
مروريمقاله 
رفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

869-882، 1396آذر، 16دوره 

کید بر رفتار خودکشیروایی بر اپیدمیولوژي مذهب با تأمروري
1،2محسن رضائیان

15/8/96مقاله:پذیرش 6/8/96دریافت اصالحیه از نویسنده:29/7/96ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:25/6/96دریافت مقاله:

چکیده
همچنین،. نمایدمیترسیمرازندگینبایدهايوبایدهاکهدانسترفتاريواعتقادينظامیکعنوانبهتوانمیرامذهب
،کرده و از همین روتعیینرامرگوازدواجبلوغ،تولد،یعنیزندگیدراساسیرخدادهايبرگزاريچگونگیمذهبی،مراسم

مذهبشگرفتأثیرچگونگیبررسیبهحاضررواییمقاله مرور. داردانسانیجوامعزندگیبرايعمدهبسیارتأثیراتمذهب،
تیحیمست،یهودی،ییپنج مذهب مهم هندو، بودادر این مقاله، دیدگاه .پردازداپیدمیولوژي میدیدگاهرفتار خودکشی ازبر

اسالم نیمبنیمذاهب، دیتمامنیکه از بداده خواهد شدو نشان بحث قرار گرفتهموردیخودکشرفتاريو اسالم بر رو
اتخاذ نموده است.یمقابله با رفتار خودکشيراهکارها را برانیبهتر

: مذهب، سالمت، خودکشی، اپیدمیولوژي هاکلید واژه

استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران-1
moeygmr2@yahoo.co.uk، پست الکترونیکی: 034-31315123، دورنگار: 034-31315123تلفن: 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستاد مرکز تحقیقات محیط کار، -2

مقدمه
) نسبتاً دشوار است. با این Religionتعریف مذهب (

توان به عنوان یک نظام اعتقادي و میوجود، مذهب را
رفتاري دانست که بایدها و نبایدهاي زندگی را ترسیم 

نماید. این بایدها و نبایدها نه تنها چگونگی زندگی می
ها را تحت روزمره، بلکه حتی چگونگی خوابیدن انسان

)، Ritualsدهند. مراسم مذهبی (تأثیر خود قرار می
اساسی در زندگی یعنی تولد، چگونگی برگزاري رخدادهاي 

کنند. همچنین، برگزاري بلوغ، ازدواج و مرگ را تعیین می
آئین دعا و نماز و عبادات در اوقات مختلف روز، ماه و 

ترین مراسم مذهبی در ترین و عمومیسال، یکی از مهم
]. 1ادیان مختلف است [

اي بر زندگی عالوه بر این، مذهب، تأثیرات بسیار عمده
کننده چگونگی تواند تبیینمیزیراع انسانی دارد، جوام

مقابله با مشکالت اجتماعی، بهداشتی، اقتصادي، فرهنگی 
هاي مختلف نظیر علوم و انجام پیشرفت علمی در زمینه

]. براي نمونه، با توجه 2-3[مرتبط با سالمت انسان باشد 
کید دین مبین اسالم به علم اندوزي، دانشمندان به تأ

The Islamaicبه ویژه در دوران طالیی اسالم مسلمان
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Golden Age (IGA) به گسترش مرزهاي دانش در علوم
].4-6گوناگون بشري پرداختند [

شگرفتأثیرچگونگیبررسیمقاله حاضر بهاز همین رو 
اپیدمیولوژيدیدگاهازخودکشیرفتاربرمذهب

تاریخ ترین مذاهبپردازد. از همین رو، ابتدا به مهممی
شود. ها اشاره میبندي آنبشریت و چگونگی تقسیم

پرداخته خودکشیرفتاربر رويمذهبسپس، به تأثیر
بر مذهبخواهد شد. در انتهاي مقاله نیز به تأثیر

خاص اشاره هايموقعیتوهاجمعیتدرخودکشی
گردد.می

ترین مذاهب موجود در تاریخ بشریت و چگونگی مهم
آمار موجود در دهه اول هزاره سوم : هابندي آنتقسیم

دهد که مذهب مسیحیت با دو میلیارد و میالدي نشان می
یکصد میلیون نفر، اسالم با یک میلیارد و سیصد و چهل 
میلیون نفر و مذهب هندو با نهصد و پنجاه میلیون نفر 

ترین مذاهب موجود در جهان از حیث تعداد پیروان بزرگ
هب بودایی با سیصد و چهل و هفت هستند. به عالوه، مذ

میلیون نفر، مذاهب مرتبط با اعتقادات سنتی با دویست و 
) با بیست و Sikhismپنجاه میلیون نفر، مذهب سیک (

چهار میلیون نفر و مذهب یهودیت با سیزده میلیون نفر 
، شواهد همچنین]. 1هاي بعد قرار دارند [پیرو در رده

اسالم از نظر حیث تعداد دهد که اگرچه موجود نشان می
پیروان در رده دوم قرار دارد اما از نظر میزان گسترش، 

].7مذهب اسالم در رده اول قرار دارد [
شایان توجه است که تمامی مذاهب موجود در جهان را 

Monotheisticتوان به سه دسته مذاهب توحیدي (می

Religion) مذاهب چند خدایی ،(Polytheistic Religion (
) تقسیم کرد. Animistic Religionو مذاهب جان گرا (

