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 ـ يافته از خودسوزي در بخش كوهناني زيستة زنان نجات  ةتجرب
  كوهدشت

  3نسب اسفنديار غفاري ،2داريوش رضاپور، *1رحمان باقري

  چكيده
شـود؛   هاي گوناگوني انجـام مـي   كه به شيوههاي اجتماعي موجود در جوامع مختلف است  خودكشي يكي از آسيب

ـ ة هدف مطالعـ  حاضر با ةمقال. ستادردناك ي ها خودسوزي يكي از اين شيوه يافتـه از   زنـان نجـات  ة زيسـت   ةتجرب
 ،اند اقدام كرده به خودسوزي 1396تا  1383هاي  كه طي سال ،خودسوزي در بخش كوهناني شهرستان كوهدشت

گيري هدفمند و تكنيك  پديدارشناسي تفسيري، نمونه  محققان در اين پژوهش كيفي از روش. صورت گرفته است
هـا ضـبط و بالفاصـله روي كاغـذ      مصاحبه همة. اند آوري اطالعات بهره جسته زن براي جمع 10عميق با  ةمصاحب
 هاي هاست، شامل مقوله تخراج از مصاحبهكه حاصل اس ،هاي پژوهش يافته. دشو با رويكرد تفسيري تحليل   نگاشته

، »خشونت شـوهران عليـه زنـان   «، »هاي ارتباطي كمبود مهارت«، »هاي اقتصادي چالش«، »گرايي فرهنگي سنت«
نتـايج پـژوهش بيـانگر    . است» دسترسي آسان به مواد خودسوزي«و » ابراز خود و رهايي«، »ناخوشايندي طالق«

اعي، اقتصـادي و روانـي در فراينـد اقـدام بـه خودسـوزي زنـان روسـتايي و         اجتمـ  ـ تعامل ابعاد مختلف فرهنگـي 
  .هاي موجود ارائه شد در آخر، پيشنهادهايي متناسب با ظرفيت. مند بودن اين ابعاد است موقعيت
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  مقدمه
در  1اميل دوركيم. شود اجتماعي است كه در بيشتر جوامع ديده ميهاي  خودكشي يكي از آسيب

  :كند شمار آورده و چنين تعريف مي اي اجتماعي به ، آن را پديده2خودكشياثر معروف خود به نام 
مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم كـردار     ة خودكشي عبارت است از هر نوع مرگي كه نتيجـ 

دانسـته اسـت    عمل خويش آگاه بوده و مية مثبت يا منفي خود قرباني است كه از نتيج
  ].376، ص2[بايست به همين نتيجه برسد  كه مي

نفـر   16 ،هزار نفر جمعيت 100ازاي هر  دهد كه نرخ خودكشي در جهان به آمارها نشان مي
ايران يكي از كشورهايي است . دهند درصد موارد خودكشي در آسيا رخ مي 60كه  درحالي ؛است
هـزار نفـر، در گـروه     100نفـر در   6ها، با بـرآورد بـروز    روش ةخودكشي با همنظر ميزان  كه از

، مطالعـات  ايـن  وجـود   بـا ]. 31 ؛26 ؛25؛ 15[ شـود  بنـدي مـي   كشورهاي بـا ميـزان پـايين رده   
اخير نشان داده است كه خودكشي و اقـدام بـه   ة گيرشناسي خودكشي در ايران طي دو ده همه

خودكشـي،   هاي مهلك و زجـرآور  عنوان يكي از شيوه به ،3زيخودسو]. 8[ آن رو به افزايش است
هـا در ايـران،    وجود ميزان نسبتاً پايين كل خودكشي با. تحميلي سوزاندن عمدي است عمل خود

براي خودسوزي در بعضـي منـاطق    2003و  1996هاي  هزار بين سال 100براي هر  3/2ميزان 
ها حـاكي از آن   گزارشبرخي . در جهان قرار داردها  ايران ثبت شده است كه بين باالترين ميزان

هـا در ايـران از طريـق خودسـوزي      آميز خودكشـي  هاي موفقيت ارتكاب همةدرصد  70است كه 
  ].26 ؛10[ اند انجام شده

هاي غربي ايران زياد  ميزان خودسوزي در استان ،شده هاي انجام برمبناي مطالعات و پژوهش
درصـد مـوارد خودسـوزي بـراي زنـان       5/78تـا   1/43بـين  . ندا نبوده و بيشترين قربانيان جوانا

با توجه به نبود آمار كامل و قطعـي  ]. 26؛ 4[ دار ساكن در مناطق روستايي ثبت شده است خانه
ن آن از سـوي مسـئوال   نشدن و نيز ارائه ،ويژه در مناطق روستايي استان لرستان به ،از خودسوزي
ـ  اطالعـات در حـد مقـاالت، مشـاهدات و روايـات بـاقي مـي       هاي دولتي، آمار و  در دستگاه . دمانَ

، 1384و  1383هـاي   هاي اسـتان لرسـتان طـي سـال     آمده، در شهرستان دست براساس نتايج به
ايـن آمـار مسـئله و    ]. 16[ انـد  نفر زن و دختر با روش خودسوزي اقدام به خودكشي كرده 843

  .دهد اين استان نشان ميبحراني بودن خودسوزي را در شهرها و روستاهاي 
كه از  استنفر  12هزار و  969طبق آمار فرمانداري كوهدشت، جمعيت زنان اين شهرستان 

ميـزان خودكشـي    ،هـاي اخيـر   در سـال . ندا نفر ساكن بخش كوهناني 895هزار و  10اين تعداد 
وجـود  . دشو را شامل مي  درصد كل موارد آن 75زنان از طريق خودسوزي افزايش يافته و حدود 

                                                        
1. Durkheim  
2. Suicide 
3. self-immolation  
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اي و نگاه سنتي به زنـان در روسـتاهاي    هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين زندگي طايفه سنت
سازي افكـار   گيري و زمينه تنگناهايي را به وجود آورده كه به طرق مختلف در شكل شده مطالعه

هـاي نـو بـه     رغم ورود برخـي تغييـرات و نگـرش    بهكه  طوري به ؛مرتبط با خودسوزي نقش دارد
هـاي   تـوان بـه سـنت    از جمله مي. ستاها، اين رسوم بر جايگاه و نقش سنتي زنان تأكيد دارندرو

دسـته از   ن تـوان گفـت كـه آ    لـذا مـي   .دكراشاره ... مرتبط با ازدواج و طالق، تقليد و همانندي و
اند، خطر خودسوزي را افـزايش   جايگاه زنان در ارتباط عوامل و رسوم فرهنگي كه بيش از همه با

اين پژوهش قصد دارد با روشي پديدارشناسانه و براسـاس  ذكرشده، توجه به مطالب  اب. دهند مي
زنان روستاهاي كوهدشت از خودسوزي به تفسـير واقعيـت موجـود بپـردازد و بـه       ةزيست ةتجرب

اي از اين وضعيت دارند؟ آن را چگونـه   هاست كه زنان چه تجربه گويي به اين پرسش دنبال پاسخ
  كنند؟ نا ميدرك و مع

  مالحظات مفهومي
را بـراي تحقيـق مضـر     شـده  نيـي تع قبـل از محققان كيفي برخورداري از يـك چـارچوب نظـري   

و موجـب غفلـت او از ديـدگاه افـراد      كنـد زيرا ممكن است محقـق را بسـيار محـدود     ،دانند مي
هـا در   ، آنايـن  وجـود  با ].242و  177، ص5[ در حال وقوع است بشود آنچهة دربار شده مطالعه

هـا و   دادهة منابع احتمـالي ايجـاد سـؤال، منبـع ثانويـ     ة منزل از متون نظري صرفاً به قاتشانيتحق
ة بنـابراين، در ايـن نوشـتار، نظريـ     ].50ـ46، ص3[ كنند گيري نظري استفاده مي راهنماي نمونه

 ،تفسـيري و كيفـي دارنـد     هايي كه قرابت بيشتري بـا رهيافـت   خودكشي دوركيم برخي ديدگاه
 و بيلچـر  2هـاي داگـالس   و نيـز ديـدگاه   پديدارشناسي، اروينگ گافمنة و مطالع ،1زني انگمانند 

  .دهند مالحظات مفهومي تحقيق را تشكيل مي
در ايـن تئـوري،   . تبيينـي خودكشـي از آنِ دوركـيم اسـت     هـاي مـؤثر   پردازي يكي از مفهوم

شاخصـي جهـت    منزلـة  را به  دوركيم ضمن انكار نقش و جايگاه عامليت فردي در خودكشي، آن
دادن زوال و نقصان اخالق، فقدان همبستگي و انسجام اجتماعي، كـاهش پيونـد و ارتبـاط     نشان

هـاي   كننـده  كنتـرل   مولد و معقولي بين فرد و جامعـه و اخـتالل در كـاركرد نرمـال و مطلـوب     
مـري اسـت   خودكشـي ا  ،بـه بـاور او  ]. 19[كنـد   هاي رفتاري مطرح مي كننده اجتماعي و تنظيم
افـزايش ناگهـاني   «: گويـد  جوامع اين واقعيت وجـود دارد و مـي  ة چون در هم ؛بهنجار و طبيعي

ة دهنـد  هاي جامعه يا كل جامعه يك رخداد نابهنجار و نشـان  ميزان خودكشي در برخي از گروه
  ].193، ص17[ »هاي نوپديد در جامعه است اختالل

بنـدي كـرد كـه بـر طبيعـت پيونـد اجتمـاعي         اي از خودكشي را صورت شناسي دوركيم نوع
                                                        

1. labeling  
2. Douglas 
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زمـاني كـه افـراد پيونـدهاي اجتمـاعي      . ناميد 1او نوعي از خودكشي را خودخواهانه. متمركز بود
ماند كه بتواند به هنگام افزايش فشـارهاي روانـي مـانع     باشند، چيز كمي باقي ميداشته ضعيف 

زمـاني كـه افـراد    . ناميده است 2دوركيم نوع دوم خودكشي را دگرخواهانه. ها شود خودكشي آن
هاي اوليه و انسجام اجتماعي زياد براي آن هدف  هدفي دارند كه به دليل پيوندهاي قوي با گروه

