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  چکیده:
شناسان بسیاري به مطالعه باورهاي و تصورات آدمیان از مرگ، زندگی پس از  جامعه

موضوعات در این خصوص،  نیتر مهماند. یکی از  مرگ و نحوه کنار آمدن با آن پرداخته
زلزله است که  جمله ازخانواده و بستگان در فجایع جمعی،  نحوه مواجهه با مرگ اعضاي

مقاله حاضر با علم به اهمیت این  .داردبه دنبال  شگرفی اجتماعی روانی يها بیآس
بین  در 1396ي مدارا با مرگ عزیزان زلزله آبان ها وهیشی شناخت جامعهموضوع، به مطالعه 

این منظور با استفاده از رهیافت  شهروندان شهرستان سر پل ذهاب پرداخته است. براي
نفر  23با  ندمساختارعمیق نیمه   مصاحبهگیري نظري به  ي و بر اساس نمونها نهیزمنظریه 

شهرستان سرپل ذهاب عزیزي یا عزیزانی را  1396از افرادي که در خالل زلزله آبان 
بیانگر  شده  جاستخراي تحقیق و مدل نظري ها داده، پرداخته شد. تحلیل اند داده  ازدست

و » مناسک آیینی«، »هنجارهاي فرهنگی«، »ي دینیها آموزه«آن است که شرایط علّیِ: 
. پدیده مؤثرندي تجربه تراژیک مرگ عزیزان آور تاب، در »ي شخصی مواجههها وهیش«

ي و ا نهیزم، تحت شرایط »دیالکتیک تراژدي ـ تسلی در سطوح فردي و جمعی«اصلی 
» تصور از مرگ«و » الگوهاي مرجع«، »سن«، »جنس«، »ندجانبهچمخاطره : «گر مداخله

» گرا واقع ریغ«و  »گرا واقع«، »سنتی ـ آیینی«، »مدار نید«ي: ها ياستراتژمنجر به توسعه 
ي ا گونه بهو پذیرش مرگ عزیزان و  کنار آمدن ها ياستراتژگردیده است. پیامدهاي این 

ه مدل پارادایمی مدارا با مرگ عزیزان ارائه کلی سامان حیات اجتماعی است. در این مقال
  .شود یم
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  مسأله یانب و دمهمق
هایی اندیشمندان  مشغولی ترین دل جمله مهم مرگ و چگونگی کنار آمدن با آن از

که مرور آثار مرتبط با  حالی در شناسی و روانشناسی است. شناسی، جامعه حوزه انسان
کلی محتضران و  طور بیانگر توجه فراوان به مرگ و ابعاد مختلف آن و به» پژوهیمرگ«

احوال آنان است، توجه به احوال زندگان و بازماندگان بسیار ناچیز و تا حدي مورد غفلت 
فقط براي بار نیست بلکه  میرد اندوه واضح است که مرگ براي کسی که میبوده است. 

اي از روابط  مرگ در مجموعهعالوه  به ).1391:456، 1افزا است (کارادك بازماندگان وي غم
 هاي ایجاد کند که شکاف اجتماعی، شخصی، اقتصادي، سیاسی و اخالقی شکاف ایجاد می

 ).1387:494 پور و محمدي، گذارند (جالئی هاي مزبور بر جامعه تأثیر می شده در حوزه
هاي اجتماعی کنار آمدن  اجتماعی مرگ عزیزان و شیوه ـ ا و آثار روانیموضوع پیامده

توجه پژوهندگان این حوزه بوده است و معدود آثاري اگر به  بازماندگان با آن کمتر مورد
شکلی خاص در این زمینه تدوین گردیده است، اغلب در حوزه روانشناسی و تحلیل 

صورت فردي  بار مرگ عزیزان به مدن با آثار مصیبتمنظور کنار آ هاي روانی افراد به مکانیسم
توجه  جمله زلزله کمتر مورد است. در این میان موضوع مرگ بستگان در فجایع جمعی، از

معطوف به روندهاي درونی  شناسانه غالباً هاي روان ر دیدگاهدیگ  بیان  گرفته است. به قرار
ها با  چگونگی کنار آمدن انسان »اجتماعی«و » عینی«مربوط به روان آدمی است و وجه 

هاي آن ضرورتی است که کمتر بدان  و تبیین مکانیسم» مصائب جمعی«مرگ عزیزان در 
  شده است.  پرداخته

، بعد »مصائب جمعی همچون زلزله«ماهیت و پیامدهاي پهن دامنه و جامعه گستر 
هاي  ل مکانیسمافزاید که با تحلی جدیدي بر وجوه فردي تراژدي حاصل از این مصائب می

دیگر   بیان  توان آن را تبیین نمود. به زده در سطح فردي نمی تک افراد مصیبت روانی تک
حال   این چه این دست از مصائب براي افراد درگیر در آن داراي وجهی فردي است، با اگر

واسطه جنبه مشترك و عمومی مصیبت، وجهی اجتماعی   زمان آن به گیر و هم خصلت همه
صورت فردي) موضوع   دیگر در مورد مرگ یکی از بستگان (به  بیان  افزاید. به دان مینیز ب

که در   صورتی کند در تسلی در سطح فردي و خانوادگی موضوعیت پیدا می ـتراژدي 
هاي ناگهانی و فراگیر افراد در فجایع جمعی همچون زلزله عالوه بر سطح فردي،  مرگ

اي  نماید و متعاقب آن رابطه عی نیز بروز میتسلی در سطح جم ـ موضوع تراژدي

                                                 
1 Caradec, Vincent 
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گردد. این پدیده نشانگر  دیالکتیکی در این خصوص بین سطوح فردي و جمعی نمایان می
ـ  دیالکتیک تراژدي«وضعیتی است که سعی شده در مقاله حاضر در قالب مفهوم مرکزي 

  بندي گردد. صورت» تسلی در سطوح فردي و جمعی
 هاي سریع غیر تنها شاهد مرگ  داد فجایع جمعی، ما نهدر جریان رخبدیهی است 

انتظار هستیم بلکه جمعی بودن چنین رخدادي، دشواري و پیچیدگی مواجهه و کنار   قابل
هاي جمعی سریع و  مرگ«هایی را که ما آن را  سازد. چنین مرگ آمدن با آن را بیشتر می

ارترین وضعیت براي بازماندگان باشد، بایستی دشو کنیم می گذاري می نام» انتظار  قابل غیر
  هاي فردي، تراژديِ رخداد جمعیِ مرگ نیز بر آن افزوده زیرا عالوه بر غم ناشی از مرگ

هاي اجتماعی و  بخش، از قبیل حمایت هاي اجتماعی تسلی حال مکانیسم  عین شده و در
هاي جمعی  مرگ«گردند. بر این اساس در رابطه با  مناسک عزا دچار اخالل کارکردي می

تسلی در سطوح فردي و ـ  دیالکتیک تراژدي« هکه با مشخص» انتظار  قابل سریع و غیر
اي  تعادل در نظام اجتماعی«هایی؛  شود، این مسئله که افراد با چه شیوه متمایز می» جمعی

ها از چه عوامل و  کنند و این شیوه بار برقرار می را دیگر» که مرگ آن را بر هم زده است
  است. گردد مسئله اصلی پژوهش حاضر متغیرهایی متأثر می

 96مطالعه کنش افراد که در جریان زلزله آبان  در این تحقیق کوشیده شده است تا با
اند، چگونگی مواجهه با این  شهرستان سرپل ذهاب با مرگ عزیز یا عزیزانی مواجهه شده

پردازي قرار  ي مورد مدائقه و مفهوما پدیده و عوامل مؤثر بر آن از طریق روش نظریه زمینه
  گیرد.

  
  هاي مفهومی و نظري زمینه پیش

ها و  شده و به انباشتی از پژوهش  پژوهی انجامهاي فراوانی در حوزه مرگ پژوهش
  اي یافته است که به حال خصلت ویژه  عین ها در این زمینه منجر گردیده که در دیدگاه

ها  ها و دیدگاه انباشت پژوهش«نمایان است:  1رخوبی در اظهارنظري از سوي ارنست بک
اش  اي به آن پرداخت و خالصه توان به هیچ روش یگانه درباره مرگ چنان است که نمی

تنهایی به ایجاد نوشتارهایی   گذشته نیز توجه دوباره به مرگ خود به هکرد. در چند ده
 (بکر،» احدي ندارندسوي و و  توجه انجامیده است و این نوشتارها هیچ سمت  قابل

1398:315 .( 

                                                 
1 Ernest Becker 
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اي الزم  هاي مفهومی و نظري دستیابی به دانش زمینه زمینه هدف از بررسی پیش
ها از مبنایشان در میدان  ها، بدون جدا ساختن آن براي فرایند گردآوري و تفسیر داده

پژوهش است. در تحقیق کیفی همه مفاهیم مربوط به پدیده در مکان یا مجموعه خاص 
خوبی   اند، هنوز روابط بین مفاهیم به شده  مطالعه، هنوز مشخص نشده یا اگر مشخص ردمو

؛ 1390اند (استراوس و کوربین، نیافته نظر مفهومی به حد کافی رشد درك نشده و یا از
منظور ایجاد   هاي مفهومی و نظري به زمینه )؛ بنابراین، بررسی پیش1378فلیک، 

 عبارت گیرد. به وع تحقیق در وضعیت خاص صورت میبراي درك موض» حساسیت نظري«
بخش در  هاي کیفی، ارائه عناصر مکمل یا الهام دیگر هدف از چارچوب نظري در پژوهش 

تا ). 1387:66 ها و تدوین چارچوب مفهومی است (فلیک، فرایند تحلیل و تفسیر داده
شده بود.   به کنار گذاشته ورزيپژوهیدن و اندیشه هاز حوز» تابو«مثابه یک  ا مرگ بهه مدت

شناس اجتماعی بریتانیایی، شاید نخستین متفکر اجتماعی باشد که  انسان 1جافري گرر
ریه گرر که نخستین بار صراحتاً درباره سرکوب اجتماعی مرگ بحث کرده است. اساس نظ

شده است.   تبدیل» تابو«مطرح شد، آن است که مرگ به  ،)1995» (گرافی مرگپورنو«در 
شود که در قرن نوزدهم  طور با مرگ برخورد می نظر گرر، در بریتانیاي قرن بیستم، همان زا

شود که درباره  آمیز تلقی میمرگ چیزي انزجار«شد:  برخورد می و عصر ویکتوریا با سکس
  ). 1965: 171- 172 (گرر،» شود سخن گفت سیر طبیعی آن نمی

مطالعه انواع خودکشی،  ود که باشناس ب شاید اولین فرد جامعه ،)1951( دورکیم
یزدانی،  و شناسانه مرگ نمود (جواهري جامعه اذهان اندیشمندان زمان خود را متوجه وجوه

ها را  کند که دین گروه استدالل می» صور بنیانی حیات دینی«). دورکیم در کتاب 1395
ا نشان دهند. شان ر صورت نمادین هویت جمعی  هم جمع شوند و به کند تا به دور قادر می

شناسان فراهم کرد تا مقوله مرگ را بررسی کنند. ت او پایه و اساسی را براي جامعهمطالعا
میرد، گروهی که او به آن تعلق دارد در خودش  وقتی فردي می« کند: او چنین بیان می

شود.  کند و براي واکنش به این کاستی، به دور خود جمع می احساس کاستی می
دهد  ها را به این سمت سوق می نوبه خود، انسان  شوند که به ازسازي میاحساسات جمعی ب

بر این اساس  ).1915:339 (دورکیم،» هم جمع شوند که حال یکدیگر را بپرسند و به دور
شود، یعنی به  توان گفت آیینی کردن مرگ موجب کاهش دردهاي بازماندگان می می

یافته جدید همگام و سازگار  با وضعیت تغییردهد که خود را  بازماندگان این امکان را می
  کنند.

