخدام	املوت	الطوعي	داخل	املسيحية.	في	فصل	من	كتابه	»مدينة	
هللا«،	هاجم	منطق	انتحار	لوكريتيا.	فإذا	كانت	بريئة،	فلم	يكن	لديها	سبب	لقتل	نفسها؛	إنها	في	الواقع	
قتلت	شخًصا	بريًئا	هو	نفسها.	ويتساءل	ملاذا	يجب	أن	تتحمل	ضحية	االغتصاب	عقوبة	أشد	من	الذي	
اغتصبها؟	أم	إنها	مذنبة	باإلغواء	بعد	كل	�سيء؟،	»ألنها	إذا	برئت	من	القتل،	أدينت	بالزنا،	وإذا	برئت	

من	الزنا،	فإنها	مدانة	بالقتل.)12(

أيوب.	 فعل	 مثلما	 نتحملها	 أن	 هي	 ألوغسطين،	 وفًقا	 نوع،	 أي	 من	 للمعاناة	 املناسبة	 فاالستجابة	
القديس	سيبريان.	 انشغل	أوغسطين	في	خطبه	بتصحيح	األمثلة	الشعبية	للشهداء	املسيحيين	مثل	
انعكاسية؛	 كنفسك(	 قريبك	 تحب	 )أن	 الذهبية	 والقاعدة	 العشر	 الوصايا	 عد	

ُ
ت ألوغسطين،	 فوفًقا	

فهي	ال	تتعلق	فقط	بسلوكنا	تجاه	اآلخرين،	ولكن	أيًضا	سلوكنا	تجاه	أنفسنا.	ومن	ثم،	فإن	قاعدة	»ال	
تقتل«	تنطبق	أيًضا	على	االنتحار	أو	قتل	الذات.)13(

لقد	كانت	املسيحية	أكثر	حسًما	تجاه	تأثيم	االنتحار	من	اليهودية،	حيث	إنها	تؤسس	ملبدأ	»املحبة«،	
ْولى	به.	

َ
ال	نحو	اآلخر	املخالف	واملشابه	فقط،	بل	كذلك	تجاه	الذات	التي	هي	أساس	فعل	املحبة	واأل

ومن	هنا	كانت	املسيحية	تنظر	إلى	االنتحار	باعتباره	إثًما	كبيًرا،	على	الرغم	من	نظرتها	إلى	عملية	الصلب	
)عملية	انتحار/	موت	للرب(	باعتبارها	ذروة	محبة	اإلله	ألبنائه	من	بني	البشر.

ثانًيا: االتجاهات العلمية الحديثة في دراسة االنتحار

قديًما،	كان	ُينظر	إلى	االنتحار	من	منظورات	فلسفية	ودينية	وأدبية،	إال	إنه	بحلول	عصر	األنوار	

)11(	Arthur	J.	Droge,	Mori	Lucrum,	P.275.

)12(		Daniel	Gordon,	P.37.

)13(	Daniel	Gordon,	P.37.
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األوروبي	-وخصوًصا	في	القرن	التاسع	عشر-	بات	ُينظر	إلى	هذه	الظاهرة	بوصفها	ظاهرة	باثولوجية	
بغية	البحث	عن	األسباب	املرضية	التي	تدفع	بعدد	متزايد	من	األفراد	من	مختلف	املجتمعات	والثقافات	

إليها،	متسلحين	باملناهج	واألدوات	العلمية	الحديثة	التي	أتى	بها	هذا	العصر.

وعلى	الرغم	من	ذلك،	هناك	من	يرى	أن	تراجًعا	كبيًرا	في	التعقيد	الفكري	قد	حدث	عندما	خضعت	
التاسع	 القرن	 فجر	 بزوغ	 مع	 تولدت	 التي	 العلمية	 املنهجية	 إلى	 االنتحار	 حول	 اإلنسانية	 املناقشات	

عشر،	وتوطدت	عند	مغيب	شمسه. )14(

العلمية،	 الوضعية	 بقدوم	 تراجعه	 أو	 االنتحار	 ظاهرة	 في	 التفكير	 تعقيد	 تقدم	 من	 كان	 ما	 وأًيا	
فإن	املناقشات	العلمية	التي	أتت	في	أعقاب	عصر	األنوار	-وخصوًصا	تلك	التي	جاءت	خالل	القرنين	
الثامن	عشر	والتاسع	عشر-	يمكن	تقسيمها	إلى	شطرين	علميين	كبيرين؛	األول:	متصل	باالتجاهات	
السوسيولوجية،	واآلخر:	يرتبط	باالتجاهات	السيكولوجية،	على	الرغم	من	مشاطرة	علم	البيولوجيا	

إياهما	في	دراسة	هذه	الظاهرة.

املقاربة السيكولوجية لظاهرة االنتحار. 	

تنظر	االتجاهات	السيكولوجية	إلى	االنتحار	بوصفه	يعود	إلى	علل	نفسية	أكثر	من	كونه	انعكاًسا	
لعوامل	وأسباب	اجتماعية،	فاالنتحار	بحسب	هذا	التوجه	هو	نمط	من	السلوك	العدواني	املوجهة	
نحو	الذات)15(،	بل	إنه	–	بحسب	الطبيب	النف�سي	مينينجز-	نوع	غريب	من	املوت	ينطوي	على	ثالثة	
رغبات	 ثالثة	 لديه	 يكون	 قد	 املنتحر	 فالفرد	 	،)16( مقتوالً يكون	 وأن	 والقتل	 املوت	 داخلية:	 عناصر	

متداخلة	ومربكة	للغاية	وهي:	الرغبة	في	املوت،	الرغبة	في	القتل،	الرغبة	في	أن	ُيقتل.

تشرح	نظرية	التحليل	النف�سي	األمر	ببساطة،	فبحسب	فرويد	يصبح	االنتحار	نتيجة	إخفاق	دوافع	
الفرد	العدائية	في	التعبير	عن	نفسها،	فُتِوجه	نحو	الذات	فيتم	تدميرها)17(،	حيث	إن	التكوين	النف�سي	
للفرد	يتضمن	غريزتين	متصارعتين	هما:	غريزة	املوت	والتدمير،	وهي	مصدر	كل	فعل	تدميري	وسلوك	
عدواني،	وغريزة	الحياة	وهي	مصدر	للسلوك	البّناء	واألفعال	اإليجابية	التي	تسهم	في	استمرارية	الحياة،	
مع	التسليم	في	النهاية	بغريزة	املوت	نظًرا	ملا	تولده	من	ميول	سادومازوخية،	فيرتد	العدوان	والكراهية	

)14(	Ibid,	P.46.

)15(		عبد	هللا	عريوة،	ص	25.

)16(	Carol	Lynn	Mandle,	Suicide	A	Human	Problem,	Educational	Horizons,	Vol.	62,	No.	4,	Summer	)1984(,	P.	120.

)17(	حيدر	فاضل	حسن،	»االنتحار	دراسة	نظرية«،	مجلة	البحوث	التربوية	والنفسية،	ع:	56،	)2018(،	ص	392.
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والتدمير	إلى	الذات)18(.

لعملية	 محصلة	 جاءت	 بل	 فجائًيا،	 النف�سي-	 التحليل	 -بحسب	 العدائية	 الدوافع	 هذه	 تتولد	 لم	
طويلة	من	التنشئة	والتطبيع.	حيث	تقّر	نظرية	التحليل	النف�سي	بأن	األفكار	والسلوكيات	االنتحارية	
لم	تتبلور	دفعة	واحدة،	بل	بدأت	بالحب	والكره	مًعا،	مشبعة	بدوافع	عدوانية	تبحث	عن	القتل	أو	
املوت،	معبرة	عن	االضطراب	املزاجي	الذي	يعكس	سوء	التوافق	الفردي	مع	النشاط	الجن�سي	الذي	
يتحول	إلى	عقدة	أوديب	/إلكترا	أو	العالقة	املثلية،	أو	قل	إن	شخصية	الفرد	املنتحر	تعبر	عن	تناقض	
صارخ	يتراوح	بين	مشاعر	الحب	والكراهية،	ما	يولد	نزعة	عدائية	تراكمية	تنتهي	برغبة	ُملحة	وجامحة	

في	املوت	والقتل)19(.

تصبح	القضية	أكثر	جالًء	بالنظر	إلى	املدرسة	السلوكية،	تلك	التي	تقوم	على	عملية	التعلم،	حيث	
البيئة	املحيطة.	وعليه	يرجع	أصحاب	هذه	 بقدر	 البيولوجي	 النضج	 إلى	 السلوك	ال	 في	 تغير	 تعزو	أي	
م	في	أغلبه،	وال	وجود	ألي	قاعدة	جينية	تؤدي	إلى	ظهوره،	فإذا	كان	

َ
املدرسة	االنتحار	إلى	أنه	سلوك	ُمتعل

هناك	سبب	جيني	النقرض	نوع	الجنس	البشري	الذي	يحمل	هذا	الجين)20(.

املالحظات	 كبيرة	من	 التالية	من	مجموعة	 االنتحاري«	 »السلوك	 معادلة	 ذلك،	ِصيغت	 وبحسب	
العيادية	ألشخاص	حاولوا	االنتحار)21(:

)CS=	F	)PF	x	EF	x	RFx	MF/	PNS	x	ENS	x	RNS	x	MNS

CS:	السلوك	االنتحاري

PF:	النواحي	الضعيفة	املوجودة	في	الشخصية

EF:	محيط	فقير	بالتعزيزات

RF:	استجابات	أو	عادات	مرتبطة	بالسلوك	االنتحاري	الذي	خضع	للتعزيز

MF:	دوافع	لصالح	السلوك	غير	املرغوب

PNS:	صفات	شخصية	إيجابية	تواجه	عوامل	الضغوط	بفاعلية

)18(	عبد	هللا	عريوة،	ص	25.

)19(	حيدر	فاضل	حسن،	ص	399.

باتنة	 بمدينة	 الشباب	 ودور	 الثقافة	 بدار	 ميدانية	 دراسة	 الشباب:	 عند	 الذات	 بتقدير	 وعالقتها	 االنتحارية	 امليول	 معوشة،	 الحفيظ	 عبد	 	)20(
)ماجستير(،	)جامعة	محمد	خضير-بسكرة:	كلية	اآلداب	والعلوم	اإلنسانية	واالجتماعية،	2008(،	ص	63.

)21(	املرجع	نفسه،	ص	63.
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ENS:	وجود	موارد	إيجابية	سهلة	املنال	في	املحيط

RNS:	عادات	سابقة	تيسر	عوامل	الضغط

MNS:	دوافع	من	أجل	سلوك	فعال	ومرغوب	فيه

وفًقا	لتلك	املعادلة	يفترض	أن	الشخصية	الهشة	والضعيفة	التي	تعيش	في	محيط	فقير	بالعوامل	
التي	تعزز	السلوك	اإليجابي،	وغني	بعوامل	التعزيز	السلبي	لسلوكيات	غير	مرغوبة	تصبح	عرضة	لتعلم	
ا	من	االستجابة،	يظهر	كلما	اعترض	طريَق	الفرد	مزيٌد	

ً
السلوك	االنتحاري،	ومن	ثم	ُيم�سي	االنتحار	نمط

من	عوامل	الضغط	في	هذا	املحيط	املعطوب	الذي	يعيش	فيه.

ومع	بروز	النظرية	املعرفية	بدأ	اهتمام	السلوكيين	بالجوانب	العقلية	املعرفية،	ومن	ثم	فقد	تجاوزوا	
العالقة	اآللية	بين	املحيط	واالستجابة.	وعلى	ذلك	عزا	أصحاب	هذا	االتجاه	االنتحار	إلى	وصول	الفرد	
إلى	ذلك	عندما	يشوب	 الفرد	 السلبيات،	ويصل	 واليأس	وفقدان	األمل	وتفاقم	 إلى	مرحلة	االكتئاب	
بناَءه	املعرفي	بعض	االختالالت	التي	تؤدي	إلى	التشويه	املعرفي،	فيشعر	الفرد	باليأس	الذي	قد	يدفعه	
إلى	التخلص	من	حياته	باالنتحار،	عندما	يدرك	املوقف،	ويفسره	بأنه	ينطوي	على	هزيمة	أو	خسارة	
أو	حرمان	أو	فقدان	موضوع	شديد	األهمية.	وهنا	يركز	الفرد	انتقائًيا	على	املعلومات	والخبرات	التي	

تتطابق	وما	لديه	من	صيغ	معرفية	سلبية	عن	ذاته	وعن	العالم	واملستقبل.)22(

كظاهرة	 االنتحار	 من	 القترابهم	 السلوكيين	 العلماء	 شنيدمان	 إدوين	 انتقد	 متصل،	 سياق	 وفي	
التي	فسر	 الخلل	االجتماعي	والنف�سي.	ووصف	شنيدمان	وجهة	نظره	 لبعض	 ُمنَتًجا	 عارضة	بصفته	
ينبع	من	طريقة	 االنتحار	 أن	 اعتقد	 العقل«،	حيث	 في	 »دراما	 فاالنتحار	 »عقلية«،	 بأنه	 االنتحار	 بها	
الفرد	في	تأطير	ما	هو	»غير	محتمل«،	وليس	مباشرة	من	املرض	أو	املعاناة.	فاالكتئاب	-بصورة	عامة-	
ال	يؤدي	إلى	االنتحار،	كما	أن	هذا	األخير	ليس	نتيجة	تلقائية	للمعاناة؛	إنه	نتيجة	لتفسير	أو	انعكاس	
االنتحار	 إن	 قال	 عندما	 محًقا	 ويل	 كان	سيمون	 املعنى	 وبهذا	 الخياراِت.	 وإدراكه	 الفرد	 معاناة	 يؤطر	
دائًما	»خيالي«.	فعلى	حد	تعبير	شنيدمان،	الشخص	االنتحاري	»محاط	بقياس	منطقي	يرى	أن	الهرب	
من	هذه	الحياة	هو	الحل	املقبول«.	ومن	ثم	تصبح	معالجة	االنتحار،	وفًقا	لشنيدمان،	ال	تتعلق	فقط	
بمحاولة	تخفيف	املعاناة؛	ولكن	تتعلق	كذلك	بتحفيز	»إعادة	تعريف	شخ�سي	ملا	هو	غير	محتمل«،	

األمر	الذي	يتضمن	مناقشة	بدائل	االنتحار	في	طريقة	للتعاطي	مع	األلم.)23(

اآلن	نجد	أنفسنا	أمام	معضلة	كبرى	تتصل	بجمود	التفكير	وصالبته	لدى	األشخاص	ذوي	امليول	
	للتفكير	بطريقة	جامدة	وغير	مرنة	إلى	حد	كبير،	

ً
االنتحارية،	حيث	يتميز	هؤالء	األفراد	بأن	لديهم	ميال

)22(	حيدر	فاضل	حسن،	ص	399.

