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Abstract

In the era of corona-virus pandemic, there is no possibility for public and collective

rituals. The main purpose of the present article is studying the new way that new

middle class survivors mourn, describing the characteristics of mourning rituals

among them and analyzing the changes occurred in these rituals in this era (2020

February to 2021 January in Iran). To this end, we employ Netnography,

observation and interview as methods. Based on the findings of the present research,

in the era of corona-virus, new middle class survivors mourn in different ways

especially in social media. Virtualization, individualization, personalization,

Visualization, Degenderization, secularization (individualization of religion), and

Commercialization are the most important elements of mourning rituals among new

middle class survivors. The homology between the characteristics of new middle

class lifestyle and above-mentioned elements can explain why they emerged as the

new traits of mourning rituals among new middle class survivors.
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متوسط ۀهاي عزاداري در بین بازماندگان طبقتوصیف و تحلیل آیین
گیري کروناهمهجدید در دوران 

*رضا تسلیمی تهرانی

چکیده
یو جمعـ یبـه نحـو عمـوم   يعزاداريهانییآيکرونا، امکان برگزاريریدر دوران همه گ
نیدر بـ يانجام عـزادار ي¬وهیپژوهش حاضر مطالعه شیمسئله اصلنرو،یوجود ندارد. از ا
ـ یادیـ متوسـط جد ي¬بازماندگان طبقه هـا و تحـوالت   یژگـ یولیـ و تحلفیو توصـ یران

حاضـر بـا اسـتفاده از    ي¬ژوهش، مقالهبه اهداف پیابیدستداده در آنها است. به منظور رخ
تـا  1398اسـفند  یزمـان ي¬مشـاهده و مصـاحبه در بـازه   ،ياسـناد ،ینتنوگرافهاي¬روش

پردازد.یميبه مطالعه نحوه انجام عزادار1399يد
از دیـ متوسـط جد يطبقـه ياعضـا نیدر بـ يپژوهش، عزادارنیايهاافتهیاساس بر

مختلـف  يهـا وهیبه شـ یاجتماعيبرخوردار شده و از جمله در رسانه هایاشکال گوناگون
شــدن يمجــاز- 1رخ داده عبارتنــد از:. راتییــتغیاصــليبرگــزار شــده اســت. محورهــا

شـدن  يویدن.6شدن ییزداتیجنس- 5شدن يریتصو- 4شدن یشخص- 3شدن يفرد.2
راتییـ هـا و تغ یژگـ یونیـ بـروز ا ییچراحیشدن. در توضيتجار- 7)  نیشدن دي(فرد

بازمانـدگان  ینـ یو جهـان ب یشده در سبک زندگجادیتوان به تحوالت ایصورت گرفته  م
ياعضـا یسبک زندگاتیها و خصوصیژگیونیانیاشاره کرد و در بدیطبقه متوسط جد

را مشاهده نمود.ییهایطبقه تناظرات و همخواننیا
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مقدمه.1
هـاي گونـاگون اجتمـاعی، فرهنگـی،     ي ایـران را از جنبـه  کرونـا جامعـه  گیري ویروس همه

هاي مختلف جامعه را دگرگون کرده اسـت.  اقتصادي و سیاسی تحت تاثیر قرار داده و حوزه
ي برگـزاري  گیري ویروس کرونا نحوهرسد، همههاي مرتبط با مرگ، به نظر میدر مورد آیین

ها شده است. در همین راستا، مقالـه  پویایی این آیینها را متحول ساخته و موجب تغییر وآن
ي برگـزاري  هگیـري ایـن ویـروس بـر نحـو     کند تاثیرات و پیامـدهاي همـه  حاضر تالش می

ي متوسط جدید را توصیف و تحلیل کند.  هاي عزاداري در بین بازماندگان طبقهآیین

بیان مسئله1.1
ایفـاي وظـایف مهمـی را    یـک جامعـه   ها به عنـوان بخـش قابـل تـوجهی از فرهنـگ     آیین

هـا  دارند که از جمله آنها معنی بخشی به زندگی و فهم پذیر ساختن آن اسـت. آیـین  برعهده
کننـد هـا و هنجارهـاي یـک جامعـه تاکیـد مـی      آورند و بـر ارزش افراد جامعه را گردهم می

).1976(ترنر،
معرض تغییـر قـرار دارنـد و در    ها نیز به مانند دیگر اجزا و خصوصیات فرهنگی در آیین

نند.ارگذهاي مختلفی را پشت سر میطول زمان تحوالت و دگرگونی
اسـت کـه   هـاي اجتمـاعی  هاي عزاداري در بین بازماندگان، یکی از مهمتـرین آیـین  آیین

هاي افراد و نحوه نگاه آنها بـه زنـدگی   ي بخش مهمی از باورها و دیدگاهدهندهتواند نشانمی
ها و توجه به روندهاي تـاریخی  مختلف آن باشد. تحلیل خصوصیات کنونی این آیینو ابعاد 

هـا  هاي نوظهور آنها را به نمایش بگذارد و تغییرات رخ داده در سنتتواند مولفهطی شده می
هاي جامعه را برجسته کند.  و ارزش

ـ   در پژوهش حاضر به منظور محدود شدن بحـث تنهـا بـه آیـین     ین هـاي عـزاداري در ب
رو اسـت  از آنشود. تاکید بر اعضاي این طبقـه ي متوسط جدید پرداخته میبازماندگان طبقه

اند و از نقش مهمـی در تحـوالت   که آنها حجم وسیعی از جمعیت جامعه را از آن خود کرده
ي توضیح در مورد مفـاهیم طبقـه  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جامعه برخوردارند.

ي ایـران در ادامـه،   ي آن در جامعـه ي متوسط جدید و اعضاي تشکیل دهندهمتوسط و طبقه
شود.در بخش تعریف مفاهیم ذکر می
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انجام گرفتـه اسـت. در ایـن    1399تا دي 1398ماه از اسفند 11پژوهش حاضر به مدت 
هاي مختلف اجتماعی و از جمله برگـزاري  گیري آن حوزهمدت ظهور ویروس کرونا و همه

ي شیوع کرونا، تشدید اقدامات بهداشـتی  عزاداري را دگرگون کرده است. در نتیجههايآیین
هاي تشییع و تدفین با محدودیت مواجـه شـده   گذاري فیزیکی، برگزاري آیینو ایجاد فاصله

هاي ترحیم و یادبود فیزیکی، عمومی و جمعی ممنوع شده است. در همـین  و برگزاري آیین
از ابعاد و اشکال جدیـدي برخـوردار شـده و از جهـات گونـاگون      هاي عزاداري راستا، آیین

هاي عـزاداري در بـین بازمانـدگان    اند. از اینرو، در اینجا چگونگی برگزاري آیینمتحول شده
گیـري کرونـا توصـیف خواهـد شـد و خصوصـیات و       ي متوسط جدید در دوران همهطبقه

ها در دوران ذکر شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  هاي این آیینویژگی
در عـزاداري هاي ي اصلی پژوهش حاضر توصیف، فهم و تحلیل آییندر مجموع، مسئله

شـناخت  ي متوسط جدید در ایران امروز است تا به ایـن وسـیله بتـوان بـه     بین اعضاي طبقه
آنها با سبک زنـدگی اعضـاي   ارتباط دست یافت و هاهاي جدید در برگزاري این آیینمولفه

این طبقه را تحلیل کرد.

تحقیقسواالت2.1
گیـري  ي متوسط جدید در دوران همهعزاداري براي درگذشتگان در بین اعضاي طبقه. 1

شود؟  کرونا به چه نحو انجام می
ي هاي آیین عزاداري در دوران همه گیـري و تحـوالت ایجـاد شـده در نحـوه     ویژگی. 2

آیین در بین اعضاي این طبقه کدامند؟برگزاري این 
ي برگزاري آیین عزاداري در بین اعضـاي ایـن   ها و تحوالت رخ داده در شیوهویژگی. 3

توان توضیح داد؟طبقه را چگونه می

اهداف تحقیق3.1
- بازماندگان طبقـه بیندرعزاداريهايآیینبرگزاريچگونگیازدقیقتصویريارائه. 1

جدیدمتوسطي
سـبک بـا آنهـا ارتبـاط وعزاداريهايآییندرجدیدهايمولفهحضورتحلیلوفهم. 2

جدیدمتوسطيطبقهاعضايزندگی
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پژوهشۀپیشین4.1
اي است که در مورد پدیده مـرگ  هاي بین رشتهاي از پژوهشمطالعات مرگ عنوان مجموعه

ماننـد فلسـفه، ادبیـات،    هـاي مختلـف   گیرد. در این مجموعه متخصصـان از رشـته  انجام می
شناسی، انسان شناسـی، الهیـات، معمـاري، پزشـکی و ... در مـورد ابعـاد       روانشناسی، جامعه

پردازند. مطالعات مرگ در جهان جدیـد و در  گوناگون مرگ و مردن به پژوهش و تحقیق می
ان جوامع مختلف به نسبت نوپا است و از قدمتی چند ده ساله برخوردار است. در جامعه ایـر 

هایی در مورد ابعاد مختلف مرگ و بـا رویکردهـاي گونـاگون    هاي اخیر پژوهشنیز در سال
هاي اجتماعی انجام شده در مورد مرگ در ایران غالبـا  است. مطالعات و پژوهشانجام گرفته

مـرگ و مـردن اختصـاص یافتـه اسـت.      هاي اعضـاي جامعـه نسـبت بـه     به بررسی نگرش
هـاي مختلـف در مـورد    هـاي افـراد و گـروه   ي نگرشبه مطالعهها که ي این پژوهشجملهاز

بررسـی  «) بـا عنـوان   1385مـی ( تـوان بـه تحقیـق مرتضـی کری    اند میمرگ و مردن پرداخته
) 1393، پژوهش مسـعود زمـانی مقـدم (   »شناسانه تجربه مرگ در میان بیماران سرطانیجامعه

اي از دانشـجویان بـا روش نظریـه    ي نمونـه  دین باوري و نگرش به مرگ: مطالعه«با عنوان 
یماي فکـري مـرگ در بـین سـاکنین     سـ «) بـا عنـوان   1395و پژوهش نویسـنده ( » زمینه اي

نفر از بیمـاران  17اشاره کرد. مرتضی کریمی در پژوهش خود ضمن مصاحبه با » تهرانشهر
هـاي  هسرطانی بستري شده در بیمارستان امام خمینی تهران به این نتیجه رسید کـه نمایشـنام  

شـوندگان بیشـترین رواج را دارنـد. در پـژوهش     مذهبی و پزشکی مـردن در بـین مصـاحبه   
مورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد و    نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی 17مسعود زمانی مقدم، 

یـز  اساس تحلیل اطالعات مشخص شـد کـه مـرگ اندیشـی دانشـجویان بـیش از هـر چ       بر
قرار دارد. در این پـژوهش دو نگـرش الهـوتی (دینـی) و     داري آنها تاثیر وضعیت دینتحت

ناسوتی (غیردینی) دانشجویان نسبت به مرگ با هم مقایسـه شـدند. در نهایـت، در پـژوهش     
نفـر از سـاکنین شـهر تهـران در نقـاط مختلـف شـهر        40ي نویسنده بـا  انجام شده به وسیله

