
 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه 

 223تا  293 ، ص9211پاییز ، 32، شمارة ششمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/NMS.2021.56236.1067 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
29/

07/
99 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

09/
12/

99
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

 یاجتماع  یها پس از مرگ کاربران در شبکه ادبودی
 ینستاگرامینظرات کاربران در صفحات ا لی)تحل

 باختگان کرونا( جان
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  یرمحمدیش هیسم
واحد رودهن،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یروان شناس یدکتر یدانشجو
 .رانیا،رودهن

  چکیده
ونحوهابرازاحساساتیاجتماعيهاشدگاندرشبکهفوتادبودييهاوهیشیپژوهشحاضرباهدفبررس

فر درباره متوفکاربران اید به است. شده کامنتنيانجام صفحاتايهامنظور در ینستاگراميکاربران
تحل91ديکووریگهمهيماریبانیمتوف روش موردبررسلیبه یمضمون گرفت. مضمونلیتحلقرار

صفحاتايهاکامنت در فراگینستاگراميکاربران استخراجششمضمون ناباور»ریبه انکاريابراز ،«و
،«یازمتوفيسازاسطوره»،«یابرازهمدل»،«وداعنيآخريبراطينبودنشراایابرازغمواندوهبهعلتمه»
متوفیاحساسناراحت» خانواده کنار نبودن حاضر علیاز بتبه ابتالبه «يماریترساز ينقشفضا»و

مرگیرفراموشيديبرايمجاز براساس« کاربرانايهاافتهيمنجرشد. يدربرگزارنستاگراميپژوهش،
احساساتدربارهفردانیوبیبهبازماندگانفردمتوفتیاندوهوعرضتسلوغالباًبهابرازغمنيآنالادبودي

گرپردازندیمیمتوف آنهيکه آه اشکو او از استفاده با ميهایموجيها داده اشودیمرتبطبروز ني.
شبکهدهدیپژوهشنشانم همدرد،یاجتماعيهادر ابراز بر بازماندگانمتوفيکاربرانعالوه نيایبا

انیزبیبااونطرفهکيصورترفتهدارندکهاحساساتخودرابهفردازدستیامکانرادرصفحاتاجتماع
یرفراموشيبهدموضوعنيادامهخواهدداشتکهالبتهاهيسوکيانیارتباطکاربرانبامتوفینوعکنندوبه

 منجرخواهدشد.يسوگوارفیمرگافرادوکاملنشدنتکال

 یسوگوار ،یا جامعه شبکه ،یاجتماع یها شبکه نستاگرام،ی، ا۹۱ روسیکرونا و :ها واژهکلید
 .کاربران فوت شده ،یمجاز
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 مقدمه 

است انسان زندگی از مرحله احساساتمرگآخرين فقدانو اين از عواطفناشی و

ت.سوگواري،راهیباعثايجادغمواندوهدرمیانخانوادهوبازماندگانفردمتوفیاس

دنبال به داغدار فرد آن در که روندي است. فقدان اين اندوه و غم بیرونی بیان براي

راه جهان چراغ دوباره کردن روشن براي برايگرددمیهايی رسمی راهنماي هیچ .

فرهنگیو باورهايفردي، آنهمپوشانیزياديبا ابراز نحوه و ندارد سوگواريوجود

سوگواريبهبازماندگانکمکمعنويانساند خاطرهعزيزانکندمیارد. رفتهازدستتا

 و کنند حفظ خودحالدرعینخويشرا عزيزان بدون شاد و سالم زندگی به بتوانند

اماشیوعبیماريدنیاگیريچونکروناباتوجهبهشیوهانتقالآنو؛(9911بپردازند)وردن،

 در ابتاليافراد تعطیلیمراسمحضوريسوگواريمنجراجتماعاحتمالآلودگیو به ها

هايافرادمتوفیاستکهموجبنشینیوتنهايیخانوادهشد.سويديگراينرويداد،خانه

آسیبمی به و بماند ناتمام بازماندگان روحی و هیجانی تخلیه روانشود شناختیهاي

هاياجتماعیستفادهازشبکهمتعدديدرآيندهمنجرشود.شیوعويروسکروناگرايشبها

توسعهفناوريواجتماع درسراسرجهانوازجملهايرانافزايشداد. هايهايآنالينرا

افزايشسرعتپردازشداده و هوشمند همراه به ومیلیونگذارياشتراکها، تصوير ها

روازاينهاياجتماعی،جوامعمجازيراشکلدادهاست.ويدئويکاربراندربسترشبکه

هاياجتماعیمانندفیسشبکه بهتويیتربوک، سمتو به را ما ناگزير به اينستاگرام ويژه

می سوق جديد تعامل نوعی )برقراري تلفنCrano,2018:128دهند گسترش با هاي(.

ازپیشبیشبستربرقراريتعاملآسانمیانکاربران9باندهوشمندودسترسیبهاينترنتپهن

ش شبکهفراهم تعاملی ماهیت واقع، در است. ده ابرازهاي غالببراي فضايی اجتماعی

 :Rossetto, Lannutti & Strauman, 2014هايعموممردمايجادکرده)عقیدهونگرش

زمینه985 به توجه با که ارزش( بروز و ظهور مختلفامکان جوامع فرهنگی ها،هاي

 ظهارنظراعضايجامعهفراهمشدهاست.هاونیزاهنجارهاوبعضاًناهنجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Broad band 
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حديتحت تا افراد ارتباطاتروزمره زندگیو نوينقرارهايرسانهتأثیرامروزه،

ازهاياجتماعیفراترازمرزهايجغرافیايیوفارغکهکاربرانشبکهايگونهبهگرفتهاست

اختالفقومیتیوحتیمذهبیمی رويدادهرگونه مورد تواننددر بهاظهارنظرها کنندو

هايمشهوروطبیعی)شخصیتصورتبهواکنشنشاندهند.مرگبرخیافرادچههاآن

رويدادهايیاستکهازجملهها(وچهدرسوانحوحوادث)بهنسبتبزرگیحادثه(چهره

برايبهنگارانهارزشخبريداردوتوجهکاربرانشبکهدرنگاهروزنامه هاياجتماعیرا

جلب خود به مجازي فضاي در سوگواري و افراد درگذشت خبر گذاشتن اشتراک

می افراد از بسیاري شبکهشدهفوتکند. حسابدر اجتماعی وهاي دارند کاربري هاي

هاياجتماعینیستواينارتباطدرواقع،مرگکاربربهمعنايپايانحضوراودرشبکه

 است ممکن ياسويهيکهرچندحتی فردادامه دوستان و نزديکان ديگر سوي از بد.

