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  چكيده

هاي مختلف جهان معمول بوده است و بخشي  عزاداري و سوگواري از ديرباز در ميان ملت    
ايران به  دردهد. از ادبيات و فرهنگ و آداب و رسوم همة اقوام را به خود اختصاص مي

 عزاداري براي مردگان، فرآيندي كامالً مراسم سنتي، و ديني هاي ارزش وجود دليل
اي كه با است و به شكل عميقي در زندگي اجتماعي مردم حضور دارد به گونهجمعي 

روند و با آنها شنيدن فوت يكي از اقوام و آشنايان، بالفاصله بازماندگان به منزل متوفّا مي
باعث ترويج  وكند  مي وادگي را حفظهاي معنوي و خان پيوندكنند. اين كار همدردي مي

كرونا در سراسر جهان  گير ويروسمتأسفانه بيماري همه .شودميهمدلي  و همبستگي
اي شده و تعداد بسياري از مردم را تحت تأثير قرار داده  كننده باعث ايجاد وضعيت نگران

ت و است. گستردگي شيوع ويروس جديد، مناسك مرگ و سوگواري را دگرگون كرده اس
تأثير گذاشته، به نحوي كه غير از اقوام نزديك و  مرگ ةكنش افراد با پديدبر نحوة 

 مراسم ترحيم يبرگزار ةعدم اجازتواند در مراسم شركت كند.  اعضاي خانواده كسي نمي
ديده در تحمل غم و ناراحتي  جهت تسلي خاطر افراد داغ انينبود دوستان و آشنا و

وجود آورده ه ب ها در فرايند سوگ و برگزاري آيين دشواري شرايط پيامدها و، واردشده
افراد  ةاست. اين مقاله با استفاده از رويكرد پديدارشناسي به واكاوي تجارب زيست

اند  و نتوانسته دست دادند عزيز خود را از 19 يدووبيماري ك ةواسطه كه بپرداخته است 
كه با بودند  نفر 15كنندگان  اركتمشدرستي انجام دهند.  ها و مراحل سوگ را به آيين
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با آنها انجام گرفته است. پنج  قيعم ةو مصاحبشدند هدفمند انتخاب  يريگ روش نمونه
در  ادتيو ع يپرسماريكه عبارتند از: ب استخراج شدندها  داده ياز واكاو ياصل ةمقول
 يجازم ؛ترس و اندوه ةو احساس دوگان نهيقرنط ؛مرگ بدون وداع ي؛معلق مجاز يفضا

 ي.ها در خاكسپار رفتن مناسك و سنت هيبه حاش ي؛سوگوار شدن

  
  : ويروس كرونا، سوگواري، همبستگي اجتماعي، سوگ پيچيدهواژگان كليدي

  
 لهئمقدمه و بيان مس

گير پزشكي نيست بلكه رويداد اجتماعي است كه نظم را  فقط بيماري عالم 191يد وكو
د جدي ي، ويروس كرونا2019در دسامبر سال ). 1 :2020و همكاران،  2(تتي مختل كرده است

 4ويروس كرونا در ووهان ةبه عنوان بيماري ايجادكنند 23كرونا ويروس سندروم حاد تنفسي 
بيماري  ويروس كرونا راسازمان جهاني بهداشت  2020چين شناسايي شد. در يازده مارس 

 مرگ و بر و هاي جدي بروز ناخوشي. از آن زمان به بعد ويروس كرونا باعث كرد گير اعالم عالم
سرعت در  شيوع اين بيماري به ةهم خوردن اختالل اجتماعي در سراسر جهان شده است. دامن

 حال تحول و تغيير است و تأثير عميقي بر ساختارها وكاركردهاي اجتماعي گذاشته است
 يبرا يديجد يها استيها و س در سراسر جهان، دستورالعمل). 736: 2020، 5ياپا و گوبي (موني

در حال اجرا است.  ازگسترش عفونت يريجلوگ يبرا و دفن جنازه عييتش و اجساد تيريمد
 ةفاصل نيقوان تيبه شرط رعا ة متوفّاخانواد نزديكها، فقط افراد  دستورالعمل نيا بقمطا

 نيا كننده در تر از همه تعداد افراد شركت مراسم هستند و مهم نيجاز به شركت در ام ياجتماع
 ويروس كرونا كه عالئم  كسي هر هرهنمودها ذكر شد نيدر ا همچنين باشد.زياد  ديمراسم نبا
ها و  استيس نياگرچه چن. شركت كند يدر مراسم خاكسپار دياست نبا نهيدر قرنط ادارد و ي
تر  دهيچيكند، اما روند غم و اندوه را پ يكمك مبسيار  ويروس كرونا وعيدر كنترل ش يمقررات

ي ويروس ريگ همه ةجنب نيزتريانگ غم ديشادر حقيقت،  ).2020و همكاران،  6كند (واالس يم
دردناك است  اي تجربه در تمام جوامع زيعز كيباشد. مرگ  زيعز كيمرگ ، كرونا

)Stanton,2020.( وجودمرگ سوگواري  يبرا معينيآداب و رسوم  يا جامعه و ر گروههر د 
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تفاوت  گريها و آداب و رسوم از فرهنگ به فرهنگ د نييآ اگرچه). 2003، 1(موهانتي دارد
ها در   آيين). بين  2020، 2د (ويردارن يعناصر اجتماع نيب يارتباط اساس كيآنها  دارد، ياديز

طول تاريخ و در ارتباطي كه انسان بر اساس باورهايش با محيط ارتباط برقرار كرده است شكل 
ي از سنت به شمار ئ). آنها جز13:1383 (مزداپور، اند ه شدهتدريج در جامعه پذيرفت گرفته و به

ها،  روند و در جوامع سنتي مانند ايران از جايگاه خاصي برخوردارند. ويژگي اصلي آيين مي
مردمي بودن و احساس ناخودآگاه جمعي آنهاست كه اعضاي جامعه را به برگزاري ترغيب 

 ةلمات روحي بازماندگان از رهگذر تخليأتكند. از كاركردهاي آنها مي توان به كاهش  مي
سازي ايشان براي بازگشت به زندگي عادي  بازماندگان و آماده ةبازسازي روحي ،هيجانات منفي

ايجاد و تقويت همبستگي و  ،بستگان و آشنايان و از طريق مشاركت و همدلي خويشاوندان
اشاره  ،ن، همبستگي اجتماعيبستگان و آشنايان و گاه در سطح كال و همدلي ميان خويشاوندان

 .كرده است دهيچيرا پ يعزادار نديفرا ويروس كرونا در حال حاضر). 220: 1383، رابين( كرد
در  عزيزان مرگ اما د. نكن ميفوت  ويروس كرونا پاندمي ليبه دل خواه ناخواهافراد تعدادي از 

تر  تواند سخت يم ييتنها در يعزادار شود و يو روان يروح منجر به مشكالتاست انزوا ممكن 
 ).2020، 3(سن ابدي يتجمع كاهش م يد و فضانده يشكل م رييارتباطات تغ. همچنين دباش
 عييمراسم تشو اند،  دهيكه داغد ياز كسان يي، دلجو، قرنطينهنشده ينيب شيغم و اندوه پ نديفرا

با  را يعزادار همگي تغييركرده است و ،جمعي يها و سنتها  آيين و جنازه طبق اعتقادات
، مراسم سوگواري فاتيفقدان تشر). 2020، 4اند (رموتّسي و رموتّسي كردهمواجه  شتريچالش ب

