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  خودکشی در ژاپن
  جمشيد جمشيدی

  

ميالدی  ٢٠١٨عمده مرگ در سال  علت چهار. آمار مرگ و مير در ژاپن هر ساله بطور منظم گزارش می شود

اگر . )١نمودار (های عروق مغز اند از سرطان ها، بيماری های قلبی، کهولت و بيماریبوده به ترتيب عبارت 

  .چه خودکشی در اين نمودار در رده هفتم مرگ و مير ذکر شده است در دنباله به معرفی آمار جديد می پردازم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ميالدی ٢٠١٨سال تا  ١٩٦٥از سال هزار جمعيت  ١٠٠علل مرگ و مير در سير نوسان  ١نمودار   

  

نفر  ٣۴۴٢٧ ها تعداد خودکشیميالدی  ٢٠٠٣در سال . در ژاپن هر ساله کاهش يافته است آمار خودکشی

 ۴٠ بيش از اخيرخودکشی در طول پانزده سال  .نفر بوده است ٢٠١۶٩، ميالدی ٢٠١٩و در سال  رقمباالترين 

  . )٢نمودار (درصد کاهش داشته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ميالدی ٢٠١٩ سال تا ١٩٧٨سير ساالنه نوسان تعداد موردهای خودکشی از سال  ٢نمودار 

 

  سرطان ها - ١

  

 بيماری های قلبی - ٢

 

  کهولت -٣ 

  بيماری های عروق مغز - ٤

  عفونت های ريه - ٥

  اتفاقات غير مترقبه - ٦

  خودکشی - ٧

  موردهاکل جمع  

  موردها در مردان

 زنان موردها در
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نفر و در رده  ١۶جمعيت نفر هزار  ١٠٠هر  به ازایميالدی  ٢٠١٩خودکشی ها در سال مرگ بر اثر  ضريب

  .)٣نمودار (برابر زنان است ٢S۵خودکشی در مردان تقريبا ضريب . دهم علل مرگ گزارش شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  .ميالدی ٢٠١٩تا سال  ١٩٧٨جمعيت از سال نفر هزار  ١٠٠هر  به ازایخودکشی مرگ بر اثر ضريب  ٣نمودار 

  

کال هر . نشان می دهدميالدی  ٢٠١٩تا  ٢٠١۵ی سال های تعداد خودکشی ها را در مقايسه ماهانه  ۴نمودار 

  .ماه دسامبر کاهش داشته است لی درتعداد خودکشی در ماه مارس افزايش وساله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٩ و) صورتی(٢٠١٨، )سياه(٢٠١٧، )سبز(٢٠١۶، )آبی( ٢٠١۵های سير نواسان تعداد خودکشی ماهانه در سال  ۴نمودار 

  .)سرخ(ميالدی

  

آن گونه که از جدول مشاهده می . نيز گزارش شده استميالدی  ٢٠٢٠ سال ماه ١١خودکشی در موارد سير 

علت اين  .آمار خودکشی در آوريل نشان از افت قابل توجه موارد نسبت به سال های ديگر داشته است شود

از جمله در خانه ماندن و دوری از  ١٩کاهش را رعايت پروتوکل های بهداشتی در مقابله با عفونت کوويد 

روبه افزايش گذاشته و مخصوصا در سال ) ماه هفتم(از ماه ژوالی آمار خودکشیشلوغی ها ذکر می کنند اما  

شيوع عفونت به اين بار . ش شده استگزارمورد  ٢١۵٨مورد بيشتر از سال پيش،  ۶٠٠ماه اکتبر بيش از 

بوده است که خودکشی ی ی های منتج از آن علت قابل توجه و تنگناهای اقتصادی و بيکار ١٩بيماری کوويد 

  موردها در مردان

  ميانگين موردها

 زنان موردها در
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  .کارشناسان به آن اشاره کرده اند

  .٢٠٢٠آمار ماهانه موارد خودکشی در سال  ١جدول                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هر  به ازایتعداد خودکشی . مقايسه کرده استمتفاوت خودکشی ها را در گروه های سنی مرگ بر اثر  ۵نمودار 

نسبت به سال پيش افزايش ميالدی  ٢٠١٩سال در سال  ١٩تا ١٠سنی دهه گروه های جمعيت در نفر هزار  ١٠٠

کاهش  پيوستهسال  ١٠سال  ۵٠و  ۴٠، دهه سنی پيوستهسال  ١٢سال  ۶٠سنی دهه داشته است اما در گروه های 

   .يافته است

سال  ۶سال  ٨٠و  ٧٠، ٣٠ دهه های سنی ،پيوستهسال  ٨سال ٢٠مضافا مرگ بر اثر خودکشی در دهه سنی 

