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ABSTRACT :This study aims to describe and explain: (1) Traditional 

and Modern suicide motives of Japanese society, (2) Various forms of 

suicide of japanese society, (3) myths about Aokigahara Forest. This 

research is a qualitative descriptive research with data collection 

techniques Watch, Read, Write and Analyze. The results of this study 

indicate that: (1) Traditional Japanese suicide motives such as Samurai 

do Seppuku or tearing the stomach, the motive of suicide when it is to 

show loyalty to the employer or as an expression of shame due to defeat 

in war, by doing so they will get the honor back for the family who left 

and for him to die in an honorable way, and Kamikaze's phenomenon 

that the daring troops who came from the Japanese air force dropped the 

plane with him to Allied ships. And the modern suicidal motives of 

Bullying or Ijime, Cyber Bully, Hikikomori or withdrawing and 

confining themselves from social life, Financial Issues, difficult School 

Entrance or College Entry, and the difficulty of getting a job; (2) the 

suicidal form of Japanese society as some examples mentioned in The 

Complete Manual Suicide by Wataru Tsurumi include overdose, 

hanging, jumping from a height, cutting the veins, and drinking poison; 

(3) there is the myth and belief of Japanese society in the Aokigahara 

Forest that one's soul will become a Japanese ghost or Yurei if they die 

violently or with bad thoughts on their heads and not doing the proper 

funeral after they die, and there is a rumor about there's Buddhist Monk 

in Aokigahara Forest. 

 

KEYWORDS: suicide, film, aokigahara forest, japan, sociology of 
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( دوافع إلاانتحار عند 1أهداف هذا البحث  لوصف وشرح: ): لخص امل

( 3( إلانتحار عند املجتمع الياباني ، )2املجتمع الياباني تقليديا وحديثا ، )

ا وصفًيا نوعًيا مع . Aokigahara ألاساطير حول غاب 
ً
يعد هذا البحث بحث

الكتابة، والتحليل. فأظهرت طريقة جمع البيانات ، باملشاهدة، والقراءة، و 

( دوافع إلانتحار للشعب الياباني تقليديا مثل الساموراي 1النتائج ما يلي: )

وارتكاب هارا كيري، والدوافع عندما يكون إلانتحار إلظهار الوالء لصاحب 

العمل أو لتعبير عن العار بسبب الهزيمة في الحرب، ومن خالل ذلك أنهم 

إلى عند عائلتهم ويموتون بطريقة محترمة، سوف الحصول على الاحترام 

وهي الفرقة الشجاعة للموت طائرة الجنود التابعة لسالح  Kamikazeوظاهرة 

الجو الياباني وانخفضت معهم لسفن الحلفاء. والزخارف الحديثة، وهي 
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أو إغالق ألانفاس من  Ijime ،Cyber Bully ،Hikikomori أو Bullyingالانتحار 

عية، واملشاكل املالية، وإلامتحان لقبول الجامعات التي الحياة إلاجتما

( وهناك أشكال الانتحار عند 2يصعب، والصعوبة في الحصول على عمل. )

لوتارو   The Complete Suicide Manualاملجتمع الياباني مذكورة في كتاب

منها جرعة زائدة، شنق أألانفاس، والقفز من  Wataru Tsurumi)) سورومي

( وهناك ألاسطورة وإلاعتقاد 3فع، وقطع ألاوردة، وشرب السم. )مكان مرت

إذ  Yureiلشعب الياباني في الغابة أوكيغاهارا أن نفسا سوف تكون بومة 

يموتون بطريقة عنيفة أو أفكار سيئة في رؤوسهم وإذ يحتفلون إلاحتفاال 

املناسب للمجتمع بمناسبة تشييع الجنائز و لكن ال يتم عملها بعد ذلك، 

 والشائعات حول وجود رهاب البوذية في غابة أوكيغاهارا.

: إلانتحاااااار، ألافاااااالم، الغاباااااة أوكيغاهاااااارا، اليبااااااني، ألاعمااااااال الرئيس       اتالكلم     

 ألادبية إلاجتماعية

 

لوجاااان باااااول ألامريكاااي لاااا  الفياااديو بلااااوق تجداااي انتقااااادات العاااالم بعااااد تحميااال  النكااااات  

باني فاي منطقاة جبال فاوفي. فاي مقطاع فياديو تام تحميلا  حول ضحايا في الغابات  الانتحار  اليا

عتناااار هااااذا الرجااال ألامريكااااي  أن  هااااين  أولئااااك  مااان خااااالل شاااابكة التواصاااال إلاجتماااا ي بيوتااااوب. وي 

الااذين ماااتوا فااي غابااة أوكيغاهااارا اليابااان. رفااع الفيااديو لوجااان بااول علااى يوتااوب  اام أزالاا ، وكااان 

هااارا  اام أخااذد الفيااديو. انطالقااا ماان ذلااك، تاام يضااحك عناادما وجااد جثااة معلقااة فااي غابااة أوكيغا

لوم  العاالم. واقاتحم فالف مان مساتخدمي الشابكة إلاجتماعياة حسااب  وأجناروا لوجاان علاى 

-https://www.viva.co.id/berita/dunia/992849-hina-orang-mati). الاعتااااااااااااااااااااذار عالنيااااااااااااااااااااة

bunuh-diri-logan-paul-dikecam-dunia). 

فااي جاازء الشاامالي الغرجااي ماان جباال فااوفي، نحااو مائااة كيلااومترا إلااى  وقعاات غابااة أوكيغاهااارا

الغاارب ماان طوكيااو. وتبلااا مساااحتها  ال ااين  كيلااومتر مرجااع، والغابااات خصاابة جاادا بساابب تاادفق 

. انطااااوت أوكيغاهااااارا فااااي كثياااار ماااان 468الحماااام ماااان جباااال فااااوفي عناااادما اناااادلع بركااااان فااااي الساااانة 

لعازل كباار  Ubasuteالساتخدام تنفياذ الطقاوس ألاحيان بموت مناذ كانات تلاك املنطقاة تعتقاد 

الساااان عناااادما  اااارب موساااام املجاعااااة والجفاااااف. وجعاااان اليابااااانيين مااااا زالااااوا يعتقاااادون بوجااااود 

أشااباح حااول تلااك الغابااة. ومااع ذلااك، زادت شااعبية أوكيغاهااارا كموقااع لالنتحااار قبياال الساانوات 

 Towerقبال ظهاور رواياة ألاخيرة. ظن بعان مسالولي الحكوماة بالياباان أن تشاغيل  قاد تام مان 

of Waves  تحتااااوي علااااى العماااال إلانتحاااااري  1661، لسيشااااو ماتسااااموتو التااااي نشاااارت فااااي عااااام
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The Complete Manual of Suicide (1663 )لعشااق فاي غاباة أوكيغاهاارا. وهنااك كتااب  خار، 

ماااان خااااالل واتااااارو تسااااورومي،كذالك جااااذب هوليااااوود غابااااة أوكيغاهااااارا حااااول تصاااانعة ألافااااالم. 