 يروند عزادارو شود  يم يو فرهنگ ياز دست دادن شناخت اجتماعو  تيغالباً منجر به عدم رضا
ار قرمدت  يدر معرض خطر اختالل اندوه طوالن يافراد جهيكند. در نت يم فيضعرا مثبت 

فهم  يبرا يمطالعه تالشگفته شد اين  بنابراين با توجه با آنچه). 2020، 5(ژاي و دو گيرند مي
واكاوي تجارب   و هاي ناشي از ويروس كرونا هاي سوگواري در مرگ چگونگي برگزاري آيين

  .اند پشت سر گذاشتهكه چطور مراحل سوگ را است  افراد داغدار از اين
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  :پژوهش ةپيشين
 .اي در سـطح جهـان انجـام گرفتـه اسـت      تحقيقـات گسـترده   19يـد  وبيمـاري كو  با شيوع

و حتـي   ،هاي متفاوتي از جمله پزشكي، اپيـدميولوژي، اقتصـادي، اجتمـاعي    ها در حوزه پژوهش
كه با عنـوان  شود  اشاره ميشده  . در ادامه به برخي از تحقيقات انجامصورت گرفته استسياسي 

  . استپژوهش حاضر مرتبط 
 سـوگواري  از ايرانـي  كـاربران  ةشـد  دوفضايي ةبر تجرب )  پژوهشي1398لي و همكاران (عام

 نشان دادند كـه سـوگواري   . محققانبوك انجام دادند سفي اجتماعي ةمجازي در خصوص شبك

 مدد به كه است شده عصر ديجيتال در دوفضايي كيفيتي دچار تجربه هاي عرصه ديگر مانند نيز

 و عادتي و نمايشي هاي جنبه واجد را فرهنگي ي ـ  اجتماع كردار اين انيبايگ و ثبت هاي فناوري
  سازد. مي آييني

شناختي ويروس كرونا در جامعه  ) به بررسي پيامدهاي روان1399مهرزاد فراهتي (
 ،شيوع ويروس بر سالمت روان جامعهشناختي  پيامدهاي روان ةپردازد و آن را در پنج حيط مي

و  ،احساس اندوه جمعي ،بهداشتي هاي المت روان كاركنان مراقبتس ،كودكانروان سالمت 
مورد تحليل و واكاوي قرار داد. فراهتي بيان  ،واكنش سوگ ابرازنشده و تعارضات خانوادگي

و نديدن جسم او در  ،كند كه نبود مراسم سوگواري، خداحافظي نكردن با عزيز از دست رفته مي
ه ممكن است تحمل كرده باشد، خاطرات دردناكي و تصور درد و رنجي ك ،آخرين لحظات

و زمينه را براي  كند ميماند و مرگ ناشي از كرونا سوگ را دشوار  هستند كه با بازماندگان مي
  كند. سوگ ابراز نشده يا پيچيده تقويت مي

 »ها ها و تحليل داري: چالش كرونا و دين«) در پژوهشي تحت عنوان 1399(قمي ساز  چيت
اي اجتماعي  لهئسرعت تبديل به مس  داند كه به بهداشتي ميـ  پزشكي ةلئا را مسبحران كرون

در آن چالش فراوان  19يد وسياسي اقتصادي فرهنگي شده است. يكي از مباحثي  كه كو
مراسم خاكسپاري  و داري است كه تعطيلي مناسك جمعي پيامدهايش بر دين و دين ،برانگيخته

  ترين چالش ها در اين حوزه مطرح كرده است.برانگيز و سوگواري را از بحث
نگرش مراقبت معنوي در ميان پرستاران « تحت عنوانشي ) در پژوه2006( 1الندمارك

مانند اعتقاد به  ،هاي مذهبي پرستاران به اين نتيجه رسيد كه ديدگاه »كلينيك انكولوژي سوئد
و مراقبت از افراد در حال بر ديدگاه آنان نسبت به مرگ  ،خالقي برتر و زندگي پس از مرگ

  ثير بسيار داشته است.أمرگ ت
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 يبرا ييويديكنفرانس و يها استفاده از برنامه«اي تحت عنوان  ) در مقاله2020( 1ينگزليليب
 كاركناندهد كه چگونه  نشان مي »19يد ودر طول پاندمي كو مرگ تجارب به اشتراك گذاشتن

 ها رتباط خانوادهجهت اكنفرانس  ويديو يها برنامهاز  كرونا،  ريگ همه يماريب يدر ط بيمارستان
حفظ  يبرا ياجتماع ةبا توجه به انزوا و فاصلگرفتند. در واقع  ميدر حال مرگ كمك  زانيبا عز

 كنند. يم ليتسهاين گونه و خانواده را  ماريب ياتيپرستاران ارتباط ح ،ها و خانواده ماريب يمنيا

: ويروس كرونا ريگ همه يماريو اندوه در طول ب مغ«در ) 2020( واالس و همكاران
غم و اندوه عامل نتيجه گرفته اند كه  »ينيتسك يها دهندگان مراقبت ارائه يبرا يمالحظات

دهندگان خدمات  ها و ارائه خانواده و مارانياست كه ب  ويروس كرونا يريگ مداوم و مهم در همه
 ي،اجتماع ةغم و اندوه مربوط به فاصل يندهاياز فرا يدهد. برخ يقرار م ريرا تحت تأث يپزشك

 به صورتجنازه  عييتش ودفن  ي مراسماجرا ييعدم توانا خود درسرزنش و  ،نانيانزوا، عدم اطم
و  ياثرات مخرب فرد يدارا افتاده است واتفاق  يا سابقه يب اسيدر مق كهمعمول است 

  . استمدت و بلندمدت  در كوتاه ياجتماع
جمعي در مدت زمان بيماري  ةدر مورد كارآيي قرنطين) 2020ان (و همكار 2دانتاس

اجتماعي  ةهاي فاصل تحقيق كردند و شواهد كيفي خوبي براي استراتژيدر برزيل گير  همه
هاي  اند. با تكميل اين تجزيه و تحليل، داده يافتند كه در كنترل شيوع بيماري بسيار مؤثر بوده

شدت  را كه بهو ژاپن)  ،جنوبي ةآلمان، فرانسه، اسپانيا، كرهشت كشور (چين، ايتاليا، ايران، 
و نتيجه گرفتند تعداد موارد  ندبودند مورد تجزيه و تحليل قرار دادتحت تأثير ويروس كرونا 

سرعت  گذشته به انگيزِ گيري بحث ويروس كرونا در كشورهاي اروپايي به دليل سنجش و اندازه
گذاري اجتماعي در حال حاضر مؤثرترين روش براي كند  لهدر حال افزايش است. بنابراين، فاص
  كردن گسترش ويروس كرونا است.

