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 چکیده
 ةیتمدرنداری و  سرمایه- ه با نظام صنعتیهمواج ةواسط بهاست که  هایی زهرای تهران از مکان بهشت
 شدن سازمانی است. داده ییرتغخود را به یک سازمان  ابتدایی یتماه ،اخیر ةدهدر چند  شهری

خاکسپاری شده  های مرگ از زمان تبدیل بدن به جسد تا پایان موجب تغییراتی در برگزاری آیین
و تقسیم کار اجتماعی دورکیم و با استفاده  وبر روکراسیوبر مفاهیم ب با تکیه ،این پژوهشدر  است.

، در مکان مرتبط با چنین تغییری فهم بااست  شدهسعی  یدانی )مشاهده، مصاحبه(های م از روش
همچنین و مرگ های  ه با آیینهایرانی در مواج ةجامعمدرن  ةتجرببه شناخت و  مرگ در تهران،

های  مراحل انجام آیین توصیفاتپس از  .یافتدست  معاصردوران به  یسنتدوران از  تغییرات آن
های مرگ در  آیین شده است  نشان داده ،زهرا واقع در سازمان بهشت ،روجیانع ةمجموعمرگ در 

یعنی  - ارزشی یتعقالنبر  اول مبتنی الگویشدند.  دو الگوی پیشامدرن و مدرن برگزار می
بر  مبتنیها  امروزه در الگوی مدرن برگزاری این آیین امابود،  - های دینی و ثواب اخروی ارزش
ن و یک تقسیم اجتماعی شد که تخصصی ستزهرا بهشتسازمان  یکراسبورو یبرا یابزار یتعقالن

 یها از سنت ییها بخش  شدن ها، حذف و اضافه دگرگونی برخی .داشته است به همراهکار را با خود 
 ناشی از ظاهرشدناست،  بوده متوفیبا  افراد یکو نزد یشخص یوندهایپ بر یه مبتنک مناسک تدفین

 تدفین ةیدپدشدن  بوروکراتیک راآن توان  تهران است که می مدرن م شهریدر نظا نو ةتجربیک 
فرهنگی در  گیری تغییرات به شکل مسئلهاین  نام برد. یکیار ارگانکم یبر روابط ناشناس و تقس یمبتن

 .و مرگ را به همراه داشته است متوفی ةمسئلین و و درک جدیدی از تدف شدهمنجر  تجربه
  .گورستانفرهنگ،  تقسیم کار اجتماعی،، زهرا بهشت مرگ، بوروکراسی، های نآیی :ی کلیدیها واژه
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  مقدمه
 های یینآدهند. در این میان،  های یک جامعه را بازتاب می ترین ارزش بنیادی یعموم طور به ها آیین

رای تنها ب نیز که در ارتباط با یکی از مسائل زندگی فردی و جمعی انسان هستند، نهتدفین 

با این را افراد  ةمواجه، بلکه نوع کنند می ن مرگ را آسانامکان عبور از بحرا متوفیبازماندگان 

جای در انزوا قراردادن و تنهایی، انسان را دربرابر  های مرگ به آیین کنند. می همواررویداد 

ی رفتار مناسب بودن مرگ تأکید و چگونگ دهند که بر طبیعی قبولی قرار می قابل ةروزمررویدادهای 

 ،ها آنود نب درصورتکنند که  ها به بیان احساسی کمک می این آیین ،کنند. همچنین را تعریف می

های  و آیین مرگ رویداد فهماساس،  براین. (552 :5119 کاسلز،) مانند میاحساسات از بیان باز

بخشی  با آن به شناخت مطالعه و درک مفاهیم مرتبط ةواسط بهتوان  که میدارد  یتاهموابسته به آن 

ها درنظر گرفته شود، تغییر نظام  از جامعه دست یافت. اگر تغییرات جامعه علت تغییرات آیین

محسوب گرفته در آن جامعه  های شکل تغییر آیین لدینی، باورها و مذهب در جامعه نیز از عل

 .شود می

ها و مناسک  رها، اندیشهها، باو ایرانی نیز در مواجهه و گذر تاریخ با دین ةجامع فرهنگ

شیعی -ن معاصر تشکیل یک نظام اسالمیاین تغییرات در دورا نتیجةمتفاوتی همراه شده است. 

های مرگ  این ابعاد آیین ینتر مهمیکی از  .ده استشاست که در ابعاد مختلف زندگی مردم متجلی 

عمیق در فرم و  یتالتحودچار  ،مدرن ةدورشیعی در -ی فرهنگ ایرانیسنت، میراث همچنین. است

تلف جهان با ترکیب نظام ها در نقاط مخ محتوای خود شد. این فرهنگ نیز همچون دیگر فرهنگ

رو  روبههای اخیر  های بزرگی در دهه تغییرات و پیچیدگیبا شهری  ةیتمدرنداری و  سرمایه -صنعتی

ساختاری اجتماعی و  را« مدرن» ةواژاجتماعی و فرهنگ اغلب  ةحوزپردازان در  است. نظریه شده

، شهرنشینی، یتعقالنپذیری نهادی،  تفکیک»چون یندهایی افراند که در آن  فرهنگی تلقی کرده

رخ « کار اجتماعی شدن، رشد فردیت یا استقالل و آزادی فردی و تقسیم دموکراتیکشدن،  صنعتی

فرهنگی  ةسادنظام  اخیر در یک ةدهدر چند  هر آنچهعبارتی،  به(. 71: 7151 )فاضلی، است  داده

نیازی به  وکردند  تماعات کوچک زندگی می)بیشتر مردم در اج گرفت صورت بدیهی انجام می به

صورت های آشکاری  ها و تفاوت ، در دوران معاصر با پیچیدگی(های پیچیده نبود تخصص

تسلطی  بر آننه چندان دور  ةگذشت، امروزه جامعه برای درک و فهم آنچه در درنتیجه. پذیرد می

 عهدةتنها از  نه شود آموزش است که گاه مشاهده مینیازمند همکاری، همیاری و  ،ضمنی داشت

عبارت  نیز شده است. به ای از تقسیم کار آید، بلکه نیازمند گونه صورت فردی برنمی آن به دادن انجام
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 یتعقالنی هافرایندتقسیم اجتماعی کار و گسترش  مدرن ةدورهای اصلی  ، یکی از ویژگیدیگر

تجلی  ینوع به ،روکراسیبو از جمله های مدرنفرایندزندگی است. نهادها و  یساماندهابزاری در 

وجوه  ةهمتجدد در  ةتجربناشی از  شدن ابزاری و تقسیم اجتماعی کار هستند. تغییرات این عقالنی

به نظام  وجهبا تهای مرگ نیز  ثر بوده است. تغییرات در چگونگی برپایی آیینؤم مزندگی مرد

 است. مشاهده قابلایرانی  ةجامعخرد و کالن حاضر در ی فرهنگ

تأثیر پژوهش، در این مسئلة مهم  .کردتوان از وجوه مختلف بررسی  های مرگ را می آیین

تنها مولد عناصر، نهادها  تجدد در سنت ایرانی نه ةتجربهای مرگ است.  تجدد ایرانی بر آیین ةتجرب

نهادها و در و نوآوری  یشیبازاندجدید در زندگی ایرانیان بوده است، بلکه های معنایی  و نظام

نوعی   (. در این بازاندیشی،7151  )فاضلی، ایجاد کرده استهای معنایی سنتی  ها و نظامفرایند

نوعی تداوم و دهندة  نشانسو  که از یک شود ه میشاهدمهای سنتی  ها و آیین سنت ةخالقانبازسازی 

و از سوی دیگر نوعی بازآرایی عناصر صوری، محتوایی و  استی خود تمیراث سنپیوستگی با 

فهم بازسازی  ،. از این منظرشود می دیدهجدید  ةزمانها برای انطباق با زمینه و  نوآوری در آن

. در استبرای مطالعات آیینی و فرهنگی در ایران  مهم یهای ایرانی موضوع در آیین هبازاندیشان

شده است. گویی  یتوجه کمتر های تدفین آیین ویژه به های مرگ تجدد در آیین ةتجرب به ،این میان

اما از  ،از تغییر دورند همچنانهای آن  مرگ و آیینو  تعلق دارد تمرگ همچنان به جهان سن

های  های مرگ یکی از دینامیسم اجتماعی است و آیین آنجاکه مرگ بخشی از زندگی و حیات

های مرگ نیز در مواجهه با  توان گفت آیین می  برساخت زندگی جمعی است،فرهنگی کلیدی برای 

تجدد  ةتجربهای مرگ و  آیین ةمواجهدنبال فهم  به پژوهش حاضراند.  تجدد تغییراتی داشته ةتجرب

