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 خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف 

2، علیرضا کلدی1زینب کوچکیان
 

 11/71/1933تاريخ پذيرش:   1/70/1931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

انجامد و ازجمله مسائل اجتماعی جامعۀ  خودکشی، اقدامی آگاهانه در آزار خود است که به مرگ می

اند  ت اخیر خودکشی در ایران نیز نشان دادهشود. مطالعا  روز بر وسعتش افزوده می به انسانی است که روز

درصدد است با یک مطالعۀ موردی با  پژوهشکه خودکشی و اقدام به آن در حال افزایش است. این 

ای، علل اجتماعی و فرهنگی اقدام به خودکشی، نوع تعامل   روش کیفی و براساس رهیافت نظریۀ زمینه

تصویری  تباط آن با اقدام به خودکشی را مطالعه کند تا بهفردِ خودکش با خانواده، گروه و جامعه و ار

گیری هدفمند بوده و با   ها و علل منجر به اقدام به خودکشی دست یابد. نوع نمونه  تر از زمینه شفاف

های شهر تهران تحت درمان پزشکی  مرد( که در بیمارستان 2زن و  8کنندگان به خودکشی ) اقدام

های پژوهش، مواردی ازقبیل رفتارهای خودسرانه، رفتارهای ممنوعه،   ت. یافتهاند مصاحبه شده اس  بوده

مراتب  خوردن سلسله بهادادن به احساسات عاشقانه و نگرش فرامادی به ازدواج در سطح فردی، برهم

تعهدی  بودن تعامالت، بی های مشروط والدین، محدود قدرت، نبودِ مباحثه و گفتگو و مشارکت، حمایت

های جنسیتی در بیان  رفع نیازها و خشونت خانوادگی در سطح خانوادگی و باور به تفاوت همسر در

احساسات و آزادنبودن جوانان در همسرگزینی در سطح کالن، شرایط علّی خودکشی شناسایی کرد. 

توان استنباط کرد که بارزترین علت اقدام به خودکشی در این افراد،   های پژوهش می  بنابر یافته

ای خاصی   ای و زمینه  ای که معلول شرایط علّی، مداخله  ارگرفتن در چرخۀ حذف بوده است؛ چرخهقر

 است.

 اقدام به خودکشی، چرخۀ حذف، نظریۀ مبنایی، شهر تهران واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

ت غامض جامعۀ انسانی انجامد، یکی از مشکال خود که به مرگ می عنوان اقدامی آگاهانه در آزار به 1خودکشی

عنوان یک نگرانی اصلی بهداشتی مطرح است  به همچنانشود و  روز بر وسعتش افزوده می است که روزبه

میلیون مرگ ناشی  های سازمان بهداشت جهانی، ساالنه یک (. طبق تخمین318: 2113و همکاران،  2)ویکتور

زند که مرگِ ناشی از خودکشی بیشتر از  ن میدهد. سازمان بهداشت جهانی تخمی از خودکشی در دنیا رخ می

ازای هر مورد   دهد که به (. شواهد نشان می47: 2111و همکاران،  3مرگِ ناشی از قتل و جنگ است )جرمی

مورد نیز اقدام به خودکشی وجود دارد؛ بنابراین، ساالنه در دنیا، بین ده تا  21تا  11خودکشی موفق، 

نفر از اقوام و دوستان فرد تحت تأثیر  6کنند. در هر خودکشی، حداقل  دکشی میمیلیون نفر اقدام به خو بیست

توان برآورد کرد که ساالنه بیش از  شدید این واقعه قرار خواهند گرفت؛ بنابراین، با یک حساب ساده می

 (. مطالعات72: 1333صدمیلیون نفر در دنیا تحت تأثیر واقعۀ خودکشی قرار خواهند گرفت )رضاییان، 

گیرشناسی خودکشی در ایران، نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن در حال افزایش است )سفیری  همه

(. شهر تهران پس از سه استان ایالم، کرمانشاه و همدان در مقاطعی، باالترین 127: 1331نسب،  و رضایی

ها حاکی از این است  پژوهش(. نتایج 17: 1332آمار خودکشی را در کشور داشته است )یاسمی و همکاران، 

شود )محمدی و  مورد از آنها منجر به فوت می 8نفر است که حدود  21که میل به خودکشی در تهران، روزانه 

های اجتماعی و اختالالت  (. ازآنجاکه خودکشی فرد در اجتماع، نمودی از نابسامانی113: 1383سعادتی، 

آید که   حساب می به   در برخی موارد، عملی تجاوزکارانه شود و ازطرفی، این عمل  شخصیتی فرد محسوب می

ها و دالیل این پدیده که  آورد، شناخت ریشه فرد علیه خود و اجتماع، براساس تفکر شخصی، به آن روی می

کننده است که به دلیل  ای مبهم و آشفته  یکی از عوامل مخل امنیت است ضرورت دارد. خودکشی پدیده

رسد که  طور به نظر می کننده به خودکشی این درگیری مستقیم با جهان ذهنی شخص اقدام ناتوانی دیگران در

دهد.   رود و همین امر ضرورت پرداخت به این پدیده را با روش کیفی نشان می از تبیینی آسان طفره می

کمّی ارزشمند اند که اگرچه مطالعات ما در این حوزه با روش  ( نیز استدالل کرده2117و همکاران ) 7نلسون

(. در 346: 2111و همکاران،  1بوده است اما درک کیفی ما از خودکشی تا حد زیادی عقب مانده است )کرافت

راستای مسئلۀ پژوهش، هدف این تحقیق مطالعۀ کیفی پدیدۀ خودکشی است که با رویکرد امیک به شناخت 

ترین منبعی که  چراکه به عقیدۀ محقق مهمپردازد،  کننده می های خودکشی میان افراد اقدام علت و انگیزه

 تواند به شناخت این پدیده کمک کند خودِ فرد خودکش است. می
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 پیشینۀ تجربی

پذیری و اقدام به خودکشی زنان شهرستان کالکه در سال  جامعه»نعیمی و حامدی پژوهشی با عنوان 

ترین علت  ه است که ازدواج مهمداد اند. این پژوهش که از نوع کیفی است نشان می انجام داده« 1384

اند؛  ها با یکدیگر تعارض داشته ارتکاب به خودکشى بوده و خانواده و رسانه، درزمینۀ انتقال الگوها و ارزش

های  یافته از سوی خانواده در امر ازدواج، با ارزش های انتقال زعم پاسخگویان، ارزش بدین معنا که به

نکردن درزمینۀ زمان،  هایی همچون مشورت تعارض بوده است؛ ارزش فراگرفتۀ از طریق رسانه در تضاد و

گروهی اجباری، خرید جهیزیه بدون مشورت فرد، فقدان  نوع برگزاری جشن ازدواج، اعتقاد به ازدواج درون

مندی از شغل در بیرون از منزل، اعتقاد به  مندی از تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی، فقدان بهره بهره

صورت مشترک،  سنین پایین، تلقی مثبت درخصوص گذران امور زندگی در کنار خانوادۀ همسر به ازدواج در

رفتن از خانه بدون حضور  ندادن به فرد برای بیرون آموزنده و کارگرانگاشتن دختر در خانوادۀ همسر، اجازه

تحقیر فرد نزد خانوادۀ  همسر، فقدان حمایت عاطفی در هنگام و بعد از ازدواج، پرخاشگری، رفتار نامناسب و

ارتباط باورهای »(. در پژوهشی دیگر با عنوان 1332همسر و نیز تهیۀ جهیزیۀ اندک )نعیمی و حامدی، 

ها در جامعۀ روستایی استان لرستان، طی  عنبری و بهرامی شرایط رخداد خودکشی« فرهنگی با خودکشی

