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شدگاندرشبکههاياجتماعیونحوهابرازاحساسات

وههاييادبود 
فوت
پژوهشحاضرباهدفبررسیشی 
کاربران درباره فرد متوفی انجام شده است .به اين منظور کامنتهاي کاربران در صفحات اينستاگرامی
همهگیر کوويد  91به روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت .تحلیل مضمون
متوفیان بیماري  
کامنتهاي کاربران در صفحات اينستاگرامی به استخراج شش مضمون فراگیر «ابراز ناباوري و انکار»،

اسطورهسازي ازمتوفی»،

«ابرازغمواندوهبهعلتمهیا نبودنشرايط براي آخرين وداع»«،ابرازهمدلی»« ،
«احساس ناراحتی از حاضر نبودن کنار خانواده متوفی به علت ترس از ابتال به بیماري» و «نقش فضاي
افتههاي پژوهش،کاربراناينستاگرام دربرگزاري
مجازي براي ديرفراموشی مرگ»منجرشد.براساسي 
يادبودآنالينغالباًبهابرازغمواندوهوعرضتسلیتبهبازماندگانفردمتوفیوبیاناحساساتدربارهفرد
یشود .اين
یهاي مرتبط بروز داده م 
یپردازند که گريه و اشکو آه آنها با استفاده از ايموج 
متوفی م 
یدهد در شبکههاي اجتماعی ،کاربران عالوه بر ابراز همدردي با بازماندگان متوفی اين
پژوهش نشان م 
کطرفهبااونیزبیان
رفتهدارندکهاحساساتخودرابهصورتي 


فردازدست
امکانرادرصفحاتاجتماعی
کسويهادامهخواهدداشتکهالبتهاينموضوعبهديرفراموشی
کنندوبهنوعیارتباطکاربرانبامتوفیاني 

مرگافرادوکاملنشدنتکالیفسوگواريمنجرخواهدشد.

تاریخ پذیرش99/12/09 :

سید محسن عسگرزاده

کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال99/07/29 :

علی احمدی



استادیار گروه روزنامهنگاری دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مرگ آخرين مرحله از زندگی انسان است و احساسات و عواطف ناشی از اين فقدان
باعثايجادغمواندوهدرمیانخانوادهوبازماندگانفردمتوفیاست.سوگواري،راهی
براي بیان بیرونی غم و اندوه اين فقدان است .روندي که در آن فرد داغدار به دنبال
میگردد .هیچ راهنماي رسمی براي
راههايی براي روشن کردن دوباره چراغ جهان  

سوگواري وجود ندارد و نحوه ابراز آن همپوشانی زيادي با باورهاي فردي ،فرهنگی و
ازدسترفته

میکند تاخاطرهعزيزان
معنويانساندارد.سوگواريبهبازماندگانکمک 
درعینحال  بتوانند به زندگی سالم و شاد بدون عزيزان خود

خويش را حفظ کنند و 
بپردازند(وردن)9911،؛اماشیوعبیماريدنیاگیريچونکروناباتوجهبهشیوهانتقالآنو
اجتماعها بهتعطیلیمراسمحضوريسوگواريمنجر

احتمال آلودگی و ابتاليافراددر
نشینیوتنهايیخانوادههايافرادمتوفیاستکهموجب


شد.سويديگراينرويداد،خانه
میشود تخلیه هیجانی و روحی بازماندگان ناتمام بماند و به آسیبهاي روانشناختی

متعدديدرآيندهمنجرشود.شیوعويروسکروناگرايشبهاستفادهازشبکههاياجتماعی
هايآنالينرادرسراسرجهانوازجملهايرانافزايشداد.توسعهفناوريهاي


واجتماع
میلیونها تصوير و

هوشمند و افزايش سرعت پردازش دادهها ،به همراه اشتراکگذاري 
ازاينرو
ويدئويکاربراندربسترشبکههاياجتماعی،جوامعمجازيراشکلدادهاست .
هاياجتماعیمانندفیسبوک،تويیتر و بهويژه اينستاگرام بهناگزيرمارا به سمت

شبکه
هاي
برقراري نوعی تعامل جديد سوق میدهند ( .)Crano,2018:128با گسترش تلفن 
بیشازپیش
هوشمندودسترسیبهاينترنتپهنباند9بستربرقراريتعاملآسانمیانکاربران 

فراهم شده است .در واقع ،ماهیت تعاملی شبکههاي اجتماعی فضايی غالب براي ابراز
عقیدهونگرشهايعموممردمايجادکرده( Rossetto, Lannutti & Strauman, 2014:


 )985که با توجه به زمینههاي فرهنگی جوامع مختلف امکان ظهور و بروز ارزشها،
هنجارهاوبعضاًناهنجاريهاونیزاظهارنظراعضايجامعهفراهمشدهاست.
1. Broad band
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هاي نوين قرار
امروزه ،زندگی و ارتباطات روزمره افراد تا حدي تحتتأثیر رسانه 
هاياجتماعیفراترازمرزهايجغرافیايیوفارغاز

گونهايکهکاربرانشبکه
به 
گرفتهاست 
هرگونهاختالفقومیتی وحتیمذهبی میتواننددر مورد رويدادهااظهارنظر کنند و به
بهصورت طبیعی(شخصیتهايمشهورو
آنهاواکنشنشاندهند.مرگبرخیافرادچه 

چهرهها)وچهدرسوانحوحوادث(بهنسبتبزرگیحادثه)ازجملهرويدادهايیاستکه

نگارانهارزشخبريداردوتوجهکاربرانشبکههاياجتماعیرابرايبه


درنگاهروزنامه
اشتراک گذاشتن خبر درگذشت افراد و سوگواري در فضاي مجازي به خود جلب
میکند .بسیاري از افراد فوتشده در شبکههاي اجتماعی حسابهاي کاربري دارند و

درواقع،مرگکاربربهمعنايپايانحضوراودرشبکههاياجتماعینیستواينارتباط

يکسويه ادامه يابد .از سوي ديگر نزديکان و دوستان فرد
حتی ممکن است هرچند  
شده،بهعنوانيکرسانهمؤثربرايابرازاحساساتبا


توانندازصفحهکاربريفردفوت

می
متوفی و همدردي با خانواده او بهره بگیرند .اين ارتباط ممکن است با اشتراکگذاري
نظرات و مطالب مختلف ساير کاربران ادامه پیدا کند .آنچه در اين حوزه مغفول مانده
تحلیلمطالبیاستکهکاربراندرقالبسوگواريمجازيدرصفحهشخصیفردمتوفی
ياخانوادهاومینويسند .

