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  هديچك
گانه يزنان،  ي، اغلب خودسوزياست كه در مناطق غرب كشور، خودكش يا چند دهه

 ين مسئله علل متعدديا يبرا. پنداشته شده است يتلخ زندگ يها تيراه دايم فرار از واقع
 53متواتر در خصوص  يها  و با مصاحبه يفيپژوهش حاضر به روش ك. ذكر شده است

در روستاهاي دهستان افرينه از  1385تا  1363هاي  مورد اقدام به خودكشي طي سال
 يها تفقر، خشونة هدف مقاله بررسي رابط. شهرستان پلدختر لرستان اجرا شده است

ان افراد يدهد كه در م نتايج پژوهش نشان مي .خانوادگي و خودكشي در منطقة مذكور است
. بيشترين تاثير را بر خودكشي گذاشته است» خشونت خانوادگي«مطالعه شده، فقر از راه 

ن اقدام يتر شيب يت و خشونت خانوادگيتوام با محروم يزنان و جوانان برخوردار از زندگ
ة از نحو يتابع ين است كه خودكشيمقاله ا ياستدالل محور. اند داشته را يبه خودكش

ز با يفرد به سبب احساس حقارت در ست. محول است ياجتماع يها جدال فرد با نقش
  . دهد نه نقش، بلكه خود را از سر راه بردارد يح ميترج ياجتماع يها نقش

  فقر، ي، خشونت خانوادگياستان لرستان، خودكش: كليديواژگان 
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  مقدمه

ي اجتماعي رايج  ها پرخطر در جامعة كنوني است كه در زمرة آسيب ياز رفتارها 1خودكشي  
مسلماً تا به حال از خود پرسيده ايم كه چرا برخي افراد دست به خودكشي مي . قرار مي گيرد

ه بر هاي رسمي و عاميانه تمايل اين است كه پديدة خودكشي با تكي معموالً در تحليل. زنند
مثالً مي گويند كه قرباني داراي بيماري . برخي داليل فردي و شخصي و اقتصادي تحليل شود

گفته  يدر جاي. رسيده بود يا از لحاظ ارثي دچار مشكل بوده است "آخر خط"رواني بود يا به 
ها كم و بيش  اين پاسخ. شود از فرط بيكاري، فقر و بيچارگي به اين كار دست زده است  مي
شناسي داليل اصلي به شمار  شناختي اند كه از نظر جامعه  زيست يشناسانه اقتصادي و گاه نروا

ها و ة د چرا بسياري از آدم ها وقتي دچار عقديها پرس شناس روند، زيرا بايد از روان نمي
مي رسند، به سمت كشتن ديگران  "به آخر خط"مشكالت رواني مي شوند و به قول معروف 

كشند؟ چرا علت مشكالتشان را نمي كشند و خودشان را قرباني مي  را مي روند و خود نمي
اين را مي دانيم كه اگر علت مشكالت فرد قرباني، شخصي عادي باشد، فرد به جاي . كنند؟

  ها جاست كه بسياري از تعريف اما مسئله اين. دهد او را از سر راه بردارد كشتن خود ترجيح مي
اند كه شخص به سبب  لل مسئله و مشكالت فرد سايه افكندهو تفسيرهاي اجتماعي بر ع
  .  دهد توان مقابلة خود را از دست مي  ها ناتواني در برابر اين تعريف

پيامدهايي در زندگي مردم پديد آورده  در كشور يرات اجتماعييغشتاب تدر حال حاضر، 
اجتماعي از  – اقتصاديامكانات محدود از يك سو و  سطح انتظارات و توقعات فزاينده. است

 و افزايش جمعيت. جاد كرده استيارا در كانون خانواده  يتعارضات و اختالفات گريد يسو
نسل جوان مسائل و  .پديد آورده استو نيازهاي جديدي  مسائلآن در ايران  جوان بودن

 از سوي ديگر،. ازدواج را پيش روي خود دارد و تحصيالت، اشتغال، مسكن ي چونتنگناهاي
را در عمده مناطق كشور ها و تعارضات اجتماعي  ها و هنجار هاي سنتي تنش ارزش تغييرروند 

 برهاي جديد   برخوردار شدن نسل جوان از تحصيالت و استفاده از رسانه. ش داده استيافزا
 نسل جوان به  مقايسه خويش با گروه ،آگاهي افزايش ر اثرب .افزوده استسطح آگاهي آنها 

احساس محروميت «اقتصادي باالتر از خود مي پردازند كه در پي درك و  _عي هاي اجتما
 رتبطكه بيشتر م، خويش به تالش و تكاپو براي دستيابي به اهداف و منافع تعريف شده »نسبي
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 - راستا، تنگناهاي اجتماعيدر اين . ي پردازندماست، اقتصادي شهرنشين  طبقات اجتماعي و اب
 )...نبود اشتغال و بيكاري (اقتصادي هاي  محدوديت و) ارها سنتيها و هنج ارزش( فرهنگي

خاصه (ميان گروه هاي اجتماعي و اعضاي آنها در اتباعث بروز كشمكش و اختالفتواند  يم
  . شود) در خانواده

آسيبي  خودكشي. اي نيست كار ساده ايجاد شده بر اثر تعارضات اجتماعي حل اختالفات
معموالً . ت و خواسته وجود دارديزد كه در آن تضاد موقعيخ يط برمين گونه شرايكه از ااست 

برعكس، . ستين ياز كاالهاي اقتصادي عامل خودكش يو عدم برخوردار يط بد اقتصاديشرا
سنتي و پذيرفته شده از محروميت وجود دارد كه انسان به آن  ياز مناطق، شكل ياريدر بس

اما وقتي . شود  جتماعي، از جمله خودكشي، ميعادت كرده است و گاهي مانع از آسيبهاي ا
تر،  شرايط تغيير مي كند و وسايل ارتباط جمعي گسترش مي يابد، تصوير نوعي زندگي مرفه

هاي تلويزيوني يا ويدئوئي، تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند و   مثالً برنامه
ي، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي در پي چنين تعارض هاي. شود يد مياز تعارض تول يشكل
هاي ناگهاني ركود يا رشد اقتصادي، بسياري از مواقع وضعيتي  به تعبير ديگر، حركت. كنند

جهش و از دست دادن هويت فرهنگي در پي دارد كه   آنومي را به شكل گمگشتگي فرهنگي،
، نقل از 1976يگ، كون(هم نارضايتي عميق و هم ناآرامي هاي گسترده اي را به وجود مي آورد 

  ).198: 1380رفيع پور، 
درصد از كل 2(نفر  400، اقدام به خودكشي در استان لرستان منجر به مرگ 1383در سال 

خودكشي چهارمين علت مهم مرگ و مير استان شناخته . شده است) جمعيت استان لرستان
درصد  11.4عادل م(سال از عمر آنها از دست رفته است 11657كه در اين ميان، «شده است 

داراي ) درصد 14.8(درصد نسبت به زنان  33.5در اين سال، مردان با ). عمر از دست رفته
است و اين  32.3همچنين، ميانگين سن به هنگام خودكشي در استان . اند مرگ بيشتري بوده

درصد  33.1از مجموع افراد، . وضعيت نشان دهندة جوان بودن سن قربانيان خودكشي است
: 1386نقوي و جعفري، . (»اند درصد روستاييان قرباني خودكشي بوده 11.5شينان و شهرن
354 .(  

در بيمارستان شهداي عشاير : هاي استان بدين گونه ثبت شده است خودكشي در شهرستان
نفر بر اثر مسموميت دارويي اقدام به خودكشي  197) 1384و 1382 يها سال(خرم آباد 

نفر زن و دختر جوان با روش  843، 1384و  1383هاي  ن، در طي سالدر اين شهرستا. اند كرده
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اين آمارها مسئله و  1اند خودسوزي اقدام به خودكشي كرده و در اين بيمارستان بستري شده
  . دهد ها و روستاهاي استان لرستان نشان مي بحراني بودن خودكشي را در شهرستان

را كنشي اعتراضي و پرخاشگرانه عليه  ن مقاله روندهاي خودكشي در استان مذكوريا 
اين كنش براي از بين بردن ديگري . فرهنگ بومي و موقعيت نابرابر و محروميت فرد مي داند

فرد با كشتن خويش مي خواهد باعث رنجش و . است) جامعه و رفتارهاي فرهنگ خاص(
نجا       يي را در اپس خودكش. رديبه اهداف خود شود و از آنها انتقام بگ يآزار موانع دسترس

با توجه به گستردگي موضوع و اهميت همچنين، . ديگركشي تلقي كرد يتوان نوع يم
فقر و خودكشي : شوند ير دنبال ميسؤاالت ز شناختي در تبيين خودكشي، رويكردهاي جامعه

چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ فقر از طريق چه متغير واسطي بيشترين تأثير را بر خودكشي 
ا فقر مستقيماً با خودكشي يهاي فقير خشونت بيشتري وجود دارد؟ آ  د؟ آيا در خانوادهدار

ابد؟ كدام گروه هاي سني ي يها، ناكامي ها با خودكشي ارتباط م ارتباط دارد يا از طريق خشونت
  و جنسي بيشترين قربانيان پديدة خودكشي اند؟

  مباني و چارچوب نظري 
شـناس فرانسـوي    ، را اميل دوركـم جامعـه  يختي از خودكششنا اولين تحليل مشهور جامعه

علت موجبة هر واقعة "او معتقد بود كه خودكشي واقعيتي اجتماعي است و . عرضه كرده است
اجتماعي را بايد در ميان وقايع اجتماعي قبلي جست وجـو كـرد، نـه در حـاالت شـعور فـرد       

نزديك به پديـدة خودكشـي را كـه     از اين رو، او برخي عوامل عادي و). 122: 1378دوركم، (
  . اي برسد همة مردم بر آنها تاكيد دارند، كنار گذاشت تا به روندها و الگوهاي پايه

هر نوع مرگي كه نتيجة مستقيم يا «: م خودكشي را اين گونه تعريف مي كنديدورك
اي  تيجهدانسته است مي بايست چنان ن غيرمستقيم كردار مثبت يا منفي خود قرباني است كه مي

ي بديل و متنوع از خودكشي را كه در  ها او  بسياري از تبيين). 18: 1378دوركم، (» به بار آورد
شناختي او در خودكشي،  بر پاية نتايج تحليل جامعه. آن زمان بدان توجه مي شد رد كرد

