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  و دخترانِ لکمدرنیته و خودکشی زنان 
  ها غالمرضا جمشیدي

  پور سیاوش قلی
                                

  چکیده 
به بررسی و تبیین خودکشی  ها، مدرنیته در سرزمین لک يهمقاله حاضر بر اساس تجرب

روش تفسـیري بـراي ایـن      پس از مروري بر ادبیات نظـري، . پردازد می زنان و دختران
ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسـته  گـردآوري شـده     بررسی انتخاب و داده

دهد که مدرنیزاسیون سریع و شتابان با تمام مظاهر خـود   نتایج پژوهش نشان می. است
با آداب و رسـوم کهـن شـده و نسـل       در طی دو دهه وارد یک سرزمین کامالً منزوي،

بنـابراین، پـس از   . تـه انـد  هاي مدرن پرورش یاف مقارن با این تغییرات، بر اساس آموزه
هایشـان   گیري براي زندگی آینده، سعی کردند که بر اسـاس آمـوزه   بلوغ، هنگام تصمیم

هاي کهن بودند، روبرو  هاي گذشته که حامل سنت اما با مخالفت شدید نسل. عمل کنند
قـدرتی در تعیـین سرنوشـت     هاي قدرتمند و احساس بـی  کنترل ناشی از سنت. گشتند

در مقابـل   ]خودکشـی [ترین پناهگـاه   عدادي از زنان و دختران به افراطیسبب شد که ت
  .هاي زندگی روي آورند مصیبت

  .مدرنیزاسیون، خودکشی، نسل، سنت  مدرنیته،: واژگان کلیدي  

                                       
 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران شناسی دانشیار گروه جامعه ، 
 فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران -ناسی نظريدانشجوي دکتري جامعه ش 
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  طرح مسأله
آمارهاي رسمی بر اساس استان تنظیم و . خودکشی یکی ازآسیب هاي رایج در میان لک هاست

هـا را بـه طـور     اري وجود ندارد که بتوان از طریق آن سهم خودکشی لـک ابز. منتشر می شوند
با این وجود سعی کردیم بعد از نگاهی اجمالی به جـداول آتـی بـه    . خالص مشخص ساخت

هایی با نرخ خودکشی باال اشاره کنیم تا شاید  سهم خودکشی زنان و دختران لک در میان استان
ها  ن و دختران لک در میان این استانگاه خودکشی زنااز این طریق ذهن خوانندگان متوجه جای

  .گردد
میانگین خودکشی در برخی استان هاي کشور طی سال هاي  يهمقایس. 1يهنمودار شمار
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 هاي میانگین خودکشی زنان در برخی استان هاي کشور طی سال يهمقایس.  2يهنمودار شمار
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، میـزان خودکشـی زنـان را در    2يه، میزان خودکشی کل و نمودار شمار1 يهنمودار شمار
چهار استان که داراي باالترین و چهار استان که داراي پایین ترین مقدار آن هستند را در طول 

شویم که نـرخ   می ي دو جدول باال متوجهها هبا نگاهی اجمالی به داد. دهد می هفت سال نشان
خودکشی در چهار استان ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان در طول ایـن سـالها بـاالتر از بقیـه     

نکتـه  . شود می استان ها و میانگین کل کشور است و تفاوت فاحشی نیز در این  زمینه مشاهده
. تصال چهار استان مـذکور اسـت  قابل توجه اینجاست که محل سکونت قوم لک نیز در محل ا

کوهستانی  يهاین ناحی. کنند نسبتاً بزرگ زندگی می) فالت(کوهستانیِ  يهلک ها در یک ناحی
کـوه   از سمت مشرق به مخمل  از سمت شمال به رشته کوه گرین، از سمت جنوب به کبیرکوه،

هـاي   شـت هـا و د  اطـراف ایـن فـالت جلگـه    . شـود  و از سمت غرب به سفید کوه منتهی مـی 
سیالخور، الشتر، نهاوند، برخوردار، هرسین، کوهدشت، کنگاور، صحنه، درودفرمان، کرمانشـاه  

تقسیمات استانی سبب شده است که این . اند زبان به غیر از بروجرد بقیه لک. و زاغه قرار دارند
را در  قوم لکنقشه زیر به خوبی پراکنش جمعیتی . استان تقسیم شود 4ناحیه یکپارچه در میان 

  . دهد می هاي مذکور نشان استان
  پراکندگی جغرافیایی قوم لک در میان چهار استان ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان يهنقش

  1387ي میدانیِ حاصل از مشاهده و مصاحبه ها هداد: منبع
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ـ تج. کننـد  ها نیز در آنها زندگی می ها، کردها، لرها و ترك هایی که عالوه بر لک  استان  يهرب
و با کمی دقت آمارها ي رسمی حاکی از آن است که عمده خودکشی هـا   ها هزیسته و مصاحب

آمـار رسـمی بـه    . دهد و نه در شهرهاي کرد زبان و یا لـر زبـان   می در شهرهاي لک نشین رخ
آن هم در مورد برخی اسـتان هـا    1383و  1382 ،1381تفکیک شهرستان فقط براي سال هاي  

ت خودکشی در مـورد سـه اسـتان ایـالم، کرمانشـاه و همـدان در جـدول        وضعی. موجود است
ي این جدول شهر هاي دره شهر، ایوان، مهـران، شـیروان و   ها هطبق داد. ، آمده است1 يهشمار

  چرداول وایالم در استان ایالم
میزان خودکشی در سه استان ایالم، کرمانشاه و همدان به تفکیک شهرستان .  1جدول شماره 

  1380لدر سا

  استان همدان  استان کرمانشاه  استان ایالم

  نام شهر
  

میزان 
  نام شهر  خودکشی

میزان 
  نام شهر  خودکشی

میزان 
  خودکشی

  18.1  اسدآباد  29.6  سرپل  28.8  دره شهر
  13.9  نهاوند  21.6  اسالم آباد  26.5  ایوان

  12.9  تویسرکان  15.6  هرسین  22.6  شیروان
  7  آهنگکبودر  12.7  کرمانشاه  21.8  ایالم
  4.8  همدان  10.4  جوانرود  15  مهران
  3.1  بهار  9.6  قصر  10.4  آبدانان
  2.4  رزن  9  گیالن  9.4  دهلران

  2.3  مالیر  7  صحنه  ...  ...

  ...  ...  6.7  کنگاور  ...  ...
  1382: استان کشور، وزارت بهداشت 18منبع، سیماي مرگ و میر در 

ان کرمانشاه  و همچنین شهر هاي  اسدآباد، و شهرهاي اسالم آباد، هرسین، کرمانشاه در است
نهاوند و تویسرکان در استان همدان که محل سکونت لـک هـا هسـتند، میـزانِ خودکشـیِ بـه       

سیماي مرگ «همین منبع در مجلد بعدي با عنوان . مراتب باالتري نسبت به لرها و کردها دارند
ین میـزان خودکشـی را دارنـد    شهرسـتان کـه بـاالتر    20به ترتیب در » استان کشور 23میر در 
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آنهم در سه اسـتان کرمانشـاه،   (دهد که شهرهاي لک نشین  می این آمار نشان. شود می مشخص
جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده اند کـه بـه شـرح زیـر در  جـدول      ) ایالم و همدان

  .، آمده است2يهشمار
  

شهر برتر  20ین در میان  خودکشی شهر هاي لک نش يهمیزان و رتب.  2يهجدول شمار
  1382کشور در سال

  اشکال دیگر خودکشی  خودکشی با سم  حلق آویز کردن  خودسوزي

نام شهر و 
  میزان

نام شهر و   رتبه
  میزان

نام شهر و  رتبه
  میزان

نام شهر و   رتبه
  میزان

  رتبه

  اول  )4/26(مهران  دوم  )9/13(دره شهر  دوم  )5/9(هرسین  اول  )4/26(مهران
شیروان 

)6/16(  
  چهارم  )32(شیروان  سوم  )8/11(کرمانشاه  سوم  )9/8(شیروان  چهارم

اسالم   هفتم  )6/10(هرسین
  )7/6(آباد

  پنجم  )5/27(هرسین  دوازدهم  )1/6(نهاوند  سیزدهم

  هفتم  )25(کرمانشاه  شانزدهم  )2/4(هرسین  هیجدهم  )8/5(صحنه  دوازدهم  )1/9(کرمانشاه
دره   بیستم  )4(شیروان  ....  ....  شانزدهم  )4/7(اسدآباد

  )3/24(شهر
  هشتم

  دهم  )5/19(نهاوند  .....  .....  ....  ....  هفدهم  )4/7(نهاوند
  1384:استان کشور، وزارت بهداشت  23منبع، سیماي مرگ و میر در 

 1382و 1380ي جدول باال وضـعیت خودکشـی  اسـتان لرسـتان را در سـال هـاي       ها هداد
بـا   1383ماعی نیـروي انتظـامی در آمـار سـال    در صورتی که معاونت اجت. منعکس نساخته اند

چهار «استان لرستان در کنار دیگر استان هاي کشور،  به ترتیب  لحاظ کردن وضعیت خودکشی
» کنـد  می ي اول تا چهارم معرفیها هشهر خرم آباد، نورآباد دلفان، مهران و کوهدشت را در رتب

کوهدشت کامال لک نشین و خرم آبـاد  شهرهاي نورآباد دلفان و ). 328: 1385بیات و بهرامی (
دهند که میزان خودکشی  در میان لرها، کردها  می این آمارها نشان. نیز ترکیبی از لک و لر است

باید پذیرفت که خودکشی خصیصه ذاتی . استان مذکور بسیار کمتر از لک هاست 4هاي  و ترك
بود  60ذکور اواخر دهه هاي م شروع خودکشی. ها نیست بلکه امري عرضی و معاصر است لک
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بزرگترهاي این قوم معتقدند که مـرگ و میـر   . و پیش از آن چنین وضعیتی وجود نداشته است
  .اي بسیار نادر بوده است ناشی از خودکشی در میان آنان پدیده