است كه معلول عدم تعـادل، دگرگـوني    3نوع سوم خودكشي نابهنجارانه. كنند جانشان را فدا مي
هـاي اجتمـاعي    ها و نظـام  زمانناگهاني و شديد يا تغييرات عميق و سريع در سا ةساختاري، وقف

خودكشــي  نــوع چهــارم]. 19[ اســت) هــاي اجتمــاعي يــا شــكوفايي اقتصــادي ماننــد بحــران(
زماني كه جامعه به حـد مفـرط و شـديدي دسـت بـه      . ي استييا ناشي از جبرگرا 4تقديرگرايانه

و هـر   شدت تحت انقيـاد و تقليـد اجتمـاعي قـرار دارد     زند و فرد به مي» ايجاد نظمي دستوري«
حـق گـزينش از    ،روح اسـت؛ در ايـن مواقـع    شده، منظم، خشك و بي چيزي تحديدشده، كنترل

هـا را   هـاي رسـيدن بـه آن    تواند اهداف و راه د و فرد تحت شرايط اجباري نميوش ميافراد سلب 
  ].70، ص14[ دهد فراهم كند و سرانجام به قضا و قدر تن مي

توانـد بـه    ه تمركز او بر خودكشي تقديرگرايانه مـي ويژ دوركيم در مورد خودكشي و به ةنظري
  .دكنتحليل خودسوزي در جوامع سنتي و روستايي كمك 

مـردم در زنـدگي روزمـره بـه     . به معناي رفتار يا كنش انساني توجـه دارد  5رويكرد تفسيري
هايشـان را   كنند و معاني ذهني تجربـه  دنبال فهم دنيايي هستند كه در آن زندگي و فعاليت مي

ها جز از طريق تعامـل خـالق و    دستيابي به آن. اند دهند؛ اين معاني متعدد و چندگانه توسعه مي
از  6زنـي  رويكـرد انـگ   زمينه،در اين ]. 68، ص5[ پذير نيست محقق با موردمطالعه امكان ةفعاالن

هاي اجتماعي است و در كـنش متقابـل نمـادين     رفتاري رويكردهايي مورد استفاده در تبيين كج
رفتاري و انحراف اجتمـاعي تعريفـي اسـت كـه جامعـه از برخـي        اساس و مبناي كج. يشه داردر

به چگـونگي تعريـف    ،شود كه به كرداري داده مي ،صفت انحراف اجتماعي. رفتارهاي انسان دارد
طبق ايـن رويكـرد، زمـاني كـه شخصـي يـا       ]. 101، ص1[ آن كردار در ذهن افراد بستگي دارد

زننده معموالً در موقعيتي قـرار دارد كـه از چنـين حـالتي بهـره       انگ ،اشدوضعيتي انگ خورده ب
  ].137، ص7[ زننده بايد انگي منفي و قدرتي براي چسباندن آن داشته باشد انگ. برد مي

مند بود كه شكاف ميان آنچه يك شخص واقعاً بايد باشد،  عالقه) 1963( 7داغگافمن در كتاب 
، را »هويت اجتماعي بالفعل«، و آنچه يك شخص واقعاً است، »وههويت اجتماعي بالق«يعني همان 

                                                        
1. egoistic 
2. altrustic  
3. anomic  
4. fatalistic  
5. interpretative approach 
6. Labeling Theory  
7. Stigma 
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در اين اثر، گافمن بر . خورده است هركسي كه شكافي ميان اين دو هويتش باشد، داغ. بررسي كند
ماهيت اين كنش متقابل . ورزد خورده و معمولي تأكيد مي هاي داغ كنش متقابل نمايشي ميان آدم

  ].298، ص11[اش خورده باشد  از دو نوع داغ بر پيشاني يك بستگي به آن دارد كه كدام
بخشيدن به  اديدگاه ديگر پديدارشناسي است كه در شناخت ماهيت بزهكاري و جرم بر معن

كند و بر اين بـاور اسـت كـه     جامعه و نظم و انحرافات اجتماعي از طريق كنش متقابل تأكيد مي
عيني بررسي كرد، بلكه بايد بـه فهـم و تفسـير     اي عنوان پديده را به  در شناخت انحراف نبايد آن

عالوه، مخاطبان متفاوت ممكن است فهم و تفسـيرهاي   به. دكرذهني بزهكاران و مجرمان توجه 
بر ايـن اسـاس، بـراي تحقيـق پيرامـون      ]. 106، ص1[ متفاوتي از انحراف اجتماعي داشته باشند

را   هـاي درونـي آن   د كوشـيد پيچيـدگي  يك عمل بزهكارانـه و مجرمانـه، بايـ    ةمثاب به ،خودكشي
  .دكراي اجتماعي درك و فهم  عنوان پديده به

 به آن دشناسان باي كند كه جامعه استدالل مي 1معاني اجتماعي خودكشيداگالس در كتاب 
ها را به دنياي دروني شخصي كـه خـود را كشـته     دسته از منابع اطالعاتي تمسك جويند كه آن

هاي مربـوط بـه خودكشـي،     هايي است از قبيل يادداشت بع شامل دادهاين منا. دكناست نزديك 
حـال و   هـاي روزانـه، شـرح    كننـده، يادداشـت   هاي مربوط به زندگي شخصـيِ فـرد اقـدام    گزارش
هدف گـردآوري   ،در اينجا. اند دهكرهاي مروري با افرادي كه خودكشي ناموفق را تجربه  مصاحبه

]. 10، ص6[ كنندگان به خودكشـي اسـت   دنياي واقعي اقدامهايي از اسرار دروني، تجربيات  گونه
به اعتقـاد وي،  . جوي ابعاد يا الگوهاي رايج معناستو شناسي تفسيري جست بعدي جامعهة وظيف

شـمار   خودكشـي بـه    مواردي از قبيل انتقام، استمداد، گريز، ندامت و سماجت از معاني عمومي
  ].89، ص24[ آيند مي

رد داگالس، مدعي است كه اقدام به خودكشي بيش از آنكه صـرفاً  بيلچر، ضمن تكميل رويك
اي است كه افراد از طريق آن درصدد دستيابي به اهداف خاصـي   يك هدف باشد، وسيله يا شيوه

چـه  يافتن بـه   دستبنابراين، سؤال مهم اين است كه افراد به ميانجي خودكشي درصدد . هستند
يلش از دامنه و سطح اسـناد مـوردي، معتقـد اسـت كـه      مسائلي هستند؟ بيلچر، با توجه به تحل

 خودكشـي  كـه  هنگـامي : گريزنده. 1: چهار نوع مفهوم كلي در مورد كنش خودكشي وجود دارد
 كننـده  اقدام فرد كه هنگامي: جو پرخاش. 2 شود؛ مي تلقي ناشدني تحمل وضعيتي از فرار عنوان به
 برخـي  بـه  معطوف خودكشي: ايثارگرانه. 3 ؛دارد را ديگران توجه جلب يا آزار قصد خودكشي به

 و زنـدگي  بـا  خودكشـي  بـه  كننـده  اقـدام  كه هنگامي: مضحك .4 ؛است اخالقي يا سياسي عقايد
  ].67، ص23[ پردازد مي قمار به مرگ
شود تا معنايي كه خودكشي براي افـراد دارد   طور خالصه، در رهيافت تفسيري، تالش مي به

گيـرد و از منـابعي    دروني، فرد و وضعيت اجتماعي او مدنظر قرار  ةو توصيف و كندوكاو در تجرب

                                                        
1. The Social Meaning of Suicide 
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شود كه محقق را هرچه بيشتر به دنيـاي درونـي افـرادي كـه بـه خودكشـي اقـدام         استفاده مي
  .دكناند نزديك  كرده

  تحقيق پيشينة
دهد كه چندين عامل تأثيرگذار وجود دارد كـه بـا    هاي متعدد داخلي و خارجي نشان مي بررسي

. ها خلـق كننـد   جوامع و فرهنگ ةشوند تا خطري براي اقدام به خودكشي را در هم جمع ميهم 
هـاي اجتمـاعي دريـافتي     دهد كـه اگـر ميـزان حمايـت     نشان مي و همكاران 1نتايج تحقيق ميلر

نوجوانان از جانب مدرسه، خانواده و دوستان كاهش يابد، احتمال اقدام بـه خودسـوزي افـزايش    
و همكاران گزارش كردند هرچه آزارهاي جسمي و رواني در زنان افـزايش   2سلوكا]. 28[ يابد مي
شـده   هاي فيزيكي و غيرفيزيكي اعمال يابد و خشونت احتمال خودكشي در آنان افزايش مي ،يابد

و همكـاران   3هيـرو ]. 27[ هـاي خودكشـي زنـان اسـت     كننـده  بيني از سوي همسر يكي از پيش
انـد و معتقدنـد عـواملي     ي جوانان را افسردگي معرفي كـرده ترين عامل مستعدساز خودكش مهم

توانـد احتمـال خودكشـي افـراد را      همچون عزت نفس، سازگاري عاطفي و حمايت اجتماعي مي
 ].22[ كاهش دهد

از  ـ خودسوزي ةنسب در پژوهشي ضمن بيان عناصر عمومي پديد در ايران، سفيري و رضايي
: انـد از  كـه عبـارت   انـد  اشاره كردههاي خاصي نيز  مقولهبه  ـ سوادي، بيكاري و نظاير آن قبيل كم

هـا بيـانگر    ايـن مقولـه  . زدن، محروميت، و افسردگي زنـان خودسـوز   الگوهاي جنسيتي، برچسب
ي يـ لبنـي و ميرزا  نتـايج پـژوهش يوسـفي   . است ]13[خودسوزي زنان  ةماهيت چندبعدي پديد

، )درصـد  5/62(، روسـتايي  )درصـد  3/56(كرده متأهـل   بيانگر آن است كه اكثر زنان خودسوزي
خودسـوزي بيشـتر در   . انـد  بـوده ) درصـد  50(و داراي تحصيالت ابتدايي ) درصد 3/56( دار خانه

) درصـد  44(گويـان   خودسوزي از ديـد پاسـخ   ةدليل عمد. سال مشاهده شد 30ـ16گروه سني 
  ].21[دادن شهامت و وخامت اوضاع فرد عنوان شده است  نشان

