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  مروري بر انواع خودكشي از ديدگاه سالمت
 

  1محسن رضائيان
  

  چكيده
با توجه به اهميت . باشد كه تمامي ابعاد و زواياي آن به درستي شناخته نشده است هاي زندگي انسان مي ترين جنبه خودكشي يكي از پيچيده

گيري از اين پديده كمك نمايد، در مقاله حاضر سعي شده است  تواند در پيش موضوع و از آن جايي كه شناخت دقيق انواع خودكشي مي
نفره، دو نفره، دسته   بر اين اساس، خودكشي به انواع تك. بندي جديدي از انواع خودكشي از ديدگاه سالمت مورد بحث قرار گيرد تا طبقه

  .مأموريتي و تجمع خودكشي تقسيم گرديده و خصوصيات هر يك در متن مقاله شرح داده خواهد شدجمعي، كمك شده، 
  بندي، ديدگاه سالمت خودكشي، انواع، طبقه :هاي كليدي واژه

 مروري :نوع مقاله

  2/12/90 :پذيرش مقاله  25/9/90 :مقاله دريافت
 

 مقدمه

هاي زندگي  ترين جنبه يكي از پيچيده) Suicide(خودكشي 
تمامي ابعاد و زواياي آن به درستي شناخته باشد كه  انسان مي
رسد فقط  اين پديده منحصر به فرد كه به نظر مي. نشده است

ها باشد و در هيچ موجود ديگري گزارش يا  مختص انسان
) Deliberate(شناخته نشده است، مشتمل بر اقدامي آگاهانه 

  ). 1(گردد  است كه منجر به خاتمه بخشيدن به زندگي فرد مي
، اقدام به (Para suicide)ين، شبه خودكشي همچن
و يا اقدام آگاهانه در آزار  )Attempted suicide(خودكشي 

همگي به اعمال ) DSHيا  Deliberate self harm(به خود 
گردند كه منجر به صدمه غير كشنده به  اطالق مي  اي آگاهانه

هاي  اين قبيل رفتارها نيز، جنبه. شود فرد اقدام كننده مي
گيرند  ها را در برمي اسرارآميز ديگري از فلسفه زندگي انسان

با خودكشي ) Etiology(شناسي  كه هر چند از نظر علت
  ). 2(متفاوت هستند، اما رابطه نزديكي با آن دارند 

هاي  متأسفانه، آمارها بيانگر آن است كه چنين پديده
وجه اسرارآميزي در جوامع انساني رو به رشد بوده و نياز به ت

  براي مثال، سازمان جهاني بهداشت . جدي دارند

)World Health Organization  ياWHO ( برآورد كرده
نفر در  000/850است كه تعداد تقريبي موارد خودكشي از 

نفر در سال  000/500/1ميالدي به بيش از  2000سال 
اين سازمان همچنين برآورد . ميالدي خواهد رسيد 2020
مورد اقدام  20تا  10ازاي هر مورد خودكشي،  نمايد، كه به مي

دهد كه موارد اقدام به خودكشي بيشتر در  به خودكشي رخ مي
 ). 3(شود  جوانان و زنان ديده مي

يزان خودكشي از م ،اساس آمار منتشر شده در ايران بر
صد  در 4/6به  1363صد هزار نفر جمعيت در سال  در 3/1

همچنين برآوردهاي  ).4( ترسيده اس 1382هزار نفر در سال 
نيز نشان  1379استان كشور در سال  19به عمل آمده در 

سال به ازاي هر مورد  10-14دهد كه براي گروه سني  مي
مورد اقدام به خودكشي وجود داشته  80خودكشي ثبت شده، 

  ). 5(است 
با توجه به اهميت موضوع و از آن جايي كه شناخت دقيق 

گيري از اين پديده كمك  در پيش تواند انواع خودكشي مي
بندي جديدي از انواع  نمايد، در مقاله حاضر سعي شد تا طبقه

خودكشي از ديدگاه سالمت مورد بحث قرار گيرد تا قسمتي از 
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زواياي تاريك اين پديده بشري براي خوانندگان فارسي زبان 
 يبند طبقه خچهيتاراز همين رو در ادامه، ابتدا به . روشن گردد

