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  چكيده
شكل آگاهانه و هدفمند و بـدون   شود كه در آن شخص به  منزلة عملي غيركشنده تعريف مي اقدام به خودكشي به
هـدف از ايـن   . دهـد  منظور تحقق تغييرات دلخواه، اقدامي مضر و دردناك عليه خود انجـام مـي   مداخلة ديگران، به

ودكشـي اسـت كـه از طريـق ادراك و معنـاي      كننده به خ هاي زنان اقدام پژوهش، كشف و تبيين انگيزه و خواسته
در ميـان  عميق  ةمصاحبو روش كيفي به پژوهش حاضر . گيرد اند انجام مي ذهني زناني كه درگير اين فرايند شده
انـد،   نفـر از زنـاني كـه بـه خودكشـي اقـدام كـرده        23در پژوهش حاضر، . زنان شهرستان آبدانان انجام شده است

بـراي انتخـاب   . اقتصادي و تأهـل متفـاوت بودنـد    ـ سني، تحصيالت، طبقة اجتماعي اند كه از نظر مشاركت داشته
هـا   داده. يافتـه اسـتفاده شـد    سـاخت  ها از مصاحبة نيمه گيري هدفمند و براي گردآوري داده ها از روش نمونه نمونه

منزلـة   به خودكشي را به كننده اقدام ها، زنان مشاركت اساس يافته بر. و تحليل شد وسيلة كدگذاري نظري تجزيه  به
طلبانـه،   كنند كه در راستاي آن سعي دارند به رفتارهاي سلطه ادراك مي» ها راهي براي ابراز و رسيدن به خواسته«

بهبـود نقـش حمـايتي،     در پايـان، . واكنش نشان دهند و آن را مديريت كننـد ها  ها و بدبيني ها، تهمت محدوديت
منزلة راهكاري بسيار مهـم    محور، در جلوگيري از خودكشي به و روابط تعاملخصوص از جانب خانواده و همسر،  به
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  مقدمه و بيان مسئله
هاي رايج و پنهان در ميان زنان آبـداناني اسـت و مسـلماً تـابع      اقدام به خودكشي يكي از آسيب

منزلـة نقطـة     توانـد بـه   از عوامل و داليل گوناگون است كـه مـي     پيوسته هم و به  پيچيده اي شبكه
ها و علل در يك مرحلة معين از زندگي فرد شروع شود و گاهي  پاياني از سير تكويني اين زمينه

را  بيني به شكل اقدام به خودكشي خـود  پيش  صورت كامالً ناگهاني و غيرقابل ريزي يا به  با برنامه
  كـه بـه   شـود  ويرانگـر تعريـف مـي     منزلة عملي خود  نشان دهد؛ اما، در كل، اقدام به خودكشي به

  ].20[گيرد  صورت آگاهانه و هدفمند گاهي با قصد كشتن خود انجام مي
سـال گذشـته، ميـزان اقـدام بـه       45، در )2015( 1براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني

در ]. 2[ صعودي داشته اسـت  سير سال، در جهان ويژه در ميان زنان جوان و بزرگ خودكشي، به
اين ميان، ايران از نظر سرعت افزايش موارد اقدام به خودكشي در رتبة سوم جهـان قـرار دارد و   

آمارهــاي رســمي و ]. 4[ انــد صــاص دادهزنــان ايرانــي رتبــة اول را در خاورميانــه بــه خــود اخت
عنـوان   گيري روندهايي مشابه در شهرستان آبدانان به اظهارنظرهاي غيررسمي نيز حاكي از شكل

ماهـة ابتـدايي     و هشت 1393تا  1389هاي  سالدر فاصلة . حوزة مورد تحقيق اين پژوهش است
از (مـورد   71، )شـده  ي ثبـت ها مورد اقدام به خودكشي 109از (مورد  64، به ترتيب 1394سال 
مـورد   37و ) مـورد  94از(مورد  63، )مورد 83از (مورد  52، )مورد 87از (مورد  50، )مورد 111

اسـاس ايـن آمارهـا،     بـر  ].9[انـد   از كل موارد اقدام به خودكشي را زنان انجام داده) مورد 62از (
ده اسـت و تغييـر چنـداني در    موارد كلي اقدام به خودكشي، با كمي نوسان، تا حدودي ثابت مان

هـاي سـني و جنسـيت،     اساس بـازه  و تحليل آمارهاي موجود بر شود، اما تجزيه  آن مشاهده نمي
ها اقدام به خودكشي در ميان زنان بيشـتر از   كنندة اين حقيقت است كه در همة اين سال آشكار

سته، اما ناپيوسـته، در  كنند با روندي آه مردان بوده است و سن زناني كه به خودكشي اقدام مي
تـا   15، در بازة سـني  1391نظر از سال  موارد اقدام به خودكشي زنان، صرف. حال كاهش است

هاي سني ديگر بيشتر گزارش شده اسـت و در   هاي مورد تحقيق نسبت به بازه ، در همة سال19
 بت رسيده اسـت سال به ث 15تا  11مورد اقدام در بازة سني  6بار تعداد  براي اولين 1393سال 

هاي كارشناسان مركز اورژانس اجتماعي آبدانان، قبـل   اين تغييرات در اظهارنظرها و نگراني ].9[
  :كند در اين زمينه بيان مي 2خانم خليلي :خوبي مشهود است از بررسي آمارهاي موجود، به

ها كـم   ده كه نسبت به قبل درسته خودسوزي و اطالعات مختلف نشون ميآمار 
هـا و   شدن موارد اقدام به خودكشـي زن  اما چيزي كه ما نگرانش هستيم زيادشده، 

  نزدهحتي گاهي مـواردي داريـم كـه سنشـون هنـوز بـه پـو       . دختران جوان هستش
  !سال نرسيده

                                                        
1. World Health Organization 

  .شناس مركز اورژانس اجتماعي آبدانان روان .2
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  :گويد در تأييد گفتة همكارش چنين مي 1و آقاي سهرابي
مـوردي  البتـه نـه اينكـه كـه هـيچ      . امروزه، خودسوزي واسة ما ديگه مسئله نيسـت 

رو هسـتيم افـزايش    جديدي كه باهاش روبـه   االن مسئلة. نباشه، بلكه آمارش خيلي كمه
  .موارد خودكشي در بين دختران جوان هستش

كننـد در بيشـتر نقـاط     شده، تعداد زناني كه خودكشـي مـي   با توجه به آمارها و مطالب ذكر
نان نيـز رونـدي كاهشـي را    جهان، از جمله در منطقة مورد بحث، در حال افزايش است و سن آ

اي از يـك درد و   منزلـة نشـانه   تواند بـه  از طرف ديگر، خودكشي و اقدام به آن مي. كند دنبال مي
مـرور منـابع و   . رنج بزرگ انساني باشد و در بعد اجتماعي آن به وجود مشكلي حاد اشـاره كنـد  

و پيـري، تنهـا پـژوهش    ويـژه پـژوهش قـادرزاده     هاي مختلف، به گرفته در حوزه تحقيقات انجام
بيـانگر وجـود نااميـدي، مسـائل روانـي، خـانوادگي، مشـكالت         ،]11[ شده در ميان مردان انجام

توان يافت كـه   اما افراد بسياري را مي. گونه از افراد است ، در زندگي اين...زناشويي، فقر، طالق و
از طرف . شود شاهده نميبا اين مسائل و مشكالت درگيرند و تجربة اقدام به خودكشي در آنان م

  ديگر، آيا اين مسائل خود نتيجة عوامل پنهان ديگري نيستند؟
سؤالي كه در طول ساليان متمادي سكونت در اين منطقه و با شنيدن خبر خودكشـي زنـان   

صورت عـام، از    سال در ذهن محقق شكل گرفته اين است كه انسان، به و دختران جوان و بزرگ
وجود اين، زنان اين تحقيق چـه برداشـت و تعريفـي      ن گريزان است؛ بامرگ وحشت دارد و از آ

منزلة يك  توانند از خودكشي داشته باشند كه به واسطة آن، كنش خودكشي از طرف آنان به مي
شـود؟ بـراي فهـم ايـن برداشـت، نيازمنـد درك        حـال ارزيـابي مـي    حل مناسب يا تنهـا راه   راه 

يط آن براي زنان و دختران هستيم و مقالـة حاضـر در راسـتاي    ها و شرا تري دربارة انگيزه عميق
  .كند هاي زنان تفسير مي ها و خواسته اين هدف، موضوع اقدام به خودكشي را برحسب انگيزه

  مروري بر تحقيقات پيشين
با توجه به وجود پديدة خودكشي در همة جوامع انساني، از ساليان گذشته تا به امروز مطالعـات  

