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 مقاله علمی

 در زاگرس میانی شناختی درباره خودکشی تحلیلی مردم
 های ایالم، کرمانشاه و لرستان( )استان

 6، نادر اميری8پور سياوش قلی
 (11/40/1044، تاریخ تأیید: 61/16/99)تاریخ دریافت:    

 چکیده
پردازد. روش پژوهش،  اين مقاله به تحليل خودکشی در درون ساختارهاي اجتماعی زاگرس ميانی می

دهند بسياري از  ها نشان می  داده، مشاهده مشارکتی و مصاحبه است. دادهنگاري و فنون گردآوري  مردم
روي ادامه  کمابيش به کوچ 8304تا اواخر دهه  8364ايالت و طوايف زاگرس ميانی بعد از شهريور 

هاي ايلی مانند  روبرو بودند. بنابراين بسياري از سنت« يكجانشينی تأخيري»دادند و با فرايند 
در اين مناطق به عنوان الگوي رفتاري تداوم يافتند. در اين زمان فرايند « هُمالی» و« همسري درون»

پذيري فرزندان  مدرنيزاسيون به صورت فشرده و با مظاهر متعدد در اين مناطق مستقر گرديد و جامعه
هاي جمعی انجام شد که در تضاد با  هاي نوين و از طريق آموزش عمومی و رسانه بر اساس آموزه

خورشيدي، فرزندان )به ويژه زنان  8314و اواسط  8314، 8324هاي  در دهه روي بود. هاي کوچ سنت
همسري را تجربه  هاي نوين، سبک زندگی فردگرايانه و برون خواستند بر اساس آموزه و دختران( می

زمينه هاي ايلی مسلط و قدرتمند روبرو شدند. ناتوانی آنها در اين عرصه،  کنند که با مخالفت سنت
را فراهم کرد. به تدريج با تغيير شرايط زندگی از ميزان خودکشی « تقديرگرايانه -نابهنجار»خودکشی 

وضعيت زندگی  8324زنان کاسته شد و نرخ خودکشی مردان پيشی گرفت. افرادي که تا قبل از دهه 
گرايی  ا اين روند، مصرفتقريباً برابري داشتند، به مرور نابرابري و بيكاري را تجربه کردند. همزمان ب

گرايی و رقابت بودند. نبود  هاي ايلی و هم الگوهاي نوين، مشوق مصرف نيز تشديد شد. هم سنت
بخش در کنترل تمايالت و ناتوانی جامعه در کنترل نابرابري، مردان را به سمت  ساختاري انتظام

تصادي نابرابرِ آنها با خصيصه نااميدي سوق داد. زيرا آنها متولی امور اقتصادي بودند. وضعيت اق
 فراهم کرد.« خودخواهانه-نابهنجار»مورد سرزنش قرار گرفت و شرايط را براي خودکشی « هُمالی»

تقديرگرايانه، -: يكجانشينی تأخيري، هُمالی، ايالت و طوايف، خودکشی، نابهنجارها كليدواژه
 خودخواهانه.   -نابهنجار
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مقدمه 

ها مانند ناراحتی  ه خود است و مجموعه وسيعی از وضعيتخودکشی نوعی خشونت فرد علي
شود. خودکشی به  شديد، تمايل به خودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی موفق را شامل می

تري است که  هاي مزمن و عميق خودي خود مسئله يا آسيب نيست، بلكه هشداري حاکی از رنج
ز ناماليمات، تضادها و کمبودهايی در زندگی اي ا جامعه را درگير خود کرده است. خودکشی نشانه

حل  برد. گويی جامعه راه اجتماعی است که برخی افراد را به سمت خشونت عليه خود پيش می
رو براي رفع  انداز و طرح پيش عاجل و زودهنگامی را براي حل آن معضالت ندارد. نبود چشم

کنند و درصدد حذف  ابه مانع تلقی میکند که خود را به مث موانع، افراد را به جايی هدايت می
هاي انسانی  آيند. خودکشی در ميزان خاصی، بيانگر حالت بهنجاري در جمعيت خويشتن برمی

است که با توجه به مقتضيات زمانی و مكانی متغير است. اما اگر ميزان آن از حالت نرمال خارج 
ها را وادار به خودکشی  سانشود، بيانگر وجود مشكالتی در ساختارهاي اجتماعی است که ان

المللی بيانگر وضعيت عادي خودکشی در  کند. آمارهاي بين کند و وجه نابهنجار آن بروز می می
مورد خودکشی در  1/38کشور جهان، ليتوانی با ميزان  811از ميان  6481ايران هستند. در سال 

 801در صد هزار نفر در رتبه مورد خودکشی  8/0صد هزار نفر، رتبه اول جهان و ايران با ميزان 
جهان قرار داشت. بنابراين وضعيت ايران غيرعادي و نابهنجار نيست و جايگاه قابل قبولی دارد. اما 

هاي ايالم،  ها دارد. استان اين آمار در داخل کشور يكنواخت نيست و واريانس زيادي در ميان استان
 ن کشوري دارند و در وضعيت بهنجار نيستند. کرمانشاه، لرستان و همدان فاصله بسياري با ميانگي

سال  34هاي يادشده در  دهد که استان آمارهاي معاونت اجتماعی وزارت کشور نشان می
اند. به بيان ديگر  بندي خودکشی را با اندکی تفاوت حفظ کرده گذشته جايگاه باالي خود در رتبه

ها در  دهد. سؤال اين است که چرا اين استان خودکشی در ايران فقط در نواحی خاصی رخ می
اند؟ چه تفاوتی بين اين مناطق و ساير نواحی کشور  يان جايگاه خود را حفظ کردهطول اين سال

وجود دارد که آنها را مستعد خودکشی کرده است؟ موضوع حائز اهميت ديگر اين است که در 
ها  ها نيز گستردگی و شدت خودکشی يكنواخت نيست و برخی شهرستان درون اين استان

اند. بر اساس آمار معاونت اجتماعی  در طول سه دهه حفظ کردهتاکنون رتبه باالي خودکشی را 
هاي هرسين، صحنه، کنگاور و کرمانشاه در  شهرستان»سال گذشته  34استانداري کرمانشاه در 

ذهاب در غرب استان  آباد غرب، قصر شيرين و سرپل هاي اسالم شرق و مرکز و شهرستان
)استانداري « در وضعيت نرمالی قرار دارد کماکان دست باال را دارند و منطقه اورامانات
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(. پرسش اين است که چه چيزي منطقه اورامانات را در طول 8311کرمانشاه، معاونت اجتماعی، 
اين سه دهه متمايز کرده است؟ اين قضيه در مورد استان ايالم و لرستان نيز صادق است. 

هاي  در استان لرستان و شهرستانآباد  هاي نورآباد، کوهدشت، پلدختر، الشتر و خرم شهرستان
شهر در استان ايالم بيشترين ميزان خودکشی را دارند. منطق  شيروان، ايوان، ايالم، مهران و دره

دارد. حتماً داليل  گرايی در تحليل و تبيين برحذر می علمی ما را از توسل به هر نوع ذات
س خودکشی در اين مناطق به ما اجتماعی و ساختاري براي تبيين اين وضعيت وجود دارد و اطل

کند تا بتوانيم به متمايز بودن اين مناطق به لحاظ بروز خودکشی پی ببريم. هدف  کمک می
تحقيق حاضر، مطالعه ساختارهاي اجتماعی اين سه استان در بستر تاريخ معاصر است تا کنش 

ه اين هدف، خودکشی را در بطن ساختارها و تحوالت معاصر بررسی کند. براي دستيابی ب
( چرا خودکشی در برخی مناطق 8پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخ به سؤاالت زير است: 

( زمينه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مناطقِ داراي 6دهد؟؛  خاص در غرب کشور بيشتر رخ می
شناسی خودکشی بر اساس  ( نوع3هاي متمايزي از ديگر نقاط کشور دارد؟؛  خودکشی چه ويژگی

 ه اجتماعی چگونه است؟زمين

 پیشینه پژوهش
ها و معناي کنش خودکشی انجام شده است.  تاکنون چندين پژوهش درباره چرايی، زمينه

بررسی علل و عوامل مؤثر بر افزايش نرخ »( در پژوهشی با عنوان 8316محسنی تبريزي )
خودکشی را  پديده« هاي پيشگيري و درمان آن خودکشی در استان ايالم و شناخت طرق و راه