ازجمله حوادثمهمیکهتوجهنويسندگاناينمقالهرابرايبررسیاينموضوعبه
خودجلبکردواکنشکاربرانبهمرگافرادمبتالبهکوويد91درايرانبود.کوويد91
بیماريهمهگیرناشیازسندرمحادتنفسی است.اينبیمارينخستینباردسامبر۹۱91در

شهر ووهان 9استان هوبئی ۹کشور چین شناسايیشد 99.مارسهمانسال سازمانجهانی
بهداشت 9شیوع بیماري را دنیاگیري اعالم کرد .به دنبال همهگیري بیماري در نقاط
بهصورترسمیدر9۱بهمن991۱تأيیدشد
مختلفجهان ،شیوعويروسکرونادرايران 
بهمنظورجلوگیريازگسترش
و روابطعمومی وزارتبهداشت،باتوجهبهشرايطموجود ،
تشییعجنازه معمول و همیشگی را
شیوع ويروس کرونا ،برگزاري مراسم سوگواري و  
1. Wuhan
2. Hubei
)3. World Health Organization (WHO
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پردازدکهباتوجهبهشرايطکمسابقه

ممنوعاعالمکرد.پژوهشحاضربهاينموضوع  
می
گیر،بهنظرمیرسدبه


جلوگیريازشیوعبیماريهمه
بهمنظور 
تعطیلیمراسمسوگواري 
ناگزير شبکههاي اجتماعی ازجمله اينستاگرام به بستري براي سوگواري مجازي
،سوگواريدرفضايمجازيويژگیهاومختصات

شدهاند.باوجوداين
تبديل 
جانباختگان 

متفاوتی نسبت به سوگواري حضوري دارد .به همین منظور پژوهش حاضر با تحلیل
کامنتها در صفحه اينستاگرامی جانباختگان ويروس کرونا و انجام مصاحبه با خانواده
ازاينرو
هاييادبودوسوگواريدربستراينستاگراممیپردازد .


افرادمتوفی،بهبررسیشیوه
پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سؤال است که چگونه پويايی صفحات کاربران
شبکههاياجتماعیدربرگزاريمراسميادبودوسوگواريمجازيافرادمتوفیتأثیرگذار
است؟ و اينکه کاربران در صفحات مجازي افراد متوفی و خانواده او با چه محتوايی و
چگونهبهابرازاحساساتمیپردازند؟


 .3مبانینظری تحقیق
پیشینه پژوهش
عاملی،شکرخواهومنصوري()991۱درپژوهشیباعنوان«تجربهدوفضايیشدهکاربران
ايرانی از سوگواري مجازي؛ مطالعه موردي شبکه اجتماعی فیسبوک» به تحلیل تجربه
سوگافرادپسازمرگکاربراندرشبکهاجتماعیفیسبوکپرداختهاست .براساس

يافتههاياينپژوهشاهمیتاستمرارارتباطبافردمتوفی،همانگیزهاولیهکاربرانسوگوار
براي ادامه اين تجربه در فضاي فیسبوک را تشکیل میدهد و نیز به وجوه مختلف در
آنها اثر میگذارد .سوگواري نیز مانند ديگر عرصههاي تجربه دچار
کردارهاي آنالين  
کیفیتیدوفضايیدرعصرديجیتالشدهاستکهبهمددفناوريهايثبتوبايگانیاين

کرداراجتماعیفرهنگیراواجدجنبههاينمايشی،عادتیوآيینیمیسازد.
مرگوشبکههاياجتماعی»به

بروبیکر 9وورتسی)۹۱9۱( 9درپژوهشیباعنوان«
وفیسبوک

بررسیهويتصفحاتشخصیکاربرفوتشدهدرشبکههاياجتماعیتويیتر
1. Brubaker
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اند.براساسيافتههاياينپژوهش،محتوايصفحاتشخصیونحوهمرگکاربر،
پرداخته 

فوتشده محسوب میشوند؛
بهعنوان مؤلفههاي اصلی در شکلگیري هويت کاربران  

چراکهايندوعاملدراظهارنظروابرازاحساساتسايرکاربرانتأثیرگذاربودهاست.
در پژوهش «خاطرات ،مرگ و رسانههاي اجتماعی» اکر ۹و بروبیکر ()۹۱9۲
شیوههاي تولید و ذخیره اطالعات در رسانههاي اجتماعی با هدف مطالعه چگونگی
دسترسی و ارتباط با صفحات شخصی کاربران فوتشده را مورد تحلیل قرار دادهاند.
باتوجه به يافتههاي اين پژوهش ،نگهداشت محتواي تولیدشده در رسانههاي اجتماعی
عاملهاي مختلف رسانههاي اجتماعی صورت میگیرد .همچنین از سوي
توسط سیستم 
سترسیبهصفحاتشخصیکاربرانفوتشده

عاملهايرسانههاياجتماعیبرايد
سیستم 

شود.براساسمصاحبههايانجامشدهباتعداديازکاربران،اکثر

محدوديتهايیاعمالمی

بهصفحاتشخصیشانامکاندسترسی

آنها
اينافرادتمايلیندارندکهپسازدرگذشت 
وجودداشتهباشد.
پژوهش ديگري با عنوان «مرگ در فیسبوک :بررسی نقش ارتباطات رسانههاي
اجتماعی برايکاربرانفوتشده» توسطرزتو ،9لناتی ۲واسترومن )۹۱9۲( 5انجام گرفته
است .اين مطالعه به شناسايی و بررسی مزايا و آسیبهاي شبکه اجتماعی فیسبوک با
محوريتارتباطاتافرادبههنگامدرگذشتيککاربرپرداختهاست.براساسيافتههاي
اينپژوهشانتشاراخبارمرتبطبامرگيککاربرونحوهبازنمايیاينخبردررسانههاي

اجتماعیبرجهتگیريسايرافرادنسبتبهکاربرفوتشدهبسیارتأثیرگذاراست.