                                                 
1 Geoffrey Gore 
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مسکوت ماندن مرگ در جوامع مدرن بر اساس عقالنیت و  1از منظر میشل فوکو
کند که در این جوامع افراد  کارکردهايِ خاص این جوامع قابل تبیین است. فوکو اشاره می

ان و بیماران در حال وري همچون کودکان، کهنساالن و خصوصاً دیوانگ فاقد کارایی و بهره
احتضار که در مقابل عقالنیت کارکردي آن قرار دارند را به حاشیه رانده و از فضاهاي 

در توجیه این غفلت از آزارنده  ،)1982). الیاس (1379 دارند (فوکو، نگه می عمومی دور
د پیون» فرایند متمدن شدن«ترِ  گوید و آن را با جریان عظیم بودنِ موضوع مرگ سخن می

توانند مرگ را نادیده بگیرند اما  افراد میگوید  می 2گونه که کانلی دهد؛ اما همان می
اي باید هم  معتقدند هر جامعه 3دانونت و فوسا). 2003:49 توانند از آن بگریزند (کانلی، نمی

زندگی روزمره در تضاد  مرگ را بپذیرد و هم آن را انکار کند. جوامع باید مرگ را اگر با
زمان باید آن را بپذیرند تا اعضاء جامعه ارتباط خود را با واقعیت  انکار کنند و هماست، 

  ).1390 ،به نقل از یوسفی و تابعی ؛1991:305 حفظ کنند (والتر،
گونه که از اي بااهمیت است، بدان مسئله» الیاس«مرگ و شیوه کنار آمدن با آن براي 

ان در طی قرون براي کنار آمدن با مسئله مروري بر تمام باورهایی که آدمی«منظر وي: 
» ارزد زحمت آن می اند، سودمند است و به وقفه از سوي آن داشته مرگ و تهدید شدنِ بی

ترین شکل تالش بشري براي کنار آمدن با  ترین و معمول الیاس کهن). 1385:31 (الیاس،
پردازي  را اسطوره جمله زندگی کسانی که دوستشان داریم مندي حیات و ازتناهی و کران

  ).همانداند ( و تصور نوعی زندگی پس از مرگ می
ها و داغ مرگ عزیزان، با توجه به پیامدهاي روانی  شک در خالل مواجهه با مصیبت بی

تبع اجتماعی آن؛ نظام اجتماعی راهکارهایی براي مدیریت آن تعبیه نموده و نهادینه   و به
صدد  زاداري و سوگ است. در این میان بسیاري درهاي ع جمله آن آیین ساخته است که از

کمک به افراد داغدار هستند. کمک به فرد سوگوار مقدور نخواهد بود مگر اینکه با تکوین 
هاي  مفهوم مرگ در مراحل مختلف زندگی آشنایی کامل داشته باشیم و بتوانیم واکنش

شناختی نقش  طبیعی سوگ را تشخیص دهیم. میزان تکامل عاطفی و طبیعی و غیر
  .اي در درك، تفسیر و برداشت فرد از مفهوم مرگ دارد کننده تعیین

یکی دیگر از عوامل اجتماعی مؤثر بر نوع نگرش به مرگ، میزان حمایتی است که فرد 
تواند دریافت کند. حمایت  کند که در صورت لزوم می کند یا تصور می از دیگران دریافت می

                                                 
1 Michel Foucault 
2 Connelly Robert 
3 Danont & Foss 
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طور بالقوه بر کیفیت زندگی  نگر، بهاي عاطفه هاي مقابله انیسمعنوان یکی از مک اجتماعی به
پذیرش و عالقه  گذارد. حمایت اجتماعی ذهنی به معناي احساس تعلق داشتن، مورد اثر می

؛ به نقل 2005نیاز است (بورلسون و دیگران،  بودن و امکان دریافت کمک در شرایط مورد
توان  هکارهاي اجتماعی مواجهه با مرگ عزیزان میاز دیگر را ).1388:7 از رفیعی و دیگران،

کارکرد مراسم  ،)1977( 1نظر هرمان فیفل سازي مراسم عزاداري اشاره کرد. از به نهادینه
تعریف  کند به باز عزاداري این است که فرد داغدار طی دوره عزاداري فرصت پیدا می

  ).974:2007 موقعیت خود و ادغام خود در جریان زندگی بپردازد (کار،
  

  پیشینه پژوهش
  الف) تحقیقات داخلی

با نگاه پدیدارشناختی، تجارب ذهنی هشت ، )1385راد و کریمی (قانعی
هاي آنان بارزترین  اند. بر مبناي یافته شونده در مشهد درباره مرگ را بررسی کرده مصاحبه

انواده سهمی هاي مذهبی است و خ تمایز موجود در مجموعه تصورات از مرگ، متأثر از فهم
اساسی در فرایند چنین فهمی دارد. همچنین اعتقاد به خدا و جهان پس از مرگ (معاد)، 
پذیرش نسبی واقعیت مرگ و ترس ناشی از آن و اندیشه موقت یا دائمی مرگ بخشی از 

  دهند. ذهنی مرگ را تشکیل می هتجرب همعانی نهفت
نگرش الهوتی و «کیفی با عنوان  در پژوهشی با رویکرد ،)1396زاده و همکاران (سراج

اي از دانشجویان با روش نظریه  اندیشی نمونه مطالعه مرگ: ناسوتی نسبت به مرگ
، به این نتیجه دست یافتند که نگرش الهوتی و ناسوتی نسبت به هستی یا »اي زمینه
زندگی در دانشجویان ایجاد  ناباوري، تلقی متفاوتی نسبت به مرگ وباوري و دین دین

مندند. این عالقه ممکن است  میزان به زندگی عالقه  کند؛ اما هر دو گروه تقریباً به یک یم
هر نوع  اند. ناشی از اقتضائات سنیِ گروه مطالعه شده باشد که هنوز در سن جوانی

زندگی را با توجه به  شود مرگ و اندیشی دانشجویان با رویکرد الهوتی، موجب می مرگ
که جهان  آنجا که دانشجویان با رویکرد ناسوتی، از حالی کنند. در جهان پس از مرگ تفسیر

یابد و به جهان پس از مرگ  کنند که با مرگ خاتمه می را طبیعی و مادي تلقی می
  کنند. شان تفسیر می زندگی کنونی طور عمده مرگ را در ارتباط با اعتقادي ندارند و به

                                                 
1 Herman Feifel 
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درك افراد سوگوار از پدیده «ن در تحقیقی با عنوا ،)1393گروسی و همکاران (
تازگی فردي از اعضاي  اي به مطالعه هجده تن از افرادي که به ؛ به شیوه زمینه»مرگ

اند. نتیجه تحقیق نشان داد که افراد در مواجهه  اند پرداخته داده  دست نزدیک خویش را از
حساسات، گذاري مرگ، مدیریت ا با مرگ یکی از عزیزان از طریق عناصر کلیدي: ارزش

تواند به تجدید ساختار  گیري ذهنی نسبت به مرگ می رفت و جهت برون هانتخاب شیو
  معانی ذهنی فرد در خصوص مرگ منجر شود.

شناسی مرگ، با استفاده از پارادایم  در پژوهشی در جامعه ،)1395زمانی مقدم (
پردازد.  میها نسبت به مرگ  تفسیري به بررسی وضعیت دینداري دانشجویان و نگرش آن

عمده و در ابعاد: شرایطی (وضعیت  ههاي پژوهش در پانزده مقول در این تحقیق، یافته
داري، نگرش به هستی پس از مرگ، خانواده)، تعاملی (دین و علم، مراسم تدفین،  دین

اندیشی، آمادگی براي مرگ، پذیرش  اندیشی، مرگ دیگري) و پیامدي (مرگ منابع مرگ
ثر پس از مرگ، چگونه مردن، خودکشی، اوتانازي، میل به زیستن) مرگ، ترس از مرگ، ا

داري دانشجویان در  محوري بودن نوع دین هدهند اند. نتیجه تحقیق نشان بندي شده صورت
  ها نسبت به مرگ است. رابطه با نگرش آن

پروبلماتیک حضور در «در پژوهشی با تمرکز بر  ،)1398افشانی و دیگران (
سپاري و تدفین که تا حدودي تحت تأثیر فرهنگ و مذهب  اي خاكه ، آیین»گورستان

حمایتی در کنار  هپیوستگی شبک اجتماعی ماتم در به هم هعنوان نخستین جلو هستند را به
  دیدگان و تسهیل پذیرش فقدان حائز اهمیت دانستند. داغ

ناتال، با اند که مادران در مواجهه با مرگ پري  نشان داده ،)1395محدثی و همکاران (
توجیه خود، سعی در فراموشی این واقعه کرده و در طول پیمودن این فرایند و براي 

سازي و امیدوار بودن  امیدواري به بارداري آینده نیاز به درك شدن، فراموشی، خود توجیه
 .به تولد بچه سالم در آینده دارند

  
  ب) تحقیقات خارجی

اي در  رشته عنوان یک قلمروي بین به 1یپژوهبا ورود رسمی مرگ 1970از نیمه دهه 
تدریج   نظام دانشگاهی، مطالعه رفتارها و احساسات مربوط به مرگ، مردن و عزاداري به

  ).2000 ،1و دیکنسون 2گسترش یافت (لمینگ

                                                 
1 thanatology 
2 Leming Michael 
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هاي فراوانی درباره مرگ  آن شاهد گسترش نوشتارها و پژوهشز ا  بدین ترتیب پس
عاتی از قبیل نگرش افراد درباره مرگ و عوامل مؤثر بر ایم که اغلب حول محور موضو بوده

 2چرخیده است. دورکیم دست می  این آن، معناي مرگ، مرگ مطلوب و موضوعاتی از
مطالعه انواع خودکشی، اذهان اندیشمندان  شناس بود که با شاید اولین فرد جامعه ،)1951(

در کتاب  3او نوربرت الیاس شناسانه مرگ نمود. پس از زمان خود را متوجه وجوه جامعه
زمینه تاریخی  هاي آن در جامعه در با تمرکز بر حذف مرگ و داللت» تنهایی دم مرگ«

انزواي افراد محتضر در نظام اجتماعی معاصر غرب را بررسی نمود  4فرایند متمدن شدن
  ).1393(الیاس، 

 ،)1965( 6راوسو آنسلم اشت 5هاي بارنی گالیسر شناس به نام دو جامعه 1965در سال 
ها در این کتاب پرداختن به  اساس کار آن. منتشر کردند» آگاهی از مردن«نام  کتابی با

این دو محقق معناي مرگ را  .طور خاص مردن در بیمارستان بود روند اجتماعی مردن و به
 همثاب به خانواده اعضاي و بیماران حال به تعامل بین  عین در بیمارستان بررسی کردند و در

دهد که چگونه الگوهاي مردن موقتی  ها نشان می پرداختند. کتاب آن اجتماعی فرایند یک
  .گذارد هاي گوناگون مرگ تأثیر می بر کارکنان بیمارستان و خانواده و معنا و تفسیر راه

شناسی مرگ، شاهد  گیري حوزه مطالعاتی جدیدي به نام جامعه با شکل 1990از دهه 
یکی از بانیان این  شناسی در مورد احتضار و مرگ هستیم. ههاي جامع گسترش پژوهش
شناس انگلیسی است که محور کارش مطالعه درباره نحوه  ، جامعه7رشته تونی والتر

  .دهی مرگ و احتضار و عزاداري در جامعه است سازمان
شناسی مرگ صورت گرفت  که با محوریت جامعه ،)2003( 8هاي آمی هیومی یافته

هاي فرهنگی، عامل معنویت بر ابعاد منفی نگرش به مرگ  غم وجود تفاوتر  هنشان داد که ب
داري بر بعد مثبت نگرش به مرگ یعنی پذیرش  (ترس و اجتناب از مرگ) و عامل دین

  عنوان یک رخداد طبیعی اثر دارد. مرگ به

                                                                                                              
1 George E. Dickinson 
2 Durkheim Emile 
3 Norbert Elias 
4 the civilizing process 
5 Barney Glaser 
6 Anselm Strauss 
7 Tony Walter 
8 Amy Hui-Mei 
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هاي  پژوهی بین پرستاران سوئد دریافت دیدگاهدر پژوهشی مرگ ،)2006( 1الندمارك
بی پرستاران مانند اعتقاد به خالقی برتر وزندگی پس از مرگ بر دیدگاه آنان نسبت به مذه

