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ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺧﺒﺎر و
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﺧﺒﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﻇﻬﺎرات ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﺑﻄﺤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﻬﺮ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪای ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ «:ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺮات ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون اﺛﺒﺎت ﯾﮏ ﺟﺮم ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺤﺸﺎ را رواج ﺑﺪﻫﺪ؟ ]…[ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎم اﻣﺎم ،اﺳﻼم و آﻣﻮزهﻫﺎی
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد؟ ]…[ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دم از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره دم از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ زدﯾﺪ؟( »ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ  ۰۲/ﺧﺮداد
)۷۹۳۱
او ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﺠﺎوز را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ «:ﻫﺮ ﭼﯿﺰی وارد ﺑﺸﻮد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ را رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ورود
“ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ ”ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ؟( »ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ۳۲/ﺧﺮداد )۷۹۳۱
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮش ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻫﺎدی ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻮدکآزاری در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﮐﻮدکآزاری ﺷﺎﯾﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ،آنﻗﺪری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﯿﻮع دارد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﻧﺪارد» (.اﯾﺴﻨﺎ  ۲۲ /اردﯾﺒﻬﺸﺖ )۷۹۳۱
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻮدکآزاری در اﯾﺮان دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﯿﻼ ارﺷﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
آﻣﺎر ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ در ﺧﻔﺎ و ﭘﺴﺘﻮ و ﺣﯿﺎطﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از
اﻋﻼم ﮐﻮدکآزاری اﺑﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران و زﻧﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع دادن ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮔﺰارش دادن را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد» (.ﺗﻨﺪرﺳﺖﻧﯿﻮز۸/
اﺳﻔﻨﺪ )۶۹۳۱
اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﻨﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ،۳۹۳۱ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻣﻮر زﻧﺎن ،در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در دوره ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﺑﺎ اﺗﻤﺎم
دوره دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ]…[ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ۲۳
ﺟﻠﺪ ﮔﺰارش در ﻣﺮﮐﺰ وزارت ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ» (.ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  ۷/آذر )۳۹۳۱
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺮف ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺸﺎور اﻣﻮر زﻧﺎن وزارت ﮐﺸﻮر در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان )اﯾﻠﻨﺎ( ﻓﺎش ﮐﺮد« اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل  ۵۸در دوﻟﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر زﻫﺮه ﻃﺒﯿﺐزاده
ﻧﻮری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه[ وﻗﺖ ]ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وزارت
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪ».
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ« ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﻫﺪف آن اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻻن ﺑﻮده» ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد «:ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ در دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن

ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺻﻼ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺒﻮد» (.اﯾﻠﻨﺎ  ۹/آذر )۳۹۳۱
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در اﻇﻬﺎرات اﺷﺮف ﺑﺮوﺟﺮدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ «:ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد».
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ »ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﻨﺎد دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺪود  ۵۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای« ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ  ۸۲اﺳﺘﺎن اﯾﺮان »اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در دوره ﺧﺎﺗﻤﯽ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﮐﺸﻮر در دوره وزارت ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﻻری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻋﻠﻮم و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۰۸۳۱ﺗﺎ
 ۳۸۳۱اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﻧﻈﺮات  ۲۱ﻫﺰار و  ۶۹۵زن و دو ﻫﺰار و  ۶۶ﻣﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺧﺬ و ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ۰۰۱ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮐﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻃﯽ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﺗﺎ  ۰۸۳۱اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮده.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( در ﺳﺎل  ۳۸۳۱درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ  ۶۶درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را -ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم آن -داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺪود  ۰۳درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﺪی و ﺣﺎد دﯾﺪهاﻧﺪ .در  ۰۱درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ و ﺟﺪی دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ۴۶درﺻﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدهاﻧﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ  ۸۱/ﻣﻬﺮ )۳۸۳۱
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد در
ﺗﻀﺎد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۳۸۳۱ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ« ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ »را ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:رد ﭘﺎی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ
ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺧﺸﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و روﻧﺪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن را ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮق داده و ﭼﺮﺧﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﺛﺮوت و ﻗﺪرت و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻗﺪرﺗﯽ زن ) (powerlessnessو
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﺑﻮده» (.اﯾﺴﻨﺎ  ۲۲/ﻣﻬﺮ )۳۸۳۱
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن از اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﯿﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ :آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻋﻠﻞ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآن ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ دراﺑﺘﺪا
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی ازﺧﻮدﮐﺸﯽ،ﻌﻠﻞ آن وراه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ
،ﻨﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ دراﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ
دوﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .

ﺑﺨﺶ اول  :ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
 -۱ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻪ ازﻋﻮارض ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺎﺧﺘﻼل ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  .دورﮐﯿﻢ درﮐﺘﺎب ” ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ” ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ” ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای دارد ”… ) .دورﮐﯿﻢ ) (۴۸۲ :۹۵۳۱ ،ﺳﺘﻮده : ۸۷۳۱،
(۶۳۲
در ﺳﺎل  ۷۳۷۱دﻓﻮﻧﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ Suicideدرﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۲۶۷۱آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .
)اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ (۳۷: ۱۷۳۱،
ﺑﺎﺗﺎﻣﻮردراﺛﺮ ﺧﻮد“ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ”،ﺂورده اﺳﺖ ﮐﻪ دورﮐﯿﻢ درﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ و درﺟﻪ ی ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
اﻓﺮاد درﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ وﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف دورﮐﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ
در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ رﺑﻂ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 ).ﺑﺎﺗﺎﻣﻮر( ۵۲,۱۵ : ۵۳۵۲ ،
دورﮐﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮق ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن  ،ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻣﻮری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ وی اﻗﺘﺪار آﻣﺮاﻧﻪ ای را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) .ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ( ۰۲۱ : ۳۷۳۱،
درزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد درﺷﻬﺮﻫﺎ وﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ واﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺎﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ،ﻬﻢﭼﺸﻤﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺪاﺷﺪن آرزوﻫﺎی دور و دراز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی  ،ﺧﻮاﺳﺘﻦﻫﺎ
و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦﻫﺎ ،ﻓﺮارازﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎ آﺷﻨﺎ  ،ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ درﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ درﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﺷﻮاری ﻫﺎ وﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﻧﻮﻣﯿﺪﯾﻬﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ درﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺿﻌﻒ ﯾﺎ رﻧﺠﻮری ﺷﺨﺼﯿﺖ آن ﭼﻨﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را در ﻧﺎﺑﻮدی وﭘﻮﭼﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
)ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪTH30015ff, http://www.irandoc.ac.ir/Database/The-int.htm ):

 -۱-۲رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ازﺧﻮدﮐﺸﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﺿﻄﺮاب ﻣﺰﻣﻦ  ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و … از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮگ اﺳﺖ  ).ﺗﺎﯾﻠﺮ ( ۵۴,۶۴: ۶۷۳۱،
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﯽ  ،ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح .
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۷۲ : ۴۸۳۱،

دراروﭘﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدو ازدﻻﯾﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ  ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازآن
ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ  ،ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻤﺪارا ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻧﺎن و اﺛﺮات ﻃﻼق ﺑﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد  ).ﻣﺤﻤﺪی ( ۴۱۲ :۳۸۳۱ ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ  ،ﺑﯿﻮه ﮔﯽ  ،ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدن  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ  ،ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺎﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﺟﺴﻤﯽ  ) .اﺳﺘﻨﮕﻞ ( ۳۲: ۷۴۳۱،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻮﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺷﯿﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد :
ﺟﻨﺲ :در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زن ﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺳﻦ :ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ژﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺴﺮده دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) .ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﺖ (.
ﻣﺬﻫﺐ:ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ  ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ازاﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ  :ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد دوﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻘﻪ وﺑﯿﻮه ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ده ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻐﻞ
ﻧﮋاد  :در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ  :اﺛﺮﺑﺎدﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﻣﺜﻞ ” ﻓﻮن ”دردرهﻫﺎی ﮐﻮه آﻟﭗ وﺣﺘﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان  ،ﺑﻪ وﯾﮋه درﮔﺮﮔﺎن  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﯿﺞ و ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺮات ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﻗﺎرهای ،ﯾﺎ در ﺑﻬﺎر ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ  :زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ) .اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ) (۵۸-۷۸: ۱۷۳۱،اﺷﺮاﻗﯽ
،ﻤﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان(