مذاهب جان گرا به این نکته اعتقاد دارند که تمامی 
ها و رودخانهها، سنگموجودات غیر زنده عالم نظیر کوه

ها باید نگاه داراي روح هستند و از همین رو حرمت آن
].1داشته شود [

مذاهب در قسمت بیشتري از تاریخ بشر، تقریباً تمامی
موجود یا چند خدایی بودند و یا جان گرا و یا هر دو، اما 

سال پیش در جنوب غربی آسیا اولین 3500تقریباً از 
شود، متولد گردید. مذهب توحیدي که زرتشتی نامیده می

این تولد، باعث شد که به تدریج مذاهب توحیدي نظیر 
یهودیت، مسیحیت و اسالم، یکی پس از دیگري متولد 

و در نهایت، اغلب جهان به این مذاهب به ویژه شده
]. 1مسیحیت و اسالم گرایش پیدا کنند [

ارائه کرد توان بندي جالب دیگري که از ادیان میتقسیم
ین است که آیا یک مذهب عالقه دارد تا بر تعداد پیروان ا

خود بیفزاید و افرادي را که به سایر مذاهب اعتقاد دارند، 
اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، این جذب خود نماید؟ 

) Universalizing Religionگیر (مذهب یک مذهب جهان
است و اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، این مذهب یک 

باشد. سه مذهب ) میEthnic Religionمذهب قومی (
عمده دنیا یعنی مسیحیت، اسالم و بودایی از جمله مذاهب 

اهب هندو، یهودیت و که مذگیر هستند در حالیجهان
برخی مذاهب مرتبط با اعتقادات سنتی در آفریقا از جمله 
مذاهب قومی هستند که افراد با این مذاهب به دنیا 

گونه عضوگیري فعالی براي این مذاهب به آیند و هیچمی
بندي، اکنون نگاه کوتاهی ]. با این تقسیم1آید [عمل نمی

انداخت:به هر یک از مذاهب مهم جهان خواهیم
ترین مذاهب دنیا، مذهب یکی از قدیمی: مذهب هندو

باشد که پیدایش آن به حدود چهار هزار سال هندو می
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گردد. اگرچه محل پیدایش آن در دره رودخانه پیش برمی
) در کشور پاکستان بوده Indus River Valleyایندوس (

است، اما امروزه پیروان این مذهب عمدتاً در کشور 
کنند. این آئین در کشورهاي ن زندگی میهندوستا

النکا و نپال هم پیروان متعددي بنگالدش، میانمار، سري
]. 1، 8دارد [

نکته جالب توجه این است که براي این مذهب یک 
بنیانگذار مشخص وجود ندارد. شواهد تاریخی نشان 

) به Aryansها (دهند  پس از مهاجرت و تفوق آریاییمی
ها تمام مذاهب متفاوت در این منطقه آنمنطقه ایندوس، 

را هندو نام گذاشتند. عدم وجود یک بنیانگذار اصلی باعث 
شده است تا حکمت دینی واحدي براي مذهب هندو 

ها این مذهب را چند وجود نداشته باشد. براي نمونه، خیلی
که خیلی از پیروان این آئین، دانند، در حالیخدایی می

]. 1، 8نمایند [لمداد میخود را یکتا پرست ق
در این دین، یک خدا کهاستاین اما، نکته مشخص 

وجود دارد که از آن تحت عنوان (Brahman)بنام براهمان 
هاي این آئین نمایند. اصل آموزهروح جهانشمول یاد می

شود و آن بیانگر تغییر شکل نامیده می(Karma)نیز کارما 
به پدیده تناسخ باشد. پیروان این مذهب روح می

)Reincarnation ،نیز معتقد هستند و این دو پدیده (
، 8باشد [هاي دینی هندوها میموزهسنگ بناي اصلی در آ

1 .[
ها بسته مجموع کارما و تناسخ بیانگر آن است که انسان

به شیوه زندگی فعلیشان و پس از مرگ، ممکن است تعالی 
باالتر روند. این یافته و در سلسله مراتب موجود یک پله 

ها در زندگی پذیر است که آننکته به شرطی امکان
نمایند. اما اگر به بدي روزگار را فعلیشان به خوبی زندگی 

بگذرانند، پس از مرگ ممکن است یک پله تنزل یافته و 
ها بر آن تري تناسخ نمایند. اصل این آموزهدر طبقه پائین

شه کردن یک زندگی ها باید با پیاستوار است که انسان
هاي مکرر هاي خیر، در سلسله تناسخخوب همراه با نیت

خود هر بار یک پله باالتر رفته تا در نهایت از چرخه دائمی 
تناسخ رهایی یافته و به براهمان و یا همان روح بزرگ، 

]. 1، 8بپیوندند [
با این وجود، مشکل اساسی این دین آن است که دقیقاً 

هندوستان منطبق است. در این نظام، افراد با نظام طبقاتی 
ترین به طبقات مختلف وابسته هستند و متأسفانه پائین

شود و تا حدود هشتاد ) نامیده میDalitطبقه که دالیت (
هاي متمادي از دهد تا سالمیلیون نفر را در خود جاي می

اند. براي ترین حقوق یک انسان برخوردار نبودهابتدایی
ا حق ورود به معابد را نداشته و باید بدترین همثال، آن

نمودند. خوشبختانه با ورود مشاغل موجود را انتخاب می
هاي رهبر بزرگ هند سایر ادیان به هندوستان و فعالیت

