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 چکیده

 ککک  اسککت مشکککوکی مرگ هایپرونده در  اعتنا قابل مدرک  تنها  خودکشی  هاییادداشت
 احککراز  رو همککین از . شککوندمککی مطککر  عمککد قتککل ویکک ۀ شکک   در  خودکشککی  عنککوانبا  

 نیککز  و خودکشککی از  عمد  قتل  تشخیص  در   انکارناپذیری  نقش  آن  بودن  ج لی  یا  اصالت
 ازآنجاککک  .بککر عهککده داردحکککم   صککدور   و  مقککدماتی  تحقیقات  مرحلۀ  در   قضایی  تصمیم

 رویکککرد از  تککوانمککی اسککت، «زبککانی هککایداده» دارای هایادداشککت ایککن محتککوای
ایککن  بککرد.بهره اخیر های ده  در  قضایي مسائل یافت  های آن در  حقوقی و شناسیزبان

تحلیل گفتمان،  ها ازجمل ؛بررسی یادداشت علمی در  پیشرفت پیدایش ب  منجر  رویکرد
. این شده است و ...  شناسی جنایی، م ناشناسی قضایی، تحلیل محتوای مضمونیسبک

کوشککد بکک  ایککن میطریککت تحلیککل محتککوای مضککامین   ها از پ وهش با بررسککی یادداشککت
آیککا رابطککۀ  ها تکرار پککذیر هسککتند ادداشتموجود دریآیا مضامین  دهد:  ها پاسخ  پرسش

جام ۀ آماری نمون  با جام ۀ آماری  ها در وقوع آن و  م ناداری بین مضامین پرتکرار 
 (2006) ککککرک و بککراونمحتککوای تحلیککل   روش  بر   تکی   با  پ وهش  وجود دارد  این

. ازبککین پککانزده ای قککراردادمورد آزمککون دوجملکک   وپانزده مضمون اصلی را شناسایی  
مضمون اصلی، مضامین  ارجاع ب  اشخاص، دستورال ملها و اطکعات با نود درصککد 

یکککی  عنککوانبکک   این نتککای  از تکرار پذیری درجام ۀ آماری مورد شناسایی قرارداد تا 
 جست. بهره  یساختگ  از  یواق  یهاادداشتی  تشخیص در قرائن وامارات  مثبت    از 

بککراون ها: زبان شناسی حقوقی، تحلیل زبانی، مضککمون، یادداشککت خودکشککی، کلیدوا ه
 وککرک

 

 .مقدمه 1

هککای دارای پیشککگیری اسککت و در بککین بیسککت یکی از مهمترین دالیل مرگ  1خودکشی
، میککزان م  سککنین اسککت. در پنجککاه سککال گذشککت علت اصلی مرگ و میر در جهان برای ه
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نزدیککک بکک   سککاالن در سککطج جهککان،   افزایش یافت  است.  ٪60ان  خودکشی در سراسر جه 

ثانی  یک نفککر. )سککازمان بهداشککت  40میرند؛ ی نی هر نفر ب  دلیل خودکشی می  800000
(. خودکشککی بیشککتر از قتککل در اکثککر کشککورهای جهککان رایکک  اسککت و آمککار 2014جهانی،  

وقوع آن حدود دو برابر بیشتر از قتل گزارش شده و در برخی کشورها این میککزان بکک  ده 
(. براسککاآ آمککار 2015، 3اورتیزاوسککپینا 2، روزرو 1سککد )ریچککیرتا بیسککت برابککر هککم می

نفر خودکشی کامل داشتند ک  نسبت   5143در ایران   1398پزشکی قانونی ایران درسال  
. اما، در 4(1399افزایش داشت  است )سایت تحلیلی خبری عصر ایران،   0.8ب  سال قبل  

رسمی منتشر نشده است، لکن بککا  های همراه با یادداشت در ایران آمارخصوص خودکشی
%  10هککای سککنی هنگککام خودکشککی بککین توج  ب  بررسی میدانی درایککن تحقیککت تمککام گروه

 5گذارند.% موارد یادداشتی ازخود ب  جای می20تا
شککود و ب  یادداشت کسی ک  قصککد کشککتن خککود را دارد اطککک  می  6یادداشت خودکشی

بینشی  تواندشود و از این رو میشت  میدکشی نو م موال در دقایت یا ساعات منتهی ب  خو 
کند، ارائ  دهککد. روانی و افکار فردی ک  اقدام ب  خودکشی می-در رابط  با شرایط روحی

 ترد باعککر روشککنتوانکک ت ارزشمندی بککوده اسککت  ککک  مککیها جزئی از اطکعااین یادداشت
خودکشککی بکک  گذشککت  های راجککب بکک  (. نوشت 699-702:  1993،  7د )بلک شدن شرایط شو 

( 45-48:  1993،  10وکاتککاالن  9، فککارمر8)اودانل  گردنددوری تا عهد یونان باستان برمی
گرفتکک  خودکشککی هسککتند هککای انجامدارای اشارات ضمنی بکک  عمککل خودکشککی، یککا روش  و 

 (.  67: 11،2004)السن
تککرین شکککل آن رای تواند بکک  چنککدین صککورت نوشککت  شککود.  های خودکشی مییادداشت

شککود. بککا گسککترش نویسککی اسککت ککک  م مککوالدر کنککار قربککانی یافککت مییادداشککت دست
هکککای های خودکشکککی بککا جسکککتجوی در فایلکامپیوترهککای خکککانگی، بخشککی از یادداشکککت

شود و امککروزه ایککن شود ک  ب  عنوان یادداشت الکترونیک شناخت  میکامپیوتری یافت می
هککای متنککی، صککوتی و تصککویری در فضککاهای مجککازی منتشککر ها در قالکک  پیامیادداشککت

 (.  87-89:  2007،  12شود )کوهلرمی
شککوند؛ نقککش حیککاتی در های خودکشککی ککک  ادلکک  در صککحنۀ جککرم یافککت مییادداشککت

ی بککرای کننککد؛ چراککک  از یککک سککو منبککب اطکعککاتی ارزشککمندتحقیقککات کیفککری بککازی می
ک  بککرای بازسککازی مشخصککات  هستندبخشی از شواهدی  اند و های مشکوکبررسی مرگ

گیری در خصککوص نحککوۀ مککرگ او اعککم از مککرگ طبی ککی، تصککاد ، قربککانی و نتیجکک 

 
1- H. Ritchie 
2- M. Roser  
3- E. Ortiz-Ospina 
4- https://www.asriran.com/fa/news/746095/ 
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از سککوی  (.9: 1993،  4و اسککتار  3، پککویترآ2، اتککو 1شود )دارکککزخودکشی یا قتل استفاده  
صککحت دیگر کارشناسان بررسی صحنۀ جککرم را بککا مشککککت مت ککددی بککرای ارزیککابی و 

( با این حککال، 3: 2015،  7و ویابهی  6، نیدهی5کند. )آفرینانتسا  آن ب  متوفی روبرو می
هایی وجککود دارد و گیریدر حال حاضر تحقیقات تجربی کمی برای کمک ب  چنین تصمیم

های خودکشککی بکک  قضککاوت انسککانی متکککی اسککت و در نتیجکک  ارزیککابی صککحت یادداشککت
گیری در مواق ی مثل بازسازی مشخصککات قربککانی، نتیجکک گیری نادرست در چنین  تصمیم

خصوص نحوۀ مرگ و چگونگی ارزیابی صحت انتسا  آن ب  متوفی، ممکن است رونککد 
، هککزل 8و باعر درست اجرا نکردن عدالت شود )آلککت تر کردهتحقیقات جنایی را طوالنی

های شککک   ای از پرونکککدهاکنکککون بخکککش عمکککدههم 10(.73-72: 1994و ربوسکککین،  9وود
هککای مشکککوکی اسککت ککک  ت ککدادی از وی ه قتل عمد در مشهد درخصککوص مرگبازپرسی  

های مککرگ شککوند ککک  تقریبککا از ایککن مجمککوع پرونککدهآنها بکک  عنککوان  خودکشککی مطککر  می
های خودکشی همراه است. ازاین رو، ت یین اصالت ایککن با یادداشت  11درصد20مشکوک  
های خودکشی  مشکککوک بکک  پروندهمقام قضایی در حل  ها  تاثیر بسزایی درهدایتیادداشت

نیککاز بکک   شککود؛ بنککابراینمیسازی و انحرا  ذهن مقککام قضککایی و مانب از صحن   دارد  قتل
 های جدی و قابل توج  است. تشخیص اصالت این چنین یادداشت

یکککی  دیل ب  پرسش جهانی شده اسککت. مککثکاین مسال  تنها مختص ب  ایران نیست و تب
بود  12ادی گیل فویل های اخیر آمریکا، دربارۀدر سالهای جنایی بحر برانگیز  پروندهاز  

ک  وی ب  جهت استناد دادگاه ب  یادداشت خودکشی منتس  ب  همسککرش پککائوال و بررسککی 
محتوای زبانی یادداشککت بکک  عنککوان یکککی از مککدارک صککحنۀ جککرم؛ ایککن فرضککی  ککک  ادی 

نمککود و بککر عنوان بهانۀ درودککین دیکتکک  کککرده تقویککت یادداشت خودکشی را ب  پائوال، ب   
اساآ قککرائن دیگککری ککک  در پرونککده موجککود بککود، ادی بکک  قتککل همسککرش محکککوم گردیککد 

 (.  315-333: 2005،  13)کانتر
اینجاست ک  رویکردهای تجربی مثل کارشناسککی ج ککل، خککط و امضککا  و  مسئل اکنون  
راهکککاری علمککی یککا دارند و    های بسیارنویآ محدودیتهای دستسی یادداشت... در برر

احککراز صککحت و  بککرای وجود ندارد، پککآهای الکترونیکی بررسی یادداشت  برایتجربی  
ج بککین المللککی مطال ککات بسککیاری در سط کش  حقیقت چ  باید کرد   و ها  سقم این یادداشت

اسککت، امککا بیشککتر ایککن مطال ککات از من ککر های خودکشی صورت گرفت د یادداشتدر مور

 
1- J. Darkes 
2- R.Otto 
3-N.Poythress 
4-L. Starr 
5- A. Tarannum       
6- N. Sharma 
7- V. Saran 
8- R. L. Ault 
9- R. R. Hazelwood 
10- R. Reboussin 

مرگ مشکوک موجود درش   بازپرسی وی ۀ قتل  98تا 94های  های  سالاین نسبت با بررسی آماری  پرونده  -11
 مشهد بدست آمده است.

