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ABSTRACT 

The present research, using a qualitative approach, tries to examine the shaping components of 

unfinished mourning during the covid-19 pandemic in the city of Sanandaj. To achieve this goal, 

the concepts of worry, guilt, meaningful-meaningless death confrontation, the mental suffering 

of victims’ families and discourse were used as a conceptual framework. In the field study, the 

postmodern grounded theory was used whereas the data were gathered through in-depth 

qualitative interviews. Samples were selected through the purposive sampling method with the 

maximum variety and finally 15 participants were interviewed and the collected data were 

coded and analyzed in the form of eleven central categories. The results show that unfinished 

mourning are formed under the influence of spatial, technological, therapeutic-health, 

psychological, organizational-medical, social, cultural, discursive, philosophical-ideological and 

bureaucratic regulation components; in a way that the medical discourse, by shaping the laws 

of organizations and institutions such as cemeteries, hospitals and public places, causes the 

non-performance of burial rituals, funerals, obituaries, compliance with health protocols, drug 

consumption, avoidance of relatives and neighbors and family tensions.  In turn, it has led to 

the feeling of emptiness, meaninglessness of life, delaying relief and finally, the persistent grief 

of mourners. Therefore, the mourners’ experience during the pandemic is the experience of 

connection with the medical discourse and the social space, meaning that our social world can 

only be understood in the form of discourse. 

Keywords: mourners’ experience, Postmodern Grounded Theory, Covid-19 pandemic, 

unfinished mourning 
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INTRODUCTION  

Using a qualitative approach, the present research intends to examine the 

shaping components of unfinished mourning during the Covid-19 pandemic in 

the city of Sanandaj. Considering this, the basic problem of the current 

research is that how are unfinished mourning formed and which structural and 

non-structural components do they include? 

PURPOSE 

In this article, it is tried to examine the structural and non-structural 

components that have played a role in the formation of unfinished mourning in 

Sanandaj, and according to the findings, a grounded theory should be 

presented. To achieve this goal, the concepts of worry, the concept of guilt, 

meaningful-meaningless death confrontation, the mental suffering of survivors 

and discourse were used as conceptual framework. 

METHODOLOGY 

In the course of this research, the postmodern grounded theory (situational 

analysis) was used and among the three methods of visual analysis of this 

method, situational map and social words/arenas map were taken into 

account. In these maps, human, non-human and other components of the 

research situation are explained and then their relationships are analyzed. The 

study tried to identify the constituent components of current situation as much 

as possible and include them in the situational map (Safaiy Movahed, 2021, 

187-201). The data were collected through organizational documents and in-

depth qualitative interviews. The samples were selected through theoretical 

and purposive sampling and finally 15 participants were interviewed. The data 

analysis was also done through open coding and axial coding of Strauss and 

Corbin (2013) and by using the MAXQDA 2020 software. Finally, the data were 

coded and analyzed in 11 core categories. 

FINDINGS 

The results of the data analysis show that spatial, technological, psychological, 

organizational-medical, social, cultural, discourse (medical discourse), 

therapeutic-health, philosophical-ideological and bureaucratic regulations 

played their role in the formation of unfinished mourning . On the one hand, 

the medical discourse ruling the society during the pandemic caused the 

formation of bureaucratic regulations, such as mandatory compliance with 

health protocols in public places, organizations and institutions, and even 

cemeteries that led to the non-compliance of many rituals, including burial. On 

the other hand, this discourse and the emergence of therapeutic-sanitary 
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behaviors caused a change in social interactions and the holding of customary 

rituals, including those related to mourning. In other words, mourning 

changed from face-to-face to virtual ones and from crowded to solitude and 

other rituals such as on seventh and the fortieth days of the beloved were not 

held either. Likewise, the sympathy of the relatives and neighbors on the one 

hand and the loss of loved ones were manifested in the form of tensions and 

protests. In addition, it did not give many mourners and survivors an 

opportunity to say goodbye to their loved ones.  

 All these cases, apart from the stress-filled atmosphere of hospitals and 

cemeteries and the issues caused by neglect, lack of care, medical malpractice 

and non-providing medical services (organizational-medical component) 

caused the mourners not only experience a simple mourning during the 

pandemic, but their grief was mixed with fear and worry that indicated 

another possible death, necessitating to the medical discourse again. Of course, 

the mourning was also mixed with the torment of conscience in those days; the 

one that talks about the feelings of guilt, inaction and lack of attention of the 

survivors towards their loved ones, and the torment that includes reluctance. 

 These cases, along with the untimely and heartbreaking death of loved 

ones, caused the mourners to consider life meaningless and void. Therefore, 

mourning is full of mental pressure and negative emotions in these days; the 

most importantly the feeling of loneliness and captivity resulting from the 

exercise of power by the medical discourse and the social world.  Loneliness 

and captivity that doubled their grief prevented them from expressing their 

feelings and delayed their relief. Thus, it can be said that the spatial, 

technological, therapeutic-health, psychological, organizational-medical, social, 

cultural, discourse (medical discourse), philosophical-ideological components 

and bureaucratic regulations caused the formation of unfinished mourning in 

Sanandaj. 

CONCLUSION 

The results show that unfinished mourning could be formed under the 

influence of spatial, technological, therapeutic-health, psychological, 

organizational-medical, social, cultural, discursive, philosophical-ideological 

and bureaucratic laws components. In other words, the medical discourse, by 

giving shape to organizational and institutional regulations of cemeteries, 

hospitals and public places, caused the non-holding of burial rituals, funerals, 

obituaries, compliance with health protocols, drug consumption, avoidance of 

relatives and neighbors and family tensions. In turn, it led to the feeling of 

emptiness, meaninglessness of life, delaying relief and finally, the persistent 

grief of mourners. Therefore, the mourners’ experience during the pandemic is 
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the one connected with the medical discourse and the social space, meaning 

that our social world can only be understood in the form of discourse. 

NOVELTY 

The most important feature of this article is the presentation of contextual 

theory by using and applying the postmodern grounded theory (situational 

analysis). 
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این پیامدهای مهم شیوع ویروس کرونا در جهان تغییرات و پیامدهای مختلفی به دنبال داشته است. یکی از 
 مقاله  مرگ جوانان بوده است.  ژهویبه هاانسانگ مرهای مرتبط با سوگواری در پی متحول شدن آیینبیماری،  

در دوران ناتمررام    هایسرروگواری  دهنده  شررکل  هایمؤلفرره،  از رویکرررد کیفرری  گیریبهره با  حاضر سعی دارد  
احساس گناه، تقابل نگرانی،  از مفاهیمبنابراین، ؛ مورد بررسی قرار دهدرا در شهر سنندج   19کووید  پاندمی

برای ورود بهره گرفته شد. چارچوب مفهومی   ۀمثاببه گفتماناندگان و ، رنج روحی بازمعنامبیر  معنادارمرگ 
از تکنیرر    هررادادهو برای گررردآوری  مدرن )تحلیل موقعیتی(  ُپست  ایزمینه  ۀنظریروش  از    مطالعهبه میدان  

 و نظررری هدفمنررد یگیرنمونررهاز طریق روش    هانمونهاستفاده شد.    یافتهساختیمهن  ۀعمیق به شیو   ۀمصاحب
در   شرردهگردآوری  هایدادهمصاحبه به عمل آمد و    کنندگانمشارکتنفر از    15شدند و در نهایت با  اب  تخان

، ناتمررام هایسرروگواریکه بیانگر آن است  تحقیق ل شدند. نتایجیو تحل یدگذارکمحوری،    ۀمقول   11قالب  
شکی، اجتمرراعی، فرهنگرری، زپری، سازمانیانرو  بهداشتی،-درمانی  مکانی، فناوری،  هایمؤلفهتحت تأثیر  

گفتمرران پزشررکی بررا   ،کررهطوری؛ بهعقیدتی و مقررررات بوروکراتیرر  شررکل یافترره اسررترفلسفی  ،گفتمانی
عدم برگزاری  ،و اماکن عمومی هابیمارستان،  هاآرامستانو نهادها از جمله    هاسازمانبه قوانین    بخشیشکل

خویشرراوندان و  گزینرریدوریبهداشتی، مصرف دارو،   هایپروتکلرعایت    تدفین، تشییع، ترحیم،  هایآیین
و   تسررکین  شدن فرایندطوالنی  ،زندگی  معناییبی  ،منجر به احساس پوچی  خانوادگی  هایتنشو    هاهمسایه

ارتباط  تجربه  کرونا،  پاندمیسوگواران در ایام   ۀتجرب   ،بنابراین؛  است  شدهسوگواران  پایداری سوگ  در نهایت  
جهان اجتماعی ما فقط در قالب گفتمان این بدان معناست که    ماعی است وپزشکی و فضای اجت  با گفتمان

 .قابل فهم است

 ناتمام سوگواری ،19رپاندمی کووید ،پست ُمدرن ایزمینه ۀنظری ،سوگوارانۀ تجرب  :ا هاژهکلیدو 
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 مقدمه. 1

شدن آن در جهرران،  ری گیهمهو  19کوویدویروس جدید انتشار خبر گسترش بیماری کرونا 
(. 2020همه مردم جهان را در حیرت فرو برد )سازمان بهداشت جهانی،   2019در مارس  

به خود گرفته است و  گیری عالمفراگیری و   ۀاین بیماری تقریبًا در تمام کشورهای جهان جنب
سررازمان گرفترره اسررت )  نفر را  4271648نفر را مبتال کرده و جان    237383711  1تا کنون 

اجتماعی و   ،لحاظ اقتصادیبه میر،ومرگ   برعالوهپاندمی کرونا،    (.2021ی،  داشت جهانبه
اقتصرراد جهرران را تفریبررًا کرره، طوریبهروانی نیز پیامدهای منفی زیادی در پی داشته است؛ 

)شی و ادی شده است اجتماعی زی روانی و مسائل رمنجر به بیماریهای روحی و  مختل کرده
نگرراه اول فرررفًا در ارتبرراط بررا امررور بهداشررت،  اگرچه دربیماری  این. (2020،  2ن همکارا

پزشکی و سالمت جوامع، قابل تحلیل است، اما از آنجا کرره بسررتر تعررامالت اجتمرراعی و 
وع و رسوم )فرهنگ( کنشگران اجتماعی، به عنوان زمینه تسهیلگر شرری  همچنین برخی آداب

ی اجتماعی و فرهنگی برره آن بخشرریده هیتما و خیص داده شده است و تکثیر این ویروس تش 
و ارکرران کشررور )و   هاعرفررهتمام    گونهایناست. ضمن این که باید توجه داشت اموری که  

 هررایحوزه ، اموری چنررد وجهرری اسررت و پیامرردهای آن در  نمایندمی حتی جهان( را درگیر  
 و رهگیری است. مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل رفد

 مرگ جوانان   ویژه به  هاانسان مرگ    ،ویروس کروناپیامدهای  خطرات و    ترینمهم  یکی از
در   نفر را  چهار میلیون بیش از  ان  تاکنون ج این بیماری  بوده است.    هاخانوادهو عزادار کردن  

ی بعد از تأیید ورود این ویروس به کشور توسط مقامات رسررم  ،در ایران   .گرفته است   جهان 
ر وزارت بهداشررت، درمرران و ر اسرراس آمرراو شرریوع گسررترده آن، برر   1398در ابتدای اسفند  

نفر به این بیماری مبتال   5716394تعداد    1400مهرماه    19آموزش پزشکی ایران تا تاریخ  
)وزارت بهداشت، درمان و آمرروزش پزشررکی   اندباختهنفر نیز جان    122868ده و تعداد  ش

و ابعرراد  هاجنبررهو سایر    ن امر بسنده نکردهتنها به ای  19وید  س کوویرولبته  ا(.  1400ایران،  
مرتبط با  هایآیینشدن موجب متحول  ،از جمله؛ نیز دستخوش تغییر قرار داده است مرگ را  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و پایداری   سوگواری  فرایندشدن  و طوالنی ناتوانی سوگواران در ابراز کامل احساسات  ،  مرگ 
 .است  هشد آن 