ها تا مقدار زیادي بهبود یعنی مهاتما گاندي، زندگی دالیت
]. 1یافته است [

از سال پیش2500مذهب بودا در حدود : مذهب بودا
مذهب هندو منشعب گردید. دلیل این امر هم اصرار 

ها نفر را مذهب هندو در تأئید نظام طبقاتی بود که میلیون
نمود. در فقر نگاه داشته و منافع اغنیا را تأمین می

بود (Siddhartha)بنیانگذار مذهب بودا شاهزاده سیدارتا 
ت که قرار بود پادشاه کشوري شود که امروز به نپال شهر

یافته است. سیدارتا از فقر و بدبختی شدیدي که گریبانگیر 
مردم شده بود به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و اولین 
رهبر مذهبی بود که بر علیه نظام طبقاتی موجود در دین 

ها ربطی هندو موعظه نمود. به اعتقاد وي، رستگاري آدم
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ها ندارد، بلکه رستگاري از طریق افزایش به طبقه آن
هاي دیگر و انش، صداقت و صدمه نزدن به انساند

آید حیوانات و با سرکوب طمع، امیال و آرزوها بدست می
]9 ،1.[

مشهور "هدایت یافته") یا Buddhaسیدارتا به بودا (
سالگی، آئین او از 80شد. اما تا زمان مرگ بودا در سن 

رشد کمی برخوردار بود تا این که چندین سال بعد، یکی 
به آئین بودا گروید (Asoka)مپراتوران هند به نام آزوکا از ا

و این آئین را دین رسمی در کشور پهناور خود قرار داد. او 
هاي دیگري نیز اعزام نمود مبلغین این آئین را به سرزمین

و به این ترتیب این آئین نه تنها در هند، بلکه به تدریج در 
ندونزي و شمال چین النکا، تبت، کره، ژاپن، ویتنام، اسري

]. 9،1گسترش یافت [
با گسترش آئین بودا به کشورهاي دیگر، پیروان این 
آئین پس از دوره آزوکا در هندوستان رو به کاهش 
گذاشت و دومرتبه مذهب هندو در این کشور گسترش 

اي در هاي منطقهیافت. امروزه آئین بودا با تفاوت
هاي نامبرده در کشورهاي مختلف جهان به ویژه در کشور

سطور پیشین مورد توجه است. در کشور ژاپن آئین بودا با 
یک مذهب محلی آمیخته شده و مذهب قومی شینتو 

(Shintoism) را پدید آورده است. در مذهب شینتو
پرستش طبیعت و نیاکان در مرکز توجه قرار دارد و اغلب 

هب ها، امروزه توأماً هم به مذهب شینتو و هم به مذژاپنی
].1بودا گرایش دارند [

قوم یهود یکی از قبایل قدیمی در جنوب : مذهب یهود
دین یهود، یکی از مذاهب ابراهیمی .غربی آسیا هستند

است که بر پرستش خداي یکتا تأکید دارد. حضرت موسی 
(ع) قوم یهود را که در سرزمین مصر به بردگی گرفته شده 

هدایت نمود. بعد از ها را به کنعانبودند، آزاد کرد و آن
هاي داخلی، قوم یهود آن، بر اساس اختالفات و کشمکش

تقسیم شد (Judah)و جودا (Israel)به دو بخش اسرائیل 
که بخش اسرائیل بعدها بر اساس جنگ با دشمنان خود از 

ها و بین رفت. اما بخش جودا موفق شد که بر بابلی
ی خود را ها چیرگی پیدا کرده و مرکز فرماندهآشوري

) بر پا نماید. اما پس از آن، Jerusalemمجدداً در اورشلیم (
امپراطوري روم این مرکز را تصرف نمود و باعث شد که 

، 10هاي دوردست مهاجرت نمایند [قوم یهود به سرزمین
1 .[

و با کمک (Zionism)بر اساس ایدئولوژي صهیونیسم 
1948دولت انگلیس، تأسیس یک دولت یهودي در سال 

میالدي و بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در 
ي مورد توجه قوم یهود که حاال فلسطین نامیده منطقه

شد، تحقق یافت. از آن تاریخ به بعد، مهاجرت یهودیانی می
که در اقصی نقاط دنیا پراکنده شده بودند، به کشور 

شود از تمام اسرائیل آغاز گردید. امروزه برآورد می
در اسرائیل، درصد2/40در آمریکا، درصد5/40ان، یهودی

و بقیه به ترتیب در کشورهاي فرانسه، کانادا، انگلستان، 
نمایند. پیروان این آئین روسیه و آرژانتین زندگی می

اي بر علیرغم تعداد کم، تأثیر بسیار عمده،قومی
هاي اعمال شده توسط کشورهاي غربی به ویژه سیاست

].1، 10ان و فرانسه دارند [آمریکا، انگلست
مذهب مسیحیت نیز یکی از مذاهب : مذهب مسیحیت

نماید. ابراهیمی است که به پرستش خداي یکتا تأکید می
حضرت عیسی (ع) در بیت الحلم به دنیا آمد و در طول 
عمر خود در منطقه مدیترانه شرقی مسافرت کرده و به 

رداخت موعظه و معجزه و دعوت مردم به یکتاپرستی پ
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]. به عقیده مسیحیان، حضرت عیسی (ع) در جمعه 11[
) به صلیب کشیده شد و سه روز بعد Good Fridayخوب (

