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 چكيده 

کند با  ظر زنان استان ایالم است و تالش میهدف پژوهش حاضر بازسازی معنایی خودکشی از من

آور از مشکل خودکشی را در این سرزمین، ارائه نماید. پارادایم  نهادن این مسئله، روایتی بوم پرسش به

پژوهش برساختی و تفسیری است؛ رویکرد پژوهش کیفی است، استراتژی پژوهش از نوع گراندد تئوری 

توای پنهان است. میدان موردمطالعه شامل تمامی زنانی است که است و تاکتیک پژوهش از نوع تحلیل مح

های  اند. روش چگونگی انتخاب سوژه از گذشته تاکنون، در قلمرو استان ایالم اقدام به خودکشی کرده

گیری هدفمند برای  گیری نظری است که از نمونه گیری هدفمند و نمونه مورد مطالعه بر مبنای نمونه

های مورد  گیری نظری، برای تشخیص تعداد افراد یعنی محل داده طالعه و از نمونهگزینش افراد مورد م

نفر برآورد شد. ابزار  19نیاز و یافتن مسیر استفاده شده است. تعداد نمونه تا مرحله اشباع نظری برابر با 

لعه، انجام های موردمطا ساختاریافته است که به صورت انفرادی با سوژه ها مصاحبۀ نیمه گردآوری داده

ها از سه مرحله کدگذاری  ها در قالب صوت بوده و برای تجزیه و تحلیل داده گرفته است. فرمت داده

مفهوم و در مرحله  915مند اشتراوس و کوربین استفاده شده است و در مرحله کدگذاری باز  طرح نظام

بینی مقوالت تحقیق،  ممقوله استخراج گردیده است. پس از باه 01زیرمقوله و 90کدگذاری محوری 

نامگذاری گردید. بر مبنای « قواره تجربۀ مدرنیته بی»مقولۀ هسته یا نظریه برآمده از مقوالت تحت عنوان 

قواره زیست جهان پیشین جامعۀ ایالم را دچار آشفتگی نمود و با ورود شتابان خود  این نظریه، مدرنیته بی

های اجتماعی شد که  ها و کجروی فراهم و منشأ آسیببه آن بسترهای انشقاق اجتماعی و فرهنگی را 

 پدیدۀ خودکشی زنان یکی از مصادیق آن است. 

 قواره، رویش نظریه )گراندد تئوری(  خودکشی زنان، واکاوی معنایی، تجربه مدرنیته بی واژگان کليدی:
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 بيان مسئله 

شود که خودکشی را میآشناست. کمتر اجتماعی یافت  تاریخ بشر از دیرباز با پدیده خودکشی

، باید بخش راجع به شمار خودکشی ها تجربه نکرده باشد. با این حال به علت فقدان اطالعات

بزرگ از تاریخ بشر را الجرم کنار نهاد و تنها پس از انقالب صنعتی، ردپای خودکشی را 

ز سوی شدن چندین دهه از انقالب صنعتی و تجربه پیامدهای آن ا جویی نمود. با سپری پی

ای و فلسفی جدا کرد و های اسطوره تبیین خودکشی راه خود را از تبیین جوامع اروپایی،

 .رویکردی تجربی و علمی به خود گرفت

اولین پژوهشگری که به صورتی نوین پای در این وادی نهاد، امیل دورکیم فرانسوی بود که 

رد. همزمان با گسترش امواج اثر تجربی خود را در این زمینه به نگارش درآو 911۱در سال 

مدرنیته به طور اعم و انقالب صنعتی به طور اخص به نقاط دیگر جهان، نرخ خودکشی به 

مورد خودکشی و دانمارک با  95به بعد کشور ایتالیا با  91۱5تدریج افزایش یافت. از سالهای 

ثبت کردند  به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ خودکشی را مورد )در هر میلیون نفر( 012

ها، مجارستان  جایی در رتبه سده بعد، با اندکی جابه یک (.99۱1به نقل از تایلر،  9150)دورکیم، 

مورد خودکشی به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ را به خود  01مورد و یونان با  029با 

)سازمان به لحاظ جنسیت میزان آن در بین مردان، بالغ بر سه برابر زنان است  اختصاص دادند.

بندی خودکشی در جهان، کره جنوبی دارای باالترین نرخ  (. براساس رتبه9112بهداشت جهانی، 

 (.0299)سازمان بهداشت جهانی،  9نفر است 1/91خودکشی 

 ،سال بعد 92نخستین مطالعه را خسروی به انجام رساند و حدود  9995در ایران، در سال 

از آن  اد خودکشی در ایران را وسعت بیشتری بخشید.ابع ،های خسروی محسنی ضمن تأیید یافته

کشور، گرچه نسبت به میانگین جهانی پایین است اما در حال  تاکنون، نرخ خودکشی در زمان

مرگ  0202تعداد  9910باشد. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال  افزایش می

 (.099 :991۱در کشور گزارش شده است )بهرامی،  مشکوک به خودکشی

به بعد اتفاق افتاد، ابعاد  9952هایصنعتی که از سالدر استان ایالم، با گسترش تحوالت شبه

های فرهنگی و اجتماعی شکاف برداشت و در  معیشتی، تکنولوژیک و به تبع آن، شکل بندی

                                                           
 هزار نفر است. 922به ازای هر این میزان  9
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معرض دگرگونی قرار گرفت. همزمان با این تحوالت در ساختار جامعه استان، رویدادهای 

نمایان  رایکی پس از دیگری چهره خود  -هم خوشایند و هم ناخوشایند-و فرهنگی  اجتماعی

 .مثابه سفیر مرگ در بین زنان، از جمله آنهاست که خودکشی به ساختند

به ازای هر صدهزار نفر در استان،  991۱( در سال 99۱0بر اساس مطالعه محسنی تبریزی )

نفر در هر  1/90یزان در فاصله کمتر از یک دهه به اند که این م نفر اقدام به خودکشی کرده 91

صدهزار نفر رسیده است. از آن زمان به بعد نرخ خودکشی همچنان در حال افزایش بوده است؛ 

های غربی کشور پیشی گرفته، بلکه در رده نخست  تنها از استان تا جایی که در حال حاضر نه

ته است. بر اساس آخرین آمارهای استان، میزان مسائل اجتماعی ایران و حتی خاورمیانه قرار گرف

-مورد بوده است )معاونت اجتماعی 990اقدام به خودکشی زنان به ازای هر صدهزار نفر 

مثابه یک پدیده  ( و حاکی از آن است که این امر باید همچنان به9911فرهنگی استانداری ایالم، 

 .آمیز تلقی گردد مخاطره مرگبار و

های سازمان بهداشت جهانی در حوزه  شده و نیز گزارش های انجام هشاز سوی دیگر، پژو

که نرخ این پدیده در بین مردان بیشتر از نرخ آن در بین زنان  دهد درحالی خودکشی نشان می

های اخیر این نرخ در بین زنان نسبت به مردان روندی  است، در استان ایالم، گرچه در سال

باالتر از مردان است. براساس گزارش معاونت بهداشتی  کاهشی دارد، ولی هنوز میزان آن

درصد است  51(، میزان اقدام به خودکشی زنان بالغ بر 991۱)دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم 

شود. با عنایت به اینکه اوالً که در مقایسه با این نرخ در بین مردان هنوز مسئله تلقی می

غالباً خودکشی را از نظر جنسیت تفکیک نکرده و این  شده در حوزه استان، های انجام پژوهش

تواند موجب غفلت از وضعیت نیمی از جمعیت استان شود، دوم اینکه رویکرد  امر می

گرایانه است، سوم اینکه رویکردهای نظری در گرا یا اثباتشناختی غالب تحقیقات کمی روش

انه و نامربوط بوده، چهارم اینکه بخشی ها بیگها به حاشیه رفته و با ساختار پژوهش این پژوهش

شناختی مطالعه نموده و ابعاد ساختاری آن به ها خودکشی را بر محور فردگرایی روش از پژوهش

در حوزه خودکشی  تئوریک-شناختیغفلت نهاده شده، نگارندگان به پرکردن این خالء روش

خودکشی زنان ارائه نمایند. بنابراین  آور ازتا با اشراف بیشتر بر مسئله، تبیینی بوم ترغیب شدند

گیرد که با وجود اینکه جامعه ایالم، ساختار پژوهش حاضر بر محور این پرسش اصلی قرار می
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همچون مناطق دیگر کشور، تحوالت معیشتی، فرهنگی و اجتماعی را تجربه نموده، چگونه است 

 که نرخ خودکشی زنان در مقایسه با مردان در آن باالتر است؟

 شوند.  پژوهش، سؤاالت زیر مطرح می بودن رویکرد با توجه به کیفی

 زنان دارای تجربه اقدام به خودکشی

 کنند؟این کنش را چگونه معناپردازی می .9

 نمایند؟چه دالیلی را برای این کنش بازگو می .0

 کنند؟ای( به این عمل اقدام می گر و زمینه تحت کدام شرایط )مداخله .9

 اند؟ ه پیامدهایی مواجه شدهبعد از خودکشی با چ .0

 ها و مفاهيم نظری پژوهش( رویكردها )سازه

 گرا  رویكردهای اثبات

توان از دورکیم  تردید، در محافل علمی و دانشگاهی نمی رود، بی هرجا سخن از خودکشی می

سخن نگفت. خودکشی در جهان با دورکیم پیوند خورده است زیرا او نخستین کسی است که 

بینی  شناسی کرد و از باهم ورد بررسی علمی قرارداد، آن را روشمند نمود، سنخخودکشی را م

 ای در این خصوص ارائه داد. هایش نظریه یافته

مطالعات بعد دورکیم، نظریه پیوندها، نظریه تغییر اجتماعی، خانواده و خودکشی، سرمایه 

گرا،  ای رویکردهای اثباته عنوان زیرمجموعه اجتماعی و خودکشی، نظریه بیگانگی اجتماعی به

اند. در مطالعات بعد دورکیم برخی  هر کدام پدیده خودکشی را به نحوی مورد بررسی قرار داده

های  ( مدعی بود که بسیاری از همبستگی9192) 9از پژوهشگران همچون موریس هالبواکس

گی شهری و های متفاوت زند توان به صورتی مؤثرتر بر اساس روش موردمشاهده دورکیم را می

های کاتولیک،  عنوان مثال، اینکه میزان خودکشی جمعیت های روستایی تبیین کرد. به فرهنگ خرده

های پروتستان است، دلیل مذهبی ندارد بلکه  تر از میزان خودکشی جمعیت به طور نسبی پایین

ستایی های کاتولیک، به طور عمده در مناطق رو این امر ناشی از این واقعیت است که جماعت

( گاو 9119( بارکی )0229(. بر مبنای نظریه پیوندها، تیوا )09-00: 99۱1سکونت دارند. )تایلر، 

کنند که پیوندهای اجتماعی،  ( در مطالعات خود بر این نکته پافشاری می9112و هیوز )

                                                           
1 Maurice Halbwachs 



  
 
 
 
 
 

 212آور(     بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایالم )روایتی بوم

 

 

های اقتصادی، اشتغال، دوستی، مشارکت در امور مذهبی و اجتماعی، نرخ خودکشی را  فعالیت

یابد )صدیق  دهند و با تضعیف این پیوندها، احتمال اقدام به خودکشی نیز افزایش می ش میکاه

( تحت عنوان 9111ای ) (. بر اساس نظریه تغییر اجتماعی، پامیل در مقاله950: 9915سروستانی، 

سه متغیر عمده مؤثر  به« های خودکشی های جنسی در نرخ بافت ملی تغییر اجتماعی و تفاوت»

 های حمایتی، افزایش نابرابری و سازگاری نهادی.  کشی اشاره دارد که عبارتند از: ضعفبر خود

ساختار خانواده نیز هنوز به طرق مختلفی بر خلقیات اعضای آن تأثیر انکارناپذیر دارد. 