نة توان با بيماري ذهني، زمي ي گوناگون را نمي ها تغييرهاي در نرخ خودكشي در ميان گروه
بخش : 1378م، يدورك(قومي يا نژادي و وراثت يا  شرايط آب و هوايي يا تقليد تبيين كرد 
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ي اجتماعي، نيروها و فشارهايي وجود دارند كه  ها او استدالل كرد كه در جامعه و گروه). اول
بنابراين، خودكشي از عوامل و نيروهاي اجتماعي . عمل خودكشي را تشويق يا تقبيح مي كنند

ترين عامل اجتماعي مشخصي كه او آن را عامل تبيين كنندة خودكشي معرفي  مهم. خيزد برمي
  ). 5فصل :  1378م،يدورك(است » همبستگي و يگانگي اجتماعي«مي كند، 

دوركم در بيان عوامل موثر بر خودكشي چهار نوع خودكشي را با چهار علت اجتماعي 
  ):9و  8، 7، 6ل فصو: 1378م يدورك: ك.ر(مشخص از هم تميز داد 

اين نوع خودكشي در شرايط فردگرايي و جـدايي شـديد از   : خودكشي خودخواهانه .١
  . دهد جامعه رخ مي

  .دهد در شرايط همبستگي مفرط و زياد فرد با جامعه رخ مي: خودكشي دگرخواهانه .٢
دهد كه  زماني رخ مي: خودكشي آنوميك يا خودكشي ناشي از نابساماني اجتماعي .٣

  . الت نابساماني، آشفتگي و بي قانوني يا به تعبير او، آنومي استجامعه دچار ح
دهـد كـه    اين نوع خودكشي در جوامع يـا شـرايطي رخ مـي   : خودكشي تقديرگرايانه .�
از ايـن رو،  . ، عواطف و نيات اعضـاي جامعـه در كنتـرل شـديد جامعـه قـرار دارنـد        ها انگيزه

  .تخودكشي پاسخي به تقدير و فشارهاي عاطفي جامعه اس
ي خودكشـي   ها بر اساس دسته بندي و علت يابي باال در خصوص پديدة خودكشي، نرخ  

در هر چهار نوع خودكشي رابطة فـرد بـا   . در هر جامعه تابع عوامل و نيروهاي اجتماعي است
جامعه مطرح است، اما در دو نوع آخر تاثير شديد جامعه بر انواع خودكشي به خوبي مشـاهده  

  .پذير است
هاي اقتصادي بر گـرايش بـه خودكشـي اثـري تشـديدكننده       معتقد است كه بحران ميدورك

، به موازات آن خودكشي ها نيز به سـرعت  1874مثالً به دنبال بحران مالي وين در سال . دارند
اما تأثير افزايش فقر و ميزان خودكشي آن قدر اندك است ). 284: 1378دوركم، (افزايش يافت 

مساعدي كه اثر ناگهانيش موجب افزايش سطح رفاه و پيشرفت كشـور      هاي  كه حتي در بحران
فقـر  ). 286: 1378دوركـم،  (گـذارد   شود، بر خودكشي مثل هر بليه اقتصادي ديگر اثـر مـي    مي

هاي صنعتي و مـالي   از اين رو، گرچه بحران. نوعي مصونيت در برابر خودكشي ايجاد مي كند
توان نتيجه گرفت كه اين افزايش به سبب فزوني  نمي موجب افزايش خودكشي مي شوند، ولي

هاي حاصـل از رفـاه نيـز بـه افـزايش       ها ناشي شده است، زيرا بحران فقري ست كه از بحران
خودكشي مي انجامد؛ براي اينكه آنها نيز بحران اند و موجـب آشـفتگي هـايي در نظـم امـور      
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را در برابر خودكشي مصون نگه مي  اگر فقر انسان). 289: 1378دوركيم، (اجتماعي مي شوند 
شود، در واقع فقر از بهتـرين    دارد، به اين سبب است كه فقر به خودي خود مانع محسوب مي

فقر انسان را وا مـي دارد  . آموزد داري را به انسان مي هايي است كه بردباري و خويشتن مشرب
وت و رفـاه بـا تهـيج فـرد،     كه انضباط پايدار و مداومي بر خود اعمال كند، در حـالي كـه ثـر   

دوركـم،  (كنندة روحية طغيانگري و منبع اصلي ضد اخالقي و بي بنـد و بـاري اسـت     تحريك
1378 :301 .(  

او مفهوم قتل يا دگركشي را مطرح مي . در كار دوركم كمتر به لفظ خشونت بر مي خوريم
ي مـي بخشـد   كند و معتقد است هر جا كه دگركشي افزايش يابد، نوعي مصونيت به خودكشـ 

جنـگ  . او نشان داد كه جنگها در افزايش خودكشي اثر بازدارنده دارنـد ). 430: 1378دوركم، (
ها بر دزدي ها، كالهبرداري ها، سوء استفاده از اعتمادها و غيره نيز همين اثر را دارند، امـا در  

  ). 431: 1378دوركم، (اين ميان، جنايت استثناست و آن دگركشي است 
ارة نقش خانواده بر خودكشي اسـتدالل مـي كنـد كـه زنـدگي خـانوادگي بـر        دوركيم درب

  . كننده دارد خودكشي تأثير تعديل
معتقد ها  بررسي علل خودكشي در 1930از شاگردان دوركم در سال  1موريس هالبواكس«  

بود كه هر چه از شهرهاي داراي جمعيت متراكم به سوي مناطق روستايي حركت كنيم، ميـزان  
ـ   بسياري از همبستگي هاي مـورد مشـاهده دوركـيم را مـي    . يابد مي ي كاهشخودكش ه تـوان ب

هـاي روسـتايي    هاي متفاوت زندگي شهري و خـرده فرهنـگ   صورتي موثرتر بر اساس روش
  :كند يم ميرا به سه دسته تقس يخودكش او .)23: 1376تايلر، ( »تبيين كرد

  ؛)يافراط ييفردگرا( يق جدا شدن فرد از گروه اجتماعياز طر )1
 ؛)ييكمبود فردگرا( يش از حد او به گروه اجتماعيب يق وابستگياز طر )2

 ؛)يكمبود انسجام اجتماع( يق انهدام توأم با هرج و مرج گروه اجتماعياز طر )3

است كه فرد را احاطه » يخالء اجتماع« يخودكشة جادكنندياز نظر هالبواكس عمل ا
  .)12: 1384، و همكاران يليعق( كند يم

  

                                                   
1  - Morris Halbowox 
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نيز در مطالعات خود بر اين نكته ) 1980( وزيه و گاو و) 1983( ي، بارك)2001(ويت
، مشاركت در ي، اشتغال، دوستياقتصاد يها تيفعال ،ياجتماع يوندهايپپافشاري مي كنند كه 

وندها احتمال يپ با تضعيف اين  دهند و يرا كاهش م ينرخ خودكش يو اجتماع يامور مذهب
  .)154: 1385صديق، ( ابدي يش مياز افزين ياقدام به خودكش

. ويليام بونگر، اقتصادان هلندي، مدعي است كه فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعي است
  ). 149: 1383قرباني، (او براي خودكشي، فقر را مهمترين علت مي خواند 

خـارج از   يشـغل  يرارد، از محققان ديگر  در زمينة خودكشـي معتقـد اسـت در فضـاها    يژ
محتمـل اسـت، احتمـال     ير بوده و از دست دادن نقـش شـغل  يه كه رقابت اجتناب ناپذخانواد

  ).29: 1383محمد پور، (رود  يدر ميان زنان باال م يارتكاب به خودكش
ل موضوع طلب يتحل يرا برا يتر فراوان يرهايم و متغيهاي فوق فراتر برو لياگر از تحل

  :1ر جستجو كرديزرا در سه موضوع  يل خودكشيتوان دال يم، ميكن
سبب دخالت  يطبق اين تبيين، حركت به سوي برابري اجتماع: يحمايت يضعف ها: الف

. شود  هاي اقتصادي، اجتماعي و دنياي كار و سياست مي جامعه در فعاليت يبيشتر همة قشرها
موضع دوركيم نيز . اد در زندگي اجتماعي استياز اين منظر، علت خودكشي باال، درگيري ز

شود تفاوت اقشار متفاوت و زنان و   و تغيير اجتماعي سبب مي يبرابري اجتماع. است همين
 ).744- 758: 1998پامپل، (مردان در دسترسي به آالت قتل كاهش يابد 

طبق اين رويكرد، فوايد نابرابر حاصل از ازدواج براي زن و مرد : افزايش در نابرابري: ب
از اين رو، . كنند ينه را براي خودكشي فراهم ميهاي محدود زن در گذشته همگي زم و نقش

تغيير اجتماعي معطوف به برابري جنسيتي، نرخ هاي خودكشي زنان و مردان را به يكديگر 
برند و تغييرات  هاي خانوادگي، مردان بيشتر از زنان سود مي در ازدواج و نقش. كند نزديك مي

  . رساند ها، بيشتر به مردها آسيب مي در اين نقش

                                                   
در نامه انجمن » هاي جنسي در نرخ هاي خودكشي بافت ملي تغيير اجتماعي و تفاوت« اي  با عنوان  در مقاله -  1

در نرخ هاي خودكشي در زنان و مردان با تĤكيد بر متغيرهاي حمايتي، برابري   شناسي آمريكا ، داليل تفاوت جامعه
هاي موجود استفاده  تحليل شده است كه در اينجا از مقاله مذكور براي نتيجه گيري ديدگاه  و سازگاري نهادي

  .كنيم مي
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كند كه فرايند  اين رويكرد دو تبيين فوق را با هم تلفيق و استدالل مي: سازگاري نهادي: ج
تغيير . دهند ها در نرخ هاي خودكشي زنان و مردان به دنبال يكديگر رخ مي همگرايي و تفاوت

كند و نوعي ابهام نقش در ميان زنان پديد  هاي سنتي را متزلزل مي اجتماعي ابتدا ارزش
شوند و آنومي  اما نهادهاي جامعه سرانجام با فشارهاي حاصل از تغييرات سازگار مي آورد، مي

  ).744- 758:1998پامپل، (يابد  كاهش مي
، شدت و ضعف ياجتماع يروهاياز عوامل و ن يتابع يهاي باال، خودكش بر اساس برداشت