عنوانيکرسانهمؤثربرايابرازاحساساتباشده،بهتوانندازصفحهکاربريفردفوتمی

بهره او خانواده همدرديبا اشتراکمتوفیو اينارتباطممکناستبا گذاريبگیرند.

 در آنچه کند. پیدا ادامه کاربران مطالبمختلفساير ماندهنظراتو مغفول اينحوزه

تحلیلمطالبیاستکهکاربراندرقالبسوگواريمجازيدرصفحهشخصیفردمتوفی

نويسند.ياخانوادهاومی

حوادثمهمیکهتوجهنويسندگاناينمقالهرابرايبررسیاينموضوعبهازجمله

91کوويدنبود.درايرا91خودجلبکردواکنشکاربرانبهمرگافرادمبتالبهکوويد

در۹۱91است.اينبیمارينخستینباردسامبر سندرمحادتنفسیگیرناشیازبیماريهمه

 چین کشور۹هوبئی استان9ووهان شهر سازمانجهانی مارسهمانسال99شناسايیشد.

راشیوع9بهداشت کرد. دنیاگیري بیماري همهبهاعالم نقاطدنبال در بیماري گیري

تأيیدشد991۱بهمن9۱صورترسمیدربه شیوعويروسکرونادرايران مختلفجهان،

ازگسترشجلوگیريمنظوربهوزارتبهداشت،باتوجهبهشرايطموجود، روابطعمومی و

 و سوگواري مراسم برگزاري کرونا، ويروس راجنازهتشییعشیوع همیشگی و معمول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wuhan 

2. Hubei 

3. World Health Organization (WHO) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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سابقهپردازدکهباتوجهبهشرايطکممیممنوعاعالمکرد.پژوهشحاضربهاينموضوع

بهنظرمیجلوگیريازشیوعبیماريهمهمنظوربهتعطیلیمراسمسوگواري رسدبهگیر،

شبکه هايناگزير مجازيازجملهاجتماعی سوگواري براي بستري به اينستاگرام

هاومختصات،سوگواريدرفضايمجازيويژگیباوجوداين.اندشدهتبديلباختگانجان

 پژوهش منظور همین به دارد. حضوري سوگواري به نسبت تحلیلمتفاوتی با حاضر

کامنت ويروسکرونا جانباختگان اينستاگرامی صفحه در خانوادهها با مصاحبه انجام و

روازاينپردازد.هاييادبودوسوگواريدربستراينستاگراممیافرادمتوفی،بهبررسیشیوه

 اين به پاسخ پی در حاضر کاربرانسؤالپژوهش صفحات پويايی چگونه که است

ذارگتأثیرهاياجتماعیدربرگزاريمراسميادبودوسوگواريمجازيافرادمتوفیشبکه

محتوايیو چه با او خانواده متوفیو صفحاتمجازيافراد کاربراندر اينکه و است؟

 پردازند؟چگونهبهابرازاحساساتمی

 نظری تحقیق . مبانی3

 پیشینه پژوهش

تجربهدوفضايیشدهکاربران»(درپژوهشیباعنوان991۱عاملی،شکرخواهومنصوري)

مطالع سوگواريمجازي؛ اجتماعیفیسهايرانیاز بوکمورديشبکه تجرب« تحلیل هبه

اجتماعیفیس شبکه پسازمرگکاربراندر براساسسوگافراد است. بوکپرداخته

هاياينپژوهشاهمیتاستمرارارتباطبافردمتوفی،همانگیزهاولیهکاربرانسوگواريافته

فضايفیس در اينتجربه تشکیلمیبرايادامه بوکرا مختلفدردهد وجوه به نیز و

آنکردارهايآنالين میها عرصهاثر مانندديگر سوگوارينیز دچارگذارد. هايتجربه

هايثبتوبايگانیاينکیفیتیدوفضايیدرعصرديجیتالشدهاستکهبهمددفناوري

 سازد.نمايشی،عادتیوآيینیمیهايجنبهکرداراجتماعیفرهنگیراواجد

عنوان۹۱9۱)9وورتسی9بروبیکر درپژوهشیبا هاياجتماعیمرگوشبکه»( به«

بوکوفیستويیترهاياجتماعیشدهدرشبکهبررسیهويتصفحاتشخصیکاربرفوت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brubaker 
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هاياينپژوهش،محتوايصفحاتشخصیونحوهمرگکاربر،براساسيافتهاند.پرداخته

مؤلفهبه شکلعنوان در اصلی هويتهاي گیري میشدهفوتکاربران شوند؛محسوب

 گذاربودهاست.تأثیروابرازاحساساتسايرکاربراناظهارنظرچراکهايندوعاملدر

 پژوهش رسانه»در و مرگ اجتماعیخاطرات، هاي )۹اکر« بروبیکر (۹۱9۲و

رسانهشیوه در اطالعات ذخیره و تولید چگونگیهاي مطالعه هدف با اجتماعی هاي

 فوتدسترسی کاربران صفحاتشخصی با ارتباط دادهو قرار تحلیل مورد را اند.شده

يافته به رسانهباتوجه در تولیدشده محتواي نگهداشت پژوهش، اين اجتماعیهاي هاي

سیستم مختلفرسانهعاملتوسط صورتمیهاي اجتماعی سويهاي از همچنین گیرد.

شدهسترسیبهصفحاتشخصیکاربرانفوتهاياجتماعیبرايدهايرسانهعاملسیستم

شدهباتعداديازکاربران،اکثرهايانجامشود.براساسمصاحبههايیاعمالمیمحدوديت

شانامکاندسترسیبهصفحاتشخصیهاآناينافرادتمايلیندارندکهپسازدرگذشت

 وجودداشتهباشد.

 عنوان با فیس»پژوهشديگري مرگدر بررسی هاينقشارتباطاترسانهبوک:

شدهاجتماعیبرايکاربرانفوت لناتی9توسطرزتو« استرومن۲، گرفته۹۱9۲)5و انجام )

آسیب و مزايا بررسی و شناسايی به مطالعه اين فیساست. اجتماعی بوکباهايشبکه

هايمحوريتارتباطاتافرادبههنگامدرگذشتيککاربرپرداختهاست.براساسيافته

هاياينپژوهشانتشاراخبارمرتبطبامرگيککاربرونحوهبازنمايیاينخبردررسانه

 گذاراست.تأثیرشدهبسیاراجتماعیبرجهتگیريسايرافرادنسبتبهکاربرفوت

 های اجتماعی شده در شبکه هویت کاربران فوت

فرهنگ از برخی در تاريخ طول در تابومرگ می1ها همانمحسوب طورکهشد.

