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چکیده
اين نوشتار به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پديده خودکشی از منظر اقدام کنندگان به خودکشی در شهر آبدانان
است .دادههای اين مطالعه کیفی از طريق مصاحبه عمیق ،مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوریشده و از روش
نظريه مبنايی برای تحلیل دادهها استفادهشده است .با کمک روش نمونهگیری کیفی ،نظری و هدفمند با  8نفر از مطلعین
کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد .سرانجام دادههای گردآوریشده در قالب  24مفهوم 4 ،مقوله عمده و
يک مقوله هسته کدگذاری و تحلیلشدهاند 4 .مقوله عُمده عبارتاند از :گسیختگی خانوادگی ،فشار ساختاری ،فرديت
عقیم مانده و فشار هنجاری .مقوله هسته نیز که ديگر مقوالت کُلی را شامل میشود مقوله "طرد اجتماعی" است .يافتهها
بر مبنای نتايج اين مطالعه ،اقدام به خودکشی برساختی اجتماعی است و بهمثابه امری بسترمند ،نتیجه واکنشها و
تعامالت جوانان آبدانانی به فرصتها و محدوديتهای محیط اجتماعی و فرهنگی است .بهعبارتديگر ،بازسازی معنايی
خوانش اقدام کنندگان به خودکشی از چگونگی برساخت پديده خودکشی ،حاکی از آن است که آنها پديده خودکشی را
بهمثابه واکنش و راهبرد گريزناپذير به جدايی از جريان اصلی محیط اجتماعی -فرهنگی درک و تفسیر کردهاند.
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واژههای کلیدی :اقدام به خودکشی ،طرد اجتماعی ،نظريه مبنايی ،فشار هنجاری ،آبدانان.

طرح مسئله
خودکشی 1بهمثابه پديده ای پیچیده ،چندبعدی ،کیفی ،سیال و زمینه محور ،دارای ابعاد گوناگون اجتماعی ،روانی،
اقتصادی ،فرهنگی و ...می باشد .اين پديده در تمام جوامع اعم از سنتی و پیشرفته وجود داشته و توجه بسیاری از
محققان رشتههای گوناگون از جمله جامعهشناسی را به خود جلب کرده است .گسترش اين پديده و آسیبها و
تبعات آن موجب شده است تا سازمان بهداشت جهانی روز  11سپتامبر ( 13شهريور) را روز پیشگیری از خودکشی
نامگذاری نمايد.
نرخ خودکشی در جهان به اِزای هر صد هزار نفر جمعیت شانزده نفر است ،اما اين رقم در ايران  2نفر در هر
صد هزار نفر جمعیت است که بر اين اساس کشور ايران در رتبه  18جهان قرار دارد (بخارايی116 :1331 ،؛ ربانی
و محمدامینی146 :1383 ،؛ سازمان جهانی بهداشت .)6111 ،خودکشی در ايران از پراکندگی زيادی برخوردار است؛
در استان های غربی مانند :ايالم ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان و آذربايجان غربی نسبت به ساير استانها بیشتر
است و در سالهای اخیر سیر فزايندهای به خود گرفته است .در اين میان ،استانهای ايالم ،کرمانشاه و لرستان
باالترين آمار خودکشی را دارا هستند (سروستانی .)112 :1382 ،بر اساس بررسیهای بهعملآمده در وزارت کشور
در سالهای  1338 ،1333 ،1332به ترتیب  33/3 ،34/8و  61نفر در هر صد هزار نفر جمعیت در استان ايالم
خودکشی ثبتشده است .بنابراين میتوان به اين نكته پی برد که هرچند نرخ خودکشی ايران در مقايسه با میانگین
جهانی بسیار پايین است ،اما اين میزان در استان ايالم در بعضی از سالها تا دو برابر میانگین جهانی افزايشيافته و
اين امر برای استان ايالم که يكی از کمجمعیتترين استانهای کشور است قابل تأمل میباشد .در استان ايالم ،آمار
خودکشی جوانان در مقايسه با سالخوردگان درصد بیشتری را به خود اختصاص داده و مهمترين ابزار خودکشی در
اين استان بر اساس مشاهدات میدانی خودسوزی است .طبق آمار مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان
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ايالم آمار خودکشیهای موفق از سال  1384تا  613 ،1383نفر بوده است (مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی
استان ايالم به نقل از فالحی .)133 :1383 ،يكی از شهرستانهای استان ايالم ،شهرستان آبدانان است .بر اساس
مطالعات میدانی بیشترين موارد اقدام به خودکشی به ترتیب در فصول تابستان و بهار اتفاق افتاده است .همینطور
کمترين سن اقدام به خودکشی 11 ،سالگی است و روشهای اقدام به خودکشی بیشتر استفاده از قرصها و مواد
دارويی هستند .در حالی که بر اساس مشاهدات میدانی بیشتر افرادی که خودکشی موفق و کامل دارند از روش
خودسوزی برای خاتمه دادن به زندگی خود استفاده میکنند.
نكته دارای اهمیت دشواری پژوهش در مورد خودکشی است؛ چراکه اوالً ،فرد خودکشی کننده در دسترس
نیست و ثانیاً ،خانوادهها و اطرافیان فرد خودکشی کننده به داليل عديدهای ازجمله قبح اجتماعی مسئله حاضر به
همكاری نیستد .با اين وصف برای انجام مطالعات پژوهشی میتوان سراغ افرادی رفت که اقدام به خودکشی
کردهاند؛ به عبارتی کسانی که تجربه زيسته در ارتباط با موضوع مورد نظر را دارند .بر اين اساس ،هدف اصلی اين
نوشتار ،تالش برای بررسی اين است که :اقدام کنندگان به خودکشی ،پديده خودکشی در اين شهرستان را چگونه
درک و تفسیر می کنند؟ بنابراين ،اين مطالعه درصدد است تا تجربه خودکشی را از منظر اقدام کنندگان به خودکشی
و با کمک نظريه و روش مبنايی بررسی کند .اينگونه مطالعات میتوانند درک بهتر و واقعبینانهتری از زمینهها و
پیامدهای خودکشی به دست دهند.