فرهنگی و  یها و داللتفرم و محتوا  برثیری أپیامدهای این مواجهه چه بوده و چه ت .است

های تدفین در عروجیان  آیین، مسئلهبرای پاسخ به این  ؟اشته استها د اجتماعی این آیین

 .استشده  بررسیموردی  ةمطالععنوان  به زهرای تهران بهشت

 

 مرور ادبیات
در  رامرگ  یشناخت شناختی و انسان شناختی، جامعه روان محققان در دوران معاصر با رویکردهای

 اشاراتی خود در مطالعات شناسان برخی از انسان فقط. در این میان، اند ردهک مطالعه غربیجوامع 

 .(5112کاسل:  ؛5115؛ داویس:5112؛ روزن: 5171)برگمن: ندا داشتهآیین مرگ در اسالم  به کوتاه

و درزمانی  یهمزمانمسائل  بر عالوهمرگ  تاریخدر کتاب  محققانی است که معدود ازفیلیپ آریس 
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تونی  نیزدر انگلستان  توجه نشان داد. ان صنعتی اروپاتغییرات مرگ در دوربه  تاریخ مرگ اروپا،

به مرگ و مفاهیم  یدج طور به (5179 ؛5179 ؛5172 ؛5171 ؛5175 ؛7555؛ 5112والتر، ) والتر

مطالعات بیشتر  نیزدر ایران  .پرداخته است انگلیس ةجامعمرتبط با آن در میدان تحقیق خود یعنی 

های متفاوت ایرانی بوده است. برخی نیز در چند  ر فرهنگهای عزاداری د معرفی گونهزمینة در 

مرگ در  ةتجربشناختی  اخیر مفهوم مرگ، نگرش افراد به مرگ خویش و بررسی جامعه سال

 ؛7157 ،ایزدی جیران و اقدم یزادهعل ؛7151 ،یوسفی ؛7129 ،)کریمیاند  را مد نظر داشتهبیماران 

تاکنون تأکید مطالعات بر یافتن معنا و  ،عبارتی به .(7152تهرانی،   تسلیمی ؛7151 ،مقدم  زمانی

آن و چگونگی ت های مرگ، تغییرا چندانی به آیین توجهمفهومی برای رویداد مرگ بوده است و 

 .ها در نظام فرهنگی ایرانیان نشده است آن دادن انجام

دانی در سازمان می ةمطالعبا استفاده از در این پژوهش  ة یادشدهمسئل ،که اشاره شدطور همان

یعنی محل برگزاری « عروجیان»تهران است و محیط  نگورستا ینتر فعالترین و  زهرا که مهم بهشت

ر ابعاد مختلف و با تمرکز ببوروکراسی  جتماعی کار وبه مفاهیم تقسیم ا توجهو با  ی تدفینها آیین

 ، نماز و تلقینینتکفتطهیر،  از سازی جسد برای تدفین اعم دهامآ مراحل یعنیهای مرگ  آیین

های مرگ و  جه و بعد کلیدی آیینو سه پژوهشمحوری این  ةمسئل درواقع،. بررسی شده است

 .5 ،تدفینل و بازتوزیع فضاهای عاطفی کنتر .7 شود: موارد زیر می تدفین است که شامل

لگوی یک ها در ا این آیین یانمتولهای اداری سازمان مرگ که بخشی از آن نیز شامل نقش فرایند

تحلیل  فهم و رستان )تولید اجتماعی قبور(.ای از تقسیم اجتماعی گو گونه .1و نظام سازمانی است 

سیم تجدد مستلزم درکی روشن از مفاهیم کلیدی مانند تق ةتجرببا  تدفینهای  آیین ةمواجه

زمان های اداری سافرایندیعنی  بر بعد دومپژوهش در این اجتماعی کار و بوروکراسی است که 

 .شود می تأکید زهرا مرگ در عروجیان بهشت

 

 چارچوب مفهومی و نظری

مطالعات فرهنگی مرگ در میان  شده است؛ زیرام رجوع یبه مدل نظری دورکحاضر در پژوهش 

(. 7 :5112، ینراب) 7فکری اوست سنت جنپ و هرتز نیز متأثر از شناسانی نظیر ون نسل دوم انسان

                                                                                                                                              
 دورکیم از متأثر و فرهنگی میان مطالعات با های جدید نسل ،اخیر های سال در. شد متوقف شناسان انسان این از بعد مرگ مطالعات. 7

 Antonius اثر Death, Burial and Mourning کتاب به کنید رجوع بیشتر ةمطالع برای. اند داده انجامها را  این پژوهش دوباره

C.G.M Robben ةمقال و “The Sociology of Death” اثر Tony Walter. 
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تفوق امر »]...[ دادن  نشانبرای  م در تالشیهای دورک ات و اندیشهکه مطالعطور همان، درواقع

های انسانی در اجتماع تأکید  ( و بر پدیده779: 7151 )ریتزر،]...[« مر فردی است اجتماعی بر ا

مرگ از چنین رویکردی الگوبرداری   های آیین ةمطالعنیز در  شناسان بعد از دورکیم انسان ،رزدو می

اند تا به شناخت  ها در میان افراد جوامع بوده دادن کارکرد این آیین دنبال نشان     ون بهاند و تاکن کرده

 7.بهتری دست یابند

اجتماعی درنظر  یامر ةمثاب بهرا  ای یدهپدبه یک تبیین، هر  بیدورکیم برای تحلیل و دستیا

 .(همان) د تبیین کردبرحسب تعامل میان افراتوان  میاجتماعی را  گیرد و معتقد است جریانات می

شود و بر  بدیهی شناخته می یکار چنان عمومی شده است که امر  کند تقسیم بیان می یو ،همچنین

های بزرگ نیازمند است که  بندی کسی پنهان نیست؛ یعنی صنعت در این دوران به ساخت و گروه

ها مشاغل  در درون کارخانه نهات نه»کند  اعالیی از تقسیم کار گرایش دارد. او در ادامه بیان می به حد

خویش واحدی تخصصی  ةنوب بهاند بلکه خود هر کارخانه هم  نهایت تخصصی از هم جدا و بی

 ن تقسیمای(. 522: 7155 م،ی)دورک «است که وجودش مستلزم وجود واحد تخصصی دیگری است

 های شکلنی است که عقال یبه زعم وبر نیازمند ساختار ،شدن متأثر از صنعتی کار در نظام شهریِ 

]...[ »گیرد. در نگاه او، بهترین نوع این نظام عقالنی، بوروکراسی است.  میمتفاوتی به خود 

 صورت بهبوروکراسی نوع ناب نوعی سازمان است. واحدهای اصلی آن اداراتی است که 

 )ریتزر،« .[].. اجبار سازمان یافته استمراتبی با قواعد و وظایف و اسناد مکتوب و وسایل  سلسله

 ،امروزی که با صنعت درآمیخته است ةجامع(. وبر معتقد است سازمان بوروکراتیک در 721 :7151

که  ،(. بوروکراسی97: 7157 )صبوری، شود ها محسوب می از کارآمدترین نوع سازمان

ه است اصول عقالیی سازمانی شکل گرفت ةیپاشود، بنابر نظریات وبر بر  ساالری نیز نامیده می دیوان

کنند  عمل می یرشخصیغهای اصلی یک سازمان است که با ضوابط  مراتبی از ویژگی  و سلسله

 (.179: 7111 ،ل)کوزر

کردن  مدرندر کنار نوسازی شهر و عناصر زندگی روزمره، شاهد مدرنیزاسیون و  ،در تهران

ت نوسازی و تحوال زهای آن نیز متأثر ا مرگ و آیین ةمسئل یعنی ؛ایم گورستان و مرگ نیز بوده

وروکراتیک مدیریت امور با ورود سیستم صنعتی و نظام بدرواقع، اند.  ایرانی بوده ةیتمدرن

                                                                                                                                              
در زمان  یای علت شیون و فریادهای اطرافیان متوف ارههای کف و در بخش آیین دینی حیات بنیانی صوردر کتاب  دورکیم. 7

بلکه  ،شود تنها خانواده ضعیف می میرد نه که فردی می داند، بلکه معتقد است هنگامی های خودجوش نمی خاکسپاری را صرف طغیان
د حیات و تأیید مجدد ها سعی در تجدی آیینی . پس طایفه با برگزاردهد میکل طایفه، عضو و بخشی از نیروی خود را از دست 

 (.7125)پالس،  دارد
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 اند. سازمان دولتی تبدیل شده یخود خارج و به سازمان ةیاولها نیز از شکل  گورستان شهرها کالن

ه افزایش مرگ در ب توجه شده است. با  کامل یک سازمان بوروکراتیک ةنمونزهرای تهران  بهشت