سپس ضمن ارايه . اشاره خواهيم كرد ياع خودكشانو
نفره،  تك (بندي نوين، انواع خودكشي  دستورالعملي براي طبقه

دو نفره، دسته جمعي، كمك شده، مأموريتي و تجمع 
  . به تفكيك مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت) خودكشي

  بندي انواع خودكشي  تاريخچه طبقه
اقدام به بررسي علمي يكي از نخستين دانشمنداني كه 
بندي انواع خودكشي اقدام  خودكشي كرده و نسبت به تقسيم

شناس شهير فرانسوي اميل دوركهايم  نموده است، جامعه
(Emile Durkheim) 1858وي كه در سال . باشد مي 

ميالدي رخت از اين  1917ميالدي به دنيا آمد و در سال 
شي كه در سال جهان بربست، در اثر مشهور خود به نام خودك

، خودكشي را به چهار نوع )6(ميالدي منتشر گرديد  1897
  . تقسيم نمود

  (Egoistic)خودكشي خودخواهانه  -1
 (Altruistic)خودكشي ديگرخواهانه  -2
 (Anomic)خودكشي آنوميك  -3
  (Fatalistic)خودكشي قضا و قدري  -4

به اعتقاد وي، دو نوع خودكشي اول، ناشي از عدم توازن 
اي كه اگر اين  ر همبستگي اجتماعي است؛ به گونهد

همبستگي كاهش يابد مانند افراد مجرد، بازنشستگان و يا 
دهند، دليلي براي  سالمنداني كه همسران خود را از دست مي

هايي از  تمامي اين موارد نمونه. خودكشي به وجود خواهد آمد
  . خودكشي خودخواهانه است

اجتماعي شدت يابد، ممكن از طرف ديگر، اگر همبستگي 
براي مثال، . است خود دليل ديگري براي خودكشي باشد

هاي مذهبي و سياسي ممكن  اعضاي ارتش يك كشور يا فرقه
است براي نجات ميهن يا فرقه و مذهب خود در برخي از 

هايي  تمامي اين موارد، نمونه. موارد دست به خودكشي بزنند
  . از خودكشي ديگرخواهانه است

نين رسم ديرينه و منسوخ شده خودسوزي زنان بيوه همچ
هندو در كشور هندوستان به هنگام تشييع جنازه همسرانشان 

شود را در برخي موارد به  شناخته مي (Sati)كه با عنوان ساتي 

  ). 7- 11(اند  عنوان نوعي از خودكشي ديگرخواهانه قلمداد كرده 
جامعه خودكشي آنوميك به علت كاهش نظارت و كنترل 

ها و يا عدم توازن در وجدان اخالقي افراد  بر افراد و عملكرد آن
هاي شكست خورده  بنابراين، خودكشي سامورايي. آيد پديد مي
يا برخي از افسران پليس آمريكا بعد از طوفان ) 12(در ژاپن 

. هايي از خودكشي آنوميك دانست توان نمونه را مي) 13(كاترينا 
از تقدير، ممكن است مشتمل بر  در نهايت خودكشي ناشي

شوند و يا زنان جواني را شامل  زناني گردد كه داراي فرزند نمي
  . آيند گردد كه به همسري افراد سالمند درمي

بندي بسيار جالب، از آن جايي كه  بر خالف اين تقسيم
پديده خودكشي پس از دوركهايم دچار تغييرات بسياري شده 

هاي نوين درآمده و در  شكل است و در بعضي از موارد به
هاي  هاي قديمي خودكشي در قالب برخي ديگر، همان شكل

اند، بنابراين بازنگري انواع خودكشي در  نويني به ظهور رسيده
از همين رو در ادامه . جوامع كنوني انساني ضروري خواهد بود
بندي اميل دوركهايم  مقاله و به منظور تكميل و تصحيح طبقه

  . ديدي از انواع خودكشي خواهيم پرداختبه بازنگري ج
  انواع خودكشي در جوامع انساني

تر شدن موارد خودكشي در جوامع بشري و براي آن  با پيچيده
بندي خودكشي به دست  تري از طبقه كه بتوان تصوير صحيح