اهمیت و اهداف مطالعه
اهمیت پرداختن به خودکشی در میدان موردمطالعه (شهرستان آبدانان) ازآنجا ناشی میشود که اقدام به
خودکشی با افراد جوان گرهخورده است .بر اساس مشاهدات میدانی ،بیشتر اقدام کنندگان به خودکشی جوان بوده و
اقدام به خودکشی به لحاظ سنی سیر نزولی پیداکرده است و اين وضعیت برای جامعهای که جوانان  63-11سال
بیش از يکسوم جمعیت آن را تشكیل میدهند قابلتأمل است .در يککالم میتوان گفت که ضرورت بررسی اين
موضوع ازآنجايی است که انسانها بهصورت شبكهايی باهم دارای تعامل هستند و خودکشی هر فرد دارای تأثیرات
گستردهای بر اين شبكه تعامالت میباشد.
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در اين نوشتار ،خودکشی بهمثابه يک کنش اجتماعی معنادار که باانگیزههای ذهنی خاصی صورت میگیرد ،در
نظر گرفته شده است .بر اين اساس ،خودکشی در يک بستر معنايی خاص و توسط يک سوژه عامل صورت میگیرد.
با توجه به اين مباحث نمی توان آن را صرفاً با يک رويكرد اتیک ،محقق محور و يكسونگر موردمطالعه و بررسی
قرارداد ،بلكه اتخاذ رويكردی امیک از آن منظر دارای اهمیت است که به میانجی آن میتوان به تجربه و درک افراد
از خودکشی نائل آمد؛ دستیابی به اين فهم نیازمند رسوخ به کُنه دايره معنايی و رمزگان زبانیِ کنشگران درگیر با
مسئله موردبررسی است .در همین راستا ،اين پژوهش درصدد است تا به بازسازی مجاری و روند برساخت
خودکشی از منظر افراد درگیر در اين مسئله بپردازد.

پیشینه مطالعه
بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه خودکشی با اتخاذ روششناسی کمّی به انجام رسیده است (برای مثال :مهران و
همكاران1383 ،؛ ساالری لک و همكاران1381 ،؛ موسوی و همكاران1383 ،؛ معیدفر و حسین پناه1388 ،؛ احمدی
و همكاران1383 ،؛ امیری و همكاران1383 ،؛ عنبری و بهرامی1383 ،؛ مولر و همكاران6114 ،؛ اجیت شا.)6111 ،
اين مطالعات از منظر اتیک به بررسی اين مسئله پیچیده پرداختهاند .اين نگاه از بیرون و محقق محور به خودکشی،
باعث تقلیل اين مسئله پیچیده ،کیفی ،سیال و چندبعدی به چند متغیر شده است .در اين نگاه محققین خودِ
خودکشی را بررسی می کنند و فرد اقدام کننده و پیچیدگی او ،به روابط ساده بین چند متغیر تقلیل دادهشده است.
عالوه بر اين ،تأثیرات منفی آن بر فرد اقدام کننده ،خانواده و جامعه را هم ناديده گرفتهاند .بنابراين سهم مطالعات
کیفی در اين میان کمرنگ بوده است.
از جمله مطالعاتی که با روششناسی کیفی به انجام رسیده است ،پژوهش جمشیدیها و قلی پور ( )1383با
عنوان "مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک" است .بر مبنای نتايج پژوهش ،مدرنیزاسیون سريع و شتابان با تمام
مظاهر خود در طی دو دهه وارد يک سرزمین کامالً منزوی با آدابورسوم کهن شده ،و نسل مقارن با اين تغییرات،
بر اساس آموزههای مدرن پرورشيافتهاند .بنابراين ،پس از بلوغ ،هنگام تصمیمگیری برای زندگی آينده ،سعی کردند
که بر اساس آموزه هايشان عمل نمايند ،اما با مخالفت شديد نسلهای گذشته که حامل سنتهای کهن بودند روبرو
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گشتند .کنترل ناشی از سنتهای قدرتمند و احساس بیقدرتی در تعیین سرنوشت ،سبب شد که تعدادی از زنان و
دختران به افراطیترين پناهگاه (خودکشی) در مقابل مصیبتهای زندگی روی آورند.

ادبیات نظری
از آنجا که اين تحقیق به روش کیفی و در چارچوب پارادايم سازه گرايی اجتماعی جهت بررسی ،درک و
تفسیر افراد از موضوع موردمطالعه صورت میگیرد ،پس جهت ايجاد چارچوب مفهومی سعی میشود تا اين مفاهیم
را از کسانی وام بگیريم که قرابت معرفتشناسی 6و روششناسی 3بیشتری با رهیافت مورداستفاده ما (برساختی ـ
تفسیری) دارند .بر مبنای مفروضات اساسی رويكرد سازه گرايی ،حقیقت و معنا بهگونهای مستقل از آگاهی انسانها
قرار ندارند .معانی بهجای اين که کشف و يافته شوند برساخته میشوند (فیش .)366 :1331 ،بر اين اساس ،انسانها
ب نا بر تجربه زيسته دارای دانشی حسی راجع به امور فردی و عمومی زندگی هستند؛ معنا و فرآيند تفسیر معانی و
کنشهای آنها در اجتماعهای گوناگون بافرهنگهای متفاوت ،همسان نیستند .در مطالعه خودکشی میتوان به دو
رويكرد اصلی تبیینی و تفهمی اشاره نمود .در چارچوب رويكرد کمّی ،محقق به دنبال بررسی و شناسايی علل رفتار
در يک مسیر علت و معلولی خطی است .يكی از مؤثرترين مفهومپردازیهای تبیینی خودکشی از آنِ دورکیم
( )1311است .در اين تئوری ،خودکشی بهگونهای تعريف میشود که بهوسیله نیروهای اجتماعی معین سوق داده
میشود و نقش و جايگاه عاملیت فردی انكار می شود .دورکیم ،ماهیت خودکشی را در ساختار جامعه جستجو کرده
است .بر پايه اين پیشفرض کلی ،خودکشی حالت يا مشخصهای تلقی میگردد که محیط اجتماعی آن را به وجود
میآورد (کاف و ديگران .)16 :1388 ،بر طبق اين تئوری ،دو مشخصه جامعه بر نرخهای خودکشی اثر میگذارد:
اولین مشخصه ،انسجام و پیوستگی اجتماعی است که در آن سطح باالی انسجام ،منجر به خودکشی ديگرخواهانه
می شود (برای مثال ،شخصی که به خاطر ديگران از جان خود میگذرد؛ مانند سربازی که در میدان جنگ خود را
فدا میکند) ،درصورتیکه سطوح پايین انس جام فرض بر آن است که منجر به خودکشی خودخواهانه خواهد شد
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(برای مثال ،شخصی که از ارزشها ،انتظارات و قیود پیرامونش بريده میشود و خود را از ديگران جدا و بیگانه
احساس مینمايد) .مشخصه دوم جامعه ای ،انتظام اجتماعی است؛ سطوح باالی انتظام و نظارت اجتماعی به
خودکشی قدرگرايانه منجر خواهد شد (شخصی که میخواهد از قیود جامعه خود را رها نمايد) ،درحالیکه در
سطوح پايین انتظام ،به خودکشی آنومیک میانجامد (شخصی که احساس مینمايد که تمايالت و خواستههايش
بهوسیله جامعه برآورده نمیشود) .ازجمله مطالعاتی که در چارچوب روششناسی کمّی و به پیروی از سنت
جامعهشناختی دورکیم به مطالعه خودکشی پرداختهاند ،میتوان به هالبواکس ( ،)1331سینس بری ( ،)1311کاوان
( ،)1326لیستر و دانتو ( ،)1333تارتارو و لیستر ( ،)6111لستر و يانگ ( ،)1338اشاره نمود (لیستر.)33 :6116 ،
برخالف رويكردهای کمّی که از فرد اقدام کننده به خودکشی گذر کرده و بر نرخ و آمارهای رسمی تأکید میکنند،
در رويكرد تفسیری ،تالش می شود تا با تمرکز بر معنايی که خودکشی برای افراد دارد و توصیف و کندوکاو در
تجربه درونی ،فرد و وضعیت اجتماعی او مدنظر قرار میگیرد و از منابعی استفاده میشود که محقق را هرچه بیشتر
به دنیای درونی افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند نزديک نمايد .از جامعهشناسانی که در اين ديدگاه به بررسی و
مطالعه خودکشی پرداختهاند میتوان به جگ داگالس ،4بیچلر 1و جاکوبز 2اشاره کرد (تیلور.)66-61 :1333 ،
داگالس ،در کتاب «معانی اجتماعی خودکشی» ،ضمن انتقاد از نگرش دورکیم ،استدالل میکند که
جامعهشناسان بايد از منابع اطالعاتی ای استفاده نمايند که ايشان را به دنیای درونی شخصی که خود را کشته است
نزديک کند .اين منابع شامل دادههايی است از قبیل :يادداشتهای مربوط به خودکشی ،گزارشهای مربوط به
زندگی شخصیِ افرادی که خود را میکشند ،يادداشتهای روزانه و شرححال و مصاحبههای موردی با افرادی که
اقدام به خودکشی کردهاند اما زنده ماندهاند .هدف جمعآوری گونههايی از اسرار درونی و تجربیات دنیای واقعی
فردی است که خود را کشته است .بهزعم داگالس ،اين امر تنها زمانی میسر است که ما در موقعیتی باشیم تا
رفتارهای منجر به خودکشی را طبقهبندی کرده و با محیطهای خاص اجتماعی يا گروههای اجتماعی مرتبط سازيم
(همان .)11 ،وظیفه بعدی جامعهشناس تفسیری ،جستجوی ابعاد يا الگوهای رايج معناست .داگالس اينها را مفاهیم