 انيدر م يمرگ و عزادار«) در پژوهش كيفي تحت عنوان 2020( 3يرجهانگ و ديحم
 انيدر م يمرگ و عزادار تيماه رييتغ يبررسبه » در كشمير ويروس كرونا ريگ همه يماريب

با  يتلفن يها مصاحبهاين پژوهش،  .اند پرداخته ار ويروس كروناانتش ليبه دلشمير مسلمانان ك
 ريدر كشم ويروس كرونا وعيپس از ش زانشانيكه عزانجام داده است كننده  شركت 17

ي كس چيه حضور در انزوا و بدون عمدتاً اداد كه متوف انمطالعه نش نيا يها افتهاند. ي هدرگذشت
 ريغ يها تيكنندگان در حما با مشاركت زيدن ناز دست دا يبرا يعزاداردرگذشته است. 
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در انجام  يدر انزوا منجر شد. ناتوان يبه عزادار جهيو در نتد بو زيبرانگ كمتر چالش يحضور
 نيدر ب يكه منجر به اندوه طوالنود آورد جاز غم و اندوه را به و يگريد ةيها، ال نييآ نيآخر
  ذاشت.گ ريآنها تأث يشد و بر سالمت عموم دگانيداغد

  
  پژوهشبندي پيشينة  جمع
هاي ديگر از جمله اقتصاد، اجتماع،  گيري ويروس كرونا عالوه بر بهداشت و درمان حوزه همه

انگيز در مورد  فرهنگ، و سياست را تحت تأثير قرار داده است. در اين راستا يكي از مسائل بحث
جنازه است كه در شرايط مناسك سوگواري مربوط به نحوة خاكسپاري و كفن و دفن و تشييع 

پاندمي كرونا به حالت تعليق درآمده است. چنان كه در برخي مطالعات تجربي پژوهش حاضر 
 تدفين و ترحيم و هاي تشييع برگزاري آيينها اغلب قادر نيستند  به آن اشاره شده است خانواده

از امكان جمع  گاناندهاي بازم خانوادهرا به شيوة معمول و رايج انجام دهند. بدين صورت كه 
و عزيزانشان به نوعي در  محرومند اشدن در كنار هم و برگزاري مراسم يادبود جمعي براي متوف

شود كه عالوه بر غم و  شوند و زمينه براي سوگ ابرازنشده تقويت مي تنهايي به خاك سپرده مي
 لندمدت به دنبال دارد.مدت و ب اندوه  براي بازماندگان، اثرات مخرب فردي و اجتماعي در كوتاه

گذاري اجتماعي در  البته بايد خاطر نشان كرد كه اين سبك از مراسم و رعايت كردن فاصله
 . كنترل شيوع بيماري بسيار مؤثر بوده است

  
  روش پژوهش

در اين پژوهش از روش تحقيق كيفي پديدارشناسي استفاده شده است. هدف اصلي روش 
انساني و دستيابي به عمق مفهومي  ةشد هاي تجربهي پديدهپديدارشناسي درك ساختارهاي اصل

. پديدارشناسي در واقع تالشي براي توصيف تجربيات زنده بدون تئوري استتجارب زيسته 
هاي  اي بدون اتكا به فرضيه در اين شيوه شناخت هر پديده است.آن تجربيات  رةپيشين دربا

(گروسي و محمدي  شود ه و صريح بررسي مياي آگاهان به گونه ،پيشين و ادراكات ناآزموده
  ).62: 1390دولت آباد، 

  
  روش گردآوري اطالعات
عميق يكي  ةعميق بوده است. مصاحب ةها در اين تحقيق مصاحب روش اصلي گردآوري داده

 كنش و ةكنند هاي تعيين هاي شناخت و به مفهوم درآوردن باورها و ارزش از بهترين تكنيك
خود چند تم  ةعميق پژوهشگر براي كشف موضوع مورد مطالع ةمصاحب رفتار افراد است. در
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شوندگان مي  االتي را از مصاحبهؤو بر مبناي آن س دهد ميقرار  دخو ةاصلي را محور مصاحب
اي نداشته باشند و به مقتضاي  شده توانند چارچوب از پييش تعيين االت ميؤپرسد. اين س

(مارشال و  متغير باشند ،انجام مصاحبه ني و زمانيِپژوهش و فرد مورد مصاحبه و شرايط مكا
هاي افراد  تجربه«آغاز شد كه  ال بازؤساين ها با  ). بر همين مبنا مصاحبه112: 1377من، راس

سپس محقق با » در معناي فقدان و از دست دادن يك عزيز در پاندمي كرونا چگونه است؟
يابي به اطالعات بيشتر هدايت  جهت دستكنندگان را به توضيح بيشتر  االت ديگر مشاركتؤس

روند مصاحبه و تمايل  و مدت هر مصاحبه در اين پژوهش با توجه به موقعيت. كرد مي
   دقيقه متغير بوده است. 90تا  30كنندگان از  مشاركت

 هدفمند انتخاب يريگ كه با روش نمونهنفر بودند  15كنندگان پژوهش حاضر  مشاركت
موضوع پژوهش، افرادي كه به علت ويروس كرونا عزيزي را از دست شدند. سپس با توجه به 

داده و عزادار شده بودند به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شدند و با در نظر گرفتن مالحظات 
هاي بهداشتي  با آنها مصاحبه شده است. ميانگين سنّي پاسخگويان  اخالقي و رعايت پروتكل

درصد زنان بودند و از نظر  18درصد مردان و  82سال بوده است. از نظر جنسيت  58/39
  وضعيت تأهل اغلب متأهل بودند.

  
  ها يافته

  هاي محوري . مفاهيم و مقوله1جدول شماره 
  هاي محوري مقوله  مفاهيم

تماس از طريق اسكايپ و واتساپ با بيمار در 
  بيمارستان

  هاي مجازي پرسي از  طريق شبكه عيادت و احوال
هاي  استفاده از موبايل و شبكهممنوعيت ديدار و 

  اجتماعي

  در فضاي معلق مجازي، بيمار پرسي و عيادت 

  نبودن در كنار هم
  تنهايي در هنگام مردن

  دفن غريبانه  و در تنهايي
  ها تنهايي و فقدان حمايت

  مرگ ناگهاني 
  ها كننده قليل بودن شركت

  عدم تماس با ميت در هنگام دفن

  مرگ بدون وداع،
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  هاي محوري مقوله  مفاهيم
  قرنطينه  بيماري و

  ترس از انتقال بيماري به ديگران
هاي بهداشتي/ عدم تماس و بغل كردن و  مراقبت
  بوسيدن

  تحمل مصيبت و بيماري 
  ها مبتال شدن به بيماري بر اثر تماس

  ناراحتي از شرايط قرنطينه و عدم تماس با عزيزان

  ،ترس و اندوه ةدوگانقرنطينه و احساس 
  

 جازي هاي م برگزاري پرسه در گروه

هاي تلگرامي و واتساپ جهت ختم  تشكيل گروه
  قرآن
برداري از مراسم و به اشتراك گداشتن در  فيلم

  فضاي مجازي
  رساني مجازي اطالع

  هاي اينترنتي و تصويري تسليت

  سوگواري آنالين و مجازي 

به جا نياوردن آداب ديني تدفين (نخواندن نماز 
  ) ميت، عدم به جا آوردن غسل ميت و ...