» من تا چند سال اخیر نشنیده بودم که حتی یک نفر بر اثر خودکشی فـوت کـرده باشـد   « 
  ).روستاي هزارخانیساله،  90گوهر طال، (

ایم و یا اینکه خود به یاد دارم قدیمها فقط دو نفر در  بر اساس آنچه که از پدرانمان شنیده«
  ).ساله، کوهدشت، روستاي خوشناموند 120عباس، (» اند این منطقه خودکشی کرده

کند که به دنبال پاسخی براي پرسش هـا ي زیـر    می با توجه به مطالب باال این مقاله سعی
  .باشد
  چرا در سالهاي اخیر میزان خودکشی در میان زنان و دختران لک افزایش یافته است؟  -
  چه اتفاقی براي این قوم رخ داده که آنها را با چنین آسیبی روبرو ساخته است؟ -
  کدام ویژگی هاي اجتماعی و فرهنگی آنها را مستعد خودکشی کرده است؟ - 
عضـالت اجتمـاعی و فرهنگـی اي اسـت کـه گریبـانگیر       قطعاً بروز این پدیده حاکی از م 

تنها پژوهش . اما با کمال تعجب  پژوهش چندانی در این عرصه صورت نگرفته است. آنهاست
از نظر او عوامل مؤثر . موجود در این زمینه توسط محسنی تبریزي در استان ایالم انجام گرفت

هاي روانی، شکست در عشق و عـدم    اختالفات زناشوئی، ناراحتی«در خودکشی عبارت اند از 
شرایط خاص زندگی شهري و   تعادل شخصیت، فقر، بیکاري، اعتیاد، شرایط نامساعد اقتصادي،

بدون شک عوامل مـذکور در بـروز ایـن    ). 1372تبریزي، (» از هم پاشیدگی گروهاي اجتماعی
ر همـه جـا ایـن مـوارد     اما مگر د. اند ها هم تأیید کننده همین مطلب اند و مصاحبه پدیده دخیل

بنابراین، فهم ایـن پدیـده نیازمنـد    . شوند وجود ندارند؟ پس چرا اغلب منجر به خودکشی نمی
، سعی  بدین خاطر مقاله حاضر. فرهنگی این قوم است -زمینه اجتماعی يهدرك بیشتري دربار

تقابل هاي این قوم و  دارد در تداوم پژوهش محسنی تبریزي بروز خودکشی را بر حسب سنت
  .بدین امید که موضوع مورد مطالعه در این زمینه معنادارتر گردد. آن با مدرنیته تفسیر کند

  چارچوب نظري
مدرنیتـه و خودکشـی    يهدورکیم از جمله اندیشمندانی است که به نحو درخشانی به رابط

ی هاي جامع نظریه اي تکاملی، ویژگ يهبا ارائ» در باره تقسیم کار«او در کتاب . پرداخته است
سـنتی مبتنـی بـر نظـام      يهاز نظر او جامعـ . کند می سنتی تحلیل يهمدرن را در تقابل با جامع
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فرهنـگ مشـترك دینـی بـر ایـن      . آن تمایز نیافته است خانواده و خویشاوندي است و ساختار
ت سازد  و چندان مجالی به تجربیا می جوامع حاکم است و آنها را از انسجام باالیی برخوردار

رسیم که نقطه عطفی در تکامـل   می به موازات تکامل جوامع، به مدرنیته غربی. فردي نمی دهد
این جامعه داراي ساختار اجتماعی کامال تمایز یافته اي است که بر اساس تقسیم . بشري است

در این جامعه منابع انسجام بخـش سـنتی کـارکرد    . کار و تخصصی شدن به وجود آمده است
با این وجود جامعـه از هـم نمـی پاشـد بلکـه از طریـق وابسـتگی        . ت داده اندخود را از دس

در ایـن جامعـه دامنـۀ فرهنـگ     . یابـد  مـی  قـوام ) چه در سطح نهادي چه درسطح فردي(متقابل
مجال زیادي براي آزادي افراد وجـود نـدارد بـه نحـوي کـه      . یابد می مشترك به شدت کاهش

الزم بـه ذکـر اسـت کـه دورکـیم بـا       . امعی اسـت محصول اجتناب ناپذیر چنین جو فردگرایی
خواهد نشان دهد که فرد باید در درون چـارچوبی   می فردگرایی لجام گسیخته مخالف است و

یکی از این آسیب . اخالقی و اجتماعی باشد تا بتواند در برابر بسیاري از آسیب ها مصون بماند
چـون انسـجام، کنتـرل و بـی      بر اساس مفاهیمی» خودکشی«او در کتاب  . ها خودکشی است

، 1خودخواهانـه ارائه کرده بود چهار نوع خودکشیِ » در باره تقسیم کار«هنجاري که در کتاب 
را مورد مطالعه قرار 4 خودکشی تقدیرگرایانهو  3خودکشی ناشی از ناهنجاري ،2دیگرخواهانه

. رن اســتناشــی از ظهـور فردگرایــی در جامعـۀ مــد   خودکشــی خودخواهانـه از نظـر او  . داد 
یکپـارچگی اجتمـاع خـانوادگی و      خودکشی در جهـت عکـس میـزان یکپـارچگی مـذهبی،     «

بـه  (ها  به همین خاطر پروتستان). 240: 1378دورکیم، (» یابد یکپارچگی نظام سیاسی تغییر می
بـه  (ها و زنان و مردان بیـوه   به نسبت کاتولیک) خاطر استقالل فردي در انجام وظایف مذهبی

خودکشـی  . به نسبت زنان و مردان متأهل بیشتر مستعد خودکشـی هسـتند  ) بودنخاطر منزوي 
مانند خودکشی زنـان هنـدي بعـد از    . ، ناشی از محو کامل فردیت در گروه استدیگرخواهانه
بیش ازدو مورد قبل براي دورکیم جذابیت دارد و آن  خودکشی ناشی از نابسامانی . مرگ شوهر

علت این نوع خودکشی ضعف پیوندهاي فرد با جامعـه  . داند را خصیصه بارز جامعه جدید می
هستی اجتماع تحت انتظام عادات قـرار نـدارد؛ افـراد دائمـاً در حـال      «در جوامع جدید . است

اند؛ انتظار آنها از هستی بسیار زیاد است، و در نتیجه دائماً طعمه رنج ناشی موجود میان  رقابت

                                       
1. Egoistic suicide 
2. altruistic suicide 
3. anomic suicide 
4. fatalistic suicide 
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در  5دورکیم در اواخـر فصـل   ). 366: 1372آرون، (» هاي خویش هستند تمایالت و خشنودي
این نوع خودکشی از کنترل مفرط و افراط در . کند را معرفی می خودکشی تقدرگرایانهپاورقی 

شـان بـه    آینـده «زنند کـه   اي می اشخاصی دست به چنین خودکشی. شود نظم و قاعده ناشی می
با نظامات و قواعد آزاردهنـده   شان به شدت اي مسدود شده است و احساسات رحمانه طور بی

دورکیم تـوجهی بـه ایـن نـوع خودکشـی نشـان       ). 331: 1378دورکیم، (» سرکوب شده است
فایده  گوید که امروزه این نوع خودکشی اهمیت کمتري دارد و تأکید بر آن را بی دهد و می نمی
افـراد دیگـري   . دانـد  کتاب خودکشی مـی  ماهیت ناقصاین موضوع را   1فیلیپ بسنارد. داند می

به خاطر عدم توجه دورکیم به این نوع خودکشـی از  ) 1378(همچون آندرسون، پلوت ولووي 
را   -در کشور فرانسه 18یکی از محققین خودکشی در قرن  -در مقابل پوشه. کنند می او انتقاد
 کند که به خودکشی تقـدیر گرایانـه اي   بر نوعی از خودکشی تأکید می«پوشه . کنند می تحسین

  )34: 1378آندرسون، (» تر است تا به اشکال دیگر دورکیم نزدیک
هاي دیگرخواهانـه و قدرگرایانـه را خـاص جوامـع سـنتی و غیرغربـی        دورکیم خودکشی

دلیل این مهـم بـه برداشـت    . جوامع غیر غربی اي که هنوز با مدرنیته روبر نگشته اند. داند می
دیت هایی براي فهم خودکشی در جوامـع غیـر   امري که محدو. دورکیم از مدرنیته برمی گردد

هـاي تـاریخی و    مدرنیته را به اصطالحی که ناظر بـر تجربـه  «دورکیم . آورد می غربی به وجود
ي چنـد  ها هو اعتقادي به مدرنیت). 22: 1384میرسپاسی، (» کند فرهنگی غربی است، محدود می

و خصیصـه  . یر تبـدیل شـده اسـت   در صورتی که االن مدرنیته به پدیده اي عـالمگ . گانه ندارد
؛ 1996؛ هـال  1990گیـدنز (» تحوالت سریع، عمیق، دائمی و گسترش یابنـده اسـت  « عمده آن 

  ).   1379؛ باومن1964بودلر
مورد دیگري که دریافت دورکیم از تحلیل خودکشی در جوامع غیـر غربـی را بـا مشـکل     

يِ هـا  هدرنیتـه غربـی تمـام مؤلفـ    کند این است که در نظام فکري دورکیم، با ظهور م می مواجه
دهنـد و دیگـر    می روند و یا اینکه تاثیر گذاري خود را از دست می انسجام بخش سنت از بین

بنـابراین حضـور همزمـان     . نمی توانند نقشی در همبستگی جامعه و کنترل افراد داشـته باشـند  
در صورتی کـه ورود  . سنت و مدرنیته ممکن نیست و اگر هم باشد امري گذرا و ناپایدار است

به این معنا که سنت ها در این جوامع همچنـان  . مدرنیته به جوامع غیر غربی غیر از این است

