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  1331پاییز   ،33پیاپی ،181-212(،3)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 در خودکشی کنش فرهنگی تبیین شدن: شناخته رسمیت به برای تالش (.7931) طاهره نصاری، مرادی و سیدحسین؛ ی،نبو
    .781-272 (،9)77 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه ایالم.

  2008-7881شاپا: 

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

شدن: تبیین فرهنگی کنش  رسمیت شناخته تالش برای به
 خودکشی در ایالم

 
 2نصاری ، طاهره مرادی1سیدحسین نبوی

 50/81/8931پذیرش:           81/50/8931دریافت: 
 

 چکیده
وزافزون آن در استان ایالالم، بررانالی را پدیالد آورده خودکشی یکی از مسائل اجتماعی مهمی است که شیوع ر

است. پژوهش حاضر، تنها با هدف مطالعه زمینۀ فرهنگِی خودکشی در جامعه ایالم انجام شده اسالت. بالرای 
آمده نشالان  دسالت ایم. نتالای  به شناسالی فرهنگالی الگزنالدر بهالره گرفتاله رسیدن به این هدف از رهیافت جامعه

عنوان شالر و امالری  م، خودکشی، نمادی برای اعتراض به وضال  موجالود اسالت و بالهدهد که در جامعۀ ایال می
بخش. بالا  شوم، رمزدهی شده است. درباره خودکشی نیز دو روایت اصالیی وجالود دارد: تقدیرگرایاناله و رهالایی

رسمیت شالناخته شالدن  منظور به یابیم که این کنش به های خودکشی درمی ترییِل بازنمایی، رمزدهی و روایت
شود. برای کاهش خودکشی، ایجاد تغییالرا  هوشالمندانه در نظالام ارزشالی، هنجالاری، و ت سالیری  جام میان

گذاری فرهنگی است تا در معنایی که خودکشی بالرای  موجود، ضروری است و انجام این کار مستیزم سیاست
سائِق  ال نیازکنشگران دارد، تغییری اساسی ایجاد کنالد؛ نخسالت اینکاله  زم اسالت کاله پیونالد فرهنگالی میالان 

رسمیت شناخته شدن، با است اده ابزاری از کنش خودکشی، گسیخته شود. دوم اینکاله هالر دو نسالل را بالرای  به
رسمیت شناختن یکدیگر آماده کند. نسل والدین برای پذیرش نسل جوان آمالادگی نالدارد. نسالل جدیالد نیالز  به

و نسل، باله روابالِط قالدر  و مقاومالت تبالدیل برای نسل گذشته، مشروعیتی قائل نیست؛ بنابراین، روابط بین د
هالا، هنجارهالا، و ت سالیرهای  کند و نسل گذشته جز ِاعمال مقتدرانۀ ارزش شده است. نسل جدید مقاومت می

ها، هنجارها، و ت سیرهای هردو نسل، جالر   گذاری باید در ارزش خود، چاره دیگری ندارد؛ بنابراین، سیاست
 و تعدیل ایجاد کند.

 شدن رسمیت شناخته شناسی فرهنگی الگزندر/الکساندر، نماد، رمزگان، روایت، به جامعه :ها کلیدواژه

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

  مسئول(. )نویسنده ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه انسانی، عیوم و ادبیا  دانشکده شناسی، جامعه گروه استادیار .1
   

 ایران. تهران، خوارزمی، دانشگاه انسانی، عیوم و ادبیا  دانشکده شناسی، جامعه پژوهشگری ارشد کارشناسی آموخته شدان .2
   

https://www.doi.org/10.22631/jicr.2018.1607.2279
mailto:nabavee@gmail.com
mailto:tmoradi82@gmail.com
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 مقدمه
عنوان یک مسئیه، گریبانگیر همۀ جوام  بوده و هست و عوامل مختی ی در  خودکشی همواره به

اند.  انجام و گسترش آن نقش دارند، اما عیل فرهنگی، با وجود اهمیتشان، کمتر مورد توجه بوده
 1اند المییی به رابطه میان فرهنگ )معنا( و خودکشی توجه کرده های بین تعداد اندکی از پژوهش

ای جدی اعتنا نشده اسالت. در  گونه های داخیی نیز به ُبعد فرهنگی و معنایی آن به و در پژوهش
بالاره  ایران، خودکشی در چند استان و ازجمیه ایالم، میزان با تری دارد. با وجود آنکاله در ایالن

های فراوانی انجام شده و برای تبیین این مسئیه، عیل گوناگونی ذکر شده است، ولی به  پژوهش
 ای شایسته پرداخته نشده است. گونه د یل فرهنگی، به

ها از مرز  ، که در بعضی از شهرستان2با مالحظه سیر صعودی میزان خودکشی در استان ایالم
شالده  3ه در این استان، خودکشی تبالدیل باله یالک ترومالاتوان گ ت ک برران نیز گذشته است، می

شناسی،  تنها برمبنای رویکردهای متعارف در جامعه رو، ضرور  دارد که پژوهشی نه است؛ ازاین
 بیکه براساس رهیافتی فرهنگی، انجام شود و بستر فرهنگِی برانگیزانندۀ این کنش شناخته شود.

فرهنگالی جامعاله ایالالم در بالروز گالرایش باله  4بنابراین، پرسش اساسی این است که زمینالۀ
خودکشی چیست؟ به سخن دیگر، خودکشی در زندگی اجتماعِی مردم ایالم چه معنایی یافتاله 

                 ها پاسالالد داده شالالود: اسالالت؟ بالالرای فهمیالالدن معنالالای خودکشالالی،  زم اسالالت بالاله ایالالن پرسالالش
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 ،7331 همکالاران، و )لینار «ددار مت اوتی معانی مختیف، های فرهنگ برای خودکشی» که است شده اشاره ها پژوهش این در .1
 یالا (8 :2002 کولوسالی، از: نقل به ،7331 )لستر، «باشد داشته مت اوتی معانی» تواند می یا (8 ،2002 کولوسی، از: نقل به ،2

 تغییالر فرهنگالی نظالر از خودکشالی» و (8 ،2002 )کولوسی، «گذارد می تأثیر خودکشی فراوانی و معنا، شکل، بر فرهنگ» اینکه
 باله ارجالاع بالا توانالد می تنهالا خودکشالی، عیالت» اینکاله یا )همان( «دارد تأثیر خودکشی بر معنا، در داده رخ های ت او  و کند می

 )بولالت، «شود فهمیده دهد، می قرار تأثیر ترت فرهنگی اجتماع هر در را خودکشی که فرهنگی، ال اجتماعی های ارزش و ایستارها
 فرهنگالی و اجتمالاعی طور به باشد، شخصی عمل یک اگر حتی خودکشی اینکه یا (7 ،2002 کولوسی، از: نقل به ،702 ،7388
(.9 ،2002 کولوسی، از: نقل به ،932، 2007 )تِسنگ، است فرهنگی و اجتماعی عوامل مستعد و گیرد می شکل

 اسالتان در کشیخود نرخ است: استان این در خودکشی روند بودن صعودی دهند، می نشان غیررسمی و رسمی آمارهای آنچه .2
 باله 7921 سالال در ن الر میییالون یک هر در ن ر78 از و کرده طی را شتابناکی صعودی سیر 7921-7917 های سال طول در ایالم

 هالر ازای باله ایالالم در خودکشالی نالرخ» 7910 دهاله در (.7912 تبریالزی، )مرسالنی اسالت رسیده 7910 سال در ن ر 99 حدود
 نشالان آمارهالا (.79 ،7982 )قاسالمی، «است جهان در گذشته سال سیصد در نرخ ترین قهساب بی که بوده ن ر 17 ن ر، میییون یک
 (77) پالانزده 7982 تالا 7987 سالال از درصالد، (99) وساله سی ،7987 تا 7988 از ایالم استان در خودکشی تعداد» که دهند می

(.297 ،7983 ،نژاد )موسی «است یافته افزایش درصد، (91) ه ت و سی 7981 تا 7982 سال از و درصد
 کاله اند شالده وحشالتنا  رویداد یک درگیر که کنند احساس  جم  یک اعضای که دهد می روی هنگامی تروما .3
 بالود خواهد ماندگار همیشه برای ها آن حافظه و خاطره روی که اثری است؛ گذاشته باقی نشدنی پا  اثر ها، آن گروهی وجدان بر
(.87 ،2002 )الگزندر، داد خواهد تغییر قطعی و اساسی ای گونه به را ها آن آینده هویت و



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

813 
رسمیت  تالش برای به

 شدن ... شناخته 

(خودکشالی در 2ه چیزی است؟ کننده چ ( خودکشی، در فرهنگ مردم ایالم، نماد یا بازنمایی7
هالایی دربالاره  ( چاله روایت9شالود؟ و  این فرهنگ، چگوناله رمزدهالی و رمزگالذاری شالده و می

 خودکشی در این فرهنگ، شکل گرفته است؟
 

 . پیشینه پژوهش1
های مرتبط با موضوع مقاله حاضر که درباره خودکشی انجام  در این بخش به برخی از پژوهش

 :داند اشاره خواهیم کر شده
( رهیافت دورکیم و پسادورکیمی را طر  7317« )معنای اجتماعی خودکشی»در  1. داگالس7

عنوان کنشی از نظالر اجتمالاعی،  کند: خودکشی به و نقد کرده و سپس، رهیافت خود را معرفی می
کنالد. ایالن رهیافالت، در راسالتای  معنادار. او فهم دورکیمی از خودکشی را به فهم وبری تبالدیل می

 ای دارد. کننده کاررفته در مقاله حاضر، اهمیت تعیین ویکرد فرهنگی و معنایی بهتبیین ر
معنای فرهنگی خودکشی: خودکشی »ویژه در  های خود، به در بسیاری از پژوهش 2. لستر2

گالاه »زدایی از معنالای خودکشالی اسالت:  ( در پالی ابهالام2077-2072« )دهد؟ چه معنایی می
نستن معنالای فالردِی خودکشالی و معنالای فرهنگالی خودکشالی، کنند که دا دانشمندان تأکید می

