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 چکيده 
انفکاک  از زندگي بشر بوده استمرگ همواره بخشي  مرگ به  تحمل ساختن  براي قابلبشر  .  ناپذير 

 بر  فرهنگ  نقش  شناختي،مردم  و  تاريخي  هايپژوهش مذهب، فلسفه، علم و هنر متوسل شده است.  

هاي خاکسپاري و تدفين که تا  ن راستا آيينيدر هم .اندکرده  ييدأت را مرگ به نسبت هاانسان  واکنش

اجتماعي ماتم در به هم پيوستگي  ۀ  نخستين جلو   عنوانبه  ،ثير فرهنگ و مذهب هستندأتحدودي تحت 

حاضر براي  ۀ  شبکۀ حمايتي در کنار داغديدگان و تسهيل پذيرش فقدان حائز اهميت هستند. در مقال

فرايند   از  عميق  فهمي  به  کنش دستيابي  و  به حضور  گورستان،  در  داغديدگان  از  عهاي  يکي  نوان 

  ي انهيۀ زمينظر  يبا طراح  ، آنها و نقش آن در گذر از داغديدگي  هاي اساسي تاثيرگذار در زندگي حوزه 

عميق   يهاييک، در بستر شهر يزد اقدام شد. بنابراين مصاحبه ۀ  ها از داغديدگان درج وري داده آبه گرد

که حداقل چهار ماه و حداکثر چهار سال از فوت عزيز يا عزيزانشان    ،منتظرههاي غير داغديدگان فقدان  با

  باز، محوري   ها در سه فرايند کدگذاريخط گزاره بهجام شد. در اين مسير با تحليل خطان  ،گذشت مي

و يک مقولۀ  مقول  24گزينشي،    و برهمهسته تحت ۀ  اصلي  واسازانعنوان  داغديده/متوفي در    ۀکنش 

که داغديدگان در   پروبلماتيک حضور در گورستان بوده  ن مقاليمرکزي اۀ  د. پديدشستان برساخت  گور

استراتژي واکن آن،  به  اتخاذ ميش  را  متفاوتي  مکانيسم  هايي  در گورستان،  زندگي  برساخت  کردند. 

مرکزي    ۀهاي آنها در پاسخ به پديد جايگزيني مکاني خيرات، مديريت حضور و غيره از جمله استراتژي 

ها و  ماري ها، پيامدهاي منفي و مثبتي همانند تنظيم عواطف، تشديد بيبوده است. اتخاذ اين استراتژي 

 سازگاري با اپوخه گورستان را براي آنان به ارمغان آورده است.  

 اي زمينهۀ  پروبلماتيک حضور، داغديدگان، گورستان، مرگ، نظري  :واژگان کليدي
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 ان مسئله يمقدمه و ب
تواند پيامدهاي رواني، اجتماعي و اقتصادي  منتظرۀ عزيزان ميناگهاني و غيربا مرگ  مواجهه  

  ومير و خصوصاًحجم قابل توجه مرگ  برافزونبسياري را براي داغديدگان به دنبال داشته باشد.  

آگاهي  هاي ديني اسالم به مرگکيد آموزهأ هاي غيرمنتظره، بستر مذهبي جامعۀ ايران و تمرگ

اين  يانديش  و به  اهميت توجه  نيز  اين رهگذر،  از  باب مرگ و فهم معناداري زندگي  دن در 

 (.  179-180: 1391سرتشنيزي و موسوي، کند )طاهريمسئله را افزون مي

نجار  هنجار يا نابهههاي بهداغديدگان با فقدان عزيزانشان و بروز ماتم  سازگاريچگونگي   

عوامل اجتماعي، ارتباطي، شخصيتي و غيره باشد.    ير عوامل متعددي چونأثتتواند تحتمي

تواند در خاتمه بخشيدن به ماتم راهگشا باشد؛ مراسم و  در اين راستا يکي از مراسمي که مي

تواند با واقعيت بخشيدن به  که اين مراسم تشييع و يادبود ميهاي خاکسپاري است. چرا آيين

کردن فرصت ابراز ديده و فراهمبتيمصۀ  ادوناي حمايتي در کنار خا کردن شبکهفقدان، فراهم

احساسات و افکار دربارۀ متوفي و غيره به داغديدگان براي گذر از نخستين مرحلۀ ماتم ياري 

 (.  98-108: 1377رساند )وردن، 

در    ي اجتماع   يتيواقع  عنوانبهمرگ    ،خاص  طوربهزد  ي عام و شهر    طوربهران  يا  ۀدر جامع

، بستن  يمشک يهاها، لباسيسينوم و پارچهيترح  ي هاير مثل آگهيپذمشاهده  ي قالب نمادها

ان اغلب نوجوان و ناکام را بر خود يبزرگ که عکس متوف  يها و وجود بنرها نيها و ماشحجله 

  ،يتهرانيميتسل و ،يزيراتيب)خورد يم  ها به چشمها و کوچهابانيدارد، با گام برداشتن در خ

اخ39-37:  1396 البته  رسانه  اًري(.  و  شهر  بر سطح  تلو  يي هاعالوه  راديزيچون  و  در  يون  و، 

دگان  يداغد  يهافقدان و واکنش يي ز شاهد بازنمايره نيو غ  يمجاز يمثل فضا ينينو يفضاها

  م.يره هستيت و غ يرانم تسليا اي   يبه رنگ مشک  ييهالينسبت به رخداد فقدان در قالب پروفا

هاي تدفين در جوامع و اديان مختلف و در  و روش مسآداب و شعائر مربوط به مرگ چون مرا

مرگ با مراسم و آيين  ۀ  هايي که پديد تمدنۀ  به خود ديده است. در کلي  تغييراتيگذر زمان  

هاي مختلفي چون هايي شکل گرفته است که از جنبه گورستان  ،خاکسپاري همراه بوده است

(. داغديدگان  1395اصل،  )مسعودي  دبرانگيز هستنمعماري، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي تأمل

مکاني    عنوانبه. گور  شوندميبراي دفن اموات خواسته يا ناخواسته با مکان گورستان مواجه  

گذارد.  اي فيزيکي از متوفي را به يادگار مييدگان نشانهبراي داغد  ،که يک انسان در آن آرميده

ارد  ذبراي داغديدگان به نمايش گهاي مشترکي را  تواند تجربه گورستان مکاني است که مي

که همواره با نگهداشت   ي مکان  عنوانبهن گورستان  ي(. بنابرا3-4:  1390زاد،  )حقير و شوهاني

ها ممکن  تا سال  يدگي داغد  يدگان از ابتداي و داغد  مرگ دارد  يريزناپذيان، نشان از گريمتوف

دگان در گورستان تا  ي غدنکه حضور دايت است. اياست در آن حضور داشته باشند، حائز اهم

داردير  يحد سنت  و  مذهب  در  ايپذقابل  ،شه  اما  است،  داغديرش  از  گذر  در  و    يدگينکه 

ۀ  ن توجه به گورستان و فاصليابر  مل است. عالوهأدارد؟ قابل ت  يبا فقدان چه نقش  يسازگار

مرگ   و غرابت مفهوم يدر فهم رازآلودگ يع و خاکسپارييمراسم تش يآن تا شهر و حت ي مکان
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روزمره نقش دارد.    يزندگ  ياهويه رانده شدن مرگ از هياس به حاش يا به نظر نوربرت اليو  

ده گرفته شدن مراسم  يم و ناديمانند تهران شاهد کمرنگ شدن مراسم ترح  يچنانچه در شهر

در م درگذشتگان هستيهفت، شب چهلم و شب سال  اصل  يحت  ؛ ميان خانوادۀ    يقبرستان 

مفهوم   ين و نسبينابيت بي از وضع ين حاک يدارد و ا يانشهر فاصلۀ فراو مانند تهران از يشهر

ن  ي(. ا125-121:  1391،  يطهرانيميو تسل  يالنتردارد )ک  ي ان شهروندان تهرانيمرگ در م

، انجام مراسم هفت،  يع و خاکسپارييمرگ، مراسم تش  يزد نمادهاياست که در شهر    يدر حال

از خانواده همچنان پررنگ است.    يفوت عضو  بعد ازد اول  ي سالگرد و ع   ي چهل، سال و حت

شه همراه ي، همي و مذهب  يسنت  ک شهر مشهور بهيعنوان  زد بهين عوامل، بستر شهر  يدرکنار ا

ن امر نه  يدر سرتاسر سال بوده است. ا  يخوانو نوحه  يخوانو پرشور روضه   يبا جلسات مذهب 

  کامالًز  يو بزرگ در سطح شهر ن  يعموم  ينذرها  يها بلکه در ادايخوانها و نوحهدر روضه

ها  ابانيها و خاکثر کوچه ا ...  يالد  ي، فارغ از شهادت، مي که در مناسک مذهب  يطورداست. بهيهو

تر  د مناسک مربوط به مرگ را پررنگارن مويدر آن برپاست. همه ا  ي و سنت  ي مذهب  ينمادها

خاص مو  ايتر  تفاوتيکند.  مورد  ن  در  آنچه  همراه  به  شهر  ها  خواهيبستر  خواند،  يزد  د 

 کند. يان ميزد بيپژوهش در شهر ۀ به مسئل پژوهش حاضر را نسبت يمنددغدغه

تواند دو کارکردِ برقراري ارتباط ميان زندگان و عالم  هاي کفن و دفن ميبراين آيينبنا

باشد  مردگان و تسهيل بازسازي و از سرگيري مجدد زندگي در داغديدگان را به همراه داشته  

افزون86-87:  1393)لطيفي،   آسيب (.  جبران بر  پيامدهاي  و  داغديدگان  ناپذير  پذيري 

بفقدان ناگهاني  جامعهاي  در  جامعه،  و  خانواده  ساختار  شاهد  ۀ  ر    يافتنوسعتايران 

قابل  ميهست  هاييگورستان  با حجم  ازکه  است.  پوشانده شده  اموات  از  طرف ديگر    توجهي 

قيمت مزارهاي گران  خواني، سنگزده و مراسم سوگواري و مرثيه تهاي مصيبحضور خانواده 

هاي گوناگوني قابل تأمل هستند.  ها از جنبه ن هاي ديني نيز در گورستاو اغلب حاوي مضمون

کنش داغديدگان با متوفي  شناسانه از برهمحاضر نيل به درکِ عميق جامعهۀ  هدف اصلي مقال

تان و فضا و تعامالت اجتماعي از منظر داغديدگان بوده  در بستر گورستان و بازتفسير گورس