خود را  ةرفت ازدستکنند تا عزیز  تهران روزانه بیش از پانزده هزار نفر به این گورستان مراجعه می

این حجم وسیع  دلیل به(. 7152 ،زهرا بهشتکارگر،  ،شخصی ةمصاحب) سپارندب به خاک

وحی ر ر شرایطهای مرتبط با سازماندهی و مدیریت، آن هم د پیچیدگی آن تبع کننده و به مراجعه

. البته از منظر دارد نیاز منسجم و عقالنی ینظامبه مناسک  دادن انجام ،کنندگان مراجعه ةآَشفت

 .استمتضمن و مستلزم نوعی تفکیک و تقسیم کار  نیز یتجمعتراکم باالی کمی   دورکیمی،

یریتی دقیق یک سیستم مدبه ، زهرا بهشتدر  وآمد برای مدیریت امور این حجم رفت ،اساس این بر

کار  تأسیس چنین نظامی، تقسیم یدر پاست. نیاز های تدفین  آیین دادن انجامتسهیل و  برای

سیستم  ةیطرسباید درنظر داشت که توسعه و  اما، ناپذیر و بدیهی است اجتماعی نیز امری اجتناب

ی و و تغییر در نظام فرهنگ تحولموجب  مکن استعقالنی و بوروکراتیک مدیریت گورستان م

تشریفات  دادن این پژوهش تأثیرات نظام اداری انجام ،شد مطرحکه طور همانآیینی مرگ شود. 

بررسی مناسک و کارکردهای آن  دادن بر نوع انجامرا  آن ابهای مرتبط  اداری و آیین تدفین و امور

  .کند می

 

 ی تهرانزهرا بهشتن سازما مطالعه؛ن میدا
رشد  ةواسط بهشهر تهران،  یک گورستان متمرکز در کالن و تالش برای احداث اقداماتاولین 

تهران در که  ییعنی زمان صورت پذیرفت؛ 7121 ةدهتوسعه در ایران، در  ةبرنامشهرنشینی با 

که طرح، اجرا و  -زهرا نیز گورستان بهشت ،دش ریزی می در فضای شهر برنامههای تجدد  برنامه

 -در دستور کار قرار گرفته بود 7129در سال  وین اشهردار وقت و معاون احداث آن توسط

هکتار برای  172 ابتدانظر برای این فضا مدزمین  هوسعت قطع .کرد میناخودآگاه رشد  صورت به

زهرا ناگزیر شد در  سازمان بهشت ،ومیر در تهران مرگ و جمعیت با افزایش .بود سال یسدت م

شمال از ضلع شمال و  ،بنابراین ؛ر دهدگورستان را در دستور کار خود قرا ةتوسع 7119سال 

 791توسعه  در دور دوم طرح، به پرشدن این فضا هبا توج اما .ه شدهکتار به آن افزود 771 یشرق

 ساکنانبرای  سال  دهپاسخگوی  فقطکه  شدهکتار دیگر در ضلع شرقی به فضای گورستان اضافه 

 است.بوده در تهران 

هکتار است که بخش اعظم آن را فضای سبز  252ران زهرای ته وسعت بهشت ،حاضر در حال
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هکتار از فضای  75قطعه است.  792عام دارای  تصور این گورستان بههمچنین، دهد.  تشکیل می

شده درنظر گرفته  ها آندفن والدین  برایقطعه نیز  2 دفن شهدا و برایقطعه،  72گورستان، یعنی 

، یجارریطبقه، دو طبقه، قطعات غ  سه یی عمومها توان به قطعه های دیگر می است. از قطعه

. کرد اشاره یخانوادگ یها آرامگاه عضو و یاهدا ةقطع، اصحاب رسانه و آوران نام هنرمندان و

 ةروی جمعیت و در پی آن افزایش بیبه رشد  توجهبا  7111 ةده لاز اوای زهرا بهشت ،همچنین

 شدن گورستان، جدید یعنی سازمانی یردبا رویک برای تسهیل پرداختن به مناسک تدفین ،مرگ

 کرد. یتفعالآغاز به  صورت رسمی به

 ةمحدوددارای استمرار بوده و یا وظایف معین را در »]...[ شود که  زمان به مکانی اطالق میسا

ها با استفاده از نگهداری سوابق  کند. استمرار و تداوم در سازمان اجرا می مقرراتقوانین و 

شود. سازمان مشاغل براساس  کتبی تأمین می صورت به مقرراتات و ، تصمیماقدامات

سازمان صریحاً تعریف شده است و حقوق  مراتب سلسلهاست. حدود اقتدار در این  مراتب سلسله

 «سازمان تعیین گردیده است ]...[ مراتب سلسلهرسمی در هریک از سطوح  مقاماتو وظایف 

یک ساختمان با نام در  فقطگورستانی که پیش از این به  ،اساس ینابر (.771 :7157)صبوری، 

 ةمصاحبشد ) اضافهیک ساختمان اداری  کرد، می یتفعال، در دو بخش زنانه و مردانه، «غسالخانه»

با متأخر و ن دورادر تهران  شهر با رشد تجدد و شهرنشینی در کالن (.7152پورناصرانی،  ،شخصی

هزار نفر از  79نفر از شهرنشینان و ورود بیش از  791نه روزا یعنی) به میانگین مرگ هوجت

که از دشوارترین  -خدمات مناسک تدفین ةارائاین سازمان برای ، (بازماندگان به فضای گورستان

و با ساختار جدید و مدرن اداری  ای همجموع 7157 سالدر  -خدمات سازمان برشمرده شده است

و رعایت  زیست یطمح، حفظ و نگهداری ای مرگه با اهداف برگزاری آیین« عروجیان»با نام 

 است. حاضرپژوهش  ةمطالعزهرا اضافه کرد که میدان اصلی  به سازمان بهشت مسائل بهداشتی

با  5ماه 5عروجیان به مدت  ةمجموع زهرا و با تمرکز بر در سازمان بهشت 7میدانی ةمطالع

نماز، ، ینتکفپذیرش، تطهیر،  یعنی های مرگ آیین دادن مشاهدات مستقیم از تمامی مراحل انجام

                                                                                                                                              
 برخی و شیراز و اصفهان نظیر شهرهایی در و سنتی الگوی در تدفین های آیین برگزاری روند در نگارنده ةمشاهد از ما های داده .7

 گذشته دوران در را هایی آیین چنین با مواجهه ةتجرب کهمسنی  افراد از برخی با مصاحبه ،همچنین. دست آمده است به روستاها
 لزوماً شده توصیف روند این درنتیجه،. است شده اضافه پژوهش این به نیز اند شنیده خاطره عنوان به خود بزرگان از یا اند داشته
 فعلی شرایط در که است روندی بیانگر مدرن الگوی به متعلق های داده ،همچنین. نیست دینی کتب در مندرج های کلیشه با منطبق

 .گیرند انجام باید تدفین به مربوط اداری امور عنوان به

 خدمات، همچنان ادامه دارد. دادن روزرسانی سازمان در انجام درپی و به دلیل تغییرات پی حضور در این میدان، به .5
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گو با مدیرکل سازمان و در این زمان مالقات و گفت ،همچنین .گرفتتلقین و خاکسپاری انجام 

زهرا، دیدار با واحد آمبوالنس، مصاحبه با کارکنان مجموعه یعنی مدیر عروجیان، مباشرها،  بهشت

ها  تگاه ضبط صدا و ثبت نوشتاری آنبا دسشرعی، روحانیون و خاکسپاران  تطهیرکنندگان، ناظران

های دینی، فرهنگی و راحتی  دلیل موقعیت حساس این مجموعه و حفظ ارزش بهلبته ا .گرفتانجام 

 فراهم نشد. ثبت عکس و فیلم امکان ،کارکنان و بازماندگانی که در محیط حضور داشتند

 

ت در کمشاری سنتی ها : شیوهتدفینهای  در آیین ارزشی و ابزاری یتعقالنها:  یافته

 نیتدف یها نییآ
پیشامدرن و مدرن از طریق استقرار  در دو الگویمرگ های  در آیینتقسیم اجتماعی  فرایند

مرگ و تفکیک فضاهای این پدیده از سایر فضاهای کاری و  ةیدپدنهادهای تخصصی حول 

چه کسانی، با چه  :تهای مرگ این اس منظور از تقسیم اجتماعی در آیین است. مطالعه قابلزندگی 

در ی چه پیامدهای تدفینشدن  اند و سازمانی دخیل بودهاین مناسک  برپاییاهدافی و چگونه در 

در چگونگی  الگوی پیشامدرن به ما ةمطالعساس، ا دارد؟ براین تدفینهای  درک ما از آیین