هویت کاربران فوتشده در شبکههای اجتماعی
مرگ در طول تاريخ در برخی از فرهنگها تابو 1محسوب میشد .همانطورکه
درنیمهاولقرنبیستمو

نويسندهکتابتاريخچهفرهنگمرگمیگويد«:

الرنسساموئل9
1. Vertesi
2. Acker
3. Rossetto
4. Lannutti
5. Strauman
6. Taboo
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،شیوعهمهگیربیماريآنفلوانزاوظهورپزشکیمدرن

همزمانباشروعجنگجهانیاول

ازجمله عواملیبودندکهتابويمرگراشکستند»واينامرباعثشدموضوعمرگبه
يکیازمباحث عمو میدر بینمردمتبديلشود.درحقیقت مرگاکنونتوانستهاست
دوباره به گفتگو برگردد ( .)Bisceglio, 2013: Websiteامروزه يک مکالمه اينترنتی
بهصورت آنالين میتواند لذت فهمیدن اين واقعیت را افزايش دهد که مطرح کردن

موضوع مرگ و جايگاه شبکههاي اجتماعی در برگزاري مراسم عزاداري جلوه عمومی
فیسبوک ،تويیتر و اينستاگرام،
پیداکرده است .با ظهور شبکههاي اجتماعی ازجمله  
هاينوينبهمؤلفهمهمیبرايچگونگیابرازغمواندوهتبديلشدهاند.بااينحال،

رسانه
ممکناستبرخیپستهايمربوطبهدرگذشتيکشخصبسیارسطحیوسادهباشند
اجتنابناپذيري تحت تأثیر فضاي رسانههاي اجتماعی قرار میگیرند

بهصورت 
اما  
بهعنوانيکفضاياجتماعیدر
ازاينرورسانههاينوين 
( .)Everplans, 2019: Website
بهصورت سنتی در مراسم يادبود
نظر گرفته میشوند؛ درواقع کسانی که ممکن است  
درشبکههاياجتماعیشرکتفعالیخواهندداشت

بهصورتآنالين
حضورنداشتهباشند 
( )Brubaker, Hayes & Mazmanian, 2019: 17همچنین مطالبی که توسط ساير
کاربران در صفحه کاربري شخص فوتشده نوشته میشود به میزان زيادي مرتبط با
محتوايی است که کاربر قبل از مرگ در صفحه خصوصی خود قرار داده است.
هتبررسیصفحهخصوصیمیتوانددرشناختهويتافرادنقشبسزايیداشته

همینج
به 

شدهرابرجستهمیکنندوبامحوريت

باشد.کاربرانبرخیويژگیهاورفتارهايفردفوت

همین موضوع در صفحه خصوصی فرد متوفی با بازماندگان و خانواده او به تعامل
میپردازند ( .)Hobbs & Burke, 2017:12موضوع مرگ در شبکههاي اجتماعی ،دو

اينکهبا
شدهمطرحمیکند-9:تجسمحضوريعنی 


مؤلفهرادرارتباطباهويتکاربرفوت
دسترسی و مديريت صفحه اينستاگرامی فرد فوتشده ،حضور او در فضاي رسانههاي
اجتماعیتداعیمیشود-۹.بازنمايیهويتبهاينمفهومکهدرحقیقتتصوردرستاز

1. Lawrence Samuel
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پیشازمرگاودرصفحهشخصیاشقرار

شخصفوتشدهبستگیبهمحتوايیداردکه 

بنابراينجامعهايکهبهکمکشبکههاي

گرفتهاست()IdentityLab, 2018: Website؛
اجتماعی،در اندوه وسوگواريجمعی يکفردشرکت میکندممکناست به تناسب
ظرفیتفضايمجازيتحتتأثیر پیامدهايمتفاوتی قرارگیرد.نکتهبسیارمهموکلیدي

نحوهجهتگیريکاربراننسبتبهکاربرفوتشدهاست( Florea & Rabatel, 2011:


 .)6ويلیام هابز 9و مويرا بورک ۹از دانشگاه کالیفرنیا ،بر اساس تحلیل تعدادي از
شدهدرفیسبوکپیبردندکهابرازاحساساتبرايفردمتوفیدر

پروفايلهايافرادفوت

طبیعیوصدماتغیرعمديمثلبیماريهايسرطانوياسوانح

بهطور
پروفايلافراديکه 
غیرعمد ،درگذشتهاند بسیار بیشتر از ابراز احساسات در مورد افرادي است که با مرگ
ناشی از بدنامیهاي اجتماعی 9مثل بیماريهاي ناشی از روابط جنسی ،بیماريهاي کبد
الکلوخودکشیفوتکردهاندوکاربرانتمايلکمتريبراي

بیشازحد 
ناشیازمصرف 
هاداشتهاند(.)Hutson, 2017: Website


اظهارنظردراينپروفايل

صفحات کاربران پس از مرگ
پلتفرمهاي ارتباطی ،عملکرد شبکههاي اجتماعی محبوب ازجمله

با گسترش روزافزون 
فیسبوک،تويیتر واينستاگرامدرزمینهايجادآرشیوهايشخصی ۲ونگهداشتاطالعات

گونهاي
به 
عاملهايمختلف 
شخصیبااستقبالکاربرانمواجهشدهاست.طراحیسیستم 

کندباذخیرهآرشیوشخصیوبهاشتراکگذارياطالعات،

استکهکاربرانراتشويقمی
هاياجتماعیرابهطورمستمرپويانگهدارند()Brubaker & Vertesi, 2010: 2؛

شبکه
بنابراين میتوان گفت ايجاد بايگانیهاي شخصی بهعنوان نوعی مستندسازي
حافظهفرهنگی 5محسوب میشود؛ چراکه امکان دسترسی و بر قراري ارتباط با ساير

کاربرانرافراهممیکندکهاينتعامالتروابطشخصیبااعضايخانوادهوبازماندگان
1. William Hobbs
2. Moira Burke
3. Stigma social
4. Personal archiving
5. Cultural memory
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بیانديگر شیوههاي بايگانی ،بازيابی و دسترسی به اطالعات ،به حافظه
به 
را شامل شود  .
فرهنگیجامعهبستگیدارد؛ امادسترسیبهصفحاتخصوصی،بعدازمرگکاربرانبه
دلیل رعايت خطمشی رازداري 9شبکههاي اجتماعی ،با محدوديتهايی مواجه است
هايانجامشدهدراين

).براساسمطالعاتونظرسنجی

(Acker & Brubaker, 2014: 12
حوزه بسیاري از کاربران تمايل ندارند که پس از فوت آنها ديگران امکان مديريت
پروفايلشانراداشتهباشند( .)Statista a, 2019: Website
شکل  .9نظر کاربران در مورد وضعیت صفحه کاربری خود بعد از مرگ
۶۰
۴۹

۵۰
۴۰
۳۰

۱۴
۲

۳

سایر

ترجیح می

نمی توانم

دهم جواب

بگویم

۲

۶

۱۱

۲۰

۱۳

۱۰
۰

ندهم

تنها

تنها مهمترین

یکی از

شرمآورترین پستها و پستها برای

صفحه

*صفحه

کاربری

کاربری

پستها و

ایمیلها

یادبود منتشر همچنان فعال حذف شود

ایمیلها

ذخیره شود

بماند

شود

حذف شود

( )Statista a, 2019: Website
شبکهها براي جلوگیري از سرقت اطالعات شخصی براي اين نوع دسترسی،
محدوديتهايی را در نظر گرفتهاند .بسیاري از شبکههاي اجتماعی سیاستهاي روشنی