  .شود ها اشاره مي اين زمينه انجام شده كه در ادامه به جديدترين آنبسياري در 
خودسـوزي زنـان شـهر ايـالم،       اي كيفي از پديدة ، در مطالعه)1395(نسب  سفيري و رضايي

در (الگوهـاي جنسـيتي سـنتي    : اي همچـون  تواند با عناصر عمـومي  دريافتند كه خودسوزي مي
زدن، محروميـت و افسـردگي زنـان     ، برچسـب )انگيگرايي، خشونت خ قالب مردساالري و تعصب

، بـا مطالعـة اقـدام بـه خودكشـي در ميـان       )1393(قادرزاده و پيري  ].8[ خودسوز همراه باشد
مردان شهر آبدانان، احساس و درك متفاوتي از خودكشي دارند كه دامنة آن از پذيرش تا طـرد  

                                                        
  .مشاور مركز اورژانس اجتماعي آبدانان .1
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هـان پيچيـده، نـاامن و دشـوار خـود      ج كنندگان در حال تجربة زيست آن در نوسان است و اقدام
دهد كه كنترل ناشي از  ، نشان مي)1389(ها و همكاران  نتايج پژوهش جمشيدي ].11[ هستند
شود كه تعدادي از زنان و  قدرتي در تعيين سرنوشت، سبب مي هاي قدرتمند و احساس بي سنت

كـه بـين طـالق    معتقدنـد  ) 1387(موسـوي و همكـاران    ].7[ دختران به خودكشي اقدام كنند
والدين، خشونت در خانواده، درجة ارتباط كالمي در خانواده، اختالف ميان والدين، مورد اذيت و 
آزار قرار گرفتن به لحاظ جسماني، كالمي يا جنسي در دوران كودكي، سابقة اقدام به خودكشي 

زشـك و اقـدام بـه    پ در خانواده يا آشنايان، سابقة مصرف مواد مخدر در خانواده، مراجعه به روان
كـردن   ، بـا دنبـال  )1380(جمشيدزاده و همكـاران   ].13[ خودكشي رابطة معناداري وجود دارد

، نشان دادنـد كـه در كـل    )1380تا  1373(روند خودكشي و اقدام به خودكشي در استان ايالم 
ي ميـزان اقـدام بـه خودكشـ    . دو روند افزايشي متفاوت براي خودكشي و اقدام به آن وجود دارد

ميلـر و   ].7[ بيشتر از خودكشي اسـت و اقـدام بـه خودكشـي در زنـان بيشـتر از مـردان اسـت        
هاي اجتماعي دريافتي نوجوانان از جانب مدرسـه،   ، معتقدند اگر ميزان حمايت)2015(همكاران 

كنسـتانتين و   ].21[ يابـد  خانواده و دوستان كاهش يابد، احتمال اقدام به خودكشي افزايش مي
بـه ايـن   . نـد كنندگان به خودكشي را ارزيابي كرد هاي جنسيتي اقدام ، تفاوت)2015(همكارانش 

صورت كه در مردان، كمبود بهداشت رواني و جسـماني، احتمـال خودكشـي مـردان را افـزايش      
و  نـد لومو ].20[ توانـد بيشـتر مـؤثر باشـد     دهد، اما در زنان، عوامـل فـردي و اجتمـاعي مـي     مي

هاي شخصيتي و اجتماعي، به  جنسي و ويژگي زيآم خشونتبر روابط  دتأكي، با )2013( همكاران
بودنـد پرداختنـد و نتيجـه گرفتنـد كـه       گرفتـه  قـرار بررسي خودكشي زناني كه مورد خشونت 

) 2013( همكارانهيرو و  ].17[ پريشاني رواني و استرس باالي اين زنان در حد بااليي قرار دارد
انـد و معتقدنـد عـواملي     كـرده  وانان را افسردگي معرفيعامل مستعدساز خودكشي ج نيتر مهم

توانـد احتمـال خودكشـي افـراد را      ، سازگاري عاطفي و حمايت اجتماعي مينفس  عزتهمچون 
  ].15[ كاهش دهد

ي و گـاهي     توان كرد اين است كه بيشتر آن انتقادي كه از اين مطالعات مي ها با نگـرش كمـ
همـة ايـن تحقيقـات پديـدة     . استان ايالم و حوزة مورد تحقيـق ويژه در  اند؛ به كيفي انجام گرفته

صورت مختلط و تحت تأثير يك متغيـر خـاص    اقدام به خودكشي را در ميان مردان يا عمدتاً به 
طور خاص،  درنتيجه، پژوهشي كه به. اند بررسي كرده... هاي جنسي و همچون بيكاري يا خشونت

ويـژه در شهرسـتان آبـدانان بررسـي      صورت كيفي و بـه   هاي اقدام به خودكشي زنان را به انگيزه
  .كند، انجام نشده است

  مباني نظري
منزلة راهنماي نظري براي تفسير و تبيين بيشتر ابعاد موضـوع   ها به در تحقيقات كيفي، از نظريه
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برداشـت و   كردن در اينجا نيز، براي روشن ].20[ شود و حساسيت نظري استفاده مي شده مطالعه
از ديـدگاه تفسـيرگرايانه،    .شود افراد از اقدام به خودكشي از رويكرد تفسيري استفاده مي معناي

 ،بنـابراين، بـراي فهـم يـك كـنش اجتمـاعي خـاص       . ذاتاً معنادار است) اجتماعي(كنش انساني 
ايـن نـوع    .درك كند دسازن ، محقق بايد معناهايي كه آن كنش را ميهمچون اقدام به خودكشي

، امـا  اند را، كه در بسياري از موارد مشابه هاي خاص عمل شيوه محققاست كه  درك مستلزم آن
، 2، بيچلـر 1تـوان بـه داگـالس    پردازان اين رويكرد مي از نظريه. دتفسير كن در معنا باهم متفاوت،

شناسي خالق  ، پديدارشناسي و جامعه)4گافمن(پردازان كنش متقابل نمادين  ، نظريه3ماكس وبر
  .اشاره كرد) 6نكلگارفي، 5شوتس(

، افرادي كه داگالس طبق نظر. داگالس و بيچلر از منظر تفسيرگرايي به خودكشي پرداختند
كنند، عموماً الگوي چندي از مفاهيم اجتماعي را، كـه آنـان بـراي رابطـة      مي اقدام  به خودكشي

ديگـر، ايجـاد تغييـر    استحالة روح از اين دنيا به دنياي : اند، دارند؛ همچون خود با ديگران ساخته
دوستي ديگران، سرزنش و انتقام از ديگران يا  در جوهر اين جهان يا جهان ديگر، جلب حس نوع

بيچلر مدعي است كه اقدام به خودكشي بيش از آنكه صـرفاً   ].18[ هاي زندگي فرار از مسئوليت
اهـدافي   دسـتيابي بـه   درصـدد اي است كـه افـراد از طريـق آن     يك هدف باشد، وسيله يا شيوه

حل چـه مسـائلي    درصددبنابراين، سؤال مهم اين است كه افراد به ميانجي خودكشي . ندا خاص
هستند؟ بيچلر، با توجه به اين برداشت از خودكشي، با مطالعة دامنة وسيعي از اسـناد مـوردي،   

هنگـامي  : گريزنده. 1: معتقد است كه چهار نوع مفهوم كلي در مورد كنش خودكشي وجود دارد
كـه   هنگـامي  : جو پرخاش. 2شود؛  ناشدني تلقي مي منزلة فرار از وضعيتي تحمل كه خودكشي به 

خودكشـي  : ايثارگرانـه . 3به خودكشي قصد آزار يا جلب توجـه ديگـران را دارد؛    كننده اقدامفرد 
كه فرد با زندگي و مـرگ بـه قمـار     هنگامي . 4معطوف به برخي عقايد سياسي يا اخالقي است؛ 

شناسي درك تفسيريِ كنش اجتماعي و معاني  از نگاه ماكس وبر، وظيفة جامعه ].16[ ازدپرد مي
هـاي   شناسي با كـنش  بنابراين، جامعه. است كه افراد هنگام مبادرت به انجام عملي در نظر دارند

گيـرد و همـين درك انگيـزة     درك كنش انساني با كشف انگيزه انجـام مـي  . معنادار مواجه است
تفسير و تشريح كنش انساني همانا تفسـير  . سازد اني، مفهوم تفسير علي وبر را ميهاي انس كنش

اي از داليـل و   ها با مجموعه اي از انگيزه گيري انگيزه يا مجموعه شكل. معنا با تدارك انگيزه است
بـه همـين دليـل،    . رسـاند  مقاصد همراه است و اين معياري است كه ما را به تحقيق كيفي مـي 