4
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6
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اجتماعی خودکشی میداند .به زعم وی ،مواردی از قبیل انتقام ،استمداد ،گريز ،ندامت و سماجت از عمومیترين اين
معانی هستند (.)Douglas, 1323: 83
بیچلر ،ضمن تكمیل رويكرد داگالس ،مدعی است که اقدام به خودکشی بیش از آنکه صرفاً يک هدف باشد،
وسیله يا شیوهای است که افراد از طريق آن ،درصدد دستیابی به اهداف خاصی هستند .بنابراين ،سؤال مهم اين است
که افراد به میانجی خودکشی درصدد حل چه مسائلی هستند؟ بیچلر ،با توجه به تحلیلش از دامنه وسیع اسناد
موردی ،معتقد است که چهار نوع مفهوم کلی در مورد کنش خودکشی وجود دارد -1 :گريزنده :هنگامیکه
خودکشی بهعنوان فرار از وضعیتی تحمل ناشدنی تلقی میشود -6.پرخاشجو :هنگامیکه اقدام کننده به خودکشی،
قصد آزار يا جلبتوجه ديگران را دارد -3 .ايثارگرانه :خودکشی معطوف به برخی عقايد سیاسی يا اخالقی است-4.
مضحک :هنگامیکه اقدام کننده به خودکشی ،بازندگی و مرگ به قمار میپردازد (.)Baechler, 1333: 23
جاکوبز ،در مقاله «مطالعه پديدار شناختی يادداشتهای خودکشی» ،دورکیم و آن دسته از جامعهشناسانی را که
به بررسی میزان خودکشی پرداختهاند ،به دلیل اعتقادشان به اين که میتوان بدون مطالعه فرد اقدام کننده به
خودکشی ،خودکشی را تبیین کرد مورد انتقاد قرار داده است .بهزعم جاکوبز ،درک خودکشی میتواند صرفاً بر
اساس مالحظه دقیق چگونگی تعريف فرد از وضعیت صورت گیرد .يادداشتهای خودکشی ،به دلیل پرتوافكندن بر
اين سؤال مهم که افراد چگونه تصمیم به خودکشی را (برای خود و ديگران) توجیه کرده و چگونه پیوند و امید
خود بازندگی را میگسلند ،منبع اطالعاتی مناسبی بهحساب میآيند .نتايج حاصل از مطالعه  116يادداشت خودکشی
نشانگر آن بود که اقدام کنندگان به خودکشی ،در وهله نخست چنین پنداشتهاند که با مشكلی حل ناشدنی و
غیرقابلتحمل روبرو هست ند ،ثانیاً ،مرگ را تنها چاره ممكن تلقی کرده و ثالثاً ،وضعیت را غیرقابلکنترل دانستهاند
(.)Jacobs, 1323: 11،34-31
محقق به هنگام مطالعه پديده خودکشی ،جهت درک معانی الصاق شده به پديده خودکشی ،بهنوعی «تفسیر
تفسیرها»( 3گیدنز) يا «درک ادراک»( 8گیرتز) ،يا همان بازسازی مجدد معانی موردنظر کنشگران ،دست میزند و با
ارائه توصیفی ضخیم (نه توصیف حجیم و پُرنگاری) از شرايط اجتماعی به شناخت تقريباً درستتر و توصیفهای
7

. Interpretation of Interpretation
. Understand the Understand
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ريز و میكروسكوپی که هرکدام به معنايی خاص صورت گرفتهاند ،اقدام میکند .اينگونه توصیفها بر تأيید بومی و
نسبی بودن دانش و واقعیت و غیر تبیینی بودن بررسیهای اجتماعی صحه میگذارند .در مطالعات اجتماعی بهجای
جستجوی قانون ،بايد در جستجوی معانی و پديدهها بود ،تا "تبیینهای تفسیری" معتبر و برتری ارائه گردد.