)23(	Daniel	Gordon,	P.35.
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األمر	الذي	يدفعنا	إلى	القول	بأن	الفرد	االنتحاري،	بسبب	طرق	تفكيره	الجامدة،	قد	يجد	صعوبة	في	
تطوير	حلول	جديدة	أو	بديلة	من	الصعوبات	الحياتية	التي	تنهكه،	ومن	ثم	يشعر	الفرد	بالعجز،	ويجد	
نفسه	في	وضع	»ال	مخرج«	من	موقف	محّمل	بالقلق،	ال	يمكن	تحمله،	وال	يمكن	تخطيه	إال	بالهرب	إلى	

املوت.)24(

يجدون	 األفراد	 بعض	 أن	 أدلة	على	 لوجود	 نظًرا	 يتمتع	بصالحية	جذابة،	 النموذج	 أن	هذا	 يبدو	
صعوبة	في	التغلب	على	العادات	املحددة	لالستجابة،	وأن	الصالبة	الفكرية	تصبح	معززة	تحت	وطأة	
ا	
ً
إلى	إثبات	أن	التصرف	بناء	على	التفكير	بشكل	جامد	يرتبط	ارتباط الضغط	والقلق.	إال	أنه	يفتقر	
وثيًقا	بالسلوك	االنتحاري،	ومن	ثم	يجب	إثبات	أن	الجمود	في	األفراد	املدمرين	لذواتهم	أكبر	بكثير	من	

املجموعات	املضطربة	عاطفًيا	أيًضا،	ومن	الناس	العاديين	كذلك.)25(

وعلى	الرغم	من	ذلك،	حتى	لو	لم	تكن	الصالبة	سمة	كاملة	ملحاولي	االنتحار،	فإنه	يجب	أن	يركز	
املعالج	ملثل	هذه	الحاالت	على	مساعدة	املريض	على	استكشاف	وتوسيع	تقديره	ألوضاع	حل	املشكالت	
املتاحة	له.	قد	يحتاج	املعالج	إلى	القيام	بذلك	بطريقة	توجيهية	للغاية.	يجب	أن	تكون	زراعة	الحلول	

	األولى	في	االستراتيجية	العالجية.)26(
َ
البديلة	املمكنة،	بخالف	االنتحار،	الخطوة

وتأسيًسا	على	ما	سبق،	يم�سي	السلوك	االنتحاري	نتاًجا	لثالثة	من	العوامل	املتداخلة	واملتفاعلة	
مًعا؛	األول	يتصل	بشعور	الفرد	باملعاناة	واإلحباطات	التي	تحول	دون	تلبية	مجموعة	من	االحتياجات	
واإلشباعات	الضرورية	له؛	الثاني	يتعلق	بالطريقة	التي	يؤطر	بها	الفرد	هذه	املعاناة	وتلك	اإلحباطات،	
وكذلك	بمدى	إدراكه	الخيارات	املمكنة	)والذي	قد	يكون	االنتحار	إحداها(؛	أما	العامل	الثالث	فيتمثل	
في	الصالبة/املرونة	الفكرية	للفرد،	تلك	التي	تقود	األفراد	ذوي	امليول	االنتحارية	إلى	فقدان	القدرة	على	

طرح	بدائل	وحلول	جديدة	ملآزقهم،	األمر	الذي	قد	يجعل	من	االنتحار	الحل	الوحيد	وال	مهرب	منه.

وفي	سياق	متصل،	لقد	خضعت	النظريات	السيكولوجية	لعدد	من	الدفوعات	النقدية	من	جراء	
السلوك	 االنتحاري،	 التفكير	 االنتحارية:	 الظاهرة	 دراسة	 في	 رئيسة	عدة	 بين	مفهومات	 الفج	 الخلط	
االنتحاري	واالنتحار،	األمر	الذي	دفع	إلى	تأسيس	عدد	من	النظريات	السيكولوجية	التي	تحاول	تفسير	
النظريات:	 أبرز	هذه	 لعل	 الفعلي،	 االنتحار	 ثم	 املحاولة	 إلى	 االنتحار	 في	 التفكير	 من	 االنتقال	 عملية	
النظرية	الشخصية	لالنتحار	)IPTS(،	النموذج	اإلرادي	التحفيزي	املتكامل	)IMV(،	ونظرية	الخطوات	

.)3ST(	الثالث

)24(	Charles	Neuringer,	“Rigid	Thinking	In	Suicidal	Individuals“,	Journal	Of	Consulting	Psychology,	Vol.	28/	No.	1,	)1964(,	P.	54.

)25(	Charles	Neuringer,	P.	54.

)26(	Ibid,	P.	56.
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أ .	(IPTS( النظرية الشخصية لالنتحار

الرغبة	 لديه	 كانت	 إذا	 االنتحار،	 طريق	 عن	 سيموت	 الفرد	 بأن	 القول	 من	 النظرية	 هذه	 تنطلق	
في	االنتحار	عن	تجربة	 التفكير	 ينتج	 النظرية	 لـهذه	 القيام	بذلك	فقط.	ووفًقا	 في	املوت	والقدرة	على	
لبى	فيها	الحاجة	

ُ
االنتماء	املحبط	أو	العبء	املتصور.	ويشير	االنتماء	املحبط	إلى	الحال	النفسية	التي	ال	ت

إلى	االنتماء،	كما	أن	العبء	املتصور	هو	التصور	الخاطئ	بأن	املرء	عبء	على	اآلخرين	جميعهم،	ما	قد	
يقودهم	إلى	كراهية	الذات،	ومن	ثم	فوجود	هاتين	الحالتين	يؤدي	إلى	الرغبة	النشطة	في	املوت.)27(

ومع	ذلك	رأت	النظرية	الشخصية	لالنتحار	أن	وجود	هاتين	الحالتين	غير	كاف	لحدوث	االنتحار،	
فأدخلت	ما	تدعوه	بـ»بناء	القدرة	املكتسبة«	ألنها	عّدت	الرغبة	في	االنتحار	ضرورة،	ولكنها	ليست	كافية	
من	 املخاوف	 مثل	

ُ
ت االنتحار،	 في	 الرغبة	 لديهم	 ترتفع	 الذين	 األفراد	 بين	 فحتى	 قاتلة.	 انتحار	 ملحاولة	

املوت	واأللم	حواجز	كبيرة	أمام	االنتحار.	ومع	ذلك،	وفًقا	لـهذه	النظرية،	فإن	التعرض	ألحداث	مؤملة	
واستفزازية	يمكن	أن	يؤدي	باألفراد	إلى	التعود	على	الخوف	واأللم،	ما	قد	يورطهم	في	العنف	الذاتي،	

ومن	ثم،	يكتسبون	القدرة	على	فعل	االنتحار.)28(

في	ذلك	إساءة	 بما	 املؤملة	واالستفزازية	مجموعة	متنوعة	من	األشكال،	 تتخذ	األحداث	 يمكن	أن	
معاملة	األطفال،	والتعرض	للقتال،	والتجويع	الذاتي	الذي	يظهر	في	فقدان	الشهية،	واإلصابة	الذاتية	
غير	املميتة	إلى	غير	ذلك.	كما	يمكن	أن	تكون	محاوالت	االنتحار	غير	املميتة	السابقة	بمنزلة	أحداث	مؤملة	

واستفزازية	تزيد	من	القدرة	على	استخدام	املزيد	من	الوسائل	الفتاكة	في	املحاوالت	املستقبلية.)29(

دخل	النظرية	الشخصية	لالنتحار	مفهوم	بناء	القدرات	املكتسبة	ليضيف	إلى	
ُ
وعلى	هدي	ذلك،	ت

في	االنتحار	-والناجمة	 الرغبة	 	من	االعتماد	على	
ً
في	األهمية،	فبدال بعًدا	محورًيا	غاية	 فعل	االنتحار	

عن	االنتماء	املحبط	والعبء	املتصور-	فقط،	رأت	هذه	النظرية	أن	هذه	الرغبة	غير	كافية	لوقوع	فعل	
للفرد	أن	 التي	يمكن	 القدرة	 تلك	 الفعل،	 بهذا	 القيام	 القدرة	على	 بد	من	توافر	 االنتحار،	ومن	ثم	ال	

يكتسبها	عن	طريق	التعرض	لأللم.

أ .	(IMV( النموذج اإلرادي التحفيزي املتكامل

يشير	النموذج	التحفيزي	املتكامل	)IMV(	للسلوك	االنتحاري	إلى	أن	الهزيمة	واالنحباس	يقودان	إلى	

)27(	Sunita	M.	Stewart,	Michael	Eaddy,	Sarah	E.	Horton,	Jennifer	Hughes	And	Beth	Kennard,	“The	Validity	Of	The	Interpersonal	
Theory	Of	Suicide	In	Adolescence:	A	Review“,	Journal	Of	Clinical	Child	And	Adolescent	Psychology,	No.0/	Vol.0,	)2015(,	P.P	1-2.

)28(		E.	David	Klonsky,	Boaz	Y.	Saffer	And	Craig	J.	Bryan,	“Ideation-To-Action	Theories	Of	Suicide:	A	Conceptual	And	Empirical	
Update“,	Current	Opinion	In	Psychology	,	Vol.	22,	)2018(,	P.39.

)29(		Ibid,	P.39.
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 volitional	moderators	الطوعيون	الوسطاء	تسمى	العوامل،	من	مجموعة	وأن	انتحارية،	أفكار	ظهور
VMs((،	تحكم	االنتقال	من	التفكير	في	االنتحار	إلى	السلوك	االنتحاري.	ووفًقا	لهذا	النموذج،	تتضمن	
VMs	أو	العوامل	الوسيطة:	الوصول	إلى	وسائل	االنتحار،	التعرض	للسلوك	االنتحاري،	القدرة	على	
االنتحار	)عدم	الخوف	من	املوت	وزيادة	القدرة	على	حمل	األلم	الجسدي(،	التخطيط،	االندفاعية،	

الصور	العقلية	والسلوك	االنتحاري	السابق.)30(

نفسية	 عملية	 محصلة	 بوصفه	 االنتحاري	 السلوك	 إلى	 ينظر	 النموذج	 هذا	 فإن	 ذلك،	 وبحسب	
اجتماعية	تتضمن	ثالث	مراحل:)31(

مرحلة	ما	قبل	التحفيز:	حيث	تشكل	عوامل	الضعف	البيولوجي	والنف�سي	واالجتماعي،	. 	
واألحداث	املسببة	لذلك	)بما	فيها	الشدائد	املبكرة	في	الحياة،	كالفقر،	سوء	التغذية،	انفصال	

الوالدين	والتنشئة	االجتماعية	املعيبة(.
مرحلة	تحفيزية:	تصف	هذه	املرحلة	كيفية	نشأة	األفكار	االنتحارية،	وأسبابها.. 	
مرحلة	إرادية:	تشير	إلى	االنتقال	من	األفكار	إلى	السلوكيات	االنتحارية.. 	