در   مرتبط بررا مرررگ   هایآیینشدن  متحول ،  نابیماری کروو فراگیری    گیری همهبا توجه به  
 هررایویژگی البته در جوامعی مانند ایران که عزاداری یکی از نمود داشته است،  همه جوامع  

  مانند سنندج  در شهرهای کوچکتر ، نمود بیشتری داشته است وآیدمی بارز فرهنگی به شمار  
از جمله شهرهایی اسررت نندج  شهر س  .است   داشته  تری ُپررنگو    تربرجستهنمود  این پدیده  

خرداد و  در این شهر شیوع یافت، بلکه در  1398در اواخر سال    19بیماری کووید  تنها  که نه
و منجر به مرگ شمار زیادی از شررهروندان کرد این شهر را عزادار   1400و مرداد    1399تیر  

تعداد  1400 ادمرد   27تان کردستان تا این شهر شد. بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی اس
)دانشررگاه علرروم پزشررکی و خرردمات بهداشررتی درمررانی اسررتان   انرردباختهنفر جان    1447

د و فررروردین موج بیماری کرونا )مرروج اول: اسررفن  پنج(. این شهر تاکنون  1400،  کردستان 
مرروج چهررارم:  ؛1399مرروج سرروم: مهررر و آبرران  ؛1399مرروج دوم: خرررداد و تیررر ؛ 1399

شیوع همین امر ) است.کرده ( را تجربه 1400مرداد تیر و  نجم:  و موج پ  ؛1400دیبهشت  را
سررنندجی   هایخانوادهکه بسیاری از    هموجب شد  (متوالی   هایموجگسترده این بیماری در  

مرررگ ناشرری از    فرفاً ناتمام    هایسوگواریظهور  را تجربه نمایند.    ناتمام و پایدار  هایسوگ 
کرره در  است ی و شرایط مختلف هامؤلفهاز  متأثره نیست، بلک  اندمی کروناعزیزان در دوران پ

حاضر آن اسررت  مقالهاساسی  مسئله ،امربا توجه به این  .اندداشتهشدن سوگ نقش  طوالنی 
چگونرره  ی  موقعیت یا کلیت،  مثابهبه  ،ناتمام  هایسوگواری  سنندج،  مانند  ایجامعهدر    که

 ؟هستند ختارییرساو غ ساختاری هایمؤلفهشکل یافته و دربرگیرنده کدام 
 

 مفهومی تحقیق  چارچوب .2

ی و کیفی در شیوه بکارگیری و استفاده آنهررا از مفرراهیم کم    هایپژوهشیکی از وجوه تمایز  
ی بیشتر بر پایه آزمون فرضرریات مسررتخرج شررده از معنا که تحقیقات کم  است؛ بدیننظری  

بندی جهررت فررورت   نظریرره در  وهش کیفی از، اما در پژشوندمی چارچوب نظری هدایت  
که راهنمای مراحل   ،ارتقای حساسیت نظری   سؤاالت پژوهش، شناسایی مفاهیم حساس و
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چررارچوب (. 12 ،1396زاده و همکرراران، )قررادر شودمی مختلف تحقیق است، بهره گرفته 
بررل مفهرروم احسرراس گنرراه، تقانگرانی،  مفاهیم گفتمان،    مفهومی این تحقیق مبتنی است بر

 .مبتنی است ، رنج روحی بازماندگان عنام بی رمعنادارمرگ 
 مفهوم گفتمان. 1-2

گفتمان معتقدند که افطالح گفتمان معمررواًل برره شررکلی از کرراربرد   ان تحلیلگرتقریبًا همه  
، 1دایرر یا شرریوه سررخن گفررتن اشرراره دارد )زبان مثاًل در ی  سخنرانی، یا به زبان گفتاری  

ختارهای اجتمرراعی و در ارتبرراط بررا سرراکرراربرد زبرران کرره ل از آن شررک (. البترره16 ،1382
(. در راستای تحلیررل گفتمرران نظریررات 200  ،1391خصوص نهاد قدرت است )ایمان،  به

اشرراره کرررد.  2و فرررکالفموفرره  ،به نظریه الکال توان می مختلفی وجود دارد که در این راستا 
ه بخش بزرگی از جامعاز زبان دارد که   تربزرگ الکال و موفه بر این باورند که گفتمان معنایی 

، گفتررار و رفتررار فررردی و اجتمرراعی را کنترررل هاسررو ه و با در اختیار گرررفتن  گیرد دربرمی را  
در قالب ی  ُبعد  اینشانهاز دیدگاه آنها گفتمان عبارت است از کلیتی که در آن هر   .کندمی 
س گفتمرران را بررر سرراا آنهررا ،بنابراین؛ ست تثبیت شده ا هانشانهبا سایر    اشرابطهواسطه  و به

داشته  هاپدیدهی  معنای قطعی برای  توانیمنمی معتقدند که ما آنها    .دانندی م مبتنی   هانشانه
از طریررق  ، عینیررت دیگرررعبارت برره .یابدمی معنی  هاگفتمان چیز در قالب باشیم، بلکه همه

فهم مرران قابررلقالررب گفتی ما فقررط در  جهان اجتماع  ،بنابراین؛  یابدمی معنا    گفتمانی تولید  
هستند که  هاگفتمان فهمی وجود ندارد. این هیچ حقیقت بنیادین و قابلآن  خارج از    و  است 
سررمت بهرا  نهادهررای اجتمرراعی  و عررامالن   کننرردمی درست و نادرسررت را تولیررد   هایگزاره 
تبرردیل تمرران در گفعیتی مرروق برره را  آنهررا  ودهنررد سرروم می  هاگزاره بر اساس این   کردن عمل

یکی از اندیشمندان ایررن   مثابهبهفرکالف    (.54-95،  1389  ،3فیلیپس  و  یورگنسن)  ندنکمی 
معنای نخسررت و . گفتمان در  کندمی از مفهوم گفتمان به سه معنای متفاوت استفاده  حوزه،  

نررای پرکتیس اجتمرراعی اشرراره دارد. در مع مثابهبهبه کاربرد زبان  شکل خود ترینانتزاعی در  
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ماننررد گفتمرران سیاسرری یررا علمرری. در ؛  حوزه خاص اسررت زبان در ی     نوعی کاربرد   ،دوم
که  شودمی شمارش که به روش سخن گفتنی اطالم معنای سوم عبارت است از اسمی قابل

به هر گفتمررانی اشرراره ،  در این معنا  ؛بخشدمی به تجربیات برآمده از ی  منظر خاص معنا  
. گفتمان فمنیستی و گفتمان مارکسیسررتی ل ثم  ؛باشد هاگفتمان گر دارد که قابل تفکی  از دی 

 هاینظاممعتقد است که گفتمان به برساختن هویت اجتماعی، روابط اجتماعی و    فرکالف
 .(119-118 ،1389یورگنسن و فیلیپس، از: نقلبه) کندمی م  دانش و معنا ک

 مفهوم نگرانی. 2-2

کسفورد فرهنگ لغت   برره مشررکل خرروردن   یا  پسی یا علت احساس دلوانگرانی را احساس    آ
 ه  احساس دلواپسرری دربررار نگرانی   ،رواین. ازکندمی نسبت به مسائل واقعی یا بالقوه تعریف 

. نکته مهم این است که برررانگیختن احسرراس کنیممی مسائلی است که در زندگی احساس  
 ی بلکرره موضرروع نگرانرر   د ارنرردارتباط    دهدمی   نگرانی فرفًا با آنچه در واقع برای زندگی رخ 

پایدار و زیاد بررا   هاینگرانی .  وقوع آن باشدبالقوه احتمال    طوربهمسائلی باشند که    تواندمی 
که ممکن است در پی ی  اتفام   شوندمی « شناخته  یافتهتعمیماختالالت اضطرابی  »عنوان  

 (.9 ،1396هد. )شالچی، های شدید در زندگی رخ دپراسترس یا ی  دوره از استرس 
یه بونکه:  ده اسررت سرراختار یاز جمله اندیشمندانی اسررت کرره کوشرر   1س بونکهرلوکا  نظر

ن مفهوم واجد دو جنبه است: یند. از نظر او، ساختار اککشف  افراد را هاینگرانی حاکم بر 
است کرره افررراد را   هایی حوزه   ی نگران  ی. منظور او از قلمروهای ذهن  ی گری و د  ی ی قلمرو  ی کی

  یاست که هر  ی موضوعات  یفاه اقتصادمت و رت، سالیشتن امنت. ندارده اسکمشغول  دل
ن اسررت کرر ه ممکرر افررراد اسررت  ی ذهن هاینگرانی گر ی د ه  ند. جنبکممکن است فرد را نگران 

 هرراینگرانی ا باشد )یا دنیجامعه  ه  دربار ی ا نگرانیخرد(    هاینگرانی کان )یا نزد یخود    ه  دربار
ه    جنبیو  ی ذهن ه    جنبیحداقل   ی نوجودآمدن نگرابه  یراب  ،زعم بونکهبه  ،نیکالن(. بنابرا

در نظررر گرفتنررد  ی نگران یکه برا یبونکه و همکارانش براساس ساختار  الزم است.  یقلمرو
. مطررابق انررددادهمختلف جهان انجام  یمردم کشورها هاینگرانی ه  دربار ی ملتنیب  ی پژوهش 

 ن وکسررایمختلررف  هررایفرهنگن ملررل و یدر برر  ی آنهررا هفررت قلمرررو نگرانرر قررات یتحق
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ت، اقتصرراد، سررالمت، روابررط یرر ن قلمروهررا عبررارت بودنررد از: امنیرر بررود. ا یی شناسرراقابل
سررت. البترره بونکرره اذعرران دارد کرره تعررداد ی ط زیت، محی، موفقی زندگ  ی، معناداری اجتماع

نرردگان ی آ یبرراره برررانیق درایرر تحق ر اسررت ویرر متغ  ایجامعررهست و در هررر  یقلمروها ثابت ن
 هاینگرانی ن است که  یا  کندمی که بونکه به آن اشاره    ی گری د  ه  نکت  .رسدمی به نظر    یضرور

 ی ن رفرراه اجتمرراعیسررطب برراال و همچنرر   ی با بهداشررت روانرر   ی و مثبت  یقو  ی کالن همبستگ
ه  مطالعرره در حرروزو قابل ی فرررفًا منفرر  یدهایرر پد ی گر نگرانی ن بدان معنا بود که دیداشتند. ا

شرررقی و همکرراران، فنعتی دارد )ونررد یپ ی اجتمرراع یرهای با متغست و کامالً ین  شناسی روان 
1394، 158.) 