و همکاران نوجوان  9اند. تحقیقات آمیگبدن مطالعات گوناگون این اثرگذاری را تأیید کرده

اند و نوجوانانی که  یا از هم جدا شده  ندهمسری که والدینشان طالق گرفتههای چ خانواده

 (. 12: 991۱پردازی به خودکشی دارند )منتی،  انسجام خانوادگی ندارند، نرخ باالتری از ایده

کند که دورکیم همبستگی اجتماعی را  سرمایه اجتماعی آنجا با خودکشی پیوند برقرار می

تری برخوردار  ی پیوندهای اجتماعی افراد بیشتر و از بسامد فزونمدنظر دارد. هرقدر چگال

باشند، نشانگر آن است که چگالی همبستگی اجتماعی هم باالتر است و این چیزی نیست جز 

ای از منظر  بودن کمیت و کیفیت سرمایه اجتماعی. افراد با داشتن چنین سرمایه اجتماعی مطلوب

تواند آنها را در  خاطر به جمع دارند. چنین احساسی می تعلقدورکیم، تنها نیستند و یک احساس 

درمانی کند. بر طبق ایدۀ دورکیم، افرادی  برابر هرگونه بالی اجتماعی مصونیت بخشیده و جامعه

اند. در واقع  درمانی بازمانده و محروم گشته شوند که از فرآیند جامعه به سوی خودکشی رانده می

ه اجتماعی است. منشأ این تضاعف در کنش متقابل اجتماعی است اینجا بحث از تضاعف سرمای

نماید. با دراختیارداشتن این ابزار، سرمایه  بستان را بین افراد ایجاد می-زیرا یک رابطه بده»

بودن سرمایه اجتماعی، جهت معکوسی با ذهن انحرافی  شود و مضاعف اجتماعی مضاعف می

های مرتبط با پدیدۀ خودکشی است.  تماعی از جمله سازه(. بیگانگی اج912: 9910)بیکر، « دارد

اجتماعی کوشیده است مفهوم -شناختی شناسانی است که با رویکردی روان ، از جمله روان0زیمن

بیگانگی اجتماعی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف نماید. به نظر زیمن، ساختار 

ها، قادر به فراگیری  تحمیل کرده که در آن انسانبوروکراسی جامعه مدرن، شرایطی را بر انسان 

نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. به نظر وی، نحوه کنترل 
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ای است که فرد ارتباطی بین رفتار خود و  و مدیریت جامعه بر نظام پاداشِ اجتماعی به گونه

و در چنین وضعیتی، احساس بیگانگی بر فرد  تواند برقرار کند پاداش مأخوذ از جامعه نمی

دهد )زیمن،  گرا و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می گردد و او را به کنش انفصال مستولی می

9151 :10-۱19.) 

 رویكردهای تفسيرگرا

 تئوری واکنش اجتماعی

گاه، گیری تفسیر، رویکرد واکنش اجتماعی است. از این دید نخستین رویکرد مبتنی بر جهت

دیگران نسبت به شخص بالقوه خودکش، عاملی کلیدی در علیت خودکشی، به شمار   واکنش

 9هاست. در این مورد دبیلوراشینگ رود. بنابراین تأکید بر روابط غیرشخصی در موقعیت می

ای همچون  دهد که اقدام به خودکشی اغلب مسبوق به رفتارهای انحرافی (، نشان می91۱5)

استفاده از دارو و شکست اجتماعی یا اقتصادی است. برای شخصی که  اعتیاد به الکل،

های منفی و به دور از  العمل شدن با عکس شود، احتمال مواجه برچسب منحرف بر او زده می

دهد و هم موجب  نفس فرد را کاهش می نزاکت دیگران بیشتر است. این امر هم احساس عزت

شود و در نتیجه، موجب افزایش احتمال خودکشی  تضعیف روابط اجتماعی او با دیگران می

 گردد )همان(.  می

 مكتب پدیدارشناسی

فرض و  چنان روایت و توصیف کند که بدون پیش ای را آن زمانی که محقق قصد دارد پدیده

خوانی تجربیات خاصی  گیرد و هدف آن درک یا درون ای صورت  شده هرگونه ایدۀ اندیشیده

 شود.  خود وارد حوزه پدیدارشناسی می آن، خودبه است بدون ورود به تبیین

تواند صرفاً بر اساس مالحظۀ  گوید، درک خودکشی می ( می911۱) 0براساس آنچه جاکوبز

دقیق و چگونگی تعریف خودکش از وضعیت صورت گیرد. به نظر جاکوبز، فرد به منظور اقدام 

تعریف  لی الینحل و غیرقابلبه خودکشی، در وهلۀ اول نخست باید چنین پندارد که با شک

 .(55کنترل ببیند )همان:  روست. ثانیاً مرگ را تنها چاره بیابد و باالخره وضعیت را غیرقابل روبه

                                                           
1 W. Rushing 
2 Jacobs 
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 زنی اروینگ گافمن نظریۀ برچسب

متقابل نمادین تعلق دارد. این مکتب   از نظر تعلق پارادایمی به حوزه مکتب کنش 9گافمن

 9119شناسانی است که با نوشتن کتاب داغ در سال  ن از جامعهگر است. گافم خُردنگر و تعریف

زنی  توان او را واضع نظریه برچسب رو می شناسانه جدیدی را مطرح کرد و از این رویکرد آسیب

مند بود که شکاف میان  ، بدان پرداخت، دانست. او عالقه91۱9که بعدها هوارد بکر در سال 

د )یعنی همان هویت اجتماعی بالقوه( وآنچه یک شخص آنچه را که یک شخص واقعاً باید باش

واقعاً هست )یعنی هویت اجتماعی بالفعل( بررسی کند. هر کسی که شکافی میان این دو 

های  شود، داغ خورده است. در این اثر گافمن بر کنش متقابل نمایشی میان آدم هویتش دیده می

متقابل بستگی به آن دارد که برچسب  ورزد. ماهیت این کنش خورده و معمولی تأکید می داغ

 (. 011: 99۱0اش خورده باشد )ریتزر،  یک از دو نوع بر پیشانی کدام

 رویكرد کنش متقابل نمادین 

بار  این رویکرد با مبنا قراردادن معنای ذهنی، رویکرد تحقیق کیفی را تقویت کرد. برای نخستین

شناختی خاصی  ی، به ارائه یک رویکرد روششناخت هربرت بلومر با تکیه بر این رویکرد جامعه

مبادرت نمود. کانون توجه این سنت، فرایند کنش متقابل است و کندوکاو در فرآیندها بر پایۀ 

بودن کنش اجتماعی تأکید  برداشتی مشخص است. کنش متقابل است که بر خصلت نمادین

 (.11: 911۱ورزد )جوئاس، می

و هوارد بکر هم به این  0، دنزین9، بارنی گاِلسر0شناسانی همچون آنسلم اشتراوس جامعه

موضع نظری اشاره دارند. کنش متقابل نمادین براساس آنچه بلومر باور دارد، سه فرض اساسی را 

ها  ها برایشان دارند با آن کند. فرض اول این است که آدمیان بر مبنای معنایی که پدیده پیشنهاد می

گیرد  ها از تعامل اجتماعی آن فرد با همنوعانش نشأت می این پدیدهکنند؛ دوم آنکه معنای  رفتار می

شوند  آید؛ سوم آنکه این معانی توسط فرآیندی تفسیری اصالح و به کار گرفته می یا به وجود می

 (. 9111کند ) شود از آن استفاده می ها رو در رو می هایی که با آن که فرد در مواجهه با پدیده

                                                           
1 Goffman 
2 Straus 

3 Glaser 
4 Denzin 
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 نگارانه  ردمشناسی م رویكرد روش

شان  ها چگونه در طی و از طریق فرآیندهای تعاملی سؤال موردنظر این رویکرد آن است که انسان

هایی است که اعضا برای  سازند. مشغلۀ اصلی این رویکرد، مطالعۀ روش واقعیت اجتماعی را می

ذار این مکتب ، که بنیانگ9گیرند. هارولدگارفنیکل ساختن واقعیت در زندگی روزمره، به کار می

 کند: نگارانه را چنین تعریف می شناسی مردم های پژوهشی موردعالقۀ روش است، حوزه

هایی تجزیه و  های روزمره را به منزلۀ روش نگارانه، فعالیت شناسی مردم مطالعات روش

ها، برای مقاصد عملی، به  کند که اعضا، برای عقالنی و قابل شرح کردن این فعالیت تحلیل می

پاافتادۀ روزمره. بازاندیشی دربارۀ این پدیده،  های پیش گیرند، مانند سازماندهی فعالیت می کار

دهد، مبتنی بر دانش عقل  های عملی است که در شرایط عملی، رخ می های کنش یکی از ویژگی

 (. ۱1: 991۱شناختی است )فلیک،  سلیمی از ساختارهای اجتماعی و استدالل عملی جامعه

 ختارگرا و پساساختارگراالگوهای سا

های فرهنگی معنایی، به طریقی ادراک و  فرض اصلی الگوی ساختارگرا این است که سیستم

کنند. در این رویکرد، میان سطح ظاهری و  بندی می ساختن واقعیت ذهنی و اجتماعی را قالب

، اما سطح پنهان تمایز اساسی وجود دارد، اگرچه سطح ظاهری در دسترس افراد قرار دارد

هاست و هدف یک پژوهش دستیابی به این  ساختارهای زیرین، دور از دسترس تأمالت روزمره آن

شود. این ساختار ژرف متشکل از  سطح پنهان است، زیرا این سطح مولد اعمال محسوب می

های تفسیری و ساختارهای پنهان معنایی است. این ساختار همان  الگوهای فرهنگی قالب

شناسان امری فردی است و از نظر علمای علوم اجتماعی از جمله  که در نظر روانناخودآگاه است 