                                       
1. Philippe Besnard 
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کارکرد خود را دارند و در کنار تمایزات ساختاري به هویت بخشـی و انسـجام بخشـی خـود     
بخشند و حضور همزمان این دو تعارضات و تناقضات زیادي را در سطوح مختلـف   می تداوم

؛ آزاد 1382؛ کچویــان 1995نـک بـه گارســیا کـانکلینی    . (یـن جوامـع یــه وجـود آورده انــد   ا
بدین ترتیب گر چه دورکیم تیپ شناسی درخشان و به لحـاظ  ).  1382؛ میرسپاسی1380ارمکی

مدرنیتـه و ارتبـاط آن بـا     يهدهد، اما دیدگاه او دربـار  می مفهومی کارآمدي از خودکشی ارائه
  . ر غربی با کاستی هاي جدي اي روبرو استخودکشی در جوامع غی

ـ ) 1380(مارشال برمن مدرنیتـه در کشـورهاي غیـر     يهبهتر از دیگر نظریه پردازان به تجرب
غربی پرداخته و ابزارهاي مفهومی خوبی براي مطالعات تجربی در ایـن زمینـه فـراهم سـاخته     

 گاه او این امکان را به دستدید.  به همین خاطر دیدگاه وي مبناي نظري این مقاله است. است
او مدرنتیه را رویدادي تجربی و عملی . هاي متفاوت اندیشید دهد که بتوان در مورد مدرنیته می
نوعی . دهد و لزوماً مبتنی بر تجارب و عقاید غربی نیست داند که در زندگی روزمره رخ می می

و ایـن  » رود و به هوا میشود  هر آن چه سخت و استوار است دود می«زندگی است که در آن 
  :گوید می او در این زمینه. کند جاي دنیا سرایت می  اي است که به همه تجربه
زمان و مکان، نفـس و دیگـران، تجربـه     يهتجرب -حیاتی يهامروزه وجه خاصی از تجرب«

مـن  . انـد  وجود دارد که مردان و زنان سراسر جهان در آن شریک -امکانات و خطرات زندگی
محیطها و تجارب مدرن، تمامی مرزهـاي  . نامم می» مدرنیته«جموعه یا بدنه از تجارب را این م

تـوان   در این معنا مـی : نوردند دینی و ایدئولوژیکی را درمی  جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی،
آمیز است،  اما این وحدتی معماوار و تناقض. بخشد گفت که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می

همه را به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مسـتمر    این وحدت. مبتنی بر تفرقهوحدتی 
  ).14: 1380برمن، (» افکند، گرداب مبارزه، و تناقض، ابهام عذاب می

اي از  مدرنیزاسیون مجموعه. داند می مدرنیسمو  مدرنیزاسیونبرمن مدرنیته را میانجی        
تی شدن، شهرنشینی و کاربرد تکنولوژي در زندگی روزمره ي اقتصادي، اجتماعی، صنعها هبرنام
این مجموعه از تغییرات با نگرشی فرهنگی به نام مدرنیسم همـراه اسـت کـه در آن بـر     . است

بدین ترتیـب مدرنیتـه تجربـه اي    . شود می فردگرایی، دموکراسی، برابري و تعامالت باز تأکید
اي  اگـر جامعـه  . سـازد  می با این دو مشخص است که در آن فرد و یا جامعه اي نسبت خود را

صرفا به بعد تکنیکی و مدرنیزاسیون تکیه کند و توجهی به بیـنش فرهنگـی آن نداشـته باشـد     
به اشکالی سراپا کج و کولـه، مقطعـی، بـه وضـوح نافرجـام یـا شـدیداً        «مدرنیته در آن جامعه 
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ن در بحثـی تحـت عنـوان    بـرم ). 212: 1380برمن، (» پیوندد شده و مخدوش به وقوع می مسخ
کند که کشـورهايِ جهـان سـوم صـرفا بـر مدرنیزاسـیون        می استدالل” توسعه نیافتگی“مدرنیته 

ي مدرنیسم ها هشود تأکید دارند و اغلب با مؤلف می شتابزده و از باال که از جانب دولت هدایت
کننـد   می سعی. سازد می و این امر آنها را با تناقضات و مشکالت زیادي روبرو. کنند می مقابله

غافل از این . ظواهر جوامع مدرن را داشته باشند و همزمان میراث سنتی خود را نیز حفظ کنند
همچـون  (کنند می که تحت شرایط جدید انسان هایی با ذهنیت هاي جدید در این جوامع رشد

آنها به . ندکن می که بینش متفاوتی نسبت به فرهنگ رایج پیدا) قهرمانان رمان هاي داستایوسکی
گیرنـد و   مـی  تحت تاثیر فردگرایی مدرن قـرار . مانند سابق نمی توانند از سنت ها تبعیت کنند

اما ایـن  . دوست دارند حداقل به لحاظ زیبایی شناسی بتوانند براي زندگیِ خود تصمیم بگیرند
 هـا قـرار  زیرا طرز تفکر این آدم ها تا حدودي در تقابل با سنت . مهم براي آنها مقدور نیست

بنابراین آنان به آوارگانی بی پناه و بی ریشه . جامعه نیز افکار این آدم ها را نمی پذیرد. گیرد می
با تـو جـه بـه ایـن مباحـث در چنـین       . شوند می در درون جامعه، تاریخ و فرهنگِِ خود تبدیل

وبرو شـوند  اگر این افراد با سنت هاي متصلب و ریشه داري ر.  توان استدالل کرد می شرایطی
 از جمله اینکه پناهگـاه شـان را در سـنت از دسـت    . با مشکالت عدیده اي روبرو خواهند شد

شـود و   مـی  دهند و آزادي هایی را که تحت شـرایط جدیـد آرزوي آن را دارنـد سـرکوب     می
بنابراین دچار . توانند در شرایط جدیدي که به وجود آمده است مامنی براي خود پیدا کنند نمی

اگر این شرایط حاد شود . شوند می ی و احساس بی قدرتی و آسیب هاي  ناشی از آنسردرگم
ایـن نـوع خودکشـی    . یابنـد  مـی  بعضی از افراد خود کشی را بهترین راه حل براي این شرایط

. خودخواهانه و یا ناشی از نابسامانی نیسـت بلکـه برخواسـته از احسـاس بـی قـدرتی اسـت       
او در جامعه اي . که دورکیم مطرح کرده بود متفاوت است احساس بی قدرتی مذکور با بحثی

در . کرد که کامال سنتی است و هیچ آموزة دیگـري تبلیـغ نمـی شـود     می این موضوع را مطرح
مدرنیته از طریق . صورتی که در مدرنیته توسعه نیافتگی سنت و مدرنیته در کنار هم قرار دارند

در همـان حـال   . کند می دارد تجربیات فردي را تبلیغابزارهاي رسانه اي متعددي که در اختیار 
و ایـن تضـاد بسـتري اسـت بـراي آسـیب هـاي        . کنـد  می سنت نیز این تجربیات را سرکوب

  .  اجتماعی
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  روش شناسی
ــه  ــن مقال ــا. اســت» روش تفســیري«روش بررســی ای ــدل  ی ــه م ــه جــاي توجــه ب ن روش ب

بـر  ) دیالکتیک جزء و کـل ( دور هرمنوتیکیثر از أ، مت..).عملیاتی کردن، متغیر، ،فرضیه،(..خطی
کنـد معنـاي    مـی  دهد و سعی می عناصر مختلف را در کنار هم قرار .کید داردأمدل غیر خطی ت

  .مورد نظر را از تعامل این عناصر با هم به دست آورد
این مقاله مدعی است که تغییرات ناشی از مدرنیزاسیون سریع و شتابان، تناقضات : فرضیه
پوشش ظـاهري و مـدیریت بـدن؛ انتخـاب همسـر و      (تی را در عرصۀ زیبایی شناسیو تعارضا

همین موضوع شرایط بروز خودکشـی را  . لک ها به وجود آورده است) ازدواج درون همسري
  . براي زنان و دختران فراهم کرده است

 مفاهیم و شاخص هاتعریف 

پایان دادن بـه زنـدگی    کوشد از طریق می عبارت است از هر گونه رفتاري که« :خودکشی
). 263: 1382بـه نقـل از مردیهـا     77: 1975بشـلر  (» خود راه حلی براي مشکل زندگی بیابـد 

ي خودکشـی و غیـره    هـا  هابزارهاي خودکشـی، فصـول خودکشـی، شـیو    در این مقاله بنابراین 
  .اهمیتی ندارند بلکه شرایط بروز آن مهم است

یی هـا  هه اقتصادي و اجتماعی که شـامل حـوز  عبارت است از فرایند توسع: مدرنیزاسیون 
چون حمل و نقل، افت و خیزهاي عظیم در شمار و ترکیب  جمعیـت، رشـد منـاطق شـهري،     
کشفیات بزرگ در قلمرو علوم فیزیکی، دولت هاي ملی با ساختار بروکراتیـک، تحصـیالت و   

  ). 15: 1379برمن، (میزان دسترسی به رسانه است 
ي هـا  هحضـور همزمـان ایـن دو در عرصـ     :نت و مدرنیتـه ي حضور همزمان سها هعرص

این مقاله به تناسب موضـوع و بـا   . مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و زیبایی شناسی است
تاکید در عرصه زیبایی شناسی به تصـادم و تـزاحم آن دو در مـواردي چـون آزادي در لبـاس      

  . پردازد می پوشیدن و مدیریت بدن، انتخاب همسر و ازدواج درون همسري
ــان و دختــران را در درون تغییــرات ناشــی از       ــه، خودکشــی زن از آنجــا کــه ایــن مقال