پژوهش نشان داده است که باورهای فرهنگی  های این اند. یافته را تحلیل کرده 1381تا  1383های  سال

های  ها و برچسب مردم منطقه ازجمله مذمومیت طالق، نگرش نسبت به عشق قبل از ازدواج، انگ

طور مستقیم و با واسطه با خودکشی  اجتماعی، فهم جنسیتی از کار و نگرش مردانه به تربیت خانوادگی، به

مدرنیته و »( در پژوهشی با عنوان 1383پور ) شیدیها و قلی(. جم1383ارتباط دارند )عنبری و بهرامی، 

به دو زمینه یعنی تضادهای ناشی از تقابل سنت و مدرنیته که شرایط بروز « خودکشی زنان و دختران لک

اند: الف( پوشش ظاهری و مدیریت بدن و ب( انتخاب  خودکشی زنان را فراهم آورده است اشاره کرده

ای جدید و آموزش همگانی  مدد ابزارهای رسانه ری. جوانان و زنان این منطقه بههمس همسر و ازدواج درون

فرهنگ مدرنیستی، حقوق فردی، عشق رمانتیک، آزادی در انتخاب همسر، آزادی در انتخاب لباس و 

ای که در آن اعتقادی به حقوق فردی، عشق رمانتیک  گیرند اما در جامعه ارتباطات اجتماعی سیال را فرامی

قدرتی در تعیین  های قدرتمند و احساس بی آزادی در انتخاب همسر وجود ندارد. کنترل ناشی از سنتو 

ترین پناهگاه }خودکشی{ در مقابل  سرنوشت سبب شده است تعدادی از زنان و دختران به افراطی

عشق  ( رابطۀ2116) 1(. ریوکو و همکاران1383پور،  های زندگی روی آورند )جمشیدیها و قلی مصیبت

شده از مراقبان در مراحل  اند، چراکه حمایت درک شدۀ افراد از والدین و افکار خودکشی را مطالعه کرده درک

ای، عاملی مهم برای رفتارهای  طور فزاینده ای از محیط خانواده است و به اولیۀ زندگی، جنبه

مراقبان در دوران کودکی را  آنها افرادی که عشق  گرایانه شناخته شده است. طبق نتایج پژوهش خودکشی

در مقایسه با افرادی که چنین  -اند یا نه فارغ از اینکه اینها والدین بیولوژیکی آنها بوده -اند درک کرده
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(. 276: 2116اند )ریوکو و همکاران،  تری داشته درصد افکار خودکشی پایین73تا  72اند  درکی نکرده

شرم و جنسیت و »ای با عنوان  کیفی و با روش نظریۀ زمینه، پژوهشی 2111در سال  1وربارت و همکاران

اند که عوامل خطر و  اند. آنها استدالل کرده انجام داده« جوانان در معرض خودکشی: دیدگاه والدین

طلبی زنان و مردان جوان، با همدیگر متفاوت است. مفهوم مرکزی  رفتارهای خودکشی و الگوهای کمک

بوده است که از سه مقولۀ والدین یاریگر، افراد جوان یاریگر و « شرم» شده در این پژوهش شناسایی

کنند درخصوص افراد جوان در معرض خودکشی  ای گرفته شده است. محققان پیشنهاد می یاریگران حرفه

(. سیلویا و 1133: 2111های متأثر از جنسیت پی برد )وربارت و همکاران  ابتدا باید به رازهای مخفی و شرم

زن و مردی که خودکشی کرده بودند  16های خودکشی  را روی یادداشت  ( پژوهشی کیفی2111) 2رلیست

دلیل عشق و  شد زنان به های عشقی یا موفقیت انجام دادند، چراکه اغلب تصور می منظور توجه به انگیزه به

ای این پژوهش نشان ه کنند. اما یافته مردان براثر مشکالت در دستیابی به موفقیت اقدام به خودکشی می

ای، بیشتر از مضمون دستیابی به موفقیت، مستقل از جنس و  مالحظه طور قابل داد که مضمون عشق، به

 (. 143: 2111سن بوده است )سیلویا و لیستر، 

ها در میان   های نامبرده در این است که بیشتر این پژوهش تفاوت اصلی پژوهش حاضر با پژوهش

هایی که در بین خود افراد خودکش صورت  اند و پژوهش شده  خودکش انجام نزدیکان و دوستانِ فرد

اند عموماً با کنترل متغیر جنسیت بوده است که در بیشتر این موارد، پژوهش، در میان زنان خودکش  گرفته

نهادن به مطالعات  رو، پژوهش حاضر ضمن ارج بوده و گروه مردان از جامعۀ آماری حذف شده است؛ ازاین

شین درخصوص خودکشی، بر این باور است که برای فهم مناسب تجربۀ خودکشی، بهتر این است که پی

تر   تر و همدالنه  بینانه  توانند درکی واقع  این پدیده از دیدگاه افراد درگیر با آن بررسی شود. چنین مطالعاتی می

ذهنی برخورد با این پدیده و از شرایط و پیامدهای خودکشی به دست آورد و زوایای زیرین معنایی و 

رو، پژوهش حاضر  کند بهتر روشن سازد؛ ازاین  همچنین سازوکارهایی را که فرد را به این سمت هدایت می

به خودکشی در بین   ای در پی مطالعۀ کیفی تجربه و درک اقدام  با استفاده از روش نظریۀ زمینه

 کنندگان به خودکشی بوده است. اقدام

 یمالحظات مفهوم

های  های کمّی که جایگاه نظریه در آنها مشخص است و فرضیات پژوهش براساس نظریه برخالف پژوهش

کنند و خود  محور عمل می لحاظ ماهیت اکتشافی بیشتر داده های کیفی به گیرند، پژوهش انتخابی شکل می

ای گفتگویی برقرار  ، رابطههای موجود ها با نظریه گونه پژوهش سازند. این را درگیر کاربرد نظریۀ رسمی نمی

دیگر،  عبارت برند؛ به عنوان مفاهیم حساس بهره می تناسب، به ها، به کنند و از مفاهیم بسیاری از نظریه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Werbart et al 
2 Silvia & Lester 
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بندی کنند، صرفاً  های موجود بیش از آنکه کار محقق را چارچوب توان گفت در پژوهش کیفی، نظریه می

برد )صادقی  صورت تطبیقی و یا استنادی بهره می آنها به نقش روشنگری دارند و محقق بنابر اقتضا از

تفهمی اشاره کرد که با توجه  توان به دو رویکرد اصلی تبیینی و (. در مطالعۀ خودکشی، می1331فسایی، 

گرایی اجتماعی، درک و تفسیر افراد از  به اینکه در این پژوهش با روش کیفی و در چارچوب پارادایم سازه

ایم این مفاهیم را از کسانی وام بگیریم که قرابت  و کوشیده  ایم لعه را بررسی کردهموضوع موردمطا

شناسی بیشتری با رهیافت مورداستفادۀ ما دارند، بنابراین، در اینجا، به نظریاتِ  شناسی و روش معرفت

شود که  شود بر معنایی تمرکز ایم. در رویکرد تفسیری تالش می شده با رویکرد تفسیری پرداخته مطرح

خودکشی برای افراد دارد و توصیف و کندوکاو در تجربۀ درونی فرد و وضعیت اجتماعی او مدنظر قرار گیرد 

و از منابعی استفاده شود که محقق را هرچه بیشتر به دنیای درونی افراد خودکش نزدیک نماید. از 

و  2، بیچلر1توان به داگالس اند می شناسانی که در این دیدگاه، به بررسی و مطالعۀ خودکشی پرداخته جامعه

ضمن انتقاد از  معانی اجتماعی خودکشی،(. داگالس در کتاب 21-22: 1343اشاره کرد )تیلور،  3جاکوبز