بیستمودرنیمهاولقرن»گويد:نويسندهکتابتاريخچهفرهنگمرگمی9الرنسساموئل

                                                                                                                                        
1. Vertesi 

2. Acker 

3. Rossetto 

4. Lannutti 

5. Strauman 

6. Taboo 
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گیربیماريآنفلوانزاوظهورپزشکیمدرن،شیوعهمهجنگجهانیاولباشروعزمانهم

واينامرباعثشدموضوعمرگبه«عواملیبودندکهتابويمرگراشکستندازجمله

مباحثعمو استيکیاز درحقیقتمرگاکنونتوانسته تبديلشود. بینمردم میدر

 گفتگو به )دوباره اينترنتیBisceglio, 2013: Websiteبرگردد يکمکالمه امروزه .)

میبه آنالين کردنصورت مطرح که افزايشدهد را واقعیت اين فهمیدن لذت تواند

شبکه جايگاه برگزاريمرموضوعمرگو عمومیهاياجتماعیدر اسمعزاداريجلوه

شبکهپیداکرده ظهور با است. اجتماعی اينستاگرام،فیسازجملههاي و تويیتر بوک،

،حالباايناند.هاينوينبهمؤلفهمهمیبرايچگونگیابرازغمواندوهتبديلشدهرسانه

هايمربوطبهدرگذشتيکشخصبسیارسطحیوسادهباشندممکناستبرخیپست

 اجتنابصورتبهاما تحت رسانهتأثیرناپذيري میفضاي قرار اجتماعی گیرندهاي

(Everplans, 2019: Website.)يکفضاياجتماعیدرعنوانبههاينوينرسانهروازاين

می گرفته نظر است ممکن که کسانی درواقع يادبودصورتبهشوند؛ مراسم در سنتی

هاياجتماعیشرکتفعالیخواهندداشتدرشبکهآنالينصورتبهحضورنداشتهباشند

(Brubaker, Hayes & Mazmanian, 2019: 17ساير توسط که مطالبی همچنین )

شخصفوت کاربري صفحه در میکاربران نوشته باشده مرتبط زيادي میزان به شود

است. داده قرار خود خصوصی صفحه در مرگ از قبل کاربر که است محتوايی

توانددرشناختهويتافرادنقشبسزايیداشتههتبررسیصفحهخصوصیمیجهمینبه

کنندوبامحوريتشدهرابرجستهمیهاورفتارهايفردفوتباشد.کاربرانبرخیويژگی

تعامل به او خانواده و بازماندگان با متوفی فرد خصوصی صفحه در موضوع همین

)می مHobbs & Burke, 2017:12پردازند شبکه(. مرگدر دووضوع اجتماعی، هاي

باکهاينتجسمحضوريعنی-9کند:شدهمطرحمیمؤلفهرادرارتباطباهويتکاربرفوت

فوت فرد اينستاگرامی مديريتصفحه و رسانهدسترسی فضاي در او حضور هايشده،

درستازبازنمايیهويتبهاينمفهومکهدرحقیقتتصور-۹شود.اجتماعیتداعیمی

                                                                                                                                        
1. Lawrence Samuel 
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اشقرارپیشازمرگاودرصفحهشخصیشدهبستگیبهمحتوايیداردکهشخصفوت

(IdentityLab, 2018: Websiteگرفتهاست) هايايکهبهکمکشبکهبنابراينجامعه؛

وسوگواريجمعیيکفردشرکتمی اندوه در تناسباجتماعی، کندممکناستبه

بسیارمهموکلیديپیتأثیرظرفیتفضايمجازيتحت نکته امدهايمتفاوتیقرارگیرد.

 :Florea & Rabatel, 2011گیريکاربراننسبتبهکاربرفوتشدهاست)نحوهجهت

هابز6 ويلیام بورک9(. مويرا از۹و تعدادي تحلیل اساس بر کالیفرنیا، دانشگاه از

ساساتبرايفردمتوفیدرابرازاحبوکپیبردندکهشدهدرفیسهايافرادفوتپروفايل

هايسرطانوياسوانحطبیعیوصدماتغیرعمديمثلبیماريطوربهپروفايلافراديکه

درگذشته مرگغیرعمد، با افرادياستکه مورد احساساتدر ابراز از بیشتر بسیار اند

بدنامی از بیماري9هاياجتماعیناشی بیماريمثل روابطجنسی، از ناشی بدهايکهاي

اندوکاربرانتمايلکمتريبرايالکلوخودکشیفوتکردهازحدبیشناشیازمصرف

 (.Hutson, 2017: Websiteاند)هاداشتهاظهارنظردراينپروفايل

 صفحات کاربران پس از مرگ

گسترشروزافزون شبکهپلتفرمبا عملکرد ارتباطی، محبوبهاي اجتماعی ازجملههاي

ونگهداشتاطالعات۲واينستاگرامدرزمینهايجادآرشیوهايشخصیرتويیتبوک،فیس

طراحیسیستم است. استقبالکاربرانمواجهشده ايگونهبههايمختلفعاملشخصیبا

گذارياطالعات،کندباذخیرهآرشیوشخصیوبهاشتراکاستکهکاربرانراتشويقمی

بهشبکه هاياجتماعیرا ؛(Brubaker & Vertesi, 2010: 2دارند)نگهطورمستمرپويا

می بايگانیبنابراين ايجاد گفت بهتوان شخصی مستندهاي نوعی سازيعنوان

می5فرهنگیحافظه سايرمحسوب با ارتباط قراري بر و دسترسی امکان چراکه شود؛

اندگانکندکهاينتعامالتروابطشخصیبااعضايخانوادهوبازمکاربرانرافراهممی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. William Hobbs 

2. Moira Burke 

3. Stigma social 

4. Personal archiving 

5. Cultural memory 
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 شود. شامل حافظهشیوهديگربیانبهرا به اطالعات، به دسترسی و بازيابی بايگانی، هاي

امادسترسیبهصفحاتخصوصی،بعدازمرگکاربرانبه؛فرهنگیجامعهبستگیدارد

خط رعايت دلیل محدوديتشبکه9رازداريمشی با اجتماعی، هاي مواجه استهايی

(Acker & Brubaker, 2014: 12براساسمطالعاتونظر شدهدراينهايانجامسنجی(.

فوت پساز که ندارند تمايل کاربران از بسیاري آنحوزه مديريتها امکان ديگران

(.Statista a, 2019: Websiteباشند)پروفايلشانراداشته

 نظر کاربران در مورد وضعیت صفحه کاربری خود بعد از مرگ . 9شکل 

(Statista a, 2019: Website)

دسترسی،شبکه نوع اين براي شخصی اطالعات سرقت از جلوگیري براي ها

گرفتهمحدوديت نظر در را شبکههايی بسیارياز هايروشنیهاياجتماعیسیاستاند.