نسبت به ديگر اقشار  در تمام سال ها سالگی ۵٠در دهه آمار مرگ بر اثر خودکشی . کاهش داشته است پيوسته

سال علت سوم مرگ در اين گروه  ۵٠مرگ بر اثر خودکشی در دهه . سنی بيشترين تعداد را نشان داده است

نکته . سال علت دوم مرگ در اين گروه سنی گزارش شده است ۴٠مرگ بر اثر خودکشی در دهه . سنی است

علت . ساله خودکشی گزارش شده است ٣٩تا ١۵گری که نياز به يادآوری است، بيشترين علت مرگ جوانان دي

  .مدارس دانسته اندآموزشی  محيطمعضالت مربوط به  خودکشی گروه سنی نوجوان را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کل  خط نقطه چين سياه(سنی گوناگوندهه جمعيت در گروه های نفر هزار  ١٠٠هر  به ازایخودکشی موارد  ساالنه سير نواسان ۵مودار ن

  .)موارد

  تعداد
  زن    مرد 

  تعداد
  کل

  تعداد   ماه
  زن     مرد

  تعداد
  کل

  ماه

  ژانويه  ١۶٨٠  ١١٨۵  ۴٩۵  ژوالی  ١٨۵١  ١١٨٩  ۶۶٢

  فوريه  ١۴۵٣  ١٠٢۶  ۴٢٧  آگست  ١٩١٠  ١٢۴١  ۶۶٩

  مارس  ١٧۴٩  ١٢۴٣  ۵٠۶  سپتامبر  ١٨۴٩  ١٢٠١  ۶۴٨

  آوريل  ١۵٠٢  ١٠۶٠  ۴۴٢  اکتبر  ٢١۵٨  ١٣٠۶  ٨۵٢

  می  ١۵٨١  ١٠٨٨  ۴٩٣  نوامبر  ١٧٩٨  ١١۶٩  ۶٢٩

  ژوئن  ١۵٧٠  ١٠۶١  ۵٠٩        

  ( ۶٣٣٢، زن ١٢٧۶٩مرد    جمع کل  ١٩١٠١ (
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 روبرو استکاهش با اگر چه تعداد . شده است پژوهشخودکشی ها در رابطه با شغل افراد  ۶در نمودار 

 .بيشترين تعداد خودکشی را داشته اند شاغليندر رده دوم . خودکشی در افراد بيکار بيشترين رقم را نشان می دهد

رابطه تاثير مخرب بيکاری بر روی سالمتی روحی شخص و افزايش خودکشی در گروه بيکاران قابل پيش بينی 

تاکانوری هيرانو در مقاله است اما عامل خودکشی در افرادی که کار دارند را چگونه می توان توجيه کرد؟ 

بيکاری می افزايش از طرفی سبب او معتقد است تنگناهای اقتصادی . تحليلی خود به اين موضوع پرداخته است

وضع سالمتی شرايط سخت کاری  .شود و از طرفی باعث افزايش فشارهای کاری بر روی شاغلين می شود

علل خودکشی را  .انجامدانگيزه خودکشی در آن ها می توليد  بهدر نهايت  کهبخطر انداخته نيز را  شاغلينروحی 

    .پی گيری می کنيم ٧در نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را نشان می دهد )و سرخ کسب های آزاد و خانوادگی شاغلينزرد  ،ستون آبی بيکاری(خودکشی در رابطه با شغل افراد ۶نمودار 

   

علت خودکشی در فرد بسيار . گزارش شده استدر بازه زمانی ده سال خودکشی و انگيزه علل  ٧در نمودار  

پيچيده و مرکب است و آن را به يک علت خاص محدود کردن ساده انگارانه به نظر می آيد اما ظاهرا در اکثر 

و  سالمتی،مسائل در تمام اين ده سال مربوط به بيشترين علل خودکشی . موردها يک علت اساسی يافت شده است

محيط مسائل . قتصادی و مالی و درگيری های خانوادگی بوده استدر رده های دوم و سوم به ترتيب معضالت ا

سال پيش  دهتمام اين علل از  سهماما  ،کار و روابط خصوصی مرد و زن از علل ديگر خودکشی ياد شده است

  .است بخش بزرگی از علل خودکشی قابل تشخيص نبوده .کاهش نشان داده است پيوسته

  

  

از خودکشی و انگيزه علل  ٧نمودار 

  .ميالدی ٢٠١٩تا  ٢٠١٠سال 

ستون زرد مسائل سالمتی، سبز (

معضالت اقتصادی، سرخ درگيری 

آبی مسائل کاری،  های خانوادگی،

نارنجی روابط مرد و زن و خاکستری 

  ).اشاره به علل ناشناخته دارد



 