ای استفاده نمایند که ایشان را به  شناسان باید از منابع اطالعاتی کند که جامعه نگرش دورکیم استدالل می

های  هایی ازقبیل یادداشت است نزدیک کند. این منابع شامل دادهدنیای درونی شخصی که خود را کشته 

های  کشند، یادداشت های مربوط به زندگی شخصیِ افرادی که خود را می مربوط به خودکشی، گزارش

اند.  اند اما زنده مانده  های موردی با افرادی است که اقدام به خودکشی کرده حال و مصاحبه روزانه و شرح

هایی از اسرار درونی و تجربیات دنیای واقعی فردی است که خود را کشته است  ی گونهآور هدف، جمع

(. بیچلر ضمن تکمیل رویکرد داگالس مدعی است که اقدام به خودکشی بیش از آنکه 62: 1343)تیلور، 

ند؛ ا ای است که افراد از طریق آن، درصدد دستیابی به اهدافی خاص صرفاً یک هدف باشد، وسیله یا شیوه

اند؟ بیچلر با توجه به تحلیلش از  بنابراین، سؤال مهم این است که افراد با خودکشی درصدد حل چه مسائلی

دامنۀ وسیع اسناد موردی، معتقد است که چهار نوع مفهوم کلی دربارۀ کنش خودکشی وجود دارد که 

. پرخاشجو: 2شود،  ی تلقی میناشدن که خودکشی فرار از وضعیتی تحمل هنگامی :. گریزنده1اند از:  عبارت

. ایثارگرانه: خودکشی معطوف 3توجه دیگران را دارد،  کننده به خودکشی قصد آزار یا جلب که اقدام هنگامی

کننده به خودکشی با زندگی و مرگ  که اقدام . مضحک: هنگامی7به برخی عقاید سیاسی یا اخالقی است و 

های  مطالعۀ پدیدارشناختی یادداشت»جاکوبز در مقالۀ (. 14-18: 1343پردازد )تیلور،  به قمار می

اند، به دلیل  شناسانی که میزان خودکشی را بررسی کرده ، از دورکیم و آن دسته از جامعه«خودکشی

زعم  توان بدون مطالعۀ فرد خودکش، خودکشی را تبیین کرد انتقاد کرده است. به اعتقادشان به اینکه می

اند صرفاً براساس مالحظۀ دقیق چگونگی تعریف فرد از وضعیت صورت تو جاکوبز، درک خودکشی می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Douglas 

2 Baechler 
3 Jacobs 
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های خودکشی به دلیل پرتوافکندن بر این سؤال مهم که افراد چگونه تصمیم به خودکشی  گیرد. یادداشت

گسلند، منبع اطالعاتی  کنند و چگونه پیوند و امید خود با زندگی را می را )برای خود و دیگران( توجیه می

یادداشت خودکشی نشانگر آن است که  112آیند. نتایج حاصل از مطالعۀ  حساب می  بهمناسبی 

ناپذیر  تحمل ناشدنی و  اند که با مشکلی حل کنندگان به خودکشی در وهلۀ نخست، چنین پنداشته اقدام

کنترل  اند و سوم اینکه، وضعیت را غیرقابل رویند، دوم اینکه، مرگ را تنها چارۀ ممکن تلقی کرده روبه

(. بیشترین تأکید دیدگاه تفسیری، 6: 1333به نقل از قادرزاده و پیری،  37-17: 1364اند )جاکوبز،  دانسته

دهد. ازآنجاکه هدف این مطالعه، بررسی و  ای است که فرد خودکش به عمل خودکشی می روی معانی

کنندگان، مستلزم اتخاذ  امهای اقد خودکش است، ورود به جهان تجربه درک کیفی خودکشی از نگاه افراد

عنوان  رو، از رویکرد نظریۀ مبنایی توأمان به رویکرد و روشی است که قادر به انجام چنین کاری باشد؛ ازاین

 نظریه و روش استفاده شده است.

 روش تحقیق

ای انجام شده است. پژوهش کیفی، انجام  گیری از نظریۀ زمینه  این پژوهش، با روش کیفی و با بهره

کند. همچنین پژوهش کیفی  وهش در دنیای واقعی است و بسیار ظریف و عمیق مسائل را شناسایی میپژ

پردازد )فلیک،  شان می شدۀ آنها در زندگی ها با اذعان به حقیقت متکثر و فردی به مطالعۀ روابط انسان

قاعدنمودن افراد واسطۀ دشواری شناسایی و مت (. فرایند گردآوری اطالعات در این پژوهش به11: 1382

  گیری هدفمند و گلوله  گرفتن از ابزارهای روش تحقیق کیفی و نمونه بسیار سخت بوده است اما با بهره

مصاحبۀ  11کنندگان به دست آید. برای این منظور با انجام   برفی تالش شده است اطالعات الزم از شرکت

ی که تحت درمان و مراقبت پزشکی بودند اشباع ا  کرده مرد( با افراد اقدام به خودکشی 2زن و  8عمیق )

یافته با افراد در  ساخت های عمیق و نیمه ها از طریق مصاحبه نظری حاصل شده است. تمامی داده

های پانزده خرداد و سوانح سوختگی شهیدمطهری در شهر تهران، در اتاق بستری بیمار و بدون  بیمارستان

های الزم با  ها محقق پس از انجام هماهنگی  انجام مصاحبهآوری شده است. برای  حضور همراه جمع

های  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران و اخذ مجوزِ حضور در بیمارستان

های مربوط کارش را  تحت پوشش و همچنین با هماهنگی مدیریت بیمارستان و دفتر پرستاریِ بیمارستان

ها   دقیقه به طول انجامیده است. پس از انجام مصاحبه 41تا  11طور متوسط، بین  هآغاز نمود. هر مصاحبه ب

اند تا از این طریق ابهامات، تناقض و مسائل مربوط  سازی آنها، فرایند کدگذاری را دو نفر انجام داده و پیاده

 به اعتبار کدگذاری نیز مرتفع شود.
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 کنندگان  مشخصات شرکت

ایم تا  اختصار معرفی کرده شوندگان را به ای مصاحبه های زمینه پژوهش، مشخصه های پیش از بررسی یافته

 کنندگان به خودکشی به دست آید. ای اقدام درکی درست از وضعیت زمینه

 شوندگان . مشخصات فردی مصاحبه1جدول شمارۀ 

 
 تعداد متغیر تعداد متغیر

 جنس
 8 زن

 وضعیت اشتغال
 1 شاغل

 3 بیکار 2 مرد

 

 یب سنیترک

17-1 1  

 تحصیالت

 

 

 7 زیردیپلم

 2 دیپلم 3 11 -27

 2 دانشجو 3 21 -37

 2 لیسانس 7 31 -77

 وضعیت تأهل

 4 مجرد

 محل سکونت

 2 شرق تهران

 2 متأهل
 8 جنوب تهران

 1 مطلقه

رای نفر دا 1نفر سابقۀ خودکشی داشتند،  3شوندگان،  : در میان مصاحبهسابقه و روش خودکشی

بار اقدام به خودکشی کرده بودند. در جدول زیر، روش و دفعات  نفر برای اولین 4سابقۀ خودزنی بود و 

 خودکشی ذکر شده است.