                                                        
1. Douglas 
2. J. Baechler  
3. Max Weber 
4. Erving Goffman 
5. Alfred Schutz 
6. Harold Garfinkel 
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. نامـد  مي» ها شناسي انگيزه جامعه«شناسي ماكس وبر را  جامعه 1كنيم كه برايان ترنر مالحظه مي
زعم مـاكس   به. موردنظر است  تببين علي رفتار انساني وابسته به فهم معناي آن رفتار در جامعه

نـوعي كـنش، كـه     شود كه فرد يـا افـراد بـه    وبر، يك كردار فقط تا زماني كنش انساني تلقي مي
هايي به  اما اصطالح كنش اجتماعي را در مورد فعاليت. زنند ي خاصي دارد، دست ميمعناي ذهن

ند با عمل كنش مرتبط باشد و ا گيرند كه برحسب معنا و مقصودي كه افراد براي آن قائل كار مي
ارتباط، هر كنشي كه معطوف به ديگران باشد يا حتي اگـر   در اين . گيري شود برحسب آن جهت

ك كنش اجتماعي است و اين ديگران ممكن است بسيار متنـوع باشـند؛ افـرادي    منفعل باشد، ي
فـرد  . توان به اقدام به خودكشي اشاره كـرد  شدن اين مسئله مي براي روشن ].14[ آشنا يا غريبه
دهد معنا و هدفي كه او از اقدام به خودكشـي دارد بهتـر بـه     كند، زيرا احتمال مي خودكشي مي

  .شود رد منتقل ميمخاطباني كه مدنظر دا
داغ ننگ به ويژگي يا صـفتي خـاص اشـاره دارد    . كند اروينگ گافمن، داغ ننگ را مطرح مي

زنـي يـك    آور است و بايد به اين نكته توجه كـرد كـه قـدرت داغ    كننده يا ننگ شدت بدنام كه به
نـدگي  اي است كه در آن ز صفت نه در ذات خودش، بلكه در روابط اجتماعي فرد در قالب جامعه

روانـي،   ـ بيماري روحي(اي  تواند نتيجة برچسب و داغ منفي اقدام به خودكشي مي ].12[ كند مي
شود و گاهي مرتباً براي او يادآوري شده است و  مي  باشد كه به فرد نسبت داده) تهمت يا نازايي

هـاي   دهـد؛ يـا بـا انـواع بدشـكلي      شدت افزايش مـي  منفي را به اين يادآوري، قدرت تخريب داغ
خـانوادة  (يا وضعيت اجتماعي و فرهنگي نامناسب ) معلوليت دست و سوختگي صورت(جسماني 

آور اسـت، تعريـف    كه از نظر فـرد ننـگ  ) معتاد يا ورشكسته، طالق، ناكامي اجتماعي و تحصيلي
همة اين موارد، فاصلة اجتماعي و انزواي فرد را به دنبال خواهد داشت و افراد با انگيـزة  . شود مي

شوتس معتقد است بايـد  . كنند آور گاهي به خودكشي اقدام مي رفع يا رهايي از اين شرايط ننگ
او ديـدگاه وبـر را در   . ها از حيات اجتمـاعي تحقيـق كـرد    در مورد نوع خاصي از تجربيات انسان

قـاد  پذيرد، اما اين انت مورد مفهوم رفتار، كه عبارت است از معنايي كه آن رفتار نزد فرد دارد، مي
بـه نظـر شـوتس، وبـر نتوانسـته مجمـوع       . كند كه كار را ناتمام رها كرده است را به وي وارد مي

شناسي خود، يعنـي تفهـم، معنـاي ذهنـي و عمـل، را       مشخصات معنوي سه حوزة اصلي جامعه
: اي از قـوانين معطـوف كـرد؛ ماننـد     شوتس توجه خود را بـه مجموعـه   ].5[ ي بيان كنددرست به

ي به سبب هوشياري كامل داراي تنشي خاص اسـت؛ آگـاهي اجتمـاعي مسـتلزم     آگاهي اجتماع
ها اصلي مسلم  شود بپذيريم؛ تقابل ديدگاه تعليق شك است؛ بايد واقعيت آنچه را به ما عرضه مي

است؛ جهان در نظر همة افراد يك حالت است؛ نگرش معمول بر آن است كه همگان بـه سـمت   
 براسـاس . كننـد  خود فعالشان تجربه مـي  عنوان بهخويش را  كنند و افراد خود هدفي حركت مي

 بـه دنبـال  گروهي خاص، بايـد   عنوان بهكننده به خودكشي،  نظرية شوتس، در تجارب زنان اقدام

                                                        
1. Bryan Turner 
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در ايـن زمينـه، بـا كـاربرد روش     . هاسـت  و قوانيني بود كه مختص جهان اجتماعي آن ها ماهيت
ن نوع از افراد وارد شد و از طرف ديگـر از معيارهـاي   توان تا حدودي به دنياي اي تفهمي وبر، مي

اثباتي تجربي متداول نيز سود جست، ولي نبايد اين نتايج را تعميم داد، زيرا نتايج هر تحقيقـي  
معتقدند كه بـراي   و پيروانش گارفينكل ].2[ فقط با رجوع به زمينة آن تحقيق قابل تفسير است

هـا و اقـدامات افـراد مـورد      تحقيق شد و به مشـاهدة روش وارد ميدان  مطالعة امور مختلف بايد
 امـا . آيـد  دست مي تحقيق پرداخت و اين تنها راهي است كه معنا و انگيزة افراد از اقداماتشان به

از نگـاه گارفينكــل و  . ترديـد اســت   و نتـايج آن قابــل  هـا  تجربــهتعمـيم و گـزارش ايــن نـوع از    
تـرين   تـرين و كلـي   عمـومي  بيـان يـت مطلـق و   بـه قطع  يـافتن  نگـار، دسـت   شناسي مـردم  روش

نـاگزير ذات   ،جهـان ة گـزارش دربـار   .شـود بايد در گفتمان علمي گـزارش  ارب، ساختارهاي تج
كـرد   بيـان مـي   به سبب همين بصيرت است كه گارفينكل آشكارا. كند حقيقي آن را تحريف مي

وزانة افراد مورد نظـر وارد  براي كشف و بررسي انحرافات اجتماعي، بايد به محيط زندگي و امور ر
هـا و حتـي    جوامـع، فرهنـگ  . مشاهده، ثبـت و بررسـي كـرد    دقت بهشد و روش زندگي آنان را 

دادن بـه امـور روزانـة خـود      هـاي متفـاوتي بـراي سـامان     هـا و سـنين مختلـف از روش    جنسيت
ها بـا   روش و اين) دادن امور دانست توان اقدام به خودكشي را روشي براي سامان مي(برخوردارند 

  ].10[ خواهند بود گذارتأثيرهاي خاص خود بر معنا و مفهومي كه عمل دارد،  توجه به ويژگي

  روش پژوهش

ها  و تحليل داده  هاي آماري براي تجزيه هاي كمي، روش هاي كيفي، برخالف پژوهش در پژوهش
ايـن   ].19[ اي از پـيش مشـخص بـراي آزمـون وجـود نخواهـد داشـت        رود و فرضيه به كار نمي

از زنان شهرستان آبدانان انجـام شـده و درواقـع بـراي     عميق  ةمصاحبو روش كيفي به پژوهش 
گيري خطوط كلي  براي شكل. يافته استفاده شده است ساختار ها از مصاحبة نيمه آوري داده جمع

 هـاي اوليـه، در ابتـدا بـا دو نفـر از كارشناسـان       گيري مفـاهيم و مقولـه   منظور شكل مصاحبه، به
انـد و   اورژانس اجتماعي، چهار نفر از نزديكان زنان و دختراني كه تجربة خودكشي موفق داشـته 

هـايي   بودند مصـاحبه   درنهايت با سه نفر از زنان و دختراني كه خودكشي ناموفق را تجربه كرده
هـا، خطـوط كلـي     از اينكه به وسـيلة مفـاهيم و مقولـه    پس . با يك سؤال كلي و باز انجام گرفت

اسـاس مفـاهيم اوليـه     هـاي بـاز بيشـتري بـر     ها شكل گرفت، به طراحي مجموعه سـؤال  صاحبهم
در مرحلة بعد، با كسب مجوز قانوني و مراجعه به مركز اورژانس اجتمـاعي بهزيسـتي   . پرداختيم

نفـر از افـرادي كـه در فاصـلة      40ها و مشورت با كارشناسان اين مركز،  آبدانان و مطالعة پرونده
خودكشـي كـرده بودنـد، شناسـايي      1394ماهة ابتدايي سال   و هشت 1393تا  1389هاي  سال
طور آگاهانه تجربه كـرده بودنـد و    ها، افرادي بودند كه خودكشي را به معيار انتخاب نمونه. شدند

