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چکيده
مرگ همواره بخشي انفکاکناپذير از زندگي بشر بوده است .بشر براي قابلتحمل ساختن مرگ به
مذهب ،فلسفه ،علم و هنر متوسل شده است .پژوهشهاي تاريخي و مردمشناختي ،نقش فرهنگ بر
واکنش انسانها نسبت به مرگ را تأييد کردهاند .در همين راستا آيينهاي خاکسپاري و تدفين که تا
حدودي تحتتأثير فرهنگ و مذهب هستند ،بهعنوان نخستين جلوۀ اجتماعي ماتم در به هم پيوستگي
شبکۀ حمايتي در کنار داغديدگان و تسهيل پذيرش فقدان حائز اهميت هستند .در مقالۀ حاضر براي
دستيابي به فهمي عميق از فرايند حضور و کنشهاي داغديدگان در گورستان ،بهعنوان يکي از
حوزههاي اساسي تاثيرگذار در زندگي آنها و نقش آن در گذر از داغديدگي ،با طراحي نظريۀ زمينهاي
به گردآوري دادهها از داغديدگان درجۀ يک ،در بستر شهر يزد اقدام شد .بنابراين مصاحبههايي عميق
با داغديدگان فقدانهاي غيرمنتظره ،که حداقل چهار ماه و حداکثر چهار سال از فوت عزيز يا عزيزانشان
ميگذشت ،انجام شد .در اين مسير با تحليل خطبهخط گزارهها در سه فرايند کدگذاري باز ،محوري
و گزينشي 24 ،مقولۀ اصلي و يک مقولۀ هسته تحتعنوان برهمکنش واسازانۀ داغديده/متوفي در
گورستان برساخت شد .پديدۀ مرکزي اين مقاله پروبلماتيک حضور در گورستان بود که داغديدگان در
واکنش به آن ،استراتژيهايي متفاوتي را اتخاذ ميکردند .برساخت زندگي در گورستان ،مکانيسم
جايگزيني مکاني خيرات ،مديريت حضور و غيره از جمله استراتژيهاي آنها در پاسخ به پديدۀ مرکزي
بوده است .اتخاذ اين استراتژيها ،پيامدهاي منفي و مثبتي همانند تنظيم عواطف ،تشديد بيماريها و
سازگاري با اپوخه گورستان را براي آنان به ارمغان آورده است.
واژگان کليدي :پروبلماتيک حضور ،داغديدگان ،گورستان ،مرگ ،نظريۀ زمينهاي
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مقدمه و بيان مسئله
مواجهه با مرگ ناگهاني و غيرمنتظرۀ عزيزان ميتواند پيامدهاي رواني ،اجتماعي و اقتصادي
بسياري را براي داغديدگان به دنبال داشته باشد .افزونبر حجم قابل توجه مرگومير و خصوصاً
مرگهاي غيرمنتظره ،بستر مذهبي جامعۀ ايران و تأکيد آموزههاي ديني اسالم به مرگآگاهي
و انديشي دن در باب مرگ و فهم معناداري زندگي از اين رهگذر ،نيز اهميت توجه به اين
مسئله را افزون ميکند (طاهريسرتشنيزي و موسوي.)179-180 :1391 ،
چگونگي سازگاري داغديدگان با فقدان عزيزانشان و بروز ماتمهاي بههنجار يا نابههنجار
ميتواند تحتتأثير عوامل متعددي چون عوامل اجتماعي ،ارتباطي ،شخصيتي و غيره باشد.
در اين راستا يکي از مراسمي که ميتواند در خاتمه بخشيدن به ماتم راهگشا باشد؛ مراسم و
آيينهاي خاکسپاري است .چراکه اين مراسم تشييع و يادبود ميتواند با واقعيت بخشيدن به
فقدان ،فراهمکردن شبکهاي حمايتي در کنار خانوادۀ مصيبتديده و فراهمکردن فرصت ابراز
احساسات و افکار دربارۀ متوفي و غيره به داغديدگان براي گذر از نخستين مرحلۀ ماتم ياري
رساند (وردن.)98-108 :1377 ،
در جامعۀ ايران بهطور عام و شهر يزد بهطور خاص ،مرگ بهعنوان واقعيتي اجتماعي در
قالب نمادهاي مشاهدهپذير مثل آگهيهاي ترحيم و پارچهنويسيها ،لباسهاي مشکي ،بستن
حجلهها و ماشينها و وجود بنرهاي بزرگ که عکس متوفيان اغلب نوجوان و ناکام را بر خود
دارد ،با گام برداشتن در خيابانها و کوچهها به چشم ميخورد (بياتريزي ،و تسليميتهراني،
 .)37-39 :1396البته اخيراً عالوه بر سطح شهر و رسانههايي چون تلويزيون و راديو ،در
فضاهاي نويني مثل فضاي مجازي و غيره نيز شاهد بازنمايي فقدان و واکنشهاي داغديدگان
نسبت به رخداد فقدان در قالب پروفايلهايي به رنگ مشکي يا ايرانم تسليت و غيره هستيم.
آداب و شعائر مربوط به مرگ چون مراسم و روشهاي تدفين در جوامع و اديان مختلف و در
گذر زمان تغييراتي به خود ديده است .در کليۀ تمدنهايي که پديدۀ مرگ با مراسم و آيين
خاکسپاري همراه بوده است ،گورستانهايي شکل گرفته است که از جنبههاي مختلفي چون
معماري ،اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي تأملبرانگيز هستند (مسعودياصل .)1395 ،داغديدگان
براي دفن اموات خواسته يا ناخواسته با مکان گورستان مواجه ميشوند .گور بهعنوان مکاني
که يک انسان در آن آرميده ،براي داغديدگان نشانهاي فيزيکي از متوفي را به يادگار ميگذارد.
گورستان مکاني است که ميتواند تجربههاي مشترکي را براي داغديدگان به نمايش گذارد
(حقير و شوهانيزاد .)3-4 :1390 ،بنابراين گورستان بهعنوان مکاني که همواره با نگهداشت
متوفيان ،نشان از گريزناپذيري مرگ دارد و داغديدگان از ابتداي داغديدگي تا سالها ممکن
است در آن حضور داشته باشند ،حائز اهميت است .اينکه حضور داغديدگان در گورستان تا
حدي ريشه در مذهب و سنت دارد ،قابلپذيرش است ،اما اينکه در گذر از داغديدگي و
سازگاري با فقدان چه نقشي دارد؟ قابل تأمل است .عالوهبر اين توجه به گورستان و فاصلۀ
مکاني آن تا شهر و حتي مراسم تشييع و خاکسپاري در فهم رازآلودگي و غرابت مفهوم مرگ
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و يا به نظر نوربرت الياس به حاشيه رانده شدن مرگ از هياهوي زندگي روزمره نقش دارد.
چنانچه در شهري مانند تهران شاهد کمرنگ شدن مراسم ترحيم و ناديده گرفته شدن مراسم
هفت ،شب چهلم و شب سال در ميان خانوادۀ درگذشتگان هستيم؛ حتي قبرستان اصلي
شهري مانند تهران از شهر فاصلۀ فراواني دارد و اين حاکي از وضعيت بينابين و نسبي مفهوم
مرگ در ميان شهروندان تهراني دارد (کالنتري و تسليميطهراني .)125-121 :1391 ،اين
در حالي است که در شهر يزد نمادهاي مرگ ،مراسم تشييع و خاکسپاري ،انجام مراسم هفت،
چهل ،سال و حتي سالگرد و عيد اول بعد از فوت عضوي از خانواده همچنان پررنگ است.
درکنار اين عوامل ،بستر شهر يزد بهعنوان يک شهر مشهور به سنتي و مذهبي ،هميشه همراه
با جلسات مذهبي و پرشور روضهخواني و نوحهخواني در سرتاسر سال بوده است .اين امر نه
در روضهها و نوحهخوانيها بلکه در اداي نذرهاي عمومي و بزرگ در سطح شهر نيز کامالً
هويداست .بهطوري که در مناسک مذهبي ،فارغ از شهادت ،ميالد يا  ...اکثر کوچهها و خيابانها
نمادهاي مذهبي و سنتي در آن برپاست .همه اين موارد مناسک مربوط به مرگ را پررنگتر
و خاصتر ميکند .اين تفاوتها به همراه آنچه در مورد بستر شهر يزد خواهيد خواند،
دغدغهمندي پژوهش حاضر را نسبت به مسئلۀ پژوهش در شهر يزد بيان ميکند.
بنابراين آيينهاي کفن و دفن ميتواند دو کارکردِ برقراري ارتباط ميان زندگان و عالم
مردگان و تسهيل بازسازي و از سرگيري مجدد زندگي در داغديدگان را به همراه داشته باشد
(لطيفي .)86-87 :1393 ،افزونبر آسيبپذيري داغديدگان و پيامدهاي جبرانناپذير
فقدانهاي ناگهاني بر ساختار خانواده و جامعه ،در جامعۀ ايران شاهد وسعتيافتن
گورستانهايي هستيم که با حجم قابلتوجهي از اموات پوشانده شده است .از طرف ديگر
حضور خانوادههاي مصيبتزده و مراسم سوگواري و مرثيهخواني ،سنگ مزارهاي گرانقيمت
و اغلب حاوي مضمونهاي ديني نيز در گورستانها از جنبههاي گوناگوني قابل تأمل هستند.
هدف اصلي مقالۀ حاضر نيل به درکِ عميق جامعهشناسانه از برهمکنش داغديدگان با متوفي
در بستر گورستان و بازتفسير گورستان و فضا و تعامالت اجتماعي از منظر داغديدگان بوده
است .لذا براي فهم و کشف کنشهاي داغديدگان در گورستان و نقش گورستان در گذر از
داغديدگي بهعنوان يکي از بسترهاي نخستيني که داغديدگان در آن قرار ميگيرند ،اين مطالعه
طراحي شده است .بهمنظور نيل به اين مهم ،سواالتي اعم از  -1چه شرايطي حضور داغديدگان
در گورستان را معنا ميبخشد و آن را مسئلهمند ميکند؟  -2داغديدگان چه کنشهايي در
گورستان انجام ميدهند؟ و  -3استراتژيهاي داغديدگان چه پيامدهاي براي آنها به دنبال
دارد؟ در طول پژوهش مورد استفاده و بازانديشي مداوم قرار گرفت.