روي به يكجانشينی و از دست رفتن جايگاه  در فضاي گذار جامعه ايالم از شيوه معيشت کوچ
واالي زنان تحليل کرده است. به نظر وي تضادهاي فرهنگی طوايف و کنترل ناشی از 
مردساالري، زنان را منزوي و مستعد خودکشی کرده است. اين پژوهش تا حدودي ما را با 

کند و به درستی موقعيت متزلزل زنان در آن مقطع زمانی  معه مورد مطالعه آشنا میهاي جا تناقض
دهد. با وجود اين، به دليل نداشتن رويكرد تاريخی، زمينه بروز اين تناقضات را  را نشان می
دهد. با گذشت سه دهه از زمان انجام اين پژوهش، نرخ خودکشی مردان از زنان  توضيح نمی

 اين تحليل در توضيح نوع اخير خودکشی ناتوان است. پيشی گرفته است و
« مدرنيته و خودکشی زنان و دختران لک»اي با عنوان  ( در مقاله8312پور ) ها و قلی جمشيدي

تالش کردند پديده خودکشی را بر اساس ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی توضيح دهند. به نظر 
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همچنان در زندگی مردم  8همسري و هُمالی ونگرايی، در آنها روساخت نظام ايلی به صورت جمع
پذير شد،  به قوت خود باقی است. اما نسل جديد که از طريق رسانه و آموزش عمومی جامعه

تالش کرد در انتخاب همسر و سبک زندگی، فردگرايانه عمل کند که با قدرت نظام سنتی مواجه 
راي زنان فراهم کرد. اين پژوهش شد. اين تناقض زمينه شكست و ناتوانی و بروز خودکشی را ب

گير بود و درباره  درباره خودکشی زنان انجام شد که در آن مقطع زمانی در جامعه مورد مطالعه همه
خودکشی مردان بحثی را مطرح نكرد. ضرورت دارد اين پژوهش بازه زمانی تحليل خود را تاکنون 

 اشته باشد.گسترش دهد تا بتواند درك و فهمی نيز از خودکشی مردان د
بررسی ارتباط باورهاي فرهنگی با خودکشی؛ »اي با عنوان  ( در مقاله8311عنبري و بهرامی )

تالش کردند تحليلی فرهنگی از شرايط بروز « هاي کوهدشت و پلدختر مطاله موردي: شهرستان
بيان کنند. به اعتقاد آنها انگ اجتماعی مربوط به مذموم بودن عشق قبل از ازدواج،  خودکشی

پرستی، تعصب، قباحت روابط آزاد مرتبط با خانواده و ازدواج در اين حيطه نقش دارند.  ناموس
گرايی حاکم بر جامعه، امكان فرديت و بيان خود را نابود کرد و خودکشی  به نظر آنها جمع

 شان است.  وانی آنها در تغيير سرنوشتپاسخی به نات
بررسی آثار فقر و خشونت بر ميزان »ديگري با عنوان   ( در مقاله8311عنبري و بهرامی )

مصاحبه کيفی با افراد  23بر اساس « خودکشی: مورد مطالعه روستاهاي شهرستان پلدختر
شاجره و اختالف ناشی از کننده به خودکشی نشان دادند که فقر و نابرابري زمينه بروز م اقدام

کند. فقر از طريق خشونت خانگی بيشترين  تفاوت سبک زندگی را ميان افراد خانواده فراهم می
تأثير را در بروز خودکشی دارد. دو پژوهش يادشده تا حدودي ما را به فضاي اجتماعی و 

اقدام به خودکشی کند که افراد در تنگناهاي آن گرفتارند و آنها را به سوي  شرايطی نزديک می
اي، قادر به توضيح  دهد. اما هر دو پژوهش به دليل نداشتن رويكرد تاريخی و مقايسه سوق می

 تمايز جامعه مورد بررسی از ديگر نواحی کشور، که در وضعيت عادي قرار دارند، نيستند. 
« ايرانشناختی خودکشی در  تحليل جامعه»اي با عنوان  ( نيز در مقاله8311قادري و نظري )

هاي کالن، علل خودکشی را توضيح دهند. آنها فشار اجتماعی مانند  تالش کردند بر اساس داده
طالق، ضرب و جرح، توهين و نبود همبستگی اجتماعی )اقتصادي و اجتماعی( را داليل اصلی 
 خودکشی دانستند. اين پژوهش نيز مانند مطالعات قبلی سعی در تبيين علل خودکشی دارد. اما به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي اجتماعی و فرهنگی مناطق  دليل گسترده بودن جامعه مورد مطالعه و ناديده گرفتن زمينه
مختلف، انتزاعی است. در اين پژوهش تفاوتی بين ايالم و سيستان و بلوچستان ديده نشده 
است. اولی به مدت سه دهه، رتبه اول نرخ خودکشی را دارد و دومی همواره در رتبه آخر کشور 

 اند. . در ضمن متغير فشار اجتماعی را بسيار ساده و غيرساختاري دانستهبوده است
تالش براي به رسميت شناخته شدن: »اي با عنوان  ( در مقاله8312نبوي و مرادي انصاري )

تالش کردند با تحليل فرهنگی، معناي کنش خودکشی « تبيين فرهنگی کنش خودکشی در ايالم
کنشی اعتراضی براي به رسميت شناخته شدن توسط جمع را تفسير کنند. آنها خودکشی را 

بخش براي گريز از مشكالت و  دانند. در بعضی موارد نيز خودکشی، کنشی رهايی می
 تنگناهاست.

اقدام به خودکشی بين زنان »اي با عنوان  ( نيز در مقاله8312آبادي و همكاران ) زارع شاه
دانند  هاي خود می ی را راهی براي رسيدن به خواستهاقدام به خودکش« ها و شرايط آبدانان: انگيزه

ها  ها و بدبينی ها، تهمت طلبانه، محدوديت که افراد از آن طريق سعی دارند به رفتارهاي سلطه
محور را کسب کنند. دو  واکنش نشان دهند تا از جانب خانواده حمايت شوند و روابط تعامل

و به درستی آن را نوعی اعتراض براي به   داختهپژوهش اخير عمدتاً به تبيين کنش خودکشی پر
ها با صحبت  اند. اين پژوهش رفت از مشكالت دانسته رسميت شناخته شدن يا راهی براي برون

ها توضيح داده  اي تالش دارند شرايط و زمينه را توضيح دهند. اما در اين پژوهش از فرهنگ قبيله
هست که چنين تنگناهايی را به وجود  شود که چه چيزي در فرهنگ ايالت و طوايف نمی
آورد. در ضمن چرا در برخی شهرهاي ايالم يا کرمانشاه خودکشی زياد است و در برخی  می

ها در کجاست؟ از طرف ديگر خودکشی مردان در دهه اخير را  ديگر خير. دليل اين تفاوت
 کنند؟ توان تحليل کرد؟ و آنها چه مشكالتی را تجربه می چگونه می

، اين نوع کنش را در درون ساختارهاي «خودکشی»( در پژوهش مبسوط 8311يم )دورک
اجتماعی کشورهاي اروپايی تحليل کرده است. وي بر اساس مفاهيمی مانند انسجام، کنترل و 

، 3خودخواهانهبيان کرده بود، چهار نوع خودکشیِ « درباره تقسيم کار»هنجاري که در کتاب  بی
را مورد مطالعه قرار  0خودكشی تقديرگرايانهو  3ناشی از نابهنجاری، خودكشی ۲ديگرخواهانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Altruistic  
3 Anomic  
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خودکشی »ناشی از ظهور فردگرايی در جامعه مدرن است.  خودکشی خودخواهانهداد. به نظر او  
يكپارچگی اجتماع خانوادگی و يكپارچگی نظام   در جهت عكس ميزان يكپارچگی مذهبی،

ها )به دليل استقالل فردي در انجام  ين ترتيب، پروتستان(. بد604: 8311« )يابد سياسی تغيير می
ها و زنان و مردان بيوه )به دليل منزوي بودن( نسبت به زنان  وظايف مذهبی( نسبت به کاتوليک

، ناشی از محو کامل خودکشی ديگرخواهانهو مردان متأهل بيشتر مستعد خودکشی هستند. 
خودکشی ناشی از  ي بعد از مرگ شوهر. فرديت در گروه است؛ مانند خودکشی زنان هند

بيش از دو مورد قبل براي دورکيم جذابيت دارد و آن را خصيصه بارز جامعه جديد  نابهنجاري
هستی »داند. علت اين نوع خودکشی، ضعف پيوندهاي فرد با جامعه است. در جوامع جديد  می