(. از 89، 2077-7072)لسالتر، « مانالد واژه، مبهم بالاقی می اهمیت دارد، اما معنای این دانش
هالای خودکشالی و معنالای فرهنگالی  نظر او، بهتر است معنای فردی خودکشی با م هالوم انگیزه

معنالای فرهنگالی »دهی م هالوم  شکلفهمیده شود. او به  3ای خودکشی براساس نظریه غیرحرفه
 در مقاله حاضر، بسیار کمک کرده است.« خودکشی

( 2002« )تالوجهی باله آن وجه فرهنگی رفتالار خودکشالانه: اهمیالت و بی»در  4. کولوسی9
کوشیده است اهمیت فرهنگ را در مطالعۀ خودکشی گوشزد کند. برخی از دانشمندان به رابطه 

ها اند  است. براساس نظر برخی  اند، اما تعداد آن اختهفرهنگ و قومیت در فهم خودکشی پرد
سازیم،  کند، که از طریق آن، ما واقعیت را برمی فرهنگ مانند یک لنز عمل می»از متخصصان، 

 «.کنیم تعریف و ت سیر می
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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از دیدگاه کولوسی  زم است آنچه را که عمالل خودکشالی بالرای شالخگ و گالروه، نمالاد و 
شناسالی فرهنگالی بالرای   همیم. وی در اینجا با پیشالنهاد مالدل جامعهکننده آن است، ب بازنمایی

 مطالعه خودکشی، چند گام بیشتر فاصیه ندارد.
( 2002« )شورش و انتقام: معنای خودکشی زنان در مناطق روستایی چالین»در  1. منگ8

دهد که خودکشی در چین، برای زنالانی بالا منزلالت فرودسالت در خالانواده، معنالای  توضیح می
شالود. عمالل  م هوم اخالقی و معنوی فهمیالده می مثابه عمل انتقام به ی دارد. خودکشی بهمت اوت

بخشد که بتوانند با خودکشی چیزی  حدی قدر  می خودکشی بسیار مهم است، زیرا به زنان به
 (.900، 2002دست آورند )منگ،  اند به دست آورند که در تمام طول عمرشان نتوانسته را به

بررسالی عیالل و عوامالل مالبثر بالر افالزایش نالرخ »در پژوهشی بالا عنالوان  . مرسنی تبریزی7
(، دریافتاله 7912« )هالای پیشالگیری و درمالان آن خودکشی در استان ایالم و شناخت طالر  و راه

است که نرخ خودکشی در این استان، سیر صعودی پرشتابی داشته و به این نتیجه رسیده است که 
دچار شرایط پاتولوژیک است. عدم کالو،، یکجانشالینی، و  ای درحال گذار و استان ایالم، جامعه

انالد،  های قومی مختیف، ازجمیه معاودین عراقی که اکثرًا مروج فساد در منطقه بوده تقابل فرهنگ
نظمالی دامالن زده اسالت. در جامعالۀ عشالایری، زنالان  ثباتی و عدم تشکل و درنتیجه بی به بروز بی

اند که با مهاجر  به شهر و یکجانشینی  خانواده داشته جایگاه ویژه و مهمی در تولیدا  اقتصادی
اند و این امر، همراه با کنترل و تعصب با ی جامعۀ مردسا ر،  این نقش مهم خود را از دست داده

کند. نشین و من عل کرده و آمادگی آنان را برای خودکشی بیشتر می زنان را خانه
سی عیل و عوامل اجتماعی مبثر بر اقدام به مطالعه و برر». حاجی در پیمایشی با عنوان 2

ساله شهرسالتان شالیروان چالرداول )اسالتان ایالالم( طالی دوره  77-28خودکشی دختران مجرد 
( دریافته است که بین اقدام به خودکشی دختالران مجالرد، بالا 7930« )7987-7983ساله  پن 

ادگی، سالختگیری گسالیختگی خالانو اجتماعی والدین، تبعیض جنسیتی، ازهم ال پایگاه اقتصادی
والدین، اعتقادا  مذهبی، میزان مردسا ری، میزان ناکالامی، و میالزان همبسالتگی اجتمالاعی، 

رابطۀ معناداری وجود دارد.
مطالعالالۀ پدیدارشالالناختی خودکشالالی؛ مالالورد مطالعالاله ». پیالالری در پژوهشالالی بالالا عنالالوان 1

زیسالتۀ افالراد  ( دریافته است که تجربالۀ7937« )های ناموفق مردان شهرستان آبدانان خودکشی
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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گریزانه و  گر، سالنت عنوان امالری تسالهیل دهندۀ در  خودکشی به ، نشان کننده به خودکشی اقدام
گریزانه است.  واقعیت

 
 شناسی فرهنگی . چارچوب نظری: برنامه قوی در جامعه2

الگزنالدر و « شناسالی فرهنگالی برنامه قالوی در جامعه»چارچوب نظری پژوهش حاضر، رویکرد 
« خودبسالندگِی فرهنالگ از قالدر  و سالاختار اجتمالاعی»ایالن رهیافالت، برپایالۀ است.  1اسمیت

فرهنالگ »شناسی فرهنگ،  ها، در جامعه ( استوار است. از نظر آن977، 7938)اسمیت و راییی، 
« کاماًل مجزا اسالت« معنا»وسییۀ چیز دیگری تبیین شود که از قیمرو خود  چیزی است که باید به

معنالا و فرهنالگ خالود، متغیالری »شناسالی فرهنگالی،  مالا در جامعه(، ا72-79، 2002)الگزندر، 
پالردازد و تأکیالد  به بررسالی سالاختارهای درونالی معنالا می»این رهیافت «. آیند شمار می مستقل به

 (.820، 7981)الکساندر، « اند کند که معنا و ارزش با تمام فرایندهای دیگر، در هم تنیده  می
 

 . روش پژوهش3
که الال  شناسی فرهنگی الگزندر در این پژوهش، کی ی است و براساس جامعهکاررفته  نوع روش به

 (.80، 7932به کار بسته شده است )نبوی، الال  هستند  در آن، روش و نظریه در هم تنیده
و  در این رهیافت برای دستیابی به معنایی که یک پدیالده یالا رویالداد در یالک فرهنالگ دارد ال

زنندال بایالد چنالد گالام اساسالی برداشالته شالود.  کنش میکنشگران براساس همین معنا دست به 
رسالمیت  فرهنگی، که خودبسندگی فرهنگالی را به ال شناختی تعهد به یک نظریۀ جامعه»نخست، 
ای قالالوی و  گونالاله هالالای اجتمالالاعی، به تعهالالد بالاله بازسالالازی هرمنالالوتیکی متن»دوم، «. بشناسالالد

ها و  هایی است که شبکه و روایتهم از طریق توصیف پرمایه رمزگان، نمادها،  کننده، آن متقاعد
( و سوم، قالرار دادن 21، 7930)نبوی، « آورند وجود می شدۀ معنای اجتماعی را به تارهای بافته

(. از میالان 88-83، 7937است )نبالوی، « ها  لنگر عییت، مستقیمًا روی کنشگران و عامییت»
 سه گام با ، بازسازی تأوییی متن اجتماعی، اهمیت بیشتری دارد:

بالرای فهالم فرهنالگ و  2الف( توصیف پرمایه، درواق  تکنیکی هرمنوتیکی است که گیرتالز
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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معنالا از طریالق ارجالاع آن باله زمینالۀ فرهنگالی »دستیابی به معنا مطر  کالرده اسالت. در اینجالا 
(. 90، 7930، به نقل از: نبالوی، 32، 2009)د نتی و استریدوم، « فهم است تر، قابل گسترده

هالای تجربالی را  معنای داده»کند  گیرد که پژوهشگر تالش می شکل میتوصیف پرمایه، زمانی 
دنبال کشالف  ابتدا  زم است توصیف مجمل انجام شود و سالپس، پژوهشالگر باله«. آشکار کند

هالا در  (. گیرتز در جنگ خروس778، 7981معناهای آنچه مشاهده شده است، برود )شر ، 
(.872-879، 7319ر بست )گیرتز، کا میان قوم بالی، این فن را به بهترین شکل به

هر عالمت، اشاره، کیمه، ترکیالب، و عبالارتی کاله بالر معنالا و »، عبار  است از: 1ب( نماد
(. نمالاد، یالک 3، 7917)چالدویک، « کنالد نماید، د لت می م هومی ورای آنچه ظاهر آن می

رچشالمه معنای آشکار دارد و یک معنای پنهان ؛کاله در آن، معنالای آشالکار از معنالای پنهالان س
 (.79، 7932گیرد )آزاد ارمکی و نبوی،  می

معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفتاله اسالت، بسالتگی »شود که  : گ ته می2ج( رمزگان
)چنالدلر، « یابنالد ها معنالا می آورد کاله در آن نشالانه وجود مالی رمزگان، چارچوبی را به»و « دارد

ای یالک نظالام م هالومی اسالت کاله  هر رمزگالان فرهنگالی»گوید:  (. سییورمن می227، 7981
 (.722، 7981)چندلر، « های کییدی شکل گرفته است ها و تعادل براساس تقابل
، 7388)بروکز، « هم تنیده است ها در ها با انواع روایت ما انسان زندگی : »3د( روایت

ها  انسالان»وسالییه آن  ای اسالت کاله به  (. روایت، شالیوه77، 7980نقل از: آسابرگر،   ، به9
های خالود را درون رشالته رخالدادهایی کاله از نظالر زمالانی پرمعنالا هسالتند، سالامان  ربهتج
(. 28)همالان، « دهند. روایت هم یک شیوۀ استد ل و هم یک روش بازنمالایی اسالت می

آمده را  ها دارای ت کری روایی هستند، یعنی براساس زمان و وقای ، رویدادهای پیش انسان
 ریزند.  می 4درون یک پیرنگ