(Easter)به آسمان رفت. مسیحیان این روز را به نام ایستر 

ها، مذهب گیرند. در طول سالنامیده و آن را جشن می
مسیحیت دستخوش تغییر و تحوالتی گردید. اولین تغییر 

1054این آئین به شعبه شدن رسمی آن در سال در 
گردد که دین مسیحیت به دو بخش میالدي باز می

) و Roman Catholic Churchکلیساي کاتولیک رم (
) Eastern Orthodox Churchکلیساي ارتودکس شرقی (

]. 1تقسیم شد [
کلیساي ارتودکس شرقی با مرکزیت قسطنطیه یا 

میالدي 1453بعدها در سال استانبول امروزي در ترکیه، 
هاي عثمانی فتح گشت با که استانبول به دست ترك

رو شد. به ویژه این که در قرن بهاي رومشکالت عدیده
هاي این بیستم میالدي نیز اتحاد جماهیر شوروي فعالیت

شعبه از دین مسیحیت را به شدت محدود کرد که البته 
هاي این الیتپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، فع

یافته دومرتبه گسترش هاي استقاللکلیسا در سرزمین
].1یافت [

بیشترین هواداران ،با مرکزیت رمرم کلیساي کاتولیک 
دین مسیحیت یعنی بیش از یک میلیارد نفر را به خود 

هاي این مکتب، پاپ اساس آموزهاختصاص داده است. بر
(Pope)پایه ین دین را برتواند قوانمنزه از خطا بوده و می

هاي جوامع بشري تفسیر کند. با این وجود، این پیشرفت
کلیسا در قرون وسطی از توده مردم فاصله گرفت و به 
شدت نحوه تفکر و زندگی مردم را تحت سیطره خود قرار 
داد. بر این اساس در سده سیزدهم میالدي، منش کلیسا 

ایی نیز در هبه شدت مورد انتقاد مردم واقع شد و درگیري

نظام حاکم بر کلیساي کاتولیک رم رخ داد تا این که در 
قرون پانزدهم و شانزدهم میالدي، مذهب پروتستان 

)Protestant از کلیساي کاتولیک رم جدا شد و به عنوان (
].1سومین شعبه اصلی در دین مسیحیت قلمداد گردید [

مذهب اسالم آخرین مذهب ابراهیمی : مذهب اسالم
بر پرستش خداي یگانه استوار است. این مذهب است که

توسط پیامبر عظیم الشأن اسالم، حضرت محمد (ص) که 
گذاشته میالدي در مکه متولد شد، بنیان571در سال 

شده است. معجزه پیامبر اسالم کتاب مقدس قرآن است 
هاي متمادي بر پیامبر بخش آن در طی سالکه آیات روح

هاي دین اسالم بر آموزهاسالم وحی گردیده است.
شهادتین، نماز، روزه، خمس و زکات، قرار دارد. تعالیم 

بخش اسالم بر توزیع عادالنه ثروت در جامعه متمرکز روح
است و رفتارهاي ضد اخالقی نظیر مصرف الکل و قمار در 

].1این آئین حرام شمرده شده است [
) و سنیShiiteدو فرقه اصلی در دین اسالم، شیعه (

)Sunniباشند. بر اساس نظر شیعیان، جانشین بر حق ) می
پیامبر اسالم، داماد وي حضرت علی (ع) است که والیت 

خم و توسط حضرت حق تفویض شده است. وي در غدیر
عالوه براین، شیعیان معتقدند که پس از امام علی (ع)، 

خواهند پیامبرحضرت یازده نفر از فرزندان وي جانشین 
که پیروان سنت معتقد هستند خلفاي اربعه لیبود. در حا

جانشینان پیامبر هستند که توسط برخی از افراد انتخاب 
]. 1، 12اند [شده

اگرچه در طول تاریخ همواره شیعیان در اقلیت و در 
اند، اما در اوایل قرن شانزدهم میالدي معرض خطر بوده

یکی از پادشاهان صفوي در ایران، مذهب تشیع را به 
نوان مذهب رسمی کشور قلمداد نمود و این باعث شد ع
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اي در مذهب تشیع با مرکزیت ایران دمیده که جان تازه
شود. این اقدام باعث شد تا مردم سایر نقاط دنیا، نظیر 
جنوب آذربایجان، جنوب شرقی عراق و غرب افغانستان و 
پاکستان که در آن زمان تحت نفوذ امپراطوري صفویه قرار 

].1نیز به مذهب شیعه بگروند [داشتند 

تأثیر مذهب بر خودکشی
روي همانطور که گفته شد، مذهب تأثیر شگرفی بر

رین تگذارد. یکی از پیچیدهتمامی رفتارهاي انسان می
رفتارهاي انسان، خودکشی است که در آن، فرد از روي 

بر اساس آمار . ]13[دهدعمد به زندگی خود خاتمه می
World)ط سازمان بهداشت جهانی گزارش شده توس

Health Organisation) هزار نفر از 800، ساالنه بیش از
در سال از همین رو، کشند. مردم کره زمین خود را می

میالدي، خودکشی پانزدهمین عامل مرگ در 2012
کل درصد4/1سرتاسر جهان بوده است که مسئول 

افزایش هاست. این در حالی است که متأسفانه بامرگ
هاي سنی جوان، خودکشی در همین خودکشی در گروه