  .مرگ و مراقبت از افراد در حال مرگ تأثیر بسیار داشته است
رنج و التیام در سوگواري و «شناس آمریکایی در کتاب  روان، )1399ویلیام وردن (

در جهت درك بهتر پدیده پیچیده که براي کمک به متصدیان بهداشت روانی » دیدگی داغ
اي  شده است تا بتوانند به سوگواران کمک کنند غمشان را به شیوه  دیدگی تدوین مصیبت

هایشان به  جمله دالیل تعدد مراجعات مردم براي مقابله با ماتم سالم پشت سر بگذارند، از
او ضمن  .کند زدایی در عصر حاضر عنوان میاسانی چون او را تا حدودي در دینشن روان

گذر  - 2پذیرش واقعیت فقدان،  - 1گیري فرد سوگوار شامل: برشمردن تکالیفی براي ماتم
تغییر جاي  - 4انطباق با محیطی که شخص فقید در آن حضور ندارد و  - 3از درد مصیبت، 

آیین «هاي آسان کردن ماتم را  یکی از شیوه .متوفی ازنظر عاطفی و ادامه دادن به زندگی
تواند کمک  مراسم اگر خوب برگزار شود، می  گوید این کند. او می عنوان می» ريسپا خاك

شناس مراسم تشییع،  نظر این روان رسیدن به فیصله سالمت بخش ماتم باشد. از مهمی در
دادن به بازماندگان براي گذر از نخستین   توانند امتیاز بزرگی در یاري تدفین و ترحیم می

کند واقعیت نهایی و  نین دیدن پیکر متوفی کمک میمرحله ماتم باشند. همچ
ناپذیر مرگ احساس شود. فایده دیگري که نویسنده کتاب براي مراسم تشییع یا  بازگشت

دارند که اندك زمانی پس از وقوع ضایعه،  شمارد، این است که این تأثیر را تدفین برمی
  کنند. جاد میدیده ای اي از حمایت اجتماعی را گرد خانواده مصیبت شبکه

وجود کثرت تحقیقات صورت گرفته در رابطه با  گردد با همچنان که مشاهده می
هاي کنار  جوانب مختلف مرگ، وجود پژوهشی با موضوع تأثیر مرگ بر بازماندگان و شیوه

هاي کنار  پوشی است. این موضوع در رابطه با شیوه آمدن با آن بسیار کم و در حد چشم
اي که نگارندگان در  گونه گیرتر است به در بالیاي جمعی بسیار چشم آمدن با مرگ عزیزان

این زمینه به هیچ نوع پژوهشی برخورد ننمودند. بر این اساس پرداختن به این موضوع و با 
هاي  از وجوه تمایز این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش 2روش کیفی گراندد تئوري

  صورت گرفته در این حوزه است.
 
  

                                                 
1 Landmark 
2 grounded theory 
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 پژوهش اسیشنروش
شناسی  اي به تبیین جامعه این مطالعه به روش کیفی و شیوه نظریه زمینهدر 

شود:  شده است. این روش به سه شیوه اجرا می  پرداخته» هاي مدارا با مرگ عزیزان شیوه«
، شیوه نوخاسته و شیوه سازگار که در این پژوهش از شیوه سیستماتیک یستماتیکشیوه س
به گردآوري » در میدان«ر این روش، پژوهشگر در خالل مالقات مکرر شده است. د  استفاده

ها  کرده اطالعاتی براي افزودن به این طبقه ها (پیدا اي براي اشباع طبقه هاي مصاحبه داده
  ).1391:87 کند (کرسول، تا جایی که دیگر هیچ طبقه جدیدي پیدا نشود) اقدام می

از ساکنان شهرستان سرپل ذهاب که در بررسی این پژوهش عبارت بود  جامعه مورد
داده بودند. با توجه به کیفی بودن   دست عزیز یا عزیزانی را از 1396جریان زلزله آبان ماه 

آوري اطالعات با رسیدن به  پژوهش، حجم نمونه از قبل تعیین نشد بلکه در فرایند جمع
به استفاده از روش  با توجه ).1392:165 درجه اشباع مشخص گردید (استراوس و کربین،

گیري در  نمونه .گیري نظري استفاده شد اي، در این پژوهش از نمونه پردازي زمینه نظریه
پذیرد و همچنین انتخاب افراد،  ها انجام می این روش، طی فرایند گردآوري و تفسیر داده

نجام ها ا ها و موردها بر اساس مرتبط بودن موردها با پژوهش و نه نمایا بودن آن گروه
گیري بر مبناي میزان روشنایی بخشی براي نظریه در حال  دیگر، نمونه  عبارت به گیرد؛ می

 رسد که به اشباع نظري رسیده باشیم (فلیک، گیرد و زمانی به پایان می تدوین صورت می
141 -138 :1388.(  

ري گی ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر مبناي روش نمونه براي گردآوري داده
مصاحبه عمیق و نیمه ساختاري با افرادي که در جریان زلزله آبان  23با حداکثر تنوع، 

داده بودند و با رعایت معیارهاي اصل رضایت   دست سرپل ذهاب عزیزي را از 1396
آگاهانه تعیین وقت مالقات قبلی، رعایت خلوت و تأکید بر محرمانه بودن اطالعات فردي و 

زمانی که احساس شد دیگر داده  سیت و نوع مذهب صورت گرفت.با رعایت تنوع سن، جن
هاي مهم دیگري که بتوانند مقوله  یافته یا داده هاي پرورش در ارتباط با مقوله جدیدي

  .آید، به اشباع نظري رسیدیم دهند، به دست نمی مستقلی را تشکیل
باید  - 1گرفت:  یابی در این پژوهش بر اساس سه مالك رایج اعتبار یابی انجاماعتبار

هاي پژوهشی خود را  پژوهشگر باید روند فعالیت - 2اعتماد و معتبر باشند،   قابل ها، یافته
و مقوالت  اي توضیح دهد که معلوم شود با چه شواهدي و چگونه به استنتاج مقوله گونه به

ها و  نسازي آ پژوهشگر باید ارتباط منظم میان مقوالت و یکپارچه - 3آمده است،  دیگر نائل
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 چگونگی اکتشاف شبکه معنایی و مدل نظري و سازگاري آن با خود جهان اجتماعی مورد
  بخش توضیح دهد. صورت رضایت  پژوهش را به

کنندگان، آنان پس از مطالعه متن  هاي پژوهش به مشارکت این اساس با ارائه یافته بر
 ها به د و استنتاج مقولههاي خود را بیان کردند. همچنین همه مراحل شواه نظریه دیدگاه

  دست  هاي پژوهش به صورت منظم توضیح داده و مشخص شد مقوالت از دروم داده 
نهایت این پژوهش را استادان مطالعه و بازبینی کردند و مواردي را براي اصالح  اند. در آمده

تشاف ها و چگونگی اک صورت منظم ارتباط میان مقوله  یا تغییر نظریه بیان کردند تا به
قبول   پژوهش قابل شبکه معنایی و مدل نظري و سازگاري آن با جهان اجتماعی مورد

  .باشد
  

  هاي پژوهش تحلیل یافته
استفاده شد. این رویکرد  1براي تحلیل مصاحبه کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد

  گام اساسی است: شامل سه
 

  2گام اول: کدگذاري باز
ها یا  اند از: گزاره شده است که عبارت قسمت تشکیل ، کدگذاري باز از سه1در جدول 

 F/M(مصاحبه عمیق اکتشافی نیمه ساختمند)، حروف  IN ها، کدها که به ترتیب روایت
 Tاهل سنت،  کد Sمعرف مذهب ( S/T/Yکد زن)، حروف  F کد مرد و Mمعرف جنسیت (

کد افراد  ed0معرف سطح تحصیالت ( edکد آیین یارسان)، حروف  Yکد اهل تشیع و 
کد افراد  ed3کد افراد دیپلم تا لیسانس و ed2  کد افراد زیر دیپلم، ed1سواد،  بی

 .کنندگان است کارشناسی ارشد و باالتر) و اعداد آخر کدها نیز معرف سن مشارکت
ها در کدهاي  دهنده میزان تکرار مقوله ها نشان همچنین اعداد داخلِ پرانتزِ مقابل مقوله

ها در این پژوهش مطالعه اسناد و  ر پاسخگویان هست. منبع اصلی یافتهمربوط به سای
  کنندگان به نفر از مشارکت 23اي است که از مصاحبه با  مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته

  .آمده است  دست
  
  

                                                 
1 grounded theory 
2 open coding 
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  کنندگان) هاي مصاحبه با مشارکت کدگذاري باز (فهرست گزاره :1جدول 
  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف

1  

چیز مال خداست! جان ما، مال ما، فرزند   همه«
ما، همه و همه متعلق به خداست. در قرآن هم 

شده که مال دنیا و فرزند زینت دنیاست.   گفته
  ».خودش داده و حاال گرفته!

IN-M-S-
ed2-46 

  مالکیت خدا بر هستی
)3 ،5،11،20(  

2  

 دانم ده اینکه می چیزي که به هم تسلی می«
مرگ پایان انسان نیست. با مرگ شاید جسم 
آدم از بین بره اما روح آدم جاودانه و داره به 

عنوان یه  ده. من بهحیات خودش ادامه می
  ».دارم  مسلمان به جاودانگی روح ایمان

IN-F-S-ed2-
31 

بعد نامیراي روحانی انسان/ 
  جاودانگی انسان/ حیات اخروي

)11 ،5 ،1(  

3  

بینیم. این  نیست که میدنیا همش همینی «
دنیا فانی و زودگذره، مهم زندگیه جهان آخرته! 

گم که از مرگ عزیزم ناراحت نیستم، ولی نمی
دونم هر چه قدر هم آدم عمر کنه آخرش می

مرگه! بنابراین امیدم به روزیه که در اون دنیا 
دوباره به دخترم برسم و براي همیشه کنار هم 

  ».باشیم

IN-F-S-ed1-
36 

  ود جهان اخرويجو
)3 ،5 ،20(  

4  

خوب خدا یه زمانی اینا رو داده حاال امانت «
گیم مال خودش بوده خودشو پس گرفته. می

حاال هم پس گرفته! خودش داده و خودش هم 
کنه تا ببینه ما از پس گرفته! خدا آزمایش می

  ».آزمونش سر بلند بیرون میایم یا نه؟

IN-M-S-
ed1-45 

  ابتالءاعتقاد به آزمون و 
)11 ،5(  

5  

-دارم که هر چیزي که اتفاق می من اعتقاد«
باید اتفاق بیفته. در مورد مرگ  افته مقدره و

طور. اون شب همه ما زیر یک سقف  هم همین
هم فاصله داشتیم. چرا  بودیم و تنها یک گام با

مثالً من نمردم و ساختمان روي اونا آوار شد و 
ونا یه قدم بیشتر ام با ا اونا مردن؟ من که فاصله

طور که تقدیر نبوده نبود؟ پس معلومه همان
  ».من بمیرم، مرگ اونا مقدر بوده

IN-M-Y-
ed2-36 

  اعتقاد به تقدیر و مشیت الهی
)6،4(  

6  
باید صبر کنیم. خداوند وقتی درد میده «

صبرش رو هم میده. خود خدا فرموده پاداش 
ها صبر کنند بهشت  کسانی که در برابر سختی

IN-F-T-ed3-
30 

اعتقاد به لزوم صبر/ باور به 
  پاداش صابرین

)1،4،11(  
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
  .»تاس

7  

تابی  باید راضی بود به رضاي خدا، اگه بی«
کنیم، اگه گریه و زاري کنیم، اگه تسلیم امر 

خدا نباشیم مثل اینه که نعوذباهللا خدا را 
کفرکرده ایم. باید در همه حال در برابر امر خدا 

  ».تسلیم باشیم

IN-F-S-ed0-
65 

اعتقاد به تسلیم در برابر امر 
  الهی

)1 ،5(  

8  

داد  ولی اقوام و آشنایان به هم دلداري می«... 
دانیم که خیلی سخته! قبول  گفتن که می می

چه باشه تو  داریم که باید ناراحت باشی، اما هر
  ».یه مرد هستی! مرد باید قوي باشه!