چارچوب مفهومي
معاني شکل گرفته از مرگ و مواجهۀ افراد با واقعۀ مرگ در بستر اجتماعي شکل گرفته است.
با توجه به تأثيرگذاري دين و اعتقادات مذهبي بر تفکر دربارۀ مرگ و نگرش به آن و پذيرش
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مرگ ،جامعهشناسي مرگ بهعنوان زير شاخۀ جامعهشناسي دين مورد توجه قرار گرفته است
(قانعيراد و کريمي1385 ،؛ به نقل از يوسفي و تابعي .)43 :1390 ،مالينوفسکي در همين
راستا پيوندي ميان دين و مرگ برقرار ميکند و دين و حتي جادو را در تسکين اضطراب
ناشي از عدم قطعيت و حتي بهعنوان ضرورتي در رويارويي با فشارها و تنشهاي زندگي داراي
کارکرد ميداند ،همانگونه که در اکثر موارد داغديدگان در مواجهه با مرگ عزيزانشان بهمنظور
کاهش ناراحتي عاطفي ناشي از آن به مذهب متوسل ميشوند .در همين راستا مناسک تدفيني که
به دنبال مرگ عزيزي در اکثر اديان به چشم ميخورد ،در کاهش اضطرابهاي ناشي از رخداد مرگ
و غلبۀ بر عواطف مخربي چون نااميدي ،افسردگي ،نابودي و نيستي از رهگذر به تعادل رساندن عواطف
و بازتأييد و تقويت اعتقاد به جاودانگي روح ،مثمرثمر دانسته شده است .مالينوفسکي معتقد است
کنش ديني و مناسک مرتبط با آن که پيرامون مرگ و سوگواري به چشم ميخورد ،ناظر بر کارکرد
تخليهکنندگي دين است (زمانيمقدم .)33-35 :1395 ،مالينوفسکي دليل همراهي مناسک با
بحرانهاي عمدۀ زندگي چون مرگ را در نقشي ميداند که اين مناسک عمدت ًا مذهبي در برخورد با
تنشها ،اضطرابها و ابهامها و چالشهاي زندگي ايفا ميکنند (هميلتون ،90 :1387 ،به نقل از
سراجزاده و همکاران .)155 :1394 ،اما در چند قرن اخير به واسطۀ فاصلهگرفتن از جامعۀ سنتي
و ظهور مدرنيته ،از منظر متفکراني چون فيليپ آريه ،نوربرت الياس و سايرين ،مرگ و دين
تا حدودي از يکديگر فاصله گرفتهاند (مزينانيشريعتي و تسليميطهراني .)3 :1395 ،تابو بودن
مرگ و به حاشيه راندهشدن مرگ در جامعۀ مدرن در آراء متفکراني چون کوبلر راس و بودريار
به چشم ميخورد .از آنجايي که در رسانهها نيز مرگ بهعنوان پديدهاي وحشتناک ،ناخواسته،
غمانگيز و بهندرت آرامشبخش بازنمايي ميشود ،شاهد تالش انسانها براي کنترل مرگ و
گريز از آن هستيم ،که همين نگرش نسبت به مرگ ،سختي پذيرش مرگ را نيز افزون ميکند
(کوبلر راس 17 :1379 ،و  ،118-112 :1378به نقل از کريمي.)3-4 :1387 ،
فيليپ آريس نشان ميدهد که هر چه از قرون وسطي به قرون بيستم نزديک ميشويم،
ترس از مرگ در ميان انسانها بيشتر شده و از تسليمِ منفعالنه در برابر مرگ و ايمانِ عارفانه
به آن ،که در قرون وسطي در ميان انسانها رايج بود ،کاسته ميشود .آريس از پايان سدۀ
هجدهم تا بيستم نشان ميدهد که برخالف گذشته ،بازديد از قبرستانها در فرانسه و ايتاليا
به ماندگارترين عمل مذهبي بدل شده است .درواقع حتي آنهايي که به کليسا نميرفتند ،به
قبرستان ميرفتند و به گذاشتن گل بر سر قبرها عادت داشتهاند؛ لذا آيينهاي مربوط به
قبرستانها اگرچه آييني شخصي است ،اما از ابتدا آييني جمعي بوده است (آريس:1395 ،
.)80-115

ادبيات پژوهش
در جامعۀ ايران جامعهشناسي مرگ در حاشيه مانده است و جز در مواردي چون نگرش به
مرگ محتضران و بيماران در حال مرگ و يا پيامدهاي رواني-اجتماعي فقدان ،تحقيقات جدي
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انجام نگرفته است (زمانيمقدم .)56 :1395 ،گورستان نيز از جوانب معماري و توسعۀ پايدار
و يا نشانهشناسي نقوش سنگ قبر مورد توجه محققان قرار گرفته است .در مقالۀ حاضر
تحقيقات انجام گرفته در مورد پديدۀ مرگ و آيينهاي خاکسپاري و گورستانها مرور شده و
مورد بررسي قرار گرفتهاند.
محدثي و همکاران ( )1395نشان دادهاند که مادران در مواجهه با مرگ پريناتال ،با
توجيه خود ،سعي در فراموشي اين واقعه کرده و در طول پيمودن اين فرايند و براي اميدواري
به بارداري آينده نياز به درکشدن دارند .رحماني و قرباني ( )1396دو الگوي پيشامدرن
مبتنيبر عقالنيت ارزشي يعني ارزشهاي ديني و ثواب اخروي و مدرن مبتنيبر عقالنيت
ابزاري براي بوروکراسي بهشت زهراي سازماني شده را در برگزاري آيينهاي مرگ نشان دادند.
يافتهها بوروکراتيکشدن پديدۀ تدفين مبتنيبر روابط ناشناس و تقسيمکار ارگانيکي را نشان
داد .صفيخاني ،احمدپناه ،و خدادادي ( )1393نشان دادند که نقوش ،صرفاً جنبۀ تزئيني
نداشته و ميتواند بهعنوان سندي ،ويژگيهاي اعتقادي ،فرهنگي و اجتماعي دوران را آشکار
سازد .پان ،ليو ،و لي ( )2016با بررسي بستر رشد پسا آسيبزا ( )PTGدر والدين مسن چيني
که تنها فرزند خود را از دست دادند ،ويژگيهاي  PTGمرتبط با آسيب (سن کودک در زمان
مرگ ،سن والدين در زمان مرگ کودک و علت مرگ) را کشف کردند .کاستل و فيليپس
( )2003نشان دادند که اجراي مراسم شايسته خروجيهاي مهم مثبتي براي شرکتکنندگان
و تسهيل سازگاري با فقدان به دنبال خواهد داشت ،که عوامل مختلفي براي موفق بودن مراسم
حائز اهميت هستند .گودموندسدوتير ،مارتينسون و مارتينسون ( )1996در پژوهشي با بررسي
فعاليتهاي  25خانوادۀ تايواني به دنبال مرگ کودکشان  10فهرست شامل :مراقبت از جسد،
سازماندهي کردن خاکسپاري ،لباسهاي عزاداري ،خاکستر ،تابلوي روح ،متعلقات کودک ،اتاق
کودک ،بازديد از مزار يا مقبره ،روياها و صحبت کردن در مورد مرگ کودک مشخص ميکنند.
يافتهها همچنين حاکي از اجراي سادۀ اين مراسم پس از مرگ يک کودک ،در مقايسه با مرگ
بزرگساالن ،و اهميت اين مراسم در طي دورۀ پس از مرگ هستند .مِکوون ( )1984در پژوهشي
نشان داده است کودکاني که در مراسم خاکسپاري شرکت کردند ،در مقايسه با کودکاني که
در اين مراسم شرکت نکردند ،مشکالت رفتاري از خود بروز دادهاند و اين مشکالت ردههاي
سني جوانتر و خانمها بيشتر به چشم ميخورد .با مرور پژوهشهاي مرتبط با آيينهاي
خاکسپاري ،متوجه نياز بيشتر به تحقيقات مرتبط با گورستان و نقش آن در فرايند گذر از
داغديدگي هستيم ،تا بتوان با اطمينان بيشتري در مورد فرايند حضور در گورستان و نقش
آن در تسهيل سازگاري و از سرگيري زندگي يا تشديد سوگ در داغديدگان اظهار نظر کرد.

