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 چکیده 
. اسـت  داشته یشیافزا روند رانیا و جهان در گذشته دهة چند یط یخودکش

 یولـ  است؛ تر نییپا یجهان نیانگیم به نسبت یخودکش آمار هرچند رانیا در
 اریبسـ  زنـان  انیـ م در ژهیـ و بـه  آن زانیـ م کرمانشـاه  ازجمله ها استان یبرخ در

 بـه  دنیرسـ  تجربـة  نـد یفرا از یمـدل  برساخت مقاله نیا یاصل هدف. باالست
 کـرد یرو بـا  پژوهش نیا. است کرمانشاه شهر زنان ییمعنا نظام در یخودکش

 قیـ طر از یدانیـ م اطالعـا  . اسـت  شـده   انجام یا نهیزم ةینظر روش و یفیک
 آمـده  دسـت   بـه  کننـده  یخودکشـ  زنـان  از نتـ  چهـارده  با قیعم یها مصاحبه
 زنـان  یزنـدگ  در یخودکشـ  به دنیرس تجربة پژوهش، جینتا اساس بر. است
ــدام ــده، اق ــ کنن ــة کی ــل تجرب ــادار و متقاب ــا. اســت معن ــه نی  ریمســ در تجرب
 شـکل  اقـدام  و یخودکش دةیا شدن یدرون ،ییآشنا مراحل یط یریگ شکل
 و تیـــمحروم احســـاس نشـــده، بـــرآورده یآرزوهـــا تـــراک . ردیـــگ یمـــ

ــتکم در یناکــام ،یســرخوردگ ــدگ تیــهو لی ــا تعامــل در گسســت ،یزن  ب
. هسـتند  یخودکشـ  لیـ دال نیتـر  مهـ   دامنـه  تنگ یزندگ احساس و گرانید
 گــر لیتعــد افــراد نقــش و یمــدار نــاموس و تیجنســ بــا مــرتب  یدادهایــرو
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 بـا  یبرزخـ  منطقـة . هسـتند  یخودکشـ  تجربـة  در گر مداخله  یشرا نیتر مه 
 یخودکشـ  بـه  دنیرسـ  تجربـة  دهنـدة  شـکل  نةیزم ابهام، و یدگیچیپ یژگیو

 ،یشـ ینما کـنش  مانند ییها راهبرد یریکارگ به با تجربه نیا یط زنان و است
   .دهند یم نشان واکنش یاعتراض کنش و یوقف کنش

 واژگان كلیدي: 
 زنـان  ،یا نـه یزم ةیـ نظر نشـده،  بـرآورده  یآرزوهـا  ،یخودکشـ  بـه  دنیرسـ  تجربة
 .انشاهکرم

 مقدم 
 ییبسـتر معنـا   کیـ متفـاو  و در   یذهنـ  یهـا  زهیانگ کنش معنادار با کیمثابه   به یخودکش

و  کیـ ام کردیرو کی ازمندیکه درک آن ن ردیگ یعامل صور  م ةسوژ کیخاص توس  
 یو بازسـاز  کننـد  یاست که آن را تجربه م یکنشگران یو رمزگان زبان ییرسوخ به کنه معنا

را در  یدر مسئله، دانش علمـ  ریاز نگاه افراد درگ یشخودک ةرساخت تجربو روند ب یمجار
(. شــناخت مفهــوم 96، ص1393 ،یریــخواهــد داد اقــادرزاده و پ یشــتریب ةتوســع ،موضــو 
 یزنـدگ  ةکننـدگان و درک آن در عرصـ   مشـارکت  یذهن ةتوجه به تجرب ازمندین یخودکش

نهفته است کـه فـرد انجـام     ییها تیآن در فعال یاست که معنا یا تجربه یآنهاست. خودکش
در مـورد   یذهنـ   یصـرفا  حاصـل تصـم    یدهـد. خودکشـ   انیـ خـود پا  یدهد تا به زنـدگ  یم

در  یاز تعامـل و زنـدگ   دیـ بلکه حاصل قطـع ام  ؛ستین زندگیاز  دیسرنوشت خود و قطع ام
 .دهند یاست که او را از دست م یافراد انیم

در بیشـتر جوامـع رو    یامروزه خودکش ،یجتماعتر شدن تعامال  و ارتباطا  ا پیچیده با
از  رنفـ  6/10. سـاالنه  استیدر دن ریوم مرگی عامل اصل ده وجز یبه افزایش است. خودکش

 2/30بـا   یجنوب یکایدر آمر انیگو ی. جمهورکنند یم یهر صدهزار نفر در جهان خودکش
در  یخودکشـ  زانیـ را در جهان دارد. م یخودکش زانیم نیالتردر صدهزار نفر با یخودکش

 نیانگیخودکشی در ایران نسبت به م زانی(. باآنکه منفر است ا  1/4 رانیا
استان کرمانشـاه   ژهیو غربی به یها استان یآن در برخ زانیاما م ؛ستیآن چندان باال ن یجهان

 نیـ در ا درخـور درنـگ  جـدی و   یا وجود مسئله بیانگر( 7، ص1391 ،همکاران ی واشجاع
 یهـا  سـا   یدر اسـتان کرمانشـاه طـ    یهرچند اقدام به خودکشـ  بیترت نیاطق است. به هممن

اسـت.   یافته شیبه بعد روند آن افزا 1396بوده است، از سا   یکاهش یاندک 1395تا  1392
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در صـدهزار   113بـه   132از  یاقدام به خودکشـ آمار  1395تا  1392 یها سا  نیب ةدر فاصل
 شیافـزا  1398در صـدهزار نفـر در سـا      162 بـه  دوباره این آمارا است؛ ام افتهی  نفر کاهش

 زانیـ م گرید بیان   است؛ به افزایش داشتهنفر  1182معاد   1395است که نسبت به سا   افتهی 
 92 یهـا  از سا  شتریب اریبس 1398تا  1396 یها سا طی  یآمار اقدام به خودکش ةرشد ساالن

از  یناشـ  ریـ وم مـرگ  مـزان  را ییـ تغ ،یدام بـه خودکشـ  اقـ  آمارخالف  است. بر بوده 95تا 
و آمـار آن در نوسـان    سـت ین 99تـا   92 یهـا  سا ی ط یروند مشخص ةدهند نشان یخودکش

 ناموفق است. یها یخودکش شیافزا بیانگراما در کل  ؛بوده است
1398تا  1392ی ها سالطی  . اوضاع و روند تغییرات خودکشی در استان کرمانشاه1جدول 

139313941395139613971398 1392حد سنجشوا
1.9481.9511.9531.9661.9631.1963 1.946 هزار نفرجمعیت

2.3982.3442.2022.7713.0993.184 2.568 نفراقدام به خودکشی
334247273235255245 264 نفرمرگ بر اثر خودکشی

اقدام به  رشد ساالنة
خودکشی

8/258/117/2-1/6-3/2-6/6  درصد

میزان اقدام به 
خودکشی

1/1231/1207/1129/1409/1572/162 132 در هر صدهزار

 میزان مرگ بر اثر
خودکشی

1/177/12149/11135/12 6/13 در هر صدهزار

 1399دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه و محاسبات محقق،  منبع:

 یمتفـاوت  اریبسـ  جیزنـان نتـا   انیدر م یخودکش تیشناخت ماه یشده برا مطالعا  انجام
خـاص و متفـاو     ةنـ یزم کیـ در  یخودکش یرفتارها یدگیچیپ ةدهند داشته است که نشان

 جینتـا  بسـیاری در مـوارد   ،انـد  اسـتفاده کـرده    یدورکـ یـة  مطالعا  باآنکـه از نظر  نیاست. ا
 شینقـش آن در افـزا   بـا وجـود  تأهـل   ای نمونـه بـر انـد؛     داشـته یدورک یها افتهیبا  یمتفاوت

 یداخلـ  قـا  یدر تحق ،(ا  یدورکـ  یةدر نظر یزندگ یانسجام و معنادار
رو  ؛ ازایـن (1391 ،و همکـاران  نظـرزاده ر.ک: نشـده اسـت ا   یخودکشـ  میزانکاهش  سبب

بـا    یکـ دور یـة خـاص صـرفا  بـه آزمـون نظر     یبدون عمق نظر رانیدر ا یمطالعا  خودکش
در  یخودکشـ  دالیل و انوا به تفاو   یها توجه کاف پژوهش نیاند. ا پرداخته یکمّ کردیرو

کرمانشـاه ازجملـه    پژوهشـگران اسـتان   یانـد. برخـ   زنـان نکـرده   انیـ در م ژهیو به رانیغرب ا
 ةویدر شـ  تحـوال   یخیتـار  نـد یدر استان را به فرا یخودکش زانیم شی( افزا1399پور ا یقل
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در  ی. بر اساس گزارش او، مناطق مستعد خودکشـ دنده یاستان نسبت م نیان اساکن یزندگ
 یلـ یا زنـدگی  ةویبوده است کـه تـاکنون سـازمان و شـ     ال یا نیا ستگاهیسا  گذشته ز سی

داشـته   ریتـأخ  یاتیلیا یو فرهنگ یو مناسبا  اجتماع ینیکجانشیاند و در  خود را حفظ کرده
بـه درون   یکامال  سنت یایدن کیر از دو دهه از درون استان در کمت تِیاز جمع یاست. بخش

بــروز   یشــرا تــوان یمــ ییفضــا نیانــد. در چنــ شــده  و شــتابان پرتــاب عیســر ونیزاســیمدرن
 رونـد   کیگزارش  نیرا مطالعه کرد. باآنکه ا یناگوار منجر به خودکش یو فضا ما ینامال
کـه   ی راا دهیـ چیپ ةنیزم  وانستهنت ،دهد یبه دست م یخودکش ییالگو را ییرا در تغ یخیتار
ش در یاز افـزا  یبتواند بخشـ  دیشا تبیین نیکند و ا نییتب ،دهانجامی یآمار خودکش شیافزا به

 شیمـردان افـزا   یخودکشـ  ریاخ ةاما در ده ؛کند نییگذشته تب ةرا در دو ده یآمار خودکش
شـاهد   کـه  یا گونـه  بـه  ؛(11، ص1398 ،یداشته است اوزار  کشور، معاونت اجتماع یجد

 بـا وجـود   دارنـد.  یکه هرکدام سازوکار متفاوت  یهست خودکشی «مردانه»و « زنانه» ةدو گون
 لیـ کمتـر بـه دال   پژوهشـگران  ،شـده   انجـام  یخودکش نییکه در زمینة تب پرشماریمطالعا  

حـذف   لیـ بـه دل  ییها تالش چنین نیا؛ بنابراند کننده توجه کرده یخودکشموجود در درون 
 انــد نتوانســته ،(کنشــگران اســت ا نگــاهاز  یخودکشــ یآنچــه معنــا

 دهند. به دست رانیدر غرب ا یخودکش انیاز جر ژهیخاص و و ی علمیمعرفت
موضـو  بـا    یبررسـ  ازمنـد ین یخودکشـ  ةدیـ و متفاو  پد قیدق لیبتوان گفت تحل دیشا

زنـان   یخودکشـ  ةدیـ پد ةعـ مطالبـه   کـه  یفیک یقیتحق کرمانشاهاما در  ؛است یفیک کردیرو
و  المیـ مجـاور ازجملـه ا   یهـا  در استان یمطالعات حا  نیکمتر وجود دارد؛ باا ،پرداخته باشد
بـا اسـتان کرمانشـاه     یمشابه ةنیزم یادیشده است که تا حد ز  انجام یفیک کردیلرستان با رو

 ةدیـ پد یچندبعـد  تیـ و ماه یخودکش ةدهند شکل لیتفاو  دال بیانگرمطالعا   نیا .نددار
ــدر ا یخودکشــ ــادرزاده و پ .هاســت اســتان نی ــق ــوان  یا ( در مطالعــه1393ا یری تحــت عن

 همچـون  یا عمـده  یهـا  بـه مقولـه   «جوانـان آبـدانان   انیـ در می خودکش یبرساخت اجتماع»
کـه   یافتنـد دست  یمانده و فشار هنجار  یفردیت عق ،یفشار ساختار ،یخانوادگ یختگیگس

بـا   ی( در پژوهشـ 1395نسـب ا  ییو رضـا  یریاسـت. سـف   «یمـاع طرد اجت»آن  یا مقوله هسته
و  یسـواد  ک  یبه عنصر عموم «المیا هرزنان ش یخودسوز ةدیاز پد یفیک یا مطالعه»عنوان 

 تیـ برچسـب زدن، محروم  ،یسنت یتیجنس یالگوها رسیدند و یخودسوز ةدیدر پد یکاریب
  یدر محــ یخودســوز اقــدام بـه  هــای دیگـر  را علـت  کننــده یزنــان خودسـوز  یو افسـردگ 
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زنــان و جوانــان  انیــدر م یخودکشــ ة( در مطالعــ1397ا ی. بهرامــدکردنــ بیــانموردمطالعــه 
مــردم منطقــه ازجملــه  یفرهنگــ یدختــر نشــان داد باورهــا کوهدشــت و پــل یهــا شهرســتان
فه   ،یاجتماع یها ها و برچسب از ازدواج، انگ پیشبودن طالق، نگرش به عشق  نکوهیده

 یو باواسـطه بـا خودکشـ     یطورمسـتق  به یخانوادگ تینگرش مردانه به ترب از کار و یتیجنس
 دیـدگاه از  یمفهوم خودکشـ  ی، لزوم توجه به بررس یمالحظا  و شرا نیا با ارتباط دارند.