د يمانند تول يرساختا يندهايبا جامعه و فرا يو سازگار ييت از فرد، نحوة همنوايدر حما
ت پنداشت يار بااهميرا بس يباال مفهوم نقش اجتماع يها  د در گفتهيبا. است يا نابرابري يبرابر

را  ين مقاله خودكشين اساس، در ايبر ا. دانست يكنندة خودكش نييتب يرهايو آن را كانون متغ
فقر و . معه استجا يمحول از سو ياجتماع يها با نقش يم كه جداليكن يل مين فرض تحليبا ا

فرد به . آورند يرا فراهم م يخودكش يها  نهيشوند و زم يد مين بستر توليز از هميها ن خشونت
دهد نه نقش، بلكه خود را از  يح ميترج ياجتماع يها ز با نقشيسبب احساس حقارت در ست

مولد    -ديگو يم ميآنگونه كه دورك - با گروه ضرورتاً  يوستگين، لزوم پيبنابرا. سر راه بر دارد
م ية دوركيبرخالف نظر. كند يد ميانحراف و انزوا نيز تول يست، بلكه گاهين ييانسجام و همنوا

با گروه و اجتماع ايجاد  يوستگيكه بر اثر پ يخانوادگ يها د گفت كه فقر و خشونتيبا
  .پنداشته شوند يتوانند از عوامل خودكش يشوند، م مي

   شناسي روش
و  )اند كساني كه خودكشي ناموفق داشته(احبه تفصيلي با كنشگران مصنتيجة  مقالهاين 

. است) اند كساني كه خودكشي كرده(مانده از قربانيان  يبه جا يها  ل آثار و دستنوشتهيتحل
در روستاهاي  1385تا  1363هاي  مورد اقدام به خودكشي طي سال 53پژوهش درخصوص 

كل  ينش افراد مطالعه، نوعيث گزياز ح. استشهرستان پلدختر استان لرستان صورت گرفته 
  .مراجعه شده است) يخودكش(انجام شده است و به همة افراد دارندة صفت مورد نظر  يشمار

اطالعات نمونة تحقيق شامل سن، جنس، شغل، سطح تحصيالت، وضعيت تأهل، علت 
انوادگي ، خشونت خ)موفق يا ناموفق(خودكشي، زمان اقدام به خودكشي، نتيجة خودكشي 

و ثبت آن، انجام  1385تا  1381هاي  با مراجعه به اسناد طي سال) خشونت فيزيكي يا روحي(
  .ل پرسشنامه بوده استيو تكم) ناموفق(مكرر با اقدام كنندگان به خودكشي  يها  مصاحبه
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براي بررسي . 2كمك كرده استموضوع  تر درك عميقنيز به  1مصاحبه با اطرافيان قربانيان
نيز اسناد رسمي  و هاي قربانيان  نوشته دستتالش شده است با استفاده از  ،يب اجتماعياين آس

از آمار و اسناد رسمي موجود در . مسئله شناخته شود تر جزئي ابعاد ،و غير رسمي موجود
هاي خرم آباد و پلدختر و مراكز بهداشت روستايي  ها، مراكز نيروي انتظامي شهرستان بيمارستان
  .ده استاستفاده ش

  ها  يافته

  يفيتوص يها  افتهي) الف

مطرح بوده » مسئله اجتماعي«در دو دهة گذشته خودكشي در استان لرستان به صورت يك 
. خودكشي در روستاها طي دو دهة گذشته نسبت به شهرها فراواني بيشتري داشته است. است

شهرستان  )ره( ن امام خمينيكه به بيمارستا 1385تا  1383تعداد اقدام كنندگان به خودكشي در 
درصد  4/69از اين تعداد، . 3نفر بوده است 126اند  پلدختر و روستاهاي اطراف مراجعه كرده

  . اند درصد شهرنشين بوده 6/31ساكن روستا و 
در اين مطالعه، با پاسخگوياني كه از خانواده، دوستان و اقوام نزديك افراد اقدام كننـدة بـه   

فـردي   يهـا  يژگـ يجدول زير و. ند، در زمينة موضوع بحث شده استا خودكشي انتخاب شده
  .دهد يكنندگان به خودكشي را نشان م اقدام

                                                   
 .اند اعضاي خانواده و دوستان كساني كه خودكشي موفق داشته.  1

اند و شرايط خانوادگي  محققان با منطقة مطالعه آشنايي كامل و از پيشينة افرادي كه دست به خودكشي زده.  2
كننده و نزديكان  اين آشنايي محققان را در جمع آوري نظرات تفصيلي افراد خودكشي. اند ن اطالع نسبي داشتهايشا

  .ايشان بسيار ياري كرده است
 .1385آمار مستخرج، از مركز اسناد پزشكي بيمارستان امام خميني شهرستان پلدختر، تابستان  -  3
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  كنندگان به خودكشي ويژگي هاي فردي اقدام. 1جدول 
  درصد  تعداد  ها  نهيگز  رديف  ريمتغ

  

  روستا

   17   9  افرينه  1
   59   31  زيودار  2
  24   13  بن الر  3

   100   53  جمع كل  

  

  

  سن

   24   13  سال 19تا  10  1
   41  22  سال 29تا  20  2
  17   9  سال 39تا  30  3
   8   4  سال 49تا  40  4
   10   5  سال 59تا  50  5

   100   53  جمع كل  

  

  جنسيت

   65   30  زن  1
   35   23  مرد  2

   100   53  جمع كل  

  

  تأهل  

  40   21  متأهل  1
   48  25  مجرد  2
   12   7  دوره نامزدي  3

   100   53  جمع كل  

  

  

  

  تحصيالت

   24   13  بي سواد  1
   16   9  ابتدايي  2
  45   23  راهنمايي  3
   10   5  دبيرستان  4
   5   3  ديپلم و باالتر  5

   100   53  جمع كل  

  

  ابزار خودكشي

  

  

  

  35   18  خودسوزي  1
  35   18  مسموميت با سموم  2
  12   7  مسموميت دارويي  3

   9   5  اسلحه  4
   5    3  حلق آويز كردن  5
   2   1  سقوط از ارتفاع  6
  2   1  خوردن گچ  7

   100  53  جمع كل  
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اقدام ) ماه(زمان 

  به خودكشي

  

  

  9    5  فروردين  1
   7   4  ارديبهشت  2
  24   12  خرداد  3
  24   12  تير  4
   15   8  مرداد  5
  2   1  شهريور  6
   9   5  مهر  7
   5   3  آبان  8
   0   0  آذر  9
   0   0  دي  10
  2   1  بهمن  11
   3  2  اسفند  12

  

  نتيجه اقدام

  به خودكشي

   100   53  جمع كل  

   56   28  خودكشي موفق  1
   44   25  خودكشي ناموفق  2

  100   53  جمع كل  

  
مـورد اقـدام    53در روستاهاي منطقه مطالعه شده، : منطقه يدر روستاها يزان خودكشيم. 1

درصد  59درصد در روستاي افرينه،  17از مجموع جمعيت نمونه، . رخ داده است به خودكشي
  .اند درصد در روستاي بن الر ساكن بوده 24و  1در روستاي زيودار و حومه

از . اند بودهمرد  درصد 35ن و درصد ز 65، يبه خودكش گانكنند اقدام بيناز : جنسيت. 2
درصد  30 همچنين، از مجموع افراد مطالعه شده .مجموع مردان، فقط يك نفر متأهل بوده است

زنان  اند، كرده يمجرد اقدام به خودكش اندختردرصد  30 ومتاهل  انزندرصد  35، مجرد دانمر
هل نسبت به دختران أزنان متاند، البته  كرده يشتر خودكشيهل نسبت به دختران مجرد بأمت

 آشنايي ةدر دور كه تران مجرد، افراديدر ميان دخ .اند شده رو به روخشونت  باشتر يمجرد ب
  .اند اند، گرايش بيشتري به خودكشي داشته برده ميسر  ازدواج به يراب

نفر زن متأهل،  20درصد متأهل،  40از بين افراد اقدام كنندة به خودكشي،: وضعيت تأهل. 3
  .اند برده به سر مي) آشنايي(درصد در دورة نامزدي 12درصد مجرد و  48

                                                   
، )Lit Bar( ربليت  ،)Tagh Abas Ali( طاق عباسعليد از عبارت ان) Zivdar(روستاهاي حومه زيودار  -  1

  ) .Doab(، دوآب )Zir Anbar( انباررزي
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جوانان قربانيان اصلي  .سال است 8/24اقدام كنندگان به خودكشي  ين سنيانگيم: سن. 4
سال  19تا  10ن يب يسن در گروهدرصد  25ن تعداد خودكشي، ياز ا. اند خودكشي بوده

 39تا  30درصد در گروه سني  17، سال 29تا  20ن يب يدر گروه سندرصد  41، )نوجوانان(
سال رخ  59تا  50درصد در گروه سني بين  10سال و  49تا  40درصد در گروه سني  8سال، 

               .داده است

درصد با  16سواد،  يبدرصد  24از مجموع افراد اقدام كنندة به خودكشي،  :تحصيالت. 5
 .اند درصد ديپلم و باالتر بوده 5درصد دبيرستان و  10 ،ييراهنما درصد 45، ييابتدا تحصيالت

ت ياكثر. اند داراي سواد راهنمايي و كمتر از آن بوده يان به خودكشكنندگ از اقدام درصد 85
ل يادامه تحصدر گذشته به سبب فرهنگ جامعة روستايي از كه  اند ي بودهدختران آنها زنان و

در روستاهاي منطقه افراد فراواني در مقاطع ليسانس و باالتر مشغول به  .اند محروم شده
خودكشي در بين افرادي كه داراي تحصيالت  ،هاي فوق  تهبا توجه به يافتحصيل اند، اما 

  . دارد يكمترند فراواني بيشتر
بيشترين اقدام به خودكشي، در فصول بهار و تابستان رخ داده : خودكشي) زمان( فصل. 6
  :توان داليل زير را عنوان كرد در تشريح اين وضعيت مي. است
هاي اجتماعي با همديگر در اين فصول  بيشترين فعاليت اقتصادي، داد و ستد و كنش -