12- Eddie Gilfoyle 
13- D. Canter 
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ها از من ککر شناسی بوده است و بررسی ایککن یادداشککتپزشکی و جام  روانشناسی، روان
در . (48: 2011، 1)شککاپرو  بوط ب  چند دهۀ اخیر اسککتاندک و مرتا حدودی  شناسی  زبان
های خودکشککی مثککل آمریکککا و کانککادا، در بررسی یادداشککتعلمی  ورهای دارای پیشینۀ  کش

صککورت شناسککی حقککوقی توسککط کارشناسککان در محککاکم قضککایی از من ککر زبان ایککن کککار
های کیفری شناسان حقوقی ب  عنوان شاهدان متخصص در جلسات دادگاه، و زبانگیردمی

خککود بکک  قاضککی و هیککات منصککف  کمککک و مدنی حاضر شده و با بیان ن ککرات تخصصککی 
رسد زبان شناسان حقوقی ین ر م کنند. براساآ ن رات قضایی منتشرشده درآمریکا ب می

تبیککین موضککوعات چککالش برانگیککز  در تشککخیص و  شناسیگیری از زباناند با بهرهتوانست 
لی مثل تشخیص نس  و تبککار احتمککاب  کمک قضات بیایند و در مواردی  حقوقی و کیفری 

های ندۀ آن مثل شناسککایی نویسککندۀ نامکک یک گوینده، قابلیت درک یک متن و شناسایی نویس
، واجککد اثککر حقککوقی وکیفککری هایهای خودکشککی وبکک  طککورکلی نامکک یادداشککت تهدیککدآمیز،

انککد برای کشکک  حقیقککت اعکککم ن ککر کردهکارشناآ ب  عنوان    با اجازۀ دادگاهشناسان  زبان
 (.  221-239:  2002،   3و سوالن  2)تیرسما

 و بررسکککی اصکککالت تحلیکککل شناسکککی درزبان و نقکککش مهکککم دربکککارۀ ککککاربرد 4السکککن
هککایی ککک  است تککا متنشناسان قضایی خواست  شدهاز زبانگوید: میهای خودکشی یادداشت

حتی اگر در چنین مککواردی، پلککیآ بکک  ، شده یادداشت خودکشی هستند را تحلیل کنندمدعی
مشکوک نباشد، تکش برای ت یین اینککک  آیککا مککتن مککورد ن ککر علککت یککا بودن مرگ،  عمدی

 (.  8: 2008السن،) کند، از اهمیت برخوردار استشرایط مرگ را روشن می
های خودکشی، دو مجموعکک  متریککر را نشککان تحقیقات تجربی مربوط ب  تحلیل یادداشت

: 1999،  5شککد )گریگککوریها مفیککد بابینککی اعتبککار آن یادداشککتتواند در پیشدهد ک  میمی
وع  از ( یک مجم 60: 1959، 9و والکر  8ازگود  252:  1984،  7و باالنآ6، لینارآ  131

های ساختاری زبان است بکک  طککور مثککال، متوسککط طککول جملکک ، متریرها مربوط ب  وی گی
ب  کاررفت ، درصد اف ال شناختی و  10های مورد استفاده، درصد اف ال حرکتیدرصد اسم

هککای زبککانی های محتککوایی و مضککمونی دادهمجموعککۀ دیگککر متریرهککای مربککوط بکک  جنبکک 
در ایککن مقالکک  جنبککۀ   ککک   (669-670:  2011،  13و تیلککور  12، جوینز11هاست )بنلیادداشت

ای  . این پ وهش برآن است ک  با تحلیل محتو گیردها مورد بررسی قرار میشتاخیر یاددا
 (2006) 14ها از طریت روش تحلیل محتوای بککراون و ککککرکمضمونی زبانی یادداشت

 
1- J.J. Shpero 
2- P. Tiersma 
3- L. M. Solan 
4- Olsson, J 
5- Gregory 
6- A. A. leenaars, 
7- W. D. G. Balance 
8- Osgood. C. E. 
9- WMJmR.E  
10- Action verbs 
11- C. Bennell, 
12- N. J .Jones 
13- A. Taylor 
14- V. Braun &V. Clarke 
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آیککا  پککذیر هسککتند ها تکرارمضککامین موجککود در یادداشککتآیککا    پاسککخ دهککد:ها  ب  این پرسش
جام ککۀ آمککاری نمونکک  بککا جام ککۀ  هککا دروقککوع آن و  رابطۀ م ناداری بین مضامین پرتکککرار

 برای مقککام قضککایی درکاری علمی تواند راهها میپاسخ ب  این پرسشآماری وجود دارد   
 تحلیککل   بررسککی این پ وهش نخسککتین ارائ  دهد.  یساختگ  از  یواق    یهاادداشتی  تشخیص
 افتککاده اتفککا  ایککران در کنککون تککا ککک  است خودکشی هاییادداشت زبانی   محتوای    مضمونی

 ککک  اسککت هککاییپ وهش م ککدود از نیککز المللیبین سطج در  مشاب   هاییافت   و از ن ر  است
 تککا گیککردمی  قککرار  Spss   1ایدوجملکک   آزمککون  نککوع    از  آزمونی  بررسی  مورد  تحلیل،  نتای   
 سککنجیده آمککاری جام ککۀ در بررسککی مککورد هایمضککمون پذیری نتای ت میم  و   تکرار  میزان
 شود.

 .پیشینۀ پژوهش 2

 های خودکشی، ادویککنیکی از پ وهشگران پیشرو در تجزی  و تحلیل محتوای یادداشت
است ککک  تحقیقککات طککوالنی را در خصککوص خودکشککی شککروع کککرد، و در ایککن   2اشنیدمن

های خودکشککی بککود مککرور نمککود راستا برخی اسناد بایگانی را ک  از قضا حاوی یادداشککت
  33(. اشنیدمن و فاربرو بککرای اولککین بککار بککا اسککتخرا  149:  9201،  3)الزاریدز وسخسا

های آنجلککآ و مقایسککۀ آنهککا بککا یادداشککتیادداشت خودکشی واق ی از دفتر پلککیآ ایالککت لآ
دیرواق ی ک  داوطلبان  توسط افرادی ک  قصد خودکشی نداشتند، اما بکک  قصککد شککرکت در 

هککای ایککن سکک  کردنککد تککا بکک  وی گیها را نوشککت  بودنککد، مقایپکک وهش آنهککا ایککن یادداشککت
های واق ککی از سککاختگی پیککدا کننککد ها پی برده و راهککی بککرای تشککخیص یادداشککتیادداشت

(. تحقیقات دیگری ک  پآ از ایککن بررسککی انجککام 198-199: 1957، 4)اشنیدمن و فاربرو 
هایی بود ک  اشنیدمن و فاربرو جمککب آوری کککرده گرفت همگی پیرامون مجموع  یادداشت

اشککنیدمن و فککابرو  مطال ککاتترین و مسککتندترین مطال ککات عبارتنککداز شککدهبودنککد؛ شناخت 
و اشککنیدمن  7(، اسککتون1960)6و گسککلر  5(، گوستچاک1959(، اوزگود و والکر )1957)
 (.  48:  2011( است )شاپرو،1999)  10( و گرگوری1982)9و رشناو   8(، ادلمن1966)

 
اي از موارد را با نسبت مورد انت ار تحت یك توزیب دو جمل یك نسبت مشاهده شده  Binomial Testرویکرد  - 1

نماید. نسبت مشاهده شده یا با ت داد مواردي ك  اولین مقکدار یکك متریکر دو با یك پارامتر احتمالي مشخص مقایس  مي
تر، در نيشود با ت داد موارد در یك نقطة برش داده شکده یکا پکائیرا دارا است ت ری  مي  (dichotomous)ايمقول 

اسکت، اگکر چک  ممكکن اسکت  0.5یك متریر كمي. در حالت پیش فرض، پارامتر احتمالي براي هکر دو گکروه برابکر 
رود ک  می خواهیم نسکبت خاصکی این آزمون )ک  گاهی آزمون نسبت نامیده می شود( زمانی ب  کار می ترییر نماید.