اشتراوس ناخودآگاه جمعی و مارکسیسم نو، ایدئولوژی و پساساختارگرایانی چون بارتز،  لوی

های عمیق و  شناسان برای دستیابی به این سطح پنهان از مصاحبه شود. روان  اسطوره نامیده می

کنند؛ و اینجاست که محققان ناگزیرند به مقولۀ هرمنوتیک عینی  تکنیک استفاده میعنوان  مشاهده به

سازد. این  ورود کنند. بر مبنای هرمنوتیک عینی، متن تعامل ساختارهای عینی، معنایی را برمی

ساختارهای عینی معنایی، رفتارهای پنهان معنای خودتعامل هستند. به عبارتی دیگر، این ساختارها 

 (.9۱1: 0،91۱1ی ساختاری اجتماعی، عینی، اموری اجتماعی هستند )اورمن و همکارانالگوها

                                                           
1 Garfinkel 
2 Oevermann  & et.al 
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این نگاه ساختارگرایانه در تحقیق کیفی مورد شک قرار گرفت و این پرسش  9پس از دریدا

شده در پناه تفسیر، چقدر با عالیق و منابع تفسیر همخوانی  مطرح گردید که متون صورتبندی

براساس این رویکرد، متن، به تنهایی نه جهان »اند؟  ها بر متون تحمیل نشدهدارد؟ آیا این تفسیر

کند، بلکه محصول منافع و عالیق آنهایی است که آن را  است و نه بخشی از آن را بازنمایی می

 (.12: 991۱به نقل از فلیک، 9115، 0)بونز« خوانند اند و آن را می تولید کرده

 پيشينه مطالعاتی

ای بالغ  ای طوالنی نداشته و سابقه ودکشی در استان ایالم امری نوپدید است، پیشینهکه خ از آنجا

بر سه دهه در استان دارد و مطالعات محدودی را به خود اختصاص داده است. با این حال 

واسطه حساسیت بیشتر پژوهشگران  شویم، به تر می به امروز نزدیک 99۱2های  هرقدر که از سال

 شوند.  ها هم فزونی گرفته است که در ادامه به معرفی می تماعی، تعداد پژوهشبه این مسئله اج

ای کیفی در  عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی؛ )مطالعه»در پژوهشی با عنوان  (991۱ایار )

، که در پی دستیابی به یک نظریه در این شهرستان راجع به مسئله خودکشی «شه( شهرستان دره

ای تحت عنوان  مقوله محوری سرانجام به نظریه 0زیرمقوله،  1فهوم، م 09است، با استخراج 

رسد. بر این اساس ناامنی ساختاری،  می« شده از ناامنی مثابه فرار از فضای اشباع خودکشی به»

شده از  سازمانی، فضای مرده اجتماعی، فضای ناامن با ایجاد جامعۀ اشباع  فقر، بیکاری، شکست

نسب، دومین  کشی بوده است. این پژوهش بعد از پژوهش رضاییناامنی، عامل اصلی خود

ای است که با هدف تبیین خودکشی و با استفاده از پارادایم برساختی و تفسیری در استان  مطالعه

 ایالم انجام گرفته است. 

شناختی عوامل مؤثر بر خودکشی در استان  تبیین جامعه» ( در پژوهشی با عنوان991۱منتی )

درصد  1/1دهد که میزان ایده خودکشی در میان  با رویکرد کمی انجام شده، نشان می که« ایالم

درصد در حد پایین بوده  11/51درصد در حد متوسط و  00/91نمونه موردمطالعه در حد باال، 

ماه گذشته فکر اقدام به خودکشی  90درصد پاسخگویان در طول  0است. براساس این مطالعه 

بین خودکشی )اقدام به خودکشی و ایده خودکشی( و آنومی اجتماعی، اند. همچنین  داشته

                                                           
1 Derida 
2 Bonns 
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گسیختگی خانوادگی، احساس ناکامی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی،  دینداری، ازهم

نسب  داری وجود دارد. رضایی فردی و امنیت اقتصادی رابطۀ معنی مشارکت اجتماعی، اعتماد بین

بررسی تجارب زیسته اقدام به خودکشی زنان شهر »ن ( در پژوهشی با عنوا9911و همکاران )

به این نتایج دست یافت که شرایط « ایالم با رویکرد کیفی و بر مبنای استراتژی گراندد تئوری

-های دینی ای با آموزه طایفه -شناختی )چالش هنجارهای عصبیت ایلی دوسوگرایی جامعه

شرایط مردساالری  ای زنان در ایالم برای تغییره های مدرنیته، بر انگیزه ای( و آموزه رسانه-محلی

عنوان انتخابی عقالنی به  خانوادگی و خویش تأثیر گذاشته تا به شیوۀ هنجاری خودسوزی، به

نسب  تنبیهی که دارای کارآمدترین تأثیر در تغییر شرایط است، اقدام کنند. سفیری و رضایی

هایی  ، به مقوله«پدیدۀ خودسوزی زنان شهر ایالم ای کیفی از مطالعه»ای با عنوان  ( در مقاله9915)

ورزی و خشونت خانگی(،  های مردساالری، تعصب همچون الگوهای جنسیتی )با زیرمقوله

اند که حاکی از چندبعدی بودن پدیدۀ  زدن، محرومیت و افسردگی دست یافته برچسب

که از مطالعات ( در یک فراتحلیل 9910خودسوزی در ایالم است. بخارایی و میرزایی )

اند، بیشترین اندازۀ اثر را در این زمینه مربوط به متغیر پایگاه  خودکشی در استان ایالم انجام داده

اند و پس از آن متغیرهای مسائل خانوادگی، شکاف نسلی، محل  اقتصادی دانسته-اجتماعی

شناختی نیز  ای رواناند. آنها در حیطۀ متغیره سکونت به ترتیب دارای بیشترین اندازۀ اثر بوده

روانی، سن و میزان ناامیدی  بیشترین اندازۀ اثر را متعلق به متغیرهای شخصیت مرزی، سالمت

اند. به اعتقاد آنها عوامل فردی سهم بیشتری در تبیین خودکشی در استان ایالم دارند.  دانسته

های  شیوه ای علل و بررسی مقایسه»( در پژوهشی با عنوان 9919آستارکی و همکاران )

، «در استان ایالم 9919-9911های  خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سال

درصد از موارد خودکشی مربوط به گروه سنی  1/0۱اند که  با استفاده از رویکرد کمی نشان داده

دار  اند، همچنین زنان خانه ساله بوده است. مردان نسبت به زنان بیشتر خودکشی کرده 05-91

یابی خودکشی در استان، شهرستان ایالم  اند. از نظر مکان دارای بیشترین میزان خودکشی بوده

درصد( قرار  0/99درصد( و پس از آن شهرستان شیروان و چرداول ) 1/01باالترین میزان )

ها حاکی از  های اقدام به خودکشی مبتنی بوده که نتایج آن گیرد. این پژوهش عمدتاً بر شیوه می

درصد(  1/99درصد( و سالح گرم ) 0/01آویزی ) درصد(، حلق 0/01باالبودن شیوه خودسوزی )

مقایسۀ افکار خودکشی و افسردگی »ای به  ( در مطالعه9910پور و کیخاوندی ) باشد. چتری می
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اند. در این مطالعه که  پرداخته« کننده به خودکشی و غیرخودکشی، در استان ایالم در افراد اقدام

ترین  رویکرد کمی انجام گرفته نشان داده شده است که افسردگی و افکار خودکشی مهمبا 

تحلیل روند فصل خودکشی در استان ایالم، طی »عوامل خودکشی در استان ایالم هستند. 

ای است که توسط خورشیدی و همکاران با استفاده از  عنوان مطالعه« 9912-9911های  سال

آمده از این مطالعه حاکی از آن است که بیشترین  دست . نتایج بهرویکرد کمی انجام شده است

درصد(  ۱/5ماه ) درصد( و کمترین آن مربوط به فروردین 01میزان خودکشی در شهریورماه )

بوده است. از لحاظ فصلی تابستان مرگبارترین فصل خودکشی سال است و زمستان فصل آرام 

 آن است. 

دار در  بررسی علل خودکشی زنان متأهل خانهای با عنوان  ( در مطالعه9911آبادی ) صالح
نیافتگی استان عامل  با استفاده از رویکرد کمی، نشان داد که گرچه در برخی شرایط، توسعه ایالم

مؤثری بر میزان خودکشی است اما در کل ارتباط این دو متغیر در استان ضعیف است. همچنین 

های تهران و  اداری وجود دارد که این نتیجه در استانبین خودکشی و میزان طالق رابطۀ معن

کرمانشاه نیز تأیید شده است، براساس این پژوهش عواملی از قبیل ناموسی، ازدواج، تحصیل، 

دار دارند،  ناامیدی، فقر و اختالفات خانوادگی که در برخی مناطق کشور با خودکشی رابطۀ معنی

آبادی با بسیاری از  گیرند. نتایج پژوهش صالح رار نمیعنوان عوامل اصلی ق در استان ایالم به

 تحقیقات استان ناهمخوان است. 

های مستقل، درخصوص پدیدۀ خودکشی  نامه و پژوهش مطالعات زیادی اعم از مقاله، پایان

ای مفید از  در محدودۀ استان ایالم، انجام شده است. این مطالعات گرچه از یکسو، مجموعه

خودکشی را در دسترس پژوهشگران و شناخت کافی از این مسئله را در اطالعات راجع به 

اند، اما از سوی دیگر هم از جنبۀ نظری و هم  اختیار مدیران و مدیریت توسعه استان قرار داده

ها  اند در تبیین و مهار یا کاهش خودکشی در استان مؤثر واقع شوند، از بین ده عملی نتوانسته

که توسط ایار و -اند، به استثنای دو پژوهش  ارندگان بدانها دست یافتهمطالعه در استان که نگ

گرایی بهره  ها، از پارادایم اثبات سایر پژوهش -اند نسب با رویکرد کیفی انجام شده رضایی

شناختی اما فاقد انسجام استفاده کرده و تعداد بیشتری از  های روان ای از آنها از تبیین اند. پاره برده

اند. ارزیابی کلی از مطالعات انجام  نگاری اقدام کرده ها و خودکشی به توصیف خودکشی آنها نیز

های  برند و بر این اساس فاقد جنبه شده، حاکی از آن است که اغلب آنها از فقر نظری رنج می
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گیری از پارادایم برساختی و  کند با بهره باشند. پژوهش حاضر تالش می علمی و عملی می

 موجود را پر نماید.  تفسیری، خأل

 چارچوب مفهومی پژوهش

توان از  شود، نمی از آنجا که پژوهش حاضر براساس پارادایم برساختی و تفسیری انجام می

های کمی است، لذا  چارچوب نظری بحثی به میان آورد، زیرا چارچوب نظری خاص پژوهش

د داشته باشد. منظور از توان های کیفی، کاربرد بهتری می چارچوب مفهومی در انجام پژوهش

ها و عناصری است که قرار است  چارچوب مفهومی، ارتباط منطقی و اتصال مفاهیم اساسی، ایده

(. با این حال از چارچوب مفهومی نباید انتظار تبیین 0: 0220مورد مطالعه قرار گیرند )ماکسول، 

به درستی اشاره 9 نالکرا در مفهوم آنچه مدنظر محاسبات آماری است داشت. در این مورد کی

کردن مسائل نظری و  نهایتاً یک چارچوب مفهومی اگرچه ممکن است در برجسته»دارد که 

(. 99: 9919تحقیق خاص و متغیرهای مربوطه سودمند باشد، اما فاقد قدرت تبیین آنهاست )

اسی و آید منظور تبیین قی بنابراین اگر پای تبیین هم در تعریف چارچوب مفهومی به میان می

های  های مفهومی، شیوه منطقی مفاهیم با هم است نه تبیین در معنای استقرایی آن. زیرا چارچوب

دهند. اما چنین چارچوبی تبیین  ها را در درون یک دیدگاه خاص، نشان می پردازی پدیده مفهوم

ب (. شمای کلی چارچو92سپارد )همان:  روابط درونی میان متغیرها را به دست فراموشی می

 مفهومی در شکل زیر ترسیم گردیده است.