اند؛ انتظار آنها از هستی بسيار  ابتاجتماع تحت انتظام عادات قرار ندارد؛ افراد دائماً در حال رق
تناسب موجود ميان تمايالت و  زياد است، و در نتيجه دائماً طعمه رنج ناشی از عدم 

در زيرنويس،  2(. دورکيم در اواخر فصل 322: 8316)آرون، « هاي خويش هستند خشنودي
افراط در نظم و کند. اين نوع خودکشی از کنترل مفرط و  را معرفی می خودکشی تقديرگرايانه

شان به طور  آينده»کنند که  اقدام می  شود. اشخاصی به اين نوع خودکشی قاعده ناشی می
شان به شدت با نظامات و قواعد آزاردهنده  اي مسدود شده است و احساسات رحمانه بی

دهد  (. دورکيم به اين نوع خودکشی توجه نشان نمی338: 8311)دورکيم، « سرکوب شده است
داند.  فايده می ويد امروزه اين نوع خودکشی اهميت کمتري دارد و تأکيد بر آن را بیگ و می

داند که  هاي ديگرخواهانه و قدرگرايانه را خاص جوامع سنتی و غيرغربی می دورکيم خودکشی
 اند.  هنوز با مدرنيته روبرو نشده

روش پژوهش

جانبه از جامعه مورد  ق و همهنگاري توصيفی عميمردم .نگاري استروش پژوهش حاضر، مردم
(. جامعه مورد مطالعه اين پژوهش، ايالت و 8316؛ مارچسيون، 8312)جكسون،  تحقيق است

طوايف زاگرس ميانی است. در بخش تاريخی به ويژه در فرايند يكجانشينی، تمام ايالت مورد 
توجه قرار گرفتند، زيرا هدف درك فرايند يكجانشينی بود. اما براي فهم کنش خودکشی، 

اند. اين ايالت عبارت  ی انتخاب شدند که ديرتر يكجانشين شدهشوندگان از ميان ايالت مصاحبه
بودند از: کلهر، گوران، ترکاشوند در کرمانشاه، کاکاوند، بيرانوند، گراوند و اوالدقباد در لرستان و 

ها در اين تحقيق عبارتند از مشاهده  باالگريوه، ملكشاهی و هليالن در ايالم. فنون گردآوري داده
به. از آنجايی که نويسندگان مقاله از ساکنان اين ايالت و طوايف هستند، مشارکتی و مصاح
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اند.  سال اخير زاگرس ميانی را درك کرده و از نزديک شاهد همه اتفاقات آن بوده 34تحوالت 
نگاري بسيار مهم  ها براي روش مردم رسان ها استفاده شد. اطالع رسان ها نيز از اطالع در مصاحبه

هايی براي موضوع مورد مطالعه فراهم کردند، بلكه منابع  آنها نه تنها بصيرت و تأثيرگذارند.
نفر از  82اطالعاتی ديگري را معرفی و دسترسی به اين منابع را تسهيل کردند. بر اين اساس با 

 88کننده مصاحبه شد که  نفر از اعضاي خانواده افراد خودکشی 2کننده به خودکشی و  افراد اقدام
 نفر مرد بودند.  1ها زن و نفر از آن

ها شكل يا مرحله واحدي ندارد و فرايندي است که از بيان  نگاري شيوه تحليل داده در مردم
 ;Fetterman, 2010; Hammersly & Atkinson, 2007)افتد  نويسی اتفاق می مسئله تا گزارش

Bogden & Taylor, 1988)گانه  راحل سهها با پيروي از م . در پژوهش حاضر، تحليل داده
بخش  2 مرحله اول(  انجام شده است: 841: 6442) 8نويسی( بريور )تحليل، تفسير و گزارش

هاي ريز و  قابل  ها گردآوري و در بخش ها: انبوهی از داده مديريت داده -8دارد که عبارتند از: 
داده شد. ها، کدهايی اختصاص  کدگذاري: به هر کدام از اين بخش -6مديريت سازماندهی شد. 

هاي مختلف و کدهاي ريزتر تبديل گرديد و در مواردي  تحليل محتوي: کدها به بخش -3
تر آنها با دقت  هاي جزئی هاي کدها و بخش توصيف کيفی: ويژگی-0کدگذاري مجدد انجام شد. 

استخراج الگوها: روابط ميان کدها و زيرکدها در ميان روندها، ساختارها و  -2توصيف شد. 
 -2مقايسه شدند و در تقابل با هم قرار گرفتند و در نهايت الگوهايی به دست آمد.  تعامالت

ها به چهار دسته کلی يعنی نظام ايالت و طوايف، مدرنيزاسيون، خودکشی زنان و  بندي: داده طبقه
شود، به طوري که تمام  ها را شامل می ، تفسير دادهمرحله دومخودکشی مردان تقسيم شدند. 

در ارتباط با هم قرار گرفتند تا پديده خودکشی در درون ساختارها توضيح داده شود. ها  يافته
 نيز ارائه گزارش است. مرحله سوم

های پژوهش یافته

 خورشیدی14و  13های  ایالت و طوایف در سده
شيوه زيست يكجانشينی از دوران باستان تا حمله مغول در زاگرس ميانی متداول بود. بعد از 

نشينی داد  حمله مغول به داليل مختلفی در بيشتر نواحی کشور، يكجانشينی جاي خود را به کوچ
( و اين مهم تا دوران پهلوي اول تداوم يافت. در دوره زنديه و قاجاريه، 8326)نک. لمبتون، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. اما به مرور برخی ايالت و 8322روي شيوه مسلط زندگی در زاگرس ميانی بود )گلستانه،  کوچ
طوايف در همين دوره يكجانشين شدند. ايل زنگنه به دليل حضور در امور حكومتی )در 

هاي صفويه، زنديه و قاجاريه(، و ايل کليايی به داليلی نامعلوم، به مرور سازمان ايلی خود  دوره
ت دادند يا اينكه کمرنگ شدند. اورامانات نيز همواره يكجانشين بود و سازمان ايلی را از دس

ميليون نفر  2/6ميليون نفر جمعيت کشور،  84(. در دوره قاجار از 8318نداشت )نک. سلطانی، 
 ,Sheil)رو بودند که بيشتر در نواحی کوهستانی به ويژه نوار غربی و شمال غربی بودند کوچ

1856; Curzon, 1892) هاي سياحان غربی تنها نقاط شهري در اياالت  . بر اساس گزارش
کرمانشاهان و لرستان )شامل پيشكوه و پشتكوه؛ ايالم(، کرمانشاه و بروجرد بودند. شهر کرمانشاه 
توسط قاجارها رونق گرفت و ناحيه تجاري مهمی براي کسب درآمدهاي گمرکی حكومت بود 

نيک نداشت. بيشتر روستاها نيز داراي سازمان اجتماعی ايلی بودند و با بافت مجاور رابطه ارگا
(. اسكان اجباري و منسوخ شدن شيوه 8314؛ سنجابی، 8321؛ گروته، 8303)نک. رابينو، 

رخ داد. اما اين سياست، قهري و با زورِ اسلحه بود )بيات،  8364تا  8342روي در سال  کوچ
روي را آغاز کردند.  ياري از ايالت دوباره کوچ( و با سقوط حكومت پهلوي اول، بس8313

هاي گِلی را که به اجبار  همه کلبه ]ها لک[لرها »خورشيدي نوشته است:  8364مورتنسن در سال 
. ايالت کاکاوند، جاللوند، باالوند، (883: 8311« )اند اند، رها کرده و رفته حكومت ساخته

گوران، زوله، ترکاشوند، جمور، خزل، باالگريوه نورعالی، چاواري، اوالدقباد، گراوند، کلهر، 
 04وند، مير(، هندمينی، ملكشاهی و هليالن در زمره اين ايالت هستند و تا دهه  )دريكوند، زينی

درگير اين نوع شيوه زيست بودند. نكته بااهميت اين است که مناطق مستعد خودکشی در  24و 
خورشيدي يكجانشين  24آنها تا اوايل دهه سال گذشته، زيستگاه اين ايالت بوده است.  34

اند. البته بدون  نشدند و اگر هم مجبور به اين کار شدند، سازمان ايلی خود را تاکنون حفظ کرده
هايی از ايل  توان ادعاي کلی درباره ابواب جمعی يک ايل مطرح کرد. براي مثال بخش شک نمی

