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   داريبر حسب نوع دین هراسیمرگ و خودکشی، اوتانازي به نسبت نگرش

  )ساله دانشگاه خوارزمی 27-19 دانشجویان: مورديمطالعه  (

   1مسعود زمانی مقدم

  2موسی افضلیان سالمی

 3حسین سراج زاده سید

٥/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
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، رو ازاین. اند گرفتهو عناصر دنیاي مدرن قرار  ها ویژگی تأثیردانشجویان ایرانی تحت  ویژه به امروزه جوانان 

این مقاله، نگـرش  . نیز دستخوش تغییر شده است هراسیمرگخودکشی، اوتانازي و  نسبت به ها آننگرش 

 پـارادایم  در حاضر مقاله .کند میمطالعه  شان داري دینمذکور را با توجه به وضعیت  هاي پدیدهپیرامون  ها آن

 گیـري نمونـه  بـا  پـژوهش  هايداده. است صورت گرفتهکیفی  روش و استفهامی استراتژي با و تفسیرگرایی

در دو مقطع کارشناسـی و   ساله 27-19ي دانشجو هفدهبا  عمیق و باز ۀمصاحب طریق از و نظري و هدفمند

 از ،آمـده  دسـت  به اطالعات تحلیل و  تجزیه براي و است شده گردآوري  کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

 و »خـانواده «، »داريدیـن «مقـوالت  پـژوهش،   هـاي  یافتـه مطابق با  .است شده استفاده ايزمینه ۀنظری روش

 گـر در مقـوالت پیامـديِ   اي و مداخلـه شرایط علّی، زمینه عنوان بهبه ترتیب  »مرگ از پس جهان به نگرش«

 نـوع  بـودن  محـوري  ةدهندبرآیند و نتایج تحقیق نشان. تأثیرگذارند »هراسیمرگ«و  »اوتانازي«، »خودکشی«

نگرش «، کانونی ۀ، مقولرو ازاین .است مذکورمقوالت پیامدي پیرامون  ها آن نگرش در دانشجویان داريدین

 هـاي  ارزشو  هـا  نگـرش با توجـه بـه تغییـر     .است» هراسیمرگ و اوتانازي خودکشی، پیرامونعرفی /دینی

 نسـبت بـه خودکشـی،    هـا  آن نگـرش اخیر، الزم است که وضعیت  هايسالاعتقادي و دینی دانشجویان در 

باید در نظـر  همچنین، . قرار بگیرد مطالعه موردبیشتر ها داري آنبا توجه به نوع دین هراسیمرگ و اوتانازي

فهمی  آن،بدون توجه به که  داشت که فهم مسائل مرگ در جامعه ایران با مسائل حوزة دین درآمیخته است

  .آید نمیکافی و مناسب به دست 

  ايزمینه ۀنظری هراسی واوتانازي، مرگ، خودکشی، داريدین: واژگان کلیدي
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   مقدمه

 تحقیقات. شوندمی تعیین فرهنگی گونه اي  به که هستند بشري تجربه از مهمی مقوالت، مرگو مردن 

 تعریف اجتماعی فرآیند یک عنوان به را مردن افراد که دهندمی نشان را واقعیت این اجتماعی علوم مستند

 متنوعی و متفاوت هايرشته جدید، دوران در دیگر، سوي از. )Schulz et al, 2006: 280( کنندمی

 شناسیمرگ ،واقع در. بپردازند آن حواشی و مرگ مقوله به ترمنظم و تردقیق نگاهی با اندکرده سعی

 که است گفتنی البته. است یافته توجهیقابل رشد علمی نظر از بیستم قرن در تحقیقاتی، حوزه یک عنوان به

 که هرچند -شد تحقیقاتی حوزه این وارد هارشته دیگر از دیرتر مدرن، یعلم در مقام شناسیجامعه رشته

و  مرگ به نگرش« .دارد تريطوالنی ۀسابق آن به مربوط مسائل و مرگ بررسی و تبیین به اجتماعی نگاه

 متفاوت نیز زمانی ةدور یک در جامعه یک درون بلکه جوامع، بین در تنها نه تواندمی مسائل پیرامون آن

 در متفاوت هايشیوه به سوگ، و مردن مرگ، متنوع، اجتماعی لحاظ از و فرهنگی چند جوامع در. باشد

  ).Clarke, 2010: 227( »شوندمی تجربه متفاوت قومی و اجتماعی هايگروه

 عهده بر را مهمی و کننده تعیین نقش مرگ، و زندگی به ها آن نگرش چگونگی در افراد دین افزون بر این،

 فکري هاينظام ،درواقع. اندپرداخته مبسوط و جدي طور به زندگی و مرگ ۀمسئل به همواره ادیان زیرا ،دارد

 آنجا از و دارند و داشته زندگی و مرگ به نسبت خاص موضع نوعی همواره متفاوت ارزشیِ و اعتقادي و

 خاص نحوي به را مرگمسائل  دارند، باور مرگ از پس جهان به ابراهیمی ادیان ویژه به مختلف مذاهب که

 یک ۀمثاببه دین ،دیگر عبارت   به. دارد فراوان تأثیر ادیان این مؤمنان بر نگاه این بی شک، که کنندمی تفسیر

 خودکشی، اوتانازي و نگرش دانشجویان نسبت به  با مستقیمی رابطه تواندمی تأثیرگذار اجتماعیِ نهاد

 ادیان ،جهت  این از و است بوده مهم مسئله یک انسان براي همواره مرگرو، ازاین. باشد داشته هراسیمرگ

 نقش ،هستند دارا هستی مورد در را خود خاص معنایی ارچوبچ که فرهنگی و ارزشی هایینظام عنوان به

 اي،اسطوره قهرمانان مرگ، کیشِ« :برایانت می نویسد. اندداشته عهده بر مسئله این به دادن پاسخ در مهمی

 هاییتالش با زندگی اجتماعی سازمان از ترکیبی که هستند دین از اشکالی همه توتمیسم، و نیاکان پرستشِ

 عمل ناپذیريفنا و جاودانگی میل نوع یک بر مدخلی عنوان به و دهندمی نشان را مرگ با مؤثر روابط جهت

 ).Brayant, 2003: 5( »دنکنمی

 ممکن که را تجاربی بلکه نیست، اجتماعی نظم کردن پذیردرك و مشروع تنها دین کار برگر، پیتر ازنظر

 را مرگ مانند ايحاشیه تجارب و هاپدیده دین،. کندمی معقول شود، اجتماعی گسیختگی ازهم موجب است
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 در). 273: 1387 همیلتون،( سازدمی توجیه و مشروع نیز را باشدمی آدمی يروزمره تجربه از خارج که

 مدعی الکمن و برگر که طور همان و گرفت نظر در نمادین قلمروي و نظام یک توانمی را دین ،واقع