  Sea of Treesنوعااان علااى ألاقاال أفااالم مسااتوحاة ماان ساامعة غابااة أوكيغاهااارا ، هااو هناااك 

 2116الااااااااااااااااذي صاااااااااااااااادر فااااااااااااااااي عااااااااااااااااام  The Forest (، وفاااااااااااااااايلم 2112)

(http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42617060) .  
 The Complete Manual of Suicideأو كتااب  Kanzen Jisatsu Manyuaruكتااب 

هااااو الكتاااااب الااااذي ساااايقود القاااااري للعثااااور علااااى أفضاااال طريقااااة  تسااااوروميالااااذي كتباااا  واتااااارو 

، ومااان املااادهل أن الكتااااب  1663يوليااو  8لالرتكاااب الانتحاااار. ظهااار الكتاااب  ول مااارة فاااي التاااار  

باااأ أك اار ماان مليااون نهاا ة. فااي هااذا الكتاااب ، وذكاار أن غابااة اوكيغاهااارا هااي مكااان املقتاارح باا  فااي 

 Kanzenنتحااار ،ويوجااد بعاان الجثااث فااي غابااة اوكيغاهااارا كتاااب هااذا الكتاااب ليكااون مكاًنااا لال 

Jisatsu Manyuaru  الذي يقع بجوارهم((http://nulis.co.id/?p=48083. 

فااي اليابااان علااى يااد نائااب قناااة يوتيااوب ، يقااوم عااالم  Suicide Forestفااي الفاايلم الو ااائقي 

وهاو يكششاف ويحكاي ظااهرة  Azusa Hayanoجيولوفي ياباني بعمل في غابة أوكيغاهارا  اسام  

في قسم حماية البيئاة التاي تادرس النباتاات  Azusa Hayanoالانتحار في غابة أوكيغاهارا. يعمل 

عاًمااا ، عااالوة علااى ذلااك هااو ماان املتطااوعين  لدوريااة انتحاريااة فااي  31والثااوران النركانيااة أك اار ماان 

 غابة أوكيغاهارا.

ماااع فاااي عصااارهم ويتبنااااد عموًماااا النقااااد إن الااارأي القائااال باااأن كااال عمااال أدجاااي يصاااف املجت

ألاكاااااااديميون. هااااااذا الاااااارأي ،يشهاااااار فقاااااان فااااااي البحااااااث بشااااااكل أطروحااااااة، وعاااااادد ماااااان الدراسااااااات 

الصاااغيرة. يحااااول البحاااث كشاااف بعااان ألاعماااال ألادبياااة ، وخاصاااة الرواياااات املشاااهورة، لرؤياااة 

العصااار انعكااااس النااااس فضهاااا. إ اااافة إلاااى ذلاااك،  فاااي بعااان ألاحياااان هنااااك محاولاااة لتوصااايل ماااع 

( 2( الدراسااااة العلميااااة للناااااس واملجتمااااع بمو ااااوعية ، )1الااااذي يجااااري. ألادب إلاجتمااااا ي هااااو: )

( دراساااة العملياااات إلاجتماعياااة ، 3دراساااة امللسساااات الاجتماعياااة مااان خاااالل ألادب وعكساااها، )

 (44-48صفحة. 2113أي كيف يكون املجتمع وكيف يعيشون )إندراسوارا ، 

ااا أماا بالسسابة لاابعن ألابحاا  حاا
ً
اا جديااًدا ، وإنماا بحث

ً
ول ألادب إلاجتماا ي فهاو لاايث بحث

قاديًما لاا  باالطبع العديااد كثياار مان الباااحثين الااذين يقوماون بالبحااث فااي هاذد الدراسااة. اسااشناًدا 

أصاااااااااااااب  أحاااااااااااااد  / https://scholar.google.co.id و http://id.portalgaruda.orgإلاااااااااااااى املوقاااااااااااااع 
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راساااات تفحاااألا علااام ألادب إلاجتماااا ي ماااع مجموعاااة البااااحثين إلاندوني اااري للمراجاااع، وهنااااك د

 املو عة املمتنوعة من ألاشياء امل تلفة، ومنها:

. تحاااااااات املو ااااااااوأ  القيمااااااااة ألاخالقيااااااااة فااااااااي فاااااااايلم  2118عبااااااااد البسااااااااين وبركااااااااة الفتريااااااااا. 

Fabulous Udin   خاااالل مااادخل ألاعماااال ألادبياااة إلاجتماعياااة.  أهاااداف هاااذا البحاااث لتحليااال

وساابب ظهااور القاايم ألاخالقيااة ، وتااأ ير القاايم ألاخالقيااة التااي توجااد فااي  شااكل القاايم ألاخالقيااة ،

ونتااااائج هااااذا البحااااث هااااو شااااكل القاااايم ألاخالقيااااة الااااواردة فااااي الفاااايلم  .Fabulous Udinفاااايلم 

Fabolous Udin  هااو تشااجيعا لنخاارين. ساابب نشااأة القاايم ألاخالقيااة فااي الفاايلمFabolous 

Udin ل لنخرين. وتأ ير القيم ألاخالقية في الفيلم هو الحاجة إلى إقناأ وإعطاء ألامFabolous 

Udin .هواستزاد املجتمع على فهم معدى ومنافع موقف الرعاية واملساعدة 

مان  Petualangan Sherina. تحات املو اوأ  رساالة ألاخاالق فاي فايلم 2113ريناا مارياناا. 