، 1389پـور،   یو قلـ  هـا  یدیجمشـ  /96، ص1393 ،یریـ در مسـئله اقـادرزاده و پ   ریافراد درگ
 ةو فهـ  تجربـ   فیمقاله توصـ  نیهدف ا رو ازاین ؛شده است شتریب ریاخ یها ( در سا 79ص

زنــان  رو افکــا تیــاســت کــه در ذهن  یا گونــه  و ابعــاد آن بــه  یخودکشــرســیدن بــه  
 یبرسـاخت مـدل   نیهمچنـ  شـود؛  یسـاخته مـ   کننده در زمینـه و مـتن خـاص خـود     یخودکش

کننـده در کرمانشـاه    ینظـر زنـان خودکشـ    از ی( از کنش خودکش195، ص1391 اکرسو ،
ایــن بــه  ییگــو کشــف و پاســخ یگــزارش در راســتا نیــدر ا یتــالش اصــل نــابراینباســت. 
 است:ه پرسش
 شود؟ یزنان چگونه تجربه م یدر زندگ یبه خودکش دنیرس ندیفرا -
در  یبـه خودکشـ   دنیرسـ  ةتجربـ  یریـ گ در شـکل  یاصـل  لیـ مهـ  و دال  یدادهایرو -

 اند؟ زنان چه بوده یزندگ
بــه  دنیرســ ةتجربــ ةدهنــد شــکل  یشــرا تیریمــد یزنــان بــرا یکنشــ یهــا راهبــرد -

 اند؟ ماکد یخودکش
 ؟اند ماکدة خودکشی تجربی ریگ شکلدر  گر مؤثر مداخلهشرای   -
 اند؟ ماکد یبه خودکش دنیرس ةتجرب یریگ شکل یو بسترها ها نهیزم -

 قیتحق اتیادب.1
یـک واقعیـت اجتمـاعی نگـاه      عنـوان   بـه هـای خودکشـی بـه مفهـوم خودکشـی       بیشتر نظریه

دورکـی  میـزان و الگـوی     انـد.  شـده  نهـاده  بنـا که بر پایة نظریة خودکشی دورکـی    دان کرده
میزان خودکشـی   اوبر اساس نظر . دانست یماز میزان همبستگی اجتماعی  متأثرخودکشی را 

( ا جام فـرد در جامعـه  نسـ میزان انخستین عامل  ؛دارد به دو عامل بستگی
 ،ن فـرد و جامعـه وجـود داشـته باشـد     ایم یانسجام شدید انی کهبه این صور  که زم؛ است

خودکشـی   ،کـه ایـن انسـجام کـاهش یابـد      ید و زمـان یاب خودکشی دگرخواهانه افزایش می
 ( اسـت؛ ا میزان انتظـام اجتمـاعی  دومین عامل دهد.  خودخواهانه رخ می
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اخـتال  در هنجارهـا و    سـبب  که دکن تغییر صور  متفاوتی  جامعه به های ویژگیکه  یزمان
بـر فـرد    شـدیدی  انتظـام  کـه  یزمان؛ لیکن دهد یمی رخ هنجار یب یخودکش ،شود ها  ارزش

 شناســان همچــون جانســون بعضــی از جامعــهدهـد.   خودکشــی قهــری رخ مــیحـاک  باشــد،  
دو بعد انسجام اجتمـاعی و انتظـام اجتمـاعی،     زمان ه با ترکیب  م( با تعدیل نظریة او1965ا

بنـابراین  ؛ هـای متفـاو  خودکشـی را تبیـین کنـد      الگـو  که بتوانـد  اند کردهمدلی را پیشنهاد 
. خودکشــی خودخواهانــه 1: انــد کــردهزیــر بازســازی  صــور   بــههــای خودکشــی را  الگــو

ی اجتمـاعی  هـا  گـروه افتد که پیونـد فـرد بـا     (: این نو  خودکشی زمانی اتفاق میا
، ماننـد  دهـد  یمـ ا  جامعه نیز کنتر  خود را بر فـرد از دسـت   و در همان ح دوش می فیتضع

(: این نو  خودکشی . خودکشی دگرخواهانه ا2در غرب؛  انیگرا پوچخودکشی 
و جامعـه نیـز    دوشـ  مـی  ادغـام کامـل  طور بهیابد که فرد در گروه اجتماعی  زمانی افزایش می

. خودکشـی  3ی ژاپنـی؛  هـا  ژنـرا  شـی  ، ماننـد خودک کنـد  یمـ زیادی را بر فرد اعما    کنتر
پیونـد   بـا اجتمـا   دهـد کـه فـرد     گـاه رخ مـی   (: این نو  خودکشی آنی اهنجار یب

عمیقی دارد؛ ولی هنجارها قدر  کنتر  چندانی بر اجتما  ندارند، مثل افـزایش خودکشـی   
ایــن نــو  (: ا خودکشــی قهــری. 4هــای رونــق؛  ورشکســتگان اقتصــادی در دوره

 کـه پیونـد فـرد بـا اجتمـا  سسـت شـود و در همـان حـا           دگیر یمزمانی فزونی خودکشی 
، مانند خودکشی زنـدانیان ا بر آنان حاک  است ییفرسا هنجارهای طاقت

. 
 انتظام اجتماعی

 
 باال پایین
 باالدگرخواهانهخودکشی یهنجار یبخودکشی 

انسجام اجتماعی
 پایینیقهرخودکشی هانهخودخواخودکشی 

.)جامع  . الگوهای خودکشی در رابط  با ساختار 2جدول 

 ی پسادورکیمیها  ینظر. 1ه1
هـای   مـیالدی، پـژوهش   1897در سـا     یدورکـ توسـ    خودکشـی کتـاب  پس از نگـارش  

ــارة    ــا درب ــیاری در آمریک ــبس ــد.  خودکش ــام ش ــس از دورکــ  ی انج ــو  دوران پ ،  یدر ط
 همچنان حفظ کردند یک مفهوم مرکزیعنوان   را به یاجتماع انسجام اسانشن جامعه

در  کاگویمکتـب شـ   یشـهر  یشناسـ  جامعـه برآمـده از   یخودکشـ ی شـناخت  بومی ها مد 
شـد. در ایـن    ی تبـدیل شناسـ  جامعـه  یاصـل ی هـا  نیـی تبمـیالدی بـه    1950تـا   1920 یها دهه
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جوامـع و   ییایـ جغرافرکیب با توزیع ی در تخودکش زانیم بارةدر یآمار یها دادهمطالعا ، 
در  .رندیگ یقرار مخود  یشهر  یمح ریها چگونه تحت تأث افراد و گروهنشان دادند محال  

اجتماعی عمومی  - در مد  او سیست  فرهنگیی کاوان شایان توجه بود. ها افتهی این مکتب،
ف هنجـاری از عمـل   نظر او، تعری خودکشی است. از یدارای اهمیت زیربنایی در جریان علّ

اجتمـاعی   یهـا  سـخ د و پاکنـ  مـی  بیـان اجتمـاعی عمـومی    -خودکشی کـه سیسـت  فرهنگـی   
کــاوان آشــکار بــود  بـرای . رداد تیــدر جریــان خودکشــی اهم ،شـود  ابــراز مــی گونـاگونی 

مگر آنکـه از نابسـامانی    ؛با خودکشی باشد دار امعن ةتواند دارای رابط نابسامانی اجتماعی نمی
عنــوان عالیــق شخصــی در تبیــین نظــری   ه باشــد. متغیرهــای فــردی بــهشخصــی ناشــی شــد

بـر ایـن اسـتقال  جزئـی      افـزون عنوان متغیرهای مستقل در نظـر گرفتـه شـدند.      خودکشی به
یـافتن بـه    ازجمله ناامیدی از دست بسیاری یها متغیرهای فردی به معنای آن است که بحران

یـافتن   شده، ناامیدی از دست آرزوهایی شناخته یافتن به آرزوهای ناشناخته، ناامیدی از دست
 نهـا ت . کـاوان نـه  داردزندگی وجود  ةشد به آرزویی خاص، درگیری ذهنی و سازمان شکسته

 گونـاگون توانند از سوی افـراد   بلکه می ؛ها وجود دارند از بحران متفاوتیمدعی است انوا  
اجتمـاعی   - سیسـت  فرهنگـی   های مختلف تعبیر شوند. او مدعی است افراد در یـک  به شیوه

دهنـد کـه اهمیـت     واحد معانی متفاوتی از بهنجار بودن را به رفتارهای خودکشی نسبت مـی 
 (.اکند یا نه دارد  اینکه آیا فردی خودکشی می ندر تعیی بسیاری
، یکـاو  روان یـة از نظر ییها نشی( با درک بم1954ا (هنری و شور  ا 
را مطـر  کردنـد کـه     هیفرضـ  نیـ خـود را ارائـه دادنـد و ا    یو پرخاشـگر  ید  سرخوردگم

 زیـ آم خشونت یپرخاشگریة یک پدیدة واحد هستند؛ یعنی سو دودیگری و قتل  یخودکش
 شینظر آنها افـزا  از .است دریافتنی یو روان یشناخت جامعه یرهایکه تنها با درنظرگرفتن متغ

 و سـسس  یپرخاشگر شیافزاسبب  خود ةنوب بهکه  دانجام یم یپرخاشگر شیبه افزا یدیناام
 هیخشونت علو  شود یبه قتل منجر م گرانید هی. خشونت علشود یخشونت کشنده م شیافزا

منبـع  را  گـران یدافـراد   نکـه یاهنـری و شـور  معتقـد بودنـد     . دانجامـ  یم یخود به خودکش
افراد متعلق به طبقا  آنهاست. ماعی اجت تیطبقه و موقع را، تابع خود ناامیدی خود بدانند یا

اسـت؛   تـر  نییپـا  آنهـا در میـان   یخودکشـ  زانیو م دانند یرا مقصر م گرانید نییپااجتماعی 
 یخودکشـ  زانیـ و م کنند یباال خود را سرزنش مافراد متعلق به طبقا  اجتماعی  که یدرحال

ــان  ــادر می ــد باال آنه ــهســت. هرچن ــان ا شناســان و جــرم جامع ــشناس ــنظر نی ــرفیپذرا  هی د، ن
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 (.اموارد ناسازگار با آن را گزارش کردند یبعد های پژوهش
ــه نظر  ــد ب ــةگل ــر ی ــای     یهن ــا متغیره ــا تنه ــاد داشــت آنه ــاد کــرد و اعتق و شــور  انتق
ینــد ارتبــاط آن دو را بــا اانــد و بر را در کنــار هــ  قــرار داده یشــناخت و جامعــه یشــناخت روان

هـای اتصـا  بـه پـرورش کـودک را پیشـنهاد        او حلقـه ؛ بنـابراین  اند هکردن یواکاویکدیگر 
 یهـا  کننـده  نیـی بـین متغیرهـای سـاختاری اجتمـاعی و تع     ةواسـط  هـا  لقـه کـه ایـن ح   کنـد  یم

توجه گلد نیز قرارگرفتـه   فراشخصی رفتار هستند. این هدف در سطح عمومی تا حدی مورد
ا اسـت  یشناخت روان ةیک مسئل گمان بیاست. به نظر گلد انتخاب خودکشی یا قتل 

پایگـاهی   مانسـجا  یـة نظر ةبا توسع نظریة خود را نیو مارت زبیدهه بعد گ ک(. ی
ده اسـت و  کـر تعریف دقیقی از انسـجام اجتمـاعی ن   کی آنها معتقد بودند دور. منتشر کردند

سنجش میزان انسجام اجتمـاعی  برای « پایگاهیانسجام » ةاو قابل آزمون نیست. آنها اید ةاید
تضـاد   ننتیجه گرفتند هرچـه انسـجام پایگـاهی افـراد کـاهش یابـد، میـزا       و  کردند را مطر 

ة شاخص همبستگی دهند لیتشکی رهایامتغ سن، جنس، شغل و وضع تأهلمرتب  با  ها نقش
  و احتمـا  ابـد ی یمـ هـا کـاهش    هماننـدی  جـه ییابـد. درنت  افزایش می (آنهاپایگاهی در نظریة 

 بنابراینود دارد و جهای اجتماعی و ثباتی ها و بی نشتکمتری برای حمایت از افراد در زمان 
میـزان   آنهـا (. بـه نظـر   ا دیابـ  نـرخ خودکشـی افـزایش مـی    

 هـا  نقشنشدنی  تضادهای حلاز  ییباال ةدرج رادکه اف یاجتماع  یدر شرا ژهیو به یخودکش
 .ابدی یم شیافزا، ندکن یرا تجربه م

 . رهیافت تفسیری1ه2
 لر،یاتـا  دارنـد  دیـ کـنش متقابـل اجتمـاعی تأک    ةخودکشی بـر مطالعـ   نییدر تب ها دگاهیاین د
یـابی رفتـار    گرایـان، یـک عامـل کلیـدی در علـت      نظر کنش متقابـل  نقطه (. از59، ص1379

ابراین کـانون  کننـده اسـت. بنـ    یطور بـالقوه بـه فـرد خودکشـ      خودکشی، واکنش دیگران به
، بلکـه   یدورکـ نظریة تنها  ( نهم1967. داگالس ااستاصلی، رواب  متقابل فردی از موقعیت 

 نظـر  . ازی مخـدوش کـرد  طورجـد  را بـه  یدر مـورد خودکشـ   یشناسـ  جامعه قا یتمام تحق
 یو فرهنگـ  یاجتمـاع  یمعانبه این دلیل که  یدر مورد خودکش یمیکردو دگاهیدداگالس، 
که توس  افراد انجـام   دار امعن یاجتماع کنش کرا ی یخودکشو  نگرفته بررا در  یخودکش

در  یمربـوط بـه خودکشـ    فیبـه تنـو  تعـار   و نیز به این دلیل که  ردیگ ی، در نظر نمشود یم
و  یقـانون  یپزشـک  مـثال  ا انـد  ته  شـده ی مـ خودکشـ ی به سمتوس  مراجع رکه  یافراد نمیا
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اسـتفاده   همـین نکتـة پایـانی   داگـالس از  است.  ندارد، دچار اشکا  توجه ،(یپزشک بازرسی
 جـه یدرنتکنـد.   خدشـه مـی   یخودکشـ  یآمار رسـم  نانیاطم تیاعتبار و قابلکند و دربارة  می
 معتقـد بـود  . او کنـد  یرد مـ  یطـورکل  را بـه  یخودکشـ  قا یراجع به تحق یکمّ یکردهایرو

ی هـا  کـنش »ی شناسـ  گونهبه ، یخودکش بارةدر یمیدورک یشناس ونهی بیشتر از گشناس جامعه
راشینگ (. نیاز دارد ا« یمعنادار اجتماع یها مثابه کنش  به یخودکش

رفتـار انحرافـی    ةلیوس  فرد اغلب به کی کند یدر رفتار انحرافی و فرایند اجتماعی مشاهده م
دارو یـا شکسـت اقتصـادی یـا اجتمـاعی خودکشـی        رمجـاز ییا اسـتعما  غ  س یالکل همچون

هـای منفـی    دیگران واکـنش  سویخورد، اغلب از  . شخصی که برچسب منحرف میکند یم
نفس فردی و روابـ  اجتمـاعی بـا مـردم      کاهش حس عز  سبب. این عمل کند یدریافت م
دهد. با تأکیـد بـر ضـرور  واکـنش      امکان خودکشی را افزایش می جهیدرنت ؛شود دیگر می

از فراینـد   یرهیافـت، اهمیـت عنصـر مغفـول     نیـ کننـده در ا  یدیگران به فرد خودکشـ  ةبالقو
 (.60، ص1379 ،اتایلر شود یروشن م یخوب خودکشی به