 (. http://www.iranpajohesh. 2133را در جام   بررسی کنیم. )ب  نقل از سایت 
2- E.S. shenidman 
3- A. Lazarides DR. Wassenaar, T. Sekhesa 
4- N.L.Farrberow 
5- L. A. Gottschalk 
6- G. C .Gleser,  
7- P. J. Stone 
8- Ann M.  Edelman   
9- Steven L .Renshaw 
10- A .Gregory 
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 او، یادداشت ۳۳ چاپ  از  پآ  سال  ۲۰  طول  در  شود،می  متذکر  اشنیدمن  ک   گون همان
 و  «1منطقککی سککبک » جملکک  از ها،یادداشککت ایککن مختلکک  هایجنبکک  مطال ککات، از طیفککی

 کککامپیوتری شککمارش جملکک  از هککایی،روش از اسککتفاده بککا را «2زبککانی خصوصککیات»
 کککل، در: گویککدمی اشککنیدمن(. 151: 1979 اشککنیدمن،)  کردنککد  بررسککی  ،«3وا هبرچس »

 و  جککوییپرخککاش از زیککادی میککزان ،4شقی دو   منطقی  دارای  اصیل  خودکشی  هاییادداشت
 مانککدگان،باقی بککرای مشککخص هایدسککتورال مل و  اسککامی از اسککتفاده خودمقصککرپنداری،

 کککاربرد و  کنککد،می فکککر «تفکککر»  خود  ب   فرد  دهد  نشان  ک   اندکی  شواهد  بیشتر،  قاط یت
 (.  ۱۵۱: 1979 اشنیدمن،) هستند5  عشت  وا ۀ مختل  م انی بیشتر

 :عبارتنککد از خودکشککی هاییادداشککت مضککمونی تحلیککل دربرجسککت   مطال ککات دیگککر
  6آمیزمحبککت عبککارات بککاالتر ت ککداد بکک  کردنتوجکک  ککک  دسککتاورد آنککان واکککر، و  اوزگککود

 ارجاعککات بیشککتر مقککدار و   اصککیل،  هاییادداشککت  در  نککامرتبی  فقککدان  ،7مادر  واصطکحات
 دسککتاورد(. 63: 1959 وواکککر، ازگککود) شککناختی بککود ارجاعککات کمتککر مقککدار و  8عینککی

 در و  داشککت، بُ ککد  یککک   از  بککیش  متریرهایشککان  مجموعککۀ  ککک   بککود  این  گسلر  و   گوستسچاک
 بکک  ارجککاع و  بیشککتر 9فضککایی روابککط و  اشککیا ، انسککان، بکک  ارجککاع اصککیل هاییادداشککت
 دسککتاورد رسککدمی ن ربکک (  201-199:  1960  گسلر،  و   گوستسچاک)  بود  کمتر  فرایندهای
 کککامپیوتری م نککایی زنیبرچسکک  و  لرتنامکک  از آنهککا  ۀاستفاد  شنیدمن  و   استون،  ،10اوگیلوی

 نتیجکک  ایککن بکک  رنشککاو   و   ادلمککن  ،(160-15:  1966  اشککنیدمن،  و   اسککتون،  اوگیلوی،)  باشد؛
 متوجکک  و  کرده ترکی  متریرها از چندب دی ایمجموع   با  را  کامپیوتری  تحلیل  ک   رسیدند
: 1982 رنشککاو،  و   ادلمککن)  شککدند؛  اصککیل  هاییادداشککت  عبارات  از  برخی  در  منفی  قطبیت

 عنککوان تحت مدلی ابداع و  مشکل ب  او   متفاوت  رویکرد  و   11لینارز  دستاورد(.  109-107
 هککاییادداشککت  تحلیککل  و   تجزیکک   طریککت  از  12«خودکشککی  بینککی  پککیش  موضوعی  راهنمای»

 هککایییککدگاهود روانشککناختی هککایوی گککی درآن و  بککود اصککل 35 از متشکککل ککک  خودکشککی
 در موجککود اطکعککات و  دهککدمککی ارائکک  را خودکشککی بکک  متمایککل ذهککن   دربککاره ارزشککمند
 از بسککیاری موضککوع آن از پککآ و   کککردمککی  تفسککیر  را  خودکشککی  بکک   مربککوط  هاییادداشت
 بککرای تنهککا  موضککوعی  راهنمای  این  امروزه  (؛228:  1992  ینارز،)ل  گرفت  قرار  تحقیقات
 آلمککان و  مجارسککتان متحککده، ایاالت کانادا، کشورهای در خودکشی  ب   مربوط  هاییادداشت

ه  رودیکار م   ب   هاییادداشککت مطال ککات ترینتککازه از یکی(، 108: 1999 ی،)اوکانر و ش 
 من ککر از را هایادداشککت اش،دکتککری رسککالۀ در ککک  اسککت13گیلککز  بکک  مربککوط خودکشککی

 
1- logical styles 
2- language characteristics 
3- tag words 
4- dichotomous 
5- love 
6- endearment 
7- mother terms 
8- concrete 
9- spatial relations 
10- D. M .Ogilvie 
11- leenaars 
12- Thematic Guide to Suicide Prediction (TGSP)   
13- S. P.Giles13 content dictionar 
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 را  کککارش  گیلککز  بودن،روانشککناآ  علیککردم  حککال،این  با.  استکرده  مطال    1شناختیروایت
 بککا  را  هایشیادداشککت  و   کککرد،می  بیککان  نامککد،می  2«فرااجتماعی  پدیده»  ک   چیزی  برحس 

 ۱۷۳ گیلککز(.  ۱۲۴  ص،2007  گیلککز،)  کنککدمی  بررسی  هایادداشت  نویسنده  از  دقیقی  تاریخ
 کککک  «محتککوا لرتنامکک » از و ( ۳۲ همککان،) داشکککت نویسککنده ۹۵ از خودکشککی یادداشککت

. کککرد اسککتفاده باشککد،نداشت  یککا باشککدداشت  مطابقککت مککتن محتوای  با  تواندمی  یا  هایشمدخل
 و  اسککت ج لککی و  اصککیل خودکشککی هاییادداشککت  کککردن  جککدا  مککذکور  مطال ککات  اکثر  هد 

 شککاپرو،) کککرد پیککدا دسککت تمککایزی چنککین بکک  و نکک  کامککل  تاحککدی  دهد ک مینشان    تحقیقات
 (.۳۴۲-۳۴۱  و   ۱۲۴:  2011
 
 

 . روش پژوهش 3

آزمککون دوجملکک   بهره گیککری از روش آمککاری   این تحقیت مبتنی بر روش کمی ب  جهت  
 تحلیککل   ای در تفسککیر نتککای  داده هککای پکک وهش و روش کیفککی بککا توجکک  توسککل بکک   روش  

( در شناسککایی مضککامین، مککی باشککد.داده هککای پکک وهش، 2006محتوای براون و ککرک )
نمون  یادداشت های خودکشی واق ککی اسککتخرا  شککده از پرونککده هککای مککرگ مشکککوک 30

تحلیککل داده هککا نیککز مبتنککی بککر روش تحلیککل   ش   ویکک ۀ قتککل شهرمشککهد، مککی باشککد.روش  
آن در روش کککار و چهککارچو   (است ککک  شککر  و بسککط2006محتوای براون و ککرک )

 ن ری آمده است.   

 داده های پژوهش.1.3

های واق ککی خودکشککی از بککین تقریبککا بککیش از از نمونکک  یادداشککت  های این پ وهشداده
پروندۀ مرگ مشکوک ش   بازپرسی وی ۀ قتل دادسرای عمومی و انقک  ناحیککۀ   2000

ناشی از عوارض مسککمویت  هاییک  حاوی مرگ  1399الی    1393های  مشهد از سال  2
دارویی مواد مخدر، مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی، امراض مختل  قلبی، تنفسککی و 

پرونککدۀ مککرگ مشکککوک،  282ایککن بککین موضککوع  خودکشی بود، استخرا  شده اسککت. از
 دادنککد.های مککرگ مشکککوک را تشکککیل میدرصد از کککل پرونککده  1/14خودکشی بوده ک   

ها اسککتخرا  شککد، اعککم از یادداشککت متنککی و ودکشی از این پرونککدهیادداشت خ  41درانتها  
های خودکشککی حککاوی یادداشککت بودنککد. پککآ از از کککل پرونککدهدرصککد  6/13پیککامکی ککک  

یادداشت زن در ایککن  10یادداشت مرد و  20یادداشت شامل  30ها،  بررسی این یادداشت
اعم از مردان و زنان  ساکن مشهد ، ها، نویسندگان تمام یادداشت  .تحقیت قابل استفاده بودند

 .سال  بودند40تا  18در محدودۀ سنی 

 . روش کار  2.3

( استفاده شد. این 2006ها، از روش تحلیل محتوای براون و ککرک )برای تحلیل داده
گر ابتککدا کنککد. در ایککن روش تحلیککلروش تحلیککل محتککوایی شککش مرحلکک  را پیشککنهاد می

 
1- narrative 
2- Ultra- Social Phenomena 
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های موجود آشنا شده و پککآ از آن اقککدام بکک  ۀ محتوایی دادهدرمرحلۀ اول، با عمت و گستر
تواند ب  روش دستی یککا بککا کند. این کدگذاری میواحدهای تحلیل، مضامین، می  1کدگذاری

افزاری انجام شود ک  در این تحقیت روش دستی مورد استفاده قرار گرفککت های نرمبرنام 
ها بکک  دسککت ای از مضککمونتککا مجموعکک  و در مرحلۀ سوم، در واقب تحلیل کدها شروع شد

های ایجککاد شککده مککورد بککازبینی و تصککفی  و . در مرحلککۀ چهککارم، مجموعککۀ مضککمونبیایککد
های اصککلی ککک  فرعی است. در مرحلۀ پنجم، مضککمون  های اصلی و دهی ب  مضمونشکل