روش پژوهش
روششناسی اين تحقیق از نوع کیفی است .مطالعات کیفی بهصورت کارهايی میدانی و باروحیه طبیعتگرايانه و
بسترمند در يک پیوستار امیک ـ اتیک پديدهها را در بستر طبیعیشان مطالعه نموده و محقق به ارائه توصیفی ضخیم
از موضوع مورد مطالعه و جوانب گوناگون آن اقدام میکند .از بین روشهای گوناگونی که برای تحقیقات کیفی
میتوان از آنها استفاده کرد ،از روش نظريه مبنايی 3بهره خواهیم گرفت .نظريه مبنايی ،کشف نظريه از دادههاست
که بهصورت استقرايی و بر مبنای تحقیق اجتماعی تولید می شود .بنابراين ،برخالف روشهايی که تأکید آنها اساساً
اثبات فرضیهها و قضايای نظری است ،تأکید اين روش بر تولید نظريه است (.)Dunican, 6112: 184
نمونهگیری و جمعیت نمونه :ازآنجاکه نظريه مبنايی ،به دنبال نظريهپردازی يا دستکم تحلیل نظری است،
روش نمونهگیری کار ،نمونهگیری نظری است .در نمونهگیری نظری تعداد افراد نمونه را با معیار اشباع نظری تعیین
می کنند ،بدين معنا که گردآوری اطالعات را بايد تا موقعی ادامه داد که افزايش اطالعات ،مفاهیم ،مقوالت ،خرده
مقوالت و تنوعهای جديد به دست نمیدهد ( .)Strauss and Corbin, 6116: 133جامعه موردمطالعه ،شهرستان
آبدانان است و با  8نفر از جوانان اين شهرستان (واقع در استان ايالم) که اقدام به خودکشی کرده بودند مصاحبه
عمیق انجام شد .شیوه نمونهگیری نیز نمونهگیری کیفی

11

ـ نظری
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و هدفمند

16

بوده است .بر اين اساس
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کلیدیترين افراد 13و اسناد ،مشاهده و مطالعه گرديدهاند تا اشباع نظری 14فرارسد و همین اشباع نظری مرحله پايانی
نمونهگیری بوده است.
گردآوری دادهها :در اين پژوهش جهت گردآوری دادهها از مصاحبه عمیق بهره گرفتهشده است .بر مبنای
حساسیت نظری بدست آمده از مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام چند مصاحبه مقدماتی ،محورهای کلی مشاهده
و سؤاالت پژوهش صورتبندی گرديد .در مراحل آغازين مصاحبهها سعی شد تا به روش گلوله برفی 11اطالعات
پايهای و حتی مفاهیم و دادهها و مراکز و افرادی که بهعنوان منابع اصلی اطالعاتی ما خواهند بود را شناسايی نموده
و در مراحل بعد بیشتر بر آنها متمرکز شويم .پس از شناسايی افراد اقدام کننده به خودکشی که يک فرايند زمانبر
بود و با همكاری شبكه بهداشت و درمان استان ايالم و شهرستان و کمک افرادی که بهنوعی با اقدام کنندگان
آشنايی داشتند انجام شد ،الزم بود که اعتماد آنان برای شرکت در مصاحبه به دست آورده شود .بنابراين با توضیح
هدف خود و اين که اطالعات آن ها محرمانه خواهد ماند رضايت آنان برای شرکت در مصاحبه را به دست آورديم.
خیلی از افراد با توجه به قبح اجتماعی خودکشی ،بسته بودن جامعه و اين که در يک شهرستان کوچک و
کمجمعیت بیشتر افراد همديگر را میشناسند حاضر به همكاری نبودند .دستیابی به افراد موردنظر ،با توجه به بافت
اجتماعی سنتی جامعه بسیار مشكل و زمانبر بود ،فرايند شناسايی و دستيابی به افراد موردنظر بیش از هفت ماه به
طول انجامید .سرانجام نگارندگان با توجه به عالقه به بررسی موضوع موردنظر و با کمک گرفتن از همكاری شبكه
بهداشت و درمان استانِ ايالم و شهرستان آبدانان و افراد محلی ،تنها توانستند با  8نفر مصاحبه نمايند.
تحلیل دادهها و کدگذاری :پس از پیاده کردن مصاحبهها ،فرايند کدگذاری در سه مرحله انجام شد :مرحله
اول کدگذاری آزاد يا باز 12است که شیوهای از بررسی ،مقايسه و خرد کردن دادهها است که به مفهومپردازی و
مقوله پردازی میانجامد .مرحله بعد ،کدگذاری محوری 13است که در اين مرحله ،مقوالت سازماندهی میشوند.
يعنی مقوالت با استفاده از يک پارادايم به همديگر متصل میشوند .مرحله آخر ،کدگذاری انتخابی 18است که در
13
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آنيک مقوله از میان ساير مقولهها مهمتر دانسته میشود و بقیه به نحوی بدان ارتباط داده میشوند تا نظريهای
ساختهوپرداخته شود (.)Strauss and Corbin, 6116: 111