متمـایز در مـورد مـرگ و    نمایشـنامه فرهنگـی   9مصاحبه شد و بر اساس تحلیل اطالعـات،  
هاي افراد نسبت بـه مـرگ بـا سـبک زنـدگی آنهـا       مردن تشخیص داده شد و ارتباط نگرش

تحلیل قرار گرفت.  مورد
ي جامعـه شناسـی و انسـان شناسـی،     هـا در حـوزه هـاي اخیـر   در سـال از سوي دیگـر،  

هاي مختلف عزاداري، سـوگواري و ... در ایـران امـروز صـورت     هایی در مورد آیینپژوهش
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) بـا عنـوان   1396(توان به مقاله جبار رحمانی و هاجر قربانی که از جمله آنها میستگرفته ا
کتـاب  و» آیین هاي مـرگ در بهشـت زهـرا تهـران    ؛تدفین به مثابه یک پدیده بوروکراتیک«

) بـا عنـوان  1398(محمـد روزخـوش  محمـد رضـا جـوادي یگانـه و    منتشر شده با نظارت 
روي اربعـین  شـناختی از پیـاده  شناختی و جامعـه روایت مردم17روایت پیاده روي عاشورا («

اشاره کرد.)» 1396سال 
ــه وســیله  هــم ــژوهش انجــام شــده ب ــد از پ ــین بای ــر نظــر  چن ــا منصــوري و زی ي تمن

اربران ایرانـی از  تجربـه دوفضـایی شـده کـ    «عاملی و یونس شکرخواه بـا عنـوان   سعیدرضا
1398یاد کرد که در قالـب مقالـه اي در سـال    »  سوگواري مجازي: شبکه اجتماعی فیسبوك

منتشر شده است. این پژوهش به مطالعه و بررسـی سـوگواري مجـازي کـاربران ایرانـی در      
کـاربر فیسـبوك نتـایج آنهـا را     16پردازد و ضـمن مصـاحبه بـا    رسانه اجتماعی فیسبوك می

دهـد کـه کـه    محتوي کیفی قرار داده است. یافته هاي ایـن پـژوهش نشـان مـی    تحلیل مورد
ي این تجربـه  اهمیت استمرار ارتباط با فرد متوفی هم انگیزه اولیه کاربران سوگوار براي ادامه

تلـف در کردارهـاي آنالیـن آنهـا     دهد و نیز بـه وجـوه مخ  بوك را تشکیل میدر فضاي فیس
دوفضـایی در  هـاي تجربـه دچـار کیفیتـی     ننـد دیگـر عرصـه   گذارد. سوگواري نیـز ما میاثر

هاي ثبت و بایگانی این کردار اجتماعی فرهنگـی  دیجیتال شده است که به مدد فناوريعصر
).1398سازد (منصوري: هاي نمایشی، عادتی و آیینی میرا واجد جنبه

هـاي  ي ایـران پـژوهش  در جامعـه گیـري ویـروس کرونـا    افزون بر ایـن، بـا آغـاز همـه    
و در قالـب  فرهنگـی شـیوع آن انجـام شـده    - توجهی در مورد آثار و پیامدهاي اجتماعیقابل

برخـی از ایـن مقـاالت پیامـدهاي     کتب و مجموعه مقاالت مختلف منتشـر شـده اسـت. در    
هاي مرتبط بـا مـرگ)   هاي اجتماعی (از جمله آییني برگزاري آیینگیري کرونا بر نحوههمه

عـزاداري  «اي بـا عنـوان   است. بـه عنـوان مثـال، نویسـنده در مقالـه     فتهمورد بررسی قرار گر
ي کرونـا و جامعـه  «) کـه در مجموعـه مقـاالت    1399» (گیري کرونـا مجازي در دوران همه

منتشر شده است به نحو مختصر به تغییر شکل آیین عـزاداري در بـین بازمانـدگان در    » ایران
کـه در  » کرونـا و سـوگ تعلیـق شـده    «ي با عنـوان ادوران حاضر اشاره کرده است، در مقاله

هـاي عـزاداري   ي زنان امروز منتشر شده است به تاثیرات منفی عدم برگـزاري آیـین  فصلنامه
اي بـا عنـوان   عمومی و جمعی بر بازماندگان و به ویژه زنان داغدار پرداخته است و در مقالـه 
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) منتشـر  1399» (تمـاعی مـرگ  مطالعـات اج «که در مجموعه مقاالت » مردن در عصر کرونا«
ردن در دوران حاضر پرداخته است.ها و مصائب مشده است به پویایی آیین

مسـتقل کـه در مـورد    یپژوهشـ در تحقیقات حاضر جاي خـالی  باید گفت، همهبا این
هـاي  هاي مرتبط با مرگ در ایران امروز صورت گرفته باشد و بـه نحـو ویـژه بـه آیـین     آیین
خورد.بپردازد به چشم میي متوسط جدیدطبقه

تعریف مفاهیم5.1
متوسـط يعـزاداري در بـین بازمانـدگان طبقـه    هـاي آیینتحلیلوتوصیفبهپژوهشاین

بـراي مشخصینظريچارچوبازتواننمیبنابراین. پرداختخواهدامروزایراندرجدید
بـه نظـري چـارچوب ازاستفادهعوضدراینجادر. آوردمیانبهسخنموضوعاینبررسی
ي متوسـط جدیـد پرداختـه   و طبقـه آیـین ماننـد پژوهشدررفتهکاربهمفاهیمدقیقبررسی
شد.خواهد

هـایی از ارتباطـات فرهنگـی تکـرار شـونده و سـاده شـده هسـتند.        ها بخشآیین:آیین
کننـدگان آن، اعتقـاد متقابـل بـه اعتبـار      مشارکت کنندگان در برگزاري یک آیـین و مشـاهده  

گذارند و اعتبـار تصـمیمات   توصیفی و تجویزي محتوي نمادین این ارتباط را به اشتراك می
ها از آن رو است که فهم مشترکی از هدف و محتـوي  پذیرند. تاثیرگذاري آییندیگري را می

بخشـد، آنهـا را بـه    کننـدگان در آن انـرژي مـی   ها وجود دارد. تاثیرگذاري آیینی به شرکتآن
دهـد و ارتبـاط   کند، شناخت آنها را از اهداف نمادین ارتباط افـزایش مـی  میدیگر ملحق یک

: 2004کنـد (الگزنـدر،   کنندگان با نمادها و حضار و اجتمـاع وسـیع را تشـدید مـی    مشارکت
کننــد تــا از هــاي اجتمــاعی بــه مشــارکت کننــدگان در آنهــا کمــک مــی ). آیــین527- 528

ها شامل تولد، مـرگ، تشـرف بـه یـک دیـن،      عیتاي عبور کنند. این موقهاي آستانهموقعیت
هـاي مـرتبط بـا    ). دورکیم آیین1960وان جنپ (شوندورود به اجتماعی جدید و ازدواج می

کنـد.  هاي عـزاداري تاکیـد مـی   داند و بر اهمیت آیینهاي بشري میمرگ را از نخستین آیین
هـا در  پـرداز هسـتند. ایـن آیـین    هاي کفارهاي مهم از آیینهاي عزاداري نمونهنظر او آییناز

شوند و هدف از آنها مقابله با یک مصیبت یـا ذکـر مصـیبت    هنگام نگرانی و اندوه برگزار می
).411: 1383و افسوس خوردن بر آن است (دورکیم، 
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آن) از1390(بوردیـو کـه مفهـومی درراطبقـه ماحاضرمتندر: جدیدمتوسطيطبقه
گـوییم مـی سـخن ایـران درمتوسـط طبقهازکههنگامیوگیریممینظردراستکردهمراد

درفرهنگـی واقتصـادي هـاي سـرمایه داشـتن اختیـار درنظـر ازکهاستافراديمنظورمان
.  دارندقرارجامعهپایینوباالطبقاتبیندرومیانیموقعیتی
تـوان مـی کهاستشدهتشکیلمتفاوتیمختلفیطبقاتخردهازایراندرمتوسطيطبقه

کـدام هـر . کـرد تقسیمجدیدمتوسطوسنتیمتوسطيطبقهخردهدوبهراآنهاکلینحوبه
فرهنگـی واقتصاديهايسرمایهداشتناختیاردرنظرازآنکهرغمعلیطبقات،خردهایناز
برخوردارنـد متفاوتیزندگیسبکومشخصاتازدارندقرارمیانیموقعیتیدرکلینحوبه
هـاي سـرمایه میـزان بـا سـنتی متوسطيطبقه. گیرندقرارتوجهموردجداگانهنحوبهبایدو

هـاي سـرمایه میـزان بـا جدیدمتوسطيطبقهوکمترفرهنگیهايسرمایهوبیشتراقتصادي
کـه آنجـا ازهمچنین).همان(شوندمیمشخصکمتراقتصاديهايسرمایهوبیشترفرهنگی

تـوان میدارندقرارارتباطدریکدیگربازندگیسبکواجتماعیيطبقهبوردیو،دیدگاهدر
.پرداختآنتحلیلوتوصیفبهوگفتسخنجدیدمتوسطيطبقهزندگیسبکاز

هـا رستهاین. دانسترسته7ازمتشکلتوانمیراجدیدمتوسطيطبقهایران،جامعهدر
بـورژوازي خـرده وبورژوازي) کارمندان سه) دودارانمغازهوهافروشنده) یک: ازعبارتند

واقتصـادي هـاي فعالیتحامالن) سرمایه پنجومهارتتخصص،صاحبان) چهارمستغالت
فرهنگـی يالیه) گر هفتواسطهقشر) نظام ششبهوابستههايسازمانونهادهادرفرهنگی
قلـــماهـــالیواســـتادانمعلمـــان،نویســـندگان،هنرمنـــدان،نگـــاران،روزنامـــهشـــامل

).1393پور،جالیی(

روش تحقیق6.1
هـاي عـزاداري در بـین بازمانـدگان     در این پژوهش به منظور توصیف، فهم و تحلیـل آیـین  

هـاي اسـنادي،   شود. البته در اینجا روشنتنوگرافی استفاده میي متوسط جدید از روشطبقه
گیرند.مشاهده و مصاحبه نیز مورد استفاده قرار می

)، 1398جا کـه در دوران حاضـر و پـس از همـه گیـري ویـروس کرونـا (اسـفند         ز آنا
هـاي مختلـف   هـاي اجتمـاعی و پیـام رسـان    هاي ذکر شده در بسیاري موارد در رسـانه آیین
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شوند در این پژوهش عمـدتا بـر اسـتفاده از روش    گیرند و غالبا در آن بازنمایی میمیشکل
شود.  نتنوگرافی تمرکز می

ــی  ــوگرافی را م ــیوه نتن ــوان ش ــق ت ــی از تحقی ــانه ي خاص ــورد رس ــی در م ــاي کیف ه
کنـد  هاي پژوهش کیفی استفاده میدانست. نتنوگرافی از مردم نگاري و سایر روشاجتماعی
هـاي اجتمـاعی را مطالعـه کنـد. نتنـوگرافی بـه       ي فرهنگی منعکس شـده در رسـانه  تا تجربه