هککای گیرد و سککپآ دادهبرای تحلیل ارائ  شده، ت ری  شده و مورد بازبینی مجدد قرار می
شککود ککک  محقککت گیککرد و مرحلککۀ پایککانی زمککانی شککروع میداخل آن مورد تحلیککل قککرار می

ای تحقیککت را زمینکک ای از مضامین اصلی کامک انتزاعی و منطبت با سککاختارهای مجموع 
در اختیار داشت  باشد، این مرحلکک  شککامل مرحلککۀ تحلیککل پایککانی و نگککارش گککزارش اسککت 

 (.87-86:  2006)بروان و ککرک،  

  نظری چهارچوب.  4

 (2006) از روش تحلیل محتوای بککراون و ککککرک در این پ وهش  هابرای تحلیل داده
هککای پراکنککده های متنی اسککت و دادهداده. این روش فرایندی برای تحلیل ه استاستفاده شد
در ایککن (. 78-77: 2006کند )بککراون و ککککرک، های دنی و تفصیلی تبدیل میرا ب  داده

مضککامینی   های خودکشی است.موجود در یادداشت  2ها، مضامینپ وهش واحد تحلیل داده
ی اسککتخرا  هابر مبنای آن کدگزاری صورت گرفت، مبتنی روش قیاسی  ک  از مولفکک   ک 

و   6، اسکککورفیلد5و اشنیدمن، النگر  4، استون3شده درتحقیقات انجام گرفت  توسط اوگلیوی
:  1966)اوگیککولی، اسککتون و اشککنیدمن، 10و دبوسکا 9و دیگران  و آئونا  8کلند، مک 7فینچام
؛ آئونا، 230: 2000کلند و دیگران، ؛ مک 304:  2008؛ النگر، اسکورفیلدو فینچام،  529

همچنککین روش اسککتقرایی ککک  بککا بررسککی  ( اسککتفاده شککده اسککت و 154: 2014دبوسکککا، 
ده های موجود دراین تحقیت استخرا  گردیده است. مجموعا هجده کد مورد اسککتفایادداشت

نتیجکک  پککانزده  نتککای  برخککی کککدها بکک  دلیککل قرابککت م نککایی تلفیککت شککد و در  و قرار گرفککت  
در  11. در این تحلیل، مضامین براسککاآ مفککاهیم و سلسککل  مراتکک مضمون مشخص گردید

 
( بکک  فراینککدي از تحلیککل اشککاره دارد كکک  از خککل آن مفکاهیم تشکخیص داده شکده، اب ککاد و codingكدگکذاري ) - 1

 (42: 1387ایمان،محمدیان ، گردد .)ها كش  ميخصوصیات آن در داده
کد ن رقکرار گیرنکد و من کور از ها پرارزشترین واحدهایي هستند ك  در تجزیک  و تحلیکل محتکوا بایکد م»مضمون  -2

هککا فضککاي خککاص شود. ایکن مضکمونمضامین م ناي خاصي است ك  از یك كلم  یا جمل  یا پکاراگرا  مسکتفاد مي
كننکد، چکون یکك جملک  ممكن است چند مضمون داشکت  باشکد و یککا چنککد پککاراگرا  مککتن، ومشخصکي را اشکرال نمی

 (.136: 1388داشت  باشد )ب  نقل از م روفی و یوس  زاده،  ممكکن اسکت فقکط یکك مضمون
3- Ogilvie, D. M 
4- Stone, P. J 
5- Langer, S 
6- Scourfield, J 
7- Fincham, B 
8- McClelland, L 
9- Ioannou, M 
10- Debowska, A 

های بنکدیبا عنایت ب  روش های متنکوع بک  کاررفتک  درتحلیکل مضکمون توسکط صکاحبن ران ایکن حکوزه، طبق -  11
( و برخکی 153: 2010مختلفی برای مضامین وجود دارد. برخی مضامین را براساآ ماهیت )کینگ و هکاروکآ ، 
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و ارجاعککات بکک  مفککاهیم  2،  مفککاهیم عینککی1اصلی، تحت عناوین مفککاهیم انتزاعککی  س  گروه
احساسات  انتزاعی اسککت ککک    انتزاعی دارای زیرگروه  فاهیمبندی شدند. گروه م عینی طبق 

عبارات و ادعاهای عاشقان  و بکککاربردن عبککارات -1این زیرگروه ب  هفت مضمون اصلی
 -4سرزنش خککود و احسککاآ گنککاه -3عذرخواهی و طل  بخشش از دیگران   -2آمیز  محبت

گزاری و تمجید پاآس-5احساآ عجز و ناتوانی دردلبۀ بر مشککت   ناامیدی از زندگی و 
انتقاد نسککبت بکک  دیگککران بککود. گککروه ارجاعککات   -7جویی و  خشم و پرخاش  -6از دیگران  

ارجاعات ب  مسائل متافیزیکی مثل خککدا، بهشککت، جهککنم، -1انتزاعی نیز ب  چهار مضمون 
ارجاعات ب  مفاهیمی مثککل تقککدیر، -3ارجاعات ب  مفاهیمی مثل مرگ، وفات -2فرشت  و...

مفاهیم دعایی و آرزویی منش   شد ک  آخککرین مضککمون آن   -  4ن، روزگار و زندگی، جها
ب  س  مضمون فرعی تقاضای آمرزش گناهان، طلکک  دعککا از افککراد یککا دعککا بککرای آنککان و 

و  3بکک  دو مضککمون اصککلی اطکعککات مفککاهیم عینککی بندی شککد. گککروهآرزو داشککتن تقسککیم
ارجاعککات بکک  -1سکک  مضککمون فرعککی تقسیم بندی شد ک  مضککمون اول بکک    4هادستورال مل
 -3ارجاعات ب  اصطکحات مالی مثل اسناد مالی، بیم  و ... -2ها و ها و مکاناشیا، انسان

-1ارجاعککات بککک  خودکشکککی و روش آن و مضکککمون دوم  بککک  چهکککار مضکککمون فرعکککی؛ 
دسککتورال مل -4دسککتورال مل تجککویزی و  -3دستورال مل احساسککی،  -2دستورال مل  مالی،  

ارجاعککات بکک   -1و گککروه ارجاعککات عینککی بکک  دو مضککمون اصککلی  5سککت  صککر  یککا خوا
بندی  خداحاف ی و وداع با وابستگان  تقسیم-2اشخاص اعم از خانواده و سایر وابستگان و  

 مضمون اصلی و فرعی در تحلیل مضمونی بود. 26شد ک  نتیجۀ آن ایجاد 
ها را بارکدگککذاریشناسککی اعتنارشککد رشککتۀ زبادو ارزیککا  بککا مککدرک دکتککری و     

های ت یین نوع محتوا وت اری  آنها و بککا با توج  ب  دستورال مل  ارزیابی کردند. ارزیابان
های خودکشی واق ی ک  مربوط ب  این تحقیت نبککود، آمککوزش استفاده از پن  جفت یادداشت

هککای مضککمونی مککورد های ایککن تحقیککت پابککایی تحلیلدیدند تا از طریککت ارزیککابی یادداشککت
هککا، های محقت بککا نتککای  ارزیا رزیابی قرار گیرد ک  با توج  ب  مطابقت کامل کدگذاریا

 درصد را نشان داد.  98پایایی این تحلیل کدها  قابلیت اطمینان بیش از 
 ی بکک عککدم دسترسکک  ماننککدهای بسککیاری وجککود داشککت، در ایککن پکک وهش محککدودیت   
گیرانۀ دسترسککی بکک  اطکعککات های سککختبکک  خککاطر محککدودیت؛ های خودکشککیتیادداشکک 
های خودکشی موجککود بککا توجکک  بکک  درصککد پککایین یادداشت  یگر نمون از سوی دها.  پرونده

ها شکوک خود نیز مزید بککراین محککدودیتهای مرگ م وقوع خودکشی نسبت ب  کل  پرونده
پرونککدۀ مککرگ  مشکککوک، موفککت بکک  2000ای ک  محقت با بررسی بیش از شده بود ب  گون 

 30ها ها شککد ککک  در بککین ایککن یادداشککتیادداشت خودکشککی در ایککن پرونککده 41بی ب  دستیا
  مورد در پردازش اولی  قابل استفاده جهت تحقیقات علمی بود.