در اين فصول، بيشترين مراسم مربوط به خواستگاري و انتخاب همسر و . گيرد صورت مي
مردم غالباً در اين . گيرد و بيشترين اختالفات حول اين موضوعات است ازدواج صورت مي

رداخت هاي اقتصادي مرتبط با برداشت محصول، خريد مايحتاج زندگي پ فصول فعاليت
  .دهند يبدهكاري را صورت م

 يبه همراه برداشت محصول اصل) كم آبي(روستا  يدر اين فصول، شرايط اقليم -
. شود  موجب افزايش خشونت مي) شرايط كاري سخت براي زنان و جوانان( 1كشاورزي منطقه

در . ودش  البته نگراني ها و بگومگو ها به هنگام افت قيمت محصوالت كشاورزي نيز تشديد مي
  .، كشاورزان منطقه به سبب خشكسالي زيان مالي فراواني ديدند1383سال 
محيط خانواده . برند در اين فصول، نوجوانان و جوانان در ايام تعطيلي مدارس به سر مي -

ساله در  15و  12مثالً كودكان . كند و كار تعامل و گاهي خشونت بيشتري براي آنان ايجاد مي

                                                   
 .زراعت و برداشت انجير است اشتغال اصلي منطقه.  1
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در حين برداشت محصول، با خشونت والدين رو به رو شده  1384تابستان روستاي زيودار در 
  . اند و خودكشي كرده

، در روستاهاي 1385تا  1365هاي  طي سال: )ناموفق –موفق ( خودكشياقدام به  ةنتيج. 7
درصد موفق و  56از اين تعداد اقدام به خودكشي، . اتفاق افتاده است يخودكش 53مطالعه شده 

  . اند موفق بودهدرصد نا 44
كـه   اند كرده يخودسوز يكنندة به خودكش درصد افراد اقدام 35: خودكشي) شيوه(ابزار . 8

 ن قسمت بـدن يشتريب همه يانفت استفاده از ن افراد با يا .شده استآنها  نفر 18 منجر به مرگ
ـ ه از اكـ   انـد  دهكراستفاده  ومت با سمياز روش مسموم درصد 35 .اند خود را به آتش سپرده ن ي

 9درصد از روش مسموميت دارويي،  12همچنين،  .اند موفق داشته ينفر خودكش 5فقط تعداد 
درصـد   2درصد با سقوط از ارتفاع و  2درصد حلق آويز كردن،  5درصد با استفاده از اسلحه، 

  .  اند با خوردن گچ اقدام به خودكشي كرده
  

  يليتحل يها  افتهي) ب

اتفاق افتاده  پسران مجرد جوان انيي مردان در مها يودكشخ يتمامبا ي،تقر در منطقه مذكور
 هاي افراد  اكثر خانواده. كرده است يان اقدام به خودكشين ميك نفر متاهل در اياست وتنها 

 .نفر بوده است 3/7ها   ت خانوادهين جمعيانگيم .اند داراي جمعيت زياد بوده، كننده يخودكش
و به دنبال آن  مشاجرهجاد يا يابر ياد در خانواده عامليت زيجمعافراد،  يبرحسب پاسخ ها

نسبت به  يتر مهم يازهايجوانان ن ،يسالگ 30تا  18ن يدر سن .ستهاخشونت در خانواده
 يهانهيازدواج، اشتغال، مسكن و هز .طلبديم يشتريب يهانهيدارند كه هز يدوران نوجوان

  . اند ن نوعياز ا...  و) دانشگاه آزاد(ليتحص
 يكه در رقابت برا داشته استوجود  جواني پسران زياد،ت يجمع با يهادر خانواده 

دست  هب ينوع رقابت آنها برا. اند بودهخود  يدوره جوان يهان خواستهيتر دست آوردن مهم هب
ها را  يريدرگو ن كشمكش يشتريمسئله ازدواج ببوده است؛ ز يخود خشونت آم يازهايآوردن ن

. اند بودهد مجبور ينداشتن محل سكونت جد سببجوان به  يها زوجاغلب . موجب شده است
 اختالف و يها  نهيزم هادر خانواده چوناما  ،بدهند يتر بزرگل خانواده ين تشكيدر كنار والد

بلكه  كردهشتر نيت را بيميصم» )گسترده(تر  بزرگ ةخانواد« ليتشك وجود داشته است، يريدرگ
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وجود » كوچكخانواده «ساختار كه  ييهادر خانواده. افزوده است زين مشاجرهبر اختالف و 
 يزندگ يبرا يشتريت بيآرامش و امن اند شدهجدا  يبعد از ازدواج از خانواده پدرافراد و  داشته

  .شده استدر آنها كمتر مشاهده  يب خودكشيآس وجود داشته و
شان، يا يت زندگيشاهده وضعحاصل از مصاحبه با افراد، خانواده و م يها  افتهيبر حسب 
  :ر برشمرديتوان به قرار ز يزنان و جوانان را م يعوامل موثر بر خودكش يلياطالعات تكم

  علل خودكشي .1

به  زناناز از مردان،  ياريبس. به زنان دارند ينگرش خاص ييروستاة جامع سنتي مردان 
 يكه اقدام به خودكش يزنان. كننديمياد  »آفرت و عورت«و » عقل ضعيف«، »فهيضع«عنوان 

) و روحي يب جسميآزار و آس(خشونت مشترك خود بارها مورد  يدر زندگ اند، كرده
شان را يشدت ا به زنان،نسبت به  سوءظن سببشوهران به برخي  .اندشده واقع شوهرانشان

  .ندا هكرديرا در خانه محبوس م ن، به هنگام ترك خانه زنياند،و همچن كتك زده

، خشونت يكنندة به خودكش به علت كثرت خشونت در تجربه افراد اقدامدر اينجا، 
در واقع، فقر . ميكن يخانوادگي را متغير واسطي براي تاثير فقر بر خودكشي زنان مطرح م

اي مناسب براي اعمال خشونت عليه زنان و فرزندان بوده  اقتصادي و بيكاري مردان زمينه
  .است

  :اند ر بودهيدكشي زنان به قرار زبنا به شواهد متعدد، داليل خو
ن عامل اقدام يتر خشونت مردان عليه زنان مهم: زنان يو روح يب جسميآزار و آس .١

ها را در محيط  به خودكشي زنان است و تقريباً تمام زنان قرباني خودكشي، انواع خشونت
  . اند زندگي خود به ميزان فراوان تجربه كرده

مطالعات اكتشافي در روستاهاي منطقه نشان : نهاي تحميل شده به دخترا ازدواج .٢
در دختران با سن پايين وجود » تحميل در ازدواج«كننده  يان زنان خودكشيدهد كه در م يم

 . 1داشته است

                                                   

را به او ساله  60مرد با ازدواج  دختر، والدينكند كه  اي اذعان مي ساله 16براي مثال يكي از اقوام دختر . 1
. كرديك دختر اقدام به خودسوزي تولد و  آنهاز گذشت چند سال از زندگي مشترك بعد ا .كردندتحميل 

چشم و هم  دليلبه ، استبوده  متمكن يقبالً از بزرگان و كدخدايان روستا و به اصطالح فرداين مرد كه 
تر با دخ آيد و برميدد ازدواج دوم خود با دختر جوان ص دروجود داشته،  روستا بين مردان چشمي كه در
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اند  بيشتر پاسخگويان معتقد بوده: توجهي مردان نسبت به نيازهاي عاطفي زنان كم .٣
به علت اينكه ) درصد 62(اكثر زنان . ندارندمردان روستا توجه چنداني به نيازهاي عاطفي زنان 

ها و  يناراحت اند گرفتار هشد او روبروضرب و شتم از جانب و  ششوهر يمهريب با
  1.اند خودكشي كرده و سپس شده يروح يها يافسردگ
ر، بيكاري و اعتياد شوهر را علت خودكشي خود فقبسياري از زنان، : بيكاري و فقر .�

د مورد مطالعه با اشاره به خودسوزي ها، اين عامل را مهم تلقي درصد افرا 55. دانند مي
  . اند كرده

برخي باورهاي ): ها و هنجارهاي سنتي ارزش(فرهنگي  –ساختارهاي اجتماعي  .�
شود ناخواسته زنان   پرستي و حفظ حيثيت و آبروي خانواده موجب مي فرهنگي، مانند ناموس

ترك تحصيل زنان و جلوگيري از ادامه تحصيل  .از رشد اجتماعي و اقتصادي محروم بمانند
هاي اجتماعي با اقوام و فاميل شاهدي بر اين  آنان در شهر و ايجاد محدوديت از معاشرت

درصد از  45. ها، چاره اي جزخودكشي ندارند ن محدوديتيان ايبرخي زنان در م. مدعاست
دست  هاي ايجادشده به حدوديتكننده به خودكشي قبل از هر عاملي در اعتراض به م زنان اقدام

  .اند ها و اقوام خودسوزي كرده  شوهرانشان در روابط با همسايه
هاي  ها، جوانان نيز از جمله آن گروه  هاي حاصل از مصاحبه با خانواده  بر اساس يافته

ميانگين سن اقدام كنندگان به خودكشي در . اند اند كه به ميزان فراوان خودكشي كرده اجتماعي
 يعني. اند سال سن داشته 30درصد اقدام كنندگان به خودكشي زير  66. سال است 8/24قه منط

درصد از جوانان اختالفات ناشي از مسئله  40.جوانان، قربانيان اصلي پديده خودكشي در منطقه
در مرحله انتخاب همسر  اين گروه از افراد،. اند ازدواج را علت اقدام به خودكشي خود دانسته

تحميل  ،نهاآ يل اقدام به خودكشين داليتر از مهم .اند به سر برده )آشنايي( يوران نامزدديا و 

                                                                                                                        

پرسيده ساله  60از مرد  .شودوالدين مجبور به ازدواج ميبا تهديد و فشار دختر  .كند ميساله ازدواج 16
توانم مي برخي مردان طايفه ام مثل« :گويد ميساله ازدواج كنيد؟  16خواهيد با اين دختر مي چرا شود؛  مي

 22دختر ).  ، روستاي بن الر1384يان؛ تابستان هاي قربان مصاحبه با اطرافيان و خانواده.( »داشته باشم دو زن
يك هفته به من «: گويد سالة ديگري در اعتراض به تصميم برادران و پدرش به تحميل در ازدواج مي