اقدام آنان از طرف پزشك بيمارستان محرز و توسط خود افراد تأييد شده بود و توانـايي الزم در  
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نفـر از آنـان    31هاي اوليه فقـط بـا    دليل، از ميان نمونه همين به. خود را داشتند بيان تجربيات
شد و بـا اسـتفاده    هاي كلي شروع مي اي بود كه ابتدا با سؤال روند مصاحبه به گونه. مصاحبه شد

هاي تكميلي اضافي و غيرمستقيم، كه در طول هر مصـاحبه بـه    دهي، سؤال از راهنمايي و جهت
كرد، براي تشـويق و دسـتيابي بـه توضـيحات      و تجربيات متفاوت زنان تغيير ميتناسب شرايط 

كنندگان بـه دليـل    مشاركت. يافت شد و اين روند تا مرحلة اشباع نظري ادامه  بيشتر پرسيده مي
صميمي و همدالنـه برقـرار كـرده      اي گرفتة قبلي با كارشناس زن مركز، رابطه هاي انجام مشاوره

اعتماد الزم را داشتند و با آگاهي از هدف پژوهش، حق انصراف در هر زمـان از   نتيجه بودند و در
بودن همة اطالعات و همـاهنگي جهـت زمـان انجـام مصـاحبه و ضـبط آن بـه         تحقيق، محرمانه
هـا از ايـن افـراد بـه      محتواي محوري سؤال. شدند برداري، حاضر به مصاحبه مي صورت يادداشت

زنند؟ و بـراي رسـيدن بـه     هايي دست به خودكشي مي ط و انگيزهاي بود كه تحت چه شراي گونه
هـا بـه    گرفت و برخـي از مصـاحبه   تا چندين جلسه مصاحبه انجام مي ها ههدف، با برخي از نمون

. نفـر مصـاحبه انجـام شـد     23نهايت، بـا   در. شد افراد به ادامة آن، حذف مي نداشتن دليل تمايل
بـودن   گرفت و در صورت نامناسـب  لوت مركز انجام ميخ هاي مصاحبه در زمان مناسب و ساعت
كننده يا با درخواست و توافـق وي بـه فرصـت ديگـري موكـول       شرايط و اوضاع روحيِ مشاركت

پـس از  . دقيقـه بـود   55دقيقـه متغيـر و ميـانگين آن     80تـا   30مدت هر مصاحبه  از . شد مي
هـاي محـوري    رسـيدن بـه مقولـه    اين مراحل، مسئلة اصلي و محوري در يكپارچگي، دادن انجام

مقولة اصلي از همة مقـوالت تحقيـق اسـتخراج    . برند است كه از آن با عنوان مقولة اصلي نام مي
  .دهد آمده را پوشش مي دست ها و مفاهيم به شده است و همة مقوله

  هاي پژوهش يافته
اي و  ات زمينـه اي از مشخصـ  كننـدگان، خالصـه   تر از مشاركت به منظور ارائة تصوير ذهني كامل

  .ارائه شده است 1ها در جدول  كلي آن
  كنندگان مشخصات مشاركت. 1جدول 

  تعداد فرزندان  وضعيت اشتغال وضعيت تأهل سطح تحصيالت وضعيت سكونت

بدون   9  دار خانه  10  متأهل  2  سواد بي  8  استيجاري
  11  فرزند

ديپلم به  13  ملكي
  3  فرزند 1  4  مشاغل خانگي  4  مطلقه  12 پايين

كارهاي   9  مجرد  4  ديپلم  2  نامعلوم
  4  فرزند 2  1  خدماتي

  2  فرزند 3  4  دانشجو   1 ليسانس   
  3  به باال 3  5  محصل   2 كارداني   
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اين تحقيق برخي از معاني مورد نظر خودكشي را در ميـان زنـان آبـداناني شناسـايي كـرده      
اسـتخراج شـد كـه در    ) زيرمقولـه (مفهـوم   19هاي اثر،  در جريان تحليل و كدگذاري داده. است

اقدام به جلب عاطفه و حمايت، اعتراض به سلطه و محدوديت، : مقولة اصلي قرار گرفتند 4قالب 
ها با تلخيص تحليلـي و   اين مقوله. براي رفع تهمت و بدبيني، طالق و خودكشيخودكشي راهي 

خودكشي راهـي بـراي ابـراز و رسـيدن بـه      « اي تحقيق با عنوان بندي گزينشي، مقولة هسته كد
بـودن اطالعـات، در بيـان نقـل      براي رعايـت اصـل اخالقـي محرمانـه    . را آشكار كرد» ها خواسته

  .سامي و مشخصات مستعار استفاده شده استكنندگان از ا هاي شركت قول
  

  شده هاي استخراج مقوله. 2جدول 
  مفاهيم هامقوله

فقدان محبت در خانواده، سردي روابط، ناتواني ابراز عواطف، جلب محبت،   جلب عاطفه و حمايت
  تفاوتي، پيوند دوبارهواكنش به بي

اعتراض به سلطه و محدوديت،
 هااصرار بر خواسته

حقوق زنانه، خروج از شرايط ناخوشايند، روندي اجبارگونه در درخواست
  زندگي، اعتراض به مردساالري، محدوديت با كنترل افراطي

  آبرويي، طرد اجتماعي آبرويي، سرزنش نزديكان، حس بيشرمساري و بي راهي براي رفع تهمت و بدبيني
  به طالق، رهايي از فضاي پرتنش  تهديد به طالق، فرار از انگ طالق، واكنش طالق و خودكشي

  جلب عاطفه و حمايت
هـاي گونـاگون، بسـياري از     واسـطة برقـراري ارتبـاط    انسان موجودي ذاتاً اجتماعي است كـه بـه  

تواند بسـياري   كند و به همين دليل مي تر، رواني خود را برطرف مي نيازهاي غريزي و از آن مهم
همچون حمايت و دريافت عواطف مثبت اطرافيـان  مواردي . از فشارهاي زندگي را تخفيف بخشد

قيمت، همـدردي و   هرچند ناچيز و كم اي آميز و صميمانه، هديه در قالب دريافت جمالت محبت
روز ازدواج و تولـد، از نظـر زنـان     توجه به ايامي خاص از سال همچـون سـال   همراهي در دردها، 

توانـد ماننـد سـپري در برابـر      شود و مي بودن براي ديگران معنا مي به احساس مهم شده مصاحبه
توانـد   كه ضـعف در ايـن ناحيـه مـي     درحالي. كند نتيجه استرس و افسردگي عمل  مشكالت و در

ساله و  33ثريا . نتيجة معكوس داشته باشد؛ يعني استرس، افسردگي و تسليم در برابر مشكالت
يكـاري همسـر و وضـعيت    بـه علـت ب  . متأهل است كه تا سوم متوسطه ادامه تحصيل داده است

كـه در حـين    بافي در خانـه مشـغول اسـت و درحـالي     ضعيف اقتصادي، در قالب تعاوني به قالي
  :گويد توجهي خانواده و همسر خود مي ريزد، در باب بي مصاحبه اشك مي

ره  مـي . زنـه  آد، به اين داداش بـه اون خـواهرم سـر مـي     وقت از آبدانان مي مادرم هر
دونـم   نمي. كنه، به غير از من اگه قرض كرده، كمكشون مي. شينه ميخونشون يه ساعت 

يا شوهرم يك بار نشد تو روز زن يـا تـو   . اي به اسم من نداره انگار بچه. كارش كردم چي
داشـتن   ايام عيد يه كادوي كوچيك برام بخره يا يك حرفي بزنه كه توش يه كم دوسـت 
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هشون توجه دارن، ولي شـانس مـن اينـه    بينم چقدر شوهرهاشون ب ها رو مي خيلي. باشه
  .م باهاش يه جملة خوب يا يه روي خوش نديدم از اين مرد از اول زندگي. انگار

به وقوع پيوسته است كه فرد به علت وجود فقر مداوم، احساس خودكشي زماني  اوقات گاهي
رد اعتمـاد،  تنهايي شديد، بازگشت دوبارة همسر به اعتياد، خيانت همسر، مرگ فرد حامي و مـو 

به نااميدي رسيده است و زنـدگي  ... طالق، ورشكستگي مالي خانواده و حسرت زندگي گذشته و
هاي خانوادگي و دوستانه بـراي   آميز يا حمايت يافته و نبود روابط محبت زناشويي تداوم و تشديد

يار افزايش مقابله و غلبه بر اين مشكالت آن را تكميل كرده و احتمال اقدام به خودكشي فرد بس
ضـمن   . ساله با مـدرك كـارداني، بيكـار، مطلقـه و داراي يـك فرزنـد اسـت        29ليال . يافته است

