
 

 

  
  

  مدرنيته و خودكشي زنان و دخترانِ لك
  ∗∗∗∗ها شيديغالمرضا جم

  ∗∗∗∗∗∗∗∗پور سياوش قلي

                                

  چكيده 
به بررسي و تبيـين خودكشـي    ها، مقاله حاضر بر اساس تجربة مدرنيته در سرزمين لك

روش تفسـيري بـراي ايـن      پس از مروري بر ادبيات نظـري، . پردازد مي زنان و دختران
ه و تجربه زيسـته  گـردآوري شـده    ها بر اساس مشاهده، مصاحب بررسي انتخاب و داده

دهد كه مدرنيزاسيون سريع و شتابان با تمام مظاهر خـود   نتايج پژوهش نشان مي. است
با آداب و رسـوم كهـن شـده و نسـل       در طي دو دهه وارد يك سرزمين كامالً منزوي،

بنـابراين، پـس از   . هاي مدرن پرورش يافتـه انـد   مقارن با اين تغييرات، بر اساس آموزه
هايشـان   گيري براي زندگي آينده، سعي كردند كه بر اسـاس آمـوزه   لوغ، هنگام تصميمب

هاي كهن بودند، روبرو  هاي گذشته كه حامل سنت اما با مخالفت شديد نسل. عمل كنند
قـدرتي در تعيـين سرنوشـت     هاي قدرتمند و احساس بـي  كنترل ناشي از سنت. گشتند

در مقابـل   ]خودكشـي [ترين پناهگـاه   افراطي سبب شد كه تعدادي از زنان و دختران به
  .هاي زندگي روي آورند مصيبت

  .مدرنيزاسيون، خودكشي، نسل، سنت  مدرنيته،: واژگان كليدي  

                                       
 ، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران شناسي دانشيار گروه جامعه ∗

 فرهنگي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران - دانشجوي دكتري جامعه شناسي نظري ∗∗
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  طرح مسأله
آمارهاي رسمي بر اساس استان تنظيم و . خودكشي يكي ازآسيب هاي رايج در ميان لك هاست

هـا را بـه طـور     ز طريق آن سهم خودكشي لـك ابزاري وجود ندارد كه بتوان ا. منتشر مي شوند
با اين وجود سعي كرديم بعد از نگاهي اجمالي بـه جـداول آتـي بـه     . خالص مشخص ساخت

هايي با نرخ خودكشي باال اشاره كنيم تا شايد  سهم خودكشي زنان و دختران لك در ميان استان
ها  لك در ميان اين استانن و دختران از اين طريق ذهن خوانندگان متوجه جايگاه خودكشي زنا

  .گردد
-1375مقايسة ميانگين خودكشي در برخي استان هاي كشور طي سال هاي . 1نمودار شمارة
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، ميزان خودكشي زنان را در چهـار  2، ميزان خودكشي كل و نمودار شمارة1نمودار شمارة 
استان كه داراي باالترين و چهار استان كه داراي پايين ترين مقدار آن هستند را در طول هفـت  

 شـويم كـه نـرخ    مـي  ي دو جـدول بـاال متوجـه   ها هبا نگاهي اجمالي به داد. دهد مي سال نشان
خودكشي در چهار استان ايالم، كرمانشاه، لرستان و همدان در طول ايـن سـالها بـاالتر از بقيـه     

نكتـه  . شود مي استان ها و ميانگين كل كشور است و تفاوت فاحشي نيز در اين  زمينه مشاهده
. قابل توجه اينجاست كه محل سكونت قوم لك نيز در محل اتصال چهار استان مـذكور اسـت  

اين ناحيـة كوهسـتاني از   . كنند نسبتاً بزرگ زندگي مي) فالت(ك ناحية كوهستانيِ لك ها در ي
كـوه و   از سمت مشرق به مخمل  سمت شمال به رشته كوه گرين، از سمت جنوب به كبيركوه،

هاي سـيالخور،   ها و دشت اطراف اين فالت جلگه. شود از سمت غرب به سفيد كوه منتهي مي
هرسين، كوهدشت، كنگاور، صحنه، درودفرمان، كرمانشاه و زاغه قرار الشتر، نهاوند، برخوردار، 

تقسيمات استاني سـبب شـده اسـت كـه ايـن ناحيـه       . اند زبان به غير از بروجرد بقيه لك. دارند
قـوم لـك را در   نقشه زير به خـوبي پـراكنش جمعيتـي    . استان تقسيم شود 4يكپارچه در ميان 

  . دهد مي هاي مذكور نشان استان
  ة پراكندگي جغرافيايي قوم لك در ميان چهار استان ايالم، كرمانشاه، لرستان و همداننقش

  1387ي ميدانيِ حاصل از مشاهده و مصاحبه ها هداد: منبع
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تجربـة  . كننـد  ها نيز در آنها زنـدگي مـي   ها، كردها، لرها و ترك هايي كه عالوه بر لك  استان
رسمي حاكي از آن است كه عمده خودكشي هـا   و با كمي دقت آمارها ي ها هزيسته و مصاحب

آمـار رسـمي بـه    . دهد و نه در شهرهاي كرد زبان و يا لـر زبـان   مي در شهرهاي لك نشين رخ
آن هم در مورد برخي استان ها  1383و  1382 ،1381تفكيك شهرستان فقط براي سال هاي  

مدان در جدول شمارة وضعيت خودكشي در مورد سه استان ايالم، كرمانشاه و ه. موجود است
ي اين جدول شهر هاي دره شهر، ايوان، مهران، شـيروان و چـرداول   ها هطبق داد. ، آمده است1

  وايالم در استان ايالم
ميزان خودكشي در سه استان ايالم، كرمانشاه و همدان به تفكيك شهرستان .  1جدول شماره 

  1380در سال

  استان همدان  استان كرمانشاه  استان ايالم

  ام شهرن
  

ميزان 
  خودكشي

  نام شهر
ميزان 

  خودكشي
  نام شهر

ميزان 
  خودكشي

  18,1  اسدآباد  29,6  سرپل  28,8  دره شهر
  13,9  نهاوند  21,6  اسالم آباد  26,5  ايوان

  12,9  تويسركان  15,6  هرسين  22,6  شيروان
  7  كبودرآهنگ  12,7  كرمانشاه  21,8  ايالم
  4,8  همدان  10,4  جوانرود  15  مهران
  3,1  بهار  9,6  قصر  10,4  نآبدانا

  2,4  رزن  9  گيالن  9,4  دهلران
  2,3  مالير  7  صحنه  ...  ...
  ...  ...  6,7  كنگاور  ...  ...

  1382: استان كشور، وزارت بهداشت 18منبع، سيماي مرگ و مير در 
و شهرهاي اسالم آباد، هرسين، كرمانشاه در استان كرمانشاه  و همچنين شهر هاي  اسدآباد، 

و تويسركان در استان همدان كه محل سكونت لـك هـا هسـتند، ميـزانِ خودكشـيِ بـه       نهاوند 
سيماي مرگ «همين منبع در مجلد بعدي با عنوان . مراتب باالتري نسبت به لرها و كردها دارند

شهرسـتان كـه بـاالترين ميـزان خودكشـي را دارنـد        20به ترتيب در » استان كشور 23مير در 
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آنهم در سه اسـتان كرمانشـاه،   (دهد كه شهرهاي لك نشين  مي نشاناين آمار . شود مي مشخص
جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده اند كـه بـه شـرح زيـر در  جـدول      ) ايالم و همدان

  .، آمده است2شمارة
  

شهر برتر  20ميزان و رتبة خودكشي شهر هاي لك نشين در ميان  .  2جدول شمارة
  1382كشور در سال

  اشكال ديگر خودكشي  خودكشي با سم  ويز كردنحلق آ  خودسوزي

نام شهر و 
  ميزان

نام شهر و   رتبه
  ميزان

نام شهر و  رتبه
  ميزان

نام شهر و   رتبه
  ميزان

  رتبه

  اول  )4/26(مهران  دوم  )9/13(دره شهر  دوم  )5/9(هرسين  اول  )4/26(مهران

شيروان 
)6/16(  

  چهارم  )32(شيروان  سوم  )8/11(كرمانشاه  سوم  )9/8(شيروان  چهارم

اسالم   هفتم  )6/10(هرسين
  )7/6(آباد

  پنجم  )5/27(هرسين  دوازدهم  )1/6(نهاوند  سيزدهم

  هفتم  )25(كرمانشاه  شانزدهم  )2/4(هرسين  هيجدهم  )8/5(صحنه  دوازدهم  )1/9(كرمانشاه

دره   بيستم  )4(شيروان  ....  ....  شانزدهم  )4/7(اسدآباد
  )3/24(شهر

  هشتم

  دهم  )5/19(نهاوند  .....  .....  ....  ....  هفدهم  )4/7(نهاوند

  1384:استان كشور، وزارت بهداشت  23منبع، سيماي مرگ و مير در 
 1382و 1380ي جدول باال وضـعيت خودكشـي  اسـتان لرسـتان را در سـال هـاي       ها هداد

بـا   1383در صورتي كه معاونت اجتماعي نيـروي انتظـامي در آمـار سـال    . منعكس نساخته اند
چهار «استان لرستان در كنار ديگر استان هاي كشور،  به ترتيب  خودكشي لحاظ كردن وضعيت

» كنـد  مي ي اول تا چهارم معرفيها هشهر خرم آباد، نورآباد دلفان، مهران و كوهدشت را در رتب
شهرهاي نورآباد دلفان و كوهدشت كامال لك نشين و خرم آبـاد  ). 328: 1385بيات و بهرامي (

دهند كه ميزان خودكشي  در ميان لرها، كردها  مي اين آمارها نشان. است نيز تركيبي از لك و لر
بايد پذيرفت كه خودكشي خصيصه ذاتي . استان مذكور بسيار كمتر از لك هاست 4هاي  و ترك