روششناسي
در مطالعۀ حاضر ،از رويکرد کيفي و روش نظريۀ زمينهاي استفاده شده است .نمونهگيري به
صورت نظري و هدفمند بوده است .جامعۀ هدف شامل داغديدگان درجۀ يک است که حداقل
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چهار ماه و حداکثر چهار سال از فوت عزيزانشان گذشته است .لذا با  28داغديدهاي که با
فقدان ناگهاني عزيز يا عزيزانشان مواجه شدهاند ،مصاحبههاي عميق و نيمهعميقي صورت
گرفت .فرايند گردآوري دادهها به صورت همزمان با تحليل دادهها تا رسيدن به اشباع نظري
ادامه يافت .دادهها تحت سه فرايند کدگذاري باز ،1محوري 2و گزينشي 3به دقت تحليل شده
و در قالب خط داستان و مدل پارادايمي ارائه شده است .شايان ذکر است که صحت و قابليت
اعتماد پژوهش با رعايت چهار معيارِ اعتبارپذيري ،انتقالپذيري ،قابليت اطمينان و تأييدپذيري
تضمين شد .اغلبِ داغديدگان مشارکتکننده در پژوهش حاضر داراي نسبت مادر ،همسر،
فرزند ،خواهر و  ...با متوفي بودهاند ،که گاهي برخي از آنها با داغ همزمان چند عضو
خانوادهشان و يا با چندين داغ در فاصلۀ زماني کوتاهي بعد از وقوع ِفقدان اول و يا با فوت تنها
فرزند و عموما فرزندِ پسر خانواده مواجه شده بودند .افزونبراين داغديدگان از مناظر گوناگون
سني ،تحصيلي ،شغلي ،مدت زمان سپري شده از فقدان ،عوامل منجر به فوت ،نسبت خانوادگي
با متوفي و حتي سکونت در نقاط مختلف شهر ،از تنوع قابلتوجهي برخوردار بودهاند.
مشارکتکنندگان پژوهش به لحاظ سني در دامنۀ  18سال تا  65سال قرار دارند .از منظر
عوامل منجر به فوت ميتوان به مواردي شامل مردن بر اثر غرقشدگي ،قتل ،سانحۀ رانندگي
و در مواد اندکي اشتباه دارويي يا پزشکي ،سکتۀ قلبي ،سرطان و برخي ديگر از بيمايها اشاره
داشت .فرايند دسترسي به نمونهها ،انجام مصاحبه و جمعآوري دادهها بالغبر چهارماه ،يعني
از  29بهمنماه سال  1396تا  21خردادماه سال  1397به طول انجاميد .دامنۀ زماني هر
مصاحبه از  15دقيقه تا سه ساعت و نيم متغير بود که تفاوت زماني مصاحبهها گاهي ناشي از
وقت پاسخگو ،ميزان تجارب غني او و ميزان تمايل او براي بيان تجارب خود بود .درنهايت بايد
گفت پژوهش حاضر در شهر يزد انجام شده است .شهر يزد در جايگاه يکي از استانهاي
مرکزي اخيراً به حسينيۀ ايران به معناي برگزاري مراسم عزاداري باشکوه براي امام حسين
(ع) شهرت يافته است .از سويي ديگر با توجه به مقايسههايي که بين آداب و رسوم شهرهاي
مختلف ايران صورت گرفته است ،شاهد بها دادن بيشتر شهروندان يزدي به عزاداري و ماتم
براي رفتگان در مقايسه با ساير شهرها هستيم.

1

. Open Coding
. Axial Coding
3
. Selective Coding
2
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جدول  :1يافتههاي توصيفي
نسبت داغديده با

مدت زمان گذشت از

متوفي يا متوفيان

فقدان
 3-4سال
کمتر از يکسال

شماره

اسامي مستعار

وضعيت شغلي

1

فرزانه

خانهدار

خواهر و فرزند

2

آزاده

کارمند

مادر

3

هانيه

کارمند

مادر

 3-4سال

4

نازگل

دانشجو

فرزند

 2-1سال

5

نعيمه

دانشجو

فرزند

 4-3سال

6

مهتاب

کارمند

مادر

 2-1سال

7

مرضيه

خانهدار

همسر

 2-1سال

8

طاهره

کارمند

مادر

 4-3سال

9

بهاره

خانهدار

مادر

 4-3سال

10

ريحانه

خانهدار

فرزند

 4-3سال

11

نوبهار

خانهدار

همسر

 2-1سال

12

زينب

کارمند بازنشسته

مادر

 4-3سال

13

سمانه

خانهدار

مادر

کمتر از يکسال

14

کبري

کارمند

همسر

کمتر از يکسال

15

مژگان

کارمند

فرزند

کمتر از يکسال

16

مينا

کارمند

همسر

کمتر از يکسال

17

زهرا

خانهدار

مادر

 4-3سال

18

اعظم

خانهدار

مادربزرگ

کمتر از يکسال

19

مهين

کارمند بازنشسته

مادر

 2-1سال

20

سميرا

خانهدار

مادر

 2-1سال

21

مهري

خانهدار

همسر

 2-1سال

22

فاطمه

کارمند

مادر

 2-1سال

23

خديجه

خانهدار

مادر

 2-1سال

24

شيما

دانشجو

فرزند

 2-1سال

25

سوسن

خانهدار

مادر

کمتر از يکسال

26

شمسي

خانهدار

خواهر و فرزند

 4-3سال

27

راضيه

خانهدار

همسر

 2-1سال

28

فائزه

خانهدار

مادرشوهر

کمتر از يکسال

يافتههاي پژوهش
در مقالۀ حاضر با بررسي دقيق گزارهها در فرايندي طوالني و زمانبر 84 ،مفهوم و  40مقولۀ
فرعي 24 ،مقولۀ اصلي و يک مقولۀ هسته تحت عنوان برهمکنش واسازانۀ داغديده/متوفي در
گورستان برساخت شده است.
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جدول  : 2فرايند استخراج مقوله هسته (مفاهيم ،مقولههاي فرعي ،اصلي و هسته)
مفاهيم

مقوالت فرعي

مقوالت اصلي

مقولۀ هسته

تمايل بنيادين به حضور در گورستان
تمايل به حضور در گورستان بواسطۀ دلتنگي
تمايل به حضور در گورستان بواسطۀ عصبي بودن
تمايل به حضور در گورستان بواسطۀ مواجهه با
مشکالت زندگي

تمايالت بسترمند به
حضور در گورستان

ناهمساني عاطفي
بسترمند از حضور
در گورستان

تمايل به حضور در گورستان براي حقيقتجويي
عدم تمايل به حضور در گورستان
آرامشدن با گريه در گورستان
آرامشدن با رفتن به گورستان

عدم تمايل به حضور
در گورستان
آرامش حضور

آرامش حضور

بيتابشدن از رفتن به گورستان
بي تابشدن از حضور همگاني در گورستان
بيتابشدن از ديدن عکس متوفي بر قبر

بيتابي حضور

بيتابشدن از ديدن بيقراري مادر در گورستان
عصبيشدن با حضور در گورستان

بيتابي از احياي
سوگ

عصبيشدن بواسطۀ همافزايي سوگواري ساير
عزاداران

برانگيختگي هيجانات
منفي بواسطۀ
همافزايي سوگ

احياي سوگ با مرثيه خواني مرسوم در گورستان

احياي سوگ با مرثيه
خواني مرسوم در
گورستان

مباحثه بر سر اولويت رفتن يا نرفتن به گورستان

مباحثات حضور/عدم
حضور در گورستان

مباحثات
حضور/عدم حضور
در گورستان

رضايتمندي از مکان
گورستان

رضايتمندي از
مکان گورستان

شرطيشدن در
مراجعه به گورستان

شرطيشدن در
مراجعه به
گورستان

عصبيشدن از پايمالشدن سنگ قبر متوفي

ممانعت خانواده از مراجعۀ داغديده به گورستان
مباحثه بر سر رفتن يا نرفتن به گورستان
اهميت مکان گورستان در نظر داغديده
رضايتمندي از مکان گورستان
شرطيشدن در مراجعه به گورستان
مخالفت با ممانعت ديگران از گريۀ داغديده در
گورستان
ناخوشايندي داغديده از نگاه مردم درگورستان
ناخوشايندي از گفتوگوهاي اين دنيايي و همراه با
خنده در گورستان

بازتفسير عاطفي
منفي از کنشهاي
روزمرۀ ديگران در
گورستان

آزارديدگي از قضاوت ديگران در گورستان
باور به قدرت عامليت متوفي در برآوردهشدن
خواستهها در گورستان
باور به قدرت عامليت متوفي در محدودسازي مراجعۀ
داغديده به گورستان

باور به قدرت عامليت
متوفي در اثرگذاري
بر داغديده

بازتفسير عاطفي
منفي از
کنشهاي روزمرۀ
ديگران در
گورستان
باورهاي
ماوراءالطبيعه از
خاک و عامليت
متوفي

برهمکنش
واسازانۀ
داغديده/متوفي
در گورستان
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باور ماوراءالطبيعه به مرهم داغ بودن خاک گورستان

باور ماوراءالطبيعه به
مرهم داغ بودن خاک
گورستان

تضعيف روحيه با سنگشدن خاک متوفي
عدم تمايل به حضور در گورستان با سنگشدن خاک
متوفي

ناتواني مواجهه با
واقعيت گورستان

ناتواني مواجهه با
واقعيت گورستان

ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان
توصيۀ داغداران غير وابسته به داغديده براي نرفتن
به گورستان
توصيه همسايگان داغديده در محدود سازي رفتن به
گورستان
توصيۀ دوستان داغديده در محدودسازي رفتن به
گورستان
توصيۀ ساير عزاداران در گورستان به داغديده براي
نبردن کودک به گورستان