 فردي زندگی ۀتاریخچ براي توجیه آوردن فراهم ،نمادین قلمروي این استراتژیک وظایف از یکی ،هستند

 نمادین قلمروهاي مهم نتایج از یکی ،مرگ توجیه یا حقانیت اثبات پس. است مرگ »تشخیص« همانایا 

 را فرد که است این آن و دهند انجام را اساسی ايوظیفه باید مرگ درباره هاگريتوجیه همه همچنین،. است

 در زیستن به کمتري وحشت با خویش، مرگ بینیپیش با نیز و نزدیکانش مرگ از پس که سازند قادر

: 1387 لوکمان، و برگر( نشود مشکل دچار خود روزمره معمولی امور دادن انجام در و دهد ادامه جامعه

 هايِهستی تر،دقیق بیان به یا معنا یابنده اساساً وبر، ماکس نظر در انسانی هايهستی دیگر، سوي از). 140

 خواند می فرا مرگ معنايبی ظاهر به امر فهم با مقابله به را هاانسان امر این و هستند معنا جستجوگر

  .)388: 1388 کرایب،(

  و مرگبه  نگرش بین گوید رابطهمی )Amy Hui-Mei, 2003( میهويطور که آمیهمان، هرحال به

، رو ازاین .است مانده باقی نتیجهبی و پیچیده این رابطه بسیار ،باوجوداین. است توجه و مهم قابل داريدین

در واقع، کم بودن تحقیقاتی  .گیرد قرار بررسی مورد ترجدي و تجربی صورت به موضوع الزم است که این

 با که دارد قصد پژوهش این .رنگ تر می کند اینچنین در ایران، ضرورت پرداختن به این موضوع را پر

 و اوتانازي خودکشی، پیرامون دانشگاه خوارزمی ساله 27-19دانشجویان  نگرش شناختی،جامعه رویکردي

 :و بررسی قرار گرفت توجه موردهاي زیر منظور پرسشبدین  .کند مطالعه را هراسیمرگ

خودکشی، اوتانازي و نگرش دانشجویان نسبت به  گیريشکلدر گر اي و مداخلهی، زمینهعلّشرایط  .1

 چیست؟هراسی مرگ

 چگونه است؟ مورد مطالعه هراسی دانشجویانمرگ .2

 چیست؟و اوتانازي نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی  .3

 دهد؟می نشان را کانونی پدیدة چه ،نگرش دانشجویان نسبت به مرگ .4

  تعریف مفاهیم

) 1387(نسب قریشی و موسوي. شود به دست خویش مرگ فرد موجباست که  ارادي کنشی 1خودکشی

. اند داشته ایران در خودکشی به اقدام و خودکشی زمینۀ در شده انجام هاي بررسی سیستماتیک  بر مروري

                                                           
1 suicide 
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شیوع خودکشی در ایران نسبت به آمار جهانی  .به دست آمد هزار 100در  9/4شیوع خودکشی در ایران 

زنان دو برابر مردان اقدام  .ترین روش براي اقدام به خودکشی مسمومیت با داروها بوده است تر و مهم پایین

  .است  آویز کردن و در زنان خودسوزي تر خودکشی در مردان حلق کنند و روش شایع به خودکشی می

اوتانازي یعنی پایان دادن به زندگی بیماران العالج . است 2یونانی و به معناي مرگ خوب اي واژه 1اوتانازي

و خانواده  بیماران اتمام درد و رنج ،هدف از اوتانازي. شان خانوادهو یا رضایت  ها آنبا رضایت خود 

در نوع اول، بیمار العالج و رنجوري که امیدي . نام بردفعال و منفعل  اوتانازي دو نوع از توان می .ستها آن

   ).137: 1390آقابابایی، (که بمیرد  گذاریم می، اما در نوع دوم کشیم مینیست را  اش بهبوديبه 

در موارد بیمارگونه، فرد را به فوبیاي  کهیا ترس از مرگ به معناي هراس انسان از مردن است  3هراسیمرگ

با هراسی ، مرگرو ازاین. شود میدرونی فرد  هاي اضطرابمعموالً چنین هراسی منجر به  .کشاند می 4مرگ

  .نیز در ارتباط است 5اضطراب مرگ

 پژوهش پیشینه

 توان میصورت گرفته است که  شناسی جامعهو  شناسی روان هاي حوزهخودکشی تحقیقاتی در  مورددر 

 با شناختی روان هاي آشفتگی و افسردگی نشانگان همبوديبه ) 1383(محمدخانی . نام بردرا  ها آنبرخی از 

 افراد که داد نشان نتایج. پرخطر پرداخته است مناطق دختران در خودکشی به اقدام و خودکشی افکار

 افکار بدون( غیرانتحاري افراد با مقایسه در )خودکشی به اقدام سابقه و خودکشی افکار داراي(انتحاري 

 تري بیش افسردگی نشانگان معناداري طور به )خودکشی به اقدام سابقه بدون و کم افکار یا خودکشی

 هم بابهنجار را  و خودکشی به کننده اقدام افراد در شخصیت بالینی ، الگوهاي)1390(ارجایی . داشتند

 بالینی الگوي به مربوط ،ها گروه بین معنادار تفاوت بیشترین که دهند می نشان ها یافته. مقایسه کرده است

 شخصیت بالینی الگوهاي داراي گواه گروه افراد از بیش خودکشی به کننده اقدام افراد .است افسرده

نقش افسردگی، استرس، شادکامی و حمایت اجتماعی در ) 1391(شریفی پور و دیگران  .هستند نابهنجار

شادکامی، افسردگی، استرس و حمایت  هاي سازه. اند را بررسی کرده شناسایی افکار خودکشی دانشجویان

افسردگی بیشترین مقدار . درصد تغییرات افکار خودکشی دانشجویان را تبیین کنند 76اجتماعی توانستند 

 ۀبه مطالع) 1393(قادرزاده و پیري  .کنندگی را در مورد افکار خودکشی داشتبینیرابطه و قدرت پیش

                                                           
1 euthanasia 
2 good death 
3 fear of death 
4 thanatophobia 
5 death anxiety 
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 ۀزیست ۀتجرب از آمده دست به هاي یافته. اند پرداختهایالم  دانانآب شهر در خودکشی به اقدام پدیدارشناختی

. دارد گریزيواقعیت و گریزي سنت گري،تسهیل مثابۀ به خودکشی درك از نشان خودکشی، به کنندگان اقدام

 که است گرفته شکل بررسی مورد افراد در اقدام این به نسبت متفاوتی درك و احساس جهت، همین به

 در خودکشی به تمایل) 1393(علیوردي و یوسفی  .است نوسان در خودکشی طرد تا پذیرش از آن ۀدامن

 حذف و اي رابطه فشار ،منزلتی فشار که دهدمی نشان تحقیق نتایج. اند کردهدانشجویان را بررسی  میان