حساب به دسترسی و مديريت درباره کاربران شدهفوتهاي برخیکهدرحالیندارند؛

شبکه اجتماعی سیاستفیسهازجملهاي تويیتر، و اعمالبوک مورد اين در را هايی

)می Rossetto, Lannutti & Strauman, 2014: 985کنند نوامبر اوايل ،)۹۱۱1،
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https://policies.google.com/privacy?hl=en
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يادبوددرواقعفضايیمعرفیکرد.پروفايلرا9يادبودهايبارپروفايلبوکبراياولینفیس

شخصفوت خانواده و دوستان براي میرا فراهم خاطراتآنشده طريق بدين تا کند

شخصراپسازمرگبايکديگربهاشتراکبگذارند.پروفايليادبودداراييکويژگی

 واژه ۹يادبود»است: فوت« فرد نام از میبعد اضافه او نمايه به فرمشده تکمیل با شود.

برايتیم ارسالآن اساسرعايتقوانینراپشتیبانیفیسدرخواستو بر زداري،بوک،

توانندبهصفحهکاربريآنشخصدسترسیداشتهباشندوآنشدهمیفقطدوستانتأيید

 (.Facebook, 2009: Websiteرامديريتکنند)

 های اجتماعی سوگواری جمعی در شبکه

می سوگواري يا عزاداري گفته آيینی مراسمی وبه درگذشته فرد يادبود به که شود

ومنظوربه مصیبت بر میصبر برگزار شده انواعارد به واکنشی سوگ واقع در شود.

فقدان واکنشکه اين از جداي سوگواري بهسدهدرگذرهاست. گوناگون عنوانهاي

دوستیوهمدلیاعضايشودسنتیديرينهاستکهحسنوعواکنشیطبیعیشناختهمی

برايتسلیدادنبهبازماندگانمتوفینشانمی درجامعهرا ايرانآيینسوگواريبادهد.

 اهمیتی ايرانی مختلف اقوام فرهنگی سابقه به وازپیشبیشتوجه )میرعابدينی دارد

امروزتوانازسده(.شیوهعزاداريرامی99۱1:۹۲۲صديقیان، هايپیشینتاريخايرانتا

واکنش تفاوتديد؛ وشباهتهايیکه موضوعسوگواريوهرکدامهايها يکديگر، به

اهمیتمیيشهر را آن پسازهاي ايرانیان سوگواري در عزاداران از رفتارهايی بخشد.

ازدوراناساطیريسرمی آنزندکه اينبهتکرارمیها تواندرادبیاتکهننشانيافت.

سراغگرفت،هاآنتوانازهاکهازتاريخحماسیتاروزگارکنونیفراوانمیسريکنش

(.991۲:9۱۲بهار،دارد)ازغمفراواننشاندادنشاناندکهانجامشدههايیتبديلبهرسم

احساسازدستدادنناشیازفوتيکدوستياشخصآشنا،همیشهدردناکاستو

واکنش مختلفی میازجملههاي ايجاد افراد در را و... خشم شوک، احساسغم، کند؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Memorialized accounts 

2. Remembering 
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انکار ناباوري، چانه9شوکو عصبانیت، و خشم پذيرشپنجمرحله۹نزد، افسردگیو ،

:9۲زادهوصالحی،رود)عابدين،روبنبهشمارمیرأسسوگواريازنظرالیزابتکوبلر

9اجتماعیهمدرديو(.درزمانسوگوفقدانيکدوست،همهبهيکحمايت۹۱9۲

ظراتوابرازگذارينهاياجتماعیبااشتراکتوانددرفضايشبکهنیازدارندواينامرمی

(.درگذشتهحمايتاجتماعیيابهHanusch, 2010: 149احساساتکاربرانمحققشود)

چهرهانجامبهحضورفیزيکیوچهرهصورتبهطورمعمولبهعاطفیبهترهمدرديعبارت

هايارتباطیمبتنیهاياجتماعیوتوسعهروزافزونفناوريشداماامروزهباظهورشبکهمی

همدردي و احساسات ابراز ماهیت اينترنت، است.بر شده متحول اجتماعی هاي

هاياجتماعیکهافرادبااحساسمشترک،ازنقاطمختلفجهاندربسترشبکهايگونهبه

احساساتمی ابراز سوگواريو به آشنا فرد دربرايدرگذشتيکدوستيا پردازند.

سوگواريممکناستمحدود خويشاوندانبرخیموارد، دوستانو اعضايخانواده، به

افرادشخصفوت ساير مقاماتدولتیو مشهور، مرگافراد ارتباطبا در اما باشد شده

شناخته براينزديکانفرد همانمیزانیکه به اعضايناراحتشدهفوتشده است، کننده

به اجتماعدارنداحساسهمدرديمیجامعه در پیوندمشترکیکه بهواسطه همینکنند.

شبکه جهت، فردهاي دستدادن از غم تسکین در را مهمی و نقشکلیدي اجتماعی

فوتفوت نزديکانفرد چراکه خواهندکرد. ايفا فضايشده در را احساساتخود شده،

مکانی،شبکه و زمانی محدوديت هیچ بدون نیز کاربران ساير و بیان اجتماعی هاي

ابراز Gul & Shueb, 2016: 241)کنندمیهمدرديخودرا هايرسانهديگرعبارتبه(.

احساسهمدرديوحمايت5آنالينوگسترشجوامع۲مجازياجتماعیباترويجفرهنگ

ويژهبافوتاجتماعیبههايکهامروزهدربسترشبکهايگونهبهکننداجتماعیراتسهیلمی

افرادمشهوروشناخته جامعه، بیشتريپیدا1جمعیسوگواريشده درفضايمجازينمود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Deny 

2. Bargaining 

3. Social support 

4. Internet culture 

5. Online communities 

6. Mass mourning 
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وهرزماندرواحددرآنتواننداجتماعی،کاربرانمیهايبهمزيتشبکهکند؛باتوجهمی

بیشتريدرسوگواريجمعیباشندازاينحضورداشتهدرفضايمجازي9مکانی افراد رو

(.Wagner, 2018: 9داشت)مشارکتخواهند

 م، بستری برای اظهارنظر کاربراناینستاگرا

هاوجوامعهستندکهامکانبرقراريبینگروهوگوگفتهاياجتماعیبستريبرايشبکه

هايمبتنیاستفادهازرسانهدرواقعکنند.ارتباطاتاجتماعیرادرفضايمجازيفراهممی

کنندههاتسهیلگروههمهاوبراينترنتبرايبرقراريارتباطبادوستان،خانواده،همکالسی

شبکه چنین فعالیتايجاد گوناگونی اهداف با که است شده مجازي فضاي در هايی

ياهردودروکارکسبتوانندباهدفتعامالتاجتماعی،هاياجتماعیمیکنند.شبکهمی

شوندکهامروزهشبکهاجتماعینامیدهمی–تويیتربوک،بسترهايیچوناينستاگرام،فیس

شوند)– اورتراجرزKenton, 2018: Websiteاستفاده کهازنخستینکسانیبوده۹(.