بود  60هاي مذكور اواخر دهه  شروع خودكشي. ها نيست بلكه امري عرضي و معاصر است لك
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بزرگترهاي اين قوم معتقدند كه مـرگ و ميـر   . اشته استو پيش از آن چنين وضعيتي وجود ند
  .اي بسيار نادر بوده است ناشي از خودكشي در ميان آنان پديده

» من تا چند سال اخير نشنيده بودم كه حتي يك نفر بر اثر خودكشي فـوت كـرده باشـد   « 
  ).ساله، روستاي هزارخاني 90گوهر طال، (

ايم و يا اينكه خود به ياد دارم قديمها فقط دو نفر در  بر اساس آنچه كه از پدرانمان شنيده«
  ).ساله، كوهدشت، روستاي خوشناموند 120عباس، (» اند اين منطقه خودكشي كرده

كند كه به دنبال پاسخي براي پرسش هـا ي زيـر    مي با توجه به مطالب باال اين مقاله سعي
  .باشد
  و دختران لك افزايش يافته است؟ چرا در سالهاي اخير ميزان خودكشي در ميان زنان  -
  چه اتفاقي براي اين قوم رخ داده كه آنها را با چنين آسيبي روبرو ساخته است؟ -
  كدام ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي آنها را مستعد خودكشي كرده است؟ - 
قطعاً بروز اين پديده حاكي از معضـالت اجتمـاعي و فرهنگـي اي اسـت كـه گريبـانگير        

تنها پژوهش . ا با كمال تعجب  پژوهش چنداني در اين عرصه صورت نگرفته استام. آنهاست
از نظر او عوامل مؤثر . موجود در اين زمينه توسط محسني تبريزي در استان ايالم انجام گرفت

هاي رواني، شكست در عشق و عـدم    اختالفات زناشوئي، ناراحتي«در خودكشي عبارت اند از 
شرايط خاص زندگي شهري و   ري، اعتياد، شرايط نامساعد اقتصادي،تعادل شخصيت، فقر، بيكا

بدون شك عوامل مذكور در بـروز ايـن   ). 1372تبريزي، (» از هم پاشيدگي گروهاي اجتماعي
اما مگر در همـه جـا ايـن مـوارد     . اند ها هم تأييد كننده همين مطلب اند و مصاحبه پديده دخيل

بنابراين، فهم ايـن پديـده نيازمنـد    . شوند ودكشي نميوجود ندارند؟ پس چرا اغلب منجر به خ
، سـعي   بدين خاطر مقاله حاضـر . فرهنگي اين قوم است -درك بيشتري دربارة زمينه اجتماعي

هاي اين قوم و تقابل  دارد در تداوم پژوهش محسني تبريزي بروز خودكشي را بر حسب سنت
  .مطالعه در اين زمينه معنادارتر گرددبدين اميد كه موضوع مورد . آن با مدرنيته تفسير كند

  چارچوب نظري
دوركيم از جمله انديشمنداني است كه به نحو درخشـاني بـه رابطـة مدرنيتـه و خودكشـي      

با ارائة نظريه اي تكاملي، ويژگي هـاي جـامع   » در باره تقسيم كار«او در كتاب . پرداخته است
نظر او جامعة سنتي مبتني بر نظام خانواده و از . كند مي مدرن را در تقابل با جامعة سنتي تحليل



 

  

 
 

  

  

 مدرنيته و خودكشي زنان و دختران لك
 

 

85

فرهنگ مشترك ديني بر اين جوامـع حـاكم   . آن تمايز نيافته است خويشاوندي است و ساختار
سازد  و چندان مجالي به تجربيـات فـردي نمـي     مي است و آنها را از انسجام بااليي برخوردار

كـه نقطـه عطفـي در تكامـل بشـري      رسيم  مي به موازات تكامل جوامع، به مدرنيته غربي. دهد
اين جامعه داراي ساختار اجتماعي كامال تمايز يافته اي است كه بر اساس تقسيم كـار و  . است

در اين جامعه منابع انسجام بخش سنتي كاركرد خود را از . تخصصي شدن به وجود آمده است
چـه در  (گي متقابـل با اين وجود جامعه از هم نمي پاشد بلكه از طريـق وابسـت  . دست داده اند

در اين جامعه دامنة فرهنگ مشـترك بـه شـدت    . يابد مي قوام) سطح نهادي چه درسطح فردي
محصـول   فردگرايـي مجال زيادي براي آزادي افراد وجود ندارد به نحـوي كـه   . يابد مي كاهش

الزم به ذكر است كه دوركيم با فردگرايـي لجـام گسـيخته    . اجتناب ناپذير چنين جوامعي است
خواهد نشان دهد كه فرد بايد در درون چارچوبي اخالقي و اجتماعي باشد  مي لف است ومخا

او . يكي از اين آسيب ها خودكشـي اسـت  . تا بتواند در برابر بسياري از آسيب ها مصون بماند
در «بر اساس مفاهيمي چون انسجام، كنترل و بي هنجاري كه در كتـاب  » خودكشي«در كتاب  

خودكشـي   ،2، ديگرخواهانه1خودخواهانهرائه كرده بود چهار نوع خودكشيِ ا» باره تقسيم كار
خودكشـي  از نظـر او  . داد را مورد مطالعه قرار 4 خودكشي تقديرگرايانهو  3ناشي از ناهنجاري

خودكشي در جهت عكس ميزان «. ناشي از ظهور فردگرايي در جامعة مدرن است خودخواهانه
» يابـد  اع خانوادگي و يكپارچگي نظام سياسـي تغييـر مـي   يكپارچگي اجتم  يكپارچگي مذهبي،

به خاطر استقالل فردي در انجام وظـايف  (ها  به همين خاطر پروتستان). 240: 1378دوركيم، (
بـه نسـبت زنـان و    ) به خاطر منزوي بـودن (ها و زنان و مردان بيوه  به نسبت كاتوليك) مذهبي

، ناشـي از محـو كامـل    شـي ديگرخواهانـه  خودك. مردان متأهل بيشتر مستعد خودكشي هسـتند 
خودكشـي ناشـي از    . مانند خودكشي زنان هندي بعـد از مـرگ شـوهر   . فرديت در گروه است

بيش ازدو مورد قبل براي دوركيم جذابيت دارد و آن را خصيصه بارز جامعـه جديـد    نابساماني
هستي «ع جديد در جوام. علت اين نوع خودكشي ضعف پيوندهاي فرد با جامعه است. داند مي

اند؛ انتظار آنها از هستي بسيار  اجتماع تحت انتظام عادات قرار ندارد؛ افراد دائماً در حال رقابت
هـاي خـويش    زياد است، و در نتيجه دائماً طعمه رنج ناشي موجود ميان تمايالت و خشـنودي 

                                       
1
. Egoistic suicide 

2
. altruistic suicide 

3
. anomic suicide 

4
. fatalistic suicide 
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را  ايانـه خودكشـي تقدرگر در پـاورقي   5دوركيم در اواخر فصل ). 366: 1372آرون، (» هستند
. شـود  اين نوع خودكشي از كنترل مفرط و افراط در نظـم و قاعـده ناشـي مـي    . كند معرفي مي

اي مسدود شـده   رحمانه شان به طور بي آينده«زنند كه  اي مي اشخاصي دست به چنين خودكشي
دوركـيم،  (» شان به شدت با نظامات و قواعد آزاردهنده سركوب شده اسـت  است و احساسات

گويد كه امـروزه ايـن    دهد و مي دوركيم توجهي به اين نوع خودكشي نشان نمي. )331: 1378
ايـن    1فيليـپ بسـنارد  . دانـد  فايـده مـي   نوع خودكشي اهميت كمتري دارد و تأكيد بر آن را بـي 

افـراد ديگـري همچـون آندرسـون، پلـوت      . دانـد  كتاب خودكشي مي ماهيت ناقصموضوع را 
در مقابل . كنند مي وركيم به اين نوع خودكشي از او انتقادبه خاطر عدم توجه د) 1378(ولووي 

بر «پوشه . كنند مي را تحسين  -در كشور فرانسه 18يكي از محققين خودكشي در قرن  -پوشه
تر است تا به  كند كه به خودكشي تقدير گرايانه اي دوركيم نزديك نوعي از خودكشي تأكيد مي

  )34: 1378آندرسون، (» اشكال ديگر
هاي ديگرخواهانـه و قدرگرايانـه را خـاص جوامـع سـنتي و غيرغربـي        يم خودكشيدورك

دليل ايـن مهـم بـه برداشـت     . جوامع غير غربي اي كه هنوز با مدرنيته روبر نگشته اند. داند مي
امري كه محدوديت هايي براي فهم خودكشـي در جوامـع غيـر    . دوركيم از مدرنيته برمي گردد

هـاي تـاريخي و    مدرنيته را به اصطالحي كه ناظر بـر تجربـه  «كيم دور. آورد مي غربي به وجود
ي چنـد  ها هو اعتقادي به مدرنيت). 22: 1384ميرسپاسي، (» كند فرهنگي غربي است، محدود مي

و خصيصـه  . در صورتي كه االن مدرنيته به پديده اي عـالمگير تبـديل شـده اسـت    . گانه ندارد
؛ 1996؛ هـال  1990گيـدنز (» گسترش يابنده اسـت تحوالت سريع، عميق، دائمي و « عمده آن 

  ).   1379؛ باومن1964بودلر
مورد ديگري كه دريافت دوركيم از تحليل خودكشي در جوامع غيـر غربـي را بـا مشـكل     

يِ هـا  هكند اين است كه در نظام فكري دوركيم، با ظهور مدرنيتـه غربـي تمـام مؤلفـ     مي مواجه
دهنـد و ديگـر    مي اينكه تاثير گذاري خود را از دستروند و يا  مي انسجام بخش سنت از بين

بنـابراين حضـور همزمـان     . نمي توانند نقشي در همبستگي جامعه و كنترل افراد داشـته باشـند  
در صورتي كـه ورود  . سنت و مدرنيته ممكن نيست و اگر هم باشد امري گذرا و ناپايدار است

ين معنا كه سنت ها در اين جوامـع همچنـان   به ا. مدرنيته به جوامع غير غربي غير از اين است