درحالیکه برخی

فوتشده ندارند؛ 
درباره مديريت و دسترسی به حسابهاي کاربران  
فیسبوک و تويیتر ،سیاستهايی را در اين مورد اعمال
شبکههاي اجتماعی ازجمله  
میکنند ( ،)Rossetto, Lannutti & Strauman, 2014: 985اوايل نوامبر ،۹۱۱1

1. Privacy Policy
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معرفیکرد.پروفايليادبوددرواقعفضايی

هاييادبود9را
بارپروفايل 


بوکبراياولین

فیس
را براي دوستان و خانواده شخص فوتشده فراهم میکند تا بدين طريق خاطرات آن
شخصراپسازمرگبايکديگربهاشتراکبگذارند.پروفايليادبودداراييکويژگی
است :واژه «يادبود »۹بعد از نام فرد فوتشده به نمايه او اضافه میشود .با تکمیل فرم
درخواست و ارسال آن براي تیم پشتیبانی فیسبوک ،بر اساس رعايت قوانین رازداري،
شدهمیتوانندبهصفحهکاربريآنشخصدسترسیداشتهباشندوآن


فقطدوستانتأيید
رامديريتکنند(.)Facebook, 2009: Website

سوگواری جمعی در شبکههای اجتماعی
عزاداري يا سوگواري به مراسمی آيینی گفته میشود که به يادبود فرد درگذشته و
بهمنظور صبر بر مصیبت وارد شده برگزار میشود .در واقع سوگ واکنشی به انواع

سدههاي گوناگون بهعنوان
فقدانهاست .سوگواري جداي از اين واکنش که درگذر  

واکنشیطبیعیشناختهمیشودسنتیديرينهاستکهحسنوعدوستیوهمدلیاعضاي
جامعهرابرايتسلیدادنبهبازماندگانمتوفینشانمیدهد.درايرانآيینسوگواريبا

بیشازپیش دارد (میرعابدينی و
توجه به سابقه فرهنگی اقوام مختلف ايرانی اهمیتی  
توانازسدههايپیشینتاريخايرانتاامروز

صديقیان.)۹۲۲:99۱1 ،شیوهعزاداريرامی
ديد؛ واکنشهايیکهتفاوتها وشباهتهاي هرکدام به يکديگر ،موضوعسوگواري و
يشههاي آن را اهمیت میبخشد .رفتارهايی از عزاداران در سوگواري ايرانیان پس از
ر 
بهتکرارمیتواندرادبیاتکهننشانيافت.اين

آنها
دوراناساطیريسرمیزندکهاز  

آنهاسراغگرفت،
هاکهازتاريخحماسیتاروزگارکنونیفراوانمیتواناز 

سريکنش
شدهاندکهانجامدادنشان ازغمفراواننشاندارد(بهار.)9۱۲:991۲ ،
بهرسمهايیتبديل 
احساسازدستدادنناشیازفوتيکدوستياشخصآشنا،همیشهدردناکاستو
واکنشهاي مختلفی ازجمله غم ،شوک ،خشم و ...را در افراد ايجاد میکند؛ احساس

1. Memorialized accounts
2. Remembering
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شوک و ناباوري ،انکار ،9خشم و عصبانیت ،چانهزدن ،۹افسردگی و پذيرش پنج مرحله
رود(عابدين،روبنزادهوصالحی:9۲ ،


بهشمارمی
سوگواريازنظرالیزابتکوبلررأس 
همدردياجتماعی9

).درزمانسوگوفقدانيکدوست،همهبهيکحمايت و 

۹۱9۲
هاياجتماعیبااشتراکگذارينظراتوابراز


توانددرفضايشبکه

نیازدارندواينامرمی
احساساتکاربرانمحققشود(.)Hanusch, 2010: 149درگذشتهحمايتاجتماعیيابه
بهچهرهانجام
حضورفیزيکیوچهره 

بهصورت
بهترهمدرديعاطفیبهطورمعمول 

عبارت


شداماامروزهباظهورشبکههاياجتماعیوتوسعهروزافزونفناوريهايارتباطیمبتنی


می
بر اينترنت ،ماهیت ابراز احساسات و همدرديهاي اجتماعی متحول شده است.
گونهايکهافرادبااحساسمشترک،ازنقاطمختلفجهاندربسترشبکههاياجتماعی
به 

براي درگذشت يک دوست يا فرد آشنا به سوگواري و ابراز احساسات میپردازند .در
برخی موارد ،سوگواريممکناستمحدود بهاعضايخانواده ،دوستان و خويشاوندان
شخص فوتشده باشد اما در ارتباط با مرگ افراد مشهور ،مقامات دولتی و ساير افراد
ناراحتکنندهاست،اعضاي

فوتشده 
شناختهشده به همانمیزانیکه براي نزديکانفرد 

همین
کنند.به  

جامعه به واسطهپیوندمشترکی که دراجتماع دارنداحساسهمدردي می
جهت ،شبکههاي  اجتماعی نقش کلیدي و مهمی را در تسکین غم از دست دادن فرد
فوتشدهايفا خواهند کرد.چراکه نزديکانفردفوتشده،احساسات خود را درفضاي

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

کنند ( .)Gul & Shueb, 2016: 241
به
می 
همدرديخودراابراز 
وگسترشجوامعآنالين5احساسهمدرديوحمايت

اجتماعیباترويجفرهنگمجازي۲

اجتماعیبهويژهبافوت

گونهايکهامروزهدربسترشبکه 
هاي
به 
اجتماعیراتسهیلمیکنند 


سوگواريجمعی 1درفضايمجازينمودبیشتريپیدا

افرادمشهوروشناختهشدهجامعه،

1. Deny
2. Bargaining
3. Social support
4. Internet culture
5. Online communities
6. Mass mourning
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در هرزمانو
درآنواحد 
اجتماعی،کاربرانمیتوانند 

کند؛باتوجهبهمزيتشبکههاي


می
مکانی 9درفضايمجازيحضورداشته باشندازاينروافرادبیشتريدرسوگواريجمعی
مشارکتخواهندداشت( .)Wagner, 2018: 9

اینستاگرام ،بستری برای اظهارنظر کاربران
بینگروههاوجوامعهستندکهامکانبرقراري

گفتوگو 
شبکههاياجتماعیبستريبراي 
ارتباطاتاجتماعیرادرفضايمجازيفراهممیکنند.درواقع استفادهازرسانههايمبتنی
گروههاتسهیلکننده
هم 
براينترنتبرايبرقراريارتباطبادوستان،خانواده،همکالسیهاو 

ايجاد چنین شبکههايی در فضاي مجازي شده است که با اهداف گوناگونی فعالیت
کسبوکارياهردودر