ساله 29تا 15سال، دومین عامل مرگ در بین گروه سنی 
بوده است. همچنین، میزان جهانی ساالنه خودکشی براي 

در صدهزار گزارش 8در صدهزار و براي زنان 15مردان 
]. 14شده است [

روي رفتارررسی تأثیر مذهب براز همین رو، ب
رسد تنها منحصر به انسان استخودکشی، که به نظر می

رسد به نظر میتواند بیانگر نکات جالبی باشد. ، می]15[
رويبرمذهبتأثیرعلمیکه براي نخستین بار، بررسی

فرانسويشهیرشناسجامعهتوسطخودکشیهايمیزان
انجام میالدينوزدهمقرندر اواخر(Dorkhim)دورکهیم

رويبروي بیشترمطالعاتبا این وجود،.شده است
کاتولیک فرقهمسیحیاندرخودکشیهايمیزانمقایسه

از آن تاریخ به بعد، . ]16بود [متمرکزپروتستانبا
مطالعات گوناگونی درباره رابطه مذهب با رفتار خودکشی 

ثیر بازدارنده شده  است که اغلب این مطالعات، تأانجام 
اند بر روي رفتار خودکشی را نشان دادهانواع فرق مذهبی 

]20 -17.[
) انجام Meta-analysisاخیراً، در یک مطالعه فراتحلیل (

مطالعه، نشان داده شده است که داشتن 9شده بر روي 
اعتقاد مذهبی به طور کلی باعث کاهش خطر نسبی 

با دامنه اطمینان نود و پنج 38/0خودکشی به مقدار 
گردد. الزم به توضیح است که می71/0تا 21/0درصدي 

مطالعه در کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، چین، 9این
ها نشان اند و آنالیز زیرگروهاندونزي و مجارستان انجام شده

دهد که رابطه اعتقاد مذهبی با خودکشی در کشورهاي می
غربی، متفاوت از کشورهاي شرقی است. از همین رو، 

اند که به هنگام تدوین ه گرفتهمحققین این مطالعه نتیج
هاي مربوط به برنامه پیشگیري از خودکشی، باید استراتژي

].21به جو مذهبی هر جامعه نیز توجه ویژه نمود [
89همچنین، نتایج یک مطالعه مروري منظم که 

مطالعه را بررسی نموده، نشان داده است که وابستگی به 
تاً جزء عوامل یک مذهب و شرکت در مراسم مذهبی، ضرور

گردند. با این وجود، بازدارنده از افکار خودکشی قلمداد نمی
این دو عامل از جمله عوامل بازدارنده از اقدام به خودکشی 

شوند. در این مطالعه مروري منظم نیز نشان محسوب می
داده شده است که رابطه اعتقاد مذهبی با خودکشی، 

ر جامعه داردوابستگی زیادي با نوع مذهب و فرهنگ ه
مذهب مهم پنجبنابراین، در این بخش به نگاه ]. 22[
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رفتار در مورد، مسیحیت و اسالم یتیهودبودایی، هندو، 
شود.پرداخته میخودکشی 

یهود، بخالف سه مذهبر: خودکشیو مذهب هندو

مسیحیت و اسالم، مذهب هندو از مداراي بیشتري درباره 
ته شده که این نکته به رفتار خودکشی برخوردار است. گف

فلسفه این مذهب یعنی اصل کارما و پدیده تناسخ مرتبط 
شود. از آنجا که هندوها به شدت به پدیده تناسخ می

اعتقاد دارند، مرگ را فرصتی براي بازگشت مجدد به 
.دانندحیات در این عالم خاکی و در یک شکل بهتر می

ویارویی با بنابراین، سختگیري ادیان ابراهیمی را در ر
. از همین رو، تعداد ]23[پدیده خودکشی ندارند

تاًها در هندوهاي کشور هندوستان از حجم نسبخودکشی
تحقیقاتی که در ،. به عالوه]24[باشدزیادي برخوردار می

، بیانگر آن است انجام شدهسایر کشورها نظیر انگلستان 
که هندوها در مقایسه با مسلمانان از میزان خودکشی

].25[باالتري برخوردارند
نکته جالب در خصوص خودکشی در مذهب هندو، باال 
بودن خودکشی به روش خودسوزي است. شواهد نشان 

خودسوزي به کشور هندوستان باز أدهد که منشمی
70گردد و امروزه در برخی از مناطق این کشور تا می

پذیرد. ها با روش خودسوزي صورت میدرصد خودکشی
در کشور هندوستان، ) Sati(نسوخ شده ساتی روش م

دست بیانگر آن بود که هر زن هندو که شوهر خود را از
داد، باید به هنگام سوزاندن جنازه شوهرش خود را می

هاي در سال) Johar(همینطور، پدیده جوهار.بسوزاند
گردید که براي گذشته به خودسوزي زنان هندو اطالق می

پس از شکست در جنگ، آن را ممانعت از اسیر شدن 

رسد که ایده خودسوزي به نظر می.]26[دادندانجام می
هاي متفاوت از کشور هندوستان به سایر کشورها به روش

وشانی شاعر ایرانی که دو خبمنتقل شده باشد. براي مثال، 
بار به کشور هندوستان مسافرت کرده بود، منظومه سوز و 

یک زن هندو به هنگام گداز خودرا درباره خودسوزي 
.]27[ندن جنازه شوهرش سراییده استاسوز

هاي خودکشی در کشوري که نسبت براي بیان میزان
توان دهند میباالي جمعیت آن را هندوها تشکیل می
آمارها نشان کشور هندوستان را مورد توجه قرار داد.