شبکه کرده،استکه مطالعه آنهاياجتماعیرا رسانهها دارايسههايیمیرا داندکه

هايشبکه5.فاستوکلمبو۲وناهمزمانبودن9ايشدنويژگیهستند:تعاملیبودن؛غیرتوده

رسانه را میاجتماعی درهايی که آنداند راهها دانشتمام و بازنمايی ارتباطات، هاي

درآمدهصورتبه چندرسانهديجیتالی از ابعادي و دادهاند شکل را تعامل و وناي اند.

هايسهويژگیبنیاديشاملدوويژگیساختاريويکويژگیفنیبرايشبکه1دايک

م به يکپارچگی است: گرفته نظر در زيرساختاجتماعی شدن يکسان فنیعناي هاي

ايازايواحد؛تعاملیبودنکهسلسلهدررسانهجمعیارتباطهاومخابرات،ارتباطاتداده

ومخاطبانونیزويژگیفنیديجیتالیبودنبهمعنايکنشوواکنشاستبینرسانه ها

اشدنتبديل و باستانی )خانیکی، ديجیتالی کدهاي به ارتباط زاده،محتواي :۹9رکان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Omnipresence 

2. Everett Rogers 

3. De-massification 

4. Asynchronicity 

5. Fausto Colombo 

6. Van Dijk 
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با زمینکره )کههردوشخصدلخواهبرروي9(.براساسنظريهششدرجهجدايی۹۱۹۱

مربوطمی1 هم به کمتر يا شبکهواسطه گروهشوند(، بههاياجتماعی، صورتهايیرا

اند،تماسبگیرندوکندوقادرندباهرکسیکهارتباطبرقرارکردهآنالينبههممتصلمی

نظیروببرايتسهیلچنینارتباطاتیمنجربنابراينظرفیتبی؛ندسترسیداشتهباشدبهآ

 شده پديده اين تداوم گسترشو شبکهRouse, 2019: Websiteاست)به اجتماعی(.

سويسازدتابادوستانياافراديدرآناينستاگرام،باچندزبانمختلفکاربرانراقادرمی

اقتصاديمرزهايجغرافیايی، اينستاگراميکبرنامهرايگانسیاسیيا ارتباطبرقرارکنند.

عاملاشتراک سیستم در که است ويدئو و عکس آيگذاري اِسهاي اندرويد۹اٌ و9،

افرادمی۲فونويندوز دراينستاگرامآپلودتوانندعکسدردسترساست. ياويدئوهارا ها

آنکنندو دنبالها با منتخبیازدوستانبهکنندگانخورا گروه با يا اشتراکبگذارند؛د

اند،مشاهدهاشتراکگذاشتههايیراکهدوستانشاندراينستاگرامبهتوانندپستهمچنینمی

(باگسترشوInstagram, 2019: Website)کنند.5کنند،دربارهآننظربدهندواليک

اعیاينستاگرام،مخاطبانبیشتريجذبايناجتمويژهشبکههاياجتماعی،بهتوسعهرسانه

بهاجتماعیمیشبکه درماهژانويهسالطوريشوند؛ در۹۱۹۱کهبراساسآخرينآمار، ،

محبوب شبکهمورد حسابترين نظرتعداد از جهان، سطح در اجتماعی فعال،هاي هاي

بايکمیلیاردحسابهاياجتماعی،ششمینرتبهرا،بنديجهانیشبکهاينستاگرامدررتبه

درطبقآخرينآمار(Statista b, 2020: Website)کاربريفعالماهانهدراختیاردارد.

 ژوئن ۹۱۹۱ماه حدود استفاده۹1، اينستاگرام اجتماعی شبکه از ايران جمعیت درصد

(.Statcounter, 2020: Websiteکنند)می

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Six degrees of separation 

2 iOS 

3 Android 

4 Windows Phone 

5 Like 



 633 |و همکاران  یاحمد یعل

 

 ای و تکالیف سوگواری شبکه جامعه

میهشبکجامعه درشبکهايرا روابطخودرا تعريفکردکه جامعه هايتوانشکلیاز

میرسانه شبکهايسامان بهدهد؛ هاياجتماعیارتباطاتتدريججايگزينشبکههايیکه

يامیرودررو آنشوند، میها تکمیل را اين معنیکنند. شـبکهبدان کـه هـاياست

 حـال در شـکدهیسازماناجتمـاعی مدرنو جامعه مهم بسیار ساختارهاي به دادن ل

اينشبکه تمامیابعادجامعههستند. گروهازجملهها وسازمانافراد، بههممتصلها را ها

)مهديمی شبکه9919:991زاده،کنند شبکه(. جامعه در اجتماعی ارزيابیهاي اي

باالهامازمانوئلکاستلزمیمی ايتغییريافتهبراثرانقالبجامعهتوانشوند؛اينجامعهرا

نظريهجامعهشبکهفناوري ايمبتنیبراينفرضاستهايارتباطاتواطالعاتدانست.

بهکهمیاناجزايمختلفجامعهدرسطحخردوکالن،شبکه همهايتعاملوجوددارد.

آنهـايتعـاملیوکــارکرديکــهدرپیوسـتنشـبکه مها وجــبحفــظوجــوددارد،

هاياجتماعیبهشکلمؤثري،(.بهبیانیشبکه1۲:99۱۲شود)کاستلز،بقــايجامعــهمی

شبکهمی جامعه از الگوها استخراج در شبکهتوانند گیرند. قرار استفاده مورد هاياي

حوزه برايتعاملدر مناسبی ابزار سیاسیاجتماعی فرهنگیو اقتصادي، هاياجتماعی،

ازمیانشبکهتأثیر.تعامالتوارتباطاتتحتهسـتند هاياجتماعیبعدمکانوزمـانرا

هاياجتماعیافـرادرابـاعاليـقوکهاجتماعمجازيتوسطشبکهايگونهبهبرداشتهاست

دهد.اينموضوعدربرگزاريمراسمسوگواريکهساليقمختلفکناريکديگرقرارمی

ديدهحاضرشوندوازاحساسزدهومصیبتيکانکنارخانوادهغمالزماستدوستانونزد

هادرشرايطباتوجهبهمحدوديتحالدرعینبکاهندوهاآنتنهايی،فشارروحیواندوه

شود.ديدهمیازپیشبیشگذارياجتماعیامکانآنوجودنداردفاصله

.يکیدهدمیانرخوتجربهمرگعزيزسوگواريفرآيندياستکهبعدازفقدان

راه )از وردن تکالیفسوگوارياست. سوگوارينظريه از بازماندگان (9911هايگذر

داندواشارهبهاينمفهومتکالیفسوگواريرابسیارهمخوانبامفهومفرويدازسوگمی

داردکهفردسوگواربايدواردعملشودوکاريانجامدهد.همچنیناينرويکردحاکی
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 سوگواريمیاز رويکردتأثیرتواندتحتايناستکه گیرد. بیرونیقرار يکمداخله