 ۱-۲-۱ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﻓﺘﺎری ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدﮐﺸﯽwww.zibaweb.com
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ؛ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  Depressionو اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ) Melancholyﻏﻤﺰدﮔﯽ (
ﮔﯿﺴﺨﺘﮕﯽ در رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﺮد
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻟﮑﻠﺴﯿﻢ و اﻋﺘﯿﺎد
ﻓﻘﺮ وﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺑﺎره ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻏﯿﺮﻋﺎدی  ،ﻧﺎآراﻣﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ
از دﺳﺖ دادن ،ﻬﻤﺴﺮ ،ﻮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻔﺮزﻧﺪان ،ﻨﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روان ﭘﺰﺷﮑﯽ
آزار و رﻧﺠﯿﺪﮔﯽ از ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮای ﻓﺮد )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ) (۸۲ : ۴۸۳۱،ﺗﺎﯾﻠﺮ ) ( ۵۴,۶۴: ۶۷۳۱،اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ( ۰۶۲: ۱۷۳۱،

 -۱-۲-۲اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼًاﺷﺎره ﺷﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ؛ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ارزﺷﯽ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره
ﻣﺮگ،ﺨﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ؛ ﻓﺎرﺑﺮ و وﻟﯿﻤﺘﻦ ) (۰۷۹۱ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺸﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﮑﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻠﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ).ﮐﻠﻤﻦ(۷۷۶:۶۷۳۱،
و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  Depressionو اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  Melancholyاﺳﺖ .
ﻋﻼﯾﻢ  Depressionﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اﺧﺘﻼل در اﺷﺘﻬﺎ  ،اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب  ،ﻓﻘﺪان اﻧﺮژی ،ﺎﺣﺴﺎس ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﻬﯿﺠﺎن رواﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ  ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎد وﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺨﺴﺘﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮی .
واز ﻋﻼﯾﻢ  Melancholyﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺴﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﻤﻨﺰوی و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ،ﺨﻮدداری از ﺣﺮف زدن و ﺧﻮردن ،ﺎﺣﺴﺎس ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮔﻨﺎه و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯽ اراده  ،اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ درد اوﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اﺳﺖ وﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ).داﻧﺶ ) ( ۳۸۱,۴۸۱: ۹۷۳۱،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ  ) ( ۸۳ :۱۸۳۱،رﯾﺌﺲ داﻧﺎ :۰۸۳۱،
(۹۷۱-۵۸۱

 -۱-۳ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ،ﺘﻘﻠﯿﺪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .روش ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۰۶۹۱ﮐﻪ از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺎﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم اﺳﺖ  ).رﯾﺌﺲ
داﻧﺎ ) (۶۷۱: ۰۸۳۱،اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ( ۳۰۱ :۱۷۳۱،
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺧﻮدﮐﺸﯽ دراﯾﺮان ﺧﻮدﺳﻮزی و ﭘﺲ از آن دارآوﯾﺨﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از  ۰۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان روش ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد  :ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮدن ،ﻤﺴﻤﻮم ﮐﺮدن  ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن اﺳﻠﺤﻪ
ﻫﺎی ﺳﺮد ،ﻐﺮق ﮐﺮدن ،ﭙﺮﺗﺎب ازﺑﻠﻨﺪی ،ﺨﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮوﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮری ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدﺳﻮزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻫﺎی ﮔﺮم .
•ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
•ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻧﺞ آور  :ﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی ،ﺴﻼح ﮔﺮم و ﺳﺮد ،ﺘﺼﺎدف ﻋﻤﺪی و ﺧﻮدﺳﻮزی .
•ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ  ،ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎ و دود ذﻏﺎل و ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮدن .

•ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه  :اﻣﻼح آرﺳﻨﯿﮏ  ،داروﻫﺎی ﺧﻮاب آور  ،اﻟﮑﻞ و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
•و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮی ﻣﺸﮑﻮک ،ﺨﻔﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و
ﻏﯿﺮه .
اﻣﺮوزه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﭙﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رواﻧﯽ ،ﺘﺄﺛﯿﺮﺑﺮﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺮگ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻧﺰد ﻓﺮد ﺧﻮدﮐﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ) ( ۳۰۱ ,۶۰۱,۴۰۱: ۱۷۳۱،رﯾﺌﺲ داﻧﺎ( ۶۷۱: ۰۸۳۱،
)ﻣﺤﻤﺪی( ۶۱۲: ۳۸۳۱،

 -۲اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دورﮐﯿﻢ اﺳﺖ .

 -۲-۱اﻧﻮاع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دورﮐﯿﻢ (
دورﮐﯿﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮدﺧﻮد را از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔﮏ ﺳﺎزد  ،اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ودرﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪان ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ”ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ اش اﺳﺘﻮارﺑﺎﺷﺪ ،ﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد“  .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮدی درﺑﺮاﺑﺮﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
،ﻔﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .دورﮐﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ

 -۲-۱-۱ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ:
دورﮐﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺧﺎص ﺟﻮاﻣﻊ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺳﻨﺖ ﻓﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺎﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ اﻓﺮاد،ﺨﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻤﯽ داﻧﺪ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﺘﻀﻌﯿﻒ روح ﺟﻤﻌﯽ ،ﺒﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی  ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ وﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﮔﺮوه ،ﮑﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﺧﺘﻼل
ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻓﺮد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ او
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻓﺮاد ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ اراده ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪو ارزش ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
دورﮐﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  “،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﻠﻞ رواﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ دورﮐﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ دورﻣﯽ ﮐﻨﺪ” .
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺨﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ؛ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺴﺘﯽ و اﺣﺴﺎس ﻓﺘﻮرﻫﻤﺮاه اﺳﺖ وﺣﺎﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪﯾﺪ دراﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻮع اﭘﯿﮑﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮی واﻗﻌﯽ وﻏﯿﺮﺧﯿﺎﻟﯽ درﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت
راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺎورا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ،ﺒﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﯽ ﺳﺎزد .
)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ) ( ۱۴۱ -۲۴۱ : ۴۷۳۱ ،دورﮐﯿﻢ ) ( ۱۶۱-۳۲۳: ۸۷۳۱،ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی  ) ( ۱۳۱-۲۳۱: ۳۷۳۱،ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی : ۳۷۳۱،
)( ۹۶ﻗﺎﺋﻤﯽ (۳۱۱ : ۴۶۳۱،

وﯾﺘﻨﯽ ﭘﻮپ اﺳﺘﺪﻻل دورﮐﯿﻢ رادرﺑﺎره ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
”ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ؛ﻬﺮﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ؛ﻬﺮ ﭼﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺎﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻢ ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ” .ﮐﯿﻮﯾﺴﺘﻮ ۰۴۱ : ۰۸۳۱،
)

 -۲-۱ -۲ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ :
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮدرﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﻣﺜﻞ رﺳﻢ ﺳﺎﺗﯽ ﻫﻨﺪوان ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻣﺮدان درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی واﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎردرﻗﺒﺎﯾﻞ ﻓﯿﺠﯽ وﻣﺎﻧﮕﺎ  .ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻠﻌﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﻓﺮد
ﮔﺮاﯾﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ).دورﮐﯿﻢ ( ۳۵۲-۴۵۲: ۸۷۳۱،
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺸﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ  ،ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﺮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد وﮐﻪ درﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺘﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﻣﺤﺪود  ،اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ درآداب و رﺳﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ی اﺟﺒﺎری ،ﺎﺧﺘﯿﺎری و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .
در ﻧﻮع اﺟﺒﺎری ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ﺨﻮدﮐﺸﯽ دﮔﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﯽ رود اﻣﺎ در ﻧﻮع ﺳﻮم ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻓﺮد از ﺧﻮد و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺠﯿﺪ وﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ).ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی( ۴۳۱ : ۳۷۳۱،

 -۲-۱ -۳ﺧﻮدﮐﺸﯽ آﻧﻮﻣﯿﮏ:
ﺧﻮدﮐﺸﯽ آﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﺪﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻮﻗﻔﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮداﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺴﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺎزﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ارزش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ  ،ﺗﻮرم ،ﺘﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻧﻘﻼب و ..اﺳﺖ  .و
ﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ  ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﯿﺎﺑﺪ  .ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻮز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻌﯽ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻟﯿﺒﺮال ،ﻃﻼق و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن اﻏﺘﺸﺎش در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﻫﺪف ووﺳﯿﻠﻪ ی ﺧﺎﻧﻮاده).ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی  ) (۵۳۱ -۷۳۱: ۳۷۳۱،ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی ( ۹۶ : ۳۷۳۱ ،