معرفی میدان موردمطالعه
در اين تحقیق میدان مطالعه ،شهرستان آبدانان است؛ شهرستانی از توابع استان ايالم که در جنوب غربی اين استان
واقع شده است و با شهرهای دهلران ،دره شهر و انديمشکِ استان خوزستان همسايه میباشد .مرکز اين شهرستان،
شهر آبدانان در دامنه جنوبی کبیر کوه قرارگرفته است که ازنظر نظامی دارای اهمیت است .اساس اقتصاد آبدانان بر
دامداری ،کشاورزی و صنايع دستی نهاده شده است و به علت فراوانی ناهمواریها و کوهستانی بودن منطقه (به دلیل
واقعشدن بین کوههای کبیر کوه و دينار کوه) زمینهای زراعی بسیار کم وسعتاند که بیشتر هم بهصورت ديم
کشت میشوند .از سوی ديگر کوهستانی بودن منطقه تأثیراتی منفی بر روی راههای ارتباطی اين شهرستان و
درنتیجه توسعه و پیشرفت آن داشته است؛ بهطوریکه مردم اين شهرستان بهجای استفاده از گاز لولهکشی ،همچنان
از سیلندرهای گاز استفاده میکنند .در سالهای اخیر مردم اين شهرستان با خشكسالی هم مواجه بودهاند .از تأثیرات
اين خشكسالیها می توان به افزايش مهاجرت از مناطق عشايری و روستايی به شهر آبدانان اشاره کرد .جمعیت
شهرستان آبدانان بر اساس سرشماری سال  42333 ،1331نفر بوده است .اين آمار از کاهش جمعیت اين شهرستان
در مقايسه با سال ( 1331جمعیتی برابر با  43216نفر) و همینطور سال ( 1381با جمعیت  43331نفر) حكايت
دارد .بیشتر جمعیت شهرستان آبدانان شهرنشین و ازنظر هوش ،استعداد و تحصیالت زبانزد هستند .زبان بیشتر مردم
آبدانان ،کردی ِفیلی است .يكی از آسیب های اجتماعی که در اين شهرستان نمود بیشتری دارد و ساالنه از اقشار
گوناگون قربانی می گیرد ،خودکشی است .هدف ما بررسی اين آسیب اجتماعی میباشد بدين منظور با کسانی که در
اين شهرستان ،اقدام به خودکشی داشتهاند مصاحبه انجام می دهیم .بر اين اساس میدان اين مطالعه ،کسانی هستند که
اقدام به خودکشی را تجربه کردهاند .به عبارتی جامعه هدف ماکسانی هستند که به روشهای گوناگون اقدام به
خودکشی کرده ،اما به داليلی موفق به خودکشی نشدهاند.
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مشخصات زمینهای اقدام کنندگان به خودکشی
پیش از اين که به بررسی يافتههای اين مطالعه بپردازيم برای آشنايی خوانندگان ،بهاختصار به معرفی مشخصههای
زمینهای مصاحبهشوندگان می پردازيم تا خوانندگان اين پژوهش درک درستی از وضعیت زمینهای اقدام کنندگان به
خودکشی داشته باشند .محدوده سنی اقدام کنندگان به خودکشی بین  61تا  63سال است و اين افراد در گروه سنی
جوانان قرار میگیرند .ازنظر سطحِ سواد ،سه نفر از اقدام کنندگان در سطحِ سواد راهنمايی و سیكل ،دو نفر دارای
ديپلم ،دو نفر دانشجو و يک نفر دانشجویِ انصرافی بودند .وضع فعالیت مصاحبهشوندگان نیز متفاوت است :دو نفر
دانشجو ،دو نفر مغازه دار ،سه نفر بیكار و يک نفر کارمندِ اخراجی بودند .به لحاظ وضعیت تأهل ،يک نفر از اقدام
کنندگان متأهل و بقیه ( 3نفر) مجرد بودند .در مورد تعداد اعضای خانواده اقدام کنندگان به خودکشی ،بیشتر ايشان
به خانوادههای پرجمعیت تعلق داشتند؛ بهطوریکه جمعیت خانواده بیشتر آنها از هفت نفر بیشتر بود .ازنظر
شیوههای اقدام به خودکشی ،افراد مورد مصاحبه از شیوههای گوناگونی به کشتن خود مبادرت نمودهاند که يكی از
معمولترين روشهای اقدام به خودکشی در بین مصاحبهشوندگان مصرف قرص است؛ بهطوریکه بیشتر آنها از
اين روش اقدام به خودکشی کرده بودند .مطالعات میدانی گويای اين واقعیت است که هر چه فرد در کشتن خود
مصرتر باشد از روشهای خطرناک تری مانند دار زدن ،خودسوزی ،رگ زدن و مصرف بسیار زياد قرص استفاده
میکند .مانند فرد  61 ،H8ساله که سابقه اقدام به خودکشی دارد ،اين موضوع را بدين شكل بیان میکند« :من ديگه
هیچ راهی نداشتم و رفتم داخل خانه  311قرص در يخچال داشتیم ،قرص اعصاب و قرص فشار ،همه را بردم به
حمام و خوردم و وقتی به خودم اومدم ديدم که شیش روز است که در بیمارستان مصطفی خمینی ايالم بستری
هستم» .ازنظر سابقه اقدام به خودکشی  4نفر از افراد سابقه نداشتند و  4نفر ديگر دارای سابقه اقدام به خودکشی
بودند .وجود سابقه و تجربه اقدام به خودکشی در بین افراد موردمطالعه ،بهنوعی نشان از در دسترس بودن
خودکشی و عادی شدن آن دارد ،ضمن اين که يكی از اقدام کنندگان دارای سابقه خودکشی خانوادگی بود؛ بدين
معنی که يكی از خواهرانش به شیوه خودسوزی اقدام به خودکشی کرده بود که منجر به فوتش شده بود .اين
توضیحات صرفاً معرفی و توصیف مؤلفههای زمینه ای اقدام کنندگان به خودکشی بود و در ادامه به بیان تجربه
زيسته اقدام کنندگان به خودکشی میپردازيم.
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دادهها و یافتهها
بر اساس مفروضههای نظری اين مطالعه ،پديده خودکشی امری بسترمند است که توسط همین کنشگران در پاسخ به
شرايط محیطی برساخته شده است .يافتههای تحقیق در  24مفهوم 13و  4مقوله عُمده 61و  1مقوله هسته 61کدبندی
شدهاند تا بر مبنای آن برساخت اجتماعی خودکشی را از منظر اقدام کنندگان بازسازی معنايی نمود و در قالب مدلی
ويژه به تصوير کشید 4 .مقوله عُمده عبارتاند از" :گسیختگی خانوادگی"" ،فشار ساختاری"" ،فشار
هنجاری""،فرديت عقیم مانده" و مقوله هسته نیز که ديگر مقوالت کُلی را شامل میشود مقوله "طرد اجتماعی"
است.

جدول  -1مفاهیم و مقوالت عمده استخراج شده
مفاهیم

تعداد

مقوله

اختالفات خانوادگی ،عادی شدن نزاع در خانواده ،رفتـار نامناسـب خـانواده ،خشـونت

61

گسیختگی

خانگی ،روابط بد خانوادگی ،ازهمگسیختگی خانوادگی ،بیماری العالج والدين (پدر و
مادر) ،درگیری خانوادگی ،دوری از خانواده ،رفتـار نامناسـب نزديكـان ،عـدمحمايـت

مقوله هسته

خانوادگی

طرد اجتماعی

خانواده ،بیتوجهی خانواده ،بیتوجهی اطرافیان ،تجربه خشونت ،بیاحترامی اطرافیـان،
تحقیر والدين ،اعتیاد ،کمبود محبت ،افتادن در ورطه کجروی ،سختگیریهـای نابجـا
در محیط بزرگ شدن ،تجارب ناخوشايند کـودکی ،ضـعف فرهنگـی ،سـربار قلمـداد
کردن ،تنهايی و بیکسی ،بیحرمتی به فرد در جمع و مألعام
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بیكاری ،فقدان درآمد ،ناتوانی در تأمین هزينههای زندگی ،فقدان فرصـتهـای کـاری،
افــت تحصــیلی ،عــدم موفقیــت در دانشــگاه ،نــاتوانی در ادامــه تحصــیل ،فقــر مــالی،
بی انگیزگی به تحصیل ،از دست دادن شغل ،آرزوها و انتظارات برآورده نشده ،نـاتوانی

فشار
14

ساختاری

در برطرف ساختن نیاز ،دوستان ناباب ،کمآوردن در برابر شرايط
فشار خانواده ،احساس سرباری ،فضای بسته خانواده ،اعمال نظارت و کنترل شديد بـر