کند، نخست  از طریق بررسـی اسـناد،    می یک قوم تحلیل بطنمدرنیزاسیون سریع و شتابان در 
مشاهده و مصاحبه به توصیف نظام اجتماعی لک ها و سپس به توصیف فرآیند مدرنیزاسـیون  
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دوم، از طریق رفت و برگشت تفسیري میـان نظـام اجتمـاعی لـک و     . پردازد می قهدر این منط
کنـد تـا از ایـن طریـق روایتـی معنـادار از        مـی  عناصر مدرن، تجربه مدرنیته لک ها را تحلیـل 

زیسـته   يهتناقضات و تعارضات ناشی از این امر ارائه دهد و نهایتا، از طریق مصاحبه و تجرب
  .نماید می یر گرایانه را در درون این تغییرات تفسیرشرایط بروز خودکشی تقد

ـ     ها هبراي گردآوري داد  :ها هي گردآوري دادها هشیو  يهاز تکنیـک هـاي مصـاحبه، تجرب
به دو صورت عمقی و گروهی انجام گرفتـه و   ها همصاحب. زیسته و مشاهده استفاده شده است

افـراد   يهبه ویژه خانواد(ت به خودکشی ي مورد مطالعه نیز بر اساس میزان آگاهی نسبها هنمون
و همچنین کسانی که مبادرت به خودکشـی نـاموفق کـرده بودنـد، براسـاس      ) خودکشی کننده

گستره جمعیت و حجم نمونـه از  «در این نمونه گیري . انتخاب شده اند»  نمونه گیري نظري«
). 141: 1387فلیـک، (» یابـد  مـی  پیش معلوم نیست و نمونه گیري با حصول اشباع نظري پایان

آمـده   ،3ي انتخابی همراه با تعداد افراد مـورد مطالعـه در جـدول شـماره     ها هویژگی هاي نمون
ي عمقی و ردیف چهارم به شـیوه  ها هردیف اول، دوم و سوم جدول  به صورت مصاحب. است

  .مصاحبه گروهی انجام شده اند
  ي انتخابیها همشخصات نمون.  3يهجدول شمار

  ردیف
مصاحبه انواع 

  شوندگان
  تعداد  ویژگی هاي مصاحبه شوندگان

  اول
خودکشی هاي 

  موفق
بستگان درجه یک افرادي که خودکشی 

  کردند
13  

خودکشی هاي   دوم
  ناموفق

دخترانی که با حلق آویز کردن و خودسوزي 
  اقدام به خودکشی کردند

5  

  4  سال 90افراد باالي   سالمندان  سوم

  آگاهان محلی  چهارم
و متصدیان امر خودکشی در  پژوهشگران

بیمارستان و افراد آگاه نسبت به تغییرات 
  جدید

8  

گر چه مصاحبه با افراد ردیف اول و دوم بسیار مشکل بود اما این امر از طریق آشنایان 
   .محلی و صرف وقت زیاد ممکن شد
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درهم  تجزیه و تحلیل در روش کیفی فرایندي پیچیده،: ها ي تجزیه و تحلیل دادهها هشیو 
گیر است در مقاله حاضر با توجه به ادبیات نظري و مواردي چون سنت،  و برهم و وقت

ها مورد  اي ذیل در تجزیه و تحلیل داده روش پنج مرحله ،مدرنیزاسیون و حوزه زیبایی شناسی
  . استفاده قرار گرفت

  ها سازماندهی داده - « 
  هاي اصلی و الگوها  ها، موضوع بندي داده طبقه -
  ها  ارزیابی سواالت با توجه به داده -
  ها  جستجو براي توجیهات مختلف این داده -
  ). 157: 1381مارشال و راسمن (» نوشتن و تهیه گزارش -

  ي تحقیقها هیافت
بخـش نخسـت، سـازمان اجتمـاعی و سـنت هـاي       : ي این مقاله شامل سه بخش استها هیافت

خودکشی دارند، مورد بحث و بررسی قرار داده فرهنگی اجتماعیِ قوم لک را که ربط وثیقی با 
بخش دوم، فرآیند مدرنیزاسیون و تناقضاتی را، که براي نسل همراه با این تغییـرات بـه   . است

در بخش سوم از طریق رفت و برگشت هرمنوتیکی، میـان  . کند می وجودآمده است، را  مطالعه
  . ودکشی پرداخته استسنت و مدرنیته در عرصۀ زیبایی شناسی، به شرایط بروز خ

  سازمان اجتماعی و سنت هاي لک
اسالمی هستند که همچنان بسیاري از آداب و سنن گذشته را حفظ کـرده   -ها قومی ایرانی لک

ها و هخامنشیان آثاري از  ها، عیالمی به غیر از کاسی. کنند و در میان دو قوم کرد و لر زندگی می
حداقل اینکه تـاکنون در جـایی مشـاهده نشـده     (شود  هاي بعدي در این منطقه دیده نمی تمدن
این در حالی است که دیگر نقاط ایران همیشه مورد تاخت و تازِ اقوام دیگـر از جملـه   ). است

هـاي منـاطق    به همین خـاطر سـنت  . یونانیان، رومیان، ترکان آسیايِ صغیر و مغوالن بوده است
طوایف متعدد لـک  . گرگونی گشته استنشین کمتر از دیگر نقاط ایران دستخوش تغییر ود لک

هاي اطراف آن بـه دامپـروري    اغلب در فالت لکستان و جلگه...) ایتیوند، کاکاوند، اوالدقباد و(
سازمان اجتمـاعی  . پرداختند مشغول بودند و در مناطق معین و مشخصی به ییالق و قشالق می

  .آنها بدین صورت بوده و هست
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  هوزتیره فهطایایل

زیربناي این نظام سلسـله مراتبـی مـردم عـادي و دهقانـان فقیـر و در رأس آن مالکـان و        
 20اعضـاي آن بـین   . ترین واحد اجتماعی آنان هوز است اصلی. اند داران بزرگ قرار داشته گله
از مجموع چند هوز تیـره  . سفیدان هستند ندان و ریشبزرگان هوز معموالً سالم. نفرند 200الی 

در این سرزمین نظام . آید و از مجموع چند تیره طایفه و از مجموع چند طایفه ایل به وجود می
هاي متعددي در این منطقه در کنار هم زنـدگی   ایل. وجود ندارد) ها مانند بختیاري(بزرگ ایلی 

میـزان عصـبیت در   ) 1336(خلـدون   به قول ابن. گفتند می» تشمال«کنند که در قدیم به آنها  می
بدین ترتیب هیچ ایلی . میان آنها تقریباً برابر و به تبع قدرت آنان نیز تا حدودي برابر بوده است

نتوانسته بر ایل دیگر غلبه کند و یک نظام بزرگ ایلی را تشکیل دهد یـا اینکـه خطـري بـراي     
انـد و در   آمیزي با همدیگر داشته ت روابط مسالمتاغلب این ایال. حکومت مرکزي تلقی شود

اما روابط اجتماعی آنها بـه مراتـب کمتـر بـوده     . اند کرده هاي تجاري با هم دادوستد می عرصه
اند و االن هم بر این موضـوع پافشـاري    در امر ازدواج اعتقادي به برون همسري نداشته. است

در درون یک ایل میان طوایـف متعـدد نیـز    جالب اینجاست که ازدواج برون همسري . کنند می
هاي مختلف بندرت مشـاهده   امري نادر است، درون یک طایفه ازدواج برون همسري میان تیره

ایالت و . در صورت اتفاق افتادن، این مهم حتماً با مشکالت زیادي همراه خواهد بود. شود می
زنـدگی خـاص هسـتند؛ در     شناسند؛ قائل به یک شیوة طوایف حقوق فردي را به رسمیت نمی

 اکثریت مواقع حدود و ثغور روابط اجتماعی، روابط عاشقانه و انتخاب همسر توسط آنها تعیین
امـا اگـر ایـن امـور خـارج      . نماینـد  کنند شدیداً حمایت می می شود و نیز از آنچه که تعیین می

  .کنند حصارهاي آنان باشد به شدت با آن مخالفت می

  ریع و شتابانفرآیند مدرنیزاسیون س
  کچویـان،  ؛1377فـوران (» گرچه نخستین مواجه ایرانیـان بـا غـرب در دوران صـفویه رخ داد    «

در اواخـر ایـن دوره   . اما فرایندهاي مدرنیزاسیون در دوران قاجاریه در ایران پا گرفتند). 1384
ط با روي کار آمدن رضاخان این آشنایی بـراي بسـیاري از نقـا   . شدت وحدت بیشتري یافتند

به صورت هماهنگ در جامعه ایـران راه نیافـت بلکـه نخسـت بعضـی      «مدرنیته . ایران رخ داد
» مناطق جغرافیایی، برخی قشرهاي اجتماعی و یا بخشی از اقتصاد با آن در تماس واقع شـدند 
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ایـن  . سرزمین لک ها از جمله مناطقی است که دیرتر با مدرنیته آشنا شـد ). 173: 1383بهنام،(
انـد و در   نشـین  هـا در ایـن زمـان کـوچ     از آن جهت قابل قبول است که اکثـر لـک   ادعا بیشتر
زندگی آنها به قدري دور از تحوالت مدرنیته . پردازند هاي آنجا به ییالق و قشالق می کوهستان

براي آدمـی خیلـی   «: نویسد ها می  در مورد لک  شناس اسکاتلندي، است که فریا استارك، شرق
بـه    اند، اي را پیشه خود ساخته ی نیز میان افرادي برود که زندگی سادهبخش است که گاه لذت

این مردم همان قدر که در فکر تهیه وسایل معیشـت نیسـتند،   . این جهان گذران اعتنایی ندارند
دهندة  چنین توضیحی نشان). 64: 1364استارك،(» بردن از خود زندگی را نیز ندارند  قصد بهره

العبور بودن منطقـه،   بدون شک صعب. ته در جامعه مورد مطالعه استعدم حضور مظاهر مدرنی
ترین عوامل هستند که سبب عدم تحقق این امر  هاي ترابري و منابع زیرزمینی از مهم نبودن راه