توصيههاي
غيروابستگان در
محدودسازي مراجعه
به گورستان

توصيههاي
غيروابستگان در
محدودسازي
مراجعه به
گورستان

توصيۀ دوستان متوفي در گورستان به داغديده براي
بازگشت به زندگي
رفتن به گورستان بواسطۀ گريز از قضاوتهاي مردم
سنت حضور در گورستان
گورستان گمينشافت
پاداش ديني براي رفتن به گورستان
ماندن در گورستان جهت انجام مناسک ديني
مکروه بودن خيرات در گورستان
دوري از گورستان
تغييرات گورستان و کاهش رفتن به گورستان
احساس ناامني و کاهش رفتن به گورستان

فشار هنجاري-سنتي
براي حضور در
گورستان

فشار هنجاري-
سنتي براي
حضور در
گورستان

تکاليف ديني در
گورستان

تکاليف ديني در
گورستان

دوري از گورستان
ناامني کالبدي
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

فراغت بيشتر و افزوني حضور در گورستان

نزديکي به گورستان و افزوني حضور در گورستان
حضور مداوم در گورستان
رفتن به گورستان در شب
حضور در گورستان در مناسبتهاي ديني غم انگيز
اولويت حضور در گورستان در مناسبتهاي شاد و
گردشي

فراغت بيشتر و
افزوني حضور در
گورستان
نزديکي به گورستان
و افزوني حضور در
گورستان
حضور مداوم در
گورستان
حضور مناسبتمحور
در گورستان

عوامل دافعۀ
گورستان

تسهيلگران
حضور در
گورستان

پروبلماتيک
حضور در
گورستان
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حضور محدود در گورستان
گرفتن تولد متوفي در گورستان
گرفتن مناسبتهاي شاد در گورستان
آراستن قبر متوفي با گل
محافظت از قبر متوفي
خيرات مادي در گورستان
خيرات معنوي در گورستان
خوابيدن در گورستان
غذا خوردن در گورستان
حرف زدن با متوفي در گورستان
يادآورشدن عدم فراموشي به متوفي در گورستان
درد و دل با متوفي در گورستان
حضور در گورستان در زمان خلوت
نرفتن به گورستان در شب بخاطر ترس

حضور محدود در
گورستان
فعاليتهاي مناسکي
در گورستان
فعاليتهاي زيبا
شناختي در گورستان
خيرات مادي-
معنوي در گورستان
وابسته کردن خواب و
خوراک خود به
حضور در گورستان
برهمکنش روايتي با
متوفي در گورستان

اجتناب از حضور در گورستان

خيرات مادي-
معنوي در
گورستان

برساخت زندگي
در گورستان

مديريت زمان حضور
در گورستان

تالش براي کاهش رفتن به گورستان
نرفتن به گورستان بخاطر متوفي

توسعۀ مناسک
غير ديني

مديريت ميزان حضور
در گورستان

مديريت حضور در
گورستان

نرفتن به گورستان بخاطر آرامش اطرافيان
خيرات کردن در مکاني غير از گورستان
جايگزيني خيرات معنوي در خانه به جاي گورستان
جايگزيني خيرات معنوي در حرم ائمه به جاي
گورستان
تعامل با ساير داغداران در گورستان
انتقال دورهمي به گورستان

تشديد بيماريهاي پيشين
رفع دلتنگي با رفتن به گورستان
آرامشدن با خوابيدن در گورستان و لمس سنگ قبر

مکانيسم جايگزيني
مکاني خيرات

مکانيسم
جايگزيني مکاني
خيرات

گسترش ارتباطات
وابسته به گورستان

گسترش
ارتباطات وابسته
به گورستان

تشديد بيماريهاي
پيشين

تشديد
بيماريهاي
پيشين

احساس قرار عاطفي
در گورستان

طراوت روحي با ديدن گلهاي اطراف قبر متوفي

طراوت روحي با
ديدن گلهاي اطراف
قبر متوفي

سازگارشدن با منطق مادي

سازگارشدن با منطق
مادي

همسانپنداري شرايط با ساير داغداران

همسانپنداري
شرايط با ساير
داغداران

اپوخه گورستان

اپوخه گورستان

تنظيم عواطف

سازگاري با اپوخه
گورستان
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خط داستان
داغديدگان در مواجهه با فقدان ناگهاني عزيزانشان ،احساسات گوناگوني چون غم و ناراحتي
را تجربه کرده و اين احساسات متناسب با هنجارهاي اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي به طرق
گوناگوني مجال بروز يافته ،تعديل يا سرکوب ميشود .در اين قسمت ،مفاهيم و مقوالتي که
براي ارائۀ خط داستان طراحي شدهاند ،به ترتيب شرح داده شدهاند.
ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان
سير جريان داستان مقالۀ حاضر از ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان شروع
ميشود؛ چراکه تمايالت ناهم ساني را بنابر داليل وابسته به بستر چون دلتنگي ،عصبي بودن،
مواجهه با مشکالت زندگي و غيره در داغديدگان شاهد هستيم .لذا با تمايل به حضور در
گورستان و عدم تمايل به حضور در گورستان در برخي داغديدگان مواجهيم« .شمسي» که
داغ همزمان پدر و مادر و برادرش را ديده است ،بواسطۀ احساس دلتنگي تمايل به حضور در
گورستان را اينچنين بازتعريف ميکند «دلتنگي بيشتر براي مادره که منو ميکشونه سمت
گورستان» .از طرف ديگر مرضيه که کودکش را در حادثهاي از دست داده است ،عدم تمايل
به حضور در گورستان را اينچنين به تصوير ميکشد« :من اصالً سر قبرش خَشم ني

{خوشايندم نيست} برم؛ هيچ حس خوبي ندارم سر قبرش ،ميگم اين خو مثالً آدم گُنده
{بزرگ} نبوده ،گناه داشته باشه که بري باال سرش يه چيزي بخوني؛ ميگم اين خو {که}
اين زير ني که برم خودمو بندازم رو قبر و گريه کنم و بي و بار {جيغ و فرياد} کنم؛ اصالً
قبول ندارم اون اين زيره».
آرامش حضور
بهطورکلي اين ناهمساني عاطفي در کنار برخي شرايط ،حضور در گورستان را تقويت و تشديد
و يا محدود و تضعيف ميکند .يعني حضور در گورستان ميتواند مداوم ،يا محدود و مناسبت
محور باشد .چنانچه وقتي داغديدگان بواسطۀ حضور و برونريزي عاطفي در گورستان آرام
ميشوند ،حضورشان در گورستان تقويت ميشود .نعيمه که با فقدان غيرمنتظرۀ پدرش مواجه
شده است ،اينچنين آرامش حضور در گورستان را به تصوير ميکشد« :عصبي که اصالً ،آرومتر
ميشم ،سر خاکش که ميرم آرومتر ميشم».
بيتابي از احياي سوگ
اما داغديدگاني که بواسطۀ حضور در گورستان و مواجهه با عکس روي قبر متوفي و
مرثيهخوانيهاي مرسوم و چنين چيزهايي بيتاب و عصبي شده و به عبارت بهتر همافزايي و
برانگيختگي هيجانات منفي را بهواسطۀ حضور در گورستان تجربه کردهاند ،حضور محدود و
مناسبتمحوري در گورستان داشتهاند .ريحانه که پدرش را بهطور ناگهاني از دست داده است،
بيتابي از احياي سوگ بواسطۀ حضور در گورستان را اينچنين بازتعريف ميکند« :من بدتر

ميشدم؛ من برم سر خاکش که ميشينم يعني االن  4ساله گذشته ،شروع ميکنم مثل روز
اول گريه کردن؛ باورم نميشه که اينجا زير اين خاک باشن».
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ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان
ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان و عدم تحمل به رخ کشيدهشدن واقعيت فقدان در گورستان
با تقويت عدم تمايل به حضور در گورستان در برخي داغديدگان به حضور محدود در گورستان
دامن ميزند .چنانچه ريحانه نيز ناتواني مواجهه با واقعيت گورستان و به دنبال آن حضور
محدود در گورستان را اينچنين بازتعريف ميکند« :با واقعيت روبرو ميشي؛ اصالً نميتوني
تحمل کني».
مباحثاتحضور/عدم حضور در گورستان
افزون بر در ناتواني مواجهۀ مذکور ،تفاوتهاي که بر سر اولويتبندي حضور در گورستان بين
ا عضاي خانوادۀ برخي داغديدگان وجود دارد و مباحثاتي که بر سر رفتن يا نرفتن به گورستان
بين اعضاي خانواده شکل ميگيرد ،در تضعيف حضور در گورستان نقش داشته است .هانيه
که فرزندش را از دست داده است ،مباحثه بر سر حضور در گورستان را اينچنين بازتعريف
ميکند« :خيلي وقتاش اصالً شوهرم نفهميده بود؛ بعد از مدتي شوهرم گفت چرا فکر آبرو من
نميکني؛ ساعت  4ميري سر خاک ،نميگي يهو يه کسي يه باليي سرت مياره».
شرطيشدن در مراجعه به گورستان
وجود نوعي الزام و شرطي شدن براي حضور در گورستان در برخي داغديدگان نيز به چشم
مي خورد .داغديدگان به داليل مختلف حضور در گورستان را براي خود شرطي ميکنند؛ گاهي
با حضور در گورستان دريافت آرامش را بهعنوان پاداش حضورشان در گورستان قلمداد
ميکنند .ولي شرطيشدن در رفتن به گورستان و تعهد به آن فارغ از به همراه داشتن پاداش
در برخي داغديدگان وجود دارد و در تقويت حضور در گورستان نقش خواهد داشت .شمسي
اينچنين شرطيشدن در مراجعه به گورستان را به تصوير ميکشد« :اگر يک روز يه اتفاقي