کنند.شبکههاياجتماعیمیتوانندباهدفتعامالتاجتماعی،


می
بسترهايیچوناينستاگرام،فیسبوک،تويیتر – کهامروزهشبکهاجتماعینامیدهمیشوند
– استفادهشوند(.)Kenton, 2018: Websiteاورتراجرز ۹کهازنخستینکسانیبوده
است که شبکههاي اجتماعی را مطالعه کرده ،آنها را رسانههايی میداند که داراي سه
شبکههاي
ويژگیهستند:تعاملیبودن؛غیرتودهايشدن9وناهمزمانبودن.۲فاستوکلمبو 5

آنها تمام راههاي ارتباطات ،بازنمايی و دانش
اجتماعی را رسانههايی میداند که در  
بهصورت ديجیتالی درآمدهاند و ابعادي از چندرسانهاي و تعامل را شکل دادهاند .ون

دايک  1سهويژگیبنیاديشاملدوويژگیساختاريويکويژگیفنیبرايشبکههاي
اجتماعی در نظر گرفته است :يکپارچگی به معناي يکسان شدن زيرساختهاي فنی
دررسانهايواحد؛تعاملیبودنکهسلسلهاياز

ارتباطجمعی

مخابرات،ارتباطاتدادههاو
کنشوواکنشاستبینرسانههاومخاطبانونیزويژگیفنیديجیتالیبودنبهمعناي

تبديلشدن  محتواي ارتباط به کدهاي ديجیتالی (خانیکی ،باستانی و ارکان زاده:۹9 ،

1. Omnipresence
2. Everett Rogers
3. De-massification
4. Asynchronicity
5. Fausto Colombo
6. Van Dijk
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کرهزمین با
.)۹۱۹۱براساسنظريهششدرجهجدايی(9کههردوشخصدلخواهبرروي 
 1واسطه يا کمتر به هم مربوط میشوند) ،شبکههاي اجتماعی ،گروههايی را بهصورت
کندوقادرندباهرکسیکهارتباطبرقرارکردهاند،تماسبگیرندو


آنالينبههممتصلمی
بنابراينظرفیتبینظیروببرايتسهیلچنینارتباطاتیمنجر

بهآندسترسیداشتهباشد؛
به گسترش و تداوم اين پديده شده است ( .)Rouse, 2019: Websiteشبکه اجتماعی
سازدتابادوستانياافراديدرآنسوي

اينستاگرام،باچندزبانمختلفکاربرانراقادرمی
مرزهايجغرافیايی،سیاسیيااقتصادي ارتباطبرقرارکنند.اينستاگراميکبرنامهرايگان
اشتراکگذاري عکس و ويدئو است که در سیستم عاملهاي آياٌ اِس ،۹اندرويد 9و

توانندعکسهاياويدئوهارادراينستاگرامآپلود


دردسترساست.افرادمی
ويندوزفون ۲

دياباگروهمنتخبیازدوستانبهاشتراکبگذارند؛

رابادنبالکنندگانخو

آنها
کنندو  
هايیراکهدوستانشاندراينستاگرامبهاشتراکگذاشتهاند،مشاهده

همچنینمیتوانندپست
کنند،دربارهآننظربدهندواليک 5کنند)Instagram, 2019: Website( .باگسترشو
هاياجتماعی،بهويژهشبکه اجتماعیاينستاگرام،مخاطبانبیشتريجذباين

توسعهرسانه
طوريکهبراساسآخرينآمار،درماهژانويهسال،۹۱۹۱در


شوند؛به

اجتماعیمی

شبکه
مورد محبوبترين شبکههاي اجتماعی در سطح جهان ،از نظرتعداد حسابهاي فعال،
اينستاگرامدررتبهبنديجهانیشبکههاياجتماعی،ششمینرتبهرا ،بايکمیلیاردحساب

کاربريفعالماهانهدراختیاردارد )Statista b, 2020: Website( .طبقآخرينآمار در
ماه ژوئن  ،۹۱۹۱حدود  ۹1درصد جمعیت ايران از شبکه اجتماعی اينستاگرام استفاده
میکنند( .)Statcounter, 2020: Website


1 Six degrees of separation
2 iOS
3 Android
4 Windows Phone
5 Like
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جامعه شبکهای و تکالیف سوگواری
جامعه شبکهايرامیتوانشکلیازجامعهتعريفکردکهروابطخودرادرشبکههاي

رسانهاي سامان میدهد؛ شبکههايی که بهتدريج جايگزين شبکههاي اجتماعی ارتباطات

آنها را تکمیل میکنند .اين بدان معنی است کـه شـبکههـاي
میشوند ،يا  
رودررو  
سازماندهی و شـکل دادن به ساختارهاي بسیار مهم جامعه مدرن

اجتمـاعی در حـال 
هاوسازمانهارابههممتصل


افراد،گروه
هستند.اينشبکههاتمامیابعادجامعهازجمله 

میکنند (مهديزاده .)991 :9919 ،شبکههاي اجتماعی در جامعه شبکهاي ارزيابی

جامعهايتغییريافتهبراثرانقالب

شوند؛اينجامعهراباالهامازمانوئلکاستلزمیتوان


می
هايارتباطاتواطالعاتدانست.نظريهجامعهشبکهايمبتنیبراينفرضاست

فناوري
کهمیاناجزايمختلفجامعهدرسطحخردوکالن،شبکههايتعاملوجوددارد.بههم
آنهاوجــوددارد،موجــبحفــظ
پیوسـتنشـبکههـايتعـاملیوکــارکرديکــهدر  

بقــايجامعــهمیشود(کاستلز.)99۱۲ :1۲،بهبیانیشبکههاياجتماعیبهشکلمؤثري،

میتوانند در استخراج الگوها از جامعه شبکهاي مورد استفاده قرار گیرند .شبکههاي

اجتماعی ابزار مناسبی براي تعامل در حوزههاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی
شبکههاياجتماعیبعدمکانوزمـانراازمیان
هسـتند.تعامالتوارتباطاتتحتتأثیر  
گونهايکهاجتماعمجازيتوسطشبکههاياجتماعیافـرادرابـاعاليـقو
به 
برداشتهاست 
ساليقمختلفکناريکديگرقرارمیدهد.اينموضوعدربرگزاريمراسمسوگواريکه

زدهومصیبتديدهحاضرشوندوازاحساس


يکانکنارخانوادهغم
الزماستدوستانونزد
باتوجهبهمحدوديتهادرشرايط

آنهابکاهندودرعینحال 
تنهايی،فشارروحیواندوه  
ديدهمیشود .