توانیم  صیف پرمایه نماد، رمزگان، و روایت)هاِی( خودکشی در فرهنگ مردم ایالم، میبا تو
 ، که همان عیِت فرهنگِی برانگیزانندۀ کنِش خودکشی است، دست یابیم.«معنای خودکشی»به 

الالال  براساس مرحیه سالوم فالو الال  جامعه مورد مطالعه، مردم استان ایالم و نمونه مورد مطالعه
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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، تجربالۀ اقالدام باله خودکشالی )نالاموفق( 7939ند که در بازه زمانی مهر تا دی تمام افرادی هست
 اند. اند، یا بستگان افرادی که خودکشی موفق )منجر به فو ( داشته داشته

ایم. نمونالۀ  گیری هدفمند، بهالره گرفتاله اقتضای موضوع و شرایط، از نمونه در این پژوهش به
ن ر مرد(  9ن ر زن و  1ن ر ) 70ها تعداد  دسته از آن اند که یک مورد نظر به دو دسته تقسیم شده

 70های  اند و دستۀ دوم را اعضای خانواده از افراد دردسترسی هستند که خودکشی ناموفق داشته
ن الر زن(، کاله ایالن  7ن ر مرد و  7اند ) دهند که خودکشی موفق داشته ن ر از کسانی تشکیل می

 ها، مصاحبه شده است. ند و با همۀ آنا برفی انتخاب شده موارد با روش گیوله
بر تجربۀ زیسته )با توجه به بومی بودن یکالی از دو  آوری اطالعا ، عالوه های جم  تکنیک

اند )اعم از  ساختاریافته با افرادی که خودکشی کرده پژوهشگر(، مشاهده و مصاحبه از نوع نیمه
انالد( و همچنالین، برخالی از  دههالایی کاله فالو  نکر اند، یالا آن هایی که منجر باله فالو  شالده آن

اطرافیانشان بوده است. اطالعا  تکمییی از طریق مصاحبه بالا کارکنالان بیمارسالتان، اسالتادان 
گاه، مراجعاله باله مقالاله هالا و خبرهالای  ها و نشالریا ، و گزارش دانشگاه، پژوهشگران، و افراد آ

ها و...  عار، کنایالهها، اشال المثل هالا، و نیالز ضالرب ها و وبالگ ها و مطبوعا ، سایت خبرگزاری
 اند. آوری شده جم 
 

 ها . تحلیل یافته4
بست قرار دارد. مردم  لراظ جغرافیایی در یک بن های مرروم کشور است و به ایالم، جزء استان

ترین ایال   اند. بزرگ مذهب و از دو قوم بزرگ کرد و لر و ایال  گوناگون تشکیل شده آن، شیعه
بیگی، خزل، کیهر، ایوانی، و  با یی، عالی ی، میش خاص، دهشاه های شوهان، میک آن، طای ه

ای از دو زبالان کالردی و لالری اسالت. در جنالوب  کاویورده هستند. گویش مردم این استان آمیزه
دلیل  عراقی نیالز باله ال کنند. فرهنگ و تعصبا  عربی استان )موسیان( مردم به عربی نیز تکیم می

فرهنگی و اقتصالادی بالا آن، در ایالن منالاطق وجالود دارد؛  های بستان مرز بودن با عرا  و بده هم
توان بر سر زنان شهر دید؛ زنانی که...  طوری که نماد فرهنگ عربی، یعنی چادر عربی را می به»

(. ایالم، بیشترین مرز را با عرا  دارد و در 2008)پژوه، « گویند لری سخن می ال با گویش کردی
هالا،  مردم با مهاجمان، مقابیه کردند و بسیاری از آن های زیادی دیده است. جنگ نیز خسار 

 ها و زندگی در شرایط سخت، روی آوردند. به کوه
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رشد سرطانی خودکشی در ایالم پس از پایان جنگ آغاز شالد و در طالول چنالد دهالۀ گذشالته 
شد  گسترش یافت. در شیوع، توزی ، و کی یت خودکشی تغییراتی نیز روی  تنها تداوم، بیکه به نه
اقتصادی، اجتمالاعی، روانالی، و الال  اده است. در مراحل اولیه، افرادی که یکی از انواع مررومیتد

درآمالدها،  سالوادان، جوانالان، مجالردان، کم انالد )زنالان، روسالتاییان، کم را تجرباله کردهالالال  اخالقی
اند( بیشتر باله خودکشالی اقالدام  که بیشتر در معرض خشونت کالمی و فیزیکی همسر بوده کسانی

اند. خودکشی عمدتًا موفق و پنهانی و کمتر در معرض دید عموم بوده اسالت، امالا بعالدها  ردهک می
شامل افراد کمتر مرروم شد و بیشتر جنبۀ نمایشی و کسب منزلالت پیالدا کالرد. احتمالاً  مقایساله 
اجتماعی و احساس مررومیت نسبی و تغییر و تشدید آن در هر دو مرحیه، نقالش مالبثری داشالته 

های  جای جنبش جای شورش و اعتراض سیاسی )مطابق با نظریه گر(، یا به که بهاست؛ احساسی 
نشالینی یالا انالزوا  مثابه نالوعی عقب (، به نابودِی خود، به27-23، 7987ای )نبوی،  ای و هزاره فرقه

 )براساس نظریه مرتن(، همراه با اعتراض به وض  موجود، انجامیده است.
 به وضع موجود مثابه نماد اعتراض . خودکشی به1-4

ترین ساختارهای فرهنگی در این استان است  ای ای، یکی از ریشه فرهنگ سنتی ایییاتی و طای ه
خاطر  مالردان باله»کنندۀ زمینه کنِش خودکشی است. پیشالتر در میالان ایالال   نوعی، فراهم که به

سیط قالرار توانایی در امر کشاورزی و دامداری، و ح ظ و دفاع از حریم خانواده، در موقعیت م
« گردید شد و جزئی از مایمیک مرد تیقی می خاطر موقعیت فروتر، تنزل داده می داشتند و زن به

شالد، ولالی بالا تغییالر شالرایط،  (. این امر در گذشته، مسئیه تیقی نمی277، 7983نژاد،  )موسی
موجب تضاد شده و مقایسۀ اجتماعی و احساس تبعیض را در بین زنالان و دختالران، بالا  بالرده 

 ساله و مجرد(، بیان کرد:71ها، زهره ) کننده است؛ برای نمونه، یکی از خودکشی
کنیم، مالن چالن سالال از مدرساله عقالب افتالاده بالودم و ا ن  ما تالوی روسالتا زنالدگی مالی

گ ت تو دیگه چالا  و ُگنالده  ذاشت و می خواستم برم مدرسه راهنمایی، ولی پدرم نمی می
روستا بری شهر... پدرم مرد شکا  و بدبینیاله و هستی و معیما  َمردن و من نمیذارم از 

ای به مالا نالداره... مالنم بعالد از  کنه... هیچ توجه و عاط ه ده و دعوا می همش بِهم گیر می
 دعوای سختی که باهاش کردم، خودمو آتیش زدم.

 ساله و مجرد( نیز مشابه با زهره، گ ت:71مریم )
ن نظار  داره و به لبالاس پوشالیدن و آرایشالمم پدرم َمرد بدبین و متعصبیه، مدام روی کارهای م
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کار داره، چن روز پیش، صورتمو اصال  کردم )همۀ دوستام این کارو کالردن مالنم فالک کالردم 
 عقب افتادم بین اونا( خییی باهام دعوا کرد، منم فرداش صبح زود کیی قرص خوردم.

هالا و  مقابالل ارزش در 1ها و هنجارهای مردانۀ نسل پالدر در این موارد، مردسا ری و ارزش
گیالرد  آیدال قرار می که ترت تأثیر گروه همسا ن و دیگر عوامل پدید می هنجارهای نسل دختر ال

و درنهایت، این تضاد ارزشی، موجب برخورد شدید شده است. درواق ، دختران برای اعتراض 
 اند. به این شرایط، دست به انترار زده

نشالینی اسالت. معنالای  ر کالردن والالدین باله عقبخودکشی، ابزار فرهنگِی مبثری برای وادا
شود. دختالران  ویژه پدر می خودکشی، معنای سنگینی است؛ باعث آبروریزی برای خانواده و به

لراظ منزلالت  هالا طالرد نشالوند و باله برای اینکه ترت فشار گروه هما ن قرار نگیرنالد، یالا از آن
اشند تا پذیرفته شوند، هنجارها و اجتماعی در میان دوستان خود، در وضعیت بهتر )با تری( ب

کنند؛ بنابراین، تعارض و   تر و شدیدتر رعایت می گروهی خودشان را جدی آداب و قواعد درون
های نسل جدید، به است اده از خودکشالی  تضاِد فرهنگ مردانۀ نسل گذشته با هنجارها و ارزش

زند؛  (، دامن می892، 7918 )مرتن،« ها های پذیرفتنی رسیدن به هدف شیوه»عنوان یکی از  به
 ها را بپذیرد. تواند نسل گذشته و جهان ارزشی و ت سیری آن درواق ، نسل جدید نمی

 ساله و متأهل( در همین راستا اظهار داشت:72دختر دبیرستانی دیگری )نییوفر، 
تره عقد کردم، ولی ایالن ازدواج زورکالی  سال از من بزرگ 78ام که  دو ماه پیش با پسرخاله

گ تن زشالته باله  ود، من اصاًل ازش خوشم نمیومد، ولی خانوادم اجبارم کردن، چون مالیب
فامیل نزدیک جواب رد بدیم و آبرومون میره، بعد یه مد ، پسره بالد شالد، همالش اذیالتم 

گالی  گ تن دروغ می گرفتن و می داد، خانواده هم همش طرف اونو می کرد و فرش می می
 خواستم بگم منم آدمم. شون.... میخواستم بترسونم و حقته اصاًل، می

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 هالای خانواده اغیالب در» اسالت: کالرده بیان را ای نکته مضمون همین تأیید در ایالم از ای ساله هجده دختر دیگری، پژوهش در .1
 عزیالزم  نگ الت مالن باله پالدرم وقالت هیچ نالداریم. خالود از اختیالاری هالیچ آیالد. می بند ن سمان ما و دهد می دستور پدر ایالمی،