گورستان در گذر از تان و نقش  هاي داغديدگان در گورس. لذا براي فهم و کشف کنشاست

گيرند، اين مطالعه  يکي از بسترهاي نخستيني که داغديدگان در آن قرار مي  عنوانبهداغديدگي  

دگان  يحضور داغد  يطيچه شرا  - 1اعم از    ياالتن مهم، سويل به ايمنظور نطراحي شده است. به

در    ييها دگان چه کنشي داغد   -2  کند؟يمند ممسئله بخشد و آن را  يدر گورستان را معنا م

ها به دنبال  آن  يبرا  يامدهايدگان چه پ يداغد  يهاي استراتژ  - 3دهند؟ و  يگورستان انجام م

 . رار گرفتمداوم ق ي شيدارد؟ در طول پژوهش مورد استفاده و بازاند

 

 چارچوب مفهومي

افراد با واقعۀ مرگ در بستر اجتماعي شکل گرفته است.    ۀمعاني شکل گرفته از مرگ و مواجه

فکر دربارۀ مرگ و نگرش به آن و پذيرش  تاري دين و اعتقادات مذهبي بر  ذگثيرأ با توجه به ت 
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رار گرفته است شناسي دين مورد توجه قزير شاخۀ جامعه عنوانبهشناسي مرگ مرگ، جامعه

  نيهم  در  ينوفسکيمال(.  43  :1390  ،يوسفي و تابعي؛ به نقل از  1385راد و کريمي،  )قانعي

  اضطراب   نيتسک  در  را  جادو   يحت  و  نيد  و   کنديم  برقرار  مرگ  و  ن يد  انيم  يونديپ   راستا

 ي دارا  يزندگ  يهاتنش  و  فشارهابا    يي ارويرودر    يضرورت  عنوانبه  يحت  و   تيقطع  عدم  از  يناش

منظور  به  زانشانيدر مواجهه با مرگ عز  دگانياکثر موارد داغد  درکه    گونههمان  داند، يکارکرد م

که   ي ن ي راستا مناسک تدف   ن ي . در هم شوند ي از آن به مذهب متوسل م   ي ناش  ي عاطف  ي کاهش ناراحت 

مرگ  از رخداد    ي ناش   ي ها در کاهش اضطراب   خورد، ي م   چشم   به   ان ي اد   اکثر   در   ي ز ي دنبال مرگ عز   به 

رساندن عواطف    ل از رهگذر به تعاد   ي ست ي و ن   ي نابود   ، ي افسردگ   ، ي د ي ناام   چون   ي مخرب   عواطف   بر   ۀ و غلب 

است    معتقد   ي نوفسک ي مال است.    شده مثمرثمر دانسته    روح،   ي دانگ و جا   به   اعتقاد   ت ي تقو   و   د يي تأ باز و  

  کارکرد   بر   ناظر   خورد، ي م   چشم   به   ي سوگوار   و   مرگ   رامون ي پ   که   آن   با   مرتبط   مناسک   و   ي ن ي د   کنش 

با    ي همراه   ل ي دل   ي نوفسک ي مال   (. 33- 35:  1395  مقدم، ي )زمان   است   ن ي د   ي کنندگ ه ي تخل  مناسک 

در برخورد با    ي مذهب   مناسک عمدتاً   ن ي که ا   داند ي م   ي چون مرگ را در نقش   ي زندگ   ۀ عمد   ي ها بحران 

ابهام ها، اضطراب تنش    به نقل از   ، 90:  1387  لتون، ي )هم   ند کن ي م   فا ي ا   ي زندگ   ي ها ها و چالش ها و 

سنتي ۀ  گرفتن از جامعاما در چند قرن اخير به واسطۀ فاصله  (. 155:  1394ان،  زاده و همکار سراج 

و سايرين، مرگ و دين    و ظهور مدرنيته، از منظر متفکراني چون فيليپ آريه، نوربرت الياس

(. تابو بودن  3:  1395طهراني،  شريعتي و تسليمياند )مزينانيتا حدودي از يکديگر فاصله گرفته

شدن مرگ در جامعۀ مدرن در آراء متفکراني چون کوبلر راس و بودريار حاشيه راندهمرگ و به  

اي وحشتناک، ناخواسته، عنوان پديدهها نيز مرگ بهخورد. از آنجايي که در رسانهبه چشم مي

ترل مرگ و  ها براي کنشاهد تالش انسان  ، شودبخش بازنمايي ميندرت آرامشانگيز و بهغم

کند  به مرگ، سختي پذيرش مرگ را نيز افزون مي  که همين نگرش نسبت   ،ستيمگريز از آن ه

 (.  3-4: 1387، به نقل از کريمي، 118-112  :1378و  17 :1379راس،  )کوبلر
  ، شويمدهد که هر چه از قرون وسطي به قرون بيستم نزديک ميفيليپ آريس نشان مي

ايمانِ عارفانه  و  مرگدر برابر يمِ منفعالنه ها بيشتر شده و از تسلنترس از مرگ در ميان انسا

پايان سدۀ  کاسته مي  ، ها رايج بودکه در قرون وسطي در ميان انسان  به آن، شود. آريس از 

ها در فرانسه و ايتاليا  خالف گذشته، بازديد از قبرستاندهد که بربيستم نشان ميتا  هجدهم  

به   ،رفتند هايي که به کليسا نميحتي آن  درواقعه است.  شدبي بدل به ماندگارترين عمل مذه

داشتهقبرستان مي عادت  قبرها  بر سر  به گذاشتن گل  و  آيينرفتند  لذا  به  اند؛  مربوط  هاي 

  :1395اما از ابتدا آييني جمعي بوده است )آريس،    ،ها اگرچه آييني شخصي استقبرستان 

115-80  .) 

 

 پژوهش  ادبيات
جز در مواردي چون نگرش به حاشيه مانده است و  شناسي مرگ در  يران جامعهدر جامعۀ ا

تحقيقات جدي  اجتماعي فقدان،  -مرگ محتضران و بيماران در حال مرگ و يا پيامدهاي رواني 
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(. گورستان نيز از جوانب معماري و توسعۀ پايدار  56:  1395مقدم،  انجام نگرفته است )زماني

نشانه يا  سنگو  نقوش  قر  شناسي  محققان  توجه  مورد  مقالقبر  در  است.  گرفته  حاضر  ۀ  ار 

و  شده ها مرور هاي خاکسپاري و گورستانتحقيقات انجام گرفته در مورد پديدۀ مرگ و آيين

 اند.  مورد بررسي قرار گرفته

ناتال، با  ند که مادران در مواجهه با مرگ پرياه( نشان داد1395)  و همکاران  محدثي

ر طول پيمودن اين فرايند و براي اميدواري اموشي اين واقعه کرده و دتوجيه خود، سعي در فر

درک به  نياز  آينده  بارداري  دارند.  به  )شدن  قرباني  و  پ 1396رحماني  الگوي  دو  شامدرن  ي( 

ارزش مبتني يعني  ارزشي  عقالنيت  اخروي  بر  ثواب  و  ديني  مبتن  وهاي  عقالنيت بر  يمدرن 

هاي مرگ نشان دادند.  رگزاري آييندر ب  راسازماني شده    ابزاري براي بوروکراسي بهشت زهراي

کار ارگانيکي را نشان  بر روابط ناشناس و تقسيمشدن پديدۀ تدفين مبتنيها بوروکراتيکيافته

احمدداد. صفي و خدادادخاني،  نقوش، صرفا1393ً)  يپناه،  که  دادند  نشان  يني  تزئۀ  جنب  ( 

قادي، فرهنگي و اجتماعي دوران را آشکار هاي اعتگيسندي، ويژ  عنوانبهتواند  نداشته و مي

( در والدين مسن چيني  PTGزا )( با بررسي بستر رشد پسا آسيب2016)  ي و، و ليپان، لسازد.  

مرتبط با آسيب )سن کودک در زمان   PTGهاي ويژگي ،که تنها فرزند خود را از دست دادند

را والدين در زمان مرگ کودک و علت مرگ(    کردند. کاستل و فيليپس  کشف  مرگ، سن 

کنندگان  هاي مهم مثبتي براي شرکت خروجي ه  ستيمراسم شا  ياجراکه    دادند( نشان  2003)

موفق بودن مراسم    يبرا  يبا فقدان به دنبال خواهد داشت، که عوامل مختلف   يل سازگاريو تسه

ژوهشي با بررسي  ( در پ 1996نسون )ينسون و مارتيمارت  دوتير،. گودموندست هستنديحائز اهم

فهرست شامل: مراقبت از جسد،   10شان  تايواني به دنبال مرگ کودکۀ  خانواد  25هاي  عاليتف

هاي عزاداري، خاکستر، تابلوي روح، متعلقات کودک، اتاق  ، لباسسازماندهي کردن خاکسپاري

ند.  کنکودک، بازديد از مزار يا مقبره، روياها و صحبت کردن در مورد مرگ کودک مشخص مي

مرگ    ر مقايسه با، دمرگ يک کودک  زپس اها همچنين حاکي از اجراي سادۀ اين مراسم  يافته

( در پژوهشي  1984پس از مرگ هستند. مِکوون )  و اهميت اين مراسم در طي دورۀ  ،بزرگساالن

کودکاني که    ر مقايسه با ، د نشان داده است کودکاني که در مراسم خاکسپاري شرکت کردند 

هاي  ردهو اين مشکالت    اندمشکالت رفتاري از خود بروز داده  ،م شرکت نکردنددر اين مراس

جوان  خانمسني  و  ميتر  چشم  به  بيشتر  پ ها  مرور  با  آيينژوهشخورد.  با  مرتبط  هاي  هاي 

خاکسپاري، متوجه نياز بيشتر به تحقيقات مرتبط با گورستان و نقش آن در فرايند گذر از  

و نقش    ان بيشتري در مورد فرايند حضور در گورستانبا اطمين  تا بتوان  ، داغديدگي هستيم

 ر نظر کرد.  آن در تسهيل سازگاري و از سرگيري زندگي يا تشديد سوگ در داغديدگان اظها

 

 شناسي روش
گيري به اي استفاده شده است. نمونهزمينهۀ  ، از رويکرد کيفي و روش نظريحاضرۀ  در مطالع

که حداقل   است  يکۀ  ت. جامعۀ هدف شامل داغديدگان درجصورت نظري و هدفمند بوده اس
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از فوت عزيزانشان گذشته است. لذا   اي که با  داغديده  28  باچهار ماه و حداکثر چهار سال 

مواجه شده  عزيزانشان  يا  عزيز  ناگهاني  نيمه مصاحبه  ،اندفقدان  و  عميق  عميقي صورت  هاي 