  عدم تدفين محترمانه و آبرومندانه
  بسته بودن مساجد و عدم برگزاري نماز 

  ممنوع بودن مراسم مذهبي
  عدم برگزاري مراسم خاكسپاري به طرز شايسته
نگراني در مورد وضعيت مرده در برزخ به خاطر 

  عدم 
  آهك پاشيدن روي ميت 

  دفن جداگانة ميت
 گاليه از خداوند از نحوة فوت

 ها در خاكسپاري  فتن مناسك و سنتبه حاشيه ر

  عدم تسلّي
  ناتوان در عزاداري 

  نبود دوستان و آشنايان 
 تنهايي گريه كردن

  سوگ پيچيده
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  ها واكاوي مقوله
  در فضاي معلق مجازي و عيادت  بيمار پرسي

گستردگي  شيوع ويروس كرونا،  و ياجتماع ةفاصلحفظ مانند  يمالحظاتبه دنبال 
سخت و  مارانيب نيب ييكاهش جدا يدلسوزانه برا يها به دنبال راه حليز نها  مارستانيب

اند تا ارتباطات را بدون خطر قرار گرفتن در معرض عفونت برقرار  بوده شانيها دوستان و خانواده
براي ديدارها و  شددر اين ميان  فضاي مجازي ميداني ). 275: 2020(بيلينگزلي،  كنند

  . كنندتوانستند با افراد بيمار خود ارتباط برقرار  ها مي نوادههاي استعاري كه خا عيادت
  يك عموي منگويد:  له ميئاين مس ةكنندگان دربار ابراهيم يكي از مشاركت

، با دندادن انزديكي و در كنار او بودن ر ةدر بيمارستان بود و اصالً اجازهفته 
  .زديم حرف مي او باو واتساپ  موبايل
 .گويد: ما همه در قرنطينه بوديم و مادرم در بيمارستان مي اين باره زهرا در

هر روز از اين طريق  .تنها راه تماس با او فضاي مجازي و واتساپ و موبايل بود
   با او در تماس بوديم.

فضاي مجازي را تا با تعطيل كردن فضاهاي عمومي، جريان  19COVIDي پاندمدر حقيقت 
و ظهور جهان بي  ،»جهاني شدن« ،ويروس كرونا ،نترنتايسرعت بخشيد. وسعت و حد زيادي 
با نابود كردن تدريجي اين ويروس  !انگارد گريزي كه مرزها را ناديده مي و قانون در و پيكر

هاي گوناگون ايجاد كرده  اي در نوع ارتباطات و در زمينه تغييرات گستردهفضاهاي عمومي، 
  است. 
  

  مرگ بدون وداع
 شود، مي محسوب زندگي بشري در حتمي و اجتناب قابل غيرة حلمر مرگ كه جايي آن زا

و  (گروسيشود  مي تلقي انسان مقوالت رشد از يكي آن باورداشت و پذيرشو  فهم چگونگي لذا
ثر در واكنش سوگ شناخته شده ؤعلت مرگ همواره به عنوان عاملي م. )169: 1393، همكاران

نتظره و ناگهاني به واكنش شديدتر در است و شواهد زيادي وجود دارد كه مرگ غيرم
 .)1399، رسوليان و همكاران( بازماندگان منجر شود

ها  بچهگويد:  كنندگان و پدر خانواده است، مي منوچهر كه يكي از مشاركت
كه در  جا آن و از ،مقدمه و بدون بيماري قبلي، مادرشان را از دست دادند بي

دفعه با   نستند او را ببينند و يكمدت بستري بودنش در بيمارستان هم نتوا
  .اند خبر فوتش مواجه شدند، دچار شوك شديدي شده
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. خريد كنهرفت  خواهرم گويد: كنندگان به نام مريم مي يكي ديگر از مشاركت
 دو روز تنها. به بيمارستان منتقلش كرديموقتي برگشت، حالش بد شد. 

 اما دوام نياورد و فوت كرد.بيمارستان بود. 

مهم  اريآنها بس يها خانواده يافراد در حال مرگ و هم برا يت قبل از مرگ هم برالحظا
كه  بميرند كينزد انيآشنا ريخانواده و سا ياعضا در كنارمعموالً آرزو دارند  افراد شود. يم يتلق

 در كرونا جديد ويروس گيري همه باكنند.  و با آنها احساس راحتي ميدر اطراف آنها هستند 
 هاي سوگوار خانواده دهند. مي دست از بيماري اين با را خود عزيزان افرادي سفانهأتم كشور،

 علت هستند. به مواجه نيز ديگري سخت شرايط با عزيزشان، دادن دست از مصيبت بر عالوه

د. شو نمي داده نزديكان به معمول خاكسپاري مراسم برگزارية ويروس، اجاز گسترش خطر
  كنند. خداحافظي عزيزشان از دندارن فرصتي هاانوادهخ

پدرم كه  خصوصاً با مادرم خداحافظي كند.گويد: هيچ كس نتوانست  سيما مي
اما براي يك  .هنگام دفن در محل حضور داشت پدرم فقط .او هم مريض بود

 را نديده بود. مادرم هفته

 هيچ وقت ما پدر رو تحويل اورژانس داديم و ديگهگويد:  علي در اين باره مي
 .تونستيم اون رو ببينيمن

كنند و اجتنابي  ن گام انكار مييشوند، در اول با مرگ عزيزي مواجه ميه كساني كتعدادي از 
به نيز ممكن است در مراحل بعد رخ دهد. و افسردگي  ،كنند. خشم، اضطراب، نگراني رفتار مي

شدت همين باعث  .بيند دليل شرايط كرونا، فرد وداع آخر را ندارد و عزيز از دست رفته را نمي
   د.شو فرد ميو اضطراب ناراحتي 

فقط صورتش رو  .دببين گويد: هيچ كس حق نداشت خواهرم را  معصومه مي
  د.ن دادنانش كرد تابي مي تو بيمارستان به پسرش كه خيلي بي

از ديدار نزديك عزيزِ بيمارِ خويش و تماس فيزيكي با او  افراد در شرايط ويروس كرونا
فرد حضور داشته و بالين توانند در لحظات بدحالي و احتضار بر آغوش  د. آنها نميمحرومن
 توانند نمي .را لمس كنند يا از نزديك در چشمان او بنگرند اتوانند پس از فوت، متوف نمي .باشند

او را در مراسم ترحيم و با حضور اقوام،  ةدر مراسم تدفين مشاركت كنند و ياد و خاطر
  و همكاران گرامي بدارند. ،ن، دوستانخويشاوندا

صورت نتوانستيم  .يمبه جنازه نزديك شو گويد: ما اجازه نداشتيم محسن مي
  يم.را براي آخرين بار ببين پدر
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هايي بود كه افراد سوگوار در ارتباط با مرگ عزيزان  يكي ديگر از عبارت »مرگ غريبانه«
 ينشدن مناسك جمعي و ممنوعيت رسوم ررگزامعتقد بودنند به خاطر ب .بردند كار ميه خود ب

 انزوا و غريبانه دفن كردنند. و هاييعزيزانشان را در تن ،ي پرسه و ختمرچون برگزا

 .كرد شركت مي اقوام و دوستان ةهميشه در مراسم ختم هم م معصومهمادر
كنم تا در مراسم ختمم شركت كنند. اما  گفت در ختم ديگران شركت مي مي

  م.نداد حتي يك مراسم ساده برايش بگيريم. غريبانه دفنش كرديكرونا اجازه 
  

   ترس و اندوه ةدوگانقرنطينه و احساس 
 طور به كه است آمد افرادي و رفت و حركت كردن محدود و جدايي قرنطينه به معناي 

 براي آن ابتالي خطر و شود كاسته بيماري انتشار تا از ،هستند سريم بيماري معرض در بالقوه

 پيامدهاي و است افراد اكثر براي ناخوشايندي ةتجرب معمول طور اما به .كاهش يابد يگراند