 .کند می گ کمکمر ةیدپدها از  ها و درک انسان این آیین مهای تدفین، فهم نظ گیری آیین شکل

یعنی  ،ذکرشدهدر دو الگوی گیری این تقسیم اجتماعی  منطق شکلدهد  مطالعات میدانی نشان می

بر های تدفین  آیین دادن که نزدیکان بیشترین نقش را در انجام -یمذهبو  یسنت فرهنگالگوی 

ان کماک و یمهستنظام آیینی تدفین  دارند و ما شاهد کمترین تفکیک متخصصان در عهده

 ةدوگان ةیبر پا، شهرها حضور دارد که در کالن ،مدرنالگوی شهرهای و  - است مشاهده قابل

 است.ارزشی/ ابزاری  یتعقالن

 

 ارزشی است یتعقالن ةیپای و مذهبی بر سنتفرهنگ ی الگو
داری بوده  سرمایه-که عاری از نظام صنعتی )روستاها، شهرهای کوچک( یسنتجوامع  یدر الگو

کردند. در  زندگی می نداشتنیاز ای  مردم در جوامع کوچکی که به نظام سازمانی پیچیده بیشتراست، 

فردی از یک خانواده در  یزندگنبود. اگر  یمستثناز این قاعده نظام فرهنگی مرگ نیز  ،میاناین 

 ةیدپدبا  نیافته و تلفیق شهرهای کوچک فاقد نظام صنعتیدر و حتی  روستاعشایر یا  جوامعی مانند

توسط  ینتکفیافت و پس از تطهیر و  جسد به گورستان نزدیک انتقال می ،یافت پایان می مدرنیته

 و یبدون مهر فوت یها وجود انواع شناسنامهشد.  ساده به خاک سپرده می ینزدیکان، طی مراسم
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( شاهدی بر این 7152 ،شخصی، ستوده ةمصاحبها ) در حیاط خانهشده  فوت نوزادانهمچنین تدفین 

، در چنین دیگر عبارت بهها عاری از هرگونه نهاد اداری و سازمانی بودند.  که گورستاناست ادع

( 99: 7157د )صبوری، نداشتننیازی خود به تخصص  ةروزمرکارهای  دادن جوامعی مردم برای انجام

ای خود ها بوروکراسی بود، به کاره هایی، که منشأ آن حضور سازمان یا سازمان توانستند بدون و می

 رسیدگی کنند.

آن را باورهای دینی در فرهنگ  منشأتوان  است که می ارزشی متعلق به این دوران یتعقالن

و دارای  دینی مستحبات بر مبتنی که ،رهای دینی در رفتارهای افراداین باو شیعی درنظر گرفت. -ایرانی

های انبیا و بزرگان  از حرفه تطهیرکردن ،مثالبرای  ؛ندشو ثواب دنیوی و اخروی هستند، متجلی می

 ةمصاحب) و ثواب بسیاری دارد است در باورهای اسالمی مستحب چهار جسددینی است یا تطهیر 

های  آیین دادن انجام قرار داریم ودر دوران مدرن  اکنون که حتی .(7152تطهیرکنندگان،  ،شخصی

ران شرعی، ها )تطهیرکنندگان، ناظ سانر داده ةهمتقریباً  ،دگیر ابزاری انجام می یتعقالنمرگ براساس 

بر  کنند، نگاه می و معیشت زندگی یاقتصادیک منبع درآمد  عنوان به که به فعالیت خودکارمندان( 

 یتعقالنکه خود تأییدی بر وجود  اند گذاشته و ثواب اخروی صحه مستحبات مواردی همچون

بر عهده اصلی را  امور نقش دادن مبازماندگان در انجا ،یسنتدر الگوی  است. در گذشته ارزشی

را انجام های مرگ  امور مرتبط با آیین نشده از پیش تعیین بندی اجتماعی داشتند و در یک تقسیم

 که وجود دارد یابزار یتعقالنیک ، هشد اشاره ارزشی یتعقالن در مقابلدر دوران مدرن  .دادند می

بر ها  ی آیینندگان دیگر هیچ نقشی در برگزاریعنی بازما ؛تجدد دارد ةتجرببرخالف قبلی ریشه در 

افراد درگیر با این در عوض،  7.وجود نداردنیز در این فضا  ها آن دادن و فرصت انجام ندارند عهده

دینی که ی پردازند نه باورها ر اقتصاد به این امور میب با توجیهات عقالنی مبتنی فقطها  آیین

 .(7152زهرا،  مرام، بهشت شخصی، نیک ةاحبمص) ارزشی است یتعقالناز  گرفته نشئت

های تدفین در شهرهایی نظیر اصفهان  آیینات مشاهد ،اسنادی مرتبط با فرهنگ ایرانی مطالعات

در روستاها و شهرهای  ساکنانبرخی از با  مصاحبهو  و شیراز و روستاهای اطراف این دو شهر

حتی  داد. رخ می شیا نزدیکان خود ةخاندر  فرد مرگ یسنت فرهنگدر دهد که  ی نشان میسنت

شدن اروپا اشاره  هایی در دوران پیش از صنعتی به چنین مرگ تاریخ مرگ آریس نیز در کتاب

یعنی مرگ چه از نوع طبیعی و چه بر اثر بیماری در منزل اتفاق  ؛(92: 7155کند )آریس،  می

                                                                                                                                              
 مهارت و رزشیا عقالنیت بر مبتنی قبلی های انگیزه دیگر ،است کرده ایجاد «تبرعی سالن» نام با سالنی عروجیان مجتمع هرچند .7

 .است کرده سلب را نزدیکی این جسد و مرگ ةپدید ازس تر همچنین،. ندارد وجود تطهیر برای کافی
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 ،در چنین فضایی .کرد ری میسپ شاش را در کنار نزدیکان زندگی آخرین لحظات محتضرافتاد و  می

خبری از  زیرا گرفت؛ صورت متناوب انجام می هعاطفی میان بازماندگان و محتضر ب-کنش فیزیکی

 یناولاز  ،ذکرشدهبه نکات  هبا توج .نبودنی همچون بیمارستان، پزشک و پرستار های سازما نظام

پس از  ،گرید عبارت بهت. گرف می ها توسط بازماندگان و در کنار جسد شکل آیین لحظات مرگ،

های  انداختند و آیین نقش ترمه روی آن میای با  پارچه ،متوفیها و پاهای  بستن چشمان، دست

پس از باخبرکردن  .گرفت انجام می ، شیون و سوگواری در کنار جسدقرائت قرآن اولیه همچون

ماندگان انجام توسط باز آن یتجنسبه  با توجهجسد آیین تطهیر نزدیکان از رخداد مرگ، 

 ةآمادجسد را  متوفیخواهر، مادر و دیگر زنان وابسته به  زن بود متوفیاگر  ،برای مثال گرفت؛ می

یعنی ؛ شد متغیر بود مکانی که جسد در آن تطهیر می. (722: 7191)همایونی،  کردند تطهیر می

 یمحلورستان یک اتاق کوچک واقع در گدر یا در کنار رودخانه یا  متوفیدر منزل جسد یا 

 غسل داده ،ن قرار داشتدر آ «خانه یشو مردهسنگ »با نام  سنگ که یکشهری(  )گورستان درون

شکل  ای عاطفی-کنش فیزیکی ،دلیل ارتباط مستقیم بازماندگان با جسد به ،شرایط در این .دش می

 جسد غسل د.بو ،غسلیعنی  ،های وابسته به جسد های همزمان با آیین آیینة مثاب بهکه  تگرف می

 متوفیوابستگان که تعلق خاطر بیشتری به  بلکه چند تن از گرفت، توسط یک نفر انجام نمی فقط

و  عواطف یارضا ی،ثواب اخرو داوطلبانه، با هدفصورت  یکی پس از دیگری به ،داشتند

 .(7151 ی،زارع ی،شخص ةمصاحب) دادند یشو مو جسد را شست ،رفته ازدست یزبا عز یخداحافظ

و سازی  ادهآمرا ای از مردان نیز قبر  عده این مناسک دادن طی زمان انجام کردبیان زارعی  مخان

 دادن دیگر برای انجام بندی چندین تقسیم ،. همچنینکردند می هماهنگرا  خاکسپاریمراسم 

 ةخان، نظافت تدفین غذای پس از مراسم پختنشامل که  های مرتبط با مرگ وجود داشت نامهبر

جسد پس از  شد. می از سوگواران و بستگان کردن چای، خرما و حلوا برای پذیرایی دهاآم و متوفی

 7.شد خاکسپاری انتقال داده می محلبه سمت  ، توسط مردان،و تکفین در یک محیط زنانه غسل

بر  یتجنسبدون درنظرگرفتن  ،داین بخش از اجرای مناسک که شامل نماز و تلقین و تدفین بو