بیشازپیش
فاصلهگذارياجتماعیامکانآنوجودندارد 

میدهد.يکی
سوگواريفرآيندياستکهبعدازفقدان وتجربهمرگعزيزانرخ 
از راههاي گذر بازماندگان از سوگواري نظريه تکالیف سوگواري است .وردن ()9911
مفهومتکالیفسوگواريرابسیارهمخوانبامفهومفرويدازسوگمیداندواشارهبهاين

داردکهفردسوگواربايدواردعملشودوکاريانجامدهد.همچنیناينرويکردحاکی
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از اين است که سوگواري میتواند تحت تأثیر يک مداخله بیرونی قرار گیرد .رويکرد
تواندبهاواينحسوانرژيرابدهدکهويمیتواندفعاالنهدستبهعمل


تکالیفمی
رفتهاشکناربیايد.سوگواريمستلزمتکالیفیاستکهبايد
بزندتابامرگمحبوبازدست 
عبارتانداز :

تکمیلگردند(وردن.)19:9911،تکالیفسوگواري
تکلیفاول،پذيرشواقعیتفقداناست.وقتیشخصیمیمیرداينحسکهانگار

مرگیرخندادهوجوددارد.اولینتکلیفسوگواري،روبهرويیکاملبااينواقعیتاست
برنمیگردد .

کهشخصمرده،رفتهوديگر
دردتعريفگستردهايداردکههمشامل

تکلیفدوم،مواجههبادردسوگاست.
درد فیزيکی واقعی است و هم شامل دردهاي عاطفی و رفتاري مرتبط با فقدان است.
حلوفصلکرد .
ضرورياستايندردبهرسمیتشناختهشودوآنرا 
تکلیفسوم،سازگاريبادنیايبدونمتوفیاست.سازگاريابعاددرونی،بیرونیو
معنويدارد .
تکلیفچهارم،يافتنارتباطیپايداربامتوفیدر يکزندگیجديداست.دلبستگی
آنها از طريق حفظ
احساسی بازماندگان با فرد فوت شده با مردن او قطع نمیشود و  
خاطرات و يادگاريها اين ارتباط را حفظ میکنند و زندگی جديدي را بدون حضور
فیزيکیاوشروعمیکنند(وردن.)19:9911،

بنابراينمرگموضوعیاستمربوطبهزندگان؛درواقعنهخودمرگ،بلکهآگاهی
ازمرگاستکهبرايآدمیانمسئلهسازاست.ازمیانمخلوقاتبسیاريکهدراينکره

ذاتپنداري و
خاکی میمیرند ،تنها انسان است که میداند روزي خواهد مرد .مجال هم 
ترازاعصارگذشتهاستوهمدرديماباديگران،سهیمشدنمان

ابرازهمدرديبسیارفراخ
ازاينروست که حضور
آنها افزايش يافته است (الیاس  .)۹1 :9911 ،
در رنج و مرگ  
نزديکان و دوستان در کنار بازماندگان متوفی براي ابراز همدردي و احساسات بسیار
اهمیتدارد .
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 .2روش تحقیق
تجزيهوتحلیل دادههادر اينپژوهشبااستفادهازتحلیلمضمونصورتگرفت.تحلیل

مضمون،روشیبرايشناخت،تحلیلوگزارشالگوهايموجوددردادههايکیفیاست.

اينروش،فراينديبرايتحلیلدادههايمتنیاستودادههايپراکندهوتحلیلمتنوعرا

هايیغنیوتفصیلیتبديلمیکند(.)Braun & Clarke: 2006: 93مضمونياتم،


بهداده
مبّین اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقیق است و تا حدي ،معنی و مفهوم
هارانشانمیدهد(.)King & Horrocks, 2010: 78


ايازداده

الگويموجوددرمجموعه
بهصورت
با استفاده از ويژگى پژوهشهاى کیفى در شبکههاي اجتماعی ،نمونهگیرى  
حسابکاربريجانباختگان

هدفمندانجامودرمجموعبراساسقاعدهاشباعنظري 9۱
کرونادراينستاگرامانتخابشد.سپسکامنتهايکاربراندراينحسابهاکهمرتبطبا

مسئلهپژوهشبودجمعآوريشدودرمجموع 9۱۱۱کامنتبرايبررسیمضامینمورد

حلیلکامنتهايمرتبطازروزفوتواولینآگهیمجازيتسلیت

تحلیلقرارگرفت.ت
متوفیدرصفحاتاينستاگرامبهمدتيکهفتهانجامگرفت.محققانبخشىازاشتباهات
هارااصالحکردندتادرخواندنگزارشبراىاستفادهکنندهاين


ونگارشیکامنت
اماليى
ادههادرروشتحلیلمضمونازطريقدو
پژوهش،مشکلىايجادنشود.تحلیلوتفسیرد 
مرحله کدگذارى باز و محورى صورت گرفت تا به ترتیب مضامین فراگیر و مضامین
سازماندهندهشناسايىشوند .


 .۴یافتههای تحقیق
باتوجه به اهداف و سؤاالت پژوهش درباره شیوه ابراز همدردي کاربران در صفحات
مجازيافرادمتوفی،ششمضمونفراگیربهدستآمدکهشرحهريکازمضامینمارا
بهدرکبهتروروشنتراهدافرهنمونخواهدساخت.
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جدول  .9تحلیل مضمون کامنتهای کاربران از نظر ابراز احساسات در صفحات اینستاگرامی
فوتشدگان
مضمون فراگیر

مضامین

مضامین پایه

سازماندهنده
 -باورمنمیشه.

 يکیمنروازاينکابوسبیدارکنه مگهبههمینراحتیمیشهمرد؟باورشسخته باورمنمیشههمینچندروزپیشديدمت. چهبیخبررفتیناباوري،شوکو
ابرازناباوريوانکار

بهتزدگیازمرگ

ناگهانیافراد

بیوفايی
 دنیاچه  روهوام،چهناگهانیرفتی کاشيکیبهمبگهکهاشتباهشنیدم يکیبهمبگهکهدروغه شوکهشدمنفسمدرنمیاد.احساسخفگیمیکنم.

 ماتومبهوتم خالیازهرحسیشدم نمیتونهواقعیتداشتهباشهبیچارهايمکهنمیتونیمازتخداحافظیکنیم.