                                       
1
. Philippe Besnard 
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كاركرد خود را دارند و در كنار تمايزات ساختاري به هويت بخشـي و انسـجام بخشـي خـود     
بخشند و حضور همزمان اين دو تعارضات و تناقضات زيادي را در سطوح مختلـف   مي تداوم

؛ آزاد 1382 ؛ كچويــان1995نــك بـه گارســيا كـانكليني   . (ايـن جوامــع يـه وجــود آورده انـد   
بدين ترتيب گر چه دوركيم تيپ شناسي درخشان و به لحاظ ).  1382؛ ميرسپاسي1380ارمكي

دهـد، امـا ديـدگاه او دربـارة مدرنيتـه و ارتبـاط آن بـا         مي مفهومي كارآمدي از خودكشي ارائه
  . خودكشي در جوامع غير غربي با كاستي هاي جدي اي روبرو است

ديگر نظريه پردازان به تجربة مدرنيته در كشورهاي غير غربي بهتر از ) 1380(مارشال برمن
بـه  . پرداخته و ابزارهاي مفهومي خوبي براي مطالعات تجربي در اين زمينه فراهم ساخته است

دهد  مي ديدگاه او اين امكان را به دست.  همين خاطر ديدگاه وي مبناي نظري اين مقاله است
دانـد   او مدرنتيه را رويدادي تجربي و عملي مي. وت انديشيدهاي متفا كه بتوان در مورد مدرنيته

نوعي زندگي . دهد و لزوماً مبتني بر تجارب و عقايد غربي نيست كه در زندگي روزمره رخ مي
اي  و اين تجربه» رود شود و به هوا مي هر آن چه سخت و استوار است دود مي«است كه در آن 
  :گويد مي او در اين زمينه. دكن جاي دنيا سرايت مي  است كه به همه

تجربة زمان و مكان، نفس و ديگران، تجربه امكانات  -امروزه وجه خاصي از تجربة حياتي«
مـن ايـن   . انـد  وجود دارد كه مردان و زنـان سراسـر جهـان در آن شـريك     -و خطرات زندگي

مرزهـاي   محيطهـا و تجـارب مـدرن، تمـامي    . نامم مي» مدرنيته«مجموعه يا بدنه از تجارب را 
تـوان   در اين معنا مـي : نوردند ديني و ايدئولوژيكي را درمي  جغرافيايي و قومي، طبقاتي و ملي،

آميز است،  اما اين وحدتي معماوار و تناقض. بخشد گفت كه مدرنيته كل نوع بشر را وحدت مي
تمر همه را به درون گرداب فروپاشي و تجديد حيات مسـ   اين وحدت. وحدتي مبتني بر تفرقه

  ).14: 1380برمن، (» افكند، گرداب مبارزه، و تناقض، ابهام عذاب مي
اي از  مدرنيزاسيون مجموعه. داند مي مدرنيسمو  مدرنيزاسيونبرمن مدرنيته را ميانجي        

ي اقتصادي، اجتماعي، صنعتي شدن، شهرنشيني و كاربرد تكنولوژي در زندگي روزمره ها هبرنام
غييرات با نگرشي فرهنگي به نام مدرنيسم همـراه اسـت كـه در آن بـر     اين مجموعه از ت. است

بـدين ترتيـب مدرنيتـه تجربـه اي     . شود مي فردگرايي، دموكراسي، برابري و تعامالت باز تأكيد
اي  اگـر جامعـه  . سـازد  مي است كه در آن فرد و يا جامعه اي نسبت خود را با اين دو مشخص

تكيه كند و توجهي به بيـنش فرهنگـي آن نداشـته باشـد     صرفا به بعد تكنيكي و مدرنيزاسيون 
به اشكالي سراپا كج و كولـه، مقطعـي، بـه وضـوح نافرجـام يـا شـديداً        «مدرنيته در آن جامعه 
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بـرمن در بحثـي تحـت عنـوان     ). 212: 1380برمن، (» پيوندد شده و مخدوش به وقوع مي مسخ
جهـان سـوم صـرفا بـر مدرنيزاسـيون      كند كه كشورهايِ  مي استدالل“ توسعه نيافتگي”مدرنيته 

ي مدرنيسـم  ها هشود تأكيد دارند و اغلب با مؤلف مي شتابزده و از باال كه از جانب دولت هدايت
كننـد   مـي  سعي. سازد مي و اين امر آنها را با تناقضات و مشكالت زيادي روبرو. كنند مي مقابله

غافل از اين . ود را نيز حفظ كنندظواهر جوامع مدرن را داشته باشند و همزمان ميراث سنتي خ
همچـون  (كنند مي كه تحت شرايط جديد انسان هايي با ذهنيت هاي جديد در اين جوامع رشد

آنها به . كنند مي كه بينش متفاوتي نسبت به فرهنگ رايج پيدا) قهرمانان رمان هاي داستايوسكي
گيرنـد و   مـي  ايي مدرن قـرار تحت تاثير فردگر. مانند سابق نمي توانند از سنت ها تبعيت كنند

اما ايـن  . دوست دارند حداقل به لحاظ زيبايي شناسي بتوانند براي زندگيِ خود تصميم بگيرند
 زيرا طرز تفكر اين آدم ها تا حدودي در تقابل با سـنت هـا قـرار   . مهم براي آنها مقدور نيست

به آوارگاني بي پناه و بي ريشه  بنابراين آنان. جامعه نيز افكار اين آدم ها را نمي پذيرد. گيرد مي
با تـو جـه بـه ايـن مباحـث در چنـين       . شوند مي در درون جامعه، تاريخ و فرهنگِِ خود تبديل

اگر اين افراد با سنت هاي متصلب و ريشه داري روبرو شـوند  .  توان استدالل كرد مي شرايطي
 را در سـنت از دسـت   از جمله اينكه پناهگـاه شـان  . با مشكالت عديده اي روبرو خواهند شد

شـود و   مـي  دهند و آزادي هايي را كه تحت شـرايط جديـد آرزوي آن را دارنـد سـركوب     مي
بنابراين دچار . توانند در شرايط جديدي كه به وجود آمده است مامني براي خود پيدا كنند نمي

د اگر اين شرايط حاد شو. شوند مي سردرگمي و احساس بي قدرتي و آسيب هاي  ناشي از آن
ايـن نـوع خودكشـي    . يابنـد  مـي  بعضي از افراد خود كشي را بهترين راه حل براي اين شرايط

. خودخواهانه و يا ناشي از نابساماني نيسـت بلكـه برخواسـته از احسـاس بـي قـدرتي اسـت       
او در جامعـه اي  . احساس بي قدرتي مذكور با بحثي كه دوركيم مطرح كرده بود متفاوت است

در . كرد كه كامال سنتي است و هيچ آموزة ديگري تبليـغ نمـي شـود    يم اين موضوع را مطرح
مدرنيته از طريـق  . صورتي كه در مدرنيته توسعه نيافتگي سنت و مدرنيته در كنار هم قرار دارند

در همـان حـال   . كند مي ابزارهاي رسانه اي متعددي كه در اختيار دارد تجربيات فردي را تبليغ
و ايـن تضـاد بسـتري اسـت بـراي آسـيب هـاي        . كنـد  مي ركوبسنت نيز اين تجربيات را س

  .  اجتماعي
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  روش شناسي
ــه  ــن مقال ــا. اســت» روش تفســيري«روش بررســي اي ــدل  ي ــه م ــه جــاي توجــه ب ن روش ب

بـر  ) ديالكتيك جزء و كـل ( ثر از دور هرمنوتيكيأ، مت..).عملياتي كردن، متغير، ،فرضيه،(..خطي
كنـد معنـاي    مـي  دهد و سعي مي ف را در كنار هم قرارعناصر مختل .كيد داردأمدل غير خطي ت

  .مورد نظر را از تعامل اين عناصر با هم به دست آورد
اين مقاله مدعي است كه تغييرات ناشي از مدرنيزاسيون سريع و شتابان، تناقضـات  : فرضيه

پوشش ظاهري و مـديريت بـدن؛ انتخـاب همسـر و     (و تعارضاتي را در عرصة زيبايي شناسي
همين موضوع شرايط بروز خودكشـي را  . لك ها به وجود آورده است) ج درون همسريازدوا

  . براي زنان و دختران فراهم كرده است

 مفاهيم و شاخص هاتعريف 

كوشد از طريق پايـان دادن بـه زنـدگي     مي عبارت است از هر گونه رفتاري كه« :خودكشي
). 263: 1382بـه نقـل از مرديهـا     77: 1975بشـلر  (» خود راه حلي براي مشكل زندگي بيابـد 

ي خودكشـي و غيـره    هـا  هابزارهاي خودكشـي، فصـول خودكشـي، شـيو    در اين مقاله بنابراين 
  .اهميتي ندارند بلكه شرايط بروز آن مهم است

يي هـا  هعبارت است از فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي كـه شـامل حـوز   : مدرنيزاسيون 
در شمار و تركيب  جمعيـت، رشـد منـاطق شـهري،     چون حمل و نقل، افت و خيزهاي عظيم 

كشفيات بزرگ در قلمرو علوم فيزيكي، دولت هاي ملي با ساختار بروكراتيـك، تحصـيالت و   
  ). 15: 1379برمن، (ميزان دسترسي به رسانه است 

ي هـا  هحضـور همزمـان ايـن دو در عرصـ     :ي حضور همزمان سـنت و مدرنيتـه  ها هعرص
اين مقاله به تناسب موضـوع و بـا   . صادي و زيبايي شناسي استمختلف سياسي، اجتماعي، اقت

تاكيد در عرصه زيبايي شناسي به تصـادم و تـزاحم آن دو در مـواردي چـون آزادي در لبـاس      
  . پردازد مي پوشيدن و مديريت بدن، انتخاب همسر و ازدواج درون همسري

ــان و دختــران را در درون       ــه، خودكشــي زن ــن مقال ــرات ناشــي از از آنجــا كــه اي تغيي
كند، نخست  از طريق بررسـي اسـناد،    مي يك قوم تحليل بطنمدرنيزاسيون سريع و شتابان در 