  .رسد كه بايد ابتدا به طرح سؤاالت زير پرداخت آورد، به نظر مي
برگيرنده يك نفر است؟ اگر آيا پديده خودكشي در  - 1

اي  پاسخ اين سؤال مثبت باشد به اين معني است كه ما با پديده
روبرو خواهيم بود كه فقط يك نفر از اعضاي جامعه جان خود 

در اين حالت با دو نوع از انواع خودكشي . دهد را از دست مي
ترين نوع خودكشي كه  ترين و فراوان معروف. روبرو خواهيم بود

آورد، خودكشي  فردي موجبات مرگ خود را فراهم ميدر آن 
نوع ديگر، خودكشي است كه در آن . شود تك نفره گفته مي

شكل بارز . كند فردي به فرد ديگر در انجام خودكشي كمك مي
شده طبي   اين نوع خودكشي، خودكشي كمك

)Medically assisted suicide ( است كه در خالل
شود، اما اگر پاسخ به اين  ه ميپرداخت بحث به هر دو نوع آن

سؤال منفي باشد، آن وقت سؤاالت ديگري به شرح زير مطرح 
  .خواهند شد
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آيا خودكشي در برگيرنده تعداد اندكي از افراد به طور  -2
مثال دو نفر يا بيشتر خواهد بود؟ اگر خودكشي در برگيرنده 
 اندكي از افراد مانند دو نفر باشد، پديده خودكشي دو نفره

(Suicide pact)  روي داده است و اگر تعداد بيشتري از افراد
درگير باشند آن وقت ممكن است با پديده خودكشي دسته 

همچنين، ممكن است . روبرو باشيم (Mass suicide)جمعي 
كه افكار خودكشي به مرور زمان از فرد خودكشي كرده و از 

اي  طريق پديده تقليد به افراد ديگر منتقل شده باشد كه پديده
به وجود  )Cluster suicide(تحت عنوان تجمع خودكشي 

  . شود پرداخته مي ها آيد، كه در سطور آينده به آن مي
شود آن است كه آيا  ه مطرح ميسؤال ديگري ك -3

بوده است يا خير؟  (Homicide)خودكشي توأم با ديگركشي 
اگر پاسخ به اين سؤال مثبت باشد، آن وقت با انواع خودكشي 

روبرو خواهيم بود كه در  (Suicide mission)مأموريتي 
  . ادامه به آن اشاره خواهيم كرد

به انواع خودكشي آيد، نگاهي  بنابراين آن چه كه در ادامه مي
) هاي نوين يا اشكال قديمي در قالب(به ويژه انواع نوظهور 

  . باشد كه نياز به توضيح و تفسير بيشتري دارند خودكشي مي
  خودكشي تك نفره 

هايي كه در آن تنها يك نفر و بدون كمك ديگران  خودكشي
نمايد، بيشترين موارد خودكشي  اقدام به از بين بردن خود مي

دهد و از همين رو  وامع مختلف به خود اختصاص ميرا در ج
ها  رسد كه انواع خودكشي كه در اين مقاله به آن به نظر مي
گردد، بخشي جزيي از تمام موارد خودكشي را چه در  اشاره مي

از همين . دهند حال حاضر و چه در آينده به خود اختصاص مي
از  يكي هاي تك نفره، رو، پرداختن به اين قبيل خودكشي

ها بايد با  آن. باشد ربط مي ترين وظايف نهادهاي ذي مهم
دار، نسبت به شناخت عوامل به وجود  انجام مطالعات دامنه

آورنده و ترغيب كننده خودكشي همت نموده و از اطالعات در 
  . گيري از اين پديده، استفاده نمايند جهت پيش

تاكنون مطالعات گوناگون به عمل آمده در جوامع مختلف، 
متعددي را براي خودكشي  (Risk factors)عوامل خطر 
فقر، بيكاري، انزوا و تنهايي، از دست دادن . اند گوشزد كرده