 : چارچوب مفهومی پژوهش1جدول شماره 

 نظرارجاع به صاحب سازه نظری

 (9112امیل دورکیم در خودکشی ) میزان تقید به نظام هنجاری جامعه -میزان همبستگی اجتماعی

 9151زیمن،  –( 9192هالبواکس ) انزوای اجتماعی

 یبز و مارتینگ انسجام پایگاهی و خودکشی

 (9150هنری و شورت ) طبقه اجتماعی و خودکشی

 مشارکت در امور مذهبی و اجتماعی -فعالیت اقتصادی -پیوند اجتماعی
 (9119( پارکی )0229تیوا )

 9112هیوز،  -گاو

                                                           
1 Kinloch 
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 نظرارجاع به صاحب سازه نظری

 (9919ژیرارد )به نقل از محمدپور،  پیوند شغلی و خودکشی

 -های حمایتیضعف -بافت ملی تغییر اجتماعی

 سازگاری اجتماعی -برابرینا
 9111پامیل، 

 0222بیوترنیس،  - 0220پیرسون،  خانواده و خودکشی

 (9910بیکر ) بودن سرمایه اجتماعی و خودکشیمضاعف

معنایی، احساس بیقدرتی، احساس بیبیگانگی اجتماعی )احساس بی

 هنجاری، احساس تنفر، احساس انزوای اجتماعی( و خودکشی
 (9151زیمن )

 (91۱5راشینگ ) واکنش اجتماعی

 (9119گافمن ) انگ اجتماعی

 شناسی پژوهش روش

پارادایم پژوهش حاضر برساختی و تفسیری است؛ رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش 

گراندد تئوری و تاکتیک پژوهش از نوع تحلیل محتوای پنهان استفاده شده است. در رویکردهای 

گیری  گیری به صورت همزمان استفاده کرد. این دو نوع نمونه ونهتوان از دو نوع نم کیفی می

گیری نظری. در این پژوهش، اطالعات متنی توسط  گیری هدفمند و نمونه  عبارتند از: نمونه

به ویژه در -پژوهشگر، گردآوری شد، برای رسیدن به اشباع نظری که در مطالعات کیفی 

مورد در نقاط مختلف استان، ادامه و دنبال شد.  19 ها تا رود مصاحبه به کار می -پژوهش حاضر

گیری هدفمند، استفاده شد. پس از گردآوری  برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه

های  های ضبط شده و نیز مصاحبه سازی انجام گرفت. مصاحبه بندی و منظم ها، عملیات طبقه داده

آماده گردیدند. در این پژوهش از سه مرحله  نوشتاری، ابتدا پیاده شدند و برای کدگذاری

های کدگذاری مقدماتی، اولیه، توصیفی،  کدگذاری باز و محوری و انتخابی و از انواع روش

ای به تفکیک هر سوال محوری  های مصاحبه درون متنی و فرایندی استفاده شد.در گام اول داده

ها، به دست  اولیه برگرفته از دادهپژوهش در واحد سطر به دقت کدبندی باز شدند و مفاهیم 

های  آمدند. پس از اتمام فرآیند کدبندی باز، کدبندی محوری شروع شد و براساس روش مقایسه

ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند و ابعاد آنها تشخیص داده شد، برای  ثابت، کدها، مقوله

ناظران و داوران، استفاده شد،  ارزیابی روش و نتایج تحقیق حاضر از روش ممیزی یا نظارت
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شده همراه با عملیات عقبۀ  برای این منظور پس از کدگذاری باز و محوری، مقوالت استخراج

های  های کدگذاری درپژوهش کدگذاری به تعدادی داور که در حوزۀ مراحل و انواع روش

یل و نقد و ارزیابی هایی در عمل انجام داده بودند، ارجاع داده شد که پس از تعد کیفی، پژوهش

 نتایج حاصله، توسط آنها، به نظر ما، روش ارزیابی تأمین گردید.

 های پژوهش یافته

 کنندگان در پژوهش ای شرکت مشخصات زمينه

پژوهش متغیرهایی همچون سن، وضعیت شغلی، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، شغل  در این

ی، تعداد فرزند یا اعضای خانواده و نوع همسر یا پدر، میزان تحصیالت همسر، دایره همسرگزین

 تعلق هویتی مد نظر قرار گرفته است.

 ای شرکت کنندگان در پژوهش . مشخصات زمينه2جدول شماره

 ردیف

کد شناسایی
 

سن
 

ت شغلی
ضعي

و
ت تأهل 

ضعي
و

ت 
صيال

ميزان تح
شغل همسر یا  

پدر
 

ت همسر
صيال

تح
 

دایره 
همسرگزینی

تعداد فرزند یا  
ضای خانواده

اع
 

نوع 
تعلق هویتی

 

 سواد بی سیگارفروش بیسواد متأهل دار خانه 51 جسومه 9
درون 
 همسری

 شوهان 1

 متأهل دار خانه 52 زبیده 0
پنجم 
 ابتدایی

 راهنمایی جانباز جنگ
درون 
 همسری

 بدره 0

9 
 

 دیپلم متأهل دار خانه 02 پروین
تعمیرکار 
 لوازم برقی

- 
درون 
 همسری

 ملکشاهی 0

0 
 

 دپلم بیوه ردا خانه 59 لیال
فوت در اثر 

 شهادت
- 

برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 ایوان

 - معلم راهنمایی متأهل دار خانه 00 فرشته 5
برون 
 همسری

 ارکوازی 0

 پدر کشاورز دبیرستان مجرد بیکار 09 زینب 1
والدین 
 بیسواد

 شیروان ۱ -

 سواد بی متأهل دار خانه 51 قدمخیر ۱
بیکار تحت 

 پوشش
- 

درون 
 همسری

 شوهان 1

 دیپلم متأهل دار خانه 90 سکینه 1
راننده 
 تاکسی

- 
برون 
 همسری

 بدره 9

 دیپلم متأهل دار خانه 59 آهو 1

فوت همسر 
وتحت 
پوشش 

 کمیته امداد

- 
درون 
 همسری

 ملکشاهی 0
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 ردیف
کد شناسایی

 

سن
 

ت شغلی
ضعي

و
ت تأهل 

ضعي
و

ت 
صيال

ميزان تح
شغل همسر یا  

پدر
 

ت همسر
صيال

تح
 

دایره 
همسرگزینی

تعداد فرزند یا  
ضای خانواده

اع
 

نوع 
تعلق هویتی

 

 - راننده ون دبیرستان متأهل دار خانه 99 - 92
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 بدره

 راهنمایی کارگر راهنمایی متأهل دار خانه 91 رویا 99
درون 
 همسری

 بدره 9

 فوت پدر ابتدایی مجرد بیکار 95 الهه 90
والدین 

 سواد بی
 شوهان ۱ -

 راهنمایی متأهل دار خانه 02 طوبی 99
کارمند 
 خدماتی

 راهنمایی
برون 
 همسری

 ملکشاهی 9

 راهنمایی بنایی دیپلم متأهل دار خانه 91 فریده 90
درون 
 همسری

 ارکوازی 0

 راهنمایی بیکار دیپلم متأهل دار خانه 91 کبری 95
برون 
 همسری

 سورگه 0

91 
 

 راهنمایی راننده دبیرستان متأهل دار خانه 90 سعدیه
برون 
 همسری

 قجر 9

 راهنمایی مجرد بیکار 0۱ فرنگیس 9۱
فوت پدر 

 بگیر( )یارانه

مادر 
 سواد بی

 بدره 1 -

 دیپلم مکانیک دبیرستان متأهل دار خانه 05 - 91
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 ملکشاهی

 راهنمایی دستفروشی ابتدایی زیر عقد - 05 زینب 91
برون 
 همسری

 بدره ۱

02 
 

 دیپلم دار مغازه دیپلم متأهل دار خانه 09 پروانه
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 شوهان

09 
 

 دیپلم مجرد بیکار 05 رخشنده
پدر 

 بازنشسته

سواد پدر 
 راهنمایی

 باولی 1 -

 دیپلم کارمند دیپلم متأهل دار خانه 09 - 00
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 چرداول

 سواد بی بیوه دار خانه 15 هاجر 09

همسر فوت 
شده )تحت 

 پوشش(

- 
برون 
 همسری

 باولی 5

00 
 

 دیپلم کارمند ابتدایی متأهل دار خانه 05 عزیزه
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 چرداول

 دیپلم معلم راهنمایی متأهل دار خانه 01 زیور 05
برون 
 همسری

 باولی 5

 بیسواد ساندویجی کاردانی مطلقه - 90 مرضیه 01
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 شوهان
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 ردیف
کد شناسایی

 

سن
 

ت شغلی
ضعي

و
ت تأهل 

ضعي
و

ت 
صيال

ميزان تح
شغل همسر یا  

پدر
 

ت همسر
صيال

تح
 

دایره 
همسرگزینی

تعداد فرزند یا  
ضای خانواده

اع
 

نوع 
تعلق هویتی

 

 بیسواد کشاورز بیسواد متأهل دار خانه 12 صبیحره 0۱
برون 
 همسری

 سورگه 92

 لُر آبدانان 1 - بیسواد پدر راننده دبیرستان مجرد بیکار 90 مریم 01

01 
 

 دبیرستان فروشی مرغ دیپلم متأهل دار خانه 9۱ رهطاه
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 ملکشاهی