IN-M-y-
ed2-36 

بر لزوم قوي بودن مرد در برا
  مصائب

)7 ،10 ،16 ،21(  

9  

اگه از خودت ضعف نشون بدي شاید  «...
دوستات ناراحت بشن اما رقیبانت پشت سر 

نباید کاري کنی که دشمن  کنن.تمسخرت می
  ...». شاد کن باشی

IN-M-T-
ed1-30 

پرهیز از نشان دادن ضعف در 
شاد کن   برابر رقیب/ دشمن

  نبودن
)16 ،21(  

10  

زد، اما  ی به سرم میبارها فکر خودکش«
دانستم که چقدر این کار تو فرهنگ ما منع  می

اینکه خیلی تحمل این درد برام  وجود شده. با
سخت بود ولی به خاطر همین چیز بود که به 

خواستم آبروي  آوردم. نمی روي خودم نمی
ام لطمه ببینه. از درون  خودم و خانواده

کردم.  سوختم ولی ظاهر خودمو حفظ می می
ی دونستم که نباید جوري عمل کنم که پس م

سوخت،  از مدتی که دیگه کسی دلش برام نمی
  ».طعنه ناشکیبایی و یا دیوانگی روم بمونه

IN-F-S-ed1-
36 

  اعراض از شدت احساسات
)22 ،19(  

11  

شه با مرده سر کرد، گریه و عزا هیچ نمی«
اي نداره، بهر حال این شتر درب خونه  فایده

 !».خوابههمه می
  

IN-M-S-
ed2-40 

  برخورد عاقالنه با مصیبت
)17،13(  

12  

هنوز مدت زیادي از اولین سالگرد زلزله «
نگذشته بود که چند نفر از اقوام طبق رسوم 

کرده بودند آمدند و لباس   بالباسی که برام تهیه
اجبار منو   مشکی رو از تنم بیرون کردند و به

IN-F-Y-ed1-
34 

ثغور بازه زمانی معذب  و حدود
  زمان هنجارمند)  (مدت ماندن

)19 ،11 ،4(  
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
نداره که  گفتند شگون بردند آرایشگاه. اونا می

طور  بخواي زیاد از حد عزادار باشی و اگه این
-ادامه بدي روح عزیزت رو در عذاب قرار می

  ».دي

13  

خب اول آنکه موسیقی همواره یک وسیله «
ر آیین جهت که تنبور د  این بخش بوده و از آرام

گردد  عنوان یک ساز مقدس تلقی می یاري به
با ایجاد یک همدلی در میان تمام افراد 

کالمی  کننده در این مراسم و هم مشارکت
همگان و ازجمله صاحبان عزا در سرودن و 

تکرار اعتقادات آیینی این نحله مذهبی ضمن 
یادآوري اعتقادت مذهبی مرتبط با مرگ، 

دي فراگیر را در میان حالتی روحانی و نیز اتحا
افراد درگیر در مراسم ایجاد کرده و به پذیرش 

رفته کمک   دست تر مرگ عزیز از آسان
  .»کند می

IN-M-Y-
ed2-48 

  مناسک آیینی عزا
)16(  

14  

روزاي اول شاید حتی شاید تا سه چهار ماه، «
آدم اصالً به خودش نمیاد تا اینکه بخواد فکر 

! همه ش شلوغهکنه! اون روزاي اول آدم دور
بینی که همه ناراحتند  اند. وقتی می اقوام جمع

کنی این  کنند فک نمی و ابراز احساسات می
راحتی گریه   درد فقط مال تو هست. میتونی به

  ».هاتو خالی کنیکنی، درد دل کنی و عقده

IN-F-S-ed2-
31 

تخلیه و هدایت احساسات و 
عواطف مخرب/ همدلی و سهیم 

/ مراسم ندگانشدن در داغ بازما
  عزاداري

)9،2،5 ،8(  

15  

چیزي که خیلی به من کمک کرد تا بتوانم  «...
کنم   اونو تحمل با این درد بزرگ کنار بیام و

این بود که من دوستان خوبی داشتم. دوستانی 
که از اون لحظه اول که فهمیدن من همسر و 

اینکه زلزله  وجود فرزندم رو از دست دادم؛ با
هم خیلی مشکالت به وجود براي خودشون 

آورده بود باز منو تنها نذاشتن. همشون تو 
کدام منو به شکلی دلداري  مراسم بودن و هر

  ».داد می

IN-F-T-ed2-
37 

حمایت اجتماعی/ تجمع اعضاي 
  گروه/ مناسک جمع

)10 ،14 ،18 ،21(  

خوام تحملش کنم از خیلی مواقع که می«  16
مو به واقع خود طریق فراموش کردنشه! در

IN-F-S-ed1-
29 

منظور   سرگرم کردن خود به
  فراموشی مصیبت (تغافل)
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
کنم تا بتونم با  کاراي زیادي مشغول می

داده   اي که برام رخ فراموش کردن حادثه
  ».باهاش کنار بیام

)3 ،11(  

کنم که اونا مردن، همش  اصالً به این فکر نمی«  17
  !».کنم رفتن بیرون براي بازي فکر می

IN-F-S-ed1-
27 

  انکار
)16 ،8 ،11(  

18  

هایی  بینم که خانواده کنم می وقتی فکر می«
ها  هستند که دو یا سه و یا حتی بعضی خانواده
کل خانواده از بین رفتند. درسته که من 

دخترمو از دست دادم اما می تونست بدتر از 
  ».این اتفاق بیفته

IN-F-T-ed2-
40 

معامله/ رضایت به مصیبت بد 
ر مقایسه با مصیبت خویش د

 دي ژبدتر دیگران (دیالکتیک ترا
  تسلی)ـ 

)6 ،9،14 ،17 ،21،22(  

19  

شد یا قطع  میگم خدایا اگه عابدین فلج می «...
اي  جذبه کردم؟... شد چکار باید می نخاع می

نورانی در چشمان عابدین، ما را به خود جذب 
از روح عابدین ـ  کرد، خب این خوبه یا بگن می

  ».معتاد بود؟ ـ باشه به دور

IN-M-Y-
ed1-62 

ترجیح مرگ مطلوب بر زندگی 
  معاملهنامطلوب/ 

)11 ،14(  

20  

دونستم تو خودم به خودم کمک کردم، می«
اون وضعیت همه خودشون گرفتارن، بنابراین 
عاقالنه این بود که خودم زندگی خودم و بقیه 

براي اونا که مرده  ... وجور کنم خانواده رو جمع
تونستم به تونستم کاري کنم اما مین نمیبود

  .»اینا که ماندن کمک کنم

IN-F-S-ed1-
23 

  نحوه مواجهه شخصی
)13 ،17،19(  

21  

خیلی سختی کشیدم؛ اما پیش خودم فکر «
کردم نتیجه این سختی کشیدن و محروم 

کردن خودم از زندگی چیه؟ مگه چقدر زندگی 
 کنیم که بخوایم اون رو از این که هست می

ترش کنیم. خب گفتن این حرف خیلی  سخت
سخته اما من به خودم قبوالندم که جز خودم 

کنه. وقتی این اصل کسی به من کمک نمی
حقیقت داره که مرگ براي همه اس باید بجاي 

اینکه در برابر جریان حقیقت وایسی باهاش 
همراه بشی. مرگ برا همه اس. یکی دیر یکی 

زندگی هست زود. فقط همین. پس تا فرصت 
باید زندگی کرد و مطمئن هستم وقتی زمانش 
برسه من هم پیش اون میرم. این چیزا باعث 

IN-M-Y-
ed2-36 

گرایی/ عقالنیت/ مغتنم  واقع
دانستن عمر/ عمومیت مرگ/ 

لزوم تکیه بر خود در مواجهه با 
  مصیبت

)9 ،17 ،21 ،23(  



1400پاییز  ،1 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  234  

  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
 شه من بتونم این مصیبت رو تحمل کنممی

.«...  

22  

الي آوارها خودمو به ی تونستم از البهوقت«
کوچه برسونم وحشت کردم. قیامت بود قیامت. 
همه مردم سراسیمه به این طرف و آن طرف 

کسی  همه گرفتار بودند و هر ... می دویدند
 براي نجات خودش و خانواده خودش دست و

زد. تو یه چشم بهم زدن زندگی کل شهر پا می
-ها مییاد اون لحظه االن هم وقتی ... نابود شد

شم، ولی خب چکار میشه کرد افتم ناراحت می
همه مثل هم گرفتار شده  ... بالي خدایی بود

  ».بودیم

IN-M-S-
ed1-45 

گرفتاري همگانی / مصیبت 
  جمعی

)13 ،6(  

23  

اومدم تو کوچه کمک بگیرم؛ اما تو اون کوچه «
که تا یه ساعت پیش همه با هم بودیم و 

یکی مادرشو، یکی برادرشو و  کردیم،زندگی می
کسی دیگه عزیزه دیگه شو از دست داده بود. 

کرد تو یه لحظه این همه آدم کی فکرشو می
شناختیم با هم که همه همدیگر رو می

گفتن تو محالت دیگه هم  می بمیرن؟...
فقط  ... جا جنازه ریخته بودهمه ... طوریه همین

، خیلیا ام رو از دست دادم من نبودم که زندگی
  ».بدتر بودند

IN-M-Y-
ed1-34 

مرگ جمعی غیر منتظره/ 
مقایسه فاجعه خود با فجایع 

  بدتر دیگران
)6 ،15، 22(  

24  

در شرایط عادي دغدغه آدم فقط مرگ «
 عزیزي است که دیگه کنارت نیست؛ اما در

مرگ  هاي تو شرایط زلزله یکی از دغدغه
عزیزته، دغدغه دیگرت تالش براي بقا است 

که سرپناهی پیدا کنی که بتونی زندگی رو  نای
اند تداوم ببخشی.  براي اونا که دوروبرت مانده

سپاري عزیزت،  در شرایط عادي بعد از خاك
اي براي نشستن داري که حداقل خونه

استراحتی بکنی یا کسی پیشت بیاد، کسی 
- ات بده، مراسمی داشته باشی و عقدهدلداري

ر زمان زلزله، اون هاتو خالی کنی، ولی وقتی د
سپاري کردیم نه  روز که عزیزانمان رو خاك

IN-F-T-ed2-
37 

 شرایط غیر عادي/ از هم
گسیختگی اجتماعی/ تالش 
براي بقا/ اخالل در مناسک 
معمول عزا/ الزام به مواجهه 

  شخصی
)7 ،12،22،23(  
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
جایی بود که بریم و نه مراسمی و کسی که 

دلداریمون بده؛ باید خودمون به فکر خودمون 
را می بودیم و تالش کردیم که این شرایط 

درك کنیم و جوري عمل کنیم که بقیه آسیبی 
  ».نبینن

25  

همه سرگردان بودند، هیچکی به هیچکی بود. «
تا حاال تو اینجور موقعیتی گیر نیفتاده بودیم. 