ها تا رسيدن به اشباع نظري ل دادهيبا تحلها به صورت همزمان  وري دادهآگرفت. فرايند گرد

به دقت تحليل شده    3و گزينشي  2، محوري1کدگذاري بازها تحت سه فرايند  ادامه يافت. داده

شايان ذکر است که صحت و قابليت . شده استو در قالب خط داستان و مدل پارادايمي ارائه 

ييدپذيري  أ ري، قابليت اطمينان و تپذياعتماد پژوهش با رعايت چهار معيارِ اعتبارپذيري، انتقال

پژوهش حاضرمشارکت  دگاني داغد  اغلبِد.  شتضمين   نسبت مادر، همسر،   يدارا  کننده در 

خواهر متوف  ...و    فرزند،  گاه   ،اندبوده  يبا  آن   يبرخ  يکه  عضو از  چند  همزمان  داغ  با  ها 

ا با فوت تنها ياول و  وع ِفقدان  بعد از وق  يکوتاه  يزمانۀ  ن داغ در فاصليا با چنديشان و  خانواده

دگان از مناظر گوناگون ين داغديابرافزونمواجه شده بودند.   فرزند و عموما فرزندِ پسر خانواده

  ي شده از فقدان، عوامل منجر به فوت، نسبت خانوادگ  ي، مدت زمان سپري، شغل يلي، تحصيسن

متوف حت  يبا  شهر  يو  مختلف  نقاط  در  ت  ،سکونت  قابلاز  بوده  يجهوت نوع  اند.  برخوردار 

سال قرار دارند. از منظر    65سال تا    18در دامنۀ    يکنندگان پژوهش به لحاظ سنمشارکت

  ي ، قتل، سانحۀ رانندگيشدگشامل مردن بر اثر غرق   يتوان به موارديعوامل منجر به فوت م

ها اشاره  يمايب  گر ازيد   يبرخ، سرطان و  ي ، سکتۀ قلبيا پزشکي  يي اشتباه دارو  ي و در مواد اندک

  يعنيماه،  بر چهارها بالغداده  يآورها، انجام مصاحبه و جمعبه نمونه  يند دسترسيفرا  داشت.

انجام  1397خردادماه سال    21تا    1396ماه سال  بهمن   29از   هر    يد. دامنۀ زمانيبه طول 

از    يناش  ي هها گامصاحبه  ي زمانر بود که تفاوت  يم متغيقه تا سه ساعت و نيدق  15مصاحبه از  

د  يبا  ت ينهادر  . ان تجارب خود بوديب  يل او برايزان تماياو و م  ي زان تجارب غنيموقت پاسخگو،  

پژوهش حاضر در   است. شهر  ي  شهرگفت  انجام شده  استان  ي کيگاه  يزد در جايزد    ي هااز 

 ن يامام حس  يباشکوه برا  يمراسم عزادار  يبرگزار  ي ران به معنايۀ اي نيبه حس  راًياخ  يمرکز

 ين آداب و رسوم شهرهايکه ب  ييهاسه يگر با توجه به مقايد   ييافته است. از سوي)ع( شهرت  

و ماتم    يعزاداربه    يزديشتر شهروندان  يشاهد بها دادن ب  ،ران صورت گرفته استيمختلف ا

 . ميها هستر شهر يسا در مقايسه با رفتگان  يبرا

 
  

 
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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 هاي توصيفي يافته: 1جدول  

 عيت شغليضو اسامي مستعار  شماره
نسبت داغديده با 

 متوفي يا متوفيان 

مدت زمان گذشت از  

 فقدان 

 سال  3-4 خواهر و فرزند دار خانه فرزانه 1

 کمتر از يکسال مادر  کارمند  آزاده  2

 سال  3-4 مادر  کارمند  هانيه 3

 سال  2-1 فرزند دانشجو نازگل  4

 سال  4-3 فرزند دانشجو نعيمه 5

 سال  2-1 مادر  کارمند  مهتاب 6

 سال  2-1 همسر دار خانه مرضيه  7

 سال  4-3 مادر  کارمند  طاهره  8

 سال  4-3 مادر  دار خانه بهاره  9

 سال  4-3 فرزند دار خانه ريحانه  10

 سال  2-1 همسر دار خانه نوبهار 11

 سال  4-3 مادر  کارمند بازنشسته زينب 12

 کمتر از يکسال مادر  دار خانه سمانه 13

 کمتر از يکسال سرهم کارمند  کبري 14

 کمتر از يکسال فرزند کارمند  مژگان 15

 کمتر از يکسال همسر کارمند  مينا 16

 سال  4-3 مادر  دار خانه زهرا 17

 کمتر از يکسال مادربزرگ  دار خانه اعظم  18

 سال  2-1 مادر  کارمند بازنشسته مهين  19

 سال  2-1 مادر  دار خانه سميرا 20

 سال  2-1 همسر دار خانه مهري 21

 سال  2-1 مادر  کارمند  فاطمه  22

 سال  2-1 مادر  دار خانه خديجه  23

 سال  2-1 فرزند دانشجو شيما  24

 کمتر از يکسال مادر  دار خانه سوسن  25

 سال  4-3 خواهر و فرزند دار خانه شمسي 26

 سال  2-1 همسر دار خانه راضيه 27

 کمتر از يکسال مادرشوهر  دار خانه فائزه 28

 

 پژوهش  هاييافته 
ۀ مقول  40مفهوم و    84بر،  ها در فرايندي طوالني و زماندر مقالۀ حاضر با بررسي دقيق گزاره

داغديده/متوفي در   ۀکنش واسازانبرهمهسته تحت عنوان ۀ اصلي و يک مقولۀ مقول 24فرعي، 

 ده است.  شبرساخت  گورستان
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 ( اي فرعي، اصلي و هستهه: فرايند استخراج مقوله هسته )مفاهيم، مقوله  2جدول  
 مقولۀ هسته مقوالت اصلي مقوالت فرعي مفاهيم

 تمايل بنيادين به حضور در گورستان

تمايالت بسترمند به  

 حضور در گورستان 
ناهمساني عاطفي 

بسترمند از حضور  

 در گورستان 

برهمکنش 

ۀ واسازان

داغديده/متوفي  

 در گورستان 

 تمايل به حضور در گورستان بواسطۀ دلتنگي 

 تمايل به حضور در گورستان بواسطۀ عصبي بودن

حضور در گورستان بواسطۀ مواجهه با تمايل به 

 مشکالت زندگي

 جوييتمايل به حضور در گورستان براي حقيقت

 عدم تمايل به حضور در گورستان 
عدم تمايل به حضور 

 در گورستان 

 شدن با گريه در گورستانآرام 
 امش حضور رآ آرامش حضور 

 شدن با رفتن به گورستانآرام 

 شدن از رفتن به گورستان تاب بي

 تابي حضور بي

تابي از احياي  بي

 سوگ

 شدن از حضور همگاني در گورستان بي تاب

 شدن از ديدن عکس متوفي بر قبر تاب بي

 قراري مادر در گورستانشدن از ديدن بي تاب بي

 در گورستان  شدن با حضورعصبي
برانگيختگي هيجانات  

بواسطۀ  منفي 

 افزايي سوگهم 

هم عصبي بواسطۀ  ساير شدن  سوگواري  افزايي 

 عزاداران 

 شدن سنگ قبر متوفي شدن از پايمال عصبي

 احياي سوگ با مرثيه خواني مرسوم در گورستان

احياي سوگ با مرثيه  

خواني مرسوم در  

 گورستان

 به گورستان ز مراجعۀ داغديده ممانعت خانواده ا
مباحثات حضور/عدم 

 حضور در گورستان 

مباحثات 

حضور/عدم حضور 

 در گورستان 

 مباحثه بر سر اولويت رفتن يا نرفتن به گورستان

 مباحثه بر سر رفتن يا نرفتن به گورستان

رضايتمندي از مکان   اهميت مکان گورستان در نظر داغديده 

 گورستان

از   رضايتمندي

 رضايتمندي از مکان گورستان  گورستانمکان 

 شدن در مراجعه به گورستان شرطي
شدن در  شرطي

 مراجعه به گورستان

شدن در  شرطي

مراجعه به  

 گورستان

گري از  ديگران  ممانعت  با  در ۀ  مخالفت  داغديده 

بازتفسير عاطفي  گورستان

هاي منفي از کنش

روزمرۀ ديگران در 

 گورستان

عاطفي  بازتفسير

نفي از  م

هاي روزمرۀ  کنش

ديگران در  

 گورستان

 ناخوشايندي داغديده از نگاه مردم درگورستان

وگوهاي اين دنيايي و همراه با  ناخوشايندي از گفت

 خنده در گورستان

 آزارديدگي از قضاوت ديگران در گورستان 

برآورده  در  متوفي  عامليت  قدرت  به  شدن باور 

 گورستان ر ها دخواسته
باور به قدرت عامليت  

متوفي در اثرگذاري 

 بر داغديده 

باورهاي 

ماوراءالطبيعه از  

خاک و عامليت  

 متوفي
سازي مراجعۀ  باور به قدرت عامليت متوفي در محدود

 داغديده به گورستان
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 الطبيعه به مرهم داغ بودن خاک گورستانباور ماوراء