  :گويد شكايت از مشكالت مالي و فقر زياد مي
سـوزه   كي يه ذره دلـش نمـي   هيچ. كني طالق كه بگيري، خيلي احساس تنهايي مي

االن هـم  . بودم و هسـتم   يبهتوي خونة بابام مثل يه غر. م كمكم نكنن چرا خانواده. برات
دلم خون شده از وقتـي  . ما كنن كه انگار سربارم يا اضافي كه برگشتم يه جوري نگام مي

يـه  . من هم آدمم. كه بچه بودم تا شوهر كردم تا االن همه بهم ظلم كردن، اذيتم كردن
  ...شه جا صبرم تموم مي

او از نظـر  . بـرد  متاركـه بـه سـر مـي    دار است كه در  ساله، ليسانسه، متأهل و خانه 24پريسا 
وضعيت مالي همسر و خانوادة خود در سـطح بـااليي اسـت و خودكشـي را راهـي بـراي جلـب        

  :داند رضايت و حمايت خانواده براي رسيدن به خواستة موردنظرش مي
زور كـه   م كـردن بـه   چندبار هـم راضـي  . يه ماه قهر رفتم خونة بابام كه طالق بگيرم

گفت همون بهتـر   مي. فقط زن گرفته كه بگن زن داره. م عالقه ندارهشوهرم به. برگشتم
م رو راضي كنم كـه   خانواده) خودكشي(به ذهنم رسيد با اين كارم . كه رفتي خونة بابات

ديگـه تحمـل نـدارم    . ا، نـه شـوهرم  هـ  نـه اون . شن اما راضي نمي. طالقم رو ازش بگيرن
  ...برگردم سر اون وضعيت قبلي

  ها به محدوديت، اصرار بر خواستهخودكشي اعتراض 
انـد و بـه همـين دليـل      در جامعة مورد تحقيق، زنان و دختران حيثيت و آبروي خانواده و فاميل

و  زنان مورد تحقيق معتقدند كه در زمينة پوشش، رفـت  . حساسيت زيادي روي آنان وجود دارد
زنان و دختـران  . دختران مطلقه خصوص ، آزادي دلخواه خود را ندارند؛ به...آمد و ادامه تحصيل و

گيري در امورات زندگي خود، تـا حـدودي آزادي داشـته باشـند و      انتظار دارند در زمينة تصميم
ساالن در سطح بـاالتر   اين آزادي با توجه به تحوالت جامعه نسبت به گذشته و در مقايسه با هم

اي بـا درجـاتي    و خـانواده   جامعـه اما منابع و تفكرات مخالف در هر . شود تري ارزيابي مي و وسيع
گيرنـد؛   اي در پـيش مـي   زنان مورد بحث، در برخي از موارد رفتـار دوگانـه  . متفاوت وجود دارند

كردنـد و گـاهي كـه شـرايط      را لحـاظ مـي  ) آزادي خود را(بدين نحو كه گاهي تمايالت مخالف 
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تابستان يا در محـيط   همچون عزيمت برادران به تهران براي كار در فصل(آمد  مناسبي پيش مي
اما در كل، تجربياتي كـه زنـان در ايـن زمينـه كسـب      ). در مورد آزادي( ، تمايالت خود)مدرسه
هاي فيزيكي شديد در  تذكرهاي لفظي تا خشونت: گيرد؛ مانند اند در طيف وسيعي قرار مي كرده

رنـج   از افسـردگي شـديد  . سـواد اسـت   ساله، مطلقه و بـي  26شهين . فضاي خصوصي و عمومي
وي رفتارهـاي  . بـرد  برد و از نظر مـالي و سـكونت در شـرايط بسـيار نامناسـبي بـه سـر مـي         مي

  :گويد داند و مي اش را علت وضعيتي كه در آن قرار دارد مي محدودكنندة همسر و خانواده
گم لباس بپوشي و جوري كه  تو بايد جوري كه من مي. گفت تو مال مني شوهرم مي

شـون   پوشن كـاري  جوري كه دوست دارن لباس مي هرهاش همهخوا. خوام باشي من مي
كـاري كـرد كـه    . داد چيزم گيـر مـي   به همه. م كرد قدر بهم گيرد داد كه رواني اين. نداره

االن هم . بفهمه من هم حقي دارم. خودم خودم رو بكشم تا دست از اين كارهاش برداره
  ....م روم حساس شدن كه طالق گرفتم، خانواده

شود كه از هر جهت بايد تابع مرد و در خـدمت   ها، به زن نگاه ابزاري مي از خانواده در برخي
تدريج هيچ تعلقي به زندگي زناشويي خود  شود زنان به اين نوع نگرش باعث مي. نيازهاي او باشد

احساس نكنند و از طرف ديگر ممكن است زنان و دختران جواني كه به هر علتـي بـا ايـن نـوع     
هـا دچـار انـواع مشـكالت و      انـد بـا زنـدگي در كنـار ايـن نـوع از مـردان و خـانواده         نگاه بيگانـه 
هايي شوند و در صورت نبود تواني براي خروج يا سازگاري با اين شرايط، ممكن اسـت   كشمكش

ساله، ديپلمـه و متأهـل اسـت و وضـعيت      17معصومه . برخي از آنان به خودكشي متوسل شوند
در مـورد انگيـزة همسـرش از    . ز زندگي مشتركشان گذشته اسـت شش ماهي ا. مالي خوبي دارد

  :گويد عنوان تنها مشكلش مي ازدواج و نگاهش به زن به
ش  جورش كنـه، بچـه واسـه    و ده كه زن گرفته كه فقط جمع رفتار شوهرم نشون مي

ايـن كارهـاش و فكرهـاش باعـث شـد كـه       . كنـه  ا باهام برخـورد مـي  ه مثل كلفت. بياره
من هم ديگه . كنه مي ش من رو خوار  همه. ش دعوامون بشه بريزه و همهمون بهم  زندگي

چون چيزي دستم نبود، تنهـا بـا   . تونم مدتي سر كردم، اما ديدم نمي. دلم باهاش نيست
جوري باهام رفتار كنه يا راضي بشه  خودكشي تونستم بهش بفهمونم نوكرش نيستم اين

  ...ازش طالق بگيرم
متأهـل و ديپلمـه   . آيد اي بيشتر به نظر مي اش از سن شناسنامه چهرهسال دارد و  38ناهيد 

در وضعيت مالي ضعيفي قرار دارد، به همين دليل در خانه به خياطي مشغول است، اما از . است
  :ويژه شغلش، ناراضي است اي، به محدوديت شديد همسرش در هر زمينه

آد  حتـي بـرادرش مـي     قدر بـه هـر چيـزي بـدبين شـده،      اين. از كدوم اخالقش بگم
بعـد خـودش   . گفت حق نداري بياي تـوي حـال بشـيني    داد و مي مون بهم گير مي خونه
اگـه  . كنـه  هام رو چك مي مشتري. كنه خواد رفتار مي هاي فاميل هر جور مي ره با زن مي

. اي من رو زدن كرد به بهونه رفت، شروع مي كس، بعد كه مي زدم با هر يه كلمه حرف مي



  1396 پاييز، 3، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   438

خـودم رو  . ذاشت تا سر كوچه برم بيرون چيزي بخرم يا مغـازه بـزنم   خونه نمي من رو از
  ...آبرو كنم خواستم بكُشم كه هم خودم رو خالص كنم هم اون رو بي

منزلـة عملـي معنـادار بـراي غلبـه و       در چارچوب رويكرد تفسيرگرايي، اقدام به خودكشي به
كـه فـرد بـه     صـورتي  شـود و در  رد، تعبير ميرو و رسيدن به آنچه مطلوبيت دا عبور از موانع پيش

بـه  (رود  هدف خود نائل آيد، احتمال تكرار آن براي رسيدن به مقاصـد متفـاوت ديگـر بـاال مـي     
و اگـر هـدف مـوردنظر از ايـن طريـق كسـب نشـود،        ) شـود  شناسان، فرد شرطي مي تعبير روان

ر تصـميم خـود بـراي    كنـد يـا د   گر يا در روش خود براي رسيدن به هدف تجديد نظر مي كنش
سـاله،   16شـيدا  . دهـد  تر را مد نظر قرار مي هاي خطرناك شود و كاربرد روش تر مي مرگ مصمم

امـا سـابقة   . اش از نظر اقتصادي در سـطح بـااليي قـرار دارنـد     آموز است و خانواده مجرد و دانش
آن را  شـيدا خواسـتة خـود و موانـع    . اش به ثبـت رسـيده اسـت    چهار مورد خودكشي در پرونده