مشاهده و مصاحبه به توصيف نظام اجتماعي لك ها و سپس به توصيف فرآينـد مدرنيزاسـيون   
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دوم، از طريق رفت و برگشت تفسيري ميـان نظـام اجتمـاعي لـك و     . پردازد مي در اين منطقه
كنـد تـا از ايـن طريـق روايتـي معنـادار از        مـي  اصر مدرن، تجربه مدرنيته لك ها را تحليـل عن

ـ    زيسـته   ةتناقضات و تعارضات ناشي از اين امر ارائه دهد و نهايتا، از طريـق مصـاحبه و تجرب
  .نمايد مي شرايط بروز خودكشي تقدير گرايانه را در درون اين تغييرات تفسير

از تكنيك هاي مصاحبه، تجربة زيسـته   ها هبراي گردآوري داد  :اه هي گردآوري دادها هشيو
بـه دو صـورت عمقـي و گروهـي انجـام گرفتـه و        هـا  همصـاحب . و مشاهده استفاده شده است

به ويـژه خـانوادة افـراد    (ي مورد مطالعه نيز بر اساس ميزان آگاهي نسبت به خودكشي ها هنمون
ه خودكشـي نـاموفق كـرده بودنـد، براسـاس      و همچنين كساني كه مبادرت ب) خودكشي كننده

گستره جمعيت و حجـم نمونـه از   «در اين نمونه گيري . انتخاب شده اند»  نمونه گيري نظري«
). 141: 1387فليـك، (» يابـد  مـي  پيش معلوم نيست و نمونه گيري با حصول اشباع نظري پايان

آمـده   ،3در جـدول شـماره    ي انتخابي همراه با تعداد افراد مـورد مطالعـه  ها هويژگي هاي نمون
ي عمقي و رديف چهارم به شـيوه  ها هرديف اول، دوم و سوم جدول  به صورت مصاحب. است

  .مصاحبه گروهي انجام شده اند
  

  ي انتخابيها همشخصات نمون.  3جدول شمارة

  رديف
انواع مصاحبه 

  شوندگان
  تعداد  ويژگي هاي مصاحبه شوندگان

  اول
خودكشي هاي 

  موفق
يك افرادي كه خودكشي  بستگان درجه

  كردند
13  

  دوم
خودكشي هاي 

  ناموفق
دختراني كه با حلق آويز كردن و خودسوزي 

  اقدام به خودكشي كردند
5  

  4  سال 90افراد باالي   سالمندان  سوم

  آگاهان محلي  چهارم
پژوهشگران و متصديان امر خودكشي در 
بيمارستان و افراد آگاه نسبت به تغييرات 

  جديد
8  
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مصاحبه با افراد رديف اول و دوم بسيار مشكل بود اما اين امر از طريق آشنايان  گر چه
   .محلي و صرف وقت زياد ممكن شد

تجزيه و تحليل در روش كيفي فرايندي پيچيده، درهم : ها ي تجزيه و تحليل دادهها هشيو 
سنت، گير است در مقاله حاضر با توجه به ادبيات نظري و مواردي چون  و برهم و وقت

ها مورد  اي ذيل در تجزيه و تحليل داده روش پنج مرحله ،مدرنيزاسيون و حوزه زيبايي شناسي
  . استفاده قرار گرفت

  ها سازماندهي داده - « 
  هاي اصلي و الگوها  ها، موضوع بندي داده طبقه -
  ها  ارزيابي سواالت با توجه به داده -
  ها  جستجو براي توجيهات مختلف اين داده -
  ). 157: 1381مارشال و راسمن (» نوشتن و تهيه گزارش -

  ي تحقيقها هيافت
بخـش نخسـت، سـازمان اجتمـاعي و سـنت هـاي       : ي اين مقاله شامل سه بخش استها هيافت

فرهنگي اجتماعيِ قوم لك را كه ربط وثيقي با خودكشي دارند، مورد بحث و بررسي قرار داده 
ناقضاتي را، كه براي نسل همراه با ايـن تغييـرات بـه    بخش دوم، فرآيند مدرنيزاسيون و ت. است

در بخش سوم از طريق رفت و برگشت هرمنوتيكي، ميـان  . كند مي وجودآمده است، را  مطالعه
  . سنت و مدرنيته در عرصة زيبايي شناسي، به شرايط بروز خودكشي پرداخته است

  سازمان اجتماعي و سنت هاي لك
ند كه همچنان بسياري از آداب و سنن گذشته را حفظ كـرده  اسالمي هست -ها قومي ايراني لك

ها و هخامنشيان آثاري از  ها، عيالمي به غير از كاسي. كنند و در ميان دو قوم كرد و لر زندگي مي
حداقل اينكه تـاكنون در جـايي مشـاهده نشـده     (شود  هاي بعدي در اين منطقه ديده نمي تمدن
ط ايران هميشه مورد تاخت و تازِ اقوام ديگـر از جملـه   اين در حالي است كه ديگر نقا). است

هـاي منـاطق    به همين خـاطر سـنت  . يونانيان، روميان، تركان آسيايِ صغير و مغوالن بوده است
طوايف متعدد لـك  . نشين كمتر از ديگر نقاط ايران دستخوش تغيير ودگرگوني گشته است لك

هاي اطراف آن بـه دامپـروري    ت لكستان و جلگهاغلب در فال...) ايتيوند، كاكاوند، اوالدقباد و(
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سازمان اجتمـاعي  . پرداختند مشغول بودند و در مناطق معين و مشخصي به ييالق و قشالق مي
  .آنها بدين صورت بوده و هست

  هوز←تيره ←طايفه←ايل

سـله مراتبـي مـردم عـادي و دهقانـان فقيـر و در رأس آن مالكـان و        زيربناي اين نظام سل
 20اعضـاي آن بـين   . ترين واحد اجتماعي آنان هوز است اصلي. اند داران بزرگ قرار داشته گله
از مجموع چند هوز تيـره  . سفيدان هستند بزرگان هوز معموالً سالمندان و ريش. نفرند 200الي 

در اين سرزمين نظام . آيد مجموع چند طايفه ايل به وجود مي و از مجموع چند تيره طايفه و از
هاي متعددي در اين منطقه در كنار هم زنـدگي   ايل. وجود ندارد) ها مانند بختياري(بزرگ ايلي 

ميـزان عصـبيت در   ) 1336(خلـدون   به قول ابن. گفتند مي» تشمال«كنند كه در قديم به آنها  مي
بدين ترتيب هيچ ايلي . بع قدرت آنان نيز تا حدودي برابر بوده استميان آنها تقريباً برابر و به ت

نتوانسته بر ايل ديگر غلبه كند و يك نظام بزرگ ايلي را تشكيل دهد يـا اينكـه خطـري بـراي     
انـد و در   آميزي با همديگر داشته اغلب اين ايالت روابط مسالمت. حكومت مركزي تلقي شود

اما روابط اجتماعي آنهـا بـه مراتـب كمتـر بـوده      . اند كرده هاي تجاري با هم دادوستد مي عرصه
اند و االن هم بر ايـن موضـوع پافشـاري     در امر ازدواج اعتقادي به برون همسري نداشته. است

جالب اينجاست كه ازدواج برون همسري در درون يك ايل ميان طوايـف متعـدد نيـز    . كنند مي
هاي مختلف بندرت مشاهده  همسري ميان تيرهامري نادر است، درون يك طايفه ازدواج برون 

ايالت و . در صورت اتفاق افتادن، اين مهم حتماً با مشكالت زيادي همراه خواهد بود. شود مي
شناسند؛ قائل به يك شيوة زنـدگي خـاص هسـتند؛ در     طوايف حقوق فردي را به رسميت نمي

 انتخاب همسر توسط آنها تعييناكثريت مواقع حدود و ثغور روابط اجتماعي، روابط عاشقانه و 
امـا اگـر ايـن امـور خـارج      . نماينـد  كنند شديداً حمايت مي مي شود و نيز از آنچه كه تعيين مي

  .كنند حصارهاي آنان باشد به شدت با آن مخالفت مي

  فرآيند مدرنيزاسيون سريع و شتابان
  كچويـان،  ؛1377فـوران (» گرچه نخستين مواجه ايرانيـان بـا غـرب در دوران صـفويه رخ داد    «

در اواخـر ايـن دوره   . اما فرايندهاي مدرنيزاسيون در دوران قاجاريه در ايران پا گرفتند). 1384
با روي كار آمدن رضاخان اين آشـنايي بـراي بسـياري از نقـاط     . شدت وحدت بيشتري يافتند
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ضـي  به صورت هماهنگ در جامعه ايـران راه نيافـت بلكـه نخسـت بع    «مدرنيته . ايران رخ داد
» مناطق جغرافيايي، برخي قشرهاي اجتماعي و يا بخشي از اقتصاد با آن در تماس واقع شـدند 

ايـن  . سرزمين لك ها از جمله مناطقي است كه ديرتر با مدرنيته آشنا شـد ). 173: 1383بهنام،(
انـد و در   نشـين  هـا در ايـن زمـان كـوچ     ادعا بيشتر از آن جهت قابل قبول است كـه اكثـر لـك   

زندگي آنها به قدري دور از تحوالت مدرنيته . پردازند هاي آنجا به ييالق و قشالق مي كوهستان
براي آدمـي خيلـي   «: نويسد ها مي  در مورد لك  شناس اسكاتلندي، است كه فريا استارك، شرق

بـه    اند، اي را پيشه خود ساخته بخش است كه گاهي نيز ميان افرادي برود كه زندگي ساده لذت
اين مردم همان قدر كه در فكر تهيه وسايل معيشـت نيسـتند،   . ذران اعتنايي ندارنداين جهان گ

دهندة  چنين توضيحي نشان). 64: 1364استارك،(» بردن از خود زندگي را نيز ندارند  قصد بهره
العبور بودن منطقـه،   بدون شك صعب. عدم حضور مظاهر مدرنيته در جامعه مورد مطالعه است