از توجه به پدید آمـدن جزئیـا  چگـونگی     تواند ینظر جاکوبز فه  خودکشی فق  م به
خودکشی فردی در موقعیت تعریف شود. مالحظـا  خودکشـی منبـع خـوبی از اطالعـا       

فاعـل در تصـمی  بـه     تیرضـا  نـد یمهمـی را در ارتبـاط بـا فرا    ةزیرا آنها نکت ؛دکن می عرضه
مالحظـا  خودکشـی    ةجاکوبز در زمینـ  ة. از مطالعندکن یم رخودکشی و قطع حیا  آشکا

تحمـل   ةاحساس کنـد بـا یـک مسـئل     نخست بایدکننده  یتوان نتیجه گرفت فرد خودکش می
 سوم ؛حل است مرگ فق  راهاعتقاد داشته باشد  اینکه دوم ؛سترو روبهنشدنی  و حل ناپذیر

 (.62همان، صا کردکنتر   را موقعیت موجود  توان آنکه نمی

 . نظری  شبک  اجتماعی1ه3
توجـه دارنـد.    هـا  بیآسرواب  اجتماعی بر  ریتأثبر نحوة  یاجتماع یشناس روان دگاهید اندیشوران
 یـا  هـا  رسـانه  قرار گرفتن در معرض گزارش خودکشـی  کنند یمها طی چندین دهه تأیید  پژوهش

هـا ا  الگوهای شخصی با افزایش خطر خودکشی همراه است. این پژوهش
 انـد  گرفتـه  شـه یرم( 1979م/ 1974( ای از مطالعـا  فیلیـسس ا  ا مجموعه ( از

 قـرار که نشان دادند میزان خودکشی در میان مخاطبانی که در معرض گزارش اخبـار خودکشـی   
. بـر اسـاس ایـن مطالعـا ، بسـیاری از رفتارهـای       ابـد ی یمـ موقـت افـزایش    صـور   به، اند رفتهگ

اهسـتند « مسـری »اجتماعی  نظر ازاجتماعی مانند چاقی و سیگار کشیدن، 
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ی دوسـتان بـا خطـرا  بیشـتر     نوجوانان با دوسـتان   (. همچنین  نشان دادند رویارویی
(. به همین ترتیب دخترانـی  ااستخودکشی همراه  ةدر زمین

 غـرق ی بسـیار بـزرگ   هـا  شـبکه ی اجتماعی بسیار کوچـک حضـور دارنـد یـا در     ها شبکهدر  که
 خودکشی هستند. خطر در، بیشتر اند شده 

ق مفهـوم  بـا فـرد از طریـ    هـا  رسـانه معتقدند چگونگی ارتباط میـان   اندیشوران این حوزه
 درواقـع . دهـد  یمـ مـا را بـه گـروه پیونـد      . هویت سازوکاری است کهردیگ یمهویت شکل 

دریـابی  چـرا سـاختارها و     کنـد  یموابستگی احساسی ما به هویت خود و گروه به ما کمک 
شناسـی   بنابراین فرض اساسی یک نظریة روان؛ ممکن است مضر یا محافظ باشند ها فرهنگ

شــی بــر چهــار جنبــة اصــلی هویــت و احساســا  اســتوار اســت   اجتمــاعی در مــورد خودک
سـاختاری و   لحـا   ازنخست افرادی که هویـت آنهـا    (:ا

نهفتـه اسـت، تعهـد بیشـتری بـه       تر گستردهفرهنگی در یک رابطه، گروه یا سیست  اجتماعی 
میمی و عـاطفی( و  هویت احساس خواهند کـرد. تعهـد بـه پیونـدهای اجتمـاعی شـدید اصـ       

(. ازدیـ انگ یمـ  بـر گسترده امتراک  و متعدد( بستگی دارد که هویت را 
عـاطفی بـه خـودِ پیونـد وابسـته       طـور   بهدوم در مواردی که تعهد به هویت باالست، فرد نیز 

نـد  سوم هرچه فرد به هویت خود متعهـدتر باشـد و بـه پیو    (.خواهد بود ا
باشد، اعضای دیگـر بـر احساسـا ، افکـار و اعمـا  او تـأثیر بیشـتری         تر وابستهخود با جمع 

و پیوندهای جایگزین کمتری وجود داشته باشـند،   ها تیهویی که جا در. چهارم گذارند یم
ذهنی یـا عینـی، قـدر  زیـادی خواهنـد داشـت؛ زیـرا تعهـد و          صور   بهمقررا  فرهنگی 

 صور   بهدر اینجا  (.امحرومیت و انزواستاز  تر مطلوبی بستگ د 
 توانند یماحساسا  اجتماعی  ژهیو بههویت چیست و چرا احساسا   شود یمبررسی  تر قیدق

به تبیین خودکشی کمک کنند.
، یاجتمـاع  موجود کیعنوان   درک از خود به ةشده در مورد نحو یدرون اییمعن تیهو

 ةطبقـ  کیـ خـانواده(،   ماننـد گـروه ا  کیـ فرزنـد(،  ماننـد  ا یواقعـ  شـخص  کیدر رابطه با 
کـه در  است  مانند آمریکایی(ا یگروه انتزاع کی ای، جنس و شغل( مانند قومیتا یاجتماع

و  (  ی اساختار اجتماع
 موضـوعی  تیـ هوست. از جهتـی  ا شده  هیتعب (ا فرهنگ
بــه کــه  کیــکاتول؛ ماننــد هویــت گرفتــه کــه در آن قــراری اســت ا از مجموعــه یجدانشــدن



 

 

121

121

ماننـد  ه یاحساسـ بـه لحـا     شود یم و سبب استآغشته  یعموم یو معنا یاحساسا  جمع
را ایجـاد  کـه آن   یروابطـ  رایـ ز ؛دارد تیـ مـا اهم  یبـرا  هویتشوند.  تقویت ی خارجیایاش
 یی، روابـ  جـا  ابـد ی یم تعامل معناجریان که در  یدارد و مانند هر موضوع تیهما، کنند یم

چه کسی هسـتند، چـه    کنند یمزیرا درک  ؛آورند یرا به دست مخود  تیافراد هو کهاست 
توقعـاتی در  و  اقـداما  هـا،   چـه پـاداش   و دارنـد  دیگراناز دیگران از آنها و آنها  یانتظارات

 رایـ زمـرتب  اسـت؛    یو سـالمت روانـ   یخودکش اب تیهو بنابراین؛ وجود دارد رابطه با آنها
وارد شـناخت ذهنـی از    یرونـ یب یاجتماع یایآن دن قیاست که از طر مهمی یها از راه یکی

 یهـا  گـروه و طـرد شـدن از    انـزوا ، تیـ محرومرنـج ناشـی از امکـان     تیـ . هوشـود  یخود م
 ؛ یکنـ  یمـ  ییکه احساس تنهـا  بسب نیبه ا صرفا ، نه دهد یمکاهش موردعالقه را  یاجتماع
 بیآسـ  یاجتمـاع  هـای  هن تجربـ یـ ا قیـ از طر تواند یما م شتنیاز خو یکه بخش رونیاازبلکه 

سـرزنش   یگروهـ  پذیرفته نشدن از سـوی  لیبه دلمثال  ما خود را  یبرود و وقت نیاز ب ای ندیبب
بـه درد روانـی   ت ممکن اس ، یهست «ارزش یب» ای «بد» دهند یکه نشان م ی، احساسات یکن یم
ی تبـدیل شـوند ا  بازخورد احساسا  منفـ ی ها و حلقه( ا

.) 

 ن یشیپ. ارزیابی و نقد 1ه4
نخسـتین انتقـادا  متوجـه     اند. شده نهاده بناهای خودکشی بر پایة نظریه دورکی   بیشتر نظریه

 ازجملـه نیسـت؛   الگوهـا مطـابق ایـن    کـامال  ی موارد فراوانی از خودکش این موضو  بود که
م( بیان کرد هیچ نو  از خودکشی وجـود نـدارد کـه کـامال  منطبـق بـر ایـن        2015داگالس ا

ی خودکشـی در فـرد   هـا  انیـ جراگوئیسـ  سـبب افـزایش     کـه  یزمانالگوها باشد. به نظر او 
مفاهی  جدیـد   طر با برخی  آورد. شود، در طرف مقابل، آلترویس  بر این افراد فشار می می

( در صـدد رفـع اشـکاال  ایـن     ا یگـاه یپاهمچون انسـجام  
بیشتر یک بیان مقدماتی بود تا یک نظریة صـریح و تنهـا    آنها . تبیین تئوریکبرآمدندنظریه 

تلویحی این فرض نهفته است کـه در   طور  بهشکل ابتدایی نظریه را داشت. در استدال  آنها 
و یک مفهوم بحران نهفتـه اسـت کـه     های خودکشی آنها یک جریان خودکشی یشتر نمونهب
. بسیاری از افراد نیز هستند که بحران را تجربـه کـرده،   اند نشدهتعریف یا مشخص  وضو  به

 (.ااند ولی به خودکشی دست نزده
ضـابطة مشخصـی بـرای     ودی اجتماعی خـ شناخت رواندر طر  نظریة  هنری و شور  نیز
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کنند و حتـی مفهـومی    ی خارجی عرضه نمیها تیمحدودای و  سنجش استحکام نظام رابطه
 کرد. ارائه صیتشخ قابلکنند، مفهومی نبود که برای آن مد   که آنان از پایگاه بیان می

ی خاصـی  شـناخت  جامعهخواهد در یک سطح بسیار کلی نشان دهد متغیرهای  نیز می گلد
ی کـه او  شـناخت  جامعـه کننـد. متغیـر    جزئی تعیـین مـی  طور بهیان خودکشی و قتل را انتخاب م

اسـت. گلـد    (د، طبقة اجتماعی ایا پایگاه اجتمـاعی دار رای علّکوشد نشان دهد این تأثیر  می
( به خارج یا داخل، تنهـا بـه   در بیان رابطة طبقة اجتماعی با ترجیح بروز تهاج  ا

حلقة اتصـا  آنهـا    و کند یمی هستند، بسنده خودکش ةکنند نییتعو طبقة  پذیری اینکه جامعه
 لحـا   ازانـد و   ی در طو  زمان بسیار تغییـر کـرده  شناخت بوم یها هینظر. ندیب یمرا در مدرسه 

. آنهـا  رنـد یگ یم بری کامال  متفاوتی از خودکشی را در کردهایرومعنا کامال  گسترده شده و 
ی تأکید بسیار زیادی بر اهمیت معانی اجتمـاعی و فـردی در   شناخت مبوبرای پرهیز از سفسطة 

ی خـود را در بـاب رابطـة    هـا  دگاهیـ دشناسان  از این جامعه کی چیهتبیین خودکشی کردند. 
کدام نتوانست به  چیهمنظ  بیان نکرد و  طور  بهمعانی اجتماعی و فردی مربوط به خودکشی 

از آنان تالش نکرد باورهـای مربـوط بـه     کی چیهنکه از همه ای تر مه انتقادا  پاسخ دهد و 
مطالعا  آنها آغـازی بـرای    هرحا  بهاما ؛ خود اجتماعی را با خودکشی در ارتباط قرار دهد
 (ابود تبیین خودکشی از طریق معانی اجتماعی و فردی 

ی ا دهیـ چیپ یها جنبهبر  که شناسی اجتماعی در این است اندیشوران روان دگاهیدمزیت  
ــر    ــه نحــوة تأثیرگــذاری ســاختارهای اجتمــاعی و ارتباطــا  ب از تعامــل اجتمــاعی مربــوط ب

امـا ایـن دیـدگاه در    ؛ کنـد  یمـ است، تمرکز  دهکه در دیدگاه دورکی  مغفو  مان خودکشی
اقـدام بـه خودکشـی دچـار چـالش اسـت؛ همچنـین         اشاعه و رسانه با سازوکار رابطة تحلیل

 ا برطرف کرده است.ر خدامفهوم هویت این 

 . روش تحقیق2
زنـان درگیـر در اقـدام بـه      از نگـاه  مسـئله در این مطالعه، بررسـی موضـو  نیازمنـد شـناخت     

ــذا ماهیــت  خودکشــی اســت و گــرفتن رویکــرد  از نــو  کیفــی و نیازمنــد درپــیش  مســئلهل
از  یبرسـاخت مـد  نظـر   و  مسئلهی در مطالعه است؛ بنابراین برای واکاوی فرایند تر خالقانه
 کیـ  یا نـه یزمنظریـة   اسـت.  شـده   استفادهی ا نهیزمی از روش نظریة کنش خودکش و تجربه

 ینهفتـه در پـس تعـامال  انسـان     یاجتمـاع  یندهایفرا یساز روشن یبرا یفیک قیروش تحق
 یا هیـ نظر ،آنهـا  یو بـر اسـاس محتـوا    شده یآور جمع یها داده است که در آن با تمرکز بر
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 .(136، ص1390و کوربین،  ااشتراوس شود یمو بیان   یتنظ
ــتکناز  اطالعــا  ــو   کی ــدان   نیمــه مصــاحبة حضــوری و از ن ــرای در می ســاختاریافته ب

. گرفتـه شـد  در این مراحل از یک پروتکل مصاحبه با چند پرسش باز بهـره   ی شد.گردآور
ی گزینشـی تحلیـل   کدگـذار ی محـوری و  کدگـذار ی بـاز،  کدگذارطی سه مرحله  ها داده

ی محوری بـه هـ    کدگذارند و در گرفت  شکلی باز، طبقا  اطالعاتی کدگذارر گردید. د
، دهـد  یمـ ی گزینشی، داستانی که این اطالعا  را بـه هـ  پیونـد    کدگذارمرتب  شدند. در 

ی بـاز بـه دنبـا  طبقـا  اطالعـاتی برجسـته و بـارز در مــتن        کدگـذار شـد. در مرحلـة    ارائـه 
وجو شد و با رویکرد مقایسة مستمر تـالش   اد جستی میدانی و اسنها ادداشتو ی ها مصاحبه

 عنـوان   بـه ی واحـد  ا طبقـه ی طبقـا  اولیـه،   ریگ شکلشد این طبقا  به اشبا  برسند. پس از 
تالش شـد طبقـا  مـرتب  یـا      ها دادهبه پایگاه  رجو  سسس بای محوری انتخاب شد. ا دهیپد

در قالـب یـک تصـویر     دهآمـ  دسـت  بـه ة پدیدة محوری شناسایی شـوند. نتـایج   دهند حیتوض
ی رویارویی و پیامـدهای  ها و راهبرد گر مداخلهی و ا نهیزمپارادای ( از شرای  علّی، شرای  ا