در ایـن زمـان اصـالحات ارضـی سـبب      . ادامه داشـت  40این وضعیت تا اواخر دهه . اند شده
تقسیم اراضی امکان دامپروري در برخی مناطق از بین  با. نشین شد تغییري جدي در منطقه لک

فروش نفـت و ازدیـاد ثـروت عمـومی از طرفـی و        بسیاري از افراد بدون زمین ماندند،. رفت
. کاهش قیمت محصوالت کشاورزي از طرف دیگر جاذبـۀ شـهرها را بیشـتر از روسـتاها کـرد     

ونقل  آباد امکان حمل خرم -شترال -نورآباد -هرسین يههمزمان با اصالحات ارضی جادة شوس
این عوامل سبب مهاجرت افراد زیادي . و ترابري را در قسمت شمالی این فالت ممکن ساخت

هـاي الشـتر،    همچنین بر اثر این مهاجرت عمده، دهسـتان . آباد شد به شهرهاي کرمانشاه و خرم
به شهر تبدیل شـدند  ) ایالم(آباد  شهر و حسین کوهدشت، هرسین، صحنه، کنگاور، نورآباد، دره

هاي سنتی  اغلب مهاجران سعی کردند که در شهرهاي جدید هویت. و شهرنشینی رونق گرفت
هـاي   کردند که محله آنها به لحاظ فضاي شهري سعی می. خود را حفظ کنند...) طایفه و -ایل(

اما بـه   .اي سنتی خود را حفظ کنند همگونی را تشکیل دهند، به نحوي که بتوانند هویت طایفه
  .هر حال آنها موطن سنتی خود را ترك کرده و وارد زندگی جدیدي شده اند

بعـد از انقـالب اسـالمی      . تأسیس شدند 50مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در دهه 
بر میزان باسوادي آنان افزوده شد و اکنون عالوه بر پوشش کامل آموزش عمومی، وضعیت  57

را در طـول   هـا  هجدول زیر تعداد مـدارس و دانشـگا  . بخش است تتحصیالت عالی نیز رضای
  .دهد می در دو شهر نورآباد دلفان و هرسین نشان 85و  65  ،55هاي سال

     1385 -1365 -1355، تعداد مدارس و دانشگاه در شهرهاي نورآباد و هرسین4يهجدول شمار
  دانشگاه  دبیرستان  راهنمایی  جنسیتنام 
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  1385  1365  1355  1385  1365  1355  1385  1365  1355  شهر
هرسین 

و 
  بیستون

  14  2  1  35  8  2  پسرانه
  13  2  -  32  7  1  دخترانه  2  -  -

  17  1  -  39  4  1  دخترانه  2  -  -  18  2  1  41  5  1  پسرانه  نورآباد
  .www.lorestan.medu.irو    www.kermanshah.medu.ir:      منبع

  .از طریق مصاحبه به دست آمد 65و 55اطالعات سال هاي
اخیـر عـالوه    يهدر ده. دهند می ي جدول باال به خوبی رشد سریع مدارس را نشانها هداد

قابل ذکـر اسـت   . تدر هر شهر دو دانشگاه نیز تاسیس شده اس ها هبر رشد مدارس و آموزشگا
  . کاربردي و دانشگاه آزاد هستند -ي مورد نظر، پیام نور، علمیها هکه دانشگا

همگانی شده بود و افراد متمول نیز با تلویزیون آشـنا شـدند،     50رسانه رادیو در طول دهه 
هـا   همچون دیگر جاهاي کشور لک 70تلویزیون همگانی شد، در طول دهه  60 يهدر طول ده

هاي جدیدتري چون موبایل، لوح فشرده، کامپیوتر و اینترنت آشنا شدند و آنها را براي  هبا رسان
 ، وضعیت رسانه اي این قـوم را بـه مـا نشـان    4 يهجدول شمار. استفادة روزمره به کار گرفتند

  .دهد  می
  ، میزان دسترسی و مصرف رسانه در میان لک ها4 يهجدول شمار

  میزان مصرف  دسترسیمیزان   گفتمان مدرنیته  رسانه

  زیاد  کم  سنتی  ماهواره
  زیاد  زیاد  مدرن

  بسیار زیاد  بسیار زیاد  سنتی  تلویزیون
  بسیار زیاد  بسیار زیاد  مدرن

  بسیار زیاد  بسیار زیاد  سنتی  لوح فشرده
  بسیار زیاد  بسیار زیاد  مدرن

  کم  کم  سنتی  اینترنت
  زیاد  زیاد  مدرن

  1384منبع، قلی پور 
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فضـاهاي اجتمـاعی و یـا     2و از جاکنـدگی  1فضـا  -هـا فشـردگی زمـان    رسانه ویژگی این
در جوامع سنتی مکان و زمان برهم منطبق بودنـد و اتفاقـاً فرهنـگ هـا نیـز در      . هاست فرهنگ

سـاختن زمـان و مکـان،      با تهی ها هاما رسان. هاي خاص خودشان معنادار بودند ها و زمان مکان
هاي خـود   به بیان دیگر آنها را از رگ و ریشه. ی سیال ساختندهاي جهان ها را در عرصه فرهنگ

این امر تغییرات شـدیدي  . و سرزمین شان جدا کردند و در یک فضاي بی کران منتشر ساختند
آنهـا بـا بسـط و تحـول پویـاي خـویش، دورتـرین و        . ها نیز به وجود آورد را در فرهنگ لک

سنتی گرد آورده اند و آنها را به شبکۀ عظیمی از  ها را در این سرزمین کامالً ترین فرهنگ غریب
پـور،   براي آگاهی از تاثیر رسانه بر قوم لک نگاه کنید به قلـی . (تعامالت جهانی متصل ساختند

آرایـش منـزل     به ویـژه مراسـم ازدواج،  (شان  هاي مختلفی از فرهنگ لک ها در بخش«). 1384
نک (» اند حال عناصر فرهنگی خود را نیز حفظ کردهاما در عین . اند با مدرنیته آشتی کرده...) و

هـا،    نشینی رغم این هم علی. باید پذیرفت که مدرنیته دو پهلوست). 1387پور،  به توسلی و قلی
ها در کمتر از دو دهـه از   کنید که لک مالحظه می. تضادهاي زیادي را نیز به وجود آورده است
آنهـا هنـوز از   . یزاسیون سریع و شتابان قدم نهادنـد درون یک دنیاي کامالً سنتی به داخل مدرن

شان به وجود نیامده بـود کـه بـه صـورتی      گذشتۀ خود جدا نشده و یا بحرانی در نظام معرفتی
هـايِ گذشـته خـود     برخی از آنها هنوز در درون سنت. کامالً ناگهانی با مدرنیته برخورد کردند

کنند و از شرایط به وجـود آمـده    دیداً مقاومت میاند و در برابر آشنایی با دنیاي مدرن ش مانده
  .اند کامالً ناراضی

. هیچ چیز سر جاي خودش نیست، سلسله مراتب از بین رفته است  دوره عجیبی است،... «
» ...انـد  اما االن حریص و خودخـواه . در گذشته مردم قانع بودند. صفا و صمیمیت وجود ندارد

  )سیفی زاده، دبیر(
و  بیسـتون هـاي   ترانه. نارضایتی از وضع موجود با نوستالژي همراه است گاهی اوقات این

و تعداد بسیار زیـادي از اشـعار   ) 1379(» کتاب بومیان درة مهرگان«، »میر  لکه« يهسرود سیمره
  .بیانگر این نوستالژي است -ها در عرصه موسیقی هنرمند مشهور لک -»پور رحمان«

                                       
1. Time - space compression  
2. Disembedding  
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اند و تاکنون جـاي پـایی در فرهنـگ     شت سر گذاشتههاي خود را پ برخی دیگر اکثر سنت
هـا هماهنـگ نشـده و تناسـبی      ها و شیوة زندگی لک مدرنیته هنوز با سنت. اند نوین پیدا نکرده

. سطوح مستقر شد يهها حذف شدند و مدرنیته در هم در غرب سنت«. چندانی هم با آن ندارد
ها به  در بعضی کشورها نیز سنت. شدهاي جدیدي در آن خلق  مدرنیته چتر جامعه شد و سنت

 -81: 1380آزاد ارمکـی  (» حوزه خصوصی وارد شده و حوزة عمومی متعلق بـه مدرنیتـه شـد   
اند بلکه حضـور فعـالتري در کنـار مدرنیتـه      ها نه تنها از بین نرفته ها سنت اما در میان لک). 80

در این جامعـه سـنت    .عرصه عمومی محل حضور سنت ومدرنیته به طور همزمان است. دارند
این دو نه تنها پیوند و رابطه ارگانیکی . هنوز از بین نرفته و مدرنیته هم هنوز فراگیر نشده است

آگاهی فرد در چنین شرایطی میان آن دو . بلکه در مواردي حتی با هم ناسازگارند. با هم ندارند
ه هنوز مـدرن نیسـت یعنـی در    اي ک و مدرنیته... سنتی که گرفتار ابهام شده است«. شود پاره می

در چنـین  ). 25: 1379جهـانبگلو  (» ساختار روانی فرد و جامعه درونی و نهـادي نشـده اسـت   
بـروز  . توان بروز پدیـدة خودکشـی زنـان و دختـران لـک را مطالعـه کـرد        فضایی است که می

ـ . خودکشی در این منطقه در میان مردان و پسران متفاوت از زنان و دختران است اول  يهمقول
شود که از حوصله  ها مربوط می اعتیاد و ارتباط آن با سنت  به بحث بیکاري، نابرابري اقتصادي،

اما براي بررسی مورد دوم  بیشتر به زیبایی شناسی و سبک زندگی و یا . این مقاله خارج است
بـه   براي برقـراري ارتبـاط ایـن موضـوع    . شود می به عبارتی به مدرنیته زیبایی شناسی مربوط