املحصلة	أن	املرحلة	التحفيزية	تتناول	تطور	نية	محاولة	االنتحار	مدفوعة	بأوضاع	الحياة	املختلفة	
التي	تقود	إلى	مشاعر	الهزيمة/اإلذالل،	األمر	الذي	يؤدي	في	سياق	بعض	الحاالت	)مثل	سوء	التكيف،	
الحاالت	 بعض	 سياق	 وفي	 املقابل،	 وفي	 االنحباس.	 مشاعر	 إلى	 املشكالت(	 حل	 على	 القدرة	 وضعف	
)مثل	ضعف	االنتماء،	واألعباء،	وانخفاض	التفكير	املستقبلي	اإليجابي(	يمكن	أن	يؤدي	االنحباس	إلى	
	ألوضاع	الحياة	القاسية،	وينتج	عنه	نية	انتحارية.	ثم	تتعزز	هذه	النية	

ً
النظر	إلى	االنتحار	بوصفه	حال

في	املرحلة	اإلرادية؛	ففي	سياق	بعض	األحوال	مثل	زيادة	القدرة	واالندفاعية	والوصول	إلى	الوسائل	
الفتاكة،	من	بين	أمور	أخرى،	تتقدم	النية	االنتحارية	إلى	سلوك	انتحاري.)32(

النموذج	اإلرادي	التحفيزي	املتكامل	أن	يربط	بين	ثالث	مراحل	متباينة	 وعلى	هدي	ذلك،	يحاول	
في	حياة	الفرد	ذي	امليول	االنتحارية،	تلك	التي	تدفعه/	تحميه	-عبر	ترابطها	وتساند	بعضها	مع	بعض-	
النظرية-	يخضع	ملجموعة	من	 امليول	االنتحارية	-بحسب	هذه	 ارتكاب	فعل	االنتحار.	فالفرد	ذو	 إلى	
األوضاع	الحياتية	القاسية	من	مثل	الضعف	البيولوجي	والفقر	والحرمان	من	دفء	العائلة...	إلخ،	ما	
يدفع	الفرد	إلى	طرح	فكرة	االنتحار	بصفته	أحد	الحلول	الناجعة	-من	وجهة	نظره-	لتجاوز	وضعيته	

)30(	 	 Rory	 C.	 O’Connor	 And	 Olivia	 J.	 Kirtley,	 “The	 Integrated	 Motivational–Volitional	 Model	 Of	 Suicidal	 Behaviour“,	
Philosophical	Transactions	Of	The	Royal	Society:	Biological	Sciences,	Vol	373,	)2018(,	P.1.

)31(	 	Alexandra	Pitman,	 “Integrated	Motivational	Volitional	Model	Of	Suicidal	Behaviour“,	 )2018(,	Https://Www.Nationalelf-
service.Net

)32(		E.	David	Klonsky,	Boaz	Y.	Saffer	And	Craig	J.	Bryan,	P.39.

https://www.nationalelfservice.net/author/alexandra-pitman/
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املأزومة	هذه،	إال	أن	هذه	الفكرة	-في	إطار	استمرار	تفاقم	هذه	األحوال	القاسية	مع	غياب	األمل	في	
ز،	األمر	الذي	يقود	الفرد	-حال	توافرت	االندفاعية	والرغبة	والقدرة	على	االنتحار	 َعزَّ

ُ
إمكان	تجاوزها-	ت

مع	توافر	الوسائل	املميتة-	إلى	سوك	االنتحار.

أ .	(3ST( نظرية الخطوات الثالث

جادل	كلونسكي	وماي	-مؤسسا	هذه	النظرية-	بأن	إطار	»التفكير	في	الفعل«	يجب	أن	يوجه	نظرية	
التفكير	 أن	 اعتبار	 على	 االنتحار	 إلى	 الثالث	 الخطوات	 نظرية	 وتنظر	 والوقاية.	 البحث،	 االنتحار،	
االنتحاري	متطور	باستمرار،	وأن	التقدم	من	التفكير	إلى	محاوالت	االنتحار	هي	عمليات	متميزة	ذات	
إلى	الفعل	يمر	عبر	ثالث	خطوات	 تفسيرات	محددة،)33(	وعلى	ذلك	ترى	أن	تطور	التفكير	االنتحاري	

على	النحو	اآلتي)34(:

الخطوة	األولى:	تشير	إلى	أن	مزيج	األلم	)النف�سي	عادة(	واليأس	يسبب	فكرة	انتحارية،	حيث	تفترض	
هذه	النظرية	أنه	عندما	تكون	الحياة	بائسة	ومؤملة،	فإن	الفرد	ُيعاقب	بصورة	أساس	على	االنخراط	
في	هذه	الحياة،	ومن	هنا	تبدأ	الرغبة	في	تجنب	الحياة.	ومع	ذلك،	بحسب	هذه	النظرية،	إذا	كان	لدى	
املرء	أمل	في	إمكان	تخفيف	األلم	مع	الوقت	أو	الجهد،	فسيكون	التركيز	على	تحقيق	مستقبل	أفضل	
	من	االنتحار.	لذلك،	فإن	األلم	واليأس	مطلوبان	في	تركيبة	الفرد	لتطوير	التفكير	في	االنتحار،	

ً
بدال

واملحافظة	عليه.	

الخطوة	الثانية:	خالل	هذه	الخطوة	يتصاعد	التفكير	عندما	يتجاوز	األلم	الترابط	)بين	الشخص	
واآلخرين(	أو	يتغلب	عليه.	فالتواصل/الترابط	-سواء	مع	األحبة	أم	القيام	باألدوار	القيمة	أم	أي	شعور	
باملعنى	أو	الهدف-	يمكن	أن	يجعل	الحياة	تستحق	العيش	على	الرغم	من	األلم.	ومع	ذلك،	إذا	تجاوز	
األلم	الترابط،	أو	إذا	كان	األلم	كبيًرا	جًدا،	بحيث	يحول	دون	خبرة	الترابط،	فإن	التفكير	في	االنتحار	
يزداد	من	بسيط	/	سلبي	)مثال:	التساؤل	إذا	ما	كنت	أفضل	نف�سي	حًيا	أم	ميًتا(	إلى	قوي/	نشط	)على	

سبيل	املثال:	سأقتل	نف�سي	إذا	استطعت(.

الخطوة	الثالثة:	تشير	إلى	أن	األفكار	االنتحارية	القوية	تتقدم	إلى	الفعل	عندما	يكون	لدى	الشخص	
تعزيز	 في	 املسهمة	 العوامل	 من	 مجموعات	 ثالث	 النظرية	 هذه	 تحدد	 االنتحار.	 محاولة	 على	 القدرة	
القدرة	على	محاولة	االنتحار:	مجموعة	العوامل	الوراثية،	ومجموعة	العوامل	املكتسبة-	على	سبيل	
ه	كونه	

َ
ذات الشخص	 لالنتماء	غير	مستوفاة،	وتصور	 الشخص	األساسية	 تكون	حاجة	 املثال	عندما	

)33(	E.	David	Klonsky	And	Alexis	M.	May,	“The	Three-Step	Theory	)3ST(:	A	New	Theory	Of	Suicide	Rooted	In	The	“Ideation-To-
Action“	Framework“,	International	Journal	Of	Cognitive	Therapy,	Vol.		8/	No.	2,	)2015(,	P.114.

)34(	E.	David	Klonsky,	Boaz	Y.	Saffer	And	Craig	J.	Bryan,	P.40.
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عبًئا	على	اآلخرين(؛	مجموعة	العوامل	العملية	مثل	املعرفة	والخبرة	والوصول	إلى	الوسائل	الفتاكة.

ضيف	نظرية	الخطوات	الثالث	ُبعًدا	آخر	إلى	األبعاد	السيكولوجية	املفسرة	
ُ
وتأسيًسا	على	ذلك،	ت

لظاهرة	االنتحار،	بمحاولتها	أن	تجعل	معادلة	)األلم	–	الترابط(	حاكمة	للتحول	من	الوضع	السلبي	
الذي	يحياه	الفرد	في	كنف	األحوال	الصعبة	والقاسية	التي	قد	تدفعه	إلى	مجرد	التفكير	في	االنتحار؛	

	رئيًسا	أمام	الفرد	لتجاوز	أزماته	ومآزقه.
ً

إلى	الوضع	النشط	الذي	ُيم�سي	فيه	االنتحار	بديال

واألصدقاء	 وأحبائه	 ورفاقه	 الفرد	 بين	 الجيدة	 البينية	 العالقات	 في	 الثالث	 الخطوات	 نظرية	 ترى	
في	 الفرد	 لدى	 تتكون	 قد	 -التي	 االنتحارية	 األفكار	 لصعود	 )إن	وجدت(	مضاًدا	سيكولوجًيا	 والعائلة	

كنف	االشتراطات	الوجودية	القاسية-	إلى	مستوى	السلوك.

لألفكار	 املفسرة	 منظوراتهم	 تدشين	 في	 السيكولوجيون	 املنظرون	 تبارى	 لقد	 القول،	 خالصة	
االنتحارية	من	ناحية،	والسلوكيات	االنتحارية	من	ناحية	ثانية،	ولعملية	االنتقال	من	التفكير	)تحت	
ضغوطات	الحياة	وتوافر	االستعدادات(	إلى	الفعل،	إال	أنه	بالنظر	إلى	هذه	التفسيرات	نجدها	تصب	
اهتمامها	معظمه	على	العوامل	النفسية	والبيولوجية،	مع	تجاهل	واضح	للعوامل	االجتماعية	)في	كثير	

من	هذه	املنظورات(،	األمر	الذي	تحاول	االتجاهات	السوسيولوجية	أن	ترأب	صدعه.

الذهان)35(،	 مثل	 من	 مشكالت	 إلى	 االنتحار	 ظاهرة	 معظمها	 السيكولوجية	 االتجاهات	 أرجعت	
التوتر	 املخدرات)36(،	حاالت	 تعاطي	 اضطرابات	 الحدية،	 الشخصية	 اضطراب	 الفصام،	 االكتئاب،	
في	 والفشل	 والتقدير،	 والحب	 العطف	 بفقدان	 الشعور	 االستجابة،	 في	 التطرف	 والصراع،	 والقلق	
عبر	 الفرد	 تقود	 التي	 السيكولوجية	 املشكالت	 من	 ذلك	 غير	 إلى	 السوية)37(	 بالطرق	 الذات	 تحقيق	
مراحل/	خطوات	عدة-	وتحت	وطأة	مجموعة	من	العوامل	املساعدة	بمثل	غياب	طرف	ثالث،	وتوافر	

وسائل	االنتحار،	واالستعداد	والقدرة	على	القيام	بالفعل-	إلى	محاولة	االنتحار.	

أو	 غيرها	 على	 السيكولوجية	 املنظورات	 من	 أكثر	 أو	 واحد	 بأفضلية	 حال-	 -بأي	 الجزم	 يمكننا	 ال	
كثيًرا	 ُيشبه	 فالوضع	 االنتحار،	 ظاهرة	 تفسير	 في	 غيرها	 على	 عوامل	 مجموعة	 أو	 عامل	 بأولوية	 حتى	
رؤية	الحقيقة	من	زاويات	مختلفة.	ومع	ذلك،	فإن	هناك	من	يحاول	اختبار	هذه	املنظورات	ببحوث	

)35(	حول	عالقة	الذهان	باالنتحار	يمكن	مراجعة:
Matthew	T.D.	Knight,	Adrian	F.	Furnham	And	David	Lester,	“Lay	Theories	Of	Suicide“,	Personality	And	Individual	Diffrences,	No.	
29,	)2000(.

)36(		Vladeta	Ajdacic-Gross,	Et	Al.,	“Rethinking	Suicides	As	Mental	Accidents:	Towards	A	New	Paradigm“,	Journal	Of	Affective	
Disorders,	No.	252,	)2019(,	P.	141.

)37(	غنيمة	عبيب،	محاولة	االنتحار	لدى	اإلناث	وعالقتها	بالعوامل	النفسية	واألسرية	)العمر	15-25	سنة(	ماجستير،	)جامعة	الجزائر:	معهد	علم	
النفس	وعلوم	التربية،	1995(،	ص	6.
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افتراضات	 جزئًيا	 ويدحض	 املنظورات،	 هذه	 بعض	 افتراضات	 جزئًيا	 يدعم	 بعضها	 إمبيريقية)38(،	
بعضها	اآلخر،	ويأتي	بعضها	اآلخر	فيقلب	الطاولة	على	األولى،	ويدعم	الثانية،	وهكذا.

املقاربة السوسيولوجية لظاهرة االنتحار. 	

األيديولوجية-	 وتوجهاتهم	 منظريها	 واختالف	 تنوعها	 -على	 السوسيولوجية	 االتجاهات	 تفسر	
االنتحار	عبر	االستناد	إلى	البنية	االجتماعية	التي	يحيا	فيها	الفرد،	حيث	تعد	الجماعة	الوحدة	التحليلية	
ر	االنتحار	بوصفه	نتاًجا	لعطب	أو	جملة	أعطاب	أصابت	 الرئيسة	في	هذه	االتجاهات،	ومن	ثم	يفسَّ
البنية	االجتماعية	واملنظومة	الثقافية	في	املجتمع،	على	الرغم	من	اعتراف	كثير	من	هذه	االتجاهات	
بأهمية	العوامل	البيولوجية	والنفسية	والفزيائية	في	تفسير	الظاهرة.	وأًيا	كان	مصدر	تلك	األعطاب،	
فإنها	تدفع	أكثر	األفراد	تعرًضا	ملساوئها	-مع	وجود	بعض	العوامل	املساعدة	الوسيطة-	إلى	االنتحار.