 :دهد چنين توضيح مي

بار آخري كه خودكشي كردم چند تا قرص خوردم و خـودم رو بـه مردگـي زدم تـا     
رفتم يـه معلـم داشـتيم     حتي توي مدرسه كه قبالً مي. بذارن يه كم مثل بقيه آزاد باشم

اونجـا هـم   . مـون  ده بـه خونـه   گزارش من رو مي. من خبر نداشتم كه فاميل دور مامانمه
چپ نگـام   فكرم اينه هيجا نيست كه برم و كسي نباشه كه چپ. م راحت باشمتونست نمي
  ...م توي زندون بودم انگار از اول بچگي. هيچ زندگي ندارم. نكنه

هـا و كنتـرل بـيش از     كـردن  رفتارهاي نامناسب خانواده، مانند مقايسة فرد با ديگران، تحقير
زنان معتقدند تا قبل از اقدام به خودكشـي از  تعدادي از . كند حد، فشارهايي بر زنان تحميل مي

در . هـا تـوجهي نشـده اسـت     اند، اما به اين اعتراض هاي مختلفي نارضايتي خود را اعالم كرده راه
هاي خـانواده و خـارج از    كند تا نگاه اين موارد، فرد خواستة خود را با كنش خودكشي همراه مي

عنوان نوعي مجـازات   به) كننده از نظر اقدام(فرد خاطي  منزلة ابزاري براي اعمال فشار به  آن را به
 21سميه . كند و سرزنش هدايت كند و پيام نانوشتة خود را با تأثيرگذاري هرچه بيشتر، منتقل 

او انگيـزة  . او مجرد و دانشجو است و از نظر اقتصـادي در سـطح متوسـطي قـرار دارد    . سال دارد
  :كند ياقدام به خودكشي خود را چنين توصيف م

قـدر   دونسـتم بـا اون   مـي . جوري نبود كه بميـرم  درسته من خودكشي كردم، اما اون
فقط خواستم بهشون بفهمونم كـه  . ميرم و واقعاً قصدش رو هم نداشتم خوردن نمي قرص
ش  همـه . ام مقايسه نكـنن ه من رو با دوست. زدنشون، گيردادنشون بس كنن ديگه از غر

  .اشونه زنن توي سرم با حرف و ميكنن  من رو با بقيه مقايسه مي
كنـد و بـه علـت     تحصيالت خود را ديپلم اعالم مي. سال دارد و مجرد و بيكار است 19مينا 

نظـر   او نيز با شيدا هـم . برد ورشكستگي مالي پدر از نظر اقتصادي در وضعيت ضعيفي به سر مي
  :كند ف مياست و خودكشي را عملي براي سرزنش ديگران و رسيدن به احترام تعري

هيچـي از  . م غرورم رو بشكنن و من هم نگاهشون كـنم، هيچـي نگـم    تا كي خانواده
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به جان عزيزم فقط گفـتم جلوشـون   . ـ نوزده سالمه هيجده. حرمت و ارزش برام نذاشتن
فقط خواستم يـه  . يه خرده بازي دربيارم و نقش بازي كنم، چون خيلي تحت فشار بودم

  .توهين نكننفيلمي بازي كنم و ديگه بهم 

  اقدام به خودكشي راهي براي رفع تهمت و بدبيني
شماري اين موضوع را تجربه كرده است، امـا ايـن پديـده     اصوالً هر فردي در زندگي به داليل بي

هاي فردي و اجتماعي بسـياري همچـون خودكشـي و اقـدام بـه آن       تواند منشأ آسيب زماني مي
تـر و   دبيني قرار گيرد كه تأثير آن را در سـطحي عميـق  اي مورد تهمت و ب باشد كه فرد از ناحيه

كـرات   از طرف ديگر، اگر اين تهمت و بدبيني به. اش ارزيابي كند تر در ابعاد مختلف زندگي وسيع
تري از جامعه گسـترش يابـد،    خصوصي و محدود به حيطة عمومي و وسيع  تكرار شود و از دايرة

يابـد و در   كه گاهي اين خشم راهي به بيـرون نمـي   كند استرس و خشم زيادي در فرد ايجاد مي
دهـد كـه    هاي برخي از زنان نشان مي مصاحبه. شود قالب اقدام به خودكشي متوجه خود فرد مي

هـاي لفظـي و    مĤبانه دارنـد، بـا درگيـري    اي از جنس سلطه ها، كه با فرد رابطه اعضايي از خانواده
. انـد  تشديد اين خشم و استرس نقش مهمي داشتهها، كنترل و ايجاد محدوديت شديد، در  كنايه

ساله، مجرد و دانشجو است و از نظر سطح اقتصادي خـانواده در وضـعيت متوسـطي     23سهيال، 
طـور   كنـد و علـتش را ايـن    او فقط چند روز پس از مراسم خواستگاري، خودكشي مي. قرار دارد
  :دارد بيان مي

گفت كه فالني واسة ايـن   م مي خانواده مون و به زد خونه يه نامردي بود هي زنگ مي
كار  چه. هام هم راحت باور كردن داداش. م كه قبالً باهاش دوست بودم اومده خواستگاري

كنن حتماً ما دوست بوديم و كاري كـرديم و ايـن موضـوع     فكر مي. كردم به نظرتون مي
آبروم . بكنمتونستم  كار مي چي. كردن ش اذيتم مي همه. بين فاميل و همسايه پخش شد

كنم، تو آبـروي مـا    گفت من سكته مي مامانم مي. كردن ش داد و فرياد مي همه. رفته بود
  .شناختم اون آدم رو كه كي هست كه من اصالً نمي صورتي در. رو بردي

به اين شكل كـه فـرد   . كند شدت تخريب مي گاهي تهمت و بدبيني روابط اجتماعي فرد را به
برخي از زنان براي تصويري كـه  . شود آشنايان گريزان و منزوي مي از حضور در جمع دوستان و

اند و تصور اينكـه   ويژه ديگران مهم، دارند ارزش زيادي قائل ها، به از خود نزد اطرافيان و همسايه
دار اسـت   ، متأهـل و خانـه   ساله 31حميده . ناپذير است اي وارد شود، تحمل در اين تصوير خدشه
ادامه تحصيل داده است و از نظر اقتصادي جزء افراد مرفـه شـهر محسـوب    كه تا مقطع كارداني 

صورت مكرر مورد بدبيني شوهرش قرار گرفتـه و از تهمتـي     حميده معتقد است كه به. شود مي
  :بودن آن است اساس كند كه خودكشي راهي مناسب براي اثبات بي صحبت مي

فهمـم كيـه    كه من اصالً نميبهم تهمت زده كه با يه مردي . دونم چشه شوهرم نمي
فقـط بـه   . گـه  فهمم كيه اصالً و بهم هيچي نمي گم من نمي م ميه  چي هر. رابطه داشتم
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خيلي ترسيدم اون موقع كـه بـه گـوش    . كشه اين رو و اين برام خيلي سخته چشمم مي
تونستم خودم رو  فقط مي. گه كرد كه مي ش تهديد مي همه، مخصوصاً بابام، برسه و همه

و اين تهمت و حقارت رو نبينم و زبونش رو ببندم تا با يه تهمت دروغ آبروي مـن   بكشم
  .م رو ببره و خانواده

كنـد و از   زنـدگي مـي    اي مرفـه  در خـانواده . ديپلم فني، بيكار و مجرد اسـت   ساله، 24صغرا 
  :گويد گونه مي اش اين بدبيني و تهمت خانواده

گوشـي نـدارم خيلـي وقتـه و حتـي      . بـودن ن؛ يعني هميشه ا م خيلي بدبين خانواده
م خوبـه، البتـه از    تونم از در خونه بيرون رو نگاه كنم يا تنها برم خريد، چـون قيافـه   نمي

گـه زهـرا، يعنـي مـن، رو      مون مي آد خونه وقت مي ا و عموم كه تاكسي داره هره نظر اون
چـي  . كنن رو رد ميشون  خواستگار هم زياد دارم، اما همه. ديده كه پسرها دنبالم كردن

تو همـة كارهـام   . اه ا باشم مثل بدبخته من هم بايد هميشه مثل زنداني. ان شكاك. بگم
خـدا هـم   . ترين كاري يا خطايي انجام داده باشم ن، بدون اينكه حتي كوچكا بهم بدبين

خودكشي آخرين كاري بود كه به عقلم رسيد تا بهشـون بفهمـونم تقصـير مـن     . شاهده
  .از رفتارشون بردارن تا دست... چيه

  طالق و خودكشي
خصوص زنان از نظـر روانـي، اقتصـادي و اجتمـاعي تـأثير منفـي        اين پديده بر زندگي افراد و به