بدهدکهويمیتکالیفمی تواندفعاالنهدستبهعملتواندبهاواينحسوانرژيرا

کناربیايد.سوگواريمستلزمتکالیفیاستکهبايداشرفتهازدستبزندتابامرگمحبوب

از:اندعبارت(.تکالیفسوگواري9911:19تکمیلگردند)وردن،

میرداينحسکهانگارتکلیفاول،پذيرشواقعیتفقداناست.وقتیشخصیمی

کاملبااينواقعیتاسترويیروبهمرگیرخندادهوجوددارد.اولینتکلیفسوگواري،

.گرددبرنمیکهشخصمرده،رفتهوديگر

ايداردکههمشاملدردتعريفگستردهتکلیفدوم،مواجههبادردسوگاست.

است. فقدان با مرتبط رفتاري و دردهايعاطفی شامل هم استو واقعی فیزيکی درد

کرد.وفصلحلضرورياستايندردبهرسمیتشناختهشودوآنرا

تکلیفسوم،سازگاريبادنیايبدونمتوفیاست.سازگاريابعاددرونی،بیرونیو

معنويدارد.

يکزندگیجديداست.دلبستگیلیفچهارم،يافتنارتباطیپايداربامتوفیدرتک

نمی قطع او مردن با فوتشده فرد با بازماندگان واحساسی آنشود حفظها طريق از

يادگاري حفظمیخاطراتو اينارتباطرا حضورها بدون زندگیجديديرا و کنند

 (.9911:19وردن،کنند)فیزيکیاوشروعمی

بنابراينمرگموضوعیاستمربوطبهزندگان؛درواقعنهخودمرگ،بلکهآگاهی

ازمیانمخلوقاتبسیاريکهدراينکرهازمرگاستکهبرايآدمیانمسئله سازاست.

میخاکیمی انساناستکه تنها مجالهممیرند، پنداريوذاتداندروزيخواهدمرد.

مانترازاعصارگذشتهاستوهمدرديماباديگران،سهیمشدنابرازهمدرديبسیارفراخ

مرگ و رنج آندر ها است)الیاس، 9911افزايشيافته :۹1 حضورروازاين(. ستکه

بسیار احساسات و همدردي ابراز براي متوفی بازماندگان کنار در دوستان و نزديکان

اهمیتدارد.
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 . روش تحقیق2

دردادهوتحلیلتجزيه تحلیلها ازتحلیلمضمونصورتگرفت. استفاده اينپژوهشبا

هايکیفیاست.مضمون،روشیبرايشناخت،تحلیلوگزارشالگوهايموجوددرداده

هايپراکندهوتحلیلمتنوعراهايمتنیاستودادهاينروش،فراينديبرايتحلیلداده

(.مضمونياتم،Braun & Clarke: 2006: 93کند)هايیغنیوتفصیلیتبديلمیبهداده

داده درباره اطالعاتمهمی مفهوممبّین و معنی حدي، تا استو سؤاالتتحقیق و ها

(.King & Horrocks, 2010: 78دهد)هارانشانمیايازدادهالگويموجوددرمجموعه

پژوهش ويژگى از استفاده شبکهبا در کیفى نمونههاى اجتماعی، صورتبهگیرىهاي

باختگانحسابکاربريجان9۱هدفمندانجامودرمجموعبراساسقاعدهاشباعنظري

هاکهمرتبطباهايکاربراندراينحسابکرونادراينستاگرامانتخابشد.سپسکامنت

کامنتبرايبررسیمضامینمورد9۱۱۱آوريشدودرمجموعمسئلهپژوهشبودجمع

ت هايمرتبطازروزفوتواولینآگهیمجازيتسلیتحلیلکامنتتحلیلقرارگرفت.

متوفیدرصفحاتاينستاگرامبهمدتيکهفتهانجامگرفت.محققانبخشىازاشتباهات

کنندهاينهارااصالحکردندتادرخواندنگزارشبراىاستفادهونگارشیکامنتاماليى

هادرروشتحلیلمضمونازطريقدوادهپژوهش،مشکلىايجادنشود.تحلیلوتفسیرد

مضامین و فراگیر ترتیبمضامین به محورىصورتگرفتتا و باز کدگذارى مرحله

دهندهشناسايىشوند.سازمان

 های تحقیق یافته .۴

صفحات در کاربران همدردي ابراز شیوه سؤاالتپژوهشدرباره اهدافو به باتوجه

راگیربهدستآمدکهشرحهريکازمضامینمارامجازيافرادمتوفی،ششمضمونف

 تراهدافرهنمونخواهدساخت.بهدرکبهتروروشن
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های کاربران از نظر ابراز احساسات در صفحات اینستاگرامی  تحلیل مضمون کامنت .9 جدول

 شدگان فوت

 مضمون فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

 ابرازناباوريوانکار

اوري،شوکوناب

ازمرگزدگیبهت

 ناگهانیافراد

 

 باورمنمیشه. -

 يکیمنروازاينکابوسبیدارکنه -

 مگهبههمینراحتیمیشهمرد؟باورشسخته -

 باورمنمیشههمینچندروزپیشديدمت. -

 چهبیخبررفتی -

 وفايیبیدنیاچه -

 روهوام،چهناگهانیرفتی -

 کاشيکیبهمبگهکهاشتباهشنیدم -

 بهمبگهکهدروغهيکی -

 شوکهشدم -

 کنم.نفسمدرنمیاد.احساسخفگیمی -

 ماتومبهوتم -

 خالیازهرحسیشدم -

 نمیتونهواقعیتداشتهباشه -

ابرازناراحتیشديداز

مهیانبودنشرايطبراي

 وداعآخر

 