كشاااااف العالقااااة باااااين عماااال ريااااري ريااااازا  خااااالل علاااام ألادب إلاجتماااااا ي. أهااااداف مااااان البحااااث هااااو 

. ونتاائج Petualangan Sherinaعناصار الهيكال ألادجاي وكشاف عان جواناب ألاخالقياة فاي فايلم 

هاي أن هنااك بعان القايم ألاخالقياة التاي يمكان العثاور  Petualangan Sherinaتحليال الفايلم 

 اااع علضهاااا فاااي الحيااااة اليومياااة خاصاااة  لاطفاااال، مثااال الصاااداقة أو ألاخاااوة بااادون النشااار إلاااى الو 

الاجتمااااا يا وبالتااااالى املساااااعدة املتبادلااااة كشااااكل ماااان أشااااكال الكائنااااات إلاجتماعيااااة، وبالتااااالى أن 

الشاااااجاعة ال تساااااشند علاااااى خاااااالف الجسساااااية، وتشاااااكيل السااااالوك مااااان البيئاااااة والحساساااااية علاااااى 

 البيئة املحيطة.

أحماااد أزويااان شاااوملي. تحااات املو اااوأ  الحقيقاااة وال ياااال فاااي تااادمير ليبياااا عناااد فااايلم أساااد 

راء  ل مااان عمااال مصاااطفل محماااود العقااااد  خاااالل ألادب إلاجتماااا ي. بخاااالف مااان وجااااود الصاااح

القيماة التاريخياة عناد فايلم أساد  ل الصاحراء كااأمر واقاع وهاي أحادا  إلاحاتالل إلايطاالي لليبيااا 

بعاد قياادة موساوليدي. كماا  1631-1622عند قياادة موساوليدي وكاذلك فاي السانة  1611في عام 

عناااادما قاااااد القااااذافي  1666ء عاااان أحاااادا  إلاسااااتعمار فااااي ليبيااااا عااااام يتضاااال فاااايلم أسااااد الصااااحرا

القااوات الليبيااا. و يمكاان اسااتخدام الوصااف كمنعكاااس عناادما يااتم العماال ألادجااي. وهكااذا يمكاان 

 أن تعمل ألاعمال ألادبية كو يقة ألاجتماعية والثقافية وإلانعكاس للمجتمع.

البااحثون الثال اة الساابقون ماع الباحاث ومن تلك املراجع الثال ةا فاملعادلة التي قام بهاا 

فن تقاااااع فاااااي اساااااتخدام املااااادخل  للبحاااااث عااااان املو اااااع. وفاااااي البحاااااث  تحااااات  املو اااااوأ  القااااايم 
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خاالل مادخل ألاعماال ألادبياة إلاجتماعياة والبحاث تحات   Fabulous Udinألاخالقياة فاي فايلم 

ياااارز رياااازا  خااااالل ماااان عماااال ر  Petualangan Sherinaاملو ااااوأ  الرسااااالة ألاخالقيااااة فااااي فاااايلم 

مدخل ألادب إلاجتما ي، كالهما يشرحان عن القيمة ألاخالقية ملو اوأ تبحاث، والششااب  باين 

هذا البحث والبحاث تحات املو اوأ  الواقاع وال ياال فاي تادمير ليبياا فاي فايلم أساد  ل الصاحراء 

ماااان عمااااال محماااااود العقااااااد  خاااااالل مااااادخل ألادب إلاجتماااااا ي هاااااو انعكااااااس املجتماااااع فاااااي املو اااااع 

لبحث ويكمن إلاختالف بين املجتمع العرجي والياباني. فأما ألاهاداف هاذا البحاث سايذكر  كماا ا

( أشااكال الانتحااار عنااد املجتماااع 2( دوافااع إلانتحااار للمجتمااع الياباااني تقلياااديا وحااديثا، )1يلااي: )

 ( ألاسطورة حوالي الغابات أوكيغاهارا.3الياباني، )

 

 طريق  البحث

يااتم هااذا الاانحث البح ااي خااالل الاانحث النااوأ يعدااي أن  .النااو ي نااوأ هااذا البحااث هااو البحااث

البيانااات التااي تاام جمعهااا ليساات رقًمااا، ولكاان البيانااات تااأتي ماان املقااابالت واملالحشااات امليدانيااة 

واملسااااشندات الش صااااية واملااااذكرات والو ااااائق الرساااامية ألاخرز.بحيااااث يكااااون الغاااار  ماااان هااااذا 

راء هاااااااااذد الشااااااااااهرة فاااااااااي العماااااااااق والتفصااااااااايل البحاااااااااث الناااااااااو ي هاااااااااو وصاااااااااف الواقاااااااااع التجري اااااااااي و 

والشاامولية.ولذلك، اسااتخدام الاانحث النااو ي فااي هااذا البحااث هااو ماان خااالل التوفيااق بااين الواقااع 

  131صااافحة  Moleong  2118 .التجري اااي والنشرياااة الساااائدة باساااتخدام املااانحث الوصااافي 

لااااى حااااد سااااواء ويسااااذى هااااذا البحثالبحثالنوعياناااا  يصااااف ظاااااهرة الانتحااااار فااااي هااااذد الدراسااااة ع

 Suicide Forestعلاى أساااس فايلم و اائقي Aokigaharaألاشاكال وألاشاكال وال رافاات فااي غاباة 

 .في اليابان

ياتم الحصااولعلى البيانااات التااي تاام الحصااول علضهااا فااي هااذا البحااث ماان مصاادرين، مصاادر 

ي تاام البيانااات ألاسايااري ومصاادر البيانااات الثااانوي، ومصاادر البيانااات ألاسايااري هااو البيانااات التاا

، ياتم الحصاول (Victorius, 2012: 56)جمعهاا مان قبال الباحاث نفسا  ومباشارة مان املصاادر 

 Viceفاي الياباان فاي قنااة  Suicide Forestعلى البيانات ألاساسية لهذا البحث من فيلم و ائقي 

Youtube  وأن مصااادر البيانااات الثانويااة هااي بيانااات مسشااورة أو مصاانوعة ماان قباال ملسسااات

تااام الحصاااول علااى البياناااات الثانوياااة فاااي هاااذد  (Victorius, 2012: 56)ملعالجاااات ليساات مااان ا

 "Top5s   youtube channelفاي  The Haunted Suicide Forest"الدراساة مان فايلم و اائقي 



Kajian tentang Bahasa, Sastra dan Budaya Arab ISSN 2598-0637 

 

Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa II Tahun 2018 
HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

495 

 

، باإل ااااااافة إلااااااى مراجااااااع أخاااااارز تاااااادعم كمصاااااادر  Aokigaharaالااااااذي يقاااااادم حقااااااائق عاااااان غابااااااة

ت واملقااااالت املتعلقاااة بماااادة علااام الاجتمااااأ فاااي ألادب للبياناااات مااان خاااالل قاااراءة الكتاااب واملجاااال 