  .اندداشته معناداري و مستقیم ۀرابط) خودکشی به تمایل( وابسته متغیر با مثبت محرك

نیز در حوزة اخالق و فقه قرار  بیشترکمی در ایران انجام شده است که  هاي پژوهشدر باب اوتانازي 

بررسی به ) 1386(دباغ . مطالعه کرده است از دیدگاه اخالق و ادیان را اوتانازي) 1386(بسامی . گیرند می

تقاضاي بیمار  اوتانازي) 1386(همتی مقدم . پرداخته است از منظر اخالق راس غیرفعالداوطلبانه  اوتانازي

 اخالقی تحلیل و موضوع به تبیین) 1390(آقابابایی . را موضوع بررسی خود قرار داده است خودمختاريو 

اند، اما درباره برخی دیگر از انواع آن، موضع  فعال مخالف اوتانازياغلب ادیان با . پردازد می اوتانازي

، اما مخالفان، دامنه رندبیش از همه بر مفهوم خودمختاري تکیه دا اوتانازيموافقان . رندتري دا منعطف

نقش ) 1391(آقابابایی  .کنند هاي کاربردي را مطرح می هاي اخالقی و دینی تا نگرانی اي از استدالل گسترده

  . اوتانازي را در رویکرد فقهی به این موضوع مطالعه کرده استرضایت مجنی علیه در مجازات 

سید  .اند بوده شناسی رواندر حوزة  نیز بیشترهراسی و ترس از مرگ انجام شده دربارة مرگ هاي پژوهش

 بین در مرگ اضطراب میزان و خدا به بستگی دل رابطۀ بررسی منظور  حسین علیانسب در تحقیقی که به

 مرگ اضطراب«: نتیجه گرفت ،شد انجام قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان و قم علمیۀ حوزة طالب

 سطح خدا، به ایمن بستگی دل میزان افزایش با و داشت معنادار منفی رابطۀ خدا به ایمن بستگی دل با

 از اضطراب و خدا به دوسوگرا و اجتنابی نوع بستگی دل بین آن، برعکس و یافت کاهش مرگ از اضطراب

 برخی کنترل در خدا، به ایمن بستگی دل که کرد ادعا توان می بنابراین. شد دیده معنادار مثبت رابطۀ مرگ

» است مؤثر دارند، رابطه آن با نحو هر به که هایی بیماري و مرگ اضطراب ازجمله روانی مشکالت

 تحلیل مرگ مفهوم با مواجهه و کودك، داستان به بررسی کودك،) 1392(صدیقی  ).55: 1389 انسب،یعل(

 در این پژوهش، داستانی. کوبلرراس پرداخته است نظریه پایه بر »کاغذي درناي هزار و ساداکو« داستان

 نظریه پایه بر و انتخاب دارد، قرار مرگ آستانه در سرطان علت به که ساله دوازده دختري از گرا واقع

 خشم، انکار، مرحله پنج مرگ با مواجهه براي نظریه این در. است شده تفسیر و تحلیل »کوبلرراس الیزابت«

 و انکار یعنی سوگ شناسی روان دوم و اول مراحل ساداکو. شود می مطرح پذیرش و افسردگی، زدن، چانه
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 موقعیتی و سطح به روایت خط نیز و ساداکو زندگی سوم، مرحله در اما ،گذراند می ازسر سرعت به را خشم

 بازي، گانه سه منظر، این از. کند می غلبه ترس این بر قصه و بازي اسطوره، با ساداکو .شود می منتقل متفاوت

 و ساداکو اول، سطح در قصه ـ بازي یا اسطوره ـ بازي این سرانجام که طوري به ؛یابند می پیوند مرگ وآیین 

. رساند می مرگ از ترس بر غلبه و پذیرش مرحله به را داستان مخاطبان همه دوم، سطح در و او اطرافیان

 سالمندان سراي ساکن سالمندان با را منازل ساکن سالمندان در مرگ از ترس) 1392(نوحی و همکاران 

 شهر منازل در ساکن سالمندان در مرگ از ترس که داد نشان مطالعه نتایج. کنند میمقایسه  اصفهان شهر

   .است سالمندان سراي در ساکن سالمندان از بیشتر اصفهان

 مرگ موضوع درباره اندکی شناختیجامعه مطالعات ایران در که این است دهندهنشان تحقیق پیشینه مرور

 ،درنتیجه. ها با روش کمی و آماري انجام شده استاین پژوهش بیشتر ،افزون بر این. است شده انجام

 به توجه باافراد به طور کیفی و عمیق و  هراسیخودکشی، اوتانازي و مرگ نگرش گیريشکل ۀمطالع

 روش با ايمطالعه هیچ خاص، موضوع این در ،عالوه به. است ايتازه موضوع ،ها آن داري دین وضعیت

 .است نشده انجام حاضر، مقاله روش، یعنی اينظریۀ زمینه

 پژوهششناسی روش 

 تفسیري و کیفی هايچهارچوب بین که امروزه در ايزمینهنظریه با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، از 

 بدون کشف. استفاده شده است )Denzin, 1994: 508( دارد را کاربرد بیشترین اجتماعی علوم در

 ترینعمده دهند،می جهت انسان رفتارهاي به که زیرینی هاي ذهنیت و معنایی عناصر نظريِ هاي داوري پیش

نظریه  قوت نقاط از یکی نیز بودن افزون بر این، دورانی ).الف1392 پور، محمد(است  کیفی تحقیق هدف

 تکتک و تحقیق فرایند کل درباره ،تحقیق مراحل سایر پرتو در دارد می وا زیرا پژوهشگر را ،اي استزمینه

یکی از سازانه نحوه اندیشیدن مفهوم درواقع، ).110: 1391 فلیک،( بپردازد بازاندیشی و تأمل به آن مراحل

  ).Corbin, 2004(اي است زمینه هاي اصلی کار در نظریهویژگی

. نمایندمی استفاده هدفمند گیرينمونه روش به نام گیرينمونه روش نوعی از بیشتر کیفی تحقیق روش در

 و ترکیب به پژوهشگر گیري،نمونه نوع این در. شد استفاده ترکیبی هدفمند گیرينمونه از پژوهش این در

 استفاده پژوهش این در که هدفمندي گیرينمونه راهبردهاي. پردازدمی گیرينمونه راهبرد چند از استفاده

نظري  گیرينمونه و ظهوریابنده گیرينمونه برفی،گلوله گیرينمونه شدت، گیرينمونه: از اندعبارت ،اندشده

 باورهاي بررسی نوعی  به پژوهش این هدف که آنجا از و تحقیق  مسئله به توجه با). ب 1392 محمدپور،(
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 داريدین طیف سر دو از نخست، گام در شد گرفته تصمیم ،باشدمی نیز دانشجویان دانشگاه خوارزمی دینی