او يك هفته بعد خودكشي . »كنم كنم يا با فرد مورد نظر شما ازدواج مي فرصت دهيد، يا خودكشي  مي
  ).؛ روستاي زيودار1383يان، فروردين هاي قربان مصاحبه با خانواده. ( كرد

 .؛ روستاي بن الر1385مصاحبه با گروهي از جوانان؛ تايستان .   1
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 هاي  هزينهن يدر تام يد و ناتوانيفقر شدازدواج در دختران، مخالفت والدين با ازدواج پسران، 
   .استذكر شده  ازدواج

مطالعه فرار  در روستاهاي منطقه مورد دختر 10، بيش از رياخسال  5شود طي  يگفته م
جوانان ها خاصه   خانواده كه است يا دهنده تضادهاي چندگانه ن امر نشانيان يا .اند كرده

 يو نوجوان يكودك وراندن است كه پدران امروز در يت ايواقع. اند نوگراي امروز با آن مواجه
نگ فرهورود  دو دهه اخير يط. اند كردهن را تجربه يوالد هاي ارزشو  يسنت فرهنگ خود

احداث جاده سرعت ، شرفتهيپ يها يآالت و تكنولوژ نيماش اي جمعي،ه انواع رسانهشهري با 
جوانان . ، روستاهاي اين منطقه را به شهرها مرتبط كرده استگسترده تر و عيارتباطات را سر

تري را در  كنند و احساس آزادي بيش يهاي خود درك م ها و ارزش امروز تغييراتي در نگرش
. ن و فرهنگ سنتي هنوز آمادگي پذيرش اين تغييرات را ندارديشياما نسل پ. رورانندپ يسر م

جوانان  انيمتعارض و تناقض در  1.جوانان را دچار دوگانگي و تعارض كرده است اين شرايط
 يروزمره زندگ گوناگون يها نهيموجب بروز اختالفات در زم ،ين نسليب يفرهنگات و اختالف

   .شده است
جاد ياها  دانشگاهدر در زمينه فرصت ادامه تحصيل  ياساس ياترييتغ كنونتا ه پيشاز دو ده

روستايي ضعيف است خانواده براي تامين خانواده  ياقتصاد دايبن چون اما. استشده 
ن و يوالد ياز مشكالت اساس يكي. شود  هاي تحصيل با مشكالت فراوان مواجه مي  هزينه

  .بوده است يمتفاوت زندگ يها نهين هزيتاماختالف در  مورد مطالعه جوانان
هاي مختلف جمع آوري شده، عوامل مؤثر بر خودكشي جوانان  به طور كلي، بنا به داده   
فقر و بيكاري، مخالفت والدين در انتخاب همسر و اختالف : اند از  ت عبارتيب اهميبه ترت

                                                   
اين در جواب او . كند آل زندگي خود را در شهرها آرزو مي ساله روستايي، همسر ايده 18براي مثال دختر .   1
دوست دارم با جوان شهري ازدواج «: گويد تمايل داريد با جوان روستايي ازدواج كنيد يا شهري، ميال كه وس

.( در روستا را دارداز غم و غصه و فقر  از زندگي در روستا احساس تنفر و انزجار دارد و آرزوي رهايي. »كنم
  ).؛ روستاي زيودار1383ساله، تير  18ب . مصاحبه با م 

وصيت در او  .ا بسيار متنفر بوداز زندگي كردن در روست خواهرم«: گويد در باره خودكشي خواهرش مي. د. م  
مصاحبه ( .»و رفاه آرامش ،شهر محل امنيت رنج؛ روستا محل غم و غصه و« :نوشته بود روز خودكشينامه اش در 

 تجربهرا  يشهر زندگي كساني است كهجمله حال اين دختر از ). ؛ روستاي زيودار1383ساله، فروردين  27د .با م
 .ندارندئل شهر آشنايي و با مشكالت و مسا اند نكرده
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آزار و آسيب جسمي و روحي خانوادگي ناشي از آن، ناكامي در رسيدن به نيازها و اهداف، 
  .شود  ترين اين موارد اشاره مي در زير به مهم. هاي خانوادگي افراد و افسردگي ناشي از خشونت

 

  فقر و خودكشي.2

تـرين   استان لرستان طي سه دهه گذشته، از نظر سطوح توسعه يافتگي يكـي از محـروم      
وضعيت خودكشي در استان اصفهان  مقايسه. استانهاي كشور با ميزان خودكشي باال بوده است

هـاي   و ميانگين كل كشور طي سـال ) استان توسعه نيافته(و استان لرستان ) استان توسعه يافته(
  .دهد اين مسئله را نشان مي 1385تا  1376

نامناسب،  اقتصاديت يوضع درصد، 60، از بين قربانيان خودكشي ،ن پژوهشيدر ا
. اند درصد درامد و امكانات مناسب داشته 15درصد وضعيت افتصادي متوسط، و 25

 برداشت منطقه شده است؛ اقتصاديفقر  موجب در زمستان و بهار يفصل يها يكاريب
 يازهاين يدرآمد كشاورز. است وريخرداد تا شهر ماه از و افزايش درآمد روستائيان محصوالت

والدين به  يروان - يروح يفشارها ميزان بدهي باال، .كند  ينم    آوردهمردم را بر  روزمره
 را يخانگ يهاخشونتو سپس  يهاي كشاورزي، نگران هنگام پرداخت آن همزمان با فعاليت

   .ش داده استيافزا
                                                                                                                                                  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 1376از ن كل كشور يانگيدر استان لرستان و اصفهان با م يزان خودكشيم سهيمقا: 1شكل 
  ).1386ناجا  ياداره كل مطالعات اجتماع: منبع( 1385تا 

   

0

2

4

6

8

1

 

1

 

1

 

1

لرستا

 
8.2 10.0

 
8.8

 
10.1

 
11.6

 
7.

 
13.5

 
11.4

 
9.2

 
7.8

اصفها 

 
2.2

 
2.

 
0.8

 
1.6

 
1.6

 
0.9

 
0.

 
1.

 
1.6

 
2.5

 كل 

 
4.

 
4.5

 
4.3

 
4.4

 
5.

 
4.5

 
5.6

 
5.5

 
4.9

 
5.

 

137

 
137

 
137

 
137

 
138

 



  
 1389ابستان ، تمجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره دوم              18

 

 

دهد كه ميزان خودكشي استان لرستان در مقايسه با ميانگين كل كشور  نمودار فوق نشان مي
كه  يجواناناكثر . داراي وضعيت بحراني است) 1376 -1385( و استان اصفهان طي دهه پيش

   .1اند كار بودهيب اند كرده ياقدام به خودكش ين جوانيدر سن
ب به اتفاق روسـتائيان، فقـر اقتصـادي خـانواده و بيكـاري يكـي از       يت قرياز ديدگاه اكثر

ن بيكـار در  اكثر مصـاحبه شـوندگان معتقدنـد جوانـا    . ترين عوامل خودكشي جوانان است مهم
شدن  يمنزوفقر موجب . اند هاي فقير، براي رهايي از وضعيت موجود، خودكشي كرده  خانواده
انجام  ها، زنان و جوانان با  در خانواده. شده است مردمبا گروه دوستان و  قطع ارتباطو  جوانان

ازهـا و  الـدين بـه ني  وانـد، امـا    فشارهاي زيادي را متحمل شـده  هاي كشاورزي و دامداريكار
 يط كارهـا يبرخي از نوجوانان به سـبب تـن دادن بـه شـرا    . اند مشكالت روحي آنها كم توجه

  2.اند سخت، خودكشي كرده
فقر، موجب احساس نابرابري نسبت به ديگـران، روحيـه ضـعف، حقـارت و در نهايـت       

ت نمونه، بيكاري بيش از هر عاملي موجـب افـزايش   يان جمعيدر م. خودكشي افراد شده است
 3.ل به خودكشي شده استيروحيه انزوا و افسردگي و در نهايت تما

فراوان مشاهده  دارخشونت به مق )الم، كرمانشاهيلرستان، ا( يغرب ياستانها يها در خانواده
ن امر، يو به رغم ا كند يكار م يكشاورز ين مناطق دوشادوش مرد در كارهايزن در ا. شود يم

 يرفتارها مردان. افته استيكاهش نه زنان در خانواده يز شوهران عليآم خشونت يرفتارها
مردساالر بودن فرهنگ قدرت تحكم و  نشانهرا ) يو روان يكيزيف يها خشونت(ز يخشونت آم

ت و حفظ يترب ين مورد برايخود در ا يها مردان تفكرات و پنداشت .كنند يخود قلمداد م
 ن سوال كه چرايدر جواب ا) 450: 1376(دنز يگ يآنتون .دانند يان خانواده الزم ميك

                                                   
شده  بيشترين ميزان بيكاري كشور در استان لرستان ديده  ،هاي مذكور هاي مركز آمار ايران، در سال طبق داده.  1

 .است

  .؛ روستاهاي منطقه زيودار1384هاي متعدد، خرداد  مصاحبه.  2
، شغل و سرمايه هم نداشته باشد به جوان مجرد اگر فقير باشد«ساله، معتقد است  39. م. براي مثال آقاي ع.  3

اگر وضعيت اقتصادي  مناسبي داشته باشد در تمام آداب و رسوم مردم شركت . گيرد تدريج از مردم فاصله مي
شود و خودش هم   جامعه براي او ارزش قائل مي. شود  كند و شخصيت اجتماعي او مورد احترام همه واقع مي مي

م، . مصاحبه با آقاي ع. (»شرايط خودكشي رخ نخواهد داد در اين. كند احساس ارزشمندي مي
  ).،روستاي افرينه1384خرداد
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 يكي: داند يل مين دسته عوامل را دخيچند ،ن اندازه متداول استيتا ا يخانوادگ يها خشونت
 يزندگ يژگياست كه و يت شخصيميو صم يكيد و نزديعواطف شد بيترك از آنها
ت كه رومند اسيمعموالً سرشار از عواطف ن يخانوادگ يوندهايپ. دهد يل ميرا تشك يخانوادگ

توانند  يرند ميگ يدر م يط خانوادگيكه در مح ييها نزاع. زديآم ياغلب عشق و نفرت را در هم م
ب احساس يگر به همان ترتيد ياجتماع يها نهيد آورند كه در زميرا پد ييها خصومت