 یک یا چند فرد متقی در میان بازماندگان و با همکاری و در یک محیط مردانه ودب مردان ةعهد

اوج  آورد. جا می  را به متوفینماز و تلقین  فردی پرهیزگار از بستگانیعنی  گرفت؛ انجام می

در زمان  است، متوفیهای عاطفی میان بازماندگان زن و مرد توسط مداح، که خود از اطرافیان  کنش

                                                                                                                                              
یعنی تطهیر، تکفین، نماز، تلقین و خاکسپاری با  گرفت؛ با تفکیک جنسیتی بیشتری انجام می هاها نیز در زمان مرگ مرد این آیین .7

 پذیرفت. صورت میمشارکت مردان 
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سپس سنگ  شد. از کفن، خواندن تلقین و گذاشتن سنگ لحد مشاهده می متوفیورت بازکردن ص

 ،پس از اتمام خاکسپاری بستگان کردند. گور را با خاک پر میدادند و  لحد را در جای خود قرار می

ناهار حرکت  به سمت منزل او برای صرف متوفی ةخانواد به دعوت ،با خواندن یک فاتحه

ثبت سند یا  ةخاطر ،داشتسال سن  21آقای ستوده که بیش از  .(729: 7191همایونی، ) کردند می

تاریخ  مثل متوفیتاریخ فوت فرد »آورد:  یادبه را بر فوت و زمان مرگ و تدفین  ای مبنی گواهی

شد به این معنا که گواهی یا سندی با نام  قرآنی که در خانه وجود داشت نوشته می یدر ابتدا دتول

 یابه دن. پدرم در زمان تولد هریک از ما ناممان و تاریخی را که مه وجود نداشتامروزی شناسنا

نوشت. خواهرهایم که به رحمت خدا رفتند نیز پدر پس از تدفین  آمده بودیم در کنار قرآنش می

 .(7151 ،شخصی ةمصاحب)ستوده،  «کرد تولد تاریخ فوتشان را یادداشت می خدر کنار تاری

کردن جسد برای  دهاآم یعنیهمزمان با آن  های آیین های وابسته به جسد و برپایی بیشتر آیین

 گرفت. صورت می متوفیدر منزل ها و ناهار پس از خاکسپاری  تطهیر، عمل تطهیر، سوگواری

توان آن را  که می بود رفته ازدستفضای عزاداری یک فضای آشنا و متعلق به فرد عبارت دیگر،  به

ن های نماز، سال اثری از سالن که در آن شرایط ی تعریف کردسنتدر یک مکان مندی  خاطره ةمثاب به

 نبود. ذاخوری متعلق به جوامع شهری در دوران معاصرهای غ اجتماعات و سالن
 

 ابزاری یتعقالنو  یراسکبورو ةیطرسشهر تهران و  معاصرگ الگوی فرهن
 ییها مکان ،و مرگ ینظام زندگ های یچیدگیپ ةواسط بهتهران،  ویژه هب یران،معاصر ا گدر فرهن

نماز و  یها سالن ها، یرخانهتطه یگرد یانو به ب ها غسالخانهها،  سردخانه مانند یدهپد ینمرتبط با ا

 نسبت بهمرتبط با مرگ را  های یینو آ ینند و تدفا هسرعت شکل گرفتدر گورستان به اجتماعات

 همان زهرا یا . گورستان بهشتاند ساخته تر چیدهیپ یابزار یتعقالنشدن با یردرگ دلیل به، گذشته

جغرافیایی جنوب تهران قرار گرفته است.  ةمنطقهاست که در  زهرا یکی از این نظام سازمان بهشت

 های بعد در بخش شده است مرتبط با تدفین در نظام یک سازمان گنجانده اینکه چرا یک مکان

وآمد  افزایش مرگ و رفت یدر پتماعی وجود یک نظم اجاست  رذکشایان . شود بررسی می

دوران مدرن و به  الزاماتگیرد از  های متعددی انجام می بازماندگان در فضایی که مناسک و آیین

است. در نظام بوروکراسی دقت، سرعت، عدم ابهام،  هایی از جنس بوروکراسی سازمان ةعهد

 :7155 )وبر، رسد ل به حد بهینه میفرمانبرداری کام و بصیرت، وحدت مها، تداو آگاهی از پرونده

تسهیل در  ةواسط بههایی است که رویکرد سازمانی خود را  از نمونه سازمان زهرا ( و بهشت512

 است. کردهچنین نظامی بنا  ةیپابر  اش و خانواده متوفیامور شرعی، عرفی و قانونی 
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( 7155)است. آریس  احتمال وقوع مرگ در بیمارستان بیش از فضای خانه ،معاصرن در دورا

به های درخور فضایش را  در بیمارستان دیگر آیین مرگکه  دهد توضیح می مرگ تاریخدر کتاب 

(. 51: 7155 ندارد که فرد محتضر در میان اجتماع بستگانش قرار داشته باشد )آریس، همراه

های  از پدیدهه ک ،به یک محیط سازمانی یعنی بیمارستان تغییر مکان فرد محتضر از منزلدرواقع، 

موجب جدایی ارتباط میان بازماندگان و  مرگ داز همان ابتدای رخدا، شود محسوب می مدرن

وجودآمدن یک نظام مدرن در جوامع شهری است.  مدهای بهاشود که این یکی از پی جسد می

همچون  لیههای او آیین دادن و انجامفرد کنار بستر شدن در  ، بازماندگان فرصت جمعگرید عبارت به

 ی یادشده ها آیین دادن فرصت برای انجام و سوگواری را ندارند. منظور از نبودن قرائت قرآن، شیون

ریس آ و ن بازماندگان و جسد وجود ندارداین است که دیگر کنش فیزیکی و عاطفی مستقیم میا

و عزاداری متأثر  ها این شیون . از نظر وی،نددا می شدن یعنی مدرن متأخر ةشد ابداع ةیدپدیک را آن 

 (.721: )همان های او خاطره یادآوردن بهیا  متوفیمرگ است نه قرارگرفتن در کنار فرد م از مفهو

های وابسته به جسد با سازمان  آیین دادن برای انجام ،گواهی فوت بازماندگان پس از صدور

فی بین بازماندگان و عاط-یزیکیفارتباط  گسستگی ،این تماسبا کنند.  زهرا تماس برقرار می بهشت

به  بدون حضور بازماندگانتر  حمل و از همه مهم ةیژوهای  جسد با ماشین شود. جسد آغاز می

های تطهیر، تکفین و خاکسپاری منتقل  آیین دادن زهرا و سردخانه برای انجام گورستان بهشت

با نام  ای هزهرا در مجموع مکان حضور بازماندگان و جسد در گورستان بهشت هرچندشود.  می

 شدهای طراحی  گونه ، یعنی بازماندگان و جسد، بهها آنهای مکانی بین  است، تفکیک« عروجیان»

در فضای تطهیرخانه  درگذشتهبرای مثال،  ؛کند عاطفی را سلب می-است که فرصت ارتباط فیزیکی

های  وجود داشت که فرصت کنش ای میان بازماندگان و جسد درحال تطهیر شیشه ةیواردیک 

دلیل،  ینبه همدقیقاً  ای شیشه ةیواردامروزه این  اما ،داد عاطفی را در اختیار بازماندگان قرار می

 این درنتیجه،. ، بسته شده استیردگ که از سوی بازماندگان شکل می 7ای های عاطفی یعنی کنش

ا زمان ت گاهینماز و حتی  ةاقامتا زمان  یعاطف- به گسستگی ارتباط فیزیکی تفکیک مکانی

در تمام  یآسان بههای عاطفی بازماندگان  کنش در گذشته که یدرصورت ،شده استمنجر خاکسپاری 

                                                                                                                                              
 مشاهدة دهد می رخ زمان این در آنچه. است جسد به وابسته های آیین مراحل ترین حساس و ترین مهم از یکی جسد تطهیر آیین. 7

 ظاهری شرایط سال و سن وزن، غیرطبیعی، های مرگ همچون مختلفی دالیل به جسد گاهی. است تطهیر و برهنه شرایط در بدن
 شرعیات همچنین،. است مناسبنا بازماندگان دربرابر تطهیرکننده و تطهیرکننده برابردر بازماندگان عاطفی های کنش و ندارد مناسبی

 همراهی و مشاهده گونههیچ اجازة و شود بسته شیشه شد منجر دالیل این. است کرده منع را فیزیکی های کنش و گریه شیون، دینی
 .نشود داده جسدبه 
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 شدن قطع بدونها آزادانه و  برخی از این آیین دادن جسد و حتی شرکت در انجام یساز آمادهمراحل 