 .ألافضل النحث الاجتما ي لاعمال ألادبية

تقنياات جماع البيانااات هاي أهام خطااوة فاي البحااث  ن الهادف الرئي اري هااو الحصاول علااى 

، الطريقاااة التاااي يساااتخدمها الباحاااث فاااي التجمياااع هاااي .(Sugiyono2008: 308)بياناااات دقيقاااة 

 .القراءة والكتابة والتحليلتقنية املراقبة و 

فاااي هاااذد الدراساااة، يساااتخدم الباحاااث تقنياااة اختباااار  اااحة البياناااات باساااتخدام تقنياااات 

التثلياااااث، وهاااااي التحقاااااق مااااان البياناااااات مااااان مصاااااادر مختلفاااااة بطااااارق مختلفاااااة ومااااارات مختلفاااااة 

(Sugiyono2008: 372) ء يتكون التثليث من عدة أنواأ، منها تثليث املصاادر والبياناات وال نارا

والوقت.بالسسااابة لهاااذا البحاااث، يساااتخدم الباحاااث التثلياااث فاااي املصااادر والبياناااات.ويتم تحليااال 

البيانات التي تام جمعهاا فاي هاذد الدراساة باساتخدام تحليال وصافي ماع نماوذب تحليال البياناات 

وفقاااااا ملاااااايلز وهوبرمان.كماااااا ذكااااار ساااااوغيونو، جاااااادل ماااااايلز وهوبرماااااان باااااأن السشاااااا  فاااااي تحليااااال 

السشاااااطفيتحليل  .يااااة يااااتم بشااااكل تفاااااعلي، يسااااتمر بشااااكل مسااااتمر حتااااى يكتماااالالبيانااااات النوع

  (Sugiono, 2008: 337)البيانات، هوخفضالبياناتوعر البياناتواستستاجال تم 

يركاااااز الباحاااااث علاااااى مناقشاااااة ظااااااهرة الانتحاااااار عااااان طرياااااق الانتحاااااار و اااااائقي الغاباااااات فاااااي 

م التعريااااف، ويعاااارف علاااام اجتماااااأ اليابااااان باسااااتخدام التوجاااا  الاجتمااااا ي لااااادب، والتااااي بحكاااا

ألادب كماااا فاااي دراساااة علااام اجتمااااأ ألادب الاااذي يااادرس فاااي ألاعماااال ألادبياااة جنباااا إلاااى جناااب ماااع 

املشااااااكل الاجتماعياااااة املوجاااااودة فاااااي املجتمع.محاااااور علااااام اجتمااااااأ ألادب علاااااى مضااااامون العمااااال 

 .ذات الصااالةألادجاااي، والغااار ، و ااامنا ألاماااور فاااي العمااال ألادجاااي نفسااا  والقضاااايا الاجتماعياااة 

ماا هاو مضامر فاي  .يقوم علم اجتمااأ ألاعماال ألادبياة بفحاألا ألادب علاى أنا  انعكااس للمجتماع

، كماااا (Wiyatmi, 2013: 45)ألادب كماااا يعكاااث الواقاااع أو إعاااادة تعرياااف الاااوارد فاااي املجتماااع 

وصاااافت هياااارو أن علاااام اجتماااااأ ألادب هااااو تحليالجتماعييبتاااادأ عاااان العماااال ألادجااااي نفساااا  يعدااااي 

عمااال ألادبيااة التااي اتخااذت هااو للتفسااير وفهاام القاايم الاجتماعيااة للمجتمااع الااواردة فااي تحلياال ألا 

 .(Kurniyawan, 2009: 109)املصنفات ألادبية 
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 النتائج واملبحث

عاان ظاااهرة إلانتحااار فااي غابااة أوكيغاهااارا باليبااان، وهااو  Suicide Forestيكشااف فاايلم  

فااي غابااة أوكيغاهااارا. فهااذد الغابااة كااذلك تسااذى أماار غااامن إذ يقاارر الكثياار ماان الناااس إلانتحااار 

  نها دائًما تصير خضراء كل عام بحول قدم جبل فوفي. "Black Black of Trees"ب

فااي بدايااة هااذا الفاايلم ،أشااار أزوسااا هايااانو إلااى الساايارات املتوقفااة فااي بوابااة دخااول الغابااة 

ا. وهناااااك أيضااااا لوحااااة حشاااار وكااااان تركهااااا املالااااك املنتحاااار بعاااادد ماااان ألاشااااهر فااااي غابااااة أوكيغاهااااار 

وتحاذير للازوار الاذين يريادون الانتحااار.  إذ تقاول اللوحاة  حياتاك  هديااة  ميناة التاي قاد منحااك 

والااااديك ، تفكاااار عاااان والااااديك، وألاساااارة، وألاطفااااال فااااي م زلااااكا  ال تبقااااي املشااااكلة وحاااادها ، أخناااار 

 مشكلتك واتصل بالرابطة ملنع إلانتحار على الرقم املوضل  .

الاااذين يعيشاااون حاااول الغاباااة ال يقوماااون باإلنتحاااارا مناااذ الصاااغيرة  نهااام منعاااوا املجتماااع  

على إلاقتراب من هذد الغابة منذ صغارهم، ويقولاون أن هاذد الغاباة غاباة زاحفاة. وهنااك عادة 

أساااباب ملااان زار غاباااة أوكيغاهاااارا منهاااا وجاااود كهاااف فضهاااا ، ومماااا يساااتر ي إلانشبااااد أن هاااذا املكااااان 

في العالم ملان يساتخدم  لالنتحاار ، وكاان مركاز ألاول  بالياباان. فقان يمكان  أصب  املركز الثاني

 للزوار السير في املمرات التي لم يتم إغالقها بخن الشرطة  ن يسهل الضالل للزائرين الغابة.

أخنرناااا أزوساااا هاياااانو باااأن النااااس ال يزالاااون فاااي شاااك  باإلنتحاااار فاااي تلاااك الغاباااة ويجعلاااون 

طاول الطريااق حتاى إذالام يعتقااد أحاد مان الاازوار القياام باإلنتحاار، يقاادر عالماة مان الحباال علاى 

علي  أن يعود إلى بوابة الدخول بوسيلة ذلك الحبل، وإذا اتبعنا طريق الحبل، يمكنناا أن نجاد 

 شيئا في النهاية الحبل، وقد نجد الجثة أو نجد   ار للش ألا.