الطبيعه به  باور ماوراء

بودن خاک مرهم داغ 

 گورستان

 شدن خاک متوفي تضعيف روحيه با سنگ

ناتواني مواجهه با  

 واقعيت گورستان 

ناتواني مواجهه با  

 واقعيت گورستان 

شدن خاک  عدم تمايل به حضور در گورستان با سنگ

 متوفي

 ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان

فتن  براي نرداغداران غير وابسته به داغديده  ۀ  توصي

 گورستانبه 

هاي  توصيه

غيروابستگان در 

محدودسازي مراجعه 

 به گورستان

هاي  توصيه

غيروابستگان در 

محدودسازي  

مراجعه به  

 گورستان

توصيه همسايگان داغديده در محدود سازي رفتن به  

 گورستان

محدود ۀ  توصي در  داغديده  به  دوستان  رفتن  سازي 

 گورستان

ورستان به داغديده براي  ر گن داعزادارساير  ۀ  توصي

 نبردن کودک به گورستان

دوستان متوفي در گورستان به داغديده براي ۀ  توصي

 بازگشت به زندگي

 هاي مردم  رفتن به گورستان بواسطۀ گريز از قضاوت
سنتي -فشار هنجاري

براي حضور در 

 گورستان

- فشار هنجاري

سنتي براي  

حضور در 

 گورستان

 ورستانسنت حضور در گ

 گورستان گمينشافت

 پاداش ديني براي رفتن به گورستان
تکاليف ديني در 

 گورستان

تکاليف ديني در 

 گورستان
 ماندن در گورستان جهت انجام مناسک ديني 

 مکروه بودن خيرات در گورستان

 دوري از گورستان  دوري از گورستان 

ۀ  دافععوامل 

 گورستان

امني کالبدي  نا ورستانو کاهش رفتن به گ تغييرات گورستان 

 احساس ناامني و کاهش رفتن به گورستان  گورستان

 ناتواني بدني و کاهش رفتن به گورستان
ناتواني بدني و کاهش 

 رفتن به گورستان 

 ترس از فقدان مجدد و کاهش رفتن به گورستان 

ترس از فقدان مجدد 

و کاهش رفتن به  

 گورستان

 و افزوني حضور در گورستانبيشتر فراغت 

فراغت بيشتر و  

افزوني حضور در 

 گورستان
گران  تسهيل

حضور در 

 گورستان
 نزديکي به گورستان و افزوني حضور در گورستان

نزديکي به گورستان  

افزوني حضور در  و 

 گورستان

حضور مداوم در  حضور مداوم در گورستان 

پروبلماتيک  گورستان

حضور در 

 گورستان

 رفتن به گورستان در شب 

 هاي ديني غم انگيزحضور در گورستان در مناسبت
محور  حضور مناسبت

 در گورستان 
مناسبت در  در گورستان  و اولويت حضور  هاي شاد 

 گردشي
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 حضور محدود در گورستان 
حضور محدود در 

 گورستان

هاي مناسکي فعاليت گرفتن تولد متوفي در گورستان

توسعۀ مناسک   ستان در گور

 غير ديني

 هاي شاد در گورستان گرفتن مناسبت

هاي زيبا فعاليت آراستن قبر متوفي با گل

 محافظت از قبر متوفي  شناختي در گورستان 

 خيرات مادي در گورستان 
 -خيرات مادي

 معنوي در گورستان

 -خيرات مادي

معنوي در 

 گورستان
 خيرات معنوي در گورستان

وابسته کردن خواب و   خوابيدن در گورستان 

خوراک خود به  

برساخت زندگي  حضور در گورستان 

 در گورستان 

 غذا خوردن در گورستان 

 گورستانحرف زدن با متوفي در 
برهمکنش روايتي با 

 متوفي در گورستان
 شدن عدم فراموشي به متوفي در گورستانيادآور 

 ستاندرد و دل با متوفي در گور

مديريت زمان حضور  حضور در گورستان در زمان خلوت 

 در گورستان 

مديريت حضور در 

 گورستان

 نرفتن به گورستان در شب بخاطر ترس 

 براي کاهش رفتن به گورستانتالش 

مديريت ميزان حضور  

 در گورستان 

 اجتناب از حضور در گورستان 

 نرفتن به گورستان بخاطر متوفي 

 ن به گورستان بخاطر آرامش اطرافيانفتنر

 خيرات کردن در مکاني غير از گورستان 

مکانيسم جايگزيني 

 مکاني خيرات

مکانيسم  

جايگزيني مکاني  

 خيرات

 جايگزيني خيرات معنوي در خانه به جاي گورستان 

جاي  به  ائمه  حرم  در  معنوي  خيرات  جايگزيني 

 گورستان

 ن در گورستان  تعامل با ساير داغدارا
گسترش ارتباطات  

 وابسته به گورستان

گسترش  

ارتباطات وابسته  

 به گورستان
 انتقال دورهمي به گورستان

 هاي پيشين بيماري تشديد 
هاي  تشديد بيماري 

 پيشين 

تشديد  

هاي بيماري 

 پيشين 

 احساس قرار عاطفي رفع دلتنگي با رفتن به گورستان

 در گورستان 

 تنظيم عواطف 

 شدن با خوابيدن در گورستان و لمس سنگ قبرام آر

 هاي اطراف قبر متوفيطراوت روحي با ديدن گل 

طراوت روحي با 

هاي اطراف  گل ديدن 

 قبر متوفي 

 شدن با منطق مادي سازگار 
شدن با منطق سازگار 

 مادي 

سازگاري با اپوخه 

 پنداري شرايط با ساير داغداران همسان  گورستان

ي  پندارهمسان 

ساير شرايط با 

 داغداران 

 اپوخه گورستان اپوخه گورستان
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 خط داستان
ناگهاني عزيزانشان، احساسات گوناگوني چون غم و ناراحتي داغديدگان در مواجهه با فقدان  

را تجربه کرده و اين احساسات متناسب با هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي به طرق 

شود. در اين قسمت، مفاهيم و مقوالتي که  تعديل يا سرکوب مي  ،گوناگوني مجال بروز يافته

 اند.  داده شدهب شرح به ترتي ، اندبراي ارائۀ خط داستان طراحي شده

 ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان 

سير جريان داستان مقالۀ حاضر از ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان شروع  

ساني را بنابر داليل وابسته به بستر چون دلتنگي، عصبي بودن،  مايالت ناهمکه تد؛ چراشومي

غيره   و  زندگي  با مشکالت  داغديدگانمواجهه  در    در  به حضور  تمايل  با  لذا  شاهد هستيم. 

گورستان و عدم تمايل به حضور در گورستان در برخي داغديدگان مواجهيم. »شمسي« که 

بواسطۀ احساس دلتنگي تمايل به حضور در    ،ا ديده استداغ همزمان پدر و مادر و برادرش ر

براي مادره که منو ميکشونه سمت دلتنگي بيشتر  کند »چنين بازتعريف ميگورستان را اين 
عدم تمايل    ، اي از دست داده است«. از طرف ديگر مرضيه که کودکش را در حادثهگورستان

اين  را  گورستان  در  حضور  ميبه  تصوير  به  ني »کشد:  چنين  خَشم  قبرش  سر  اصالً  من 
آدم   اين خو مثالً  ندارم سر قبرش، ميگم  برم؛ هيچ حس خوبي  گُنده  }خوشايندم نيست{ 

گناه داشته باشه که بري باال سرش يه چيزي بخوني؛ ميگم اين خو }که{   ،}بزرگ{ نبوده
کنم؛ اصالً  بار }جيغ و فرياد{    و  اين زير ني که برم خودمو بندازم رو قبر و گريه کنم و بي

 «.  ارم اون اين زيرهقبول ند

 آرامش حضور

شرايط، حضور در گورستان را تقويت و تشديد  کلي اين ناهمساني عاطفي در کنار برخي  طور به

تواند مداوم، يا محدود و مناسبت  کند. يعني حضور در گورستان ميو يا محدود و تضعيف مي

ريزي عاطفي در گورستان آرام ور و برونمحور باشد. چنانچه وقتي داغديدگان بواسطۀ حض

قدان غيرمنتظرۀ پدرش مواجه شود. نعيمه که با فحضورشان در گورستان تقويت مي  ، شوندمي

تر  عصبي که اصالً، آرومکشد: »چنين آرامش حضور در گورستان را به تصوير مياين  ،شده است
 «.  تر ميشمسر خاکش که ميرم آروم ،ميشم

 سوگ  تابي از احياي بي

و   متوفي  قبر  روي  عکس  با  مواجهه  و  گورستان  در  حضور  بواسطۀ  که  داغديدگاني  اما 

افزايي و  تاب و عصبي شده و به عبارت بهتر همهاي مرسوم و چنين چيزهايي بيخوانيمرثيه 

حضور محدود و    ،اندواسطۀ حضور در گورستان تجربه کردهبرانگيختگي هيجانات منفي را به

  ،ناگهاني از دست داده است  طوربهاند. ريحانه که پدرش را  رستان داشتهدر گومحوري  مناسبت

من بدتر  کند: »چنين بازتعريف ميتابي از احياي سوگ بواسطۀ حضور در گورستان را اينبي
کنم مثل روز  ساله گذشته، شروع مي  4شينم يعني االن  شدم؛ من برم سر خاکش که ميمي

 «.  ه اينجا زير اين خاک باشنشه کباورم نمياول گريه کردن؛ 
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 ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان

شدن واقعيت فقدان در گورستان و عدم تحمل به رخ کشيده  ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان

با تقويت عدم تمايل به حضور در گورستان در برخي داغديدگان به حضور محدود در گورستان 

موازند. چنانچه ريحاندامن مي ناتواني  نيز  وه  با  به دنبال آن حضور اجهه  قعيت گورستان و 

توني  روبرو ميشي؛ اصالً نميبا واقعيت  کند: »چنين بازتعريف ميمحدود در گورستان را اين 
 «.  تحمل کني

 حضور/عدم حضور در گورستانمباحثات

گورستان بين بندي حضور در  هاي که بر سر اولويتمذکور، تفاوت  ۀناتواني مواجهدر  بر    افزون

عضاي خانوادۀ برخي داغديدگان وجود دارد و مباحثاتي که بر سر رفتن يا نرفتن به گورستان  ا

ت. هانيه سدر تضعيف حضور در گورستان نقش داشته ا  ،گيردن اعضاي خانواده شکل ميبي

چنين بازتعريف  مباحثه بر سر حضور در گورستان را اين  ،که فرزندش را از دست داده است

اصالً شوهرم نفهميده بود؛ بعد از مدتي شوهرم گفت چرا فکر آبرو من   خيلي وقتاشکند: »مي
 «.  گي يهو يه کسي يه باليي سرت ميارهيري سر خاک، نميم 4کني؛ ساعت نمي

 شدن در مراجعه به گورستانشرطي

  شدن براي حضور در گورستان در برخي داغديدگان نيز به چشموجود نوعي الزام و شرطي

گاهي    کنند؛ خورد. داغديدگان به داليل مختلف حضور در گورستان را براي خود شرطي ميمي

در   حضور  را  با  آرامش  دريافت  قلمداد    عنوانبهگورستان  گورستان  در  حضورشان  پاداش 

شدن در رفتن به گورستان و تعهد به آن فارغ از به همراه داشتن پاداش کنند. ولي شرطيمي

ان وجود دارد و در تقويت حضور در گورستان نقش خواهد داشت. شمسي  در برخي داغديدگ

اگر يک روز يه اتفاقي  کشد: »ورستان را به تصوير ميشدن در مراجعه به گچنين شرطياين
که هرجوريه     رفتم گورستان، فکر مکردمکه حالمون خوب نبود و نمي    فتيدابراي خودمون مي