براي خودمون ميافتيد که حالمون خوب نبود و نميرفتم گورستان ،فکر مکردم که هرجوريه
امروز بايد برم؛ اگر صبحه ،روزه ،شبه ،بايد برم».
فشار هنجاري –سنتي براي حضور در گورستان
در کنار شرطيشدن و تعهد دروني براي حضور در گورستان در برخي داغديدگان ،وجود نوعي
فشار هنجاري -سنتي نيز براي حضور در گورستان به تقويت حضور در گورستان دامن ميزند.
اين فشار در گورستانهاي گمينشافتگونه در محالت و مناطق خاص که هنوز روابط اجتماعي
بر پايۀ عاطفه ،سنت ،خويشاوندي و نظاير آن قرار دارد ،بيشتر به چشم ميخورد .به واسطۀ
استقرار همين روابط در گورستان ،قضاوت ها و نگاه مردم در نظر داغديدگان اهميت داشته و
خواسته يا ناخواسته آنها را به نمايش خود آنچنان که ديگران انتظار دارند واميدارد ،که
همين امر ميتواند در داغديدگان نوعي تناقض و دوگانگي دليل حضور در گورستان را شکل
دهد .فاطمه که فرزندش را از دست داده است؛ اينچنين فشار هنجاري -سنتي براي حضور
در گورستان را به تصوير ميکشد« :خودت ميخواي بري؛ ولي اينکه ميبيني نگاههاي ديگرانم

ههو صحبتهاي ديگرانم هه؛ يه دليل ديگهش هم اينه که به ديگران ثابت کني؛ يه جورايي
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تعارض داره؛ نميدونم واقعاً حس خودمه که منو ميکشونه اونجا يا قضاوت ديگرانه؛ دوتاييش
باهم هست».
بازتفسير عاطفي منفي از کنشهاي روزمرۀ ديگران در گورستان
دراينميان برخي کنشها چون نگاه ترحمآميز ديگران ،مخالفت با گريۀ داغديده ،گفتوگوهاي
اين دنيايي و همراه با خندۀ اطرافيان ،قضاوتها و کنجاويهاي ديگران حاضر در گورستان و
غيره بهگونهاي آزاردهنده و منفي توسط برخي داغديدگان برساخت ميشود .سوسن که
عالوهبر داغ هم زمان پدر و مادر و برادرش ،همسرش را نيز از دست داده است ،ناخوشايندي

گفتوگوهاي اين دنيايي و خندۀ اطرافيان را بازتفسير ميکند« :من دوست دارم يک ساعت،
دوساعتي که سر خاکم فقط قران بوخونم و اگر هم يه کسي اومد براي احوالپرسي ،سالم و
حالتون چطوره ،ديه {ديگر} صحبت نکنم ،ولي متاسفانه اينجوري نيست؛ همه يکي فاتحه
موخونن{ميخوانند} و بعد ميشينن سه تا سه تا حرف مزنن».
رضايتمندي از مکان گورستان
مکان گورستان بهعنوان محلي که داغديدگان بواسطۀ دفن عزيزشان و يا حتي ديگران در آن
حضور مييابند از اهميت خاصي در نظر برخي از داغديدگان برخوردار است .لذا داغديدگاني
که از مکان گورستان راضي بوده و در آن مکان احساس امنيت ميکردند و از حضور در
گورستان ترسي نداشتهاند ،حضور مداومي را در گورستان داشتهاند .مهتاب که تنها پسرش را
به دليل خفگي در استخر از دست داده است ،اين رضايتمندي را اينچنين بازنمايي ميکند:
«اينجا ميبينيد اصالً ترس نداره؛ خَشِه خيلي خشه ،اينقدر خشه ،مثالً هر وقت بياي

نميترسي؛ نميترسيدم؛ اما خلدبرين آدم ميترسه؛ خيلي ترسناکه ،نميشه بري؛ من اينجا
صبح ميام؛ ظهر ميام؛ يهو ميبيني شب ميام».
باورهاي ماوراءالطبيعه از خاک و عامليت متوفي
به نظر ميرسد برخي داغديدگان داراي انواعي از باورهاي ماوراءالطبيعه در ارتباط با گورستان
و متوفي هستند ،که ميزان حضور خود را تا حدي بدان مربوط ميدانند .چنانچه گاهي برخي
داغديدگان براي برآوردهشدن خواستههايشان به گورستان رفته و از متوفي برآوردهشدن
خواستهشان را طلب ميکنند و يا اعتقاد دارند که خاک گورستان سرد بوده و با حضور در
گورستان به تدريج از غم فقدانشان کاسته شده و سازگار ميشوند و در نتيجه حضورشان
محدود ميشود .فرزانه که داغ همزمان مادر و برادرش را تجربه کرده ،اينچنين باور به عامليت
متوفي را بازتعريف ميکند« :من هر آرزويي داشتم از ننه {مادر} گرفتم ،از گورستان گرفتم؛
وقتي رفتم و حرف زدم حاجتم روا شده».
تکاليف ديني در گورستان
دراينميان با توجه به بافت مذهبي جامعۀ ايران و شهر يزد ،بعضي تکاليف ديني در گورستان
ممکن است به تقويت حضور در گورستان دامن زند ،مثل پاداش ديني رفتن به گورستان و
بعضي نيز مانند مکروه دانستن خيرات در گورستان ممکن است به تضعيف حضور در گورستان
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کمک کند .چنانچه فرزانه در اينجا پاداش ديني رفتن به گورستان را خاطر نشان ميکند:
«صبح جمعه ميگن چه بري کربال ،چه بري سر قبر پدر و مادرت».
عوامل دافعۀ گورستان
برخي عوامل چون دوري از گورستان و ناامني کالبدي گورستان ،بهعنوان عواملي جغرافيايي
به دفع حضور درگورستان کمک کرده است .همچنين ناتواني بدني و ترس از فقدان مجدد نيز
ميتواند کاهشدهندۀ حضور برخي داغديدگان در گورستان باشد .مژگان دوري از گورستان
را بهعنوان عاملي که حضورش در گورستان را محدود کرده است ،اينچنين بازنمايي ميکند:
«حاال بچهها ميگم مسيرشون نزديکتره ،بيشتر ميرن؛ ولي من دوباره مسيرم دورتره ،کمتر
ميرم».
تسهيلگران حضور در گورستان
در کنار عواملي که ميتواند دفعکنندۀ حضور برخي داغديدگان در گورستان باشد ،يکسري
عوامل چون نزديکي به گورستان يا فراغت بيشتر نيز ميتواند تسهيلکنندۀ حضور در گورستان
باشد .فاطمه اين نزديکي به گورستان را ،که تسهيلگر حضورش در گورستان بوده ،اينچنين
به تصوير ميکشد« :نزديک بود ديگه و از يه لحاظ نزديکيش برام خوب بود؛ دقيقاً خاک فرزاد؛

پشت باغمونه ،پشت خونۀ مامانمه ،اينقدر نزديکه ،ما مثالً خونۀ مامانم که بوديم؛ روزي  3بار
ميرفتيم و ميومديم».
توصيههاي غيروابستگان در محدودسازي مراجعه به گورستان
با وجود تمايالت بسترمند به حضور در گورستان در برخي داغديدگان ،توصيههايي مبنيبر
محدودسازي مراجعه به گورستان از جانب غيروابستگاني چون همسايگان ،دوستان و حتي
ساير داغداران حاضر در گورستان از سوي داغديدگان گزارش ميشود ،که در تضعيف حضور
آنها در گورستان نقش داشته است .طاهره که فرزندش را از دست داده است ،اينچنين نقش
توصيههاي ديگران در محدودسازي حضور در گورستان را توصيف ميکند« :حرفهايي که
ديگران گفتن ،باعث شد ديگه کمتر برم».
پروبلماتيک حضور در گورستان
با توجه به آنچه تاکنون تشريح شد ،داغديدگان به دليل ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور
در گورستان به همراه مجموعهاي از محدودکنندهها و تشديدکنندهها ،با پروبلماتيک حضور
در گورستان مواجه ميشوند .همانطور که مشخص شد ،حضور در گورستان براي داغديدگان
مسئلهاي است که بواسطۀ سنت ،اجتماع ،مذهب و تمايالت فردي دچار نوسان ميشود .لذا
داغديدگان در فرايند گذر از داغديدگي ،گاهي حضوري محدود و مناسبتمحور و گاهي حضور
مداوم در گورستان داشتهاند .زهرا که فرزندش را در حادثهي رانندگي از دست داده است،
اينچنين حضور مداومش در گورستان را به تصوير ميکشد« :تا سال هر روز ميرفتم گورستان،