خورشيدي(  8341م در فرايند اسكان عشاير )بهاروند در لرستان و ايل کرد )مير( در جنوب ايال
روي ادامه  هايی از آن کماکان به کوچ آباد و آبدانان يكجانشين شدند، اما بخش در شهرهاي خرم

دادند. همچنين در زيستگاه ايل کاکاوند شهر هرسين وجود دارد که سابقه يكجانشينی کهنی 
طايفه بزرگ ايل کاکاوند  1و ولدوند که از بر اين، افرادي از دو طايفه مظفروند    دارد. عالوه

خورشيدي در شهر هرسين يكجانشين شدند، اما  80هستند، با اسكان عشاير در دهه اول سده 
رو بودند. گاهی شهر در مرکز زيستگاه ايل قرار ندارد  کوچ 24هايی از جمعيت آنها تا دهه  بخش



 

 

 

 

 

 شناختی درباره خودكشی در زاگرس ميانی  ...   مقاله علمی/ تحليلی مردم

 

022 

 04که از دهه « اوالدقباد»راي مثال ايل و چه بسا در اطراف آن چندين شهر وجود داشته باشد، ب
خورشيدي، به تدريج اسكان خود را شروع کرد، در شهرهاي کوهدشت، هرسين، نورآباد،  24و 

 سكنی گزيد.  6«تنگ شيرز»و  8«بادآور»کرمانشاه و روستاهاي زيستگاه خود در دره رود 
مختلفی وجود دارد که ما را از هر گونه ادعاي کلی و « هاي ناهمزمانی»در بطن اين ايالت 

دارد. پويايی زندگی اجتماعی و سيال بودن  قطعی در مورد زمان و مكان اسكان يک ايل باز می
کند. با وجود اين، با مروري بر  ناپذير می روان، احتياط در اين حوزه را اجتناب زندگی کوچ

اه ايالتی که دير يكجانشين شدند و شهرهاي مستعد خودکشی، تطابق نسبی اين دو زيستگ
هاي هرسين، صحنه و کنگاور، زيستگاه ايالت  گردد. در استان کرمانشاه شهرستان تر می عيان

هاي قصر شيرين، گيالنغرب و  کاکاوند، ايتيوند، زوله، جمور و ترکاشوند هستند. شهرستان
آباد، و  هاي نورآباد، کوهدشت، الشتر، خرم اه ايل کلهر هستند. شهرستانآباد غرب زيستگ اسالم

پلدختر زيستگاه ايالت نورعالی، کاکاوند، ايتيوند، ميربگ، چاواري، اوالدقباد، پاپی، بيرانوند، 
شهر،  هاي ايوان، چرداول، ملكشاهی، دره حسنوند، قالوند، باالگريوه و گراوند هستند. شهرستان

ور کلی شمال استان، زيستگاه ايالت کلهر، خزل، باالگريوه، مير و ملكشاهی هستند. ايالم و به ط
ساله يكجانشين شدند و  24هاي محل خودکشی با زيستگاه ايالتی که با تأخير  تطابق شهرستان

دهد که بخشی  اند، ما را به اين برداشت سوق می تاکنون سازمان ايلی خود را کمابيش حفظ کرده
و مناسبات اجتماعی و فرهنگی ايالت منطقه « يكجانشينی تأخيري»دکشی، در مقوله از داليل خو

 قابل بحث و بررسی است. 
روي دير از بين رفته و به تبع،  يكجانشينی تأخيري به اين معنی است که شيوه توليد کوچ

ده و سازمان ايلی آنها حفظ ش  هاي ايلی است، تداوم بيشتري پيدا کرده روساخت آن که سنت
هاي  است. سازمان اجتماعی ايلی، با سازمان اجتماعی يكجانشينی نوين متفاوت است و سنت

گنجد و  ها در اين مقال نمی خاصی دارد که نيازمند توضيح بيشتري است. البته بيان همه سنت
در زاگرس ضرورت نيز ندارد. چهار مورد از آنها که با بحث مرتبط است، عبارتند از: نخست، 

ايلخان بزرگ وجود نداشته است و ايالت کوچک و پراکنده به صورت قطاعی در کنار هم ميانی 
/ 3کو / بنه6مال بنه -8هوز -3تيره -طايفه -مراتبی )ايل قرار داشتند که نظام اجتماعی آنها سلسله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي سيمره است. اين رودخانه در زبان لكی  در شهرستان دلفان قرار دارد و از سرچشمه رودخانه بادآور 8
 نام دارد.«  Baeivarبايوَر»

2 Sherez 
3 Tira 
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 است 2«هَوْمالی»يا « هُمالی»خانوار( و مبتنی بر نظام خانواده و خويشاوندي بود. دوم  -0تخماره
گرايی، رقابت )جمعی و نه فردي(، ياريگري، غيرت، آبرو و ستايش  هايی مانند جمع که ويژگی

شود. هُمالی در دنياي ايالت و طوايف نقش مؤثري داشت و در  ناموس را شامل می
اي نصيب  کرد، به نحوي که حمايت گسترده روي به آنها کمک می هاي زندگی کوچ دشواري

ها شامل مجموعه وسيعی از امور از قبيل  شد. اين حمايت مال( میاعضاي گروه )تيره/ هوز/ 
همكاري در دامداري، کشاورزي، منازعه، همسرگزينی و حفاظت از روح جمعی بود. رقابت 

شد،  ناشی از هُمالی به لحاظ ميزان گستردگی متغير بود. اگر ايل آنها با ايل مجاور درگير می
تر در ميان طوايف يک ايل  کرد. رقابت در سطحی پايين رقابت در فضاي دو ايل معنا پيدا می

داد و به طور معمول رقابت در  يافت تا در سطح دو مال خود را نشان می همين طور ادامه می
داد. زيرا حوادث کالن و نيازمند رقابت براي ايل کمتر رخ  سطوح پايين به حيات خود ادامه می

اندازي براي آتيه  ميراث و گذشته گروه بود و چشمداد. نكته کليدي در اين رقابت، حفظ  می
کرد. رقابت براي پيشرفت فردي و گشودن دنياهاي جديد، مفهومی مدرن است که  تعريف نمی

است که با اين پژوهش « همسري درون»با رقابت در فضاي هُمالی کامالً بيگانه است. سوم، 
يب از مال/ هوز/ تيره/ طايفه/ ايل انتخاب ارتباط دارد. افراد به طور معمول همسر خود را به ترت

هاي استراتژيكی مانند پيوندهاي سياسی، حل منازعه و  همسري صرفاً در موقعيت کردند. برون می
همسري بود و  مراتبی مبتنی بر خويشاوندي، بنيانی براي درون خون صلح ممكن بود. نظام سلسله

پرستی و هُمالی  سنخيت داشتند، زيرا ناموس ها با هم کرد. اين ويژگی مرزهاي آن را تعيين می
گذاشتند. چهارم، حدي از برابري و عدالت در ميان زندگی  همسري صحه می همواره بر درون

ها از جايگاه  ها و تشمال روان نسبت به روستاييان و شهرنشينان وجود داشت. با اينكه خان کوچ
ظ اقتصادي وضعيت تقريباً برابري داشتند. دليل بااليی برخوردار بودند، اما بقيه افراد ايل به لحا

 هاي واگيردار و نبود انبار براي فروش مازاد محصول بود. عمده آن بيماري

 تأخیر در مدرنیزاسیون 
(. اما 8310  ؛ کچويان،8311اولين مواجهه ايرانيان با غرب در دوران صفويه رخ داد )فوران، 

فرايندهاي مدرنيزاسيون در ايران در دوره قاجاريه شروع شد. در زاگرس ميانی شهر کرمانشاه به 
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با الملل متصل شد و بازار پررونقی در آن به وجود آمد، اما  عنوان يک گره تجاري با نظام بين
بود. ساير مناطق زاگرس « بازار باراندازي»اياالت پيرامون خود ارتباطی نداشت و صرفاً يک 

ميانی تا دوره پهلوي اول از تيررس روندهاي مدرنيزاسيون به دور بود. فريا استارك، در سال 
بخش است که گاهی  براي آدمی خيلی لذت»خورشيدي درباره اين مناطق نوشته است:  8342
به اين جهان گذران اعتنايی   اند، اي را پيشه خود ساخته ن افرادي برود که زندگی سادهنيز ميا

بردن از خود   ندارند. اين مردم همان قدر که در فكر تهيه وسايل معيشت نيستند، قصد بهره
(. در اين دوره شهر ايالم بنا نهاده شد. کرمانشاه رشد بيشتري 20: 8320« )زندگی را نيز ندارند