 «.  شبه، بايد برم امروز بايد برم؛ اگر صبحه، روزه،

 سنتي براي حضور در گورستان –فشار هنجاري  

ضور در گورستان در برخي داغديدگان، وجود نوعي  شدن و تعهد دروني براي حدر کنار شرطي

زند.  سنتي نيز براي حضور در گورستان به تقويت حضور در گورستان دامن مي  -فشار هنجاري

و مناطق خاص که هنوز روابط اجتماعي   در محالتگونه  هاي گمينشافتاين فشار در گورستان

خورد. به واسطۀ بيشتر به چشم مي  ،عاطفه، سنت، خويشاوندي و نظاير آن قرار داردۀ  بر پاي

ها و نگاه مردم در نظر داغديدگان اهميت داشته و  استقرار همين روابط در گورستان، قضاوت

ناخواسته آن  يا  آنچنانخواسته  به نمايش خود  را  انتظار دارند وامي  ها  که    ،داردکه ديگران 

ل حضور در گورستان را شکل  تواند در داغديدگان نوعي تناقض و دوگانگي دليهمين امر مي

سنتي براي حضور   -چنين فشار هنجاريدهد. فاطمه که فرزندش را از دست داده است؛ اين

هاي ديگرانم  بيني نگاهيخودت ميخواي بري؛ ولي اينکه مکشد: »در گورستان را به تصوير مي
؛ يه جورايي ش هم اينه که به ديگران ثابت کنيه دليل ديگهيهاي ديگرانم هه؛  صحبت ههو  



 

 

 

 

 
...برساخت اجتماعي پروبلماتيک حضور داغديده در گورستان 19  

کشونه اونجا يا قضاوت ديگرانه؛ دوتاييش  دونم واقعاً حس خودمه که منو ميتعارض داره؛ نمي
 «.  باهم هست

 نهاي روزمرۀ ديگران در گورستابازتفسير عاطفي منفي از کنش

گوهاي  وداغديده، گفت  ۀآميز ديگران، مخالفت با گريها چون نگاه ترحمميان برخي کنشايندر

هاي ديگران حاضر در گورستان و  ها و کنجاوياين دنيايي و همراه با خندۀ اطرافيان، قضاوت

به آزار گونهغيره  داغديدگااي  برخي  توسط  منفي  و  ميدهنده  برساخت  که وشن  سوسن  د. 

ناخوشايندي    ،زمان پدر و مادر و برادرش، همسرش را نيز از دست داده استبر داغ همعالوه

من دوست دارم يک ساعت،  »کند:  گوهاي اين دنيايي و خندۀ اطرافيان را بازتفسير ميوگفت
پرسي، سالم و  و اگر هم يه کسي اومد براي احوال     دوساعتي که سر خاکم فقط قران بوخونم

ولي متاسفانه اينجوري نيست؛ همه يکي فاتحه    ،صحبت نکنم  {حالتون چطوره، ديه }ديگر
 «.  شينن سه تا سه تا حرف مزننخوانند{ و بعد مين}ميموخون

 مندي از مکان گورستانرضايت

بواسطۀ دفن عزيزشان و يا حتي ديگران در آن  محلي که داغديدگان عنوانبهمکان گورستان 

يابند از اهميت خاصي در نظر برخي از داغديدگان برخوردار است. لذا داغديدگاني  ور مي حض

مي امنيت  احساس  مکان  آن  در  و  بوده  راضي  گورستان  مکان  از  در  که  حضور  از  و  کردند 

اند. مهتاب که تنها پسرش را  حضور مداومي را در گورستان داشته  ،اندنداشته گورستان ترسي 

کند:  چنين بازنمايي ميمندي را ايناين رضايت  ،استخر از دست داده استبه دليل خفگي در  

مي» خَشِهاينجا  نداره؛  ترس  اصالً  بياي    بينيد  وقت  هر  مثالً  خشه،  اينقدر  خشه،  خيلي 
شه بري؛ من اينجا ترسه؛ خيلي ترسناکه، نميترسيدم؛ اما خلدبرين آدم ميترسي؛ نمينمي

 «.  بيني شب ميامصبح ميام؛ ظهر ميام؛ يهو مي

 الطبيعه از خاک و عامليت متوفي باورهاي ماوراء

الطبيعه در ارتباط با گورستان انواعي از باورهاي ماوراء  برخي داغديدگان داراي  رسديبه نظر م 

. چنانچه گاهي برخي  دانندکه ميزان حضور خود را تا حدي بدان مربوط مي  ، و متوفي هستند

برآورده براي  خواسته شدداغديدگان  برآوردهن  متوفي  از  و  رفته  گورستان  به  شدن هايشان 

بوده و با حضور در کنند و يا اعتقاد دارند که خاک گورستان سرد  شان را طلب ميخواسته 

و سازگار مي فقدانشان کاسته شده  از غم  به تدريج  نتيجه حضورشاگورستان  ن شوند و در 

چنين باور به عامليت  اين  ،برادرش را تجربه کرده  . فرزانه که داغ همزمان مادر وشودميمحدود  

از گورستان گرفتم؛   ، من هر آرزويي داشتم از ننه }مادر{ گرفتمکند: »متوفي را بازتعريف مي
 «.  وقتي رفتم و حرف زدم حاجتم روا شده

 تکاليف ديني در گورستان 

اليف ديني در گورستان بعضي تک  ، ايران و شهر يزدۀ  جامع  ميان با توجه به بافت مذهبيايندر

مثل پاداش ديني رفتن به گورستان و   ،ممکن است به تقويت حضور در گورستان دامن زند

مکروه دانستن خيرات در گورستان ممکن است به تضعيف حضور در گورستان  بعضي نيز مانند  
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اينجا پاداش ديني رفتن به گورستان را   :  کندنشان مي  خاطرکمک کند. چنانچه فرزانه در 

 «.  صبح جمعه ميگن چه بري کربال، چه بري سر قبر پدر و مادرت»

 گورستانۀ  عوامل دافع

عواملي جغرافيايي    عنوانبه  ،گورستان و ناامني کالبدي گورستانبرخي عوامل چون دوري از  

به دفع حضور درگورستان کمک کرده است. همچنين ناتواني بدني و ترس از فقدان مجدد نيز 

حضور برخي داغديدگان در گورستان باشد. مژگان دوري از گورستان ۀ  دهندتواند کاهشمي

کند:  چنين بازنمايي مياين ،را محدود کرده استعاملي که حضورش در گورستان  عنوانبه را 

رن؛ ولي من دوباره مسيرم دورتره، کمتر  تره، بيشتر ميها ميگم مسيرشون نزديکحاال بچه»
 «.  رممي

 در گورستانگران حضور  تسهيل 

سري يک  ، حضور برخي داغديدگان در گورستان باشدۀ  کنندتواند دفعدر کنار عواملي که مي

کنندۀ حضور در گورستان  تواند تسهيليا فراغت بيشتر نيز مي  چون نزديکي به گورستانعوامل  

نين  چاين، گر حضورش در گورستان بودهکه تسهيل  را، باشد. فاطمه اين نزديکي به گورستان

خاک فرزاد؛  نزديک بود ديگه و از يه لحاظ نزديکيش برام خوب بود؛ دقيقاً  کشد: »به تصوير مي
بار    3مامانم که بوديم؛ روزي  ۀ  مامانمه، اينقدر نزديکه، ما مثالً خونۀ  ونه، پشت خونپشت باغم

 «.  رفتيم و ميومديممي

 هاي غيروابستگان در محدودسازي مراجعه به گورستانتوصيه

بر  هايي مبنيوجود تمايالت بسترمند به حضور در گورستان در برخي داغديدگان، توصيه با  

از جانب غيروابستگاني چون همسايگان، دوستان و حتي  محدودسازي مراجعه به   گورستان 

که در تضعيف حضور   ،شودساير داغداران حاضر در گورستان از سوي داغديدگان گزارش مي

چنين نقش  اين  ، ته است. طاهره که فرزندش را از دست داده استها در گورستان نقش داشآن 

هايي که  حرفکند: »ستان را توصيف ميهاي ديگران در محدودسازي حضور در گورتوصيه 
 «. باعث شد ديگه کمتر برم ،ديگران گفتن

 پروبلماتيک حضور در گورستان

ي عاطفي بسترمند از حضور  داغديدگان به دليل ناهمسان   ،ح شديشرتبا توجه به آنچه تاکنون  

ها، با پروبلماتيک حضور  و تشديدکننده  هااي از محدودکنندهدر گورستان به همراه مجموعه 

حضور در گورستان براي داغديدگان    ،شوند. همانطور که مشخص شددر گورستان مواجه مي 

د. لذا  شواي است که بواسطۀ سنت، اجتماع، مذهب و تمايالت فردي دچار نوسان ميمسئله 

محور و گاهي حضور داغديدگان در فرايند گذر از داغديدگي، گاهي حضوري محدود و مناسبت 

  ،ي رانندگي از دست داده استاند. زهرا که فرزندش را در حادثهمداوم در گورستان داشته 

رفتم گورستان، تا سال هر روز ميکشد: »چنين حضور مداومش در گورستان را به تصوير مياين
گفتن  يها مرفتم؛ همسايهرفتم؛ سر ظهر گرما ميخو تا سه ماه، صبح و ظهر و شب ميمن  

 «. گفتم حاال خلوته گورستانحاال چه وقت گورستان رفتنه؟ مي
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حضور محدودش در   ،گرفتگي از دست داده استاما خديجه که فرزندش را به دليل برق 

را   اماکند: »بازنمايي مي  چنيناين گورستان  اونجا خاکه،  بچه  ،رفتممزاده که ميحتي من  م 
 «. کش{ رفتم؛ ولي پياده نشدم چند باري حتي تو ماشين تا دَمش}نزدي

هاي شاد مثل عيد  انگيز و حضور در مناسبت ديني غم هايمناسبت همچنين حضور در 

شود.  نوروز و يا حضور در گورستان قبل از رفتن به سفر در بين برخي داغديدگان مشاهده مي

اينا هم    عيد و کند: »چنين بازتعريف ميشاد را اينهاي  هره اولويت حضورش در مناسبتطا
خودم ميرم   ،اولين جايي که ميرم سر خاکه بچمه، صبح مثالً يه وقتي اگر شوهرمم بيدار نشه

 «. دوباره همراه اون ميرم ،گردمسر خاک و بر مي

 توسعۀ مناسک غيرديني 

را شرح داد. يا توجه به   دهند اغديدگان در گورستان انجام ميهايي که دتوان فعاليتحال مي

هاي شاد  شان با مناسبتاينکه بخش مهمي از زندگي داغديدگان در کنار عزيز از دست رفته

داغديدگان براي قابل تحمل ساختن تنهايي ناشي از    ،انگيز گره خورده استو گردشي و يا غم