 شوندگان . روش اقدام به خودکشی مصاحبه2جدول شمارۀ 

 جنسیت تعداد
دفعات 

 خودکشی

 روش خودکشی
سابقۀ 

 خودزنی
بریدن 

 رگ
 سوختگی

مصرف 

 قرص
 دارزدن

 بریدن

 گلو

 1 - - 1 1 1 1 زن 7

 - - - 1 - 1 2 زن 1

 - - - - - 2 2 مرد 1

 - 1 1 - 1 - 3 مرد 1

اند}جز  شان اقدام به خودکشی نموده شده، در منزل شخصی همۀ افراد مصاحبه مکان خودکشی:

و در  یک مورد که دو بار در منزل شخصی خود و بار آخر، در منزل برادرش اقدام به خودکشی کرده است{

 اند. همۀ موارد این اتفاق زمانی رخ داده است که اعضای خانواده در منزل حضور داشته
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 ها یافته

، مفاهیم 1گونه است که ابتدا از طریق کدگذاری باز ای، بدین فرایند تدوین نظریه در رویکرد نظریۀ زمینه

ک از مفاهیم به مقوالت ، انتساب و تعلق منطقی هری2شوند. در مرحلۀ کدگذاری محوری استخراج می

، از یک مدل پارادایمی، برای پیوند مقوالت و 3شود. در انتها نیز در مرحلۀ کدگذاری انتخابی  مشخص می

گر، راهبردها  ای، شرایط میانجی، شرایط مداخله شود که شامل شرایط علّی، شرایط زمینه مفاهیم استفاده می

 و پیامدهاست.

شناختی نظریۀ مبنایی، طی مرحلۀ اول کدگذاری )کدگذاری باز(،  : طبق فرایند روشکدگذاری باز .1

گیری نظری و  های اولیه، کدها و مفاهیم مشخص و استخراج شدند و سپس طی جریان نمونه از دل داده

های بعدی، مفاهیم جدید اضافه گردیده، بر غنا و کیفیت و کمّیت مفاهیم قبلی افزوده شد تا  در مصاحبه

 اند: آمده ارائه شده دست م به دست آمد. در جدول زیر مفاهیم بهمفهو 72درنهایت، 

 شده . مفاهیم و مقوالت استخراج3جدول شمارۀ 

 های کلی مقوله مفاهیم

 ارجحیت عشق بر هنجارها و تجربۀ عشق قبل از ازدواج

 های نو ترجیح

 ازدواج زودهنگام

 ها شمردن سنت کوچک

 بازنگری در وظایف مادری های مردساالرانه و اعتراض به ارزش

 پذیرش همسر دوم شدن و نگاه مثبت به ازدواج موقت

 مراتب قدرت در خانواده زدن سلسله مطالبۀ استقالل فردی و بَرهم

 های صبر و مدارا نپذیرفتن ارزش

 تصمیم به قتل دختر/تصمیم به قتل خواهر

 های مشروط والدین حمایت های حذفی غلبۀ سیاست

 نظر و نبودِ مباحثه و گفتگو در خانواده تحمیل

 آزادنبودن جوانان در همسرگزینی

 خشونت خانوادگی

 های جنسیتی در بیان احساسات باور به تفاوت

 خشونت کالمی/خشونت فیزیکی/خشونت عاطفی و احساسی

 کننده رفتارهای سرکوب

 های تحقیرآمیز و تحقیرکردن در جمع فامیل نگاه

 تعامالت محدودکردن

 کشی جسمی بهره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Open Coding 

2 Axial Coding 
3 Selective Coding 
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 شده . مفاهیم و مقوالت استخراج3دول شمارۀ ادامه ج

 های کلی مقوله مفاهیم

 احساس تبعیض

 احساسات منفی

 ناامیدی از بهبود وضعیت در آینده

 احساس شرمساری/احساس گناه و پشیمانی

 آبروشدن ناراحتی عمیق از بی

 احساس تنهایی

 اعتباری نزد فرزندان ی/محیط کار جدید/بیترس از مجازات اله

 مصرفی نداشتن خود و احساس بی دوست

 حس تنفر و انتقام

 حمایت مالی و عاطفی والدین، والدین همسر و فامیل پس از ازدواج نبودِ 

 خانوادۀ منزوی

 محرومیت از مراسم ازدواج

 حضور پررنگ در جامعه محدودیت در تعامالت اجتماعی و عدم

 نداشتن میانجی در فامیل

  نکردن به مراکز مشاوره مراجعه

 انتخاب همسر بدون ِمشورت با خانواده

 خودپیروی
 ها اعتنایی به سنت تحقق اهداف شخصی به هر بهایی و بی

 ناسازگاری با والدین و ازدواج بدون اجازۀ پدر

 انتخاب سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی خانواده

 مالی و بیکاری مشکالت

 فشار نقش
 پذیری همسر در نقش پدری عدم تعهد و مسئولیت

 نکردن مردان در کارِ خانه و فرزندداری فشار کارهای روزمره و همکاری

 زمان صورت هم انجام نقش مادری و پدری به

 سابقۀ خودزنی و خودکشی

 رفتارهای ممنوعه
 مخدر و سیگار اعتیاد به مواد

 ط فرازناشوییپذیرش رواب

 فرار و ترک خانه

در این مرحله، انتساب و تعلق منطقی هریک از مفاهیم به مقوالت مشخص : . کدگذاری محوری2

 8شده درنهایت، در قالب  مفاهیم استخراج -شود که در جدول فوق مشاهده می همچنان -گردد که می

 اند. بندی شده مقوله دسته

لۀ کدگذاری باز و محوری و تعیین مفاهیم و مقوالت، مقوالت پس از مرح . کدگذاری انتخابی:3

آمده را در نظمی منطقی برای تولید و ساخت نظریۀ مبنایی در قالب یک مدل پارادایمی در ارتباط با  دست به
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شود  دهیم. در این مرحله، از یک مدل پارادایمی برای پیوند مقوالت و مفاهیم استفاده می یکدیگر قرار می

گر، راهبردها و پیامدهاست که در مدل  ای، شرایط میانجی و مداخله ل شرایط علّی، شرایط زمینهکه شام

 پارادایمی نمایش داده شده است.

 1شرایط علّی

گذارند. در این پژوهش،  اند که بر پدیده اثر می ساز معموالً آن دسته از رویدادها و وقایع شرایط علّی یا سبب

دسرانه، رفتارهای ممنوعه، بهادادن به احساسات عاشقانه و نگرش فرامادی عواملی همچون رفتارهای خو

های  مراتب قدرت، نبود مباحثه و گفتگو و مشارکت، حمایت خوردن سلسله به ازدواج در سطح فردی، برهم

تعهدی همسر در رفع نیازها، خشونت خانوادگی، باور به  بودن تعامالت، بی مشروط والدین، محدود

عنوان شرایط  جنسیتی در بیان احساسات و آزادنبودن جوانان در همسرگزینی در سطح کالن، بههای  تفاوت

 اند. علّی خودکشی شناسایی شده

صورت  شده، به های عمیق انجام : تقریباً تمامی افراد خودکش در مصاحبهرفتارهای خودسرانه

ا روابط عاشقانه با جنس مخالف شان درخصوص ازدواج ی مستقیم یا غیرمستقیم، به رفتارهای خودسرانه

نفری که متأهل بودند مطرح کردند که در مسئلۀ انتخاب  4شده،  فرد مصاحبه 11اشاره کردند. از بین 

های شدید، تحت هیچ شرایطی حاضر به  اند و با وجود مخالفت همسر قاطعانه در مقابل خانواده ایستاده

 اند. انتخاب خود نشدهپذیرش نظر و خواست خانواده درخصوص بازنگری در 

دادن. ما باهم فرار کردیم. اول رفتیم  ام مخالف بودن، اصالً رضایت نمی ما عاشق هم بودیم اما خانواده»

 ساله(.31)فاطمه، « خونۀ پدرشوهرم. اونم ما رو بیرون کرد، ما هم فرار کردیم اومدیم تهران...