ژاپن دارای آمار  ،OECDکشور  ٣٣

با آماری که در کشور گزارش می شود 

نفر هر صد هزار  به ازایی ميالد

کره جنوبی در رده اول، باالترين آمار خودکشی و ترکيه 

نمودار (داشته است "توسعهاقتصادی و 

ميانگين . باالترين تعداد مرگ را بر اثر خودکشی داشته است

 ).٩نمودار (بوده استميالدی 

  .)صورتی مرد و آبی زن ستون سبز جمع کل،

                                                  
1 Organization for Economic Co-operation and Development

  ژاپن

 کانادا      آلمان       آمريکا      فرانسه      ژاپن
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  ١ OECDمقايسه آمار خودکشی ژاپن با ديگر کشورهای 

٣٣در ميان . ميالدی قابل دسترسی است ٢٠١۵آمار کمی قديمی برای سال 

با آماری که در کشور گزارش می شود بع اين منژاپن در ظاهرا آمار . در رده هفتم قرار دارد

ميالد ٢٠١۵خودکشی در سال . )نگاه کنيد ٩و  ٣ هاینمودار

٢٢S٨و زنان  ١١Sکره جنوبی در رده اول، باالترين آمار خودکشی و ترکيه . بوده است ٨٣

اقتصادی و  های همکاریسازمان "در ميان کشورهای کمترين تعداد خودکشی را 

در   جمعيت نفرهزار ١٠٠ به ازای هر خودکشی 

سال  در "های اقتصادی و توسعه همکاری سازمان

باالترين تعداد مرگ را بر اثر خودکشی داشته است )G7(ژاپن در ميان هفت کشور صنعتی پيشرفته

ميالدی  ٢٠١۵در سال نفر  ١٨S۵هزار جمعيت  ١٠٠مرگ بر اثر خودکشی در هر 

ستون سبز جمع کل،(هزار جمعيت در ميان کشورهای گروه جی ١٠٠مقايسه تعداد خودکشی ها در هر 

           
operation and Development- سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 

کانادا      آلمان       آمريکا      فرانسه      ژاپن    انگليس       ايتاليا  

مقايسه آمار خودکشی ژاپن با ديگر کشورهای 

آمار کمی قديمی برای سال 

در رده هفتم قرار دارد، باالئیخودکشی 

نموداربه (متفاوت است

٢٢S١١برای مردان  جمعيت

کمترين تعداد خودکشی را 

٨.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ضريبمقايسه  ٨نمودار 

سازمان"کشورهای عضو

  .ميالدی ٢٠١۵

  

  

  

ژاپن در ميان هفت کشور صنعتی پيشرفته

مرگ بر اثر خودکشی در هر 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

مقايسه تعداد خودکشی ها در هر  ٩نمودار 
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عبارتند است از حلق آويزی، موارد به ترتيب بيشترين  اندخودکشی بکار گرفته  ژاپنی ها برایروش هائی که 

، خوردن دارو و رگ )روش نوجوانان و جوانان(از بلندیاب پرت شدن و برخورد با مانع از جمله ترن، پرت

  .زدن

  

 ١۵زمانی  در برههدر ژاپن آمار خودکشی  مديريت جامعه حکومت دربه جهت کوشش های اگر چه  -پس گفتار

خودکشی در ژاپن يک معضل حاد  پديدهاما همواره  )٢نمودار (کاهش داشته است یبه گونه چشمگيراخير ساله 

دولت ها در اين کشور همچنان می کوشند تا با اتخاذ سياست های مقتضی بنابراين . می شود شتهاجتماعی انگا

با کادر آموزش بخشی به مدت پنج ماه  ٢٠١٨از آوريل .  معضل قدم بردارنداين بنيادی جديدی در جهت حل 

مراجعه کنان درگير ايجاد می شود تا مشورت های  "ژاپن وزارت بهداشت و کار"در تخصصی ديده و 

و در نهايت طبقه بندی  ،بررسی دريافت کرده، )٢SNS(شبکه های اجتماعیخدمات معضالت زندگانی را از راه 

از . مشورت ثبت شده است ٢٢٧٢۵در اين بازه زمانی  . ارائه بدهند سازنده ای رابرای حل آن ها راهنمائی های 

  .از طرف زنان بوده است مشورت هادرصد  ٩٢S١سال و  ٢٩در صد از گروه سنی نوجوان تا  ٨۵S٢اين ميان 