اقدام به خودكشي بين زنان شهر آبدانان نشان ة بادي و همكاران در پژوهشي دربارآ زارع شاه
ادراك » هـا  راهي براي ابراز و رسيدن بـه خواسـته  «ة منزل دادند كه زنان اقدام به خودكشي را به

هـا و   هـا، تهمـت   طلبانـه، محـدوديت   كنند كه در راستاي آن سعي دارند به رفتارهاي سـلطه  مي
صـفري فرامـاني و همكـاران در    ]. 12[را مـديريت كننـد     ش نشـان دهنـد و آن  ها واكـن  بدبيني

هـاي فرهنگـي، مسـائل روانـي،      پژوهش خود علل اقدام به خودسوزي را شامل چهار گروه زمينه
طبـق نتـايج   ]. 15[د نـ دان خودسوزي راهي براي بلندكردن فرياد اعتـراض و مسـائل مـادي مـي    

                                                        
1. Miller 
2. Kaslow 
3. Herrero 



  331  ...يافته از خودسوزي زيستة زنان نجات  تجربة

هنگـي بـا تأكيـد بـر آداب و سـنن ازدواج و مقبوليـت       تحقيق رضايي و همكاران، محـدوديت فر 
فرهنـگ   فرهنگي بـا تأكيـد بـر محـاورات، معـاني و همانندسـازي فرهنگـي خودسـوزي، خـرده         

و همكاران نيـز نشـان داده كـه بـين      ينتايج پژوهش موسو]. 9[ دهند خودسوزي را تشكيل مي
ه، اختالف ميان والدين، مـورد  ارتباط كالمي در خانوادة طالق والدين، خشونت در خانواده، درج

اقـدام بـه   ة اذيت و آزار قرار گرفتن به لحاظ جسماني، كالمي يا جنسي در دوران كودكي، سـابق 
پزشـك و   مصرف مواد مخدر در خانواده، مراجعه به روانة خودكشي در خانواده يا آشنايان، سابق

  ].20[ معناداري وجود داردة اقدام به خودكشي رابط
توان گفت كه اين مطالعات اغلب اقدام به خودكشي  پيشينة داخلي و خارجي ميبا مروري بر 

. انـد  ـ روستايي بررسـي كـرده   ها را در ميان مردان يا مردان و زنان شهري يا شهري با همة روش
همچنين، تعدادي . اند درماني انجام داده دهندگان خدمات برخي نيز، خودسوزي را از ديدگاه ارائه

انـد؛ و درنهايـت بسـياري از مطالعـات      عة اپيدميولوژيك موارد خودسوزي پرداختـه ديگر به مطال
توجـه   درنتيجه، با توجه به سـهم درخـور   . اند هاي كمي انجام گرفته پيرامون خودسوزي با روش

، جنبة نوآورانة پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه     »خودسوزي بين دختران و زنان روستايي«موارد 
  .پردازد و تفسير تجربة زنان روستايي از اين وضعيت مي منحصراً به چگونگي درك

  روش تحقيق
رهيافت پديدارشناسي تفسيري براي گردآوري و تحليل و شناسي كيفي و  از روش ،در اين مقاله
روش كيفي به دنبال درك واقعيت و جهان اجتماعي از ديدگاه افـراد   .ها استفاده شد تفسير داده

، 29[ پديدارها رسالت پـژوهش كيفـي اسـت   » چگونگي«و » ييچرا«درك عميق و جامع . است
معتقـد اسـت    1وان مانن .دست آمده باشد هرچند اطالعات از تعداد محدودي از افراد به؛ ]37ص

. از زنـدگي فعـال اسـت   » متـوني «و تفسير ) پديدارشناسي( 2زيستهة كه پژوهش در جهت تجرب
ـ . انسان است ةزيستة تفسيري تجرب بنابراين، درحقيقت محوريت تفسير در پديدارشناسي ة تجرب

  .]4، ص30[ صورت نوشته و متن بيرون آمده است  اي است كه به زيسته همان پديده
شده، زنان و دختران ساكن روسـتاهاي بخـش كوهنـاني از توابـع شهرسـتان       مطالعهة جامع

معيـار انتخـاب    3.انـد  خودسوزي ناموفق داشته 1396تا  1383هاي  كوهدشت است كه طي سال
هـا   اند، خودسوزي آن مانده ولي زنده  ،ها كساني بودند كه آگاهانه به خودسوزي اقدام كرده نمونه

ده و ضمن داشتن توانايي جسـمي و روانـي كـافي بـراي بيـان      شبا شواهد پزشكي موجود محرز 
ة مصـاحب ن گردآوري اطالعات با استفاده از ف. تجربيات خود، به شركت در مصاحبه راضي بودند

                                                        
1. Van Manen 
2. lived experience  

  . ي شدرخودداشده  روستاهاي مطالعهو  بر مالحظات اخالقي پژوهش، در اين مقاله از ذكر دقيق نام دهستان بنا. 3
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هـاي   با توجه به ارتباط حجم نمونـه در پـژوهش  . انجام شد 2گيري هدفمند نمونه  روشو  1عميق
ها ادامه پيـدا   ها تا اشباع داده ، فرايند مصاحبه با نمونه3ها هاي كيفي با سطح اشباع داده پژوهش

 1397هاي اين پژوهش در بهـار   ذكر است مصاحبه شايان. نفر رسيد 10نهايت به درپيدا كرد و 
  .يز همان سال به اتمام رسيديشد و كل فرايند آن در پا  مانجا

و آشنايي كافي با منطقه و فرهنـگ   شدهسكونت محقق در شهرستان ذكرة با عنايت به سابق
بنـا بـر   . بر نبـود  كننده به خودسوزي دشوار و زمان آن، فرايند شناسايي و دستيابي به افراد اقدام

ها در جريان اهميت و اهداف تحقيق قرار  هاي آن خانوادهشوندگان و  مالحظات اخالقي، مصاحبه
هايشـان   اعـالم شـد كـه صـحبت    . داده شدند و تضمين داده شد هويت آنان محرمانه باقي بماند

. نـد كنتوانند از انجام مصاحبه خودداري  شود و در هر مرحله كه مايل باشند مي ضبط و ثبت مي
شـده را داشـته    هـاي ضـبط   رخواست حذف مصاحبهتوانند د ها توجيه شدند كه مي همچنين، آن

هـا   مصاحبه. قرار گيرد شده تالش شد تا حد امكان فضاي مصاحبه در اختيار افراد مطالعه. باشند
هـاي تكميلـي و    سپس، به پرسـش . اقدام به خودسوزي شروع شدندة با سؤاالت باز عمومي دربار

براي تشويق و دسـتيابي بـه توضـيحات    غيرمستقيم متناسب با شرايط و تجربيات متفاوت زنان، 
انجـام شـد و   ] كننـدگان  زبان مـادري مشـاركت  [ها به زبان لَكي  مصاحبه همة. پرداختيم، بيشتر
  .دقيقه بود 65تا  40زمان هر مصاحبه بين  مدت

كنندگان ضبط و روي كاغذ  مشاركت ها ابتدا اظهارات داده وتحليل تجزيه براي اين پژوهش، در
 شناسـايي  بـراي . شـد  مطالعـه   و شـنيده  دقـت  با محققان از سوي بار چندين سپس. شد نوشته 
 به و بررسي كلمه به كلمه و خط به خط ها مصاحبه متن متن، در موجود كليدي مفاهيم و ها جمله

شدند تا  شد و كدهاي اوليه مشابه در يك طبقه جاي داده   داده كد يك كلمة كليدي يا جمله هر
هاي اصـلي را تشـكيل    شدند تا مقوله اين مفاهيم مجدداً در هم ادغام . بگيرندطبقات اوليه شكل 

ها را براي اصالح كدها  بندي ها و دسته ها، كدگذاري بار نوشته ترتيب، نگارندگان چندين بدين. دهند
نظر ميان  شده بررسي كردند و اتفاق ها و صحت مفاهيم و مقوالت شناسايي و اطمينان از اعتبار آن

هـا در اختيـار دو نفـر از افـراد داراي تجربـة       همچنين، در آخر، يافتـه . ها در سطح بااليي بود آن
خودسوزي ناموفق، كه در پژوهش مشاركت نداشتند، گذاشته شد و از آنان درخواست شد نتايج را 

  .ها رعايت شد رو تناسب يافته با تجربة خودشان مقايسه و نظراتشان را ابراز كنند و ازاين

  ها فتهيا
اي و كلي  اي از مشخصات زمينه كنندگان، خالصه تر از مشاركت تصوير ذهني كاملة منظور ارائ به
  .شده است  ارائه 1ها در جدول  آن

                                                        
1. in-depth interview 
2. purposive sampling  
3. data saturation 
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  كننده در پژوهش شناختي زنان شركت مشخصات جمعيت. 1جدول 
  كد
 كننده مشاركت

سطح  1سن
 تحصيالت

وضعيت
 تأهل

وضعيت
 اشتغال

تعداد 
  فرزندان

اقدام سابقه
 به خودكشي

  زمان
  وقوع

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

44  
30  
32  
31  
15  
21  
19  
19  
25  
25  

  سواد بي
  ليسانس
  راهنمايي
  ديپلم

  دبيرستان
  ديپلم
  ديپلم
  ديپلم

  راهنمايي
  ليسانس

  متأهل
  متأهل
  متأهل
  متأهل
  مجرد
  متأهل
  متأهل
  مجرد
  متأهل
  متأهل

  دار خانه
  دار خانه
  دار خانه
  دار خانه
  آموز دانش
  دار خانه

  بيكار
  بيكار
  دار خانه
  دار خانه

5  
1  
2  
2  
0  
0  
0  
0  
1  
0  

  خير
  خير
  خير
  خير
  خير
  خير
  خير
  خير
  خير
  خير

1390  
1396  
1388  
1392  
1395  
1383  
1394  
1385  
1386  
1394  

          26:ميانگين  
  

هـاي خودسـوزي و نيـز چگـونگي      ها، شرايط و انگيزه هدف شناسايي زمينه حاضر با ةمطالع
ترتيـب، در جريـان    بـدين . كنندگان در پژوهش انجام شد ها از ديدگاه مشاركت تفسير آنمعنا و 