لد متوفي،  هاي مناسکي چون گرفتن توان فعاليتهايي، در گورستفقدان در چنين مناسبت

هاي زيباشناختي  اين، فعاليتبردهند. افزونسين بر قبر متوفي را انجام ميهفت ۀ  چيدن سفر

خورد. به عبارت مثل آراستن قبر متوفي با گُل در بين داغديدگان در گورستان نيز به چشم مي

وسعۀ  چنين تدهند. مهتاب اينن توسعه ميها نوعي مناسک غيرديني را در گورستابهتر، آن 

تولدش اونجا براش کند: »مناسک غيرديني را با گرفتن تولد متوفي در گورستان بازنمايي مي
گرفتم؛ اولين مراسمي که براش گرفتم دو هفته مونده بود به تولدش که بچه اينجور شد؛ يعني  

 «. راش گرفتيممهرم رفت؛ بعد تولدشم همون جا ب 14مهر تولدش بود؛  22

 ر گورستانمعنوي د - خيرات مادي 

هايي است که با توجه به بستر  ميان خيرات مادي و معنوي در گورستان از ديگر فعاليتايندر

خورد. خيرات مادي به گرفتن کيک  مذهبي جامعۀ ايران در بين داغديدگان يزدي به چشم مي

اندن قران، فاتحه و طلب مغفرت  و شيريني و پخش آن در گورستان و خيرات معنوي به خو 

پايبندي    ، انداي به قتل رساندهورستان تعلق دارد. زينب که تنها پسرش را به طرز ناعادالنهدر گ

اي خيلي، من هيچ هفتهکند: » بازتعريف مي  گونهاينبه انجام خيرات مادي در گورستان را  
ُپر}زياد{ منيست که وقتي ميرم سر خاک بچه  گيرم{ ميدم  سونم}مييم نبرم؛ چيزي هم 

 «.  کسي

 ت زندگي در گورستان برساخ

هاي مختلف با حضور در گورستان و انجام متوفي در مناسبت  داغديدگان بواسطۀ فقدان  غالبا

داغديدگان براي قابل تحمل    يگاه اين  برمناسکي سعي در تحمل اين فقدان داشتند. افزون

معنا که برخي  کنند. بدينا برساخت ميساختن زندگي بدون متوفي، زندگي در گورستان ر

کردن خواب و خوراک خود به حضور در گورستان و نزديکي به قبر متوفي،  داغديدگان با وابسته 

روايتي با متوفي، زندگي بدون حضور متوفي را يا زندگي در کنار قبر متوفي    کنشيبرهمو  
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مي زندگيبرساخت  برساخت  گورستان،  در  خوابيدن  با  سوسن  مي  کنند.  بازنمايي  کند:  را 

   سر قبرشون مخوابيدم     مرفتم  ،خوام بخوابم کنارشون فقط، مادر، پدرم هم که اينجور شدنيم»
نبينه؛ خيليا بهم   ،که کسي ببينه ،شون کسي باشه، نباشه، غمم نيسترو سينه  و دست مزارم

 گفتن هر دفه اومدم گورستان ديدم خوابيدي خيلي ناراحت شدم«.  

بره با  مفرزانه  را  روايتي  اينکنش  گورستان  در  متوفي  با  زدن  بازتعريف  حرف  چنين 

»مي زندهکند:  تو  که  مزدم}ميحرفايي  وقتشون  يا  مرفتم}ميبي  و  زدم{؛  رفتم{  وقت 
شد{ و دوباره تکرار  زدم{؛ اون حرفا يادآورم مشد}ميشون، حرفي به مادرم مزدم}ميخونه 

 حرفا رو باهاشون مزدم«.   اون ،مکردم؛ عين روزي که زنده هستن

 مديريت حضور در گورستان

حضور و زمان حضور خود در گورستان را   برخي داغديدگان ميزان  ، با توجه به آنچه گذشت

واسطۀ ترس، از حضور در گورستان در شب پرهيز  هکنند. بدين ترتيب گاهي بمديريت مي

ورستان، در زمان خلوت به گورستان در گها و نگاه حاضران  کنند و يا براي اجتناب از قضاوتمي

اينمي و  ميروند  مديريت  را  گورستان  در  حضور  زمان  افزونچنين  گاهي  برکنند.  اين، 

ميزان حضور    ، کنندداغديدگان بخاطر خود، آرامش اطرافيان و حتي شادي متوفي تالش مي

حضور در  زان  و کمتر در گورستان حاضر شوند. نوبهار مديريت مي  کنند ميخود را مديريت  

اوالً   ،بعدش ديگه هر کسي گفت که شب که ميريدکند: »چنين بازتعريف ميگورستان را اين 
ميخوان شربتشون   ،مرده تون ناراحته، مثالً حتي يه چيزايي گفتن که حاال سر شب که ميشه

طر  حاال بخانميدن؛ يه چيزايي که آدم نميدونه اينا رو گفتن و ديگه گفتيم    ،شما هستيد  ،بدن
 «. ودش}متوفي{ کمتر بريمخ

 مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات

ميان با توجه به مکروه دانستن خيرات در گورستان و يا دوري از گورستان و مواردي از ايندر

ها يا در  کنند در مکاني غير از گورستان مثالً در مهمانياين قبيل، برخي داغديدگان سعي مي

به دليل    ، ه پدرش را در سانحۀ رانندگي از دست داده استگل کها خيرات کنند. نازامامزاده

سر خاک  کند: »چنين بازتعريف ميمکانيسم جايگزيني مکاني خيرات را اين  ،دوري ازگورستان
اي يه کاسه شکالتي، اينجا نزديک خونمون پمپ ولي هر پنجشنبه   ،تونيم خيرات کنيمکه نمي

 «. دي هم تموم ميشهزاريم تو پمپ بنزين، زوريم ميبنزينه، مي

  گسترش ارتباطات وابسته به گورستان

اي تعامالتي و ارتباطاتي  جنبه  ،دهندمي  هاي ديگري که داغديدگان در گورستان انجامفعاليت

ارتباطيصورت که بدارد. بدين شان را به ساير داغداران حاضر در  رخي داغديدگان محدوده 

محور در گورستان و مناسکي که  ا حضور مناسبت اين ببر دهند. افزونگورستان گسترش مي

و خويشاونديدورهمي  ،دهند انجام مي منتقل ميهاي خانوادگي  گورستان  به  را  کنند.  شان 

حاال تقريباً  کند: »چنين بازنمايي ميرگورستان را ايننوبهار تعامل با ساير داغداران حاضر د
دونم چه سِرّي}راز{  داشون همه هم نميهمه ببينيد قطعه جانبازان تقريباً همه جوونن، مر
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زنن اين چيزا به خيلي شوهراشون خوب بودن که رفتن؛ وقتي که حرف ميهست که همه  
 «.  هاشون ميگنخوبيده؛ همه مثالً هميشه از آدم آرامش مي

 هاي پيشين تشديد بيماري

يدگان با آن  رخدادهايي را نشان داد که برخي داغد توان  مي  ، گذشت  با توجه به شرح آنچه

اند. يکي از اين رخدادها که برخي داغديدگان بواسطۀ حضور مداوم در گورستان و  مواجه شده

ر ترک حضور در گورستان با آن وابسته کردن خواب و خوراک خود به گورستان و ناتواني د

ه درمان  بهاي پيشيني است که نيازمند درمان بوده است و آنها  تشديد بيماري  ،شونددرگير مي

تا سه سال هر چي رفتم دکتر، بهم  گويد: ». زهرا در اين مورد مياند کرده  اعتناييآن عمداً بي
شدن  ان، بعد سه سال ديگه نزديک فلجگورستخواستم برم  گفت بايد عمل کني؛ نرفتم که مي

 «. رسيدم

 تنظيم عواطف 

في احساس طراوت و تازگي  هاي اطراف قبر متوهمچنين گاهي برخي داغديدگان با ديدن گل

شان را محدود و رفع کرده و با برساخت زندگي  کنند و بواسطۀ حضور در گورستان دلتنگيمي

آرام مي گورستان  بديندر  ع شوند.  تنظيم  برقرار ميسان  و  مهيا  داغديدگان  در  شود.  واطف 

حس  کشد: »يچنين به تصوير مهاي اطراف قبر متوفي را اينفاطمه، طراوت روحي با ديدن گل
خوبيه که من گُل سر سنگش بذارم؛ فکر کنم لياقت فرزاد خيلي بيشتر از اينا بود؛ خودمم  

اونجايي که گُل مي ش، احساس طراوت خاصي چينم دور سنگخيلي گُل رو دوست دارم و 
 «. دارم؛ حس زنده بودن؛ يه حس خاصي دارم

 سازگاري با اپوخه گورستان

فرايندي که شرح داده شد و با گذشت زمان نوعي سازگاري    وجه بهنهايت در داغديدگان با تدر

اپوخه گورستان شاهد هست ترتيب داغديدگان به  م. بدينيبا منطق محاسبۀ فايده و زيان و 

اي از رفتن به گورستان براي خود متصور که فايدهتدريج در رفتار خود بازانديشي کرده؛ چرا

ارادي خود را از حضور   کامالًر داغداران، به صورت با سايپنداري شرايط شوند و با همساننمي

دارند و لذا حضور در گورستان به حالت تعليق در آمده و به عبارت بهتر  در گورستان باز مي

شود. آزاده که با فقدان غيرمنتظرۀ فرزندش مواجه به سازگاري با اپوخه گورستان منتهي مي

اپوخه گورستان ر  ،شده است ديگه سر خاک که  کند: »چنين بازتعريف ميا اين سازگاري با 
رفتم؛ بعدش ديگه  رفتم؛ حتي يک ماه و دو ماه اول هر روز ميميرم من اوالً }اوايل{هر روز مي

 «.  ذارم باالي سرشاي يه بار ميرم عود ميحاال کمتر ميرم؛ هفته

 

 مدل پارادايمي
و    شدهترسيم    ،که تشريح شد  داستانيدر اين قسمت مدل پارادايمي پژوهش بر اساس خط  

، يا، از پنج قسمت شرايط علي، شرايط زمينهمدل پارادايميمورد بررسي قرار گرفته است.  