 7.گرفت شکل می

شود که بالفاصله  میکفن، ترمه و تابوت به محل نماز منتقل  جسد با پوشش پس از تکفین نیز

مدت، به سمت ماشین حمل و به سمت  وقفه با یک تشییع کوتاه بیشدن نماز و  پس از خوانده

این بخش از مناسک و انتقال دادن  شود. انجام مکان تدفین، بدون حضور بازماندگان انتقال داده می

گیرد که فرصتی برای همراهی و مالقات با جسد باقی  ام میبرای خاکسپاری چنان با سرعت انج

 .گیرد صورت میمیان بازماندگان  درگذارد. در این لحظات، سوگواری  نمی

طور  به عاطفی بین بازماندگان و جسد-یطوالنی، ارتباط فیزیک تقریباً ای  پس از وقفه

ده آمابا هماهنگی قبلی نیز ین تدف شود. مکان مشاهده می ،نماز ةاقامتر، نسبت به زمان  محسوس

صوتی آیین  ابزار از طریق ،دکن می اجراشده است. مداح، یعنی کسی که آیین تلقین مرده را 

یعنی های دیگر موسیقی و مجری آن  مانند بسیاری از آیین نیزاینجا در کند.  سوگواری را آغاز می

با خواندن اشعار، ادعیه و صحبت  5اهدر یک زمان بسیار کوت، مداح گرید عبارت مداح آغازگرند. به

های  تر شوند و کنش دهد که به جسد نزدیک این فرصت را به بازماندگان می متوفی ةدربار

زمانی است که ها  نشک گونه ینااوج  .گیرندبسر  ازدوباره  ای عاطفی خود را پس از وقفه-فیزیکی

فرصت آخرین د و بازماندگان شو کنار زده می متوفیجسد درون قبر گذاشته و کفن از صورت 

-که در مدل جوامع فاقد نظام اداری 1«همزمان»های  یین. درواقع، آدارندعزیز خود را ن دید

 ةمرحلدر  فقطو  وجود ندارد، گرفت ( انجام می7نمودار )سازمانی با تناوب و طی چند مرحله 

 .شود مشاهده میهای تدفین  آخر آیین

 
 

                                                                                                                                              
 تطهیر هنگام در قرآن خواندن خود، جسد تطهیر بر معتقد همچنان بازماندگان ، برخی ازشد  بستهجسد  با مالقات فضای . هرچند7
 تا شد اضافه تطهیر سالن به «تبرعی سالن» نام به ویژه زهرا یک سالن با همراهی سازمان بهشت ؛ بنابراین،هستند آن همراهی و

 .کنند همراهی را جسد کماکان بتوانند بازماندگان

 در حاضر های مداح ها، آیین گرفتن انجام زودتر و بستگان حال بهبود برای و زهرا بهشت در مرگ های آیین نداد انجام تعدد دلیل به. 5
 کارکرد و گیرد می انجام مرگ های آیین نماندنناقص برای تنها مداحی عبارتی،به. دهند می انجام سرعت با را سوگواری مراسم آنجا
 .است داده دست از را خود قبلی

های وابسته به جسد در  شود، آیین که بدن به جسد تبدیل می از زمانی یعنی Simultaneous Ritualsیا « های همزمان آیین» مفهوم .1
، یها )بستن چشم و بدن متوف گیری این آیین یعنی همزمان با شکل ؛کنند می گیری های مرتبط با تدفین آغاز به شکل راستای آیین

لباس با نظام  خوانی، پوشش آغوشی با نزدیکان و قرآن طفی و فیزیکی اعم از شیون، گریه، همهای عا تطهیر، تکفین و...( کنش
تأکید  ونامیم  می« های همزمانی آیین»د و ما آن را گیر نیز انجام می جسد حبات در قبالتهای مرگ و برخی مس معنایی وابسته به آیین

 ست.های عاطفی و فیزیکی بازماندگان ا ما در اینجا بر کنش
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  یرانا ،پنجاه ساله یزمان ةبازدر  بازماندگان و جسد یانم یزیکیف-یطفکنش عا .1 دارونم

 روستاها یسنت یالگوهادر  یزیکیف -یکنش عاطف. 1

 و اصفهان یرازشهرها؛ ش یسنت یالگوهادر  یزیکیف -یکنش عاطف .2

 زهرا شهرها؛ تهران، بهشت مدرن کالن یدر الگو یزیکیف -یکنش عاطف .3

 1331 ،: نگارندهمنبع
 

 تدفینهای  آیینطق بوروکراتیک من ةعتوس
رشد روزافزون  و 7151تا  7121 ةدهاز  سازمان و ارقام رامآ طبق همچنین ،براساس مباحث یادشده

عبارتی این سازمان  این گورستان و به، در روز متوفینفر  791 تا تعداد میانگین تهران شهر کالنمرگ در 

چندین  شدن هزهرا با ساخت بهشتقدیمی  ن، گورستاواقعدر .گرفته استقرار  توسعه ةدور در یک

و موتوری به یک  ونقل حملمرکز پشتیبانی،  .2 ،عروجیان .1 ،معاونت .5 ،اداری .7 جمله ساختمان از

معاون، در  و شش مقام قائم، یک یافت. در این نهاد سازمانی یک مدیر ارشد یتماهنهاد سازمانی تغییر 

معاون  .5 ،؛ تعیین الگوی سازمانی و شرح وظایف کارکنانیزیر برنامه وهماهنگی معاون  .7های  شاخه

دفاع  ةهفتاهلل خمینی،  آیت ارتحالهای مناسبتی مانند سالگرد  برنامهدادن  امور فرهنگی و اجتماعی؛ انجام

معاون  .2 ،خاکسپاریو برگزاری مناسک  دادن عروجیان؛ انجام نمعاو .1 ،مقدس و دیگر رویدادها

صیص بودجه، امور معاون اداری و مالی؛ تخ .9 ،وساز و فضای سبز گورستان هری؛ ساختخدمات ش

ها  ک از این معاونتیند. هرا یتفعالدرحال  یو تخصص یتبمراصورت سلسهبه. 9مالی سازمان و 

 .های متعددی دارند و بخش تر کوچکهای  شاخه

 خاکسپاریکفین، نماز و سپس ر، تتطهی دادن انجام ساختمان عروجیانهدفمند  ةبرناممدیریت و 

 ةهم ،های متعدد شکل گرفته است. همچنین نامه به ضوابط و آیین هبا توجاست. مدیریت این مکان 

اند یا  آموزشی مختلفی دیده های دوره ،ها شدن حرفه تخصصی دلیل به افراد حاضر در این فضا

 .است دیدهآموزش  تار این راسدنیز مدیریت . بینند میهای متعددی  ای آموزش صورت دوره به
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ها، در  کار با نظام عقالنی بوروکراسی در یک راستا و وجود هریک از آن شدن و تقسیم تخصصی

 ةتوسع ةالزمشرط دورکیم کاری که  تقسیم :است یگریبر پیچیدگی، مستلزم د نیجوامع شهری مبت

های  هرچه این نظامپس (. 95 :7155 م،ی)دورک دنام میتمدن  ةسرچشمدی در یک جامعه و فکری و ما

شود.  می تر هرفتارهای مردم در جامعه نیز پیچید ،تر شوند مدرن پیچیده ةیدپدمواجهه با  ةواسط بهشهری 

درک صحیح، آگاهی و در  داکنون نیازمن گرفت، یمانجام  یسادگ بهدرگذشته کارهایی که ، یجهدرنت

 شرایطین فضایی، که بیشتر افراد در یک مدیریت چن نیازمند آموزش و راهنمایی است. مواردی

هزار نفر در یک مکان جمع  ها ی بسیار دشوار است. دهسنت انگیز و احساسی قرار دارند، با رویکرد حزن

بینی  جهان ةواسط به این مناسک،صحیح  دادن انجام. انجام دهندعزیزان خود را  اند تا مناسک مذهبی شده

تک افراد  اداری منجر شده است که تک-های سازمانی پیچیدگی دینی، بر هر چیز دیگری واجب است.