ترين عوامل هستند كه سبب عدم تحقق اين امـر   بري و منابع زيرزميني از مهمهاي ترا نبودن راه
در ايـن زمـان اصـالحات ارضـي سـبب      . ادامه داشـت  40اين وضعيت تا اواخر دهه . اند شده

با تقسيم اراضي امكان دامپروري در برخي مناطق از بين . نشين شد تغييري جدي در منطقه لك
فروش نفـت و ازديـاد ثـروت عمـومي از طرفـي و        ين ماندند،بسياري از افراد بدون زم. رفت

. كاهش قيمت محصوالت كشاورزي از طرف ديگر جاذبة شـهرها را بيشـتر از روسـتاها كـرد    
ونقل و  آباد امكان حمل خرم -الشتر -نورآباد -همزمان با اصالحات ارضي جادة شوسة هرسين

عوامل سبب مهاجرت افراد زيـادي  اين . ترابري را در قسمت شمالي اين فالت ممكن ساخت
هـاي الشـتر،    همچنين بر اثر اين مهاجرت عمده، دهسـتان . آباد شد به شهرهاي كرمانشاه و خرم

به شهر تبديل شـدند  ) ايالم(آباد  شهر و حسين كوهدشت، هرسين، صحنه، كنگاور، نورآباد، دره
هاي سنتي  ديد هويتاغلب مهاجران سعي كردند كه در شهرهاي ج. و شهرنشيني رونق گرفت

هـاي   كردند كه محله آنها به لحاظ فضاي شهري سعي مي. خود را حفظ كنند...) طايفه و -ايل(
اما بـه  . اي سنتي خود را حفظ كنند همگوني را تشكيل دهند، به نحوي كه بتوانند هويت طايفه

  .هر حال آنها موطن سنتي خود را ترك كرده و وارد زندگي جديدي شده اند
بعـد از انقـالب اسـالمي      . تأسيس شـدند  50ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در دهه  مدارس

بر ميزان باسوادي آنان افزوده شد و اكنون عالوه بر پوشش كامل آموزش عمومي، وضعيت  57
را در طـول   هـا  هجدول زير تعداد مـدارس و دانشـگا  . بخش است تحصيالت عالي نيز رضايت

  .دهد مي و شهر نورآباد دلفان و هرسين نشاندر د 85و  65  ،55هاي سال
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     1385 -1365 -1355، تعداد مدارس و دانشگاه در شهرهاي نورآباد و هرسين4جدول شمارة
نام 
  شهر

  جنسيت
  دانشگاه  دبيرستان  راهنمايي

1355  1365  1385  1355  1365  1385  1355  1365  1385  
هرسين 

و 
  بيستون

  14  2  1  35  8  2  پسرانه
-  -  2  

  13  2  -  32  7  1  ترانهدخ

  نورآباد
  18  2  1  41  5  1  پسرانه

-  -  2  
  17  1  -  39  4  1  دخترانه

  .www.lorestan.medu.irو    www.kermanshah.medu.ir:      منبع
  .از طريق مصاحبه به دست آمد 65و 55اطالعات سال هاي

در دهة اخير عـالوه بـر   . دهند مي ي جدول باال به خوبي رشد سريع مدارس را نشانها هداد
قابل ذكر است كـه  . در هر شهر دو دانشگاه نيز تاسيس شده است ها هرشد مدارس و آموزشگا

  . ندكاربردي و دانشگاه آزاد هست -ي مورد نظر، پيام نور، علميها هدانشگا
همگاني شده بود و افراد متمول نيز با تلويزيون آشنا شـدند،    50رسانه راديو در طول دهه 

ها با  همچون ديگر جاهاي كشور لك 70تلويزيون همگاني شد، در طول دهه  60در طول دهة 
هاي جديدتري چون موبايل، لوح فشرده، كامپيوتر و اينترنت آشنا شدند و آنهـا را بـراي    رسانه
 ، وضعيت رسـانه اي ايـن قـوم را بـه مـا نشـان      4جدول شمارة . ادة روزمره به كار گرفتنداستف
  .دهد  مي

  ، ميزان دسترسي و مصرف رسانه در ميان لك ها4جدول شمارة 
  ميزان مصرف  ميزان دسترسي  گفتمان مدرنيته  رسانه

  ماهواره
  زياد  كم  سنتي
  زياد  زياد  مدرن

  تلويزيون
  زيادبسيار   بسيار زياد  سنتي
  بسيار زياد  بسيار زياد  مدرن

  لوح فشرده
  بسيار زياد  بسيار زياد  سنتي
  بسيار زياد  بسيار زياد  مدرن

  اينترنت
  كم  كم  سنتي
  زياد  زياد  مدرن

  1384منبع، قلي پور 
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فضـاهاي اجتمـاعي و يـا     2و از جاكنـدگي  1فضـا  -هـا فشـردگي زمـان    ويژگي اين رسانه
كان و زمان برهم منطبق بودنـد و اتفاقـاً فرهنـگ هـا نيـز در      در جوامع سنتي م. هاست فرهنگ

سـاختن زمـان و مكـان،      با تهي ها هاما رسان. هاي خاص خودشان معنادار بودند ها و زمان مكان
هاي خـود   به بيان ديگر آنها را از رگ و ريشه. هاي جهاني سيال ساختند ها را در عرصه فرهنگ

اين امر تغييرات شـديدي  . ضاي بي كران منتشر ساختندو سرزمين شان جدا كردند و در يك ف
آنهـا بـا بسـط و تحـول پويـاي خـويش، دورتـرين و        . ها نيز به وجود آورد را در فرهنگ لك

ها را در اين سرزمين كامالً سنتي گرد آورده اند و آنها را به شبكة عظيمي از  ترين فرهنگ غريب
پـور،   تاثير رسانه بر قوم لك نگاه كنيد به قلـي براي آگاهي از . (تعامالت جهاني متصل ساختند

آرايـش منـزل     به ويـژه مراسـم ازدواج،  (شان  هاي مختلفي از فرهنگ لك ها در بخش«). 1384
نك (» اند اما در عين حال عناصر فرهنگي خود را نيز حفظ كرده. اند با مدرنيته آشتي كرده...) و

هـا،    نشيني رغم اين هم علي. درنيته دو پهلوستبايد پذيرفت كه م). 1387پور،  به توسلي و قلي
ها در كمتر از دو دهـه از   كنيد كه لك مالحظه مي. تضادهاي زيادي را نيز به وجود آورده است

آنهـا هنـوز از   . درون يك دنياي كامالً سنتي به داخل مدرنيزاسيون سريع و شتابان قـدم نهادنـد  
شان به وجود نيامده بـود كـه بـه صـورتي      فتيگذشتة خود جدا نشده و يا بحراني در نظام معر

هـايِ گذشـته خـود     برخي از آنها هنوز در درون سنت. كامالً ناگهاني با مدرنيته برخورد كردند
كنند و از شرايط بـه وجـود آمـده     اند و در برابر آشنايي با دنياي مدرن شديداً مقاومت مي مانده

  .اند كامالً ناراضي
. چيز سر جاي خودش نيست، سلسله مراتب از بين رفته است هيچ  دوره عجيبي است،... «

» ...انـد  اما االن حريص و خودخـواه . در گذشته مردم قانع بودند. صفا و صميميت وجود ندارد
  )سيفي زاده، دبير(

و  بيسـتون هـاي   ترانه. گاهي اوقات اين نارضايتي از وضع موجود با نوستالژي همراه است
و تعداد بسـيار زيـادي از اشـعار    ) 1379(» كتاب بوميان درة مهرگان«، »مير  لكه«سرودة  سيمره

  .بيانگر اين نوستالژي است -ها در عرصه موسيقي هنرمند مشهور لك -»پور رحمان«

                                       
1
. Time - space compression  

2
. Disembedding  
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اند و تاكنون جـاي پـايي در فرهنـگ     هاي خود را پشت سر گذاشته برخي ديگر اكثر سنت
هـا هماهنـگ نشـده و تناسـبي      يوة زندگي لكها و ش مدرنيته هنوز با سنت. اند نوين پيدا نكرده

. ها حذف شدند و مدرنيته در همة سطوح مسـتقر شـد   در غرب سنت«. چنداني هم با آن ندارد
ها به  در بعضي كشورها نيز سنت. هاي جديدي در آن خلق شد مدرنيته چتر جامعه شد و سنت

 -81: 1380ارمكـي  آزاد (» حوزه خصوصي وارد شده و حوزة عمومي متعلق به مدرنيتـه شـد  
اند بلكه حضـور فعـالتري در كنـار مدرنيتـه      ها نه تنها از بين نرفته ها سنت اما در ميان لك). 80

در اين جامعـه سـنت   . عرصه عمومي محل حضور سنت ومدرنيته به طور همزمان است. دارند
رابطه ارگانيكي  اين دو نه تنها پيوند و. هنوز از بين نرفته و مدرنيته هم هنوز فراگير نشده است

آگاهي فرد در چنين شرايطي ميان آن دو . بلكه در مواردي حتي با هم ناسازگارند. با هم ندارند
اي كه هنوز مـدرن نيسـت يعنـي در     و مدرنيته... سنتي كه گرفتار ابهام شده است«. شود پاره مي

در چنـين  . )25: 1379جهـانبگلو  (» ساختار رواني فرد و جامعه دروني و نهـادي نشـده اسـت   
بـروز  . توان بروز پديدة خودكشـي زنـان و دختـران لـك را مطالعـه كـرد       فضايي است كه مي

مقولة اول بـه  . خودكشي در اين منطقه در ميان مردان و پسران متفاوت از زنان و دختران است
شود كـه از حوصـله    ها مربوط مي اعتياد و ارتباط آن با سنت  بحث بيكاري، نابرابري اقتصادي،

اما براي بررسي مورد دوم  بيشتر به زيبايي شناسي و سبك زندگي و يا . اين مقاله خارج است
بـراي برقـراري ارتبـاط ايـن موضـوع بـه       . شود مي به عبارتي به مدرنيته زيبايي شناسي مربوط