 این. آید عمل به مصاحبه طیف این سر دو در دانشجویان با و شود انتخاب نمونه -دینیبی و داريدین–

 ایران، جامعه مذهبی عمدتاً فرهنگ دلیل به همچنین،. شودمی نامیده شدت گیرينمونه گیري،نمونه راهبرد

 تمایل معموالً ،دیگر سوي از و دارند داردین افراد به نسبت کمتري بسیار شمار ،سو یک از دینبی افراد

 بر حاکم قانون و جامعه واکنش از زیرا ،دهند بروز عموم بین در را خود اعتقاديبی که ندارند نیز چندانی

 روش از مشکل این حل براي. است دشوار مصاحبه براي افرادي چنین شناسایی ،رو ازاین. دارند هراس آن

 نیز ظهوریابنده گیرينمونه گیري،نمونه نوع دو این بر عالوه. شد استفاده برفیگلوله ايزنجیره گیرينمونه

   این از استفاده تحقیق روند که  طوري  به ؛گرفت قرار مورداستفاده هاداده تحلیل و گردآوري حین در

 افراد تعداد تعیین براي آخر، در. کرد ضروري داريدین بنديسنخ نهایی گیريشکل جهت را گیرينمونه

 گردآوري نوعی ،نظري گیرينمونه .شد استفاده نظري گیرينمونه در نظري اشباع منطق از هشوندمصاحبه

برخاسته  نظریه در نظري گیرينمونه ،واقع در. شودمی  انجام تکوین حال در مفاهیم اساس بر که است داده

 وقتی هاداده اشباع گیري،نمونه نوع این در. گیردمی صورت ثابت ايمقایسه تحلیل روش طریق از هااز داده

 استروس(کنند نمی اضافه تحقیق به ايتازه اطالعات جدید، هايداده کند احساس محقق که آیدمی دست به

 شش و مرد نفر یازده ،که از این تعداد شد حاصل مصاحبه هفده با نظري اشباع ،بنابراین ).1391 کوربین، و

) نفر هشت( کارشناسی تحصیلی مقطع دو در و داشتند قرار سال سی تا نوزده سنی بازه در که بودند زن نفر

  .بودند تحصیل به مشغول) نفر نه( ارشد کارشناسی و

 ها، حساسیتالبته در حین گردآوري داده .گردآوري شد ساختاریافتهها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه داده

 نکات و تغییرات به و توجه محقق توانایی قرار گرفته شد؛ حساسیت نظري به معناي مدنظرنیز  نظري

سپس، مرحله  ).57: 1391 کوربین، و استروس( هاستبه آن و واکنش نشان دادن هاداده در ظریف

 اهیم، مقوالت و قضایا طی سه مرحلهتوان گفت که سطوحی از مفکلی میطوربه. کدگذاري صورت گرفت

رمزگذاري منظم مفاهیم و تحلیل و مقایسه مستمر و . شوندهاي باز، محوري و گزینشی حاصل میکدگذاري

کدگذاري  ، پژوهشگر در مرحلهدرواقع. کند که کار پژوهشگر انسجام الزم را داشته باشدمقوالت کمک می

گونه که کانون اصلی کدگذاري محوري، مقوالت است و در آخر، همان. دارد سروکاربیشتر با مفاهیم  باز

  ).1387فراستخواه، (کند کدگذاري گزینشی وضوح کافی پیدا می قضایا در مرحله

 تحقیق نتایج و روش ارزیابی معیارهاي پیرامون متفاوتی هايگزینه گفت، باید پژوهش یابیاعتبار مورد در

 براي راهبرد شش) Guba and Lincoln, 1989( لینکلن و گوبا ،باوجوداین. است شده مطرح کیفی
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 استفاده نتایج اعتباریابی جهت آن راهبرد چهار از حاضر پژوهش. اندکرده ارائه پژوهش اعتبار از اطمینان

   :است کرده

 ؛آن قبول قابل درك و مطالعه مورد میدان با مدت طوالنی تعامل  

 ؛جزئیات به توجه و عمیق مطالعه منظور به مداوم مشاهده  

 ؛نیستند پژوهش فرآیند درگیر به طور مستقیم که کسانی با گفتگو و هماالن از جووپرس  

 نتایج و هایافته با پژوهش گزارش از کنندگانشرکت تفسیر همخوانی و اعضا توسط هاداده کنترل 

  .پژوهش

 پژوهش هايیافته

. شد آغاز نظري گیرينمونه با امتداد در کدگذاري و تحلیل متنی، و ايمصاحبه هايداده گردآوري از پس

 به ثابت هايمقایسه روش. است ثابت هايمقایسه روش بر مبتنی ايزمینه نظریه در کدگذاري انجام فرآیند

 محمدپور،( شودمی اطالق هاتفاوت و هاشباهت برحسب هاداده متفاوت هايبخش تطبیقی تحلیل

 شده  ثبت هايمصاحبه از مفهوم نه و  شصت باز کدگذاري مرحله در ابتدا ،بنابراین). 326: الف1392

 مقوله شش در محتوایی لحاظ به آمدهدستبه مفاهیم محوري، کدگذاري مرحله در سپس. شد برداشت

 انجام گزینشی کدگذاري در نهایت،. شد پرداخته اصلی مقوله شش منطقی پیوند به و شدند بنديدسته عمده

 را کانونی مقوله سپس. پرداخت نظریه تدوین به آمدهدستبه مقوالت با پژوهشگر مرحله، این در. شد

 این، بر افزون. باشدمی نیز هامقوله دیگر دربرگیرنده مفهومی، ازنظر مقوله این ،واقع در .کرد مشخص

- پرسش مذکور صورت چهارو در پاسخ به  مشخص شده پیامدي و شرایطی ابعاد قالب در اصلی مقوالت

 .اندبندي شده

خودکشی، شرایط علی، زمینه اي و مداخله گر شکل گیري نگرش دانشجویان نسبت به  :نخستپرسش 

  چیست؟ هراسیاوتانازي و مرگ

 کننده مشارکت دانشجویان با مصاحبه گیري،نمونه قسمت در شد، اشاره روش تحقیق بخش در که طورهمان

 لحاظ به مطالعه مورد افراد اساس، همین بر و گرفت انجام ها آن داريدین وضعیت به توجه با در پژوهش

 قرار )خداناباوري و گراییندانم منفعل، داريدین فعال، داريدین( چهارگانه طیف در داريدین وضعیت

 هرگاه که شد مشاهده نظر مورد اشخاص با مصاحبه و هاداده گردآوري فرآیند در ،دیگر عبارت   به. گرفتند
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 .آیدمی میان به نیز داريدین نوع از بحث ،شودمی هراسیمقوالت خودکشی، اوتانازي و مرگ از بحث

