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نگرانى از باب شدن خودکشى در روستا

دکتر سعید معدنى
جامعه شناس

چند هفته قبل فردى سى ونه ساله در یکى از روستاهاى 
شهرستان ساوجبالغ استان البرز خود را به دار آویخت و همه 
اهالى روستا را در بهت فرو برد. این روستا 120 خانوار و 600 
نفر جمعیت دارد و تا آن جا که پیرمردان و پیرزنان روستا به 
یاد دارند و یا از اجدادشان شنیده اند تا به حال در این روستا 
خودکشى سابقه نداشته و این  نخستین بار است که این اتفاق 

مى افتد. 
این جوان که در آستانه میانسالى دست به خودکشى زد، با 
مشکالت زیادى دست وپنجه نرم کرده بود. او و همساالنش 
همزمان با آغاز  جنگ ایران و عراق متولد شــدند، با جنگ 
کودکى را پشت سر گذاشتند، تمام عمر سایه شوم تحریم 
را بر سر خود احســاس کردند و هیچ گاه داشتن شغل مورد 
اطمینان و پایدار را تجربه نکردند. جوان رنج کشــیده ما با 
مشکالتى برخورد کرد که او را به سوى مرگ رهنمون کرد. 
او شغل دایمى نداشــت و این سال هاى آخر بیکار بود؛ گاه با 
ماشین پرایدش مسافرکشــى مى کرد و شغل هاى متعدد 
کوتاه مدت را تجربه کرد ولى حاصلى نداشت. او ازدواج کرد اما 
متاسفانه فرزند اولش بیمار بود و هزینه زیادى پاى او ریخت 
اما کودك در پنج سالگى فوت کرد، همسرش طالق گرفت و 
براى مدتى از زندگى وى خارج شد ولى پس از مدتى مجددا 
آشتى کردند و زن به خانه شوهر برگشت. فرزند دوم هم بیمار 
بود هزینه هاى زیادى صرف او کرد و کودك زنده ماند و اکنون 
دخترى سیزده ساله اســت. تمام زندگى اش را که خانه اى 
محقر  همــراه با حیاطى بزرگ بود، فروخــت، در این میان 
خریدار هم ناتو از آب درآمد و ســرش کاله گذاشت و قرض 
و بدهى هایش باال رفت. همسرش دوباره طالق گرفت و براى 
همیشه رفت. حاال او مانده و دختر سیزده ساله بدون خانه، به 
خانه مادرش برگشته و با او زندگى مى کند؛ مادرى که چند 
 سال پیش همسرش را از دســت داده بود و مثل بسیارى از 

زنان روستایى رنج فراوانى کشیده است. 
جوان نــاکام از زندگى با مقدارى پــول قرضى تعدادى 
جوجه مى خرد تا با بزرگ کردن آنها مرغ ها را بفروشــد و 
بخشى از بدهى هایش را بدهد اما تعدادى از این جوجه ها 

از بیمارى تلف مى شوند. صبح یکى از روزهاى اواخر مرداد 
ماه مادر به همــراه یکى از فرزندان جهت خرید به شــهر 
مى رود و «جوان در فکر خودکشى» با برادرش منزل بودند. 
پس از خوردن صبحانه برادر که از کار شــیفت شب آمده 
بود و خســته بود، جهت استراحت به داخل خانه مى رود و 
او  طناب را برمى دارد، به باغ مــى رود، طناب را دور گردن 
انداخته و خود را حلق آویز مى کند تا براى همیشــه از دنیا 
و رنج هایش خداحافظى کند. مادر وقتــى در حیاط را باز 
مى کند، قامت فرزند رشیدش را مى بیند که ایستاده است و 
به فرزند همراهش مى گوید که «ببین پسر رشیدم ایستاده 
و مراقب جوجه هایش اســت»! نزدیک تر که مى شــوند، 
ضجه ها باال مــى رود و همســایه ها مى آینــد و...؛ اولین 
خودکشى در روستا رقم مى خورد. او از خود یادداشتى به جا 
گذاشته و ضمن شرح برخى نامرادى ها و حاللیت طلبیدن 
از مادر و دیگر اعضاى خانواده، چند سطرى  را هم به خریدار 
کالهبردار زمینش اختصاص داده است و در این جا غم  نامه 
یک درمانده تمام مى شــود.  جامعه شناســان خودکشى 
را موضوعى عمدتا شــهرى مى دانند؛ اما بروز این اتفاق در 
روستاى 600 نفرى زنگ خطرى براى مسئوالن و تلنگرى 