آنقدر
  ديدارمونبهقیامتافتاد -ماروببخشکهازترسمريضیتنهاتوروراهیسفر

ابرازناراحتیشديداز
مهیانبودنشرايطبراي

احساسدرماندگیو

وداعآخر

حسرتوداعآخر

آخرتکرديم
 اينمرگغريبانهازرفتنتدردناکترهبابا نذاشتنبغلتکنممادر تورودوبارازدستدادمت داغتتاابدرودلمونمیمونه.خداحافظینکرديم. -شنیدممراسمنداشتین،ازراهدورتسلیتمیگم

ابرازهمدلی

ابرازدلسوزيخطاب

-

جايخالیشباهیچیپرنمیشه،خداصبرتونبده

بهجانباختگان،

-

خدابهتونصبربده

همدلیعاطفیبا

-

جاشتوبهشتباشه.تسلیت

بازماندگانوطلب

-

دربرابراينغمبزرگتابنداريم.
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مضمون فراگیر

مضامین

مضامین پایه

سازماندهنده
آمرزش

-

تسلیتواژهکوچکیدرمقابلاينغمبزرگه 

-

خداوندموردرحمتقراربدههمهرو

-

خدارحمتشونکنه؛

-

اىخدااااروحشونشاد؛تسلیت؛

-

مارادرغمخودشريکبدانید؛

-

ياد و خاطراتشان همیشه گرامی ،روحشون غرق در

آرامش
-

میکنم
براتونآرامشوصبرآرزو 

-

يادشانگرامی

-

ازخداوندبزرگبرايشماصبروشکیبايیآرزومندم؛

-

چهغريبانهسفرکرديد؛

-

خیلیسختهخدابهتونصبربده

-

شريفوکاملبوديد.اينجوررفتنشماانصافنبود

-

شخصیتمهربانوبیآزاريمثلشمانبايداينطوردر

میکرد
سکوتدنیاروترک 
احترامبهفوت
بهعنوانافراد
شدگان 
اسطورهسازيازمتوفی


مظلومیکهعلتابتال
بهويروسکروناجان
دادند

میکنماينمرگ
خوبیهايبیشمارتونفکر 

وقتیبه

روعادالنهنمیدونم
-

مظلومترازتومگهکسیهم

خداياعدالتتکجارفته؟

تودنیابود
-

نمیدونم تاوانچیروداريمپسمیديم؟چراتو

میشدي
بايدمريض 
-

بزرگمرديمثلتوحقشنبودکهاينطوريبمیره .

-

انسانهاي پاک سرشت بايد اينطوري رقم
چرا پايان  

بخوره؟ 
عذرخواهیاز

-

-ازاينکهکنارتوننبودماحساسبديدارم .

احساسگناهازعدم

بازماندگانمتوفیبه

-

شماروباغمتونتنهاگذاشتیم.کاشمجبوربهرعايت

حضوردرکنارخانواده

دلیلشرکتنکردن

فاصلهنبوديم .

متوفیبهعلتترساز

حضوريدرمرام

-

-ماروببخشینکهنتونستیممرحمدردتونباشیم .

ابتالبهبیماري

سوگواريباتوجهبه

-

-شماروبیپناهوباداغیبزرگبهحالخودتونرها

شرايطکرونايی

کرديم.لعنتبهاينشرايطاجباري 
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مضمون فراگیر

مضامین

مضامین پایه

سازماندهنده
-

کاشروزيماروبتونیدببخشید 

-

دوستداشتمکنارتونباشموباهمبراعزيزمونگريه

کنیم .
-

امیدوارمروزيمارودرککنید .

-

میبینم و باورم نمیشه که
پستها و عکس هات رو  


ديگهنیستیکنارمون

تداعیمرگافرادو

دردناکشمردن

-

ديرفراموشیآندر

مشاهدهصفحاتفرد

يعنیديگهپستجديدبراموننمیذاري؟

-

صفحاتمجازي

متوفی

چجوريبهپیجتسرنزنموفراموشتکنم؟

-

عکسهاتهستنوخودتنیستی.کجايیاالن؟

-

بااينهمهعکسوخاطرهچهکنیم؟

همانگونه که جدول  9نشان میدهد تحلیل مضمون کامنتهاي کاربران در صفحات

اينستاگرامیجانباختگانبهاستخراجششمضمونفراگیر«ابرازناباوريوانکار»«،ابراز

ناراحتی شديد از مهیا نبودن شرايط براي وداع آخر با متوفی« ،ابراز همدلی»،
کفنودفن به
اسطورهسازيازمتوفی»« ،احساس گناهازعدمحضوردرمراسمتشییع و 

«
تداعیکننده فضاي مجازي براي

علت ترس از ابتال به بیماري» و «اشاره به نقش 
اينکه
ديرفراموشی مرگ» منجر شد .آنچه در مشاهده اظهارنظر کاربران مشخص است  
بهتدريج با گذشت زمان از روز حادثه تعداد اظهارنظرهاي جديد کم میشود .در


اظهارنظرهابراينمونه،جمالتیچون« يکیمنروازاينکابوسبیدارکنه.مگهبههمین
راحتی میشه مرد؟ باورش سخته .باورم نمیشه همین چند روز پیش ديدمت .چه بیخبر
ديدهمیشودکهدرواقعناباوريمرگافرادرانزدکاربراننشان

بیوفايی»...
رفتی؟دنیاچه 
میدهد.

براساسيافته هايتحقیقدرسوگواريدرفضايمجازيدودستهکاربراظهارنظر

کنند:کسانیکهفردمتوفیراازنزديکمیشناسندوازاعضايخانواده،دوستانيا


می
آشنايان او به شمار میروند و کسانی که شناخت قبلی از فرد متوفی ندارند که غالب
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گونهاي استکه نشانمیدهدافرادازنزديکان ،دوستانياآشنايانمتوفی
به 
اظهارنظرها 
هستند.درهمینچارچوب،مضمونفراگیريکهدرتحلیلاظهارنظر کاربرانشبکههاي
السازي و اسطورهسازي فرد متوفی
اجتماعی در صفحات متوفیان مشاهده میشود ايده 
استکهدرمرگهايناگهانیناشیازبیماريهايکمترشناختهشدهوجديدمانندمورد
دستآمده
به 
بیشازپیش خود را نشان میدهد .مضامین  
مطالعه اين تحقیق ،اين موضوع  
وگاهیاغراقآمیزيمانند«شريفو

حکايتازآنداردکهکاربران ازصفاتارزشمند 
،مظلومو...براي متوفیاناستفادهمیکنند

پاکسرشت»
بزرگمرد و 

بیآزار»«،
مهربان» «،
کهالبتهمرگناگهانیبهعلتکروناکاربرداينصفاترانزدکاربرانتقويتمیکند.

برخیازکاربراننیزبانگاهحسرتباربهدسترسیآسانوعمومیبهصفحاتشخصی


فوتشدگانوجمالتیچون «عکسهاتهستنوخودتنیستی؛يعنیپستتازهنمیذاري

ديگه؟چهجوريپیجتروفراموشکنموبهشسرنزنم»واکنشخودرابهتداعیمرگ
در شبکههاي اجتماعی ابراز میکنند و مشاهده اين صفحات را اندوهناک میدانند .اين
نگاه ناشی از ناراحتی کاربران ،غالباً فضاي مجازي را زمینهاي براي آهسته کردن سیر
فراموشیموضوعمرگمتوفیوبهعبارتديگرديرفراموشیوتداومتداعیمصیبتدر
داندومشاهدهصفحهفردمتوفیوپستهايقبلیاورادردناکتوصیف


ذهنکاربرانمی
میکند .