پذیري نسلی بپردازیم که خودکشـی در میـان آن بـه اوج     خودکشی الزم است به شرایط جامعه
  .خود رسیده است

  شرایط بروز خودکشی
. پذیري خود را در دنیاي سنت طی کـرد  متولد شده بود جامعه 50نسلی که قبل از دهه      

همه چیز از قبل مشـخص  . هایی بزرگ شدند که داراي قدمت زیادي بودند آنها بر اساس سنت
ازدواج آنها . کسب فضیلت آنان نیز از طریق سرسپردگی و اطاعت از بزرگترها بود. و معین بود

گرچه تعـداد کمـی از   . و با حمایت سنت انجام گرفت) در درون هوز(به شیوه درون همسري 
پذیري  جامعهاما فرایند . را طی کردند) اغلب در حد ابتدایی و سیکل(آنان نیز آموزش عمومی 

به همین خاطر تناقضی در زنـدگی آنـان بـه وجـود نیامـد و      . آنان بیشتر تحت تأثیر سنت بود
تـري   متولد شد، داراي شرایط متفاوت  50 يهاما نسلی که در طول ده. دار نشدند چندان مسأله
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تمـام  هـاي مدرنیزاسـیون بـا     مقارن با تولد این نسل، فرایند. نسبت به نسل پیش از خود بودند
سکنه شهرهاي جدیـد لـک   . شدند مظاهرش به طور ناگهانی به این سرزمین بکر و سنتی وارد 

نشین، اغلب مهاجرانی بودند که در چند سال گذشته خانه و کاشانۀ خود را براي همیشه رهـا  
عالوه بر نبودن آشنایی، تخصص چنـدانی بـراي   . کرده و در مکانی جدید سکنی گزیده بودند

بنـابراین والـدین   . هاي آنان پرجمعیت بـود  اکثر خانواده. ایط جدید را نیز نداشتندمواجه با شر
. بایست براي تأمین مایحتاج خانواده وقت بیشـتري را در خـارج از خـانواده صـرف کننـد      می

تعدادي از آنان مجبور بودند براي کسب درآمد به شهرهاي بزرگتر بروند و بـه عنـوان کـارگر    
توانستند کمک چندانی  سواد نمی اغلب مادرانِ بی. مشغول به کار شوند فصلی در مشاغل پایین

شاهد بودیم که آنها حتی نمی توانستند نام کتاب هـاي  . شان بکنند به فرزندان در حال تحصیل
. کالس هاي نهضت سوادآموزي نیز کمکی به این قضیه نکـرد . درسی را به درستی تلفظ کنند

. پذیري فرزندانشان داشتند الدین تأثیر کمتري بر رشد و جامعهباید پذیرفت در چنین شرایطی و
ضـبط   روزنامـه، مجلـه،     ویـدیو،  هاي جمعی چون رادیو، تلویزیـون،  این در حالی بود که رسانه

کردند و نقش مهمی  هاي آموزشی چون مدارس، اوقات فراغت فرزندان را پر می صوت و مکان
انتقال فرهنگ غیر بومی به خصوص مدرنیسـم فـراوان    ابزارهاي. پذیري آنان داشتند در جامعه

تنها ابزار انتقال فرهنگ بومی؛ یعنی پدر و مادر به علت داشتن فرزندان زیـاد و کمبـود   . بودند
پـذیري   فراغت دچار مشکالت فراوان شدند و تأثیر کمتري نسبت به سـابق در فراینـد جامعـه   

انسانی . را فراهم آورد» انسان معضله داري«تولد بدین ترتیب، مدرنیته آرام آرام شرایط . داشتند
آزادي در ابراز   آزادي در انتخاب لباس،  که قائل به تجارب فردي، انتخاب شیوة زندگی دلخواه،

آزادي در مدیریت بدن، عشق رمانتیک، آزادي در انتخاب همسر و مواردي از این قبیل   عقاید،
یلت همیشه از طریق خوار شمردن نفـس و پیـروي   این انسان یاد گرفته بود که کسب فض. بود

آوري نیز حاصل   محض از سنت آبا و اجدادي به دست نمی آید، بلکه از طریق خالقیت و نوع
گرفـت کـه در آن حصـارهاي     می اي یاد ها را در جامعه این آموزه  انسان مورد نظر ما،. شود می

اما قائل به . براي آن ارزشی قائل نبودشناخت و  تنگ طایفه چیزي به نام تجارب فردي را نمی
اي کـامالً   شـیوه . شـد  نوعی از شیوة زندگی بود که شدیداً از جانب عرف مـردم حمایـت مـی   

باید متـذکر شـویم کـه در شـرایط فعلـی      (پدرساالرانه که زن در آن اجراکنندة اوامر مرد است 
کننـد آن را   مـی  سخت چنین حصاري تا حدودي شکسته است و نسل جدیدتر سعی يهپوست
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اکنون به دو زمینه که در آن تضـادهاي ناشـی از تقابـل سـنت و مدرنیتـه       ). پذیرتر کند انعطاف
  .کنیم می کند اشاره می بروز خودکشی زنان و دختران را فراهم  يهزمین

امکـان انتخـاب لبـاسِ متفـاوت      70تا اواخر دهـه   :پوشش ظاهري و مدیریت بدن) الف
بـه  . شد؛ زنان که جاي خود دارنـد  در مورد مردان نیز شدیداً رعایت می این امر. وجود نداشت

  .هاي تیره پوشش دیگري مقبول نبود جز رنگ
کرد ظاهر خـود را تـر و    شناختی باالیی داشت و سعی می بیچاره خواهرم، حس زیبایی... «

ا فالن رنـگ را  تمیز و جذاب نگه دارد، اما بارها توسط برادرانم به خاطر اینکه فالن لباس و ی
  ).کنندگان خواهر یکی از خودکشی(»  ...گرفت پوشیده است مورد اهانت قرار می

ي مدیریت بدن از قبیل استفاده از عطرها، آرایش ها هغیر از لباس پوشیدن دیگر مؤلف        
  . و اصالح صورت و رنگ مو نیز مسأله برانگیز شدند

دوست داشتم صـورتم را اصـالح و مـانتو    . ه داشتمبه ظاهر زیبا و مطابق مد روز عالق... « 
نیست رفتاري است کـه تلویزیـون نیـز آن را    ) ي ناشَر(کار عجیب و غریبی. هاي رنگی بپوشم

بـه  . اما متاسفانه نه شوهرم و نه اطرافیان توان پذیرش ایـن موضـوع را نداشـتند   . کند می تبلیغ
گذشته یک دعواي خانوادگی پیش آمد  سال. گرفتم می همین خاطر همیشه مورد بی مهري قرار

آنها آنقدر پیش رفتند که مرا بـی  . و اطرافیان ظاهرِ مرا به عنوان یک مورد اخالقی تلقی کردند
یکــی از (»  ...ایـن موضـوع بــراي مـن غیـر قابـل تحمـل بـود و        . دیـن نیـز خطـاب کردنـد    

  ).کنندگان ناموفق خودکشی
فرد در عرصه عمومی، نحوة گفتگو با دیگـران و   رفتار يهعالوه بر مدیریت بدن، شیو      

یکی از آشـنایان مـا در    1388در آبان ماه . رانندگی مواردي هستند که زمینه بروز تضاد هستند
شهرستان  نورآباد به خاطر این که بدون اجازه والدین از اتومبیل استفاده کرده بود شدیداً مورد 

درصـد   70طر با  نفـت خـود سـوزي کـرد و بـا      به همین خا. مؤاخذه و بی مهري قرار گرفت
  . سوختگی در یکی از بیمارستان هاي اصفهان جان باخت

یک شـب داداشـش در   . سرشار از زندگی و انرژي مثبت بود ،دختر شاد، سر زنده اي... « 
بود رفتارهاي خواهرش را .. .طرف مقابل که از طایفه. یک مجلس شبانه با کسی بگو مگو کرد

از آن زمان شرایط را چنان برایش سخت کردند که با خود . ر رویی  مطرح کرده بودبه عنوان  پ
  ).کنندگان نزدیکان یکی از خودکشی(»  ...سوزي از طریق نفت در دم جان سپرد
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و جود دارد که تقریبا معادل مفهوم رقابت در زبـان  » حمالی«در میان لک ها مفهومی به نام 
ناي افزوده اي نیز دارد و آن این که با حیثیت و آبروي هوز و فارسی است با این تفاوت که مع

اگر فردي مرتکب رفتار و یا عملی شود که انگ سبکی را به همـراه  . طایفه نیز در ارتباط است
بـا وي بـدرفتاري خواهنـد کـرد و هرکسـی در هـر       » طایفه«و یا » هوز«داشته باشد تمام افراد 

چنانچـه فـرد در زمینـه اي    . دهد در مورد وي قضاوت کنـد  می جایگاه و مقامی به خود اجازه
خاص دچار ناکامی شود افراد طایفه سریع وي را با افرادي هم شان خود اما از قبیله اي دیگر 

  .کنند می مقایسه
. به خاطر مشـکل عـاطفی یـک تـرم مشـروط شـد      ) 1386(دو سال پیش.. .دختر آقاي... «

ي دیگر را به وي زدند که به ها هدختران فامیل و طایف خانوادة وي و اطرافیانش آنقدر سرکوفت
  ).کنندگان نزدیکان یکی از خودکشی(»  ...ستوه آمد تا اینکه یک شب خود را حلق آویز کرد

وجود دارد و رقابت را به امري منفور و هولناك بـراي بازنـدگان    ها هدر همۀ زمین» حمالی«
وند که با آبروي ایل و طایفـه بـازي کـرده انـد و     ش می آنها به کسانی تبدیل. تبدیل کرده است

  .شایسته بدترین مجازات ها هستند
هـا آشـنایی دختـر و پسـر      در سنت لک: انتخاب همسر و ازدواج درون همسري) ب     