 دیپلم بیکار مجرد 91 کلثوم 92
پدر مغازه 

 دار
 بدره 1 - راهنمایی

99 
 

 - بیکار دیپلم دار خانه متأهل 91 آرزو
درون 
 همسری

9 
زرگوش 

 مهران

 ادبیسو جانباز جنگ ابتدایی دار خانه متأهل 52 زبیده 90
درون 
 همسری

 بدره 0

 دیپلم راننده لیسانس دار خانه متأهل 00 شهناز 99
برون 
 همسری

 ایوان -

 - تأسیساتی فوق دیپلم دار خانه متأهل 05 فاطمه 90
برون 
 همسری

 شوهان 9

 کارمند متأهل 01 فاطمه 95
کارشناسی 

 ارشد
 دیپلم راننده

برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 بدره

 کارمند راننده راهنمایی دار نهخا مطلقه 90 سمیه 91
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

عالی 
 بیگی

 - کارمند فوق دیپلم کارمند متأهل 90 فریبا 9۱
برون 
 همسری

 شوهان 9

 - کارمند راهنمایی دار خانه بیوه 01 سلطنت 91
برون 
 همسری

 کلهر 5

 - معلم فوق دیپلم خیاط متأهل 00 بتول 91
درون 
 همسری

 ملکشاهی 0

 - آزاد دیپلم خیاط متأهل 01 نهآم 02
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 بدره

 - کارمند لیسانس کارمند متأهل 99 راضیه 09
برون 
 همسری

 شوهان 0

00 
 

 - دار مغازه دیپلم کارمند متأهل 00 فرشته
برون 
 همسری

9 
لر 

 دهلران

09 
 

 سورگه 1 - سواد بی پدر بیکار کارشناسی بیکار مجرد 00 ثریا

 چماب 1 - سواد بی پدر کارگر دیپلم بیکار مجرد 09 حدیث 00
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 ردیف
کد شناسایی

 

سن
 

ت شغلی
ضعي

و
ت تأهل 

ضعي
و

ت 
صيال

ميزان تح
شغل همسر یا  

پدر
 

ت همسر
صيال

تح
 

دایره 
همسرگزینی

تعداد فرزند یا  
ضای خانواده

اع
 

نوع 
تعلق هویتی

 

 - آرایشگر دیپلم دار خانه متأهل 01 لیال 05
برون 
 همسری

بدون 
 فرزند

 ملکشاهی

 شیروان ۱ - راهنمایی آزاد دیپلم بیکار مجرد 0۱ ملوک 01

 بیکار مجرد 01 ستاره 0۱
دانشجوی 

 ارشد
 ایوان 1 - - پدر کارمند

 راهنمایی بازنشسته سواد بی دار هخان متأهل 50 عالیه 01
درون 
 همسری

 شوهان 0

 - آزاد فوق دیپلم دار خانه متأهل 91 سمیه 01
برون 
 همسری

 بدره -

 لیسانس مهندس لیسانس کارمند متأهل 95 مینا 52
برون 
 همسری

 ملکشاهی 0

59 
-زی

 خی
 دره شهر 92 - راهنمایی کارگر دیپلم دار خانه متأهل 02

 دره شهر 0 - دیپلم بازنشسته راهنمایی دار خانه أهلمت 90 عل-ال 50

 - راهنمایی دار خانه مجرد 91 - 59
پدر 

 راهنمایی
 دره شهر - -

50 
 

 دره شهر 1 - - - دیپلم بیکار مجرد 0۱ مظا -ف

 دره شهر ۱ - راهنمایی پدر کارگر دیپلم بیکار مجرد 91 پناه -مر 55

 لیسانس دانشجو مطلقه - ص -ز 51

ه رانند
ماشین 
 سنگین

 دبیرستان
درون 
 همسری

 ایوان -

 راهنمایی بیکار لیسانس دار خانه متأهل 90 ج-س 5۱
برون 
 همسری

 ایوان -

 - بیکار دیپلم دار خانه متأهل 99 م -س 51
برون 
 همسری

 ایوان 0

 ایوان 9 - - - دیپلم بیکار مجرد 09 ی -ف 51

 - - راهنمایی بیکار مطلقه 00 م -ز 12
درون 

 سریهم
9 - 

 - - سواد بی بیکار متأهل 09 ج -م 19
برون 
 همسری

- - 

 



 

 

 

 

 

 1011، شماره دو، پاییز و زمستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   222 
 

 

 های مربوط به کدگذاری باز و محوری یافته

ها در  ها و ابعاد آن ها شناسایی و ویژگی کدگذاری باز، فرایندی تحلیلی است که با آن مفهوم

ستخراج شد.در مفهوم ا 915(. در این مرحله 9112شوند )اشتراوس و کوربین،  ها کشف می داده

 01زیرمقوله و  90شوند، های اصلی مرتبط می ها به مقوله مرحله کدگذاری محوری که زیرمقوله

 شود.  مقوله استخراج گردیده است. در اینجا مثالی از فرایند تشکیل زیرمقوله و مقوله آورده می

 . فرایند تشكيل زیرمقوله3جدول شماره 
 زیرمقوله مفاهيم ردیف

9 

 سنتیفرزندزایی 
 توجهی به دختر در خانواده بی

 تبعیض جنسیتی
 بران پسرعمه نافه

 بار( 1ارزشی زن در جامعه ) بی
 پایگی احساس بی

 همسری کودک
 ازدواج سنتی

 مقداری زن بی

 . فرایند تشكيل مقوله4جدول شماره 
 مقوله هازیرمقوله مفاهيم ردیف

9 

 فرزندزایی سنتی
 توجهی به دختر در خانواده بی

 یض جنسیتیتبع
 بران پسر عمه نافه

 بار( 1ارزشی زن در جامعه ) بی
 احساس کلفتی کردن

 همسری کودک
 ازدواج سنتی

 مقداری زن بی

 الزامات سنتی

0 
 بار(0تفاوت فرهنگی )

 فاصله فرهنگی و قومی با شوهر
 های فرهنگی تفاوت

9 

 بار( 0کنترل شدید خانواده )
 زندگی مذهبی خانواده

 ای بیلهزمینه قومی و ق

 نظارت شدید
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 های پژوهش . زیرمقوله5جدول شماره 

 های پژوهشزیرمقوله

 سابقه شکست نظارت شدید های فرهنگی تفاوت مقداری زن بی

 خشونت رفتاری خشونت فیزیکی شوهر مشکالت خانوادگی سابقه خودکشی

 ارهای خانواده پدریآز آزارهای خانواده شوهر اجتماعی-های فرهنگی زمینه دخالت اطرافیان شوهر

 های پژوهش . مقوله6جدول شماره 

 مقوالت

 فکر مجدد خودکشی هراس آبرو خالء وجود خویشاوندان عامل تقلید

 خودپندارگی رفتگی حاشیه به دیدگی احساس داغ الزامات سنتی

 خالء سرمایه اجتماعی اعتراض عامل سیاسی عقبه حساس

 بست احساس بن مواجهه ایجابی دخالت خویشان همسر صدایی حاکمیت تک

 انزوای اجتماعی مواجهه سلبی عامل ماوراء الطبیعی خانواده نابسامان

 مسائل خانوادگی پیرامونی تشدید حصر فرزندزدایی مخدوش های اقتصادی چالش

 بازنگری به حیات کشی محنت ازدواج متزلزل شخصی-های روانی چالش

 تفسير مقوالت

شدن این قسمت از مقاله،  طح باالتری از انتزاع و نیز اجتناب از طوالنیبه منظور دستیابی به س

ای( در سطح باالتری تجمیع گردیدند.  ای و مداخله مقوالت محوری در ابعاد شرایطی)علّی، زمینه

تر یعنی فشار جمع گرایی، فشار بر این اساس ابتدا به تفسیر شرایط علّی در سه مقوله کالن

 .شودر هنجاری، پرداخته میتبعیض جنسیتی و فشا

 شرایط علّی

 گراییفشار جمع

های دور متأثر از  از آنجاکه ساختار اجتماعی جامعه استان و به تبع آن نهاد خانواده، ازگذشته

گرایی خود را رغم تجربه مدرنیته هنوز خصلت جمع تباری است، این وضعیت علیایل

گیری . این امر باعث گردیده، با وجود شکلهای زندگی مردم استان پوشش داده استعرصه بر

ای در چند دهه اخیر، در عمل این نوع خانواده از سوی خویشاوندان پیرامونی  خانواده هسته

 تحت فشار قرار گیرد و مجال تجربه استقالل را از آن بگیرد. 
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 گوید: می 9کد شماره 

خانواده شوهرم زیاد بود.  به خاطر اینکه پدرم مرا در سن پایین شوهر داد، آزار و اذیت

 تهمت دزدی از سوی خویشان شوهرم به من زده شد. به همین خاطر کتک خوردم.

 فشار تبعيض جنسيتی 

مدیریت  گرایی که بر سر خانواده وجود دارد، باتوجه به محوریت مرد دردرکنار فشار جمع

در چنین  دهد. ار میخانواده، فشار جنبه جنسیتی در این میان، زن را بیش از مرد آماج قر

رفتگی را پیشه کند و  گردد حاشیهشود و ناگزیر میوضعیتی مجاری اعتراض برای زن بسته می

 در نهایت در اعتراض به این وضعیت، به نابودی خود مبادرت ورزد.

 گوید: می 1کد شماره 
چه کار کنم. دونستم  اش تو خودم بودم. نمی واسطه فشارهای شوهر و خانواده تا چند روز به من

کرد هم نرفتم، سرشکسته و ناامید بودم و پیش پدر  به خانه خواهر بزرگم که همیشه حمایتم می

 دونستند. توانستم اعتراض کنم چون آنها اعتراض منو عیب و ننگ می و مادرم هم نمی

مقداری  مثابه نوعی فشار هنجاری بر روی زن از یک سو و بی همچنین سایه مرد محوری به

چندان  ارتکاب خالف اخالقی در این جامعه از سوی مرد از سوی دیگر باعث شده است تزن ا

با واکنش جمع همراه نگردد ولی در مقابل برای زن تشدید مجازات را به همراه داشته باشد. این 

 امر باعث گردیده که هراس از آبرو همواره در خاطر زن بماند. 

 گوید: می 90کد شماره 
ام  خانواده ها مرا لو دادند و شدم. او را به خانه دعوت کردم. همسایه با یک پسر آشنا

 اقدام به خودکشی نمودم. ،من که احساس آبروریزی کردم فهمیدند.