آباد، هرسين،  هاي کرند، سنقر، قصر شيرين، صحنه، پاوه، ايوان، خرم و جمعيت قصبه کرد
شهر تبديل شدند. -کنگاور، و الشتر به ميزان بسياري افزايش يافت. برخی از آنها به روستا

بنا نهاده شد و قلعه کوهدشت به سكونتگاهی  8«دُمايزه»نورآباد دلفان يک دهه بعد در دشت 
آباد نيز آماده  خرم-هاي حمل و نقل مانند جاده هرسين ديد. برخی زيرساختشهري تبديل گر

، روند 8364روي در سال  برداري شد و ديوانساالري رشد کرد. اما بازگشت عشاير به کوچ بهره
هاي ديرپاي  ترين داليل آن وجود سنت مدرنيزاسيون در اين مناطق را بسيار کند کرد. عمده

توسط تيمسار « سرکوب لرستان»دار و خونين موسوم به  ، مدتعشايري و حمله چندجانبه
( که آنها را با اغلب 8313بختی در روند اسكان عشاير بود )نک. بيات،  اميراحمدي و تيمسار شاه

اقدامات رضاخان مخالف کرد. در حالی که ساير نواحی کشور تحت تأثير اصالحات رضاشاه 
هاي  وره پهلوي دوم، دچار تغييرات زيادي در عرصهخورشيدي در د 04و  34هاي  پهلوي و دهه

مختلف شدند. اولين و تأثيرگذارترين مواجهه ايالت زاگرس ميانی با مدرنيته در اصالحات 
دار،  ارضی رخ داد. با اصالحات ارضی و ملی شدن مراتع و واگذاري زمين به زارعان نسق

هاي خود را نشان داد. بنابراين  جذابيتروي دشوارتر از قبل شد و مظاهر رفاه و شهرنشينی  کوچ
خورشيدي،  8302روستانشينی و مهاجرت روستا به شهر در اين مقطع رونق گرفت. در سال 

درصد افزايش يافت.  1/28به  8312درصد بود که در سال  1/31جمعيت شهري استان کرمانشاه 
مال/  -هُوز -تيره -فهطاي -هاي سنتی )ايل اغلب مهاجران سعی کردند در شهرهاي جديد هويت

مال( خود را حفظ کنند. نتيجه اين تالش در قالب محالت شهري، شكل فضايی پيدا کرد و  بنه
 محالت همگونی به لحاظ ايل و طايفه شكل گرفت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 8324در اين بازه زمانی محدود يعنی از اصالحات ارضی تا بروز خودکشی در اواخر دهه 
ان و ايالم با بيشترين مظاهر مدرنيته آشنا شدند. آموزش خورشيدي، سه استان کرمانشاه، لرست

، دانشگاه ايالم در 8328گيري رسيد. دانشگاه رازي در سال  عمومی در اين دهه به سطح همه
هاي حمل و نقل، نواحی  تأسيس شد. زيرساخت 8322و دانشگاه لرستان در سال  8322سال 

تومبيل، رفت و آمد را آسان کرد. رسانه راديو شهري و روستايی را به هم متصل و توليد انبوه ا
مانند ساير  14در طول دهه »همگانی شد.  14و  24و تلويزيون نيز در دهه  24در طول دهه 

هاي جديدتري چون موبايل، لوح فشرده، کامپيوتر  نواحی کشور، جمعيت زاگرس ميانی با رسانه
 (. 8310پور،  )نک. قلی« به کار گرفتند و اينترنت آشنا شدند و آنها را براي استفاده روزمره

بخشی از جمعيتِ جامعه مورد مطالعه اين پژوهش در کمتر از دو دهه از درون دنيايی کامالً 
آنها از گذشته خود جدا نشده بودند »سنتی به درون مدرنيزاسيون سريع و شتابان پرتاب شدند. 

به صورتی کامالً ناگهانی با مدرنيته  شان به وجود نيامده بود که يا بحرانی در نظام معرفتی
(. نكته جالب توجه اين است که ايالت و 12: 8311پور،  ها و قلی )جمشيدي« برخورد کردند

طوايف نيز به طور کامل و يكباره با دنياي سنت قطع ارتباط نكردند، بلكه اين فرايند تدريجی 
کنند.  هنوز در دوره قاجار زندگی می اي وجود دارند که گويا بود و اکنون نيز مناطق دورافتاده

محل حضور ساختارهاي سنتی و نوين به طور همزمان است. در چنين فضايی    زندگی اجتماعی،
توان شرايط بروز ناماليمات و فضاي ناگوار موجد خودکشی را مطالعه کرد. آمارها  است که می

بسيار  14دي تا اواسط دهه خورشي 24بيانگر آن است که ميزان خودکشی زنان از اواخر دهه 
، خودکشی مردان پيشی گرفته است 14زيادتر از مردان بوده است. اما به مرور زمان در دهه 

مواجه « مردانه»و « زنانه»(. بنابراين با دو نوع خودکشی 8311)وزارت کشور، معاونت اجتماعی، 
 هستيم که هر کدام سازوکار متفاوتی دارند. 

 خودکشی زنان
و فولكلور  8گويان )پاچاوشان( سفيدان، قصه ري در نزد ايالت و طوايف از طريق ريشپذي جامعه

( که در 8314)سنجابی « خوانی نيز نقش مؤثري در اين روند داشت شاهنامه»گرفت.  صورت می
پذيري به صورت عملی  شد. بخش ديگري از فرايند جامعه ها )در قشالق( بازخوانی می زمستان

شد. محتوي قابل انتقال در اين فرايند،  هاي کار و زندگی طی می عرصه و با حضور فعال در
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هاي اعضاي ايل و طايفه بود. عالوه بر اين،  هاي ايلی، خاطرات قهرمانان و داستان سنت
آوري، فرآوريِ لبنيات،  روي نظير چوپانی، شناخت اقليم، رزم هاي الزم براي کوچ مهارت

ها در راستاي  شد. مجموع اين آموزه عملی آموزش داده میريسی نيز به طور  چينی و پشم پشم
همسري، هُمالی، حفظ آبرو، ياريگري و رقابت، شناخت نظام خانواده و  پاسداشت ميراث )درون

ها جايی براي فرديت و  خويشاونديِ طايفه و سلحشوري( و زندگی عملی بود. در اين آموزه
خورشيدي، نسل  8314و  8324هاي  ر دههافكندن براي زندگی شخصی وجود نداشت. د طرح 

شناختند.  پذير شده بودند و شيوه ديگري از بودن در جهان را نمی والدين در چنين فضايی جامعه
پذيري وضعيت متفاوتی داشتند. به تدريج مراجع انتقال دانش  اما فرزندان آنها به لحاظ جامعه

را از دست دادند و با سرعت برق و باد به  خوان جايگاه خود گو و شاهنامه سفيد، قصه مانند ريش
ها(، سينما و تلويزيون جايگزين آنها  قعر تاريخ پيوستند. آموزش عمومی )مدارس و دانشگاه

هاي عملی را گرفتند. نكته  هاي نظري نيز در مقياسی گسترده جاي آموزش شدند و آموزش
پذيري ايلی بود.  محتوي جامعهپذيري جديد با  جدي و تراژيک اين ماجرا، تضاد محتوي جامعه

در دنياي ذهنی نسل جديد )فرزندان( موفقيت فردي جاي نگهداشت ميراث جمعی، کسب 
همسري و انتخاب سبک زندگی دلخواه جاي شيوه  همسري جاي درون منزلت جاي هُمالی، برون
 زندگی نياکان را گرفت.  