هاي رواني، اعتياد به مواد مخدر و الكل،  عزيزان، بيماري

وحي، هاي ر هاي نظامي، بحران زنداني شدن، جنگ و درگيري
بالياي طبيعي، دانش انجام خودكشي و در اختيار داشتن موارد 
و وسايل مورد نياز خودكشي و موضوعاتي از اين قبيل، 

بنابراين، . اي دارند همگي در انجام خودكشي نقش ثابت شده
گيري از خودكشي بايد از دانش موجود نهايت  براي پيش

  ). 1، 2(استفاده را برد 
  شده  خودكشي كمك 

، فرد (Assisted suicide)شده   كمك يخودكش در
هاي فرد ديگري در به ثمر نشستن  خودكشي كننده از كمك
تواند شامل تهيه  ها مي اين كمك. برد اقدام خود استفاده مي

ابزار و لوازم الزم براي خودكشي و يا حتي كمك در استفاده 
شكل رايج و جنجال برانگيز اين نوع . از اين ابزار باشد

دكشي در جوامع انساني به ويژه جوامع غربي خودكشي خو
باشد كه در آن يك پزشك متخصص، به  كمك شده طبي مي

نمايد تا در سرعت فرا رسيدن  بيمار در حال مرگي كمك مي
  ).14-17(مرگ خود اقدام نمايد 

هاي مفصلي پيرامون قانوني يا غير قانوني  تاكنون بحث
در برخي از ). 18-20(بودن اين پديده صورت گرفته است 

كشورهاي اروپايي اين پديده قانوني تلقي گرديده است؛ در 
حالي كه در اغلب كشورهاي جهان به ويژه كشورهايي با 

به (فرهنگ مذاهب ابراهيمي و به خصوص مذاهب مسيحي 
و اسالم، اين عمل يك عمل غير قانوني ) ويژه فرقه كاتوليك

اس تفكرات مذاهب بر اس. گردد و خالف اخالق قلمداد مي
باشد  اي ارزشمند و گوهري گرانبها مي ابراهيمي، حيات پديده

ها بايد  ها هديه شده است، لذا آن كه از طرف خدا به انسان
نهايت استفاده را از زندگي خود برده و تحت هيچ شرايطي 

از همين رو، . اجازه خاتمه بخشيدن به زندگي خود را ندارند
نيز براي خاتمه بخشيدن به درخواست كمك از ديگران 

هاي غير  زندگي، هر چند در دوران كهولت و ابتال به بيماري
گردد؛ چرا كه انسان  قابل درمان، گناهي نابخشودني تلقي مي
  . هيچ گاه نبايد از رحمت الهي نااميد باشد

 خودكشي دو نفره 

هاي دو نفره، گاهي اوقات  اگر چه ممكن است خودكشي
ها  ا نيز در برگيرد، اما در واقع اين خودكشيبيشتر از دو نفر ر
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اي باز  ريزي شده هاي برنامه به طور عمده به خودكشي
گردد كه در آن دو نفر، به داليل مختلف از جمله داليل  مي

خانوادگي، عشقي و يا موضوعات ديگري از اين نمونه، 
گيرند كه به حيات خود در يك مكان و در يك  تصميم مي

داليل ايدئولوژيك به ندرت ممكن است . ندزمان خاتمه ده
  ). 21-25(هايي از اين دست گردد  باعث پديد آمدن خودكشي

هاي دو نفره، در دو  اين امكان نيز وجود دارد كه خودكشي
مكان و با فاصله زماني متفاوت، اما كوتاهي از يكديگر رخ 

با ظهور اينترنت و استفاده روزافزون از اين وسيله . دهند
اي  هاي دو نفره اطي نوين، امروزه جهان شاهد خودكشيارتب

است كه از طريق اينترنت و بين دو نفر كه ممكن است هيچ 
اين . دهد وقت پيش از اين همديگر را نديده باشند، رخ مي

نوع جديد از خودكشي، تحت عنوان خودكشي اينترنتي 
(Internet suicide)  شناخته شده است و به ويژه جوانان و

  ). 26-28(وانان مستعد ابتال به آن هستند نوج
  خودكشي دسته جمعي 

خودكشي دسته جمعي به خودكشي گروهي از افراد اطالق 
گردد كه ممكن است به داليل مذهبي و يا ايدئولوژيك  مي