 .دهد یمرا نشان  موردمطالعهشد که مد  نظری فرایند  ارائه ها اجرای راهبرد
ــا          ــدان ب ــه می ــرای ورود ب ــه ب ــل اولی ــت. در مراح ــاه اس ــهر کرمانش ــه ش ــدان مطالع می

است؛ سسس برای دقیق کردن موضو  و تشکیل طبقـا    شده ی هدفمند آغاز ها یریگ نمونه
یی مراجعـه شـد کـه    ها نمونهبه  صور   نیبداست؛  شده  استفادهی نظری ریگ نمونهاصلی از 

. انــد داشــتهبیشــتری  ( کمــک85، ص1391چــارمز، بــه نقــل از کرســو ، ادر اشــبا  نظــری 
بـه لحـا     کـه  آمد به دستاحبه اشبا  نظری در این پژوهش با انجام چهارده مص درمجمو 

 است. شده  استفادهرعایت اخالق تحقیقی در پژوهش از نام مستعار برای پاسخگویان 
 در مصاحب  میدانی کنندگان مشارکتهای  : ویژگی3جدول 

 تأهل تحصیال  سن نام مخفف نام پاسخگو
 مطلقه دیسل  21 صبیه 1
 بیوه سیکل 41  آسیه 2
 مجرد دیسل  42  حهیمل 3
 مطلقه راهنمایی 38  زیبا 4
 متأهل متوسطه 30  منیژه 5
 متأهل سیکل 33  صفورا 6
 متأهل سیکل 22  سحر 7
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 تأهل تحصیال  سن نام مخفف نام پاسخگو
 متأهل سواد یب 45  راضیه 8
 متأهل ابتدایی 27  توران 9
 متأهل دیسل  22  سارا 10
 مجرد دیسل  19  مری  11
 مجرد کارشناسی 28  شبن  12
 مجرد کارشناسی 22  فرناز 13
 مجرد سواد یب 34  روناک 14

 

 یبــرا رســی فراینــد حســاب کیــ، یریاعتمادپــذافــزایش و بهبــود  بــرای قیــتحق یدر ابتــدا
ــازمان ــ س ــروی ده ــا هی ــردآوریه ــواهد   ی گ ــه ش ــا  و ارائ ــ یاطالع ــا و داده نااز مخاطب  یه

بـه   یدهـ  شـکل  یهـا بـرا   زمـان داده  هـ   لیوتحل هیو تجز یآور گرد از وآغاز شد  شده یآور گرد
 ةپـس از مصـاحب   افتهیسـاختار  مـه ین یها مربوط به مصاحبه های پرسش. شدمصاحبه استفاده  ندایفر
گــردآوری شــد.  گــر مصــاحبهتوســ  چنــد  هــا دادهد. همچنــین داده شــ قیــتطب و اصــال  هیــاول
اطالعـا ، ازجملـه    ةاز منـابع چندگانـ   گیری بهره قیداده از طر (سازی ا ضلعی سه

 .حاصل شد ی و مطالعا  اسنادی دیگرمحل اطالعا  کارشناسانبا  یفرد یها مصاحبه

 های پژوهش . یافت 3
اسـتان کرمانشـاه بـا     ةکننـد  زنان خودکشی ییدر نظام معنا یخودکش ندیفرا ،پژوهش نیدر ا

 قیـ عم یهـا  آمده از مصاحبه دست تا اطالعا  بهراس نیشد. در ا یبررس یا نهیزم یةروش نظر
 یو کدگـذار  یمحـور  یبـاز، کدگـذار   یکدگـذار  ةسـه مرحلـ   یکنندگان طـ  با مشارکت

ی دهـ  جهـت بـا   ی بهتر اطالعا ده سازماندر این گزارش برای  .شد لیوتحل هیتجز ینشیگز
مقولـه   بیـان هـر   مد  پـارادایمی را مطـر  و در خـال     ی اصلیها مقولههای تحقیق،  پرسش

ی فراینـد  هـا  بخـش  نیتـر  مهـ  ، کننـدگان  مشـارکت ی هـا  قـو   نقـل یی از هـا  نمونـه افزون بـر  
ی، مـد   بنـد  جمـع در بخش بحث و  تیدرنهااست و  شده  ها ارائه مقولهی و انتزا  کدگذار

شد. همچنـین بـه علـت پیچیـدگی مفهـوم       ارائهپارادایمی و خ  داستان و نتایج مورد انتظار 
 مـورد این زمینه بیشتر فرایند تجربة خودکشی تا رسـیدن بـه خودکشـی    تجربة خودکشی در 

 است. قرارگرفته توجه

 شود؟ یزنان تجرب  م یچگون  در زندگ یخودکشرسیدن فرد ب   ندیفرا .3ه1
فـرد بـه خودکشـی، ابعـاد گونـاگونی       ی و تشکیل مقولـة تجربـة رسـیدن   کدگذاردر فرایند 
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. 3تعاملی و متقابـل بـودن،    .2 . قابلیت معنا،1 از: دان عبار ابعاد آن  نیتر مه  کشف شد که
. 7ی احساسـی،  هـا  جنبه. همراه بودن با 6. قابلیت اشاعه، 5. قابلیت تحمل، 4ی بودن، ا مرحله
. درجة واکنشی بودن. 10. تنو  شیوة اقدام و 9شوندگی، دیبازتول. خاصیت 8مند بودن،  نیت

ی در جدو  ذیل آمده است.بند مقولهق این یی برای تصدیها قو  نقلها و نمونه  ویژگی
   رسیدن ب  خودکشیتجرب بای مرتبط ها قول نقلها و نمون   . ابعاد و طیف ویژگی4جدول 

 قو  نقلنمونه  طیف های ویژگی ابعاد ردیف

 قابلیت معنا 1
... انگاری  نادیده
 افتهی  یتعم قتل

مه   یکس یبرا ام یو غ  و ناراحت یزندگ دمیفهم :
 .ستین

 .قتله ها یخودکش نیتون  بگ  اس  تمام ا یم با یتقر :

 بودن یتعامل 2
معطوف به دیگران 

 زیاد ...ک 
را کمتر کن  و تو جمع  مان ییتنهای کردم که خودکش :

بیشتر حضور پیدا کنی .

 بودن یا مرحله 3
آشنایی، درونی 
 کردن و اقدام

 انیز زبان اطرافمادرش را ا یستان خودکشاد شهیهم :
حتما  از  ،اند نکرده یه  که خودکش یکسان یحت؛ دمیشن یم

 .کار را بکنند نیذهنشان بارها گذشته که ا
.بدم انیپا ام یگرفت  به زندگ  یتصم :

 تحمل تیقابل 4
...  تحمل قابل
 تحمل رقابلیغ

 یو جسم یطاقت درد روح گهید ... بودم دهیبر :
 .نداشت 

دیگر خسته شده بودم : واقعا 

 اشاعه تیقابل 5
 ...جریان ضعیف 
 جریان قوی

 یها بودم که قبال  به شکل دهیرا د یافراد ،انیاطراف: در
.ده بودندرک یمختلف خودکش

6 
 یها همراه با جنبه
 یاحساس

تنفر  ...تنفر ک  
 ادیز

 .کردم یم نیرا نفر  یو در دل  پدر و عمو: 
.آمد یمردها بدم م ةز همجز پدرم ا به :

 مند بودن نیت 7
... واکنش صرف 

 بودن هدفمند
]با خودکشی[ تنهایی  خواست  یمی بود که من جور :

 مشکالت  رو حل کن .

8 
 تیخاص

 یشوندگدیبازتول
 زیاد ...ک  

گرون  یلیمن و برادرم خ یپدر و مادرم برا یخودکش :
 . یبود ختهیر ه  به ینظر روان تموم شد. هردو از

 خشن ...نرم  درجة خشونت 9
بخورم که فکر  رصسه تا ق - مادرم به من گفت دو:

 .کردم یبه خاطر مدرسه خودکش  کنند
 .در را قفل کرده و خودش را با نفت سوزانده: 
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 قو  نقلنمونه  طیف های ویژگی ابعاد ردیف

 پایان ...او   زمان تجربه 10
 .بود یا لحظه  یتصم کی ام یخودکش: 

 .م بودفکرها تو سر نیمدام ا: 

 دسترسی به ابزار 11
ی ... دارامحدود 

 دسترسی

خودم  ی،ادامه بد یجور نیا یاگه بخوا گفت یم پدرم: 
. کشمت یباهاش م گفت یتفنگ داشت و م هی و کشمت یم

 .با تفنگ بکش  ور خودمافتاد تو سرم که  نیهم

 تنو  شیوه ...ساده  تنو  شیوة اقدام 12
 ور خودمو  خت یخودم نفت ر یرو ؛دار زدم ور خودم: 
آمسو   ؛مختلف خوردم یها س  ؛قرص خوردم ؛زدم شیآت

 .رگ زدم ؛هوا زدم
 ی تحقیقها افت منبع: ی

از  نـد یفرا کیـ معنـادار و   ةتجربـ  کیـ عنـوان   بـه  یخودکشـ  ةتجربـ  ةمقولـ این پژوهش 
 . ازرا در شهر کرمانشاه مـدنظر قـرار داده اسـت    یبه خودکش دنیدر ذهن تا رس یریگ شکل
، ییآشـنا  ةمرحلـ  ی سـه طـ  یبـه خودکشـ   دنیرسـ  ةتجربـ  گفـت  توان یمی بودن ا مرحله نظر
مصادف است بـا کسـب دانـش از     بیترت به ندیفرا نی. اردیگ یمشکل اقدام  و کردن یدرون

در  یاقـدام بـه خودکشـ    تیـ دوره و درنها نیومددر  یبه خودکش لیدر ابتدا، تما یخودکش
 یصـور  انباشـت    زنـان بـه   ةروزمـر  یو زنـدگ  ییدر نظام معنا دنیفرا نیدوره است. ا نیواپس

 گـران یتصورا  و رواب  متقابل و معنادار فرد با د نیکنش متقابل ب اصلو ح ردیگ یشکل م
 یفـ یدر ذهن زنان مرتکـب ط  یو مردم محله است. خودکش شاوندانیازجمله با خانواده، خو

نگـاه زنـان    ،و در اوان تجربـه  شود یرا شامل م افتهی  یتعمقتل تا  یانگار دهیاز اعتراض به ناد
 نیتردیشـد  در کـه  یاست و درحال گرانیخود از نگاه د یانگار ارزش و ک  یمتوجه فراموش

 یخودکشـ  گـر ید ییو در معنا داند یم گرانید لیبه دل شتنیرا قتل خو ین خودکشآحالت 
جمـع را مقصـر    ،دانـد  یگنـاه مبـرا مـ    نیـ خـود را از ا  که یدرحال و داند یم یجمع یرا گناه

 ةاز ادامـ  ایشده و  یمرتکب گناه ای ،کند یم یکشکه خود یزن گران،ی. در نگاه ددشمار یم
 ةتقابل و فاصـل  کی بیانگردو نو  نگاه متفاو   نیآن ناتوان است. ا یو تحمل سخت یزندگ

 آنهاست. نمیامعنادار در نگاه، رواب  و تعامال  
است، در توصیف این  شده  مشخصرسیدن به خودکشی  ها و ابعاد تجربة مقوله حا  که

ی معنـادار اسـت   ا تجربـه گفت تجربة رسیدن به خودکشی نزد زنان مرتکـب،   توان یممقوله 
 . فـرد ردیـ گ یمـ ی پیچیده و خـاص شـکل   ا نهیدر زمکه در مسیر زندگی در تعامل با دیگران 

، دوسـتان و خویشـاوندان و   در برابـر اعمـا  و کـردار افـراد خـانواده      را واکنشـی  این تجربه
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فـرد در مراحـل آغـازین     کـه  یدرحـال . دانـد  یمـ  محی  اجتماعی پیرامون در مسـیر زنـدگی  
کوشـد بـا    دهد؛ اما در مرحلة اقـدام مـی   قرار می ریتأثدیگران را تحت  آشنایی با خودکشی،

ده کننـ  و پراشاره به تعامال  و اقداما  آنها نشان دهند. خودکشـی  این کار، واکنشی جدی
، دیگرانـی را کـه در حالـت عـادی     شده فراموشبا قرار دادن خود در جایگاه فرد  خواهد یم

متوجه اهمیت او در زندگی نیستند، به شک و بازاندیشی اندازد و به چالش بکشد که سـبب  
در غیـر آن   کنـد  یمـ ؛ نیروهـایی کـه احسـاس    شـوند  یمـ فعا  شدن نیروهایی در اطـراف او  

تجربة رسـیدن بـه خودکشـی رـاهرا  تجربـه یـا        باآنکهگفت  توان یم. دوش ینمصور  فعا  
 تـوان  یمتصمیمی شخصی است؛ اما در عمق این رفتار، نگاه فرد معطوف به دیگران است و 

 دارند. مؤثردیگران حضوری معنادار و  و تجربة او گفت در ذهنیت
مـانی بـه   . مرتکبـان ز ردیـ گ یمـ شکل  مد  یطوالنو در یک فرایند  جیتدر بهخودکشی 

باشد و با ایجاد جرقه  افتهی  پرورشکه ایدة خودکشی در ذهن آنها  کنند یمخودکشی اقدام 
ی تجربـة  ریـ گ شـکل . فراینـد  کنند یمو در دسترس بودن آال  خودکشی، کنش را تکمیل 

رسیدن به خودکشی با فراینـد زنـدگی در ارتبـاط اسـت. در دوران کـودکی کـه فـرد فاقـد         
پیچیدة جمعی است، کمتر با ایـدة خودکشـی درگیـر اسـت. در ایـن       یها خواستهآرزوها و 

؛ ولـی در دوران نوجـوانی بـا افـزایش     شود یمرفتار خودکشی آشنا  تیکل بادوره، فرد فق  
ی خودکشـی آشـنایی بیشـتری شـکل     هـا  وهیشـ درگیری فرد در زندگی جمعـی، بـا انـوا  و    

اجتماعی و تجربة ناکامی در تکمیـل  گیرد و در ابتدای جوانی، با گسترش دامنة تعامال   می
یـک ایـدة مرکـزی در ذهـن خـود       عنـوان   بههویت و مسیر زندگی، زنان ایدة خودکشی را 

. در ایـن مرحلـه، جنبـة فعـا      شـود  یمو آمادگی اقدام به آن در آنها ایجاد  دهند یم پرورش
 شـدن  شـکار با حـوادثی ماننـد ازدواج اجبـاری، آ    تیدرنهاو  ردیگ یمبودن بیشتری به خود 