 بعدي مورد دو در شده بندي دسته افراد و داردین و خداباور نخست مورد دو در شده بندي دسته دانشجویان

 و هستند آن وبري مفهوم در آمده دست به انواع که باید گفت البته. اند ه شدهگرفت نظر در دینبی یا خداناباور

 تواننمی واقعیت در دیگر،بیان  به. آیندمی کار به پژوهش این در بهتر شناخت براي ايوسیله همچون

. اندپیچیده مفاهیمی داريدین و دین چراکه ،داد جاي آرمانی نوع چهار این در را افراد کامل طور به

 از ترعقالنی و منطقی درکی و شناخته شود بهتر واقعیت که کندمی کمک مذکور بنديسنخ ،باوجوداین

  .حاصل شود پراکنده واقعیت

 مذهبی مناسک و آداب رعایت و خدا به کامل اعتقاد ،مقاله این در فعال داريدین از منظور :فعال داريدین

 پایبند و معتقد دین فروع و اصول به و کنندنمی خدا موجودیت در شکی گونههیچ افرادي چنین. است

    که چرا شود،نامیده می فعال ها آن داريدین ،رو ازاین. دارند راسخ باور مرگ از پس جهان به و هستند

  .کندمی بازي شانزندگی در مهم و فعال نقشی ها آن داريدین

 مرگ از پس جهان و دین خدا، به که دارد اشاره افراد از دسته آن به منفعل داريدین :منفعل داريدین

 چندان است ممکن ها آن. می آید وجودبه  ها آن ذهن در تردیدهایی نیز اوقات گاهی ولی ،دارند اعتقاد

 را است کرده حکم ها آن به -دین اجتماعی و عملی احکام ویژه به -دین آنچه و نباشند مذهبی مناسک پایبند

  . شوندمی محسوب داردین و دارند دینی ایمان افرادي چنین ،باوجوداین. ندهند انجام یا نپذیرند کامالً

 افراد این زندگی در فعالی و گسترده حضور دین چون ،شودنامیده می منفعل داريدین ها آن داريدین

  .ندارد

 موضعی ها آن ،درواقع. دارند شک خدا موجودیتبه  که دارد اشاره افرادي به گراییندانم: 1گراییندانم

. نیستند اصول و دین به پایبند هم دینی ازلحاظ. دارند خدا وجود رد یا اثبات بحث به نسبت گرایانهندانم

  .شوندمی گرفته نظر در هادینبی وجز ،رو ازاین .ندارند مذهبی ایمان افرادي چنین

 آن وجود بلکه ،ندارند خدا به اعتقادي تنها نه که دهدمی نشان را افرادي نگرش خداناباوري: 2خداناباوري

 جهان به گرایانهماده نگاهی و ندارند اعتقاد آن اصول و دین به وجه هیچ به خداناباوران،. کنندمی رد نیز را

  .دارند

                                                           
1 agnoticism 
2 atheism 
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گیري شرایط علی در شکل عنوان بهدانشجویان را » داريوضعیت دین«توان با توجه به توضیحات فوق می

شود منجر می نظر مورد، این شرایط علّی به وقوع پدیده واقع در. به مرگ  در نظر گرفت ها آن نگرش

  ). 1387استراس و کوربین، (

. پذیردمی صورت محیط این در او اولیه شدناجتماعی و گذراندمی خانواده در را اشکودکی انسان یک

. کندمی متأثر را افراد دینی نگرش هم و دارد تأثیر مرگ از پس هستی به نگرش در هم خانواده ،رو ازاین

 میان به هم خانواده تأثیر و نقش شود،می تحقیق مرگ به نگرش مورد در وقتی که نیست دلیل بی ،درنتیجه

 خانواده از ها آن جدایی و ها آن شدن تربزرگ با هاارزش و مسائل به افراد نگرش بر خانواده نفوذ. آیدمی

، است مذهبی ايجامعه بیشتر ایران جامعه که آنجا از. می نهد کاهش به رو دانشگاه به ورودشان با ویژه به

 نیز - هستند خداناباور و دینبی حاضر حال در که هاییآن حتی– مطالعه مورد افراد هايخانواده بیشتر

 بستر خانواده که آنجا از شد حاصل نتیجه این گرفت، صورت مورد این در که ايبررسی با. بودند مذهبی

 مرگ پیرامون مسائل و مرگ به نگرش بر فراوانی تأثیر کند،می فراهم را دینی اعتقادات پذیرش براي اولیه

 از خارج محیط با و دوستانشان با که تعاملی با افراد بینیجهان و نگرش ،باوجوداین. دارد افراد بین در

  .شودمی تغییر دستخوش ،پیدا می کنند -ثانویه شدناجتماعی – خانواده

 داشته شما دینی اعتقادات بر تأثیري چه خانواده فضاي« که این به پاسخ دردانشجویان  هاياي از پاسخنمونه

  :»است؟

 »داشته، تأثیر من بر ناخودآگاه طور به دیگران عملکرد شاید ولی کردم، فکر موردش در خودم بیشتر 

 چیزهایی و خودم عقل و فکر و تجارب. ندارد وجود خدا که است این دهندهنشان که عملکردي

 نماز متناوب طور به سالگی 19 تا. کنم پیدا نگرشی چنین شده باعث بیشتر امخوانده و امدیده که

 درون لوح کودکی، سن در که است این هم دلیلش. خواندممی زیاد کودکی سنین در و خواندممی

، مرد، خداناباور( »گیرد می فرا زودتر دهندمی او به که را چیزي همین، براي و است پاك بشر

 )ساله 27دانشجوي کارشناسی ادبیات، 

 »بمیرد، کسی اگر که دانممی را این. امنگذاشته کنار کامالً را مابعدالطبیعه و جن و روح به اعتقاد من 

. نباشد روح که نیستم مطمئن بازهم ولی. شودمی تبدیل خاك به درنهایت و شودمی تجزیه بدنش

، مرد، دانشجوي گراندانم( »ترساندمی...  و جن و روح از را من پدرم بودم، بچه که وقتی چون

  )ساله 25کارشناسی ارشد جامعه شناسی، 
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 »بودند، ترمذهبی خیلی من خانواده ها،خیلی به نسبت. امبوده دینی خانواده و دینی بستر یک در من 

 ، آخرت را به من گوشزد مواقعپدرم خیلی . بود مذهبی خیلی شدم بزرگ آن در که هم فضایی

  )ساله 24اجتماعی،  پژوهشگري ارشد کارشناسی ، دانشجويدار فعالدین( »کردمی

 »ار روزه و نماز امخانواده افراد از بعضی بقیه، مثل عادي نسبتاً شدید، نه ولی دارم مذهبی خانواده 

 کند، رد را دینی اعتقادات ها آن از یکی حاال تا امندیده و هستند معتقد همه ولی. آورندنمی جا به