ا	في	مختلف	االتجاهات	
ً
ولعل	دراسة	إميل	دوركايم	األكثر	شهرة	املوسومة	بـ	»االنتحار«،	شكلت	فارق

مجرد	 االتجاهات	 وتلك	 الدراسات	 هذه	 من	 كثير	 يعد	 حيث	 الالحقة،	 السوسيولوجية	 والدراسات	
من	 يمكننا	 الذي	 الحد	 إلى	 دراسته،	 في	 دوركايم	 أقرها	 التي	 واإلمبيريقية	 النظرية	 للفرضيات	 اختبار	
تقسيم	تاريخ	الدراسة	السوسيولوجية	لالنتحار	إلى	قسمين:	ما	قبل	دوركايم	وما	بعده.	وهذا	على	الرغم	
من	أن	عمل	دوركايم	لم	يكن	استثنائًيا	أو	جاء	من	فراغ،	بل	إن	معظم	ما	جاء	به	دوركايم	ال	يعدو	-في	
نظرنا-	إال	أن	يكون	جمًعا،	وصياغة	دراسات	سابقيه	وافتراضاتهم	في	قالب	نظري	علمي	على	غرار	ما	

حدث	في	كثير	من	العلوم	االجتماعية	في	عصره.

لم	تكمن	أصالة	وحيوية	عمل	دوركايم	في	االرتباطات	التجريبية	الواردة	في	كتابه	»االنتحار«،	حيث	
ليجويت	 أعمال	 من	 مباشرة	 مواده	 من	 كبيًرا	 قدًرا	 دوركايم	 نهل	 فقد	 آخرون،	 كّتاب	 ذلك	 في	 سبقه	
ومورسيلي	وفاغنر،	واستخدم	اإلحصاءات	األخالقية	على	نطاق	واسع	مصدًرا	للبيانات،	وإنما	تمثلت	
إضافته	إلى	هذا	املجال	أساًسا	في	محاولته	شرح	نتائج	جهد	سابقيه	بنظرية	سوسيولوجية	متماسكة.	
حتى	إن	الكتاب	السابقين	استخدموا	منهجية	إحصاء	أولية	إلظهار	العالقات	بين	معدالت	االنتحار	
ومجموعة	متنوعة	من	العوامل،	ليأتي	دوركايم	ليطور	هذه	التقنية	من	أجل	دعم	التفسير	االجتماعي	
املنهجي	ملعدالت	االنتحار،	ومن	ثم،	لم	يكن	دوركايم	هو	أول	من	أدرك	أنه	يمكن	تفسير	معدالت	االنتحار	
اجتماعًيا؛	ولكن	لم	يكن	هناك	كاتب	قبله	قدم	إطاًرا	ثابًتا	للنظرية	االجتماعية	التي	يمكن	أن	تجمع	بين	

االرتباطات	التجريبية	الرئيسة	التي	تمت	بالفعل.)39(

)38(	مثال	على	مثل	هذه	البحوث	التي	اختبرت	عدًدا	كبيًرا	من	املنظورات	دفعة	واحدة	دراسة	دافيد	ليستر	اآلتية:	
David	Lester,	A	Comparison	Of	15	Theories	Of	Suicide,	Suicide	And	Life-Threatening	Behavior,	No.	1/	Vol.	24,	)1994.

)39(		Anthony	Giddens,	“The	Suicide	Problem	In	French	Sociology“,	The	British	Journal	Of	Sociology,	Vol.	16/	No.	1,	)1965(,	P.P	4-5.
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الجدل	األساس	الذي	قدمه	دوركايم	في	كتابه	هو	أن	املشكالت	املتعلقة	بتحليل	معدالت	االنتحار	
يمكن	فصلها	بطريقة	واضحة	عن	تلك	املتعلقة	بسيكولوجية	االنتحار	الفردي،	حيث	رأى	أن	معدل	
االنتحار	ملجتمع	»ليس	مجرد	مجموع	من	الوحدات	املستقلة	)األفراد	املنتحرون(،	أو	املجموع	الكلي،	
ولكنه	في	حد	ذاته	حقيقة	جديدة	وفريدة	لها	وحدتها	الخاصة،	وبالتالي	طبيعتها	الخاصة....«،	فالعوامل	
التي	تحكم	توزيع	االنتحار	ال	بد	أن	تكون	مميزة	تماًما	عن	تلك	العوامل	التي	تحدد	أي	أفراد	معينين	في	

جماعة	يقتلون	أنفسهم.)40(

لقد	كانت	اإلحصاءات	األخالقية	هي	األداة	التحليلية	الرئيسة	التي	استند	إليها	علماء	القرن	التاسع	
عشر،	وهي	أساس	استنتاجاتهم	وافتراضاتهم	معظمها،	كما	دوركايم	تماًما.	لقد	وضع	أسس	اإلحصاءات	
األخالقية	اثنان	من	علماء	الجريمة	هما:	أندريه	ميشيل	جويري	وأدولف	كيوتليت،	من	خالل	دراسة	
السلوكيات	الالأخالقية	في	عشرينيات	القرن	التاسع	عشر،	وفي	مقدمتها	االنتحار.	استخدمت	هارييت	
لـ	 األخالقية	 باإلحصاءات	 التطورية	 كونت	 أوجست	 فلسفة	 بتزويج	 	،Harriet	 Martineau مارتينو	
جويري	وكيوتليت	في	عملها	الخاص	حول	االنتحار	اإلنكليزي،	ثم	رأت	أن	معدالت	االنتحار	كانت	بمنزلة	
د،	إال	أنه	قد	عكس	 ِ

ّ
ك
ُ
مؤشرات	على	الرفاه	االجتماعي،	وعلى	الرغم	من	أن	هذا	االفتراض	لم	يكن	قد	أ

آراء	عدد	من	املنظرين	االجتماعيين	املعاصرين-ومنهم	دوركايم-	في	منتصف	القرن	التاسع	عشر. )41(

وسبق	ماساريك	دوركايم	في	التطلع	إلى	قوى	التحديث	للحصول	على	تفسيرات	حول	ارتفاع	معدالت	
االنتحار،	فأكد	أن	االنتحار	بمنزلة	نتيجة	غير	مقصودة	لزيادة	مستويات	التعليم،	بوصف	أن	التخلي	
	للمشكالت	الفردية.	

ً
عن	طرق	التفكير	التقليدية	وتفضيل	التفكير	العقالني	طرح	فكرة	االنتحار	حال

وجادل	تارد	بأن	نظريات	اإلحصائيين	األخالقيين	القائلة	بأن	التكتل	الجغرافي	والزمني	لالنتحار	يمكن	
األساس	 املحرك	 االبتكار	 جانب	 إلى	 يكّون	 الذي	 املقلد،	 السلوك	 من	 مختلفة	 أنواع	 سببه	 يكون	 أن	
بيئاتهم	 في	 وسلوكاتهم	 اآلخرين	 تصرفات	 البشر	 يقلد	 ما	 فغالًبا	 جميعها،	 االجتماعية	 للتفاعالت	
االجتماعية	القريبة،	خاصة	عندما	يعّدون	تلك	األعمال	ذات	مغزى،	ويحملون	ألولئك	الذين	يقلدونها	
تقديًرا	كبيًرا.	ومن	ثم،	فإن	االنتحار	في	زمان	ومكان	معينين	يمكن	أن	ينتج	مزيًدا	من	حاالت	االنتحار	
وثقها	 التي	 العالية	 االنتحار	 ملعدالت	 الجغرافية	 الجيوب	 إلى	 يؤدي	 ما	 املتسلسل،	 الفعل	 رد	 بطريقة	

اإلحصائيون	األخالقيون،	وتابعهم	دوركايم	في	ذلك.)42(

)40(	Ibid,	P.P	4-5.

)41(	Maria	Teresa	Brancaccio,	Eric	J.	Engstrom	And	David	Lederer,	“The	Politics	Of	Suicide:	Historical	Perspectives	On	Suicidol-
ogy	Before	Durkheim:	An	introduction“,	Journal	Of	Social	History,	Vol.	46/	No.	3,	)2013(,	P.	607-608.

)42(	 	Matt	Wray,	Cynthia	Colen	And	Bernice	Pescosolido,	 “The	Sociology	Of	Suicide“,	Annual	Review	Of	Sociology,	Vol.	37,	
)2011(,	P.507.
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املحصلة	أن	االتجاه	السوسيولوجي	يعمل	ضد	اآلراء	السائدة	التي	تصور	االنتحار	بصفته	مسألة	
هذه	 أن	 األخالقيون	 اإلحصائيون	 رأى	 الحياة.	 من	 يأسهم	 ضغط	 تحت	 يتصرفون	 متحررين	 أفراد	
األنماط	الجغرافية	والزمنية	تشير	إلى	قوى	أكبر	من	األفراد.	وإضافة	إلى	هذه	الرؤية	األساس،	شارك	
التفسير	 وأن	 األخالقية،	 الناحية	 من	 إشكالًيا	 كان	 االنتحار	 أن	 مفادها	 افتراضات	 املفكرون	 هؤالء	
حدد	معدالت	االنتحار	في	

ُ
املقنع	أو	نظرية	االنتحار	يجب	أن	يكتشفا	ويوثقا	إمبيريقًيا	أي	قوة	أو	قوى	ت

نظمها،	تلك	االفتراضات	التي	تشاركها	دوركايم	مع	معاصريه	وسابقيه.)43(
ُ
العالم	الحديث،	وت

للبناء	على	جهد	 نتاًجا	 في	تفسير	الظاهرة	معظمه	 وتأسيًسا	على	ما	سبق،	جاءت	إسهام	دوركايم	
يدفعها	عدد	 باثولوجية	 اجتماعية	 االنتحار	بوصفه	ظاهرة	 إلى	 ينظر	 العلماء،	حيث	نجده	 غيره	من	
االهتمام	 بعض	 أعار	 أنه	 على	 	

ً
فضال والسياسية،	 واالقتصادية	 والثقافية	 االجتماعية	 العوامل	 من	

للعوامل	البيولوجية	والنفسية	والفزيائية.

فنجده	يؤكد	أن	هناك	نوعان	من	األسباب	الالجتماعية	التي	قد	تدفع	إلى	االنتحار	أو	تزيد	معدله	
إلى	أن	 في	بعض	املجتمعات،	وهما:	العوامل	العضوية	–	السيكولوجية،	والعوامل	الفزيائية،	مشيًرا	
وكذلك	 األفراد،	 من	 كبيرة	 طائفة	 ببنية	 أو	 الفردية	 بالبنية	 املتصلة	 والنفسية	 البيولوجية	 العوامل	
تقود	 أن	 يمكنها	 الحرارة،	 ودرجة	 املناخ	 مثل	 الفزيائي	 الوسط	 بطبيعة	 املتصلة	 الفزيائية	 العوامل	

اإلنسان	مباشرة	إلى	االنتحار.)44(

		وعلى	الرغم	من	أنه	منح	العوامل	الالجتماعية	بعض	األهمية	التفسيرية	للظاهرة،	إال	أن	دوركايم	
منح	األولوية	للعوامل	االجتماعية	بوصفها	ُمشبعة	بحموالت	تفسيرية	أكثر	من	غيرها،	األمر	الذي	دعا	
دوركايم	إلى	تنميط	االنتحار	في	أربعة	أنماط	على	أساس	نوع	البنية	االجتماعية	التي	تدفع	إلى	كل	نمط	

منهم.

فكانت	نتيجة	جهده	أربعة	صور	من	االنتحار،	مستمدة	من	تقاطع	محورين	رئيسين	هما:	التكامل	
واالندماج	 باالنتماء	 اإلحساس	 استهدف	 االندماج،	 خالل	 فمن	 االجتماعي.	 والتنظيم	 االجتماعي	
االجتماعي	والحب	والرعاية	واالهتمام	الذي	يمكن	أن	يتدفق	)أو	ال	يتدفق(	من	الروابط	االجتماعية	
بعالقات	 تتمتع	 جيًدا	 	

ً
تكامال املتكاملة	 االجتماعية	 الجماعات	 بأن	 جادل	 فقد	 ثم	 ومن	 اآلخرين،	 مع	

في	 الدعم	 الجماعات	 هذه	 في	 األفراد	 يمنح	 الذي	 األمر	 ومتماسكة،	 ودائمة	 مستقرة	 اجتماعية	
حياتهم،	ال	سيما	خالل	أوقات	األزمات	الشخصية،	ومن	ثم،	يقلل	تعرضهم	لالنتحار.	كان	أن	دوركايم	
الروابط	 يأتي	من	 الذي	 التنظيم	االجتماعي،	واملراقبة،	واإلشراف،	والتوجيه	 بما	أسماه	 أيًضا	 مهتًما	

)43(		Ibid,	P.507.