 . مفاهیم عینی و انتزاعی  1.4

 
)بکک  نقککل از حسککن عابککدی و  انککد هککا دسککت  بنککدی کرده(  آن258: 2004براسککاآ جایگککاه و سلسککل  مراتکک  )کینککگ، 

 (. 160-159: 1390همکاران ،
1- objective 
2- subjective 
3- Information  
4- Instruction  
5- Demand  
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، ضروری است ت ریفی از مفاهیم عینی و ذهنی ک  ارائ  وتحلیل داده ها  پیش از بیان  
 بندی گردیده است، ارائ  گردد.  ها طبق براساآ آنها،  تحلیل محتوای مضمونی یادداشت

 . مفاهیم عینی 1.1.4

طریت حواآ درک می شککود و تجربککی اسککت؛   مفاهیم  عینی همین فضایی است ک  از
ک  مستلزم حرکککت هسککتند و بککر روی  مثل تجربۀ ما ازفضا، آ ، بر  و رویدادهای حسی

هکککایی درمحکککیط پیرامکککون مکککا تکککاثیر دارنکککد و اثکککری عینکککی برجکککای خواهنکککد واق یت
 (36؛ص1398گذاشت.)محمدی وسلیمانی،

 . مفاهیم انتزاعی2.1.4

عینی، مفاهیم انتزاعی قرار دارند ک  برگرفت  از ذهککن انسککان اسککت و در مقابل مفاهیم  
بین چند مفهوم  سککاده داللککت دارنککد ماننککد؛ مفککاهیم  و بر رابطۀد ای نداردر عالم واقب نمون 

فیزیکی مثل دما، سرما و مفاهیم ککمی ماننککد؛ اسککم، ف ککل و قیککد و مفککاهیم شککیمیایی مثککل؛ 
ک  ب  دلیل فقدان ب د فیزیکی ب  سککختی  قابککل این مفاهیم .  (26فلز، باز و قلیا )همان، ص  

   نمککود  عینککی نککدارد مککثکخ احسککاآ خوشککبختی، درک هستند، مثل احساسات هر انسانی ک 
ها، صداها، )رنگ  یا تجربۀ تصاویر حسی  گرسنگی و تشنگی، مفاهیمی انتزاعی هستند و 

بهترین راه شناخت این مفاهیم از طریککت بیککان  ها، بوها و احساسات( ب  کار می رود.ط م
  .  (26،ص1374)شاه مرادی، مصادیت آنها در عالم مادی است

 اهیم انتزاعی.مف2.4

ایککن مفککاهیم بکک  دو زیرگککروه احساسککات و ارجاعککات انتزاعککی   ،هابا بررسی یادداشککت
مفککاهیم انتزاعککی مفککاهیم احساسککی همچککون ناامیککدی،   بندی شد. بککا توجکک  بکک  ت ریکک تقسیم

شککوند؛ چراککک  درعککالم سرزنش خود، گناه و شرم و... همگی مفککاهیمی انتزاعککی تلقککی می
 ایم. ازایککن رو خشککیدها بکک  اعتبککار کلمککات بکک  آنهککا موجودیککت بخککار  وجککود نداشککت  و مکک 

ها را بکک  عنککوان زیککر گککروه مفککاهیم انتزاعککی در ن ککر احساسککات موجککود در یادداشککت
 گیریم.می

 . احساسات  1.2.4

درخصوص زیرگروه احساسککات بککا توجکک  بکک  اینککک  برخککی از محتواهککای موجککود در 
هککای زبککانی بیککان متوفی بککود ککک  در قالکک  دادهها نشان دهندۀ نوعی از احساسات یادداشت

بندی تککوان آشکککار سککاخت، تقسککیمشد، بهترین وی گی ک  در قال  آن، این محتوا را میمی
آن ب  هفت گروه احساسات اصلی بود ک  در روش تحقیت بیان شد و برگرفتکک  از  چرخککۀ 

 ( است.12: 1980احساسات رابرت پکتچیک )پکتچیک،

   انتزاعی  ارجاعات.2.2.4

همان طور ک  از نامش پیداست ارجاع ب  مفاهیم انتزاعی   زیرگروه ارجاعات انتزاعی
ب  چهار مضمون اصلی؛ ارجاعات ب  مسائل متافیزیکی مثل خدا، بهشت، جهککنم، است ک   

:»عککادل ترازخککدا سککرا  1فرشت  و...، ب  عنککوان مثککال متککوفی مککی نویسککد: مثککال شککماره 
:» فقط بکک  خککدا واگککذار کنیککد«.ارجاعات بکک  مفککاهیمی مثککل مککرگ، 2اره  ندارم« ،مثال شم 

:» 3وفککات، ارجاعککات بکک  مفککاهیمی مثککل تقککدیر، زنککدگی، جهککان و روزگککار مثککال شککماره 
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: »ولی دنیا برامون همش سککاز مخککال  4بروخوش باش ک  دنیا دو روزه «، مثال شماره  
:»مادرم 5می نویسد:مثال شماره   میزن « و مفاهیم دعایی و آرزویی. متوفی در یادداشتش

: 7:»ایشاال همیش  سکککمت باشککی« ومثککال شککماره 6تونمازات برام دعاکن«، مثال شماره  
 شد. »برای من دعا کن« تقسیم می

 

 ها  تحلیل دادهارائه و   .5

ایککن مقالکک   مضککمون اصککلی و فرعککی را ارائکک  داد.  26داده های حاصل از کدگذاری،  
مضمون اصلی ب  لحا  فراوانی و آزمون م ناداری از حیر تکککرار پککذیری   15صرفا ب   

گان  در س  گککروه مفککاهیم انتزاعککی، مصککادیت عینککی و ارجاعککات 15مضامین    .پردازدمی
اصککلی را بککدون توجکک  بکک  بسککامد های  بندی شد. در ادامکک  هریککک از مضککمونعینی تقسیم

ها  مککورد هککایی عینککی از یادداشککتفهککومی و بکک  همککراه مثالبندی م ، براسککاآ دسککت وقککوع
 .گیردمیبررسی توصیفی زبانی قرار 

ورزی بههه شههرید زنههدگی و بیههان کلمههات محبههت آمیههز بههه مضمون اول؛ احساس عشق  .1.5

 نزدیکان

پوشککانی، آوری و بکک  دلیککل همجمککب11و  1های دراین مضمون، نتای  با دوکد ب  شماره
ددام شد و تحت عنوان یککک مضککمون بیککان شککد. درایککن مضککمون متککوفی این کدها در هم ا

اقککدام بکک  بیککان احساسککات گککرم، صککمیمی و خالصککانۀ خککود در قالکک  عبککارات و ادعاهککای 
نماید ک  دالبا با بکاربردن کلماتی مثل عشککقم، عاشقان  در مورد همسر یا م شوقۀ خود می

کند. در یادداشککتی متککوفی بکک  همسککر می  عزیزم، محبوبم، دلبندم، عزیز دلم و... بروز پیدا
: »سکم ب  عشت پاک و زاللم« یککا ادعککای 8کند مثال شماره خود این گون  ابراز عشت می

:»مککن عاشککقت بککودم و از تکک  دل دوسککت 9کند مثال شمار عاشقی خود را اینگون  بیان می
در مجمککوع  :»هرچی بیشتر میگذره می فهمم نبودنت مرگم « ک    10داشتم«،مثال شماره  

ها را بکک  خککود درصککد از یادداشککت 20/63ها درصککد فراوانککی وقککوع  آن کککل    یادداشککت
 اختصاص داد.

 دیگران  از  بخشش  طلب و شرم و خواهی عذر؛  دوم  مضمون.2.5

ایککن مضککمون بککا کلمککاتی ماننککد  کککد گککزاری شککد، 2در این مضککمون ککک  بککا کککد شککمارۀ 
عککذرخواهم و عبککاراتی ککک  از آن تقاضککای بخشککش از ام، حکلککم کنککین ببخشککین، شککرمنده

تککونم محبتککاتو پدر هیچ وقت نمی»  :11مثال شماره  شد.خانواده، دوستان و خدا استنباط می
:» 13، مثککال شککماره«لطفا تو و پدرم از من راضی باشید»:  12مثال شماره«،  جبران کنم

ر ا شرمنده، نتونستم پس:» ب  خد14ه ببخش اینقدر رنجوندمت جوانی کردم« و مثال شمار
ها، فراوانککی ها مشاهده شد ک  در مجمککوع  کککل    یادداشککتدر یادداشتخوبی براتون باشم«  

 درصد بود. 6/46وقوع  آن  

     گناه  احساس و خود  کردن سرزنش  سوم؛ مضمون.  3.5

پوشککانی، نتککای  کد گزاری شککد، بکک  دلیککل هم  5و   3رۀ  در این مضمون ک  با کدهای شما
لیککاقتم، بککدم، ترکی  و تحت عنوان یک مضمون بیان شد. این مضمون با  کلمککاتی مثککل بی
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ام، گناهکارم و گناه من بود و جمکتی ک  نشان دهندۀ پذیرش تقصیر و گناهکککار عرض بی
قدر زحمککات شککما رو ندونسککتم، ای کککاش »:  15قلمداد نمودن خود فرد است، مثال شماره  

، مثککال شککماره »جوانی کردم ، نککادان بککودم« :16« ، مثال شماره گرفتممی درست تصمیم
:»ولی من  بی لیاقت هیچی واس  جبککران نککدارم« و »فرزنککد خلفککی نبککودم ،واسکک  همکک  17

ها، درصد فراوانی ها مشاهده شد ک  در مجموع  کل    یادداشتکسر شأن بودم« دریادداشت
 بود. 33/33وقوع  آن  

 ناتوانی و عجز  اظهار و زندگی  از  ناامیدی  م؛چهار مضمون  .4.5

تککونم، تحمککل ناامیککدم، نمی گذاری شککد. کلمککاتی مثککلشماره  4در این مضمون ک  با کد   
مککن دیگکک  تحمککل  و جمکتککی ککک  حککاوی عبککاراتی مثککل ....ندارم، کم آوردم، خسککت  شککدم و 

تککوان بکک  حککآ تون  ب  من کمککک کنکک ، یککا از فحککوای جملکک  میندارم، دیگ  هیچ کسی نمی
سر سککوزنی بککرای »:  18ها مشاهده شد؛ مثال شماره  دریادداشت  ،ناامیدی نویسنده پی برد