له در افرادي كه ئاين مس). 27: 2019، 1(دنس و گومل دارد همراه به زيادي اجتماعيـ   رواني
به  ،تر و ناخوشايندتر است فوت شده است بسيار سخت آنها به علت كرونا ةيكي از اعضاي خانواد

ي خاطر و همراهي انشان نيازمند تسلّزدليل كه افراد پس از فقدان و از دست دادن عزي اين
و  19يد و، اما شرايط بيماري كوكنندديگران هستند تا بتوانند درد مصيبت واردشده را كم 

ارند و ذدهد كه بتوانند درد خود را با ديگران به اشتراك بگ اي به آنها نمي قرنطينه، چنين اجازه
  مدردي ديگران سود جويند.از ه

در اين خصوص بسيار صحبت  ،افرادي كه در اين تحقيق ما را ياري دادند و مشاركت كردند
شبنم در مورد  كردند و از شرايط سخت و تنهايي و اندوهي كه داشتند سخن گفتند. مثالً

  گونه گفته است:  اين ،حتي خود و ترس از انتقال بيمارياو نار هاحساس اندو
براي ما بسيار ناگهاني و دردناك بود و اين در حالي بود كه و بيماري مرگ 
از طرفي  كامل بوديم. ةخانواده تا دو هفته پس از خاكسپاري در قرنطين تمام

مي ترسيديم مراسم بگيريم كه خداي نكرده ديگران را به بيماري مبتال كنيم. 
خانواده، اين دوران سخت هاي دوستان و  بهره از حمايت تنها و بي كامالًو بايد 

  كرديم. ميرا سپري 
گونه توضيح  اين را كنندگان، شرايط قرنطينه يكي ديگر  از مشاركت ،مهرداد

خواست به ديدن ما بياد،  خانه هيچ مراسمي نبود. هر كس مي دهد: در مي
آلوده  ممكن استن اكرديم. عذاب وجدان داشتيم كه خودم مخالفت مي

_______________________________________________________ 
1 Attila Dénes & Abba B. Gumel 
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.... بعد از  گذشت يمار كنيم. خيلي روزها خيلي سخت ميباشيم و ديگران را ب
  ت.ن نرفاايش ةخاكسپاري پدر، هيچ كس از نزديكان سر خاك يا خون

قرنطينه باشيم.  در سعي كرديم .هيچ مراسمي برگزار نشدگويد:  فاطمه مي
جمع شديم و بقيه  مادرمان ةها در خانن روزاي اول خواهر و برادرافقط تو هم
  د.تسليت گفتن ام تلفني به

هاي  خاطر پروتكله خاطر شيوع ويروس كرونا تحت فشار هستند و به ب اهاي متوف خانواده
چون در شرايط كنوني تجمع،  .درگذشته مراسم برگزار كنند توانند براي فرد بهداشتي نمي
مبادا كه ترس از اين ةواسطه بنابراين برخي از بستگان  ب .است و انتشار اين بيماري عامل انتقال

  لذا .كنند به ويروس كرونا را فراهم كنند در مراسم شركت نمي فيزيكي موجب ابتال حضوربا 
برخي بازماندگان به ند. عالوه بر اين ممكن است رعايت كنرا  مجبور هستند مقررات قرنظينه

اسم توانند در مر و نمي كند تر مي شرايط را بسيار پيچيده كه اينكرونا مبتال شده باشند 
  سوگواري عزيزانشان شركت كنند و بايد در قرنطينه بمانند.

  
  مجازي شدن سوگواري

 ،مرگ ةبه اشتراك گذاشتن تجرب يبرا ياجتماع يها ر گذشته، استفاده از شبكهد
 نيكه در بال ي، در حالنگار مشهور روزنامه ،مونياسكات س يها تييبوده است. تو زيبرانگ بحث
مرگ شد  ةتجرب يدر مورد اشتراك عموم يمل يگوو نجر به گفتدر حال مرگ بود، م يمادر

 يها ها و چالش تيها در مواجهه با محدود وادهخان ).2020به نقل از بيلينگزلي،  2013،1(چائي، 
(بيلينگزلي،  دتنها درگذشته ان زانشانياند كه عز نشده را تجربه كرده سابقه، غم و اندوه حل يب

2020.(  
 زيست شود، نمي محدود فيزيكي هاي مكان به تنها اجتماعي حيات كه معاصر جهان در

 اجتماعي فضاي ةتوسع است. جريان در واقعي محيط در آفالين زندگي موازات آنالين به

 (جهان مجازي جهان نام به جديدي ظرفيت افزودن كه است معاصر اجتماعي ةترين توسع مهم

با  2)1382كه عاملي ( را فراهم كرده است يميپارادا ، زمينةاول) (جهان واقعي دوم) به جهان
 دوفضايي، بافت اين در اجتماعي حيات كند. ها از آن ياد مي دو جهاني شدن نام دو فضايي شدنِ

_______________________________________________________ 
1 Christina Chaey, “Death in the time of Twitter, or, how we grieve now”, 2013, 
www.fastcompany.com/3014972/fast-feed/death-in-the-time-of-twitter-or-ho... 
Retrieved from. Accessed July 1, 2020. 

- 28، 70و  69، شمارة كتاب ماه علوم اجتماعي، »ها و آيندة جهان دوجهاني شدن«)، 1382سعيدرضا عاملي ( 2
  ).1398(به نقل از عاملي و همكاران،  15
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 اعمال، شك بدون كه كند يم تحميل فردي رفتارهاي و اجتماعي هاي تعامل بر را الزاماتي  الجرم
. داد خواهد قرار تأثير تحت نيز را آنها به ويكردر و برخورد نوع و ،مناسك ها، آيين كردارها،
اما  ،شود مي انجام ذهن و عين دوفضاي در همواره كه است كرداري يادآوري اينكه با بنابراين

 سازوكارهاي خاطرات، براي دومي بستر عنوان مجازي به فضاي  ]در اين شرايط كرونايي[ حاال

، و همكاران (عاملي باشد اثرگذار آن بر كم دست يا دهد تغيير تواند نيز مي را يادآوري ذهني
1398 :10(.   

هاي من گروه واتس آپي تشكيل داد. با عنوان  يكي از پسرخالهگويد:  علي مي
كردند  ي از قرآن را انتخاب ميئو در آن گروه افراد داوطلبانه جز .ختم مجازي

  .شدند و متعهد به خواندن آن براي شادي روح پدرم مي
گويد: تمام مراسم خاكسپاري رو فيلم گرفتيم و براي دوستان و  مهرداد مي

كرديم كه همه  جوري احساس مي اين .اقوامي كه نتونستند بيايند فرستاديم
  گرفتيم. رام ميآدر مراسم حضور دارند و كمي 

ام ساختم و آن را در گروه  هاي دايي گويد: يك كليپ از عكس محمد مي
گونه  شه ياد او در خاطرمان بماند و اينخانوادگي منتشر كردم تا همي

  دهيم. خودمان را تسلي مي
 

  ها در خاكسپاري  به حاشيه رفتن مناسك و سنت
 ميان، اين درد. دهن مي بازتاب را جامعه  هاي ارزش ترين ي بنياد عمومي طور به ها آيين