)44(		أميل	دوركايم،	االنتحار،	حسن	عودة	)مترجًما(،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2011(،	ص	25.
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االجتماعية.	فبالنسبة	إلى	دوركايم،	يحتاج	األفراد	إلى	التوجيه	األخالقي	وضبط	النفس	الخارجي،	ألن	
استمرار	 إلى	 تؤدي	 وإحباطات	 إخفاقات	 ينتج	 قد	 الذي	 األمر	 فهمهم،	 ستتجاوز	 وتوقعاتهم	 رغباتهم	

حاالت	اليأس.)45(

ا	
ً
مخطط يتضمن	 االنتحار	 دوركايم	حول	 نموذج	 بات	 والتنظيم،	 التكامل	 محوري	 على	 وتأسيًسا	
رباعًيا:	االنتحار	األناني،	واالنتحار	الالمعياري،	واالنتحار	اإليثاري	واالنتحار	القدري،	حيث	أشار	إلى	
أن	نمطي	االنتحار	األناني	واإليثاري	يعكسان	االفتقار	إلى	التكامل	االجتماعي	في	حالة	األول،	وشدته	في	
حالة	الثاني،	في	حين	إن	نمطي	االنتحار	األنومي	أو	الالمعياري	والقدري	يعكسان	االفتقار	إلى	التنظيم	

في	حالة	األول،	وشدته	في	حالة	الثاني.)46( 

ومع	ذلك،	يجادل	جيبس	ومارتن	بأن	نموذج	دوركايم	ينطوي	بالفعل	على	التكامل	االجتماعي	فقط،	
حيث	إنه	عندما	يؤكد	دوركايم	أن	غياب	أو	ضعف	التنظيم	يكمن	وراء	االنتحار	األنومي/	الالمعياري،	
فإنه	يؤكد	أيًضا	أن	عدم	االندماج	هو	املسؤول	عنه	كذلك.	ويجادل	جونسون	وبوب	أيًضا	بأن	دوركايم	
متطابق	 واحد	 يوجد	سوى	سبب	 ال	 أنه	 يعني	 ما	 واألنومي،	 األناني	 االنتحار	 مفهومات	 دمج	 ما	 غالًبا	

لهذين	املفهومين	هو	درجة	التكامل	االجتماعي.)47(

أن	 يرى	 التنظيم	واالندماج،	حيث	 املفهومين:	 بين	 التمييز	 يحاول	دوركايم	 الرغم	من	ذلك،	 وعلى	
شكل	األساس	لتصنيف	

ُ
القوى	االجتماعية	للتكامل	والتنظيم	تتفاعل	بطريقة	على	شكل	حرف	U	لت

االنتحار	رباعي	األبعاد	في	البنى	االجتماعية	التي	تتميز	بالتطرف.	فاالنتحار	األناني	يحدث	عندما	يكون	
االندماج	منخفًضا،	واالنتحار	اإليثاري	يحدث	عندما	يكون	مرتفًعا؛	فكالهما	يمثالن	حاالت	تنحرف	
والقدرية	 الالمعيارية	 االنتحار	 فإن	حاالت	 وباملثل،	 املعتدلة.	 املستويات	 عن	 واالهتمام	 الرعاية	 فيها	
تمثل	الخطر	املتزايد	الناجم	عن	البنى	االجتماعية	ذات	التنظيم	املنخفض	أو	وذات	التنظيم	املفرط	
للغاية،	 عالية	 أو	 للغاية	 منخفضة	 والتنظيم	 التكامل	 قوى	 تكون	 فعندما	 ذلك،	 وعلى	 التوالي.	 على	
وأينما	تكون	كذلك،	يصبح	مزيد	من	الناس	أكثر	عرضة	لالنتحار.	وعندما	تكون	هذه	القوى	متوازنة	
فقط،	يشعر	األفراد	بتناغم	بين	احتياجاتهم	الخاصة	ومتطلبات	الجماعة،	ومن	ثم	يتضاءل	معدل	

االنتحار.)48(

)45(		Matt	Wray,	Cynthia	Colen	And	Bernice	Pescosolido,	P.P	507-508.

)46(		Robert	Travis,	“Halbwachs	And	Durkheim:	A	Test	Of	Two	Theories	Of	Suicide“,	The	British	Journal	Of	Sociology,	Vol.	41/	
No.	2,	)1990(,	Pp.	225-226.

)47(	Robert	Travis,	Pp.	225-226.

)48(		Ibid,	P.P	507-508.
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وعلى	الرغم	من	الدفوعات	النقدية	التي	تلقتها	نظرية	دوركايم	حول	االنتحار	من	مختلف	االتجاهات	
	رئيًسا	بميوعة	املفهومات	وعدم	تحديدها	بدقة،	

ً
التي	تتصل	اتصاال في	الحقل	السوسيولوجي،	تلك	

صحة	 في	 والتشكك	 االنتحار،	 فعل	 في	 الكامنة	 والثقافية	 االجتماعية	 املعاني	 مراعاة	 في	 والفشل	
وموثوقية	إحصاءات	االنتحار	الرسمية	التي	اعتمدها	دوركايم	في	تحليالته،	وإيالء	دوركايم	القليل	من	
االهتمام	للعوامل	النفسية،	كتلك	املتعلقة	بتقليد	املشاهير	في	ما	ُيعرف	بـ	»تأثير	ويرثر«،	كانت	نظريته	

رافًدا	رئيًسا	للدراسات	التي	جاءت	بعده	معظمها.

لقد	حاول	عدد	من	السوسيولوجيون	تقديم	تفسيرات	مختلفة	لكل	من	مفهومي	التكامل	والتنظيم	
تمييزهما	 يمكن	 ال	 املفهومين	 بأن	 بعضهم	 فجادل	 ببعض،	 بعضهما	 وكذلك	عالقتهما	 الدوركايميين،	
في	الواقع.	ولكن	على	الرغم	من	االرتباك	والخالف	حول	هذا	األمر،	اختبر	عدد	من	الدراسات	تجريًبا	
معظمها	 االجتماعية	 الدراسات	 بأن	 القول	 يمكننا	 بحيث	 دوركايم،	 نظرية	 من	 املستمدة	 الفرضيات	
البلدان	والواليات	 تتبع	طريقة	دوركايم	اإلمبيريقية	في	مقارنة	معدالت	االنتحار	بين	الجماعات	)مثل	

واملقاطعات	واملدن(	أو	فئات	األفراد	)مثل	الذكور	واإلناث	واليهود	والكاثوليك(.)49( 

ركزت	غالبية	الدراسات	على	نظرية	االنتحار	األناني،	ويقيس	معظمها	االندماج	االجتماعي	مع	وجود	
الروابط	واالرتباطات	االجتماعية	أو	عدم	وجودها	–	من	مثل	الحالة	الزواجية،	األبوة،	واالنتماء	الديني	
في	حالة	األفراد،	أو	معدالت	الطالق،	ومعدالت	عضوية	الكنيسة	في	حالة	الجماعات.	اعتمد	البحث	
في	هذه	الدراسات	معظمها	-	في	الغالب-	على	بيانات	مستمدة	من	املجتمعات	الصناعية	الغربية،	األمر	
يؤدي	 االندماج	االجتماعي	 انخفاض	 بأن	 القائلة	 -بصورة	عامة-	فرضية	دوركايم	 تدعم	 الذي	جعلها	
إلى	االنتحار.	وفي	حين	كانت	الدراسات	التي	تختبر	نظرية	االنتحار	األنومي	أقل	شيوًعا،	تلك	التي	أكد	
بينما	 االقتصادي،	 الركود	 زمن	 تتزايد	خالل	 االنتحار	 بأن	معدالت	 القائلة	 دوركايم	 معظمها	فرضية	
لم	يتأكد	زعمه	بأن	النمو	االقتصادي	املفاجئ	له	التأثير	نفسه،	كانت	الدراسات	التي	اختبرت	نظريتي	

االنتحار	اإليثاري	والقدري	قليلة،	ومن	ثم	كانت	األدلة	التجريبية	املؤيدة	واملناقضة	لهما	قليلة.)50(

في	املحصلة،	جاءت	إضافات	علماء	االجتماع	في	النظرية	االجتماعية	املفسرة	للظاهرة	االنتحارية	
اختبار	 على	 معظمها	 والعملية	 النظرية	 ونتاجاتهم	 مجهوداتهم	 انصبت	 حيث	 قليلة،	 دوركايم-	 -بعد	
الفرضيات	التي	جاءت	بها	نظرية	دوركايم،	ومن	ثم	تمثل	مجهودهم	إما	في	إثبات	هذه	الفرضية	أو	تلك	
أو	دحضها	من	دون	محاولة	تقديم	صياغة	بديلة	من	تلك	االفتراضات	أو	تعديلها،	اللهم	إال	في	حدود	

ضيقة،	يمكننا	التعريج	على	أهمها	على	النحو	اآلتي:

)49(	 	 Jason	Philip	Manning,	Suicide	As	Social	Control	A	Theoretical	And	Emprical	Study,	Phd.,	 )U.S.A,	University	Of	Virginia,	
2011(,	P.P.	5.

)50(		Jason	Philip	Manning,	P.P.	5-7.



355

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021الدراسات

أ .	:The theory of status integration نظرية تكامل املكانات

الحين	 1958	على	يد	جيبس	ومارتن،	ومنذ	ذلك	 في	عام	 املكانات	ألول	مرة	 تكامل	 صيغت	نظرية	
لم	تخل	معظم	الدراسات	االجتماعية	لالنتحار	من	اإلشارة	إليها.	استمد	جيبس	ومارتن	نظرية	تكامل	
لكنهما	 االجتماعي،	 والتكامل	 االنتحار	 بين	 العكسية	 بالعالقة	 القائلة	 دوركايم	 فرضية	 من	 املكانات	

يفسرانها	من	خالل	خمسة	افتراضات	على	النحو	اآلتي)51(:

يتناسب	معدل	االنتحار	في	مجتمع	ما	تناسًبا	عك�سي	مع	استقرار	العالقات	االجتماعية	. 	
بين	أفراده	ومتانتها.

ا	مباشًرا	بمدى	توافق	. 	
ً
يرتبط	استقرار	العالقات	االجتماعية	ومتانتها	في	املجتمع	ارتباط

األفراد	فيه	مع	املطالب	والتوقعات	النموذجية	واملقبولة	اجتماعًيا	التي	فرضها	املجتمع	عليهم.
يتناسب	مدى	توافق	األفراد	في	املجتمع	مع	املطالب	والتوقعات	النموذجية	واملقبولة	. 	

اجتماعًيا	عكسًيا	مع	املدى	الذي	يواجه	فيه	األفراد	في	هذا	املجتمع	صراعات	الدور.
األفراد	. 	 هؤالء	 امتالك	 مقدار	 بتباين	 الدور	 لصراعات	 األفراد	 تعرض	 درجة	 تتباين	

ملكانات	غير	متوافقة.
يتناسب	مدى	احتالل	األفراد	ملكانات	غير	متوافقة	في	مجتمع	ما	بشكل	عك�سي	مع	. 	

درجة	تكامل	املكانات	في	ذلك	املجتمع.

بين	السكان	»يختلف	بشكل	عك�سي	مع	 النظرية	هو	أن	معدل	االنتحار	 االفتراض	األساس	لهذه	
استقرار	ومتانة	العالقات	االجتماعية«.	مرة	أخرى،	ُيستخدم	مفهوم	التكامل	االجتماعي	استخداًما	
شائًعا	في	األدبيات	االنتحارية	لإلشارة	إلى	استقرار	العالقات	االجتماعية،	ومتانتها.	ويمكن	القول	إن	
جوهر	نظرية	تكامل	املكانات	مطابق	لنظرية	االنتحار	األناني	لدوركايم،	إال	أنه	عادة	ما	يتم	التعامل	مع	
	مميًزا	لنظرية	دوركايم.	ويرجع	ذلك	إلى	حٍد	كبير	إلى	إصرار	العلماء	

ً
نظرية	تكامل	املكانات	بوصفها	بديال

في	سلسلة	 االنخراط	 إلى	 يدفعهم	 ما	 مباشرة،	 بصورة	 لالختبار	 قابل	 غير	 السابق	 االفتراض	 أن	 على	
الروابط	 في	 في	تضارب	األدوار	وتأثيراته	 )تتطلب	افتراضات	إضافية	عدة	 من	االستنتاجات	املنطقية	
االجتماعية(	من	أجل	استنتاج	الفرضية	القائلة	بأن	االنتحار	يتناسب	عكسًيا	مع	تكامل	املكانات	-وهو	
الجنس	والحالة	االجتماعية	 )مثل	 الخصائص	االجتماعية	 مقياس	لدرجة	ميل	مجموعة	معينة	من	
والحالة	الوظيفية(	إلى	الوجود	في	مجموعات	يمكن	التنبؤ	بها	)على	سبيل	املثال	الشخص	الذكر	لديه	

ميل	إلى	الزواج	والعمل(	في	مجتمع	معين.)52(

)51(		Johanna	Schalkwyk,	Charles	Lazer	And	Elaine	Cumming,	“Another	Look	At	Status	Integration	And	Suicide“,	Social	Forces,	
Vol.		57/	No.	4,	)1979(,	P.P	1063-1064.