آن ها  از طرفها مشورت مردان  در سنی دهه باال رفتنتنها با قابل دريافت است نيز  ١٠آن گونه که از نمودار 

  .می يابد فزايشا

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)نمودار آبی زن و صورتی مرد(مشورت زن و مرد در گروه های دهه سنی ضريب ١٠نمودار          

  

معضالت روحی  مربوط بهمورد  ٨٢٨٢  ،مضمون ٣۵١٠۴از ميان  اما مضمون مشورت ها چگونه بوده است؟

و  ارسمورد مربوط به معضالت مد ٢٩٩٣مورد در باره درگيری های خانوادگی و  ٣٨٧٩، )افسردگی(روانی

 ٧۵۶١مشورتی که در باره معضالت روحی روانی بوده است  ٨٢٨٢از . بوده استاکثرا از طرف دختران 

  .بوده است مربوط به مردانمورد  ۵٢٧و  مشورت زنانمورد 

زنان  سویمورد از  ۶۶٠٠خودکشی کرده اند که  انگيزه ید اشاره به مور ٧٠١٢مشورت ها مضمون از ميان 

  .مورد مشورت ها به مسائل ديگر مربوط می شده است ۶۴٨١ .مردان بوده است سویمورد از  ٢٩٩و 

از آن جائی که مراکز مشورتی نقش سازننده ای را در کاهش موارد خودکشی داشته اند هم اکنون نيز به فعاليت 

  . خود ادامه می دهند

  

  

  

                                                   
2 Social Network Service(SNS) 
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به اين جمعبندی می رسيم که علل  در صفحات پيشينمربوطه مار و توضيحات آ مرور از پس -جمعبندی

خودکشی عمدتا عبارتند از مسائل مربوط به شرايط سالمتی شخص، تنگناهای اقتصادی، فشارهای طاقت فرسای 

 -فارغ از موارد بيماران روحی. محيط کار، معضالت در روابط خانواده و مسائل مربوط به محيط های آموزشی

که  استتنگنای روحی روانی و  پريشانیوقوع می پيوندد دچار يک شخصی که در او انگيزه خودکشی ب ،روانی

. می بيند واقعيت زندگیراه گريز و آزادی از خودکشی را تنها نهايت  که در حاصل آن احساس تنهائی و پوچی

اما پی گيری علت باال بودن تعداد موارد خودکشی در ژاپن نسبت به ديگر کشورهای توسعه يافته  از اهميت 

در مقابل مقام  )پاره کردن شکم("هاراگيری"در اين زمينه نگرهای متفاوت از جمله تاثير سنت . برخوردارست

در جنگ با  )تهاجمی انتهاری ارتش"(توّکوتای"نخلبانا جسورانهبزرکتر در جامعه سامورائی، حرکت مقبول و 

خودکشی های خجالت شکست،  برای رهائی ازخودکشی آمريکا برای نشان دادن وفاداری به امپراتور وقت، 

امر خودکشی جدی نگرفتن طرح و عدم مجازی و باالخره  مديایتبليغ خودکشی های دسته جمعی در خانوادگی، 

اين موارد و موضوعات ديگر در فيلم مستندی به . و غيره ابراز شده است جرايرسانه های صدا و سيمای در 

  .تماشای آن را توصيه می کنمثانيه، طوالنی است اما  ۵۵دقيقه و  ۵١ زمان فيلم .بحث کشيده است

پس  ی کهاقتصاد دان ٣نانلندی به نام رنه دايگريااين فيلم بوسيله يک فرد  -فيلم مستندی در باره خودکشی در ژاپن

اين  .است کردهبا هزينه شخصی خود ميالدی  ٢٠١٢در سال اقدام به ساخت اين فيلم سال اقامت در ژاپن  ١۶از 

سخن می زمانی از اين فيلم . لند به نمايش درآمده استرياتا بحال در امريکا، چين، ايتاليا، لهستان، رومانی و فيلم 

) عنوان(فرنام. )ميالدی؟ ٢٠١١سال (هزار مورد خودکشی در سال بوده است ٣٠ بيش از که ژاپن دارای راند

در اين فيلم موضوعات بسياری از جمله داليل  .است> ٤هزار خودکشی در ژآپن ١٠جنگ برای نجات <اين فيلم 

، روش ها، نارسائی های پيشگيرانه و غيره مورد بحث خودکشیسنت تعداد هنگفت خودکشی در اين کشور، 

  :لينک مربوطه. ار می گيردقر

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1310/24/news007.html  

  

  

  

  

  ٢٠٢١اوساکا، ژانويه 

  
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                   
3 Rene Duignan 
4 Saving 10000- Winning a war on Suicide in Japan. 
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