ـ  7د كـه در قالـب   شـ اسـتخراج  ) زيرمقوله(مفهوم  27ها،  داده  تحليل و كدگذاري اصـلي  ة مقول
  .دهد آمده را نشان مي دست ، مفاهيم و مقوالت به2جدول  .دشبندي  دسته

  

  هاي عمده مفاهيم و مقوله .2جدول 
  مقوالت اصلي مفاهيم

، ازدواج دختران در سن پايين، ترك اجباري تحصيل، ازدواج تحميلي، مردساالري
  گرايي فرهنگي سنت  ، تقليد و الگوگيري در خودسوزينظارت غيررسمي شديداهميت طايفه، 

، )تهران(كارگري مرد در شهر بيكاري و نداشتن درآمد، زندگي در خانواده گسترده،
  هاي اقتصادي چالش  بهبود وضعيت مالي نااميدي از

شكست نيازهاي عاطفي زنان،  نشدن تأمين اي، نبود خدمات مشاوره هاي خانوادگي، نزاع
  به خودسوزي در مديريت تهديد

هاي  كمبود مهارت
  ارتباطي

خشونت شوهران عليه   خودخواهي مردان، خيانت مرد، آميز مرد رفتار خشونت
  زنان

خانواده و جامعه پس از طالق، از سويتابو طالق، فرايند دردسرساز طالق، طرد
  ناخوشايندي طالق مشكالت مالي و عاطفي بعد از طالق

  ابراز خود و رهايي  ها گريز از شرايط نامطلوب، خودسوزي براي شنيدن صدا، واكنش به تهمت

دسترسي آسان به مواد   در دسترس بودن آتش، دسترسي سريع به مايعات قابل اشتعال
  خودسوزي

                                                        
  .شده در اين جدول، سن زمان اقدام به خودسوزي است سن اشاره. 1
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  گرايي فرهنگي سنت .1
باورها و رسوم فرهنگي ناشي ة كنندگان تحقيق چندين عامل را توصيف كردند كه از غلب شركت

هاي فرهنگـي پيرامـون ازدواج در منـاطق روسـتايي وضـعيتي را خلـق        عوامل و ارزش. شوند مي
،  لحـاظ فرهنگـي   از. توجهي ايجـاد كنـد  درخور هاي خانوادگي  كنند كه ممكن است تعارض مي

عالوه بـر ايـن،   . منفي ةازدواج زودرس براي دختران يك ارزش است و تأخير ازدواج يك مالحظ
دختران ممكن اسـت مجبـور بـه قبـول     . طور گسترده مقبول است مرسوم و به تصميم به ازدواج

كنندگان تحقيق معتقد بودند اين  مشاركت. آن ندارند دادن هايي شوند كه تمايلي به انجام ازدواج
شـان را ناآمـاده    شود كه در آن دختران جوان زندگي زناشويي گيري فضايي مي رسوم باعث شكل

دادن بـه شوهرانشـان    هايي مانند آشپزي، نظافت و اهميت و ناخشنود همراه با پذيرش مسئوليت
توانـد   كنـد كـه مـي    فراهم ميها توضيح دادند كه نارضايتي ازدواج مبنايي را  آن. كنند شروع مي

  .كنند خانوادگي مهم را تشديد كند كه گهگاه نقش مهمي در خودكشي ايفا مي ياه تعارض
زنـان  ة هـا دربـار   ، باورهاي سنتي مردساالرانه در خـانواده شده مطالعه ةدر جامع :مردساالري

 نـوع  نيـ ا .باشـد  او يازهـا يخدمت ن در و مرد تابع ديبا زن ازهرجهت هك امعن بدين. استحاكم 
 طـرف  از .شـود  مـي  ييزناشـو  يزنـدگ  به زنان موجب كاهش احساس تعلق مرور زمان نگرش به

 در يزنـدگ  بـا  اند مخالف نوع نگاه نيا با يعلت هر به هك يجوان دختران و زنان است نكمم ،گريد
 نبـود  صورت در و شوند ييها شمكشكو  التكمش انواع دچار ها خانواده و مردان از نوع نيا نارك

اقـدام   خودسـوزي  بـه  آنـان  از ياست برخـ  نكمم ط،يشرا نيا با يسازگار اي خروج يبرا يتواناي
  :گويد دار مي ساله، ليسانس، متأهل و خانه 130محبوبه. كنند

كم همـه رئـيس مـن بـودن و فقـط      يقبل از ازدواج، پدر و برادرم و حتي برادر كـوچ 
با ازدواجم فهميدم كه وضـعم  . طورن من اين ةكردم فقط خانواد فكر مي. دادن دستور مي

  ).2 ش(ه با زنان دار وها ر ناوزياد تغيير نكرده و شوهرم همان طرز فكر و رفتار 
تـرك اجبـاري تحصـيل و     يكي از داليل اصلي خودسـوزي دختـرانْ   :ترك اجباري تحصيل

عـالوه بـر   . اسـت  ،دانشگاهويژه براي ورود به  به ،ها در شهر تحصيل آن ها با ادامه  مخالفت خانواده
بروز عوامل خطرساز براي خودسـوزي  ة تحصيالت پايين خود يكي از عواملي است كه زمين ،اين

  :گويد ساله، ديپلم و مجرد مي 19فائزه . كند را فراهم مي
روسـتاي مـا حـدود     .85تمام عالقه و فكر و ذكرم شده بود قبولي در كنكور سال ... 

. نجـا برگـزار شـد   اوكـه امتحـان كنكـور در     هفاصـله دار  كيلومتر با شهر كوهدشـت  60
بوس كرايه كردن و رفتن تا شب امتحان  ميني ههام عصر روز قبل از امتحان ي همكالسي

هـا   ناومن هم خيلي دوسـت داشـتم بـا    . خوبي استراحت كنن اقوام در شهر بهة نودر خ
گفـت صـبح زود ماشـيني     م و مخصوصاً برادر بزرگم اصرار داشت نرم و  ولي خانواده ،برم

                                                        
 .مقالة حاضر از اسامي مستعار استفاده شده است با توجه به رعايت مسائل اخالقي، در. 1
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نه نيست و پـدر  وديدم برادرم خ ،صبح كه بيدار شدم. هنورس مي وو من ر هكن دربست مي
برادرم سـاعت  . خيلي دير شده بود هديگ .فايده نداشت ،دنبال ماشين گشت يپيرم هرچ

فوراً . تكرار كرد وشگاه رفتن دخترها ردانة هاي هميشگي دربار مد و حرفاونه وبه خ 10
حياط رفتم و نفت زيادي روي خودم ريخـتم   ةدر گوش) جاي پخت نان(به داخل مطبخ 

دم دست  ازقضاكه  هبرادرم با تشت بزرگ آب و چيزهاي ديگ ،روشن كردم وتا كبريت ر
 .)8 ش(نذاشت تا براي هميشه راحت بشم  ،بودن

 .طرفين بـار منفـي دارد  ة ازدواج مبني بر عشق و عالق ،يروستاي ةدر جامع :ازدواج تحميلي
هـاي   و تن به ازدواج وندش  ميتعداد زيادي از دختران در برابر خواست خانواده و اطرافيان تسليم 

شـود و آنـان ممكـن اسـت خودكشـي يـا        ساز مشكالت فراوانـي مـي   دهند كه زمينه اجباري مي
آموز دبيرسـتان   ساله، دانش15الهام  .انتخاب كنند عنوان نوعي واكنش و اعتراض خودسوزي را به

 :گويد و مجرد مي

ولي پـدر و مـادرم    ،نستن كه من مخالف ازدواجم هستمود هام مي اقوام و همكالسي
بالفاصله تصميم گرفتم كاري بكـنم كـه    ،شب كه باز هم بحث ازدواج من شد ه ي. موافق

رداشتم و كمـي نفـت روي لباسـم    كبريت ب .نستمود مي ومحل نفت ر. ن بيانوبه خودش
و سريع بيان خاموشش  هش مشخص باشيآت ةخاموش كردم تا شعل وبرق سكو ر .ريختم
كوتـاه بيـان و بـه حـرف      هها قبـل از اينكـه اتفـاقي بـدي بيفتـ      اي كاش خانواده... كنن
  ).5 ش(ن گوش بدن وهاش بچه

يكي از عوامل خطرساز خودسوزي، كه زنان به آن اشاره  :ازدواج دختران در سن پايين
آمـوز دبيرسـتان و    ساله، دانـش 15الهام . داشتند، شوهردادن دختران در سنين پايين است

 :گويد مجرد مي

بلكـه   ،فهميـدم  هيچي از همسربودن نمي تنها نه .نزده سال داشتمودر زمان ازدواج پ
  ).5 ش(اي به خواستگارم نداشتم  هيچ عالقه
يان، هنـوز  يدر فرهنـگ روسـتا  » تيـره «و » طايفـه «با توجه به اهميت باالي  :اهميت طايفه

سـاله،   30محبوبـه  . برخي مسائل و رفتارها با حيثيت و آبروي اقـوام و طايفـه در ارتبـاط اسـت    
  :گويد دار مي ليسانس، متأهل و خانه
درم و تـرس از  به خاطر دخترم و مخالفت پ. نفر ارتباط نامشروع داشت هشوهرم با ي

گفـتن   خودم و همسرم هر دو مي ةخانواد. هاي اطرافيان، درخواست طالق ندادم سرزنش
  .)2ش ( هنوطايفه در مي هبايد سكوت كني، آبروي ي

ويژه  يان و بهيكنجكاوي در امور خصوصي بخشي از خلقيات روستا :نظارت غيررسمي شديد
اينكه تقريباً هيچ نهاد نظارتيِ رسمي در  با .ريشه دارد ساالن است كه در فرهنگ روستايي بزرگ

هاي غيررسمي شديد بر رفتـار افـراد حـريم شخصـي آنـان را ناديـده        نظارت ،روستا وجود ندارد
گيـري   صورت غيرمستقيم شـكل  و البته بهله رنجش افراد، دعواهاي خانوادگي ئاين مس. گيرد مي



  1398 تابستان، 2، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   336

در فرصـت مناسـب ممكـن مرتكـب آن      كهساز خودسوزي را به دنبال خواهد داشت  افكار زمينه
  :گويد ساله، ديپلم و مجرد مي 19فائزه  .شوند