)52(		Jason	Philip	Manning,	P.8.
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قدم	هذه	النظرية	افتراًضا	مهًما؛	نظًرا	لتكوين	وضعين/	مكانتين	اجتماعيين	
ُ
عند	هذه	النقطة،	ت

أو	أكثر	ذات	أدوار	متضاربة	)أي	تعارض	األدوار	بين	املكانات(،	فإنه	قد	ينشأ	النزاع	عن	طريق	حظر	
اإلشغال	)أي	إشغال	الدور	املرتبط	بإحدى	املكانات	أو	بعضها(،	مثل	حظر	زواج	كاهن	أو	راهبة.	ومع	
ذلك،	حتى	من	دون	هذا	الحظر،	قد	يعترف	شاغلو	املكانات	بتضارب	األدوار،	ويمتنعون	عن	اإلشغال،	
كما	هو	الحال	عندما	يرفض	املتزوج	أن	يصبح	بحاًرا.	وأخيًرا،	إذا	لم	ُيغير	شاغل	املكانات	غير	املتوافقة	
الذي	قد	 األمر	 أو	مطلق(،	 متزوج	 بحار	 املثال،	طرد	 )على	سبيل	 التغيير	 ُيفَرض	 أحدها	طوًعا،	فقد	
على	 ما	حصلوا	 إذا	 االنتحار	خاصة	 إلى	 يدفعهم	 قد	 ما	 األفراد،	 على	 الضغوطات	 من	 مزيًدا	 يفرض	

درجات	متدنية	في	مختلف	متغيرات	مقياس	تكامل	املكانات	الذي	وضعه	مؤسسا	النظرية.)53(

لم	تسلم	نظرية	تكامل	املكانات	من	النقد،	حيث	تم	توجيه	عدد	من	أوجه	النقد	على	النحو	اآلتي)54(:	

	يبدو	أن	صعوبات	االلتزام	ببعض	مبادئ	االختبار	التي	وضعها	جيبس	ومارتن	تحول		. 
دون	إجراء	اختبار	شامل	للنظرية.

َحّل	عند	محاولة	اختبار	النظرية	بالبيانات	. 	
ُ
ينشأ	عدد	من	املشكالت	العملية	التي	لم	ت

املتاحة:	بمثل	الحاجة	إلى	تقديم	تفسيرات	للنتائج	الشاذة،	وجود	احتماالت	عدة	للتأثيرات	التي	
يمكنها	تزييف	النتائج،	مشكالت	في	تحديد	فئات	مثل	العمر	واملهنة	والغموض،	ما	ُيعيق	تطبيق	

قواعد	استخدام	النظرية.
ثار	قضية	خطرة	حول	صالحية	مقياس	تكامل	املكانة	معياًرا	ملفهوم	دوركايم	للتكامل	. 	

ُ
ت
االجتماعي.
أ .	Social control theory نظرية الضبط االجتماعي

تشرح	نظرية	دونالد	بالك	للضبط	االجتماعي	التعامل	مع	املظالم	ببنيتها	االجتماعية	-	أو	هندستها	
-	على	النحو	املحدد	من	خالل	الخصائص	والعالقات	االجتماعية	للمشاركين	في	الصراع.	تعتمد	هذه	
البنية	 تحديد	 بغية	 االجتماعي	 الضبط	 ونظريات	 البحت	 االجتماع	 لعلم	 بالك	 نموذج	 على	 النظرية	
االجتماعية	لالنتحار	األخالقي،	مفترًضة	أن	االنتحار	األخالقي	يتناسب	عكسًيا	مع	التقارب	االجتماعي،	

فهو	أكبر	في	االتجاه	التصاعدي	منه	في	االتجاه	النزولي.)55(

له«،	 ويستجيب	 املنحرف	 السلوك	 »يحدد	 إجراء	 أي	 هو	 بالك،	 يعرفه	 كما	 االجتماعي،	 الضبط	
التجنب	 تشمل	 االجتماعي	 الضبط	 أي	طريقة	 إلى	 ويشير	 الصراع«،	 »إدارة	 مرادف	ملصطلح	 وكذلك	

)53(		Mark	C.	Stafford	And	Jack	P.	Gibbs,	“A	Major	Problem	With	The	Theory	Of	Status	Integration	And	Suicide“,	Social	Forces,	
Vol.	63/	No.	3,	)1985(,	P.	644.

)54(		Johanna	Schalkwyk,	Charles	Lazer	And	Elaine	Cumming,	P.	1063.

)55(			Jason	Manning,	Suicide	As	Social	Control,	Sociological	Forum,	Vol.	27/	No.	1,	)2012(,	P.207.
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الفعل(،	 إلى	 النقد	 من	 بدًءا	 )العدوان،	 الذات	 على	 واالعتماد	 الطالق(،	 مثل	 التفاعل،	 من	 )الحد	
أجل	 من	 )العمل	 والتفاوض	 القا�سي(،	 أو	 الوسيط	 مثل	 محايد	 ثالث	 طرف	 إلى	 )اللجوء	 والتسوية	
اتفاق	متبادل(،	والتسامح	)كما	هو	الحال	عندما	يختار	املرء	»دعه	يمر«(.	لذا،	فإن	مفهوم	الضبط	
تتخذ	 لالنحراف	 فاالستجابة	 ثم،	 ومن	 السلوكيات.	 من	 متنوعة	 مجموعة	 على	 يحتوي	 االجتماعي	
صوًرا	عدة،	بما	في	ذلك	الغضب	والتذمر	والضرب.	وفي	ظل	أوضاع	معينة	قد	يتطور	األمر	إلى	التدمير	
الذاتي،	ففي	بعض	الحاالت	يصبح	االنتحار	نوًعا	من	االنسحاب	النهائي،	ومن	ثم	يكون	االنتحار	نوًعا	

من	الضبط	االجتماعي.)56(

تشرح	النظرية	االجتماعية	للضبط	االجتماعي	كيف	يحدد	الناس	السلوك	املنحرف،	ويستجيبون	
له.	يعرف	أحد	أنواع	الضبط	االجتماعي	باسم	املساعدة	الذاتية	أو	االعتماد	على	الذات،	ذلك	ما	يعني	
أو	تدمير	املمتلكات،	وُيظن	-بصورة	عامة-	أن	 العنف	الشخ�سي	 بالعدوان	مثل	 التعبير	عن	املظالم	

املساعدة	الذاتية	قد	تشرد	إلى	حد	كبير	لتصل	إلى	التدمير	الذاتي.)57(

فكما	هو	الحال	مع	أنواع	أخٍر	من	االنحراف،	قد	يكون	االنتحار	طريقة	للتعبير	عن	املظالم.	ليس	
األمر	كذلك	فحسب،	بل	إن	بالك	ُيشير	إلى	أن	بعض	حاالت	االنتحار	هي	أمثلة	ملا	يسميه	»الضبط	
االجتماعي	للذات«،	فكما	ينخرط	األشخاص	والجماعات	في	ممارسة	الضبط	االجتماعي	على	اآلخرين،	
فإنهم	أيًضا	قد	ُيطبقون	الضبط	االجتماعي	على	أنفسهم،	فحتى	عندما	يتمكنون	من	الهرب	من	كشف	
انحرافهم	أو	يتمكنون	من	مقاومة	العقوبات،	قد	يعترف	الناس	طوًعا	أو	يعتذرون	أو	يدفعون	تعويًضا	

أو	ينخرطون	في	فعل	تكفير	آخر	عن	أخطائهم،	حتى	إنهم	قد	يعدمون	أنفسهم.)58(

ُيعّرف	الفرد	السلوك	املنحرف	ويستجيب	له	باالنتحار	بوصفه	مساعدة	ذاتية	أخالقية،	وليست	
كل	عمليات	الضبط	االجتماعي	عقابية	بصورة	علنية،	ولكن	قد	ُينظر	أحياًنا	إلى	حاالت	االنتحار	أو	أي	
عملية	ضبط	اجتماعي	آخر	يؤذي	الذات	على	أنه	وسيلة	يسعى	من	خاللها	الفرد	إلى	طلب	املساعدة.	
وفي	أنقى	صورها،	ُيعامل	الضبط	االجتماعي	»العالجي«	األفراد	معاملة	ضحايا	يحتاجون	إلى	املساعدة	
في	العودة	إلى	طبيعتهم؛	يعّرف	هؤالء	»الضحايا«	بأنهم	»أفراد«	يعانون	نزاًعا	ذاتًيا	داخل	العقل،	وغالًبا	

ما	يطلبون	املساعدة	من	األطراف	املهنية	وغير	الرسمية.)59(

)56(			Ibid,	P.P	207-208,224.

)57(		Donald	Black,	“Crime	As	Social	Control,	American	Sociological	Review“,	Vol.	48/	No.	1,	)1983(,	P.	34.

)58(			Jason	Manning,	P.P	208,211.

)59(	 	Amanda	Lauren	Cecilia	Fontaine,	The	Best	Years	Of	Their	 Lives:	The	Social	Causes	Of	College	Student	Suicide,	M	S	C,	
)University	Of	New	Hampshire,	2016,	P.	13.
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عند	هذا	الحد	يتعرض	بالك	للنقد،	فلماذا	ال	يتم	التعامل	مع	بعض	املظالم	أو	الصراعات	بينما	
يتم	التعامل	مع	بعضها	اآلخر؟	إال	أن	بالك	يرى	أن	كل	حالة	من	حاالت	السلوك	البشري	لها	هندسة	
أنواع	مختلفة	من	 أبعاًدا	رأسية	محددة	بتوزيع	 بها،	حيث	يتضمن	الفضاء	االجتماعي	 فريدة	خاصة	
املكانات	االجتماعية،	بما	في	ذلك	الثروة	واالحترام	والسلطة.	لكل	صورة	من	صور	الحياة	االجتماعية	
أساليب	للتصرف	ُيحددها	وضع	األطراف	جميعها،	فتشمل	اتجاه	رأسًيا	يحدد	َمْن	يتصرف	تجاه	َمْن،	
فعلى	سبيل	املثال	الدعوى	القضائية	ضد	رئيس	لها	اتجاه	تصاعدي،	وضد	من	أدنى	في	املنزلة	لها	اتجاه	

هبوطي،	وضد	املساوي	تصبح	أفقية.)60(

فيها،	 عليها	 العثور	 يمكن	 التي	 السياقات	 تختلف	 الضبط	االجتماعي،	كذلك	 تختلف	صور	 فكما	
والرأ�سي	 العالئقي	 الفضاء	 أبعاد	مميزة:	 ثالثة	 »الفضاء	االجتماعي	من	 يتكون	مفهوم	 فبحسب	بالك	
والثقافي؛	ُيشير	الفضاء	العالئقي	إلى	درجات	الحميمية	أو	املسافة	بين	األفراد؛	وُيشير	الفضاء	الرأ�سي	
االجتماعية	 والدالالت	 واالحترام	 الثروة	 حيث	 من	 األفراد	 مساواة	 أو	 الدونية	 أو	 النسبي	 التفوق	 إلى	
األخرى،	ويؤشر	الفضاء	الثقافي	على	مدى	تشابه	األفراد	أو	اختالفهم	في	ما	يتعلق	بالعادات	والتقاليد	
واللغة	وأنماط	اللباس	وغيرها	من	مؤشرات	الثقافة.	ومن	ثم	تضع	»الهندسة	االجتماعية«	األفراد	في	

أبعاد	املساحة	االجتماعية	هذه،	وتوفر	اإلحداثيات	التي	تربط	موقف	طرف	بآخر.)61(

وتأسيًسا	على	ذلك،	فإنه	لشرح	كيفية	معالجة	النزاعات	يجب	األخذ	في	الحسبان	-إضافة	الهندسة	
االجتماعية	التي	تشمل	الفضاء	العالئقي	والثقافي	والرأ�سي-	سلوك	الطرف	الثالث،	حيث	يمكن	للطرف	
الثالث	التدخل	بصفته	مؤيًدا،	وتقديم	درجات	مختلفة	من	الدعم	لطرف	واحد	ضد	اآلخر،	أو	قد	
يتدخل	كوسيط	تسوية،	سواء	كان	ذلك	ينطوي	على	الفصل	بين	املتنازعين	أو	ببساطة	يصنع	السالم	
بينهم.	وعليه،	يمكن	االفتراض	بأن	االنتحار	األخالقي	يتناسب	عكسًيا	مع	دعم	الطرف	الثالث،	فأولئك	
صراعات	 يواجهون	 الذين	 أولئك	 من	 أنفسهم	 لقتل	 عرضة	 أقل	 هم	 نزاع	 في	 الدعم	 يتلقون	 الذين	
مماثلة،	ولكن	يفتقرون	إلى	هذا	الدعم.	فالدعم	املتاح	يوفر	بدائل	من	االنتحار،	فعلى	سبيل	املثال	
إحدى	الطرق	التي	يمكن	للمرؤوسين	من	خاللها	متابعة	الشكاوى	ضد	الرؤساء	االجتماعيين	هي	إما	
تعبئة	أفراد	معينين	أو	تعبئة	»الرأي	العام	»	ملساعدة	قضيتهم،	وعندما	يصعب	أو	يستحيل	الحصول	

)62(.
ً
على	هذه	املساعدة،	يصبح	االنتحار	أكثر	احتماال

)60(			Jason	Manning,	P.P	211-213.

)61(		Amanda	Lauren	Cecilia	Fontaine,	P.	14.