یههه نههوربرت ا:یهها :  دربرراره مرررگ، محتضررران،  تنهااایی  م ماار  در کترراب  1الیرراس نظر
بازماندگان و اطرافیان محتضران مطررالبی را مطرررح نمرروده اسررت کرره برره تفکیرر  مفرراهیم 

 نداز:اعبارت 
فرد به عالم   هولناکی نیست،ت که مرگ چیز  عتقد اسالیاس م   : رنج روحی بازماندگان(  1
است که   رنجی آنچه هولناک است،    .شودمی اش محو  و جهان در برابر دیدگان   رودمی رؤیا  

، لطمه و زیانی کرره بنددمی چشم بر جهان  . همچنین هنگامی که عزیزی  برندمی محتضران  
س، )الیررا  شناسرریمنمی ایش  است. این دردی است که درمانی بر  وحشتناک  بینندمی زندگان  
1398، 91.) 
نیررز بسرریار حررائز اهمیررت  میرد می این که ی  فرد چگونه   : معنابیهمعنادارتقابل مرگ  (  2

و تررا چرره  ،بیش از همه در گرو آن است که آیا چگونه مردن ی  فرد   الیاس،است. از دیدگاه  
و برره آنهررا رده ص کرر مشخهدف و آرمانی برای خود   اشزندگی آن فرد توانسته در طول    ،حد
. توانسته تکالیف و وظایفی بر دوش خود نهد و آنها را تحقق بخشد  ،و تا چه حد  ،د. آیابرس 

ُپربار و بامعنا  اشزندگی که شخص محتضر تا چه حد احساس کند که است این بسته به آن 
 نرردگی،در ز  کننرردمی از دیدگاه الیاس آنانی کرره احسرراس    بوده است.  ر  معناو بی   ثمربی یا  ر  

 انرردکردهرا گم  شان زندگی هدف  کنندمی از آنانی که احساس  اندرسانده قصدبارشان را به م 
جان سپردن و مردن خافه برای کسررانی دشرروار اسررت کرره   ؛دهندمی جان    ترآسان مراتب  به

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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شرریوه  کننرردمی گذاشررته باشررند، امررا احسرراس   سرررپشت حیاتی ُپربار را  گرچه ممکن است  
 (.87 ،1398)الیاس،  است ی نا تهاز مع، شان مردن 
هولناک آن است که فرد جرروانی بمیرررد پرریش از آن کرره برره زنرردگی   الیاس معتقد است  

وی مثال   ،(. در این راستا91  ،1398)الیاس،    خویش معنایی داده و از آن کامی گرفته باشد
ته سررت داشرر را دو اشخررانوادهو عاشررقانه که دارای زن و فرزنررد برروده   آورد می فرد جوانی را  

ناگهانی در اثر تصادفی کرره در آن، طرررف مقابررل مقصررر   طوربهاین فرد  که    هنگامی   ؛است 
در ی  چشررم برره درگذشته است. در این حادثه    معنابی به مرگ پوچ و    ،کندمی فوت  است،  

شررادمانه و  هایاحسرراس، هابرنامررهو  هاهرردف، گویی از بیرون و به ناگاه زنرردگی و زدن هم
همه چیزهررایی کرره برررای خررانواده او سرشررار از ؛  ت داده اساد فنا  ن را بر بانسای     دارریشه

بررر برراد   مرده  فرد   هایشادیارزش و معنا بوده است. در این واقعه تنها آرزوهای و امیدها و  
رفترره ، بلکه بازماندگان او، زن و فرزنرردان او، نیررز بسرریاری از آمررال خررویش را برباداندنرفته

، دادنرردمی این محیط اجتمرراعی را تشررکیل  و    نوادهکسانی که این خات    . برای تبییندمی 
. اسررت   آمرردهمی به شررمار    ناپذیرخدشهواالی    هایارزشسرشار از    ی منبع  این گروه انسانی 

به تقویت یا تحکیم آن یرراری  اگر امری چنین کارکردی برای ی  فرد داشته باشد و رخدادی
چنین کررارکردی س، اگر چیزی که معنا دارد. برعکفرد    این رخداد برای آن   گوییممی رساند،  

برای ی  فرد یا گروه دارد به هر دلیل از دست برود، چه تحقق ناپذیر گردد، چه بالکل بر باد 
 (.88 ،1398)الیاس،  گوییممی رود، از نوعی فقدان معنا سخن 

 مفهوم احساس گناه. 3-2

الیرراس ه است. مرتکب شد هایی که فرد مجازات خطا  ۀمنزل احساس گناه یعنی تلقی مرگ به
اطرافیرران و بسررتگان وی ایجرراد  حررس کراهررت درمعتقد است که بعد از مرگ عزیزان، ی  

مرگ  دیکی به افراد دم. از دیدگاه وی نز( را نکشتم«هاآن مبنی بر این که »من که او ) شودمی 
سرررکوب شررده  ایآرزوه ، بلکهزندمی تنها در آدمیان به ترس از مرگ خویش دامن یا قبور نه

کرره کمررابیش   انگیزانرردبرمی ناشی از احسرراس گنرراهی را    هایدلهرهیگران و  ر مورد مرگ دد
کرد: »آیا ممکن است مقصر مرگ او من  خالفهاز این دست  هایی شس پردر قالب   توان می 

 .(62-63، 1398)الیاس، خواستم؟«را  مرگشان آنها  زباشم؟ آیا من بودم که با نفرت ا
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 تجربی  ه  ینیشپ .3

در چنررد   توان می را    شدهعلوم انسانی انجام    که در رابطه با بیماری کرونا در حوزه  تی  مطالعا
از  ،کیفرری  یهرراروش از  گیررری بهرهدسته اول تحقیقاتی است کرره بررا  نمود: بندیطبقهدسته  

ه مبتال بافراد  زیسته   تجربه   شناختی جامعهری شناختروان لحاظ جمله روش پدیدارشناسی، به
اوکولوبررا و   مطالعاتبه    توان می . در این راستا  انددادهررسی قرار  را مورد ب  19دبیماری کووی 

اشرراره (  1399افراسیابی و بهررارلوئی )(،  2020)  2منصور و همکاران   (،2020)  1همکاران 
ان دربرگیرنررده کرد. نتایج این دسته از تحقیقات بیانگر آن است که تجربه زیسته ایررن بیمررار

(، اقتصررادی  هایدغدغرره  ی معیشررت،تنگنررای معررامالت، تنگنرراتجارب زیسته اقتصادی )
ویشررتن، بازیررابی خ انگ، احتیاط مسررتمر و زیرراد،  آشفتگی روانی/رفتاری،  روانی )-روحی 

، سررردرگمی و برردبینی، 19نگرانی از ابتالی خود و خانواده به کوویررد    افزایش خودمراقبتی،
)بازاندیشرری معنرروی  -(، دینرری عملرری پیرامررون برردن و شستشررو-ی کرررف  هایوسواسرشد  

درمانی، خدمات سالمتی(، اجتماعی )تغییر سب  زندگی(   هایفعالیت معنوی(، پزشکی )
دسته دوم دربرگیرنده تحقیقاتی است که بررا  است.مدرسه(  ایهفعالیت و آموزشی )تعطیلی 

پیامرردهای اجتمرراعی، روانرری و   نرردم منظاثانویه و روش مرور    هایدادهتحلیل  از    گیری بهره
برره   ترروان می در ایررن راسررتا  .  انررددادهرد بررسرری قرررار  را مررو  19یولو ی پاندمی  کووید  فیز

 5کلمنررت شرروارز و همکرراران  (،2020) 4اریرر  (2020) 3کاروناتلیرر  هررایپژوهش
 نتایج ایررن دسررته از اشاره کرد.( 1399) آبادیدولت و باقری    آبادیسیف(، شفیعی  2020)

مرردهای مثبررت و منفرری در ابعرراد ری دربرگیرنده پیان است که این بیماتحقیقات حاکی از آ
 ترینهمم روانی، محیطی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی است.  -اقتصادی، اجتماعی، روحی 

 کرراهش مطالعرره )ُبعررد آموزشرری(،این پیامدها عبارتند از: تغییر رویرره در شرریوه آموزشرری،  
انررزوای اجتمرراعی، مواد غذایی )ُبعد اقتصادی(،  -بع مالی کاهش منامشکالت اقتصادی و  

قرنطینه، کاهش تعامالت و دید و بازدیدها، بازسازمانی اجتماعی )ُبعررد اجتمرراعی( ظهررور 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

1. Okolba et al 
2. Mansoor et al 
3. Karunathilake 
4. Erick 
5. Clemente-Suárez et al 



 

 

 

؛  از بیمارستان تا آرامستان 
 ... های واری سوگ   تحلیل 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

161 

بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان )ُبعد سیاسی(، تحولی عمیررق در زمینرره قوانین جدید در  
 ُبعد فیزیولو ی (.باورهای دینی )ُبعد دینی( و تغییر عادات غذایی )

است که جوامع در   هایی چالشآنها واکاوی  یقاتی است که هدف  دسته سوم شامل تحق
برره تحقیقررات اسررالم و  ترروان می  . در ایررن راسررتااندشرردهرابطه با بیماری کرونا با آن مواجه  

( اشاره نمود. نتایج این دسته تحقیقات حاکی از آن 1400( و محمدی )2020)  1همکاران 
با کیفیت باال، کمبود ابررزار و د بیمارستان پزشکی )کمبو  هایچالشاکثر جوامع با    است که

لررط و اجتماعی )کمبود آگاهی، دانش و نگرش غ-امکانات آزمایشگاهی(، چالش فرهنگی 
. دسته چهارم، دربرگیرنررده اندشدهعدم رعایت قوانین( و چالش اقتصادی )بیکاری( مواجه  

 هررایمحیطونررا را در  ارهای پیشگیری ابتال به بیمرراری کرابزو    هاروش تحقیقاتی هستند که  
. در ایررن راسررتا انددادهمورد بررسی قرار  مندنظام یهاروش از  گیری بهرهعمومی و شغلی با 

( اشاره کرد. نتایج تحقیق بیانگر 2020) 2سیرینیسون و همکاران به تحقیقاتی مانند   توان می 
ت و سررطوح دوری از افراد آلوده، اشیاء، تجهیررزا  آن است که ضد عفونی کردن محیط کار،

جراحرری، شسررتن مرتررب   هایماسرر ، اسررتفاده از  هادستکشآلوده محیطی، دور انداختن  
و ابزارهای کنترل   هاروش   ترینمناسب و استفاده از مواد ضدعفونی کننده بهترین و    هادست 

 و پیشگیری از این بیماری هستند.
گیررری از روش بررا بهررره    19کوویررد    گیری همهدر طول  ه  دسته پنجم تحقیقاتی هستند ک

کشورهایی ماننررد در  مردم    هاینگرانی به مطالعه و بررسی    تحلیل محتوای کمی شی و  پیمای
پاگینین  (،2020) 3به تحقیقات ُری و همکاران  توان می در این راستا  ایتالیا و هند پرداختند.

ر نتایج تحقیقات بیانگ( اشاره کرد.  0202)  5عبدالرزام و همکاران   ( و2020)  4و همکاران 
مردم در این دوران، نگرانی دربرراره ابررتالی خررود و دیگررر   هاینگرانی   ترینمهمآن است که  

و تأثیرات منفی این بیماری بر زنرردگی، کشررور و   19به بیماری کووید    شان خانوادهاعضای  
کیفرری برره بررسرری  یاهرر روش از  گیررری بهرهدسته ششم تحقیقاتی است که با   است.اقتصاد  
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بررر مبنررای  انرردنمودهو سررعی  انرردپرداختهسرروگواران در دوران کرونررا تحلیل تجارب زیسته  
مشکالت و مصائب و تجربیات افراد عزادار به دست  سوگواران، درک و فهمی از  هایروایت 
 2آدیوکو و همکرراران  (،2022) 1به تحقیقات شوراکا و همکاران   توان می در این راستا    آورند.

ر آن اسررت اشاره کرد. نتایج این تحقیقات بیررانگ(،  2020(، مرتضوی و همکاران )2022)
 .کنندمی که سوگوران این دوران را ترس، اضطراب و دلهره و حسرت وداع تجربه 

بیانگر آن است که تمرکررز اکثررر ایررن   19مرور تحقیقات تجربی در رابطه با بیماری کووید 
  هررای خانواده درک مشررکالت و مصررائب  بیمرراران،    ۀ زیسررت   تجارب تحقیقات مبتنی بر تحلیل  

است که   هایی چالش و  ، 19ی و اجتماعی بیماران مبتال به کووید شناخت روان پیامدهای عزادار،  
  های سرروگ این بیماری برای این جوامع ایجاد نموده است، اما تاکنون تحقیقی مبنی بر این که  

  مقاله ر این ، انجام نشده است. د اند گرفته ل  نه شک ت چگو ی  موقعی   ۀ مثاب به پایدار و ابرازنشده  
 . شود سوگواران ُپر    ۀ سعی بر آن است که این خالء بر اساس تحلیل تجارب زیست 

 

 تحقیق روش .4

 3مدرن پسررت  ایزمینررهنظریرره از  مطالعررۀ حاضرررتیابی به پاسخ مسئله و اهررداف جهت دس
در این نظریه سعی بر  .شده  فاداست  کرده است،آن را مطرح    5، که کالرک (4)تحلیل موقعیتی 

ساختاری تأثیرگذار بر  هایمؤلفهدرک شود و  مندموقعیت عنوان فعالیتی ت که کنش بهآن اس
هستند )نه عواملی که بر آن محاط برروده یررا   هاموقعیت   ه  دهنداجزای تشکیل  که  ،هاموقعیت 

بررر اسرراس ایررن  به شکل عینی، مشخص و شفاف به تصویر کشیده شود.  (،گذارندمی تأثیر  
، هرراگفتمان عمررل،    هررایحوزه ،  هاانسرران اعررم از    ،عیت وجود دارد رویکرد هر آنچه در موق 

سررایر و هم تأثیرگذار بر  دهندهتشکیل، هم و نهادها هاسازمان ، هابحران ، هافناورینمادها،  
ی هرراروش در ایررن تحقیررق از بررین .  است که در آن موقعیررت موجودیررت دارنررد  هایی مؤلفه

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

1. Shoraka et al 

2. Adiukwu et al 

3. Postmodern grounded theory 

4. Situational analysis 

5. Clarke 
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بهررره  2اجتمرراعی  هایجهان /هاعرفهو  1عیتی وق م  هاینقشهاز تحلیل بصری کالرک    انهگسه
 دهندهتشررکیلعمده انسانی، غیرانسانی و دیگررر ابعرراد  هایمؤلفه هانقشهدر این    گرفته شد.