ن بـراي كـارگري بـه تهـران     وكـه شوهراشـ   ،نوهاي جو مجرد و خانم ياينجا دخترا
هاي همسايه هزار حرف  مردم و مخصوصاً زن .نه دور شنوتونن دو قدم از خ رن، نمي مي

  ).8 ش(زنن  پشت سرت مي
كه با رسـوم و   ،مؤثر بر خودسوزيهاي  هيكي ديگر از جنب :در خودسوزيتقليد و الگوگيري 

رفـت از   حل بـراي بـرون   عنوان يك راه تقليد خودسوزي به ،روستايي مرتبط است ةفرهنگ جامع
  :گويد آموز دبيرستان و مجرد مي ساله، دانش15الهام . مشكالت است

ازدواج  ةلئبودن كه سر مسـ ي ا هن دخترهاي ديگوا و همچنين در روستامهبين آشنا
  .)5 ش( پيدا كردنهرچند از مرگ نجات  .خودكشي يا خودسوزي كردن

  هاي اقتصادي چالش .2
كننـدگان، مشـكالت اقتصـادي و پيامـدهاي آن يكـي از عوامـل اصـلي         بعضي از شـركت  نظربه 

  .خودسوزي است
درآمد يكي از مشكالتي ، بيكاري و نداشتن شده مطالعه ةدر منطق :بيكاري و نداشتن درآمد

 ديگـري  يپيامـدها گير بسياري از جوانان است كه عالوه بر پيامدهاي اقتصـادي،   است كه دامن
ايـن  . دارد ،تعـاملي  يهـا  شـبكه  از و محروميت اجتماعي طرد مانند او،ة خانواد و بيكار فرد يبرا

يـپلم، متأهـل و   ساله، د21زينب . كننده مهم تلقي شده است مشاركت عامل در خودسوزي زنان
  :گويد دار مي خانه

از طـرف  گـاهي  . سـت  ن خيلـي فقيرانـه  وم نهووسايل خ .هن خيلي بدوم وضع زندگي
ـ  .شـدم  مـي و تحقيـر   هاي و مسـتقيم مسـخر   صـورت كنايـه   به اه زن عضيب همـين  راي ب

از . آن ها هم سـراغ مـن نمـي    ناو .فاميل و همسايه كم شده ياه وآمدم با برخي زن رفت
  ).6 ش(كشم  هام خيلي خجالت مي و بچهلباس خودم 
جملـه   امكانات زوجين جديد از نداشتنفقر مالي باعث  ،امروزه :گسترده ةزندگي در خانواد

سـاز بـراي     زمينـه  يمشـترك، عـامل   ةزندگي چند زن و شوهر در يك خان. شود مستقل مي ةخان
هـاي   ورمعمول در اين منـزل ط تا زماني كه خانواده به .دائمي در خانواده است ةتعارض و مشاجر
كنند، ممكن است جاي مناسبي بـراي ايجـاد و تـداوم دلبسـتگي و پيونـدهاي       شلوغ زندگي مي

ها متـداول اسـت تـا در     بنابراين، براي عروس. عاطفي بين زن و شوهر جديد وجود نداشته باشد
اين احساسات . جديد احساس شكست كنند ةشان پس از ورود به خانواد تكميل نيازهاي عاطفي

ساله، ليسانس، متأهل  25كبري  .شروعي براي نارضايتي زناشويي تبديل شوندة تواند به نقط مي
  :گويد دار مي و خانه
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ها بـه دليـل اينكـه شـوهرم درآمـد چنـداني نداشـت         من هم مثل خيلي از نوعروس
شـوهرم چهـار   . هـا بـودم   ناونار چهار سال ك. شوهرم زندگي كنمة مجبور بودم با خانواد

ن روزهاي اول وو مادرش از هم هجز يكي كه نامزد بود سه خواهر ديگ خواهر داشت و به
هـا تـا    مـدن، شـب  او ها هر لحظه سرزده به اتاق مـا مـي   ناو .با من رفتار درستي نداشتن

كـردن كـه اتـاق حـريم      كـردن و درك نمـي   ديروقت كنار تلويزيون مـا فـيلم نگـاه مـي    
  ).10ش(داد تا اينكه تصميم به خودكشي گرفتم  اين وضع حسابي آزارم مي. هيخصوص

كنندة مهاجرت مردها  وضعيت نامساعد اقتصادي، تسهيل :)تهران(كارگري مرد در شهر 
هـاي   ها توانايي تأمين هزينه آن. ويژه شهر تهران، است براي كارگري در شهرهاي بزرگ، به
تنهايي  دهند كه به رو، ترجيح مي ازاين. در شهر، را ندارند زندگي، ازجمله رهن و اجارة خانه

هاي مختلفي براي اعضاي  مهاجرت كنند و بخش زيادي از سال از خانواده دورند كه نگراني
دار و داراي پـنج   سـواد و خانـه   ساله، بي 44فاطمه . خانواده و مخصوصاً زنان به همراه دارد

  :گويد فرزند مي
پسـرهام در سـال يكـي دو بـار و     . كـردن  تهران كـارگري مـي  شوهر و سه پسرم در 
مـن و دختـر و پسـر كـوچكم كـه      . مـدن او بار بـه روسـتا مـي    شوهرم تقريباً هر ماه يك

  ).1 ش... (از تنهايي در روستا خسته شده بودم .آموز بود بيشتر سال تنها بوديم دانش
ـ  :نااُميدي از بهبود وضعيت مالي اميـد بـه   شـونده،   ان مصـاحبه برمبناي اظهارات برخي از زن

ها  آن. هايي كه شوهرانشان به مدت چند سال درآمد كمي داشتند بسيار پايين بود آينده بين آن
سـاله، ديـپلم، متأهـل و    21زينـب  . ديدنـد  ها مـي  آينده را تاريك و سرشار از مشكالت و سختي

 :گويد دار مي خانه

ن هـم  وعمرمـ  ةبقيـ  كـنم  كنـيم و فكـر مـي    سـختي زنـدگي مـي    كـه بـه   هچند سال
كـنم هـيچ تغييـري     ن كـه بـا شـما صـحبت مـي     طوري خواهد بود كه واقعاً تا اال همين
  .)6ش ( هش چيز درست مي قانع كنم كه همه و، تا كي بايد خودم ر...نكرده

  هاي ارتباطي كمبود مهارت. 3
افـراد   ،دارنـد زيـادي  ة كه بـا شـهر فاصـل    شده، ويژه در روستاهاي مطالعه به ،در مناطق روستايي

بينند و كمبود خدمات سـالمت روانـي    هاي زندگيِ خانوادگي آموزش چنداني نمي مهارت ةدربار
  .فردي، ازدواج و خانواده نمايان است روابط بينة زمين در

ة هاي خانوادگي، فقدان اطالعات دربار يك عامل تأثيرگذار بر تداوم نزاع :هاي خانوادگي نزاع
فردي براي ارتباطات زناشـويي و خـانوادگيِ مـؤثر     هاي ميان مله مهارتاصول سالمت رواني، ازج

تواند شرايطي ايجاد كند كه در آن زنان، همـدلي، گرمـي يـا درك متقابـل در ميـان       است و مي
فرزنـد  ــ   اين امـور بـه هـر دو روابـط زناشـويي و روابـط والـدين       . اعضاي خانواده احساس نكنند

  :گويد دار و داراي پنج فرزند مي سواد و خانه بيساله،  44فاطمه . يابد گسترش مي
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. هـا  بچـه  يحتي جلـو  ؛من و شوهرم سر خيلي از چيزها دعواي زيادي باهم داشتيم
  ).1 ش... (از اين وضعيت خيلي خسته شدم .نستود مقصر مي وفقط من ر

ـ      در مناطق روستايي، روان :اي نبود خدمات مشاوره ة شناس يـا مشـاوران خـانواده بـراي ارائ
گاهي اوقـات خودسـوزي در طـول    . هاي خانوادگي وجود ندارد مداخالت مناسب در طول بحران

. توانـد در چنـين مـواردي مفيـد باشـد      مداخلـه در بحـران مـي   . دهد دعواهاي خانوادگي رخ مي
كبـري  . درحقيقت، كمبود اين خدمات سالمت رواني يك عامل مهم در خودسـوزي افـراد اسـت   

  :گويد دار مي ل و خانهساله، ليسانس، متأه 25
و زني مثل مـن كـه بـا    ... هكه هيچ راهي براي حل مشكالت خانواده وجود ندار وقتي

دعـواي لفظـي و    هم هنگـام يـ  لـ تحم .هنااميـد شـ   همشكالت زيادي درگير هستم ممكن
بهداشت روستا يا روستاهاي نزديك يك مشاور وجـود داشـته    ةدر خان هاگ. هفيزيكي كم

  ).10 ش( هشايد كار به خودكشي و خودسوزي نرس .هبهتر كن ووضعيت ر هتون مي ه،باش
از سـوي  شـده   تـرين شـكل توصـيف    ، رايجزمينهدر اين  :نيازهاي عاطفي زنان نشدن تأمين
كنندگان موقعيتي است كه در آن مـردان نيازهـاي سـالمت روانـي همسـران خـود را        مشاركت

هـاي خـانوادگي    في زنان، به مشـاجرات و تعـارض  كمبود توجه به نيازهاي عاط. گيرند ناديده مي
 :گويد دار مي ساله با تحصيالت راهنمايي، متأهل و خانه25سكينه ، براي مثال. شود كشانده مي

بـه احساسـات مـن    . پذير نبـود  او مسئوليت. من از زندگي با شوهرم رضايت نداشتم
ر با مهرباني با مـن رفتـار   اگ. تدريج با او سرد شدم به .ذاشت كرد و احترام نمي توجه نمي

  ).9 ش(كردم  كرد، به خودسوزي اقدام نمي مي
اي كـه از   يـك جنبـة ديگـر مسـائل رابطـه      :بـه خودسـوزي   شكست در مديريت تهديـد 

. كنندگان شناسايي شد، شكسـت در مـديريت تهديـد بـه خودسـوزي اسـت       هاي مشاركت گفته
هـا بـراي كنتـرل محيطشـان بـه       آنتواننـد مسـائل خـود را حـل كننـد،       زماني كـه زنـان نمـي   
ويـژه كنتـرل    هـاي ارتبـاطي و بـه    اگر زنان و مردان در زمينة مهارت. كنند خودسوزي تهديد مي