13

فشار هنجاری

فرد در مسائلی چون (ازدواج ،مراودت با دوستان و ،)...پدرساالری ،سرزنش خانواده و
اطرافیان ،سختگیریهای نابجا در خانواده ،ناتوانی درکشـیدن بـار مسـئولیت محولـه
اجتماع ،قبیله گرايی ،کنترل بیرونی ،تقلید از ديگران ،مقايسه خود بـاهم سـن و سـاالن
(چشم و همچشمی) ،احساس مقصر بودن در مرگ خواهر

به رسمیت شناخته نشدن خواسته ها و عاليق فردی ،فقـدان حـريم شخصـی ،بـرآورده
نشدن انتظارات و عاليق ،فقدان استقالل فردی ،کم ارزش شمرده شدن ،عدم احسـاس

16

فرديت عقیم
مانده

اثربخشی ،ناديده گرفته شدن ،احساس حقارت ،جدی گرفته نشدن ،شكسـت عشـقی،
ناديده انگاشتن فرد

گسیختگی خانوادگی
گسیختگی خانوادگی ،بر اختالل رابطهای در بین اعضای خانواده داللت دارد که در قالب اختالفات و درگیریهای
خانوادگی نمود پیدا میکند .در چنین شرايطی اعضای خانواده درک درستی از خواستهها و نیازهای هم ندارند و
بهجای اقناع و گفتگو ،تهديد ،زور و خشونت بر روابط اجتماعی حاکم میگردد .بهعبارتديگر انسانها در «عالم
حیات» به دنیا می آيند و در اين عالم با ديگران همزيستی و همنوايی دارند .بنابراين بر ديدگاههای يكديگر تأثیر
میگذارند .اين تأثیرگذاری از طريق زبان انجام می گیرد که عامل ارتباط بین افراد است .بنابراين در شرايط
گسیختگی خانوادگی ،زبان کارايی الزم برای برقراری ارتباط بین اعضای خانواده را ندارد به همین دلیل افراد درک
درستی از هم ندارند.
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فرد  61( H8ساله) که سابقه بیش از سه بار اقدام به خودکشی دارد ،زمینهها و داليل اقدام به خودکشی را
اينگونه توصیف میکند« :حدوداً دو ماه پیش (شهريورماه  )31پدر و مادرم خونه بودن ،اونها رو بیرون کردم پنكه
رو درآوردم و طناب بستم و خودمو دار زدم .دلیلش اين بود که مثالً من میگفتم مثلِ بقیه دوستام دوست دارم لباس
تمیز داشته باشم ،مرتب باشم ،پول تو جیبی داشته باشم ،اين بپوشم ،اون بپوشم اما اونها توجهی نداشتند و
میگفتند برو کار کن ،منم ديگه اعصابم خراب شده بود».
فرد  A1که  63سال دارد و دانشجو است در بیان زمینههای اقدام به خودکشی خود اينگونه توضیح میدهد:
«من ي ه فرزند عادی بودم ،رفتارشون با من بد نبود .بیشتر رفتار خودشون خراب بود که باعث شد من دست به اين
کار بزنم .وقتی اينها به خاطر چیزهای جزئی باهم اختالف داشتند هر شب و هر شب .وقتی من میخوام درس
بخونم ،کاری انجام بدم به خاطر اختالفات باهم بحث کنند و به خاطر چیزهای کمارزش طبیعتاً عصبانی هم میشی.
يک بار که نیست دو بار که نیست سه بار که نیست وقتی دائمی باشه قطعاً اينجوری هم میشه .من بیشتر به دلیل
اختالفات خانوادگی بود که دست به اين کار زدم ،مشكالت خانوادگی بین پدر و مادرم باعث شد که من دست به
اين کار بزنم».
مصاحبهشونده  F2که  61سال دارد و مجرد است میگويد« :من دوس دارم که بهم احترام بگذارن ،من زياد
دوس دارم بهم محبت کنن و کسی که بهم محبت کنه احساس میکنم خدای من است ،احساس میکنم همه دنیا از
آنِ من است».
با شدت يافتن اختالل رابطه ای در بین اعضای خانواده ،والدين آمريت نهادين و نمادين خود را بر روی
فرزندان ازدستداده و به تنها حربه پیش رو يعنی خشونت فیزيكی و لفظی متوسل میشوند .يكی از منابع حمايتی
در دسترس جوانان در چنین وضعیتی دوستان و همساالن است که اغلب اين دوستیها پیامدهای آسیبزايی برای
فرد در پی دارد .فرد  ،H8که  61سال دارد و دارای اعتیاد است ،66در اين خصوص میگويد« :يکشب با يكی از
دوستام که اسمش ....بود رفتیم امامزاده ،در بین راه يک دسته کلید به من داد و گفت اين کلیدها رو جیبت بگذار و
 -1اين فرد ظاهری نامرتب داشت و هنگام حرف زدن درباره موضوع دچار لكنت میشد .نكته جالب اين بود که پس از اتمام مصاحبه ،از اين موضـوع
ابراز خوشحالی کرد که نگارنده بهعنوان مصاحبهگر به حرفهای او که به گفته خودش هیچکس حاضر نبوده به آنها گوش بده ،توجـه کـرده اسـت و
پس ازگفتن اين حرفها شروع به گريه کردن کرد.
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موقعی که از هم جدا شديم به من پس بده .زمانی که داشتیم مواد مصرف میکرديم مأمورا ريختند و ما رو گرفتند و
کلیدها رو از جیبم درآوردند .کلیدها همشون شاه کلید بودند که درِ هر منزل و مغازهای را باز میکردند و هر چی
گفتم اين کلیدها مال من نیست به حرفم باور نداشتند و به پای من گذاشتند و چند سالی زندانی خوردم».