بط اشــاره دارد کــه بـــراي مطالعـــۀ جوامـــع و هــاي تحقیــق آنالیــن مــرتتعــدادي از روش
رود ایجاد شده از طریق تعامـل اجتمـاعی بـا واسـطۀ کـامپیوتر بـه کـار مــی        هـايفرهنـگ

گر است و هـم بـه انعطافپـذیري    این روش نسبت به اتنوگرافی کمتر مداخله).2010بـاولر،(
2002نظر دارد (کوزینتس، اتنوگرافی پایبند است و هم اصول اخالقی تحقیقات بازار را مد  .(

حلیـل اطالعـات و تفسـیر اطالعـات     ي جمع آوري اطالعات، تدر این روش سه مرحله
ي بنیــادي تـوان تشـخیص داد. تحقیــق و بررسـی، تعامـل و غوطــه وري سـه مولفـه      مـی را

ي هاي کیفـی هـدف تمرکـز بـر تجربـه     نتنوگرافی هستند. در نتنوگرافی به مانند دیگر روش
و معــانی مشــترك بــه اشــتراك ي زنــدگی روزمـره افــراد فهــم فرهنگــی، مطالعــهانسـانی و  

هاي کیفی از کدگذاري بـاز و  در اینجا به مانند دیگر روشي آنها است. شده به وسیلهگذاشته
هـاي  شود. در ایـن راسـتا، داده هـاي بـه دسـت آمـده از نـت       کدگذاري محوري استفاده می

هاي اینترنتی به مفـاهیم و مقـوالت   گفتگوها و مصاحبهاستخراج شده از مشاهدات آنالین و 
ي شـوند تـا زمینـه   ي بعد مقوالت محوري مشخص میگردند و در مرحلهمختلف تبدیل می

).171: 2014تحلیل آنها فراهم شود. (گیبنز، 
هاي انجام شده در اینجا از نوع مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق هسـتند و بـه   مصاحبه

گیرنـد. همچنـین در ایـن پـژوهش از روش     لفنی، اینترنتـی و آنالیـن انجـام مـی    هاي تشیوه
شـود. از آنجـا کـه    اسـتفاده مـی  )Online Participant Observation(مشاهده مشارکتی آنالین 

هـاي  اگرام بیشـترین اپلیکیشـن  هـاي موجـود، واتـس آپ، تلگـرام و اینسـت     اساس گزارشبر
در پــژوهش حاضــر بــر آنهــا تمرکــز ) 1399، هــابنــوینهــا هســتند (اســتفاده ایرانــیمورد
هـایی نظیـر فـوت،    ي توصیف شده از طریق جسـتجوي هشـتگ  هااست. در اینجا آیتمشده

هـا  انـد. همچنـین، ایـن آیـتم    ترحیم، سوگ، سوگواري، عزاداري و ... مورد توجه قرار گرفته
ي پ و بـه وسـیله  ي مخاطبـانِ نویسـنده در تلگـرام و واتـس آ    مواردي هستند که به وسـیله 

اند.  شوندگانِ نویسنده در اینستاگرام به اشتراك گذاشته شدهدنبال
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هاي عزاداريیف و تحلیل آیینتوص.2
ــین ــه  آی ــدگان طبق ــین بازمان ــزاداري در ب ــاي ع ــه ــی  ي متوس ــکال مختلف ــد از اش ط جدی

هـاي وضـع شـده در    گیري کرونا و با توجـه بـه محـدودیت   است. در دوران همهبرخوردار
انـد و از  ها به سمت مجـازي شـدن پـیش رفتـه    هاي تدفین و ترحیم، این آیینبرگزاري آیین

ـ  تنوع فراوانی در فضاي مجـازي برخـوردار شـده    ا ایـن حـال، بـر اسـاس مشـاهدات      انـد. ب
ها و با حضـور تعـداد انـدکی از    هاي تشییع و تدفین در قبرستانگرفته هنوز هم آیینصورت

هـاي تـرحیم در اطـراف منـزل     شوند. بنرها و آگهـی اده برگزار میبازماندگان و اعضاي خانو
ان و آشـنایان بـه بازمانـدگان    هاي گـل از سـوي اقـوام، دوسـت    گردند. دستهمتوفی نصب می

شوند.  گردند و اقالمی مانند غذا، میوه، حلوا و ... از سوي بازماندگان خیرات میمیاهدا
هـا و  مختلـف عـزاداري مجـازي در پیـام رسـان     شود تا انواع و اشکال در اینجا سعی می

هـاي تلفنـی و اینترنتـی کـه بـا      هاي اجتماعی توصـیف و تحلیـل شـوند. در مصـاحبه    رسانه
بازماندگان درگذشتگان در دوران همه گیري کرونا انجام شد اغلب آنهـا بـه عـدم برگـزاري     

نزدیکــان شــاوندان، دوســتان و هــاي تلفنــی از ســوي خویمراســم تــرحیم و دریافــت پیــام
هـاي اجتمـاعی   تفاده از رسـانه داشتند. تعداد قابـل تـوجهی از آنهـا نیـز در مـورد اسـ      اشاره

کردند.میصحبت
براساس اتنوگرافی مجـازي صـورت گرفتـه، نتـایج جسـتجو در پیـام رسـان تلگـرام بـا          

دهد: کانـال مجلـس   هاي ترحیم و مجلس ترحیم موارد زیر را نشان میموضوعات و هشتگ
کانال ترحیم سقز، کانال مجالس ترحیم کامیاران، کانال ترحیم بوکـان، کانـال تـرحیم    ترحیم، 

نقده، مجالس ترحیم شهر سنندج، کانال مجالس ترحیم دیواندره، مجلس تـرحیم مهابـاد و ...   
یی ي جغرافیـا هاي ترحیم درگذشـتگان مختلـف کـه اکثـرا بـا منطقـه      ها آگهی. در این کانال

اي مشـترك  ها جملـه شوند. در اغلب این آگهیه اشتراك گذاشته میشده مرتبط هستند بذکر
با توجه به شرایط موجود و رعایت دسـتورات بهداشـتی   «خورد: با این مضمون به چشم می

».  گرددو سالمت جامعه مراسم ختم در مسجد و منزل دایر نمی
اري جدیـد شـکلی از عـزاد  ، عـزاداري مجـازي (آنالیـن) را    )Tony Walter(تونی والتـر 

داند که روابط اجتماعی جدید میان عزاداران، میان عزاداران و دیگران و میـان عـزاداران و   می
در ایـام همـه گیـري کرونـا و     . در ایـن راسـتا،   )150: 1396کند (والتـر،  مردگان را تولید می

یـا  هـا »پسـت «هاي تشییع، تدفین و ترحیم بسیاري از بازماندگان در امکان برگزاري آیینعدم
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پردازنـد و  هاي مختلف به عزاداري مجازي مـی هاي خویش در اینستاگرام به شیوه»استوري«
ي اجتماعی درگذشـت فـرد را   هاي مختلف این رسانهبسیاري از آشنایان با استفاده از قابلیت

گویند. برخی بازمانـدگان در جمالتـی از دیگـران بـراي آمـرزش و شـادي روح       تسلیت می
کنند، برخی متوفی را بـه نحـو مسـتقیم خطـاب     تحه و تالوت قرآن میمرحوم درخواست فا

گذارند، برخی با ذکر خاطراتی از درگذشـته یـاد و   دهند و مطالبی را با او در میان میقرار می
کنند یا آگهـی فـوت   دارند، برخی تصاویر پروفایل خود را مشکی میاش را گرامی میخاطره

هـا  دهند و برخی با نوشتن متنهاي خویش قرار میاستوريها یا و تصویر متوفی را در پست
گوینـد و یـادش   یا اشعار مختلف و به اشتراك گذاشتن تصاویر، درگذشت فرد را تسلیت می

ازي در اینسـتاگرام در پـیش از   ي عـزاداري مجـ  دارند. البتـه اشـکال ذکـر شـده    را گرامی می
ن حاضـر از فراوانـی و گسـتردگی    خوردنـد امـا در دورا  گیري کرونا نیز بـه چشـم مـی   همه
اند.  تري برخوردار شدهبیش

ها در عوض به اشتراك گذاشتن تصـویر متـوفی تصـویر بازمانـدگان،     در برخی از پست
شود. به عنوان نمونه، در یک پست اینستاگرامی، تصویر دختـري  اقوام یا آشنایان مشاهده می

شتراك گذاشته شده اسـت و در زیـر   جوان (بدون پوشش موي سر) در کنار یک دریاچه به ا
نوشته شده است:

کنه.امشب حرف قشنگی براي زدن ندارم ... غم بزرگی تو وجودم سنگینی می
امروز داییم فوت کرد ولی براي من یـک دایـی معمـولی نبـود، یـک پشـتوانه بـود،        
پشتوانه یـک خـانواده و یـک خانـدان، بـراي منـی کـه پـدرم رو ندیـده بـودم حـامی            

کردم....بود که همیشه نگاه امنش رو تو زندگیم حس میايپدرانه
امشب نفس کشیدن برام خیلی سخته، خیلی .... (استیکرهاي گریه).

هـاي تـدفین،   هاي انجام شده در قسمت سرچ اینستاگرام و با هشـتگ جويوجست
ي تشییع، ترحیم، فوت، مراسم تـرحیم، تسـلیت، عـزاداري، سـوگواري و ... نشـاندهنده     

دارنـد و بـه تعلیـق    گرامـی مـی  هایی است که یـاد و خـاطره متـوفی را   صاویر و نوشتهت
کنند. در ایـن صـفحات در کنـار تعـداد فراوانـی از      هاي عزاداري فیزیکی اشاره میآیین

مراسـم عـزاداري   هـاي برگـزاري و خـدمات   هاي تجـاري کـه از سـوي شـرکت    پست
حلوا و خرما و ... به تبلیـغ  دسته گل، سینیاند و با به اشتراك گذاشتن تصاویر شدهارائه

خورنـد  ترحیم یا متون فراوانی به چشم میهاي اند، اعالمیهکسب و کار خویش پرداخته
هـاي  ي اشتراك آنها در اعالم عـدم برگـزاري مراسـم تـرحیم و معرفـی شـیوه      که نقطه
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گونـه  به خـاطر اهمیـت و سـالمت شـما عزیـزان هـیچ      «جایگزین است. جمالتی مانند 
.»مراسمی اعم از ترحیم و تسلیت برگزار نخواهد شد

تـر مراسـم یـادبود آن    ضمن آرزوي سالمتی براي شما عزیزان در شرایط بهتـر و عـادي  «
.شوندبه دفعات مشاهده می» عزیز از دست رفته را برگزار خواهیم کرد

کـه بـا   شـوند  هـایی مشـاهده مـی   هـا و اسـتوري  ي اجتماعی اینستاگرام پسـت در رسانه
دکننـدگان را بـه قرائـت فاتحـه،     اي تیـره بازدی کشیدن شمع و گل و بـا پـس زمینـه   تصویربه
خواننـد. در چنـین   کردن از درگذشتگان و دعا براي آمرزش آنها یا قرائـت قـرآن فـرا مـی    یاد

هــاي جمعــه بــه اشــتراك هــا و شــبهــایی کــه غالبــا در پــنج شــنبههــا و اســتوريپســت
شـود هرچنـد در مـواردي بـه اشـتراك      ي خاصی نام برده نمیتهشوند از درگذشمیهگذاشت