بینیم در دنیاي مدرن این امـر عـادي    اما آن گونه که می. معناست پیش از خواستگاري کامالً بی
هاي مـدرنی چـون دانشـگاه و ابزارهـایی      مکان. آشنایی طرفین است است و اتفاقاً راهی براي

دختران جامعه مورد مطالعه بر اساس . کنند در سهولت این امر کمک می... چون موبایل، تلفن و
شان، زمانی که خواستند این امر را تجربه کنند، شـدیداً   پذیري ي ناشی از فرایند جامعهها هآموز

به ویژه زمانی که یکی . ساالري منع و مورد آزار و اذیت قرار گرفتنداز جانب طایفه و نظام پدر
بـه خـوبی ایـن    » عروس آتـش «خسرو سینایی در فیلم . اي دیگر بود از طرفین مقابل از طایفه

اما تفاوت میـان ایـن دو وجـود دارد و آن    . پدیده را در میان طوایف عرب خوزستان نشان داد
سنت قرار داشت و فقط یکی از اعضاي آن به طور اتفاقی در  اینکه طایفه عرب کامالً در درون

در . دنیاي مدرن بزرگ شده بود و قصد داشت که با میل خود با یکی از همکارانش ازدواج کند
یـک نسـل کـامالً مـدرن اسـت و      . ها قضیه بـه شـکل دیگـري اسـت     صورتی که در میان لک

قـدرت دارد و    لی کامالً سـنتی اسـت،  خواهد بر مبناي فرهنگ جدید ازدواج کند و نسل قب می
ازدواج درون (هایش را زیر سؤال ببرد و تابوهـایش   دهد که نسل بعد از خود ارزش اجازه نمی

هاي روحی روانی، اختالفات خانوادگی، شکست در  اینجاست که ناراحتی. را بشکند) همسري
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هاي مافوق  اگهانی با قدرتافراد نسل جدید به طور ن. آید عشق، نابسامانی و تضاد به وجود می
متوجه شدند که حتی حق ندارند بدون اجازه عاشق  تصوري به نام طایفه و هوز روبرو شدند؛ 

تمام آینـدة آنهـا بایـد توسـط هـوز و یـا طایفـه رقـم         . باب آشنایی با کسی را باز کنند  شوند،
  . ن به بار آوردقدرتی عظیمی را براي آنا این امر احساس از خود بیگانگی و بی. خورد می

پسران در چنین مواردي چندان مورد مواخذه . کننده دارد در اینجا متغیر جنسیت نقش تعیین
اما دختران وضعیت دیگري . کند عرف جامعه نیز عمل آنان را زشت تلقی نمی. گیرند قرار نمی

وزهـاي دیگـر   چنانچه خانواده و یا هوز وي از این امر آگاه گردند در تعامالتی که بـا ه . دارند
ضـعف بـه رخ   دیگران این امر را به عنوان نقطه . شوند دارند دچار سرشکستگی و حقارت می

ارتکاب چنین کاري از جانب دختـر بـه   . آورد کشند که براي همیشه سرشکستگی به بار می می
با سرنوشتی تیره . دهد عنوان گناهی نابخشودنی است، شانس یک ازدواج خوب را از دست می

اگـر چنـین فـردي در درون    . شـود  یندة او به طرز وحشتناکی ناامید کننده مـی  و تار روبرو و آ
اي قرار گیرد که هر روز این موضوع را به وي یادآوري کنند، احتمـال خودکشـی وي    وادهخان

  .رود باال می
اش که خواهرِ خواستگارش بود  بندة خدا هیچ کاري نکرده بود فقط از طریق همکالسی... «

أسفانه اما مت. به همدیگر ابراز عالقه کرده بودند و قرار گذاشته بودند که با همدیگر ازدواج کنند
شدیداً او را  ]برادران دختري که خودکشی کرد[قضیه قبل از خواستگاري لو رفت و برادرانش 

را ... هـايِ  و حـرف  ]الره [تابِ تحمل این همه ناسزا. کاري قرار دادند مورد بازخواست و کتک
  )کننده دوست نزدیک فرد خودکشی(» ...نیاورد و به زندگی خود پایان داد

کنند و این آخرین پناهگـاه   هاي شدید خانوادگی زندگی می در محدودیتاین افراد اغلب 
هـاي   دهند؛ خانوادة متناقضی که فرزنـدانش را بـا آمـوزه    خود یعنی خانواده را نیز از دست می

مـا در اینجـا   . دهد هاي گذشته او را مورد قضاوت قرار می آورد و بر اساس سنت مدرن بار می
کنیم خوانندگان را متوجه ایـن   رنیته را نداریم بلکه سعی میقصد قضاوت در مورد سنت و مد

تناقضی که از یک تغییـر بـزرگ   . شود تناقض کنیم و فردي که در درون این تناقض قربانی می
هر نوع تغییر زندگی، اعم از ناگهانی یا همراه با مقـدمات تـدریجی   «. گیرد نشأت می) مدرنیته(

زیرا با غرایزي که تا آن زمان بـراي بشـر حاصـل    . تهمیشه در حکم نوعی بحران دردناك اس
نباید از نظر دور داشت  که مدرنیته از ). 213: 1381دورکیم، (» کند شده با خشونت برخورد می

دنان (هایش پرورش داده بود بسیاري از سنت هاي زیبا و انسانی لک ها طریق نسلی که با آموزه
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اما این .  را زیر پا گذاشت...)  ، ساده زیستی و، شنگ آیچتن، شو نیشنی روکی، فال چل سرور
ایـن تعـارض   . امر بدون پاسـخ نمانـد و بـا مقاومـت شـدیدي از جانـب سـنت روبـرو شـد         

کـه  ... عـدم تفـاهم میـان اعضـاي خـانواده و       شکاف نسلی،: هاي زیادي به بار آورد نابسامانی
ـ  خودکشی بیانگر نابسامانی و بیمـاري . خودکشی حد اعالي آن بود اي مـزمن در درون یـک   ه

هـا و تناقضـات آن جامعـه گرفتـار      جامعه است و قربانی آن نیز افرادي هستند کـه درون گـره  
ونقل آسان، سواد و ابزارهاي ارتباطی مدرن را به  گرچه مدرنیته همراه خود رفاه، حمل. اند شده

  . همراه داشت، اما تعارضات و تناقضات زیادي را نیز خلق کرد
بـه  . ها به شهرهاي اطراف، طوایف مختلف در کنار هـم قـرار گرفتنـد    ت لکبعد از مهاجر

سـکنه  (هـا   ها و هرسـینی  ها، ایتیوندي ها، اوالدقبادي در شهرستان هرسین کاکاوندي عنوان مثال، 
اي خـاص   گرچه هـر کـدام از آنهـا در محلـه    . جمعیت این شهر را تشکیل دادند) قدیمی شهر
هاي جدیدي سبب شد که طوایف مختلف در  سازي و شهرك شهري يهاما توسع. ساکن شدند

با توجه به آنچه گفته شد نسل مورد نظر ما به حسـاب اینکـه   . یک کوچه با هم همسایه شوند
انتخاب کند، مبـادرت  ) اي است سواي اینکه اهل چه قبیله(تواند همسر مورد عالقه خود را  می

که عناصر قدرتمندي چون ایل و طایفه شدیداً از اما به زودي متوجه شد . به انجام این کار کرد
تمام افراد هـوز  . ها را ندارند کنند و افراد نسل یاراي مقابله با این سنت درون همسري دفاع می

کردند که فرد خاطی متوجه این مطلب باشد که ازدواج برون همسـري امـري محـال     سعی می
د عمل کردنـد، بـه جبرهـاي اجتمـاعی     هاي درونی خو اما برخی افراد بر اساس خواسته. است

ایـن  . و در نهایت خودکشی را نیز به جان خریدنـد ... توجه نکردند و سرانجام طرد اجتماعی،
کنند، ولی این بدان معنا نیست که این کنش ها به  می نیروها شمار زیادي از کنش ها را تحمیل

کنند و برخی توان  می آنها مقابلهبرخی افراد در مقابل . شوند می طور کامل توسط افراد پذیرفته
گرچه متغیر جنسیت در اینجا تأثیر چندانی ندارد و تابوي مذکور براي . مقابله با آنها را ندارند

شود، امـا نبایـد از یـاد بـرد در چنـین فضـایی پسـران بـه          دختر و پسر به یک شیوه اعمال می
ایی بیشـتري بـراي حرکـت    خصوص زمانی که درآمد کافی و یا شغل مناسب داشته باشند فض

اما دختران هیچ فضایی براي حرکت در اختیار شان نیست، سرنوشت آنان در نهایت بـه  . دارند
بدون شک آنان نیز به دختري که جایگاه و مرتبه خـویش را  . نظر جمعیِ قبیله واگذار می شود

عالقه خود را  اگر دخترانی حاضر نباشند خواستگار مورد. از یاد برده است رحم نخواهند کرد
آمیز و خردکننده افـراد قبیلـه را داشـته     هاي تحقیر از دست بدهند باید توان روبرو شدن با نگاه
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کننـده دوام   گاهی اوقات، تعداد اندکی از میـان آنـان نیـز در برابـر ایـن قـدرت ویـران       . باشند
  . آورند نمی

خیلی هـم  . ري او آمدپسري رعنا و با کماالت که شغل مناسبی هم داشت به خواستگا... «
اما خانواده و اقوامِ دختر با این وصلت مخالفـت کردنـد،   . از این مسأله راضی و خوشحال بود

  )دوست یکی از دخترانی که خودکشی کرده بود(»   ...ها بازي دانم به خاطر همین طایفه چه می
از نظـر دور   امـا نبایـد  . گرچه در دوران تحصیل روابط افراد بیشتر با گروه همساالن است

. کننـد  داشت که بعد از اتمام تحصیالت حجم عظیمی از روابط فرد را ایل و طایفه تعیـین مـی  
چنانچه فردي بخواهد بر خالف اهداف آنها عمل کند نه تنها بسیاري از این روابط را از دست 