کس به هیچدونستیم چکار باید بکنیم. نمی
نه هیچ قانونی پایبند نبود، نه اخالق، 

دونستیم باید خودمون رو فقط میخویشاوندي. 
. فقط یه قانون وجود داشت و اون نجات بدیم

  ».این که باید خودمان رو نجات بدیم

IN-M-T-
ed2-50 

عدم پایندي به قانون/ فروپاشی 
اخالقی/ فقدان هنجارهاي 

راهنماي عمل و شرایط شبه 
  آنومیک

)12 ،17(  

26  
یستیم، از ما که از حضرت زینب زیادتر ن«

حضرت فاطمه زیادتر نیستیم، از اصحاب 
  ».اندزیادتر نیستیم، اونا فقط خدا رو شکر کرده

IN-F-S-ed0-
65 

  الگوهاي ذهنی
)5 ،7(  

27  

خاموشی به مراسم  یه روز با سید رهبر«
که در » بهرام سلطان«خوانی تنها پسرِ فاتحه

آمریکا در اثر تصادف فوت شده بود رفتم. من 
شناختم و وقتی اونو بهم طان رو نمیبهرام سل

نشان دادند دیدم پیرهن سفیدي به تن دارد و 
حال شوخی و خندیدن است.  با جمعیت در

ات خراب مرد، تنها پیش خودم گفتم خانه
پسرت تو آمریکا بمیره و پیراهن سفیدت رو 

  ».درنیاري؟ اون یه تجربه برا من بود

IN-M-Y-
ed1-62 

  الگوهاي عینی
)19(  

28  

اگر من ناراحتم این ناراحتی براي خودم  «...
ام. وقتی باید هست نه براي عزیز از دست رفته

براي اون ناراحت باشم که فکر کنم اون از بین 
دانم که رفته و نیست و نابود شده! وقتی می

دانم که اون به جایگاه جاي اون خوبه، وقتی می
حقیقی خودش رفته و در پیشگاه خداست، 

ما مسلمانیم و به  هراحتی نداره! همدیگه نا
  ».آخرت ایمان داریم

IN-M-S-
ed1-45 

باور به حیات پس از مرگ/ 
  عنوان انتقال به آخرتمرگ به

)1 ،5،8 ،9(  

هاي توانم به دیدگاهواقعیتش اینه که من نمی«  29
دینی و مذهبی که به نوعی حیات پس از مرگ 

IN-M-T-
ed2-39 

  مرگ به مثابه نابودي
)16  ،19  ،22(  
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
-قائل هستند ایمان داشته باشم. من فکر می

 ... کنم که مرگ به معناي نابودي آدمیه
بنابراین برام خیلی سخته که چطور باید مرگ 

  ».فرزندم را تحمل کنم

30  

تونه آرامم کنه! م! هیچ چیز نمیقرارخیلی بی«
همسر و دخترم رو  دانم چطور باید مرگنمی

بینم که ایمانشون می ها روتحمل کنم؟ بعضی
سفانه من اونجور نیستم. أخیلی قوي هست. مت

گم که ایمان ندارم اما یقین هم ندارم. نمی
-گم کاش میکنم. میخیلی با خودم فکر می

شد یقین پیدا کنی که سرنوشت آدم پس از 
شه! اگه یقین داشته باشم که اونا مرگ چی می

  ».از بین نرفتن شاید کمی آرام بشم

IN-M-S-
ed1-45 

تردید نسبت به حیات پس از 
  مرگ

)19 ،11(  

31  

شاید یکی از چیزایی که خیلی به من کمک «
کرد خواندن قرآن بود. بعد از اینکه دخترم رو 

قرآن می خواندم. بهر حال  از دست دادم مرتباً
شه کرد. اتقاقی که افتاده کاري نمی در برابر

اي باید صبر کرد و به خدا توکل نمود. چاره
  .»نیست جز اینکه تسلیم امر خدا بشی

IN-M-S-
ed2-46 

قرائت قرآن/ صبر بر مصیبت/ 
سلیم در برابر توکل در مصائب/ ت

  هاي دینی)مشیت الهی (راهبرد
)1  ،5(  

32  

خصوص مادرم کنیم. بهقراري میخیلی بی«
همش منتظر روزهاي پنجشنبه است که طبق 

کنه و یمراسم، سر خاك بره. اونجا کلی گریه م
کنه و با کسانی که میان سر خاك درد دل می

  ».شه!تا حد زیادي آرام می

IN-F-T-ed2-
37 

مراسم سر خاك/ گریستن و 
آداب مناسکی/ درد دل کردن/ 
مشارکت جمعی افراد در مراسم 

ـ (راهبرد آینی  سوگواري
  سنتی)

)17  ،21(  

33  

شه یکی از چیزایی که باعث آرامش من می«
کجا معلوم جایگاه اونا بهتر از ما اینه که از 

کنم که اونا فکر نمی نباشه بعضی وقتا هم اصالً
  ...». گم رفتن بیرونمردن، می

IN-F-S-ed1-
29 

 وارونه سازي/ انکار/ راهبرد غیر
  واقع گرا

)12 ،14(  

34  

دو ماه خودمو تو یه کانکس حبس  من تقریباً«
ه چیز تغییر نکرد، نه اونا زند کردم؛ اما هیچ

شدن و نه ناراحتی من کم شد، این بود که 
شروع کردم به روال عادي زندگی. چون زندگی 

کنی تا اینکه در یه  یه جریانه و زندگی می

IN-M-Y-
ed2-36 

گرایی/ عقالنیت/ فرایند  واقع
گذار از پیوند با مردگان به 

 روابط بازندگان
)17 ،23(  
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  زي سطح اول)سا مقوله (مقوله  کدها  گزاره  ردیف
خواد زلزله باشه یا اي تمام بشه حاال می نقطه

مرگ سرانجام حقی  ... تصادف یا مرگ طبیعی
است که آدم به ناچار آخرش باید بره پس باید 

  ».دگی کنیمتا هستیم زن

35  

االن خیلی بهترم، به خودم قبوالندم که «
دانم که زندگی یه جریانه باهاش کنار بیام. می

پس بهتره بجاي اینکه در مقابلش بایستی باید 
  ».در جریانش قرار بگیري

IN-F-T-ed2-
37 

پذیرش/ کنار آمدن / مدارا با 
  مرگ

)23(  

36  

کردم دنیا به آخر رسیده، واقعاً دیگه  فکر می«
هم  چیز برام ارزش نداشت تا دیروز همه با هیچ

 کرد شو میها، کی فکر هام، همسایهبودیم، بچه
از  ... دیدم که اثري از اونا نیست و امروز می ...

 ... ا اعتماد کردشد به این دنی نظر من نمی
کسانی که تجربه بیشتري  کم بزرگا و کم

به من گفتن که  ... داشتن منو قانع کردن
جوري بوده، خیلیا اومدن و رفتن  همیشه این

اي نیست  چاره ... اما زندگی همچنان ادامه داره
  ».اي باید زندگی کنی و تا زمانی که زنده

IN-M-Y-
ed1-34 

معنابخشی به رویداد مرگ و 
لیل هراس از مرگ/ انتقال تق

  حس تداوم هستی اجتماعی
)8 ،18 ،21(  

  
  )AC1گام دوم: کدگذاري محوري (

آمده از مرحله کدگذاري باز   دست ها و مفاهیم به در این مرحله تحلیل پژوهشگر مقوله
آمیزد و با خالقیت  چالند، می کند، می هم مقایسه، ترکیب، ادغام، تقلیل و تلخیص می را با

هم  حسب ارتباطاتی که با آمده از پژوهش را بر  دست و انتزاعی که دارد کل معانی به فکري
سازي  دارند، در چند نقطه وصل یا در چند محور اصلی یا در چند ربط نظري مرتب

شود  پیچیده می  هم نشر شده بود، در اینجا در کدگذاري باز کند؛ یعنی آنچه در می
کنندگان در  هاي مشارکت شده از روایت  م اولیه استخراجمفاهی ).1398:169 خواه، (فراست

اصلی آنان  هها پس از بررسی متعدد جوهر سطوح مختلف معنابخشی شده و روابط میان آن
اي که  هسته هنهایت پدید اي سطح سوم و در اي اول، دوم و خوشه در سه سطح مقوله

ست، استنباط شده است. اصلی مجموع داده و مفاهیم و شبکه معانی ا هعنوان هست به
هاي سطح  مقوله سطح اول به شناسایی مقوله 68افراد در  ههاي روایت شد بررسی گزاره

                                                 
1 Axial Coding 
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محور شرایط علّی  :اند از دوم در چند محور اساسی (مقوله سطح سوم) منجر شد که عبارت
هاي دینی، هنجارهاي فرهنگی، مناسک آیینی، نحوه مواجهه شخصی)، محور شرایط  (آموزه

گر (الگوهاي مرجع، تصور  جانبه، جنس، سن)، محور شرایط مداخله اي (مخاطره چند ینهزم
گرا،  آیینی، راهبرد واقعـ  مدار، راهبردهاي سنتی از مرگ)، محور راهبردها (راهبرد دین

گرا) و محور نتایج و پیامدها (مدارا با مرگ عزیزان و تداوم زندگی واقع راهبرد غیر
اي که کانون معنایی مجموع داده و مفاهیم در این  ت یک پدیده هستهنهای اجتماعی) و در

استنباط شد » تسلی در سطوح فردي و جمعی ـ دیالکتیک تراژدي«پژوهش است یعنی 
  .بازگو شده است 2که در جدول 

  
  اي کردن سه سطحی اي و مقوله هاي مقوله تشکیل خوشه :2جدول 

  اي هسته هپدید  اي سطح سوم مقوله خوشه  ومهاي سطح د مقوله  هاي سطح اول مقوله  ردیف
  مالکیت خدا بر هستی  1

  آموزهاي دینی

  شرایط علّی

دیالکتیک 
تسلی  - تراژدي

در سطوح 
  فردي و جمعی

  بعد نامیراي روحانی انسان  2
  حیات اخروي  3
  اعتقاد به آزمون و ابتال  4
  اعتقاد به تقدیر و مشیت الهی  5

اعتقاد به لزوم به صبر در   6
  شداید/ باور به پاداش صابرین

اعتقاد به تسلیم در برابر امر   7
  الهی

لزوم قوي بودن مرد در برابر   8
  مصائب

  هنجارهاي فرهنگی

9  
پرهیز از نشان دادن ضعف در 

شاد کن   برابر رقیب / دشمن
  نبودن

اعراض از شدت احساسات /   10
  ندار بود خود نگه

11  

الزام به برخورد عاقالنه با 
مصیبت / تحمل به خاطر 

هنجار فرهنگی اذیت نکردن 
  سایر اعضاء خانواده

لزوم بازگشت به زندگی پس   12
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  اي هسته هپدید  اي سطح سوم مقوله خوشه  ومهاي سطح د مقوله  هاي سطح اول مقوله  ردیف
زمان  از سالگرد و رعایت مدت

  هنجارمند عزا
  مناسک آیینی عزا  13

  مناسک آیینی

  هاي سوگواري آیین  14

داغ همدلی و سهیم شدن در   15
  / مراسم عزاداري بازماندگان

حمایت اجتماعی اعضاي گروه   16
  از بازماندگان / مناسک جمعی

منظور   سرگرم نمودن خود به  17
  فراموشی مصیبت

نحوه مواجهه 
  شخصی

تغافل و انکار ذهنی مصیبت   18
  منظور غلبه بر آن  به

19  
رضایت به مصیبت بد خویش 

دتر در مقایسه با مصیبت ب
  دیگران

20  
ترجیح مرگ مطلوب بر 

تصور/   زندگی نامطلوب قابل
  معامله

  گرایی / عقالنیت واقع  21

22  
مغتنم دانستن عمر/ عمومی 

بر   دانستن مرگ / لزوم تکیه
  خود در مواجهه با مصائب

  غیرمنتظره و جمعیمرگ   23

  اي شرایط زمینه  جانبه مخاطره چند

25  
دي/ تالش براي عا شرایط غیر

  بقا / مصیبت جمعی / الزام به
  مواجهه شخصی

  گسیختگی اجتماعی  هم از  26
  شرایط شبه آنومیک  27
  اخالل در مناسک معمول عزا  28

فقدان هنجارهاي راهنماي   29
  عمل

  الگوهاي عینی  31  اي شرایط مداخله  الگوهاي مرجع  الگوهاي ذهنی  30
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  اي هسته هپدید  اي سطح سوم مقوله خوشه  ومهاي سطح د مقوله  هاي سطح اول مقوله  ردیف

32  

حیات پس از مرگ /  باور به
عنوان انتقال به جهان  مرگ به

 ،هاي دیگر آخرت یا جهان
  تصور از مرگ  اعتقاد به دونادون (تناسخ)