احساسدرماندگیو

 حسرتوداعآخر

 کهنمیتونیمازتخداحافظیکنیم.ايمبیچارهقدرآن -

 ديدارمونبهقیامتافتاد -

ماروببخشکهازترسمريضیتنهاتوروراهیسفر -

 آخرتکرديم

 اينمرگغريبانهازرفتنتدردناکترهبابا -

 نذاشتنبغلتکنممادر -

 تورودوبارازدستدادمت -

 داغتتاابدرودلمونمیمونه.خداحافظینکرديم. -

 مشنیدممراسمنداشتین،ازراهدورتسلیتمیگ -

 ابرازهمدلی

ابرازدلسوزيخطاب

بهجانباختگان،

همدلیعاطفیبا

بازماندگانوطلب

 جايخالیشباهیچیپرنمیشه،خداصبرتونبده -

 خدابهتونصبربده -

 جاشتوبهشتباشه.تسلیت -

 دربرابراينغمبزرگتابنداريم. -
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 مضمون فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

 آمرزش

 

تسلیتواژهکوچکیدرمقابلاينغمبزرگه -

 وردرحمتقراربدههمهروخداوندم -

 خدارحمتشونکنه؛ -

 ؛تسلیت؛اىخدااااروحشونشاد -

 مارادرغمخودشريکبدانید؛ -

گرامی - همیشه خاطراتشان و درروحشون،ياد غرق

 آرامش

 کنممیبراتونآرامشوصبرآرزو -

 يادشانگرامی -

 ازخداوندبزرگبرايشماصبروشکیبايیآرزومندم؛ -

 فرکرديد؛سچهغريبانه -

 خیلیسختهخدابهتونصبربده -

 سازيازمتوفیاسطوره

احترامبهفوت

افرادعنوانبهشدگان

علتابتالمظلومیکه

بهويروسکروناجان

 دادند

 جوررفتنشماانصافنبوداينشريفوکاملبوديد. -

شخصیتمهربانوبیآزاريمثلشمانبايداينطوردر -

 کردمیسکوتدنیاروترک

اينمرگکنممیبیشمارتونفکرهايخوبیوقتیبه -

 روعادالنهنمیدونم

ازتومگهکسیهمترمظلومخداياعدالتتکجارفته؟ -

 تودنیابود

تو - نمیدونمتاوانچیروداريمپسمیديم؟چرا

 شديمیبايدمريض

بزرگمرديمثلتوحقشنبودکهاينطوريبمیره. -

-  پايان اينطوريرقميهاانسانچرا پاکسرشتبايد

بخوره؟

احساسگناهازعدم

حضوردرکنارخانواده

متوفیبهعلتترساز

 ابتالبهبیماري

عذرخواهیاز

بازماندگانمتوفیبه

دلیلشرکتنکردن

حضوريدرمرام

سوگواريباتوجهبه

 شرايطکرونايی

ازاينکهکنارتوننبودماحساسبديدارم.- -

غمتونتنهاگذاشتیم.کاشمجبوربهرعايتشماروبا -

فاصلهنبوديم.

ماروببخشینکهنتونستیممرحمدردتونباشیم.- -

شماروبیپناهوباداغیبزرگبهحالخودتونرها- -

کرديم.لعنتبهاينشرايطاجباري
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 مضمون فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

کاشروزيماروبتونیدببخشید -

دوستداشتمکنارتونباشموباهمبراعزيزمونگريه -

نیم.ک

امیدوارمروزيمارودرککنید. -

تداعیمرگافرادو

ديرفراموشیآندر

 صفحاتمجازي

دردناکشمردن

مشاهدهصفحاتفرد

 متوفی

هاپست - عکسهاترو کهبینممیو نمیشه باورم و

 ديگهنیستیکنارمون

 يعنیديگهپستجديدبراموننمیذاري؟ -

 چجوريبهپیجتسرنزنموفراموشتکنم؟ -

 عکسهاتهستنوخودتنیستی.کجايیاالن؟ -

 بااينهمهعکسوخاطرهچهکنیم؟ -

گونههمان جدول می9که کامنتنشان مضمون تحلیل صفحاتدهد در کاربران هاي

«ابرازناباوريوانکار»باختگانبهاستخراجششمضمونفراگیراينستاگرامیجان ابراز»،

شرا نبودن مهیا از شديد ناراحتی متوفی، با آخر وداع براي همدلی»يط ،«ابراز

متوفیاسطوره» «سازياز ،« مراسمتشییعو در ازعدمحضور بهودفنکفناحساسگناه

بیماري به ابتال از ترس علت » »و نقش به برايکنندهتداعیاشاره مجازي فضاي

ديرفراموشیمرگ کاربرانمشخصاست« اظهارنظر مشاهده در آنچه شد. کهاينمنجر

میتدريجبه کم جديد اظهارنظرهاي تعداد حادثه روز از زمان گذشت دربا شود.

يکیمنروازاينکابوسبیدارکنه.مگهبههمین»براينمونه،جمالتیچوناظهارنظرها
 چه پیشديدمت. روز همینچند نمیشه باورم باورشسخته. مرد؟ میشه خبربیراحتی

ناباوريمرگافرادرانزدکاربراننشاندرواقعشودکهديدهمی...«وفايیبیرفتی؟دنیاچه

 دهد.می

هايتحقیقدرسوگواريدرفضايمجازيدودستهکاربراظهارنظربراساسيافته

نزديکمیمی از کسانیکهفردمتوفیرا دوستانياکنند: شناسندوازاعضايخانواده،

می شمار به او کآشنايان و غالبروند که ندارند متوفی فرد از شناختقبلی سانیکه
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 نشانمیايگونهبهاظهارنظرها آشنايانمتوفیاستکه دوستانيا نزديکان، از دهدافراد

درهمینچارچوب،مضمونفراگیريکهدرتحلیل هايکاربرانشبکهاظهارنظرهستند.

می مشاهده صفحاتمتوفیان در ايدهاجتماعی اسطورهسازيالشود متوفیو فرد سازي

موردهايکمترشناختهشدهوجديدمانندهايناگهانیناشیازبیمارياستکهدرمرگ

 موضوع اين تحقیق، اين میازپیشبیشمطالعه نشان را خود مضامین آمدهدستبهدهد.

وشريف»آمیزيمانندوگاهیاغراقارزشمندازصفاتحکايتازآنداردکهکاربران

براي«سرشتپاکومردبزرگ»،«آزاربی»،«مهربان کنندمتوفیاناستفادهمی،مظلومو...

نزدکاربرانتقويتمی اينصفاترا کاربرد البتهمرگناگهانیبهعلتکرونا کند.که

حسرت نگاه با دسترسیآسانوعمومیبهصفحاتشخصیبرخیازکاربراننیز به بار

يعنیپستتازهنمیذاري؛عکسهاتهستنوخودتنیستی»تیچونشدگانوجمالفوت
واکنشخودرابهتداعیمرگ«ديگه؟چهجوريپیجتروفراموشکنموبهشسرنزنم

شبکه میدر اندوهناکمیهاياجتماعیابراز اينصفحاترا مشاهده اينکنندو دانند.