ة عاادة  لهام خيماة، وحملاوا املاواد والناس الذين ال يزالون في شاك علاى الانتحاار فاي الغابا

الغذائياة ويجاهااد لقضااء بضااعة أياامهم فااي التقرياار هال يقومااون باإلنتحاار أم ال. وعناادما توجااد 

 الجثة، ستقوم شرطة الغابة بنقل ال يمة وإزالتها.

 

 دوافع إلانتحار عند املجتمع الياباني

 Ji وكلمااة  .kanjiلمااة  هاي مشااتقة ماان ك Jisatsu (自殺إلانتحاار  باللغااة اليابانيااة هااو )

(自 مشااتقة ماان الكلمااة )jibun  ((自 分  (بمعدااى ينمااو بذاتاا ، وSatsu (殺  هااي عبااارة عاان
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yomi ( للكلماةkorosu (殺 す ( بمعداى القتال. فأبسان إلاصاطالح مان كلماةJisatsu (自殺  

 (.Adiningtyas ،2008: 18)بمعدى نشا  إلانتحار عمدا 

ماااا ي ، ساااوف نجاااد طريقاااة إلانتحاااار تعتنااار عمااال وإذا رأيناااا مااان حياااث  علااام الااانفث الاجت

صاارا ي ولهااا تااأ يران. بالسساابة للفاعاال إلانتحااار  ومليدياا  )يعتناار عائلتاا (، فاامن الانتحااار يحتااوي 

علااااااى معدااااااى الفخاااااار والفروسااااااية والبطولااااااة.  ن الطريقااااااة ذو عالقااااااة وإعتقاااااااد بالاااااادين وكااااااذلك 

القياااام باإلانتحااار . وتشاااارك أيًضاااا الوطنيااة. وتجعااال فاعاال إلاانتحاااار غياار شااااعرين باااال وف فااي 

 .(Man ،2008: 116)من جانب الوالء في هذا املصطلل 

 

 إلنتحار الياباني التقليديا

فااااي  feodalismeفااااي اليابااااان قاااد تاااام العثااااور منااااذ زمااااان  (jisatsu)وفيماااا يتعلااااق إلانتحاريااااة 

تحااااار عناااادهم . وإلان1468 - 1142نشااااام الااااوطدي، بااااين  الساااانة  bushidoحااااين اسااااتولى الجاااايل 

 (.1: 2112)مونيكا،  seppukuمشهور باسم 

تقريباااا عنااد بوسااايلة  هااذا فااايلم أن الانتحاااار  11:12:38. قااال أزوساااا هريااانو  فاااي دقيقااة 1

 .seppuku" (   (hara-kiriمرارا  قام ب  أهل الساموراي مثل

ام التاااي شاااعب اليابااااني الاااذين اعتاااادوا علاااى إلانتحاااار. ااااجلهم التااااري  إلانتحاااار مناااذ ألايااا

كاناات فضهااا حااارب أهاال الساااموراي حتااى مااوت إلامنراطااور. كمااا يستحاار مجتمااع اليباااني  أيًضااا إذا 

  harakiri.شاااااعروا بالنجااااال مااااان أنفساااااهم أو مااااان عاااااائلتهم.  ااااام عااااارف اصاااااطالح الانتحاااااار باسااااام

 (.Man 2008: 117،) بطريقة شق املعدة باسيف 

لفارس ، ولايث أمار خسايث. تاتم ملوت بشرف ، وطريقة موت اطريقة ا‘ Seppukuيعتنر 

بمعداااى   Kiruكلماااة     مااانKiriا  الااابطن  و  Haraالانتحارياااة بطريقاااة التمزياااق املعااادة نفساااها )

موتااااااا فااااااي املعبااااااد أو مكااااااان للعبااااااادة. إن الفرسااااااان الااااااذين يفشاااااالون فااااااي أداء حتااااااي صااااااار القطااااااع( 

يرتكباااون واجباااا هم أو يشاااعرون بالنجااال مااان عااادم القااادرة علاااى العمااال بشاااكل  اااحي  ، ساااوف 

 .( 1ا صفحة. Trahutami2118)إلانتحار إلصالح النفث  seppukuهذا 

هذد الطريقاة هاي طريقاة الفرساان إلظهاار شارف مان أهال السااموراي. إلانتحاار كوصاف 

القيم للفرسان يمكن  التغير مع مرور الزمان. في العصر الاراهن حاد  الشااهرة املشاهورة وهاي 

حربياااااة للعااااادو وهااااام أمريكاااااا، فاااااي خلااااايج اللللااااالة. إلانتحاااااار صاااااادم الطياااااار طاااااائرا هم إلاااااى سااااافن ال
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بطريقااة محترمااة سااتخلي أساامافهم وتحااافه علااى صااور هم. لااذا إنتحااار يرتكباا  أهاال الساااموراي 

هااااو الطريقااااة املساااالولة عاااان أخطااااافهم اعتقااااادا ولاااايث عمااااال ماااان الهااااروب ممااااا يسب ااااي أن تكااااون 

 (.1صفحة  Trahutami ،2118)مسلولة 

 The Haunted Suicide Forestدقيقاة، علاى الفايلم الو اائقي  11:13:36. فاي دقيقاة 2

شااارح أن الطيااااارين فااادائيين فااااي الحااارب العامليااااة الثانياااة اعتناااار جريئاااة فااااي بالدهااام بساااابب تعتناااار 

 الوفاة هي أشرف من الهزيمة أو القبن علي .

الجاو داي في الحرب العاملية الثانية، أن الشباب الياباني أصبحوا طيارا مقااتال فاي ساالح 

نيبون، ال يشعر بال وف من الحاجة إلاى إجاراء انتحارياة. حطماوا طاائرا هم فاي شاركات الطياران 

ألامريكيااة فااي املحااين الهااادي. تحااد  هااذد الشااااهرة غياار العاديااة بساابب العديااد ماان العناصااار. 