اين نوع خودكشي كه از ديرباز در جوامع انساني رخ . رخ دهد
خورد كه در  داد، گاهي اوقات در بين جماعتي به چشم مي مي

جريان يك درگيري نظامي به محاصره درآمده و به جاي آن 
كه خود را تسليم دشمن نمايند، اقدام به خودكشي دسته جمعي 

گاهي اوقات نيز اعضاي يك فرقه به دليل عقايد . نمايند مي
گاهي . خود، ممكن است دست به خودكشي دسته جمعي بزنند

ممكن است به هاي دسته جمعي نيز  اوقات اين خودكشي
  ). 29- 33(فرمان رهبر گروه توأم با كشتار اعضاي گروه باشد 

اين امكان نيز وجود دارد كه اعضاي يك حرفه خاص به 
خاطر مشكالت پيش آمده در حرفه خود، اقدام به خودكشي 

براي نمونه، انواعي از خودكشي دسته . دسته جمعي نمايند
در آن تعدادي  گردد كه جمعي از كشور هندوستان گزارش مي

اند  از كشاورزان، به علت بدهكاري دست به خودكشي زده
)35 ،34 .(  

  تجمع خودكشي 
تجمع خودكشي نيز يكي از واژگان به نسبت جديد در 

اين واژه از نظر ). 36(مطالعات مربوط به خودكشي است 
علمي به اين معني است كه محققين با مواردي از خودكشي 

از نظر زمان و مكان آن قدر به هم نمايند كه  برخورد مي
در  ها توان عامل شانس را براي رخداد آن نزديك بوده كه نمي

در  ها مواردي از اين قبيل خودكشي). 37، 38(نظر گرفت 
هاي رواني گزارش شده  برخي از جوامع محلي يا بيمارستان

است كه در آن تعدادي از موارد خودكشي در فاصله كوتاهي 
محققين اين ادعا را مطرح ). 39-42(دهد  از زمان رخ مي

رسد كه از  ها، به نظر مي اند كه در اين قبيل خودكشي كرده
طريق پديده تقليد يا كپي كردن، افكار خودكشي از فردي به 

  ). 43، 44(گردد  فرد ديگر منتقل مي
همچنين افزايش خودكشي، پس از مرگ يا خودكشي 

ر شكل ديگري از تواند بيانگ يك شخصيت معروف نيز مي
افزايش موارد خودكشي پس از مرگ . تجمع خودكشي باشد

به ويژه در زنان هم سن وي و در مدت  (Diana) ديانا
ها  اي از اين قبيل خودكشي كوتاهي پس از مرگش، نمونه

هايي كه پس از انجام  همين طور، خودكشي). 45(باشد  مي
ر خودكشي توسط يك هنرمند سرشناس از كشورهايي نظي

كنگ گزارش شده است، موارد ديگري از تجمع  هنگ
  ). 46(سازند  خودكشي را مطرح مي

تواند از  هايي كه مي محققين معتقد هستند، يكي از راه
ايجاد تجمع خودكشي پس از خودكشي يك هنرمند معروف 

ها  جلوگيري نمايد، آن است كه وسايل ارتباط جمعي نظير روزنامه
هاي خاصي در پخش اخبار  دستورالعملو راديو و تلويزيون از 

ها در  اين دستورالعمل. خودكشي فرد مورد نظر استفاده نمايند
برگيرنده اين نكته مهم هستند كه نبايد اين قبيل اخبار را با آب و 
تاب بيان نمود، بلكه حداقل جزييات و نه در سر تيتر اخبار عنوان 

ان سني و جنسي فرد گروه گردند تا از پديده تقليد به ويژه در هم
  ). 47(خودكشي كرده، جلوگيري گردد 

  خودكشي مأموريتي 
اين نوع خودكشي به خصوص در افراد متعلق به يك ارتش 

دهد كه در آن، اعضاي  يا يك جريان خاص سياسي رخ مي
آن ارتش يا جريان خاص سياسي براي حفظ منافع كشور يا 