. گذارد و از طرف ديگر، بيانگر شرايط اجتماعي و فرهنگي خاص جامعة مورد بحث نيز اسـت  مي
مكاني است كـه   نگاه زنان و زيستبا توجه به اين موضوع، تعريف طالق و واكنش به آن متأثر از 

توانـد در واكـاوي بخشـي از پديـدة اقـدام بـه        زنان مورد تحقيق در آن قرار دارندكه اين امر مي
دهـد كـه برخـي از     كنندگان نشان مي هاي مشاركت گفته. خودكشي زنان نيز حائز اهميت باشد

آسـاني طـالق    انـد و بـه   موافـق منزلة راهي براي فرار از شرايط نامناسـب    آنان با پذيرش طالق به
هـاي منفـي    هـا و واكـنش   رغم تمايل به آن، بـه علـت تـرس از قضـاوت     اند و برخي نيز به گرفته

انـد كـه ايـن بعـد در      فرسايشـي را دنبـال كـرده    ـ نزديكان، از آن دوري كرده و روندي سازشـي 
زمـان مصـاحبه   ساله و متأهل است كـه در   27ندا،  .خودكشي زنان نقش مهمي ايفا كرده است

با توجه به نوع پوشش و نداشتن پول كافي براي عمل شكستگي دست و زندگي در . دانشجو بود
نـدا از زنـاني   . شـود  اي فقيرنشين از نظر وضعيت اقتصادي در سطحي ضعيف ارزيـابي مـي   محله

 :است كه بعد از طالقش خودكشي كرده است

م؛ چـون نـه پـدر مـادرم ازم     من آدمي نبودم كه الكي بخوام از شوهرم طـالق بگيـر  
ولي اگه توي خونـة اون  . ام كه راضي نبودن زن شوهرم بشمه كنن نه داداش حمايت مي

دن طـالق بگيـرم    بهم اجازه نمـي . ميرم شوهر نامردم بمونم، هر روز دارم روزي يكبار مي
من هم خواستم كاري بكنم كه ديگه فقط يك بـار بـراي هميشـه خـالص شـم از      . ازش

  ...دست همه
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گذرد و با وجـود وضـعيت    يك سالي از ازدواجش مي. دار و ديپلمه است ساله، خانه 19مريم 
اقتصادي خوب همسرش و سكونت در يكي از بهترين محالت شهر، معتقـد اسـت كـه تـرس از     

  :طالق را براي او بسيار دشوار كرده است  هاي منفي اطرافيان، ها و نگاه قضاوت
ديگـه ايـن آخرهـا    . كنـه بـه طـالق    من رو تهديد مي هر روز. با شوهرم مشكل دارم

. كنـه باهـام   احضارية دادگاه رسيد دستم و فهميدم رفته درخواست داده و شـوخي نمـي  
زنـه و   كي از يـه جـا طعنـه مـي     م به اين كار، اما اگه طالقم بده، ديگه هرا من هم راضي

. هـيچ راهـي نـدارم   ... خصوص دخترعموهام كه باهام رقابت دارن شم، به مسخرة عام مي
  ....خسته شدم؛ هم از خودم هم از همسرم... خواستم يه جوري ديگه نباشم مي

 گيري بحث و نتيجه
سـبب اجـراي طـرح    ) در جهـان (و خودسـوزي  ) در ايـران (رتبة اول استان ايالم در خودكشـي  

اساس اين طرح، شهرستان آبـدانان   بر. شده است »يابي خودكشي در استان ايالم مكان«پژوهش 
در رتبة سوم است و از نظر ميانگين سني اقدام به خودكشي از مناطقي است كه سن خودكشي 

هـاي   فاصلة سـال  دهد كه وضعيت حاكم در اين موضوع نشان مي ].3[ در آن روندي نزولي دارد
همچنـين،  . ادامـه دارد  1394 ماهـة ابتـدايي سـال    و هشت 1393تا  1389مورد تحقيق، يعني 

روندي نزولي طي كـرده اسـت و    اين شهرستانبيانگر اين است كه سن اقدام به خودكشي زنان 
مقالة حاضر با اين عنوان اساس،  بر اين . كنند زنان نسبت به مردان بيشتر به خودكشي اقدام مي

ود كـه زنـان نسـبت بـه     شـ  ها موجب مي ها و نگرش كدام انگيزه«شود كه  و سؤال اصلي آغاز مي
هـاي رسـمي، عاميانـه و     معمـوالً در تحليـل  » مردان بيشتر بـه خودكشـي تمايـل پيـدا كننـد؟     

سانه، پديدة اقدام به خودكشي با تكيه بر برخي عوامل ساختاري و داليل فردي، تحليل  شنا روان
ت يا نقش فرد ها يا مقطعي اس ها و نگرش اما مسئله اين است كه بسياري از اين تحليل. شود مي

نهـادن بـه ايـن نـوع از      اين مطالعـه ضـمن ارج   ].11[ دهد رنگ و منفعالنه نشان مي را بسيار كم
بـه دنبـال واكـاوي    عميـق   ةمصـاحب و روش كيفـي  بـه  خصوص اقدام به خودكشي،  مطالعات در

ها و تجربيات نهفتة متفاوتي است كه ايـن افـراد در دوران مختلـف زنـدگي خـود تجربـه        زمينه
  .اند و ممكن است در اقدام به خودكشي آنان نقشي برجسته داشته باشد هكرد

كنندگان از اقدام به خودكشـي، تأييـدي بـر نظريـة      تأمل در تجربة زيسته و درك مشاركت
واقعيت اين است كـه زنـان در   . داند كنش است كه زنان را در مقابل مشكالت صرفاً منفعل نمي

توانند نقشـي فعـال و تأثيرگـذار داشـته باشـند و       كشي خود ميبسياري از موارد با اقدام به خود
  .اساس خواست و ميل خود تغيير دهند جريان امور را بر

ها با  و بسياري ديگر از پژوهش) 2014(، تسيريگوتس و همكاران )1389(عنبري و همكاران 
اه بـا  مفاهيم و معاني خاصي همچون زندگي در فقر، مسكن نامناسب، خشونت خـانوادگي همـر  
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، محدوديت و كنترل افراطي و مفـاهيم فـراوان ديگـر، نقـش زنـدگي ناخوشـايند در       مردساالري
اين موضوع را در قالب تضـاد  ) 1389(ها و همكاران  جمشيدي. كنند  خودكشي زنان را تأييد مي

رسند كه  دهند كه در روند آن زنان و دختران به اين آگاهي مي هاي سنتي و مدرن نشان مي ارزش
زادي و اختيار الزم را در پيروي از معيارهاي دلخواه خود، ازجمله شيوة پوشش، آرايش، اوقـات  آ

اين شرايط با . كنند آور توصيف مي ندارند و زندگي خود را مالل... فراغت، انتخاب دوستان، همسر و
. شده است اي و ارتباطي و تغيير انتظارات اين قشر از جامعه، تشديد هاي رسانه ظهور انواع شبكه

زنان و دختران مورد تحقيق در قبال شرايط ناخوشايندي اسـت  نمايد واكنش  اما آنچه جديد مي
كنند هنجارها يا نيروهاي مخالف را تا حدودي ناديده بگيرند و از آن پيـروي   كه گاهي سعي مي

ـ    صورت دوره زمان سعي دارند با رفتارهاي خود به  كنند و هم تـدريج   هاي قدرت ايـن نيروهـا را ب
رنگ كنند، تا زماني كه رفتار دلخواه خود را عادي جلوه دهند؛ بدون آنكه با مقاومت انفجاري و  كم

بـه ايـن   . شوند اما زنان در مديريت اين نوع رفتارها گاهي دچار مشكل مي. رو شوند شديدي روبه
رافيـان تجربـه   تضاد و دوگانگي را هم در رفتار خود و هم در تقابـل بـا خـانواده و اط   صورت كه 

ها و مشكالتي همچون  جاست كه آنان در خانواده و تعامالت اجتماعي، با آسيب از همين. كنند مي
آبرويـي،   شدن به نفاق، عدم تعادل رواني و رفتاري، اختالفات خانوادگي، تهمت و حس بـي  متهم

  .شوند شكست در ازدواج، سرشكستگي، نابساماني و تضاد مواجه مي
هـاي ميلـر و همكـاران     آمده در پژوهش دست براز محبت و عالقه با نتايج بهضرورت توجه و ا

فقدان محبـت  . شود تأييد مي) 2010(و ياخينگ و همكاران ) 2013(، هيرو و همكاران )2015(
اي براي سنجش  در روابط خانوادگي و زناشويي براي زنان بسيار حائز اهميت است و آن را نشانه