باشند.  داشته مناسک به آگاهی، همراهی و آموزش نیاز دادن داغدار حاضر در این مکان برای انجام

مناسک  دادن انجام راستایشدن و تقسیم کار در  بر تخصصی گیری یک نظام عقالنی مبتنی ، شکلدرنتیجه

سازمان  اساس، . براینبر پیچیدگی است نظام شهری مبتنی این الزامات دینی وابسته به مرگ از

های تطهیر و  سالن .5سالن پذیرش،  .7های  عروجیان با زیرمجموعهت زهرا و دراصل معاون بهشت

، در متوفیآیین تلقین  دادن و انجام خاکسپاری ةقطع .9مرکز آمبوالنس تشییع،  .2سالن نماز،  .1تکفین، 

ها از  از این بخش کیهر. همچنین، کوشند میبرای نظام شهری خود  این اقداماتصحیح  دادن انجام

با سریع مناسک،  دادن اند که به انجام های بیشتری تشکیل شده تر و با تخصص های کوچک زیرمجموعه

 .شود می اشاره ها آنبه  درادامه کهکنند  کنندگان کمک می د مراجعهبه حجم زیا هتوج

 

 فضایی ؛ تقسیم اجتماعی وانعروجی ةمجموع
زنان و مردان وجود  ةیرخانتطهمتشکل از « اتیمتوفسالن »عروجیان که در گذشته با نام  ةمجموع

خود را آغاز کرده است. عروجیان فضایی است که در آن  یتفعال 7151ة ده، از ابتدای داشت

خود را طی  یانمتوفرا، مردم زه گورستان بهشت یتفعالد. از زمان گیر انجام می خاکسپاریهای  آیین

به  هبا توج در حال حاضر اما ،سپردند با پذیرشی کوتاه به خاک می فقطساده و اقداماتی 

تر  تر، دقیق جزئی های بندی یمتقسدر این مکان در های وابسته به جسد  آیین ،یادشدههای  پیچیدگی

 .گیرد صورت میتر  و تخصصی

، 517، 521، 527، 592های عمومی  میان قطعه رقی واز نظر جغرافیایی در ضلع ش عروجیان

در قرار گرفته است. این مجتمع که ساخت آن برگرفته از معماری اسالمی است،  2و  9، 511
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. مباشر و شود یانجام م 7«مباشر»متخصص با نام  یساختمان مرتبط با هم توسط فرد ینچند

شهر در  نشد مدرن ةواسط بهام شهری، هایی که در نظ حضور آن دالی است بر بخشی از پیچیدگی

 زمینةهای مورد نیاز در  که آموزش 5مباشروجود آمده است.  چگونگی برگزاری مراسم تدفین به

، در ها آنرا آموخته است، پس از سالم و عرض تسلیت به  متوفیچگونگی ارتباط با بازماندگان 

هایی  ساختمان کند. راهنمایی و همراهی میرا  ها آنامور اداری در چندین ساختمان  دادن روند انجام

 از: اند عبارتند گیر انجام می در آناداری  رکه امو

تر امور ابتدایی آیین تدفین  سایت اداری مرکز پذیرش عروجیان که در چهار بخش کوچک .7

 دهد.  را انجام می

 .یاتمتوفای  سایت رایانه اطالعاتدریافت مجوز فوت از  .7-7

حساب  و دریافت صورت (اپراتور) ربای توسط کار در سایت رایانه متوفی العاتاطثبت  .5-7

 فیش بانکی.

 ر.بحساب به بانک مستقر در واحد پذیرش و تحویل به کار پرداخت صورت .1-7

ای  رایانه ةبرگترمه و سایر خدمات و  ةبرگموقت،  یتابلو ةبرگشو، و شست ةبرگدریافت  .2-7

 نمایندگی ثبت احوال مستقر در سالن.ق اسنامه از طریدفن و ابطال شن منظور به

 ةبرگبه سالن تطهیر: سالن تطهیر پس از دریافت  1و خلعت وشو شست ةبرگتحویل  .5

به دو بخش زنانه و مردانه  یرخانهتطهکند.  جسد را از سردخانه به تطهیرخانه منتقل می وشو شست

عمومی تطهیر و دیگری سالن  ، یکی سالنبراین، هر قسمت از دو بخش تقسیم شده است. عالوه

کند.  تبرعی تطهیر تشکیل شده است که سالن دوم امکان همراهی بازماندگان با جسد را میسر می

بر  کار مبتنی یمتقسشوند، یک  تطهیر عمومی، که تقریباً تمام اجساد در آنجا تطهیر می در سالن

                                                                                                                                              
 به مباشر. است شده اضافه تهران زهرای بهشت ةشد بورکراتیک به سیستم 7151مباشر از متخصصانی است که تقریباً از سال  .7

 عهده دارد. این متخصص بر دینی سنت در موجود الگوی براساس را تدفین آیین برپایی صد تا صفر ةوظیف که شود می گفته فردی
خود داشته باشند.  یمتوفا باای صحیح و خارج از آشفتگی  ههآیین تدفین کمک کند تا مواج در کنندگان به مشارکت کوشد می
رو  هروب( خاکسپار) قبرکن و روحانی ،(تطهیرکننده) غسال شامل غیرتخصصی و کوچک بندی تقسیم یک با ما گذشتهدر ،عبارتی به

 کامالً  و بزرگ بندی تقسیم یک با غیرتخصصی و کوچک ندیب تقسیم یک جای به ،شدن گورستان ولی امروزه با سازمانی ،ایم بوده
 (.9 ،2 ،1 ،5یم )نمودار ا دیده مواجه آموزش و تخصصی

 .7152 اردیبهشت ،[قربانی هاجر: مصاحبه] کیست؟، مباشر اهلل، روح الیکایی، .5
 .7152 اردیبهشت ،[قربانی هاجر: مصاحبه] کیست؟، مباشر مسعود، سلیمی،

 .7151 اسفند ،[قربانی هاجر: مصاحبه] کیست؟، اشرمب حجّت، قهرمانی،
 .7152 اردیبهشت ،[قربانی هاجر: مصاحبه] سازمانی، ـ اداری فرآیند و مباشر موسوی،

 شود. می تشکیلسفید بدون استفاده از طال و نقره و دیگر تزیینات  پارچةمردگان که از  جامةپوشش و  ؛کفن است همان .1
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مراتبی وجود دارد،  سلسله ها آنبین  تخصص وجود دارد. برای هر جسد چهار تطهیرکننده، که

کننده و سرتطهیرکننده، دو کمک تطهیر :از اند عبارت مراتب سلسلهاین  درنظر گرفته شده است.

اضافه کرد.  نیزجسد نظارت دارد  بر. به این چهار نفر باید یک ناظر شرعی که بر امور فقهی خلعت

های مرگ را با دقت انجام  آیین خانهیرسرپرست تطهتمام این افراد زیر نظر شخصی به نام 

است که در یک نظام مدرن  یتعقالنبر  این همان تقسیم کار کامالً تخصصی و مبتنی 7.دهند می

 . شده استبیان متفکران علوم اجتماعی  یاتنظردر شهری 

 واحد تابلوی موقت سر مزار و دریافت تابلو. ةبرگتحویل  .1

 دریافت خدمات مورد نظر. منظور بههای مخصوص  به غرفهترمه و سایر خدمات  ةبرگتحویل  .2

 ؛حضور روحانیون است محلاز سالن تطهیر و برپایی نماز: دفتر روحانیت  متوفیدریافت  .9

ای که در  روحانی درواقع،را بر عهده دارند.  متوفیروحانیونی که خواندن و برپایی نماز البته 

عروجیان مشغول  ةمجموعیاس واقع در  رعط ةینیحسر ای که د تطهیرخانه نظارت دارد و روحانی

که در یک تقسیم  حاضر است ای روحانی در این محل،. ددر دفتر یادشده حضور ندار، به کار است

 ، پیش از انتقال به محل خاکسپاری است.یتمموظف به برپایی آیین نماز در سالن نماز  فقطکار 

 انتقال جسد به سمت مزار. ورمنظ بهبه آمبوالنس مخصوص  متوفیتحویل  .9

 آیین تلقین توسط او. دادن حضور مداح و انجام .1

 5.خاکسپار .2

خانواده و محدود به یک  ةبر عهدها  ی برگزاری تمام آیینسنت الگویکه گفته شد، در طور همان

ها  ناین آیی دادن در بستر این مدل جوامع بازماندگان بر چگونگی انجام همچنین، یا دو نفر بود.