 -۲-۱ -۴ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ :
اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ،ﮑﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ؛ﺰﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻔﺮط و ﺷﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﺑﻪ”
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻤﯽ دﺳﺘﻮری ” ﻣﯽ زﻧﺪ و) ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮاردارد وﻫﺮﭼﯿﺰی ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﮑﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻤﻨﻈﻢ ،ﺨﺸﮏ
و ﺑﯽ روح اﺳﺖ ( .دراﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ از اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺒﺎری  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف و راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺗﻦ دﻫﺪ) .ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ) (۷۳۱: ۳۷۳۱،ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی ( ۰۷: ۳۷۳۱ ،
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ دورﮐﯿﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً دو ﺣﺎﻟﺖ دارد  :ﻣﺸﮑﻞ درﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻣﺸﮑﻞ درﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﯾﺎ اﻓﺮاد
 .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ” ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  ،ازﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری )آﻧﻮﻣﯿﮏ ( وﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺎزدﺧﺎﻟﺖ وﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ“.
) ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ) ( ۱۴۱-۲۴۱: ۴۷۳۱،ﺗﺎﯾﻠﺮ ( ۶۱ : ۶۷۳۱،

 -۲-۲اﻧﻮاع رواﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
اﺳﮑﯿﺮول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻋﻼﯾﻢ دﯾﻮاﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص از دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ
وﻟﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ” ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺟﻨﻮن رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ” ) .دورﮐﯿﻢ ( ۹۲-۴۳ ,۲۲: ۸۷۳۱ ،
•دورﮐﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژوﺳﻪ و ﻣﻮردوﺗﻮر اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
•ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ  :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻫﺬﯾﺎن آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار از ﯾﮏ
ﺧﻄﺮ ﺗﺼﻮری ﯾﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺧﯿﺎﻟﯽ وﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺨﻮد را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
•ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺰن واﻧﺪوه  :از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻔﺮط و اﻧﺪوه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﯿﻤﺎر
رواﺑﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دارد ،ﺎﻓﺮاد و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻨﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻮﻫﻤﺎت و ﻫﺬﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﻮﺳﻪ  :ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه ای– ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ– ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺒﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه ای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮگ ﺑﺪون
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ،ﻔﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ اﻋﻼء درﺟﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد .
•ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﯿﺰه آﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ارادی  :ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر دروﻧﯽ ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ وﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در واﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻪ در ﻣﺨﯿﻠﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ) .دورﮐﯿﻢ ( ۹۲-۴۳ : ۸۷۳۱،
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروی ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﻟﻮﻣﺒﺮزو ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
وﻣﻀﺎﻋﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ار ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﻤﺎم آن ،ﻤﺮگ ﻓﺮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد  ،اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﺷﻮد .
ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﻘﻂ زﺧﻤﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .
وﻧﻮع ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻗﺘﻞ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ دو ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وزﻣﺎن ).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ -۵۱۱ : ۱۷۳۱ ،
(۴۱۱
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ  :اول اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ آﺷﮑﺎرا
ﺑﺎﻻﺗﺮازﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد
).اﺳﺘﻨﮕﻞ ( ۴۷: ۷۴۳۱،

 -۳اﻫﺪاف ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،ﺨﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ؛ ”ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاًﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻠﯿﮑﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﮐﺎراﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ) ” .اﺳﻨﺘﮕﻞ ( ۱۱: ۷۴۳۱،
•ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارای اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ  ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻣﯿﺪی  ،ﺧﯿﺎل
ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد) ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﺎی ﻓﻮت ﻧﺰدﯾﮑﺎن ( و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان
ازﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﭽﻠﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد:

•ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه  :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮار از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ،ﺘﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
•ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮ  :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﺤﺮ ،ﻘﺼﺪ آزار ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان را دارد .
•اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ  :ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
•ﻣﻀﺤﮏ  :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدﮐﺶ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ وﻣﺮگ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ﺑﭙﺮدازد .
•)ﺗﺎﯾﻠﺮ ) ( ۷۵: ۶۷۳۱،اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ (۹۷-۰۸: ۱۷۳۱،

 -۴ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
دورﮐﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ“ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ای ازﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﺎدی ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ”و وﯾﺘﻨﯽ ﭘﻮپ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ” ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮاد
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ ” اﺷﺎره دارد) .ﮐﯿﻮﯾﺴﺘﻮ ( ۷۳۱: ۰۸۳۱،
دورﮐﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺮن  ۹۱در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و“ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﮔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺘﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺪﯾﻨﯽ وﻫﻤﻪ ی واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺷﯽ ازدرﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻗﻮاﻟﺐ وازﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ رواﺑﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻄﺮود ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ  ” .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻋﻠﻞ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻌﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺎﺧﺮاج از ﮐﺎر ،ﻮرﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ از
دﺳﺖ دادن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻋﻠﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺧﺘﻼف ﻫﺎ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺎﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد :
•اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت
•اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮان
•ﻓﺮار از ﻣﺸﮑﻼت در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•ﺷﮏ در ارزش وﺟﻮدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ارزﺷﯽ )ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی)(۰۲۱: ۳۷۳۱،ﻣﺴﮑﻨﯽ  ) (۱۲-۳۲: ۳۸۳۱،ﻗﺎﺋﻤﯽ
( ۴۱۱: ۴۶۳۱،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ

)اﺷﻨﺎﯾﺪﻣﻦ(۷۵۱: ۸۷۳۱ ،

 -۴-۱ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
دورﮐﯿﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﻫﺎی
ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻬﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی
رﻓﺘﺎر اﺳﺖ  .و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن راﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد“ آﻧﻮﻣﯽ ” ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
.دورﮐﯿﻢ و ﻓﺮوﯾﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ درﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮدارﻧﺪ درﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ  .ﻫﺮدواﻋﻤﺎل ﻓﺮد را
درﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪودی روی آﻧﻬﺎ دارد ،ﻤﯽ داﻧﻨﺪ .دورﮐﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در“ اﺟﺘﻤﺎع ” وﻓﺮوﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در
“ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ” ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ؛ اﻟﺒﺘﻪ دورﮐﯿﻢ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮااﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺪاﻣﯽ
–رواﻧﯽ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ واﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آب وﻫﻮا ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ) .اﺳﺘﻨﮕﻞ ) (۳۶: ۷۴۳۱،دورﮐﯿﻢ )( ۱۲-۲۲: ۸۷۳۱،ﺳﺨﺎوت : ۲۸۳۱،

(۵۶
ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد :
•ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ
•ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
•ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
•ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺒﯽ )ﺳﺘﻮده ( ۰۳۲-۳۳۲ : ۸۷۳۱،

 -۴-۱-۱ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ
 -۴-۱-۱-۱ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﮐﻮدﮐﯽ :
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ دوران ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﻌﻀﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﯽ
از واﻟﺪﯾﻦ ،ﻄﺮد ﻋﺎﻃﻔﯽ دراز ﻣﺪت  ،ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺑﻮدن و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎرﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ  ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ  ،ﺧﻮدﭘﻨﺪاری ﻣﻨﻔﯽ  ،اﻧﻔﻌﺎل ،ﺪرون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻀﺎد
ﻓﮑﺮی ).ﺳﺘﻮده (۰۳۲-۳۳۲ : ۸۷۳۱،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ وﻋﻤﻮﻣﺎًﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ ؛ﭙﺪرو ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ دارﻧﺪ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در اوان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ ﭼﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﻄﻼق واﻟﺪﯾﻦ  ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
رواﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ راه ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺰد اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دراﻏﻠﺐ زﻧﺎن ،ﻨﻮﺟﻮاﻧﺎن  ،اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد دارو ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).ﻧﻠﺴﻮن واﯾﺮزاﺋﻞ  )(۸۱۳: ۶۷۳۱،ﮐﻮﮐﺮﯾﻦ ( ۲۹۱ : ۶۷۳۱،