ي آنها از بازماندگانی است که به تازگی عزیزي را از دست داده است.گذارنده
هـایی  هـا و اسـتوري  شوند که پسـت افزون بر این صفحاتی نیز در اینستاگرام مشاهده می

گذارنـد.  و آشـنایان بـه اشـتراك مـی    ي بازماندگان یا دیگر دوستان قالبی را به منظور استفاده
ي تـالیف ایـن   اي از این صفحات است که در آن تـا لحظـه  نمونه» عزیزان آسمانی«ي صفحه

ي هـاي کوتـاهی کـه دربرگیرنـده    هـا، کلیـپ  شود. در این پسـت پست مشاهده می823متن 
بـی کـالم یـا بـاکالم     جمالت احساسی و به اصطالح ادبی است، به همراه پخـش موسـیقی   

آمیز به اشتراك گذاشته شده اند.حزن
  یکــی دیگــر از موضــوعات مــرتبط بــا عــزاداري مجــازي، صــفحات متعلــق بــه خــود

ماننـد. ایـن صـفحات    هاي اجتماعی باقی میدرگذشتگان است که پس از فوت آنها در رسانه
ي خـود متـوفی هسـتند در    هاي به اشتراك گذاشته شده بـه وسـیله  که حاوي تصاویر و متن

مانند و بازدیدکننـدگان را بـه یـادآوري    ب موارد به عنوان خاطره و یادبودي از او باقی میاغل
هـاي  کنند. بحـث خاطرات متوفی و تفکر در مورد موضوعاتی چون مرگ و مردن تشویق می

ي مدیریت این صفحات پس از درگذشت کاربر اصلی وجـود دارنـد.   مختلفی در مورد نحوه
ـ     در برخی مـوارد نزدیکـان م   دان) مـدیریت ایـن صـفحات را    تـوفی (ماننـد همسـر یـا فرزن

اش را هـاي مختلــف یـاد و خــاطره  گیرنــد و بـا بــه اشـتراك گذاشـتن پســت   مـی دردسـت 
هاي به جاي مانـده  بخشند. در مواردي بازدیدکنندگان از این صفحات در زیر پستمیتداوم

از عـدم حضـور او در   نویسند و اندوه، تاسف یـا شـگفتی خـویش را   از متوفی یادداشت می
کنند. در چنین مواردي ممکن است این احساس در بازدیدکننـدگان و  دنیاي زندگان ابراز می
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خوانـد. شـاید   کنـد و مـی  هاي آنها را دریافت مـی ایجاد شود که متوفی پیام» کامنت گذاران«
بـه مردگـان   یکی از دالیل ایجاد این احساس این باشد که فرآیند نوشتن و ارسال پیام آنالین 

). بـه عنـوان   162: 1396با فرآیند نوشتن و ارسال پیام آنالین به زندگان یکسان است (والتر، 
ي بیماري دنیـا را تـرك   ي شخصی جوانی درگذشته که پس از تحمل دورهنمونه، در صفحه

کرده است این متن به اشتراك گذاشته شده است:
اي ندارمخبر تازه«

مگویاز رفتنم براي تو می
ــد، عاشــدوســتان مــن، اکنــون کــه ایــن مــتن را مــی  ــار خــاطراتم را خوانی ــه ب قانه کول

ام.  گرفته و این دنیا را ترك کردهبردوش
1399فروردین 

»تمام/.
کامنت نوشـته شـده اسـت کـه     130ي تالیف این متن بیش از در زیر این پست تا لحظه

برخی از آنها از این قرارند:
،  »کنی؟ چرااااحامد داري شوخی می«
،  »حامد جان! سفر به خیر!«

ود آنهـا و در زمـان حیاتشـان    صفحات مجازي مرتبط با درگذشتگان تنها بـه دسـت خـ   
اند بلکه برخی صفحات نیز پس از فوت آنها و به دست نزدیکـان، خویشـاوندان   نشدهایجاد

بـه منظـور   هـاي اجتمـاعی   اند. تاسیس صفحات مجازي در رسانهو دوستانشان تاسیس شده
داشت افکار و اعمال او رویـداد جدیـدي اسـت کـه در     زنده نگاه داشتن یاد متوفی و گرامی

هـاي ناشـی از آن از گسـترش بیشـتري برخـوردار شـده و       دوران شیوع کرونا و محدودیت
تواند به عنوان راهکاري جایگزین در جهت حفظ یاد و نام متوفی در نظر گرفته شـود. در  می
توان به عنوان تالشی انسانی به منظور غلبه بـر میرایـی   ده از جهان مجازي را میاستفاجا، این

هاي مرتبط با مرگ در نظر گرفـت. در ایـن راسـتا، اینترنـت فضـایی اسـت کـه        و اضطراب
آیند. اینترنت مکـانی بـراي ایجـاد خـاطره و     در آن به اجرا در می» هاي جاودانگیاستراتژي«

هـاي آنالیـن   یاد آوردن از طریق تصاویر و اشکال جدید آییننمایش خود است و فرآیند به
).93: 2018گیرد (ابراهیم، صورت می
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ي به اشتراك گذاشـتن تصـاویر و   هاي مرتبط با مرگ و تجربهمشارکت در برگزاري آیین
هـا، احساسـات و   هاي اجتماعی بـه درك و فهـم بهتـر اندیشـه    ها و رسانهرسانمتون در پیام

رساند.اندگان یاري میاعمال بازم
) بـا انتشـار تصـویر    1399من در نخستین عید نوروز پس از درگذشت پدرم (فـروردین  

ي هفت سین که قاب عکس پدر نیز در آن قرار دارد و در نخستین سالگرد درگذشـت  سفره
) با انتشار تصویري از او که در سنین میانسالی و در هنگام شرکت در یـک  1399پدرم (آبان 

انس بین المللی از او گرفته شده بـود در کنـار انتشـار متـونی کوتـاه، در اینسـتاگرام بـه        کنفر
عزاداري مجازي پرداختم.

تم از پدر و احساسـاتم نسـبت بـه    ها دوست داشدر هنگام به اشتراك گذاشتن این پست
م، کـرد داشت یاد او به نوعی احساس دین میبنویسم. در این مورد نسبت به پدر و گرامیاو

هاي فیزیکی به دلیل شیوع کرونا دوچنـدان  احساسی که با توجه به عدم امکان برگزاري آیین
میـان  یگران را دریافت کنم و خود را درهاي دشد. همچنین دوست داشتم تا پیاماحساس می

جمعِ دوستان و آشنایانم احساس کنم. در اینجا من به عنـوان فـردي سـوگوار احساسـات و     
ــه ــود اندیش ــاي خ ــال کننــ   ه ــنایان و دنب ــتان، آش ــا دوس ــت  را ب ــاي اینترن دگانم در فض

گذاشتم. در این اشتراك گذاري من از شیوه و سبک شخصی خود تبعیت کـردم و  اشتراكبه
تصویر پدر و بخشی از زندگی و خاطرات او را در معرض دید همگان قرار دادم.  

ي متوسـط غالبـا از   طبقـه هاي عزاداري زنده در فضاي اینترنـت و در بـین اعضـاي   آیین
ــمت   ــق قس ــو«طری ــرم افزا  » الی ــق ن ــتاگرام و از طری ــاي اینس ــکاي روم«و » زوم«ره » اس

) 99و فـروردین  98ي زمـانی اسـفند   شوند. آیین تـدفین (بـه خصـوص در بـازه    میبرگزار
شـود  معموال با حضور تعداد اندکی از نزدیکان متوفی در قبرستان به نحو فیزیکی برگزار مـی 

اینستاگرام براي سایر خویشـاوندان، اقـوام، دوسـتان و آشـنایان     » الیو«مواردي از طریق و در
گردد. در اینجا یکی از نزدیکان متوفی که در قبرستان حضـور دارد  به صورت زنده پخش می

کنــد و بــراي ســایرین جزئیـات مراســم را بــا گوشــی تلفــن همــراه خـود فیلمبــرداري مــی  
هاي تشییع و تدفین شرکت کنند.  نیز به صورت مجازي در آیینگذارد تا آنهامینمایشبه

چنین، اکنون موسسات گوناگونی به منظور برگزاري مراسم خـتم یـا یـادبود مجـازي     هم
بـه عنـوان نمونـه،    کنند.اي قابل توجه خدماتی را ارائه میتاسیس شده اند و با دریافت هزینه

هـا در  یکی از تـازه تـرین نـوآوري   » بدرقه«عنوان ي برگزاري مجازي مراسم ترحیم با سامانه
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هاي مرتبط با مرگ و نشـانگر تحـوالت اخیـر ایـن حـوزه اسـت. در       ي برگزاري آیینزمینه
ي تحفـه «، »اي مانـدگار یادبود جاودان، هدیـه «ي نخست این سایت نوشته شده است: صفحه

از جملـه خـدمات ایـن    ». دارزشمند دنیاي مجازي به سلیقه شما براي آنان که دوستشان داری
وان مـوارد زیـر را ذکـر کـرد:     تـ موسسه به نحوي کـه در سـایت آن ذکـر شـده اسـت مـی      

». مشـارکت فراگیـر  «و » مراسمی مانـدگار «، »مدیریت هزینه«، »تنوع مجالس«، »آسانحضور«
را فـراهم نمـوده تـا بـا یـک کلیـک       ي بدرقه این امکـان  سامانه«در توضیح این سامانه آمده: 

تواننـد مسـتقیما وارد   ي آشنایان شما بـا هـر دانـش و سـن و سـالی ب     ي یک لینک کلیهروبر
).1399(سامانه فرهنگی بدرقه، »شوندمراسم

هاي ترحیم برگـزار شـده بـا اسـتفاده از امکانـات ایـن موسسـات انـواع و اشـکال          آیین
مراسـم تـرحیم   اي که در برگـزاري  ي مرسوم و سنتیگوناگونی دارند. در برخی از آنها شیوه

شـود. در نتیجـه، در چنـین    شدند پیگیري مـی فیزیکی، جمعی و عمومی در مساجد اجرا می
مراسم مجازي، تالوت قرآن، مداحی و سخنرانی (معموال فردي روحانی) سه بخـش اصـلی   

دهد.مراسم را تشکیل می
ي متوسـط  در شکلی دیگر از مراسم ترحیم مجازي که در بین بخشـی از اعضـاي طبقـه   

هـاي مختلـف زنـدگی    جدید رواج بیشتري یافته است، پخش کلیپ ساخته شـده از بخـش  
متوفی، پخش موسیقی مورد عالقه درگذشته، سـخنرانی دوسـتان و نزدیکـان متـوفی و ذکـر      
خاطراتی از او، سخنرانی همسر، فرزندان و اعضاي خانواده، سخنرانی سخنرانانی بـا محتـوي   

هاي اصـلی ایـن آیـین    هایی از زندگی متوفی و ... بخشبخشعاشقانه و عارفانه با ارجاع به 
دهند.  مجازي را تشکیل می

خورند که در واقـع ترکیبـی   البته اشکال دیگر برگزاري این آیین نیز در اینجا به چشم می
هاي ذکر شده است و به عنوان مثـال در حـین تـالوت قـرآن و سـخنرانی سـخنران       از شیوه