مثابه   مرگ به( تصور از مرگ  33
  )نابودي

تردید نسبت به زندگی پس از   34
  مرگ

  قرائت قرآن جهت آرامش  36

  مدار راهبرد دین

  راهبردها

  صبر بر مصیبت  37
  تسلیم در برابر مشیت الهی  38
  توکل در مصائب  39
  مراسم سر خاك  40

 ـراهبردهاي سنتی 
  آیینی

  گریستن و آداب مناسکی  41

مشارکت جمعی افراد در   42
  مراسم سوگواري

  عقالنیت  44  گرا راهبرد واقع  گرایی واقع  43
  سازي وارونه  46  گراواقع راهبرد غیر  انکار / تغافل  45
  پذیرش/ کنار آمدن / تسلیم  47

  مدارا با مرگ عزیزان

  پیامدها
فرایند گذار از پیوند با مردگان   48

  به روابط بازندگان

49  
معنابخشی به رویداد مرگ و 
تقلیل هراس از مرگ از طریق 

  ضمانت حیاتی جاودان

تداوم زندگی 
  اجتماعی

  
  پردازي (کدگذاري انتخابی)  هگام سوم: تشریح مرحله نظری

پردازي بنیادي، تولید نظریه است، نه توصیف صرف پدیده. کدگذاري  هدف نظریه
 پردازي است. کدگذاري انتخابی انتخابی بر اساس نتایج دو مرحله قبلی مرحله اصلی نظریه
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)SC1 پدیدایی نظریه«) به تعبیر اشترواس و کوربین همان چیزي است که گلیسر آن را «
واقع رسیدن به یک پارادایم  کنند که کدگذاري انتخابی در ها بیان می کند. آن تعبیر می

 است. 
شده است،  ارائه» هاي مدارا با مرگ عزیزان شیوه«اي که در این پژوهش درباره  نظریه

شاید بتواند بخشی از تبیین این پدیده بوده و به افزایش درك نظري عوامل و راهبردهاي 
صورت   هاي افراد به هاي عمیق و روایت مطالعه مصاحبه پدیده یاري رساند. با مؤثر بر این

هاي مختلف  شود. در زیر ابتدا مؤلفه تکوینی، مدلی به دست آمد که در ادامه نشان داده می
  .اختصار آمده است  این مدل به

 همنظور از پدیده در یک تحقیق، مقوله مرکزي و هسته است که چنان نقط پدیده: .1
  آورده است. ثقل تحقیق همه مقوالت دیگر را حول محور خویش گرد

وضعیتی خاص که حاصل ». وضعیت«پدیده در این پژوهش عبارت است از یک 
که به شکلی خاص برآمده انگیز آن است  ه و تمامی آثار غمدرآمیختگی صحنه تراژیک فاجع

تمامی عوامل مؤثر در سو، و  زده از یک در اجتماع فاجعه» نمود جمعی مرگ رخ«از 
نمود مرگ  که رخ حالی دیگر در  عبارت اي از دیگر سو است. به بخشی چنین فاجعه تسلی

زده است، بدین   اي از یک تراژدي فردي را رقم کدام از افراد درگیر در آن، صحنه براي هر
 هی مرگ به برآمدن صحنزمینه رخداد جمع هاي فردي در ترتیب حاصل جمع تراژدي

که است که از سوي دیگر عوامل  حالی انجامد. این در ک جمعی در فجایع میتراژی
بخشی زده و تسلی جهان افراد فاجعهمنظور سامان زیست  بخش مواجهه با مرگ به تسلی

هاي  بر اساس نتایج حاصل از تحلیل گزاره اند. زمان در جریان طور هم فاجعه مرگ عزیزان به
تجربه تراژیک مرگ عزیزان  بخشی که در مواجهه بالیهاي تس شوندگان، مؤلفه همصاحب

هاي دینی، هنجارهاي فرهنگی، مناسک  آموزهاند از:  بخش ایفاء نمودند عبارت نقشی تسلی
توان شاهد نوعی از  زده می بر این اساس در جوامع فاجعه آیینی و نحوه مواجهه شخصی.

هاي  برآمدن صحنهمرگ و که ناشی از رخداد جمعی  ـ آمیخته از تراژدي وضعیت در
بخش در مواجهه با مصائب  که ناشی از جریان عوامل تسلی ـ و تسلی ـ آلود آن است حزن
گردد. از سوي دیگر  زده منجر می بود که به پدیده خاص وضیعت جوامع فاجعه ـ است
هاي تحقیق بیانگر آن است که نحوه مواجهه با مرگ عزیزان در بالیاي جمعی خصلتی  یافته

خصلت  واقع ناشی از فاوت از مواجهه با مرگ در اشکال انفرادي آن را داراست، که درمت
زمان است. مواجهه با مرگ  طور هم اي از آدمیان به گسترده هنمود مرگ براي عد عمومی رخ

                                                 
1 selective coding 
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تنها بعد جمعی تراژیک   هاي جمعی نه چه همواره خصلتی تراژیک دارد اما در مرگ اگر
زمان و عمومی آن وجهی  گردد، بلکه مواجهه هم ن افزوده میمرگ نیز به بعد فردي آ

دیگر افراد در مواجهه با مرگ عزیز خویش،   عبارت افزاید. به بخش نیز به آن می تسلی
نمود مرگ و حتی در مقایسه با افرادي که  مثابه سایر قربانیان رخ وضعیت خود را به

اند، بهتر ارزیابی نموده  داده  دست ري را ازبارتر را تجربه کرده و قربانیان بیشت وضعیتی رقت
بخشی در مواجهه با مرگ عزیزان را براي آنان بیش از حاالت اي امکان تسلی و چنین تجربه

هاي ناشی از بالیاي جمعی، وضعیتی خاص از  دیگر در مرگ  بیان  سازد. به انفرادي مرگ می
اي دیالکتیکی با  گونه دیم که بهزمانی تراژدي و تسلی را در سطوح فردي و جمعی شاه هم

غم تعزیت خویش نوعی از تراژدي فردي  حال که با  عین همدیگر در رابطه بوده و فرد در
بازتاب  ـ مثابه دیگران براي او  بهـ اي است که  نمایاند، سوژه می در سطحی خرد را باز

ذکر   شایان بخش مواجهه با مرگ عزیزان براي دیگران است. نتیجه تسلی عمومیت و در
نماید  سلی را بازنمود میـ ت است حاصل جمع چنین روابطی، سطح کالن و جمعی تراژدي

مذکور را در  هتوان پدید ند. بر این اساس میدیالکتیکی با همدیگر در ارتباط که به شکلی
بندي نمود.  مقوله» تسلی در سطوح فردي و جمعیـ  دیالکتیک تراژدي«قالب مفهوم 
تسلی در سطوح فردي و جمعی حاصل انتزاع مفاهیم و مقوالتی ـ  ک تراژديمقوله دیالکتی

اي تراژیک که  عنوان تجربه است که مواجهه با مرگ عزیزان در جریان فجایع جمعی را به
، »مصیبتی جمعی«عنوان  داشته و هم به» وجهی فردي«دیده هم  کدام از افراد داغ براي هر
طور  اي به بخش چنین مواجهه باط با عوامل تسلیاست را در ارت» وجهی جمعی«داراي 

روست که این وجوه دوگانه  آن کند. وجه دیالکتیکی این مفهوم نیز از زمان بازنمایی می هم
ضمن آنکه بازتاب » نمامتناقض«اثرگذار بوده و به شکلی  در جریان روابطی خاص بر هم

ب عمومیت مرگ و همگانی بودن آن واسطه بازتا زده است، به تراژدي افراد و اجتماع فاجعه
  ). 1 (شکل بخش نیز براي بازماندگان متوفی نیز هست وضعیتی تسلی

  
  تراژدي فردي                                                      تسلی جمعی               

 
  فردي تسلی                                                   تراژدي جمعی     

  
  تراژدي/ تسلی جمعی ـ ترسیم روابط چندگانه و دیالکتیک تراژدي/تسلی فردي :1شکل 
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آوري و مدارا با  تاب ترین عواملی هستند که تأثیري مستقیم بر اصلی . شرایط علی:2
هاي متنوعی متناسب با سرمایه  اند شیوه مرگ عزیزان دارند. این عوامل سبب شده

هاي اعتقادي افراد در مواجهه و مدارا با مصیبت مرگ  اشتداورفرهنگی، اجتماعی و ب
هاي دینی، هنجارهاي فرهنگی، مناسک  اند از: آموزه عزیزان شکل گیرد. این عوامل عبارت

  آیینی و نحوه مواجهه شخصی.
زمان و   خاصی از شرایط که در یک هاي مجموع شرایط زمینه اي: . شرایط زمینه3

احوال یا شرایطی را به وجود آورند که افراد یا  و  مجموع اوضاعآیند تا  مکان خاص پدید می
در  ).1392:154 دهند (استراوس و کوربین، ها پاسخ می ها با عمل و تعامل خود به آن گروه

هاي  شده از پاسخ  این معنا و بر اساس انتزاع مقوالت محوري برخاسته از مقوالت استخراج
اي  عنوان شرایط زمینه به» جنس«و »سن«، »جانبه ههم مخاطره«کنندگان مفاهیم  مشارکت

 شده است.     آوري و مدارا با مرگ عزیزان در نظر گرفته هاي تاب تأثیرگذار بر شیوه
تري هستند که  گر یا میانجی، شرایط کلی و وسیع شرایط مداخله گر: . شرایط مداخله4

). 1390:104 ربین،گذارند (استراوس و کو کنش متقابل اثر می ـ بر چگونگی کنش
دیگر این شرایط شامل عواملی است که در تعامل با اثرات علّی و افزایش یا کاهش   عبارت به

کند. در  ها بر اتخاذ راهبردها اثر گذاشته و کاربرد آن را تسهیل یا تحدید می دامنه اثر آن
هاي  ولهها نشان از تأثیر مق هاي حاصل از مصاحبه این پژوهش تحلیل و کدگذاري داده

  گر دارد. عنوان شرایط مداخله ، به»تصور از مرگ«و » الگوهاي مرجع«
چگونگی مدیریت توسط «راهبرد را  ،)1392:155استراوس و کوربین ( راهبردها: .5

کنندگان  گونه که از پاسخ مشارکت آن کنند. ، تعریف می»افراد در مواجهه با مسائل
هاي  تنش مرگ عزیزان خویش به استراتژي کنندگان در مواجهه با آید، مشارکت برمی

پدیده اصلی این پژوهش  اي است کهآورند که عمدتاً متأثر از عوامل علّی متفاوتی روي می
 غیر«، »گرا واقع«، »مدار دین«توان از راهبردهاي:  دهد. بر این اساس می را شکل می

کننده در این پژوهش  رکتعنوان راهبردهایی که افراد مشا به» آیینی ـ سنتی«و » گرا واقع
  بندد یاد نمود.  در مواجهه با مرگ عزیزان به کار می

آید.  اي به شمار می پیامد آخرین مؤلفه مدل پارادایمی در نظریه زمینه . پیامدها:6
هر جا انجام یا عدم انجام عمل، تعامل «دهند  گونه که استراوس و کوربین توضیح می آن

منظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوي فرد یا افراد  اي یا به ئلهمعینی در پاسخ به امر یا مس
 »اند آید. برخی از این پیامدها خواسته و برخی ناخواسته انتخاب شود، پیامدهایی پدید می

 اي که در اینجا مورد پیامدهاي خواسته یا ناخواسته). 1392:156 (استراوس و کوربین،
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کنندگان پس از مرگ عزیزان و  ی مشارکتگیرند بیانگر وضعیت کنون بحث قرار می
گیر نظام  اي است که در اثر مواجهه با چنین مصیبتی دامن همچنین تبعات ناخواسته

بخشی به رویداد مرگ و پذیرش، این اساس افراد یا از طریق معنا گردد. بر اجتماعی می
ده و تداوم زندگی ا مرگ عزیزان مدارا نموبرفته   دست کنار آمدن یا تسلیم به مرگ عزیز از

  کنند. اجتماعی را تضمین می
یاي جمعی توان مدل پارادایمی مدارا با مرگ عزیزان را در بال بر اساس موارد فوق می