سررعی   .شودمی پرداخته  آنها    تحلیل روابط بینبه  سپس  و    تشریح  مورد نظر  مطالعه  موقعیت  
ی و در نقشرره مرروقعیتی سررایشنایرر  موقعیررت    دهنده  تشررکیل  هایهلفمؤ  ،امکان   حدتا  شد  

 .(187-201 ،1400)ففایی موحد،  گنجانده شود
و   19مرررتبط بررا کوویررد  هاینامررهآیین  اسناد سازمانی از جمله  از  هادادهبرای گردآوری   

وتی در قالب فایل ف  هامصاحبه.  شداستفاده    یافتهساخت نیمه  مصاحبه کیفی عمیق به شیوه  
شررامل آن دسررته از شررهروندان   کنندگان مشررارکت د.  دقیقرره گررردآوری شرردن  50تررا    30بین  

یکی از بستگان نزدی  خررود را در اثررر بیمرراری   1400و    1399سنندجی است که در سال  
جهررت انتخرراب  .اندداشررتهآن حضررور   سرروگواری  و در مراسررم  انررددادهاز دست    19کووید
 شد؛استفاده اهمگون با حداکثر تنوع یا ن 4هدفمند  و  3ی ظرن  گیری نمونهنیز از روش    هانمونه

با حداکثر تنوع سعی بر آن است که همه انواع موارد بررر حسررب   گیری نمونهدر  که،  طوریبه
انتخاب به فورت هدفمند این گروه از افراد  بنابراین،ی  یا چند ُبعد در تحقیق وارد شوند.  

بهره   5ری نظین حجم نمونه از معیار اشباع تعی  برای.  (46،  38  ،1392)محمدپور،    شوندمی 
تمام مواضعی که ارزش توجه داشتند مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند و یعنی    ،گرفته شد

در ایررن   مشرراهده نشررد.  هررادادهدر    جدیرردی  محور یا موضررع عمررده  ، موضوع،مسئله  هیچ
 .اشباع نظری حافل شد پانزدهم، در مصاحبه  مطالعه،

تحلیررل  گرفته شد.  بهرهکیودا  مکس  فزازانرمشده از  گردآوری  هایدادهحلیل  در راستای ت
انجام گردید. با توجرره برره استراوس و کوربین  7و محوری 6نیز در قالب ُکدگذاری باز  هاداده

 بنرردیمقولهو    سررازیمفهوم( کدگذاری باز در دو مرحلرره  1391نظریه استراوس و کوربین )
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

1. Situational Map 

2. Social words/arenas map 

3. Theoretical sampling 

4. purposive sampling 

5. Theoretical saturation 

6. Open coding 

7. Axial coding 
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سررطر بهاز روش سطر  اههدادو تقطیع    بندیبخشبرای    سازیمهومفانجام گردید. در مرحله  
مجزا تفکی  شدند و پررس از بررسرری دقیررق   هایبخشبه    هادادهکه،  طوریبه  ؛استفاده شد

بررا  ،هررابخشموجود بین واحدهای متنی مورد نظر، به هر کرردام از   هایتفاوت و    هاشباهت 
در  .ن، عناوین مفهومی معینی اختصاص یافت توجه به بار معنایی یا ایده افلی موجود در آ

 :شودمی اره اشکیودا مکس افزارنرمدر  بندیمفهوماز نحوه  اینمونهذیل به 
 

 
 

 دا کیو در نرم افزار مکس هاداده بندیمفهومنحوه  .1شکل 

 
 و  جنینرری کدهای  از    شدمفاهیم سعی    گذاریناممفهوم به دست آمد. در    57در نهایت  

 شود.تفسیری استفاده 
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 کرونا  پاندمیدر دوران ناتمام   هایاریگو سو تحلیل  مفاهیم  .2شکل 

 
نیز بر اساس تکنی  مقایسه، مفاهیم بررسی شدند و مفرراهیم مشررترک   بندی مقوله در مرحله 

 : شود می اشاره    بندی مقوله از نحوه    ای نمونه در ذیل به    معین قرار گرفتند.   های مقوله در ذیل  
 

 
 دا افزار مکس کیو نرم در  هاداده بندیمقو:ه و دیبنمفهوم نحوه .3شکل 
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در کدگذاری محوری نیز روابررط بررین .  به دست آمد  مقوله  11در این مرحله    ،در نهایت 
خام رجوع گردید تررا  هایدادهبرای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد به .  شدمشخص    هامؤلفه

ن (. همچنی1تحلیل  هایمقایسه)  شودخام مقایسه و ارزیابی    هایدادهنظریه با    بندیساخت 
ای، برررای مراحررل کدگررذاری، زمینررهحررل تحقیررق چنررد متخصررص در کررار نظریرره در مرا
 (.2سازی و استخراج مقوالت، نظارت داشتند )استفاده از تکنی  ممیزیمفهوم
 

 ناتمام در دوران پاندمی کرونا   هایسوگواریتحلیل  هایمؤ:فه مفاهیم و  .1 جدول

 فهمؤل  مفاهیم ردیف

 مؤلفه مکانی ز استرس بیمارستانن، فضای ُپر اانگیز آرامستافضای غم 1

 هایتسرلیتضرعیف    بخشیتسکینتصویری،    هایتسلیتضعیف    بخشیتسکین 2
 فناوریمؤلفه  تلفنی

و توجهی، عذاب وجدان، امراتفصیر، احساس کم  احساسطرد، فشار روانی زیاد،   3
 یروان مؤلفه بیماری دلهره بیماری،  توهم ابتال بهاگرهای مرگ کرونایی، 

عدم حضور پزشر  متخصرص، عردم ارائره خردمات دارویری، عردم رسریدگی،  4
 پزشکی-مؤلفه سازمانی ، قصورات پزشکیاعتناییبی

5 

 دلهرره  ، بسرتگاندر نبرود  انردوه مضراعف، گیری فافلهاطرافیان، رنج    گزینیدوری
 ینرنگرانی بابت همسایگان، نگرا ، ترس از اعتراض همسایگان،  مبتال شدن دیگران

 بسیار کم اقرواماز ابتالی اعضای خانواده، احساس تنهایی، تجربه تنهایی، حضور  
 مراسم ختمدر 

 اجتماعی جهان

6 

عدم شرکت در مراسم تدفین و تشییع، عردم مالقرات ،  عدم برگزاری مراسم تحریم
اسرم سروگواری، حسرت وداع، اندوه مضاعف مترأثر از فقردان مربرای آخرین بار،  
تنزدیکی به  از عدم اجازه  احساس ناراحتی    بهبه دلیل نرفتن  غمشدن ، مضاعفمی 

 عدم حضور در مراسم تدفین حسرت ،  آرامستان

 مؤلفه فرهنگی

بهداشرتی در مراسرم  هرایپروتکلمصرف دارو، آزمایش بیمراری کرونرا، رعایرت  7
 بهداشتیرنیمؤلفه درما تحریم.م در مراس بهداشتی هایپروتکلرعایت  ، قرنطینه خانوادگی،تدفین

 عقیدتیرمؤلفه فلسفی ، احساس پوچی از زندگی، عدم پذیرش واقعیت مرگ معنابیمرگ  8

9 
لباس استرلیزه در مراسم تردفین، احسراس ناخوشرایند از پوشریدن پوشش اجباری  

لباس مخصوص تدفین، رعایت فافله اجتماعی، ممنوعیت وداع، ممنوعیت رفتن 
 تنزدیکی به می   گان در مراسم تدفین، ممنوعیتبه مزار، ممنوعیت حضور وابست

 بوروکراتی مقررات 

 ناتمام هایسوگواریپدیده  شدن فرایند تسکینطوالنیدن سازگاری با شرایط جدید، شطوالنی 10

 زشکی(گفتمانی )گفتمان پ مراقبت از خوددستورالعمل تدفین، دستورالعمل ترحیم، دستورالعمل  11

 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

1. Analysis comparisons 

2. Auditing 
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در دوران اپیرردمی   بودنررد کرره  شهر سنندج  شهروندان نفر از    15ل  شام   کنندگان مشارکت 
برره لحرراظ کرونا یکی از بستگان خود را در اثر ابتال به بیماری کرونا از دسررت داده بودنررد.  

اسررت  6/32 کنندگان مشارکت میانگین سنی درفد مرد بودند.  40درفد زن و  60جنسیت  
 رد.رار داسال ق 51تا  20بین  کنندگان مشارکت دامنه سنی و 

 
 شوندگان مصاحبه. وضعیت 2جدول 

 رویداد  زمان جنس سن ردیف
 1399  پاییز  زن 35 1
 1399  پاییز  زن 47 2
 1399  بهار زن 35 3

 1399  پاییز  زن 20 4

 1399  پاییز  مرد 43 5

 1399  پاییز  زن 40 6

 1399 زمستان زن 23 7

 1399 تابستان زن 21 8

 1400  بهار زن 31 9

 1399  پاییز  مرد 51 10

 1399  بهار مرد 24 11

 1399  پاییز  مرد 20 12

 1399  بهار زن 45 13

 1399  پاییز  مرد 20 14

 1399 تابستان مرد 35 15

 
 هایافته. 5

مراحررل در تحقیقررات  ترینمهمبه دست آمده در تحقیقات کیفی یکی از    هایمقولهتشریب  
 .گیرندمی مورد تشریب قرار  کورمذ هایمقوله. در این بخش یدآمی کیفی به شمار 

 مؤلفه مکانی. 1-5

متأثر از مکرران و فضررا اسررت. کرونا  سوگواری در دوران شیوع  این مؤلفه بیانگر آن است که  
ر از اسررترس بیمارسررتان فضاهای مختلفی از جمله   انگیررز آرامسررتان فضررای غمو    فضای پررُ
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اسررترس حضررور در .  نرردوه مضرراعفی را تجربرره نماینرردموجب شده کرره سرروگواران غررم و ا
فضای خلرروت و امنیترری آرامسررتان، ایررن   و  ، ترس از مبتال شدن به بیماری کرونابیمارستان 

کنررده از اندشدهمواجه  مصیبتی بزرگ که با  کرد می حس را به سوگواران القا  ؛ مصرریبتی کرره آ
 غم، ترس و تنهایی است.

انباشرره و قبرهررایی کرره   اهرر خاکپر از گردوخاک بود و    ن کرد می رو تازه آماده    11بوستان  
اون بیابون و اون گرمای سوزان که فقط ما چند نفر بودیم و با یرر  جسررد و   در  کنده بودند.
، شناختیمنمی و همدیگر رو  ترسیدیممی نزدی  هم بشیم و همه از هم   کردمنمی جرأت هم  

 (.15ه مصاحبه شمارکندند )رای ماها امت به پا شده و این قبرها رو بقی کردممی احساس  
 مؤلفه فناوری. 2-5

پیشررگیری از گسررترش ایررن بیمرراری، مراسررم سرروگواری از به دلیل  19در ایام شیوع کووید 
اما متاسفانه این تغییر فرم به دلیل کاهش اثربخشی حالت حضوری به مجازی تغییر یافت.  