 نه هستند، انانس جمعي و فردي زندگي مسائل از يكي با ارتباط در كه نيز هاي تدفين آيين
 افراد ةمواجه نوع بلكه كنند، مي آسان را مرگ بحران از عبور امكان امتوف براي بازماندگان تنها
 در را انسان تنهايي، و دادن قرار انزوا در جاي به مرگ هاي آيين كنند. مي هموار اين رويداد با را

 چگونگي و تأكيد مرگ ودنب طبيعي بر كه دهند مي قرار قبولي قابل ةروزمر برابر رويدادهاي

 كه كنند مي كمك احساسي بيان به ها آيين اين همچنين، كنند. مي تعريف مناسب را رفتار

و  به نقل از رحماني 2005،1، سل و همكارانكد (مانن بازمي بيان از احساسات آنها نبود درصورت
  .)410: 1396، قرباني

مان واجب است. مستحب است شهادتين بنا بر احتياط، رو به قبله كردن محتضر بر هر مسل
[...] را به كسي كه در حال جان دادن است، طوري تلقين كنند كه بفهمد و نيز مستحب است 

_______________________________________________________ 
1 Dana K. Cassell, Robert C. Salinas, Peter S. Winn (2005), The Encyclopedia of 
Death and Dying, New York: Facts on File. 
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به فرد در حال مرگ كمك  ييها وهيشن يچن چيزهائي را كه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار كند.
 احساس كنند دگانيداغدباعث شود كه  نيخارج شود و همچن ايدن نيكند تا با آرامش از ا يم

 يماري، در ببا اين حال خود نسبت به فرد در حال مرگ هستند. فيوظا نجامكه قادر به ا
  ).2020(حميد و جهانگير،  اند كرده رييتغ يزندگ انيپا يها وهيش ني، اCOVID19 ريگ همه

ار تعليق هاي مذهبي و به نوعي دچ در اين بيماري جهاني، شاهد به حاشيه رفتن مراسم و آيين
اين صحبت كنندگان در اين پژوهش از  بسياري از مشاركت .ايم ها شده در برگزاري آيين

گفتند  كردند كه نتوانسته بودند براي عزيزان خود خاكسپاري آبرومندانه انجام دهند. مي مي
  د.شو خاكسپاري آن طور كه بايد انجام نمي  مراسم

 معمول  مون ميكنه كه نتونستيم هيچ كدوم از مراسمهمين ناراحتگويد:  به عنوان مثال زهرا مي
   .گيريمب نوبراي مادرم رو

حتي در مورد غسل دادن يا غسل ندادن جنازه نيز مطمئن نيست و با شك و گويد  علي مي
 مراسمي هيچ كردند، دفن رو جنازه خودشون  گويد: كند. او مي ترديد در اين مورد صحبت مي

  م.بودي ايستاده زياد ةفاصل با و تدفين براي مبودي رفته نفر هشت نبود،
و  ،تشستشو، تشييع جنازه، نماز مي .مراسم تدفين حاضر بودند رافراد كمي د گويد شيوا مي

پالستيك پيچيده بودن. مرتب با آهك ضد  پدرم را داخل يكم برگزار نشد. اتلقين هيچ كد
  ك.و بعد آهك و خا قبل از خاكسپاري روي جسد وايتكس ريختن .عفوني ميكردن

 عقايد اين است. خورده گره خاكسپاري و تشييعو  مرگ با تدفين خصوص در موجود هاي  آيين

  جامع كاركردي ها نيز زنده براي بلكه است، خورده پيوند زندگي و مرگ ةدربار باورها تنها با نه
 بلكه باشد، مي وفيجسد مت دفن و سازي آماده براي تنها نه تدفين رسوم و دارد. آداب شناختي

(عباسي  است مفيد نيز ها رهخاط در شده فوت فرد ياد و روح م[و]تدا ا وه بازمانده براي
  .)7: 1388دمشهري، 
اند.  تدفين و ترحيم به حالت تعليق درآمده و هاي تشييع امروز، برگزاري آيينپاندمي در شرايط 

و برگزاري مراسم يادبود جمعي براي  هاي بازمانده از امكان جمع شدن در كنار هم خانواده
  متوفي محرومند. 

انساني كاركردها و عملكردهاي مادي و  ةاند كه مناسك براي جامع شناسان نشان داده انسان
ها را  ها حكم چسب اجتماعي را دارند كه افراد هر جامعه يا گروه ينياي دارد. آ معنوي گسترده

مردم كه و رسم ارتباط اجتماعي ميان مردم هستند.  ها، راه ينيچسبانند. همچنين آ به هم مي
ها جامعه فاقد تبلور عيني  ينيكنند. بدون آ انرژي عاطفي و شور جمعي را خلق مينها از طريق آ

توانيم وجدان و  ها نمي ينيبدون آ وكنيم  زندگي را معنادار و تفسير مي شاناست. ما از طريق
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توانند  ها نمي ينيعي و گروهي بدون برگزاري آهاي جم شعور جمعي را تجربه كنيم. هويت
هاست كه سامان سياسي را  ينيسياسي از طريق آهاي  شان را تحقق بخشند. نظام هستي واقعي
سازند. اينها و بسياري عملكردها و كاركردهاي ديگر، چيزهايي است كه زندگي  ممكن مي

(فاضلي،  كنند و بازتوليد مي سياسي و اجتماعي و فرهنگي جوامع انساني را تضمين و توليد
1399(.   
  

  1سوگ پيچيده
ديدگي همراه با احساس ناراحتي شديد، ناتواني در اشاره  هايي مانند داغ سوگ پيچيده با نشانه

مزاحم دربارة فرد از  نشده به متوفا و افكار به مرگ يا بحث دربارة مرگ، دوگانگي احساسي حل
و  2وجوي مداوم او مشخص مي شود (ليشتنتال رفته، و نيز آرزوي بازگشت و جست دست

عنوان  به داغديده فرد توسط طبيعي طور به دورة سوگواري موارد، از بسياري ). در2004همكاران، 
مشكالت  از برخي به دوره اين در نادري شود. با اين حال، مواردمي سپري واقعيت زندگي

 تنهايي، احساس داغديده فرد موضوع، اينبه  توجه شوند. بامي منتهي شديد جسمي و روانشاختي

  ).40:  1393كند (عصاره و همكاران،  مي تجربه را روانشناختي شوك حتي و مزمن، خستگي 
 فقدان دچار ها خانواده از تعداد زيادي ،19يد وبيماري كو اين باالي مير و مرگ ميزان پي در

 ،اين ويروس شيوع از جلوگيري رمنظو به ديگر، سوي از اند. خود شده ةخانواد اعضاي مرگ و
 فرهنگي و مذهبي   مراسم ساير و به خاكسپاري مربوط   مراسم جمله از تجمعات از بسياري

 . دراند شده محروم هاي اجتماعي دريافت حمايت از ها خانواده و شده محدود شدت به مربوطه

مي  اجتماعي انگ ي آنهاها  خانواده و بيماري اين دچار افراد  COVID- 19شيوع بيماري دوران
 و ،دوستان اعضاي خانواده، ساير بيماري، اين به مبتال افراد بر تواند مي چنين رفتاريخورند. 

از  يكي بيماري اين جريان در كه افرادي بنابراين د.تأثير بگذار منفي شكل به آنها اجتماع حتي
 هاي ساير بيماري و هپيچيد سوگ معرض خطر در دهند، مي دست از را خودة خانواد اعضاي

  گيرند. مي قرار رواني
گويد: خواهرم هنوز مرگ پدرم را باور نكرده است و هرگز به سر مزار  علي مي

گويد او زنده است و در بيمارستان است و منتظر است كه  او نيامده و مي
  مرخص شود.