 کند: نیز تأکید می 9۱کد شماره 

 ای که خواهرم بهم زد، خودکشی کردم. به خاطر تهمت ناموسی 

 فشار هنجاری

انجامد. در چنین  عی خویشان بر سر نازابودن زن میهای جم به دخالت ،غلبه فشار هنجاری

فرهنگی ایل تباری است، نازایی یک ننگ محسوب -های اجتماعی ای که دارای عقبه جامعه
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در این مورد،  آید. به حساب می بحران وراثت مثابه قطع انتقال نسل و گردد و نداشتن فرزند به می

 گوید: می 92کد شماره 

 شوم، اقدام به خودکشی کردم. دار نمی چرا بچههایی که  به خاطر طعنه

 هم بر این امر تأکید دارد: 0یا کد شماره 
ما تخریب  آمدند، خانه به علت بمباران و جنگ که مدام هواپیماهای جنگی باالی سر ما می»

گیری داشتم، چون  شد و شوهرم شهید شد. بعد از آن ماجرا همیشه حالت افسردگی و گوشه

 داشتن همیشه تنها بودم.ن به خاطر بچه

موسوم است، مبادرت  ای اکنون به تفسیر جنبه دیگری از شرایط، که به شرایط زمینه 

تر یعنی سطح خرد، میانی و  مقوله محوری و سه مقوله کالن ۱ای شامل  گردد. شرایط زمینه می

 .بندی گردیده است کالن دسته

 ای شرایط زمينه

 سطح خرد

شخصی است. زنان جامعه هدف، اغلب در -های روانی الشسطح خرد مشتمل بر وجود چ

معرض این چالش قرار دارند و بستگی به شرایط خاص آنها، این فشار هم اثرگذار است. با 

ایل تباری و اسکان دائم در چارچوبه آپارتمان شهری،  بندی گذار جامعه استان از شکل

دی پیشین، تعلقات گروهی زیادی بن شود. این درحالی است که در شکل ایالمی تنها می زن

 توانست، گروه درمانی شود. چشمی می و به دور از مقایسه و چشم و هم داشت

 دارد: چنین بیان می 09به طور نمونه کد شماره  
آورد.  در خانه ماندن، با کسی رفت و آمد نداشتن، چه بالیی سرت می به نظرت تک و تنها

کردم؟ اگر برایشان  کردم. با چه کسی مشورت می میهای زیادی گریه  همیشه در خانه ساعت

توانم از  ام دیگر به من اعتماد ندارند و نمی کردند. خانواده مهم بودم که فکری به حالم می

 منزل خارج شوم.

 سطح ميانی

ای در سطح میانی که مشتمل بر خانواده نابسامان و عقبه حساس است به نوعی  شرایط زمینه

شود  دهد. نابسامانی خانواده از آنجا آغاز می تان را در معرض چالش قرار میدیگر زنان جامعه اس
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شود که از کودکی سایه پدر روی سرش نیست یا اگر هست ای بزرگ می که دختری در خانواده

شود که چنین دختری با  بین آنها فاصله نسلی وجود دارد. در کنار اینها وقتی مسئله حادتر می

 گوید: می 90اعتماد است. در این مورد کد شماره  که متعصب و بیکند  مردی ازدواج می
 ای بزرگ شدم که وقتی یک سالم بود پدرم از دنیا رفت. در خانواده 

 گوید: می 1یا سوژه شماره  
 سواد بودند و شغل پدرم کشاورزی بود. پدر و مادرم هم بی 

 گوید: می95سوژه شماره  

 م هست.همسرم متعصب است. یکدنده و لجوج ه

 دارد: بیان می 02یا سوژه شماره 
آمد. پدرم او را تعقیب کرده بود با چند نفر از دوستانش  می 0تا  9ها ساعت  شوهرم شب

 بردند. ای اجاره کرده بودند و زن به خانه می خانه

آفرین است. بسیاری از زنانی که  گاهی عقبه حساس نیز چالش ،ای در حیطه شرایط زمینه

الشعاع  اقدام به خودکشی هستند به نحوی خاص شرایط فعلی خود را تحتدارای تجربه 

گیری  ای به شکل آثار چنین عقبه ،شود کنند. این امر باعث می می معناسازی یگذشته خانوادگ

 دارد: بیان می 01شماره  های خودتخریبی بینجامد. در این مورد کد  کنش
تر هیچ احترامی قائل نیست ما سابقه شرایط خانواده ما طوری بوده که اصالً برای دخ

خودسوزی در خانواده داشتیم. خواهر بزرگم از دست شوهرش که با یکی رابطه داشت 

 ام نیز همینطور... . خودکشی کرد و مرد. دخترخاله

 سطح کالن

صدایی جنسیتی  توانند انزوای اجتماعی، چالش اقتصادی، تک ای می در مقیاس کالن، شرایط زمینه

ات سنتی را به همراه داشته باشند. زنان جامعه ایالم پس از اسکان در شهر، گرفتار انزوای و الزام

درآمد هستند.  اند، از نظر اقتصادی کم اند. در کنار این خطر، چون اغلب مهاجر بوده اجتماعی شده

صدایی جنسیتی را با سبک زندگی  روی با خود نوعی تک عالوه بر این، ایستارهای زندگی کوچ

صدایی جنسیتی، الزامات سنتی هم که  شهری متداخل نموده است. همچنین، در کنار این تک

 های دیگری را برای زنان شهری ایجاد کرده است. پسماند زندگی ایلی است محدودیت
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 گوید: می 5کد شماره 
 تحت پوشش هیچ نهادی نیستیم. ارتباطمان با همسایگان و اقوام خیلی کم است.

 گوید: می 1کد شماره 
 مان کم است. با خانواده پدری رابطه کمی دارم. با همسایگان و خویشاوندان رابطه

 گوید: می 09کد شماره 
 ای است. زمین کشاورزی نداریم. بدهکاری داریم. پدرم هم بیکار است. پدرم کارگر ساده

 گوید: می 95کد شماره 
علت اساسی این بگو مگوها  خوردنم بود. علت قرص درپی با شوهرم اختالف و دعواهای پی

 فقر و بیکاری همسرم و نداری بود.

 گوید: می 02کد شماره 
کند. همان  واقعاً در طایفه ما زن هیچ ارزشی ندارد. خود زن هم در این مورد تالشی نمی

 گفتند تو مقصری. احترامی کرد، همه زنان جمع می مورد که شوهرم به من بی

 گوید: می 91کد شماره  
من یک خانواده سنتی بودند که پذیرای من برای مدت طوالنی نبودند به همین  خانواده

اعصاب نداشت از بس با  اًواقع ،راننده تاکسی بود ،جهت مرا شوهر دادن. شغل همسرم

آورد. به نظرم خانواده و تربیت  اش را با خود به خانه میزد. فقط خستگی مسافران حرف می

ای هستند که انگار  واده بستگی داره. خانواده شوهرم از طایفهخانوادگی خیلی مهمه و به خان

 اند. برده گرفته

 ای شرایط مداخله

اند.  بندی شده ای در دو حیطه مداخالت عینی و ذهنی دسته در پژوهش حاضر، شرایط مداخله

حیطه عینی مشتمل بر بعد فرهنگی و سیاسی است و حیطه ذهنی در بردارنده مداخالت 

 .عی استماوراءالطبی

 مداخالت عينی

دیدگی و مداخالت عینی فرهنگی، چندین مقوله از جمله خالء خویشاوندان، احساس داغ

دهد. یکی از ایستارهای قوی در جوامع با پیشینه ایلی،  دخالت خویشان همسر را پوشش می
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ی ها از جمله سنت خویشاونددوستی است. مرگ خویشاوند برای مردمان ایالم پاسداری از سنت

کند.  های مدید خاطر جمعی گروه خویشاوندی را مکدر می هنوز گران است. فقدان او تا مدت

هنوز هم در بین برخی ایالت و طوایف استان در فقدان و مرگ بستگان، سیاهپوشی مرسوم 

خالء، یعنی مرگ یکی از خویشان، اقدام  است. بسیار اتفاق افتاده است که افرادی به سبب این

 اند.  کردهبه خودکشی 

 گوید: می 90کد شماره 
سواد است. خودم پنجم ابتدایی دارم. با این همه مشکالت که شوهرم دارد  شوهرم بی

 ها پنج درصد جانبازی بهش دادن که ارزشی نداره. تازگی

تن به خانواده  ای همچون ایالم که ظاهراً در مواردی مداخله خویشان همسر، در جامعه 

هاست در شهرهای بزرگ  نماید. این مسئله مدت را بر عروس تنگ میای داده، عرصه  هسته

تباری گذر نموده و سازوکارهای سبک زندگی شهری را در خود کشورمان که از مناسبات ایل

سر  اند تا حدودی حل شده است. اما جامعه ایالم هنوز با دوگانه مدرنیته و سنت درونی ساخته

ست و از سوی دیگر دل در گرو سنت داشته و مدیون آن کند. از یک سو شیفته مدرنیته امی

 کردن با این تناقض، پرحادثه و طاقت فرساست. است. زندگی

 گوید: می 01در این مورد کد شماره  
سال ازدواج من و همسرم،  92قدرت خانواده دست مادرشوهرم است. پس از گذشت 

دهد  زند و به من دستور می کند. از صبح تا شب نق می مادرشوهرم هم پیش ما زندگی می

 چکار کنم و چکار نکنم.

 مداخالت ماوراءالطبيعی

تر گفته شد، جامعه ایالم از یک پیشینه تاریخی درازمدت مبتنی بر شیوه تولید طور که پیش همان

ای بر پایه اسطوره  تباری برخوردار است. نظام معرفتی چنین جامعهدامداری و نظام اجتماعی ایل

هایی در درون این جامعه دارای تحصیالت آکادمیک هستند اما ، هرچند که نسلو جادو است

های پذیری آنان متأثر از بافتار و ساختار معرفتی کلیت جامعه است. هنوز گروه شیوه جامعه

ویژه زنان به دعانویسی اعتقاد دارند و طبعاً در کنار آن، دخالت  زیادی از مردم این جامعه به
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هایی که با برخی زنان  دانند. در مصاحبه الطبیعی را در سرنوشت خود اساسی مینیروهای ماوراء

 با تجربه اقدام به خودکشی انجام گردید، به برخی از زوایای این عامل اشاره شده است.

 گوید: در این مورد می 90برای نمونه، کد شماره  
م و نه شغلی. در طول این ای دارسالم است و از دید اینها چون نه سواد درست و حسابی 95

مدت که شنیده بودم قراره به زور منو به یک شخص معلول بدن، انگار یکی جلو چشمانم 

کرد که زود باش و خودت را راحت کن. به جانم افتاده بود. انگار آمد و با من صحبت میمی

 آمد. پوش با قیافه وحشتناک به خوابم مییک زن سیاه

 وید:گچنین می 00سوژه شماره 

گه خودت را  پوش با موهای ژولیده میاد سراغم و میدیدم که یک زن سیاه خواب می

 بسوزان.