م کرد که مايل به تجارب فردي، را فراه« انسان نوينی»پذيري فرزندان شرايط تولد  جامعه
آزادي در مديريت   آزادي در ابراز عقايد،  آزادي در انتخاب لباس،  انتخاب شيوه زندگی دلخواه،

بدن، عشق رمانتيک، آزادي در انتخاب همسر و انتخاب شغل مورد عالقه و متناسب با 
 کرد.  تحصيالت خود بود. تضادهاي اين دو ساختار به مرور در نوع پوشش بروز

هنگام بيرون رفتن از خانه، خانواده درباره نوع پوشش به ويژه رنگ لباس حساسيت داشتند. »
ام، مورد اهانت قرار  بارها توسط برادرانم به خاطر اينكه فالن لباس يا فالن رنگ را پوشيده

م )خان« پوشيدند گرفتم. در صورتی که يه لباس معمولی بود و تو تلويزيون همه بازيگرا می
 ساله، اقدام به خودکشی، ايل کاکاوند، ساکن شهر هرسين(. 01

تر  هاي اين تضاد بود که براي دختران به مراتب سخت آزادي در انتخاب نوع پوشش، طليعه
از پسران بود. به تدريج تضاد واقعی به طور جدي در انتخاب همسر بروز کرد. شهرنشينی و 

الت و طوايف( و شهرنشينان، يا حضور در دانشگاه، هاي اجتماعی متفاوت )اي مراوده با گروه
هاي نوين معتقد بودند که حق  زمينه آشنايی را براي فرزندان فراهم کرد. آنها بر اساس آموزه
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توانند شريک زندگی خود را به دلخواه انتخاب کنند. اما با کمال ناباوري با  انتخاب دارند و می
هاي  اي که تخطّی از آن براي خانواده يا هويت صيصهروبرو شدند. خ« همسري درون»مانع جدي 

شد. آنها متوجه شدند  بود و گناهی نابخشودنی تلقی می« تابو»تر مانند هوز، تيره يا طايفه  کالن
که حتی حق ندارند بدون اجازه عاشق شوند و باب آشنايی با کسی را باز کنند. هويت جمعی 

قدرتی عظيمی را براي  اين امر احساس ازخودبيگانگی و بی کرد. بايد تمام آينده آنها را تعيين می
 آنان به وجود آورد. 

گونه مالكيتی بر جسم و جان خودت  کردند. حق هيچ ترين کار آدم دخالت می در کوچک»
دادند. خالصه اوضاعی بود. خدا را شكر االن  نداشتی. براي ازدواج که بدتر. همه نظر می

ساله،  01)خانم، « دن. اما بعضی جاها هنوز اينطورين ا گير نمیمردم بهتر شدن و به اين چيز
 طايفه گراوند(.

در اينجا متغير جنسيت اهميت زيادي داشت. پسران وضعيت بهتري نسبت به دختران 
زنی بيشتري داشتند. اما دختري که دربارۀ  داشتند. آنها امكان دوري از خانواده و قدرت چانه

شد. در چنين فضايی )که باب  شناخته می« رُودار»به عنوان  کرد، انتخاب همسر صحبت می
همسري به رسميت شناخته نشده  آشنايی قبل از ازدواج، سبک پوشش خارج از عرف و برون

و قواعد آن « روح جمعی»شد که ناشی از  بود( نوعی فشار اجتماعی بر اعضاي گروه وارد می
طلبيد.  ص آن بود و از اعضاء تبعيت میبود. روح جمعی که همبستگی اجتماعی، ويژگی مشخ

شدند. اينجا بود  کردند، با مجازات گروه روبرو می افرادي که به هر دليل از اين قواعد تخطی می
وجه ويرانگر خود را به افراد نشان داد. بدين معنا که فرد خاطی فقط براي زندگی « هُمالی»که 

ده گرفته و آبروي مال و هوز را برده بود. در خود تصميم نگرفته بود، بلكه قواعد جمع را نادي
کردند. ما  شده جمعی را ترميم می اين صورت، والدين فرد مذکور و خود وي بايد روح آزرده

همراه هميشگی برخی از افراد بود. زيرا مثالً يک رقيب « رودار»شاهد بوديم که اَنگ اجتماعی 
 لط درباره معشوق خويش مطرح کرده بود. عشقی حسود و سِمِج از درون هُوز مطالبی را به غ

شده براي زنان و دختران هر گونه آزادي عملی را، که معناي مدرن داشت،  فضاي توصيف
همسري را رعايت  منع کرده بود. ناگفته نماند کسانی که به هر دليلی سبک زندگی سنتی و درون

با ديگران مماشاتی صورت کردند، به سالمت از اين دوران فشار و رنج مصون ماندند. اما 
هاي مختلف نظير  نگرفت. کنش خودکشی واکنشی به اين شرايط ناگوار بود و به صورت

آويز کردن کردن در تابستان،  افسردگی، اقدام به خودکشی، خودسوزي با نفت در زمستان، حلق
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سم خوردن در فصل بهار، قرص و گچ خوردن در فصول مختلف خود را نشان داد. تباهی و 
دانستند.  سياهی، سايه شوم خود را گسترانده بود. والدين فرزندان را عاصی و ناخلف می

کردند. غافل از  گذشت و سنگدل تلقی می ناپذير، بی فرزندان نيز والدين را موجوداتی انعطاف
گيري بود   اينكه هر دو قربانی تضاد دو دنياي ناهمسان بودند. خودکشی اعتراض بزرگ و دامن

هاي بسياري را به ورطه نابودي کشاند؛ صدايی سهمناك که اوايل شنيده  دت دو دهه جانکه به م
هايی بود که زنان و دختران در آن مقطع زمانی  بست شد. خودکشی مفري براي رهايی از بن نمی

ترين پناهگاه در مقابل  در نبود جايگزينی بهتر به افراطی»دانستند. افراد  حل می آن را آخرين راه
(. دو دهه اعتراض دختران 13: 8311)مارکس، « آورند هاي زندگی خصوصی روي می يبتمص

قدرت  14باالخره جامعه را به سوي مدارا سوق داد. در ضمن نسل قربانی، خود در اواسط دهه 
گرفت و روزگار تباهی را که پشت سر گذاشته بود، به ياد داشت. مساعدت آنها و تغييرات 

، به تدريج تنوع سبک زندگی، انتخاب پوشش و 14هاي ديجيتال در دهه  فشرده ناشی از رسانه
همسري را به جامعه حقنه کرد، اما اين تناقضِ ساختاري همچنان در مقياسی اندك جان  برون

 افتد.  ستاند. زيرا زوال هيچ چيز در جهان راحت نيست و با دشواري و به تدريج اتفاق می می
ن را در کدام گونه خودکشی جاي داد؟ با توجه به آنچه بدين ترتيب بايد خودکشی زنا

 8314و  8314هاي  دمان بروز خودکشی زنان و دختران جوان )دهه مطرح شد، در سپيده
خورشيدي( الگوها و هنجارهاي متفاوتی براي رفتار وجود داشت که برخی از آنها ايلی و برخی 

نجارها ما را به سوي خودکشی ناشی از نظمی در تعدد ه نوين بودند. در نگاه اول، نوعی بی
دهد. اما اين برداشت شتابزده است و نيازمند توضيح بيشتري در اين  نابسامانی هنجاري سوق می

حوزه است. با اينكه تعدد هنجارها وجود داشت، اما برخی از آنها جايگاه برتر و فرادستی 
8داشتند. عامالن

هاي نياکان  دار سنت و ميراثگيري  هاي ايلی، مرجع قدرت و تصميم سنت 
را « يكجانشينی تأخيري»ها سلطه بالمنازعی در مناطقی داشتند که  بودند. از اين رو، اين سنت

ترتيب، در  بخشی سابق خود را ساري و جاري کنند. بدين  تجربه کردند و تالش داشتند انتظام
ه مميزه خودکشی زنان، هاي ايلی مرجعيت داشتند. وج مورد سبک زندگی و انتخاب همسر سنت

ناتوانی در مواجهه با ساختارهاي کالن سنتی بود که به اموري طبيعی و بديهی تبديل شده بودند. 
شناخت و تحمل آن را نداشت. در اين وضعيت،  ساختارهايی که سبک زندگی نوين را نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حقانيت خود همسري و هُمالی بر  رسيد. درون تبعيت از الگوهاي نوين نابخشودنی به نظر می
هاي ايلی آنها را به موانعی صلب  اصرار داشتند. قدرت والدين و اصرار آنها در نگهداشت سنت

و متجسد تبديل کرد که نفوذناپذير و عبورناپذير بودند. آنها سرنوشت محتوم فرزندان بودند و 
بود. به  8«نهتقديرگرايا-نابهنجار»زدند. بدين ترتيب اين نوع خودکشی،  تقدير آنها را رقم می

ها را مسدود تلقی کردند و هم  هاي ايلی را داشت که افراد همه راه طوري که هم اجبارهاي سنت
 کرد. اي از هنجارهاي مدرن که زندگی آنها را راهبري می مجموعه

 خودکشی مردان 
)معاونت  خورشيدي  بر خودکشی زنان پيشی گرفت 8314ميزان خودکشی مردان از اواسط دهه 

(. منطق اين نوع خودکشی در درون همان 8311اجتماعی استانداري کرمانشاه، ايالم و لرستان، 
هاي آن متفاوت است و هم عناصر ديگري  ساختارِ خودکشی زنان قابل فهم است، اما هم حوزه