ایررن  رد .کننررد تجربهندوه بیشتری را سوگواران در فرام عزیزشان، مرگ و اموجب گردید که  
، تلفنرری  هررایتماسآشررنایان و بسررتگان از طریررق کرره  این  رغمبهالزم به ذکر است که  راستا  

ابراز همرردردی   گونهاین، اما  کردندمی خود را با سوگواران ابراز    و پیام  همدردی  تصویری 
 .است وده خش نببه سوگواران چندان اثرب بخشی تسکیندر کاهش غم و اندوه و 

 .(10)مصاحبه شماره  «برداره  رنجی را از دوش کسی  د ودر تونهی م با تلفن کمتر آدم »
هررا برره مررا اون آرامش و تسررکینی کرره حضررور آدم  های تلفنی تسلیت و تماس  هایپیام»

 .(15)مصاحبه شماره  «رو نداد. در واقع بار غم رو از دوش ما زیاد برنداشت  دادمی 

 مؤلفه روانی. 3-5

بزرگ در پی مرگ مصیبت  بار  غمدوش کشیدن بر بهعالوه، دوران ایپدمی کروناان در سوگوار
طرد، فشار روانی زیاد، حس تفصیر، احسرراس دیگری نیز از جمله  هایپدیده،  عزیزان خود

اگرهای مرگ کرونایی، توهم ابتال به بیماری، ترس از ابتال و    توجهی، عذاب وجدان، اماکم
و نگرانی داشتند. البته این ترررس و   حساس ترس همواره اآنها    .کردندمی   تجربه  را  بیماریبه  

. از گرفررت برمی و ابعرراد را در    هازمینهبسیاری از    و  شدنمی خافی    زمینهنگرانی محدود به  
ر ابتال به کرونا فوت کرده بود، ارتباط و در اث که عزیزشان با که ی  سو، سوگواران به دلیل آن 
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و همواره شده باشند  ادا به این بیماری مبتال  ، ترس از آن داشتند که مبتماس فیزیکی داشتند
اعم از  اینشانههر گونه    . این نگرانی به قدری بود کهکردندمی از این بابت احساس نگرانی  

؛ گویی در کردندمی جود بیماری تلقی  و عالئم گواراشی را دال بر و  حالی بی سرفه، ضعف،  
 .اندشده «توهم کرونا»این دوران سوگواران دچار 

 فعررالً شرراید  گفتممرری من خودم حتی تا دو هفته ایررن ترررس رو داشررتم و همررش    قعاً او»
 (.8)مصاحبه شماره «ش بروز پیدا نکردهاو عالئم هانشانه
همیشه این   م همچنین وه  نزدیکانمدر همان ابتدا من هم به خودم مشکوک شدم و به  »

تونرره می  تی هستش که ی  آدماز بدترین احساسا  ن یکی و ای  امشدهتوهم را داشتم که بیمار  
ترین عالمترری با کوچرر   واقعاً شی و  آن را تجربه کنه. مانند ی  برزخ هستش که گرفتار می 

 (.13مصاحبه شماره ) «هستی شه که مریض می  ، این بهت القاکنی می که از بدنت دریافت  
ایررن کرره   اری شدند و یا به دلیررلسوگواران به دلیل این که دیر متوجه بیم  از سوی دیگر،

انجام دهند، یا به دلیل عدم توجرره بیشررتر، یررا برره   بخشحیاتاقدامی اساسی و    اندنتوانسته
بهداشررتی توسررط آنهررا   هایپروتکلدلیل عدم رعایت  که شاید به  کنندمی دلیل آن که تصور  
. کنندمی ان  ، همواره خود را مقصر دانسته و احساس عذاب وجداندشدهدچار این مصیبت  

که از این ، ازآن به دلیل قدرت باالی سرایت  ،از ترس ابتال به این بیماری  گواران همچنین سو
بگیرند یا   آغوش در  نتوانسته بودند  فافله گرفته بودند و او را    بیمارشان )که االن فوت کرده(

 .کردندمی به دیدارش بروند، احساس عذاب وجدان  نتوانسته بودند

اونررو از   فهمیدممی و زودتر    کردممی بیشتری    رم توجهبه ماد  گهاکه    کردمی م به این فکر  »
 .(1)مصاحبه شماره چرا برایش بیشتر تالشی نکردم  ، عذاب وجدان دارم کهدادمنمی دست 

این حس و عذاب وجدان که نکنه من باعث ابتال شدن اونها شده باشم این خیلی برردتر 
 .(14)مصاحبه شماره « هدبود و هنوزم عذابم می  ترسنگینو 

این مرگ   گونه راهی برای جلوگیری از پای هبچ   و   زمانی که ی  مرگ طبیعی رخ می دهد » 
  درگیررر  فکرهای مختلف ذهررن را  بارها  شاید  میان باشد  وقتی پای این بیماری در   اما ؛  نداریم   را 

شاید   ...  و  ود دیگری ب  اگرجای بهتری دکتر   با   شدم می این بیماری    متوجه    زودتر   اگر که    کند می 
 ( 9)مصاحبه شماره    « کردم می این اتفام جلوگیری    از   جلوی مرگ بایستم و  انستم تو می 
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 پزشکیـسازمانیمؤلفه . 4-5

  بررا سرروگواران هنگررامی کرره بیمارشرران در بیمارسررتان بسررتری بررود،    این مؤلفه بیانگر آن است که 
یرری، عرردم رسرریدگی،  عدم حضور پزش  متخصص، عدم ارائه خرردمات دارو مانند    هایی پدیده 

اراحررت  ن   هررا اعتنایی بی قصورات و  همواره از این  آنها    مواجه شدند.   ، قصورات پزشکی عتنایی ا بی 
در انجررام    بر این باورند کرره پزشررکان آنها    . دانند می و این موارد را در مرگ عزیزشان دخیل  هستند  

  یرری ات دارو ز ارائرره خرردم بیمارستان ا معاینات، تجویز دارو و فرایند درمان کوتاهی نموده و حتی  
بیمارستان توحیررد بسررتری کررردیم اونجررا  روز چهارشنبه برادرم رو در  »   است. خودداری کرده    نیز 

گفتند جا نداریم و ما رو فرستادند به بیمارستان بعثت. روز بعد به ما گفتند که اوضرراع بیمررارمون  
  کرونا است   ا مرکز درمان چون که اونج   خوب نیست، باید دوباره انتقالش بدهید بیماریتان توحید 

برادرم رو در بیمارستان توحیررد بسررتری    اً مجدد .  ریه اونجا هستند   های تخصص و بسیاری از فوم  
فبب شررنبه فرروت کرررد.  لی متاسفانه تا روز شنبه هیچ پزشکی برای معاینه برادرم نیومد و  کردیم و 

 . ( 15شماره  )مصاحبه «  گیره جگرم آتیش می  کنم می هنوز هم وقتی به این موضوع فکر  
 اجتماعی جهان. 5-5

 ،هاسررت خانوادهاجتماعی همسایگان، خویشرراوندان و    هایجهان مقوله که دربرگیرنده  این  
کرره در راسررتای   هایی محرردویت کرونررا برره دلیررل    پانرردمی حاکی از آن اسررت کرره در دوران  

 جلوگیری از گسترش این بیماری وجود داشت، سوگواران مانند گذشته از حمایت و همدلی 
رخوردار نبودند. بنابه گفته سوگواران، در برگزاری همرره ب  هاهمسایهیشاوندان و  بستگان، خو

سوگواری اعم از غسل، تشییع، ترردفین و خررتم یررا تنهررا بودنررد یررا تعررداد بسرریار   هایمراسم
تنهایی بار محدودی در کنار آنها حضور داشتند. به عبارتی دیگر، سوگواران، در این دوران به

 شرران استخوان را به دوش کشیدند و تنهایی را گوشت، پوسررت و   شان هرفتاز دست    غم عزیز
ماننررد   شرران اطرافیان بسیاری از سوگواران اذعرران داشررتند کرره    از سوی دیگر،.  اندکردهحس  

با آنهررا  ایشایسته، همدلی و همدردی از ترس ابتال به این بیماری  ،هاهمسایهیا    همسرشان 
 وگواران غم و اندوه مضاعفی را تجربه نمایند.که س هارد سبب شدهمه این مو .اندنداشته

 بیش از هر زمرران دیگررری کسی رو  بی و  احساس تنهایی  انسان    ،در این دوران کرونایی »
کسی شری   و بینی نمی  تکنار خود دررو ی  چون زمانی که تو بستگان درجه  ،درک کرده  
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سخت است  واقعاً دوش بکشی و   یبت رو بهتنهایی باید تمام این مصبه ،درد و آالم تو نیست 
 (.10)مصاحبه شماره  «شاءالله چنین مصیبتی برای هیچ انسانی پیش نیایدو ان 

ولرری   کرد می گم گریه نکرد، اتفاقًا گریه  حتی همسرم باهام همدردی واقعی نکرد، نمی »
، آن مرری شب برای تسلیت خونه ما    مدام اعصابم رو بابت این که چرا مردم توی طول روز یا

، بعد رفتنش خررانمم اومدمی   مون خونهوقتی مهمونی برای عرض تسلیت    ...ریخت می بهم  
ها هم به غم و مصیبتم ؟ این دعواها و تنشزنندنمی ؟ چرا ماس   آن می که چرا    کرد می دعوا  

این تنش در کنار غم فقدان برادر جوونم، غم سنگینی رو روی دلم گذاشته اضافه شده بود.  
 (.15ره مابه شمصاح ) «بود

 فرهنگیمؤلفه . 6-5

فرهنگی مرتبط بررا    های آیین و    ها مراسم موجب عدم برگزاری بسیاری از شرایط کرونایی جامعه 
بهداشتی در راستای جلوگیری از شیوع کرونررا   های پروتکل اجرای که، طوری به سوگواری شد.  

و ترردفین  تشررییع  غسررل،    های مراسررم  عدم شرررکت سرروگواران در موجب  سو، از ی   در جامعه 
مانع  و سوگواری  مراسم  ، موجب عدم برگزاری از سوی دیگر   . و حسرت وداع شد   جانباختگان 

در راسررتای    فرهنگرری   های مراسررم بررا توجرره برره ایررن کرره ایررن  .  شد آرامستان  به    سوگواران   رفتن 
، فقدان برگررزاری ایررن  شود می برگزار    و تسریع در روند آن   عزادار   های خانواده به    بخشی تسکین 
  تر طوالنی این غم و اندوه را در ی  بازه و شرکت در آنها موجب گردیده که سوگواران   ها مراسم 

 تجربه نمایند و حسرت دیدار و وداع بر دل بازماندگان برای همیشه چنبره زند. 