_______________________________________________________ 
1 complicated grief 
2 Wendy Lichtenthal 
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ست. ماه از مرگ برادرش هنوز مردن او را باور نكرده ا 6گويد بعد از  عاليه مي
  و هر شب خواب مي بيند كه او زنده است.

  
  گيري نتيجه

مراسم عزاداري و سوگ مردگان داراي آداب و رسوم خاصي است كه ريشه در تاريخ كهن 
 و بقا ايبر جامعه هر دارد و بيانگر پيوند ناگسستني مردم و فرهنگ آبا و اجدادي آنها است.

 ملاعو ترين ممه از يكي ،مناسك وسم امر و اهوربا ست.ا جتماعيا منسجاا مندزنيا دخو اومتد
 مانيز صلافو در جتماعيا ةمندا پهن يهارساختا انعنو به هستند و معاجو در جتماعيا منسجاا

 سبب فقط نه منسجاا ينا .ميكنند زيسازبا را جتماعيا ةشد  گسيخته طتباار منظم و معين
آنچه اما  دشو مي جامعه يك ادفرا يخيرتا پيوند و پيوستگي باعث بلكه ،عصر يك يها تحدو

سازد، نه وجود  ما از ديگر جوامع متمايز مي ةكه مراسم و مناسك را در حيات اجتماعي جامع
 تأثيرگذاري، تداول، قدمت، تنوع، گستردگي، جمله از هايي مناسك، بلكه ويژگي مراسم و

، جمشيديها و قباديست(ا...  و اجتماعي و فردي هاي كنش در آنها آفريني نقش و ،هنجارآفريني
و مرگ و  ،، افزايش مبتاليان). در حال حاضر شيوع سريع و پاندميك شدن138:  1386

حساس و پر استرس در سرتاسر جهان  ةاين بيماري را به پديد ،كروناميرهاي ناشي از ويروس 
را  سياسي، و فرهنگي در پي داشته است و جهان، تبديل كرده و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي

اي  به گونه .كرده استو تغييررا دچار تحول  مرگ و سوگواريمناسك  وبا بحران مواجه كرده 
و بجز اقوام نزديك كسي در  كه ديگر براي بازماندگان امكان همراهي و مشاركت وجود ندارد

و  كنند افراد به تسليت در فضاي مجازي بسنده ميو  كند مراسم تشييع جنازه شركت نمي
دگرگوني ناشي از ويروس  ،همبستگي و روابط اجتماعي هستيم. به عبارت ديگر شاهد كاهش

هاي اجتماعي شده است و اين تغيير شكل باعث كم رونق  كرونا باعث تغيير بعضي از سنت
پژوهش حاضر به تحليل كيفي آيين سوگواري شدن مراسم خاكسپاري و سوگواري شده است. 

اصلي از  ةپنج مقولروش تحقيق پديدارشناسي پرداخته و  هاي ناشي از ويروس كرونا با در مرگ
 ؛در فضاي معلق مجازي عبارتند از: بيمار پرسي و عيادت . مقوالتدست آمدهه ها ب واكاوي داده

به حاشيه  ؛مجازي شدن سوگواري ؛ترس و اندوه ةدوگانقرنطينه و احساس  ؛مرگ بدون وداع
دهد  هاي پژوهش نشان مي و آبرومندانه. يافته ها در خاكسپاري محترمانه رفتن مناسك و سنت

كه بعضي از آداب و رسوم بلها ايجاد كرده  كرونا نه تنها مشكالتي در روابط انسانكه ويروس 
گيري نوع  اي كه شاهد شكل اجتماعي مثل مراسم سوگواري را دچار تغيير و تحول كرده به گونه

و مجازي  عزاداري آنالينيم. به عبارتي جديدي از سوگواري تحت عنوان سوگواري مجازي هست
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رسد  . به نظر ميشود به عنوان راه جايگزين براي سوگواري استفاده مي در دوران ويروس كرونا
هاي نرم ارتباطي بيش از حضور فيزيكي افراد در دورن كرونا افزايش يافته است. ابراز  تكنولوژي

هاي اينترنتي به عنوان  پيامك و تماس و ريهاي تصوي هاي ارتباطي رسانه تسليت از طريق كانال
راهي براي ابراز همدردي بوده است. همچنين سوگواري پيچيده و انفرادي نيز مشاهده شده كه 

 و گذاري اجتماعي فاصله ،شود. عالوه بر اين ق اجتماعي ميسبب كاهش حس همبستگي و تعلّ
گزاري مراسم معمول و جمع شدن امكان بر و فرد درگذشته با وداعامكان قرنطينه بودن،  در

ساز سوگ پيچيده و افزايش تبعات آن  دوستان و نزديكان را از بين برده است و زمينه و افراد
 بوده است.

)  همخواني دارد كه در آن عدم 1399هاي اين پژوهش با نتايج تحقيق فراهتي ( يافته
 ،جسم او در آخرين لحظات و نديدن ،رفته مراسم سوگواري، خداحافظي نكردن با عزيز ازدست

كند. همچنين با نتايج تحقيق عاملي و  زمينه را براي سوگ ابرازنشده يا پيچيده تقويت مي
كيد أاجتماعي ت ةمجازي در شبك ) نيز مطابقت دارد كه در آن بر سوگواري1398همكاران (

سوگواري را به صورت  ها در واتساپ و تلگرام و... مراسم . بدين گونه كه افراد با تشكيل گروهدارد
كنند و اقدام به  با خواندن يك آيه از قرآن در سوگ شركت مي  مجازي و آنالين انجام دهند و
هاي اينترنتي و تصويري مبادرت كنند و آن را در فضاي مجازي  ختم مجازي كنند و به تسليت

ند از مراسم فيلمي گذارند. بعالوه، براي كساني كه نتوانستند در مراسم حاضر شو به اشتراك مي
كردند و بدين ترتيب همة آنها با  د و آن را براي اقوام و دوستان ارسال ميوش تهيه مي

  .بازماندگان همدردي مي كردند
 يعزادار) مطابقت دارد كه در آن بر 2020(جهانگير  و ديحمهمچنين با نتايج تحقيق 

منجر به اندوه برگزاري مناسك كيد دارد كه اين ناتواني در أتكنندگان  مشاركت بدون حضور
) 2020( ه است. عالوه بر اين با نتايج تحقيق واالس و همكارانشد دگانيداغد نيدر ب يطوالن

انزوا، عدم  ي،اجتماع ةغم و اندوه مربوط به فاصل يندهاياز فرا يبرخهمخواني دارد كه در آن بر 
معمول  به صورتجنازه  عييشتو  دفن ي مراسماجرا ييعدم توانا خود درسرزنش و  ،نانياطم

مطابقت دارد كه در آن بر بحران كرونا و نيز ) 1399(قمي ساز  چيتكيد دارد. با نتايج تحقيق أت
و اقتصادي، و همچنين تعطيلي مناسك  ،اجتماعي، فرهنگي، سياسي ةلئبه مس شدن تبديل
ها در اين  چالشبرانگيزترين  كه از بحثكند  اشاره ميمراسم خاكسپاري و سوگواري  و جمعي