 گوید: می 01سوژه شماره 

زد آمد و با من حرف مییکی در شکل و شمایل بلندقد و به رنگ سیاه مدام به ذهن می

 دانم جن بود یا شیطان. نمی

 شرایط راهبردی

 مواجهه ایجابی

هایی است که سوژه  ها و شیوه ایجابی، در مدل پارادایمی حاضر، اتخاذ واکنش منظور از مواجهه

گیرد تا از مجرای آنها بتواند بر مسئله فائق ای که با آن مواجه است در پیش می در برابر مسئله

های موردمطالعه گاهی مصرف داروهای  آید. در پژوهش حاضر این راهبردها از سوی سوژه

ها و اختالالتی است که وی را در معرض خودکشی قرار  ن میزان ناآرامیبخش برای تسکی آرام

هایی متوسل  اند، قبل از اقدام به راه داده است. معموالً زنانی که تجربه اقدام به خودکشی داشته

شوند، تا شاید بتوانند به کمک آنها شرایط حاد خودکشی را تقلیل دهند. در کنار مصرف  می

اند برای مدتی هرچند  تخلیه خود از طریق ناسزاگویی به اطرافیان توانستهدارو، معدودی هم با 

کوتاه با خودکشی مبارزه نمایند و در کنار این دو استراتژی، از شیوه به کارگیری سکوت و صبر 

اند مانع  های مورداستفاده سرانجام نتوانسته اند. با این حال هیچکدام از استراتژی نیز استفاده کرده

 به خودکشی گردند. اقدام 
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 در این خصوص چنین است:  01شماره   ای از تجربیات سوژه نمونه
 کردم. در برخورد با وضعیت بدم، دارو مصرف می

 گوید: می 02کد شماره 
 ریختم. دادم و تو خودم می آمد. بعد از هر دعوایی، فقط دشنام می کار دیگری از دستم بر نمی

 مواجهه سلبی 

هایی است که سوژه  ها و واکنش لبی، در پژوهش حاضر، اتخاذ رویهمنظور از مواجهه س

متوسل شده است. دلیل اطالق سلبیّت به این  ها موردمطالعه قبل از اقدام به خودکشی بدان

کند و  ها آن است که سوژه در مواجهه با مسئله خودکشی احساس ناتوانی و انفعال می واکنش

بیند. در شرایط  روز بیشتر خود را تسلیم وضعیت موجود میدارد و هر  دست از اقدام مثبت برمی

آید؛ از زندگی سیر  کند که دیگر دنیا به آخر رسیده و کاری از دستش برنمی سلبی، فرد فکر می

داند. در نوعی تقدیرگرایی گرفتار و اسیر است. توان تفکر و  شده و ادامه زندگی را بیهوده می

از دست داده و بهتر است هرچه زودتر از این نکبت و  اندیشی در برابر خودکشی را چاره

توان  ،هایی به سر ببرد بدبختی رها شود. درصورتی که سوژه در معرض خودکشی با چنین پنداره

 کند. دهد و خود را تسلیم شرایط موجود می مقابله با مشکل را از دست می

 گوید:چنین می 50در این مورد کد شماره 

در  ،همه گرفتاری و درد و رنج. دیگه ظرفیت نداشتم. من ناامید شده بودممن مانده بودم با 

از خانواده ناامید و از بندگان خدا هم ناامید  ،دانستم چه کنم. از خدا ناامید اوج گرفتاری نمی

 شده بودم.

 پيامدها

 تشدید حصر

است بلکه  تنها بهترنشدن وضعیت آنان نه ،های موردمطالعهمنظور از تشدید حصر نزد سوژه

کمتر کسی را  باشد. در بین زنان موردمطالعهبدترشدن و وخامت زندگیشان بعد از خودکشی می

توان یافت که در وضعیت پساخودکشی ابراز خرسندی نماید. اغلب آنان بر این باورند که می

زیرا از ظاهرشدن در فضاهای  ،کنندهای بیشتری را تجربه می پس از خودکشی محدودیت
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کنند. باید دوری نمایند. لذا در درازمدت به ندرت از اقدام به خودکشی ابراز ندامت می عمومی

گیری از آنان سلب شده و در این زمینه کامالً به  برخی بر این پنداره هستند که مجال تصمیم

کشیدن خود و  پناهند. رنج طعنهکس و بیاند؛ از این رو معتقدند که بی حاشیه زندگی رانده شده

واسطه ارتکاب به عمل خودکشی، در آنان نوعی احساس طرد اجتماعی را ایجاد  شان بهانوادهخ

کنند که از هر جهت به آنان ظلم شده و بارِ یک زندگی بیهوده را بر دوش کرده است. فکر می

 اند. کشند و لذا از این زندگی و حصر شدید آن دیگر خسته شدهمی

 نماید: خصوص اظهار می در این 99به طور مثال کد شماره 
کنم و گرنه خودم را دوباره اصالً از کارم پشیمان نیستم و االن فقط به خاطر دخترم تحمل می

 ، حتیبردم زندگیم تغییری نکرده است. در شرایط من که تغییری ایجاد نشده از بین می

 آورند.زده و دیوانه به حساب می مرا جن ،اوضاع من بدتر شده

 کشی محنت

کنند. برای بسیاری از آنان کشی می ری از زنان موردمطالعه، پس از خودکشی احساس محنتبسیا

بار است همراه بوده است. این عواقب جانبی گاهی خودکشی با عواقب جانبی که بسیار محنت

منجر گردیده است.  ،اند به طالق خواهران سوژه از سوی افرادی که با این خانواده وصلت کرده

اند و به اختالالت اند و در نتیجه به خود پناه برده از محیط پیرامون سلب اعتماد کردهبرخی آنان 

ای  لحظه ،برند. ناامیدی پندارند که در اوج غم به سر میاند. بعضی می روانی دچار گردیده

کند. به نظر بسیاری از آنان زندگی آنها زخمی شده است و هیچ مرهمی بر فکرشان را رها نمی

اند  تعدادی از متأهلین اظهار نموده ،هایی که با آنان انجام شده م کارگر نیست. در مصاحبهاین زخ

به جای آنکه از سوی شوهر مشمول مراقبت بیشتری قرار  ،که حتی پس از اقدام به خودکشی

 .اند گیرند طالق داده شده

 گوید: می 91کد شماره 

 شوهرم مرا طالق داد. ،بعد از خودکشی

 گوید: می 0۱کد شماره 
تنها تغییر نکرد بلکه  کنم. همسرم نههنوزم که هنوزه عذاب وجدان دارم و خودخوری می

هایی های او بیشتر شد و دست آخر تحملش تمام شد و به خاطر زخم بدتر هم شد. خشونت
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جای اطرافیان  های بی از من دوری کرد. از آن طرف هم حس دلسوزی ،که در بدنم ایجاد شد

 این رفتارم باعث طرد بیشتر من شده است. ،ام کند. از لحاظ ظاهری ناقص شدهیمرا اذیت م

 فكر مجدد خودکشی

اغلب آنان به دو  ،هایی که با زنان با تجربه اقدام به خودکشی صورت گرفتهبر اساس مصاحبه

تری که پس از پساخودکشی اشاره دارند. دوره کوتاه پس از خودکشی و دوره طوالنی دوره

تماماً احساس  ،ای بیش نیست شی پشت سر گذاشتند. در دوره اول که شامل چند هفتهخودک

تنها از خودکشی ابراز ندامت نکرده بلکه فکر  پشیمانی داشته اما هر قدر زمان سپری شده، نه

بیان داشته جای « رنگورن»مجدد خودکشی در ذهن آنها به وجود آمده است. این امر با آنچه 

الً بین افکار خودکشی و سابقه خودکشی رابطه معناداری وجود دارد. هرچه تأمل دارد. معمو

یابد. به نظر رنگورن  میزان افکار خودکشی افزایش می ،تعداد اقدام به خودکشی قبلی بیشتر باشد

(. دالیلی که 0299اقدام به خودکشی قبلی فاکتور خطر برای اقدام به خودکشی بعدی است )

هرچند متفاوتند ولی جملگی ، اند آورده الم برای اقدام به خودکشی بعدی زنان موردمطالعه در ای

بر یک امرکلی داللت دارند و آن عدم تغییر در زندگی پس از خودکشی است. برخی از آنچه 

ای از کنترل شدیدتری که از سوی اطرافیان  ، عدهاند موجب سلب اعتماد به آنان شده سخن گفته

کسی را عامل  پناهی و بی شکوه داشته و در مواردی هم بی شود یو خانواده برآنان اعمال م

 اند.  بازگشت به فکر مجدد خودکشی عنوان نموده

 گوید: چنین می ۱در این مورد کد شماره 
پس از اقدام به خودکشی به خانه برادرم پناه آوردم. زن برادرم بعد از آن به من گفت این دیوانه 

ه گردن من بیفتد و گفت این خانه یا جای من است یا جای زده است و ممکنه خونش ب و جن

خواهرم بودم که دیدم او هم معذب است. خودم هم به خاطر شوهرش راحت  این. مدتی خانه

نبودم تا اینکه مرا به مراکز بهزیستی معرفی کردند و قرار شد همه مبلغی پول برای نگهداری از 

 کشم. مانده تا هر موقع باشم خودم را میمن به مراکز بدهند. دیگر امیدی برایم ن

 گفته است: 90سوژه شماره 

 کنم.اوضاعم پس از خودکشی هیچ تغییری نکرده، باز هم اقدام به خودکشی می

 



  
 
 
 
 
 

 222آور(     بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایالم )روایتی بوم

 

 

 جلوه تباهی

جلوه تباهی احساسی است که زنان پس از اقدام به خودکشی از خود دارند. از آنجا که وسیله 

ها  اند خودسوزی است و این عمل به بدن آن این کار کردهخودکشی اغلب زنانی که اقدام به 

شده امروز که جلوه و تن برای  کند و باز با توجه به اینکه در دنیای جهانی آسیب جدی وارد می

آنها در کنند،  منفی پیدا میشدن آن زنان احساس خودپنداره  با معیوب ،زنان اهمیت حیاتی دارد

افتد، اگر قتی زنی صورتش به واسطه سوختن از حالت میداشتند که وها اظهار می مصاحبه

مجرد باشد فرصت ازدواج برای او  و چنانچه گیرد توجهی شوهر قرار می متأهل باشد، مورد بی

اندیشند و  شدن( می بودن این عارضه )یعنی سوخته ممکن نیست. برخی از زنان به العالج

 ناپذیر هم هست.  مراه خواهد بود و عالجکنند برای همیشه این عارضه با آنها ه احساس می

 گوید:چنین می 99در این مورد کد شماره 
پسر بزرگترم  ،وقتی خودسوزی کردم تمام پوست قسمت پشت گردنم داغون و چروک شده

 به خاطر این شرایط من افسرده شده و مدام تو خودشه.