پذيري نسلي بپردازيم كه خودكشـي در ميـان آن بـه اوج     خودكشي الزم است به شرايط جامعه
  .تخود رسيده اس

  شرايط بروز خودكشي
. پذيري خود را در دنياي سنت طي كـرد  متولد شده بود جامعه 50نسلي كه قبل از دهه      

همه چيز از قبل مشـخص  . هايي بزرگ شدند كه داراي قدمت زيادي بودند آنها بر اساس سنت
دواج آنها از. كسب فضيلت آنان نيز از طريق سرسپردگي و اطاعت از بزرگترها بود. و معين بود

گرچه تعـداد كمـي از   . و با حمايت سنت انجام گرفت) در درون هوز(به شيوه درون همسري 
پذيري  اما فرايند جامعه. را طي كردند) اغلب در حد ابتدايي و سيكل(آنان نيز آموزش عمومي 

به همين خاطر تناقضـي در زنـدگي آنـان بـه وجـود نيامـد و       . آنان بيشتر تحت تأثير سنت بود
تـري   متولد شد، داراي شـرايط متفـاوت    50اما نسلي كه در طول دهة . دار نشدند ان مسألهچند
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هـاي مدرنيزاسـيون بـا تمـام      مقارن با تولد اين نسل، فرايند. نسبت به نسل پيش از خود بودند
سكنه شهرهاي جديـد لـك   . شدند مظاهرش به طور ناگهاني به اين سرزمين بكر و سنتي وارد 

اجراني بودند كه در چند سال گذشته خانه و كاشانة خود را براي هميشـه رهـا   نشين، اغلب مه
عالوه بر نبودن آشنايي، تخصـص چنـداني بـراي    . كرده و در مكاني جديد سكني گزيده بودند

بنـابراين والـدين   . هاي آنان پرجمعيت بـود  اكثر خانواده. مواجه با شرايط جديد را نيز نداشتند
. ايحتاج خانواده وقت بيشـتري را در خـارج از خـانواده صـرف كننـد     بايست براي تأمين م مي

تعدادي از آنان مجبور بودند براي كسب درآمد به شهرهاي بزرگتر بروند و بـه عنـوان كـارگر    
توانستند كمك چنداني  سواد نمي اغلب مادرانِ بي. فصلي در مشاغل پايين مشغول به كار شوند

شاهد بوديم كه آنها حتي نمي توانستند نام كتاب هـاي  . دشان بكنن به فرزندان در حال تحصيل
. كالس هاي نهضت سوادآموزي نيز كمكي به اين قضـيه نكـرد  . درسي را به درستي تلفظ كنند

. پذيري فرزندانشان داشتند بايد پذيرفت در چنين شرايطي والدين تأثير كمتري بر رشد و جامعه
ضـبط   روزنامـه، مجلـه،     ويـديو،  اديو، تلويزيـون، هاي جمعي چون ر اين در حالي بود كه رسانه

كردند و نقش مهمي  هاي آموزشي چون مدارس، اوقات فراغت فرزندان را پر مي صوت و مكان
ابزارهاي انتقال فرهنگ غير بومي به خصـوص مدرنيسـم فـراوان    . پذيري آنان داشتند در جامعه

ر به علت داشتن فرزنـدان زيـاد و كمبـود    تنها ابزار انتقال فرهنگ بومي؛ يعني پدر و ماد. بودند
پـذيري   فراغت دچار مشكالت فراوان شدند و تأثير كمتري نسبت به سـابق در فراينـد جامعـه   

انساني . را فراهم آورد» انسان معضله داري«بدين ترتيب، مدرنيته آرام آرام شرايط تولد . داشتند
آزادي در ابراز   زادي در انتخاب لباس،آ  كه قائل به تجارب فردي، انتخاب شيوة زندگي دلخواه،

آزادي در مديريت بدن، عشق رمانتيك، آزادي در انتخاب همسر و مواردي از اين قبيـل    عقايد،
اين انسان ياد گرفته بود كه كسب فضيلت هميشه از طريق خوار شمردن نفـس و پيـروي   . بود

آوري نيز حاصل   قيت و نوعمحض از سنت آبا و اجدادي به دست نمي آيد، بلكه از طريق خال
گرفـت كـه در آن حصـارهاي     مـي  اي ياد ها را در جامعه اين آموزه  انسان مورد نظر ما،. شود مي

اما قائل بـه  . شناخت و براي آن ارزشي قائل نبود تنگ طايفه چيزي به نام تجارب فردي را نمي
اي كـامالً   شـيوه . شـد  نوعي از شيوة زندگي بود كه شديداً از جانب عـرف مـردم حمايـت مـي    

بايد متـذكر شـويم كـه در شـرايط فعلـي      (پدرساالرانه كه زن در آن اجراكنندة اوامر مرد است 
كننـد آن را   پوستة سخت چنين حصاري تا حدودي شكسته است و نسل جديـدتر سـعي مـي   
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اكنون به دو زمينه كه در آن تضـادهاي ناشـي از تقابـل سـنت و مدرنيتـه       ). پذيرتر كند انعطاف
  .كنيم مي كند اشاره مي زمينة بروز خودكشي زنان و دختران را فراهم 

امكـان انتخـاب لبـاسِ متفـاوت      70تا اواخر دهـه   :پوشش ظاهري و مديريت بدن) الف
بـه  . شد؛ زنان كه جاي خود دارنـد  اين امر در مورد مردان نيز شديداً رعايت مي. وجود نداشت

  .دهاي تيره پوشش ديگري مقبول نبو جز رنگ
كرد ظاهر خـود را تـر و    شناختي بااليي داشت و سعي مي بيچاره خواهرم، حس زيبايي... «

تميز و جذاب نگه دارد، اما بارها توسط برادرانم به خاطر اينكه فالن لباس و يا فـالن رنـگ را   
  ).كنندگان خواهر يكي از خودكشي(»  ...گرفت پوشيده است مورد اهانت قرار مي

ي مديريت بدن از قبيل استفاده از عطرها، آرايش ها هباس پوشيدن ديگر مؤلفغير از ل        
  . و اصالح صورت و رنگ مو نيز مسأله برانگيز شدند

دوست داشتم صـورتم را اصـالح و مـانتو    . به ظاهر زيبا و مطابق مد روز عالقه داشتم... « 
كـه تلويزيـون نيـز آن را    نيست رفتاري است ) ي ناَشر(كار عجيب و غريبي. هاي رنگي بپوشم

بـه  . اما متاسفانه نه شوهرم و نه اطرافيان توان پـذيرش ايـن موضـوع را نداشـتند    . كند مي تبليغ
سال گذشته يك دعواي خانوادگي پيش آمد . گرفتم مي همين خاطر هميشه مورد بي مهري قرار

پيش رفتند كه مـرا بـي   آنها آنقدر . و اطرافيان ظاهرِ مرا به عنوان يك مورد اخالقي تلقي كردند
يكــي از (»  ...ايــن موضـوع بــراي مـن غيــر قابـل تحمــل بـود و     . ديـن نيـز خطــاب كردنـد   

  ).كنندگان ناموفق خودكشي
عالوه بر مديريت بدن، شيوة رفتار فرد در عرصه عمومي، نحوة گفتگو بـا ديگـران و         

يكي از آشـنايان مـا در    1388در آبان ماه . رانندگي مواردي هستند كه زمينه بروز تضاد هستند
شهرستان  نورآباد به خاطر اين كه بدون اجازه والدين از اتومبيل استفاده كرده بود شديداً مورد 

درصـد   70به همين خاطر با  نفت خـود سـوزي كـرد و بـا     . مؤاخذه و بي مهري قرار گرفت
  . سوختگي در يكي از بيمارستان هاي اصفهان جان باخت

يك شـب داداشـش در   . سرشار از زندگي و انرژي مثبت بود ،ر زنده ايدختر شاد، س... « 
بود رفتارهاي خواهرش را .. .طرف مقابل كه از طايفه. يك مجلس شبانه با كسي بگو مگو كرد

از آن زمان شرايط را چنان برايش سخت كردند كه با خود . به عنوان  پر رويي  مطرح كرده بود
  ).كنندگان نزديكان يكي از خودكشي(»  ...ردسوزي از طريق نفت در دم جان سپ



 

  

 
 

  

  

 مدرنيته و خودكشي زنان و دختران لك
 

 

99

و جود دارد كه تقريبا معادل مفهوم رقابت در زبـان  » حمالي«در ميان لك ها مفهومي به نام 
فارسي است با اين تفاوت كه معناي افزوده اي نيز دارد و آن اين كه با حيثيت و آبروي هوز و 

و يا عملي شود كه انگ سبكي را به همـراه   اگر فردي مرتكب رفتار. طايفه نيز در ارتباط است
بـا وي بـدرفتاري خواهنـد كـرد و هركسـي در هـر       » طايفه«و يا » هوز«داشته باشد تمام افراد 

چنانچـه فـرد در زمينـه اي    . دهد در مورد وي قضاوت كنـد  مي جايگاه و مقامي به خود اجازه
م شان خود اما از قبيله اي ديگر خاص دچار ناكامي شود افراد طايفه سريع وي را با افرادي ه

  .كنند مي مقايسه
. به خاطر مشـكل عـاطفي يـك تـرم مشـروط شـد      ) 1386(دو سال پيش.. .دختر آقاي... «

ي ديگر را به وي زدند كه به ها هخانوادة وي و اطرافيانش آنقدر سركوفت دختران فاميل و طايف
  ).كنندگان ديكان يكي از خودكشينز(»  ...ستوه آمد تا اينكه يك شب خود را حلق آويز كرد

وجود دارد و رقابت را به امري منفور و هولناك بـراي بازنـدگان    ها هدر همة زمين» حمالي«
شوند كه با آبروي ايل و طايفـه بـازي كـرده انـد و      مي آنها به كساني تبديل. تبديل كرده است

  .شايسته بدترين مجازات ها هستند
ها آشـنايي دختـر و پسـر     در سنت لك: درون همسري انتخاب همسر و ازدواج) ب     