 فشار ساختاریفشار ساختاری به اين معناست که محدوديت هايی در سطح محیط اجتماعی و محل زندگی وجود دارد که فرد
توانايی غلبه بر اين موانع و محدوديتها را ندارد .ازجمله مفاهیمی که داللت بر فشار ساختاری دارند ،میتوان به
بیكاری ،فقدان درآمد ،ناتوانی در تأمین هزينههای زندگی ،از دست دادن شغل ،محدوديتهای خانوادگی ،کمآوردن
در برابر شرايط و رخ دادن يک حادثه تروماتیک (ناگوار) اشاره کرد که اقدام کنندگان به خودکشی بر آنها تأکید
نمودهاند .فرد  B6که  62سال دارد میگويد « :شهر ما هیچ جايی برای تفريح نداره ،ديگه اعصابم خراب شده بود،
چند تا خیابون کوچک هم که شهر ما داره ،هنگام قدم زدن ديد مردم خوب نبوده و مردم شايد پشت سر شما حرف
میزنند» .فرد  B6که  62سال دارد و بیكار است میگويد« :دوس داشتم يه شغلی داشته باشم ولی امكان آن را
نداشتم که اونها رو تأمین کنم يا اصالً به ازدواج فكر نكردهام با توجه به اين مشكالت؛ چراکه من در يک خانواده
پرجمعیت زندگی میکنم و درآمدی هم نداشتم» .فرد  D4هم شرايط زندگی خود را اينگونه توضیح میدهد« :من
احساس میکنم که خودم سرنوشت خودم را تغییر نداده ام بلكه اجتماع اون رو تغییر داده .مثالً ما در سنین  13تا 14
سالگی دو دستهايم يعنی زمانی که مدرسه بوديم دستهای که درس خوندند و خانواده از اونها حمايت کرد و
دستهای هم که مثلِ من به کار روی آوردند که از اون شرايط فاصله گرفتم و به سیگار کشیدن روی آوردم» .فرد ،E1
 63ساله و متأهل میگويد« :بیشتر در اين منطقه به خاطر فقر و کم دستی است و چون بیشتر مردم بیكارند و شغل و
درآمد کافی ندارند و بیشتر اختالفات ريشه در فقر و اينگونه چیزها مانند کم دستی مردم داره» .فرد  61 F8ساله و
بیكار در خصوص دلیل اقدام به خودکشی خود اينگونه به مصاحبه گر پاسخ داد« :دلیل اين بود که من کم آورده
بودم».

 001برساخت اجتماعی خودکشی :ارائه یک نظریه مبنای

 فشار هنجاریاز منظر افراد مورد مصاحبه فشار هنجاری بدين معناست که فرد احساس میکند بايد در قالب بايدها و نبايدهای
ديگرانی رفتار کند که اين نوع رفتار کردن را بر او تحمیل می کنند؛ اما خود فرد تمايلی به انجام اين کارها ندارد .اين
نوع فشار در اجتماعات کوچک که هنوز نوسازی را در کلیت آن تجربه نكردهاند شدت بیشتری دارد .در اجتماع
آبدانان هنجارهای غیررسمی با کنترل بیشتری بر رفتار فرد نظارت میکنند و محدوديتهای بیشتری برای فرد ايجاد
میکنند؛ بهطوری که عدم همنوايی با اين هنجارها ،عالوه بر خودِ فرد ،گاهی ممكن است برای خانواده فرد نیز
عواقب منفی به دنبال داشته باشد .مفاهیمِ فشار خانواده ،احساس سرباری ،فضای بسته خانواده ،اعمال نظارت و
کن ترل شديد بر فرد در مسائلی چون ازدواج ،مراودت با دوستان ،ديگران و ،...پدرساالری ،سرزنش خانواده و
اطرافیان ،سختگیری های نابجا در خانواده ،ناتوانی درکشیدن بار مسئولیت محوله اجتماع ،قبیله گرايی ،کنترل
بیرونی ،ازجمله واحدهای معنايی فشار هنجاری هستند که اقدام کنندگان به خودکشی در مصاحبههای خود بدانها
اشاره کرده اند .يكی از مفاهیمی که داللت بر فشار هنجاری دارد مفهوم پدرساالری است .فرد  63 ،C3ساله،
دانشجو و مجرد میگويد که « :خانواده من يک خانواده پدرساالر است .فامیل من هم اين خصلتو دارند و باعث
میشوند که چه بهصورت خودآگاه و چه بهصورت ناخودآگاه ،ناخواسته به شما تحمیل کنند يه سری رفتارهايی که
شما اون رفتارها رو دوس نداری و هیچ اعتقادی نسبت به اون رفتارها نداری ،اگه به خاطر حرمت خانواده بوده،
جايگاهی که در اجتماع دارند اگه شما اون رفتارها رو انجام بدی لطمه به جايگاه اونها در اجتماع وارد میشه ،پس
مجبوری اونها رو قبول کنی و بهصورت ظاهری هم که شده پايبند باشی ،که اينها در بلند مدت باعث میشوند که
انسان به تناقض برسه و با خودش دچار مشكل شه و يا رفتاری انجام بده که هیچوقت بهش اعتقاد نداره ،نه باورش
داره و نه هم از سرِ ايمانتِ؛ گاهی وقتا به اين فكر می کردم که بعد از اين ممكنِ باز دنیايی وجود داشته باشه ،باز
اجباری وجود داشته باشه؛ ولی در هر حال با اين وجود ،با وجود اين ترس من احساس میکردم تنها راه فرار من از
اين فشار و جبر اجتماعی و خانوادگی اينه که خودکشی کنم» .فرد  D4که مجرد است میافزايد که« :گاهی شرايط
جوری میشه که بايد خودکشی کرد .به جز خودکشی چیزی به نظر نمیرسه .درصورتیکه خودکشی در اثر ترس
نیست بلكه در اثر خستگی و نداشتن کششِ بارِ مسئولیت که روی شانههای خشكم که ديگر قدرتی ندارند اونها
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رو بكشند است» .فرد  62 ،B6ساله و مجرد میگويد که« :احساس کردم يک چیز اضافی هستم در اين دنیا و کسی
به من اهمیت نمیده و همه به يک ديد به من نگاه میکنن».