براى تحلیلگران مسائل اجتماعى است. 
اصوال چهار عامل مهم مانع خودکشــى آسیب شناسانه 
مى شود:   شغل مناســب، خانواده، حمایت و توجه اعضاى 
جامعه و درنهایت اعتقادات.  همان طور که گفته شد، جوان 
مورد نظر ما و اغلب همسن هایش در این چهل  سال کمتر 
تجربه شغل مطمئن و دایمى را داشته اند، همسرش طالق 
گرفته بود، خانواده از هم پاشیده شده و هزینه زیادى براى 
ســالمتى فرزندان بیمارش صرف کرده بــود. در کنار اینها 
جامعه نیز در غفلت است و دیگر حتى در روستاها هم کمتر 
به رنج هاى دیگران توجه مى کنند و در این میان کالهبردارى 
از راه مى رسد و آخرین داشته هایش را نابود مى کند. درنهایت 
اعتقادات؛ چند سالى است در ویترین جامعه مذهب ریاکارانه 
به نمایش گذاشته مى شود و دیگر همچون گذشته قدرت 
بازدارندگى از افتادن به گناه و خودکشى را ندارد.  بدین ترتیب 
همه عوامل فوق دست به دست هم مى دهند تا جوان مورد 
نظر ما مرگ را بر بقا ترجیح دهد و براى  نخستین بار در یک 
روستاى کوچک در شهرستان ساوجبالغ استان البرز یک 

خودکشى اتفاق بیفتد.
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پوستین وارونه
این روزها مصــادف با آغاز ماه محرم 
است. این ماه با حماسه حسینى یادآور 
اوج گیرى فریضه امر به معروف و نهى 
از منکر است. یکی از فعاالن انقالبى از 
حکومتی شــدن امر به معروف و نهی 
از منکــر نگران بــود و می گفت که در 
جامعه ما همه چیز را حکومتی و دولتی 
کرده اند ولی امر به معروف و نهی از منکر  
نباید حکومتی شود؛ زیرا این تنها ابزار 
انحصاري مردم براي اصالح مسئوالن و 
حکومت ها است. غافل از این که قدرت 
اولین اقدامی که می کنــد، به تیول و 
انحصار درآوردن اصــل امر به معروف 
و نهی از منکر در چنبره قدرت رسمی 
اســت و باز هم می خواهد از این قاعده 
براي امــر و نهی به مردم اســتفاده 
کند، در حالی که این شیوه اي است 
براي امر و نهی مردم به مســئوالن و 

حکومت.
اخیرا کلیپ کوتاهی پخش شده است 
که یکی از مسئوالن و فعاالن حوزه امر به 
معروف و نهی از منکر از سختی هاي کار 
خود می گوید. او در این گفت وگو مدعی 
است که بزرگترین مشکل او در ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر این اســت 
که اجازه امر به معروف و نهی از منکر به 
خودي را ندارد و بالفاصله پس از امر به 
معروف و نهی از منکر براي شان پرونده 
درست می شــود! خب چنین ستادي 
صد درصد در نقطه مقابل فلسفه امر به 
معروف و نهی از منکر است؛ به همین 
علت است که مردم با آن رابطه اي برقرار 
نمی کنند و می دانند که قرار است مردم 
را ارشاد کنند و نه حکومتی ها را. چنین 
ســتادي تبدیل به یک نهاد حکومتی 
می شــود، در حالی که ماهیت امر به 
معروف و نهی از منکر با عمل حکومتی 

فرق دارد. حکومت ها داراي قوه قهریه 
هســتند و می تواننــد و حتی وظیفه 
دارند که از زاویه نظم اجتماعی و اجراي 
قانون وارد عمل شــوند؛ براي مثال اگر 
کســی دزدي می کند، آنان موظف به 
دستگیري، محاکمه و مجازات کردن او 
هستند و نیازي به ابزار امر به معروف و 
نهی از منکر مرسوم ندارند. این ابزار باید 
در اختیار مردم باشــد ولی کسانی که 
عالقه اي به این کار ندارند پیش دستی 
می کننــد و این ابزار را هــم از آن خود 
می کننــد؛ غافل از این کــه وجود این 
ابزار نزد حکومت، هیچ کمکی به آنان 
نمی کنــد و تنها نتیجــه اش مى تواند 
ناکارآمد شــدن امر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه شود.
امر به معــروف و نهــی از منکر در 
جامعه جدید دچــار یک تحول جدي 
و شکلی نیز شده است. برخالف قدیم 
که افراد باید چنین وظیفه اي را بر عهده 
می گرفتند و با زبان بیــان می کردند، 
اکنون نهادهاي مدنی در خط مقدم امر 
به معروف و نهی از منکر هستند. مردم 
از طریق رسانه ها، روزنامه ها و سمن ها 
به انجام این وظیفه مشــغول هستند. 
بنابراین هر کسی که مانع از شکل گیري 
یا فعالیت این نهادها می شود، او را باید 
در صف اول مخالفــان امر به معروف و 

نهی از منکر معرفی کرد.
فرهنــگ  در  کــه  همان طــور 
اسالمی آمده اســت، جامعه اي که 
امر به معروف و نهــی از منکر در آن 
انجام نشــود و این وظیفه انسانی و 
اجتماعی به فراموشی سپرده شود، 
چنین جامعه اي روي خوش نخواهد 
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