زان فراوان تحمل و يت است كه عمالً خشونت در خانواده به مين واقعيعامل دوم ا. شوند ينم
شوند و  يرو م هگران روبيد ياز سو يد عموميينگونه اعمال اغلب با تأيا. دشو يد مييا تأي

  .گردد يهم قلمداد نم» خشونت«احتماالً 
زنان از  يت فرزندان و حتيترب يبرابرخي پدران  روستايي منطقه مطالعه، كه فرهنگ در

نوجوان و جوان از ان فرزند كه ، امكان اينكنند ياستفاده م آميز خشونتو  يرفتارهاي انضباط
ها  زمين مكانيا .تر است شيكنند ب ش استفادهينجات خو يبرا يراه ه منزلةگر بيد يها زميمكان

ل به يدن از خانه، ادامه تحصيگز يگر و دوريد ي، مهاجرت به شهرهايپرخاشگر: ند ازا عبارت
 يوه جنسدر گر يروحو  يب جسميفرد مورد آزار و آس اگر. زا ط تنشياز مح يقصد دور
مجبور به تحمل خشونت  ،ا نخواهد بودياو مه يل برايادامه تحص ،زنان باشد دختران و

از  ييرها يفرد آمادگ شود ياعمال م يطوالن يها دوره در ن خشونتياكه  يزمان. شود  مي
  .است يآن خودكش ياز راهها يكيكند كه  رها را پيدا مييها و تحق نيتوه

 يها يريبعد از درگدرصد،  90خودكشي ها، حدود  ترين در منطقه مطالعه، بيش
قبل از اقدام به  يا روزهايماهها  ولن افراد در طيا .اند اتفاق افتادهدرون خانواده  زيآم خشونت
ا مورد ي  ر شدهين و تحقيان در درون خانواده توهيا اطرافين يبارها از طرف والد ،يخودكش

ن عمر يآخر ياند در روزها بوده مزمن يافسردگ يكه دارا يافراد .اند ضرب و شتم واقع شده
  .اند خود به حال خود رها شده

در گذشته  يالهيقبو  يقوم يعملكردهادر  شهيرمنطقه مردم  يها يريدرگاز  يبخش مهم
افراد نسبت  تعاملد به يبا ي درون خانوادهها يريعلل و عوامل درگ يبررس يبرادر واقع، . دارد

به عنوان مثال . شان توجه كرديازهايدست آوردن ن هب يبراآنان  قابتو ر كشمكش، گريبه همد
هاي خانوادگي بر خودكشي جوانان و زنان  م خشونتيدر زير براي نشان دادن تاثير مستق

  :ميكن يها اشاره م  روستاهاي مطالعه شده به چند مورد بر اساس مشاهدات و مصاحبه
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، فوت برادر: دانند يودكشي او را در موارد زير مساله پسر داليل خ 14اطرافيان نوجوان  -  
انجام به وادار كردن او  ،فقر ،يو روح يب جسميآزار و آساز طرف خانواده، ر ين و تحقيتوه
   1.يخانوادگات اختالفو  ين كشاورزيسنگهاي كار

  خشونت خانگي و خودكشي  .3

توان به برخي از آنها  كه مي دارد يهاي فراوان  پدر بر دختر زمينه يهاخشونتدر اين منطقه 
مجاز  ، از طرف خانوادهكليسقطع تحصيلي دختران تا م )دو دهه پيش(در گذشته  .اشاره كرد

دختران  ،رستانيدب از منطقه ه دليل برخورداري روستاهايامروزه ب .اند ادامه تحصيل بوده به
 شده موجب يتيجنسض يتبع كاهش. اند و شهرهاي گوناگون شدهدانشگاهها  وارد ياريبس

ها  اما پايداري ارزش. است كه نسل دختران جوان خواهان آزادي اختيار در زندگي خود باشند
و هنجارهاي سنتي كه تأكيد بر محدوديت در آزادي عمل دختران دارد، پيامدهاي ناگواري 

ن نسبت به رفتار پدرا ،خود احقاق حقوق اجتماعي يل كرده برايدختران تحص .براي آنان دارد
پدران سنتي گاهي مواقع تحمل اعتراضات در محيط خانواده را ندارند و به  .دارنداعتراض 

غالب خودكشي هاي زنان از بستر اين . توهين و ضرب و جرح عليه دختران متوسل مي شوند
ترين عوامل مؤثر بر خودكشي دختران و زنان  مهم. ز برخاسته استيخشونت آم يگونه رفتارها

هاي عاطفي، خشونت والدين و شوهر و افسردگي عنوان  ر ازدواج، شكستجوان، تحميل د
   2.شده است

                                                   
 .؛ روستاي زيودار1385مصاحبه با گروهي از جوانان، خرداد  -  1

. تحميل در ازدواج ،شكست عشقي ،افسردگي: اند اطرافيان دختران جوان عوامل زير را بر خودكشي موثر دانسته .2
. خواهرم را براي ازدواج خيلي تحت فشار قرار داده بوديم: گويد مي) ساله 22دختر (قرباني برادر يكي از دختران

كنم و يا خودكشي  يك هفته به من فرصت دهيد؛ تا تصميم بگيرم، يا با مرد مورد عالقه شما ازدواج مي«گفت 
همچنين . » است آرامش روستا محل غم و غصه و شهر محل امنيت و«: نويسد اش مي او در وصيت نامه .»كنم مي

 دختر. شده است ساله 60مرد با مجبور به ازدواج توسط خانواده اش  )ساله 16دختر (يكي از دختران جوان 
 .كند سوزيخود ات زناشويي موجب شده استدرگيري و اختالف ه وازدواج ناراضي بود اين ازدواج از جوان

به خودسوزي متوسل  دوم ازدواجبه شوهرش  تصميمسبب مخالفت با به  اي است كه ساله 50زن مورد ديگر 
 . شده است
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هاي سنتي  بي قدرتي، ضعف و ناتواني زنان و دختران روستايي در مقابل هنجارها و ارزش
كه از منافع و برتري مردان حمايت مي كند موجب خودسوزي زنان و ) تحميل در ازدواج(

  1.دختران شده است
زنان و  پدرساالري، يخانوادگكهن اعتقاد به نظام  سبببه  روستايي پدرانلب معموالً غا
اعمال ايشان . مي دانندت فرزندان يم و تربيتعل خشونت را مالزم ملك خود ويفرزندان را ما

 يحفظ كانون خانواده و نظارت بر افراد الزم و ضرور ه سببخشونت بر زن و فرزندان را ب
تر از مردان قرار نييت مذكر، زنان را پايالرانه به زن و برتر دانستن جنسنوع نگاه مردسا. نديبيم

از اما كنند، يدوشادوش مرد كار م ين كشاورزيسنگ يهر چند زنان در انجام كارها. داده است
 انواع توهين وخود بارها  زندگي زناشوييزنان در . برخوردارند يترنييپا يحقوق اجتماع

اول برخورد افتد در يط روستا اتفاق بيدر مح يناموساي  رابطهاگر . اند را تجربه كرده هاريتحق
 حدتا يروح جسمي وآزار  ،هين تنبيتر شيزنان ب يو برا ،شوديشناخته م يزن مقصر اصل

زن و ب و كنترل يتاد دليلطان بودن زن نسبت به مرد، ياعتقاد به ش. در پيش استطالق 
  . ليه اوستعو خشونت  تنبيهاز ابزار  استفاده

در . در منطقة مطالعه، نوع تعامل افراد خانواده مستقيما با خودكشي افراد مرتبط بوده است
ن يوالد و اقتصادي يبه فقر فرهنگ ات خانوادگياختالف يها شهيركه  سنتي يها خانواده

 ينوجوانان به كارها بوده،زور و خشونت  ين نوع روابط آنها بر مبنايتر شيب .گردد برمي
 ؛اند كرده يخودكش 13و  12 ينسن در يها افراد ن خانوادهيمثال در ا يبرا .اند شدهن وادار يگسن

 اتفاق افتادهوالدين در حين انجام كارهاي كشاورزي بعد از ضرب و شتم اين خودكشي ها 
تحميل  ؛اند ناخواسته كرده يها دختران خود را با اجبار وادار به ازدواجبرخي از پدران،  .است

  2.ازدواج يكي از مصاديق خشونت عليه دختران جوان در نمونه آماري بوده است در
كوچك  يزوج جوان مجبورند در اتاق ،تيجمعپر يها خانوادهل خانواده، در يهنگام تشك
 ين برايوالد هاي دخالتنظارتها و  يزندگ شروعبا  .كنند را شروع يزندگ يدر خانواده پدر

                                                   
 شوهرش مشكالت و آزار و اذيت با هدف رهايي از اشخانواده خشونت آميزدر نتيجه رفتارهاي  هسال 18 زن -  1

اش، مورد عالقه فردپدر در ازدواج او با  خالفتعلت م ه نيز بهسال 17شود دختر   گفته مي. خودسوزي كرده است
ي با استفاده از سموم گياهي خودكشي كرده شكست تحصيل و آزار و آسيب جسمي و روحياز تحمل پس 
 ).1384مصاحبه گروهي با اطرافيان قربانيان در روستاهاي منطقه زيودار، فروردين ( .است

 .بوده است... از مصاديق عمل خشونت اميز، فحاشي، تحقير، فرياد، آزار، كتك و  -  2
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ن و زوج جوان ين والديب مشاجره يبرا حليبه م زوج جوانده كانون خانوا وزوج جوان شروع 
تر موارد به علت  انجامد، اما در بيش يها م زوج يين اختالفات به جدايا يگاه .شود يتبديل م

هر جا  .مذموميت طالق در جامعه روستايي، زن جوان مجبور به تحمل خشونت بوده است
براي مثال  .است خودكشي را به دنبال داشته استها به ميزان قابل توجهي ادامه يافته  خشونت

  .شود  هاي افراد اشاره مي  به دو نمونه از گفته
، بودو اعتياد و فقر  يمسائل مالبر سر او  يخانوادگ ساله پسر كه اختالفات 21جوان  -

هاي هميشگي افراد خانواده ام كه موجب آبروريزي و   من در اعتراض به مشاجره: گويد مي
  . 1)خودكشي ناموفق(خانواده شده بود، خودكشي كردم حيثيت 