من خو تا سه ماه ،صبح و ظهر و شب ميرفتم؛ سر ظهر گرما ميرفتم؛ همسايهها ميگفتن
حاال چه وقت گورستان رفتنه؟ ميگفتم حاال خلوته گورستان».
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اما خديجه که فرزندش را به دليل برقگرفتگي از دست داده است ،حضور محدودش در
گورستان را اينچنين بازنمايي ميکند« :حتي من امامزاده که ميرفتم ،بچهم اونجا خاکه،
چند باري حتي تو ماشين تا دَمش{نزديکش} رفتم؛ ولي پياده نشدم».
همچنين حضور در مناسبتهاي ديني غمانگيز و حضور در مناسبتهاي شاد مثل عيد
نوروز و يا حضور در گورستان قبل از رفتن به سفر در بين برخي داغديدگان مشاهده ميشود.
طاهره اولويت حضورش در مناسبتهاي شاد را اينچنين بازتعريف ميکند« :عيد و اينا هم

اولين جايي که ميرم سر خاکه بچمه ،صبح مثالً يه وقتي اگر شوهرمم بيدار نشه ،خودم ميرم
سر خاک و بر ميگردم ،دوباره همراه اون ميرم».
توسعۀ مناسک غيرديني
حال ميتوان فعاليتهايي که داغديدگان در گورستان انجام ميدهند را شرح داد .يا توجه به
اينکه بخش مهمي از زندگي داغديدگان در کنار عزيز از دست رفتهشان با مناسبتهاي شاد
و گردشي و يا غمانگيز گره خورده است ،داغديدگان براي قابل تحمل ساختن تنهايي ناشي از
فقدان در چنين مناسبتهايي ،در گورستان فعاليتهاي مناسکي چون گرفتن تولد متوفي،
چيدن سفرۀ هفتسين بر قبر متوفي را انجام ميدهند .افزونبراين ،فعاليتهاي زيباشناختي
مثل آراستن قبر متوفي با گُل در بين داغديدگان در گورستان نيز به چشم ميخورد .به عبارت
بهتر ،آنها نوعي مناسک غيرديني را در گورستان توسعه ميدهند .مهتاب اينچنين توسعۀ
مناسک غيرديني را با گرفتن تولد متوفي در گورستان بازنمايي ميکند« :تولدش اونجا براش

گرفتم؛ اولين مراسمي که براش گرفتم دو هفته مونده بود به تولدش که بچه اينجور شد؛ يعني
 22مهر تولدش بود؛  14مهرم رفت؛ بعد تولدشم همون جا براش گرفتيم».
خيرات مادي -معنوي در گورستان
دراينميان خيرات مادي و معنوي در گورستان از ديگر فعاليتهايي است که با توجه به بستر
مذهبي جامعۀ ايران در بين داغديدگان يزدي به چشم ميخورد .خيرات مادي به گرفتن کيک
و شيريني و پخش آن در گورستان و خيرات معنوي به خواندن قران ،فاتحه و طلب مغفرت
در گورستان تعلق دارد .زينب که تنها پسرش را به طرز ناعادالنهاي به قتل رساندهاند ،پايبندي
به انجام خيرات مادي در گورستان را اينگونه بازتعريف ميکند« :خيلي ،من هيچ هفتهاي

نيست که وقتي ميرم سر خاک بچهم نبرم؛ چيزي هم پُر{زياد} ميسونم{ميگيرم} ميدم
کسي».
برساخت زندگي در گورستان
غالبا داغديدگان بواسطۀ فقدان متوفي در مناسبتهاي مختلف با حضور در گورستان و انجام
مناسکي سعي در تحمل اين فقدان داشتند .افزونبراين گاهي داغديدگان براي قابل تحمل
ساختن زندگي بدون متوفي ،زندگي در گورستان را برساخت ميکنند .بدينمعنا که برخي
داغديدگان با وابستهکردن خواب و خوراک خود به حضور در گورستان و نزديکي به قبر متوفي،
و برهمکنشي روايتي با متوفي ،زندگي بدون حضور متوفي را يا زندگي در کنار قبر متوفي
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برساخت ميکنند .سوسن با خوابيدن در گورستان ،برساخت زندگي را بازنمايي ميکند:
«ميخوام بخوابم کنارشون فقط ،مادر ،پدرم هم که اينجور شدن ،مرفتم سر قبرشون مخوابيدم

و دست مزارم رو سينهشون کسي باشه ،نباشه ،غمم نيست ،که کسي ببينه ،نبينه؛ خيليا بهم
گفتن هر دفه اومدم گورستان ديدم خوابيدي خيلي ناراحت شدم».
فرزانه برهمکنش روايتي را با حرف زدن با متوفي در گورستان اينچنين بازتعريف
ميکند« :حرفايي که تو زندهشون مزدم{ميزدم}؛ يا وقت و بيوقت مرفتم{ميرفتم}

خونهشون ،حرفي به مادرم مزدم{ميزدم}؛ اون حرفا يادآورم مشد{ميشد} و دوباره تکرار
مکردم؛ عين روزي که زنده هستن ،اون حرفا رو باهاشون مزدم».
مديريت حضور در گورستان
با توجه به آنچه گذشت ،برخي داغديدگان ميزان حضور و زمان حضور خود در گورستان را
مديريت ميکنند .بدين ترتيب گاهي بهواسطۀ ترس ،از حضور در گورستان در شب پرهيز
ميکنند و يا براي اجتناب از قضاوتها و نگاه حاضران در گورستان ،در زمان خلوت به گورستان
ميروند و اينچنين زمان حضور در گورستان را مديريت ميکنند .افزونبراين ،گاهي
داغديدگان بخاطر خود ،آرامش اطرافيان و حتي شادي متوفي تالش ميکنند ،ميزان حضور
خود را مديريت ميکنند و کمتر در گورستان حاضر شوند .نوبهار مديريت ميزان حضور در
گورستان را اينچنين بازتعريف ميکند« :بعدش ديگه هر کسي گفت که شب که ميريد ،اوالً

مرده تون ناراحته ،مثالً حتي يه چيزايي گفتن که حاال سر شب که ميشه ،ميخوان شربتشون
بدن ،شما هستيد ،نميدن؛ يه چيزايي که آدم نميدونه اينا رو گفتن و ديگه گفتيم حاال بخاطر
خودش{متوفي} کمتر بريم».
مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات
دراين ميان با توجه به مکروه دانستن خيرات در گورستان و يا دوري از گورستان و مواردي از
اين قبيل ،برخي داغديدگان سعي ميکنند در مکاني غير از گورستان مثالً در مهمانيها يا در
امامزادهها خيرات کنند .نازگل که پدرش را در سانحۀ رانندگي از دست داده است ،به دليل
دوري ازگورستان ،مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات را اينچنين بازتعريف ميکند« :سر خاک

که نميتونيم خيرات کنيم ،ولي هر پنجشنبهاي يه کاسه شکالتي ،اينجا نزديک خونمون پمپ
بنزينه ،ميريم ميزاريم تو پمپ بنزين ،زودي هم تموم ميشه».
گسترش ارتباطات وابسته به گورستان
فعاليتهاي ديگري که داغديدگان در گورستان انجام ميدهند ،جنبهاي تعامالتي و ارتباطاتي
دارد .بدينصورت که برخي داغديدگان محدوده ارتباطيشان را به ساير داغداران حاضر در
گورستان گسترش ميدهند .افزونبراين با حضور مناسبتمحور در گورستان و مناسکي که
انجام ميدهند ،دورهميهاي خانوادگي و خويشاونديشان را به گورستان منتقل ميکنند.
نوبهار تعامل با ساير داغداران حاضر درگورستان را اينچنين بازنمايي ميکند« :حاال تقريباً

همه ببينيد قطعه جانبازان تقريباً همه جوونن ،مرداشون همه هم نميدونم چه سِرّي{راز}
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هست که همه خيلي شوهراشون خوب بودن که رفتن؛ وقتي که حرف ميزنن اين چيزا به
آدم آرامش ميده؛ همه مثالً هميشه از خوبيهاشون ميگن».
تشديد بيماريهاي پيشين
با توجه به شرح آنچه گذشت ،ميتوان رخدادهايي را نشان داد که برخي داغديدگان با آن
مواجه شدهاند .يکي از اين رخدادها که برخي داغديدگان بواسطۀ حضور مداوم در گورستان و
وابسته کردن خواب و خوراک خود به گورستان و ناتواني در ترک حضور در گورستان با آن
درگير ميشوند ،تشديد بيماريهاي پيشيني است که نيازمند درمان بوده است و آنها به درمان
آن عمداً بياعتنايي کردهاند .زهرا در اين مورد ميگويد« :تا سه سال هر چي رفتم دکتر ،بهم

گفت بايد عمل کني؛ نرفتم که ميخواستم برم گورستان ،بعد سه سال ديگه نزديک فلجشدن
رسيدم».
تنظيم عواطف
همچنين گاهي برخي داغديدگان با ديدن گلهاي اطراف قبر متوفي احساس طراوت و تازگي
ميکنند و بواسطۀ حضور در گورستان دلتنگيشان را محدود و رفع کرده و با برساخت زندگي
در گورستان آرام ميشوند .بدينسان تنظيم عواطف در داغديدگان مهيا و برقرار ميشود.
فاطمه ،طراوت روحي با ديدن گلهاي اطراف قبر متوفي را اينچنين به تصوير ميکشد« :حس

خوبيه که من گُل سر سنگش بذارم؛ فکر کنم لياقت فرزاد خيلي بيشتر از اينا بود؛ خودمم
خيلي گُل رو دوست دارم و اونجايي که گُل ميچينم دور سنگش ،احساس طراوت خاصي
دارم؛ حس زنده بودن؛ يه حس خاصي دارم».
سازگاري با اپوخه گورستان
درنهايت در داغديدگان با توجه به فرايندي که شرح داده شد و با گذشت زمان نوعي سازگاري
با منطق محاسبۀ فايده و زيان و اپوخه گورستان شاهد هستيم .بدينترتيب داغديدگان به
تدريج در رفتار خود بازانديشي کرده؛ چراکه فايدهاي از رفتن به گورستان براي خود متصور
نميشوند و با همسانپنداري شرايط با ساير داغداران ،به صورت کامالً ارادي خود را از حضور
در گورستان باز مي دارند و لذا حضور در گورستان به حالت تعليق در آمده و به عبارت بهتر
به سازگاري با اپوخه گورستان منتهي ميشود .آزاده که با فقدان غيرمنتظرۀ فرزندش مواجه
شده است ،سازگاري با اپوخه گورستان را اينچنين بازتعريف ميکند« :ديگه سر خاک که

ميرم من اوالً {اوايل}هر روز ميرفتم؛ حتي يک ماه و دو ماه اول هر روز ميرفتم؛ بعدش ديگه
حاال کمتر ميرم؛ هفتهاي يه بار ميرم عود ميذارم باالي سرش».