فرايندي که در اين پژوهش جريان  است.    ها و پيامدها تشکيل شده ي گر، استراتژشرايط مداخله 



 

 

 

 

 
 2 شماره  ،9 دوره  ران، ي ا ي شناسانسان ي هاپژوهش 24

مي  ،داشت نشان  را  گورستان  در  حضور  پروبلماتيک  مرکزي  بديندهپديدۀ  که  د.  معنا 

شرايطي  به همراه  گورستان  در  از حضور  بسترمند  عاطفي  ناهمساني  نتيجۀ  در  داغديدگان 

 شوند.حضور در گورستان مواجه مي ۀگر با مسئلاي و مداخلهزمينه 
ک مسئله کرده است، عواطف و  يل به  يحضور در گورستان را تبد  ۀدرواقع، آنچه مسئل

م  يديجه رسين نتيپژوهش، به ا  يهاافتهي. با توجه به  ده استي داغداحساسات ناهمسان افراد  

ن  يبد   ي عاطف  ي ن ناهمسانيدهد. ايرخ م   ي دگان به نوع يدر همه داغد  ي عاطف  ي که ناهمسان

ازمند حضور و حس  يخود ن يروح ي ازهاين  يارضا يک سو آنها برايدهد که از يصورت رخ م

ان برقرار ساخته  يد رابطه خود را با متوفزعم خوق بهين طري تا از ا  ،با گورستان دارند  يوستگيپ 

غات  يمرگ و گورستان و تبل  يمنف  يگر، معنايد  ياما از سو  ؛خود را وفادار نشان دهند   ينوع و به

قرار   ياطفع  يک ناهمسان يان و جامعه در مورد حضور در گورستان آنها را در  ياطراف  يمنف

 ي وستگيگر آن پ يد  يک سوي و    ي فبه متو  يعاطف  يوستگيآن پ   يک سويکه    يناهمسان   دهد:يم

کند.  يد م يکأ کردن ت  ياست که مدام بر ارزش زندگ  ياان و جامعهيت اطرافيو مرجع  ي عاطف

دليهمبه داغدين  بهيل  ناهمسانده  احساس  مداوم  را   ي طور  گورستان  در  حضور/عدم حضور 

 ي ذهن و  حضور در گورستان را در  ۀمسئلک  ين خاطر پروبلماتياکند و بهيتجربه و درک م

ا حضور در گورستان من يا نه؟ آيد در گورستان باشم  ي ا من بايکه آ  مسئلهن  يرد. ايگيشکل م

ان او يده و اجتماع اطرافي د داغ   ي ذهن  ياين دنيدر تقابل ب  مسئلهن  يقرار؟ ايا بيکند  يرا آرام م

  ينيو ع  ي نذه يامسئلهگورستان را به  ي ن ناهمسانيو ا ، دهديرا شکل م  ي ن ناهمسانيمدام ا

 کند.  يل ميده تبدي فرد داغد يبرا

  هامحور يا مداومي را درگورستان دارند. آنبنابراين داغديدگان حضور محدود و مناسبت

معنوي،    -ديني، خيرات ماديمناسک غير  ۀهايي چون توسعبا حضور در گورستان استراتژي 

ه شرح آن در خط داستان مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات و برساخت زندگي را همانطور ک

هاي نام برده  گيرند. همچنين داغديدگان در نتيجۀ به کارگيري استراتژي در پيش مي  ،ارئه شد

شراي به  تعلق  زمينه و  مداخله ط  و  بيمارياي  تشديد  چون  منفي  پيامدي  و گر  پيشين  هاي 

ز داغديدگي  پيامدهاي مثبتي چون تنظيم عواطف و سازگاري با اپوخه گورستان، فرايند گذر ا

ترتيب داغديدگان فارغ از منطق ديني با محاسبۀ سود و زيان حضور  کنند. بدينرا تجربه مي

قائل نشدن منفعتي از حضور در گورستان براي خود، به تدريج    در گورستان و نگاهي مادي، با 

و با فقدان سازگار    آورندميو با گذشت زمان حضور خود در گورستان را به حالت تعليق در

شوند. البته الزم به ذکر است که تمايل به حضور در گورستان به موازات حرکت در مسير مي

يدگان محدود شده و ممکن است ديگر آرامشي گيري مجدد زندگي در داغدسازگاري و از سر

کردند را دريافت نکرده و حتي نقش معکوسي را بر خود  که از حضور در گورستان تجربه مي

به کنند.  دين، سنت،  طاحساس  احساسات،  تمايالت،  نقش  پژوهش،  اين  جريان  در  کلي  ور 

مفصل   طوربه داستان    هاي مکاني گورستان و موارد ديگري که در خطاجتماع، فراغت و ويژگي

شد داده  شکل،  شرح  کنشدر  و  مرکزي  پديدۀ  گورستان  گيري  در  داغديدگان    کامالً هاي 

 ملموس بوده است.  
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 ي مي: مدل پارادا  1شکل  

 
 

 گيري نتيجهبحث و  
از دغدغه از ديرباز تاکنون  هاي مهم بشريت بوده است. مواجهه با مرگ عزيزان واقعۀ مرگ 

هاي غيرمنتظره از تجربيات بسيار دردناکي است که بشر روزي تجربه خواهد فقدان   خصوصاً

سوم،  آداب و ر  کرد. نحوه مواجهۀ افراد با فقدان غيرمنتظرۀ عزيز يا عزيزانشان به تناسب باورها، 

عليارزش  هنجارها،  و  تشابهات، ميها  اندکي  تفاوترغم  درتواند  باشد.  داشته  ميان اينهايي 

انجام مي با مرگ فردي  از مراسمي که  بوده  يکي  آيين خاکسپاري و تدفين  شود، مراسم و 

رنيته، رغم تحوالتي که به واسطۀ مدهايي هست که با گذر زمان بهاست. مراسم تدفين از آيين

هنوز در جوامع حضور دارد.   ،مير و نظاير آن به خود ديده استود فردگرايي، افزايش مرگرش

  با   گورستان  در  داغديدگان   هاي کنش  و  حضور  فرايند  فهم  منظور  به  حاضر  مقالۀ  در  بنابراين

 از  گذار  فرايند  در  گورستان  در  حضور  نقش   کشف  و  يزد  شهر  سنتي-مذهبي  بستر  به  توجه

  با   ترتيببدين.  پرداختيم  غيرمنتظره  هايفقدان  داغديدگان  از  ها داده  گردآوري  به  ي داغديدگ

  ،گذشتمي  عزيزانشان  يا  عزيز  فوت  از  سال   چهار  حداکثر  و   ماه   چهار  حداقل   که  داغديدگاني

 ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان

 

 پروبلماتيک حضور در گورستان

 

 ينيتوسعۀ مناسک غيرد -

 معنوي در گورستان -خيرات مادي -

 برساخت زندگي در گورستان -

 مديريت حضور در گورستان -

 راتيمکانيسم جايگزيني مکاني خ -

 گسترش ارتباطات وابسته به گورستان -

 يانهيط زميشرا

 يط علّيشرا

 

 گرط مداخلهيشرا

 يدۀ مرکزيپد

 هاياستراتژ

تابي از احياي سوگبي  -  

مراجعه به گورستانشدن در شرطي-   

مواجهه با واقعيت  در ناتواني-

  گورستان

مباحثات  حضور/ عدم حضور در  -

 گورستان

 آرامش حضور -

 يهااز کنش يمنف ير عاطفيبازتفس -

 گران در گورستانيروزمرۀ د

 

رضايتمندي از مکان گورستان  - 

باورهاي ماوراءالطبيعه از خاک و  -

  عامليت متوفي

سنتي براي حضور  -اريهنجفشار  -

  در گورستان

  -تکاليف ديني در گورستان

 - عوامل دافعه گورستان

گران حضور در گورستانتسهيل-   

توصيۀ غيروابستگان در  -

  محدودسازي مراجعه به گورستان

 

 

 تنظيم عواطف -

 سازگاري با اپوخه گورستان -

 هاي پيشينتشديد بيماري -

 

 امدهايپ
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  باز،   گذاريکد  فرايند  سه  در  هايافته  درنهايت.  داديم  انجام  و  طراحي  را  عميق  هايمصاحبه 

 گرفته   قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  و  شده  پردازيمفهوم  گزينشي  کدگذاري  و  محوري  کدگذاري

   .گرديد ارائه پارادايمي مدل  و داستان خط قالب در نيز تحقيق  هاييافته. است
هاي پژوهش حاضر در بستر مذهبي و سنتي شهر يزد پديدۀ پروبلماتيک حضور پويايي

دهد  اي از تمايالت و احساسات را نشان ميعهمجمودر گورستان را نشان داده است. اين پديده  

شکل در  داشتهکه  نقش  آن  ميگيري  عبارتي  به  مياند.  احساسات  اگرچه  گفت  تواند  توان 

فرايندأ تتحت شودثير  برانگيخته  فرهنگي  و  اجتماعي  تعامالت  و  به  ،ها  همين ولي  واسطۀ 

اغديدگان نيز در مواجهه با  د. دتواند کنترل شوچارچوب اجتماعي، فرهنگي و مذهبي نيز مي

منتظرۀ عزيزانشان احساسات گوناگوني اعم از غم، خشم و غيره را تجربه کرده هاي غيرفقدان

اين احساسات آن رفتارو  به  را  و کنشها  واها  دارد. همچنين داغديدگان در  ميهاي خاصي 

در احساسات را يشي  نتيجۀ چارچوبي اجتماعي، مذهبي و هنجارهاي فرهنگي قابليت بازاند

و در تکنيکداشته  و  احساسي  کار  با  رفتارهايشان  نهايت  و  احساسات  تعادل  به  متنوع  هاي 

ک خانواده بر سر حضور/عدم حضور يدگان  ي ان داغديالت ناهمسان در مين تمايپردازند. امي

د  ل خويکند. چنانچه حضور در گورستان به تناسب تمايمند ممسئلهدر گورستان خودش را  

دگان  يشود که داغديل ميتبد   ي خانواده به مسئله و تنش  ير اعضايآن با سا  يده و ناهمسان يغددا

اي به  تنشيا  ب ن  م  ستند ه  اعتنايها  تناسب  به  مداوم، محدود  يو  مناسبت  يل خود حضور  ا 

و    يمحور دارند  گورستان  بيدر  اطر ها  پايفاخاطر  و  مواردي ان  و  بحث  به  دادن  گر يد  يان 

زان يبا فقدان و م  يحضور در گورستان، و سازگار  يسازير مخفينظ  يون گوناگ  يهاي استراتژ

 رند.  يگيمش يگران( را در پ ي د د ييتأ از حضور در گورستان )به اندازه مورد  يخاص

ها  از سويي ديگر بخاطر بافت سنتي مذهبي شهر يزد تمايل به دفن عزيزان در امامزاده

ها  تر از ساير مکانها افزوندفن در امامزاده  ۀب هزينن تناسو به همياست  ها  بيش از ساير مکان