  .به شرح زیر ترسیم نمود
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  مدل پارادایمی مدارا با مرگ عزیزان: 2شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
بر اساس  شده است.  ارا با مرگ عزیزان انجامهاي مد هدف دریافت شیوه این تحقیق با

اي  هسته هپژوهش، خط داستانی که با محوریت مقول هشد  شرح ِمدل ِپارادایمیِ ترسیم
هاي  برآمده است، ناظر بر شیوه» تسلی در سطوح فردي و جمعی ـ دیالکتیک تراژدي«

ن سرپل ذهاب شهرستا 1396آوري مرگ عزیزان در جریان زلزله آبان سال  مدارا و تاب
چه همواره تجربه مرگ عزیزان امري سهمگین بوده و تبعات اجتماعی و روانی  است. اگر

گذارد اما در شرایط خاص حاکم بر فجایع، این آثار چه از  جاي می عمیقی بر بازماندگان بر
هایی که بازماندگان از طریق آن، مرگ عزیزان  حیث گستره و شدت و چه از حیث شیوه

بودن مرگ در کنار » منتظره غیر«و » جمعی«کنند متفاوت است.  آوري می ابخویش را ت
هاي سوگواري، مضاف بر نامتعارف بودن  عدم امکان یا ضعف برگزاري مناسک و آیین

شرایط فاجعه براي کنشگران و نداشتن الگوهاي عمل منطبق با این وضعیت، موجب نوعی 
دد. ماهیت شرایط خاص ناشی از فاجعه گر می» وضعیتی آنومیک«سرگشتگی و متسامحاً 

هاي شدید، کمبود  لرزه واسطه تداوم پس  خانمانی، تهدید مداوم بقاء به زلزله؛ اعم از بی
  هم منابع غذایی و درگیر شدن حجم وسیعی از افراد به مصیبت مرگ عزیزان موجب از

اغلب مردم طور عمده تغلب نوعی تفرد خودخواهانه در میان  گسیختگی اجتماعی و به
این امر ـ کسی فقط در پی نجات خویش و خانواده خود است،  گردیده که بر اساس آن هر

را شاید بتوان بر اساس اصل کارکردي مصروف داشتن تمام انرژي خویش براي بقاء خود و 
بندي  مفهوم» مخاطره چندجانبه«شرایطی که آن را با مقوله  ـ خانواده خویش، تبیین نمود

داده بودند با   دست و افرادي که عزیز یا عزیزانی را ازـ  در این شرایط بازماندگانایم.  دهکر
 هنحو«و » مناسک آیینی«، »هنجارهاي فرهنگی«، »هاي دینی آموزه«اثرپذیري از عوامل 

» تصور از مرگ«و » الگوهاي مرجع«عنوان عوامل علّی و همچنین  ، به»شخصی مواجهه
موازات   شرایط علّی مذکور را تخفیف یا تشدید نمودند، به«که گري  عنوان شرایط مداخله به
 هآوري و نحو ساز، تاب عنوان شرایط زمینه به» جنس«و » سن«، »جانبه مخاطره چند«

هاي  عوامل مذکور منجر به برآمدن استراتژي مواجهه با مرگ عزیزان را شکل دادند.
تراژدي دوگانه «در پاسخ به » گرا اقعو غیر«، و »گرا واقع«، »آیینی ـ سنتی«، »مدار دین«

شده و پیامد مدارا با مرگ عزیزان و تداوم زندگی اجتماعی را در پی » فردي ـ جمعی
  داشتند. 

توجه  مدارِ مهلم از آن همواره یکی از ارکان مورد هاي دین هاي دینی و استراتژي آموزه
آوري آن بوده است.  ابها و بخصوص پاسخگویی و التیام مرگ و ت بخشی بحراندر تسلی
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)، 1966» (عنوان یک نظام فرهنگی دین به«خویش با عنوان  هدر مقال 1کلیفورد گیرتس
جمله  باورها و اعتقادات دینی از کند. عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی نگاه می دین را به

و آن هاي خویش جهت داده  ها و اعمال افراد را بر اساس آموزه هایی است که نگرش انگاره
کنند که دین عالوه بر اعتقادات و باورها  کنند. کارکردگرایان تأکید می را تنظیم می

ها شامل مناسک رسمی و مراسم نمادین براي مشخص کردن  همچنین دستگاهی از کنش«
(اینگلهارت » هاي موسمی است گذر از مراحل مهم زندگی، تولد، ازدواج، مرگ و نیز جشن

  ).1389:26، و نوریس
ها در  بخشی و آرامش ذهنی انسانکارکردي دین در رابطه با اطمینانهاي  هجنب

 شده است. از مواجهه با حوادث و جریاناتی که به آشفتگی و حس ناامنی در انسان منجر می
جمله آنکه  پرداخته است، از واسطه آن به ایفاي چنین نقشی می  هایی که دین به جمله راه

گیرد. اعتقاد به می بر هی و هم اعتقاد به جاودانگی را دردین هم اعتقاد به مشیت ال«
ها را در  توانند آن هایند و می هایی است که دلسوز انسان مشیت الهی شامل اعتقاد به قدرت

ها را در هنگام کنش  هایی ظرفیت واقعی انسان زندگی یاري کنند. یک چنین باور داشت
ها و  به جاودانگی نیز براي استواري ذهنی انسان اعتقاد برد. مؤثر در برابر مشکالت باال می

این امر بخصوص در رابطه  ).1377:86 ،2(همیلتون» ابقاي ثبات اجتماعی گریزناپذیر است
معنی کند بسیار  انداز انسان بی تواند جهان را در چشم با حوادثی از قبیل مرگ که می

جهانی که در آن هر چیزي تصویري از نظم  هدین با ارائ«است. در این رابطه  اساسی
چیز خودسرانه و تصادفی نیست، نقش  گرفته و هیچ معنایی دارد و سر جاي خودش قرار

 ؛بر مبانی چنین نقشی ).1377:102 (همیلتون،» کند اش را ایفاء می کننده جبران
هاي حساس و  گیري و تنظیم رفتار مؤمنان در مقاطع و ساحت هاي دینی جهت آموزه

همچون بردباري در برابر مصائب و بخصوص مرگ و فقدان عزیزان را  پراهمیت زندگی
هاي  اي از مهارت هاي دین اسالم مجموعه مغفول نگذاشته است. در این راستا آموزه

وجود   این باتحمل فقدان عزیزان ارائه داده است.  شناختی، رفتاري و اخالقی در رابطه با
خشِ خویش را مدیون آن است گاه از سوي ب هایی که دین، کارکرد تسلی حقیقت آموزه

» آینده یک پندار«مثال فروید در آثاري چون   عنوان متفکرینی مورد مناقشه بوده است. به
) 1960(فروید؛ » توتم و تابو«)، و 1930(فروید؛ » هاي آن تمدن و ماللت«)، 1927(فروید؛ 

 و  کرد که آداب استدالل می او پیوسته«دین پرداخته است.  هپردازي دربار بارها به نظریه

                                                 
1 Geertz C. 
2 Hamilton Malcolm 
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منطقی و  شود تا رویدادي مطلقاً غیر رسوم و باورهاي مربوط به مرگ براي این اجرا می
معنا را به رویدادي تبدیل کنند که معنایی داشته باشد. مرگ و تمام ادیان جهان که  بی

د. مرگ اي منطقی ببخشند، مکمل یکدیگرن اند به معناي بیولوژیکی آن جلوه تالش کرده
هایی براي ایجاد آرامش و  ینها و آی کند، و دین داستان ترس و رازوارگی ایجاد می

   ).1397:185 ،1(کلهیر» آورد بخشی به وجود می تسلی
تواند نقش  اساس چنین مباحثی چه حقیقت داشته باشد و چه نادرست باشد نمی

گونه که  دیده بینگارد و همانآوري مرگ عزیزان نا هاي آن را بر تاب تأثیرگذار دین و آموزه
دهد  کسی که نشان می  ممکن است پستچی آن«در این رابطه گفته است:  ،)1397کلهیر (

دهد حقیقی است و واقعاً ارزشمند  باشد یا نباشد، اما آنچه جلوي در به شما تحویل می
ام به بیانی دیگر دین را چه افسانه بدانیم، چه حقیقتی ناب، چه بخشی از نظ». است

گونه که  هاي دینی، آن فرهنگی در نظر بگیریم و چه عاملی مستقل، دین و آموزه
گویند؛ دستگاهی است براي گذر از مراحل مهم زندگی و از آن جمله  کارکردگرایان می

هایی دینی در قالب احکامی چون رعایت آداب غسل، تشیع پیکر، نماز  مرگ. دستورالعمل
شناختی حیات پس از مرگ؛ و تجویزهاي قاي عنصرسپاري؛ ال کفن دفن و خاكمیت، 

مشخص  ... اخالقی مواجهه با مرگ عزیزان که با درخواست صبر، تسلیم به مشیت الهی و
  دیدگان است. گردد، که منبعی کم بدیل براي تسلی خاطر و آرامش داغ می

 دهی به آوري مرگ عزیزان ضمن جهت عنوان عاملی در تاب هنجارهاي فرهنگی نیز به
سوگواري «سوگواري، تداوم و شکل افراطی آن را منع کرده و با رهنمون شدن به یک  هنحو

هاي بازگشت بازماندگان را به مسیر عادي زندگی اجتماعی هموار  زمینه» هنجارمند
نظر فکري و  چیزي است که گروه از هشد اقع هنجار فرهنگی معیار تثبیتو در کند. می

بر این اساس هنجارهاي فرهنگی با نهی و محدودیت دارد.  رفتاري از اعضاء خود انتظار
شدت عمل؛ و کنترل رفتارهاي مخرب و اعمال محدودیت بر زمان سوگواري، انتظار 

  کند.  بازگشت صاحبان عزا به یک زندگی عادي را تقاضا و نهادي می
 مواجهه و هوان عوامل عمدعن هاي دینی و هنجارهاي فرهنگی به موازات آموزه  به

گونه  آوري تنش مرگ عزیزان، نقش مناسک آیینی نیز در این زمینه اساسی است. آن تاب
شود، یعنی  گوید، آیینی کردن مرگ موجب کاهش دردهاي بازماندگان می که دورکیم می

یافته جدید همگام و سازگار  دهد که خود را با وضعیت تغییر به بازماندگان این امکان را می
  کنند.

                                                 
1 Kellehear Allan 
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زلزله به دلیل وضعیت گسیختگی نظام اجتماعی امکان برگزاري مناسک  اما در شرایط
ها  هاي مصاحبه این،گزارش وجود مثابه روزهاي عادي میسر نبود. با  آیینی به ـ سنتی

شکل «حاکی است که بازماندگان با برگزاري حداقلی و در بدترین حالت، برگزاري آن به 
اند. انسجام ناشی از تجمع حاضران در مراسم  دهمند ش از آثار آن تا حدي بهره» خانوادگی

شناختیِ بازماندگان، از طریق تسهیم در غم ترمیم اعتماد بنیادینِ هستی  سوگواري ضمن
 ـمندي براي ابراز احساسات  فقدان درگذشتگان و حمایت عاطفی از آنان، ساختارهاي نظام

گویی، حضور بر  راسم تسلیتخوانی، م از طریق مراسمی چون مویه، شیون و زاري، فاتحه
الزام  هوسیل  تجربه تراژیک که عمدتاً به فراهم ساخته و از طریق تعلیق ـ ... سر مزار و

شرکت صاحبان عزا در مراسمی که با رخداد مرگ عزیزي آغاز و از شب اول تا سومین روز 
چهل روز آن طی مراسم هفتم و چهلم، در فواصلی زمانی هفت و  از  پیوسته بوده و پس

پیوند «شود، فرصت بازتعریف موقعیت جدید و امکان گذار از  پس از مرگ متوفی منعقد می
  سازد. را براي بازماندگان مهیا می» با مردگان به رابطه بازندگان

گسیختگی ناشی از زلزله در   هم آنکه نقش اساسی مناسک آیینی، به دلیل از وجود با
که از خالل تحلیل پاسخ  ـ اما عامل مهم و قبل اعتنانظام اجتماعی دچار اخالل گردید، 

 ـ بندي گردید عنوان یکی از عوامل علی مقوله کنندگان در این پژوهش استخراج و به شرکت
با مرگ عزیزان بود. این عامل ضمن آنکه معرف » شخصی مواجهه هنحو«نقش تأثیرگذار 

ها در  تأثیر بر امور و پدیدههاي شخصی آنان در خلق و  نقش کنشگرانه افراد و خالقیت
 تواند از جمله دالیل آن می که از ـ هاي نهادي و اجتماعی است شرایط غیبت یا ضعف شیوه

و » افراد«بیانگر اهمیت نقش رویکردهاي خالقانه  ـ گسیختگی نظام اجتماعی باشد  هم
وان هاي دینی و کاهش ت گیري روندهایی است که ضمن اعالم پایان انحصار نسخه شکل
که  ـ عنوان مراجع نیرومند جوامع سنتی هاي فرهنگی و حتی مناسک آیینی به نسخه

راز بر عهد  و رمز عنوان عاملی پر ها به نمود مرگ را مدت انحصار تبیین و توجیه رخ
کند.  دست را اعالم می  این هایی از هاي کالن در حوزه انداز پایان روایتچشمـ  اند داشته
تبیین امور اجتماعی جوامع معاصر، نیازمند تأکید و توجه بیشتري  اندازي که در چشم
   است.