 زنالان مالا» است: هداشت اظهار دیگری زن یا (.778 ،7938 پور، نج یان و )ریاضی «کردم خودکشی به اقدام که وقتی از مخصوصاً 
 شالوهر کاله هالم حالا  باشالیم. داشته وگو گ ت پسرخاله با یا و پسرعمه یا پسردایی با نداشتیم اجازه بودیم، بچه که زمانی همان از

 «شالده کننده خسته خییی زندگی کنن. می نگاهتان مردها میگن بپوشیم. روشن رنگ لباس نمیدن اجازه آوردن. اسیر انگار کردیم،
 بچه» است: کرده اشاره ایالم فرهنگ و جامعه در مردسا ری ویژگی همین به است، ساله23 زن که دیگری مورد .(720 )همان،

 اهمیالت بالرادرم باله ولالی بالودم، اضافی انگار اعتنا، بی دختر، عنوان به من به کنارش در داشتن. هم با سردی رابطة ام خانواده بودم؛
 کاله هالم حالا  خالواد. می رختخواب تو برای فقط مرا انگار شوهرم هم حا  زد. می داد مسر خودی بی برادرم که جایی تا دادند. می

 (.727 )همان، «کنم می تنهایی احساس شد  به شده؛ ضعیف خییی من با هم اش زناشویی رابطة داشتم، ناموفق خودکشی
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هالای جوامال   دهد، حق را باله مالردان دادن، از ویژگی گونه که توضیح نییوفر نشان می همان
گیرد که تنهالا راه  ، فرد در تنگنایی قرار می1عشایری و مردسا ر است. در این مورد و موارد دیگر

ین معناست که یک شالخگ خودکشی به ا»داند؛  اثبا  و اعتراض به مشکیش را خودکشی می
تواند از خودکشی در جهت نشان دادن اینکه دیگران در رابطه با شالرایط موجالود مقصالرند،  می

(. از دیدگاه فمینیسم لیبرال نیز خودکشی و خودسالوزی، 72-71، 7912)تاییر، « است اده کند
)اسالتا  و «آور زنان به دنیای پر از نابرابری و ظیم مرداناله اسالت اعتراض وحشتنا  و هراس»

 (.781، 7938پور،  از: ریاضی و نج یان ، به نقل7338همکاران، 
سال پیش خودسالوزی کالرده و عیالت را  7ساله و متأهل( است که 97نمونۀ دیگر، مییره )

کند: های ناروای او بیان می اعتیاد همسر و شک و گماِن بد و تهمت
زاده.  درشوهرم رفته بودیم امامحد بهم داشت، روز عاشورا بود که با ما از شوهرم شک بیش

عروسالم منالو کشالید داخالل و نصالف موهالامو  وقتی برگشتیم، پیش چشم خواهرش و هم
قیچی کرد )  بریدن(... خییی ترقیر شالدم... فالردا صالبرش بالرا اینکاله بترسالونمش رو 

 خودم ن ت ریختم... هدفم مرگ نبود... آتیش با  گرفت و....
کنند، ممکن است ترت تأثیر چیز دیگری  گمان بد ت سیر میعنوان شک و  آنچه را که زنان به

دیده، ناکام،  های سخت برای امرار معاش، زیان تشدید شود؛ مردان در بسیاری مواق  در کشاکش
توانند در جامعۀ رقابتی خشالن مردسالا ر از ضالای  شالدن حالق خالود  مانند و نمی و سرخورده می

هالا و خالالی  دگی بیشتری دارند که برای جبران ناکامیها در چنین شرایطی، آما جیوگیری کنند. آن
تری که همان همسر یا فرزندان دختالر وی باشالند،  کردن خشم و ن ر  انباشته خود به فرد ضعیف

پرخاشگری کنند. همچنین، در فرهنگ مردسا رانه که در مورد زن حساسیت زیادی وجالود دارد 
های پدران و برادران و شوهران، یعنی مطابق با  ستهو خواهان این است که زنان دقیقًا مطابق با خوا

معیارهای مردان رفتار کنند، اگر زنی بخواهد براساس معیارهای زنانه رفتار کند، در مالورد او دیالد 
گیرد؛ بنابراین، زنان، معیارهای اخالقی مردانه را چه بپذیرند و چاله نپذیرنالد، نگالاه  من ی شکل می
شود که مردان آنان را موجالوداتی  نگاه بدبینانه به زنان، باعث می»ابد. ی ها تداوم می من ی درباره آن
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 بکشالم، باید هم را شوهر خانوادة جور ه.زیاد خییی من زحمت داریم. ای عشیره زندگی ما» گ ت: که دیگری سالۀ27 زن مثالً  .1
 ده. نمالی نشالان العمیی عکس اش خانواده برابر در هم همسرم آوردن. خدمتکار که انگار بیکه دانند، نمی قدر تنها نه فایده، چه ولی

(.773 ،7938 پور، نج یان و )ریاضی «شده هم بدتر تازه هیچی، نیامد بیاد. رحم به دلشان شاید کردم خودکشی
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ناتوان، نصف مردان، و تاب  قدر  مرد معنا کنند. عرف جامعه، دست مردان را در برخورد با زنان 
 (.782، 7983)فالحی، « باز گذاشته است

ۀ شهرها نیز باله های نظام اییی حاکم که فضای کوچک و بست بنابراین، یکی دیگر از ویژگی
( 782، 7983)فالحی، « نام شایعه و فرهنگ تهمت و افترا ای به وجود پدیده»زند،  آن دامن می

کند که از  گیرند، وادار می ها قرار می است که گاهی زنان و دخترانی را که در معرض این تهمت
واقال ، فالرد از دار شدن حیثیت خانواده و طای ه، دست به خودکشالی بزننالد. در ترس آبرو و لکه

کند  در اینجا هم نالوعی اعتالراض باله وضال  موجالود مشالاهده  ترس کشته شدن، خودکشی می
کند: ساله( که خودکشی کرده، بیان می22عنوان نمونه، خواهِر زنی جوان )میترا،  شود؛ به می

کرد که منجر به دعوا و آبروریزی  خواهرم یه مزاحم تی نی داشت که خییی آزار و اذیت می
گاله وقتالی برگشالتم، هالم تالو رو  فهماله می کرد، وقتی می شوهرش که جنوب کار میشد؛ 

ترسه یا هرچی، با اسیره خودشو  کشم هم خودمو، آبرومونو بردی.... خواهرمم یا می می
 کشه. می

کیمالاتی چالون نالاموس، شالرف، غیالر  و آبالرو، دارای ارزش خاصالی »در فرهنگ حاکم، 
ده و طای ه در راسالتای اعمالال مرالدودیت بالر زنالان، که مردان عضو یک خانوا هستند؛ تاجایی

( نیز 7912(. مرسنی تبریزی )787، 7983)فالحی، « دهند خواهد انجام می هرچه دلشان می
ترین انگیزۀ اقدام به خودکشی در میان افالراد بیالان کالرده اسالت.  عنوان مهم تهمت ناموسی را به

دنبال تالداوم و  گذشالته، اکنالون نیالز باله توان ترییل کرد که فرهنگ یا ایالدئولوژی مردسالا ر می
ها با  های آن واره اند و عاد  های گذشته در درون چنین فرهنگی زیسته بازتولید خود است؛ نسل

های جدیالد  ها، هنجارها، و معانی شکل گرفته است، اما در حال حاضر که نسالل همین ارزش
انالد، قالادر   اوتی قرار گرفتهها، ترصیال ، و سایر عوامل، در معرض فرهنگ مت کمک رسانه به

 های جدید نیستند. به پذیرش فرهنگ نسل
توانیم در راستای  ساز این مسئیه غافل ماند. ما می نباید از عوامل فرهنگی و اجتماعی زمینه

تر به این شرایط بپردازیم و نقش مهم آن را ترییل کنیم. مهاجر  و شهرنشالینی  توصی ی کامل
ن اسالتان، ازجمیاله ایالن عوامالل فرهنگالی و اجتمالاعی هسالتند. ناقگ و وضعیت نابهنجالار ایال

)کمربیگی، « شهر درآمده است ال صور  یک روستا ایالم به»کنند که  شناسان ترییل می جامعه
هالا را دوبرابالر  ای، تضالادها و تناقض های شهری و روستایی و قبییاله ( که دوگانگی ارزش7937
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که  سوی شهر، هجوم آوردند؛ درحالی ت بهکرده است. پس از جنگ ترمییی، سیل انبوه جمعی
شناسالان و  این جمعیت، اصاًل برای زندگی در شهر آماده نبودند. براساس نظالر یکالی از جامعه

پژوهشگران بومی )کمربیگی(:
سالو امکانالا  و فضالا، شالهری اسالت و از سالوی  شهر تبدیل گشته، ازیک ال ایالم به روستا

ایی است، همین عامِل پای در شهر و سالر در های ساکنان، روست دیگر، هنجارها و ارزش
نشالین  نوعی حاشیه ای از شهرنشینی در ایالالم شالده کاله باله روستا، سبب پدید آمدن گونه

شود؛ این دوگانگی، سبب شهرنشینی ناقگ شده است )خبرگزاری  فرهنگی مرسوب می
 (.78/8/7937مهر، 

پنجه نالرم  و ن منطقه با آن دستهای فراوانی که ای این عوامل همراه با کمبودها و مررومیت
شالود و باله ناکالامی و  ها و شالرایط موجالود می کند، موجب ایجاد فاصیۀ زیاد بالین خواسالته می

سالاله )دانشالجو و مجالرد( کاله 27انجامالد؛ بالرای مثالال، احمالد  سرخوردگی بیشتر جوانان می
گوید: باره می بار اقدام به خودکشی کرده است، در این چندین

با من اسالت؛ هالیچ روشالنایی در زنالدگی و آینالدۀ خالودم و شالهرم  همیشه فکر خودکشی
بینم آرزوهای من و  بینم؛ پو، است و خالی از امید.... از آینده هراس دارم، وقتی می نمی