 زمان ه رابطة پنهانی، تهمت، ناکامی در تأمین نیازها، قتل، مرگ فرزند، شوک جدایی و... 
ن گفت اتو یم ؛ بنابراینشود یمبا در دسترس بودن آال  خودکشی، تبدیل به اقدام به عمل 

 :ردیگ یشکل م صور  نیفرد بد یدر زندگ یخودکش ةتجرب
داشـته   ییآشنا ،ممکن ةدیاقدام به آن به عنوان ا یاه وهیو ش یرفتار خودکش افرد ب او . 
 .باشد

 :کند یمبیان  5ة کنند مشارکت
ده بودنـد  رکـ  یمختلف خودکش یها بودم که قبال  به شکل دهیرا د یافراد ،انیدر اطراف»
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و  هـا  ا یدر سـر  و خـودش را کشـته بـود.    ه  در روستا سـ  خـورده بـود    ام یینامزد پسردا و
 «.بودم دهیه  د ونیزیتلو یها ل یف

 یرفتـار اسـت کـه مسـتلزم درونـ      یتنها راه ممکن بـرا  یفرد احساس کند خودکش دوم.
 است. یخودکش ةدیکردن ا

 :ندیگو یمترتیب  به 13ة کنند مشارکتو  12ة کنند مشارکتدر این رابطه 
خودم  یو دار زدم. رور و بفرسته دانشگاه. خودمر بابام من ایاون دن دیشا کردم یم رفک»

 .«خت یفت رن
 سـه یو مقا هـا  هیـ عنـه و کنا ط از، اشهـ از رفتار ؛بابـام  یاهـ  ز حرفا بودم دهیبر گهیمن د»
 .«اشه کردن

ی الزم است تا فرد بـه خودکشـی دسـت بزنـد کـه      ا بهانهبرای خودکشی، جرقه یا  سوم.
 خشونت و... باشد. رابطة پنهانی، شدن تهمت، شوک جدایی، آشکار تواند یم

 :دیگو یمخانگی است،  که دارای سابقة ه  10ة کنند مشارکت
و  خوامـت  یگفـت کـه نمـ    رک ریـ اون روز ام... مـن خوابگـاه     کرد یخانوادم فکر م»

 .«بکش  ور گرفت  خودم  یتصم .ستیدر کار ن یازدواج
. در ایــن رابطــه  در دســترس باشــد  یخودکشــ یو ابــزار الزم بــرا  لیوســاچهــارم. 

 :کند یمچنین بیان  11ة کنند مشارکت
تفنـگ داشـت    هی و کشمت یخودم م ی،ادامه بد یجور نیا یاگه بخوا گفت یپدرم م»
 «.و با تفنگ بکش ر افتاد تو سرم که خودم نی. همکشمت یباهاش م گفت یو م

نیـز همـراه اسـت کـه در جمـع شـکل        ی احساسـی هـا  جنبهتجربة رسیدن به خودکشی با 
ویـژه جمـع مردانـه و     بـه شـگران متقابـل   بـه تنفـر و انزجـار از کن    تـوان  یمـ  ازجمله؛ ردیگ یم

ی اشاره کرد. در سوی دیگر، کنشـگران متقابـل نیـز احساسـا  متفـاو  و      ا رهیعشتعصبا  
بودن سنت و بخش مردانة محی  زندگی،  تیبااهم. به دلیل دهند یمی از خود نشان ا دهیچیپ

 :دیگو یم 5ة کنند مشارکت که چنان؛ کند یمیی اعتنا یبعمدتا  جمع به فرد 
و  رمیـ بم کـه  کـردم  یفکـر مـ   نیتنها به ا ،کن  یخودکش خواست  یکه م ین لحظاتآ در»

 «.کردم یم نیرا نفر  یدر دل  پدر و عمو و کردم یم هیگر ؛راحت شوم
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 بر حسب مراحل زندگی : فرایند تکوین تجرب  خودکشی1شکل 

 
و بیمـاری روانـی    ی ناشـی از افسـردگی  ا تجربهخودکشی  هکنیابر خالف تصور مبنی بر 

مند است و با تصمیما  شخص پیوند دارد.  خودکشی، فرایندی نیت است، تجربة رسیدن به
ی خودکشی در میان زنان معطـوف بـه اهـداف عمـدتا  حمـایتی،      ها تالشی از ا عمدهبخش 

سـه تجربـة    تـوان  یمـ  رو بـا توجـه بـه مقاصـد کنشـگران      اصالحی و اعتراضـی اسـت؛ ازایـن   
خودکشـی نمایشـی    . نخستین گونة آن نوعی است که فرد در آن بـه خودکشی تعریف کرد

. در این نو  تجربه، هدف جلب رضایت و اقنا  دیگران است. همچنین فرد در ایـن  رسد یم
ة کنند مشارکت. رسد یمو یک رفتار نمایشی  خطرتر ک ، تر  یمالنو  تجربه به یک تصمی  

 در این زمینه گفته است: 10
 «.تا قرص بخورم که فکر کنند به خاطر مدرسه خودکشی کردمسه  -خواست  دو »

را هشـیار کنـد. هـدف او     جمع دوشک یمنو  دوم خودکشی اصالحی است که شخص 
و تعامال  است. در این فرایند، فرد بـه یـک    ها دهیادر  دنظریتجدتأثیرگذاری بر دیگران و 
امـا خطـر آن    تخریب آن بیشـتر، ی اثر ها جنبهکه  رسد یم تر دهیچیپتصمی  و رفتار واکنشی 

ی بـر دیگـران را داشـته    رگـذار یتأثکـه قـدر     یا گونه بهبرای حذف کامل خویشتن نیست؛ 
. در ردیـ گ یمیا با اسلحه یکی از اعضای بدن را نشانه  کند یممقدار دارو را بیشتر  ؛ مثال باشد

 :دیگو یم 12ة کنند مشارکتاین رابطه، 
رسیدی  خونه، برادرم شرو  کـرد فحـش دادن بـه مـن و     هر کاری کردم، نشد ... وقتی »

 داشـته   نگههایی که دکتر نوشته بود رو با مرگ موشی که  کتک زدن  ... من ه  تمام قرص
 «.تا قرص قوی اعصاب 300بودم، خوردم؛ شاید بیشتر از 
 و افکـار  هـا  ارزشکه از نو  خودکشی اعتراضی اسـت، در بـین    در خودکشی نو  سوم

اصـال  و تغییـر    فاصله و تقابل عمیقی وجود دارد و فرد تصور و امیدی برای گراندی فرد با
کـردن   زیـ آو حلق. خودسوزی، رسد یمبنابراین به یک تصمی  خطرناک و خشن ؛ آن ندارد

 کودکی  و نوجوانی

آشنایی و فراگیری •
 رفتار خودکشی

 دانش از خودکشی•

 ابتدایی جوانی  

درونی کردن ایدة •
 خودکشی

 فکر خودکشی•

 جوانی و میان سالی

 تصمی  به اقدام•

 تجربه•



   

130

 :دیگو می 9ة کنند مشارکتی این نو  خودکشی هستند. ها وهیشو خودکشی با اسلحه 
آن  ... شـده   کشـته او  یکه شوهر اولش ه  از نحس زدند یعنه مطمردم روستا به او  ةهم»
کـه فقـ     رااش  ساله را تا حد مرگ کتک زده بود و ه  پسر پنج اوه  خود  ،شوهرشروز 

پسرش را بـه  ، شد خسته گریه  د احترام ردیکتک خوردن مادرش را بگ یجلو خواسته یم
ودش را بـا نفـت   قفـل کـرد و خـ    در را رفـت،  یخودش ه  داخل اتـاق  ،پدرش فرستاد ةخان

 «.سوزاند

ة فرایند رسیدن ب  خودکشی در دهند شکلعلل اصلی . رویدادهای مهم و3ه2
 چ  هستند؟ زندگی زنان

 نشده . انباشت آرزوهای برآورده3ه2ه1

ی اصلی کنشگران برای اقـدام بـه خودکشـی، انباشـت ناکـامی در      ها زهیانگیکی از دالیل و 
ی مرتکبان خودکشی ها تیذهن اوی و تحلیل افکار واست. طی واک شاندستیابی به آرزوهای

 نشـدة آنهـا وجـود دارد کـه     ی بـرآورده آرزوهـا ی از ا گستردهیک نگاه طلبکارانه در طیف 
هـا بـه مقولـة     در تشـکیل مقولـه   کـه  ة خودکشـی اسـت  تجرب بای مرتب  ها کنشة دهند شکل

شـده از تحلیـل    انتـزا   مقولة نیتر مه نشده رسیدی . شاید  محوری تراک  آرزوهای برآورده
نشـده باشـد کـه از محرومیـت از      مقولة آرزوهای بـرآورده کننده، زبان کنشگران خودکشی

نیازهای اولیه همچون میل جنسی، خوراک و پوشاک تا آرزوهای پیچیده مانند معاشـر  و  
گیـرد کـه    یمـ  بـر  درتعامل اجتماعی، جایگاه اجتماعی و یک زندگی خانوادگی دلخواه را 

لبـاس و   کـه از حسـر  نداشـتن    2ة کننـد  مشـارکت با خودکشی رابطـه دارد.   آن دیشدحد 
 :دیگو یمناراحت است،  شیها بچهپوشاک 

ی نـوی  هـا  لباسو  خورند یمی من چقدر حسر  شرای  دیگران را ها بچهکه  دمید یم»
 .«پوشند یمکه دیگران 
 :دیگو یماز یکی دیگر از نیازهای اولیه  8ة کنند مشارکتهمچنین 

 «.نبردم ،که حال  خودم بود یبا مرد یاز زندگ ی ]جنسی[لذت چیه وقت چیمن ه»
 :دیگو یم انیآشنامعاشر  با دوستان و  از حسر  در 4ة کنند مشارکت

 توانسـت   ینمـ حتی با دوستان   ها یمهمانو توی فامیل توی  شدند یمخیلی سخت راضی »
 .«جایی بروم

 :دیگو یمزندگی خانوادگی  از ناکامی در تشکیل 3ة کنند مشارکت
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 «.بودم نکرده  ازدواجبودم؛ حاال  تر بزرگمن از همة خواهرها و برادرها »
 بیانگر ناکامی در تکمیل هویت است: 12ة کنند مشارکتی ها گفته

 ســتیقــرار ن یوقتــ کــردم یمــ رفکــ ... بــودم دهیــ... بر نبــود ام یخودکشــ نیاون آخــر»
اون  دیشا کردم یم رفک. .. داره یلیبودن  چه دل  زنده هگید ،داخو یبشه که دل  م یجور اون
 .«و بفرسته دانشگاهر من ی مرحوم بابا ]آخر [ ایدن

نشده . فرایند برساخت احساس انباشت آرزوهای برآورده5جدول 

 مقوال  خردهمفاهی 
 احساس ناتوانی در رفع نیازهای اولیه

 احساس ناکامی در حضور و مشارکت در جمع دیگران
احساس ناکامی در دریافت توجه و درک از سوی دیگران

 احساس ناتوانی در مشارکت در زندگی جمعی
ی بالقوة زندگیها تیهودر تکمیل  بست بناحساس 

 ناکامی در تکمیل هویت

از  شده فیتعردر دستیابی به نیازهای پایة  احساس حقار 
 سوی دیگران
 دیگرانی بر رگذاریتأثاحساس ناتوانی در سازگاری و 

 یدینااماحساس سرخوردگی و 

احساس محرومیت و 
 سرخوردگی

 ی تحقیقها افت منبع: ی

احساس محرومیـت از   ، طیفی ازدهد یمدر طی فرایند انباشت به فرد دست  احساسی که
همة آنها  که احساس درماندگی است تیدرنهانیازها، احساس ناتوانی از سازگاری و  نیتأم

فراینـد  ؛ دنـ ریگ یمـ شوند و شکل  و متن خاص خود تعریف میزمینه در در تعامل با دیگران 
خـانواده، دوسـتان و    ازجملـه احساس ضعف در یک فرایند تعامل اجتماعی با محی  بیرونی 

 .ردیگ یمخویشاوندان و در بستر زندگی اجتماعی شکل 
ین ة اولیـه گلـه دارد، چنـ   شـد  فیـ تعرنیازهـای   نیتـأم از ناتوانی در  که 2ة کنند مشارکت

 :دیگو یم
و  دمیکشـ  یمـ و من عذاب  خورند یمو حسر   اند ناراحتچقدر   یها بچهکه  دمید یم»

 .«دیرس ینمیی جا  بهو تالش   آمد ینم برکاری ه  از دست  
و بـدون آشـنایی بـا همسـرش کـه       شـده  متولـد کـه در شـهر    8 ةکنند مشارکتهمچنین 

از ناسازگاری و ناهمـاهنگی بـا او و   در سن پایین ازدواج کرده است، چنین  روستایی است،
 گله دارد: اش خانواده
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بـه هـ     یربط چیه دمیبا همسرم ازدواج کردم. بعد از ازدواج فهم یسالگ پونزدهدر  من»
 .« یندار

 :دیگو یم 9ة کنند مشارکت
 ادیـ  چـون اصـال    ؛اما بلد هـ  نبـود مخالفـت کنـد     ؛نبود یه  راض کننده[ او ]خودکشی»

 .«واد داشت و نه بلد بود از حقش دفا  کندنگرفته بود. نه س
 :کنند یمو ناامیدی صحبت  ترتیب چنین از درماندگی به 12و  8ی ها کننده مشارکت

مـادر و   یکه به خـودم و حتـ   ییها به فحش ؛کردم یفکر م ]همسر[ شیها حرف به فق »
 نداشـت .  را هـا  اما طاقـت آن حـرف   ؛بودم ی. آن لحظه به مرگ خودم راضداد یخواهران  م

 .«رمیدوست داشت  بم
 گـه ید ... بـودم  دهیبر ... قصد مرگ بود  واقعا  به ،و بکش ر خودم خواست  یهر بار که م»

 .«نداشت  یو جسم یطاقت درد روح

 کننده احساس محرومیت و درماندگی در زنان خودکشی .2شکل 
 . گسست از جمع3ه2ه2

ایش گسسـت در روابـ  معنـایی فـرد بـا دیگـران       بـه افـز   ها یخودکشبسیاری از فرایند رسیدن به 
مقولة دامنة رواب  اجتماعی و عمـق تعـامال  اسـت.     دو خرده شامل مربوط است که این احساس

مقولـة   مقولة کاهش دامنه مربوط به احساس ک  بودن دامنة رواب  فـرد بـا دیگـران و خـرده     خرده
نبـود درک اسـت. رونـد     درواقـع  عمق تعامال  مربوط به کاهش کیفیت رواب  او بـا دیگـران و  