إلاا  اعتقااد الياباانيون أن القياام باا  كشاكل مان أشااكال الاوالء لهمنراطاور وهام اعتقاادوا أنا  مان 

الجهاااد مااان أجااال الااادفاأ عااان الااابالد . Kamikazeالشااامث. هناااا يسااااهم الجاناااب الاااديدي فاااي روح 

يعتنار هالالء املقااتلين  أبطااالو يساتحقون أن يحصالوا إلاحتارام الاوطدي. ينادمج الجاناب الااوطدي 

فااي جهااد الدولااة بشاااكل واضاال فااي سااالوك الكاميكااازيا مااع ألالقاااب امل تلفاااة. وماان أماار الطبي اااي 

يشاااااعر الجنااااااة وعاااااائال هم باااااالفخر  سااااالوب الانتحاااااار الاااااذي فعلااااا . فاااااي هاااااذا الساااااياق ، جااااادا أن 

هاااو ناااوأ مااان املاااوت الجميااال.  فكاااون اليابااااني فقااان يرياااد أن يماااوت  kamikazeالقاضاااري اليابااااني 

، Baskara)علااى ألار  ماااع إلاطاااالق الرصاااال عليااا  مااان السااماء هاااو عاااار كبيااار وساااشبدو بائساااة 

 (.118 .، صفحة 2008

ة لطيااار الكاميكااازي ، فاامن الحجمااة الانتحاريااة  بطريقااة تحطاايم الطااائرة فااي ساافن بالسسااب

العااادو طبيعياااة عادياااة. إنهااام ليساااوا خاااائفين مااان املاااوت ولكااانهم أهااال الساااعداء  ن املاااوت ساااوف 

يأتي أخيًرا. الشباب اليابانيون الذين يدخلون املادارس العساكرية لايث لاد هم مهاارات منطقياة 

املدرساااااة العساااااكرية دون تفكياااااار كثيااااار. هااااام ألابرياااااااء ، ويعتنااااارون ذلااااااك  ، ويرسااااالون رساااااائل إلااااااى

 (120-119 .، صفحة Baskara ،2008)ل دمةهم وحمايتهم 

قااااااال أزوسااااااا هااااااايونو فااااااي حاااااااالت أخاااااارز، تاااااارك الفقااااااراء  بااااااافهم  1:12:86. فااااااي الاااااادقائق 3

 يوم.)ألاجداد( في الجبال، وهذا في زمان ماضري. ال يحد  في الشواهر الحديثة كما ال
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قيل أن اليابانيين استخداموا الغاباات لتارك الوجاوز، وقيال فاي  11:13:26. في الدقائق 8

أن اليابانين استخدموا الغابات لترك  اعفاء  The Haunted Suicide Forestالفيلم الو ائقي 

 ألاسرة خالل فترات املجاعة، واقتاد هم إلى الغابات وترك هناك جوعا حتى ماتوا.

حرفياا بمعداي  تارك  Ubasute، تتارجم  Ubasuteياباني هذد الشاهرة بوصف الشعب ال

الوجوز ، وقال ألاسطورون اليباني  أن العائالت التي قمان بتارك العاوز  التاى تواجهات با وقاات 

الصااعبة وأك اار تضااررا فااي هااذا العماال، ا ااطر أبنااافهم لجلااب أمهاام املساانة إلااى أعلااى الجباال قباال 

ة ، وتاارك هااالالء السساااء الضاااعفاء حتااى يموتاااون ببيااا  ال يضااااهى. أن يتركااواهم هنااااك فااي النهايااا

  إلاى قلاة الطعاام وعادد 
ً
ويتم ذلك في محاولة ل فن تكاليف الحيااة خاالل فتارة املجاعاة. ونشارا

النااااااس يجاااااب إطعاااااامهم ، فااااامن هاااااذا يجعااااال ألاسااااارة اليابانياااااة تتخاااااذ إجاااااراءات متطرفاااااة لضااااامن 

-https://www.emosianisme.net/2017/07/ubasute-legenda)الحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

menelantarkankan-ibu-di.html). 

 

 إلانتحار اليباني حديثا

مان حياث ألاساباب والشاكل إلانتحااري  feodalismeتغيرت إلانتحارية  باليابان منذ زمان 

إلااى زمااان الحا اار الااذي كااان فااي ألاصاال كشااكل ماان أشااكال الااوالء لساايدد إلااى شااكل ماان أشااكال 

 مشاعر الاكتئاب. حل املشكالت والهروب من

يجاااد أزوساااا هااااانو لعناااة زاحفاااة جااادا وجااادت. كاااان هنااااك دمياااة  88: 18: 11. فاااي دقاااائق 2

تشااب  جاااك سااكيلينجتون مااع وجاا  قطااع ، معلقااة رأسااا علااى عقااب إلااى  ااجرة كنااوأ ماان صااالب 

املسي . وأوضل أن  بالسسبة للمجتمع الياباني ، فمن  شكل من أشاكال إلاذالل ، بال لعناة ، فامن 

 الانتحاري يعاني من إلاذالل أو التعذيب في عالقات  الاجتماعية في املجتمع. الش ألا

 رساااالة انتحاااار مسااامر علاااى  اااجرة ،  11:14:11. فاااي السااااعة 6
ً
يجاااد أزوساااا هاياااانو أيضاااا

وهو يعتقاد أنا  يجاب أن يكاون نفاث الشا ألا الاذي قاام بشسامية الدمياة ، وطباع اسام املللاف 

هنااا  ناا  فااي الحياااة  لاام أواجاا  أي  ااريء جيااد ، ال أبحااث  علااى املااذكرة و اام الكلمااات  جئاات إلااى

 عدي  .

، فامن الانتحااار يفعال ذلاك  نا  ال ياازال  Azusa Hayanoفاي هاذد الحالاة ، وفقااا لحسااب 

 غير متأكد من اختيارد ، عادة إذا كان مصمما على الانتحار ، يدخل ويشنق نفس .
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فااااااايلم الو اااااااائقي  الغاباااااااة املساااااااكونة فاااااااي البياناااااااات الثانوياااااااة لل 12.21: 11. فاااااااي الااااااادقائق 8

الانتحاريااااااة  يقااااااال إن معشاااااام الااااااذين يسااااااافرون هنااااااا فقاااااان لالنتحااااااار هاااااام ماااااان رجااااااال ألاعمااااااال 

 سنة. 21و  81اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

الساااااااابب الرئي ااااااااري لالنتحااااااااار فااااااااي املجتمااااااااع الياباااااااااني هااااااااو الاااااااادوران أك اااااااار علااااااااى الشاااااااالون 

 ن هااااااذا يمكاااااان أن يكااااااون سااااااببا لالكتئاااااااب الااااااذي أدز إلااااااى  الاقتصااااااادية والحياااااااة الاجتماعيااااااة ،

الانتحاااااار. أماااااا بالسسااااابة لااااابعن الااااادوافع الانتحارياااااة املجتماااااع اليابااااااني ، مااااان باااااين أماااااور أخااااارز: 

(http://wow.tribunnews.com/2017/03/22/7-alasan-bunuh-diri-masyarakat-japan-

can be-one-cause-money-manager- jkt48 ؟page = 4) 

1.Membully )ترهيب( 

2 .Cyber Bully )التخويف الذي يتم في الفضاء السينراني( 

3.Hikikomori )عزل نفسك عن العالم ال ارفي( 

 . املشاكل املالية8

 . مدخل صعب إلى املدرسة أو الكلية2

 . تحصل على وظيفة صعبة6

 

 نتحار للمجتمع اليابانيإلا أشكال 

اتاارو تساورومي بأنهاا  أفضال  Kanzen Jisatsu Manyuaruوصاف أوكيغاهاارا فاي كتااب 

مكان للموت ، وأنجع وسيلة للقيام بذلك هي فاي الغاباة وشانق نفسا  جرعاة زائادة مان الحباوب 

 املنومة.