مجاز فضاي غالباً کاربران، ناراحتی از ناشی زمینهنگاه را سیري کردن آهسته براي اي

فراموشیموضوعمرگمتوفیوبهعبارتديگرديرفراموشیوتداومتداعیمصیبتدر

هايقبلیاورادردناکتوصیفداندومشاهدهصفحهفردمتوفیوپستذهنکاربرانمی

کند.می

ازمضامینبرجستهبامتوفیيکی«ابرازناراحتیازمهیانبودنشرايطبرايوداعآخر»

به کروناستکه ناشیاز درگذشتگان اظهارنظرهايکاربراندرصفحاتاينستاگرام در

گذارينوعیحسرتواندوهنزديکانراازاينموضوعبهعلتشرايطکرونايیوفاصله

دهد.اجتماعینشانمی
امتتونیمازتخداحافظیکنیم؛ديدارمونبهقیايمکهنمیبیچارهقدرآن»

افتاد؛ماروببخشکهازترسمريضیتنهاتوروراهیسفرآخرتکرديم؛اين
بابا رفتنتدردناکتره از درنمونه«مرگغريبانه استکه پايه مضامین از هايی

اظهارنظرهايکاربراندرصفحاتفردمتوفیمشاهدهشد.
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 ايموجی از غیرکالعنوانبهاستفاده احساسات ابراز براي اساسابزاري بر نیز می

ويژگیيافته از تحقیق میهايهاي شمار به مجازي فضاي در بروزسوگواري رود.

استفادهازايموجی با هايیبامضمونناراحتی،احساساتکاربراندرفضايمجازيغالباً

اشکوآهوغم)ايموجیغم،اشک،قلبشکسته،قلبمشکی،گلرزيااللهسرخيا

طل مضمون و احساساتسیاه ابراز جايگزين که بود شمع( و دعا عالمت آمرزش، ب

غیرکالمیافراددرمراسمسوگواريحضورياست.

 گیری  . نتیجه3

فرهنگ و اديان جوامع، تمامی در همواره عزيزان فوت مرگو مختلفموضوع هاي

دبودافرادانگیزاست.عواملمختلفیبرنحوهسوگواريوياباوروبسیارغماتفاقیسخت

توانبهنحوهمرگافراد،شخصیتوشناختیکهگذارندکهازجملهمیتأثیرفوتشده

وامثالآناشارهکرد.مرگناشیازابتالبهبیماريهاآنداشتهاست،سنهاآنجامعهاز

کنندگانشرکتيخاصمرگاستکهبهعلتنگرانیازابتالييکیازشیوه91کوويد

 مراسم دشواردر خانواده براي را حضوري سوگواري مراسم برگزاري متوفی، يادبود

بامی بازماندگان، غم تسکین براي افراد حضوري، سوگواري مراسم در هاآنکند.

محبوسکردنبغضدرگلوجايبهکنندوشخصداغديدهحضوريابرازهمدرديمی

انتخلیههیجاناتروحیاوصورتريزدوباگريهونالهدرجمعنزديکآزادانهاشکمی

گیردمی قرارگرفتنجامعهدروضعیتبحرانبهدلیلشیوعبیماريکرونا؛ با امروزه اما

 91ويروس و انسانی تجمعات منع تأکیدو حفظ و رعايت بهداشتی،هايپروتکلبر

درگذشتگانهاياجتماعیمراسميادبودشبکههايبااستفادهازظرفیتناچاربهبازماندگان

کنند.کاربرانفضايمجازيپسازاطالعمجازيبرگزارمیصورتبهوعزيزانخودرا

اظهارنظردرصفحاتافراد خانوادهشدهفوتازمرگنزديکانوآشنايانبا هايآنانيا

دهندکهامکانايراتشکیلمیيشبکهاجامعهدرواقعدهندوواکنشنشانمیسرعتبه

تسلیتدهندگانربیشتريازسوگوارانياحضورشما کاربراندراظهارنظروجوددارد.

استو مرگافراد و حادثه زمان نزديکبه زمانیبسیار نظر از فضايمجازيمعموالً
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شود.براساسومراجعهکاربرانبهصفحهکاستهمیاظهارنظرهازمانازباگذشتمروربه

تحلیيافته به پژوهشکه متوفیانلکامنتهاياين صفحاتاينستاگرام در هايکاربران

اندوهوعرضتسلیتبهبازماندگانوپرداخت،بیشترمضامیناستفادهشدهمرتبطباابرازغم

رودايناستکهتفاوتاساسیيادبودمجازيبامراسمحضوريبهشمارمیآنچهاما؛بود

فرد صفحاتمجازي در کاربران مجازي، سوگواري دارندشدهفوتدر را امکان اين

 او خطاببه را شخصطوربهاحساساتخود خطاببه پیامشانرا و بیانکنند مستقیم

 متوفیانپسازمرگدرواقعمتوفیبنويسند. آنتعاملکاربرانبا سويهيکبهارتباطیها

راحتیشديدازابرازنا»و«ابرازناباوريوانکار»دهدشود.اينپژوهشنشانمیتبديلمی

عذرخواهی»،«سازيازمتوفیاسطوره»،«ابرازهمدلی»،«مهیانبودنشرايطبرايوداعآخر

بیماري ابتالبه ناشیازترساز متوفیبهعلتعدمحضور ازخانواده مضامینمهمدر«

 افراد صفحاتمجازي در کاربران کهشدهفوتاظهارنظرهاي ديگري مهم نکته است.

استاشارهبهنقشفضايمجازيبهديرفراموشیمرگافراداست.بهاينمعناتوجهجالب

شودوگرمرگاونزدکاربرمی،تداعیشدهفوتکههربارمشاهدهصفحهشخصیفرد

 به موضوع افراد»اين مرگ ديرفراموشی تکالیف« از بخش اين و شد خواهد منجر

بازنخواهدگشتدشو کهشخصديگر بهرسمیتشناختنوارمیسوگواريرا کندو

کردوفصلحل خواهد کند سوگرا درد به؛ اجتماعیمجازيمتوفیان بنابراينصفحه

بهاستمرارارتباطعاطفیودلبستگیاحساسیکاربرانباهاآنحفظخاطراتويادگاري

کمکخواهدکرد.رفتهازدستافراد

يادبطورکلیبه برگزاريمراسم امکان وجود شبکهبا تشکیلجامعه مجازي، ايود

سوگوار،ارسالپیامبهدرگذشتگانوابرازاحساساتدرچنینفضايی،تخلیهاحساساتو

آثارباوجودگیردوسوگواريمجازيکاملصورتنمیطوربهديدهداغهیجاناتافراد

مطلوبآن،جايگزينمراسمحضوريبرايانجامتکالیفسوگوارينخواهدشد.
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