شود. در حقیقت اکنـون تـدوین   متوفی و پخش موسیقی نیز میشامل پخش کلیپ از زندگی 
هاي حزن آمیز سنتی یـا  هاي مختلف زندگی متوفی و پخش موسیقیو انتشار کلیپ از بخش

هـاي تـرحیم و یـادبود مجـازي اسـت.      پاپ در حال تبدیل شدن بـه بخشـی ثابـت از آیـین    
ها، تصـاویري از متـوفی نیـز    سامانهچنین، در مراسم مجازي برگزار شده با استفاده از این هم

خورند. در اینجا تصـاویر زنـان متـوفی    در طول برگزاري مراسم و در پس زمینه به چشم می
شـوند  هـا و محتـوي جدیـد برگـزار مـی     هـایی کـه بـا اسـتفاده از شـیوه     نیز به ویژه در آیین
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نیـز  ته بـر روي آگهـی تـرحیم    شـود. در چنـین مـواردي تصـویر زنـان درگذشـ      میمشاهده
هـاي اجتمـاعی   هـا و رسـانه  هاي ترحیم به نحو مجازي در پیام رسانشود و آگهیمیمنتشر

هـاي تسـلیت خطـاب بـه     گردند. شرکت کنندگان در این مراسم نیز با نوشتن پیـام منتشر می
نماینـد. در اینجـا برخـی حضـار، در مقـام      بازماندگان اصلی براي متوفی آرزوي مغفرت می

ادبـی نـاراحتی و مـاتم خـویش را     نویسند یا با نوشتن متنـی ري میعرض تسلیت قطعه شع
گذارند. همچنین استفاده از استیکرهاي مختلف متناسب با فضاي عـزاداري نیـز   نمایش میبه

در حین برگزاري آیین یادبود مجازي رواج دارد.

متوسط جدیدۀهاي عزاداري طبقمحورهاي تغییر در آیین.3
مـورد بررسـی   هـاي عـزاداري   ها و اشکال مختلـف برگـزاري آیـین   در پژوهش حاضر شیوه

هاي تشییع، تـدفین، تـرحیم و ... در بـین    گرفتند. این مطالعه نشان داد که برگزاري آیینقرار
هـاي  ي متوسط جدید از تنوع و تکثر قابل توجهی برخـوردار اسـت و از شـیوه   اعضاي طبقه

ي برگـزاري ایـن   تـوان گفـت نحـوه   این همه، میگیرد. با سنتی تا اشکال جدید را در بر می
تـوان در ایـن   ها دچار تغییرات و تحوالت مشخصی شده است و خطوطی کلـی را مـی  آیین

هـاي زیـر   مورد تشخیص داد. باید توجـه داشـت کـه در اینجـا حرکتـی بـه سـمت مولفـه        
توان اینگونه در نظر گرفت:خورد. محورهاي اصلی این تغییرات را میمیچشمبه

شدنمجازي1.3
هاي عزاداري در دوران همه گیري کرونا بیش از پیش مجازي شـده انـد. رواج اسـتفاده    آیین

هـا  هاي اجتماعی به منظور عزاداري، گسترش نـرم افزارهـا و پتلفـرم   ها و رسانهاز پیام رسان
برگـزاري  دارهاي عهدههاي یادبود آنالین، افزایش موسسات و سامانهمنظور برگزاري آیینبه

ي همـه گیـري کرونـا    هاي گدشته و در سـایه مراسم ترحیم و یادبود مجازي و ... تنها در ماه
ایجاد شده است.
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شدنفردي2.3
همـه گیـري کرونـا بـیش از پـیش      هاي عزاداري در دوران اخیـر و بـه ویـژه در دوران   آیین

وارد با حضور تعداد انـدکی  ها به نحوي که ذکر شد در بسیاري ماند. این عزاداريشدهفردي
شوند. در عـین حـال بایـد    ي اول در قبرستان و یا به نحو مجازي برگزار میاز بستگان درجه

هـاي فیزیکـی   توجه داشت که بسیاري از بازماندگان نیز با توجه به عدم امکان برگزاري آیین
از نزدیکـان و  هاي عزاداري مجازي با حضور تعداد انگشـت شـماري   و عدم استقبال از آیین

دهند بـه تنهـایی و در خلـوت    پردازند و یا اصوال ترجیح میبستگان در خانه به عزاداري می
خویش در فراغ فرد درگذشته به سوگ بنشینند.  

هـاي گسـترده و   رسد استقبال از فردگرایی و عدم گـرایش بـه تشـکیل جمـع    به نظر می
جدید جامعه اسـت. افـراد منتسـب بـه     هاي اخیر طبقه متوسط یکی از ویژگیحضور در آن

ــه ــع  طبق ــوارد از جم ــیاري م ــد در بس ــط جدی ــاوندي  ي متوس ــانوادگی و خویش ــاي خ ه
هستند. این امر به خصوص در نقـاط حساسـی ماننـد درگذشـت یکـی از نزدیکـان       گریزان

دهنـد  شود. در چنـین مـواردي برخـی بازمانـدگان نزدیـک تـرجیح مـی       تر احساس میبیش
جمعی اندك متشـکل از اعضـاي درجـه یـک خـانواده و برخـی دوسـتان و        تنهایی یا دربه

رسـد  آشنایان صمیمی با متوفی وداع کنند و در غـم او بـه عـزاداري بپردازنـد. بـه نظـر مـی       
هاي عزاداري این امکان را در اختیار این گروه از افـراد  گیري کرونا با متحول کردن آیینهمه

رایج و ترتیبات سنتی در جمعی کوچک عزاداري کننـد و  قرار داده است تا فارغ از رسومات 
یا به تنهایی سوگوار فرد درگذشته باشند.  

هـاي اجتمـاعی بـه عـزاداري     گرایش به فردي شدن حتی در هنگامی که فـرد در رسـانه  
پردازد نیز مشهود است. در اینجا بازمانده تصویر یا متنی مرتبط با درگذشـته را بـه   مجازي می
مانـد. در نتیجـه در   هاي تسلیت آشـنایان بـاقی مـی   ذارد و در انتظار دریافت پیامگاشتراك می

محور برگزاري آیین عزاداري است و او اسـت کـه میـزان و نحـوه حضـور      » فرد«جا نیز این
کند.  دیگران در این آیین را مشخص می

شدنشخصی3.3
انـد. در  پـیش شخصـی شـده   هاي عزاداري در دوران همه گیري ویروس کرونا بیش از آیین
» شخصـی شـدنِ  «رود. بـه کـار مـی   » غیـر شخصـی شـدن   «در برابر » شخصی شدن«جا این
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هـا و  ها بر اساس عالیـق، خواسـته  هاي عزاداري به این موضوع اشاره دارد که این آیینآیین
شوند در حالی که پـیش از ایـن غالبـا از    ي خاص او برگزار میتمایالت خود فرد و به شیوه

هاي پذیرفتـه شـده   ها، رسوم و شیوهو بر اساس سنتبرخوردار بوده» غیرشخصی«عیتی وض
مـن ایـن   «توان با عبارت مشـهور  ها را میآمدند. شخصی شدنِ آییندر جامعه به اجرا در می

) در 1994ي تـونی والتـر (  معادل دانست که به وسیله» دهمي خودم انجام میکار را به شیوه
مورد تاکید قرار گرفته است.  )The revival of death(کتاب احیاي مرگ 

هــا را طیــف وســیعی از کــنشهــاي عــزاداري در دوران امــروز شخصــی شــدن آیــین
دهند در هنگام برگزاري آیین تـدفین (حتـی بـا    گیرد. برخی از بازماندگان ترجیح میمیدربر

ـ    ی زنـی، دف زنـی و ...   حضور تعداد اندکی از بازماندگان و نزدیکان) از پخـش موسـیقی، ن
هــا اســم تــدفین را بــه خیریــهي برگــزاري مراســتفاده کننــد. بســیاري از بازمانــدگان هزینــه

ي موسسـات خیریـه را در البـی    کنند و استندها یا بنرهـاي تهیـه شـده بـه وسـیله     میکمک
ــان ــعآپارتم ــا و مجتم ــی ه ــرار م ــا ق ــوی ه ــی تص ــد. برخ ــزي  دهن ــر روي می ــوفی را ب ر مت
کنند. برخـی بـا یـاد متـوفی بـه پخـش       گذارند و اطراف آن را با گل تزئین میمیمخصوص

دهنـد  پردازند و برخی دیگر ترجیح مـی میوه، شیرینی و غذا در بین همسایگان و آشنایان می
یـاد متـوفی را   هاي گـل هاي مسکونی با نصب بنر و قراردادن دستهدر حیاط منزل یا مجتمع

زنده نگاه دارند.
ي هاي مختلف نیز نشـاندهنده هاي اجتماعی و پیام رساناري مجازي در رسانهانواع عزاد

ي خـویش بـه   شخصی شدن آیین عزاداري است. اکنـون هـر یـک از بازمانـدگان بـه شـیوه      
مختلـف  » هـاي استوري«و » هاپست«پردازند. برخی تصویر متوفی را در عزاداري مجازي می

پردازنـد.  ویش به طراحـی و قالـب بنـدي آن مـی    گذارند و بر اساس عالقه خبه اشتراك می
دارنـد. برخـی   هـایی از متـوفی یـاد او را گرامـی مـی     برخی دیگر با به اشتراك گذاشتن فیلم

شــوند و بــا هـایی در مــورد متــوفی مـی  بازمانـدگان دســت بـه کــار تهیــه و تـدوین کلیــپ   
دهنـد. متـون   ه می، خوانشی خاص از زندگی او را ارائکردن خاطرات و لحظات ویژهبرجسته

به اشتراك گذاشته شده در مورد درگذشتگان نیز از تنوع بسـیاري برخوردارنـد و هریـک بـا     
کنند.  ها و احساسات مشخصی را بازنمایی میقالب و زبانی ویژه اندیشه

هاي ترحیم و یادبود مجازي نیز به نحوي کـه در قسـمت قبـل شـرح     افزون بر این، آیین
ــیاري  ــدند در بس ــیوه  داده ش ــایالت و ش ــاس تم ــر اس ــوارد ب ــدگان  م ــاص بازمان ــاي خ ه
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و احساسـات خـاص بازمانـدگان    شـوند و ترتیبـات برگـزاري آنهـا بـا تفکـرات      میبرگزار
هـاي  ي نحوه برگـزاري آیـین  یابد. در چنین مراسمی بازماندگان اصلی تعیین کنندهمیتطبیق

پخـش فـیلم و تصـاویر،    هاي مختلف برنامـه (پخـش کلیـپ،    مرتبط با مرگ هستند و بخش
گیـرد. تمـامی ایـن    پخش موسیقی، سخنرانی و محتوي آن و ...) به خواست آنها انجـام مـی  

بـا مـرگ اسـت و بازمانـدگانی را     هـاي مـرتبط  آیـین » شخصـی شـدن  «ي موارد نشاندهنده
کننـد و یـاد و خـاطره متـوفی را     عزاداري مـی » ي خاص خودبه شیوه«کشد که میتصویربه