قلرروب کسررانی کرره  هایدهنرردهالتیررام   ترینافررلی کرره یکرری از  ه  ش اینرر اخب واقعیت »
شه که تو یه ر رفتن و آرامستان رفتنه که باعث می زادن همین سر م عزیزشون رو از دست می 

بخررونی، سرروره یاسررین   ایفاتحررهاحساس نزدیکی کنی با جایی که عزیزت آروم گرفته. یرره  
گوش بدی یه کم قلبت آروم شه ولی کرونا این آروم شدنو هم از ما گرفته بود و قبول کردنش 

 (.14)مصاحبه شماره  «کرده ترسخت رو خیلی 
، ترحیمهیچ مراسمی هم نگرفتیم نه  نه تدفین و نه تشیع، نداشتیمگونه مراسمی  ما هیچ»

مررادرم رو هررم   مردم به زحمت نیفتنررداطر این که  خ بهچهلم    نه هفتم و نه چهلم، حتی روز
 (.15مصاحبه شماره ) «روستافرستادیم خونه پدربزرگم توی 
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 بهداشتیـدرمانیمؤلفه . 7-5

بهداشررتی از جملرره   هررایپروتکل  و تشییع جانباختگان با رعایررت   تدفین  سممرادر این ایام  
 همچنررین. شرردمی انجررام  ماسرر استفاده از  و    دستشکشپوشیدن لباس استرلیزه، پوشیدن  

همواره سررعی در مراسم ترحیم    روانی و غم و اندوه زیاد،و    ، با وجود فشار روحی سوگواران 
، ضرردعفونی کررردن منررزل و محلرره ن زد ه ماس بهداشتی از جمل  هایپروتکلکه    کردندمی 

سرروگواران در ایررن دوران از ،  عالوهبررهرعایت شود تا فرد دیگری به این بیماری مبتال نشود.  
کرره  کردنرردمی ترس این که مبادا به این بیماری دچار شرروند یررا دچررار شررده باشررند، سررعی 

مصرف   را  سپرینآزین  و    مولتی ویتامین،  ،C، ویتامین  Dداروهای شیمیایی مانند ویتامین  
این موارد در همان روزهای اول سوگواری با مراجعه به مراکز پزشررکی و   برعالوهکنند. البته  

نیررز پزشکی جهررت تشررخیص ابررتال برره بیمرراری کرونررا    هایآزمایشآزمایشگاهی اقدام به  
 گردیدمی موجب    که متأثر از گفتمان پزشکی حاکم بر جامعه بود،  انجام این امور  .کرندمی 
 ، دشوارتر شود.برای سوگواران  تحمل این غم و اندوه که

، زدیممرری . ماسرر   .آسررپرین  و  C  ،Dمولتی ویتررامین، ویتررامین    خوردیممی مدام دارو  »
 ترسررخت ها هررم کررار مررا رو  این دارو خوردن و ماس  زدن   .کردیممی خونه رو ضدعفونی  

 (.11)مصاحبه شماره  «کرد می 
ضرردعفونی کررردیم، مرردام دارو و ویتررامین  و مررداممحوطرره خونرره و فضررای خونرره ر»

نفررر رفترریم   8حرردودًا  ، روز چهارم بعد فوت داداشم، همه رفتیم آزمایش دادیررم  خوردیممی 
 (.15)مصاحبه شماره  «آزمایش دادیم

 عقیدتی-فلسفیمؤلفه . 8-5

لرره  از جم به دالیلی  ، سو ی  آنها از  تجربه سوگواران در دوران اپیدمی کرونا بیانگر آن است که 
وداع با جانباختگان، عدم حضور در مراسم تشییع و تدفین، عدم برگزاری ختم یررا نرراقص   عدم 

و عدم دیدار اهل قبور واقعیت مرررگ  حضور کامل خویشاوندان و بستگان  اجرا کردن آن، عدم 
ری  و دلخراش عزیزان در اثر این بیما  هنگام نابه مرگ  . از سوی دیگر، اند کرده قبول  بسیار دیر را  
  ، احسرراس پرروچی کننررد   ، بداننررد   معنا بی را    شان عزیزانش ه سوگواران زندگی بدون  ب شد ک سب 

 و تمایلی به زندگی همانند گذشته نداشته باشند.  را بر باد رفته بدانند   شان آرزوهای 
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بیهودگی از این زندگی است که بررا یرر  مریضرری   بدترین حس دنیا، احساس پوچی و»
، زنرردگی برررام معنررا کنممرری دست بدهم. احساس پرروچی    از  عزیزانم )خواهرم( رو  یکی از

 (.3)مصاحبه شماره  «نداره 
که بعد اون دیگه زندگی برام هرریچ   بینممی   کنممی حقیقتش هر چه به مرگ برادرم فکر  »

 (.15)مصاحبه شماره  «ارزشی نداره 

 (. 9اره  )مصرراحبه شررم   « بیایم   این مصیبت کنار   تا بتوانیم با  طول کشید   ماه   3از    شاید بیشتر » 

ماه طول کشررید کرره مررا توانسررتیم بررا  شاید شش   حدوداً اگر شرایط غیرکرونایی بود بهتر بود و  » 
شرایط خود را وفق بدهیم چون هنوز باور نکرده بودیم و شرایط خیلی سررخت و پیچیررده بررود  

 (. 13)مصاحبه شماره   « برای ما 

وارم سر کسی نیرراد یدشرایط ام   واقعیتش هنوزم کنار نیومدیم. قبول کردنش سخته. این»
 «گم هنرروزم قبررول نکررردیمتره. ... البته بررازم مرری خصوص در دوران کرونا شرایط سخت هب

 (.14)مصاحبه شماره 
 مقررات بوروکراتیکمؤلفه . 9-5

  های محرردودیت این مقوله بیانگر آن است که سرروگواران در دوران اپیرردمی کرونررا بررا موانررع و 
دلیل  نایی و آزادی آنها شررده اسررت. در ایررن دوران برره توا زیادی همراه هستند که موجب سلب 

و    ها توفرریه جلرروگیری از گسررترش ایررن بیمرراری، از سرروی سررتاد مبررارزه بررا بیمرراری کرونررا  
  های سررازمان همچنررین برره  ؛ بهداشتی برای مردم تعیررین شررده کرره رعایررت کننررد   های پروتکل 

  هایی دسررتورالعمل دارات و غیررره ، ا ها رستوران ، ها آرامستان ، ها بیمارستان مختلف نیز از جمله 
مقابله با این بیماری ارسال شده است کرره    تعامالت اجتماعی و همچنین نحوه  در زمینه نحوه  

دربرگیرنده بایدها و نبایدهای بهداشتی، پزشکی و اجتماعی است. همین امر سبب شده است  
زیررادی مواجرره    های دیت محرردو که سوگواران در برگزاری مراسم تشییع، تدفین، ختم و غیره با  

داع با  شند و اختیار و توانایی انجام امور عادی و مرسومی مانند و شوند و آزادی عمل نداشته با 
 کامل ابراز نمایند.   طور به و نتوانند احساس ناراحتی خود را    عزیزشان را نداشته باشند 

 ین راترردف نرردادن وخودشررون کارهررای ت را به مررااجازه نزدی  شدن به می    ها افالً اون »
 (.3)مصاحبه شماره  «انجام دادن 
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 گفتممرری در آن لحظه احساس دلتنگی و غم سراسر وجودم را فرا گرفته بود و بررا خررود »
بررا عزیزانمرران  ترروانیمنمی این چه وضعیتی است که خدا بر سررر مررا آورده اسررت کرره حترری 

اامیرردی و ن  خداحافظی و آنها رو کفن و دفن کنیم. احساس ناتوانی و ضعف و دلشکستگی 
نرره یرر  ویررروس منحرروس مررا را در تشرریع و ترردفین و به زندگی به ما دسررت داد. کرره چگو

 (.5)مصاحبه شماره  «خاکسپاری عزیزانمان جدایی افکنده است 
 ابرازنشده-سوِگ پایدار. 10-5

تجربه سوگواران در دوران اپیدمی کرونا بیانگر آن است کرره عرردم پررذیرش واقعیررت مرررگ و 
ختگان، عدم حضور در مراسم تشییع و تدفین، عدم برگزاری خررتم یررا جانباحسرت وداع با  

ناقص اجرا کردن آن، عدم حضور کامل خویشاوندان و بستگان، ترس از ابتال، عرردم دیرردار 
دان سبب شده است که از ی  سو، غم و انرردوه مضرراعف و اهل قبور و احساس عذاب وج 

و از سوی دیگر، دیرتر برره آرامررش   انددهکربه  چند برابری را نسبت به دوران غیرکرونایی تجر
 .افتدمی برسند. به عبارت دیگر، برای سوگواران کرونایی تسکین و آرامش به تعویق 

دست دادند  که عزیزشونو از  ایخانوادهو برای اون  ر  ای کارشه گفت به طریق دیگهمی »
رفتن به سررر   ه،شه می جسد مرحوم به خاک سپرد چون باالخره بعد از اینکه    ،کنهمی سخت  

از   یروانرری مقرردار  لحاظ برره  ،دهمرری یه تسکین به خررانواده  زیارت و سر قبرستان آن مرحوم  
برن اونجا خودشونو خالی کنن، یا به یه طریقی خودشررونو   توننمی ،  شهدردشون کاسته می 

، و حررال اون هکنمی ت خودش مقداری مصیبت ایجاد شه سر خاک رف اینکه نمی   آروم کنن،
اون هم نمیشه و باید در   کم بشه،  تونهمی از دلتنگیشون که    یو مقدار  کنهمی ا بدتر  یزان رعز

 (.11مصاحبه شماره ) «.. برای ما اینطوری بودخودشون فرو بریزند.
 گفتمان پزشکی. 11-5

 هایدسررتورالعملدر ایام شیوع کرونا، برای جلوگیری از گسررترش ایررن بیمرراری در جامعرره 
شررهروندان   کرد می که مشخص    گردیدجمعی اعالم    هایرسانه  دولت دربهداشتی از سوی  

 هایدسررتورالعملو    نامررهآیینبه    توان می از جمله  در این اماکن مختلف چگونه رفتار کنند.  
مختلف از جمله مراسم عررزاداری   هایمراسممربوط به تدفین، ترحیم و مراقبت از خود در  

دسررت و   یشررووت س بهداشتی، عدم تجمررع، ش  ت فافلهبر رعای  هانامهآییناشاره کرد. این  
 .کردندمی ، زدن ماس  و گندزدایی اماکن تأکید فورت با فابون 
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خانه در فورت امکان، برای گندزدایی جسد قبل از تحویل آن به سردخانه یا غسررال(  1
ایررن فضررا شررامل، بیمارسررتان، مراکررز )  گرفترره شررود  فضای مناسبی در محل فوت در نظررر

 (.است زل و امثال آن درمانی، منبهداشتی و
کارکنان حمل اجساد تحویل گردد )اسررتفاده از به  جسد    ،میل فرم مربوطهپس از تک(  2

 .تجهیزات حفاظت فردی کارکنان حمل اجساد به آرامستان الزامی است(
 اکیداً ت به مساجد، اماکن متبرکه و منزل متوفی برای وداع ویا نمازگزاری از انتقال می  (  3
 اری گردد.خودد
 نامهآیین)روی قبر بعد از تدفین انجام گردد  کاری بربهتر است سیمان و بتن  ترجیحاً (  4
 (19دفن اجساد افراد مبتال یا مشکوک به کووید نحوه  

مکررانی، فنرراوری، روانرری،  هایمؤلفررهبیانگر آن است کرره  هایمؤلفهبررسی روابط بین  
بهداشتی، ررمانی دی )گفتمرران پزشررکی(،  پزشکی، اجتماعی، فرهنگی، گفتمرران-سازمانی 

ابراز نشررده رابطرره دارنررد. از ربا پدیده سرروگ پایدارعقیدتی و مقررات بوروکراتی   رفلسفی 
مقررررات   گیری شررکلتقیم بررر  به شررکل مسرر   ، مؤلفه گفتمانی )گفتمان پزشکی(سوی دیگر

 ش دارد.اجتماعی و فرهنگی نقفناوری،  مکانی،بهداشتی، ردرمانی  بوروکراتی ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوگواری ناتمام   هایمؤ:فه  .4شکل 
 گفتمان پزشکی 

 ابرازنشده-سوگ پایداری

 مؤ:فه مکانی

 مقررات بوروکراتیک 

 مؤ:فه سازمانی
 مؤ:فه جهان اجتماعی

 عقیدتی -فلسفی

 مؤ:فه روانی 

 فناوری 

 مؤ:فه فرهنگی 

 

 بهداشتی-مؤ:فه درمانی
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است که از بدو خلقت انسان و سایرموجودات زنررده وجررود داشررته و تررا   ایپدیده  ،مرگ 
. این پدیده در ادوار مختلف به اشررکال مختلررف، پایان هستی آنها نیز وجود خواهد داشت 

مختلفی سوگوار و عزادار نموده   یهاشیوه زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و انسان را به  
و تجربیات عزادار نموده    دیگری انسان را به شکل    ،کرونا  پاندمی . پدیده مرگ در دوره  است 

سرروگواری و عررزاداری در ایررن ایررام  کرره،  طوریبهمتمایزی را به آن القا بخشیده داده است؛  
به این دوران است   ختص با تجربیات و احساسات، مضامین و معانی م همراه  که  این  برعالوه

 اسررت.  تغییر شکل داده  و ناتمام  ابرازنشدهاپایدارسو     ، بهدیگر متمایز است   هایدوره و با  
باشد، بلکه امررری  گرفتهشکلامری نیست که به دلیل مرگ یکی از عزیزان  فرفًا    ،این پدیده