خصوص زناني كه در خانة پدري با ايـن   كنند؛ به ميارزش و منزلت خود در نگاه ديگران ارزيابي 
اند كه خارج از  صورت شديد و غيرعادي داشته كمبود مواجه بوده و با ازدواج سعي در جبران آن به

و در مواردي   افراد مورد تحقيق، تقريباً براي زماني طوالني. توانايي مالي و روحي همسر بوده است
آميز و صميمانه، همدردي و همراهي  از دوران كودكي، نياز به دريافت جمالت يا رفتارهاي محبت

اي از توجه به آنان  ، كه نشانهروز ازدواج و تولد در دردها، توجه به ايامي خاص از سال همچون سال
ها با فرهنگ و روحية مردساالري  كردند؛ توجهي كه در برخي از خانواده شدت حس مي است، را به

واكنشي متقابل در برابر تواند به معناي  اين وجه از خودكشي نيز مي. حاكم بر آن در تضاد است
گارفينكل، گافمن و . آيند زمره پديد مياز نگاه گارفينكل از خالل زندگي روهايي باشد كه  موقعيت

گيرد، آن موقعيت را بـراي   وبر معتقدند انسان موجودي است كه وقتي در برابر موقعيتي قرار مي
در نظريـة   ].1[ زنـد  خود، دست به كنش مي ريتفساساس تحليل و  كند و سپس بر خود معنا مي

و با شكسـت   ]16[ اي برسد به خواستهكه فرد قصد دارد  جويي را هنگامي   بيچلر، معناي پرخاش
سرزنش از جانب نزديكان و تهديد به طالق نيز در مواردي بروز . كند شود، منعكس مي مواجه مي

اند كـه از نگـاه اطرافيـان و     گرانه در پيش گرفته كرده است كه زنان رفتارهايي جبراني و پرخاش
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شـود و اغلـب    تعبير مي... اي از خيانت و انه، نشناپذير توجيه عنوان ناسازگاري، انتظارات  همسر به
تر، گرايش مردان به خانوادة پدري و خيانت يا  براي زنان، با كنترل و محدوديت شديدتر و ملوس

مهري بيشتر، فشارهاي اقتصادي همراه بوده است كه همـة   ازدواج مجدد، طالق، بيمار رواني، بي
  .منجر شده است اين موارد به بازتوليد شرايط زندگي ناخوشايند

اند؛  نظر كرده ندرت از حقوق زنانة خود صرف زنان و دختران با همة شرايطي كه گفته شد، به
تر كه به اقسام مختلف با دنياي بيرون از اين اسـتان در تمـاس    كرده و جوان ويژه زنان تحصيل به

از واكنش منفـي   اما تعدادي از زنان در شرايط خاصي همچون وابستگي اقتصادي، ترس. اند بوده
بودن آن، وجود فرزند، توجه به شرايط خواهران و مادر، نبـود حمايـت    خانواده به طالق و مذموم

، ...اجتماعي، عدم دريافت حمايت از نهادهاي قانوني به علل زياد، دوري از شـرايط ناخوشـايند و  
اند؛ بـه روشـي    كردهكردن حقوق خود ملزم  خود را به اتخاذ روندي اجبارگونه در زندگي و دنبال

به بياني ديگـر، نسـبت بـه رفتارهـاي ناخوشـايند و      . كه حساسيت كمتري به دنبال داشته باشد
دهند و سعي در برقراري رابطه بـا همسـر يـا خـانوادة خـود       تفاوتي و صبر نشان مي نادلخواه، بي

تي همچـون  گـاهي نيـز بـا اقـداما    . دارند؛ به اين اميد كه شرايط تلطيف شود يـا طـالق بگيرنـد   
ازدواجي كه مورد تأييد خانواده نيست يا مهاجرت براي كار يا تحصيل از فضاي پـرتنش خانـه و   

رود و مشـكالت و   رود پيش نمي گونه كه انتظار مي اما بسياري از اين موارد آن. شوند محيط دور 
وهر يـا  مراتب بدتري همچون اعتياد ش گاهي مشكالت جديدتر و به. شود مسائل زنان تشديد مي

آيـد كـه همگـي     فرار او بدون طالق و سوءاستفادة مالي و زندگي با كمترين امكانـات پديـد مـي   
هـاي ايـن زنـان و     بـا توجـه بـه مطالعـة پرونـده     . كنند زندگي ناخوشايند گذشته را بازتوليد مي

ترين پيامد شرايطي كه ذكر شد به وجود آمدن اين برداشـت   توان گفت مهم مصاحبه با آنان، مي
ذهني است كه گاهي اقدام به خودكشي، حتي اگر به احتمال زياد به مرگ منجـر شـود، راهـي    

تواند آنان را از اين زنجيرة تسلسل خارج كند يا حداقل فشار ناشي از آن را  مناسب است كه مي
  .كاهش دهد و گاهي نيز به ادامه و تشديد اين دور باطل كمك كرده است

ني مختلفـي از خودكشـي شـكل گرفتـه اسـت كـه از اقـدام        دهد معا تجارب زنان نشان مي
به بياني ديگـر، اقـدام بـه    . تظاهري و طرد آن تا پذيرش و تكرار با پذيرش مرگ در نوسان است

عنوان يك واسطه يا ابزار در جهـت كسـب اهـداف شـروع      دادن بدن به خودكشي به نوعي با قرار
مرلوپـونتي ايـن   . شـود  وجهي به بدن منجر مـي ت شود و در برخي از مواقع به طرد و نفي و بي مي

ميزان رضايت زنان از زنـدگي  . نامد فرايند را حلقة اتصال معناي خودكشي با جهان اجتماعي مي
كند اين حلقه تكميـل   گيرد؛ گاهي كمك مي و شرايط آن تحت تأثير اقدام به خودكشي قرار مي

تـري از آن شـكل    ور و معنـاي مثبـت  اگر خودكشي با پيامدهاي خوشايند همراه باشد، تص. شود
عنوان الگويي در جهـت مـديريت    گيرد كه در تكرار آن در شرايط مشابه نقش دارد و از آن به مي

ولـي اگـر پيامـدهاي آن    . كننـد  جهان و كاهش مخاطرات آن استفاده مـي  و اثرگذاري بر زيست
يـا  : دهنـد  اكنش نشان مـي همراه با تنزل منابع، روابط و افزايش مخاطرات باشد، به دو صورت و



  1396 پاييز، 3، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   444

هـاي خودكشـي بـا     كنند يا بـه روش  هاي ديگري را تجربه مي دهند و راه روش خود را تغيير مي
تأمل در پيامدهاي خودكشي حاكي از آن است كه . يابند ريسك باال و رضايت به مرگ سوق مي

صـلة اجتمـاعي   احترامي يا كسب احترام، فا مثابة يك واقعيت دو يا چندوجهي با بي خودكشي به
يا صميميت مضاعف، گسيختگي خانوادگي يـا انسـجام خـانوادگي، طـرد از خـانواده يـا كسـب        

توانـد معنـا و ماهيـت     شود مي بنابراين، بدن و رفتاري كه با آن مي. همراه بوده است... حمايت و
هر معنايي ناظر به جهاني است كه بـدن در آن زيسـت و   . خودكشي را شكل دهد و منتقل كند

  .كند و هرگز از آن جدا يا منفك نيست عاليت ميف
هـاي متعـددي بـراي     ها و دشواري نهايت، شايان ذكر است كه مطالعة كنوني با محدوديت در

خصـوص   مصاحبه و جلـب همكـاري و اعتمـاد كارمنـدان بهزيسـتي و اورژانـس اجتمـاعي و بـه        
. اند، همراه بوده اسـت  تهكنندگان به خودكشي، كه جنسيتي متفاوت با جنسيت محقق داش اقدام

هاي معنايي افراد مـذكور دربـارة اقـدام بـه      توان ادعا كرد كه كل برساخته بر همين اساس، نمي
هـاي پـژوهش حاضـر، كـه      هـا و يافتـه   حال، داده بااين. طور كامل روايت شده است خودكشي به

حتي در همين حـد   صورت مقايسه با پروندة آنان استخراج شده است، بيانگر مسائلي است كه به
هـاي حمـايتي    كنندگان عمدتاً به كنش در زمينة راهكار، رويكرد مشاركت. نيز درخور تأمل است

هاي فردي، تعامالت مؤثر زوجين، دوري از محـيط   ها نقش مهارت آن. محور معطوف بود و تعامل
م بـه  گيـري و حـل پديـدة اقـدا     هاي خانواده و حمايـت جامعـه را در پـيش    ناخوشايند، حمايت
  .دانستند خودكشي مؤثر مي
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