شـته باشـند، در صـورت تهديـد     خود در هنگام دعواهاي خانوادگي، اطالعات و آموزش كـافي دا 
سـاله بـا   32زهـرا   .كننـد  يافتن آن از سوي خود يا ديگران جلوگيري مـي  به خودسوزي از تحقق

  :گويد دار مي تحصيالت راهنمايي و خانه
در حال مصرف مواد بود كه هرچـه گفـتم   . روز اتفاق باهم جروبحث طوالني داشتيم

ديدم كمي نفت داخل ظرفـي   .مدم داخل حياطاو. كرد گوش نمي ،كنم كه خودكشي مي
يختم كه ثابـت كـنم   مقداري نفت روي لباسم از كمر به پايين ر. هدر كنار بشكه قرار دار

به زير شـير آب   وسريع با دادوفرياد خودم ر ،شيور شدن آت محض شعله به .جدي هستم
  ).3 ش( هش خاموش شيندم و شوهرم هم با پتو كمك كرد تا آتورس
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  خشونت شوهران عليه زنان .4
عنوان امري  شود و به ، نقش زنان در امور مختلف خانواده ناديده گرفته ميشده مطالعه ةدر جامع

  .دشو عادي تلقي مي
كنندگان خشونت كالمي و جسماني شوهرانشان را  برخي از شركت :آميز مرد رفتار خشونت

  :گويد ساله مي32زهرا . دانستند در خودسوزي دخيل مي
حـرف   ،يا همثل بيكـاري و اعتيـاد يـا هـر مشـكل ديگـ       ،مشكالتمان ةهروقت دربار

كشيد كـه اسـتفاده از    كرد، يا به جروبحث طوالني مي شوهرم يا اصالً گوش نمي ،زدم مي
حداقل ماهي . هاي زشت و دشنام دادن به من با صداي بلند براش خيلي عادي بود كلمه
  ).3 ش(زد  ها كتكم مي بار هم به خاطر همين بحث يك

تـرس از   دليـل طـرف بـه    يـك  در صورت ارتكاب خيانت از سوي شوهر، زنان از :خيانت مرد
محبوبـه   .اسـت كنند و از طرف ديگر تحمل اين وضـعيت برايشـان دشـوار     سكوت ميآبرويي  بي
 :گويد دار مي ساله، ليسانس، متأهل و خانه30

از زماني كـه متوجـه ارتبـاطش بـا يـك زن       ،زيادي به شوهرم داشتمة اينكه عالق با
 بـا . مميل شد بي نزندگي با او ةكم از ادام م به نفرت تبديل شد و كم شدم عشق و عالقه
  ).2 ش(انتخاب كردم  رو ن او ،ترسيدم اينكه از مرگ مي
توجهي شوهر به مشـورت   و بي ييكي از داليل خودسوزي زنان، خودرأي :خودخواهي مردان

  :گويد دار مي ساله، ديپلم، متأهل و خانه 31حديث . امور مهم خانواده استة زنان دربار
 وقـت  هـيچ  نامـا او  ،ن حـرف بـزنيم  وتممشكالة گفتم بيا دربار بارها به شوهرم مي.. .

هـام   هام يا روز اتفاق بـه حـرف   شايد اگر پيش از خودسوزي به خواسته... كرد توجه نمي
  ).4 ش( كشيد كرد كار به اينجا نمي توجه مي

  ناخوشايندي طالق .5
هايي است كه بـا موفقيـت همـراه     شده براي ازدواج حل اجتماعي پذيرفته راه طبق تعريف، طالق

. شـود  يـك تـابو نگريسـته مـي     منزلـة  روسـتايي بـه   ة؛ حال آنكه در جامعـ ]178، ص18[ نيست
ـ  نظـر  از زنـان  خصوص به و افراد يزندگ همچنين، بر  يمنفـ  ريتـأث  ياجتمـاع  و ياقتصـاد  ،يروان

ـ  به طالق رشيپذ با از آنان يبرخ هك دهد يم نشان نندگانك تكمشار يها گفته. گذارد يم  ةمنزل
 يرونـد  و ردهكـ  يدور طـالق  از ذيـل ولي به علـل   ،اند موافق نامناسب طيشرا از فرار يبرا يراه

  .كند مي فايا يمهم نقش زنان در خودسوزي بعد نيا هك اند هكرد دنبال را يشيفرسا ـ يسازش
كه مبنايي بـراي تـداوم    استعامل ديگري  يك تابو منزلة به ها به طالق نگرش :تابوي طالق

هـا   زناني كه گرفتار اين تعـارض  .كند هاي خانوادگي هميشگي ايجاد مي زندگي همراه با تعارض
بنـابراين،  . شـوند  هستند از طرف نزديكان به تحمل شوهرانشان با هر روش ممكني توصـيه مـي  
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هـاي خـانوادگي    شـدن ندارنـد و تعـارض     كنند هيچ راهي براي گريز و خـالص  ها احساس مي آن
  :گويد ساله و داراي پنج فرزند مي 44 فاطمه. نشده باقي بماند ممكن است حل

ما براي مـدت زيـادي بـاهم    . زد او خيلي به من طعنه مي. شوهرم مرد بداخالقي بود
 ن رومـ  ،رفتم پدرم مي ةنوكردم و به خ هر بار هم كه قهر مي. اختالف و درگيري داشتيم

ي هـم بـرا   ،طـالق بگيـري   هاگـ . كرد كه سرنوشت چنين بوده بايد بپـذيري  نصيحت مي
مـن  . تـو بايـد بفهمـي   . هما خيلـي بـد  ة هات كه به مادر نياز دارن و هم براي خانواد بچه

  ).1 ش( كار كنم چهبايد نستم ود ناتوان و خسته شده بودم؛ نمي
كنندگان عالوه بر عدم پـذيرش اجتمـاعي طـالق،     برخي از شركت :فرايند دردسرساز طالق

ساله، ليسانس، متأهـل   25كبري ؛ مثالً، ر كردندعنوان يك مشكل براي طالق ذك را به فرايند آن
  :گويد دار مي و خانه

ولي حتـي اگـر حـق بـا زن      ه،نظر مردم اين منطقه كار ناپسندي كه طالق از هدرست
ده  آزار مي ووآمدهاش و سؤاالت مردم خودش آدم ر پيگيري طالق و دادگاه و رفت ه،باش

  .)10 ش(
ايـن مـورد هـم از سـوي چهـار نفـر از زنـان         :خانواده و جامعه پس از طـالق  از سويطرد 
 :گويد دار مي ساله، ليسانس و خانه 30محبوبه  .كننده در تحقيق اظهار شد مشاركت

 ور نش او حتـي خـانواده   .ن طالق گرفـت وچند سال پيش يكي از دخترهاي فاميلم
. ههـا خيلـي سـخت    و كنايـه  هـا  تحمل سرزنش. گرفتن نستن و تحويلش نميود مقصر مي

  ).2 ش(عنوان بيوه نگاهت كنن  كه در اين سن به هخودكشي بهتر از اين
، نگـران پيامـدهاي   يادشـده برخي عـالوه بـر داليـل     :مشكالت مالي و عاطفي پس از طالق

  :گويد ساله مي 30محبوبه . هستنداقتصادي و عاطفي طالق نيز 
ولي من بيشتر به خاطر وابستگي به دخترم طـالق   ه،نم طالق هزار دردسر دارود مي
  ).2 ش... (نگرفتم

  :گويد دار مي ساله و خانه 32همچنين، زهرا 
ضمناً زني مثـل مـن   . كنن مردم هزار داستان براش جور مي ه،زن اگر طالق بگير هي

  ).3 ش( ؟خرج از كجا بيارم ؟سرپناهم كجاست ه؟بعد از طالق پيش چه كسي بر

  و رهاييابراز خود  .6
كنندگان، خودسوزي راهي براي فرار و واكنش به وضعيت ناخوشـايند يـا    نظر برخي مشاركت از

  .جلب توجه است
  : گويد دار مي ساله با تحصيالت راهنمايي، متأهل و خانه25سكينه  :گريز از شرايط نامطلوب

نـه بـاهم زنـدگي    وخ ههاي مـداوم سـه تـا جـاري كـه در يـ       دعواهاي لفظي و كنايه
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جز  ار، ببين بهذجاي من ب ودر نظر بگير و بعد خودت ر وكرديم و نيز اعتياد شوهرم ر مي
  ).9 ش( ؟كني خودسوزي چه راهي پيدا مي

كنندگان، اقـدام بـه خودسـوزي و     برمبناي اظهارات مشاركت :خودسوزي براي شنيدن صدا
زيـرا   ،اطرافيان است دادن خود و جلب توجه هايي براي نشان حل ويژه تهديد به خودسوزي راه به
سـاله، ديـپلم،    31حـديث   .شوند ها با واكنش همدردي و دلسوزي از سوي ديگران همراه مي آن

  :گويد دار مي متأهل و خانه
 ،كـردن  صحبت مي ههاي ديگ خودسوزي دخترها و زن ةها كه مردم دربار وقت بعضي

مقصـر   وهـا ر  ناوسي كنم ك فكر مي .كنم مرور مي وها ر ن حرفاون پيش خودم اوبعد از 
  ).4 ش(دن  درست و بجا تشخيص مي وها ر ناوهاي  و خواسته ونهد نمي

كننـدگان خودسـوزي را راهـي بـراي اعتـراض بـه        برخي ديگـر از مشـاركت   :ها واكنش به تهمت
 كـرات تكـرار   بـه  بدبيني و تهمت اين اگر. كنند خود تلقي مي هاي نادرست و تهمت ديگران به قضاوت

 و يابـد، اسـترس   گسـترش  جامعه از تري وسيع و حيطة عمومي به محدود و دايرة خصوصي از و شود
 بـه  اقـدام  در قالـب  و يابـد  نمي بيرون به راهي خشم اين گاهي كه كند مي ايجاد فرد در زيادي خشم

  :گويد ساله، ديپلم، متأهل و بدون فرزند مي 19ليال  .شود مي فرد خود متوجه خودسوزي
و در برگشـت بـه زيـارت     يمروز صبح به كرمانشـاه رفتـ   هم، ي پسرعمهبعد از عقد با 