مايند كه در ن گروه سياسي خود، اقدام به نوعي خودكشي مي
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كنند تا اعضاي بيشتري از دشمنان  آن تا جاي ممكن سعي مي
  ). 48(يا جريان سياسي مقابل خود را نيز از بين ببرند 

هاي اخير از آن به عنوان عمليات  اي كه در سال پديده
ياد  (Suicide bomber)انتحاري با منفجر كردن خود 

فرد  گردد، نوعي خودكشي مأموريتي است كه در آن مي
ضارب با بستن مقادير زيادي از مواد منفجره به بدن خود، در 
ميان جمعي از دشمنان يا رقباي خود حاضر شده و سعي 

نمايد كه در موقعيتي مناسب و با انفجار مواد منفجره، نه  مي
تنها به زندگي خود خاتمه دهد، بلكه شمار زيادي از مخالفين 

  ). 49-51(يا دشمنان را نيز نابود سازد 
نمونه بارز ديگري از خودكشي مأموريتي، در جريان جنگ 

كازه  جهاني دوم و در كشور ژاپن رخ داد كه با عنوان كامي
(Kamikaze) در انتهاي جنگ جهاني دوم و بعد . شناخته شد

هاي متعددي گرديد،  از آن كه كشور ژاپن دچار شكست
نفجره خلبانان ژاپني هواپيماهاي خود را انباشته از مواد م

. كردند هاي جنگي دشمن حمله مي نموده و با آن به كشتي مي
در اين عمليات انتحاري، خلبانان جان خود را از دست داده، 

كردند كه همزمان با مرگ خود، يك كشتي  اما سعي مي
  ). 52(جنگي دشمن را نيز از بين ببرند 

بر خالف عمليات انتحاري با منفجر كردن خود و 
درصد  100مرگ فرد اقدام كننده  ها ر آنكازه كه د كامي

هاي مأموريتي وجود  خواهد بود، انواع ديگري از خودكشي
ها احتمال زنده ماندن خود فرد اقدام كننده  دارند كه در آن

هايي از  نمونه. باشد وجود دارد، اما اين احتمال بسيار كم مي
اين قبيل خودكشي در بين ارتش كشورها و به ويژه نيروهاي 

اي از افراد اقدام به عمليات  شود كه در آن عده زميني ديده مي
اگر چه هدف اين عمليات . نمايند خطرناك در جبهه دشمن مي

باشد، با اين وجود  دسترسي نيروهاي خودي به اهدافشان مي
احتمال زنده ماندن افرادي كه در اين گونه عمليات خطرناك 

  ).53(نمايند به شدت كم خواهد بود  شركت مي
  
  گيري نتيجه

دهد،  بندي انواع خودكشي نشان مي همان طور كه تقسيم
اي بسيار پيچيده در جوامع انساني  پديده خودكشي پديده

دادن   باشد كه داليل بسيار گوناگون و متنوعي باعث رخ مي
گيري از آن بايد  از همين رو براي پيش. گردد آن مي
هاي در معرض  گروههاي دقيق و صحيح، به ويژه براي  برنامه

ضروري است تا در . خطر، تدوين و به مرحله اجرا در آيد
اي از  گيرانه هاي پيش طراحي، اجرا و ارزشيابي چنين برنامه

شناسان،  گوناگون نظير روان هاي نظر متخصصان رشته
ها، اقتصاددانان و  شناسان، اپيدميولوژيست پزشكان، جامعه روان

 .مندي به عمل آيد هرهمتخصصان آمار حياتي نهايت ب
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A Review on Different Types of Suicide from Health Perspective 
 

Mohsen Rezaeian1 

Abstract 
Since all the aspects and dimensions of suicide are not well known and understood, self-destruction is one 
of the most complex aspects of the human life. Given the importance of this problem, and since precise 
knowledge regarding different types of suicide might help preventing this phenomenon, the present study 
aimed to review a new classification of suicidal attempts in terms of health perspective. Accordingly, 
suicide will be categorized as single suicide, pact (dyadic) suicide, mass suicide, assisted suicide 
(altrunistic), mission suicide and cluster (collective) suicide; each type then will be explained within the 
discussion section. 
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