 -۴-۱-۱-۲اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی رواﻧﯽ :
دﮐﺘﺮ ادوﯾﻦ اﺷﻨﺎﯾﺪﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ:
–ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻤﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪن ،ﺘﻌﻠﻖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه
–ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ،ﭙﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
–ﺧﻮداﻧﮕﺎره ی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﺮم ،ﺸﮑﺴﺖ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
–ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس
–ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﺨﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ) اﺷﻨﺎﯾﺪﻣﻦ (۰۴: ۸۷۳۱،
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﯿﮑﻞ  ،ﭘﺮوﺳﻮف و ﻣﺎﯾﺮز )(۵۷۹۱ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﯾﻢ:
اﻟﻒ -ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی :ﺗﻌﺎرض و ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ،ﺟﺪاﯾﯽ ،ﻄﻼق ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻣﺮگ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ب -ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮدﮐﻢ ارزﺷﯽ:اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ در اﺛﺮاﺣﺴﺎس ﺑﯽ ارزﺷﯽ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ج -ﺗﻌﺎرض دروﻧﯽ  :ﻓﺮد ﺧﻮدﮐﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎرض دروﻧﯽ و ﺟﺪال ﻓﮑﺮی در ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﺷﮑﺴﺖ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ
و ﻋﺪم درک ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
د -از دﺳﺖ دادن ﻣﻌﻨﯽ و اﻣﯿﺪ  :ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد  ،ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ وی ﻣﯽ ﺷﻮد ) .ﮐﻠﻤﻦ
( ۶۷۶-۷۷۶ : ۶۷۳۱،
ﮔﻠﺪر در اﻟﮕﻮی ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح :
•ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز  :ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از اول در زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺮوان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ و ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ www.zibaweb.com.
•ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﺳﺎز  :وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪه آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؛ﺎﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺮوان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .
•ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ :دوره ی اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﺲ از وﻗﻮع آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﭘﯿﺸﯿﺮی و درﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد  ).ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ (۲۲ : ۱۸۳۱،
دﮐﺘﺮ روس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺎﻟﮑﻠﯿﺴﻢ  ،اﻋﺘﯿﺎد داروﯾﯽ  ،اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﯾﻨﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ازﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه در اﺧﺘﻼﻻت روان
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ( ۹۷ : ۱۷۳۱،
اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺪان از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﮏ )(۹۸۹۱ﺑﺪان ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :
•دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .
•ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﻪ ی ﻧﺨﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎدرزادی از ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺗﻮان
ازارﺿﺎی ﻫﻤﺴﺮﺑﻌﺪ ازازدواج اﺳﺖ .
•رﺳﻮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
•ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدی
•ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
•وﻏﯿﺮه  ) .اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ( ۰۷۲,۵۷۲: ۱۷۳۱،

 -۴-۱-۲ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ راﻧﻮﻋﯽ آﻧﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﺪﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﺠﺎد آﻧﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ :
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ←ﺛﺮوت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ← ﺛﺮوت  /ﻓﻘﺮ ←ﻓﻘﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ← ﺗﺼﻮﯾﺮ /ﻗﻮل آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ←آرزوﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ ← از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ← ﻋﺪم ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ ← ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آﻧﻮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ).رﻓﯿﻊ ﭘﻮر
(۹۱: ۸۷۳۱،

دورﮐﯿﻢ و ﮐﻮﻧﯿﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺴﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎز
اﻗﺸﺎرﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و آﻧﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ).ﻫﻤﺎن (
ﻣﺬﻫﺐ از ﻋﻠﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ؛ﻨﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺧﺪا و ﻋﺒﺎدت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر از
ﻻﺋﯿﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ و ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ درﺑﺎره ی ﺧﺪا  ،از ”ورود آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
دروﻧﯽ ﻓﺮد ” ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ اش ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
).رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ( ۸۶۱: ۰۸۳۱،
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺮ )ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ( ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﯽ ﻓﺮدﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ
ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از اﻋﻼم ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ( ۷۴۱: ۱۷۳۱،
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻢ آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮد  :اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺎﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻄﺮد ﺷﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و
اﻗﺘﺪار ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ اﻓﺮاﻃﯽ آﻧﺎن ).ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ ( ۵۲: ۱۸۳۱،

 -۴-۱-۳ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴-۱-۳-۱ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻧﺴﺎﻧﯽ
دورﮐﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ،ﺎﻗﻠﯿﻤﯽ ورواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ راﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رد ﮐﺮده و ﻃﺮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را
ﺑﺮای درک واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ داد  .ﻣﻨﺸﺄ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻪ ازﻓﺮد ﮐﻪ ازﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ وﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻧﺪ ؛ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ و از ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ،ﺎزﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ” اﯾﻦ
ﻋﻠﻞ ازﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﻧﻪ از اﻓﺮاد ﺗﮏ ﺗﮏ ”  ).ﺳﺘﻮده  ) ( ۳۲۲: ۸۷۳۱،ﺳﻠﯿﻤﯽ و داوری ( ۴۸۳ : ۰۸۳۱،
اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺎﺳﯽ دورﮐﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ روﺑﻪ رو ﺑﻮد ،ﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺟﺒﺎراً ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؛ﺨﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ ).اﺳﺘﻨﮕﻞ ( ۴۵ : ۷۴۳۱،
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﺑﯽ ﺣﺪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮔﺮﭼﻪ آﺷﮑﺎرا ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼًﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ،ﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻢ وﮐﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد،ﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را وادار ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﺮاﻧﺪازه ﻓﺮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ).اﺳﺘﻨﮕﻞ
( ۴۵ : ۷۴۳۱،
ﺗﺒﯿﯿﻦ دورﮐﯿﻢ از ﻧﻈﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت دورﮐﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن
اﻓﺮاد ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ وﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺂن ﻫﺎ را ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻣﯿﺎل و
آرزوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻓﺮاد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ) .ﺗﺎﯾﻠﺮ ( ۵۱ : ۶۷۳۱ ،
”ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ دارای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺟﺰﯾﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ وﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺨﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ”  .ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش ﻫﺎی ﻓﺮدی ) .ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ( ۱۴۱: ۳۷۳۱ ،
دورﮐﯿﻢ ﺑﻌﺪ ازﮐﺸﻒ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ ازاﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﯾﺎﻓﺖ  ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ درﺟﻪ ی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد  .اﺳﺘﺪﻻل دورﮐﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ” :اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ رﺧﺪادﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر و ﻋﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه

ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ“  ) .ﮐﻮزر ( ۳۹۱: ۰۸۳۱،
دورﮐﯿﻢ ﻣﻔﻬﻤﻮم ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری را ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮد در
ﺣﻮزه ی ﻣﻌﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ﺪر اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی دورﮐﯿﻢ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ وﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ) .ﮔﯿﺪﻧﺰ ( ۹۵۱ : ۳۸۳۱،
آﺷﮑﺎرا ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺠﺮوی ﻧﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮوز آن
اﺳﺖ .
اﺧﺘﻼل ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺠﺮوی اﺳﺖ :

•ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻫﻨﺠﺎری :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺸﺎرﻫﻨﺠﺎری ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻀﻌﻒ و ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ را
ﻣﺒﺘﻨﯽ ر ﺿﺮوری ﻧﺒﻮدن ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ در اﻓﺮاد آن ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
•ﺗﻀﺎد ﻫﻨﺠﺎری  :وﺟﻮد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه و ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .
•ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎری ،ﺼﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ
،ﮑﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ) .ﺳﻠﯿﻤﯽ و داوری (۶۲۲: ۰۸۳۱،
ﺻﻔﺖ آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼً زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻣﯿﮏ و ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ :
اﻟﻒ – روح ﯾﺎ وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در اﻧﺴﺠﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺒﻪ ﮔﺮا وﻣﻨﺎﻫﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ب – ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ودر اﻧﺴﺠﺎم ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮا ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ  ) .ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰی ( ۰۴۱-۱۴۱ : ۳۷۳۱،
در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮز ﺗﻮان روﺣﯽ وﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و اورا از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورﻧﺪ دو ﺑﺤﺚ وارد اﺳﺖ :
رﻓﺘﺎر وراﺛﺘﯽ اﻧﺘﺤﺎری  :ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از راه وراﺛﺖ و از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺎﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ
ﺗﻨﺶ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻔﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺎﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮد از دﯾﮕﺮان  :ﺳﺮاﯾﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﻮدی ﻓﺮدی داﻧﺴﺖ  ) .ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن در ﻃﯽ
ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ (
در ﻋﻮض واﮔﯿﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻨﻤﻮدﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  .ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ  .ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﻓﮑﺮی ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ).دورﮐﯿﻢ ( ۷۱۱: ۸۷۳۱ ،
ﺳﺮاﯾﺖ ← ﻧﻤﻮدی ﻓﺮدی