ا در آنهـ  يهاي جز خزیدن به کنج عزلت ندارد بلکه باید منتظر واکنش خصـمان  دهد و چاره می
در شهري که روابط متعدد و سیالی وجود دارد تو حق نداري بـا کسـی   . موارد متعدد نیز باشد

  .ات جهت ازدواج آشنا شوي خارج از قبیله
بسیاري از آنها علی رغـم میـل   . شود بحث آزادي در انتخاب همسر فقط به اینجا ختم نمی

آنها اغلب بـا  . گیرند د را نادیده میهاي خو کنند و خواسته شان از قدرت قبیله اطاعت می باطنی
شوند با کسی ازدواج کنند که او را دوست ندارند و کمتر سنخیتی بـا وي   این عمل مجبور می

دارند در چنین مواردي ممکن است که دختري با تحصیالت باال و یا شغل مناسب با کسی بـه  
بور شود که از او نیز تبعیـت  تر از خود ازدواج کند و بر طبق نظام پدرساالري مج مراتب پایین

این تبعیت کردن امري مبتنی بر رضایت نیست بلکه جبري است و تحمل آن واقعاً دشوار . کند
ما شاهد بودیم که دختري بسیار باهوش و شاگرد ممتـاز را از تحصـیل منـع کردنـد تـا      . است

 يهم عالقـ دختر بیچاره علـی رغـ  . اختالف تحصیالت او با شوهرش که سیکل بود زیاد نشود
چند سال بعـد از  . وافري که به کسب علم و دانش داشت مجبور به این کار شد و ازدواج کرد

بینیم که  با این تفاسیر می. این ازدواج ناموفق سرانجام با خودسوزي به زندگی خویش پایان داد
 آنهـا در درون ایـن  . خودکشی زنان و دختران لک ناشی از ناسازگاري سنت و مدرنیسم اسـت 

قدرتی را سرنوشـت خـود    و این بی. فهمند که قدرت انجام هیچ کاري را ندارند ناهمسازي می
کنندگان  کنند، اما خودکشی گرچه افراد بسیار زیادي شرایط به وجود آمده را تحمل می. دانند می

در نبـود جـایگزینی   «و . شان تابِ تحمل این مشکالت را ندارد کسانی هستند که جسم و روح
مـارکس  (» آورنـد  هاي زندگی خصوصی روي می ترین پناهگاه در مقابل مصیبت ه افراطیبهتر ب
تـوان در   خاص جوامع گذشته نیست و می» خودکشی تقدرگرایانه«بدین ترتیب،  ). 93  :1371

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  
 
 
  

  
 مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک

 

 

103

کنند، شاهد این پدیده در  را تجربه می» نیافتگی مدرنیته توسعه«در کشورهایی که  21اوایل قرن 
  .حجم عظیمی بود

افراد نسلی که براي نخستین بار شوك ناشی از تقابل سنت و مدرنیته را تجربه کردند، االن 
آنهـا کـه تجربـه    . هاي کالن آن قوم دارنـد  گیري سال  نقش مؤثري در تصمیم 40 -25در سنین

مدرنیته را پشت سر گذاشتند به مرور زمان تالش بسیاري کردند که تابوهاي ممنوعیـت عشـق   
. هاي آینده را کمتـر کننـد   هاي نسل را بشکنند تا از این طریق رنج... همسري و نرمانتیک، درو

اي از  هـاي متصـلب و ایسـتا و مجموعـه     آنها همچنین سعی کردند تا تعادلی نسبی میان سـنت 
دهد،  مشاهدات عینی ما نشان می. تغییرات پویا و حتی خودویرانگر به نام مدرنیته برقرار سازند

هـا در عرصـه عمـومی سـرزمین      قرار داریم علی رغم حضور سنت 80خر دهه اکنون که در اوا
تـر   رنـگ  اي به خصوص در امر مربوط به زیبایی شناسی کم هاي شدید طایفه حساسیت ها، لک
  .اند شده

کننـد کـه از طریـق سـاخت محصـوالت       هنرمندان بومی و فعاالن عرصه فرهنگ تالش می
). پالمار سینمایی بی  طنز گلدانه، فیلم(را نقد کنند   تفرهنگیِ بومی بسیاري از عناصر سخت سن

. هاي مدرن نیز با فرهنگ ما همخـوانی نـدارد   دهند که بسیاري از آموزه می از طرف دیگر نشان
اي از روابط را، که حالتی تعـادلی میـان سـنت و مدرنیسـم دارنـد، تبلیـغ        شده آنها نوع تلطیف

. شـود  ها کمتر و کمتـر مـی   رود میزان خودکشی نتظار میدر چنین فضایی آن گونه که ا. کنند می
هرچه خالقیت فرهنگی این قوم در جهت متعادل کردن تقابل سـنت و مدرنیسـم بکـار رود از    

  .شود میزان این پدیدة ناگوار نیز کاسته می
راهکار قطعی و قابل اجرایی که سریعاً بتوان براي ایـن پدیـده تجـویز     :راهکار و پیشنهاد

اما . زیرا این موضوع امري فرهنگی است و تغییر آن به سادگی ممکن نیست. د نداردکرد وجو
ي سنتی از قبیـل  ها هتوانند بسیاري از آموز می رسد نویسندگان، هنرمندان و فرهنگیان می به نظر

دامنۀ محدود درون همسري، پدیده حمالی، دخالت در امر ازدواج، هنجارهاي سخت و سـفت  
یوة زندگی دختران را به چالش بکشند تا تعداد قربانیان این آسیب مرگبار کمتر براي رفتار و ش

فیلم هاي لکی بی پالمار، خون بس و گلدانه در جهت فهم پیامدهايِ اجتماعی منفی این . شود
. اما این آثار بسیار اندك و دقیقا در راستاي خودکشی نیسـتند . ي سنتی ساخته شده اندها هآموز

دا و سیما و خانۀ سینماي ایران و کانون نویسندگان ایـران از طریـق سـاخت    الزم است که ص
فیلم و رمان هاي تاثیر گذار، خودکشی و خود سوزي دختران لک را در ارتبـاط بـا تناقضـات    
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تا از این طریق افراد فهم بیشتري از تاثیر سنت و نقش آن بـر ایـن   . سنت و مدرنیته قرار دهند
تا آنجا که کم کم این  .د و انعطاف بیشتري در این زمینه نشان دهندشوم به دست آورن يهپدید

و بـه ایـن   . فرهنگ حاکم شود که افراد حق ندارند به راحتی در مورد یکدیگر قضـاوت کننـد  
  . اندیشه برسند که ممکن است مبناي قضاوت هاي آنها لزوما درست نباشد

  گیري نتیجه
از ایـن زمـان بـه بعـد فراینـدهاي      . تی اسـت کـامالً سـن   40شیوة زندگی لک ها تا اواخـر  

شوند و در عرض کمتـر از دو دهـه    اي ناگهانی وارد این منطقه می مدرنیزاسیون از باال به شیوه
از یک طرف عمران، آبادانی . یابد اش در این سرزمین حضور می مدرنیته با تمام مظاهر فرهنگی

هـاي ایـن قـوم     سنت. دد را به همراه داردهاي متع و رفاه و از طریق دیگر، نابسامانی و تناقض
کامالً استوار و پابرجا بودند و هیچ بحرانی براي آنها به وجود نیامده بود، تا اینکـه ناگهـان بـا    

اي جدید و آموزش همگانی نسل  به خاطر ابزارهاي رسانه. شیوة جدیدي از زندگی آشنا شدند
هی داشته باشـد، حقـوق فـردي، عشـق     بدون اینکه آگا. جدید فرهنگ مدرنیستی را فرا گرفت

رمانتیک، آزادي در انتخاب همسر، آزادي در انتخاب لباس، ارتباطـات اجتمـاعی سـیال را در    
آزادي در انتخـاب همسـر، عشـق      گرفت که اعتقادي به حقـوق فـردي،   اي یاد می درون جامعه

هنگامی . ساخت مینداشت و هر گونه روابط اجتماعی را در طایفه و هوز منحصر ... رمانتیک و
که کنشگران این نسل به سن تکلیف و انتخاب شیوة زندگی خود رسیدند متوجـه شـدند کـه    

نـه قـدرت   . شـان در تضـاد اسـت    اند با عقاید و نظرات والدین تمام آن چیزهایی که یاد گرفته
نادیده  هاي خود را خواستند که دانسته هاي گذشته را داشتند و نه می مبارزه با والدین و یا نسل

یادآور می شویم که نسل . بنابراین، آسیب دیدند و خودکشی نمونه بارز این آسیب بود. بگیرند
کـرد،   هاي خود قضاوت و عمل می بلکه بر اساس آموزه. گذشته خصومتی با این نسل نداشت

در چنین فضایی متغیر جنسیت نیز نقـش  . دانست به همین خاطر نسل بعد از خود را مقصر می
. زیرا که زنان و دختران نسبت به مردان و پسران فضاي کمتر براي عمل داشتند. ایفا کردمهمی 

آنها که خود را مقهور جبرهاي اجتماعی برخاسته از ایل و طایفه دانستند و آینده خود را تیره و 
اکنون . تري پیدا نکردند، به ناچار مبادرت به خودکشی کردند دیدند و جایگزین مناسب تار می

بریم، باید بگوییم افراد نسلی که قربانی سنت و مدرنیته شـدند،   به سر می 80ه در اواخر دهه ک
آنها . گیریهاي اجتماعی و فرهنگی آن قوم دارند اند و نقش مهمی در تصمیم اغلب تحصیل کرده
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هـاي   اند حصار بسته ایل و طایفه را بشکنند و میزان فشارهاي اجتمـاعی را در عرصـه   توانسته
بـه امیـد روزي کـه    . ها نیز کمتر شده است به همین خاطر تعداد خودکشی. لف کمتر کنندمخت
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