مدل پارادايمي
در اين قسمت مدل پارادايمي پژوهش بر اساس خط داستاني که تشريح شد ،ترسيم شده و
مورد بررسي قرار گرفته است .مدل پارادايمي ،از پنج قسمت شرايط علي ،شرايط زمينهاي،
شرايط مداخلهگر ،استراتژيها و پيامدها تشکيل شده است .فرايندي که در اين پژوهش جريان
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داشت ،پديدۀ مرکزي پروبلماتيک حضور در گورستان را نشان ميدهد .بدينمعنا که
داغديدگان در نتيجۀ ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان به همراه شرايطي
زمينهاي و مداخلهگر با مسئلۀ حضور در گورستان مواجه ميشوند.
درواقع ،آنچه مسئلۀ حضور در گورستان را تبديل به يک مسئله کرده است ،عواطف و
احساسات ناهمسان افراد داغديده است .با توجه به يافتههاي پژوهش ،به اين نتيجه رسيديم
که ناهمساني عاطفي در همه داغديدگان به نوعي رخ ميدهد .اين ناهمساني عاطفي بدين
صورت رخ ميدهد که از يک سو آنها براي ارضاي نيازهاي روحي خود نيازمند حضور و حس
پيوستگي با گورستان دارند ،تا از اين طريق بهزعم خود رابطه خود را با متوفيان برقرار ساخته
و بهنوعي خود را وفادار نشان دهند؛ اما از سوي ديگر ،معناي منفي مرگ و گورستان و تبليغات
منفي اطرافيان و جامعه در مورد حضور در گورستان آنها را در يک ناهمساني عاطفي قرار
ميدهد :ناهمساني که يک سوي آن پيوستگي عاطفي به متوفي و يک سوي ديگر آن پيوستگي
عاطفي و مرجعيت اطرافيان و جامعهاي است که مدام بر ارزش زندگي کردن تأکيد ميکند.
بههمين دليل داغديده بهطور مداوم احساس ناهمساني حضور/عدم حضور در گورستان را
تجربه و درک ميکند و بهاين خاطر پروبلماتيک مسئلۀ حضور در گورستان را در ذهن وي
شکل ميگيرد .اين مسئله که آيا من بايد در گورستان باشم يا نه؟ آيا حضور در گورستان من
را آرام ميکند يا بيقرار؟ اين مسئله در تقابل بين دنياي ذهني داغديده و اجتماع اطرافيان او
مدام اين ناهمساني را شکل ميدهد ،و اين ناهمساني گورستان را به مسئلهاي ذهني و عيني
براي فرد داغديده تبديل ميکند.
بنابراين داغديدگان حضور محدود و مناسبتمحور يا مداومي را درگورستان دارند .آنها
با حضور در گورستان استراتژيهايي چون توسعۀ مناسک غيرديني ،خيرات مادي -معنوي،
مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات و برساخت زندگي را همانطور که شرح آن در خط داستان
ارئه شد ،در پيش ميگيرند .همچنين داغديدگان در نتيجۀ به کارگيري استراتژيهاي نام برده
و تعلق به شرايط زمينهاي و مداخلهگر پيامدي منفي چون تشديد بيماريهاي پيشين و
پيامدهاي مثبتي چون تنظيم عواطف و سازگاري با اپوخه گورستان ،فرايند گذر از داغديدگي
را تجربه ميکنند .بدين ترتيب داغديدگان فارغ از منطق ديني با محاسبۀ سود و زيان حضور
در گورستان و نگاهي مادي ،با قائل نشدن منفعتي از حضور در گورستان براي خود ،به تدريج
و با گذشت زمان حضور خود در گورستان را به حالت تعليق درميآورند و با فقدان سازگار
مي شوند .البته الزم به ذکر است که تمايل به حضور در گورستان به موازات حرکت در مسير
سازگاري و از سرگيري مجدد زندگي در داغديدگان محدود شده و ممکن است ديگر آرامشي
که از حضور در گورستان تجربه ميکردند را دريافت نکرده و حتي نقش معکوسي را بر خود
احساس کنند .بهط ور کلي در جريان اين پژوهش ،نقش تمايالت ،احساسات ،دين ،سنت،
اجتماع ،فراغت و ويژگيهاي مکاني گورستان و موارد ديگري که در خط داستان بهطور مفصل
شرح داده شد ،در شکلگيري پديدۀ مرکزي و کنشهاي داغديدگان در گورستان کامالً
ملموس بوده است.
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شکل  : 1مدل پارادايمي
شرايط علّي
ناهمساني عاطفي بسترمند از حضور در گورستان
شرايط زمينهاي

شرايط مداخلهگر
پديدۀ مرکزي

 -بيتابي از احياي سوگ

پروبلماتيک حضور در گورستان

شرطيشدن در مراجعه به گورستان-ناتواني در مواجهه با واقعيت

استراتژيها

گورستان
 -مباحثات حضور /عدم حضور در

 -توسعۀ مناسک غيرديني

گورستان

 -خيرات مادي -معنوي در گورستان

 -آرامش حضور

 -برساخت زندگي در گورستان

 -بازتفسير عاطفي منفي از کنشهاي

 -مديريت حضور در گورستان

روزمرۀ ديگران در گورستان

 مکانيسم جايگزيني مکاني خيرات -گسترش ارتباطات وابسته به گورستان

 رضايتمندي از مکان گورستان باورهاي ماوراءالطبيعه از خاک وعامليت متوفي
 فشار هنجاري -سنتي براي حضوردر گورستان
تکاليف ديني در گورستان عوامل دافعه گورستانتسهيلگران حضور در گورستان توصيۀ غيروابستگان درمحدودسازي مراجعه به گورستان