شود، بلکه ردّ پای  ان انتخاب همسر محدود نمیذکر است که این نوع رفتارها صرفاً به زم البته شایان

شود و  توجهی به نظر و خواست دیگران{ در زندگی این افراد پس از ازدواج هم دیده می همین رفتار }بی

 اند. همین موضوع را یکی از عوامل تنش و خشونت در خانواده قید کرده

ک زندگیم همه میگن مشکل داره وقت برای سبک زندگیم از کسی مشورت نگرفتم. ببین سب من هیچ»

پذیری  اما چون منو اذیت نکرده انجامش میدم. همه بهم میگن پررویی و وقیح، چرا اشتباهاتت رو نمی

 ساله(.32)حدیث، « اما از دید من یک سری کارها اشتباه نیست

. ای در تصمیم به خودکشی افراد بود این مسئله یکی دیگر از عوامل ریشه رفتارهای ممنوعه:

رفتارهای ممنوعه همچون داشتن روابط خارج از عرف با جنس مخالف، سفرهای پنهانی، مصرف مواد 

اعتمادی خانواده  وآمدهایی که به دلیل بی مخدر، ازدواج موقت پنهانی بدون اطالع خانواده و همچنین رفت

وآمدها  خفیانه به این رفتصورت م اند اما افراد خودکش به به فضای خارج از خانه، فرد را از آن منع کرده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Causal Conditions 
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اعتمادی شدید خانواده قرار  اند که پس از برمالشدن همین رفتارها، افراد خودکش مورد بی ادامه داده

های بیشتر و در برخی موارد زدن  اند که در برخی موارد، به کنترل بیشتر خانواده و اعمال محدودیت گرفته

هایی را نداشته و  درنهایت، افراد توان تحمل چنین واکنش های حیثیتی به افراد منجر شده است که برچسب

اند. سارا درخصوص اتفاقاتی سخن گفته است که پس از برمالشدن رابطه با  اقدام به خودکشی نموده

 اند. اش بوده پسرش در خانواده رخ داده است؛ اتفاقاتی که به گفتۀ او دلیل اصلی خودکشی دوست

چنان با لگد به پهلوم زد که هنوزم که هنوزه دردش رو احساس  آنپسرم  داداشم سر جریان دوست»

چنان توی پهلوم زد که پرت شدم خوردم به میز تلویزیون. یه وقتایی موقع خواب یادم  کنم. آن می

 ساله(.14)سارا، « گیره افته جاش درد می می

ی دیگر از : این عامل نیز یکبهادادن به احساسات عاشقانه و نگرش فرامادی به ازدواج

شده اعالم کردند که برای  عوامل فردی مؤثر بر اقدام به خودکشی بوده است. همۀ افراد متأهل مصاحبه

ای است که  مثابه یک تقدیر ناگزیر مطرح نیست، بلکه احساسات عاشقانه قدرت محرکه آنها ازدواج به

شان  ط عاشقانه با شریک زندگی آیندهدهد و همۀ این افراد، خواهان داشتن رواب انگیزۀ ازدواج را سامان می

وجه عامل  هیچ شان برای انتخاب همسر، صرفاً وجود همین فاکتور بوده است و به بودند و معیار اصلی

اند{. اما  اند}همۀ این افراد همسرانشان به لحاظ مالی بسیار در مضیقه بوده اقتصادی را در نظر نگرفته

کردند و معتقد بودند که  دلیل این نوع نگاه سرزنش می  د، خود را بهگذر ها از ازدواجشان می که سال اکنون

 اند: اعتنا بوده ازحد به مسائل مادی در انتخاب همسر بی بیش

سال پیش افتادم که پسرم رو به دنیا  21خاطر پول عملم نکردن، دقیقاً یاد  امروز که باز اینجام، به»

روز توی بیمارستان نگه  11هزار جور کنه، منو 11نست تو عُرضگیش که نمی خاطر بی آورده بودم و به

شون، خودم کردم االنم خودم  خاطر همین وضعیت مالی ام مخالف ازدواجمون بودن به داشتن. خانواده

 ساله(.71)سکینه، « باید بِکشم

شوندگان بوده  های مهم و موردتأکید همۀ مصاحبه ترین مؤلفه : این عامل از مهمخشونت خانوادگی

اند و همین امر  کرات مورد خشونت کالمی، فیزیکی و عاطفی قرار گرفته اند که به ت. این افراد قید کردهاس

 آنها را نسبت به زندگی دلسرد کرده است:

هاش ساختم که شاید نتیجه بده.  کنم. با کتکاش، با فحش ساله دارم باهاش زندگی می 22دونی  می»

 ساله(.71)سکینه، « ام کرده، خسته شدم توی زندگی، خیلی دلم رو شکسته. خسته

 رفتن حرمت بین اعضای خانواده: بین مراتب قدرت و از خوردن سلسله برهم

عنوان پدر خانواده  اند که به صراحت یا غیرمستقیم اشاره کرده شوندگان در این پژوهش به مصاحبه

شۀ این امر را در اعتیاد و یا خشونت که البته ری -اند های مهم شرکت داده نشده گیری وجه در تصمیم هیچ به

ای، حتی کمتر از فرزندان در خانواده ایفا  عنوان مادرِ خانواده همواره نقشی حاشیه و یا به -اند خود دانسته
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توان  ها را می شکنی اند. این حرمت تدبیری او دانسته اند که البته علت را نداشتن رفتارهای منطقی و بی کرده

 نایی تا خشونت فیزیکی قرار داد:اعت در طیفی از بی

عصبی شدم یک سیلی زدم در گوش زنم، بعد پسر بزرگم اومد یه سیلی به من زد گفت خجالت »... 

 ساله(.72اصغر،  )علی« زنی. خیلی تحقیر شدم کشی مادر ما رو می نمی

گونه  شان هیچ شوندگان مطرح کردند که در خانواده  مصاحبهنبودِ مباحثه، گفتگو و مشارکت: 

نکردن  های خانه و همکاری شونده ذکر کردند که فشار مسئولیت همفکری وجود ندارد و زنان مصاحبه

دیگر، نبود فضای همفکری و گفتگوی  کرد. ازسوی مردان در کار خانه، فشار روحی زیادی به آنها وارد می

 کرده است:روح را در خانه حاکم  سالم در خانه و روحیۀ تحکمی همسر، فضایی سرد و بی

کرد،  که خواهرم زایمان کرده بود تمام کارای خونه رو می مامانم االن شاهده، شوهر خواهرم وقتی»

 ساله(.32)سمیه، « جوری نیست ذاشت اصالً بهش فشار بیاد ولی شوهر من این نمی

 )سکینه،« ماه با پسرش حرف نزنه اونم تک پسر. واقعاً این مشکلش چیه... ]گریه[ 3پدری که »

 ساله(.72

تنهایی همسرِ خود را انتخاب کرده و به  تقریباً تمامی افرادی که به های مشروط والدین: حمایت

های مادی و عاطفی  اند مطرح کردند که پس از ازدواج، تمامی حمایت اعتنا بوده نظر خانواده بی

 به ازدواج بوده است: ها تغییر در تصمیم اند و شرط حمایت خانواده هایشان را از دست داده خانواده

مادرم گاهی اوقات میاد و میره، البته نه اینکه دوست داشته باشه یا بیاد کمکی بکنه. میاد که ببینه چه »

« دادم کردم و بهت جهاز می ت عروست می موندی من مثل خواهرای دیگه خبره، همش میگه اگه می

 ساله(.31)فاطمه، 

هایی بود که هم زنان و  این مقوله، یکی از مؤلفه :تعهدی همسر در رفع نیازهای خانواده بی

نکردن نیازهای مادی  ندادن صحیح نقش پدری و تأمین شونده به آن اشاره کردند. انجام هم مردان مصاحبه

کننده و  های مهم و خسته نبودن به وظایف و مدیریت خانواده ازسوی زنان، یکی از مؤلفه خانواده و پایبند