ی، وانرر مکررانی، فنرراوری، ر هایمؤلفررهمختلفرری ماننررد  هایی مؤلفررهتررأثیر اسررت کرره تحت 
عقیدتی و رپزشکی، اجتماعی، فرهنگرری، گفتمررانی )گفتمرران پزشررکی(، فلسفی رسازمانی 

گفتمرران پزشررکی حرراکم بررر جامعرره در از ی  سو،  مقررات بوروکراتی  شکل یافته است.  
رعایررت   شرردن ماننررد اجباری،  مقررات بوروکراتی   گیری شکلکرونا موجب    پاندمی دروان  

آن که    شد  ،هاآرامستان و نهادها و حتی    هاسازمان ومی،  عم  بهداشتی در اماکن  هایپروتکل
 ترردفین و تشررییع هررایآییناز جملرره   هرراآیینبرره عقرریم مانرردن بسرریاری از  نیز به نوبه خررود  

تعررامالت اجتمرراعی و از سوی دیگر، این گفتمان موجررب تغییررر در  .  انجامید  جانباختگان 
و رفتارهررای برره سرروگواری وط مربرر  هررایآیین جامعرره از جملررهبرگررزاری آداب و رسرروم 

سرروگواری از حالررت حضرروری برره که، طوریبه؛ شدبهداشتی در مراسم سوگواری ردرمانی 
ترررحیم،  هررایآیینبسرریاری از ازدحام به خلوت و تنهایی تغییر یافررت و حالت  از    زی ومجا

  ی و همدردی خویشان و اطرافیان رنگ باخت وهمدل هفتم و چهلم نیز ابتر ماند. همچنین  
حسرت وداع با عزیزان را بر دل بسیاری   ،عالوهبهو اعتراضات نمود یافت.    هاتنشر قالب  د

 ن نهاد.از سوگوارن و بازماندگا
آرامسررتان و   انگیررزغمفضای ُپر از استرس بیمارستان و فضای  همراه  همه این موارد، به   

در   دمات دارویی ه خ ، عدم رسیدگی، قصورات پزشکی و عدم ارائاعتنایی بی مسائل ناشی از  
در کرونررا    پانرردمی سرروگواران در دوران  که    شدموجب    (پزشکی رمؤلفه سازمانی )  بیمارستان 

آنها  سوگواری، بلکه  را تجربه نکنند  ایسادهسوگواری    فرفاً  شان جانباختگان فرام و هجرت 
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یررت حکا مرگ احتمالی دیگری  از  که اینگرانی ترس و  ؛باشدعجین  نیز با ترس و نگرانی 
سرروگواران در  سرروگواری    .بودبه گفتمان پزشکی    مجدد  ، مستلزم وروددوری از آن   و  کرد می 

عررذاب وجرردانی کرره از   عذاب وجدان و تعررذیب اجتمرراعی نیررز عجررین اسررت؛این ایام با  
و   کنرردمی حکایت    شان عزیزان   بازماندگان نسبت به  توجهی کمو    کاریکماحساس تقصیر،  

ایررن .  شررودمی اجتمرراعی متصرراعد    جهرران عذابی است که از    ه ودربرگیرنده اکراتعذیبی که  
 معنررابی و دلخراش عزیزان سبب شده، که سوگواران زندگی را    هنگامنابهمرگ  موارد در کنار  

کنده از فشار روانی و احساسکنند.  بدانند و احساس پوچی   ت منفی اسوگواری در این ایام آ
از سرروی قرردرت  ت کرره حافررل اعمررال  اس  تنهایی و اسارتی   احساساز همه    ترمهماست؛  

کرره از سرروی ؛ که نتیجه آن سوگواران تنهایی است  گفتمان پزشکی و فضای اجتماعی است 
کسب آرامش و تسکین به روی آنها بسته شررده   هایراهو    انددرآمدهبه اسارت    هاگفتمان این  

و اسارتی که اندوه   ایی تنه  .اندماندهاجتماعی نیز تنها    جهان و از سوی    اندشدهو از آنها منع  
و تسکین آنها را به تعویق انداخترره   ، مانع از ابراز احساسات آنها شدهآنها را مضاعف نموده

پزشکی، اجتمرراعی، رمکررانی، فنرراوری، روانرری، سازمانی   هایمؤلفه  ،بر این اساس  است.
ه برر منجررر قیدتی و مقررررات بوروکراتیرر  عرفرهنگی، گفتمانی )گفتمان پزشررکی(، فلسفی 

 است. شدهناتمام در شهر سنندج  هایسوگواری گیری کلش

 
یه  .5شکل   ناتمام   هایسوگواریسایه گفتمان پزشکی بر   ایزمینهنظر
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 گیرینتیجهو  بحث .6

 هایمؤلفرره  ایزمینررهنظریرره  از رویکرررد    گیررری بهرهبررا  کرره    حاضر سعی بر آن بررود  مقاله  در  
در شررهر   یرر  موقعیررت یررا کلیررت،  مثابهبه  ،ناتمام  هایسوگواریساختاری و غیرساختاری  

احسرراس گنرراه، نگرانرری،  از مفرراهیم  برای نیل به این هرردفسنندج مورد بررسی قرار گیرد.  
و منابع تجربرری موجررود بهررره   گفتمان ، رنج روحی بازماندگان و  معنابی رمعنادارتقابل مرگ  
امررری اسررت کرره تحررت ،  ناتمام  هایسوگوارینتایج پژوهش بیانگر آن است که  گرفته شد.  

روانرری، بهداشتی،  ردرمانی مکررانی، فنرراوری،    هایمؤلفررهمختلفی ماننررد    هایی مؤلفهتأثیر  
 عقیدتی ورپزشکی، اجتماعی، فرهنگرری، گفتمررانی )گفتمرران پزشررکی(، فلسفی رسازمانی 

ع سرروگواران در دوران شرریو  این برردان معناسررت کرره  .مقررات بوروکراتی  شکل یافته است 
مرررگ و فقرردان  البترره ؛اندشدهغم و اندوه بسیار زیادی متحمل  دلیل مرگ عزیزان،  کرونا، به  

ختاری و سررا هایمؤلفرره برره ایررن پدیررده نیسررت، بلکرره دهندهشررکلتنهررا عامررل  عزیررزان 
هستند   ،مانند گفتمان پزشکی   ،ساختاری  هایمؤلفه این  اتفاقاً نقش دارند.  نیز  غیرساختاری  

 هابیمارستان ، هاآرامستان و نهادها از جمله   هاسازمان ررات  قوانین و مق  به  بخشی شکلبا  که  
این قوانین و مقررات که، طوریبه؛ اندشدهموجب پایداری سوگ سوگواران    و اماکن عمومی 

بهداشررتی،   هررایپروتکل، رعایررت  ترردفین، تشررییع، ترررحیم  هررایآیینموجب عدم برگزاری  
خانوادگی شده است که آن   هایتنشو   هاهمسایهو   خویشاوندان   گزینی دوری  ،مصرف دارو

زندگی و در نهایررت تعویررق تسررکین و   معنایی بی نیز به تبع خود، منجر به احساس پوچی و  
 تجربرره  تجربه سوگواران در ایررام اپیرردمی کرونررا،    ،بنابراین  شده است.عدم ابراز احساسات  

جهان اجتمرراعی ن معناست که  این بدا  و فضای اجتماعی است وبا گفتمان پزشکی  ارتباط  
 ما فقط در قالب گفتمان قابل فهم است.

  مثابرره به لحاظ نظری از آنجا که بیانگر آن است که گفتمرران پزشررکی  به  مقالۀ حاضر، نتایج 
بررا    ، نقررش افررلی دارد   یرر  موقعیررت   مثابرره به ناتمررام  های سوگواری  گیری شکل ی  مؤلفه در 

ریررق  عینیررت از ط   کرره   بر ایررن باورنررد نها  آ   دارد، زیرا همخوانی  نظریات گفتمان الکالئو و موفه  
عامالن نهادهای  درست،  درست و نا  های گزاره  با تولید  ها گفتمان و  یابد می تولید گفتمانی معنا 

  کننررد می برره مرروقعیتی در گفتمرران برردل و    کننررد می   هررا گزاره مجبور برره انجررام آن  اجتماعی را  
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فرررکالف    آمررده بررا نظریرره   نتررایج برره دسررت همچنین  (. 54-95، 1389 ، فیلیپس  و )یورگنسن 
معتقد است که گفتمان به برساختن هویت اجتماعی، روابط اجتماعی   او همخوانی دارد، زیرا 

 . ( 118-119  ، 1389)یورگنسن و فیلیپس،    کند می دانش و معنا کم    های نظام و  
س از ابتالی نگرانی و ترلحاظ نظری از آنجا که بیانگر به  این مقالهنتایج    از سوی دیگر،  

اسررت بررا نظریررات بونکرره   خود، اعضای خانواده، مهمانان و همسایگان به بیمرراری کرونررا
معتقد است ساختارهای حاکم بر نگرانی شررامل سرراختار قلمررروی او  همخوانی دارد، زیرا  

افراد  ی ذهن  هاینگرانی و ساختار ذهنی مانند    یت، سالمت و رفاه اقتصادیمانند نداشتن امن
 کالن(.  هاینگرانی ا باشد )یا دنیجامعه ه  دربار ی ا نگرانی کان یا نزد ید خوه  دربار

احسرراس گنرراه، عررذاب وجرردان و رنررج روحرری    آمده حرراکی از دسررت نتررایج به   از آنجررا کرره 
تقد است که بعررد از مرررگ  ع م  او بازماندگان است با نظریات نوربرت الیاس همخوانی دارد؛ زیرا 

مبنی بر این که »آیررا ممکررن اسررت مقصررر   و بستگان وی  عزیزان، ی  حس کراهت در اطرافیان 
عذاب وجدان و احسرراس گنرراه    گیری شکل و همین امر سبب    شود می ایجاد  مرگ او من باشم؟«  

  : گویررد می به همررین دلیررل الیرراس  .  شود می و در نهایت رنج روحی مضاعف آنها  در بازماندگان 
  . شررود می دیرردگاناش محررو  ان در برابررر  و جه   رود می فرد به عالم رؤیا    ؛ مرگ چیز هولناکی نیست 

  بیننررد می لطمرره و زیررانی کرره زنرردگان    ، برنررد می آنچه هولناک است، رنجی است که محتضررران  
 (. 91  ، 1398)الیاس،  شناسیم نمی است. این دردی است که درمانی برایش    تر عظیم 

انی، مک  هایمؤلفهبیانگر نقش  که  از آن جهت  حاضر    مطالعه  نتایج    نیز  لحاظ تجربی به  
پزشکی، اجتمرراعی، فرهنگرری، گفتمررانی )گفتمرران پزشررکی(، رروانرری، سازمانی   فناوری،
بررا سررایر است،  ناتمام    هایسوگواری  گیری شکلعقیدتی و مقررات بوروکراتی  در  رفلسفی 

که تمرکز اکثررر ایررن تحقیقررات   چرا  ؛تحقیقات تجربی متمایز و متفاوت است دستاوردهای  
و   19ی و اجتماعی بیماران مبتال برره کوویرردشناختن رواپیامدهای  مبتنی بر تجارب زیسته و  

مررورد توجرره   تا کنون است که این بیماری برای این جوامع ایجاد نموده است و    هایی چالش
 قرار نگرفته است.

و همراه با  مرگ امری طبیعی در راستای نتایج به دست آمده، شایان ذکر است که اگرچه  
، امررا در دوران اپیرردمی است کاستن این غم و اندوه  ی راهی برای  و سوگوار  بودهغم و اندوه  
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و کرونا این پدیده همراه با تجربیاتی مانند ترس، منع و اسررارت، تنهررایی، انرردوه مضرراعف  
حسرت وداع است. این بدان معناست که سوگواری در این ایام، بسیار فراتر از سوگواری در 

ن و زنرردگی سرروگواران را تهدیررد که روح، روا  عجین است   دوران عادی است و با تجربیاتی 
ایررن   ضررروری اسررت کرره  ،و ممکن است منجر به پیامدهای ناگوار گررردد. بنررابراین  کندمی 

ترردابیری در و  و مداقرره قرررار گیرررد  توجرره مورد بیشتر  مسئوالن و دولتمردان موضوع از سوی  
 شررود.ها اندیشرریده مشکالت آندیگر و  ، تسریع تسکینغم و اندوه سوگواران راستای کاهش  

 هررایخانوادهنحوی شایسررته بررا به جمعی  هایرسانهاز قدرت   گیری بهرهبا    بایستی   همچنین
 عزادار همدردی کرد تا بدانند که در تحمل این بار گران تنها نیستند.