ای نداشککتم چککون هککیچ کککآ درکککم چککاره»: 19، مثککال شککماره «زنککده مونککدنم تکککش نکنککی
« ککک  دیگ  خست  شدم دیگکک  چقککدر، دیگکک  دارم از بککین میککرم:»20« مثال شماره  کردنمی
ها در مجمککوع  کککل    یادداشککتتککوان ناامیککدی و عجککز او را بکک  وضککو  مشککاهده کککرد. می

 درصد بود.  33/53فراوانی وقوع  آن  

 دیگران از  تمجید و  سپاسگزاری  پنجم؛ مضمون.  5.5

کاربردن کلمککات و جمکتککی ککک  کدگذاری شککد بککا بکک    6دراین مضمون ک  با کد شمارۀ  
: 21شککد؛ مثککال شککماره دیگران باشد، توسط متوفی بیککان می  گزاری فرد ازنشان از سپاآ

دونم چطوری جبران زحمتات رو بکککنم« ، مثککال شککماره ممنونم ازت، لط  کردی، نمی»
  :»پدر هیچوقت نمی تونم محبتات رو جبران کنم مککرد تککر از تککو، تککو ایککن دنیککا ندیککدم«22

تککوم بهتککرین مککادر : »24ه « و مثال شککمارکم نذاشتی تو نور چشم منی»  :23مثال شماره  
ها، کمتککرین درصککد فراوانککی وقککوع در بککین بقیکک  ک  در مجموع  کل    یادداشککت  «دنیا بودی

 ها را ب  خود اختصاص داد.درصد از یادداشت  10کدها را داشت و 
 
 

 جوییپرخاش و  خشم  ششم؛ مضمون  .6.5

کاربردن کلمککات و ب در این مشخص  فرد با . کدگذاری شد  7این مضمون با کد شمارۀ  
دهککد: متنفککرم، وحشککی، بککدجنآ و ای نشان میجمکتی خشم خود را از دیگری یا از واق  

هککر طککوری تونسککتی ..»اون آدم خیلی وحشی اسککت، مامککان ازت متنفککرم و    جمکتی مثل،
گری  نکن مککادر تککو منککو کشککتی  :»25« متوفی دریادداشتی می نویسد:مثال شماره بکشش

ای آدم یک وحشی ب  تمام م ناسککت  :»26مثال شماره «، وقب نمیبخشمتب  همسرم هیچ م 
« و مثککال شککماره ب  هر طریقی تونستی بکشش برو فریمان از محمود تفنگ بگیر بکشککش

امان از دست این زن نافرمان وبدجنآ .هیچ گون  خکصی نککدارم.مثل کنکک  بکک  مککن   :»27
این مضککمون   رم ب  خودم میرس «چسبیده ن  زندگی می کن  ن  طک  میگیره ومن هم زو 

ها، فراوانککی وقککوع  آن ککک  در مجمککوع  کککل    یادداشککتبردنککد هککا بکککار میرا در یادداشککت
 ها بود.درصد از یادداشت  33/13
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   دیگران به  نسبت  انتقاد هفتم؛  مضمون.7.5

کاربردن کلمککات یککا کدگذاری شککد، نویسککنده  بککا بکک  12در این مضمون ک  با کد شمارۀ 
توانککد بککا انتقادها می . اینکندجمکتی از همسر و وابستگان نزدیک خود  گل  و شکایت می

هایی ابککراز خشککم نسککبت بکک  مخاطکک  خککود، بیککان انتقککاداتی صککر  از وی یککا بیککان سککخن
نویسد:مثال شککماره ب  عنوان مثال متوفی این گون  می.  آمیز و ابراز گکی  از او باشدط ن 

مککن تفککاهم نداشککتی، چکک  جککوری دلککت اومککد منککو سکک  روز تنهککا : »تککو از اول بککا 28
مککن بککرم شککما ....کککردم : »من تو این چند سال کلفتی شما رو می29بزاری«،مثال شماره  

ها گردد ک  در مجموع  کککل    یادداشککتراحت بشین«  ک  دالبا با خشم و تنفر نیز همراه می
 درصد بود.  33/33فراوانی وقوع  آن  

 متافیزیکی  مسائل به  ارجاعات  هشتم؛ مضمون  .1.8.5

خککدا، فرشککت ،  مثککل کدگذاری شد متوفی ب  کلماتی  10در این مضمون ک  با کد شمارۀ  
شیطان، آخرت، جهنم و  جمکتی ک  حاوی این کلمات بککود، اشککاره مککی کرد.مثککال شککماره 

پککایین از خککدایا سککرده ایککن :»31«، مثال شککماره  ای خدا مگ  من ازت چی خواستم»:  30
ککک  در « و ب  عبارت دیگر، مسائل متافیزیکی، اشککاره داشککت اون باال اگ  میش  نگاه کنی

 درصد بود.40ها فراوانی آن مجموع  کل    یادداشت
 

 مرگ مانند مفاهیمی به  ارجاعات نهم؛  مضمون.2.8.5

 کدگذاری شد.دراین مضککمون متککوفی بکک  کلمککاتی مثککل  16این مضمون ک  با کد شمارۀ  
کرد و یا جمکتی ککک  حککاوی ایککن کلمککات و اشاره می... .، مردن، خاک، سنگ قبر و مرگ

بکک  عنککوان نمونکک  متککوفی مککی  مضامینی ک  ب  مرگ و مسائل پیرامونی آن اشککاره داشککت،
مککرا :»33«، مثال شککماره مرگ ی  چیزی ک  ممکن  اتفا  بیفت »  :32نویسد: مثال شماره  

اسککتفاده « شککدمُمردم و زنده میهمیش  می»  :  34  ومثال شماره«  در بهشت رضا دفن کنید
 درصد بود. 56ک  در مجموع  کل    یادداشت درصد فراوانی وقوع  آن    کرد.می

 روزگار جهان،  زندگی،  تقدیر، مانند مفاهیمی به  ارجاعات  دهم؛ مضمون.  3.8.5

روزگککار، کدگککذاری شککد، دربردارنککدۀ کلمککاتی مثککل   15این مضمون ک  بککا کککد شککمارۀ  
سرنوشت، زندگی، دنیا و مسائلی  پیرامون آن بود و نویسنده ب  گکی ، انتقاد و بیککان ن ککر 

متککوفی درجککایی مککی  انککداختپرداخت یا تقصیر را ب  گردن آنها میدربارۀ این مفاهیم می
ل   دارم»  :35نویسد:مثال شماره   دنیا برامون همش ساز »  :36«، مثال شماره  از جوانیم گ 

: 38ومثککال شککماره «هم  جوره از زندگی از دنیا کشککیدم»: 37مثال شماره «میزن   مخال 
ها فراوانککی آن »خیلی درد کشیدم ک  این زندگی رو ساختم« ک  در مجموع  کککل    یادداشککت

 درصد بود.  33/33

   وآرزویی دعایی مفاهیم  یازدهم؛ مضمون  .4.8.5

تککوان بکک  های ایککن گککروه را میمشککخص شککد. یادداشککت 17ایککن مککورد بککا کککد شککمارۀ 
طلکک  دعککا از  -2طلکک  دعککا و اسککترفار بککرای دیگککران -1همچککون  های فرعککیمضککمون
بندی داشککتن آرزو تقسککیم -4طل  آمککرزش گناهککان  از خداونککد و -3(  التماآ دعا)دیگران  
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، امککا دراینجککا همکک  آنهککا در ذیککل کدگککذاری شککد  17این مضککامین فرعککی هککم بککا عککدد  .کرد
 66/46ها فراوانککی آن ککک  در مجمککوع  کککل    یادداشککت بنککدی گردیککدمضککمون یککازدهم طبق 

 درصد بود.

  ینیع یم. گروه دوم؛ مفاه9.5

هککای عینککی موجککود در دنیککای اطککرا  هککا بیککان کننککدۀ واق یتمفاهیم عینی در یادداشت
هککا گیرد تا بدینوسیل  ب  تشریج و تبیککین ایککن موق یتمیماست ک  مورد اشارۀ متوفی قرار 

هککا، اشککخاص و حوتککدر و بککرای بازمانککدگان خککود بپککردازد؛ ماننککد ذکککر اشککیا ، مکککان
گروه مفاهیم عینی بکک  دو زیرگککروه مصککادیت و ارجاعککات عینککی   رخدادهای جهان بیرون.

و  1اتمضکککامین اصکککلی، اطکعککک  ی شکککد کککک  در زیرگکککروه مصکککادیت عینکککی،بندتقسکککیم
و در زیرگروه ارجاعات عینی نیز مضامین، ارجاعککات بکک  اشککخاص اعککم   2هادستورال مل

 از خانواده و سایر افراد و خداحاف ی و وداع با دیگران، قرار گرفت.  