 رسد. منصۀ ظهور نمی دوستانم در این مریط و اجتماع به
شود.  دیده میهای اعتراض به وضعیت و شرایط نابسامان کنونی  در این اظهارنظر نیز نشانه

وگو بالا  های گذشته در این زمینه، مطالب جراید مریی و گ الت ها، پژوهش  ی مصاحبه از  به
گاه، می گونه استنباط کرد که افراد با خودکشی درصدد دستیابی به اهدافی هستند  توان این افراد آ

کننالد.  ار میو بیشتر از آنکه میل آشکاری به مرگ داشالته باشالند، بیشالتر از سالیمای زنالدگی فالر
م اهیم و تعبیرهایی مانند جیالب توجاله، ترسالاندن، ابالراز و اثبالا  وجالود، انتقالام، شالکایت و 

کننالده و  شوند که بیش از هرچیالز، بازنمایی عنوان د یل این اقدام به زبان آورده می مندی به گیه
ودکشی کند که خ نگار مریی نیز تصریح می نماد اعتراض به وض  موجود هستند. یک روزنامه

هالای  در خود یک نوع اعتراض نه ته دارد و درحقیقت، بالرخالف روش»از طریق خودسوزی، 
(. 23/2/2008)پالژوه، « دیگر، خودسوزی، یک فریاد بیند در اعتراض به وض  موجود اسالت

درواق ، اعتراض به وض  موجود، چیزی نیست جز تقاضا برای دیده شدن، مورد توجه و تأییالد 
 رسمیت شناخته شدن. ضا برای بهقرار گرفتن، و تقا
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 . خودکشی به عنوان گناه ارزش آفرین2-4
مثابه یک گناه، رمزدهی شده است،  خودکشی بهالالال  مذهبی ال برمبنای یک بستر فرهنگیالال  در ایالم

رسد که ایالن رمزدهالی،  نظر می ها، به رشد خودکشی اما در چند سال اخیر با توجه به روند روبه
 ز دست داده است و گویی به امری تقریبًا عادی تبدیل شده است.وزن با ی خود را ا

عنوان امر شر، باطل، و گناه، رمزدهِی شده  در دین اسالم و در قرآن و روایا ، خودکشی به
 :فرماید است. خداوند می

و خودکشی نکنید  خداوند نسبت به شما مهربالان اسالت و هالرکس ایالن عمالل را از روی 
زودی او را در آتش وارد خواهیم کرد و ایالن کالار بالرای خالدا  ، بهتجاوز و ستم انجام دهد

 ، سوره نساء(.90و  23  آسان است )آیه
هالای مالذهبی، خودکشالی، نالامطیوب و من الی دانسالته  دلیل اسالترکام ارزش در گذشته باله

نژاد اشاره کرده است، در این رمزدهی تغییری روی داده است: که موسی شد، اما چنان می
شالد و بسالیار در بالین مالردم  عنوان عمیی ضدمذهبی قیمالداد می ودکشی بهدر گذشته، خ

کردند، اما ا ن خودکشالی  طوری که در مراسم ختم آن فرد شرکت نمی کراهت داشت؛ به
ها به آن، فروکش کرده است. نسل جالوان نیالز  به یک پدیدۀ عادی تبدیل شده و حساسیت

شالکل یافتاله اسالت و منافالاتی بالین شان )اگر نگوییم تضعیف شده( تغییر  اعمال مذهبی
 بینند. خودکشی و مذهب نمی

خود به افزایش خودکشی  امروزه شیوع روزافزون و گستردۀ خودکشی در جامعه ایالم، خودبه
انجامیده و موجب عادی شدن و کاهش قبح اجتماعی این عمل در نزد افراد شده است. در بین 

جز دو ن الر کاله پالیش از خودکشالی،  است، بهشان ناموفق بوده  شوندگانی که خودکشی مصاحبه
اند، بقیاله افالراد، خودنالابودی را بهتالرین راه بالرای نجالا  و رهالایی   نگاهی من الی باله آن داشالته

بار دست باله  ساله( که چندین71کنیم؛ نرگس ) ها بسنده می اند، که به ذکر دو نمونه از آن دانسته
 خودکشی زده است، معتقد است: 

حال اونایی که خودکشی  به   من از این زندگی وحشتناکه، خوشودکشی، تنها راه نجاخ
 کردن... مرگ برام بهترین چیزه. 

 ساله و دانشجو( نیز گ ته است: 27احمد )
کنن، آدمای قوی و قهرمانی هستن که جرئت داشتن  عقیدۀ من، اونایی که خودکشی می به
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ناتوان نیسالتند.... بعضالی الن س و  و تونستن از جون خودشون بگذرن، اونا اصاًل ضعیف
 تونه باشه....  حیه و منطقی می مواق ، خودکشی بهترین راه

عنوان اقالدامی ارزشالمند و  عنوان امری نکوهیالده بیکاله باله در این اظهارا ، خودکشی نه به
هالا،   وگو حیی منطقی( رمزدهی شالده اسالت. در ایالن گ ت تقدیر )شجاعانه، عاقالنه، و راه قابل

ن زندگی، مثبالت و خالوب تیقالی کالردن عمالل خالود و دیگالران )در اقالدام باله انگیز دانست ن ر 
بار کنونی و نجا  از آن، قوی و قهرمان تیقالی کالردن افالراد  خودکشی(، رهایی از زندگی نکبت

ها و ت سیرهای مثبتی است کاله  خودکش و راه نجا  دانستن خودکشی، بازتاب و نشانگر تیقی
 در جامعه شکل گرفته و شای  شده است.

اند( انجام شالد، مشالخگ  که فو  شده ها )کسانی هایی که با خانوادۀ خودکش در مصاحبه
ن الر دیگالر، دیالدگاهی من الی در  7ها، پیش از خودکشی، دیدگاهی مثبت و  ن ر از آن 7شد که 

سالاله و متأهالل( کاله خودسالوزی 97اند. خالواهر مالرد جالوانی )شالهاب،  مورد خودکشی داشته
، منجر به فو  شده بود، گ ت:اش برای ترساندن پدر نمایشی

کنن رو  که ایالن کالارو مالی ترسید... اصال خودکشالی و کسالایی برادرم خییی از مرگ می»
گ الت چالرا آدم  که بال سر خودشالون میالارن و می کرد و بدش میومد از کسایی مسخره می

 «.خاطر مشکال  سطری، خودشو از بین ببره باید به
شجوی کارشناسی ارشد و متأهل( که با تعداد زیادی ساله، دان28نام سرر ) مادر دختری به

گوید: قرص به زندگی خود پایان داده بود نیز می
جونش براش خییی عزیز بود و ترمل درد و سختی رو نداشت، دختر مذهبی و مقیدی »

 «.گ ت، هرکی این کارو بکنه، جاش تو جهنمه بود... مخالف خودکشی بود و می
مورد نظر گارفینکل ندانیم، باید بگوییم که این  1شر /گزارش اگر این توضیرا  را مصدا 

ها و  سوی خودکشی سو  دهد، با توجه به دیدگاه ها را به افراد، قبل از پیش آمدن مسائیی که آن
اند، یعنی همانند  ای از خودکشی داشته شان، تیقی من ی های مذهبی، فرهنگی، و انسانی عقیده

اند، ولی خالود در رویالارویی بالا  دانسته ود، خودکشی را شوم میسایر اعضای جامعۀ پیرامون خ
 اند. حل دانسته مشکال ، با دست زدن به این کار، درعمل، آن را بهترین راه
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توجه تبدیل شالده اسالت، یعنالی  رسد که در حال حاضر، خودکشی به عمیی قابل نظر می به
رسمیت شناخته شدن و  برای بهآورد. گویی  وجود می ها به نوعی منزلت اجتماعی برای خودکش

( قرار گرفتن، بایالد براسالاس قاعالده 278، 7918)مید، « یافته دیگِر تعمیم»مورد تأیید جم  و 
گونه که در میان برخی از  شدۀ اجتماع، یعنی خودنابودگری، عمل شود. همان )رمزگان( پذیرفته

برای الالال  پتال، الال  ال خودپوست آمریکای شمالی، انهدام و آتش زدن مرصو   و امو قبایل سرخ
 .1رسمیت شناخته شدن و مورد تأیید جامعه قرار گرفتن، رواج یافته است به

ای از جوانالان  شدۀ عالده جمعی و هماهنگ مرمدی )دبیر و شاعر( در مورد خودکشی دسته
غرب گ ت:  یوان ورزشکار در ا

نصب کردند. چند ن الر  شان ها را بر روی دیوارهای باشگاه ورزشی بعد از مرگشان، بنر آن
گ تند ما هم خودکشی کنیم تا بنالر و  کردند، می از جوانان، وقتی بنر این افراد را تماشا می

عکس ما را هم بزنند. هرچند خوشبختانه بنرها برداشته شد، اما متأس انه با ایالن کالار، آن 
 شوند. عنوان قهرمان و الگو شناخته می اند، به افرادی که خودکشی کرده

شود و منزلت اجتمالاعی  رسمیت شناخته می ی فرد با خودکشی کردن، شناخته شده و بهیعن
ها پیالدا کالرده و  شود، زیرا افراد جامعه، حس ترحم و دلسوزی به آن بسیار با تری به او داده می

کنند. فرِد مرروم از پذیرش و تا حدودی، دچار احساس طالرد و  رو به آنان بیشتر توجه می ازاین
شود؛ هرچند جسمًا دیگالر در جامعاله  شته شدن در جامعه، پذیرفته و عزیز و گرامی میکنارگذا

 .2کند زندگی نمی
دهد، زبانزدهالا  سازوکار دیگری که تغییر رمزدهی به خودکشی را در فرهنگ مردم نشان می

هایی  کالم ها است که شیوع زیادی دارد؛ برای مثال، تکیه کالم ها، و تکیه ها(، کنایه المثل )ضرب
، یعنالی از دسالتتان خالودم را آتالش «له ده سه دان ئاگه ره خووم ده م تا ریوه دان سیه بوگ»مانند 

دیگر، چون خودکشی امری قبیح و بسالیار شالوم اسالت، فالرد،  عبار  زنم تا روسیاه شوید. به می
گو کاره »کند؛ یا مورد دیگر،  آبروی خانواده را با اقدامش به خودسوزی یا خودکشی، تهدید می

، یعنی چون که کاری از دستت ساخته نیست )مالثاًل یالا «بانه ده سه د نیاگ بچو ئاگه ره خود به
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 حالاکم )کالد( قاعده همین رسد می نظر به کنند، می هزینه اربعین زائران از پذیرایی برای را نقدینگی همۀ که هایی عراقی میان در .1
(.7932 )کشمور، شود می گرفته بهره قاعده همین از نیز شهر  فرهنگ در است.