)62(			Jason	Manning,	P.218.
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أ .	 The theory of multi-factor ecological العوامل  متعدد  األيكولوجي  االتجاه  نظرية 
direction

يحاول	هذا	االتجاه	تجاوز	ما	قد	اكتنف	االتجاهات	النظرية	السابقة	من	نظرة	غير	شاملة	للظاهرة	
االنتحارية،	فنجده	ُيشير	إلى	أن	عملية	النمو	السلوكي	للفرد	تحدث	بمرور	الوقت	في	جزء	من	عملية	
التي	هو	جزء	 البيئية	 التفاعالت	داخل	الفرد،	وبين	الفرد	والسياقات	 معقدة	تنطوي	على	نظام	من	

منها،	وذلك	مع	التركيز	على	الدور	النشط	للفرد	في	هذه	العملية.)63(

ينظر	هذا	االتجاه	إلى	السلوك	العنيف	واملوجه	نحو	الذات	املتمثل	في	االنتحار	سواء	أكان	تاًما	أم	
شروًعا	فيه	بوصفه	نتاًجا	لعمليات	التفاعل	التبادلية	بين	العوامل	الشخصية	واملوقفية	واالجتماعية	
	
ً

والسياسية	والثقافية،	حيث	بّين	كل	من	هيز	Heise	وبرونفنبرينر	Bronfenbrenner	أن	هناك	تفاعال
فإن	خصائص	 ثم	 ومن	 اآلخر،	 في	 منهما	 كل	 يؤثر	 بحيث	 والبيئة،	 الفرد	 بين	 نظامية	 بطريقة	 يحدث	
األفراد	تؤثر	وترتبط	ببيئة	العمل	وبيئة	األسرة	كذلك،	وعليه	فقد	أجمعا	على	أن	النظام	األيكولوجي	

يتكون	من	األجزاء	األربعة	اآلتية)64(:

النظام الشخ�سي. 	

وهي	 حياته،	 من	 املتقدمة	 املراحل	 في	 العنف	 سلوك	 بمشاهدة	 الفرد	 يبدأ	 النظام	 هذا	 بحسب	
مرحلة	الطفولة،	سلوك	ناتج	عن	عنف	الوالدين،	وربما	التعرض	لعنف	جسدي	ونف�سي،	األمر	الذي	

قد	يدفعه	في	مرحلة	الحقة	إلى	االنتحار.

النظام الجزئي. 	

ومنها	 عموًما،	 العنف	 باتجاه	سلوك	 تدفعه	 قد	 التي	 للفرد	 املتاحة	 العوامل	 مجموعة	 في	 ويتمثل	
تعاطي	الكحوليات،	والصراعات	والخالفات	التي	قد	تشوب	الحياة	الزوجية.

النظام الوسيط. 	

البطالة	 بمثل	 الفرد،	 كنفها	 في	 يعيش	 التي	 االجتماعية	 البنية	 في	 الكامنة	 العوامل	 بتلك	 ويتصل	
	عن	االقتران	بالجانحين.

ً
والحالة	االجتماعية	واالقتصادية	املتدنية	فضال

النظام الكلي. 	

ويتضمن	منظومة	القيم	واملعتقدات	االجتماعية،	من	مثل	تلك	التي	تؤمن	بحق	الذكور	في	السيطرة	

)63(		Andrea	Vest	Ettekal	And	Joseph	L.	Mahoney,	Ecological	Systems	Theory,	In:	Kylie	Peppler	)Ed.(,	The	SAGE	Encyclopedia	Of	
Out-Of-School	Learning,	)Thousand	Oaks,	SAGE	Publications,	2017(,	P.2.

	،2004-1995 للفترة	 األردني	 املجتمع	 في	 االنتحار	 لضحايا	 والنفسية	 واالقتصادية	 االجتماعية	 الخصائص	 الصرايرة،	 الفتاح	 عبد	 والء	 	 	)64(
ماجستير،	)األردن:	جماعة	مؤتة	،	2006(،	ص	25-24.
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	عن	قبول	استخدام	العنف	في	حل	الصراعات	
ً

والعدوان،	وواجب	اإلناث	في	الخضوع	وااللتزام،	فضال
الشخصية.

ا	ألربعة	عوامل	محددة)65(:	عوامل	شخصية	
ً
	وبحسب	ذلك،	ُيفترض	أن	يكون	السلوك	نتاًجا	مشترك

وعوامل	سياقية،	وعوامل	متصلة	بالعملية،	وعوامل	زمنية.

إلى	 إضافة	 والكفاءة،	 والجنس	 العمر	 مثل	 الفردية،	 الخصائص	 إلى	 الشخصية	 العوامل	 شير	
ُ
وت

فتتضمن	 السياقية	 العوامل	 أما	 املتباينة.	 مكاناتهم	 إطار	 في	 املختلفون	 األفراد	 يشغلها	 التي	 األدوار	
النظم	األربعة	لنظرية	األنظمة	البيئية	التي	قدمها	برونفنبرينر	وهيز	التي	ُوِصفت	سابًقا.	وتتكون	اآللية	
األساسية	للتفاعل	في	العوامل	املتصلة	بالعملية،	تلك	التي	تمثل	التفاعالت	بين	العوامل	الشخصية	
وبيئته	 ومتطور	 كائن	بشري	نشط	 بين	 املتبادلة	 املعقدة	 التبادالت	 هي	 العملية	 فعوامل	 والسياقية؛	
ز	السلوك	إلى	حد	كبير	من	خالل	العمليات	القريبة	 الخارجية	املباشرة،	وتسمى	العمليات	القريبة.	ُيحفَّ
زمنية	 التي	تحدث	على	أساس	منتظم،	وعلى	مدى	مدد	 الذكر(	 الشخ�سي	سابق	 بالنظام	 )املرتبطة	

طويلة.)66(

ومع	ذلك،	لوصف	الطبيعة	الديناميكية	لتطور	السلوك	الفردي	وصًفا	كافًيا	يجب	فهم	العمليات	
القريبة	باإلشارة	إلى	الخاصية	املحددة	الرابعة،	وهي	الوقت،	فالعمليات	القريبة	تحدث	في	زمان	ومكان	
ر	الوقت	على	مستويات	مختلفة	من	النظام	البيئي،	فيشير	 محددين،	وضمن	سياق	تاريخي	محدد.	ُيفسَّ
Microtime	إلى	حلقات	معينة	من	العمليات	القريبة	)على	سبيل	املثال،	التعرض	دقيقة	بدقيقة(،	في	
األسابيع.	 أو	 األيام	 بمثل	 أطول	 زمنية	 القريبة،	مثل	مدد	 العمليات	 تواتر	 إلى	 	mesotime	ُيشير حين	
ر	الوقت	على	املستوى	الكلي	macrotime	كنظام	زمني	ُيشير	إلى	التغيرات	التاريخية	في	املجتمع	 ُيصوَّ

عبر	األجيال. )67(

وهنا	يظهر	ما	يسمى	بمنظور	دورة	الحياة،	ذلك	الذي	ُيشير	إلى	ارتباط	العوامل	الوراثية	والبيئية	
-تلك	التي	تعمل	في	مراحل	مختلفة	من	دورة	حياة	الفرد-	بخطر	االنتحار،	ومن	ثم	يكشف	عن	املسارات	
املحتملة	التي	قد	تؤثر	من	خاللها	العوامل	الوراثية	والبيئية	املختلفة-	التي	تحدث	عبر	أزمنة	تاريخية	
طويلة	من	حياة	الفرد	منذ	قبل	الوالدة	وحتى	ما	قبل	محاولة	االنتحار	أو	االنتحار	مباشرة-	في	قرار	
الفرد	بمحاولة	االنتحار،	ونتائج	مثل	هذا	القرار.	ومن	ثم،	يتطلب	الفهم	الكامل	لتلك	العوامل	التي	
في	شخصيات	 الرئيس	 التطور	 به،	فهم	زمن	 عجل	

ُ
ت أو	 االنتحار	 الحياة،	وتحمي	من	 تعمل	على	مدار	

)65(		Andrea	Vest	Ettekal	And	Joseph	L.	Mahoney,	P.5.

)66(	Andrea	Vest	Ettekal	And	Joseph	L.	Mahoney,	P.5.

)67(		Ibid,	P.P	5-6.
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األفراد	الذين	يفكرون	أو	يحاولون	االنتحار	أو	املنتحرين	بالفعل.)68(

	بتأثير	من	املنظر	الدوركايمي،	فقد	 يلفت	نموذج	دورة	الحياة	انتباهنا	إلى	»االرتباطات	الحياتية«	
يرتبط	خطر	االنتحار	بتأثير	ترتيب	الوالدة	وببيئية	الحياة	املبكرة	للفرد)69(،	حيث	يحرم	فقدان	الوالد	
)أحد	الوالدين(	الطفل	من	ارتباط	اجتماعي	صحي،	ويرى	أن	إعادة	زواج	الوالد	األرمل		قد	تحل	محل	
تزيد	من	 أو	 الوالد،	 فقدان	 يسببها	 التي	 املخاطر	 التخفيف	من	 في	 تساعد	 وقد	 املفقود،	 الوالد	 هذا	
زيادة	الخطر	عبر	زيادة	الصراع	بين	الطفل	والوالد	الجديد.)70(	يبدو	أن	مخاطر	االنتحار	لها	عدد	من	

	منذ	بداية	الحياة.	
ً
األصول	،	قد	يكون	بعضها	فعاال

خالصة	القول،	تسعى	نظرية	االتجاه	األيكولوجي	إلى	القول	بأن	السلوك	االنتحاري	ينجم	بصورة	
البناء	 يحويها	 التي	 والثقافية	 واالقتصادية	 والسياسية	 االجتماعية	 التفاعل	 عمليات	 من	 أساس	
االجتماعي	للمجتمع	في	سياق	تاريخي	محدد،	ليس	هذا	فحسب،	فقد	أولت	هذه	النظرية	اهتماًما	كبيًرا	
املبكرة	 املراحل	 في	 الفرد	 يتلقاها	 التي	 االجتماعية	 التنشئة	 وبعمليات	 الفردية	 الشخصية	 بالعوامل	
ه	في	مرحلة	معينة	-تحت	ضغط	 وجَّ

ُ
من	حياته،	وما	قد	تغرسه	فيه	من	اتجاهات	وسلوكيات	عنيفة	ت

سياقات	محددة-	من	اآلخر	إلى	الذات.

التشبيك/	 علماء	 من	 خاصة	 نقدية	 لدفعات	 األخرى	 هي	 النظرية	 هذه	 خضعت	 فقد	 ذلك	 ومع	
م	البيئية	املختلفة	تعمل	بشكل	متناغم	ومتداخل،	

ُ
الشبكة،	حيث	يرون	أنها	حين	افترضت	أن	الُنظ

إال	أنها	فشلت	في	حسم	التداخل	املفرط	بين	هذه	النظم	البيئية،	ولم	تكن	واضحة	وضوًحا	كافًيا	في	
عملية	الفصل	بين	تلك	النظم.

ا: الحاجة إلى براديغما جديدة
ً
ثالث

تفسيرات	 من	 تبعه	 وما	 االنتحار،	 ظاهرة	 نتج	حول	
ُ
أ الذي	 الهائل	 النظري	 التراث	 من	 الرغم	 على	

وتأويالت	لها،	إال	أن	أًيا	منها	لم	يقدم	سوى	تفسيرات	جزئية	لظاهرة	ذات	أبعاد	بنائية	وتاريخية	في	كل	
من	املستويين	الفردي	واالجتماعي،	ذلك	ما	يجعل	التأليف	بين	بعض	هذه	النظريات	والبناء	عليه	أمًرا	

)68(	 	D.	Gunnell	And	G.	 Lewis,	 Studying	Suicide	 From	The	 Life	Course	Perspective:	 Implications	 For	 Prevention,	The	British	
Journal	Of	Psychiatry.	Vol.	187,	)2005(,	P.208.

)69(	 	H.	M.	Gravseth,	L	Mehlum,	T	Bjerkedal	And	P	Kristensen,	 “Suicide	 In	Young	Norwegians	 In	A	Life	Course	Perspective:	
Population-Based	Cohort	Study“,	Journal	Of	Epidemiology	And	Community	Health,	Vol.	64/	No.	5,	)2010(,	P.409.

)70(	 	 Michael	 Steven	 Hollingshaus,	 Seeds	 Of	 Sorrow:	 A	 Life-Course	 Approach	 To	 Early-Life	 Parental	 Death	 And	 Later-Life	
Suicide	And	Behavioral	Health	Risk,	PHD,	)The	University	Of	Utah,	2015(,	P.17.
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إلى	 القادمة-	 ما	يدعونا-خالل	السطور	 ،	ربما	هذا	
ً

	وتكامال
ً
أكثر	شموال ال	مناص	منه	من	أجل	نظرة	

محاولة	االضطالع	بهذه	املهمة.

تتقدم	النتائج	التجريبية	باستمرار	بينما	يتخلف	الفهم	النظري	العابر	للتخصصات	إلى	حد	كبير،	
تلبث	 فلم	 أهميتها،	 من	 الرغم	 على	 دوركايم	 نظرية	 عتبة	 النظرية	 الفهوم	 تلك	 من	 كثير	 تتجاوز	 فلم	
أن	أعادت	إنتاج	نظريته	في	أثواب	جديدة.	لم	يأت	هذا	القصور	النظري	من	فراغ،	بل	جاء	محصلة	
ملجموعة	من	املشكالت	النظرية	واملنهجية	التي	وقفت	عقبة	كأداء	أمام	التقدم	النظري	لفهم	الظاهرة	

االنتحارية	وتفسيرها	على	مدى	عقود.