 



 

 

 

؛  از بیمارستان تا آرامستان 
 ... های واری سوگ   تحلیل 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

181 

 منابع 

 یاهناا یزمٔه یاا د نظریاا : فنااون و مرا اال تو  یفاا یپااهوهک   یمبااان(. 1391ت )یرر ن، جول یستراوس، انسلم؛ و کرب ا
 (1998)تاریخ افل اثر   .یم افشار(. تهران: نی)مترجم: ابراه

(. تعلیق، هررراس و بازاندیشرری: برداشررت جوانرران از زنرردگی اجتمرراعی.  1399بهارلوئی، مریم )   و    ؛ افراسیابی، حسین 
 doi: 10.22035/isih.2020.3840.3975  . 123-143(،  2) 12،  ای  ر علوم انسانی رشته  عات میان مطا 

 شگاه حوزه و دانشگاه.پژوه :قم .شناسی تحقیقات  یفیروش ( 1391ایمان، محمدتقی )

اعررالم آمررار ابررتال برره   (.1400مهر  20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کردستان )
 https://www.muk.ac.ir/Content/ShowContent/28098 ، برگرفته ازدر کردستان 19کووید 

 )مترررجم: کاوی انتقادیاز دستور متن تا گفتمان مطا عاتی  ر تحلیل گفتمان انتقا ی؛  .(1382ای )دای ، تئون
 (1998)تاریخ افل اثر  ها.ات و توسعه رسانهدفتر مطالع  :تهران (.گروه مترجمان

(. فهم واقعیات و پیامرردهای اجتمرراعی بحررران 1399آبادی، علی )باقری دولتو  ؛آبادی، محسنشفیعی سیف
علااوم ای  ر رشتهت میانفصلنامه مطا عاماعی نیکالس لومان. های اجتبر مبنای نظریه سیستم  19-کووید
 doi: 10.22035/isih.2020.3925.4035  .90-55(، 2)12، انسانی

 های اجرایاای.مبانی نظری، رویکر هااا و رویااه  :بنیا (گراند  تئوری )نظریه  ا ه(.  1400موحد، سعید )ففایی
 تهران: دوران.

-شناختی میزان نگرانی(. مطالعه جامعه1394شرقی، حشمت؛ و عزیزی علیرضا )شرقی، نادر؛ فنعتیفنعتی
  doi: 10.18869/acadpub.jspi.6.1.157.157-181(،  1)  6،  مسائل اجتماعی ایرانهای خرد و کالن. 

(. جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعرره کیفرری 1396؛ محمدی، فردین؛ و محمدی، حسین )قادرزاده، امید
 .40-7(، 38)10 راهبر  فرهنگ،های آن. ها، تعامالت و پیامدزمینه

 شناساای  یفاایهای عملاای  ر روش روش تحقیق  یفی، ضد روش؛ مرا ل و رویه(.  1392محمدپور، احمد )
 شناسان.تهران: انتشارات جامعه  . )جلد دوم(

 19یررد  های بهداشتی مرتبط با بیمرراری کووایی رعایت نکردن پروتکل(. بازسازی معن1400محمدی، فردین )
-رونااا از منظاار رواناایمجموعااه مطا عااات  یفاای  سررلگی، محمررد  :)مطالعه موردی شهر سررنندج(. در

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.اجتماعی

. برگفترره از اخبااار  رونااا ویاارو  (. 1400مهررر  19ایررران )وزارت بهداشررت، درمرران و آمرروزش پزشررکی 
https://behdasht.gov.ir 

 ( 2001اریخ افل اثر  )ت   تهران: گام نو. . ( امید مهرگان و فالب نجفی  مترجم: (  تنهایی  م مر  (.  1398الیاس، نوربرت ) 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2228215&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2228215&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://doi.org/10.22035/isih.2020.3840.3975
https://doi.org/10.22035/isih.2020.3840.3975
https://doi.org/10.22035/isih.2020.3840.3975
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2725361&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.muk.ac.ir/Page?pageId=477
https://www.muk.ac.ir/Content/ShowContent/28098
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=699894&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=699894&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.isih.ir/article_329.html
http://www.isih.ir/article_329.html
http://www.isih.ir/article_329.html
https://doi.org/10.22035/isih.2020.3925.4035
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8670762&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8670762&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2475-fa.html
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2475-fa.html
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2475-fa.html
http://www.jsfc.ir/article_50897.html
http://www.jsfc.ir/article_50897.html
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2268623&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2268623&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8674509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8674509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8674509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8674509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8674509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://behdasht.gov.ir/
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4774092&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 قات فرهنگی ایران نامه تحقی فصل 
 

 
 

182 
 4شماره      ، 15    دوره 

 1401  زمستان  
 60ی  پیاپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تهررران  (.جلیلیهادی    )مترجم:  نظریه و روش  ر تحلیل گفتمان  .(1389فیلیپس، لوئیز )و    ؛یورگنسن، ماریان
 (2002)تاریخ افل اثر  نشر نی.

Abd-Alrazaq, A., Alhuwail, D., Househ, M., Hamdi, M., & Shah, Z. (2020). Top concerns of 

Tweeters during the COVID-19 pandemic: Infoveillance study. Journal of Medical 

Internet Research, 22(4), e19016. https://doi.org/10.2196/19016 

Adiukwu, F., Kamalzadeh, L., Pinto da Costa, M., Ransing, R., de Filippis, R., Pereira-Sanchez, V., 

Larnaout, A., Gonzalez-Diaz, J. M., Eid, M., Syarif, Z., Orsolini, L., Ramalho, R., Vadivel, R., & 

Shalbafan, M. (2022). The grief experience during the COVID-19 pandemic across different 

cultures. Annals of General Psychiatry, 21(1). doi: 10.1186/s12991-022-00397-z 

Baloran, E. T. (2020). Knowledge, attitudes, anxiety, and coping strategies of students 

during COVID-19 pandemic. Journal of Loss and Trauma, 25(8), 635–642. doi: 

10.1080/15325024.2020.1769300 

Cirrincione, L., Plescia, F., Ledda, C., Rapisarda, V., Martorana, D., Moldovan, R. E., 

Theodoridou, K., & Cannizzaro, E. (2020). COVID-19 pandemic: Prevention and 

protection measures to be adopted at the workplace. Sustainability, 12(9), 3603. 

doi: 10.3390/su12093603 

Clemente-Suárez, V. J., Dalamitros, A.A., Beltran-Velasco, A. I., Mielgo-Ayus, J., & 

Tornero-Aguilera, J. F. (2020). Social and psychophysiological consequences of the 

COVID-19 pandemic: An extensive literature review. Frontiers in psychology, 11, 1-

15. doi: 10.3389/fpsyg.2020.580225 

Islam, S., Islam, R., Mannan, F., Rahman, S., & Islam, T. (2020). COVID-19 pandemic: An 

analysis of the healthcare, social and economic challenges in Bangladesh. Progress in 

Disaster Science, 8, 100135. doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100135 

Karunathilake, K. (2020). Positive and negative impacts of COVID‑19, an analysis with 

special reference to challenges on the supply chain in South Asian countries. Journal 

of social and economic development, 2, 1-14. 10.1007/s40847-020-00107-z 

Mansoor, T., Mansoor, S., & Bin Zubair, U. (2020). ’Surviving COVID-19’: Illness 

narratives of patients and family members in Pakistan. Annals of King Edward 

Medical University, 26(Special Issue), 157-164. doi: 10.21649/akemu.v26iSpecial 

Issue.3630 

Mortazavi, S. S., Assari, S., Alimohamadi, A., Rafiee, M., & Shati, M. (2020). Fear, loss, social 

isolation, and incomplete grief due to COVID-19: A recipe for a psychiatric pandemic. 

Basic and Clinical Neuroscience Journal, 225–232. doi: 10.32598/bcn.11.covid19.2549.1 

Okolba, M., Ogueji, I. A., Darroch, S. J., & Ogueji, A.M. (2020). A Multinational Pilot Study 

on the Lived Experiences and Mental Health Impacts the COVID-19 Pandemic. 

Global Psychiatry, 3(2), 1-16. doi: 10.52095/gpa.2020.1378 

https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4733051&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4733051&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://doi.org/10.2196/19016
https://doi.org/10.2196/19016
https://doi.org/10.2196/19016
https://doi.org/10.1186/s12991-022-00397-z
https://doi.org/10.1186/s12991-022-00397-z
https://doi.org/10.1186/s12991-022-00397-z
https://doi.org/10.1186/s12991-022-00397-z
https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1769300
https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1769300
https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1769300
https://doi.org/10.3390/su12093603
https://doi.org/10.3390/su12093603
https://doi.org/10.3390/su12093603
https://doi.org/10.3390/su12093603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33391099/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33391099/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33391099/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33391099/
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100135
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100135
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467397/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467397/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467397/
https://doi.org/10.1007%2Fs40847-020-00107-z
https://doi.org/10.21649/akemu.v26iSpecial%20Issue.3630
https://doi.org/10.21649/akemu.v26iSpecial%20Issue.3630
https://doi.org/10.21649/akemu.v26iSpecial%20Issue.3630
https://doi.org/10.21649/akemu.v26iSpecial%20Issue.3630
https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1
https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1
https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1
http://dx.doi.org/10.52095/gpa.2020.1378
http://dx.doi.org/10.52095/gpa.2020.1378
http://dx.doi.org/10.52095/gpa.2020.1378


 

 

 

؛  از بیمارستان تا آرامستان 
 ... های واری سوگ   تحلیل 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

183 

Pagnini, F., Bonanomi, A., Tagliabue, S., Balconi, M., Bertolotti, M., Confalonieri, E., Di Dio, 

C., Gilli, G., Graffigna, G., Regalia, C., Saita, E., & Villani, D. (2020). Knowledge, 

concerns, and behaviors of individuals during the first week of the Coronavirus 

disease 2019 pandemic in Italy. JAMA Network Open, 3(7), e2015821. doi: 

10.1001/jamanetworkopen.2020.15821 

Pagnini, F; et al (2020). Knowledge, Concerns, and Behaviors of Individuals during the 

FirstWeek of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic in Italy. Jama networl open, 3 

(7), 1-13. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.15821 

Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K., & Kaushal, V. (2020). Study of 

knowledge, attitude, anxiety &amp; perceived mental healthcare need in Indian 

population during COVID-19 pandemic. Asian Journal of Psychiatry, 51, 102083. doi: 

10.1016/j.ajp.2020.102083 

Shi, C., Guo, Z., Luo, C., Lei, C., & Li, P. (2020). The psychological impact and associated 

factors of COVID-19 on the general public in Hunan, China. Risk Management and 

Healthcare Policy, 13, 3187–3199. doi: 10.2147/rmhp.s280289 

Shoraka, H. R., Hashemi, S. A., Asghari, D., Chegeni, M., Arzamani, N., Sadidi, N., Dousti, Z., 

& Kaviyani, F. (2022). Mourning during COVID-19 pandemic in Bojnurd, a city in 

northeast of Iran: A qualitative study. Journal of Iranian Medical Council. 

doi:10.18502/jimc.v5i2.10464 

World Health Organization (May 13, 2020). Rolling updates on coronavirus disease  (COVID-

19). WHO. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/events-as-they-happen 

World Health Organization (Oct. 12, 2021). Global situation of COVID-19 confirmed cases. 

Retrieved from https://covid19.who.int 

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15821
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15821
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15821
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15821
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15821
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706385/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706385/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706385/
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083
https://doi.org/10.2147/rmhp.s280289
https://doi.org/10.2147/rmhp.s280289
https://doi.org/10.2147/rmhp.s280289
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.18502%2Fjimc.v5i2.10464
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.18502%2Fjimc.v5i2.10464
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.18502%2Fjimc.v5i2.10464
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.18502%2Fjimc.v5i2.10464
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/