 ها بوده است: وادهزا در این خان تنش

همه خسته شدن از دستش، از  .خیالیه پذیر نیست، آدم بی عُرضه است، مسئولیت بداخالق نیست، بی»

هزار پول پیش دیگه تا تهش 311میلیون و 13عرضگیش. وقتی میگم بیست سال مستأجری با  بی

 ساله(.71)سکینه، « بخون ببین چیه

شان با این  دلیل مخالفت خانواده ان مطرح کردند که بهشوندگ بیشتر مصاحبه بودن تعامالت: محدود

دیگر، این افراد معموالً در  ازدواج، پس از ازدواج روابطشان با خانوادۀ پدری بسیار ضعیف شده است. ازسوی

بین فامیل هم مقبولیتی ندارند، چراکه سرکشی آنها در امر ازدواج، بسیاری را آزرده است و یا با وجود 

کردن انتظارات مالی آنها  کنند که مبادا مجبور به برآورده ، بسیاری از فامیل از آنها دوری میمشکالت مالی
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رنگ  این افراد عموماً بیکارند و همین مسئله باعث حضور کم -همچنان که اشاره شد -دیگر شوند. ازسوی

 شود. آنها در اجتماع می

توان ردّ  ها می که در تمامی مصاحبهیکی از باورهایی است  آزادنبودن جوانان در همسرگزینی:

دهد، چراکه والدین در ظاهر، انتخاب همسر را  آمیز، خود را نشان می شکلی تناقض  آن را دید، باوری که به

کنند اما درنهایت، اگر گزینۀ موردنظر مورد تأیید آنها نباشد، فرزندان خود را مورد  به فرزندانشان واگذار می

ها و جامعه دیگر قدرت مقابله با  ذکر آن است که خانواده دهند. اما نکتۀ قابل ر میهای بسیار قرا مهری بی

کنند و  این رفتار را در مرحلۀ انتخاب همسر و ازدواج ندارند و درنهایت، افراد با فرد دلخواهشان ازدواج می

امل و قطع تمامی دهند که با طرد ک جامعه و خانواده فشار خود را به مرحلۀ بعد از ازدواج انتقال می

 کنند. کردن، این افراد را به بدترین شکل تنبیه می های مالی و عاطفی و منزوی حمایت

این باور یکی دیگر از باورهایی است که به  های جنسیتی در بیان احساسات: باور به تفاوت

شناسان مبنی بر شود. با وجود تأکید کار ها نسبت به فرزندان دخترشان منجر می گیری تند خانواده موضع

شدنِ زن و مرد کامالً یکسان است، همچنان در جامعه،  داشته داشتن و لذت دوست اینکه احساس دوست

داری  این انتظار وجود دارد که زنان و دختران در بیان احساساتشان و تجربۀ عشق قبل از ازدواج خویشتن

مثابه  ای کامالً فردی و آن را به سئلهبیشتری از خود نشان دهند. این در حالی است که زنان عشق را م

 دانند. عامل استقالل خود می

 1گر شرایط مداخله

هایی است که بر اتخاذ راهبردهای  گر ازنظر استروس و کوربین، وضعیت منظور از شرایط میانجی و مداخله

است. « نگامازدواج زوده»(. یکی از این شرایط، 178: 1331کنش و تعامل تأثیرگذارند )محسنی تبریزی، 

سالگی صورت بگیرد، 18های زودهنگام عبارت است از هر ازدواجی که در سنین زیر  منظور از ازدواج

 4از بین که دختر ازنظر جسمی و روانی برای ازدواج و فرزندآوری آماده نیست. در این مطالعه،  درصورتی

ند که اغلب آنها بدون رضایت خانواده ا سال ازدواج کرده 18نفر در سن کمتر از  6شده،  نفر متأهل مصاحبه

های عمیق با این افراد،  بوده است و همین امر مشکالت این افراد را دوچندان کرده است. در مصاحبه

واسطۀ سن پایین  شان در مدیریت زندگی مشترک پی برد. همچنین این افراد به توان به ناتوانی راحتی می به

 اند. اجتماعی و اقتصادی پایینی برخوردار بودهدر زمان ازدواج از سرمایۀ فرهنگی، 

با توجه به تغییرات فرهنگی پذیرش همسر دوم شدن و نگاه مثبت به ازدواج موقت: 

خصوص در بین زنان  به -وجودآمده در جامعه و نوع نگاه منفی جامعه به موضوع چندهمسری به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Interventional 
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منفی نسبت به این پدیده داشته باشند اما  شده نیز نگاه و موضع رفت زنان مصاحبه انتظار می -کرده تحصیل

اش با مردی متأهل و موضع منفی و  ها اظهار کرده است که ازدواج موقت و پنهانی شونده یکی از مصاحبه

اش نسبت به این اتفاق باعث اقدام به خودکشی او شده است. این دختر جوان که  بسیار تند خانواده

دگی پنهانی با مردی متأهل، حاضر به ازدواج دائم با او و تحصیالت عالی داشت، پس از سه سال زن

 بودن شده بود.  پذیرش همسر دوم
خونه گرفتیم باهم بعد از یک مدت، گفت بریم صیغه رو رسمی کنیم، منم قبول کردم. رفتیم »

همسرش . قرار شد همسرم با دفترخونه یه صیغۀ دوساله نوشتیم. دو سال گذشت و مدت صیغه تمام شد

 ساله(.32)حدیث، « مورد من صحبت کنه که من همسر دوم بشمدر 

های جدید همچون آزادی و استقالل  سو، خواهان حاکمیت ارزش توجه اینکه این افراد ازیک نکتۀ قابل

های جدید کامالً  اند که با ارزش دیگر، تن به رفتارهایی داده بیشتر درخصوص زنان بودند اما ازسوی

 متناقض است.

های خانواده و نداشتن فرد میانجی  نکردن به مشاوره مراجعه»توان به  کننده می رایط تسهیلاز دیگر ش

شوندگان با وجود مشکالت مختلف خانوادگی، حاضر به مراجعه  کدام از مصاحبه اشاره کرد. هیچ« در فامیل

از انگ روانی مطرح  اند و علت این امر را نگرانی ای نبوده شناسی و مشاوره های روان به مراکز و کلینیک

دیگر، این افراد هیچ فرد میانجی را  رسد این موضوع باید بیشتر کنکاش شود. ازسوی کردند که به نظر می

وفصل کنند؛  واسطۀ این شخص حل اند که بتوانند برخی مشکالت را به در بین نزدیکان و فامیل نداشته

گرفتند، از ترس  مورد خشونت فیزیکی قرار می شونده مطرح کردند که زمانی که برای مثال، زنان مصاحبه

دیگر، به دلیل نبود میانجی در  کردند و ازسوی شان مخفی می ایجاد تنش بیشتر این موضوع را از خانواده

که اگر  شده است، درصورتی آمیز تکرار می ماندن این رفتار همسر، رفتارهای خشونت بین نزدیکان و پنهان

 شد. ها کاسته می کرد، شاید مقداری از تنش  مسرشان را نصیحت یا تهدید میای وجود داشت که ه میانجی

کاریاش اصالً به خانوادۀ خودم نمیگم چون اگه بگم، اونا فوری میگن طالق. شوهر  در مورد این کتک»

 ساله(.24)پریسا، « شناسمش آدم بدی نیست من اگه کسی باهاش حرف بزنه سر عقل میاد می

شوندگان بر این باور بودند که صبر و مدارا  بسیاری از مصاحبهر و مدارا: نپذیرفتن ارزشِ صب

شود، بلکه نشانۀ ضعف و پذیرش ظلم است. برخی از این افراد سیاست صبر و مدارا  تنها ارزش تلقی نمی نه