دارند.میزنده نگاه 
هـاي عـزاداري بـه معنـاي حـذف تمـام       با این حال باید تذکر داد که شخصی شدن آیین

رفتارهاي تکراري یا قالبی نیست. به عنوان نمونه و به نحوي که ذکر شد، سیاه کردن تصـویر  
ي اجتمـاعی اینسـتاگرام عملـی    هاي واتس آپ و تلگـرام و در رسـانه  پروفایل در پیام رسان

از بازمانـدگان نزدیـک و دور   ي تعـداد قابـل تـوجهی    قالبی است کـه بـه وسـیله   تکراري و 
هـاي بـه نمـایش درآمـده در     هـاي پخـش شـده در کلیـپ    شود. همچنین موسـیقی میانجام
هاي  منتشر شده در مراسم ختم و یـادبود مجـازي   آپ، تلگرام و اینستاگرام و موسیقیواتس

» بـارد ابـر مـی  «از احسان خواجه امیري، » الم آخرس(«در مواردي تکراري و مانند هم هستند 
از همایون شجریان و ...). همچنین، به نحوي که ذکـر شـد،   » چرا رفتی«از همایون شجریان، 

هـاي قـالبی   ها و اسـتوري برخی صفحات در اینستاگرام به تدوین و به اشتراك گذاري پست
اي را ویر از پیش طراحی شـده در ارتباط با درگذشت عزیزان اختصاص دارند و متون و تصا

هـاي بـه   دهند. در همـین راسـتا، در برخـی از پسـت    در اختیار بازماندگان و آشنایان قرار می
ي بازماندگان در اینستاگرام ، اشعار یا متـون تکـراري و قـالبی    اشتراك گذاشته شده به وسیله

مـرزش بـراي   هاي نوشته شده به منظور عـرض تسـلیت و طلـب آ   شوند و کامنتنوشته می
هـاي  درگذشتگان نیز در بسیاري موارد تکراري و قالبی هستند. بنابراین در عین حال که آیین

ي بـه شـیوه  «اند و در بسـیاري مـوارد   هاي سنتی و غیرشخصی فاصله گرفتهعزاداري از شیوه
هـا  ي برگـزاري آن ها و رفتارهاي قالبی نیز در نحوهشوند ردپاي کلیشهبرگزار می» خود افراد
شوند.دیده می
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شدنتصویري4.3
هـاي گذشـته در حـال    هاي عـزاداري در سـال  نمایش تصویر متوفی در هنگام برگزاري آیین

ي ترحیم، نمایش تصـویر آنهـا در   افزایش بوده است. نمایش تصویر درگذشتگان در اعالمیه
هـاي  بنرهاي بـزرگ نصـب شـده در کوچـه و خیابـان، الصـاق تصـویر متـوفی بـه حجلـه          

هـاي  شده در فضاي عمومی، قرار دادن تصویر درگذشـته در هنگـام برگـزاري آیـین    قرارداده
هـاي قبـر در گورسـتان از جملـه     تدفین و ترحیم و حکاکی تصویر متـوفی بـر روي سـنگ   

ها است.هاي افزایش اهمیت و نقش بدن در هنگام برگزاري این آییننشانه
هـاي فیزیکـی،   توجه به عدم امکـان برگـزاري آیـین   اکنون، با آغاز همه گیري کرونا و با 

یش تصـاویر او  رسد بر میزان توجه به ابعاد بـدنی متـوفی و نمـا   جمعی و عمومی به نظر می
ــت. در   ــده اس ــزوده ش ــیش  اف ــاویر ب ــر، تص ــال حاض ــري ح ــهر  ت ــتگان در ش از درگذش

هـاي  فـیلم هاي عزاداري، تصـاویر و آیند و با توجه تشدید مجازي شدن آیینمیدرنمایشبه
هـاي  شوند. کلیـپ هاي مختلف دیده میهاي اجتماعی و پیام رسانتري از آنها در رسانهبیش

هـاي تـرحیم   و آگهـی » هااستوري«، »هاپست«ساخته شده با محوریت تصاویر درگذشتگان، 
اند. افزون بر ایـن،  منقش به تصاویر متوفیان سراسر فضاي اینترنت را به تسخیر خود درآورده

هاي ترحیم و یادبود مجـازي برخوردارنـد   اویر درگذشتگان از نقش بسیار مهمی در آیینتص
تصـویر  هـاي مختلـف بـه   ها تصویر متـوفی در قالـب  به نحوي که در اکثریت مطلق این آیین

یابند.  توان گفت مراسم بر حول این تصاویر جریان میشود و میکشیده می
هـاي بـه اشـتراك    هـا و اسـتوري  ري از پسـت چنین به نحوي که ذکـر شـد، در بسـیا   هم
هـا و متـون نوشـته شـده بـه      ي اجتماعی اینستاگرام و در کنار دلنوشـته شده در رسانهگذاشته
شوند و حـاالت و  ي بازماندگان و دوستان و آشنایانِ متوفی، تصاویر آنها نیز منتشر میوسیله

شوند.  رفتارهاي روحی و روانی آنها به تصویر کشیده می
ي اهمیت یافتن بیش از پیش نمایش تصـویر درگذشـتگان و   تمامی این موارد نشاندهنده

تصاویر بازماندگان و آشنایان است. در حال حاضر، بـه تصـویر کشـیدن بـدن درگذشـتگان،      
هـاي  شـود بلکـه در فـیلم   بازماندگان و دوستان، تنهـا نمـایش صـورت آنهـا را شـامل نمـی      

تصـویر  هـا کلیـت بـدن آنهـا بـه     هـا و اسـتوري  ا، پسـت هـ درآمده در قالب کلیـپ نمایشبه
ــیکشــیده ــا پیشــین درگذشــتگان در معــرض  م ــات و رفتاره ــد همگــان شــود و حرک دی

گیرد.  میقرار
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زداییجنسیت5.3
تـوان بـه تحـول    هاي عزاداري میدر راستاي به نمایش درآمدن تصاویر درگذشتگان در آیین

زدایـی مشـخص نمـود. بـر ایـن اسـاس، تفـاوت        دیگري اشاره کرد و آن با عنوان جنسیت 
شـود و  اي در بین نمایش تصاویر درگذشتگان به لحـاظ جنسـیت آنهـا مشـاهده نمـی     عمده

آیند.  تصاویر مردان و زنان درگذشته تا حدود زیادي به یکسان به نمایش در می
ویر زنــان درگذشــته غالبــا دانـیم بــر اســاس معیارهــاي سـنتی تصــا  بـه نحــوي کــه مــی 

هاي ترحیم افراد مشـخص اسـت. در حـالی    آیند. این امر به ویژه در اعالمیهدرنمیایشنمبه
ي تصـویر متـوفی هسـتند    هـاي مـرتبط بـا مـردان درگذشـته غالبـا دربرگیرنـده       که اعالمیـه 

شوند. همچنـین در بسـیاري مـوارد    هاي مرتبط با زنان متوفی بدون تصویر منتشر میاعالمیه
آینـد و بـر روي سـنگ    هاي تدفین و ترحیم به نمایش در نمییینتصویر زنان درگذشته در آ

شوند. البته در اینجا عامل سن نیز تاثیرگذار است به نحـوي کـه هرچـه زن    قبور حکاکی نمی
تـر باشـد   گردد و هرچه جـوان تر باشد بر احتمال نمایش تصویر او افزوده میدرگذشته مسن

گردد.  ش تصویر او افزوده میبر شدت تابوهاي فرهنگی نهی کننده از نمای
هـاي مـرگ در   هـاي مـرتبط بـا آیـین    البته این امر نیز به مانند بسـیاري از دیگـر ویژگـی   

هـاي اخیـر تصـویر برخـی     هاي گذشته دستخوش تغییر شده است به نحوي که در سالدهه
ها، بر رو سنگ قبر آنها نقـش بسـته اسـت و تصـاویر برخـی از      زنان درگذشته در گورستان

رار داده شـده اسـت. بـا ایـن حـال      هاي تدفین و ترحیم در کنار شمع و گل قـ ها در آیینآن
رسد تا پیش از همه گیري ویروس کرونا و ورود به عصر حاضر، هنوز هـم انتشـار   نظر میبه

تـوان بـا   هاي ترحیم به هیچ وجه شایع نبوده است. همچنین مـی تصویر زنان بر روي اعالمیه
ر تصویر دختـران و زنـان جـوان درگذشـته در سـطح شـهر و در قالـب        قاطعیت گفت انتشا

شود و در ایـن مـورد در بـین درگذشـتگان مـرد و زن      بنرهاي بزرگ به هیچ وجه انجام نمی
آید.  اي به چشم میتفاوت عمده

رسد همه گیري کرونا موجب تشدید هـر چـه بیشـتر رونـد     در چنین بستري، به نظر می
هـاي  اي عزاداري شده اسـت. اکنـون در تعـداد بیشـتري از اعالمیـه     هجنسیت زدایی از آیین

خورنـد. تصـاویر زنـان درگذشـته در مراسـم تـرحیم و       ترحیم تصاویر زنان نیز به چشم می
ها در خـدمت انتشـار   هاي اجتماعی و پیام رسانآیند و رسانهیادبود بسیاري به نمایش در می

ي بیشتري هستند.تصاویر زنان درگذشته
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شدندنیوي6.3
شـود. در  هاي عزاداري مشـاهده مـی  ي آییندنیوي شدن از جمله تحوالتی است که در زمینه

شـدن یـا در معنـاي فـردي شـدن دیـن       توان به معناي غیر دینـی  جا، دنیوي شدن را میاین
گرفت. در معناي نخست، دنیوي شدن معادل غیر دینی شدن است. دنیـوي شـدن در   درنظر

آن را افسون زدایی یـا پیتـر برگـر    )Max Weber(ت زیادي با آنچه ماکس وبر این معنا از قراب
)Peter Berger(جلیلـی،     آن را دنیوي شدن ذهن می) در 63: 1385نامـد برخـوردار اسـت .(

). فردي شدن دیـن  1967معناي دوم، دنیوي شدن به معناي فردي شدن دین است (لوکمان، 
مقوالت اصلی دخیل در تعریف دین نادیده گرفته شـوند  هایی از به این معنی است که بخش

هایی به آنها افزوده گردند و یا از برخی مقوالت، تفسیري جدید و منحصر به فـرد  و یا بخش
ارائه گردد.  
و » هـا پسـت «هـا گوناگوننـد. در بسـیاري از    هاي مرتبط با دنیـوي شـدن آیـین   شاخص

هـاي دینـی   هاي اجتمـاعی نشـانی از مولفـه   هاي به اشتراك گذاشته شده در رسانه»استوري«
هـاي تسـلیت بـه اشـتراك     شـود. پیـام  مانند آیات قرآن، قرائت فاتحه، مداحی و ... دیده نمی

هاي مرتبط با مـرگ عزیـزان در مـوارد    هاي نوشته شده در زیر پست»کامنت«گذاشته شده و 
هاي بـه  ها و استوريقابل توجهی از شکل و محتوي دینی برخوردار نیستند. در برخی پست

هاي اجتماعی تصاویر زنان بازمانـده و متـوفی بـدون پوشـش     اشتراك گذاشته شده در رسانه
هاي ترحیم و یادبود مجازي برگـزار شـده در مـواردي    خورند. در آیینموي سر به چشم می