روان زاگرس مرکزي تا حدودي نسبت به ساکنان  هاي ايلی در آن دخيل هستند. کوچ از سنت
روي مرتبط  تري داشتند. دليل آن به ماهيت زندگی کوچ و روستا زندگی برابرگرا و آزادانهشهر 

برد و انباشت  است. سرماي شديد و بيماري واگيردار امكان نگهداشت مداوم دام را از بين می
سال  3کرد. افرادي هم که مهارت و پشتكار داشتند، در کمتر از  سرمايه را ناممكن می

 8324، 8304هاي  اي از احشام را فراهم کنند. بعد از يكجانشينی گسترده در دهه گلهتوانستند  می
خورشيدي اين حداقل برابري، کماکان حفظ شد و روندهاي اقتصادي سبب توليد  8324و 

شهر، کوهدشت و ...( نشد يا حداقل  آباد، هرسين، نورآباد، دره نابرابري در شهرهاي ميانی )اسالم
آباد، ايالم و بروجرد نابرابري  نكرد. اما در کالنشهر کرمانشاه و شهرهاي خرم شكل فضايی پيدا

، چهار محله 24نشينی ظاهر شد. براي مثال کرمانشاه در اواخر دهه  به صورت حاشيه
(. در 8313پور،  آباد را داشت )نک. قلی آباد، جعفرآباد، شاطرآباد و دولت نشين کولی حاشيه

شد، ولی در ميان مهاجران  يان ساکنان قديمی و مهاجران مشاهده میشهرهاي اخير نابرابري م
وري،  فروشی، پيله حدي از برابري وجود داشت. آنها به لحاظ اقتصادي در مشاغلی مانند دست

کردند( و کارگري )فصلی(  کشاورزي )تابستان براي برداشت محصول به روستا رجعت می
شيوه معيشت با همگنان خود تا حدودي برابر بودند. آنها مشغول به کار بودند. بنابراين به لحاظ 

با اينكه فقير بودند، اما نابرابريِ حادي در ميان خويش نداشتند. فقر به تنهايی عامل شكست و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند.  ناپذير می بروز شرايط نااميدکننده نيست. اين نابرابري است که زيست اجتماعی را تحمل
ابل قبولی از نابرابري، دوران ميانسالی خود را به پايان بردند والدين کمابيش در شرايطی با حد ق

اکنون سالمند هستند. اما فرزندان آنها سرنوشت متفاوتی داشتند و به دو گروه تقسيم شدند: در  و 
هاي دولتی درآمدند و برخی نيز پزشک،  گروه نخست، برخی به استخدام نهادها و سازمان

خورشيدي، تحصيالت امكان بيشتري را براي  8314و  8324ي ها مهندس و وکيل شدند. در دهه
کرد. اين گروه از افراد توانستند پايگاه فرودست خود را به متوسط  فراهم می« تحرك اجتماعی»

و در موارد نادري به طبقات باال ارتقا دهند. گروه دوم نيز افرادي هستند که از اين روند جا 
تر خواهد بود که در  ي داشته باشند. وضعيت آنها زمانی قابل فهمماندند و نتوانستند درآمد پايدار

ها بعد از  مناسبات اقتصادي ناشی از نئوليبراليسم و فرهنگ آن در کشور ديده شوند. اين سياست
( و با خصوصی 8311خورشيدي آغاز شد )اباذري و ذاکري،  8321پايان جنگ تحميلی در سال 

ت و ...( و عمق بخشيدن به نابرابري، وضعيت اين افراد کردن خدمات عمومی )آموزش، بهداش
سازي و سوداگري  نشين ها در اشكالی مانند بيكاري، فقيرسازي، حاشيه بدتر گرديد. اين سياست
 8312و  8312دهد که در دو سرشماري  ( نشان می8هاي جدول ) فراگير ظهور کرد. داده

استان ديگر کشور مناسب نيست. در  38خورشيدي، وضعيت بيكاري سه استان در مقايسه با 
 درصد جمعيت فعال باالي ده سال کرمانشاه بيكار مطلق هستند. 62حدود  8312سال 

ساله و بيشتر در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايالم در دو  31(: آمار بيکاری جمعيت فعال 3جدول )
 خورشيدی 3115و  3185سرشماری 

 
 استان

8312 8312 

 رتبه در کشور نرخ بيكاري رتبه در کشور نرخ بيكاري

 8 62 8 2/82 کرمانشاه

 1 83 6 6/82 لرستان

 83 2/88 2 2/83 ايالم

 - 0/86 - - ميانگين کشوري

 خورشيدي 8311و  8311هاي آذربايجان غربی و اصفهان،  ريزي استان منبع: سازمان مديريت و برنامه

سال گذشته همواره سير  62ترتيب جمعيت شرق استان کرمانشاه به دليل بيكاري در   بدين
(. آنها به کرج، شهريار و تهران 8312شناسی،  نزولی داشته است )آمايش سرزمين، مجلد جمعيت

مورد آن در وضعيت حاد  83نشين دارد که  محله حاشيه 30کنند. شهر کرمانشاه  مهاجرت می
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نشين شهر  ، جمعيت محالت حاشيه8312(. بر اساس سرشماري 8316دبير شهر، قرار دارند )ت
 درصد است. 34کرمانشاه 

گرايی در کشور رشد کرد.  خورشيدي مصرف 8314همزمان با اين تغييرات، از اوايل دهه 
فضاهاي مصرف مانند مرکز خريد، پالزا، و پاالديوم شهرهاي بزرگ را درنورديدند و انواع 

کنند. آنها اغلب  گرايی، نيازها و توقعات، افراد را وسوسه می به نمايش گذاشتند. مصرفکاالها را 
به  24پرورانند. سبک زندگی ساده دهه  پايان مصرف را در سر می رؤياي دسترسی به جشن بی

هاي  تدريج به سوي تجمالتی شدن پيش رفت. نوع مبلمان، مدل ماشين، سفرهاي تفريحی، لباس
هاي ورزشی و هنري مختلف براي فرزندان به مسابقه و  هاي لوکس و کالس هدار، خان مارك

هاي خانوادگی، مناسک  پايانی براي نمايش ثروت افراد تبديل شد. مردم در دورهمی رقابت بی
گذارند.  هاي عمومی توانايی مالی خود را به نمايش می )سوگ، ازدواج و تولد( و ساير حوزه

 پايان مصرف تبديل شده است.  عی اينستاگرام به سايتی براي جشن بیعالوه بر اين، شبكه اجتما
در حالی که جامعه توان برآوردن نياز و ارتقاي وضعيت بسياري از افراد را ندارد. به بيان 

 84درصد جمعيت فعال  62يابند و امكان اشتغال براي  ديگر، همگان به مشاغل دولتی دست نمی
گروه توانايی تشكيل خانواده، يا اداره آن و رقابت در فضاي  سال به باال دشوار است و اين

ها به لحاظ سرنوشت به دو گروه  مصرف را ندارند. در اين شرايط جمعيت بازمانده از فرصت
شوند: گروه نخست، کسانی هستند که سابقه يكجانشينی طوالنی دارند، فاقد سازمان  تقسيم می

تري در زندگی آنها دارد. عدم دسترسی به  نگاجتماعی ايلی هستند و فرديت، نقش پرر
اندازند و مورد  ها براي آنها نوعی شكست فردي است. آبروي کسی را به خطر نمی فرصت

گيرند. گروه دوم، افرادي هستند که سازمان اجتماعیِ ايلی دارند.  نيز قرار نمی« ديگران»شماتت 
هميشه با افراد درون مال، هوز و تيره ناپذير زندگی اجتماعی آنهاست و  جزو جدايی« هُمالی»

شوند. آنها با بيكار شدن و نداشتن پايگاه اقتصادي نتوانستند ميراث نياکان را استمرار  مقايسه می
هايی که تا دو دهه اخير برابر بودند، اکنون  بخشند و مايه سرشكستگی خانواده هستند. خانواده

شوند. وضعيت فرودست آنان پنهان  زنش گيرند و سر تري قرار  بايد در وضعيت فرودست
ترين سايت  مناسک سوگ، مهم»کند.  ماند و به اشكال مختلف در فضاهاي مختلف بروز می نمی

(. مدل ماشين، زيورآالت، 804-806: 8311پور،   )قلی« گاه نمايش ثروت و هُمالی است و تجلی
نقش مهمی دارد. وي فردي  8«قاري»نوع پوشش و شغل عناصر نمايش آن هستند. در اين مراسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شان را مورد خطاب قرار  شناسد و با بلندگو جايگاه اجتماعی است که تمام افراد طايفه را می
کنند و چيزي براي عرضه در اين نمايش  هاي ايلی زندگی می دهد. فرودستانی که در سنت می

غيرت، ناتوان و سربار در  هُمال، بی شوند. آنها بی مرگبار ندارند، هر روز توسط جمع مؤاخذه می
هاي مختلف  شوند. اعضاي خانواده مانند والدين، همسر يا حتی فرزند به شكل نظر گرفته می

کنند، زيرا عمده تقصيرها متوجه اوست که در رفاه اعضاي خانواده کوتاهی  پدر را شماتت می
 کرده است. 