درصد جمعیت هند را هندوها تشکیل 80دهند که می
میالدي، 2012ورد شده است که در سال دهند و برآمی

نفر در 1/21میزان خودکشی در کشور هندوستان برابر با 
صدهزار نفر بوده است. در همان سال، این میزان در زنان 

در 8/25و در مردان هندي برابر با 4/16هندي برابر با 
.]14[صدهزار نفر بوده است 

میت هاي بودا اهدر آموزه: خودکشیبودا و مذهب 
ها در زیادي براي حیات تمامی موجودات و از جمله انسان

نظر گرفته شده است. بنابراین، از انجام هر عملی که 
گردد، نهی شده موجب صدمه زدن به خود و یا دیگران می

دهد: هر تذکر می)Monks(ها است. بودا حتی به راهبه
گونه عملی که منجر به ایجاد انگیزه و یا کمک در انجام 
خودکشی شده و یا حتی منجر به ستایش خودکشی 

یا )Sanghaتواند منجر به اخراج آنها از سانگها (گردد، می
جامعه معنوي گردد. همانند هندوها، بودائیان نیز مرگ را 

ه شروعی مجدد پایان حیات ندانسته، بلکه آن را به منزل
) اعتقاد Rebornنمایند. آنها نیز به تولد مجدد (تلقی می

.]28دارند [

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

9.
9.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.9.9.7
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4152-fa.html


کید بر رفتار خودکشیأمیولوژي مذهب با تمروري روایی بر اپید876

1396ل ، سا9، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

ها معتقدند تنها افرادي که موفق به با این وجود، بودایی
اند و از آنها به عنوان کنترل همه امیال و غرائض خود شده

گردد، پس از مرگ وارد نیروانا ) یاد میArahatآراهات (
)Niravanaردند. بنابراین، آنها نیازي به تولد مجدد گ) می

نداشته و اگر با اعالم قبلی و به منظور ورود به نیروانا خود 
را بکشند، این خودکشی قابل قبول خواهد بود. چرا که این 
افراد به تمام اهداف معنوي در زندگی خود دست یافته و 
دیگر قرار نیست وارد چرخه حیات شوند. در یکی از کتب 

) که یک آراهات بود به Dabbaیی آمده است که: دابا (بودا
بودا نزدیک شد و به او گفت که االن زمان آن فرارسیده 
است که دابا به نیروانا منتقل شود. بودا به وي اجازه داد تا 

داند اینکار را انجام دهد. آورده شده هر گونه که صالح می
ا بلند شد، است او در حالی که چهارزانو نشسته بود، به هو

.]29سوخت و خاکستري نیز از وي باقی نماند [
خودکشی در کشوري که نسبت باالي براي بیان میزان

توان کشور دهند میها تشکیل میجمعیت آن را بودایی
93دهند که آمارها نشان میتایلند را مورد توجه قرار داد.

دهند و ها تشکیل میدرصد جمعیت تایلند را بودایی
میالدي، میزان 2012رد شده است که در سال برآو

نفر در صدهزار نفر 4/11خودکشی در کشور تایلند برابر با 
بوده است. در همان سال، این میزان در زنان تایلندي برابر 

در صدهزار نفر 1/19و در مردان تایلندي برابر با 5/4با 
. ]14[بوده است 

گاه بسیار در مذهب یهود، دید: خودکشیو مذهب یهود
اي درباره خودکشی وجود دارد. این دیدگاه سختگیرانه

آنقدر سختگیرانه است که خودکشی را همانند یک جرم 
نماید نموده و آن را بدتر از آدمکشی قلمداد میتلقی 

براساس این مذهب، فرد حق ندارد که به خود ].30[

صدمه بزند چه برسد به این که خودش را از بین ببرد. 
ها معتقدند وقتی کسی خودش را بکشد، روح وي یهودي

دهد که این نکته از آن جهت رخ می.شودسرگردان می
تواند به بدن از بین رفته بازگردد و در دیگر نمی،روح

تواند به دوزخ یا بهشت وارد شود، دنیاي دیگر نیز نمی
.]23[چون هنوز وقت آن فرا نرسیده است

کشد رار از مشکالت خود را میبنابراین، اگر کسی براي ف
دهد.هاي اساسی دیگري براي وي رخ میدر واقع گرفتاري

مشکالت دنیوي باالخره ممکن است روزي مرتفع گردند، 
اما دیگر فرصتی براي رفع گرفتاري اخروي وجود ندارد. از 

هاي اشغالی و ها چه در سرزمینهمین رو است که یهودي
هاي خودکشی بسیار پایینی چه در سایر کشورها از میزان

دهد که برخوردارند. هرچند که مقایسه آمارها نشان می
هاي مسلمانان از آنها کمتر است، اما خودکشی
پروتستان از آنها بیشتر به ویژههاي مسیحیان خودکشی

.]23[باشدمی
اي که نسبت خودکشی در منطقههايبراي بیان میزان

توان دهند میتشکیل میها باالي جمعیت آن را یهودي
مناطق اشغال شده کشور فلسطین را مورد توجه قرار داد.