هاي  شیوه«گیري آن؛  که منشأ شکل» گراواقع غیر«و » گرا واقع«هاي  استراتژي
طور خاص در شرایط بحران و فجایع  جمله عواملی است که به است، از» شخصی مواجهه
رن اهمیتی محوري بر عهده خواهند هاي اجتماعی مد کلی در نظام طور اجتماعی و به

هاي  و کاهش اثرگذاري آموزه» روند عرفی شدن«تواند افزایش  داشت. دالیل این امر می
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بخشِ ش فردیت و تضعیف پیوندهاي انسجامها، افزای دینی، تضعیف نقش راهبري سنت
منجر به حمایت جمعی و باالخره افزایش رواداري و گسترش سپهر تفاسیر ذهنی و 

هاي مقابل پیش پاي افرادي باشد، که افراد و امکان  کردهاي شخصی در موقعیتعمل
بنابراین ؛ اند وامع سنتی نسبتاً آزاد ساختهکنشگري آنان را از قیودات هنجاري و فرهنگی ج

معرف شرایط  هعنوان مقول که در این پژوهش بهـ » جانبه مخاطره همه«چه وجود  اگر
 روند عادي و جا با اخالل درـ  بندي شده استفاجعه مفهوم ناپایدار حاکم بر جوامع دچار

 هک آیینی مواجهه با مرگ است، زمینافتاده امور که شامل تزلزل در مبانی اعتقادي و مناس
تر  سازد، اما با توجه به عوامل پیش مواجهه شخصی با مرگ عزیزان را هموارتر می هشیو
 هاي روند کلی آتی براي نظام  توان یک میاشاره واقع شد، روند مواجهه شخصی را  مورد

هاي مواجهه با مرگ و خروج آن از  گر تنوع شیوهاجتماعی دانست که در ضمن نمایان
ها،  هایی که بیشتر برساخته ارزش انحصار رویکردهاي دینی و سنتی نیز هست. شیوه

جدا از عوامل کالن  توان آن را ها است که البته نمی توجیهات و تفسیر افراد از امور و پدیده
  دهنده به این امور در نظر گرفت.   اجتماعی شکل

هاي مواجهه با مرگ عزیزان  به راین اساس نتایج پژوهش حاضر مبین تنوع شیوه
که در میان اغلب پاسخگویان، وجوه دینی و اعتقادات مذهبی  حالی دیگر در  عبارت به است.

کوشند  را بخشی از تقدیر الهی دانسته و می بیانگر آن است که بسیاري از مردم هنوز مرگ
دینی نظیر تمسک به  واسطه باورهاي دینی با آن روبرو شوند، وجود رویکردهاي غیر  به

تواند نشان از  هاي شخصی مواجهه، می هنجارهاي فرهنگی، مناسک آیینی و شیوه
تحصیالت  گیري نوعی فرایند تدریجی سکوالر شدن مرگ باشد که غالباً با افزایش شکل

عنوان  نسبت مستقیم و با میزان سن نسبت عکس دارد. عالوه بر سن، جنسیت افراد نیز به
آوري مرگ عزیزان در نظر تاب عنوان عاملی تأثیرگذار بر اي به یکی دیگر از عوامل زمینه

اي جنس، بیشتر ناشی از دخالت عاملی است که از  شده است. تأثیر متغیر زمینه  گرفته
مستقیمی که در رابطه  کند. متغیر غیر مستقیم عمل می متغیر و به شکلی غیر طریق این

میان دو جنس و آثار آن در » سرمایه اجتماعی«نظر نگارنده است تفاوت  با جنسیت، مورد
 آوري مرگ عزیزان در این پژوهش است. تاب

پیوند با ها از طریق  شناختی، سرمایه منابعی است که افراد و گروه در ادبیات جامعه
؛ 1988، 2؛ کلمن1986 ،1توانند به دست آورند (بوردیو یکدیگر و نوع این ارتباطات می

                                                 
1 Pierre Bourdieu 
2 Colman, James Samuel 
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نوعی در تالش براي برقراري ارتباط با دیگران   همه افراد جامعه به). «1993، 1پاتنام
هاي مختلف شکل دهند. عالوه بر آن جامعه در سطح زمینه هستند تا مبادالت خود را در

رسمی افراد  دهد، که شبکه اجتماعی روابط غیر اي در خود جاي می ت گستردهکالن تعامال
عنوان سرمایه اجتماعی (و  اي روابط و پیوندهاي اجتماعی است که به است. اجتماع شبکه

هاي موجود  توانند به منابع و حمایت شود و افراد از طریق آن می دارایی افراد) محسوب می
د. بنابراین کم و کیف روابط اجتماعی، میزان و نحوه تعامالت در این پیوندها دسترسی یابن

شود، از اهمیت زیادي برخوردار است. افراد جامعه در بدل می و هایی که رد و نوع حمایت
هاي مختلف بین  هایی از جنبه برقراري ارتباط و کمیت و کیفیت آن یکسان نبوده، تفاوت

که ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و هاي جنسیتی)  آنان وجود دارد (نظیر تفاوت
پذیري و در طول دوره زندگی همواره به جدایی  ساختاري است که طی جریان جامعه

عمالً در حوزه  ... که تفکیک جنسیتی  طوري جهان اجتماعی مردان و زنان انجامیده به
مختلف را از عمومی، فرصت و شانس دستیابی به پیوندهاي متنوع و برقراري ارتباط با افراد 

  ).1393: 272- 273 (لبیبی،» گیرد زنان می
نتیجه آنکه کاهش سرمایه اجتماعی به معنی کاهش فرصت برخورداري از 

حالیکه غم خویش  گونه که مردان درهاي اجتماعی در مقایسه با مردان است، بدین حمایت
حریم خصوصی و  کنند، زنان غالباً در می انبوه روابط اجتماعی تقسیم و گمرا در میان 

  کشند. تنهایی بر دوش می  خانوادگی، مرگ عزیزانشان را به
عنوان عوامل  به» تصور از مرگ«و » الگوهاي مرجع«در این پژوهش همچنین 

  آوري مرگ عزیزان داشتند. گر، نقشی اساسی در شیوه مواجهه و تاب مداخله
الب یک سنخ ها و افرادي است که در ق مفهوم الگوهاي مرجع بیانگر شخصیت

زدنی  اي مثال گونه تاریخی، مذهبی و یا عینی و در موقعیتی مشابه، مرگ عزیزان خویش به
وجود و باور به چنین افرادي  اند. آوري کرده و سرمشقی براي دیگران در این موقعیت تاب

خصوص اگر چنین الگوهایی از سنخ الگوهاي مقدس و دینی  به ـ در نزد افراد دچار مصیبت
  آوري مرگ عزیزان دارد.  ثیر مثبتی در تابأتـ  دباشن

که بیانگر آن است که افراد مرگ را چگونه تصور » تصور از مرگ«همچنین مفهوم 
مواجهه و  هکنند بر نحو کرده و ارتباط آن را با هستی و فرجام آدمی چگونه تفسیر می

در میان کلی در این رابطه  طور آوري مرگ عزیزان بسیار اساسی است. به تاب
شناسایی و » گذار اندیش«و » ابهام اندیش«، »فنا اندیش«شوندگان سه دسته:  مصاحبه
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هاي افراد در مواجهه با مرگ و مرگ  بندي شد که ضمن اثرگذاري بر استراتژي مقوله
که عمدتاٌ » فنا اندیشان«توجهی است.   عزیزان، براي پاسخگویان داراي پیامدها و آثار قابل

لیستی به هستی و انسان دارند، مرگ را پایان انسان و آن را با نیستی و نگرشی ماتریا
اند و  ابهام اندیشان فاقد بینشی متقن در این زمینه پندارند. تباهی آدمیان همسان می

و اظهار عدم اطالع از سرنوشت پس از » گوییندانم«فکري آنان نسبت به مرگ با خصلت 
ائل شدن به جهانی دیگر و حیات پس از مرگ براي گذار اندیشان، با ق مرگ قرین است.

انسان، مرگ را عامل انتقال به جهان آخرت، جهانی موازي و یا جسم و کالبدي دیگر تلقی 
آوري را در میان این سه  کنند. بدیهی است گذار اندیشان بهترین مواجهه و باالترین تاب می

آوري مرگ  م باورهاي دینی در تابید تأثیر مهأیدسته تجربه نمودند که به شکلی دیگر ت
  عزیزان است.

ها کنار آمدن با  هایی است که پیامد آن ماحصل تمامی موارد فوق ظهور استراتژي
توان گفت  این بدان معنا است که نمی مرگ عزیزان و امکان تداوم زندگی اجتماعی است.

وضعیتی کامالً طبیعی و ها  هاي برآمده از آن دیده با کاربست عوامل و استراتژي افراد داغ
دیدگی را بازیافته و غم و پریشانی ناشی از اندوه از دست  داغ هشبیه به وضعیت ماقبل تجرب

آسا از یاد خواهند برند، زیرا هیچ  اي معجزه گونه طور کامل و به دادن عزیزان خویش را به
یا به پاك کردن اي را زنده کند و  اي قادر نیست مرده عامل اجتماعی، روانی و یا فلسفی

توانند به فرد کمک  ها فقط می حافظه بازماندگان و محو تجربه تراژیک آنان منجر شود. آن
 ها در عبارتی آنکرده و با این درد مدارا کند. بهکنند تا خویش را با شرایط جدید منطبق 
  کنند. واقع با این کار تداوم جامعه را تضمین می
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Abstract: 
 

Sociological analysis type of tolerance with death darling in social 
disasterMany sociologist studied believes and human image of death, Live 
then death and tolerance with dies. The important subject is how people 
engage with family and kinships dies in the disasters especially natural 
disaster like earthquake and social and psychological results. The goal of 
this study is how citizen of Sarpol Zahab encounter with darling death in 
2017 earthquake. We used the grounded theory, theoretical sampling and 
semi structural interview with 23 cases during Sarpol Zahab earthquake. 
Data analysis and results theory modeling shows in causal condition: 
"religious believes", "cultural norms", "ritual ceremony", "personal 
methods" are effective. The basic phenomena" dialectic tragedy-
consolation" in social and individual level in grounded and interference 
condition: "multilateral risk", "sex", "age", "reference patterns" and "image 
of death" convertible to: "religious axis", "tradition-ceremony", "realist" and 
'nonrealistic" strategies. Conclusion of this strategies due to accept and 
tolerance with darling death and social live conditions. 

 
Key Concepts: Facing the Death of Loved Ones, Collective 
Catastrophes, Resuscitation, Sarpol-E Zahab 
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