بابام با صداي بلند بد و بيراه زيادي گفـت كـه    ،عصر كه برگشتيم. زاده محمد رفتيم امام
سـقط  رو گفت رفتن بيمارستان جنين  يكي مي ،روز بعد. ها و اقوام متوجه شدن همسايه

ش خيانت كرده و ديروز براي رفـع اتهـام   گفت كه دختر فالني به نامزد ديگري مي. كنن
فقـط بـراي سـفري     وازحـد مـن ر   اطرافيـان بـيش  ... . و هزاده رفته تا قسم بخـور  به امام

هـا   از اين تهمت .كردن هاي محرز ديگران مقايسه مي و با جرم نچندساعته سرزنش كرد
تصميم گـرفتم خودسـوزي    .فشار بودم خيلي تحت] و خطاي نكرده[هاي نابجا  و مقايسه

  ).7 ش( كنم

  دسترسي آسان به مواد خودسوزي .7
ـ  هاي به خودسوزي را به ه تهديدها و اقدام دهند دسترسي آسان به مواد شتاب حـل   يـك راه  ةمثاب

طور گسـترده بـراي    به ،مانند نفت ،زيرا در مناطق روستايي مايعات قابل اشتعال ،كند تسهيل مي
  .شود مي وپز استفاده ها و پخت كردن خانه گرم

  :گويد ساله مي 30محبوبه  :بودن آتش دسترس در
گفـتم   ن، بـاز هـم بـه او   ...با هيـزم و ) نان محلي(نزديك ظهر كه در حال پخت نان 

 وزنم و ايـن كـار ر   ش مييآت وتحمل اين وضعيت برام ممكن نيست و دارم خودم ر هديگ
  ).2ش(كردم 

  :گويد دار مي ساله و خانه 32زهرا  :دسترسي سريع به مايعات قابل اشتعال
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 واين كـار ر  ،نفت در ظرف آماده در كنارم نبود هشايد اگ. البته قصد تهديد داشتم... 
  ).3 ش(كردم  نمي

  گيري بحث و نتيجه
يافتـه از خودسـوزي در بخـش كوهنـاني      زنـان نجـات  ة زيست  ةتجربة هدف مطالع حاضر با ةمقال

اصـلي اسـتخراج   ة ها، هفت مقول پس از تفسير مصاحبه .شهرستان كوهدشت صورت گرفته است
ــ. دشــ ــه. اســت» گرايــي فرهنگــي ســنت«اول ة مقول فرهنــگ روســتايي هميشــه   ،طــوركلي ب

 ةآنـان در بيشـتر مـوارد تحـت سـلط     . هاي بيشتري براي دختران و زنان قائـل اسـت   محدوديت
هاي  اين موضوع جزئي از سنت. مردان حق انتخاب ندارند ةد و در مسائل مختلف به اندازان مردان

هـاي قدرتمنـد و احسـاس     نظارت و كنترل غيررسميِ ناشي از سـنت . شود فرهنگي محسوب مي
هاي يكي  مطابق با يافته. استساز خودكشي زنان و دختران  قدرتي در تعيين سرنوشت زمينه بي

تحصـيل   هاي فرهنگي نادرست، با ادامـه  باور توان گفت كه به دليل وجود برخي مي ،ها از پژوهش
شدن پيونـدهاي آنـان بـا اجتمـاع، كـاهش       شود و اين عالوه بر سست مي تزنان روستايي مخالف

در فرهنگ روستايي، اقدام بـه خودسـوزي   ]. 21[توانايي آنان در برابر مشكالت را به دنبال دارد 
كننـده   مشابه با افراد خودسوزية د پيشينكه اگر فر امعن  بدين. شود نوعي تقليد نيز محسوب مي

كنـد و از   باشد، در برخورد با مشكالت مشابه به احتمال بيشتر خودسوزي را انتخـاب مـي  داشته 
روش خودكشـي   منزلـة  دهد خودسوزي از لحاظ فرهنگي به اين اجازه مي. گيرد آن افراد الگو مي

هاي برخي  اين يافته با يافته. حفظ شود ،رغم پيامدهاي دردناك و وحشتناك آن به شده،  پذيرفته
  ].26؛ 9[ همخواني دارد ها پژوهش

 ة، مردان به دليل نداشتن شغل و درآمد و همچنين زندگي در خـانواد شده مطالعه ةدر جامع
مطـابق بـا نتـايج    . هسـتند گسترده مجبور به كـار در شـهرهاي دور از محـل سـكونت خـانواده      

كرده مشكالت اقتصادي خـانواده را بـر اقـدام خـود      خودسوزي ، تعدادي از افراد]13[ اي مطالعه
و  ، با ايجـاد فشـار اقتصـادي   هاي مالي ناشي از مشكالت شغلي مرد بحران. دانستند تأثيرگذار مي
يجه كاهش توجـه بـه خـانواده و همسـر     درنتمرد و ة كاري و ذهني مرد بر روحية افزايش مشغل

 ةاز هم، به دليل كاركردن مرد در شهر بر افزايش فاصل عالوه بر اين، دوري زن و مرد. نقش دارد
» هـاي اقتصـادي   چـالش « ،رو ازايـن . است مؤثرطوركلي بر كيفيت روابط خانوادگي  همسران و به

  .كند مهم در اقدام به خودسوزي زنان روستايي ايفا مي ينقش
ـ    «و » هـاي ارتبـاطي   كمبـود مهـارت  «عواملي ديگري مانند  » انخشـونت شـوهران عليـه زن

شناختي باعث وسوسه يا تثبيـت فكـر خودسـوزي در     سازي شرايط روان توانند از طريق آماده مي
آنـان در خـانواده و   عـاطفي  ويـژه نيازهـاي    به ،هاي زنان به نيازها و خواستهتوجهي  كم .فرد شود
عالوه بر اين، افراد ساكن در . كشاند سوي رفتارهاي غيرطبيعي مي  بهها را  آنناخواه  خواه ،جامعه
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يـادگيري  ة زمينـ  نـد، در ا نظر فرهنگـي و امكانـات آموزشـي ضـعيف     كه از ،هاي روستايي محيط
در شرايطي كه با مشـكلي   ،همين دليل به. اي نيز توفيق زيادي نخواهند يافت راهبردهاي مقابله

وقتـي فـردي دسـت بـه     . هنـد دانند كه بايد چه واكنشـي نشـان د   نمي ،شوند رو مي كوچك روبه
فرد در اين لحظه به دليل شرايط . كند بدون هيچ منطق خاصي اين كار را مي ،زند خودكشي مي

. رسـد  حلي بـه ذهـنش نمـي    راه گيري مناسب هاي الزم براي تصميم زا و نداشتن توانايي استرس
يـز دسترسـي   هاي اجتمـاعي خـانواده و اطرافيـان و ن    ها، كاهش حمايت مطابق با برخي پژوهش

 ؛22 ؛15[ ساز خودكشي و خودسـوزي زنـان اسـت    اي از عوامل زمينه محدود به خدمات مشاوره
هـاي   ارتباطي عالوه بر ايجاد تعارض هاي مهارت با مربوط مسائل كه داد ها نشان يافته]. 28 ؛26

ـ  طور مستقيم به تحقق تهديـد بـه خودسـوزي نيـز مـرتبط      خانوادگي، به كـه زنـان    ؛ هنگـامي دان
توانند مسائل خود را حل كنند، براي كنترل محيطشـان خـانواده را بـه خودسـوزي تهديـد       نمي
درحقيقـت، خـانواده    .شـود  خطر تهديد بـه خودسـوزي موجـب واكـنش خـانواده مـي      . كنند مي
مديريت خطر ممكن است هم براي خانواده و هم براي زني كـه  . خواهد خطر را مديريت كند مي

 ،اما اگر مـدت خيلـي زيـادي طـول بكشـد      ،مدت مفيد باشد در كوتاه به خودسوزي تهديد كرده
هاي زن برآورده نخواهد شـد و خطـر تهديـد بـه      فضاي خانواده ناآرام باقي خواهد ماند، خواسته

تكرار تهديد ممكن است باعث تنـدخويي بيشـتر در خـانواده    . خودسوزي دوباره آغاز خواهد شد
توانـد   ايـن فراينـد مـي   . تهديد بـه خودسـوزي رخ ندهـد   هاي حمايتي پيشين از  بشود و واكنش

او براي اظهار جديت خود از تهديـد  . احساس ناكارآمدي تهديد به خودسوزي در فرد ايجاد كند
شكست مديريت خطر تهديـد بـه    .اش ممكن است تهديد را به فعليت برساند و به دليل نااميدي

دهـد كـه    ايـن شكسـت نشـان مـي     ةعنـوان نتيجـ   شـدن تهديـدها بـه    خودسوزي و ظهور عملي
تعامـل بـين قربـاني و    . عملي ناگهاني در نظر گرفته شـود  ةمثاب طور كامل به خودسوزي نبايد به

  .برد خانواده است كه در طول زمان ايجاد خطر خودسوزي را به پيش مي
شود كه  و مسائل مرتبط موجب قرارگيري زنان در شرايطي بغرنجي مي» ناخوشايندي طالق«
نيز يكـي از داليـل اصـلي    ] 13[اي  مطالعه. دهد هاي آنان را براي ادامة زندگي كاهش مي هانگيز

هاي  مطابق يافته. دانند ها در جامعه در صورت جدايي مي پناهي آن خودسوزي زنان متأهل را بي
دنبـال   برخي از زنان هدفشان از خودسوزي كشتن خود نبوده است، بلكه با اين كار بهپژوهش، 

درواقع، خودسوزي  .اند تأثيرگذاشتن بر اطرافيان و تغيير شرايط و روابط موجود يا اعتراض به آن
دهد و در ديگران از لحاظ احساسي  اي براي اظهار سرخوردگي با شرايط ناخوشايند ارائه مي شيوه

. كند مي تخريب شدت به را فرد اجتماعي روابط بدبيني و تهمت همچنين، گاهي. گذارد تأثير مي
 زنان از برخي. شود مي منزوي و گريزان آشنايان و دوستان جمع در حضور فرد از كه شكل اين به