عمران،  کارشناسی ، زن، دانشجويدار منفعلدین( »امنزده حرف ها آن با باره دراین هم زیاد هرچند

  )ساله 22

، در واقع در. کنداعتقادي افراد در کودکی فراهم میگیري نظام ارزشی و زمینه را براي شکل ،محیط خانواده

طور نگرش اولیه نسبت به مرگ دینی و همینشدن اولیه است که نگرش دینی یا غیرخانواده و با اجتماعی

 اوتانازي خودکشی،گیري نگرش به اي شکلشرایط زمینه عنوان بهتوان ، خانواده را میرو ازاین. یابدظهور می

  .تلقی کرد مطالعه مورددر بین دانشجویان  هراسیمرگ و

گیري گر در شکلشرایط مداخله عنوان بهنگرشی که دانشجویان به هستیِ پس از مرگ دارند، در این مقاله 

 از پس دنیاي  مسئله نوعی به مرگ، مسئله، عالوه به. است شده  گرفتهنگرش به مرگ دانشجویان در نظر 

 دین، به نگرش انواع که شد مشخص موضوع، این درباره آمده دست به بررسی با. کندمی مطرح نیز را مرگ

 داردین هم ،شودمی مشاهده که طورهمان .دارد مرگ از پس هستی به افراد نگرش در را تأثیر ترین مهم

 دینی باور زیرا ،دارند -یکسان شدتی به نه البته –اعتقاد مرگ از پس هستیِ به منفعل داردین هم و فعال

 داراندین معموالً ،باوجوداین. است داده جلوه حتمی و بدیهی شان اي بر را مرگ از پس دنیاي به باور ،ها آن

 به کهاین با منفعل، داراندین که درحالی ،دارند مرگ از پس هستی از تريیقینی و ترروشن تصور فعال،

 یک. دارند آن از تريمبهم تصور و نیستند مطمئن آن چگونگی  درباره ولی دارند باور مرگ از پس جهان

 چندان تردید این ،باوجوداین. بردمی سر به مرگ از پس هستی وجود به نسبت کامل تردید در گراندانم

 و است کرده پیدا باور اشگراییندانم به دینی، باور لحاظ از کمدست او زیرا ،نیست ساز مسئله او براي

 وعده دین که را مرگی از پس هستی  دغدغه نه و باشد داشته را دین دغدغه نه که شده موجب امر همین

  .کندمی رد کامالً را مرگ از پس جهان از دینی برداشت ،خداناباور یک. است داده

  است؟ چگونه دانشجویان هراسیمرگ: پرسش دوم
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 ترس موضوع مقاله این در. شودمی مطرح نیز مرگ از هراس آید،می میان به مرگ از بحث وقتی شکبدون 

  :شد حاصل زیر نتایج و شد واقع توجه مورد مرگ از

   :ترسدمی مرگ از پس دنیاي از ،بترسد مرگ خود از که این از بیش فعال داردین یک

 »آید می سرم بالیی چه و کنممی پیدا وضعیتی چه شود،می چه مرگ از بعد که ترسممی این از .

  ».ترسدمی مرگ از کمتر و دارد تريراحت وجدان بدهد، انجام خوبی کارهاي اگر آدم

   :کندمی اتخاذ دنیایی این نگاهی بیشتر ولی ،دارد را مرگ از پس دنیاي اضطراب هرچند منفعل داردین یک

 »البته آدمدارم دوست را زندگی. بدهم دست از را دنیا این که ترسممی این از .ترسممی مرگ از ، 

 زن، دانشجوي( ».ترسدمی مرگ از کمتر و دارد تريراحت وجدان بدهد، انجام خوبی کارهاي اگر

  )ساله 27بدنی ،  تربیت ارشد کارشناسی

  :دهدمی جواب گراندانم یک

 »باوجوداین... است طبیعی امري میرند،می روزي یک همه میرم،می روزي یک .ترسمنمی مرگ از، 

 با اینکه از ترس بلکه ،شودمی چه دنیا آن در کهاین از ترس نه ولی ترسم،می مرگ از هم نوعی به

 مرد،( ».بدهم انجام نتوانم و نکنم فرصت ،مبده انجام دنیا این در توانممی که را کارهایی مرگم

  )ساله 25 شناسی، جامعه ارشد کارشناسی دانشجوي

  :است گونهاین خداناباوران پاسخ

 »وجه ترینمنفی شاید .طبیعی است واقعیت یک مرگ .است ساده  مسئله یک ترسم،نمی مرگ از 

 اصالً. ندارم آن با مشکلی شخصاً خودم وگرنه شود،می ناراحت مرگم از مادرم که باشد این مرگ

. شودمی چه مرگم از بعد که نیستم این نگران هم درصد یک حتی. ندارم مرگم از پس براي نگرانی

 21اجتماعی،  پژوهشگري کارشناسی مرد، دانشجوي( ».امگذاشته کنار و امبسته را آن پرونده تقریباً

  )ساله

 مرگ از پس هستی به نگرش با مستقیمی رابطه مرگ از ترس گفت که توانمی تحقیق هايیافته به توجه با

  نظر به. دارد ها آن مرگ از ترس چگونگی بر مهمی تأثیر افراد داريدین وضعیت دیگر،عبارت  به. دارد

 در. ترسندمی مردن و مرگ از بیشتر دارند، مرگ از پس جهان به که اعتقادي دلیل به داراندین رسدمی
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 از نیز داراندین هرچند -کندمی تشدید را مردن و مرگ از ترسشان مرگ، از پس جهان از ها آن ترس ،واقع

 از پس جهان از ترسی خداناباوران ،دیگر طرف در. بدهند دست از را شانزندگی مردن، با که ترسندمی این

 شانکنونی زندگی دادندست از ناشی دارند هم ترسی اگر بلکه ندارند، اندداده وعده ادیان آنچه و مرگ

 ابهامی در ،نگرند می مرگ از پس هستی به تردید دیده با معموالً ازآنجاکه نیز خداناباوران ،باوجوداین. است

 رسدمی نظر به این، بر عالوه. باشد شاناحتمالی ترس بر دلیلی تواندمی که برندمی سر به مرگ به نسبت

 و طبیعی واقعیتی عنوان به را مرگ زیرا ،دهندمی بروز خود از مرگ به نسبت کمتري ترس خداناباوران

  .دیگر جهانی به ايدریچه و الهی واقعیتی عنوان به نه و پندارندمی راه پایان همچون

  چیست؟ اوتانازي و خودکشی به نسبت دانشجویان نگرش: پرسش سوم

اي هستند که به لحاظ چگونگی مردن، نگرش نسبت به مرگ را با توجه به دو مقوله ،اوتانازي و خودکشی

 پیوند کلی،طوربه. دارند آگاهانه مرگ انواع به نگرشحکایت از  زیرا ،دهندداري نشان میوضعیت دین