و تـا گسسـت در    شـود  یمکننده از کاهش دامنة رواب  آغاز  گسست در مسیر زندگی خودکشی
دیگـران   کنـد  یمـ . در ابتدا فرد احساس ابدی یمتعامال  او و سسس گسست فرد با خویشتن ادامه 

ی متقابـل فـرد بـا    اهـ  شواکـنش فـرد و افـزایش واکـن     . بـا انـد  دادهدامنة روابطشان را با او کاهش 
. بـا  شـود  یمـ و عالیـق رـاهر    ی میان او و گروه در احساسا ، ادراکا تر قیعمدیگران، شکاف 

 .ردیگ یمی به خود ا خصمانهرواب  بین فرد و جمع شکل  ،ها گسستافزایش و شد  این 
 مرحلة او : گسست در رواب  با دیگران

 :دیگو یمکه در مراحل اولیه با گسست است،  1کنندة  مشارکت 

احساس محرومیت از 
نیازهای تعریف شدة 
 اجتماعی  پایه

  احساس ناتوانی از
سازگاری و 

 تأثیرگذاری بر جمع

 درماندگی  و ناامیدی 
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 اتـاق خـودش بـود و مـن     یاو تو . یبه کار ه  نداشت ی... اصوال  ه  کار و خواهرم من»
 .«  تو اتاق خودم بودمه

 :دیگو یمبیشتری در رواب  با دیگران دارد،  که گسست 6کنندة  مشارکت
کردن و تنها مونـدن   یو دور گرانیو فاصله گرفتن از د یکردن و روزمرگ هیبه گر روزهام»
 .«کن  نانیاطم کس چیبه ه دیآن با خودم عهد بست  که نبا از . بعدگذشت یر خود فرورفتن مو د

 تعامال مرحلة دوم: گسست در 
:دیگو یمدرک نشدن از سوی والدین گله دارد و  از 11کنندة  مشارکت

کـه مـادرم    دمیشـن  ... مهـ  نبـود   شبـرا  هـام  ینـاراحت  م،ها انگار من و حرف هگیپدرم د»
مـد  فکـرم    نیـ تـو ا  شـه یهم .را از دسـت دادم  دمیام هگیو من د [مطلقه بوده] ردهک ازدواج

 .«بود و جنگ اعصاب داشت  ریآشفته و درگ
 شده بین فرد و دیگران گیری معانی و رفتارهای قطبی مرحلة سوم: شکل

:کند یمبیان  3کنندة  مشارکت در این زمینه، 
خیلــی بــاال گرفــت؛ اصــال   نظرمــان اخــتالفبــا خــواهرم اوج گرفــت ...  نظــر اخــتالف»
به همدیگه بگی  یک لیوان آب بده. شده بودی  دشـمن خـونی. یـک روز کـه       یتونست ینم

 .«خواهرم خونه نبود، تصمی  گرفت  از این وضعیت خالص بش 
 فرد با خویشتن مرحلة چهارم: گسست

:دیگو یم 6کنندة  مشارکت
شد  از دسـت   به؛ کن  هیاشت  گرهمش دوست د؛ ندارم یدیام چیه گهیحس کردم د»

 .«خسته بودم ؛بودم یخودم عصبان
های فرایند گست با دیگران مقول  . مفاهیم و خرده6جدول 

 مقوال  خرده مفاهی 

از  ی دیگرانریگ فاصلهبا دیگران شامل  کاهش در دامنة رواب  فرد
فرد

 فرد با دیگران تبادال  کنشی کاهش میزان متقابال 
  شخص با دیگران شامل گسست در معانی و گسست در تعامال

مشترکا 
 شدة متعارض میان فرد و دیگران ی معانی و رفتارهای قطبیریگ شکل

 با خویشتن و خودکشی و بیزاری فرد گسست تینهادر

ی فرد با رواب  اجتماع ةکاهش دامن
دیگران

فرد  نمیاکاهش عمق تعامال  
 دیگرانکننده و  خودکشی
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 دامن  ز زندگی تنگنارضایتی ا .3ه2ه3

تـا   تـر  بـزرگ کننـده از شـرای  محـی      شامل برداشت و تفسیر زنان خودکشی این نارضایتی
معطوف بـه   یا گسترده طور  به کنند یمافراد انسانی است که احساس  ةکنند کنتر رفتارهای 
محـی  تعـاریف سـختی از    کـه   ای جامعـه در ی آنها را محدود کرده است. زندگ و آنهاست
 تیـ بااهم اریبسـ  یپرسـت  نـاموس  گـر ید یو به معنـا  یخانوادگ یآبرو فتار زنان دارد وشیوة ر
 بـر  در زنـان را  یشـئون زنـدگ   یهـا و رفتارهـا   از کـنش  ای گسـترده  فید و طوش میقلمداد 

ی، خــانوادگ یمــرتب  بــا آبــرو افراطــی یهــا تیاز محــدود 8 ةکننــد . مشــارکتردیــگ یمــ
 ةدر زمینـ  از محـدودیت  7کننـدة   مشـارکت و  از محدودیت در تحصـیل  12کنندة  مشارکت

در انتخـاب و   تیدر نو  پوشـش، محـدود   تیمحدود شاوندان،یوآمد با دوستان و خو رفت
 داشتند. تیانتخاب همسر و مانند آن شکا ل،یدر انتخاب محل تحص یحتو  یآزاد
 :دیگو یم 8کنندة  مشارکت 
بودم  یها با چه کس ح در کوهگرفت که از صب یناموس یها همه مرا به باد حرف یجلو»

همه برده بـود   یرا جلو  ی... آبرو زد یم یبد یلیخ یها و شرو  به کتک زدن  کرد. حرف
کـرده بـود.     یهمـه رسـوا   شیپدرم برگردم و با اقوام حرف بزم. پ ةنوبه خ شد ینم  ی... رو

 .«و خودم را سوزاندم خت ینفت ر ،رفت  لهیبه طو ؛تحمل نکردم گرید
 :دیگو یم 12کنندة  مشارکت

شـد    بـه  یگـاه ... بـرم   رونیـ نـه ب واصال  اجـازه نداشـت  از خ  .. . بود یاوضا  بد یلیخ»
واقعـا    .خـودم بـرم   دادند یو نه اجازه م بردند یم تربه دک رو و خانواده نه من شدم یم ضیمر
سـر   یطایـ تا خ تونست  ینم ینداشت . حت را ها هیدروهمسا یها هیو کنا شیتحمل ن توان گرید

 گـر ید یو جاهـا  یاطیـ چـون در خ  ؛دمبـ خودم را انجام  یکارها نیتر کوچه برم و کوچک
بـودم و   دهیشـن  ور نوشـ ها حرف بارها یو حت کردند ینگاه م ومن ر گرید چش   کیهمه با 
 .«دزدن یم یناجور یها حرف

و کنتـر  روابـ  و    تیقائل بودن بـه محـدود   ،زن تیمعطوف به جنس حساسیت نگرشی
 تیمحـدود  ایـ زده تیمکان جنسـ  ،معطوف به زن بودن فرد زهیکانال یرفتارها،   زنتعامال
در طیفـی از اهمیـت    کـه دامنه هسـتند   ی مقولة زندگی تنگها یژگیو نیتر مه  زن یجا برا

 :ندیگو یمترتیب  به 9و  12 گانکنند مشارکت .دارند  ادامهک  تا اهمیت زیاد 
ــایا» ــ نج ــته  یمح ــ ؛داره یا بس ــ چیه ــودش هــ  یردخت ــن   یا اراده چیاز خ ــت. م نداش
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 هیـ  کـه  ی مستقل باشـ . اون زمـان تنهـا وقتـ     خواست  یمن م ؛ا باش همرد یزندان خواست  ینم
 رفکـ  ... داد یمدرسه به  استقال  م ... مدرسه بود یفق  برا ،رونیتنها بره ب تونست یدختر م

 .«ام نباش هکه مثل خواهر هیتنها راه کردم یم
در پاک مانـدن دختـر    وآبرو ر نیو خب همه ا دادند یم تیبه آبرو اهم یلیمردم ه  خ»

 یمتلکـ  یبـه دختـر   یاگـر پسـر   یحـرف نزنـد. حتـ    یبـا پسـر   یمثال  دختر یعنی ؛دندید یم
ه  دختر مقصـر بـود    باز ،گفت یه  نم چیو ه داد ینم تین دختر اهماو هاگ یحت ،گفت یم

 .«رفت یدختر م یو آبرو
 دامن  نارضایتی از زندگی تنگ های مقول  ده. مفاهیم و خر7جدول 

 ها مقوله خرده مفاهی 

 حساسیت فکری و نگرشی معطوف به جنسیت زن
 بودن به محدودیت و کنتر  رواب  و تعامال  زن قائل

 رفتارهای کانالیزه معطوف به زن بودن فرد
زده یا محدودیت جا برای زن مکان جنسیت 

سختی محی  زندگی برای افکار 
 یفرد

 تنگی دامنة مکانی برای زن

 . رویدادهای مرتبط ب  جنسیت و ناموس خانوادگی4-2-3

از  خودکشـی زنـان اسـت کـه     کـنش تجربـه و   در گر مداخلهشرای   ازجملهرویدادها و حوادث 
بـر احسـاس ناکـامی در آرزوهـای      ریتـأث طریق ایجاد شـرایطی کـه بـه احسـاس فشـار مـوقعیتی،       

که به تصمی  فـرد بـه    کند یمیی را در زندگی فرد ایجاد ها تجربه سب،نشده و فرایند برچ برآورده
رویـدادهای مـرتب  بـا جنسـیت و      ازجملـه مقوال   . این مقوله حاصل خردهدانجام یمخودکشی 

ی همچـون نـاموس و آبـروی خـانوادگی و     تـ یپراهمزن بودن، رویدادهای مرتب  بـا موضـوعا    
گی است. آشکار شـدن عشـق پنهـانی، تجربـة رابطـة      رویدادهای مرتب  با رواب  خونی و خانواد

 نیتـر  مهـ   ازجملـه  پنهانی، شوک جدایی، تجربة ازدواج اجباری، تولـد و مـرگ افـراد خـانواده    
 ی تجربة رسیدن به خودکشی هستند.ریگ شکلرویدادهای مرتب  با 

خانگی داشت، شوک جدایی را دلیـل خودکشـی خـود     که سابقة ه  10کنندة  مشارکت
 :داند یم

نداشـت    یی  جـا هـ  بـرم و مـن   رونیبه من گفت که از خونش ب ریام ، یروز که دعوا کرد هی»
 «.بکش  ور گرفت  خودم  یتصم ؟تونست  بکن  یکار مه اومده چ شیپ تیوضع نیبا ا ... برم

 :دیگو یمسابقة ازدواج اجباری دارد،  که 6 کنندة مشارکت
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 مـن بـا   یخـوب  ةرابط مهمسر م.ازدواج کرد شبا پسرعمو ماجبار پدر  به یسالگ هفده در»
 «.کنند یدخالت م ام یدر زندگ انیو اطراف ارهند

 :داند یمتهمت را دلیل خودکشی خود  8کنندة  مشارکت
با کمک مادرش پخش کرده بـود کـه مـن بـا      ه،تبرئه کن وخودش ر نکهیا یبرا شوهرم»
 بـر سـرم خـراب    ایـ دن ...ه پـر  یم هگید یها رابطه دارم و او ه  از لج من با زن هگید یمردها

 .«شده بود 
 :دیگو یم عشقآشکار شدن  ةاز حادث 7کنندة  مشارکت

مـادرم  ی داشـتی .  ارتبـاط تلفنـ  د. مـا فقـ    ما بـاخبر شـدن   ةام از رابط اما متأسفانه خانواده»
زود  یلـ یشد و جنجا  به پا کـرد و خ  یو به پدرم گفت. بعد طبق معمو  پدرم عصبان دیفهم
 .«دندیفهم ه  دهن به دهن گشت و تمام محلموضو نیا

در خودکشی زنان گر مداخل . رویدادها و حوادث 8جدول 

 ها مقوله خرده مفاهی 

 مرگ اعضای خانواده
 تجربة عشق پنهانی
 تجربة ازدواج اجباری

 خانگی تجربة ه 
 خودکشی پدر و مادر
 اعتیاد اعضای خانواده

 شوک جدایی
 جدایی و طالق والدین

 های مرتب  با جنسیترویداد
 رویدادهای مرتب  با ناموس و آبروی خانوادگی
 رویدادهای مرتب  با رواب  خونی و خانوادگی

 یپرست مردهرویدادهای مرتب  با مرگ و 

 . نقش کنشگران و افراد در تعدیل شرایط منجر ب  خودکشی3ه2ه5

کننـدگان کـ     یی خودکشـ هـا  واکـنش و  ها کنشدر اصال  و تعدیل  گرلیتعدنقش افراد 
پدر، دوستان و آشنایان و بزرگان قوم یا محلـه از   نیست. افرادی مانند مادر، فرزند خردسا ،
زنــان، همچنــین حمایــت و دلگرمــی  یهــا کــنشطریــق تأثیرگــذاری بــر اصــال  و تعــدیل 

.شوند یمسبب کاهش یا افزایش تصمی  زنان در رفتار خودکشی  اجتماعی
دختران خود و برقراری رواب  مطلوب با آنان، دختران را  مادر از طریق اجتماعی کردن

را  دختـران ی بر دیگران، رگذاریتأثاز طریق مهار  مدیریت  تواند یم. مادر ندک یمتوانمند 
یا ناتوان کند و ارتباط آنها را بـا جامعـه    توانمنددر مشارکت در رواب  و تعامال  اجتماعی 
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 :دیگو یم 3کنندة  مشارکتید. ی تسهیل یا مختل نماا گونه  بهو محی  
خونه بودی ، بیشتر با ه  بودی .  مان ییدوتاحداقل وقتی مادر بود، سنگ صبورمان بود. »

ی داشـت  و ناراحـت بـودم، بـا     پـر   د کـه   هر باربعد از رفتن مادر سنگ صبوری نداشت  ... 
تـوان  بیشـتر   و مـن تحمـل و    داد یمـ و مادرم من رو دلـداری   کردم یممادرم بیشتر دردود  

 .«رفت یمباالتر  ام هیروحو  شد یم
 احسـاس ی به زندگی و تخفیـف  بخش تنو داشتن فرزندان کوچک از طریق  تولد بچه یا

ــزایش    ــ  و کیفیــت تعــامال  فــرد را اف ــزان رواب ــفشــارهای ناشــی از محــی ، می . دهــد یم
 :دیگو یم 6 کنندة مشارکت