ها  شود تنها عدۀ محدودي توانايي دفن عزيزانشان را در امامزادهباشد و همين باعث ميمي

تواند احساس محروميت اجتماعي را داشته باشند. بدين سبب نارضايتي از مکان گورستان مي

زد در اکثر موارد، طبقات مرفه جامعه  يدر شهر ور که  در برخي داغديدگان تقويت کند. همانط

ها  آن  ين مکان برايره را دارند و ايها مثل امامزاده جعفر و غ زانشان در امامزادهيدفن عز  ييتوانا

پا يبخش بوده است و طبقات متوسط  تيرضا ن که در يزانشان را در خلدبرين جامعه عزييا 

واقع شده  يۀ شهر  يحاش در  ي زد  م   خود،  يروستاهاا  در شهر  يدفن  بعديکنند.  مرگ    از  زد 

شود تا ماموران يدر خانه نگه داشته م  ين ساعت متوفيچند ياز خانواده در خانه، گاه  يعضو

گر، بر  ي د  يروح  يهاو واکنش  يه و زاريت برسند، فارغ از گريل ميتحو  يمرتبط با بوروکراس

در   يگاه  يشود. حتيبر داده مده و بستگان خخانوا ير اعضايقران خوانده و به سا يسر متوف

برند. بعد از آن يبه منزل خودش م  يت را قبل از خاکسپاريرون از خانه، ميصورت فوت در ب

اعضا اطراف  يهمِۀ  و  بستگان  مکانيبران در خلديخانواده،  و  م  ي ن  ميکه  را غسل  کنند،  يت 

ند. در اکثر  کنيشرکت م  يرکرده و در مراسم خاکسپا  يدگان را همراهيحاضر شده و داغد 

در مساجد و منزل    يخوان، مراسم ختم، روضهيسه روز سوگوار  يک هفته و در موارديموارد  
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به دنبال مرگ عضو  برگزار م  يو گورستان  شود. مراسم چهلم، سال، سالگرد و  ياز خانواده 

زها  تفاوت در تعداد رون  يشود. ايز در اکثر موارد انجام مين  ي د بعد از دفن متوفين ع ياول  يحت

و    يت اقتصاديا اغلب وضعيب مراسم در سه روز و  يبه آداب و رسوم مختلف و ترک  يبستگ

 ي ت اقتصاد يکه از وضع  ي دگان يو... داشته است. چنانچه داغد  ينابهنگام بودن فوت، سن متوف

را تجربه  رمنتظره بوده است،  ياز خانواده را که غ   يا عضويبرخوردارند و فوت فرزندشان    يخوب

دگان در  يداغد  ياريبستگان در انجام آن و هم  يتر البته با همکارن مراسم باشکوهي، ااندکرده

شود.  يره انجام ميجوانان و غ   يبرا  خصوصاً  يبنداز سوگواران، حجله   ييرايع، پذييمراسم تش

ايکماا براينکه  سالگرد  مراسم  و  مراسم  نسبتهنابه  يهافوت  ين  سالخوردگان  نگام  و  به 

 ن سال بعد از فوت ادامه داشته است. يچند يشتر و برايت بيبا جد  بهنگام، يهافوت

در اين ميان فاکتور ميزان گذشت زمان از فوت عزيزان، در شدت و ضعف تمايالت، انواع 

احساسات نشأت گرفته از حضور و ميزان حضور داغديدگان در گورستان نقش داشته است.  

ورستان از جانب برخي داغديدگان از چهار ماه  شديد و حضور مداوم در گمعنا که تمايل بدين

چه شدت وابستگي عاطفي به متوفي  ولي هر  ، تا يک سال بعد از فوت عزيزان ذکر شده است

تر  اين زمان طوالني  ،باشند  و افراد فراغت بيشتري براي حضور در گورستان داشته   باشد  بيشتر

واسطۀ هگذشت زمان و بشد. بنابراين افراد با  کسال نيز طول مي  5و حتي گاهي تا    شودمي

شان در جهت معکوس تغيير جهت داده و به حضور مداخلۀ برخي شرايط و عوامل ديگر تمايل

اين به تدريج و با شروع مجدد زندگي در داغديدگان،  برشوند. افزون در گورستان نامتمايل مي

وا به  را  آرامشي  ديگر  و  داده  جهت  تغيير  نيز  تج  ۀسطاحساسات  گورستان  در  ربه حضور 

ت، شغل،  ين سن، جنسيشمول را بک رابطۀ عام و جهانيتوان ين پژوهش نم يکنند. در انمي

ل به حضور در گورستان و موارد مرتبط درنظر گرفت و  يا عدم تماي ل  يره با تمايالت و غ يتحص

را در آن    يانهيزم  يهايرها يکه هر دو جنس و متغ  يشيمايقات پ ياز به تحقين امر نيا  يبرا

ضرورسنجنيم داغد  يد،  بودن  شاغل  اغلب  چنانچه  شدن    يريتأثدگان  ي است.  محدود  در 

  ي از گورستان از موارد   يمنطقۀ مسکون  يک يا نزدي  ياما دور  ؛حضورشان در گورستان نداشت

توان  ينمود. در مورد عامل سن ميم   ا محدودي  ليدگان را در گورستان تسهيبود که حضور داغد

کودکان    ي بعض  ي ول  ،کودکان را از گورستان دور نگه دارند  شوديگفت اگر چه اغلب تالش م 

از حضور در گورستان   يکنند و برخياز به حضور در گورستان را در خود احساس مين  داًيشد

ن است يکه وجود دارد ا يا اما نکته ؛کننديکنند و با حضور در آن احساس آرامش نميفرار م

افزا ناتوانش سيکه  با  و کهولت  موانع  يمجس  يهاين  از  آن  با  در    يهمراه  است که حضور 

، يح شد فاکتور گذشت زمان از فوت متوفيطور که تشرکند. اما همانيگورستان را محدود م

به گورستان،   يمنطقه مسکون  يکيا نزدي  يحضور در گورستان، دور  يبرا  ييزان فراغت و توانايم

، اعتقادات و  يتفنشايگم  يهان اجتماع در گورستا  يهاگورستان، قضاوت  يکالبد  يهايژگيو

  ين نقش چگونگيچندگان در گورستان نقش داشته است. هميزان حضور داغديمذهب در م

دگان را  يداغد   ي هاو نابهنگام بودن فوت در شدت واکنش  ي دگان با متوفيفوت و نسبت داغد

ن فوت،  رمنتظره بوديو هم غ   ي دگان با متوفي اغدده گرفت. چنانچه هم نسبت دي توان نادينم
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واکنش  يگاه  روان  يروح  يهاموجب  شوکه   يدي شد  يو  غ چون  و  م يشدن  که  يره  شود 

زان از آن و  يگر  يدگان را به حضور در گورستان واداشته و گاه ي داغد  يفوت، گاه   يريباورناپذ

اعم از پدر، مادر، همسر،    يادۀ متوفکه در اکثر موارد خانو  ياگونهت. بهيناتوان از مواجهه با واقع

به فقدان، ممکن است   يو روان  يروح ي هازند، خواهر و برادر فارغ از شدت سوگ و واکنشفر

مثل    يطينادر که شرا  يدر گورستان داشته باشند، مگر در موارد  يها حضور مداوم سال  يبرا

از داغد  يفراموش  يمواجهه با گورستان و تالش برا  ييتواناعدم غ   يدگيو گذر  ره مداخله يو 

 د.  ي گورستان را محدود نما کرده و حضور در

به اين مطالعه، حضور مهاجرين و کارگران  بازسازي  واسطه طوالنيدر  شدن ساخت و 

مي فراهم  داغديدگان  براي  را  کالبدي  ناامني  موجبات   عنوان بهکه  ،  کند گورستان 

کند. همين امر اهميت  اي ساختاري بر سر حضور در گورستان اعمال نفوذ ميکنندهمحدود

کند.  وجه به فرايند بازسازي گورستان و نظارت بيشتر مسئوالن مربوطه را يادآوري ميلزوم ت

به نظر ميبر افزون نيز مي اين  تواند در تغيير فضاي روحي داغديدگان  رسد فضاي گورستان 

هاي اطراف  اشد؛ چنانچه در اين تحقيق نيز مشاهده شد داغديدگان با ديدن گلنقش داشته ب

شدند. اما با  دوار مييو براي از سرگيري مجدد زندگي ام  کردنديمطراوت    قبر متوفي احساس

فضاي سبزي در گورستان ندرت  به  يزد،  بودن شهر  به کويري  ميتوجه  به چشم  خورد؛  ها 

باشد، پيشنهاد  ان از منظر توسعه پايدار نيز حائز اهميت ميکمااينکه توجه به فضاي گورست

 . داشته باشنداها تري به اين فضتوجه جديريزان که برنامهشود مي



 

 

 

 

 
...برساخت اجتماعي پروبلماتيک حضور داغديده در گورستان 29  

 منابع 
، ترجمۀ محمدجواد  هاي غربي در باب مرگ از قرون وسطي تاکنونتاريخ مرگ؛ نگرش  (.1395آريس، فيليپ )

 عبدالهي، تهران: نشر علم.  

مرگ با توجه    در باب   ياجتماع  يهاشهيبر اند  يانتقاد  ي(. »مرور1396)  ، رضايهران تيمي، زهره؛ تسليزير اتيب 

 .36-56 صص  ،4و3شماره  ،راني ا يمجلۀ مطالعات اجتماعران«، يت خاص ايبه وضع

يلدا )حقير، سعيد؛ شوهاني ارتقاي جايگاه گورستان1390نژاد،  ها در جوانب فرهنگي و اجتماعي  (. »چگونگي 

- 94، صص:  17شماره  ،  باغ نظر مرکز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظرتوسعه پايدار شهري در ايران«،  

81.  

-هاي مرگ در بهشت زهراوروکراتيک، آيين(. »تدفين به مثابۀ يک پديدۀ ب 1396ر؛ قرباني، هاجر )رحماني، جبا

 .409-430، صص: 3شماره   مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، هران« ت

 ناسان.ش . تهران: نشر جامعهمرگ يشناسدر جامعه يپژوهش(. 1395مقدم، مسعود )يزمان 

به  نسبت  يو ناسوت  ي»نگرش الهوت(.  1394مقدم، مسعود. )ين؛ فراستخواه، مقصود؛ و زمان يحسديزاده، سسراج

دانشجو  ي انمونه  يشياند مرگ  ۀمرگ: مطالع  نظر ي از  با روش  زميان  ا  «، يانهيۀ  انجمن  مطالعات    ي ران ي فصلنامه 
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