ردند؛ ک ها رفتار صبورانه هیچ تأثیر مثبتی در خانوادۀ خود احساس نمی دانستند و پس از سال اثر می را بی

آمیز خود به  های اعتراض رو، معتقد بودند که اکنون زمان پایان صبر و بردباری است و به واکنش ازاین

 کردند. همسرشان اشاره می
کنه عیب نداره. زن باید کوتاه بیاد. چرا  چرا میگن زن وظیفشه باید بسازه. چرا میگن مرد هر کاری می»

 ساله(.71)سکینه، « یای. چرا نمیگن ببین دردِ زنت چیهیه بار به مردا نمیگن شما باید کوتاه ب
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ها استخراج شد، وجود رفتارهای  یکی از مفاهیمی که از مصاحبه کننده: رفتارهای سرکوب

 گرفت: ها بود که عموماً از جانب مرد خانواده صورت می کننده در بین خانواده سرکوب

ده. میگه هرچی من  حتی حق اعتراضم نمی آدم غدیه. فقط میگه من. شما هم هیچی نگید. به ما» 

 ساله(.71)سکینه، « ها میگم همونه. تا حاال هم هیچ کاری نتونسته بکنه

گر است که بر انزوای این افراد و ایجاد  یکی دیگر از شرایط مداخله بیکاری و مشکالت مالی:

واسطۀ فقر و مشکالت مالی  بهاحساسات منفی در آنها نسبت به خود تأثیری بسزا داشته است، چراکه افراد 

هایی همچون  اند ویا خود افراد از حضور در بین جمع فامیل و مراسم شده در خانواده و فامیل تحقیر می

 اند: گرفته ازدواج و تولد به دلیل نداشتن لباس و ظاهر مناسب کناره می

)فاطمه، « .. ]گریه[خاطر یه دست لباس. سه یا چهار ساله که حتی توی یه جشن کوچیک نرفتم؛ به»

 ساله(.31

 1ای شرایط زمینه

واحوال  آیند تا اوضاع اند که در یک زمان و مکان خاص پدید می ای مجموعۀ خاصی از شرایط شرایط زمینه

های خود به آنها پاسخ دهند  ها( با عمل و تعامل یا شرایطی را به وجود آورند که اشخاص یا افراد )گروه

تواند زمینه و شرایط مکانی  (. محقق در پژوهش حاضر، نمی117-111: 1334)استروس و کوربین، 

کننده به خودکشی در شهر تهران  پژوهش را به شهر تهران محدود کند، چراکه هرچند تمامی افراد اقدام

اند اما موضوع ازدواج ویا عشقِ برخی از این  ها در شهر تهران انجام شده کنند و این مصاحبه زندگی می

ها  لحاظ زمانی، آنچه اهمیت داشته و در تمامی مصاحبه ر شهرهای دیگر رقم خورده است اما بهافراد د

مشهود است وجود دو نوع نگاه متفاوت در جامعه به مقولۀ عشق و ازدواج است. نخستین جریان، نوع نگاه 

ندگی خانوادگی از ز ای جوانان است که عشق را عام و فراگیر، و جزئی از نظم درونی خانواده و مرحله

اند، نقشی بسیار  کردنش هستند و البته زنان نیز که در این عرصه کنشگرانی فعال  دانند و خواهان تجربه می

دیگر، با والدینی سروکار داریم که همچنان خواهان مدیریت احساسات  پویا و فعال دارند. ازسوی

شده، با  که یکی از زنان مصاحبه دانند، چنان یاند، چراکه این رفتارها را رفتارهایی انحرافی م فرزندانشان

گذشتِ بیش از پانزده سال از ازدواج با همسر دلخواهش همچنان توسط پدر و برادرانش تهدید به قتل 

 ساله(.32شود )فاطمه،  می

 پدیدۀ ناشی از شرایط علّی

پدیدۀ چرخۀ حذف  های عمیق به آن رسیده است، ای که محقق در این مطالعه، در جریان مصاحبه پدیده

های شخصیتی و همچنین یک سری  است؛ بدین معنا که افراد موردمطالعه با توجه به روحیات و ویژگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Context Conditions 



 

 

 

 

 

 1338، پاییز و زمستان  2، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   176 

  

 

گرفتن فرهنگ و خواست والدین و اقوامشان درخصوص  عوامل خانوادگی و اجتماعی تصمیم به نادیده

گیرند. خانواده و فامیل و  ان میش دادن به روابط عاشقانه با معشوقه انتخاب شریک زندگی خود و یا ادامه

های مالی، عاطفی و تعامالت خود خارج  نزدیکان نیز به جبران چنین تَمرّدی، این افراد را از دایرۀ حمایت

کنند. این افراد که به دلیل سن پایین ازدواج، سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار پایینی دارند،  می

گیرانۀ والدین و فامیل را بیشتر احساس  لۀ انزوا، فشارِ رفتارهای سختپس از گذراندن یک دورۀ چندسا

های  زمان تنش اند و هم دیگر، این افراد که از بهبود شرایط در آینده کامالً ناامید شده کنند. ازسوی می

 گیرند. کنند، این بار تصمیم به حذف خود می زیادی را در داخل خانه تجربه می

 
 شده ایینمودار پدیدۀ شناس

 1ها و تعامل )راهبردها( کنش

شود؛  ای به کار گرفته می زعم استروس و کوربین، راهبرد، سازوکار و تدبیری است که در برخورد با پدیده به

اندیشند و با توجه به شرایط و امکانات موجود،  دیگر، کنشگران برای تحقق پدیده به تدابیری می عبارت به

شوندگان در این مطالعه، سه  (. مصاحبه111-116: 1338)استروس و کوربین، کنند  راهبردی را اتخاذ می

. پرتکرارترین واکنش، رفتارهای 1اند؛  نوع واکنش متفاوت در مقابل طرد خانواده از خود نشان داده

گرانه نسبت به خود، خانواده و جامعه بوده است. این افراد که سرشار از خشم و غصب بودند، مرتب  شورش

توانند خود را دوست داشته باشند.  وجه احساس خوبی نسبت به خود ندارند و نمی هیچ کردند که به م میاعال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Action/Interaction 

 چرخه حذف
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شدت، بین خود و دیگر خواهر و یا برادرهایشان احساس تبعیض داشتند. مرتباً احساس تنفر  همچنین به

کرده و وی را  ان میکردند. آنها گاهی خشمشان را متوجه همسرش خود را نسبت به والدینشان اعالم می

علت خستگی و ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی و نداشتن  اند. برخی نیز به  داده مورد خشونت قرار می

. واکنش برخی دیگر از 2اند.  حامی مالی در بین خانواده و فامیل، به سمت مشاغل غیرقانونی رفته

هایی بوده است که از  طرد و باورکردن انگ شوندگان پس از طرد از جانب والدین و فامیل، پذیرش مصاحبه

اند. آنها پس از طرد و  ها حیثیتی و یا روانی بوده جانب خانواده به آنها داده شده است که اغلب این انگ

. برخی 3ها به مواد مخدر روی آورده بودند.  قطع روابط منزوی شده و معموالً برای فرار از اضطراب و تنش

یده بودند بار دیگر به جمع خانواده و فامیل برگردند اما شرط خانواده برای نیز پس از طردشدن، کوش

ها و درنهایت، پذیرش سبک زندگی والدین بود اما این شروط  بازگشت این افراد، ترک رفتارها و معشوقه

 ازنظر آنها غیرمنطقی و ناپذیرفتنی بود.