کـ    کـ   ،بعـدش کـه بـاردار شـدم     .مدیکشـ  یزجر م یلیآن اتفاق خ از سا  بعد کیتا »
 دیشـا  ،اومـد  ایـ ام بـه دن  بچه یک  و وقت ک  یول ی؛لیخ ،سخت بود یلیخ م.ا شد بچه ام زهیانگ

 «.کرد دایکاهش پم دردها ییآسا اما به طرز معجزه ،باورتون نشه
اعضـا   ی متقابـل ها کنشو وا ها کنشکنشگران فعا  در تعدیل و اصال   ازجملهبزرگان 
اش در آن از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت، بزرگـان       محیطی که بخش مردانه هستند. در

کننـدة   مشارکتی خودکشی هستند. ها کنشبرای تعدیل رفتار و   اهرم کنترلیازجمله محل 
 :دیگو یم 12

کردم  دایام پ خاله ةمرگ موش تو خون شهیش هی ادمهیاون سا  ه  دانشگاه نرفت .  گهید»
به خودم فرصت بدم و  گهید اریه ببازم صبر کن  و  خواست  یت . مخودم نگهش داش یو برا

 یشـنو  ها ازش حـرف  اهل حق ةکه هم یبزرگ دیس هی ةرفت  خون. و بکش ر خودم ،اگه نشد
 «.قبولش داشت. ازش خواهش کردم با برادرم حرف بزنه یلی  خه و برادر من دداشتن

 عدیل شرایط منجر ب  خودکشیهای نقش افراد در ت مقول  . مفاهیم و خرده9جدول 

 ها مقوله خرده مفاهی 
مشارکت دختران با اجتما  لیدر تسهنقش مادر 

ی به تعامال  خانوادگیبخش عمقنقش فرزند خردسا  در 
نقش فرزند خردسا  در افزایش توانایی فرد در تحمل فشارهای 

محیطی
ة افراد و کنشگرانانیجو زهیستی ها کنشنقش بزرگان در تعدیل 

 نقش دوستان و آشنایان در حمایت و دلگرمی

ها کنش لیاصال  و تعدنقش در 
 در حمایت و دلگرمی  نقش
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 اند؟ ماکد یخودکش ةدهند شکل طیشرا تیریمد یزنان برا یکنش یها راهبرد .3ه3
 وجـود  بـا  -تا اقدام به خودکشـی   یی با رفتار خودکشی گرفتهآشناطی فرایند تجربة خودکشی از 

کننـدگان وجـود دارد    ی که در اشکا  و دالیل گوناگون خودکشی در میان اقـدام ا ردهگستتنو  
مقولة کلی استخراج شـد کـه    به عنوانی اطالعا ، راهبرد تقابلی بند مقولهی و کدگذارپس از  -

در  مـثال  و راهبـرد اعتـراض اسـت.     گزینـی، راهبـرد وقفـی    مقولـة راهبـرد کنـاره    شامل سـه خـرده  
 در جمع آفتابی نشود. دوشک یم، فرد سعی در سکو  دارد یا 10و  7ی ها نمونه

به راهبرد وقفـی دسـت    کنندگان در مسیر تجربة رسیدن به خودکشی برخی از خودکشی
ی اهــ زهیـ انگدالیـل بسـیار بـرای خودکشــی، دالیـل و      وجــود بـا . بیشـتر زنــانی کـه   زنـد  یمـ 

کـه دارای فرزنـد    6کننـدة   مشـارکت  ال مـث  قدرتمندی نیز برای انصراف از خودکشی دارند. 
 :دیگو یماست،  خردسا 

 ریـ پ هگـ یمن که ده؟ تباه کن یمرد نیکه تمامش را با چن هکن یآدم چقدر عمر م یه همگ»
خـودم را کنـار    یزنـدگ  گـر ید ام. زنـده  مها بچه دیو شکسته شدم. پوست  سوخته و فق  به ام

 «؟دیآ یه سرشان مبعد از من چه ب گفت  یبودم. م مها نگران بچه؛ ام گذاشته
 :دیگو یم 8کنندة  مشارکتهمچنین 

بـدن خـودم آب    یچنـد بـار قصـد کـردم رو     یحت ؛مجازا  کن  را خودم خواست  یم»
کـرده بـودم    یچند بار ه  سـع  خفه کن . یخودم را با روسر خواست  یم بار یه  زمیجوش بر

 .«شدم اما به خاطر پسرم منصرف؛ ندازمیب نیماش یخودم را جلو
ــار خودکشــی تقــابلی خــالص اســت و    در  ــت واکنشــی رفت خودکشــی اعتراضــی، ماهی

واکنش خود را به شکل افراطی به دیگـران و محـی  نشـان دهنـد. ایـن افـراد بـا         خواهند یم
 :دیگو یم 9کنندة  مشارکت .کنند یمی خشن خودکشی ها وهیش

شـوهر اولـش   کـه   زدنـد  یعنه مطمردم به او  ةهم.. . خورد یدائ  از شوهرش کتک ماو »
را تا حد مرگ کتـک زده بـود    اوه  خود  ،شوهرشآن روز  ... شده  کشته ی اوه  از نحس

 ،پـدرش فرسـتاده   ةپسـرش را بـه خانـ   ه بـود.  شـد  خسـته  گـر ید او را.اش  سـاله  و ه  پسر پنج
 «.قفل کرده و خودش را با نفت سوزانده در را رفته، یخودش ه  داخل اتاق
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ی تقابلیها مقول  راهبرد لیتشک ندیفرا. 10جدول 

 ها مقوله خرده مفاهی 

 کنش وقف زندگی: ترجیح دالیل زندگی بر دالیل مرگ
 کنش سکو : امید به گشایش و بهبود

 کنش فرار از معرکه: تالش برای تغییر شرای 
 کنش نمایشی: تالش برای تغییر دیگران

 کنش اعتراضی: سرکشی و اعتراض به دیگران و شرای 

 گزینی ارهراهبرد کن
 راهبرد وقف زندگی
 راهبرد اعتراض

اند؟ ماکد یخودکش  تجرب یریگ شکل یو بسترها ها ن یزم .3ه4
. طـی  نـد یاب یمـ شوند و تعامال  معنا  به ه  متصل می ها کنشزمینه شرایطی است که در آن 

 اسـت.  گرفتـه   نـام  «منطقـة برزخـی  »ی مرتب  در مفهوم کلی ها داده فرایند برساخت مجموعه
ی در دگیـ چیپی ابهام در انتظارا ، تناقض در تعاریف و ها مقوله متشکل از خرده این مفهوم

ی ا پهنـه و برزخی است. منطقـة برزخـی شـرای  غـامض و      حائلی ا منطقهرفتارهای محیطی 
هرچند عناصری از هردو  -ی ا هیحاشی خاص خود است. برخی از مناطق ها یژگیوبا  حائل

ایـن خاصـیت سـبب     نیست. کی چیهخاصیتی دارد که گویی  -رد فرهنگ در آنها وجود دا
و نحوة برخورد با تمـایال  فردگرایانـه شـده اسـت. در      ایجاد اختال  در درک و انتظارا 

 طـور   بـه ی سنتی، سختی هنجاری و رفتارهـای فردگرایانـه   ها  یمحمناطق برزخی بر خالف 
 زمـان  هـ  گفـت در منـاطق یادشـده     نتـوا  یم. به این دلیل شود یمدیده  جا کدر ی زمان ه 

وجـود دارد یـا بـه عبـارتی تعـاریف       طلبـان  تنـو  ی فرهنگـی و تمـایال    دستکترکیبی از ی
 وجود دارند. زمان  کی متعصبانه هردو در یها دهیااز آما  و آرزوها و  انهیفردگرا

مقول  منطق  برزخی های و مقول  میمفاه. 11جدول 

 ها مقوله خرده مفاهی 

ی و شهریا رهیعشترکیبی از فرهنگ  عناصر
 ی یا خصوصیت متنو ا هیحاشی ها محله

 ییگرا تنو  ال یتمادست قومی و  ترکیب یک
گرایی دیگران سنت باخودرأیی افراد زمان  ه وجود 

 ی متعصبانهاه دهیامحل درگیری افکار جدید و 
 و سختی هنجاری تیپرجمع ةخانوادتناقض 

یوجود ساختار خانوادة منشور
تعارض ترکیبی سختی هنجاری و فردگرایی

ی خصوصیت مکانی ا هیحاشو  حائلمنطقه 
 زمینه

 شرای  بیانگر ابهام در انتظارا 
 شرای  بیانگر تناقض در تعاریف مشترک

ی در رفتارهای کنشگراندگیچیپ
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 یریگ ج ینتبحث و 
اسـت   نـدگان کن مشارکت نظر از هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربة رسیدن به خودکشی

یک تجربة زیسته و معنادار و بررسـی   به عنوانکنندگان  و درک آن در عرصة زندگی اقدام
آن اسـت کـه چـرا     ة اصـلی مسـئل رو  . ازایـن شود یمایی که تولید ه نهیزمو  ها تیموقعآن در 

ی در میـان مردمـی کـه روزگـاری بـا آنهـا انـس        زنـدگ ادامة  وکنندگان از تعامل  خودکشی
ی ایـن  هـا  افتـه ی بـر اسـاس  . رسد یمو این فرایند چگونه به اقدام  کنند یمطع امید ، قاند داشته

تحقیق، خودکشی یک تجربة جمعی و معنادار است و در جریان کنش متقابل با دیگران در 
معنادار اسـت کـه زنـان بـرای ایـن اقـدام        رو ازآن. ردیگ یمی پیچیده و متناقض شکل ا نهیزم

؛ اما دیگران که در جریان زندگی و در تعامـل بـا   اند قائل جانب هب حقخود معنایی متفاو  و 
آنان هستند، چنین برداشتی از مفهوم خودکشی ندارند و آن را کنشی زنانه و از سـر نـاتوانی   

 .کنند یمقلمداد 

 . تصویر مدل پارادایمی تجرب  خودکشی در نظام معنایی زنان کرمانشاه3شکل 

و اقدام، فرایند ی کردندرون آشنایی،که طی یک فرایند تاین تحقیق داستان زنانی اس 
این روند در فضای یـک شـیوة زنـدگی بـا روابـ  و       .کنند یمرسیدن به خودکشی را تجربه 

   :پیامد

  بالقوه هویت به دستیابی در ناکامی

 آشنایی،) خودکشی ةتجرب 
   (اقدام مرگ، ایدة کردن درونی

 :یعلّ شرایط 

 تعامال  در  توسه یافته گسست احساس

   نشدهه برآورد آرزوهای تراک 

 هویت تکمیل در نقصان

 درماندگی و محرومیت احساس

  :تقابلی راهبرد

 اعتراض و وقف کناره گیری،

 :گر مداخله شرایط

 ناموس و جنسیت با مرتب  رویدادهای
 خانوادگی

 تعدیل گر کنشگران نقش

  

   :زمینه

 برزخی ةمنطق
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را بـرای تجربـة نـوعی کـنش      آنهـا  و دالیـل  هـا  زهیـ انگو  ردیـ گ یمـ تعامال  پیچیده شـکل  
یی بـرای  هـا  نو  از زندگی، راهبرد . زنان مرتکب در تعامل با ایندکن یممستعد  ساز تباهخود

در هـر مرحلـه از    هـا  سـوژه یعنی ؛ رندیگ یمبه کار  دکنندهیتشدی ها نهیزممدیریت شرای  و 
ی هـا  محـرک  ی بـه دیگـران و  نـوع  بـه و  دنـ ده یمروند این تجربه، نوعی از واکنش را نشان 

نش بـه  . بخشـی از تصـمیما  آنهـا مربـوط بـه واکـ      دهنـد  یمـ اجتماعی واکنش فعـا  بـروز   
ة خودشـان اسـت.   نشـد  لیـ تکمویژه احساس آنهـا دربـارة هویـت     به نشده ی برآوردهآرزوها

، شیهـا  تیـ قابلو  شخص در شرای  و بستر محیطی خاصی قرار دارد و با آگاهی از زنـدگی 
فـرد  یـک   بـه عنـوان   کننده . در این اوضا ، خودکشیدیاب یممعناداری حیا  نزد او کاهش 

کننـده در   . در ابتدا خودکشیشود یمهدایت  ی یک کنش خاصوس  به و سرخورده محروم
مرتب  به حیا  و  مسائلی، رگذاریتأثاین مسیر تمایل دارد از طریق یک سازوکار مدیریت 

چنانچـه   یـری و وقـف بینجامـد.   گ کنـاره حل کند که ممکن است بـه   تداوم مسیر زندگی را
یی از هـا  وهیشـ ک زمینـة برزخـی،   زنـان در یـ   .کنـد  یمـ به حذف خویشتن اقـدام   نبود، مؤثر

و پـر از   ی شرایطی پیچیـده و متنـاقض  ریگ شکلکه سبب  کنند یمو حیا  را تجربه  زندگی
نشـده معنـاداری فـرد را از     در تعامل با آرزوهای برآورده ابهام است. شرای  و زمینة برزخی

.دهند یمزندگی کاهش 
دالیــل  ازجملــه نشــده ردهی بــرآوآرزوهــا، تــراک  گرفتــه شــکلهــای  مقولــه در تحلیــل

 احساسـی از  کنندگان مشارکتی است. برخی از خودکشتجربة رسیدن به  کنندگان در اقدام
با جمـع، احسـاس    تعاملدر  برخی نیزاند؛  داشتهناتوانی در رفع نیازهای اولیة خود و خانواده 

و جمـع بـوده   احساس ناتوانی در سازگاری بـا گـروه    بازنمایی آنها نیتر مه . اند داشتهتنش 
 از طریـق  . کنشـگران معمـوال   شـود  یمتولید  این احساس در یک زمینة پیچیده و مبه  است.
اوضـا  را مـدیریت کننـد و بـر دیگـران تـأثیر بگذارنـد؛ امـا          ندوشـ ک یمی فردی ها مهار 
ای این تحقیق در یک زمینـة مـبه  بـا انتظـارا  متنـاقض فاقـد ایـن توانـایی هسـتند.          ه هسوژ

ــابراین اح ــا را  بن ــاتوانی وجــود آنه ــراساســی از ن ــ ف ــگ یم ــه   ردی ــرای نمون ــن ســبب ب ــه ای . ب
یا خاستگاه روستایی داشته و بـا مـردان    اند کرده ازدواجی که در سن پایین کنندگان مشارکت
  ازدواجیـا بــرعکس، خـوی شــهری دارنـد و بــا مـردان روســتایی      انــد کـرده  ازدواجشـهری  
توضــیح دادن و  نــد. در ایــن اوضــا ، زنــان از، تمایــل بیشــتری بــه خودکشــی دارانــد کــرده