للعثااور علااى حباال كااان قااد تاام قصااها إلااى الاعتماااد  Hayano دقيقااة أزوسااا 1:16:26.  فااي 4

يعداااااي انااااا  تااااام العثاااااور علاااااى جثاااااة  علاااااى واحاااااد مااااان ألا اااااجار، وقاااااال: إذا كاااااان حبااااال قاااااد خفضااااات

 إنشاء شبكات للرئيث. talidanالش ألا هو الجمع بين أرجعة 

معشمهاااام شاااانق أنفسااااهم أو  Azusa Hayanoدقيقااااة يقااااول  11:11:18. فااااي الساااااعة 6

 تناول أقرال النوم ، لكن  نادرا ما يعمل ، يحتاجون إلى حوالي يوم بسبب الضعف.

 Kanzen Jisatsuأنا  قارأ فاي وقات مان ألاياام  Azusa Hayanoيقاول  11:12:26. فاي 11

Manyuaru  فاي الكتااب أن شانق نفساها هااي الطريقاة ألاك ار إيالماا. كمااا أخنرناي أزوساا أنا  التقاال

مااااارة رجااااال حااااااول أن يشااااانق نفسااااا  لكنااااا  فشااااال بسااااابب ألالااااام الهائااااال. بشاااااكل عاااااام ، لااااان ينجاااااو 
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، تاارك للتااو ندبااة علااى الشاا ألا ليحاااول شاانق نفساا  ، ولكاان أقاادام الرجاال تلمااث ألار  ونجااا 

 عنق .

لااااايث كااااال مااااان يحااااااول الانتحاااااار فاااااي الغاباااااة يعمااااال. وقاااااال فاااااي مقابلاااااة ماااااع الياباااااان تاااااايمز، هياااااديو 

واتاناااجي، الااذي لدياا  متجاار عنااد ماادخل الغابااة رأز الكثياار ماان الناااس لل ااروب ماان الغابااة بعااد 

شااال.  وقاااال محاولاااة انتحاااار فاشااالة. وقالااات واتانااااجي عااان أحاااد النااااجين  حااااول شااانق نفسااا  وف

 هناااااك حبااااال حاااااول عنقاااا  وعيسيااااا  وجااااااء تقريباااااا. فأخذتاااا  فاااااي، وقااااادم لاااا  الشااااااي، ودعاااااا سااااايارة 

-https://www.bustle.com/articles/135130-these-real-stories-from-theإساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعاف  )

japanese -suicideالغابة.-( على الغابات، وإلى جعل لكم ال ائف من بين 

 The Hauntedيانااااات  انوياااة قاااال الفااايلم الو ااااائقي فاااي ب 11:12:12. فاااي الدقيقاااة 11

Suicide Forest  أن ألا  ال الانتحااريين يختاارون شانق أنفساهم و جرعاة زائادة مان أقارال

 النوم.

Kanzen Jisatsu Manyuaru   كتباااWataru Tsurumi  هاااو الكتااااب الاااذي سااايقود القااااري

 للطاارق للعثااور علااى أفضاال طريقااة لالرتكاااب الانتحااار. يقاادم هااذا الك
ً
 وتحلاايال

ً
 كااامال

ً
تاااب وصاافا

امل تلفة املتاحة ، مثل: تعاطي جرعات زائدة، معلقاة أنفساهم، والقفاز مان علاى ارتفااأ، وقطاع 

ألاوردة، تحطمهاااا علاااى  اااريء )ربماااا سااايارة أو دراجاااة نارياااة(، والغااارق، والحاااروق تجمياااد نفساااك، 

طريقااااة الانتحااااار التااااي فااااي كاااال  dibahas.pembahasanوهناااااك العديااااد ماااان الطاااارق ألاخاااارز التااااي 

اكتمااااال جاااادا ماااان الكيفيااااة التااااي ساااايتم بهااااا شااااعرت بااااا لم، والجهااااد فااااي القيااااام بااااذلك، مااااا بقااااوم 

الانتحاااااااااار بعاااااااااد راحاااااااااة فخااااااااارين عنااااااااادما رأز جثاااااااااة، إلاااااااااى مااااااااادز فعالياااااااااة الطريقاااااااااة املساااااااااتخدمة 

(http://nulis.co.id؟/p=48083، ) 

 

 ألاساطير حول غاب  أوكيغاهارا

 Jisatsu manyuaru Kanzenأزوسااا هااايونو وجااد كتابااا اساام   دقيقااة 1:11:28. فااي 12

وجعاااان ألا ااااريءالتي تسااااتحق للسساااااء، وقااااال: الكتاااااب يتحااااد  عاااان أوكيغاهااااارا، داخاااال يقاااارأ  ال 

 تحامل عن الرهبان البوذيين، والرهبان البوذيين يعيشون هنا .