 و مردم چشم از کند، می خودکشی که کسی دهد؛ می روی وسیمعک فرایند درعمل، گاهی ها، خودکش توق  و انتظار برخالف .2
افتد. می خانواده
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ُعرضه هستی( برو خود  را آتالش  ای که راه بازگشتی ندارد یا بی مسیر نادرستی را درپیش گرفته
 ساله ایالمی نقل شده است:  بزن )برو بمیر(. در پژوهش دیگری، سخن دختر نوزده

کرد،  کرد، تهدید به خودکشی می چه بودیم، مادرم همیشه وقتی با بابام دعوا میکه ب وقتی
هام هالم شالنیده بالودم )ریاضالی و  ها و عمه سوزانم، اینو از زبان خاله گ ت خودمو می می

 (. 771، 7938پور،  نج یان
ها حاکی از باطل و شوم دانسالتِن خودکشالی هسالتند، امالا تیویرالًا  هرچند همۀ این استعاره

دهندۀ پذیرفتن آن هستند؛ عمیی که هرچند خییی بد تیقی می شود ولی با این حال افراد،  اننش
با بیان این تکیه کالم ها و کنایه ها و تهدیدها، نه تنها آن را در اذهان یکدیگر زنده و نهادینه می 

کت مالی سازند و با این عمل، قبح آن را تخ یف می دهند، بیکه تیویرًا در رمزگردانی آن مشار
 ورزند و بر منزلت آفرینی آن عمل صره می گذارند

 . خودکشی: تقدیر و رهایی3-4
دهی به روایت، تأثیر مستقیمی دارد. در اینجا با توجه باله  نوع رمزپردازی )خیر یا شر( در شکل

های خاصی در جامعه و فرهنگ شکل گرفته است. با توجه  دهِی به خودکشی، روایت تغییر وزن
تالوان دو نالوع  طورکیی می یستۀ یکی از دو پژوهشگر و تأمل در فرهنالگ موجالود، بالهبه تجربۀ ز

 روایت از خودکشی را تشخیگ داد:
تقالدیرگرایی از دو جنباله مالورد توجاله خواهالد بالود؛ نخسالت،  الف( روایـت تددیرررایانـه:

ماشالاگر های تقدیرگرایانۀ افراد ت زنند و دوم، روایت تقدیرگرایِی افرادی که دست به خودکشی می
چرای وقای  و تسییم در برابر آن، منبعث  و چون پذیرش بی»معنای  )عامۀ مردم(. تقدیرگرایی، به

، 7910)سالاروخانی، « دانالد ای است که آنالان را خالارج از حیطالۀ تسالیط انسالان می از اندیشه
د های مت اوتی وجو ها و میزان (. اعتقاد به تقدیر و سرنوشت در بسیاری از جوام  به شکل229

توسالعه، تقالدیرگرایی، نمالود  شناسان توسالعه، در جوامال  درحال دارد، ولی براساس گ تۀ جامعه
بیشتری دارد. در جامعه و فرهنگ مورد مطالعه نیز با توجاله باله پیشالینۀ عشالایری و روسالتایی و 
گالاهی و سالواد  زم در بالین  توسعۀ اند  اقتصادی و فرهنگی و درنتیجه، مررومیت و فقالدان آ

دهد کاله  توان وجود افکار تقدیرگرایانه را تأیید کرد. میکشاهی نشان می جامعه، می برخی اقشار
میزان تقدیرگرایی در میان زنان شهر ایالم در سطح با یی است. زنالان شالاغل نسالبت باله زنالان 

انالد و میالزان  بضاعت، کمتر تقالدیرگرا بالوده دار و زنان متمکن و مرفه در مقایسه با زنان کم خانه
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گویالد، شالاید یکالی از  تقدیرگرایی زنان مقید به انجام مناسک مذهبی، بیشتر بوده است. او می
د یل خودسوزی زنان در شهر ایالم، تقدیرگرایی و تسییم سرنوشت شدن و درنهایت، احساس 

ترین نوع  (. مرسنی تبریزی نیز در پژوهش خود، شای 80، 7981قدرتی باشد )میکشاهی،  بی
ودکشی در ایالم را ترکیبی از خودکشی آنومیک و فاتالیستیک دانسته و دیدگاه تقدیرگرایاناله را خ

هالا، نمالود بالارزتر و  (. تقدیرگرایی در میالان خودکش7912تأیید کرده است )مرسنی تبریزی، 
 ساله و مجرد( در بخشی از مصاحبه بیان کرد: 71تری دارد؛ زهره ) قوی

شه کرد، رضای خدا بود... تقدیر مالن  نم... ولی دیگه چکار میا ن واقعًا از کارم پشیمو
 این بود. 

ارجاع دادن تصمیم و عمل خود به خواست و رضای خداونالد، نشالان از بالاور باله تقالدیر و 
سالاله( 27دانالد. در مالورد دیگالری احمالد ) سرنوشتی دارد کاله فالرد، خالود را در آن عامالل نمی

 گوید:  می
شت، از قبل تعیین شده...؛ مثاًل تعیین شده که ایالن افالراد نظر من، زندگی جبره و سرنو به

ها داشته باشیم و بهشالون ناسالزا   باید خودکشی کنن و ما نباید احساس بدی نسبت به اون
 بگیم.

های دیگری نیز در افکار عمومی وجود دارد کاله  های افراد خودکش، روایت بر روایت عالوه
کاله  ای کاله هنگامی گوناله کنند؛ به کشی دیگران بیان میعامۀ مردم )افراد تماشاگر( در مورد خود

یعنالی سرنوشالت و «: گ بیالوه چالاره نیوساله»شود که  زند، گ ته می فردی دست به خودکشی می
دسالت خالودش نبالوده یالا  نوشتش این بوده است، یا اینکه اجیش رسیده بالود؛ آن هالم به پیشانی

خصالوص در بالین  خییی از مواق ، به»ه: کند ک نژاد نیز بیان می گونه بود و... موسی قسمتش این
کنند، این نگاه وجود دارد که در سرنوشالت و تقالدیر وی  عوام، در مورد افرادی که خودکشی می

این روایت تقدیرگرایانه از خودکشی، «. ناپذیر است خودکشی نوشته شده است و امری اجتناب
را عامل کشالیده شالدن فالرد یک دیدگاه ان عالی است که شخگ را نادیده گرفته و دست تقدیر 

داند. درنتیجۀ اعتقاد به این نالوع روایالت تقدیرگرایاناله، افالراد درصالدد تغییالر  سوی نیستی می به
 آیند. موقعیت و شرایط خود برنمی

بخش و  حل رهایی عنوان یک راه گاهی خودکشی در بین مردم، به بخشی: ب( روایت رهایی
دهند. در این روایت،  های خود پایان می آن به رن شود که افراد از طریق  دهنده تیقی می نجا 
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مال  رهایی، خارج شدن از وضعیت دشوار و بغرن  است که اگر در این جهان ترقق نیابد، با 
 نویسد:   شود. ژان باچیر در مورد خودکشی گریزگرایانه می مرگ مرقق می

ترمل زندگی فرار  بلرو شدن با شرایط غیرقا کند از روبه کردن سعی می انسان با خودکشی
دانالد  عبار  دیگر، وی خودکشی را خروج از شرایط نامساعد و دشوار زندگی می کند؛ به

 (. 33، 7983نژاد،  )باقری و سییمان
گاه عمل خودکشی را که در برخالی 1ها دلیل بعد آموزشی روایت همچنین، به ، مردم، ناخودآ

گیرند و  می ها فرا حل برای رهایی از رن  عنوان یک راه موارد هر روز جیوی چشمانشان است، به
 بسا که در مواقعی، به مرور آن بپردازند. چه

وگوهای روزمرۀ عامالۀ مالردم و نظراتالی کاله پالس از خودکشالی یالک فالرد شالنیده و  در گ ت
خالوش »هایی ماننالد   توان به استعاره شود، می ها نقل می هایی که از خودکشی همچنین، داستان

اشاره کرد؛ همچنین، « کشت راحت شد... مرگ، بهتر از این زندگیه و...حال فالنی خودشو  به
کشم، از  خودمو می»هایی مانند  پاافتادۀ زندگی به عبار  گاهی در رویارویی با مشکال  پیش

شم، من فقط برای مردن خوبم، من چه کم از فالنی دارم که خودمالو راحالت  شرتون راحت می
نام خودکشالی  ای باله این، در هنگام بروز مشکال  باله گزینالهخوریم؛ بنابر برمی« نکنم و نکشم

 گوید: ساله( می71خوریم. نرگس ) ترین گزینه برمی بخش عنوان نخستین و شاید رهایی به
خالوام خودمالو بکشالم و  دونم و می خودکشی رو تنها راه نجا  خودم از این وضعیت می

 راحت بشم از این وض .... 
 نیز گ ته بود:  ساله(72همسو با وی، نییوفر )

چی، اون لرظه هیچالی بالرام مهالم  خواستم دیگه زنده نباشم، خسته شده بودم از همه  می
 خواستم آزاد بشم.  نبود، فقط می