واﮔﯿﺮ ←ﻧﻤﻮدی ﺟﻤﻌﯽ

)آرون ، ۹۷۳ :۱۸۳۱،رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ( ۲۷۱: ۰۸۳۱،

از ﻧﻈﺮ دورﮐﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ دو وﺟﻪ دارد  -۱ :ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -۲ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ
و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻪ دوم ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ دورﮐﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﻧﻮع اول در ﺟﻮاﻣﻌﻪ ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺤﺪود وﺟﻮد دارد و ﻧﻮع دوم ﺧﺎص
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و دارای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ  ) .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺼﺮ آﺑﺎدی ( ۴ : ۲۸۳۱ ،
ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ وﻧﻪ ﻓﺮدی و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺳﻠﻄﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دورﮐﯿﻢ در واﻗﻊ
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮد ﺧﻮدﮐﺶ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪی در ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻨﻪ ﺗﺠﺎرب ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ وی ) .ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰی  . ( ۱۴۱: ۳۷۳۱،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دورﮐﯿﻢ ،ﻔﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻨﺘﯿﺠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از
رﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .وی در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ).ﮐﯿﻮﯾﺴﺘﻮ ( ۴۴۱-۵۴۱ : ۰۸۳۱ ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻨﮕﺮش ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ در اﻧﺰوا ﻗﺮار دادن و ﺟﺪاﯾﯽ او از ﮔﺮوه وﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن رﺷﺘﻪ ﻫﯽ
دوﺳﺘﯽ وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺎو دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ  .ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رواﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد وﮔﺮوه
ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮد در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ وی ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده ،ﺒﺎور ﻧﻤﻮده ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد را در ﺗﺪاوم ﻋﺎم“ ﻫﻢ آواﯾﯽ ” ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻬﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﺮد وﻫﻨﺠﺎر ﺧﻮد را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻬﻤﮕﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺂﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮد وﻣﻌﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪاً در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ  ،آن ﻫﺎ آن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮد و ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ازﮔﺮوه ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺪرک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ).ﮐﻮﻫﻦ : ۷۷۳۱ ،
(۱۲۱,۵۲۱
“ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺨﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای
دارد و ﺗﯿﭗ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ” و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﯾﻦ دو ﻧﻮع از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام
ﻓﺮوﺗﺮ ،ﺨﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎ اﻣﯿﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮدﮐﺸﯽ واﻗﻌﯽ و اﻧﺪوه ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن
اﻗﻮاام ﻣﺘﻤﺪن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آن از ﺟﻨﺒﻪ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ).دورﮐﯿﻢ ( ۴۸۲ : ۹۵۳۱،
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼل ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  .دورﮐﯿﻢ از ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﺪان ﯾﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ).ﺳﺘﻮده  ( ۶۳۲ : ۸۷۳۱،ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﺎرﺳﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،ﺨﺸﻮﻧﺖ و دﻋﺎوی اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع راﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ده ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه
ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻫﻤﺎن ( .در ﻓﺮا راه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻔﺎﺻﻠﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ودرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻣﻨﺠﺮﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ازﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدی
،ﻤﻮﺟﺐ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﺮخ ﺧﺪﮐﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ).ﺳﺘﻮده ( ۲۲۲ : ۸۷۳۱،
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻤﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ،ﻀﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎرج از اراده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ دوراز رﻫﺒﺮی و ﺧﺮد
وﻓﺎداراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺘﻨﺎﻗﺾ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻏﻤﺒﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪ  ) .رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ( ۳۶۱-۵۶۱ : ۰۸۳۱ ،
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮ ،ﺸﻬﺮی ﺗﺮ ،ﺒﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮدﮔﺮا ﺗﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﺮ و ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻤﯿﺰان
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،ﮕﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ  .در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮ ،ﻔﺮد ﻣﻨﺰوی ﺗﺮ و ﻣﺤﯿﻂ ِ
“ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺨﺶ ” و ﻣﻮﺟﺪ روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﻓﺮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ و اﺑﻬﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ) .رﯾﺌﺲ داﻧﺎ  .( ۳۶۱ : ۰۸۳۱،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ؛ﻬﻨﺠﺎر
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺖ -۱ :ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ؛ﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺿﻌﻒ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -۲ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ  :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدی ﺧﺎص)ﻃﻼق ،ﺎز دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
ﯾﺎ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )رﮐﻮد و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ( ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺎﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺪﭼﺎر ﺗﻀﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎور ﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺪن ،ﺎﻧﮕﯿﺰه ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﻓﺮاد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻓﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن
دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ).اﺳﺘﻮﻧﺰ(۲۸: ۳۸۳۱،

 -۴-۱-۳-۲ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﻈﺮ ” ﻟﻤﺒﺮزو ” اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺼﻞ
ﺳﺮﻣﺎ و ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ  .دورﮐﯿﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از اﺳﺎس ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺻﺪق ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻤﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﯾﯿﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ رود و
) دورﮐﯿﻢ (۳۰۱ : ۸۷۳۱ ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ .
دورﮐﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد و“ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﺮای
رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ“  .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وی دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ژوﺋﯿﻪ ،ﻤﺮگ ﻫﺎی ارادی ﺑﯿﺸﺘﺮی رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺎﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮ
اﻧﺪام ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  ).ﻫﻤﺎن ( ۵۱۱ :
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ آب وﻫﻮاﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻤﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺎﻧﺴﺎن در ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،.ﺧﻄﺮات ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﻗﺎره ای ﯾﺎ درﺑﻬﺎرﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ).اﺷﺮاﻗﯽ ،
“ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی آب و ﻫﻮا ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ”  :ﻧﺸﺮﯾﻪ ی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان (
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﻞ وﺗﺨﻔﯿﻒ آن وﻗﺘﯽ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد ،ﺘﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮﻣﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ وآزردﮔﯽ را در ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ) .رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ( ۳۸۱ : ۰۸۳۱،
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻬﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ی ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ“ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ”در ﻣﻐﺰ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽ آورد ،در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻐﺰ او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ) .اﺷﺮاﻗﯽ  “،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی آب و ﻫﻮا ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ”  :ﻧﺸﺮﯾﻪ
ی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب اﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ  ،ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ی ﺧﻮد را وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ
،ﺎﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ را ﻧﯿﺰ درﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ  ،ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن
ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ).ﻣﺮﮐﺰاﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﺮان:
)http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_min&file=al%2084-htm

 – ۴-۱-۴ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دراﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﯿﻮع ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .آ .ﻫﻨﺮی و ﺟﯽ  .ﺷﻮرت درﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
درﺑﺎره ی ﻣﯿﺰان ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دردوره ﻫﺎی ﮐﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ؛ ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻ  ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮاﺳﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﺴﺒﯽ درﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮرواج دارد ) .ﺗﺎﯾﻠﺮ( ۷۲ : ۶۷۳۱ ،
ﺑﯿﮑﺎری ،ﺎﺧﺮاج از ﮐﺎر  ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ  ،ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮓ دﺳﺘﯽ از ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎ  ۵۱ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد  ) .ﻣﺤﻤﺪی  ) ( ۴۱۲ : ۳۸۳۱ ،اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ www.zibaweb.com( ۵۷۲ : ۱۷۳۱ ،
ﻫﻨﺮی و ﺷﻮرت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﮐﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ) .ﺗﺎﯾﻠﺮ
( ۷۲ : ۶۷۳۱ ،