میالدي و در مناطق 2012دهند در سال آمارها نشان می
نفر در صدهزار 9/5اشغال شده، میزان خودکشی برابر با 

نفر بوده است. در همان سال، این میزان در زنان و در 
در 8/9و 3/2ر با مردان مناطق اشغالی به ترتیب براب

.]14[صدهزار نفر بوده است 
کلمه خودکشی در انجیل : خودکشیو مذهب مسیحیت

از همین رو در ابتدا عالمان مسیحی نه .نیامده است
ا مورد تقدیر قرار رکردند و نه آن خودکشی را محکوم می

عالمان مسیحی است که ، میالديچهارمدادند. از قرن می
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آن را در حد یک به تدریجی کرده ونهرا رفتار خودکشی 
. این دیدگاه تا به امروز همچنان ]30[گناه تلقی نمودند

بر عالم مسیحیت حاکم است. آنها معتقدند که فرد باید 
قبل از مرگ به همه گناهان خود اعتراف کند تا بتواند راه 

انجام چنین ،خود را به بهشت الهی بگشاید. اما خودکشی
کند و بنابراین، در اعداد گناهان رد سلب میاعترافی را از ف

].23[گرددکبیره قلمداد می
ین قانون درباره قتل و سقط جنین هم وجود دارد. از ا

هاي طوالنی افرادي که خودکشی همین رو، تا سال
البته .شدندهاي مقدس کلیسا دفن نمیکردند در زمینمی

نوع شده است این برخورد اکنون تا اندازه بسیار زیادي مم
اجرا و در مراسم مذهبی که براي افراد خودکشی کرده 

، براي روح آنها طلب آمرزش و براي بازماندگانشان شودمی
،به عمل آمدهنمایند. مطالعات یتسلی خاطر استدعا م

کشی د که مسیحیان کاتولیک از میزان خودندهنشان می
.]23[تري نسبت به مسیحیان پروتستان برخوردارندپایین

خودکشی در کشوري که نسبت هايمیزانذکر براي 
توان می، دهندها تشکیل میباالي جمعیت آن را کاتولیک

دهند که آمارها نشان می.ایتالیا اشاره نمودبه کشور 
ها تشکیل هشتاد و یک درصد جمعیت ایتالیا را کاتولیک

میالدي، 2012دهند و برآورد شده است که در سال می
نفر در 7/4ن خودکشی در کشور ایتالیا برابر با میزا

صدهزار نفر بوده است. در همان سال، این میزان در زنان 
در 6/7و در مردان این کشور برابر با 9/1ایتالیایی برابر با 

.]14[صدهزار نفر بوده است 
خودکشی در کشوري که ان میزانهمچنین، براي بی

دهند ها تشکیل میننسبت باالي جمعیت آن را پروتستا
آمارها نشان توان کشور آلمان را مورد توجه قرار داد.می

دهند که در حدود دوسوم جمعیت آلمان را می
دهند و برآورد شده است در سال ها تشکیل میپروتستان

میالدي، میزان خودکشی در کشور آلمان برابر با 2012
این نفر در صدهزار نفر بوده است. در همان سال،2/9

5/14و در مردان برابر با 1/4میزان در زنان آلمانی برابر با 
.]14[در صدهزار نفر بوده است 

گوناگونی که تامطالعات: خودکشیاسالم و مذهب 
به اسالمیکشورهاياغلبدرخودکشیپیرامونکنون

در این خودکشیمیزان، مبین پایین بودنعمل آمده است
باشد. به نظر کشورها مییرکشورها در مقایسه با سا

با برگزیدن دو راهکار دین مبین اسالم رسد که می
ترین برخورد را در میان سایر مستقیم و غیرمستقیم، جامع

اتخاذ نموده است. در راهکار کاهش خودکشی ادیان براي
بخشیدرخودکشیعلنیتحریمبهاسالمدینمستقیم،

: استپرداختهنساءنورانیسوره29شمارهمبارکهآیهاز
خودتانو«... رحیمابکمکاناهللانانفسکمتقتلواالو... 
در راهکار.»استمهربانشماباخداوندکهچرانکشید،را

مشکالتیباصحیحبرخوردبهنیز، دین اسالممستقیمغیر
مخدر،موادوالکلبهاعتیادروانی،هاينظیر: فقر، بیماري

اجتماعی که باعث افزایش میزانانزوايوتنهایی
.]31[گردند، پرداخته استخودکشی می

در برخی از کهذکر این نکته ضروري استبا این وجود،
هايگروهازبعضیدرخودکشیهايجوامع اسالمی، میزان

سایرازبیشترجوانزناندرویژهبهجنسیـسنی
همچنین،باشد.میدیگرجنسیـسنیهايگروه

نظیرخشنبسیارهايروشازاستفادهباودکشیخ
سایرازبیشتراسالمیمناطقازبعضیدرخودسوزي

ضرورتنکات،]. این32- 35گزارش شده است [مناطق
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پیرامون مشکالت موجود در جوامع بیشترمطالعاتانجام
ایجابشوند رااسالمی که باعث رخداد چنین مواردي می

.کندمی
خودکشی در کشوري که نسبت باالي نبراي بیان میزا

به توان دهند میسنی تشکیل میمسلمانان جمعیت آن را 
دهند آمارها نشان می.اشاره نمودکشور عربستان سعودي 

ها درصد جمعیت عربستان سعودي را سنی75بیش از 
2012دهند و برآورد شده است که در سال تشکیل می