سالاله( نیالز خودکشالی را راهالی بالالرای پایالان دادن باله همالۀ احساسالا  ناامیدکننالالده 27احمالد )
 دانست:  می

میالرم  فتم خودم رو رها کنم... گ تم میدیدم و تصمیم گر آینده رو پو، و خالی از امید می
 شم.  و تمام... راحت می

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

(.72 ،7980 )آسابرگر، «بینند می تدار  را ها اندیشه انتقال و مردم به آموزش برای پرتوانی شیوۀ ها روایت» .1
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 کند:  نژاد نیز تصریح می موسی
زننالد،... تنهالا راه آسالان بالرای رهالایی از آن  که دسالت باله خودکشالی می معموً  کسانی»

 (. 9/1/37)دلنوشته، « بینند احساس را، نابود ساختن خویشتن می
ود بیان کالرده اسالت کاله تقریبالًا نیمالی از افالراد ( نیز در پژوهش خ7912مرسنی تبریزی )

 اند. ترین هدف خودکشی را رهایی خود مطر  کرده درصد(، مهم82)
هالا، آنچاله را کاله الگزنالدر  کننده و اطرافیان آن  زم به ذکر است که در میان افراد خودکشی

در  شالالود. مشالالاهده می ( بسالالیار 99، 2002نامالالد )الگزنالالدر،  می« ای زمینالاله های پیش سالالازه»
هایی از خودکشی اطرافیالان و نزدیکالان   شده، همۀ افراد بدون استثنا، داستان های انجام مصاحبه

ها و در شکل دادن به گرایششالان  ال بر آن گ تۀ خودشان به ها ال کردند که بعضی از آن خود بیان می
 به خودکشی، تأثیر فراوانی داشته است.

 
 گیری بحث و نتیجه

استان ایالم در کنار د یل دیگالر، دارای یالک عیالت فرهنگالی قالوی  خودکشی مردان و زنان در
ای دارد و به این معنا است که تعداد زیادی از افراد  است. خودکشی در این فرهنگ، معنای ویژه

 انگیزد تا به این کنش اقدام کنند. را برمی
اخته شدن این شد  بر بسیاری از افراد تأثیر گذاشته است. فرایند برس شیوع این رویداد، به

های آینالده نیالز تالداوم  ترومای فرهنگی در طول حدود سه دهۀ گذشته روی داده است و در دهه
 خواهد یافت.

کننالدۀ  بر اثر این برساخت، خودکشی معنالای جدیالدی یافتاله اسالت. ایالن کالنش، بازنمایی
عنوان اقالدامی رمزدهالی  نارضایتی و اعتراض شدید به وضالعیت موجالود اسالت. خودکشالی باله

که به این کار  ود که به پیروی از ساختار اخالقِی دینی و سنتی، بسیار شوم است، اما کسیش می
گیرد خود را نابود کند، حتمالًا دارای  که تصمیم می گیرد. کسی کند، مورد توجه قرار می اقدام می

رو،  زم است که خانواده و جم  و جامعه به وی توجاله  یک مسئیه و مشکل جدی است؛ ازاین
یافته تبدیل شده است؛ با اینکاله بسالیار  ای داشته باشند. گویی خودکشی به یک شّر تقدس ویژه

شوند. خانواده  احترام می رو مورد توجه و قابل انگیز و ازاین کنندگان، ترحم نکوهیده است، اقدام
 دهند. ها را تغییر می و اطرافیان، نوع و شیوۀ رفتار با خودکش
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می، دو نوع روایت چیرگی دارد. در روایالت تقدیرگرایاناله، چاله رسد در افکار عمو نظر می به
ال خودنابودگری فرد را ناشالی از سرنوشالت و  هردو مشابه با هم قربانیاِن خودکشی و چه جامعه ال

دانند. منسوب کردن یالک رویالداد شالوم باله قالدرتی فراتالر از فالرد،  نوشت او می تقدیر و پیشانی
هالا و  یا فالرد، خالود را از زیالر بالار فشالاِر خردکننالدۀ تنشکارکردهای روانی مثبتی دارد؛ دیگران 

عهده نیروهالای  کنند و مسئولیت آن را به های ناشی از تخطی و اشتباه مهیک، رها می اضطراب
کننالد؛  ترتیب، خود را نه مقصر، که قربانی بدون تقصیر قیمالداد می این گذارند و به فرابشری می

که سرنوشالالت و  کننالالد. کسالالی و مربالالت تعریالالف میبنالالابراین، خالالود را شایسالالتۀ توجالاله و تالالرحم 
تالرین و  گنالاه و بالدون تقصالیر اسالت کاله مهم نوشتش خودکشی بوده است، مظیومی بی پیشانی

دهالد. در ایالن  ال خالود را ناعاد ناله از دسالت می یعنی جان ترین دارایی و سرمایه زندگی ال عزیز
ویژه اعضالای قدرتمنالد  به ال ن روایت، قهرماِن مظیوم، همان قربانی است. جامعه و نمایندگان آ

های شالریر داسالتان  کنند، شخصیت عدالتی و تبعیض و گاهی ظیم را ِاعمال می ال که بی خانواده
ترتیب، توجاله،  این شالود و باله هستند. در روایت تقدیرگرایانه، قربانی، تسییم سرنوشت خود می

 انگیزد. احترام، و مربِت اطرافیان و جامعه را به خود برمی
هالای خودکشالی بیالان  بخش نیز ت سیر مشابهی شکل گرفته اسالت. قربانی یت رهاییدر روا

بار، دست  اند یا اینکه برای راحت شدن از این زندگی نکبت  کنند که راحت و آزاد و رها شده می
عنوان شریر، مقصالر  اند. در این روایت، بیش از نوع نخست، جامعۀ پیرامون به به خودکشی زده

کنده از تبعالیض و بیش مستقیم تیقی می عالدالتی و ظیالم اسالت، دیگالر  ود. جامعه پیرامون که آ
ترمل نیست؛ بنابراین، بهتر است فرد، خالود را از دسالت ایالن موجالود  اصال  و حتی قابل قابل

 شریر رها و آسوده کند.
کنندۀ پیام اعتراض شدید به وضعیت موجود  لراظ نماد که بازنمایی کنش خودکشی، چه به

هالا  ظر رمزگان که گویی قاعده یا قانونی در جامعه شکل گرفته است کاله خودکشاست، چه ازن
ها را مطالابق بالا  های مسالیط کاله یالا خودکشالی گیرند، و چه از حیث روایت مورد توجه قرار می

کننالد و  فهمند و ت سیر می بخش می ساختار روایی تقدیرگرایانه یا براساس ساختار روایِی رهایی
ناحق و مظیومانه، مقهور قهر و خشالونت و تبعالیض جامعاله واقال   ، بهدر هردو صور ، قربانی

ای در ایالن فرهنالگ  انگیزد، حاکی از معنای ویژه رو حس ترحم و توجه را برمی شود و ازاین می
نگریسالته شالود و بالا رویکالرد « مالتن»طور خالصه، اگر این کنش خودکشی، همچون  است. به
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شود، معنای نه ته در این متن اجتماعی، گویای انگیزه و  بررسیال  ال  هرمنوتیک ساختاریال  ال   متنی
 .1رسمیت شناخته شدن و تأیید شدن است میل شدید برای به

رسالمیت شالناخته شالدن و مالورد تأییالد قالرار گالرفتن را  پذیری، نیالاز شالدید بالرای به جامعه
د و تکریم، بالر جای تأیی موجود، به ای با پیشینۀ عشایری ازپیش قبییه ال انگیزد. فرهنگ قومی برمی

ای و عشالایری، یکالی از راهبردهالای رایال   زدایی متمرکز است. در فرهنِگ قبییه ترقیر و احترام
ها است. برای اینکاله ، فالرد بتوانالد  گ تمانی، نادیده و ناچیز انگاشتِن دیگران و دستاوردهای آن

بیشتری برای  های مردود خود را پراهمیت جیوه دهد و از این طریق، حق و مشروعیِت  توانایی
 دست آورد. دستیابی و تصاحب مناب  کمیاب به

راسالتا اسالت. نتالای   هالای دیگالر هم های برخالی از پژوهش های این پژوهش بالا یافتاله یافته
ها و نتای  این پژوهش هستند؛ مرسنی  پژوهش مرسنی تبریزی، حاجی، و پیری، تأییدگر یافته

ترین نوع  ودکشی آنومیک و فاتالیستیک، شای تبریزی به این نتیجه رسیده است که ترکیبی از خ
خودکشی در این استان است. این نتیجه با دیدگاه تسیط روایت تقدیرگرایانه از خودکشی ارتباط 

خود   گویان، انگیزۀ از پاسد  توجهی بسیار نزدیکی دارد. حاجی نیز دریافته است که درصد قابل
و توجه، بالرانگیختن احسالاس گنالاه و عالذاب را رهایی خود و متأثر کردن دیگران، طیب کمک 

ها،  اند. همه این انگیزه ها گذاشتن، ذکر کرده ها و داغ بر دل آن وجدان اطرافیان، شوکه کردن آن
رسمیت شناخته شدن توسط جم  هستند. پیالری نیالز از در  خودکشالی  درعمل، در راستای به

ها  ها و ناامیالدی ر تالداوم سالختیگریزی و از د لت خودکشی بال گریزی و واقعیت مثابه سنت به
 بخش، نزدیک هستند. گوید. این نتای  به روایت رهایی سخن می

راستا و تأییدگر نتای   های خارجی نیز هم های داخیی، بیکه برخی از پژوهش تنها پژوهش نه
گوید:  پژوهش حاضر هستند. داگالس در اثر مهم خود، از معانی مختیف خودکشی سخن می

او برای خودکشالی الگوهالای رایجالی را نیالز «. کمک، فرار، پشیمانی، و وخامت انتقام، طیب»
مثابه ابزاری برای ]برانگیختن[ همالدردی و همالدلی  تشخیگ داده است: ازجمیه، خودکشی به