تأتي	في	مقدمة	هذه	املشكالت	قضية	عدم	وجود	مصطلحات	وتعريفات	متفق	عليها	أو	حتى	تصنيف	
في	هذا	 العلماء	 ويواجه	 االنتحارية.)71(	 والسلوكيات	 األفكار	 كاملة	من	 عليه	لوصف	مجموعة	 متفق	
ومتشابكة؛	 هرمية	 متعددة	 م	

ُ
ظ
ُ
ن داخل	 املتجانسة	 غير	 بالقضايا	 تتعلق	 منهجية	 مشكالت	 السياق	

	رئيًسا	بتحديد	الهدف	من	البحث:	هل	هو	االنتحار	أم	السلوك	االنتحاري	
ً
تتصل	هذه	القضايا	اتصاال

أم	األفكار	االنتحارية	أم	صور	حادة	من	األزمات	الشخصية	تحرض	على	االنتحار؟،	تلك	هي	أهداف	
املناهج	 في	 مغالطات	 إلى	 بينها	 التداخل	 يؤدي	 أن	 يمكن	 ثم	 ومن	 مختلفة،	 تتفحص	ظواهر	 مختلفة	

اإلمبيريقية،	ومن	ثم	في	التفكير	النظري.)72(

وبحسب	ذلك،	ليس	بمقدورنا	-وربما	لن	يكون	في	املدى	املنظور-	أن	نقطع	بالعوامل	واألسباب	التي	
تقود	األفراد	إلى	االنتحار،	حيث	إن	كل	الدراسات	التي	حاولت	تفحص	السلوك	االنتحاري	قد	اعتمدت	
	عن	

ً
إما	على	مصادر	ثانوية	)من	مثل	األهل	واألقارب	واألصدقاء	والجيران	واملدرسة	والجامعة،	فضال

على	 اعتمدت	 إنها	 أو	 االنتحار،	 نفذوا	فعل	 الذين	 األفراد	 بيانات	 على	 للحصول	 َرطية(	
ُ
الش البيانات	

التي	ال	 إلى	عدد	من	التفسيرات	 أشخاص	حاولوا	االنتحار،	إال	أن	هذه	املحاولة	يمكننا	أن	نخضعها	
تمت	ملحاولة	االنتحار	الصادقة	بصلة	)حيث	قد	تكون	هذه	املحاولة	من	أجل	لفت	األنظار	أو	طلب	
واألسباب	 بالعوامل	 الجزم	 عملية	 من	 يجعل	 الذي	 األمر	 والعطف(،	 الحب	 استجداء	 أو	 املساعدة	

املؤدية	لالنتحار	عملية	عبثية	وغير	دقيقة.

ثم	تأتي	مشكلة	في	غاية	األهمية	تتصل	بالخندقة	الفكرية	لعلماء	كل	تخصص،	األمر	الذي	أعاق	
-ملدة	طويلة-	الرؤية	التكاملية	للظاهرة،	حيث	ظل	كل	فريق	من	هؤالء	العلماء	ُيدافع	باستماتة	عن	
	كل	الظواهر	التي	يدعي	دراستها،	وهو	ما	شكل	

َ
تخصصه	بوصفه	التخصص	الجامع،	واملالك	ناصية

)71(		Benjamin	Goodfellow,	Kairi	Kõlves	,	And	Diego	De	Leo,	Contemporary	Classifications	Of	Suicidal	Behaviors	A	Systematic	
Literature	Review,	The	Journal	Of	Crisis	Intervention	And	Suicide	Prevention,	)2019(,	P.1.

)72(		Vladeta	Ajdacic-Gross,	Et	Al.,	P.	142.

https://www.researchgate.net/journal/0227-5910_Crisis_The_Journal_of_Crisis_Intervention_and_Suicide_Prevention
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عائًقا	أمام	الدراسات	البينية	العابرة	للتخصصات	املتصلة	بدراسة	الظاهرة	االنتحارية.

هذه	 لدراسة	 تصديا	 تخصصين	 أكبر	 بين	 كبرى	 إشكالية	 هناك	 ظلت	 األخيرة،	 باملشكلة	 	
ً
واتصاال

مباشرة	 تتصل	 التي	 تلك	 اآلن،	 إلى	 األفق	 في	 تلوح	 تزال	 ما	 واالجتماع(	 النفس	 علمي	 )أقصد	 الظاهرة	
بأسبقية	الفرد	على	املجتمع	)مثل	ما	يدعي	علم	النفس(	أو	أسبقية	املجتمع	على	الفرد	)مثل	ما	يدعي	
أمكنهم	 بحيث	 الوجهتين،	 بين	 التوفيق	 إلى	محاولة	 املنظرين	 بعض	 دعا	 الذي	 األمر	 االجتماع(،	 علم	

	عن	البيولوجية،	بوصفها	تتبادل	التأثير	والتأثر.
ً

النظر	إلى	البنيتين	الفردية	واالجتماعية،	فضال

وبحسب	ذلك،	تصبح	أمامنا	مجموعة	من	اإلشكاالت	النظرية	واملنهجية	التي	يجب	إعادة	النظر	
فيها،	بغية	تقدم	دراسات	االنتحار،	وتحررها	من	أنساقها	التقليدية)73(:

الرؤية	. 	 توسيع	 يجب	 حيث	 االجتماع:	 لعلم	 والصغرى	 الكبرى	 الرؤى	 في	 النظر	 إعادة	 يجب	
النظرية	لإلسهامات	االجتماعية،	بحيث	تفحص	االنتحار	على	أنه	�سيء	يحدث	ليس	فقط	داخل	
الجماعات	أو	املجتمعات،	ولكن	أيًضا	لألفراد	الذين	يسكنون	تلك	الجماعات	وهذه	املجتمعات،	
ومن	ثم	ربما	يجب	على	علماء	االجتماع	دمج	الرؤى	الفردية	للظاهرة	مع	نظرتهم	الكلية	لها،	حتى	

يتمكنوا	من	رؤية	الجوانب	الجوانية	التي	ربما	تقف	كاستعدادات	للقيام	بفعل	االنتحار.
املشكلة	املستعصية	للبيانات	حول	االنتحار:	ففي	ظل	غياب	البيانات	الدقيقة	حول	مشكلة	. 	

البلدان،	تصبح	 من	 كثير	 في	 واجتماعية	وسياسية-	 ثقافية	 تأثير	ضغوطات	 تحت	 -ربما	 االنتحار	
الدراسات	الرصينة	واملوثوقة	لهذه	الظاهرة	نادرة،	األمر	الذي	أعاق	التطور	النظري.	وعلى	الرغم	
من	امتالك	علماء	االجتماع	اليوم	أدوات	تحليلية	مهمة	في	هذا	املضمار،	فإنه	من	الصعب	الحصول	

على	بيانات	عالية	الجودة	ومتعددة	املستويات	بشأن	حاالت	االنتحار.
النظريات	. 	 في	 النظر	 إعادة	 إلى	 هنا	 ندعو	 وآلياته:	 والثقافي	 االجتماعي	 التأثير	 طبيعة	 توضيح	

املهيمن،	ومحاولة	تدقيق	 الدوركايمي	 املنظور	 افتراضاتها	من	 التي	استمدت	 االجتماعية	لالنتحار	
االتجاهات	األحدث	في	الفكر	االجتماعي.	على	سبيل	املثال	الجمع	بين	منظوري	دورة	الحياة	ونظريات	
التقليد؛	فاألول	يوفر	فهًما	لتوقيت	االنتحار،	بينما	يستهدف	األخير	تلك	القوى	أو	األحداث	الكامنة	

التي	تشكل	استعداًدا	لالنتحار.
األبحاث	. 	 إن	 القول	 يمكن	 حيث	 السوسيولوجية:	 لألدوات	 الكامل	 النطاق	 من	 االستفادة	

السابقة	والحالية	حول	االنتحار	كانت	تهيمن	عليها	هيمنة	كبيرة	مناهج	ذات	توجه	كمي،	ومن	ثم	
غابت	املنهجيات	البديلة	-	طرق	األساليب	النوعية	أو	املختلطة	-	على	الرغم	من	أن	إرث	دوركايم،	

وطبيعة	البيانات	املتاحة،	وأولويات	التمويل،	قد	تفسر	جزئًيا	هذا	التوجه.

)73(		Matt	Wray,	Cynthia	Colen	And	Bernice	Pescosolido,	Pp	518-522.



الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

364

وبالنظر	إلى	اإلشكاالت	الفائتة،	تصبح	النظرة	التكاملية	العابرة	للتخصصات	أكثر	مناسًبة	لحل	
كثير	من	هذه	اإلشكاالت،	حيث	يمكننا	من	خالل	تلك	الوجهة	أن	نتجاوز	فكرة	التعارض	بين	الفرد/	
في	 بوصفها	 الفردية	 الشخصية	 بنى	 إلى	 النظر	 إمكان	 ثم	 ومن	 املاكرو،	 امليكرو/	 والتحليالت	 املجتمع	
بالتأثير	والتأثر	املتبادل	بين	تلك	 التي	تحيا	فيها،	وإمكان	القول	 البنى	االجتماعية	 تفاعل	مستمر	مع	
من	 لعدد	 النظرية	 والُعدة	 املنهجية	 األدوات	 من	 القصوى	 االستفادة	 يمكننا	 وكذلك	 جميًعا.	 البنى	

التخصصات	التي	تتناول	ظاهرة	االنتحار.	

وتأسيًسا	على	ذلك،	يمكننا	صياغة	بعض	االفتراضات	املستخلصة	من	عدد	من	النماذج	النظرية	
رح	بعضها	في	متن	هذه	الدراسة،	ويمكنها	أن	

ُ
املستمدة	من	ميداني	علم	النفس	واالجتماع،	تلك	التي	ش

تقدم	تفسيًرا	أكثر	معقولية	للسلوك	االنتحاري،	وذلك	على	النحو	اآلتي:

يرتبط	االنتحار	بالدور	النشط	للفرد	في	عملية	النمو	السلوكي	للفرد	التي	تحدث	بمرور	الوقت	. 	
في	جزء	من	عملية	معقدة	تنطوي	على	نظام	من	التفاعالت	داخل	الفرد،	وبين	الفرد	والسياقات	

البيئية	التي	هو	جزء	منها.
تتصارع	الجوانب	الضعيف	من	شخصية	الفرد	)التي	قد	تنجم	عن	سوء	املعاملة	الوالدية	أو	. 	

انفصال	أو	غياب	أحد	الوالدين	أو	كالهما،	أو	الضعف	البيولوجي	...إلخ(،	مع	الجوانب	اإليجابية	
وقوة	 التأثير	 على	 والقدرة	 العقلية	 املرونة	 )بمثل	 بفاعليه	 الضغوط	 تواجه	 والتي	 من	شخصيته	

الشخصية....	إلخ(،	وذلك	من	أجل	حسم	موقف	الفرد	من	االنتحار.
يرتبط	االنتقال	من	التفكير	في	االنتحار	إلى	تنفيذ	االنتحار	بعدد	من	العوامل	الوسيطة	التي	. 	

بعده	عنه	بمثل	الرغبة	في	االنتحار،	والقدرة	املكتسبة	على	
ُ
يمكنها	أن	تقود	الفرد	إلى	االنتحار	أو	ت

االنتحار،	والوصول	إلى	الوسائل	املميتة.
استمرار	تعرض	الفرد	لأللم	واملعاناة	-خاصة	من	خالل	محاوالت	انتحار	فاشلة-	ُيعزز	قدرته	. 	

املكتسبة	على	االنتحار.
البدائل	. 	 وبإدراكه	 ُيعايشها،	 التي	 واألزمات	 املعاناة	 بتأطيره	 االنتحار	 إلى	 الفرد	 ميل	 يرتبط	

والخيارات	املمكنة.
يرتبط	االنتحار	باستقرار	العالقات	االجتماعية	ومتانتها	بين	أفراد	املجتمع	من	ناحية،	وبين	. 	

الفرد	وأقرانه	وأحبته	في	هذا	املجتمع	من	ناحية	أخرى.	ويرتبط	استقرار	العالقات	االجتماعية	في	
النموذجية	املقبولة	اجتماعًيا	 املجتمع	ومتانتها	بمدى	توافق	األفراد	فيه	مع	املطالب	والتوقعات	

التي	يفرضها	املجتمع.
املكانات	. 7 شاغلو	 يعترف	 فقد	 متكاملة.	 غير	 بمكانات	 املرتبط	 الدور	 بصراع	 االنتحار	 يرتبط	

بتضارب	األدوار،	ويمتنعون	عن	اإلشغال،	كما	هو	الحال	عندما	يرفض	املتزوج	أن	يصبح	بحاًرا،	
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وإذا	لم	ُيغير	شاغل	املكانات	غير	املتوافقة	أحدها	طوًعا،	فقد	ُيفَرض	التغيير	)طرد	البحار	املتزوج(،	
األمر	الذي	قد	يفرض	مزيًدا	من	الضغوطات	على	األفراد،	ما	قد	يدفعهم	إلى	االنتحار. 
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