 توجه با داردین افراد دیگر،عبارت  به. دارد وجود اوتانازي و خودکشی و داريدین وضعیت بین معناداري

 به. هستند مردن نوع این مخالف است، کرده محکوم و ممنوع را اوتانازي و خودکشی ها آن دین اینکه به

 از اوتانازي و خودکشی. بگیرد انسان از را زندگی باید هم خدا و است داده زندگی انسان به خدا ،ها آن نظر

   :شودمی محسوب گناه افراد این نظر

 »به خودش خدا. خداست دست مرگ. است کرده منع را آن هم دین و نیست درستی کار اوتانازي 

 ».است بزرگی گناه خدا، کار در دخالت. گیردمی انسان از خودش هم را آن و داده جان انسان

 )دار فعالدین(

 »بیماران تواندمی خدا. باشد موافق اوتانازي با تواندمی است کرده فراموش را خدا که کسی نظرم به 

  )دار منفعلدین( ».بزند دست خودکشی این به که ندارد را حق این انسان. بدهد شفا را

  :دارند هم دیگري دالیل خودکشی با مخالف براي داردین افراد این، بر عالوه

 »است شخصیتی ضعف نشانه هم و است گناه هم چون ،است اشتباهی کار نظرم به خودکشی.«  

   :است متفاوت داراندین با اوتانازي و خودکشی به نسبت هادینبی نگاه اما

 »بعضی در و دارد بستگی شرایط به خودکشی نظرم به نکردم، فکر خودکشی به حاال تا خوشبختانه 

 لو را دوستش باید یا که بگویند و بگیرند را نفر یک وقتی مثالً. است اخالقی امري خودکشی مواقع

  که داندمی فرد وقتی یا. بکشد را خودش که است این تراخالقی نظرم به بشود، کشته یا بدهد
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 بهتر خیلی خودکشی نظرم به است، مخرب جامعه براي و باشد جامعه براي مفیدي عضو تواندنمی

  )خداناباور( ».است

 »نکردم فکر خودکشی به اصالً حاال تا. است آوردن کم نشانه چون. نیست درستی کار خودکشی. «

  )باورخدانا(

 »را چیزي خودکشی که کنم می احساس راستش ولی ،کنممی فکر خودکشی به خیلی شخصاً من 

 به باید هم مواردي در البته .کنم ناراحت را اطرافیانم امخودکشی با خواهمنمی و کندنمی حل

  )ندانم گرا(» .گیرندمی قرار بدي وضعیت در که چرا ،داد حق کنند می خودکشی که کسانی

 »نفر یک وقتی. است درستی کار مواردي در نظرم به حتی نیستم، مخالف اوتانازي با اصالً من 

 است، کشیدن رنج حال در و بکند کاري او براي تواندنمی پزشکی علم و نیست بهبودش به امیدي

     راحت نزدیکان هم و شودمی راحت خودش هم چون است، ممکن حل راه بهترین اوتانازي

  )خداناباور(» .کند زندگی ذلت با که است این از بهتر، بمیرد باشرافت آدم. شوندمی

 باورهاي دلیل به نه هستند اوتانازي و خودکشی مخالف هم اگر هادینبی کنیم،می مشاهده که طورهمان

 را آن زیرا ،اندموافق اوتانازي با هادینبی بسیاري، موارد در ،واقع در. است ترشخصی دالیل به بلکه دینی

 گفت توانمی کلیطوربه. دارند خودکشی برابر در گرایانه نسبی رویکردي افراد این. کنندمی ارزیابی مثبت

 البته. باشدمی  خدامحور بیشتر داراندین نگاه که درحالی ،است محورانسان ها به این مقوله،دینبی نگاه که

  نامیده »شهادت« داران،دین ادبیات در که دارد وجود هاارزش راه در خودکشی از نوعی که است گفتنی

 پژوهش این در ،کنندنمی تلقی آن مصطلح معناي به خودکشی را شهادت داراندین که آنجا از و شودمی

  .نگرفته است قرار خودکشی مبحث زیر شهادت نیز،

  دهد؟می نشان را کانونی يپدیده چه مرگ، به نسبت دانشجویان نگرش: چهارمپرسش 

نگرش « را کانونی مقوله توانمی آمد، عمل به هامقوله این از که تفسیرهایی و مباحث مطرح شده به توجه با

 همه   دربرگیرنده مفهومی ازنظر کانونی مقوله. نامید »هراسیمرگ و اوتانازي عرفی پیرامون خودکشی،/دینی

 نگرشگفت  باید درواقع،. است برخوردار انتزاع سطح باالترین از همچنین مقوله این. است عمده هايمقوله

  دهنده نشان چیز هر از بیش هراسینسبت به خودکشی، اوتانازي و مرگخوارزمی جوان دانشگاه  دانشجویان

 که است دانشجویان دینیغیر یا و دینی بینیجهان این دیگر،عبارت  به. هاستآن عرفی/بینی دینی جهان

 این به حاضر مقاله در مقوله این کشف. دهدمی شکل ها آن نزد را آن پیرامون مسائل و مرگ به نگرش

 در. داشت توجهبسیار  افراد عرفی یا و دینی بینیجهان به باید ،مقوالت مذکور بررسی در که معناست
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خودکشی، اوتانازي  سه پدیدهعرفی نسبت به /دینی نگرش به توجه با آمدهدستبه مقوالت مقایسه 1 جدول

  .است شده ارائه هراسیو مرگ

  ها آن بینیجهان به توجه با هراسیخودکشی، اوتانازي و مرگ به دانشجویان نسبت نگرش مقوالت مقایسه: 1 جدول

  )و خداناباوري گراییندانم(بینی عرفی جهان  )دینداري فعال و منفعل(بینی دینی جهان  ردیف

  خودکشی

  مخالف

  خودکشی پنداشتن گناه

  خودکشی کردنتلقی ضعف نشان

  مخالف عمدتاً

  خودکشی کردنتلقی ضعف نشان

  خودکشی بودن بیهوده

  اوتانازي

  مخالف

  پنداشتن گناه
  موافق مواردي در

  مرگ از قبل دنیاي شدنتمام از ترس  مرگ از پس دنیاي عاقبت از ترس  مرگ هراسی

  

  گیرينتیجه و بحث

پیرامون  دانشگاه خوارزمی ساله 27-19دانشجویان  نگرش مطالعهبه  اکتشافی رویکردي حاضر با پژوهش

 اکتشاف تبیین، و توصیف از این مقاله بیش ، هدفواقع در .پرداختهراسی خودکشی، اوتانازي و مرگ

 یک توضیح براي اکتشافی و مند نظام اينظریه که شودمی سعی هاداده از برخاسته نظریه طریق از. است

      بین روابط فهم و مقوالت کشف ها،داده از برخاسته نظریه در پژوهشگر کار ،پس. شود فراهم پدیده