رسمیت  (. اگر فرد به970عنوان ابزاری برای انتقام گرفتن )همان،  ( و به908، 7317)داگالس، 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 وی خالتم مجیالس به اگر و اسدشن می رسمیت به را اش خانواده جامعه، درعمل، کند، می خودکشی فرد یک که هنگامی هرچند .1
 بیکاله آورد، دسالت به را خود پذیرش و رسمیت تواند نمی بازهم خودکش فرد درواق ، و است وی خانواده به احترام برای روند، می

یابد. می تداوم وی، طرد فرایند
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که او  های گوناگونی انجام دهد؛ برای مثال، بکوشد از کسالانی دامشناخته نشود، ممکن است اق
رسالمیت شالناخته شالدن کمالک  ها برای به اند، انتقام بگیرد؛ بکوشد از آن رسمیت نشناخته را به

بگیرد؛ ناامید شود و تالش کند خود را رها کند؛ پشیمانی و توبه خود را از وضعیت خود اعالم 
رسمیت بشناسد و تأیید کند؛ یا وخامت موقعیالت خالود را نشالان  بهکند تا جم ، او را بپذیرد و 

عنوان یک ابزار  تواند به هرحال، خودکشی می ترتیب، توجه را به خود جیب کند. به این دهد و به
 کار رود. بسیار مبثر برای هریک از اهداف یادشده به

به نتای  مشابهی  با مطالعه در ادبیا  1منگ با بررسی شرایط خودکشی در چین، و ماشر 
عنوان معنای خودکشی زنان در نواحی روستایی  صراحت به طغیان و انتقام به اند. منگ به رسیده

( بر این نظالر اسالت کاله برخالی از متالون ادبالی نشالان 2002چین اشاره کرده است و ماشر  )
اسالت. نتالای  ایالن دو پالژوهش نیالز بالا  2دهند که درواق ، هدف از خودکشی، خودتأییالدی می
عنوان ابالزاری  راستا هستند؛ زنان در مناطق روستایی چالین از خودکشالی باله وهش حاضر همپژ

گیرنالد. هالومر و فالریش نیالز در داسالتان و   برای بهبالود جایگالاه و منزلالت نالازل خالود بهالره می
کشند که برای حل مشکال  هویتی خالود  تصویر می هایی را به های خود، شخصیت نمایشنامه

رسالمیت شالناخته نشالدن افالراد اسالت کاله  ند. در اینجا نیز مسئیه بهکن به خودکشی مبادر  می
 یابد. اهمیت می

دهالد کاله  هالای معتبالر نشالان می  ها با برخی از پژوهش ها، و نتای  و مقایسه آن ها، یافته داده
بر  برای کاهش خودکشی، تغییر هوشمندانه در نظام ارزشی، هنجاری، و ت سیری موجود، عالوه

غیراقتصادی دیگر، ضروری است. باورهای فرهنگی نسل گذشالته و نسالل  اقداما  اقتصادی و
گذاری فرهنگِی موفق است تا  جدید باید تعدیل شوند. ایجاد این تغییرا ، نیازمند یک سیاست

انگیزد که دسالت باله انترالار بزننالد،  ها را برمی در معنایی که خودکشی برای کنشگران دارد و آن
دکشی را برای جوانان و در فرهنگ جوانان، باله یالک ضالدارزش تغییری اساسی ایجاد کند و خو

رسمیت شناخته شدن، بالا اسالت ادۀ  سائِق به عبار  دیگر، پیوند فرهنگی میان نیازال تبدیل کند. به
تواننالد بالرای تالرمیم  ها بیاموزنالد کاله می آمیز انترار، گسیخته شود. آن ابزاری از کنش خشونت

های دیگالری بهالره بگیرنالد؛ بالرای مثالال،  اجتماع، از شالیوهجایگاه و منزلت خود در خانواده و 
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مانند پدر، برادر، مادرشوهر، و  ال مذاکره و کسب مهار  در برقراری ارتباط مبثر با دیگراِن مهم 
ها و نهادهایی مانند  ال؛ مهاجر  به شهرهای دیگر؛ قرار گرفتن ترت حمایت سازمان ترها بزرگ

ویژه مراجعاله باله  امی، شالهرداری، بهداشالت و درمالان و بالهبهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظ
ها؛ بنالابراین، هالدف  پزشکان؛ پرداختن به ورزش در مریط سالم ورزشالگاه روانشناسان و روان

گذاری باید کاستن خشونت نمادین )به م هالوم بوردیالویی( نه تاله در فرهنالگ  نخست سیاست
 بومی مردم باشد.

هالا و نظالام  وتعالدیل هوشالمندانه ارزش د جر گذاری فرهنگالی بایال هدف دوم این سیاست
تر کند. نسالل گذشالته  ت سیری و هنجاری باشد تا نسل والدین را برای پذیرش نسل جوان آماده

پالذیری اولیاله خالود، دارای  بار و همراه بالا سالختی در دوران جامعه سبب شیوۀ زندگی مشقت به
ها تقویت کرده اسالت.  ایی را در آنگر م هوم بوردیویی( هستند که نوعی کمال )به 1ای واره عاد 

هالا در دوران  تبدیل شده اسالت. آن 2واره در شرایط جدید، به وضعیت تداوم تأخیری این عاد 
رسمیت بشناسند و آن را اصیل  توانند رفتارها و انتظارا  نسل جوان را به میان یا کهنسالی، نمی

یِت نسل پیشین خود را پذیرفتاله و پذیری خود، مشروع و جدی تیقی کنند. آنان در دوران جامعه
که نسل جدیالد در  اند و همین توق  را از نسل جدید دارند. درحالی ها اطاعت کامل داشته از آن

منالدی از  سالبب بهره پالذیری کالاماًل مت الاوتی دارد و به شرایط بهتر زندگی پرورش یافته و جامعه
گیری  رو، شالکل عی )و ازایالنهای مختیف )رسمی و غیررسمی( و امکان مقایسه اجتمالا  رسانه

احساس مررومیت نسبی( در تی یق با احساسا  دوره نوجوانی و جوانی، برای نسالل گذشالته 
کند؛ بنابراین، روابط بین دو نسل به روابِط قدر   ها اطاعت نمی مشروعیتی قائل نیست و از آن

ته جالز ِاعمالال کند و نسل گذش شود. نسل جدید، مقاومت می و منازعه بر سر قدر  تبدیل می
شناسالالد؛ بنالالابراین،  هالالا و هنجارهالالا و ت سالالیر خالالود، چالالاره دیگالالری را نمی مقتدرانالالۀ ارزش

ها و هنجارها و ت سیر هردو نسل  کند باید در ارزش گذاری در هدف دومی که دنبال می سیاست
 تعدیل ایجاد کند. و از جهان اجتماعی، جر 
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رسمیت  تالش برای به

 شدن ... شناخته 

 .2-71، 77، فصلنامه فرهنگ ایالم(. بررسی پدیده آنومی در ایالم. 7982قاسمی، یارمرمد )

شناختی نوین در گ تگو با ج الری الکسالاندر )متالرجم: (. اندیشه اجتماعی و جامعه7981الکساندر، ج ری )
  رنی، تهران، ایران. نشنظریه های متأخر جامعه شناسی، پور، و جمال مرمدی(. در  حمیدرضا جالیی

پژوهشالگاه فرهنالگ، هنالر و  )مترجم: احسان شالاه قاسالمی(. تهالران:فرهنگ شسرت (. 7932کشمور، الیس )
 ارتباطا .

. برگرفتاله چرایی روند صعودی خودکشی در ایدالم  نبدود باندک اطالعداتی صدحی  (.کمربیگی، خییل )
از

)مترجم: فرهنگ ارشاد(. تهالران: شناختی  نظریه های بنیادی جامعه(. 7918کوزر، لوئیس؛ و روزنبرگ، برنارد )
 نشر نی.

بررسی علل و عوامل مؤثر بدر افدیایش ندرو خودکشدی در اسدتان ایدالم و (. 7912مرسنی تبریزی، عییرضا )
ان، مبسساله مطالعالا  و ترقیقالا  تهالران: دانشالگاه تهالر های پیشگیری و درمدان آن  شناخت طرق و را 

 اجتماعی.

.نظریاله هالای بنیالادی ر لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگهنجاری د ساختار اجتماعی و بی(. 7918مرتن، رابر  )
 شناختی )مترجم: فرهنگ ارشاد(. تهران: نشر نی. جامعه

، رهنگ ایالممجله فی تقدیرگرایی )مورد مطالعه: زنان شهر ایالم(.  (. زنان و مسأله7981میکشاهی، ماه منیر )
 .80-79، 27و20

مجموعده ن خودکشالی زنالان در ایالالم. (. زنان و خودکشی: به سوی مدلی جهت تبیالی7983نژاد، عیی ) موسی
 شناسان، تهران، ایران (، جامعه299-229)  مقاالت همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها

 فتالاله از. برگرکنتددرل خودکشددی در ایددالم نیازمنددد تنظددیم سددند راهبددردی اسددت( 7937نژاد، عیالالی ) موسالالی
 

 در  لالوئیس کالوزر و برنالارد روزنبالرگ.«. دیگری تعمیم یافتاله»(. بازیگری، بازی و 7918مید، جورج هربر  )
 ی.)مترجم: فرهنگ ارشاد(. تهران: نشر ن یشناخت جامعه یادیبن یها هینظر

فصدلنامه  . دینالی  بالر اعتقالادا   و تاثیر آن  انتظار و شکست  میان  ادراکی  (. ناسازگاری7987نبوی، سیدحسین )
 .77-18(، 77)7، مطالعات راهبردی

 ی فرهنگی غرب و تجدد در ایدران معاصدر )دور  قاجداری( نخستین صورت ساز (. 7930نبوی، سیدحسین )
 )رساله دکتری(. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

. جالالزوه درسالالی. گالالروه فرهنگددیج جفددری الگیندددرشناسددی عهدرآمدددی بددر جام(. 7937نبالالوی، سیدحسالالین )
 شناسی. دانشگاه خوارزمی. جامعه
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