ن هاااااذا لااااايث مكاًناااااا روحًياااااا للغاياااااة ، ولكااااا Aokigaharaتعتنااااار معشااااام الاااااديانات اليابانياااااة 

بالضاااارورة أمااااًرا جيااااًدا. أقااااام الرهبااااان البوذيااااون مااااذاب  فااااي الغابااااة ملحاولااااة محاربااااة مااااا يقولوناااا  
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فوكاوي زار الغاباات لبنااء ماذب  عنادما قاال فاي نيوزيالناد  Kyomyoكأرواح شريرة. راهب اسام  

د انتحار هيرالد، واملشروبات الروحية تدعو الناس هنا على الانتحار، وروح من الناس الاذين قا

التعليقاااات هاااذد اقاااع قصاااألا مااان  131 132كاااوم مل املاااواد مل  .HTTPS: //www.bustleقبااال  )

 الغابة(.-الحركة واليابانية والانتحار على الغابات، وإلى جعل لكم ال ائف من بين

فااي البيانااات الثانويااة، الفاايلم الو ااائقي قااال الانتحااار الغابااات  11:18:18. فااي الاادقائق 13

وغالباااااا ماااااا ينشااااار املشاااااروبات الروحياااااة البيضااااااء التجاااااوال حاااااول الغاباااااة،  bahwarohمساااااكون 

يعتقد روحاني الياباني أن ألار  وألا جار امللو ة جثث املاوتل. فاي الفولكلاور اليابااني، إال أنهام 

يعتقااادون أن يوريااا  الاااذي هاااو نشيجاااة للشااا ألا الاااذي ماااات غيااار طبي اااي أو العنيفاااة التاااي تطاااارد 

hutandan لى تحيد عن الطريق أو التخبن، وجذب الناس إلى الانتحار.تشجيع الزوار ع 

أوكيغاهااارا أيضاااا أن تلعاااب دورا فااي ألاسااااطير اليابانياااة، وتعتنااار واحاادة مااان أك ااار ألامااااكن 

 -املساااكونة فااااي كاااال مااان اليابااااان وأفاااااد أ اااا ال يعتقاااد أنهاااام علااااى كميااااة عالياااة جاااادا ماااان يورياااا  

يعياة. والشايطان. وحتاى امل لوقاات ال ارقاة ال أشباح الذين يعانون حالة وفااة عنيفاة وغيار طب

تغطااااي كاااال ألاشااااياء الغريبااااة التااااي تحااااد  هناااااك. أوكيغاهااااارا أيضااااا أن تلعااااب دورا فااااي ألاساااااطير 

اليابانياااة،تعتنر واحااادة مااان أك ااار ألامااااكن مساااكوًنا فاااي كااال الياباااان ، حياااث يبلاااا امللمناااون عااادًدا 

والوفياااات غيااار الطبيعياااةا والشااايطان.  كبياااًرا جاااًدا مااان أشاااباح ياااوري الاااذين يعاااانون مااان العناااف

والناااس فااي كثياار ماان ألاحيااان عاان سااماأ صاارخات لاام ال تواجاا  عناادما يتجااول فااي الغابااة، وقااال 

عااان حاد ااة سااامع فضهاااا  Japan Timesالصااوت الاااذي ساايدلي بااا  يوريااا . قااال كاتاااب فااي  اااحيفة 

رة. صااارخة مخيفاااة فاااي الغاباااة. عنااادما بحاااث عااان مصااادر صاااوت ، وجاااد جثاااة رجااال فاااي جاااذر  اااج

وكشف املحققاون أن الجثاة قاد ماتات بعاد مارور الوقات، وال يمكان أن تكاون مصادرا للصارا ، 

ولكاان ربمااا هااي ماان ألارواح. و عالمااة أخاارز ماان الغابااة هااو مشاااهدات ألاشااباح، مااع الاازوار يااد ي 

بعااان ألاحياااان قااااد يااارز  ااا ألا ألابااااين تحاااوم فاااي ألا ااااجار. عنااادما سااااي فاااااي خاااوارق تشهاااار 

يقاااة التحقياااق فاااي الغاباااات،  نهاااا قاااد اشاااتعلت واحااادة مااان هاااذد املشااااهر التحقياااق الوجهاااة الحق

أمااااام الكاااااميرا. ولعاااال هااااذا هااااو الساااابب أيضااااا فااااي البوصاااالة ونشااااام تحديااااد املواقااااع فااااي كثياااار ماااان 

ألاحياااان ال يعمااال )ويعتقاااد أنااا  بسااابب رواساااب الحدياااد عالياااة فاااي ألار (. لهاااذا السااابب ، يقاااوم 

رين فااااي مسااااارا هم حتااااى يتمكنااااوا ماااان العااااودة إلااااى ألا اااا ال الااااذين ياااادخلون الغابااااة بااااربن شاااا

طاااريقهم. لكااان امااارأة تاااد ي أن قطعهاااا تااام قطعهاااا عااان عماااد ، تاركاهاااا  اااائعة فاااي الغاباااة. خااارب ، 
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 ولكان مان قطاع الحبال  هاال يمكان أن تكاون واحادة ماان الشاياطين ويعتقاد أن لتضاليل الاازوار 

(https://www.bustle.com/articles/135130-these-real-stories-from-the-japanese-

suicide-forest-will-make-you-afraid-of-the-woods). 

 

 الخالص 

( دوافاع الانتحاار الشاعب اليابااني تقلياديا مثال 1وأظهرت النتاائج هاذا البحاث فيماا يلاي: )

السااااااموراي ارتكاااااااب هااااااارا كياااااري أو الشااااااجاعة، ودوافااااااع الانتحااااااار عنااااادما يكااااااون الظهااااااار الااااااوالء 

و تعبياارا عاان العااار بساابب الهزيمااة فااي الحاارب، عاان طريااق القيااام سيحصاالون لصاااحب العماال أ

علاى شاارف العاودة للعائلااة اليساارية وللمااوت بطريقاة مشاارفة ، وأدت ظااهرة كاميكااازي مان قااوة 

جريئاااة تماااوت مااان ساااالح الجاااو اليابااااني إلاااى إساااقا  الطاااائرة معااا  إلاااى سااافن الحلفااااء. والااادوافع 

أو الانهااااحاب ماااان  Hikikomoriأو  Cyber Bullyأو  Ijimeالانتحاريااااة الحديثااااة للبلطجااااة أو 

الحيااااة الاجتماعياااة أو القضاااايا املالياااة أو امتحاااان القباااول فاااي املدرساااة أو املدرساااة الثانوياااة أمااار 

مثاال  Aokigahara( انتحاار املجتمااع اليابااني فااي غاباة 2صاعب وصاعب الحصااول علاى وظيفااة   )

( وهناااااك أسااااطورة و قااااة الشااااعب الياباااااني فااااي 3  )شاااانق و جرعااااات زائاااادة ماااان الحبااااوب املنومااااة 

أوكيغاهااارا الغابااات أن نفسااا لاان يكااون يورياا  أو الياباااني شااب  إذا كاناات يمااوت بوسااائل عنيفااة 

أو أفكااار ساايئة فااي رؤوسااهم والاحتفاااالت مناساابة ال يااتم تنفيااذها بعااد ذلااك وبااوذا الراهااب الااذي 

 شريرة.أسث املذب  في الغابة ملحاولة محاربة ألارواح ال
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