«ابرازناراحتیازمهیانبودنشرايطبرايوداعآخر»بامتوفیيکیازمضامینبرجسته
دراظهارنظرهايکاربران درصفحاتاينستاگرامدرگذشتگان ناشی از کروناست که به
نوعیحسرتواندوهنزديکانراازاينموضوعبهعلتشرايطکرونايیوفاصلهگذاري

اجتماعینشانمیدهد .

ايمکهنمیتونیمازتخداحافظیکنیم؛ديدارمونبهقیامت


بیچاره
آنقدر 
« 
افتاد؛ماروببخشکهازترسمريضیتنهاتوروراهیسفرآخرتکرديم؛اين
نمونههايی از مضامین پايه است که در
مرگ غريبانه از رفتنت دردناکتره بابا»  
اظهارنظرهايکاربراندرصفحاتفردمتوفیمشاهدهشد .
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بهعنوان ابزاري براي ابراز احساسات غیرکالمی نیز بر اساس
استفاده از ايموجی  
يافتههاي تحقیق از ويژگیهاي سوگواري در فضاي مجازي به شمار میرود .بروز
احساساتکاربراندرفضايمجازيغالباًبااستفادهازايموجیهايیبامضمونناراحتی،
اشکوآهوغم(ايموجیغم،اشک،قلبشکسته،قلبمشکی،گلرزيااللهسرخيا
سیاه و مضمون طلب آمرزش ،عالمت دعا و شمع) بود که جايگزين ابراز احساسات
غیرکالمیافراددرمراسمسوگواريحضورياست .

 .3نتیجهگیری
موضوع مرگ و فوت عزيزان همواره در تمامی جوامع ،اديان و فرهنگهاي مختلف
باوروبسیارغمانگیزاست.عواملمختلفیبرنحوهسوگواريويادبودافراد


اتفاقیسخت
گذارندکهازجملهمیتوانبهنحوهمرگافراد،شخصیتوشناختیکه

فوتشدهتأثیر
آنهاوامثالآناشارهکرد.مرگناشیازابتالبهبیماري
جامعهازآنهاداشتهاست،سن  
شرکتکنندگان

يکیازشیوهيخاصمرگاستکهبهعلتنگرانیازابتالي

کوويد91
در مراسم يادبود متوفی ،برگزاري مراسم سوگواري حضوري را براي خانواده دشوار
آنها
میکند .در مراسم سوگواري حضوري ،افراد براي تسکین غم بازماندگان ،با  

بهجاي محبوسکردنبغضدرگلو
حضوريابرازهمدرديمیکنندوشخصداغديده 
آزادانهاشکمیريزدوباگريهونالهدرجمعنزديکانتخلیههیجاناتروحیاوصورت
میگیرد؛ اماامروزهباقرارگرفتنجامعهدروضعیتبحرانبهدلیلشیوعبیماريکرونا

پروتکلهاي بهداشتی،

ويروس  91و منع تجمعات انسانی و تأکید بر رعايت و حفظ 
شبکههاياجتماعیمراسميادبوددرگذشتگان
بااستفادهازظرفیتهاي 

بهناچار
بازماندگان 
مجازيبرگزارمیکنند.کاربرانفضايمجازيپسازاطالع

بهصورت 
وعزيزانخودرا 
ياخانوادههايآنان

فوتشده 
ازمرگنزديکانوآشنايانبااظهارنظردرصفحاتافراد 
ايراتشکیلمیدهندکهامکان


يشبکه
جامعها

واکنشنشانمیدهندودرواقع 

بهسرعت 

حضورشماربیشتريازسوگوارانياتسلیتدهندگان وجوددارد.اظهارنظر کاربراندر
فضاي مجازي معموالً از نظر زمانی بسیار نزديک به زمان حادثه و مرگ افراد است و
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بهمرور باگذشت زمانازاظهارنظرها ومراجعهکاربرانبهصفحهکاستهمیشود.براساس

يافتههاي اين پژوهش که به تحلیل کامنتهاي کاربران در صفحات اينستاگرام متوفیان
پرداخت،بیشترمضامیناستفادهشدهمرتبطباابرازغمواندوهوعرضتسلیتبهبازماندگان

تفاوتاساسیيادبودمجازيبامراسمحضوريبهشمارمیرودايناستکه

بود؛اماآنچه
فوتشده اين امکان را دارند
در سوگواري مجازي ،کاربران در صفحات مجازي فرد  
بهطور مستقیم بیان کنند و پیامشان را خطاب به شخص
احساسات خود را خطاب به او  
يکسويه
آنهابهارتباطی 
متوفیبنويسند.درواقع تعاملکاربرانبامتوفیانپسازمرگ  
شود.اينپژوهشنشانمیدهد«ابرازناباوريوانکار»و«ابرازناراحتیشديداز

تبديلمی
اسطورهسازيازمتوفی»«،عذرخواهی

مهیانبودنشرايطبرايوداعآخر»«،ابرازهمدلی»«،
ازخانوادهمتوفیبهعلتعدمحضورناشیازترسازابتالبهبیماري»مضامینمهمدر
فوتشده است .نکته مهم ديگري که
اظهارنظرهاي کاربران در صفحات مجازي افراد  
جالبتوجه استاشارهبهنقشفضايمجازيبهديرفراموشیمرگافراداست.بهاينمعنا

گرمرگاونزدکاربرمیشودو


،تداعی
فوتشده
کههربارمشاهدهصفحهشخصیفرد 
اين موضوع به «ديرفراموشی مرگ افراد» منجر خواهد شد و اين بخش از تکالیف
سوگواريراکهشخصديگر بازنخواهدگشتدشوارمیکندوبهرسمیتشناختنو
حلوفصل درد سوگ را کند خواهد کرد؛ بنابراين صفحه اجتماعی مجازي متوفیان به

آنهابهاستمرارارتباطعاطفیودلبستگیاحساسیکاربرانبا
حفظخاطراتويادگاري  
افرادازدسترفتهکمکخواهدکرد .
بهطورکلی با وجود امکان برگزاري مراسم يادبود مجازي ،تشکیل جامعه شبکهاي

سوگوار،ارسالپیامبهدرگذشتگانوابرازاحساساتدرچنینفضايی،تخلیهاحساساتو
کاملصورتنمیگیردوسوگواريمجازيباوجود آثار

بهطور 
داغديده  
هیجاناتافراد 
مطلوبآن،جايگزينمراسمحضوريبرايانجامتکالیفسوگوارينخواهدشد .
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