در «:كند ن تشريح مييخود را چن) ناموفق(سالة مجرد داليل اقدام به خودكشي  23جوان  -
منجر  يريدعوا و درگ زندگي بهمسائل  تر بيش. كننديرا درك نم روستاي ما والدين جوانان

ام من را خانواده .كنم يم گرفتم خودكشيچند بار تصم. استر يفق يليخ خانواده ما. شود  مي
براي رهايي از مشكالت  ه بودباعث شد يشگيهم يدعواهااز  ناشي يفشارها .ندكن  يدرك نم

خانواده نامزدم ناراحت از  .اند توهين كرده منتر مواقع به  افراد خانواده بيش. مشكبخودم را 
 ه،وجود داشت ام خانواده كه در ديو فقر شدهميشگي  اتاختالف، اما در اعتراض به بودم

چون هنوز مشكالت . اكنون از اقدام به خودكشي خودم پشيمان نيستم. ما هكرد يخودكش
  .»2خانواده ما حل نشده است

  نظربحث و 
معموال . م كه چرا برخي افراد دست به خودكشي مي زنند؟ين سئوال آغاز كرديمقاله را با ا

ل اين است كه پديدة خودكشي با تكيه بـر برخـي داليـل    هاي رسمي و عاميانه، تماي در تحليل
گويند فرد قرباني بيمار رواني بود، يـا   براي مثال مي. فردي و شخصي و اقتصادي، تحليل شود

شـود از    گفته مي يدر جاي. رسيده بود، يا از لحاظ ارثي دچار مشكل بوده است "آخر خط"به 
ايـن پاسـخ هـا، كـم و بـيش       . زده اسـت فرط بيكاري، فقـر و بيچـارگي بـه ايـن امـر دسـت       

. شناسي، علل اصلي نيسـتند  شناختي اند كه از نظر جامعه زيست يروانشناسانه، اقتصادي و گاه

                                                   
  . ، روستاي زيودار1383اند، خرداد  رخي از افرادي كه خودكشي ناموفق داشتهمصاحبه با ب -  1
  .، روستاي بن الر1384اند،  مرداد  مصاحبه با برخي از افرادي كه خودكشي ناموفق داشته -  2
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د، چرا بسياري از آدم ها وقتي دچار عقـده و مشـكالت روانـي    يها پرس زيرا بايد از روانشناس
رونـد و   يگـران نمـي  رسـند، بـه سـمت كشـتن د     مي "به آخر خط"شوند و به قول معروف  مي

. كننـد؟  كشند و خودشان را قربـاني مـي   كشند؟ چرا علت مشكالت شان را نمي خودشان را مي
عادي باشد، فـرد بـه جـاي كشـتن      يدانيم كه اگر علت مشكالت فرد قرباني، شخص اين را مي

و   هـا  جاست كه بسـياري از تعريـف   اما مسئله اين. دهد او را از سر راه بردارد خود، ترجيح مي
اند كه شخص به سبب ناتواني  تفسيرهاي اجتماعي بر داليل مسئله و مشكالت فرد سايه افكنده

مثال اگـر دليـل خودكشـي،     يبرا. دهد ، توان مقابله خود را از دست مي ها در برابر اين تعريف
رفتارهاي نامناسب پدر باشد، پدر ديگر يك شخص نيست، بلكه يك نقش اجتمـاعي اسـت و   

در هر شرايط فردي و غريزي، انسان كشـتن ديگـران را بـر    . آن را از سر راه برداشتتوان  نمي
اما در شرايط اجتماعي، كشتن ديگران بـه معنـاي كشـتن اجتمـاع     . دهد كشتن خود ترجيح مي

بديهي است اگر فردي احساس كند كـه بـا   . است، كه چنين كاري براي فرد امكان پذير نيست
كند و خـودش   شك اين كار را  مي يكند، ب مشكلش را حل ميكشتن يك فرد، يا يك دشمن، 

در چنـين  . شـود   اما مشكل اين است كه با كشتن يك يا دو نفر مسئله حـل نمـي  . كشد را نمي
تـر از   علت مشكل، صدها برابرسخت . شرايطي است كه كشتن پدر در مقام عنصري از اجتماع

و اعتماد به نفس و ويژگي هاي فردي  بنابراين دليل خودكشي در عزت نفس. كشتن خود است
  .1شود بلكه عوامل اجتماعي نيز بر آن موثرند  خالصه نمي

استدالل ما اين است خودكشي در جامعه مورد مطالعه، عملي است براي رهايي از پوچي و 
ها و  ارزش(احساس بي قدرتي و ضعف فردي در برابر شرايط تحميل شده اجتماع و فرهنگ 

شديدي بر ) گرايي گرايي و خانواده گرايي، قبيله قوم(گرايي  در لرستان، جامعه. )هنجارهاي سنتي
در اين جامعه، عمل خودكشي عمدتاً در جهت اعتراض به اين . مردم شهر و روستا حاكم است

   2.گرايي افراطي است جامعه
 نظريه خودكشي دوركيم براي مطالعه، تبيين و تحليل خودكشي هاي موجود در ايران از

گونه غالب خودكشي در مناطق مورد مطالعه . ث ارتباط بين فقر و خشونت قابل بحث استيح

                                                   
 . 52تا  50صص : شناسي فاجعه  جامعه) 1387(عنبري موسي : ك . براي مطالعه بيشتر ر -  1

ساله به جرم خريد و استفاده از ساز گيتار مورد توهين و سرزنش پدر واقع و در اعتراض  20براي مثال جوان .  2
  ..شود  به اين وضعيت به خودكشي متوسل مي
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در تبيين خودكشي هاي منطقه مورد . تر است دوركيمي نزديك» گرايي قدر«به نوع ) لرستان(
فرد منتحر در برابر هنجارهاي مسلط و پايين بودن » ضعف و بي قدرتي«مطالعه بايد به مسئله 

وضعيت . جامعه توجه كرد) اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي(يافتگي سطوح توسعه 
كه دوركيم  يهمانند گروه بردگان _پايين زنان متأهل در موقعيت نابرابر قدرت نسبت به مردان 

همچنين موقعيت . كند،زنان را براي تغيير شرايط متمايل به خودكشي كرده است يبدان اشاره م
فرهنگي و بي توجهي پدر براي  –شرايط زندگي نامناسب و فقر اقتصادي جوانان در ارتباط با 

واقعيات اجتماعي . دهد گروه بردگان پيوند مي تامين نيازهاي زندگي، سرنوشت آنان را به
دهنده احساس بي قدرتي اجتماعي جوانان نسبت به گروه پدران، در  جامعه مورد مطالعه، نشان

خودكشي در . ايط زندگي مناسب و دلخواه خود استزمينه دستيابي به امكانات و شر
صاحب قدرت (ها به منزله رهايي از وضعيت نابرابر و اعتراض به گروه مسلط پدران  گروه اين

  . است) در سلسله مراتب اجتماعي
 843هاي شهر خرم آباد مؤيد اين است كه از   درحاشيه 1384آمارهاي خودكشي در سال 

نفر متعلق به مناطق حاشيه نشين  500زي در شهرستان خرم آباد، زن اقدام كننده به خودسو
دهنده  مرگ در اثر خودكشي نشان. 1گرم اند ، پشت بازار و دره)فلكه(خرم آباد با نام كورش

كه يكي از شاخص هاي » طول عمر توام با سالمتي«شاخص ) و حتي منفي بودن(پايين بودن 
خويش به سبب نداشتن شرايط زندگي مناسب،  زيرا فرد با دست. مهم توسعه انساني است

در بسياري از شهرهاي استان لرستان هنوز ). كند امكان ادامه حيات را از خود سلب    مي
اين روستاييان حاشيه نشين و منفصل . گرايي و آداب و رسوم روستايي حاكم است روحيه قبيله

...)         اعتياد، بيكاري، خودكشي و (هاي اجتماعي  از شرايط ثبات پيشين، هر روزه قرباني آسيب
  .شوند مي

ايالم، (هاي غرب كشور  به طور كلي خودكشي هايي كه در جامعه ايران به ويژه استان
طبق . رخ داده است، با برخي فرضيات تأييد شده دوركيمي ناسازگارند...) لرستان، كرمانشاه و 

تر در معرض خطر خودكشي  گساالن، بيشها، مردان، مجردان و بزر نظريه دوركيم، پروتستان
قرار دارند تا كاتوليك ها، زنان و متأهالن و جوانان و دليل آن نيز ميزان ارتباط و انسجام 

هاي خودكشي در غرب كشور طي دو دهه گذشته با نظريه دوركيم   اما يافته. اجتماعي است

                                                   
  .1385به نقل از مركز اسناد پزشكي بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد، .   1
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متأهالن، گروه زنان و جوانان ن يتر در ب شيخودكشي در جامعه مورد مطالعه، ب. ناسازگار است
  .رخ داده است) نه سالخوردگان و سالمندان(و نوجوانان 

  :هاي فوق از نتايج چند پژوهش ديگر در استانهاي غرب كشور نيز بدست آمده است  يافته 
سال  10 -19ترين افراد اقدام كننده به خودكشي در گروه سني  در شهر خرم آباد بيش .1

سال، كه اين خود نشانه جوان بودن قربانيان  23؛ با ميانگين سني )ددرص41(اند  قرار داشته
  ). 124: 1374شمس خرم آبادي، (بوده است 

هاي ايالم، بوشهر، خوزستان، كهكيلويه و بوير احمد، فارس، و كرمان  زنان در استان  .2
در استان ). 2/10/1382روزنامه خراسان و روزنامه اعتماد (اند  تر خودكشي كرده بيش

كهكيلويه و بوير احمد نرخ خودكشي زنان سه برابر مردان بوده و شيوه خودكشي زنان 
روزنامه (اند  كرده يدرصد زنان متأهل خودكش 1/92درصد خودسوزي بوده، كه  1/98

  ). 144: 1385صديق، ) (1/10/1382همبستگي،
در اين . اند خودكشي كرده 1378تا  1377زنان از  60درصد مردان و  40در شهر كرمانشاه   .3

  ).120: 1378قرباني، (اند  مردان خودكشي موفق داشته% 27زنان و % 73تحقيق، 
درصد مردان با خوردن گچ اقدام به  42درصد زنان و  75، 1380در شهر خرم آباد در سال  .4

  ).44: 1380درتاج،(اند  خودكشي كرده
كشي با مسموميت دارويي نة خوديدر آمار اخذ شده از بيمارستان لقمان حكيم تهران، در زم .5