 -۵ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  :ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
دورﮐﯿﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﺬﻫﺐ ودر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﺤﺪ وﺳﻂ اﯾﻦ دو ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﺨﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﺬﻣﻮم داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ درﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ دارای روﺣﯿﻪ ی ﭘﺮس وﺟﻮﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد از اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﺸﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ,ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
،ﺨﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ) .ﺗﻮﺳﻠﯽ ( ۶۴۱ : ۴۷۳۱،
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﻠﯽ دورﮐﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات دردرﺟﺎت اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ  .وی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ وﺟﻨﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﺪ .روش دورﮐﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻋﻠّﯽ ِ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
 -۱ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﺑﻄﻪ ی ﻋﻠّﯽ
 -۲اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺧﺺ درﺑﺎب ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺳﺨﻦ دورﮐﯿﻢ ،ﻤﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ“ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ  ،ﺗﻔﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ” ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ی“ واﻗﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” ،ﺂن ﻫﻢ ﺑﺪان ﺳﺐ ﮐﻪ دورﮐﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺻﺮﻓﺎً د رﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ،ﺘﻮﺟﻪ دارد ) .ﺳﻠﯿﻤﯽ و داوری ( ۹۰۲ : ۰۸۳۱ ،
ﺗﺎرد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ،ﺮواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دورﮐﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ازﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺎرد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ دررﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺎ واﺿﺢ ﺳﺎزی
اﻫﺪاف و روش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ داده و ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺳﻠﻮب ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺪان واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  ) .داﻧﺶ ۹۷۳۱،
( ۴۰۳-۶۰۳:
از دﻫﻪ  ٧٠ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻧﻈﺮﯾﻪ دورﮐﯿﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدﮐﺸﯽ،ﺒﻪ وﯾﮋه آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﻣﺬﻫﺐ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،ﺒﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺠﺮﺑﯽ وروش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮردﺳﺆاﻻت ﺟﺪی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﮏ ون در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان“Denomination , Religious Context, and Suicide: Neo- Durkheimian
”Multilevel Explanation Tested with Individual and Contextual dataدراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ اﯾﺮادات اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -١ﻧﻈﺮﯾﻪ دورﮐﯿﻢ”ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮازﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ”ﺑﻌﺪ ازوی ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮوﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
درآﻣﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻼف آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن”ﺧﻮدﮐﺸﯽ ”درﮐﺸﻮرﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺪت ١٩٧٣ﺗﺎ ۶١٩٧ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ درﮔﺮوﻫﯽ ازﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ)ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ(ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮازﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ودرﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ازﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ )ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻟﯿﺒﺮال(ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮازﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی دورﮐﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
 -٢ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دورﮐﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻓﻘﻂ درﺳﻄﺢ ﮐﻼن وﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
در ﺳﻄﻮح ﺧﺮدﺗﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻮﻧﺰواﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ“ ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﯽ”دورﮐﯿﻢ وﮐﻢ ﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﻓﺮاد وﻋﺪم ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دورﮐﯿﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
 -٣ﻧﻈﺮﯾﻪ دورﮐﯿﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮآﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ازﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ وﻓﺮﻣﻮﻟﯿﺰه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﭘﻪ و
داﻧﯽ ﮔﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮان،ﭙﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا
درﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).اﺷﺘﺒﺎه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ(
 -۴ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺜﻞ آﺗﮑﯿﻨﺴﻮن  ،دای و داﮔﻼس اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده وﻫﺴﺖ
اﻣﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان”ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ”ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده وﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ دردﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
ﻣﻌﻤﻮﻻًﮐﻤﺘﺮاز ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ون ﭘﺎﭘﻞ و دای درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻠﻨﺪﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی۵١٩٠-١٩١٠ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ”ﮐﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪن ”ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺑﻪ
دﻓﺎﺗﺮوﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺮادات ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ))Van, 2005: 799-801
اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﻔﺸﺎرﻫﺎ ،ﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ
وﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﻓﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺘﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﻨﻮع و اﻧﮕﯿﺰه ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ) .
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ (۱۱۱ : ۱۷۳۱ ،
ﺟﯽ ﮔﯿﺒﺰ و دﺑﻠﯿﻮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ دورﮐﯿﻢ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﺎﯾﺶ
رﺳﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺮار داد ،ﺒﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎری و ﻋﻤﻠﯿﯽ را از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮش اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ دوی
آن ﻫﺎ درﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ دورﮐﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و دوام رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون آن ﺟﻤﻌﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد  ) .ﺗﺎﯾﻠﺮ ( ۴۲ : ۶۷۳۱،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻔﺮد راﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺪﯾﮕﺮﮐﺸﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪورﯾﺸﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎر
ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ دررﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد ).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ  . (۱۱۱ : ۱۷۳۱،از دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﺑﺎب ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ؛ آن ﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻟﺬا از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه ی رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،ﺎز
ﺑﯿﺮون ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮک و ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮﺟﻪ دارد .آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻔﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و آن را ﻫﻤﺎن ﺟﺎ رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و
دراﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ درﻣﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن و ﻫﻢ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ای و ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد  ).رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ( ۱۷۱: ۰۸۳۱،
ﺟﯽ .ﺟﺎﮐﻮﺑﺰ ،ﺪورﮐﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری ازﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ در
ﻣﻮردﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺤﺮ ،ﻤﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺪر وﻫﻠﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاردﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻻﯾﻨﺤﻞ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ روﺑﻪ روﺳﺖ ،ﺪوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﺑﯿﺎﺑﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺒﯿﻨﺪ  ).ﺗﺎﯾﻠﺮ ( ۵۵: ۶۷۳۱،

 -۶راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻫﺮ ﻗﺸﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺎﻣﺎ ﺗﻼش در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زای
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺨﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺘﺤﺼﯿﻠﯽ وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ازﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازراه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ازروﻧﺪ رو
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ  ) .ﻣﺴﮑﻨﯽ ( ۳۲ :۳۸۳۱ ،
دورﮐﯿﻢ ﺛﺮوت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺑﺮاﺑﺮﻓﻘﺮرا ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان زا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ازاﺷﮑﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب زده ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﻮﻧﯿﮏ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ  ” :ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در آن ﺻﻮرت ﻓﻘﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺮن آﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﻦ اﻋﻤﺎل رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ“  ) .رﻓﯿﻊ ﭘﻮر www.zibaweb.com( ۸۱: ۸۷۳۱،
ﻣﺬﻫﺐ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﻼق دﯾﻨﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی اﻗﺘﺪاری اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اراده ی اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﻘﺎدات و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮک
ﻧﺰد ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ”ﺳﻨﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ” در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :
٫۱

ﻣﺸﺎوره  ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮد و روان درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد

 ٫۲ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و درﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺴﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ،ﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی و ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺸﺎر و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ .
 ٫۳اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﺮاد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻓﺮادﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺠﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٫۴

اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ زن وﻣﺮد .

٫۵

ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺆﺛﺮ.

٫۶

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻏﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره ی زﻧﺎن.

٫۷

آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻓﺮد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ .

٫۸

اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﻼﻣﺖ وﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺤﺮان.

٫۹

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ واﺣﺪ درﺳﯽ“ ﺣﻘﻮق و داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده“ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

٫۰۱

(۰۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻄﺮﻧﺪ .

٫۱۱

(۱۱ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﭙﺮﺳﺘﺎران  ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ذر ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ٫۲۱و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد از ﺧﻮد و آﯾﻨﺪه اش را ﻫﻤﻮراه ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ).ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺼﺮ آﺑﺎدی ) ( ۵ :۲۸۳۱،ﮐﺎوه اﻣﯿﺪی ) ( ۸۸ -۱۰۱: ۲۸۳۱،ﮐﻠﻤﻦ ( ۸۸۶ : ۷۷۳۱ ،

ﺑﺨﺶ دوم – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  :ﻣﻮرد اﯾﺮان

 -۱ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان
در اﯾﺮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا آﻣﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد را ﻧﻨﮓ وﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و از اﻓﺸﺎی آن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.درﮐﺸﻮآﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۵
ﺗﺎ  ۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮازﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﯿﮏ ﭼﻬﺎرم در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ وﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺑﻘﯿﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .دﮐﺘﺮ ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻪ درﮐﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻣﺎردﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا درﺑﺴﯿﺎری ازﺷﻬﺮﻫﺎﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ازاﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ
ﺣﯿﺜﺘﯽ و ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﺮگ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ).رﯾﺌﺲ داﻧﺎ )(۷۸۱: ۰۸۳۱ ،ﺳﺘﻮده ۱۷۳۱،
( ۹۳۲:

ﻋﻠﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان :
٫۱اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻌﺸﻖ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
٫۲ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺸﮑﺴﺖ در ﻋﺸﻖ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
٫۳ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﺳﺘﺮس ﻫﺎ وﻓﺸﺎر ﻫﺎی رواﻧﯽ و روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ)ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻔﺸﺎر ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮑﻮر ،ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان(و اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ وﺑﯽ ﻫﺪﻓﯽ واﻓﺴﺮدﮔﯽ
٫۴ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ،ﺒﯿﮑﺎری ،ﺎﺧﺮاج از ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
٫۵ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ
٫۶ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﺷﻐﻠﯽ  ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی  ،دوﺳﺘﯽ و..