بستان سعودي برابر میالدي، میزان خودکشی در کشور عر
نفر در صدهزار نفر بوده است. در همان سال، این 4/0با 

و در مردان 2/0میزان در زنان عربستان سعودي برابر با 
در صدهزار نفر بوده است 6/0عربستان سعودي برابر با 

]14[.
خودکشی در کشوري که همچنین، براي بیان میزان

تشکیل هعشیمسلمانان نسبت باالي جمعیت آن را 
آمارها توان کشور ایران را مورد توجه قرار داد.دهند میمی

درصد جمعیت ایران را 90دهند که بیش از نشان می
دهند و برآورد شده است که در سال شیعیان تشکیل می

میالدي، میزان خودکشی در کشور ایران برابر با 2012
ن نفر در صدهزار نفر بوده است. در همان سال، ای2/5

و در مردان ایرانی برابر با 6/3میزان در زنان ایرانی برابر با 
.]14[در صدهزار نفر بوده است 7/6

ها در جمعیتروي خودکشیتأثیر مذهب بر
هاي خاصو موقعیت

آنچه که تاکنون آورده شد، مربوط به تأثیر مذهب بر 
روي خودکشی در حالت عام بود. در این قسمت 

بر رويمذهبنگاهی هم به تأثیرمناسبت نیست که بی

خاص بیفکنیم. این هايموقعیتوهاجمعیتدرخودکشی
تأثیرکه رسد نکته از آن جهت ضروري است که به نظر می

هايموقعیتوهاجمعیتدرخودکشیبر رويمذهب
تر از این تأثیر در حالت عام است خاص بسیار پیچیده

]36[ .
ه که در کشور سوئیس براي نمونه، نتایج یک مطالع

دهد، رابطه مابین وجود انجام شده است نشان می
اعتقادات مذهبی و کاهش خودکشی براي بیماران مبتال به 

تر از همین رابطه در بیماران روانی سرطان، بسیار قوي
بر روي اي دیگر . همچنین، نتایج مطالعه]37[است 

یت دهد که در این جمعریشی نشان میتبازان اهمجنس
اي را هم در تواند نقش دوگانهخاص، اعتقادات مذهبی می

جهت افزایش و هم در جهت کاهش خطر خودکشی ایفا 
.]38[نماید 

هاي خاص که ممکن است در آن به عالوه، در موقعیت
یک کشور اشغال شده باشد و یا حکومت مستبدي بر سر 

تواند بر اساس اعتقادات کار آمده باشد، خودکشی می
آمیزي صورت پذیرد ي اعتراضی و فرهنگی به شیوهمذهب

دربودایی ومردانمیاندر. براي نمونه، خودسوزي]39[
روشیاجتماعی موجود،وسیاسیشرایطبهاعتراض
همچنین، خودسوزي].40[باشدمیشدهپذیرفته

میالدي و یا 2010در سال مسلمان تونسیدستفروش
ورهاي عرب مسلمان را هاي مشابه در کشسایر خودسوزي

].41[ها قلمداد نمود.توان از این دست خودکشیمی

سخن آخر
با وجود دانش موجود، هنوز هم انجام مطالعات بیشتر 

دقیق مذهب بر روي رفتار تأثیر براي روشن شدن 
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ها و خودکشی، هم در کل جمعیت و هم در جمعیت
هاي خاص ضروري است. در مطالعات آینده بایدموقعیت

به دقت مشخص گردد که کدام بعد مذهب نظیر میزان 
اعتقاد مذهبی و یا میزان شرکت در مراسم مذهبی، بر 
روي چه جنبه از رفتار خودکشی شامل افکار خودکشی، 

گذارد. اقدام به خودکشی و یا خودکشی تأثیر می

گیرينتیجه
من ارائه تعریفی از مذهب، مشخص در مقاله حاضر ض

ه این نظام اعتقادي و رفتاري، بایدها و دیم که چگوننمو
نماید. عالوه بر این، نشان نبایدهاي زندگی را ترسیم می

کننده چگونگی مقابله با مشکالت دادیم که مذهب تبیین
اجتماعی، بهداشتی، اقتصادي، فرهنگی و انجام پیشرفت 

هاي مختلف نظیر علوم مرتبط با سالمت علمی در زمینه
مهم هندو، پنج مذهبس به تأثیرباشد. سپانسان می

یکی از بودایی، یهودیت، مسیحیت و اسالم بر روي
هاي مهم زندگی بشري یعنی خودکشی پرداخته و جنبه

نشان دادیم که از بین تمامی مذاهب، دین مبین اسالم 
بهترین راهکارها را براي مقابله با رفتار خودکشی اتخاذ 

نموده است. 
و قدردانیتشکر

است از نظرات سازنده داوران محترمی که ضروري 

اند، صمیمانه موجبات ارتقاء سطح مقاله را فراهم آورده

قدردانی گردد.
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Religion can be considered as a belief and behavioral system that shape do and do not do issues of life.

Furthermore, religion rituals determine fundamental human moments including birth, puberty, marriage and

death and as a result, religion has a significant impact on human life within communities. The chief aim of the

present article is to investigate the substantial effects of religion on suicide behavior from epidemiological point

of view. The chief aim of the present article is to investigate the substantial effects of religion on suicide

behavior from epidemiological point of view. Therefore, within the present article the view of five important

religions including Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam on suicide behavior are discussed.

And it is pointed out that among these religions Islam has the most essential view on prevention of suicide

behavior.
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