دهگان پور و (اند  درصد زن بوده 63درصد افراد اقدام كننده مرد و  37، 1379در سال 
  ).4: 1384سياهپوش، : به نقل از 47: 1380صمدي، 

: ترين داليل خودكشي در استان ايالم به شرح زير اعالم شده است  گر، مهميد يا در مطالعه .6
ـ  يهـا  ينـاراحت  ؛يخـانوادگ  يط زنـدگ يودن شـرا و نامناسب ب يياختالفات زناشو ، يروان

ـ ، اعتيكـار يفقـر، ب  ،تيشكست در عشـق و عـدم تعـادل شخصـ     ط نامسـاعد  ياد و شـرا ي
 يدگياز هم پاشـ  ،يبزرگ و صنعت يژه شهرهايبه و يشهر يط خاص زندگيشرا،ياقتصاد
 .)184، 1372، يزيتبر يمحسن( ياجتماع يها گروه ييو جدا

ها نيز در ارتبـاط   شي در ايران را بايد با سطوح توسعه يافتگي استاننكته ديگر اينكه خودك
هاي درگير اين  استان) اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(يافتگي پايين  قرار داد، زيرا سطوح توسعه

تر وقـوع جنـگ تحميلـي، خشـونت و افسـردگي را در       مسئله طي دو دهه گذشته و از آن مهم
هاي خـانگي قتـل زنـان، و     ه است كه نتيجة آن خشونتدوران كودكي نسل كنوني موجب شد
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هاي غرب كشـور رفتـاري اعتراضـي بـه باورهـاي       خودكشي در استان. خودسوزي زنان است
بـه  . است) از جمله خانواده(هاي اجتماعي  خاص فرهنگي و موقعيت نابرابر فرد در ميان گروه

اعتراضـي نسـبت دو عامـل مهـم     تـوان   هاي غربي كشور را مي تر، خودكشي هاي استان بيان به
باورهاي (قبيله اي در جامعه  –ها و هنجارهاي سنتي قومي  نخست، اعتراضي به ارزش: دانست

؛ و ديگري، انعكاسي از مسائل بيروني جامعه از قبيـل فقـر، پـايين    )آنان در باره ازدواج وعشق
بيكـاري، فقـر و   ايـن منـاطق كـه    ) اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(بودن سطوح توسعه يافتگي 

اين عوامل در نظريه دوركيم كم  .را براي اين مناطق به همراه آورده است... نابرابري و اعتياد و 
دوركيم به رابطه بين خشـونت و خودكشـي نپرداختـه     .اند جلوه و گاهي بي اهميت تلقي شده

ش از هـر  خودكشـي، بـي   در مقام آماج اصـلي زنان و جوانان  ر جامعه مورد مطالعهد اما .است
   . اند هاي خانگي بوده عاملي متأثر از خشونت

نقض  دنبالبه در منطقة مطالعه شده تر خودكشي ها  بيش) سه دهه پيش(در گذشته 
ها و اعتقادات و  در حالي كه امروزه عواملي مثل تغيير ارزش. استده رخ داتابوهاي جنسيتي 

فتن حيثيت زنان و جوانان خودكشي را اعتراض به خشونت والدين، فقر و نابرابري و از بين ر
 يبه سبب نقض تابو بود ياگر خود شخص خاط) دهه پيش دو(در گذشته . شود  موجب مي

مجبور به مهاجرت از  و ديد ير ميناپذ ان مردم را تحمليدر م يزندگ ،ن مردميدر ب يد جنسيشد
كه به سبب نقض  يكشن نوع خوديكرد البته ا يم يا اقدام به خودكشيشد  يخود م يزندگحل م

فرهنگ و نوع  است كه در آن دوره 1370 يها سالن مردم قبل از يدر ب يد جنسيشد يتابوها
   .اي بود قبيله اي و عشيره تر شيمردم ب يزندگ

خشونت  فراوان، اما يقوم اختالفاتخانواده و  درون يها يريدرگدر منطقه مورد مطالعه، 
ن يروستاها در امردم  زيرا. ول ديگر سال بوده استتر از فص كمدر فصل زمستان  يريو درگ
است و  مسالمت آميزصورت  هبتعامالت آنها و  بردهسر  هب يكاريدر زمان ب معموالًفصل 

فصل بهار در . تر بوده است در نتيجه نرخ خودكشي در اين فصل كم تري دارند مشاجره كم
ت اجتماعي افراد در فصل بهار نحوه تعامال .دارد يتر داراي نرخ بيش يخودكشاقدام به 

 يخواستگارگرفته و دها صورت يد و بازدين ديتر شيببهار ل يدر اوا. خاصي دارد يها يژگيو
 ن فصل مربوط به فقر ويدر ا افراد معموالً غالب اختالفات خانوادگي .يابد و ازدواج افزايش مي

 »اه بهاريس«ي با عنوان الحاصط عرف روستاهاي منطقهدر . عدم برآورده شدن نيازها بوده است
سختي، شدت و فصل  ،مردم منطقه يبرا، و طراوت يسرسبزبهار عليرغم  يعنيوجود دارد، 
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با  ، والديندرخواست ازدواج جوانان يهنگامشود به   گفته مي. آيد كم آذوقگي به حساب مي
ط يو شرا ياقتصاد از لحاظيعني بهار . كنند با انتخاب جوانان مخالفت مي ”اه بهاريس“ اشاره به
  . نيستازدواج  يبرا يفصل مناسب يخانوادگ

 يمحل توجه است، گاه) مثبت و منفي(فقر در مناطق روستايي به مثابة امري چند وجهي 
هاي مذهبي، سالم، با شرافت و بي آزار كه مردم از او  با توجه به ويژگي مثبت براي شخصيت

ه همين فقر در شرايط جامعه نوگراي امروزي مولد در حالي ك. كار مي رود اند به آزاري نديده
فقر در روستا خوب است زيرا نشان دهنده دوري از فساد و دزدي . تضادهاي اجتماعي است

ط فقر، ياست و موجب كسب شرافت و حيثيت است، بد نيز هست به اين علت كه در شرا
گراتر  قر انسانها را جمعهمين تصور نسبت به ف. ستيدستيابي به امكانات مادي زندگي ممكن ن

در شرايط رفاه امروز، . كند پس فقر همبستگي اجتماعي را تقويت مي. كند گراتر مي و خانواده
توانند  از طرفي نمي. كنند گرايي را تحمل نمي زنان و جوانان كه نوگراتر هستند، فقر و خانواده

اده اختالفات، خشونت و اي را كنار نهند، در نتيجه در خانو هاي خانوادگي و قبيله سنت
كه جوانان و  در حالي. گراتر هستند هاي فقير سنتي جمع  خانواده. خودكشي افزايش مي يابد

در واقع . شود  زنان امروزين به سمت نوگرايي در حركتند اين مسئله خود باعث ايجاد تضاد مي
مسئله . تهاي افراد و تصور نسبت به آينده اس خشونت و خودكشي محصول تضاد در نقش

ازدواج، انتخاب همسر و عشق از جمله مسائلي هستند كه در جامعه روستايي موضوعي براي 
طور مثال جوانان در مرحله انتخاب همسر تمايل دارند  به. بروز و ظهور اين گونه تضادها است

همسر خود را بيرون از قوم و طايفه و در شهر انتخاب كنند، اما والدين با پافشاري بر 
اين تضادها . كنند هاي سنتي روستا ازدواج درون همسري را به جوانان پيشنهاد مي شارز

  . كند محصول اختالفات خانوادگي است كه فقر آن را تشديد مي
عكس نظرية  يجيتوان تحليل كرد و گاهي نتا اين موضوع را با ديدگاه دوركيمي نمي

ده اختالفات، تضادها و انزواهاي در اين منطقه فقر عامل تشديدكنن. شود يدوركيم حاصل م
. جالب توجه است كه همين تضادها و اختالفات منشاء اصلي خودكشي اند. اجتماعي است

  . حال آنكه در نظريه دروكيم، فقر عامل اصلي انضباط و همبستگي اجتماعي است
يل ز ارزيابي و مطالعه شوند و دالين پژوهش از منظرهاي ديگر نيا يها اميد است كه يافته

  .   تر و رساتر به جامعه علمي عرضه شوند هايي دقيق خودكشي در تحليل
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ران، يرامون حوادث در ايپ يعلم يكندوكاو: فاجعه يشناس جامعه) 1387(ي، موس يعنبر -
 .انتشارات دانشگاه تهران



  

              29                       ...بررسي آثار فقر و خشونت بر ميزان خودكشي در ايران 

 

 

تا  77 يها ن سالير كرمانشاه بدر شه يعلل خودكش يبررس") 1383(ال يسه ،يقربان -
هاي اجتماعي در ايران؛ جلد  ، مجموعه مقاالت اولين همايش ملي آسيب"1378
  آگه، : تهران. چهارم

    .نينشرصبوري، منوچهر : ترجمه ،شناسي جامعه )1376( دنز، آنتونييگ -
ه گان بآمار اقدام كنند) 1385( مركز اسناد پزشكي بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد -

 .خودكشي در شهر خرم آباد

فراوانـي اقـدام كننـدگان بـه      )1385(امام خميني شهرسـتان پلـدختر  مركز اسناد پزشكي  -
 .1385خودكشي در تابستان سال 

بررسي علل و عوامل موثر بر افزايش نرخ خودكشـي  " )1372( عليرضا، يزيتبر يمحسن -
قـات  يه مطالعـات و تحق طرح موسس يمجراستانداري ايالم، كارفرما ، "در استان ايالم

 دانشگاه تهران  ياجتماع

ن يمقاالت اولدر  "يو چند بعد ياجتماع يا دهيپد ،يخودكش" )1383( احمد پور، محمد -
  .اگه  ران، جلد چهارم،يدر ا ياجتماع يها بيآس يش مليهما

استان كشور در سال  29سيماي مرگ و مير در  )1386(د جعفري ينقوي، محسن و ناه -
 .اه علوم پزشكي و خدمات درماني اراك، نشر آرويچ، دانشگ1383

- Pamil F. (1997) "National context, Social change and Gender differences in 

Soicide Rates", : ASR: Vol 63 ,No 5, pp. : 744 – 758 

 
 