 فردیت عقیم ماندهبا وجود مظاهر تغییر در عرصههای شهرنشینی ،بهداشت و بهتبع آن افزايش جمعیت ،آموزشوپرورش در میدان
موردمطالعه (شهر آبدانان) ،ارزشها ،پنداشتها و هنجارهای عشیرهای همچنان به قوت خود باقی است و نوعی
جمعگرايی منفعالنهای را ترويج می دهد که به دنبال ذوب افراد در مایِ جمعی است که در آن فرديت و خواسته
فردی ،محلی از اِعراب ندارد .اين در حالی است که با ورود تكنولوژیهای نوين ارتباطی – اطالعاتی ،ورود عناصر
نوسازی و مدرنیته مانند شهرنشینی و نهادهای مدرن آموزشی زمینه برای بازانديشی و شكلگیری فرديت مهیا شده
است؛ ولی به دلیل موانع هنجاری -محیطی منِ فاعلی رشد چندانی نداشته و با سرکوب منِ فاعلی بستری برای
خودکشی فراهم میشود .مفاهیمِ «به رسمیت شناخته نشدن خواستهها و عاليق فردی ،فقدان حريم شخصی ،برآورده
نشدن انتظارات و عاليق ،فقدان استقالل فردی ،کم ارزش شمرده شدن ،ناديده گرفته شدن ،احساس حقارت ،عدم
احساس اثربخشی ،جدی گرفته نشدن ،شكست عشقی و فقدان حريم شخصی» ازجمله مفاهیمی هستند که از منظر
اقدام کنندگان به خودکشی بر عدم رشد فرديت داللت دارند .فرد  63 ،C3ساله و دانشجو اين شرايط را اينگونه
تشريح میکند « :جامعه من به هر حال هنوز به اون شكل که داره (سنتی) ،ما حتی هنوز حريم خصوصی در حدی
که اتاق از خودمون داشته باشیم ،پوششمون اونجوری باشه که خودمون دوس داريم ،رفتارمون اونجوری باشه که
خودمون می خواهیم .حتی تو اين سطوح بسیار بسیار ابتدايی حريم خصوصی ما رعايت نشده و احساس میکنم
خودکشی خیلی از اين چیزهای من که جامعه من ،خانواده من ،اجتماع من ،فامیلم و شهرم ازم گرفته [را] به من پس
میده» .فرد  63 ،D4ساله و مجرد ،نداشتن استقالل فردی را اينگونه بیان میکند« :االن همه جا پر از فسادِ ،گاهی به
آدم فشار میاد و آدم تصمیم به اين کار میگیره .هر چیزی يه حدی داره اگه به افراط بره نتیجش اين میشه .به خدا
قسم شايد واقعاً چیز زيادی از اين زندگی نمیخواهم که هنوز که  63سالمه هنوز هم چیز زيادی از اين جامعه
نمیخواهم ،فقط آرامش میخواهم و کسی کاری به کارم نداشته باشه».
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نتیجهگیری
نتیجه نهايی اين پژوهش حاکی از اين است که اقدام به خودکشی پاسخ و راهبردی گريزناپذير از جانب جوانان اين
منطقه به شرايط محیط اجتماعی ،فرهنگی و هنجاری است؛ بدين معنا که بازسازی معنايی انجامشده از درک و
تفسیر اقدام کنندگان به خودکشی از علل و مجاری تكوين و برساخت پديده خودکشی بهگونهای است که اين دسته
از جوانان موقعیت جغرافیايی منطقه و وضعیت های نامساعد معیشتی و زيستی حاکم بر شهر آبدانان را ازجمله
زمینههای روی آوری به خودکشی میدانند .آنها همچنین بر اين باورند که سیاستهای کالن و منطقهای در امور
اقتصادی و اجتماعی بهگونه ای است که بیانگر وضعیت نابسامان و فشار ساختاری است ،پس نیازمند اتخاذ
سیاستهای توسعهای متوازن و همه جانبه برای منطقه بوده است .همچنین ،اقدام کنندگان به خودکشی استدالل
میکنند که در اجتماع آبدانان هنجارهای سنتی و غیررسمی بر جهتگیریهای شناختی ،عاطفی و کنشی افراد جوان
سنگینی میکنند و همنوايی و همشكلی را در همه زمینهها طلب میکنند .تورم هنجارهای اجتماعی نوعی فشار
هنجاری را برای اقدام کنندگان به خودکشی پديد آورده که يارای مقاومت و مواجهه با هنجارها را ندارند .سلطه و
سیطره هنجارهای غیررسمی و آمريت نمادين و نهادين آن ،عالوه بر آنکه به گونههای مختلف به وضعیت نابسامان
منطقه به لحاظ اقتصادی دامن زده است ،نوعی جمعگرايی منفعالنه را طلب مینمايد که در آن فرديت و خواسته
فردی محلی از اِ عراب ندارد .اينجاست که عدم رشد فرديت و عقیم ماندن آن ،زمینه را برای تكوين و برساخت
پديده اقدام به خودکشی تشديد نموده است.
بر اساس اين گفتهها و با توجه به پارادايم حاکم بر روند اين پژوهش میتوان گفت که پديده اقدام به
خودکشی در حالت کنونیاش برساختی اجتماعی است و بهمثابه امری تاريخی و بسترمند ،نتیجه واکنشها و
تعامالت جوانان به محدوديت های وضعیت جغرافیايی ،اقتصادی ،اجتماعی و فردی است .ذکر عنوان "طرد
اجتماعی" بهمثابه مقوله هسته ای که تمام مقوالت کُلی جغرافیايی منطقه ،اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی را شامل
میشود ،به معنای آن است .بر اساس مقوله هسته "طرد اجتماعی" ،تجربه و درک اقدام کنندگان به خودکشی نشان
از جدا افتادگی محیط اکولوژيک و جايگاه پیرامونی شهر آبدانان از مرکز ،کنار گذاشته شدن و ناديده گرفته شدن
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آنان در محیط اجتماعی و هنجاری داشته است .طرد اجتماعی به محرومیت چندبعدی و طوالنیمدت که شامل
جدايی از جريان اصلی محیط اجتماعی -فرهنگی و شغلی جامعه میشود ،داللت دارد (روم 61 :1334 ،به نقل از
فیروزآبادی و صادقی.)3 :1383 ،
بر مبنای نتايج اين پژوهش ،اقدام کنندگان به خودکشی ،انواع گوناگونی از طرد اجتماعی را در محیط زندگی
خود تجربه نمودهاند .يكی از مهمترين ابعاد طرد اجتماعی که در مصاحبهها بدان اشارهشده است ،تجربه اختالل
رابطهای در محیط خانواده است که گسیختگی خانوادگی و طرد از شبكه های حمايتی را در پی داشته است .از ديگر
ابعاد طرد اجتماعی ،ناديده انگاشته شدن افراد جوان و خواستههای سیال ،انعطافپذير و اقتضايی آنان در چارچوب
هنجارهای مسلط غیررسمی و شرمساری و بدنامی جوانان در صورت ناهمنوايی و ضعف ساختارهای رسمی
ادغامی در مهیاسازی فرصت های کاری ،روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی برای جوانان است .وجود قیود سنتی،
معیشتی و ضعف زمینه های ابراز وجود جوانان ،نشان از تجربه طرد اجتماعی جوانان آبدانانی اقدام کننده به
خودکشی دارد؛ در چنین وضعیتی افراد مورد مصاحبه با واپس زدن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی به خودکشی
توسل می جويند .بر اين اساس پديده خودکشی در آبدانان از يکسو بهمثابه يک برساخت اجتماعی و امری
اجتماعی و بسترمند و تاريخی است اما از سوی ديگر همین برساخت اجتماعی خودش بهعنوان واقعیتی اجتماعی
دارای جزمیتهای ويژهای نیز میشود که بر ابعاد متفاوت جامعه و زندگی ساکنان منطقه نیز تأثیرگذار میباشد.
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