ی بـا  آیند. به عنوان نمونه، برخی مجالس حتـ هاي دینی به نمایش در میتر نشانی از مولفهکم
گـردد.  شوند و نشانی از مداحی یا روضه خوانی در آنها یافت نمـی قرائت قرآن نیز آغاز نمی

هـاي دینـی مرسـوم    هاي عزاداري برگزار شده در این دوران بر طبـق کلیشـه  بسیاري از آیین
هــاي غیردینــی هــاي دینــی در کنــار مولفــهشــوند و در برگــزاري آنهــا مولفــهبرگــزار نمــی

هاي ترحیم مشاهده شده، سـخنرانان روحـانی نیسـتند و    . در بسیاري از آیینآیندمیچشمبه
هـا، بیشـتر بـر    محتوي سخنان آنها نیز با سخنان دینی قالبی تفـاوت دارد. در ایـن سـخنرانی   

مضامین عارفانه و عاشقانه، قرائت اشعار عرفانی، صحبت در مورد فلسفه مـرگ و زنـدگی و   
گردد. البته ممکن اسـت سـخنران بـه    مستمندان تاکید میدعوت به نیکوکاري و دستگیري از

آیاتی از قرآن یا احادیث معصومین نیز استناد کند و به شرح و تفسیر آنها بپردازد اما محتـوي  
اي و قالبی رایج در مراسم ترحیم متفاوت است که غالبـا بـر   کلی سخنان او با جمالت کلیشه
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ی دنیـوي و تـرس از عـذاب الهـی و روز     توصیف بهشت و جهنم، بی ارزش شمردن زنـدگ 
قیامت تمرکز دارند.  

هـاي  ي برگـزاري و محتـوي آیـین   توان گفت تحوالت اخیر صورت گرفته در نحـوه می
عزاداري، ارتباط و وابستگی همیشگی مفهوم مرگ و مفاهیم دینـی را تـا حـدودي تضـعیف     

هـاي  ندارنـد و قرائـت  هـاي تـرحیم حضـور    کرده است. روحانیون دیگر در بسیاري از آیین
هـاي جدیـد دینـی یـا     اي از دین و ارتباط آن با مرگ، جاي خود را به قرائـت قالبی و کلیشه

اند.  تفاسیر انسان گرایانه از مرگ و زندگی داده

شدنتجاري7.3
گرایـی  اند و مصـرف هاي عزاداري به میزان زیادي تجاري شدههاي گذشته آییندر طول دهه

ي متوسـط  هاي مرتبط بـا مـرگ در بـین اعضـاي طبقـه     ي آیینخصوصیات برجستهیکی از 
ي هاي تهیـه هاي تدفین، ترحیم و یادبود و شرکتجدید بوده است. موسسات برگزاري آیین

هـا  هاي سوگوار به یکی از ارکـان برگـزاري ایـن آیـین    غذا و پذیرایی در میان برخی خانواده
هاي گوناگون و تشـریفات مـرتبط   هاي مراسمم تمام بخشاند. این موسسات انجاتبدیل شده

ي آمبـوالنس، خریـد قبـر، همـاهنگی بـا      گیرند که شامل تهیـه با مرگ عزیزان را بر عهده می
ي تاالر، هماهنگی با سخنران، سـفارش غـذا   ي صندلی، هماهنگی مسجد، اجارهمداح، اجاره

ویروس کرونا و عـدم امکـان برگـزاري    هاي ناشی از شیوع شود. با ایجاد محدودیتو ... می
ي خـدمات خـود را تغییـر داده و    ي ارائـه هاي فیزیکی بسیاري از این موسسـات نحـوه  آیین

هـاي  اند. به نحـوي کـه در قسـت   هاي فوق را در دستور کار قرار دادهبرگزاري مجازي آیین
ي اجـراي  نـه اي را در زمیپیشین این مقاله توضیح داده شد این موسسات خـدمات گسـترده  

ـ کننـد و بـه ایـن منظـور هزینـه     مراسم مجـازي ارائـه مـی    ل تـوجهی را از بازمانـدگان   ي قاب
دهد که موسسات مـرتبط  هاي انجام شده نشان میکنند. همچنین نتایج جستجويمیدریافت

ي خدمات پـذیرایی و ... در شـرایط   هاي ارائه دهندههاي عزاداري و شرکتبا برگزاري آیین
هاي پـذیرایی، تهیـه غـذا و    ي پکهاي اهداي تاج گل، تهیهفعال هستند و در زمینهفعلی نیز

پردازند.ي خدمات میتوزیع آن در بین آشنایان و ... به ارائه
گرایـی در  هاي عزاداري ارتباط وثیقـی بـا گسـترش فرهنـگ مصـرف     تجاري شدن آیین

هـاي مـرتبط بـا    ایـی در آیـین  گرترین نماد مصـرف ها دارد. شاید شاخصبرگزاري این آیین
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هاي بزرگی باشد که معموال از سوي نزدیکان، اقوام، دوسـتان و همکـاران بـه    مرگ، تاج گل
ي برگـزاري  ها، تا پیش از اعمال محـدودیت در زمینـه  شوند. این تاج گلبازماندگان اهدا می

ا و هـ مراسم فیزیکی، جمعـی و عمـومی در داخـل و خـارج مسـاجد، تاالرهـا و رسـتوران       
شدند و اکنون در بسـیاري مـوارد در جلـوي درب منـزل     معرض دید همگان قرار داده میدر

خورند.  متوفی و بازماندگان به چشم می
هاي تـدفین و  ي لوازم برگزاري آیینمخارج انجام شده از سوي بازماندگان به منظور تهیه

هـا اسـت.   ی در این آیـین گرایي دیگري از مصرفکنندگان نمونهترحیم و پذیرایی از شرکت
هـاي میـوه، خریـد    ي پـک در شرایط پیشین، در بسیاري موارد هزینه فراوانی به منظور تهیـه 

ي غـذا، خریـد   ي مسجد، سالن و تاالر پـذیرایی، تهیـه  هاي مخصوص و حلوا، اجارهشیرینی
اري از مراســم و ... درنظــر گــل، دعــوت از قــاري، مــداح، ســخنران، تهیــه کلیــپ، فیلمبــرد

هـاي ایجـاد شـده، ایـن مصـارف در      شد. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتمیرفتهگ
هـاي عـزاداري   گرایـی در آیـین  اند اما همچنـان ردپـاي مصـرف   مواردي با تغییر مواجه شده

انـد و نگـاهی   شوند. به نحوي که ذکر شد موسسات برگزاي مراسم مجازي فعالمشاهده می
هایی نظیر ترحیم، فـوت، عـزاداري   اینستاگرام که با جستجوي هشتگبه صفحات موجود در 

هاي پذیرایی همچنان بـه بازمانـدگان در   دهد که کترینگو ... قابل دسترسی هستند نشان می
دهند.  هاي میوه، حلوا، شیرینی و غذا خدمات ارائه میي پکي تهیهزمینه

اي عزاداري در بین اعضـاي طبقـه   هقابل توجه است که تحوالت ذکر شده در مورد آیین
پیش آغاز شـده و در دوران همـه گیـري    متوسط جدید، یک روند تاریخی است که از سالها

ویروس کرونا از شدت بیشتري برخوردار شـده اسـت. تمـامی تغییـرات ذکـر شـده یعنـی        
مجازي شدن، فردي شدن، شخصی شدن، تصویري شدن، جنسیت زدایـی، دنیـوي شـدن و    

انـد بلکـه در طـی    ک شبه و با شروع همه گیري ویروس کرونا اتفـاق نیفتـاده  تجاري شدن ی
توان در طراحی سنگ قبرهـا  اند. این تحوالت را میهاي گذشته در جریان بودهها و سالدهه

هـاي  هاي ترحیم و بنرهاي تسلیت، شکل و محتوي آییندر گورستان، شکل و محتوي آگهی
با مـرگ عزیـزان در فضـاي اینترنـت     توي مطالب مرتبط تدفین، ترحیم و یادبود، شکل و مح

هاي گذشته مشاهده کرد.  ... در طول دههو
ي برگزاري آیین عـزاداري در بـین   ها و تحوالت رخ داده در شیوهدر توضیح این ویژگی

هـایی از  اعضاي طبقه متوسط جدید بایـد توجـه داشـت کـه ایـن مولفـه هـا بیـانگر بخـش         
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هـاي  اسـاس مطالعـات و بررسـی   اي این طبقـه هسـتند. بـر   خصوصیات سبک زندگی اعض
) تحـت نفـوذ تحـول    1399، سـلگی و تسـلیمی،   1398گرفته (به عنوان نمونه، خـویی  انجام

» نفـس «یـا  » خـود «فرهنگی جامعه و تغییرات گفتمـانی ایجـاد شـده    - ساختارهاي اجتماعی
است. در نتیجـه،  جدیدي متولد شده و سبک زندگی اعضاي این طبقه دستخوش تغییر شده 

تـوان اینگونـه تشـخیص داد:    ي متوسـط جدیـد را مـی   هاي سبک زندگی اعضاي طبقهمولفه
رویکــرد فــردي بــه زنــدگی، شخصــی شــدن امــور، اهمیــت یــافتن بــدن، نمــایش خــود،  

گرایـی، تذبـذب و   گرایی، خوش باشی، احسـاس گرایی، انفعال اجتماعی، منفعتروانشناسی
هاي امـروزي  گرایی. با دقت در ویژگیشدن دین) و مصرفسردرگمی، دنیوي شدن (فردي 

ي متوسط جدید و خصوصیات و مشخصـات سـبک   هاي عزاداري در بین اعضاي طبقهآیین
هـاي سـبک   شود که خصوصیات آیینی ذکـر شـده بـا ویژگـی    زندگی این طبقه مشخص می

ها مـا را در فهـم و   فهزندگی آنها کامال همراه هستند. به بیان دیگر همخوانی و تناظر این مول
ــین ــر خصوصــیات آی ــه درك بهت ــین اعضــاي طبق ــد هــاي عــزاداري در ب ي متوســط جدی

کند.  مییاري
و نمـایش ابعـاد مختلـف ذهنـی و     » خـود «مجازي شدن ارتباط وثیقی با اهمیـت یـافتن   

گرایی یا اتمیسم اجتمـاعی  جسمی فرد در فضاهاي حقیقی و مجازي دارد. فردي شدن با ذره
ي ارتباط است که بر گسترش فردگرایی افراطـی یـا خودخـواهی در بـین اعضـاي طبقـه      در 

کند. شخصی شدن، خود را در ابعاد گوناگون سبک زنـدگی اعضـاي   متوسط جدید تاکید می
ي خـویش لبـاس بپوشـند، بـه     دهد. اکنون افراد تمایل دارند تـا بـه شـیوه   این طبقه نشان می

ي ي خـویش بگذراننـد و بـه شـیوه    فراغتشان را به شیوهي خویش غذا بخورند، اوقاتشیوه
گرایـی،  خویش با دیگران ارتباط برقرار کنند. تصویري شدن پیوندي ناگسستنی با روانشناسی