 و اصلی مقوله نظري، حساسیت از ايپشتوانه با و هاداده گردآوري ضمن در محقق روش، این در. هاستآن

 روابط فهم در و یابدمی دست آن پیرامون مقوالت و مفاهیم به کند،می اکتشاف را خود تحقیق کانونی پدیده

 این مقاله که مبحثی نخستین ،رو ازاین ).1387 فراستخواه،( کوشدمی ها آن نظري بنديصورت و تنظیم و آن

 نتایج. شوندمی مطرح مرگ به نگرش پیرامون که است مهمی مقوالت و هاموضوع کشف پرداخت، آن به

 نسبت به مرگ کننده در تحقیقمشارکت دانشجویاننگرش گیري دهد شرایطی که در شکلمطالعه نشان می

و نگرش به هستی پس از ) ايشرایط زمینه(، خانواده )شرایط علّی(داري وضعیت دین: اند ازعبارت ،مؤثرند

هراسی اوتانازي و مرگبر مقوالت خودکشی، افزون بر این، شرایط مذکور ). گرشرایط مداخله(مرگ 

  .تاثیرگذارند
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در  اصلی ، مقولهمطالعه مورد دانشجویان عرفی/بینی دینیاز این است که جهان برآیند این مطالعه حاکی

، واقع در. باشدهراسی میپیرامون خودکشی، اوتانازي و مرگ ها آن نگرشگیري گیري و شکلجهت

پیوند  این .بینی عرفیدین با جهاندانشجویان بی نگرند ومرگ میبینی دینی به دار با جهاندانشجویان دین

 ,Amy Hui-Mei(اند پرداخته این موضوعتحقیقاتی است که به  تأییدکننده، اندیشیباوري و مرگمیان دین

بینی دانشجویان در البته جهان). 1391یزدانی، : 1390؛ تابعی و یوسفی، 1388راستگو سی سخت،  ؛ 2003

بینی نقش خانواده در جهان چند هر - گیردشدن اولیه شکل میخانواده و با فرایند اجتماعیمحیط 

 بینی دانشجویان، جهاندیگر سوياز . شودتر میرنگبه دانشگاه کم ها آنبا ورود  مطالعه مورد دانشجویان

  .شودبت به هستی پس از مرگ هم مینس ها آنشامل نگرش  کننده در تحقیقمشارکت

افرادي اند به این نتیجه رسیدههمگی تحقیقاتی انجام شده که  هراس از مرگداري و وضعیت دین مورددر 

ترسند دارند، کمتر از مرگ می یقینمرگ  که اعتقاد و دلبستگی قوي به دین دارند و به وجود جهان پس از

نتایج پژوهش حاضر ، باوجوداین ).Amy Hui-Mei, 2003: 6(و نگرانی کمتري نسبت به مردن دارند 

 عملشان کارنامه از نگرانی دلیل به است ممکن داراندین که  درحالی ؛ یعنیخالف تحقیقات مذکور است

 مرگ تلقی با هادینبی باشند، نگران شوندمی مواجه آن با مرگشان از بعد آنچه به نسبت جهان آن براي

 و ترسی نگرانی ،شوندمی رو به رو آن با آن از بعد آنچه و مرگ از ،ها آن براي چیزهمه شدن تمام عنوان به

عنوان یک دگرگونی  شخصی، افراد مرگ را به ساختار نظر ، تأییدکننده آن است که ازاین نتایج .ندارند

آن به جهان پس از   واسطه تري دارند و بهرو، افرادي که اعتقادات مذهبی قوي ازاین .گیرندبنیادین در نظر می

 ).Amy Hui-Mei, 2003(کنند دارند، مرگ را کمتر یک تهدید براي موجودیت خود تلقی میمرگ باور 

 نشان فیفلبا نتیجۀ این پژوهش اشاره کرد؛  آندر راستاي همخوانی  1959توان به پژوهش فیفل در سال  می

  ).Dezu�er et al, 2009: 75( دارند مرگ از شتريیب ینگران و اضطراب ،یمذهب افراد که داد

ها با دینبی تمخالف که  حالی در دانند،هستند و آن را گناه می اوتانازيمخالف خودکشی و  ،داراندین

نگاه  اوتانازيها، نسبت به دینبی. بودن آن است ن بلکه به دلیل بیهودهبودن آ خودکشی نه به دلیل گناه

ها، در آخر باید گفت که براي قرن. دهندبار ترجیح میتري دارند و در مواقعی آن را به زندگی رنجمثبت

شان نسبت به مرگ را از طریق اشکال مختلف دین به حداقل برسانند و یا از اند تا نگرانیمردم تالش کرده

داري و نگرش تالشی در جهت فهم پیوند دین این مقاله نیز. )Amy Hui-Mei, 2003(بین ببرند 

هیچ  از آن جا که. به شمار می آید هراسیخودکشی، اوتانازي و مرگنسبت به  مطالعه مورددانشجویان 

 ۀمقال، جامع و کامل بررسی و مطالعه کرده است اي گونه بهتواند مدعی شود که یک پدیده را پژوهشی نمی
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رغم نقایص آن، مبنایی پژوهی تلقی شود که علییک تالش اکتشافی در مرگ عنوان بهتواند حاضر نیز می

هاي اعتقادي و دینی  ها و ارزش از سوي دیگر، با توجه به تغییر نگرش .قیقات آتی قرار گیردبراي تح

مطالعه قرار  ها بیشتر مورد هاي اخیر، الزم است که وضعیت تکثر و تغییر اعتقادي آندانشجویان در سال

ة دین درآمیخته است باید در نظر داشت که فهم مسائل مرگ در جامعه ایران با مسائل حوزهمچنین، . بگیرد

  .آید که بدون توجه به آن، فهمی کافی و مناسب به دست نمی
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Nowadays, young people particularly Iranian students are impressed by the 
features and elements of the modern world. Therefore, attitudes towards suicide, 

euthanasia and the fear of death have changed. This article studies their attitudes 
towards these phenomena according to their religiosity. This paper has been 
done by Interpretivism and interrogative strategy paradigm and qualitative 
methods. The data were collected from a sample of 19-27 year-old Students that 
were chosen both purposive and theoretically, through open-ended questions 
and in-depth interviews. They were analyzed by the application of grounded 
theory method. Outcomes and results show the centrality of religiosity of the 
students in their attitude toward suicide, euthanasia and the fear of death. Thus, 
the central issue is "religious-secular attitude toward suicide, euthanasia and the 
fear of death". The results show these factors affect the young students  attitudes 
toward death: Religious status, family and attitude in the hereafter. Moreover, 
the consequences of these conditions create their attitudes to suicide, euthanasia 
and the fear of death. 

Key words: Religiosity, Suicide, Euthanasia, Fear of Death and Grounded 
Theory 

 