 1پیامدها

منظور اداره و حفظ  ای یا به در پاسخ به امر یا مسئلهزعم استروس و کوربین، هر جا راهبرد یا عملی  به

(. از پیامدهای 173: 1331موقعیتی ازسوی فرد یا افرادی اتخاذ شود پیامدهایی دارد )محسنی تبریزی، 

آوردن این افراد به مصرف مواد  توان به روی گیرانه می راهبرد پذیرش طرد و گرایش به رفتارهای گوشه

رتباط حتی با دوستان نزدیکشان اشاره کرد. آنها همچنین نسبت به خود احساسات مخدر و انزوا و قطع ا

آبرویی و  منفی داشتند؛ احساساتی همچون شرم، عذاب وجدان، احساس گناه، ناامیدی از بهبود وضعیت، بی

میلی و دلسردی  اعتباری که درنهایت، این احساسات به اختالل در رابطۀ همسری و نیز احساس بی بی

ید نسبت به همسرانشان منجر شده است. گرایش به رفتارهای مجرمانه همچون فروش مواد مخدر، شد

آمیز نسبت به همسر و فرزندان و ایجاد تنش در خانواده، از  اقدام به خودزنی و انجام رفتارهای خشونت

ده و جامعه گرانه نسبت به خود، خانوا پذیرش طرد و گرایش به رفتارهای شورش پیامدهای راهبرد عدم

روانی، از پیامدهای راهبرد تالش برای اتصال به خانواده بوده است که  -است. افزایش فشارهای روحی

دلیل وابستگی عاطفی شدید به خانواده  اند. این افراد به شوندگان به آن اشاره کرده برخی از مصاحبه

کدام از این افراد هنوز موفق به  هیچ کردند بار دیگر، ازسوی خانواده پذیرفته شوند اما همچنان تالش می

ها باعث افزایش فشارهای روحی و روانی  گیرانه و تحقیرآمیز خانواده این کار نشده بودند. رفتارهای سخت

 در این افراد شده است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Consequences 
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 . تالش برای پذیرش عشق از جانب والدین و اتصال دوباره به والدین و فامیل1

 گیرانه  های منفی و گرایش به رفتارهای گوشه . پذیرش طرد و انگ2

 عهگرانه نسبت به خود، خانواده و جام پذیرش طرد و گرایش به رفتارهای شورش . عدم3

 

ازدواج زودهنگام، بیکاری و 
نکردن  مشکالت مالی، مراجعه

های خانواده و  به مشاوره
نداشتن میانجی در بین فامیل، 
نپذیرفتن ارزش صبر و مدارا، 

 کننده، رفتارهای سرکوب
پذیرش همسر دوم شدن و نگاه 

 مثبت به ازدواج موقت

 

قانه و نگرش فرامادی به ازدواج در سطح رفتارهای خودسرانه و ممنوعه، بهادادن به احساسات عاش
مراتب قدرت و حرمت در خانواده، نبودِ مباحثه و گفتگو و مشارکت،  خوردن سلسله فردی، برهم

تعهدی همسر در رفع نیازها، خشونت خانوادگی،  های مشروط والدین، محدودبودن تعامالت، بی حمایت
 نبودن جوانان در همسرگزینی در سطح کالن.های جنسیتی در بیان احساسات و آزادباور به تفاوت

 

 شرايط علّی

 
 

مقطع زمانی و وجود دو 
جریان فکری متناقض، 

فراگیربودن عشق 
رمانتیک و باور به عشق 

ای از  عنوان مرحله به
زندگی در بین جوانان و 

مدیریت عواطف و 
 عشق در بین والدین

 

گیری رفتارهای مجرمانه، اختالل  ادگی، شکلافزایش فقر، انزوای اجتماعی خانواده، خشونت خانو
اعتباری، ناامیدی از بهبود  آبرویی و بی در رابطه با همسر، ایجاد تنش بین اعضای خانواده، بی

 روانی، احساس منفی نسبت به خود، اقدام به خودزنی. -وضعیت، افزایش فشارهای روحی

 

 پیامدها

 چرخۀ حذف

 در جریان

عشق، انتخاب 

همسر و 

اجازدو  
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 استنباط نظری

و چگونگی اثرگذاری عوامل مؤثر  های پیشین، دربارۀ چرایی اقدام به خودکشی با توجه به آنچه در بخش

سوی اقدام به  توان گفت این افراد طی فرایندی در ظاهر آرام اما بسیار خشن به بر اقدام به آن ذکر شد، می

کرات به باورهایشان درخصوص حق آزادی در  شده به اند. زنان و مردان مصاحبه خودکشی کشیده شده

ی از زندگی مشترک اشاره کردند. افرادی خودپیرو که در پی ا عنوان مرحله انتخاب همسر و تجربۀ عشق به

اند احساساتشان را در زندگی  خواسته اند و نمی برآوردن آرزوهایشان و شروع زندگی با فرد دلخواه بوده

اجتماعی کنترل کنند و به قواعد نمایش و سبک و ماهیت رفتار احساسی جامعه پایبند باشند؛ درنتیجه، 

ها و اختالفات فراوان، زندگی مشترکشان را  اند. آنها پس از تنش و عرف را نادیده گرفتهخواستِ خانواده 

کردن  بار با محروم  اند در مرحلۀ قبل، اعمال قدرت کنند، این ها و جامعه که نتوانسته اند و خانواده آغاز کرده

اعتبارکردنشان و در برخی  بیها اعم از مالی و عاطفی و کاهش تعامالت با آنها و  افراد از تمامی حمایت

اند. این افراد که عموماً در  موارد حتی با حذف مراسم عروسی از این افراد بدین شکل سلب مشروعیت کرده

اند و سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار  سالگی، زندگی مشترکشان را آغاز کرده18سنین زیر 

اند. در چنین شرایطی، با  های همسری و والدی نبوده ل نقشاند، قادر به ایفای درست و کام پایینی داشته

واسطۀ بروز احساسات منفی، بر این  افزایش یافته و بار دیگر جامعه به تولد کودکان فشارهای اقتصادی

نداشتن خود در این افراد به  افراد مستولی شده است. احساسات منفی همچون احساس گناه و شرم و دوست

شود که فرد رفتار را  ، احساساتی که با خودارزیابی منفی همراه است و زمانی ظاهر میاوج خود رسیده است

شوند که  شناسد؛ بنابراین، این احساسات زمانی فعال می رود بازمی متفاوت از آنچه از یک شخص انتظار می

ی است. در چنین یافته غیراخالق فرد مرتکب اَعمالی خالف شود که از نگاه دیگرانِ مهم یا دیگرانِ تعمیم

اند، چند نوع واکنش و  قدرتی داشته شدت احساس بی واسطۀ جدایی از جامعه به شرایطی که افراد به

اند  اند تا از افرادی که این احساس را در آنها فعال کرده اند؛ آنها برانگیخته شده استراتژی از خود نشان داده

گیری و انزوا و گرایش به اعتیاد را  اند: یا سیاست گوشه اجتناب کنند که در این موارد دو گونه اقدام نموده

را. این خشونت و خشم یا به شکل اِعمال خشونت فیزیکی، کالمی  اند و یا خشونت و خشم در پیش گرفته

و عاطفی علیه معشوقه بوده است یا به شکل ارتکاب جرم علیه جامعه. اما احساسات منفی برخی را نیز به 

اند اما با  است که در این موارد، افراد به تالش برای اتصال مجدد به خانواده اقدام کردهجبران ترغیب کرده 

اند که عموماً ترک معشوق یکی از این شروط است. این افراد که با  شروط سنگین خانواده مواجه شده

اند،  بوده  هدیگر مواج سو و نداشتن راه برگشت ازسوی احساس درماندگی و ناامیدی از بهبود شرایط ازیک

 اند. بار تصمیم به حذف خود گرفته اند و این دیگر توان تحمل شرایط را نداشته
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