  حوزه است.
 ميان، اين دهند. در مي بازتاب را جامعه هاي ارزش ترين بنيادي عمومي طور به ها آيين

 تنها نه هستند، انسان جمعي و فردي زندگي مسائل از يكي با ارتباط در كه نيز هاي تدفين آيين



  هاي ناشي از ويروس كرونا مطالعه پديدارشناسي آيين سوگواري در مرگ
 

123  

 با را افراد مواجهة نوع لكهب كنند، مي آسان را مرگ بحران از عبور امكان متوفا براي بازماندگان

در برابر  را انسان تنهايي، و قرار دادن انزوا در جاي به مرگ هاي كنند. آيين مي هموار اين رويداد
 رفتار چگونگي و تأكيد مرگ بودن طبيعي بر كه دهند مي قرار قبولي قابل روزمرة رويدادهاي

  ).410: 1396ز رحماني و قرباني، ، به نقل ا2005كنند (كسل و همكاران،  مي تعريف مناسب را
گيري  همهشرايط  توان گفت با توجه به ها مي به طور كلي به دنبال تجزيه و تحليل مصاحبه

هاي  برگزاري آيينايم.  هاي مذهبي شده شاهد به حاشيه رفتن مراسم و آيين، ويروس كرونا
 منظور به گاناي بازمانده خانواده است و  تدفين و ترحيم به حالت تعليق درآمده و تشييع

توانند نزديكان و خويشاوندان  نمي اند و شده محدود شدت اين ويروس به شيوع از جلوگيري
و بدين ترتيب در  اند شده محروم هاي اجتماعي دريافت حمايت از وخويش را در آغوش بگيرند 

دت قرار و پيامدهاي رواني و اجتماعي در دراز مدت و كوتاه م پيچيده سوگ معرض خطر
گيرند. افراد پس از فقدان و مرگ عزيزانشان نيازمند تسلّي خاطر و همراهي اقوام و دوستان  مي

دهد از همدردي ديگران سود جويند و احساسي  هستند اما شرايط اين بيماري اجازه نمي
 برخي بازماندگان بهشود. همچنين ممكن است  گير اطرافيان مي گريبان ترس و اندوهاز دوگانه 

و نتوانند در مراسم سوگواري عزيزانشان شركت كنند و به سوگواري كرونا مبتال شده باشند 
  هاي اينترنتي و تصويري بپردازند. مجازي و تسليت

فضاي مجازي با تعطيل كردن فضاهاي عمومي، جريان گيري ويروس كرونا  در حقيقت، همه
  را تا حد زيادي وسعت و سرعت بخشيد!

گريزي كه  و قانون و ظهور جهان بي در و پيكر ،»جهاني شدن« ،وناويروس كر ،اينترنت
  !انگارد مرزها را ناديده مي
اي در نوع ارتباطات  تغييرات گستردهبا نابود كردن تدريجي فضاهاي عمومي، ويروس كرونا 

هاي گوناگون ايجاد كرده است. كوبلر ـ راس معتقد است كه امروزه مجلس ترحيم  و در زمينه
شدت مايلند از تجربة  سياري از مردم، آيين بي معنا و پردردسري شده است. مردم بهبراي ب

مرگ به دور باشند و كسي را پيدا كنند كه اين كارها را برايشان انجام دهد. بنابراين نقش 
ديده به  آيد و مداخله و مشاركت داغ جديدي تحت عنوان مديريت مراسم ترحيم به وجود مي

  ).112: 1378(كوبلر ـ راس  رسد حداقل خود مي
مرگ در فرهنگ ژاپن و آمريكايي چنين  در مورد شباهت ها و تفاوتهاي 1سوزان النگ
هاي فرهنگي مشخص مي كنند كه فرد چگونه به  كند كه در هر جامعه نقش نتيجه گيري مي

_______________________________________________________ 
 -24 Susan long  
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مرگ در كتاب تاريخ  1بيماري و مرگ توجه نشان دهد و رفتار مورد انتظار از او چيست. آريس
هاي  توضيح مي دهد كه بازماندگان فرصت جمع شدن در كنار بستر فرد و انجام دادن آيين

 انجام براي فرصت نبودن از اوليه همچون قرائت قرآن و شيون و سوگواري را ندارند. منظور
 و بازماندگان ميان مستقيم عاطفي و فيزيكي كنش ديگر كه است اين يادشده هاي آيين دادن
 نظر از. داند شده مي مدرن يعني متأخر شدة ابداع پديدة يك را آن آريس و داردن وجود جسد
 به يا متوفي فرد كنار در قرار گرفتن نه است مرگ مفهوم از متأثر عزاداري و ها شيون اين وي،

اند كه  شناسان نشان داده انسان). در حالي كه 143: 1392هاي او (آريس،  يادآوردن خاطره
ها  ينياي دارد. آ انساني كاركردها و عملكردهاي مادي و معنوي گسترده ةعمناسك براي جام

چسبانند. همچنين  ها را به هم مي حكم چسب اجتماعي را دارند كه افراد هر جامعه يا گروه
ها انرژي عاطفي و  ينيها، راه و رسم ارتباط اجتماعي ميان مردم هستند. مردم از طريق آ ينيآ

ها  ينيها جامعه فاقد تبلور عيني است. ما از طريق آ ينينند. بدون آك شور جمعي را خلق مي
هاي اجتماعي و فرهنگي  ها راهبرد جمعي براي مبادله ينيكنيم. آ زندگي را معنادار و تفسير مي

هاي جمعي و  توانيم وجدان و شعور جمعي را تجربه كنيم. هويت ها نمي ينيهستند. ما بدون آ
  ).1399(فاضلي،  شان را تحقق بخشند توانند هستي واقعي ها نمي نييگروهي بدون برگزاري آ

  
  منابع 

، ترجمة تا كنون وسطي قرون از در باب مرگ غربي هاي تاريخ مرگ: نگرش). 1392آريس، فيليپ (
  محمد جواد عبداللهي. تهران: نشر علم.

ديني با تأكيد و مناسك  مراسم تحليل جامعه شناختي از« )1386(قبادي ،عليرضا. غالمرضا ، جمشيديها
  30. شماره 1386فصلنامه تاريخ اسالم.تابستان ،  »بر مراسم عاشورا

فصلنامة علمي ـ ، »ها ها و تحليل داري: چالش كرونا و دين). «1399ساز قمي، محمدجواد ( چيت
، 19نامة پيامدهاي شيوع ويروس كرونا ـ كوويد  ، شمارة دوم، ويژهتخصصي ارزيابي تأثيرات اجتماعي

  .151- 162، 1399ارديبهشت 
 ،فرهنگي» نميا اي مطالعه ري،خاكسپا و گواريسو گ،«مر ).1383رابين، آنتونيوس سي. جي. ام. (

  .219- 222، 5، دورة اول، شمارة 1383، بهار و تابستان شناسي نامة انسانمترجم سپيده پارساپژوه، 
 مرگ هاي پديدة بوروكراتيك، آيين كي مثابة به تدفين) « 1396رحماني، جبار؛ قرباني، هاجر (

، 3، شمارة 6، دورة 1396، پاييز مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، »بهشت زهرا ـ تهران در
430-409.  

_______________________________________________________ 
1 Philippe Ariès (1914—1984) 
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  .207-225، 1399ارديبهشت 
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