بينيم در دنياي مدرن اين امـر عـادي    اما آن گونه كه مي. معناست پيش از خواستگاري كامالً بي
هاي مـدرني چـون دانشـگاه و ابزارهـايي      مكان. است و اتفاقاً راهي براي آشنايي طرفين است

دختران جامعه مورد مطالعه بر اساس . كنند در سهولت اين امر كمك مي... چون موبايل، تلفن و
شان، زماني كه خواستند اين امر را تجربه كننـد، شـديداً    پذيري ي ناشي از فرايند جامعهها هآموز

به ويژه زماني كه يكي . از جانب طايفه و نظام پدرساالري منع و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند
بـه خـوبي ايـن    » عـروس آتـش  «رو سينايي در فيلم خس. اي ديگر بود از طرفين مقابل از طايفه

اما تفاوت ميـان ايـن دو وجـود دارد و آن    . پديده را در ميان طوايف عرب خوزستان نشان داد
اينكه طايفه عرب كامالً در درون سنت قرار داشت و فقط يكي از اعضاي آن به طور اتفاقي در 

در . با يكي از همكارانش ازدواج كنددنياي مدرن بزرگ شده بود و قصد داشت كه با ميل خود 
يـك نسـل كـامالً مـدرن اسـت و      . ها قضيه بـه شـكل ديگـري اسـت     صورتي كه در ميان لك

قـدرت دارد و    خواهد بر مبناي فرهنگ جديد ازدواج كند و نسل قبلي كامالً سـنتي اسـت،   مي
ازدواج درون (هايش را زير سؤال ببرد و تابوهـايش   دهد كه نسل بعد از خود ارزش اجازه نمي

هاي روحي رواني، اختالفات خانوادگي، شكست در  اينجاست كه ناراحتي. را بشكند) همسري
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هاي مافوق  افراد نسل جديد به طور ناگهاني با قدرت. آيد عشق، نابساماني و تضاد به وجود مي
اشـق  متوجه شدند كه حتي حق ندارند بدون اجازه ع تصوري به نام طايفه و هوز روبرو شدند؛ 

تمام آينـدة آنهـا بايـد توسـط هـوز و يـا طايفـه رقـم         . باب آشنايي با كسي را باز كنند  شوند،
  . قدرتي عظيمي را براي آنان به بار آورد اين امر احساس از خود بيگانگي و بي. خورد مي

پسران در چنين مواردي چندان مورد مواخذه . كننده دارد در اينجا متغير جنسيت نقش تعيين
اما دختران وضعيت ديگري . كند عرف جامعه نيز عمل آنان را زشت تلقي نمي. گيرند نميقرار 
چنانچه خانواده و يا هوز وي از اين امر آگاه گردند در تعامالتي كه بـا هوزهـاي ديگـر    . دارند

ديگران اين امر را به عنوان نقطه ضـعف بـه رخ   . شوند دارند دچار سرشكستگي و حقارت مي
ارتكاب چنين كاري از جانب دختـر بـه   . آورد اي هميشه سرشكستگي به بار ميكشند كه بر مي

با سرنوشتي تيره . دهد عنوان گناهي نابخشودني است، شانس يك ازدواج خوب را از دست مي
اگـر چنـين فـردي در درون    . شـود  يندة او به طرز وحشتناكي نااميد كننـده مـي   و تار روبرو و آ

روز اين موضوع را به وي يادآوري كننـد، احتمـال خودكشـي وي     اي قرار گيرد كه هر خانواده
  .رود باال مي

اش كه خواهرِ خواستگارش بود  بندة خدا هيچ كاري نكرده بود فقط از طريق همكالسي... «
ه اما متأسفان. به همديگر ابراز عالقه كرده بودند و قرار گذاشته بودند كه با همديگر ازدواج كنند

شديداً او را  ]برادران دختري كه خودكشي كرد[قضيه قبل از خواستگاري لو رفت و برادرانش 
را ... هـايِ  و حـرف  ]الره [تابِ تحمل اين همه ناسزا. كاري قرار دادند مورد بازخواست و كتك

  )كننده دوست نزديك فرد خودكشي(» ...نياورد و به زندگي خود پايان داد
كنند و اين آخـرين پناهگـاه    هاي شديد خانوادگي زندگي مي دوديتاين افراد اغلب در مح

هـاي   دهند؛ خانوادة متناقضي كه فرزنـدانش را بـا آمـوزه    خود يعني خانواده را نيز از دست مي
مـا در اينجـا   . دهد هاي گذشته او را مورد قضاوت قرار مي آورد و بر اساس سنت مدرن بار مي

كنيم خوانندگان را متوجـه ايـن    را نداريم بلكه سعي مي قصد قضاوت در مورد سنت و مدرنيته
تناقضي كه از يك تغييـر بـزرگ   . شود تناقض كنيم و فردي كه در درون اين تناقض قرباني مي

هر نوع تغيير زندگي، اعم از ناگهاني يا همراه با مقـدمات تـدريجي   «. گيرد نشأت مي) مدرنيته(
را با غرايزي كه تا آن زمان بـراي بشـر حاصـل    زي. هميشه در حكم نوعي بحران دردناك است

نبايد از نظر دور داشت  كه مدرنيته از ). 213: 1381دوركيم، (» كند شده با خشونت برخورد مي
دنان (هايش پرورش داده بود بسياري از سنت هاي زيبا و انساني لك ها طريق نسلي كه با آموزه
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اما اين .  را زير پا گذاشت...)  ه زيستي و، شنگ آيچتن، شو نيشني، ساد روكي، فال چل سرور
ايـن تعـارض   . امر بدون پاسـخ نمانـد و بـا مقاومـت شـديدي از جانـب سـنت روبـرو شـد         

كـه  ... عـدم تفـاهم ميـان اعضـاي خـانواده و       شكاف نسـلي، : هاي زيادي به بار آورد نابساماني
من در درون يـك  هـاي مـز   خودكشي بيانگر نابساماني و بيمـاري . خودكشي حد اعالي آن بود

هـا و تناقضـات آن جامعـه گرفتـار      جامعه است و قرباني آن نيز افرادي هستند كـه درون گـره  
ونقل آسان، سواد و ابزارهاي ارتباطي مدرن را به  گرچه مدرنيته همراه خود رفاه، حمل. اند شده

  . همراه داشت، اما تعارضات و تناقضات زيادي را نيز خلق كرد
بـه  . ها به شهرهاي اطراف، طوايف مختلف در كنار هـم قـرار گرفتنـد    بعد از مهاجرت لك

سـكنه  (هـا   ها و هرسيني ها، ايتيوندي ها، اوالدقبادي در شهرستان هرسين كاكاوندي عنوان مثال، 
اي خـاص   گرچه هـر كـدام از آنهـا در محلـه    . جمعيت اين شهر را تشكيل دادند) قديمي شهر
هاي جديدي سبب شد كه طوايـف مختلـف در    سازي اما توسعة شهري و شهرك. ساكن شدند

با توجه به آنچه گفته شد نسل مورد نظر ما به حسـاب اينكـه   . يك كوچه با هم همسايه شوند
انتخاب كند، مبـادرت  ) اي است سواي اينكه اهل چه قبيله(تواند همسر مورد عالقه خود را  مي

ر قدرتمندي چون ايل و طايفه شديداً از اما به زودي متوجه شد كه عناص. به انجام اين كار كرد
تمام افراد هـوز  . ها را ندارند كنند و افراد نسل ياراي مقابله با اين سنت درون همسري دفاع مي

كردند كه فرد خاطي متوجه اين مطلب باشد كه ازدواج برون همسـري امـري محـال     سعي مي
ردنـد، بـه جبرهـاي اجتمـاعي     هاي دروني خود عمل ك اما برخي افراد بر اساس خواسته. است

ايـن  . و در نهايت خودكشي را نيز به جان خريدنـد ... توجه نكردند و سرانجام طرد اجتماعي،
كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه اين كنش ها به  مي نيروها شمار زيادي از كنش ها را تحميل

كنند و برخي توان  مي ابلهبرخي افراد در مقابل آنها مق. شوند مي طور كامل توسط افراد پذيرفته
گرچه متغير جنسيت در اينجا تأثير چنداني ندارد و تابوي مذكور بـراي  . مقابله با آنها را ندارند

شود، امـا نبايـد از يـاد بـرد در چنـين فضـايي پسـران بـه          دختر و پسر به يك شيوه اعمال مي
تري بـراي حركـت   خصوص زماني كه درآمد كافي و يا شغل مناسب داشته باشند فضايي بيشـ 

اما دختران هيچ فضايي براي حركت در اختيار شان نيست، سرنوشت آنان در نهايت بـه  . دارند
بدون شك آنان نيز به دختري كه جايگاه و مرتبه خـويش را  . نظر جمعيِ قبيله واگذار مي شود

خود را اگر دختراني حاضر نباشند خواستگار مورد عالقه . از ياد برده است رحم نخواهند كرد
آميز و خردكننده افـراد قبيلـه را داشـته     هاي تحقير از دست بدهند بايد توان روبرو شدن با نگاه
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كننـده دوام   گاهي اوقات، تعداد اندكي از ميـان آنـان نيـز در برابـر ايـن قـدرت ويـران       . باشند
  . آورند نمي
خيلي هـم  . مدپسري رعنا و با كماالت كه شغل مناسبي هم داشت به خواستگاري او آ... «

اما خانواده و اقوامِ دختر با اين وصلت مخالفـت كردنـد،   . از اين مسأله راضي و خوشحال بود
  )دوست يكي از دختراني كه خودكشي كرده بود(»   ...ها بازي دانم به خاطر همين طايفه چه مي

دور  امـا نبايـد از نظـر   . گرچه در دوران تحصيل روابط افراد بيشتر با گروه همساالن اسـت 
. كننـد  داشت كه بعد از اتمام تحصيالت حجم عظيمي از روابط فرد را ايل و طايفه تعيـين مـي  