٫۷اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ،اﻟﮑﻞ و داروﻫﺎی ﺗﻮﻫﻢ زا
٫۸ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
٫۹ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل واﺟﺒﺎر در ﭘﯿﺮوی از ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺘﯽ
٫۰۱ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪن اﺳﺮار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ).ﺳﺘﻮده ( ۰۴۲ : ۴۷۳۱،

 -۲راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ -ﺟﻨﺲ

ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ ازآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺶ اززﻧﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
واﻏﻠﺐ آﻧﺎن درﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۵۴-۵۶ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ  .اوج اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﻣﯿﺎن زﻧﺎن وﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ درﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۸۱-۴۲ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.دراﯾﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ازﯾﮏ ﻃﺮف و زﻧﺎن ازﻃﺮف دﯾﮕﺮدو ﻗﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮازﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮردرﺳﺎل  ۲۸۳۱ﺧﻮدﮐﺸﯽ  ۶۸۴۲زن و ۱۸۴۱ﻣﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و آﻣﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ازاﻧﺠﺎم
ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۱ﺧﻮدﮐﺸﯽ در روز ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  ۹۲ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن  ۲/۵ﺑﻪ ﯾﮏ و ﮔﺎه  ۴/۵ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺳﺖ.در ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۵۳۱در ﮐﺸﻮر  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان وزﻧﺎن ﺟﻮان ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ).رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ (۰۰۱ :۵۴۳۱ ،
درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۵۴۳۱-۷۴ﺑﺮ روی اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۹۳۸
ﻣﺮد و  ۳۲۶زن ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق اﺳﺖ :ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۵۱-۹۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻫﺎی ﻣﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ  ۵۱-۴۳ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ) %)۶۲و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺤﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۹۴۳۱ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ای ﺑﺮ روی  ۷۲۶۳ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ  ۵۱۴۱ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۲۱۲۲ﻧﻔﺰ زن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎز
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻏﻠﺒﻪ زﻧﺎن ﺧﻮدﮐﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪه دارد .دﮐﺘﺮ“ اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﯽ ﻣﻘﺪم ”ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه درروﻧﺪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
 ۰۷۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان  ۵ﺑﻪ  ۲ﺑﻮد اﻣﺎ در  ۰۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن  ۳ﺑﻪ  ۲اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان درﺳﻄﺢ ﮐﻼن را وﺟﻮد“ آﻧﻮﻣﯽ ”ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﻢ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮی و دﭼﺎر ﺗﺸﺘﺖ آرا ﺑﻮدن را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﻣﯽ داﻧﺪ.دﮐﺘﺮﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻞ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﻤﺪی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ و آن را در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﻤﯿﺎﻧﻪ وﺧﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۱ﺳﻄﺢ ﮐﻼن  :از ﺳﻮﯾﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ارزﺷﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ از ﻓﺮدﯾﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺷﺨﺺ،ﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﻪ  :ﻓﻘﺪان ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻀﺎد ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ و ﺑﺎورﻫﺎی
اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -۳ﺳﻄﺢ ﺧﺮد:ﻣﺠﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﮐﻨﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻃﯽ آن ﺗﻼش در آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
دارد).ﻫﻤﺎن (
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ، ۵۷۳۱-۲۸۳۱در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۸۱-۴۲ﺳﺎﻟﻪ در زﻧﺎن و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۵۲-۴۳ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮدان
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻣﺮدان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ( در
ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ ؛ﺮﻗﻢ ﺑﺎﻻ درﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن دراﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و درزﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ).ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر
( ۲۸۳۱
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﯿﺪری درﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﺮدان دارآوﯾﺨﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،ﺎﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﺮﯾﺎک ودارو وﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﻮزی ،اﺳﺘﻔﺎده از دارو وﺟﻮد دارد و روش ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
،ﺒﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﯾﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﻮدﺳﻮزی را در ﮐﺸﻮر دارد واﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ،ﻫﻤﺪان ،ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ

اﺣﻤﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ای ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ).اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ(۴۰۱ : ۱۷۳۱ ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺮخ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدان
روﻧﺪی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ازاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻤﺮدان اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ی آﻣﺎری ﮐﺸﻮردرﺳﺎل  ۲۸۳۱ﻧﻤﻮدارزﯾﺮرا ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻣﺮگ ،ﺮﺳﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ؛ﻬﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داردﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺘﺮﻋﯿﺐ  ،اﻇﻬﺎر
ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ..ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی درﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﮐﺸﻮروﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﻣﺮدان  ۲/۵ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دراﯾﻼم ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۰۰۴ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۰۸۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﻼم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ۰۲۲ﻧﻔﺮ زن و ۰۸۱ﻣﺮد اﯾﻦ اﻧﺎر
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ) .اﻣﯿﺪی ﻣﻼﯾﺮی )(۸۸-۱۰۱ : ۲۸۳۱ ،ﺳﺘﻮده .( ۰۴۲ : ۱۷۳۱،

-۳زﻧﺎن و ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر  ،آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ  ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ وآﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،
ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .درﺳﺎل  ۹۷۳۱ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰاﻣﻮرﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان“ ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن”اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ درﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ
وﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺑﯿﺮوﻧﯽ را در ﺑﺮوزاﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن دراﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺴﻤﻨﺎن ،ﮑﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ
اﺣﻤﺪ،ﻤﺮﮐﺰی ،ﻬﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯿﺰد و ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ۷۷۳۱اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دو اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان وﺳﯿﺴﺘﺎن
وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن در دو اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی  ۵۲ﺳﺎل اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻮک ﺑﺎﺷﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﺮدان ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ در زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص  ،ﻣﻮارد
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۸۱ _ ۴۲ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف دارو و ﺧﻮدﺳﻮزی اﺳﺖ) .ﻣﺴﮑﻨﯽ ۳۸۳۱،
(۲۲:
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﻮرﺗﺎ ﺳﺎل ۳۸۳۱اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن را اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد زﻧﺎن و ﻣﺮدان درزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺴﺖ؛ﺰﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری ازﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﺸﻮر و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎروﻣﺎﻟﮏ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ازآﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر اﻃﺎﻋﺖ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدان و
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر درﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع را دارﻧﺪ.در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻫﺪف آن ﺑﻮد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﻧﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ااﻓﮑﺎرﺧﻮدﮐﺸﯽ و
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮدرﻓﺮد
ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ودراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎ وﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮرا دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺿﻌﻒ وﺣﻘﺎرت ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ وﺑﺮآن ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن دارای ﻣﺸﮑﻞ
اﻧﺪ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ راه ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ).ﺧﺴﺮوی ( ۹۰۱-۱۱۱: ۳۸۳۱،
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻟﻒ -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ :
-۱آرون  ،رﯾﻤﻮن٫۱۸۳۱ .ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .
-۲اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ٫۴۷۳۱ .درآﻣﺪی ﺑﺮﻣﮑﺎﺗﺐ وﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻧﺪﯾﺰ.
-۳اﺳﺘﻨﮕﻞ  ،اروﯾﻦ  ٫۷۴۳۱.ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  .ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﻊ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﺮﻓﯽ .

-۴اﺳﺘﻮﻧﺰ ،ﺮاب٫۳۸۳۱.ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮداﻣﺎدی )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ.
-۵اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺐ ،ﺒﺠﻨﻮردی٫۱۷۳۱ .ﺑﺤﺮان ﺧﻮدﮐﺸﯽ.ﺗﺮان :ﻧﺸﺮﻓﺮدوس.
-۶اﺷﻨﺎﯾﺪﻣﻦ ،ادوﯾﻦ ٫۸۷۳۱ .رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ :ذﻫﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮔﺮا .ﻣﻬﺮداد ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ)ﻣﺘﺮﺟﻢ ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎ.
-۷اﻣﯿﺪی ﻣﻼﯾﺮی  ،ﮐﺎوه” ٫۲۸۳۱ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ وﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ” .ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺟﺎ .ﭘﯿﺶ
ﺷﻤﺎره ی اول .ﺻﺺ ٫۸۸-۱۰۱
-۸ﺑﺎﺗﺎﻣﻮر ،ﺗﯽ .ﺑﯽ٫۵۳۵۲ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻠﺠﺎﻫﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن (  .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ
واﻗﺘﺼﺎد.
-۹ﺗﺎﯾﻠﺮ ،اﺳﺘﯿﻮ ٫۶۷۳۱ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﮋاد )ﻣﺘﺮﺟﻢ(  .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻔﻬﺎن .
 -۰۱ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻐﻼم ﻋﺒﺎس ٫۴۷۳۱ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  . ۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.
 -۱۱ﺣﻤﯿﺪﺣﻖﮔﻮ ،ﭘﺮوﯾﺰ ٫۲۵۳۱.ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ :ﺧﻮدﮐﺸﯽ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﺪاﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:۷۴۳۱-۲۵۳۱ .
 -۲۱ﺟﻤﯿﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ٫۵۸۳۱ .ﺟﺰوه ی درس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  .داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء.
 -۳۱ﺧﺴﺮوی ،ﺰﻫﺮه  “٫۳۸۳۱ .ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ در زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ” .
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن .ﺳﺎل دوم  .ﺷﻤﺎره ی  ٫۶ﺗﻬﺮان  .ﺻﺺ. ۵۷۲-۳۹۲
 -۴۱داﻧﺶ ،ﺘﺎج اﻟﺰﻣﺎن  ٫۹۷۳۱ .ﻣﺠﺮم ﮐﯿﺴﺖ :ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ  .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن.
 -۵۱دورﮐﯿﻢ ،اﻣﯿﻞ ٫۹۵۳۱ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ) ﻣﺘﺮﺟﻢ ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ.
 -۶۱دورﮐﯿﻢ ،اﻣﯿﻞ  ٫۸۷۳۱ .ﺧﻮدﮐﺸﯽ .ﻧﺎدر ﺳﺎﻻر زاده اﻣﯿﺮی) ﻣﺘﺮﺟﻢ (  .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
 -۷۱دﻫﺨﺪا،ﻌﻠﯽ اﮐﺒﺮ ٫۷۴۳۱.ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ  .زﯾﺮﻧﻈﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 -۸۱رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ٫۵۴۳۱ .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺐ ﮐﺎر .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 -۹۱رﻓﯿﻊ ﭘﻮر ،ﻔﺮاﻣﺮز ٫۸۷۳۱ .آﻧﻮﻣﯽ ﯾﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
 -۰۲رﯾﺌﺲ داﻧﺎ ،ﻓﺮﯾﺒﺰ  ٫۰۸۳۱ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر.
 -۱۲ﺳﺘﻮده ،ﻬﺪاﯾﺖ اﻟﻠﻪ ٫۸۷۳۱.آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .ﺗﻬﺮان  :آوای ﻧﻮر.
 -۲۲ﺳﺨﺎوت،ﺠﻌﻔﺮ ٫۲۸۳۱.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.
 -۳۲ﺳﻠﯿﻤﯽ  ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ داوری . ۰۸۳۱ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آوای ﻧﻮر.
 -۴۲ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی ،داور ٫۳۷۳۱ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت  ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻮی .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻧﺪﯾﺰ.
 -۵۲ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ  ” .ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ” .ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ.
ﺷﻤﺎره ی  ٫۱۴ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم  .ﻣﺮداد ﻣﺎه  ٫۴۸۳۱ﺗﻬﺮان  :ﺻﺺ٫۰۳-۷۲
 -۶۲ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ٫۴۶۳۱ .آﺳﯿﺐ ﻫﺎ وﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ  ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  ،درﻣﺎن  .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮی.
 -۷۲ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺼﺮآﺑﺎدی،ﻤﺤﻤﺪ”.ﺧﻮدﮐﺸﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ” .ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ .ﺷﻤﺎره
ی  . ۷۱ﺳﺎل دوم  .ﻣﺮداد  . ۲۸۳۱ﺻﺺ ٫۶-۳
 -۸۲ﮐﻠﺪی  ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ واردﺷﯿﺮ ﮔﺮاوﻧﺪ ” .ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮﮐﺸﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ” .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل دوم

 .ﺷﻤﺎره  ٫۶زﻣﺴﺘﺎن  ٫۱۸۳۱ﺗﻬﺮان:ﺻﺺ ٫۳۹۲-۵۷۲
 -۹۲ﮐﻠﻤﻦ  ،ﺟﯿﻤﺰ ﺳﯽ . ۶۷۳۱ .رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﺎﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ  .ﮐﯿﺎﻧﻮش ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮاwww.zibaweb.com.
 -۰۳ﮐﻮزر  ،ﻟﻮﺋﯿﺲ ٫۰۸۳۱ .زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮﻣﯽ.
 -۱۳ﮐﻮﻫﻦ ،راﺑﺮت ٫۷۷۳۱ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻠﺪی)ﻣﺘﺮﺟﻢ(  .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮان
ﺑﺨﺸﯽ.
 -۲۳ﮐﻮﮐﺮﯾﻦ  ،رﯾﻤﻮﻧﺪ  ٫۶۷۳۱ .ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ  .ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮاﺗﯽ ﺳﺪه و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺨﺎرﯾﺎن )ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات
رﺷﺪ.
 -۳۳ﮐﯿﻮﯾﺴﺘﻮ ،ﭘﯿﺘﺮ ٫۰۸۳۱ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮری)ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯽ.
 -۴۳ﮔﯿﺪﻧﺰ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ٫۳۸۳۱ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﺴﻨﯽ)ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯽ.
 -۵۳ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  “.ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺧﻮدﮐﺸﯽ دورﮐﻬﺎﯾﻢ ” .ﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎره ی  ٫۷دوره ی ﺟﺪﯾﺪ.
ج  . ۳زﻣﺴﺘﺎن  ٫۳۷۳۱ﺗﻬﺮان  .ﺻﺺ٫۷۱۱-۹۴۱
 -۶۳ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮام  ٫۱۸۳۱ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  :راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس
وﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻠﻮع داﻧﺶ.
 -۷۳ﻣﺤﻤﺪی ،زﻫﺮا  ٫۳۸۳۱ .ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در دﻫﻪ ی  . ۰۷۳۱ -۰۸۳۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن.
 -۸۳ﻣﺴﮑﻨﯽ  ،زﻫﺮا .ﻣﻬﺮ ”. ۳۸۳۱ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻋﻠﻞ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ“  .ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ .
ﺳﺎل ﺳﻮم .ﺷﻤﺎره ی  . ۱۳ﺗﻬﺮان٫۱۲-۳۲:
 -۹۳ﻧﻠﺴﻮن ،رﯾﺘﺎ وﯾﻠﮑﺲ و اﻟﻦ ﺳﯽ .اﯾﺰراﺋﻞ ٫۵۷۳۱ .اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ ) ﻣﺘﺮﺟﻢ ( .ﻣﺸﻬﺪ  :اﻧﺘﺸﺎرات
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
 -۰۴ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ی آﻣﺎر ﮐﺸﻮد ﺳﺎل ٫۲۸۳۱

ب -ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:

http://www.iranhealers.com/moduhes.php?name=news&file=article&sid=633٫۱۴
http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?t= socialAndoccaption٫۲۴
http://www.7sang.com/mag/2005/09/10/report-suicide-iran.htm ٫۳۴
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ﻓﺮار  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
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رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل در ﺳﺎل ، ۵۹ﮕﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻓﺮار دﺧﺘﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی اورژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺒﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  5 ، 95ﻫﺰار و  38ﻣﻮرد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه در  4ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  118ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ،ﯾﮏ ﻫﺰار و 14
ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر ،دو ﻫﺰار و  579ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ  123و  259ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در  6ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ  96اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ زﻣﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان  644ﻣﻮرد ،ﺧﻂ  ، 123ﯾﮏ ﻫﺰار و 727ﻣﻮرد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر  515ﻣﻮرد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ  144ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
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