  عینی  مصادیق.  1.9.5

هایی از مفاهیم عینی هستند ک  متککوفی را در بیککان مفککاهیم عینککی مصادیت عینی، نمون 
ها در قالکک  و در اینجا پرکککاربردترین مصککادیت مککورد اسککتفاده در یادداشککتکنند کمک می

بندی شدند. مضمون اصلی  اطکعککات بکک  ها  تقسیممضامین اصلی  اطکعات و دستورال مل
ها، رجاعات ب  اصطکحات مالی ماننککد ها، مکانس  دستۀ فرعی ارجاعات ب  اشیا، انسان

  خودکشکککی و روش آن و مضکککمون  اصکککلی  اسکککناد مکککالی، بیمککک  و .... ارجاعکککات بککک 
ها نیز ب  چهار مضککمون فرعککی؛ دسککتورال مل مککالی، دسککتورال مل احساسککی، دستورال مل

بندی شککد و در نهایککت هککر تقسککیم  3دستورال مل تجویزی و دستورال مل صر  یا خواست   
 بندی گردید. مضمون ف ری ذیل مضمون اصلی مرتبط طبق 

 اطالعات  دوازدهم؛ مضمون. 1.1.9.5

مشخص شد، نویسنده ب  بیان  موق یککت مکککانی فککرد   9دراین مضمون ک  با کد شمارۀ 
ها، اصطکحات و اسککناد مککالی، بیککان اخبککاری صککر  از یا شی، نامبردن از اشیا ، انسان

های مککالی و احساسککی، توانککد در قالکک   بیککان دسککتورال ملیککا خککود ککک  می  موق یت افراد و 
ۀ انجام آن و ابزار مورد استفاده درآن و یککا هشککدار وقککوع  خبککری خبری از خودکشی، نحو 

ها  متوفی در بیان دستورال ملهایش ای از یادداشتپردازد؛ مثک در نمون درآینده باشد، می
کنککد: مثککال ب  بازماندگان اقدام ب  ارجاع ب  اشخاص، اشیا ، اصطکحات و اسناد مالی می

ام ک  بکک  خریده 5برای دخترگل جگرگوشم آتنا سادات 4:»دو کارتن شیر خشک  39شماره  
را بکک  پسککرم واگککذار  6: »ب د ازمرگم نص  حقککوقم40مادرش تحویل شود«، مثال شماره  

راه فردوسککی ککک  ضککامنم .... مککاهی کنم و یککک قسککط دارم بانککک کشککاورزی سکک مککی

 
1- Information  
2- Instruction  
3- Demand  

 ارجاع ب  اشیا   ولوازم شخصی- 4
 ارجاع ب  اشخاص   - 5
 اصطک  وسندمالی- 6
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هزار تومان ک  ب  حسا  آقای ... بابت خرید وام ازدواجشان پرداخت گککردد« 2270000
: 41کنککد،مثال شککماره هایش اشککاره بکک  ابککزار خودکشککی میو متوفی دیگر در دستورال مل

خودکشککی   1(«KCN....، بوسیلۀ سککیانور یککا همککان »پتاسککیم سککیانید)»من ی نی .... فرزند
: »فقککط قبککل ازدفککن، 42کنککد،مثال شککماره کردم« و دیگری ب  مکککان خودکشککی اشککاره می

تست اعتیاد بگیرین ک  نگن زهرماری خورده، بدونن از درد زیاد آخر عامل سرچهارراه 
ش « و متوفای دیگری بکک  علککت کردن، فقط قولتون فراموش ن  2کریمی گودبرداری بزرگ
:»نککان از تککو فریککزر بککرداری خککواهر جککان. 43کند؛ مثال شماره  خودکشی خود اشاره می

و دیگری بازماندگان خود را از خطر و تهدیدی در آینککده   3ازدست هانی  خودکشی کردم«
 آنیتا و خانوادش خیلککی تهدیککد.: »تو رو خدا موا   باشین44سازد، مثال شماره  مطلب می

دارن میکنن.موا کک  باشککین.تهدید کککرده منککو، مامککانمو، رامینککو کککاری میکنن.تنهککا جککایی 
:» نرگآ بککر  رو قطککب کککردم شککیرهای گککاز را واگذاشککتم یکهککو 45نرین«، مثال شماره  

ککک   همکک  ایککن 4بر  رو روشککن نکنککی ککک  براتککون اتفککاقی نیوفتکک  موا کک  خککودت بککاش« 
»اطکعککات« فهرسککت شککد و در مجمککوع  مضامین فرعی در یک مضککمون اصککلی بکک  نککام 

 درصد بود. 26فراوانی آن  

   هادستورالعمل  سیزدهم؛ مضمون. 2.1.9.5

مشخص شد و حککاوی کلمککات امککری و جمکتککی اسککت ککک     8این مضمون با کد شمارۀ  
خواهککد ککک  دهککد و از آنهککا میدالبککا متککوفی در آن وابسککتگان خککود را مخاطکک  قککرار می

. )بیشتر وصایای مککالی( دهی کنندرا ب د از او سامان...حساسی و اموراتش اعم از مالی، ا
های تککوان بکک  مضککمونهای خودکشککی میها را براساآ محتوای یادداشککتاین دستورال مل

فرعی دستورال ملهای صرفا مالی )وصیت( ک  حاوی کلمات و جمکتی است ک  متوفی با 
بازمانککدگان تشککریج و انجککام اعمککالی را در راسککتای آن امورمککالی پککآ از خککود را بککرای 

خواهککد، مثککال سامان بخشککیدن بکک  ایککن امککور از بازمانککدگانش در قالکک  جمکتککی امککری می
بکک  شککماره ملی..ککک  6بکک  پسککرم   5کنم ب د از مککرگم نصکک  حقککوقم: »وصیت می46شماره  

هککای عککاطفی حککاوی کند، داده شککود«. دسککتورال ملاکنون با مادرش خانم ... زندگی میهم
هایی را تحت عناوینی مثل جلکک  حمایککت عککاطفی کلمات و جمکتی است ک  متوفی توصی 

های مراقبتککی داری آنها پآ از مرگش یا توصی برای وابستگان خود یا توصی  ب  خویشتن
احساسی دارد را ب  افککراد خککانواده و حلقککۀ دوسککتان و آشککنایان، بیککان -و ... ک  جنبۀ امری

ب ککد رفککتن مککن مامککانم گریکک  کنکک ، 7: »نککزار47د؛ بکک  عنککوان نمونکک  ، مثککال شککماره دارمی
: »خواهرم وقتککی مککن مککردم، تککو 48، حواست ب  خواهر باش ....«  ومثال شماره  8بشکن 

 
 ابزارخودکشی- 1
 مکان خودکشی- 2
 علت خودکشی- 3
 تهدید وخطری  درآینده- 4
 اصطک  مالی وبیان روش سامان دادن ب  این مال وچگونگی تخصیص آن - 5
 ارجاع ب  خانواده  - 6
 در بیان دستور ال مل از ف ل امری استفاده شده است .   - 7
وی نکات احساسی و در جل  حمایت یکی از اعضای خکانواده دستورال ملی ک  دراینجا توسط متوفی داده شده حا-  8

 است.
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های تجویزی ک  در این مضمون فرعی متککوفی و دستورال مل  1فکر من نرو، دص  نخور
دهد، اما، در فحوای ایککن ا ب  خانواده خود میبا وجودی ک  ب  صورت امری دستوراتی ر

متککوفی خطککا  بکک  همسککرش  49امر نوعی تجککویز بکک  کککاری نهفتکک  اسککت؛درمثال شککماره 
کنکک  بککاش و زنککدگی کککن«. همککۀ دونی خوشبختت میگوید: »حاال برو با هرکآ ک  میمی

 هککا« فهرسککت شککد ککک های فرعی در یک مضمون اصلی ب  نام »دستورال ملاین مضمون
 درصد بود.  33/83در مجموع درصد فراوانی آن  

  عینی مفاهیم  به  ارجاعات. گروه سوم؛  10.5

هککای مهککم و تککوان یکککی از وی گککیاین ارجاع را ب  عنوان یک فرایند پویای زبانی می
کککاربردی زبککان تلقککی کککرد ککک  همککواره مککورد اسککتفادۀ گوینککدگان زبککان بککرای اشککاره بکک  

هککا و در نهایککت ارائکک  اطکعککاتی در یککا دیگککر موجودیت  اشخاص، اشیا ، مکان، زمککان و 
(. این گروه ب  دو مضمون اصلی ارجاعککات بکک  اشککخاص 1:  1389مورد آنهاست )مدنی،  

 بندی شد.اعم از خانواده و سایر افراد، و خداحاف ی و وداع با دیگران  تقسیم

 فرد  نزدیکان  سایر و  خانواده از  اعم  اشخاص  به  ارجاع چهاردهم؛ مضمون.  1.10.5

مشککخص شککد و فککرد بککا خطککا  قککرار دادن خککانوادۀ خککود و   13ایککن مضککمون بککا کککد 
توانککد در قالکک  انتقککاد یککا تمجیککد و سپاسککگزاری یککا کند ک  میوابستگانش سخنانی بیان می

ابراز خشم یا بیان دستورال مل  یا درخواسککت بخشککش یککا بکککاربردن عبککارات عاشککقان  یککا 
: 50طل  حکلیت و مسائلی از این دست نسبت ب  آنها باشککد،مثال شککماره محبت آمیز و یا  

هامکک  و بککا ن ککارت بککرادرانم باشکک  ...«، مثککال شککماره »..هرچکک  از مککن مانککده مککال بچ 
هککا درصککد از یادداشککت 66/86:»مرا دربهشت رضا دفن کنید« ک  درصد فراوانی آن 51

 ان  است.گ 15های  بود و پربسامدترین مضمون در بین مضمون

 
 دستورال مل احساسی ک  حاوی توصی  ب  خویشتن داری خانواده پآ از مرگ اوست .- 1
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 درصد فراوانی وقوع مضامین پانزده گانه  -1نمودار

 

 وابستگان و  خانواده  با  وداع و  خداحافظی پانزدهم؛ مضمون.  2.10.5

کدگککذاری شککد متککوفی بککا بکککاربردن کلمککاتی مثککل   18در این مضمون ک  با کد شمارۀ 
خانواده و وابسککتگان خککود وداع خداحاف ، دیدار ب  قیامت و امضا  در انتهای یادداشت با 

دارد مثککال شککماره ها متککوفی بیککان مککیکنککد. بکک  عنککوان مثککال در یکککی از یادداشککتمی
»عشککت  زنککدگی  53:»خداحاف  همگی ی  روزی باالخره همکک  میمیککرن«، مثککال شککماره52

ها دقیق  ش  پن  شنب « ککک  در مجمککوع  کککل    یادداشککت02:20دوست دارم *امضا *ساعت 
 درصد بود.  33/33آن  فراوانی 
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 معناداری مضامین پانزده گانه  - 2نمودار

 

 گیری  .نتیجه6

 خودکشی مورد مطال کک  در شککهر مشککهدبسامد وقوع  مضامین و فراوانی یادداشت های 
در مضککامین،  بیشککترین فراوانککی نشککان دادهککای پکک وهش داده مورد بررسی قککرار گرفککت.