چنانچه فردي بخواهد بر خالف اهداف آنها عمل كند نه تنها بسياري از اين روابط را از دست 
اي جز خزيدن به كنج عزلت ندارد بلكه بايد منتظـر واكـنش خصـمانة آنهـا در      دهد و چاره مي

در شهري كه روابط متعدد و سيالي وجود دارد تو حق نداري بـا كسـي   . د متعدد نيز باشدموار
  .ات جهت ازدواج آشنا شوي خارج از قبيله

بسياري از آنها علي رغـم ميـل   . شود بحث آزادي در انتخاب همسر فقط به اينجا ختم نمي
آنها اغلب بـا  . گيرند ده ميهاي خود را نادي كنند و خواسته شان از قدرت قبيله اطاعت مي باطني

شوند با كسي ازدواج كنند كه او را دوست ندارند و كمتر سـنخيتي بـا وي    اين عمل مجبور مي
دارند در چنين مواردي ممكن است كه دختري با تحصيالت باال و يا شغل مناسب با كسي بـه  

ه از او نيـز تبعيـت   تر از خود ازدواج كند و بر طبق نظام پدرساالري مجبور شود ك مراتب پايين
اين تبعيت كردن امري مبتني بر رضايت نيست بلكه جبري است و تحمل آن واقعاً دشوار . كند

ما شاهد بوديم كه دختري بسيار باهوش و شاگرد ممتـاز را از تحصـيل منـع كردنـد تـا      . است
دختـر بيچـاره علـي رغـم عالقـة      . اختالف تحصيالت او با شوهرش كه سيكل بود زياد نشود

چند سال بعـد از  . افري كه به كسب علم و دانش داشت مجبور به اين كار شد و ازدواج كردو
بينيم كه  با اين تفاسير مي. اين ازدواج ناموفق سرانجام با خودسوزي به زندگي خويش پايان داد

آنهـا در درون ايـن   . خودكشي زنان و دختران لك ناشي از ناسازگاري سنت و مدرنيسم اسـت 
قدرتي را سرنوشـت خـود    و اين بي. فهمند كه قدرت انجام هيچ كاري را ندارند يناهمسازي م

كنندگان  كنند، اما خودكشي گرچه افراد بسيار زيادي شرايط به وجود آمده را تحمل مي. دانند مي
در نبـود جـايگزيني   «و . شان تابِ تحمل اين مشكالت را ندارد كساني هستند كه جسم و روح

مـاركس  (» آورنـد  هاي زندگي خصوصي روي مي ين پناهگاه در مقابل مصيبتتر بهتر به افراطي
تـوان در   خاص جوامع گذشته نيست و مي» خودكشي تقدرگرايانه«بدين ترتيب،  ). 93  :1371
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كنند، شاهد اين پديده در  را تجربه مي» نيافتگي مدرنيته توسعه«در كشورهايي كه  21اوايل قرن 
  .حجم عظيمي بود

كه براي نخستين بار شوك ناشي از تقابل سنت و مدرنيته را تجربه كردند، االن  افراد نسلي
آنهـا كـه تجربـه    . هاي كالن آن قوم دارنـد  گيري سال  نقش مؤثري در تصميم 40 -25در سنين

مدرنيته را پشت سر گذاشتند به مرور زمان تالش بسياري كردند كه تابوهاي ممنوعيـت عشـق   
. هاي آينـده را كمتـر كننـد    هاي نسل را بشكنند تا از اين طريق رنج. ..همسري و رمانتيك، درون

اي از  هـاي متصـلب و ايسـتا و مجموعـه     آنها همچنين سعي كردند تا تعادلي نسبي ميان سـنت 
دهد،  مشاهدات عيني ما نشان مي. تغييرات پويا و حتي خودويرانگر به نام مدرنيته برقرار سازند

ها در عرصـه عمـومي سـرزمين     رار داريم علي رغم حضور سنتق 80اكنون كه در اواخر دهه 
تـر   رنـگ  اي به خصوص در امر مربوط به زيبايي شناسي كم هاي شديد طايفه حساسيت ها، لك
  .اند شده

كنند كـه از طريـق سـاخت محصـوالت      هنرمندان بومي و فعاالن عرصه فرهنگ تالش مي
). پالمار سينمايي بي  طنز گلدانه، فيلم(نند را نقد ك  فرهنگيِ بومي بسياري از عناصر سخت سنت

. هاي مدرن نيز با فرهنگ ما همخـواني نـدارد   دهند كه بسياري از آموزه مي از طرف ديگر نشان
اي از روابط را، كه حالتي تعـادلي ميـان سـنت و مدرنيسـم دارنـد، تبليـغ        شده آنها نوع تلطيف

. شـود  ها كمتر و كمتر مـي  د ميزان خودكشيرو در چنين فضايي آن گونه كه انتظار مي. كنند مي
هرچه خالقيت فرهنگي اين قوم در جهت متعادل كردن تقابل سـنت و مدرنيسـم بكـار رود از    

  .شود ميزان اين پديدة ناگوار نيز كاسته مي
راهكار قطعي و قابل اجرايي كه سريعاً بتوان براي ايـن پديـده تجـويز     :راهكار و پيشنهاد

اما . را اين موضوع امري فرهنگي است و تغيير آن به سادگي ممكن نيستزي. كرد وجود ندارد
ي سنتي از قبيـل  ها هتوانند بسياري از آموز مي رسد نويسندگان، هنرمندان و فرهنگيان مي به نظر

دامنة محدود درون همسري، پديده حمالي، دخالت در امر ازدواج، هنجارهاي سخت و سـفت  
ختران را به چالش بكشند تا تعداد قربانيان اين آسيب مرگبار كمتر براي رفتار و شيوة زندگي د

فيلم هاي لكي بي پالمار، خون بس و گلدانه در جهت فهم پيامدهايِ اجتماعي منفي اين . شود
. اما اين آثار بسيار اندك و دقيقا در راستاي خودكشي نيسـتند . ي سنتي ساخته شده اندها هآموز

خانة سينماي ايران و كانون نويسندگان ايـران از طريـق سـاخت     الزم است كه صدا و سيما و
فيلم و رمان هاي تاثير گذار، خودكشي و خود سوزي دختران لك را در ارتبـاط بـا تناقضـات    
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تا از اين طريق افراد فهم بيشتري از تاثير سنت و نقش آن بـر ايـن   . سنت و مدرنيته قرار دهند
تا آنجا كه كم كـم ايـن    .شتري در اين زمينه نشان دهندپديدة شوم به دست آورند و انعطاف بي

و بـه ايـن   . فرهنگ حاكم شود كه افراد حق ندارند به راحتي در مورد يكديگر قضـاوت كننـد  
  . انديشه برسند كه ممكن است مبناي قضاوت هاي آنها لزوما درست نباشد

  گيري نتيجه
ـ . كـامالً سـنتي اسـت    40شيوة زندگي لك ها تا اواخـر   ن زمـان بـه بعـد فراينـدهاي     از اي

شوند و در عرض كمتـر از دو دهـه    اي ناگهاني وارد اين منطقه مي مدرنيزاسيون از باال به شيوه
از يك طرف عمران، آباداني . يابد اش در اين سرزمين حضور مي مدرنيته با تمام مظاهر فرهنگي

هـاي ايـن قـوم     سنت. ه داردهاي متعدد را به همرا و رفاه و از طريق ديگر، نابساماني و تناقض
كامالً استوار و پابرجا بودند و هيچ بحراني براي آنها به وجود نيامده بود، تـا اينكـه ناگهـان بـا     

اي جديد و آموزش همگاني نسل  به خاطر ابزارهاي رسانه. شيوة جديدي از زندگي آشنا شدند
، حقـوق فـردي، عشـق    بدون اينكه آگاهي داشته باشـد . جديد فرهنگ مدرنيستي را فرا گرفت

رمانتيك، آزادي در انتخاب همسر، آزادي در انتخاب لبـاس، ارتباطـات اجتمـاعي سـيال را در     
آزادي در انتخـاب همسـر، عشـق      گرفت كه اعتقادي به حقـوق فـردي،   اي ياد مي درون جامعه

مي هنگا. ساخت نداشت و هر گونه روابط اجتماعي را در طايفه و هوز منحصر مي... رمانتيك و
كه كنشگران اين نسل به سن تكليف و انتخاب شيوة زندگي خود رسـيدند متوجـه شـدند كـه     

نـه قـدرت   . شـان در تضـاد اسـت    اند با عقايد و نظرات والدين تمام آن چيزهايي كه ياد گرفته
هاي خود را ناديـده   خواستند كه دانسته هاي گذشته را داشتند و نه مي مبارزه با والدين و يا نسل

يادآور مي شويم كه نسل . بنابراين، آسيب ديدند و خودكشي نمونه بارز اين آسيب بود. دبگيرن
كـرد،   هاي خود قضاوت و عمل مـي  بلكه بر اساس آموزه. گذشته خصومتي با اين نسل نداشت

در چنين فضايي متغير جنسيت نيز نقـش  . دانست به همين خاطر نسل بعد از خود را مقصر مي
. ا كه زنان و دختران نسبت به مردان و پسران فضاي كمتر براي عمل داشتندزير. مهمي ايفا كرد

آنها كه خود را مقهور جبرهاي اجتماعي برخاسته از ايل و طايفه دانستند و آينده خود را تيره و 
اكنـون  . تري پيدا نكردند، به ناچار مبادرت به خودكشي كردند ديدند و جايگزين مناسب تار مي

بريم، بايد بگوييم افراد نسلي كه قرباني سنت و مدرنيته شـدند،   به سر مي 80ه كه در اواخر ده
آنها . گيريهاي اجتماعي و فرهنگي آن قوم دارند اند و نقش مهمي در تصميم اغلب تحصيل كرده
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هـاي   اند حصار بسته ايل و طايفه را بشكنند و ميزان فشـارهاي اجتمـاعي را در عرصـه    توانسته
بـه اميـد روزي كـه    . ها نيز كمتر شده است به همين خاطر تعداد خودكشي .مختلف كمتر كنند
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