کنند. هر  ها اعصاب آدم را خُرد می رسيده  دوران  به    گذره، اين تازه کم يا زياد زندگی می»
هاي ما  هاي ... نان نبود بخورند. تو زمين کشند. بچه خرند سريع به رخ می چيزي که می

کردند. االن برو وضعشونو ببين. آدم حيران ميمونه. االن ما را اليق تعامل  می 8«کالی دوکُت»
رادراما نتونستيم آبروي خانواده را دانند. روز نيست من سرکوفت اينا را نخورم. منو ب نمی

 از ايل کلهر(. 6ساله، طايفه سيه سيه 01)حسين، « حفظ کنيم
عالوه بر پدر همه اعضاي خانواده تحت فشار جمعی قرار دارند. جمعيت زيادي در چنبره 

اندازي براي بهبود اوضاع ندارند، زيرا  اين فشارها و تناقضات گرفتار هستند. آنها چشم
ها براي رهايی از  اشتغال و کسب و کار محدود است. بسياري از اين نوع خانواده هاي فرصت

اين وضعيت به کرج، شهريار و جنوب تهران مهاجرت کردند. اما آنهايی که باقی ماندند، هر روز 
دهند يا فشار بيشتري را  کنند. برخی از آنها مقاومت کمتري نشان می اين فشارها را تحمل می

کنند. اقدام به خودکشی در اين گروه از افراد، آخرين پناهگاه  ناچار خودکشی میاحساس و به 
 از ناتوانی و سرکوفت است.« رهايی»براي 

اکنون بايد به اين سؤال پاسخ گفت که خودکشی مردان از کدام نوع است؟ در اينجا با وجود 
نوع خودکشی را  هاي ايلی، تفاوت فاحشی با خودکشی زنان وجود دارد که اين حضور سنت
همسري و انتخاب سبک زندگی، اشتغال و کسب  کند. نخست، به جاي حوزه درون متفاوت می

همسري و نوع متفاوتی از سبک  درآمد مطرح است. سازمان اجتماعی ايلی در خودکشی زنان، برون
خودکشی کرد. در حالی در  دانست و اجبار زيادي بر خاطيان اعمال می زندگی رايج را شايسته نمی

مردان، نه تنها ممنوعيت و محدوديتی براي کسب درآمد و انواع آن وجود ندارد، بلكه دسترسی به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصد از  24هاي ديم، هر کدام  نوعی از مزارعه است که در آن مالک و زارع به نسبت سهم مشارکت در زمين 8
 برند. محصول را می
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شود. وجه ايجابی آن در تقابل کامل با وجه سلبی خودکشی زنان قرار  منابع اقتصادي تشويق نيز می
سب ثروتِ گر آن متوجه کسانی است که در اين بازي نيستند و در مسابقه ک دارد. وجه سرزنش

مطرح است. هيچ انتقادي از جانب « سرزنش قربانی»اند. در اينجا مقوله  هاي اخير جا مانده دهه
روي، متوجه ساختارهاي نابرابر اقتصادي نيست.  مانده از شيوه زيست کوچ هاي محلی و باقی سنت

 کنند. آنها اتهام خود را متوجه قربانيان اين مسابقه ناعادالنه ثروت و مصرف می
نكته دوم اين است که مجموعه الگوهاي رفتاري و هنجاري خاصی در فضاي اجتماعی  

زاگرس ميانی سلطه ندارد و همه حضور همزمانی دارند. انضباط و انتظام خاصی بر رفتار افراد 
حاکم نيست. ميل به مصرف و کسب ثروت، هدفی رايج در زندگی روزمره است. ناتوانی در 

هنجارِ سنتی و مدرن براي رقابت و سرزنش بازندگان، شرايط نااميدي، مهار تمايالت و فشار ِ
« خودخواهانه-نابهنجار»کند. اين نوع خودکشی،  افسردگی، و اقدام به خودکشی را فراهم می

در اين نوع خودکشی جامعه بر احساسات خاص فردي نظارت ندارد و بدون مراقبت »است. 
(. تنها نظارت آن مربوط به 341: 8311)دورکيم، « ندک اين احساسات را به حال خود رها می

کند و به احساسات و نيازهاي ناشی  هاي ايلی است که آن هم رقابت را تشويق می بخش سنت
 دهد. در واقع، وجه رياضتی و قناعت آن بسيار کمرنگ است.  از مصرف مجال می

 گیری نتیجه
نگناهاي زندگی است. خودکشی به خودکشی کنشی ويرانگر است که بيانگر ناماليمات و ت

توان به  دهنده چيزي در جهان نيست، اما بستري است که از طريق آن می خودي خود، توضيح
وضعيت ساختارهاي اجتماعی پی برد. با تغيير در روندها و شرايط اقتصادي و اجتماعی، ماهيت 

جود ندارد و براي درك کند. دليل واحد و يكتايی براي خودکشی و و نوع خودکشی نيز تغيير می
هاي تاريخی مختلف،  ناپذير است. همچنين در زمان کنش آن، بررسی ساختار و شرايط اجتناب

رسد بيان داليلی مانند افسردگی، نااميدي،  کند. به نظر می بندي و ماهيت متفاوتی پيدا می صورت
سازي است و  ههاي اجتماعی براي تبيين خودکشی، نوعی ساد خشونت، اعتياد و ساير آسيب

هاي هنجاربخش زاگرس ميانی در  تري است. در اين مقاله تالش کرديم نظام نيازمند تحليل عميق
تري از شرايط بروز خودکشی  هاي معاصر را بررسی کنيم تا از اين طريق به درك عميق سده

رفت. ، در بيشتر مناطق زاگرس ميانی از بين 8124روي در اوايل دهه  برسيم. شيوه زيست کوچ
اي در يكجانشينی وجود داشت. اين امر سبب تداوم  ساله 24بنابراين در اين مناطق، تأخير 
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هاي اجتماعی و فرهنگی ايلی شد. همزمان با اين مهم، الگوهاي رفتاري نوينی از طريق  سنت
هاي نوين پديد آمد. تسلط بالمنازع  هاي عمومی و رسانه تغيير در شيوه زيست و آموزش

در نزد والدين و تضاد آنها با الگوهاي نوين، سبب  14و  14، 24هاي  يلی در دهههاي ا سنت
بروز تضادهايی در سبک زندگی براي زنان و دختران شد. خودکشی زنان در اين فضا رخ داد و 

قرار داشت. بعد از سه دهه، تغييراتی در ساختارهاي « تقديرگرايانه-نابهنجار»در سنخ خودکشی 
مورد مطالعه پديد آمد که نابرابري و رشد بيكاري از آن جمله است. مالزم با اقتصادي جامعه 

گير شد. دامن زدن به  گرايی در جامعه همه آن، تغييرات در سبک زندگی رخ داد و مصرف
گرايانه، نمايش ثروت و مكنت در مناسک و ناتوانی برخی در اين مسابقه  تمايالت مصرف

ها، زمينه را براي نااميدي،  اختاري در دسترسی همگان به فرصتسرانجام همراه با ناتوانی س بی
کند. اين نوع خودکشی در زمره خودکشی  افسردگی، اقدام به خودکشی و خودکشی فراهم می

است. ناتوانی جامعه در پاسخگويی به اين تمايالت براي برخی « خودخواهانه-نابهنجار»
بخش و نابسامانی آنها در کنترل  تاري و انتظامهاي اجتماعی همراه با فزونی الگوهاي رف گروه

گسيخته، مردان را به سوي خودکشی سوق داد. زيرا مردان مسئوليت بيشتري در  تمايالت لجام
 کند.  ها را متوجه آنها می اقتصاد خانواده دارند و ناتوانی در اين زمينه، سرزنش
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