گرایی و خوش باشی دارد که از دیگـر خصوصـیات سـبک زنـدگی     گرایی، احساسمصرف
ـ   ي متوسـط جدیـد اسـت. اعضـاي ایـن      اعضاي طبقه اگون خـود را  طبقـه، احساسـات گون

زدایـی  کنند. جنسیتهاي خویش را با دیگران تقسیم میها و غمگذارند و شادينمایش میبه
با اهمیت دادن به زنان در اموري مانند مصرف، پوشـش، مـد و زیبـایی و درخواسـت رفـع      

ات اعضــاي ایــن طبقــه اســت در هــاي شــغلی، آموزشــی و ... کــه از جملــه مطالبــتبعــیض
ي ي شدن با جهان بینی و دیگر خصوصیات سبک زنـدگی اعضـاي طبقـه   است. دنیوارتباط

متوسط جدید همخوان است. دنیوي شدنِ سبک زندگی به غیر دینی شدن یـا فـردي شـدن    
ها ناظر اسـت. در نهایـت،   ها و کنشدین، ترکیبی و تلفیقی بودن عقاید و عدم تناسب اندیشه
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گرایـی  ایی، نمایش خود و احسـاس گرتجاري شدن نشانگر رواج خصوصیاتی مانند مصرف
هـایی در ارتبـاط   ي متوسـط جدیـد اسـت و بـا چنـین مولفـه      در سبک زندگی اعضاي طبقه

دارد.قرار

گیريبندي و نتیجهجمع.4
ي هـاي عـزاداري در بـین بازمانـدگان طبقـه     پژوهش حاضر انواع و اشـکال گونـاگون آیـین   

دهنـد  هاي این پژوهش نشان مـی اد. یافتهمتوسط جدید را توصیف کرد و مورد تحلیل قرار د
اینسـتاگرام بـه   » الیـو «هاي تشییع جنازه و تدفین با اسـتفاده از  که در موارد قابل توجهی آیین

هاي ترحیم و یادبود نیز در بسـیاري مـوارد بـا اسـتفاده از     شوند. آیینصورت زنده پخش می
شـوند. همچنـین موسسـات    گـزار مـی  هاي مختلـف بر ها و پلتفرماینستاگرام و سامانه» الیو«

انـد کـه بـا اسـتفاده از     ي برگزاري مراسم ترحیم و یادبود مجازي ایجاد شدهمختلفی در زمینه
کنند.ي ویژه خویش مراسم را برگزار میسامانه

شـوند.  هاي ترحیم از سوي بازماندگان بـه اشـتراك گذاشـته مـی    در بسیاري موارد آگهی
هـا، اشـعار و جمـالت    شوند و متون، دلنوشـته متوفی تهیه میهاي مختلف با محوریت کلیپ

یابند. در کنار مطالـب بـه   شوند و در اینترنت انتشار میي بازماندگان نوشته میادبی به وسیله
ــ  ــدگان اصــلی، خویش اوندان، آشــنایان، دوســتان و اشــتراك گذاشــته شــده از ســوي بازمان

در برگـزاري  » اسـتوري «یا » پست«اشتراك گذاشتن و به » کامنت«کنندگان نیز با نوشتن دنبال
کننـد. صـفحات بـر جـاي مانـده از درگذشـتگان در       هاي عزاداري مجازي مشارکت میآیین

هاي اجتماعی در بسیاري از موارد به عنوان فضایی در جهت انجـام عـزاداري، نمـایش    رسانه
شـوند. همچنـین در   ه میهاي تسلیت در نظر گرفتاحساسات بازماندگان اصلی و نمایش پیام

شـوند. افـزون بـر ایـن صـفحاتی نیـز در       مواردي نیز صفحاتی به یاد درگذشتگان ایجاد مـی 
ي هـایی قـالبی را بـه منظـور اسـتفاده     هـا و اسـتوري  شوند کـه پسـت  اینستاگرام مشاهده می

گذارند.بازماندگان یا دیگر دوستان و آشنایان به اشتراك می
صی شدن، تصویري شدن، جنسیت زدایی، دنیوي شـدن  مجازي شدن، فردي شدن، شخ

هاي عزاداري در نـزد اعضـاي   توان به عنوان خصوصیات امروزي آیینو تجاري شدن را می
ایـن  اعضـاي  از سبک زندگی هاییبخشي متوسط جدید در نظر گرفت. این مولفه ها طبقه

تناظر قرار دارند.این افراد در هاي سبک زندگیو با ویژگیدهند طبقه را توضیح می
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ي عـزاداري مجـازي و گسـترش آن در بـین اعضـاي طبقـه      رسـد  در نهایت، به نظر می
رروجفـري گـ  (به عنوان نمونـه بنگریـد بـه    »انکار مرگ«ي متوسط جدید از نادرستی نظریه

)Geoffrey Gorer( ــس ــپ آری ــاس )Philippe Ariès(، فیلی ــوربرت الی ، )Norbert Elias(، ن
، )Ivan Illich(، ایـوان ایلـیچ  )Jessica Mitford(، جسیکا میتفـرد )Herman Feifel(فیفلهرمان

، میشـل فوکـو و آلـن    )Jean Baudrillard(، ژان بودریار)Zygmunt Bauman(زیگموند باومن
دارد. بـر اسـاس ایـن    حکایـت ي ایـران ) و عدم کاربرد آن در جامعـه )Kellehear(کله هییر
زیمـرمن  گـردد ( میشود و در زندگی روزمره پنهانمدرن انکار میي مرگ در جامعهنظریه، 

،ي ایـران در جامعـه ). این در حـالی اسـت کـه    Zimmermann and Rodin(2004(، و رودین
ي عمـومی و حیـات   برخالف بسیاري از جوامع غربی، مـرگ و مـردن هـیچ گـاه از عرصـه     

). 2016تسـلیمی طهرانـی،   ریـزي و  (بیـات اسـت اجتماعی زدوده نشـده و منـزوي نگشـته   
و گشـته هاي پیشین مرتبط بـا مـرگ افـزوده   بر شاخصنتیجه، در اینجا، عزاداري مجازيدر

.گذاردنمایش میبهبا وضوح بیشتريحضور اجتماعی مرگ را 

نامهکتاب
) ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدي، تهران: علمـی  1394برگر، پیتر و لوکمان توماس (

نگی.و فره
چاوشـیان، حسـن ترجمـه ذوقـی، هـاي قضـاوت اجتمـاعی نقـد : تمـایز ) 1390(یـر پـی بوردیو،

.ثالث:تهران

) کاربران ایرانی در کدام شبکه اجتماعی بیشترین فعالیت را دارنـد؟ وبسـایت   1399پارساپور، آرش (
/https://digiato.com/article. 2/10/99دیجیاتو، آخرین بازدید 

) جامعه شناسی پدیداري مرگ(جامعه شناسی تجربی معناي مرگ)، پایـان نامـه   1389تابعی، ملیحه (
کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

نین شـهر تهـران، پایـان نامـه دکتـري      ) سیماي فکري مرگ در بین ساک1395تسلیمی طهرانی، رضا (
جامعه شناسی، دانشگاه تهران.  

گیـري کرونـا، در مجموعـه مقـاالت     ) عزاداري مجازي در دوران همـه 1399تسلیمی طهرانی، رضا (
کرونا و جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.  

، 39ي زنـان امـروز، شـماره    ) کرونـا و سـوگ تعلیـق شـده، در مجلـه     1399تسلیمی طهرانی، رضا (
.  15- 20صفحات 
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) مردن در عصر کرونا، در مجموعه مقاالت مطالعات اجتمـاعی مـرگ،   1399تسلیمی طهرانی، رضا (
سازمان بهشت زهراي تهران.  

روایت حمیدرضا جالیـی پـور و محسـن رنـانی از     )1393(رنانی، محسنوپور، حمیدرضاجالیی
کننــده کنــد؟ مصــاحبهمــیکــارچــهوچیســتتصــادياقمتوســطيي متوســط؛ طبقــهطیقــه
زاده، سایت خبرآنالین.  حاجیمولود

) تامالتی جامعه شناسانه درباره سکوالر شدن، تهران: انتشارات طرح نو.1385جلیلی، هادي (
ــه، محمدرضــا و روزخــوش، محمــد (  تیــروا) روایــت پیــاده روي عاشــورا (1398جــوادي یگان

، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ،هنر و    سـال نیاربعـ يروادهیـ از پیتشـناخ و جامعـه یشناختمردم
ارتباطات.  

) رسانه اجتماعی اینستاگرام؛ زنـدگی روزمـره و فرهنـگ دیـداري، پژوهشـگاه     1398حسنی، حسین(
.ارتباطاتوهنرفرهنگ،

اي، ي ایران، در تحلیـل مصـرف رسـانه   ) تحلیل مصرف فرهنگی جامعه1398خویی، محمد مهدي (
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

اول،دورهشناسـی، انسـان نامـه کتبـی، مرتضـی ترجمـه . بوردیـو یر) پی1381فرانسوا (ژاندورتیه،
.234- 225تابستان، صص: وبهاراول،شماره

) صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.  1383دورکیم، امیل (
) بررسـی عوامـل اجتمـاعی مـوثر بـر نگـرش بـه مـرگ، رسـاله          1388(راستگو سی سـخت، رضـا   

کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
) تدفین به مثابه یک پدیده بوروکراتیـک آیـین هـاي مـرگ در     1396رحمانی، جبار و قربانی، هاجر (

3شـماره  1396زییدوره ششـم پـا  رانیـ در ایاجتمـاع قاتیمطالعات و تحقبهشت زهرا تهران، 
).  23ی پای(پ

)، دین باوري و نگرش به مرگ: مطالعه نمونه اي از دانشجویان بـا روش  1393زمانی مقدم، مسعود (
نظریه زمینه اي، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی.

http://www.badraghe.ir) 1399سامانه فرهنگی بدرقه (

ي متوسـط در ایـران، در   ) روانشناسی اجتمـاعی طبقـه  1399(سلگی، محمد و تسلیمی طهرانی، رضا 
هنر و ارتباطات. در دست انتشار.فرهنگ و هنر در ایران پس از انقالب، پژوهشگاه فرهنگ، 

هاي فرهنگـی مـرگ   ) نسبت مرگ و دین در نمایشنامه1395شریعتی، سارا و تسلیمی طهرانی، رضا (
ران، فصـلنامه تحقیقـات فرهنگـی ایـران، دوره نهـم،      و مردن در بین نمونه اي از ساکنین شهر ته

.91- 117، صص 2شماره 
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) بررسی جامعه شناسانه تجربه مرگ در میـان بیمـاران سـرطانی، پایـان نامـه      1385کریمی، مرتضی (
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

ران ایرانـی از  ) تجربه دوفضایی شـده کـارب  1398عاملی سعید رضا، شکرخواه یونس، منصوري تمنا (
، 48شـماره  20سوگواري مجازي : شبکه اجتمـاعی فیسـبوك، مجلـه فرهنـگ ارتباطـات، دوره      

.7- 36صفحه 
) مـرگ و مدرنیتـه، ترجمـه هـاجر قربـانی، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و          1396والتر، تونی (

ارتباطات.
هران: تبیان.) جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ت1377ویلم، ژان پل (

) جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثالثی، تهران: ثالث.1392همیلتون، ملکم (
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