پيامدها
 تنظيم عواطف سازگاري با اپوخه گورستان -تشديد بيماريهاي پيشين

بحث و نتيجهگيري
واقعۀ مرگ از ديرباز تاکنون از دغدغههاي مهم بشريت بوده است .مواجهه با مرگ عزيزان
خصوصاً فقدانهاي غيرمنتظره از تجربيات بسيار دردناکي است که بشر روزي تجربه خواهد
کرد .نحوه مواجهۀ افراد با فقدان غيرمنتظرۀ عزيز يا عزيزانشان به تناسب باورها ،آداب و رسوم،
ارزشها و هنجارها ،عليرغم اندکي تشابهات ،ميتواند تفاوتهايي داشته باشد .دراينميان
يکي از مراسمي که با مرگ فردي انجام ميشود ،مراسم و آيين خاکسپاري و تدفين بوده
است .مراسم تدفين از آيينهايي هست که با گذر زمان بهرغم تحوالتي که به واسطۀ مدرنيته،
رشد فردگرايي ،افزايش مرگومير و نظاير آن به خود ديده است ،هنوز در جوامع حضور دارد.
بنابراين در مقالۀ حاضر به منظور فهم فرايند حضور و کنشهاي داغديدگان در گورستان با
توجه به بستر مذهبي-سنتي شهر يزد و کشف نقش حضور در گورستان در فرايند گذار از
داغديدگي به گردآوري دادهها از داغديدگان فقدانهاي غيرمنتظره پرداختيم .بدينترتيب با
داغديدگاني که حداقل چهار ماه و حداکثر چهار سال از فوت عزيز يا عزيزانشان ميگذشت،
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مصاحبههاي عميق را طراحي و انجام داديم .درنهايت يافتهها در سه فرايند کدگذاري باز،
کدگذاري محوري و کدگذاري گزينشي مفهومپردازي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
است .يافتههاي تحقيق نيز در قالب خط داستان و مدل پارادايمي ارائه گرديد.
پوياييهاي پژوهش حاضر در بستر مذهبي و سنتي شهر يزد پديدۀ پروبلماتيک حضور
در گورستان را نشان داده است .اين پديده مجموعهاي از تمايالت و احساسات را نشان ميدهد
که در شکلگيري آن نقش داشتهاند .به عبارتي ميتوان گفت اگرچه احساسات ميتواند
تحتتأثير فرايندها و تعامالت اجتماعي و فرهنگي برانگيخته شود ،ولي بهواسطۀ همين
چارچوب اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي نيز ميتواند کنترل شود .داغديدگان نيز در مواجهه با
فقدانهاي غيرمنتظرۀ عزيزانشان احساسات گوناگوني اعم از غم ،خشم و غيره را تجربه کرده
و اين احساسات آنها را به رفتارها و کنشهاي خاصي واميدارد .همچنين داغديدگان در
نتيجۀ چارچوبي اجتماعي ،مذهبي و هنجارهاي فرهنگي قابليت بازانديشي در احساسات را
داشته و درنهايت با کار احساسي و تکنيکهاي متنوع به تعادل احساسات و رفتارهايشان
ميپردازند .اين تمايالت ناهمسان در ميان داغديدگان يک خانواده بر سر حضور/عدم حضور
در گورستان خودش را مسئلهمند ميکند .چنانچه حضور در گورستان به تناسب تمايل خود
داغديده و ناهمساني آن با ساير اعضاي خانواده به مسئله و تنشي تبديل ميشود که داغديدگان
يا به اين تنشها بياعتنا هستند و به تناسب ميل خود حضور مداوم ،محدود يا مناسبت
محوري در گورستان دارند و يا بهخاطر اطرافيان و پايان دادن به بحث و مواردي ديگر
استراتژيهاي گوناگوني نظير مخفيسازي حضور در گورستان ،و سازگاري با فقدان و ميزان
خاصي از حضور در گورستان (به اندازه مورد تأييد ديگران) را در پيش ميگيرند.
از سويي ديگر بخاطر بافت سنتي مذهبي شهر يزد تمايل به دفن عزيزان در امامزادهها
بيش از ساير مکانها است و به همين تناسب هزينۀ دفن در امامزادهها افزونتر از ساير مکانها
ميباشد و همين باعث ميشود تنها عدۀ محدودي توانايي دفن عزيزانشان را در امامزادهها
داشته باشند .بدين سبب نارضايتي از مکان گورستان ميتواند احساس محروميت اجتماعي را
در برخي داغديدگان تقويت کند .همانطور که در شهر يزد در اکثر موارد ،طبقات مرفه جامعه
توانايي دفن عزيزانشان در امامزادهها مثل امامزاده جعفر و غيره را دارند و اين مکان براي آنها
رضايتبخش بوده است و طبقات متوسط يا پايين جامعه عزيزانشان را در خلدبرين که در
حاشيۀ شهر يزد واقع شده يا در روستاهاي خود ،دفن ميکنند .در شهر يزد بعد از مرگ
عضوي از خانواده در خانه ،گاهي چندين ساعت متوفي در خانه نگه داشته ميشود تا ماموران
مرتبط با بوروکراسي تحويل ميت برسند ،فارغ از گريه و زاري و واکنشهاي روحي ديگر ،بر
سر متوفي قران خوانده و به ساير اعضاي خانواده و بستگان خبر داده ميشود .حتي گاهي در
صورت فوت در بيرون از خانه ،ميت را قبل از خاکسپاري به منزل خودش ميبرند .بعد از آن
همِۀ اعضاي خانواده ،بستگان و اطرافيان در خلدبرين و مکاني که ميت را غسل ميکنند،
حاضر شده و داغديدگان را همراهي کرده و در مراسم خاکسپاري شرکت ميکنند .در اکثر
موارد يک هفته و در مواردي سه روز سوگواري ،مراسم ختم ،روضهخواني در مساجد و منزل
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و گورستان به دنبال مرگ عضوي از خانواده برگزار ميشود .مراسم چهلم ،سال ،سالگرد و
حتي اولين عيد بعد از دفن متوفي نيز در اکثر موارد انجام ميشود .اين تفاوت در تعداد روزها
بستگي به آداب و رسوم مختلف و ترکيب مراسم در سه روز و يا اغلب وضعيت اقتصادي و
نابهنگام بودن فوت ،سن متوفي و ...داشته است .چنانچه داغديدگاني که از وضعيت اقتصادي
خوبي برخوردارند و فوت فرزندشان يا عضوي از خانواده را که غيرمنتظره بوده است ،را تجربه
کردهاند ،اين مراسم باشکوهتر البته با همکاري بستگان در انجام آن و همياري داغديدگان در
مراسم تشييع ،پذيرايي از سوگواران ،حجلهبندي خصوصاً براي جوانان و غيره انجام ميشود.
کمااينکه اين مراسم و مراسم سالگرد براي فوتهاي نابههنگام نسبتبه سالخوردگان و
فوتهاي بهنگام ،با جديت بيشتر و براي چندين سال بعد از فوت ادامه داشته است.
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.
بدينمعنا که تمايل شديد و حضور مداوم در گورستان از جانب برخي داغديدگان از چهار ماه
تا يک سال بعد از فوت عزيزان ذکر شده است ،ولي هرچه شدت وابستگي عاطفي به متوفي
بيشتر باشد و افراد فراغت بيشتري براي حضور در گورستان داشته باشند ،اين زمان طوالنيتر
ميشود و حتي گاهي تا  5سال نيز طول ميکشد .بنابراين افراد با گذشت زمان و بهواسطۀ
مداخلۀ برخي شرايط و عوامل ديگر تمايلشان در جهت معکوس تغيير جهت داده و به حضور
در گورستان نامتمايل ميشوند .افزونبراين به تدريج و با شروع مجدد زندگي در داغديدگان،
احساسات نيز تغيير جهت داده و ديگر آرامشي را به واسطۀ حضور در گورستان تجربه
نميکنند .در اين پژوهش نميتوان يک رابطۀ عام و جهانشمول را بين سن ،جنسيت ،شغل،
تحصيالت و غيره با تمايل يا عدم تمايل به حضور در گورستان و موارد مرتبط درنظر گرفت و
براي اين امر نياز به تحقيقات پيمايشي که هر دو جنس و متغيرهايهاي زمينهاي را در آن
ميسنجند ،ضروري است .چنانچه اغلب شاغل بودن داغديدگان تأثيري در محدود شدن
حضورشان در گورستان نداشت؛ اما دوري يا نزديکي منطقۀ مسکوني از گورستان از مواردي
بود که حضور داغديدگان را در گورستان تسهيل يا محدود مينمود .در مورد عامل سن ميتوان
گفت اگر چه اغلب تالش ميشود کودکان را از گورستان دور نگه دارند ،ولي بعضي کودکان
شديداً نياز به حضور در گورستان را در خود احساس ميکنند و برخي از حضور در گورستان
فرار ميکنند و با حضور در آن احساس آرامش نميکنند؛ اما نکتهاي که وجود دارد اين است
که افزايش سن و کهولت با ناتوانيهاي جسمي همراه با آن از موانعي است که حضور در
گورستان را محدود ميکند .اما همانطور که تشريح شد فاکتور گذشت زمان از فوت متوفي،
ميزان فراغت و توانايي براي حضور در گورستان ،دوري يا نزديکي منطقه مسکوني به گورستان،
ويژگيهاي کالبدي گورستان ،قضاوتهاي اجتماع در گورستانهاي گمينشافتي ،اعتقادات و
مذهب در ميزان حضور داغديدگان در گورستان نقش داشته است .همچنين نقش چگونگي
فوت و نسبت داغديدگان با متوفي و نابهنگام بودن فوت در شدت واکنشهاي داغديدگان را
نميتوان ناديده گرفت .چنانچه هم نسبت داغديدگان با متوفي و هم غيرمنتظره بودن فوت،
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گاهي موجب واکنشهاي روحي و رواني شديدي چون شوکهشدن و غيره ميشود که
باورناپذيري فوت ،گاهي داغديدگان را به حضور در گورستان واداشته و گاهي گريزان از آن و
ناتوان از مواجهه با واقعيت .بهگونهاي که در اکثر موارد خانوادۀ متوفي اعم از پدر ،مادر ،همسر،
فرزند ،خواهر و برادر فارغ از شدت سوگ و واکنشهاي روحي و رواني به فقدان ،ممکن است
براي سالها حضور مداومي در گورستان داشته باشند ،مگر در مواردي نادر که شرايطي مثل
عدمتوانايي مواجهه با گورستان و تالش براي فراموشي و گذر از داغديدگي و غيره مداخله
کرده و حضور در گورستان را محدود نمايد.
در اين مطالعه ،حضور مهاجرين و کارگران بهواسطه طوالنيشدن ساخت و بازسازي
گورستان موجبات ناامني کالبدي را براي داغديدگان فراهم ميکند ،که بهعنوان
محدودکننده اي ساختاري بر سر حضور در گورستان اعمال نفوذ ميکند .همين امر اهميت
لزوم ت وجه به فرايند بازسازي گورستان و نظارت بيشتر مسئوالن مربوطه را يادآوري ميکند.
افزونبراين به نظر ميرسد فضاي گورستان نيز ميتواند در تغيير فضاي روحي داغديدگان
نقش داشته باشد؛ چنانچه در اين تحقيق نيز مشاهده شد داغديدگان با ديدن گلهاي اطراف
قبر متوفي احساس طراوت ميکردند و براي از سرگيري مجدد زندگي اميدوار ميشدند .اما با
توجه به کويري بودن شهر يزد ،به ندرت فضاي سبزي در گورستانها به چشم ميخورد؛
کمااينکه توجه به فضاي گورستان از منظر توسعه پايدار نيز حائز اهميت ميباشد ،پيشنهاد
ميشود که برنامهريزان توجه جديتري به اين فضاها داشته باشند.
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