 شـوند  یموقفی متوسل  از این وضع به راهبرد اند و برای رهایی پاسخگویی به دیگران ناتوان
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ــرفته و   ــل پیش ــه در مراح ــاک ــاس ب ــدن   احس ــی  مان ــکلعق ــگ ش ــی از  ری ــت، احساس ی هوی
پیچیـدگی و  . در این مرحله به دلیل سختی، کند یمسرخوردگی و درماندگی در فرد رهور 

فرد امیـد خـود را    و دنشو یمنشده به میزان زیادی متراک   ه، آرزوهای برآوردهدر زمینابهام 
در این مرحله کنشـگر بـه راهبـرد اعتراضـی      جهیدرنت؛ دهد یمبرای دستیابی به آنها از دست 

 .شود یممتوسل 
  و برای تجربة رسیدن بـه خودکشـی، گسسـت در روابـ     یکی دیگر از دالیل کنشگران

 .کنند یمزنان کمتر خودکشی  تعامال  با دیگران است. در مراحل اولیة گسست در رواب ،
امـا در  ؛ شـود  یمـ ی اطالعا  از ایدة خودکشی متمرکز آور در این مرحله، ذهن فرد بر گرد

ی افکـار و اقـدام بـه خودکشـی     ریگ شکلدلیل کافی را برای  آنچهمراحل پیشرفتة گسست، 
شدن معانی و افزایش ماهیت تقابلی آنهاست. این فرایند بـا گسسـت    زهیلکانا، کند یمفراه  

ی تصور فراموشی خـود در دیـدگاه   ریگ شکلمعنادار در رواب  و تعامال  فرد با دیگران و 
درونـی   ریپـذ  هیـ توجرفتـار   بـه عنـوان  دیگران متنارر است. در این مرحلـه، ایـدة خودکشـی    

در ایـن مرحلـه، فـرد در میانـة تجربـة رسـیدن بـه         .دیابـ  یمـ ی نینشـ  هـ  و فرد بـا آن   شود یم
نمایشـی اسـت و قصـد دارد     خودکشـی کنـد، از نـو     و اگر در این مرحلـه  خودکشی است

کـه   را اصـال  کنـد و تغییـر دهـد. در اوج شـد  ایـن فراینـد        ماهیت تقابلی افکار دیگـران 
منـد فـرد   ی هدفهـا  واکـنش ی از جزئـ گسست فرد با خویشتن رخ داده، معنای خودکشی به 

یافتـه اسـت. در    شـد   که کنشی برای جبران کاستی ناشی از احساس تنهایی شود یمتبدیل 
 رو که امیدی به تغییر ندارد؛ ازایـن  ندیب یمپیچیده و مبه   قدر سخت، را آن زمینه این مرحله،

 .کند یمی خشن خودکشی ا وهیششود و به  به راهبرد اعتراضی متوسل می
گفت  توان یمدامنه است.  تنگ یزندگکنندگان احساس  دکشییکی دیگر از دالیل خو

مضاعف هنجـاری، یـک زنـدگی     فشار احساس بازنان در محی  اجتماعی و فرهنگی خود، 
بـه لحـا  فکـری و     ؛ محیطی که در آن اطرافیان و خویشاوندانکنند یمدامنه را تجربه  تنگ

 تیمحـدود  الـت و ایجـاد  نگرشی، حساسـیت بـاالیی بـه جـنس زن و رفتـار او دارنـد و دخ      
 تیحساسـ  ،تیـ موقع نیـ در ا .داننـد  یمـ دوچندان بر رفتار، افکار و تعـامال  زنـان را مجـاز    

اخـتال  در ادراکـا  و    جـاد یا سـبب  کـه  داردمرتب  با زنـان وجـود   به موضوعا   یدیشد
همـراه   یانـه جو زهیسـت  یها کنشاین وضع با ؛ شود یممیان زنان و اطرافیان تعامال  مشترک 

 . دردیابـ  یمـ شود و ماهیت تقـابلی   می تر دهیچیپیک زمینة سخت و مبه ،  در ها کنش ت.اس
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کنتـر   ارادی  اییتوانـ  ،دنـ ده یهـا را نشـان مـ    واکـنش  نیدتریکنشگران شد اوضاعی، نیچن
 .شـوند  یمـ  یخودکشبه اقدام و مستعد  دوش می فیتضعدر آنها  یخودکش ال یافکار و تما

احسـاس فشـار   . دهـد  یمـ قـرار   ریتـأث تحت  یقیعم گونةبه را  آنها یزندگ ریموضو  مس نیا
و تنها قـدر  مسـتتر در بخـش     شود یم دیبازتول یمعنادار شکل  زنان به زندگیدر موقعیتی 

از  یا . درواقـع بخـش عمـده   کنـد  یمـ  دیـ کـه مفهـوم کنتـر  را بازتول    سـت ین یزندگ ةمردان
بیـانگر زمینـة    کـه  شـود  یم دیازتولزنان ب خود یو حت گرانیاساسا  توس  د یطیمح یفشارها

 .برزخی است
  کـنش  دررویدادهای زندگی خانوادگی ماننـد ازدواج اجبـاری و تهمـت سـبب تسـریع      

. نـد نک یمی مرحلة اقدام در تجربة خودکشی را فراه  ریگ شکلو جرقة الزم برای  شوند یم
کـن اسـت   . هرچنـد مم کنـد  یمـ ذهنـی فـرد از مسـیر زنـدگی را درگیـر       رویدادها برداشـت 

زنـدگی   محی  و خیتاراندیشه و فکر فرد را برای اقدام شکل دهد؛ ولی با زمینه و  رویدادها
ة خودکشـی  دکنندیتشـد ی یکـی از رویـدادهای   اجبارفرد مرتب  است. برای نمونه ازدواج 

برای زنانی که سابقة ازدواج اجبـاری دارنـد، نـابودی آرزوهـا و بـه       است که معنای ازدواج
هویـت بـالقوه اسـت. در ازدواج اجبـاری، تـنش و       فعلیـت رسـاندن   هب ریمسن رسید بست بن

ناشـی از انتخـاب نکـردن خـود نیسـت؛ بلکـه ناشـی از         کننـده صـرفا    ناراحتی فرد خودکشی
نادیده گرفته شدن از سوی خانوادة خـود در برابـر خـانوادة همسـر      برداشتی است که فرد از

در  .کنـد  یمـ ای زندگی آیندة او را تحریـف  عمق و محتو شکل و کند یمدارد که احساس 
شـونده گرفتـار   دیو بازتول یتبـادل  ندیفرا کیدر  کند یزن احساس می، ازدواج اجبارفرایند 

کـه ایـن    دهنـد  یرا از دست مـ  شانیو آرزوها آما از  یاریبس یاست. زنان با ازدواج اجبار
. در ایـن حالـت،   دیابـ  یمو  ة پیچیده و مبه  بیشتر محل وقنیزمیک  درتا حد زیادی  فرایند

شـرای  فـردی ممکـن اسـت بـه       و دادن آرزوهـا، سـختی اوضـا     ازدسـت فرد بسته به میزان 
 خودکشی نمایشی یا اعتراضی اقدام کند.

کنندگان، کنشـگرانی کـه اشـتراکا  معنـا و درک مشـترک       از میان اطرافیان خودکشی
ها دارند، از توانایی بیشتری برای کنندگان و دیگر کنشگران مرتب  با آن بیشتری با خودکشی

ی در تعدیل و کنتر  رفتارها و شرای  منجر به خودکشی برخوردارنـد. مـادر بـه    توانمندساز
دلیل بزرگ کردن و اجتماعی کردن دختران خود سه  بیشتری در درونـی کـردن تعـاریف    

ک از تولـد بچـه یـا فرزنـدان کوچـ      ی دارد.رگـذار یتأثمشترک و فراگیری مهار  تعامل و 
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های ناشـی از فشـار محـی ، قلـت      آسیب احساسی به زندگی سبب تخفیف بخش تنو طریق 
ی از ا عمـده . زنان با داشتن فرزندان خردسـا ، بخـش   شود یمرواب  و کیفیت تعامال  فرد 

 بـه عنـوان  . فرزنـدان  کننـد  یمـ جبـران   ی دیگـران را تفاوت یبی ها دامنه و کاستی ماهیت تنگ
ة کننـد  مختـل ی هـا  کـنش بـا افـزایش تحـرک در افـراد، بخشـی از       ندتوان یمپیونددهندگان 

کنشـگران فعـا  در تعـدیل و اصـال       ازجملـه زندگی را تعـدیل یـا حـذف کننـد. بزرگـان      
اعضا هستند. در محیطی که بخش مردانة آن اهمیـت بسـیاری    ی متقابلها کنشو وا ها کنش

از توانـایی بیشـتری   بـا اعضـا   ک دارد، بزرگان محل با توجه به اشتراکا  معنا و درک مشتر
برای تعدیل و اصال  شرای  موجد خودکشی در زنـان برخوردارنـد؛ چیـزی کـه نهادهـای      

 قضایی فاقد چنین قدرتی هستند. ی وا مشاورهتخصصی حمایتی، 
در مقایسه با نظریة دورکـی  کـه خودکشـی را نمـودی      گفت توان یمدر ارزیابی نظری  

ی ایـن  هـا  افتـه (، ی367، ص1371اآرون،  دانست یماجتماعی  یی اساسا ها علتفردی دارای 
دربردارندة این دیدگاه است که در سـطح فـردی، کنشـگران فعاالنـه نقـش دارنـد و        مطالعه

. همچنـین  خـورد  یمـ برای خودکشی به چش   ها زهیو انگتنو  و پیچیدگی بسیاری در دالیل 
ی جذب و ادغام ینارسادر  دکشی رای فردگرایی خوها شهیردر مقایسه با نظریة دورکی  که 

در ایــن پــژوهش،  (،22، ص1383انســت ابــودون، د یمــ فــرد در جامعــه در جوامــع جدیــد
که در یـک زمینـه و    کنند یمی معناداری خودکشی ها زهیانگدالیل و  کنندگان به خودکشی

.شود یمتوس  کنشگران تعریف 
خودکشی را در نظریة خود شناسی در پیش گرفت و  نیز رویکردی نزدیک به روان گلد

که آنها قتـل را  گویای آن است پایین  ةافراد طبق ةخواست. او معتقد بود داد قراردر برابر قتل 
نـد ا ده باال خودکشی را بر قتل ترجیح می ةدهند و افراد طبق بر خودکشی ترجیح می

امـا   ؛کند یم دأییت ی این تحقیق هرچند از بعضی جها  نظریة گلد راها افتهی (.
در هریـک از طبقـا     زمـان  هـ   در این تحقیق بر خالف گلد، هردو میل خودکشـی و قتـل  

 زمـان  هـ  وجود دارد؛ چه آنکه ممکن است بر اساس معنای مرتکبان به قتـل یـا خودکشـی،    
خودکشـی   کننـدگان،  معنای مقابل نیز متبادر شود؛ بدین معنا که در میـان برخـی خودکشـی   

 یحـال ؛ ایـن در  شـود  یمـ است که تعامل و واکنش خاص دیگران سبب آن  افتهی  یتعمقتلی 
 هستند. اعتنا یبدیگران چنین تصوری ندارند و به آن  است
یابی رفتار خودکشـی، واکـنش بـالقوة     ، عامل کلیدی در علتانایگر کنش متقابل نظر از
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ی هـا  تفـاو  ق، (. در ایـن تحقیـ  60، ص1379اتـایلر،   اسـت کننده  به فرد خودکشی دیگران
ی تجربـة رسـیدن بـه خودکشـی مهـ       ریـ گ شـکل کنندگان و دیگران در  تعاریف خودکشی

دیـدگاه صـرف کـنش     ی این تحقیق به دلیـل تسـل  نداشـتن   ها افتهی دراما ؛ شود یمارزیابی 
شـود و   ، خودکشی فق  به تعاریف معنادار افراد از موقعیت محـدود نمـی  مطالعا متقابل بر 

ی تجربة رسیدن به خودکشی در زنـدگی زنـان   ریگ شکلابعاد و جریان  ای از طیف گسترده
ی به موضـو  خودکشـی   شناس روش. بنابراین در عین حفظ نگاه خالقانة کند یمرا بازسازی 
محی  و شرای  زنـدگی   ی معنادار زنان در تعامل باها زهیانگبر درک دالیل و  در میان زنان،
در مقابـل میـل و تجربـة تـاریخی      دهـد  یمـ یق نشـان  بیشتری شده است. این تحق آنها تمرکز

خودکشی در ذهن، یک مقاومت پایدار در مقابل مرگ نیز وجود دارد کـه بـا تضـعیف آن    
و از همـین   دهـد  یمـ ، جای خود را به قطع امید از حیا  گر مداخلهتوس  حوادث و عوامل 

هسـتند کـه در    هـا  زهیـ گاننتیجة یک فرایند انباشتی از دالیل و  ها یخودکشروست که بیشتر 
؛ ولی بعد از خودکشی و پس از مشاهدة تغییرا  در دنشو یماوج بحران به خودکشی منجر 

کـنش   که شود یمراهر  کننده خودکشی ، پشیمانی عمیقی در ذهن و رفتارجادشدهیاشرای  
 .اند نداشتهگرایان به آن توجه کافی  متقابل

ای احسـاس   دامنـه اسـت؛ گونـه    ندگی تنگاحساس نوعی ز ی این تحقیقها افتهیکی از ی
. دهـد  یمبرای تجربة نوعی از خودکشی را شکل  فشار و سختی زندگی که دلیلی برای زنان

ای از خودکشی در میان سربازان و زنـدانیان   گونه  بهدر الگوی خودکشی تقدیرگرا  دورکی 
، 1379تـایلر،   /کـه ناشـی از افـراط در نظـ  اسـت ا      کنـد  یمـ اشاره 
 گونـه  چیکشی قهری راه گریز از شرای  هنجاری است کـه در آن هـ  دخواو  نظر از (.30ص

کـه الگـوی   در تحقیقـا  داخلـی شـواهد پرشـماری وجـود دارد      راه فراری وجـود نـدارد.   
شواهدی از حضور یـک  باآنکه ی تحقیق جاری ها افتهیدر. زنان از این نو  است یخودکش

صرفا  نظ  شدید نیسـت؛ بلکـه    اما کننده وجود دارد؛ ی زنان خودکشینظ  افراطی در زندگ
نوعی از احساس سختی و فشار معطوف به دیگران و زمینة پیچیده و مبه  محیطی است کـه  

. چنانچه این احساس وجـود نداشـته   دزن یمافزایش تمایال  خودکشی در میان آنان را رق  
 .شود ینمباشد، نظ  افراطی به خودکشی منجر 
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