 گوید:می 91سوژه شماره 
اعث شده تا مدت زیادی شوهرم سمت من نیاید و ب ،هایی که در ناحیه پا داشتم سوختگی

 ای با هم نداشته باشیم. به هر حال پوست در این دور و زمانه برای زن مهم است.حتی رابطه

 بازنگری به حيات

ای که تاکنون در مورد زنان با تجربه اقدام به خودکشی مورد بحث قرار رغم پیامدهای منفی علی

ز پیامدهای مثبت پساخودکشی است. گرچه این مقوله از سوی گرفت، بازنگری به حیات نیز ا

تواند به معنی این باشد که های موردبررسی عنوان گردیده اما میتعداد بسیار معدودی از سوژه

قربانیان خودکشی هنوز یاورانی از جمله خویشان و دوستان دارند که پس از اقدام به خودکشی، 

ر مواردی دختران متأهل، پس از خودکشی مورد توجه بیشتر بر آنان کنترل و مراقبت دارند. د

اند. برخی نیز به تحصیالت ادامه داده و مورد توجه جدی خانواده پدری قرار  شوهر قرار گرفته

 گوید:چنین می 00عنوان مثال کد شماره  اند. به گرفته
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خودکشی کند. کنم و شوهرم مرا درک میبا این حال پس از خودکشی احساس آرامش می

در مجموع در زندگیم تأثیر منفی نگذاشته است و در کنار شوهر، خانواده پدری هم هوامو 

 بیشتر دارن.

 گوید:می 5۱و سوژه شماره  

 پس از خودکشی ادامه تحصیل دادم و لیسانس حقوق گرفتم.

 
 . مدل پارادایمی1نمودار شماره

  گيری بحث و نتيجه

بندی شوند؛ بنابراین ابتدا به مقایسه  ها جمع اکنون باید یافته ،باتوجه به آنچه پیش از این آمد

شود سپس به سؤاالت پاسخ داده  های تجربی و نظری پژوهش با دیگران پرداخته مییافته

شده و ارتباط آن با واقعیت خودکشی،  گری نظریه کشفشود و در پایان نیز به قدرت تبیین می

 گردد.شناختی، اشاره میوشمثابه یک دستاورد نظری و هم ر هم به

هایی دال بر  قواره است، سیگنال شده که معطوف به تجربه مدرنیته بی در بطن نظریه کشف

و سویه  -که متأثر از مدرنیزاسیون-افزاری جامعه  یعنی سویه سخت« دوسوگرایی اجتماعی»

همانند نقاط  شود. جامعه ایالم در عین حال که دیده می -که در حصار سنت است-افزاری  نرم

هایی  است، اما همچنان الیه -البته بعد مدرنیزاسیون آن-دیگر کشورمان در حال تجربه مدرنیته 
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از آن مقهور سنت است که در پژوهش حاضر از آن تحت عنوان مقوله الزامات سنتی یاد شده 

ی ها ( در پژوهش خود با عنوان چالش9911نسب ) گرایی با آنچه رضاییاست. این دوسویه

 های مدرنیته بدان دست یافته همخوانی دارد. ای با آموزه طایفه-هنجاری عصبیت ایلی

« اعتراض»، «احساس داغدیدگی»، «هراس آبرو»هایی از قبیل از سوی دیگر، مضمون مقوله 

( 991۱توانند به فضایی از ناامنی منجر شوند با یافته پژوهش ایار ) که می« رفتگی حاشیه به»و 

کند با  ( آنجا که از رابطه طالق و خودکشی بحث می9911آبادی ) د. یافته صالحهمسویی دار

هایی از قبیل ازدواج متزلزل و خانواده نابسامان  آنچه در پژوهش حاضر تحت عناوین مقوله

( در مطالعه خود نشان داده است که 991۱کشف شده مطابقت دارد. همینطور آنجا که منتی )

تگی خانوادگی )که جزو مقوالت محوری پژوهش حاضر هم های اقتصادی وگسیخ چالش

هست( با خودکشی رابطه مستقیم دارند، مؤید پژوهش حاضر است. از زاویه نظری، کشف 

و انزوای اجتماعی « دورکیم»مقوله انزوای اجتماعی زنان در پژوهش حاضر با نظریه همبستگی 

نیز « گافمن»دگی مقاله حاضر با نظریه و هالبواکس همخوان است و باالخره مقوله داغدی« ریمن»

 دهد. همسویی خاصی را نشان می

این پژوهش در صدد پاسخ به چهار سؤال اساسی بود. نخست چگونگی معناسازی پدیده  

ها در این زمینه دارند این است که  خودکشی در بین زنان مورد مطالعه: روایتی که سوژه

دانند. آنان از یک سو خود  بست می درماندگی و بناوج  رسیدن و استیصال خودکشی را نوعی به

پناه دانسته که در کنار آن اعتماد آنان نسبت به اطرافیان را سلب نموده و از  شده و بی را فراموش

ارزشی زندگی و تسلیم  هایی از قبیل ناامیدی، نوعی نجات، بی سوی دیگر، خودکشی را با داللت

 کنند.  تقدیر شدن معناسازی می

مثابه معلول، معطوف به شرایطی است که مضمون سؤال دوم پژوهش  پدیده خودکشی بهاما 

قدرتی که  است. دالیلی از قبیل، هراس از آبرو، اعتراض به وضع موجود، فقدان استقالل و بی

شوند.  یافتن زنان موردمطالعه به سمت خودکشی می دهنده شرایط علّی هستند، باعث سوقشکل

ساز دیگری نام برد که  معطوف به سؤال سوم پژوهش است، باید از عوامل زمینهدر کنار اینها که 

عواملی همچون الزامات سنتی،  ؛در تکمیل تصمیمات سوژه در اقدام به خودکشی وی اثر گذارند

های اقتصادی، احساس انزوای  صدایی در سطوح خرد وکالن جامعه، چالشحاکمیت تک

ی باید نام برد که با مداخله خود، شاید شرایط کافی را در اجتماعی و باالخره از شرایط دیگر
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کنند. شرایطی از قبیل احساس داغدیدگی، عامل سیاسی و جهت بروز پدیده خودکشی فراهم می

اند شرایط الزم و کافی را برای اقدام به  الطبیعی. به نظر ما این سه شرط توانسته عامل ماوراء

 م نمایند. خودکشی زنان در جامعه استان فراه

بینند و به شدن این شرایط خود را با یک زندگی پرتالطم مواجه می زنان موردمطالعه با فراهم

اما  ؛ای هم سلبی ناچار باید راهبردهایی اتخاذ نمایند. بخشی از این راهبردها، ایجابی است و پاره

ر نتیجه خودکشی توانند به فرد در آستانه خودکشی مصونیت بخشند و د هیچکدام از آنها نمی

برای آنان پیامدهایی به همراه دارد. پیامدهایی از قبیل  افتد اما دوره پساخودکشی اتفاق می

کشی، فکر مجدد خودکشی، تشدید حصر و خودپندارگی منفی، که جملگی محنت

فضایی ناخوشایند را برای زندگی بعدی آنها فراهم نمایند. اما در کنار این فضای  توانند می

شود که زنان مورد بررسی به حیات و زندگی بعدی خود نگاهی  ایند، خودکشی باعث میناخوش

 نو و متفاوت با زمان قبل خودکشی داشته باشند.

-در پایان، با اتخاذ یک رفت و برگشت نظری تجربی، به تبیین پدیده خودکشی پرداخته می

تحت عنوان تجربه  شده، های پیشین پژوهش آمد، نظریه کشفشود. همانطور که در بخش

توان  ای را نمی قواره ارائه گردید. واقعیت این است که در جهان امروز، هیچ پدیده مدرنیته بی

که بُعد مدرنیزاسیون مدرنیته توسط جامعه جدای از مدرنیته دید و به تحلیل آن پرداخت. وقتی

سرعت  دیریت شود بهایالم تجربه شد، پرحجم و ناگهانی به جامعه عرضه گردید و بدون آنکه م

های جامعه ابعاد آن را که در ماقبل  از بعد مدرنیستی آن فاصله گرفت، با ورود خود به عرصه

مدرنیته نسبتاً موزون و همتراز بود، ناموزون ساخت. به عبارت دیگر، قبول بخش مادی مدرنیته 

و ... چون از قبیل تکنولوژی، معماری جدید شهری، وسایل ارتباطی الکترونیک، خودرو 

تنها با مقاومت مواجه نشد بلکه  رسید، نهالوصول و مفید به نظر می حال سهل ظاهرفریب و درعین

سرعت مورد استقبال قرار گرفت. در مقابل همراه با این بخش مادی، مفاهیم، واژگان،  به

امعه تنها به زودی جذب ضمیر جمعی ج هایی هم به جامعه عرضه شد که نه انتظارات و فرآورده

نگردید، بلکه در مقابل آن گاهی مقاومت و در مواردی تردید ایجاد شد. واقعیت این است که 

های مدرنیزاسیون، زمانی که در ممالک صنعتی به جامعه وارد شد چون از یک سو فرآیند  جلوه

جوش بود و از دل ایستارها و فرهنگ نو ورودش تدریجی و ازسوی دیگر امری درو

زا نبود. وقتی این  طلب آن سرزمین نشأت گرفته بود، چندان آسیب و مدرنیزاسیون خواه تکنولوژی
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های درون آن،  دست آورده بود. ازدواج استقالل خود را به ها پیش اتفاق افتاد خانواده از مدت

به علت غلبه فردگرایی، قبح هراس از آبرو، به  مطابق عرضه مدرنیزاسیون نهادینه گردیده بود.

افراد از خانواده گسترده بریده و  ؛های جنسی تخفیف پیدا کرده بودهنجاریق یا بیواسطه طال

در عوض در نهادهای جدید جذب شده بودند. دیگر، موانع اعتراض زن به مرد کنار رفته بود و 

هایی از قبیل آفرینی باز کرده بود. پدیده در مقابل، جامعه آغوشش را به روی زن، جهت نقش

اش، دخالت خویشان در زندگی و نیز مداخالت سیاسی در  دگی در قامت سنتیدی احساس داغ

جهان اجتماعی آن طور که در ایران، عموماً، و در مناطقی چون ایالم، خصوصاً، اتفاق  زیست

ها یا کنار رفته بودند یا خود را با آهنگ جدید جامعه همساز  افتاده، کمرنگ گردیده بود. سنت

چنان جامعه را تخریب نکرده بود و خالصه بین دو بخش  اقتصادی آن های کرده بودند. چالش

برخورداری چون  که در جامعه ایران و نقاط کممدرنیته یک موزونیت نسبی برقرار بود. درحالی

ایالم، این پروسه به واسطه ضعف مدیریت توسعه به طور طبیعی طی نگردید و به تعبیر 

جتماعی، به تسخیر مدرنیزاسیون درآمد و در نهایت جهان ا هابرماس بخش غیرمادی و زیست

فرسا که برتنی تنومند  ای بود تنگ و طاقت ای ناموزون از آن پدیدار شد که همچون جامه مدرنیته
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