 ی بازماندگان اعککم ازعککاطفی و مککالیبرا  دستورال مل هاییمون  هشتم ی نی  مربوط ب  مض
متفککاوت بککا ، نتککای امککا، ایککن   .اسککت  شککده  گزارش  هایادداشتاز    درصد  66/86  در  ک بود  
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بکک   152: 2018سخسککا، ؛ الزاریککدز، داگکککآ و  326: 2003،فاسککتر هککای مشککاب تحقیت
 درصککد 23و  36را در  ترتی  در ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی است ککک  دسککتورال ملها

 لنگککر،الزاریککدز، داگکککآ و    ،2003،فاسککتر هاییافتکک امککا،  انککد.دادهگککزارش    هایادداشت
بککا ایککن تحقیککت همسککو  مضککمونوقککوع  بسککامد ازجهککت  304: ۲۰۰۸  ،فینچککام  و   اسکورفیلد

 است. 

سککیزدهم، ارجاعککات بکک    مضککمونو   66/86  یدرصد فراوان  بانهم، اطکعات،    ضمونم 
 مشککاب  تحقیقککات در و بککود  یککتتحق  یککنمنحصککرب  ا  33/83  فراوانی  باخانواده و وابستگان  

پککآ از هشککتم، نهککم و سککیزدهم   ینتکککرار مضککام   درصد.  است  نگرفت   قرار  بررسی  مورد
  .داد نشان  آماری جام    در را تکرارپذیری درصدجمل  ای نود  آزمون دو 

کاربردن عبککارات محبککت آمیککز نسککبت بکک  ورزیدن ب  همسککر و بکک عشت    ،مضمون یک 
 ۶۰( 327،ص۲۰0۳ ،فاسککتر) تحقیت  در  ک   داد  نشان  را  20/63  فراوانی  درصد  خانواده،
 درصککد 64 در (2018داگکککآ و  سخسککا )حککاوی ایککن مضککمون بککود  هایادداشککت درصککد
فراوانی وقککوع  ایککن مضککمون همسویی تحقیقات در   نتای ، گواه بر  .شد  گزارشها  یادداشت

 مطال کک  در بسککتگان،عذرخواهی و بخشش خواسککتن از   م،دو   مضمون  با این تحقیت است.
 هاییافتکک  ر.ددبکک  خککود اختصککاص دا را خودکشککی هککای یادداشککت درصککد66/46 حاضککر
( بکک  ترتیکک  153،ص2018؛ داگکآ و  سخسا،182ص۲۰۰4،  همکارانو گیردار)  مشاب ،

 امککا بککود، هککا یافتکک  این با متفاوت  ک   شد  گزارش  ها  ادداشتازی  درصد  34و   درصد  56در
 درصککد 74 بککود کککرده تلفیککت هککم بککا را سککوم و  دوم مضککمون ککک (2003)فاسککتر درتحقیککت
 مضککمون دو  ایککن تلفیککت درصککورت هم  تحقیت  دراین  ک   داد  اختصاص  خود  ب   را  فراوانی

ناامیککدی از  ،تحقیت، مضمون چهککارماین  در .داشت اخیرخواهیم  تحقیت  با  مشاب   ای  نتیج 
 از 33/53زنککدگی و ا هککار عجککز و نککاتوانی، بکک  لحککا  فراوانککی وقککوع مضککمون،در 

هککو و همکککاران ( و 2003فاسککتر) ککک  تقریبککا بککا نتیجککۀ تحقیقککات ها مشککاهده شککدیادداشککت
ها حککاوی ایککن مضککمون درصککد از یادداشککت 57و   60ترتیکک   ککک  بکک  (471،ص1998)

 از درصککد 33/13درجویی،خشککم و پرخککاش ،مشککابهت داشککت. مضککمون هفککتبودنککد، 
 از درصککد10 در( 2004) همکککاران و  گیککردار تحقیککت در ککک  شککد مشککاهده هایادداشککت

 چنککدانی  مشککابهت  هککاتحقیت  سککایر  بککا  و (183)همان:  شد  دیده  هندی  هاییادداشت  هاینمون 
 بکک  را هانمونکک  درصککد 40 ی،ارجاعات ب  مسائل متافیزیک ،مضمون دهم  .نگردید  مشاهده

 عنککوان تحککت مضککمون ایککن (2014) همکککاران و  ریدزالزا تحقیت  در.  داد  اختصاص  خود
 سککایر در و  شککد گککزارش  هاشککتایادد از درصککد30در و  بنککدیطبق  «م نککوی باورهککای»

 و  اوکککانر 183؛ص2004همکککاران، و  گیککردار) نشککد دیککده مشککاب  ایککن مضککمون تحقیقککات
 ککک  بککودانتقاد نسبت بکک  همسککر و دیگککران،  ،مضمون دوازدهم( 341،ص ۲۰۰۴  لینارآ،

 ن نهککمامیمضکک .استمنحصککرب  ایککن تحقیککت   ککک   شد  مشاهده  یادداشت  از  درصد  33/33  در
 بکک  ارجاعککات وفککات،ارجاعات ب  مفاهیمی مثل مرگ و  از؛ بودند عبارت  ترتی   ب   ودهم،

 مشککاهده هککا یادداشککت از  ددرص  33/33  و   56در  ک   روزگار  و   جهان  ،رتقدی  مثل  مفاهیمی
 ،مضککمون یککازدهم  .اسککت  نگرفتکک   قککرار  بررسککی  مککورد  مشککاب   تحقیقات  درسایرک     گردید

 و  داد اختصککاص خککود بکک  را هایادداشککت از درصد 66/46ک  مفاهیم دعایی وآرزویی بود
ب    (،2003فاستر،  ؛2004همکاران،  و   ؛گیردار2014الزاریدز و همکاران ،)  اتتحقیق  در

ککک  تنهککا در وقککوع  درصد از یادداشت ها را ب  خود اختصاص دادنککد74و    31،56ترتی   
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خداحاف ی و وداع  ،مضمون پانزدهم  این مضمون دارای مشابهت با تحقیت حاضر هستند.
(  2008) سککنجرو ویککچ تحقیت درک    شد  مشاهده  هایادداشت  از  درصد50  در  ،با وابستگان

و   (356)همککان: همککراه بککود بستگان از رابط  پایان تاییدیادداشت ها در از درصد  64در  
درصککد فراوانککی وقککوع در  25دارای   ،گزاری و تمجیککد از دیگککرانسککپاآ  ،مضمون ششم

 آن بررسککی و های خودکشککی بککود کمترین میککزان فراوانککی در یادداشککتها بود ک   یادداشت
المللککی  خود در سطج بین از تحقیقات مشاب آنچ  این تحقیت را .است  تحقیت  این  ب   منحصر

مضامین  ارجاع بکک  و شناسایی م ناداری فراوانی مضامین سطج سازد، بررسی متمایز می
اسککت ککک  اشخاص، دستورال ملها و اطکعات با نود درصد تکرار پذیری درجام ۀ آماری 

جککرم،  صککحنۀ ب  عنوان یک قرین  ب  همککراه سککایر قککرائن و امککارات موجککود درمی تواند 
 تشخیص اصالت یا ساختگی بودن یادداشککت هککای خودکشککی وبکک  جهت   قضایی را درمقام  

های شود با بررسی یادداشتمی پیشنهادیاری رساند. تبب آن  صدورتصمیم نهایی درست،  
تشککخیص  تر در جهککت  دسککتاوردهایی کامککل ،خودکشی ساختگی در کنار نتککای  ایککن تحقیککت

مقککام قضککایی را بکک  عنککوان یکککی از امککارات  تککا های واق ی از ساختگی ارائ  دادیادداشت
 صدورتصمیم نهایی یاری رساند.در قضایی 
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Abstract 

Since suicide notes are the only reliable documents in suspicious deaths named as 

suicide in special branches, determining whether they are real or fake may play 

undeniable role in recognition of murder and subsequent judicial decisions in 

initial stages. The question is that “what approaches except common ones such as 

fake, handwriting as well as signature expertise can be used to recognize fake or 

real notes in our country with experimental history than scientific”? Since content 

notes are filled with words and phrases called “linguistic inputs”, legal linguistics 

can be considered internationally alongside with other sciences as forensic 

medicine and forensic psychiatry and its findings in legal fields indicates a new 

and scientific approach in determining fake or real notes.In this paper, we are 

going to identify more repeatable contents in notes by analyzing 30 real notes 

using Brown& Clark thematic analysis and test the findings by Binomial test to 

introduce more repeatable and generalizable contents as distinctive features of 

real notes. 
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