 زيـادي  ارزش دارنـد  مهـم،  ديگـران  ويـژه  به ها، همسايه و اطرافيان نزد خود كه از تصويري براي
  ].15؛ 12[است  ناپذير تحمل شود، وارد اي خدشه تصوير اين اينكه در تصور و اند قائل
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طور گسترده بـراي   به ، كهدسترسي آسان به مواد خودسوزي مانند نفت ،در مناطق روستايي
توانـد   تنهـايي نمـي   اين امر بـه . آفرين است ، مشكلشود ميوپز استفاده  ها و پخت كردن خانه گرم
خودسـوزي  ة كنند تسهيلنوعي نقش  بلكه به ،عنوان عاملي اثرگذار بر خودسوزي شناخته شود به

آنان ممكن اسـت  . دكن هاي خانوادگي ايفا مي دختران و زنان در هنگام دعواها و خشونت را براي
مايعات قابل اشتعال اين تهديد بالفعـل  دسترسي به فقط به خودسوزي تهديد كنند، اما گاهي با 

  .هاي ديگر به اين مقوله اشاره نشده است در پژوهش. شود مي
از نـوع   شـده  مطالعـه  ةخودسوزي زنـان متأهـل در منطقـ   نتايج نشان داد كه برخي از موارد 

 گيـرد  مـي  ريشـه فـرد  » قدرتي بي«به باور دوركيم، خودكشي تقديرگرايانه از . تقديرگرايانه است
كننـد در   به دليل قدرت شديد هنجارهاي اجتماعي، زنان احساس مـي  ،به عبارتي]. 70، ص14[

رتي از خـود ندارنـد و قـادر بـه تغييـر شـرايط و       ند هيچ قدا ها مواجه برخورد با مسائلي كه با آن
عنـوان ابـزاري بـراي رهـايي از مشـكالت موجـود        وضعيت موجود نيستند، لذا خودسوزي را بـه 

ها بيـانگر آن اسـت    آنة كنندگان و تجرب هاي مشاركت همچنين، تأمل در گفته .كنند انتخاب مي
و » گريـز يـا گريزنـده   «معـاني   كه اقدام به خودسوزي زنان روستايي نوعي كـنش اجتمـاعي بـا   

برمبناي مطالعات نظري و تجربي داگالس و بيلچر، اقـدام بـه   . رود شمار مي نيز به» جو پرخاش«
شـود و حـاوي معـاني     خودكشي ابزاري در جهت دستيابي به مقاصد فردي و جمعي تلقـي مـي  

از وضـعيتي  عنـوان فـرار    كـه خودكشـي بـه    هنگامي: گريزمواردي نظير . اجتماعي متنوعي است
كننده به خودكشـي قصـد آزار يـا     اقدام كه فرد هنگامي: جو شود؛ پرخاش ناشدني تلقي مي تحمل

مهـم اينكـه معـاني و همانندسـازي      ةنكتـ ]. 67، ص23؛ 89، ص24[جلب توجه ديگران را دارد 
اي  چرخـه ة تنهايي تفكيك شوند، بلكه در يـك شـيو   توانند به فرهنگي مرتبط به خودسوزي نمي

به اين معنا كـه، معنـاي خودسـوزي باعـث همانندسـازي فرهنگـي       . كنند يكديگر را تسهيل مي
عـالوه بـر ايـن، در    . كنـد  شوند و همانندسازي فرهنگي نگهداري معاني فرهنگي را حفظ مي مي

و  اسـت  هايشان شده به قربانيان و خانواده زدن باعث انگ غلط روستايي باورهاي فرهنگي ةجامع
و » آبـرو  بـي «انگ  زدن، ؛ مثالًاند رنج برده» اعتباري داغ احتمال بي«و » اعتباري غ بيدا«ها از  آن

دهنـد از   اي از خود نشان مي مشابه آن به دختراني كه در امر ازدواج، عقايد و رفتار نسبتاً آزادانه
. پـذيرد  راحتـي چنـين رفتـاري را نمـي     بـه  شده طالعهم ةآن جمله است و فرهنگ حاكم بر جامع

، اقـدام بـه   درواقع. زدن به زنان و دختران روستايي ايجاد تصويري منفي عليه آنان است چسببر
اسـت كـه     هـاي اجتمـاعي و باورهـاي فرهنگـي     عنوان كنشي اعتراضي عليـه انـگ   خودسوزي به

  .بخشند ها را مشروعيت مي گونه انگ اين
هـا و مسـائل    از زمينههايي است كه  درمجموع، نتايج نشان داد كه خودسوزي يكي از آسيب

متأسفانه زنـان در  . پذيرد شناختي تأثير مي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و روانة متعدد و پيچيد
 باورهـاي  ديگـر  خانواده و در فضاي بيرون از آن تحت حاكميت و فشـار فرهنـگ مردسـاالري و   
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و اقتصـادي   شود زنان ناخواسته از رشد اجتمـاعي  موجب مياين وضعيت . اند فرهنگي غيررسمي
ازدواج اجباري و ازدواج در سنين پايين براي دختران، مخالفت بـا تحصـيل آنـان    . محروم بمانند

. تشاهدي بر ايـن مدعاسـ   بستگانهاي اجتماعي با اقوام و  ايجاد محدوديت از معاشرتدر شهر، 
بتاً هـا و افكـار نسـ    گيري نگرش روستايي شاهد رسوخ و شكلة ، جامعيادشدهبه موازات وضعيت 

بين دختران و زنان جوان است كـه فضـاي   ... آزادانه در مورد ازدواج و تحصيل، زندگي مستقل و
هـاي خـانوادگيِ    ويـژه نـزاع   و بـه  ،هاي قديم و جديد روستايي مناسبي را براي اختالف بين نسل

فراگيـري سـواد و    همچون اين امر به دليل رشد سريع مظاهر مدرنيته. ده استكرفراهم  ،مداوم
اي كامالً سـنتي بـا روسـتاهاي پراكنـده همـراه بـا آداب و        هاي جمعي در منطقه گسترش رسانه

رات منفي خـود را ماننـد بيكـاري و    يثتأ، مسائل اقتصادي نيز  ها عالوه بر اين. رسوم قديمي است
همچنـين، كمبـود اطالعـات و     .كارگري مرد در شهر و دوري او از زن و خانواده بـه دنبـال دارد  

خصـوص مهـارت    بـه  ،اي هاي ارتباطي و نبود خدمات مشـاوره  روستاييان پيرامون مهارت آموزش
بيشتر زناني كه چنـين  . كند حل مشكالت و مديريت اختالفات، هم وخامت اوضاع را تشديد مي

علت ناپسندبودن طالق و پيامدهاي اجتمـاعي، مـادي و عـاطفي     به ،كنند را تجربه مي وضعيتي
 ةزنان و دختران زيادي به دنبال تجرب. شوند به تحمل روندي نامطلوب ميساز آن، مجبور  مشكل

شوند و تمايل به برقراري ارتباط و تعامل بـا   زده مي چنين وضعيتي از مردم و محيط پيرامون دل
هـا چيـره    س و ناميدي از آينده بر آنأية رو، روحي ازاين. يابد شدت كاهش مي ها به ديگران در آن

هـاي مـردم، تـنش و اضـطراب و افكـار       ضمن داشتن ارزيابي منفي از واكنش ،هدرنتيج. شود مي
 ،خودكشـي  و وحشتناك  هاي دردناك يابد و يكي از روش ساز خودكشي در فرد افزايش مي زمينه

و روابـط   وضـعيت را براي تهديد و جلب توجه اطرافيان به مشكالتشان، تغيير  ،يعني خودسوزي
  .اين ندارنداي جز  چارهكنند و  شرايط نامطلوبِ موجود انتخاب ميموجود و اعتراض و گريز از 

  پيشنهادها
هاي اثرگذار بـر خودسـوزي    مند بودن علل و زمينه ـ با توجه به پيچيدگي، چندبعدي و موقعيت

زنان روستايي، راهكار دقيـق و قابـل اجرايـي كـه در زمـان كوتـاهي بتـوان بـراي پيشـگيري از          
تـوان بـازتواني و    حال، در گام نخست مـي  درعين. رائه داد وجود نداردخودسوزي زنان روستايي ا

  اند در دستور كار قرار داد؛ بخشي به همة كساني را كه به خودسوزي اقدام كرده و نجات يافته توان
فـردي و   هـاي بـين   هاي آموزش مستمر در نقاط روستايي پيرامون مهـارت  برگزاري كارگاه ـ

پيشـگيري از خودسـوزي و    جهـت ويـژه زوجـين، در    يان بـه يروسـتا  ةخانوادگي مؤثر براي عامـ 
  ؛تواند راهگشا باشد هاي خانوادگي مي مداخالت مفيد هنگام تعارض دادن انجام
ماننـد   هـاي سـنتي   بسياري از آموزه... توان با كمك افراد تأثيرگذار محلي، فرهنگيان و مي ـ
هـاي منفـي بـه     زدن  زياد، انـگ  سني اختالف با زوجين و ازدواج ناخواسته و تحميلي هاي ازدواج
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ها و از اين قبيل مسـائل را بـه    زندگي آنة و هنجارهاي سخت براي رفتار و شيو دختران و زنان
ها و نقـش آن بـر خودسـوزي     از اين طريق افراد فهم بيشتري از تأثير اين سنت تاچالش كشيد 

  ؛دكننكسب 
دهـي   هـاي وام  آموزش و تشويق دختران و زنان روستايي به تشكيل و مشاركت در صندوق ـ

 ،باشـند  غيررسميِ همسايگي، خويشـاوندي و دوسـتانه   پيوندهاي و ها شبكه بر مبتنيبومي، كه 
گيـري در   افـزايش قـدرت تصـميم   شدن زنان در مخارج خانواده،  زايي و سهيمدرآمدتواند به  مي

، حفظ و تداوم كار گروهي و مشاركتي و گسـترش آن بـه امـور ديگـر و نيـز      تاروسدر خانواده و 
طوركلي دستيابي به سـطحي از توانمنـدي    بهبود باورهاي عمومي روستاييان نسبت به زنان و به

  .رود شمار مي ساز خودسوزي به مهم در پيشگيري از شرايط و افكار زمينه يد كه عاملكنكمك 
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