وقوع  ةلحظاز  مسئله. این نیازی نبود به تخصص فراینداین  دادن انجام واقف بودند و در زمان

 سپاریخاک سازمانی -یادارهای فراینددرگذشته، است.  مشاهده قابل خاکسپاریمرگ تا پایان 

ی شد و نه افرادی از سوی سازمان . نه جسد از فضای خانه دور میوجود نداشتجسد برای امروزه 

و  یاورفنهای وابسته به جسد بودند. حتی از نظارت فقهی، حضور  آیین تمام دادن متعهد به انجام

یا در کنار بستر  شخصی( ةمشاهدخانه ) ط خانواده در حیاطفردگرایی خبری نبود. جسد توس

                                                                                                                                              
 .7152 مرداد ،[قربانی هاجر: مصاحبه] تطهیرزنان، شاکری، .7

 .7152 مرداد ،[قربانی هاجر: مصاحبه] آیین تطهیر، نصراللهی،
 .7152 مرداد ،[قربانی هاجر: مصاحبه] کیست؟ تطهیرکننده. رضا مرام، نیک

 شود محسوب میهایی  شغلجمله از  شد. این شغل اطالق می« قبرکن» و «گورکن»همچون  ای ویژه خاکسپار اسامیبه  ،درگذشته .5
 .است ایرانی مطرود مانده جامعة که در
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ی خود سنت در دوران معاصر جوامع از قالب که حالیدر ،شد تطهیر، تکفین و تدفین می  رودخانه

مرگ، جسد  ةواقعحضور دارند. در این دوران، پس از « مدرن» یا جدید یاند و در بستر ارج شدهخ

زهرا  سازمانی از فضای خانه خارج و برای خاکسپاری به سازمان بهشت- های اداریفرایندطی 

این سازمان است که با درنظرگرفتن یک تقسیم کار تخصصی تمامی امور مرتبط با  .شود یممنتقل 

اقتصاد ظهور  ، علم ویاورفنور این ام دادن . طی انجام(1و  5)نمودار  دهد را انجام میجسد 

د تا یک جسد به خاک سپرده شود. ظهور این عوامل در چنین بستری نتایج نکن می

 .است های آن در نظام شهری تهران یینآ دادن شدن مرگ برای تسهیل انجام بوروکراتیک

 
 گان آیین تدفینتقسیم اجتماعی برگزارکنند

 

 گورکن            روحانی                                                                                        غسال 

 

 های تدفین های اجتماعی در آیین نشک

                         

 تلقین                        نماز                                  کفن                                     سل                    غ  
 

 سنتی جوامع الگوی، ها گورستان فضایی و اجتماعی تقسیم .2 نمودار

 
 تقسیم اجتماعی برگزارکنندگان آیین تدفین

 مدیرعامل

 
 مقام قائم

 
 

 معاون                        معاون                        معاون                       معاون امور فرهنگی              معاون هماهنگی   

 اداری و مالی             خدمات شهری                  عروجیان                         و                                     و         

 اجرایی           ریزی             رنامهب  

 

 خاکسپار          مداح             آمبوالنس     ةرانند         روحانی     کننده        تکفین    تطهیرکننده                   مباشر   
 

 مدرن جوامع الگوی ،ها گورستان فضایی و اجتماعی تقسیم .3 نمودار
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 فضای اجتماعی گورستانم تقسی

  

 نمازن مکا                                                سردخانه و غسالخانه                                

 

 سنتی جوامع الگوی گورستان فضای  تقسیم. 1 نمودار

 
 زهرا تقسیم فضای اجتماعی سازمان بهشت

 دفتر ریاست

 
 مقام دفترقائم

 
 

 دفتر معاونت               دفتر معاونت                        دفتر معاونت       فرهنگی    دفتر معاونت امور         معاونت دفتر  

 اداری و مالی                شهری  خدمات          عروجیان                                 اجرایی و         ریزی برنامه و هماهنگی

                                   

 سالن پذیرش

 

 ، وشو دریافت برگة شست                 غرفة بانک و پرداخت               متوفیاطالعات  ثبتغرفة      و غرفة مجوز فوت    

 برگة، ترمه، موقت یتابلو                   ای جهت ابطال شناسنامه یارانه          صورتحساب          یافت فیش بانکی        در    

 

                                         

 قطعة خاکسپاری          سالن آمبوالنس                         سالن نماز                          سالن تطهیر/تکفین              
 

 مدرن جوامع الگوی زهرا، بهشت سازمان فضای  تقسیم. 5 نمودار

 

 گیری یجهنتو  بحث
 با توجهای  ها در هر جامعه د. این آییننکن مرگ هموار می ةیدپدبا را انسان  ةههای مرگ مواج آیین

در تغییر چنین مؤثر  فرهنگی یکی از عوامل شود. تغییرات یبه نوع فرهنگ آن متفاوت برگزار م

 ،شدن جامعه اخیر و ورود مدرنیته و شهری قرن یمنتغییرات دلیل  به. در ایران نیز استهایی  آیین

یم. افزایش ا بودههای مرتبط با آن  مرگ و برگزاری آیین ةیدپد زمینة هایی در شاهد دگرگونی

ی دیگر سنت خاکسپاریرا افزایش داده و سیستم  ومیر داد مرگجمعیت در نظام شهری تهران تع

ز یان نم مردگکترا ،دارد یاخالق یامدهایپ ها هم زندکه تراکطور همان نبوده است.گوی نیازها پاسخ
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هرچند  پساند،  جامعه یز هنوز اعضایداشته است. مردگان ن یمختلف یو اجتماع یاخالق یامدهایپ

ار یها بس اند، اجتماع مردگان در گورستان ف نشدهیتعر یاجتماع مردگان عضو یمکیدور سنتدر 

 داشته است. نیز ییامدهایو پمهم بوده 

 با همراهی و مشارکت، کوچک یو شهر ییروستا یسنت یها طیدر مح متوفی، درگذشته

گونه  هیچ دادن انجام بدون و و تکفین تطهیریعنی ، های وابسته به جسد در آیین بازماندگان

شدن جامعه و  مدرن ةواسط به. در پی تغییراتی که شد می سپردهبه خاک  سازمانی-ات اداریتشریف

دیگر برای بازماندگان امکان همراهی و مشارکت وجود ندارد.  ،است صورت گرفته شدن آن شهری

شدن و  سازمانی اد مردگان و لزومیم زکترا عاطفی تحت تأثیر-های فیزیکی نشکاین انفصال در 

این انفصال عدم ارتباط فیزیکی کنشگران  های مرگ است. شدن آیین ی بوروکراتیکعبارت به

از  های تدفین، یعنی در تمام مراحل آیین ای که فیزیکی طعدم ارتبا ؛)بازماندگان( با جسد است

های  فیزیکی به کاهش کنش لاین انفصا ،همچنینشود.  ابتدای مرگ تا زمان خاکسپاری مشاهده می

ای جمعی  مرگ تجربه ةتجربدر گذشته  ،شود. به بیان دیگر میمنجر جسد  دربرابر نعاطفی کنشگرا

ه به های وابست بود و اعضای خانواده آیینباال  یبار عاطفهای احساسی و  با حجم انبوهی از کنش

 داد. آن دائم انفجارهای عاطفی شدیدی رخ میمیان کردند که در  جسد را برگزار می

 یمحلدر شکل  گورستانی که تا پیش از این ،مدرن ةیدپدی با سنت ةجامع ةهدر پی مواج همچنین،

از گورستان  سازماناین ده است. سازمان تبدیل شداشت به خارج از شهر تهران منتقل و به یک  یتفعال

 قطعات متفاوت درعمومی  های تدفیندیگر  که یافت یتماهزهرا تغییر  زهرا به سازمان بهشت بهشت

با این سازمان نیز  .است هیافت یتجل یسازمان یدر فضا یاجتماع یِبند و در شکل طبقه دگیر میجام ان

 یعنی) شدن ، علمییتعقالنهایی همچون  لفهرن از مؤهای سازمانی در دنیای مد به ویژگی هتوج

گرایی در امور وابسته به مرگ  تخصص ةدهند نشانکه استفاده کرده است  یفناور، بهداشت و (مدیریت

شدن دیگر عناصر  ها و اضافه شدن برخی از آن حذف یدر پهای مرگ  ت آیینتحوال ،به عبارتی ند.هست

مواجه شوند که ناشی از  جدید مرگ ةتجربجامعه با یک  شده است که افرادمنجر  مسئلهبه این 

انی با فرهنگ ایر نشد تجدد یا همان مدرن ةواسط بهما  درواقع، مدرن در فرهنگ ایرانی است. ای هتجرب

مبانی فقهی  ، هرچند. در این میانیما مواجه - هایی از آن در عین ثبات بخش -ت بخشی از فرهنگتحوال

اساس  اینبرو  ها آیین بعد اجرایی ،شدن بوروکراتیکدلیل  بههای مرگ تغییر نکرده است،  آیینو شرعی 

ک ما از مفهوم در ةنحوحتی  تماعی و عاطفی و درونی واج ةتجربتدفین،  های ما از آیین ةتجرب ةنحو

متوفی ، های تدفین شدن آیین سازمانی فرایندزیرا  شود؛ ه میدید ندرت بهای که دیگر  مرگ یا مرده )مرده
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، درنتیجه شده است. تحولعمیق مطور  به (استکرده  پنهان زیادی از وابستگان تعدادن گادید برابر را از

ت تحوالو  یشهر ةتوسع، در بستر شوندمنجر  یسنت یوهالگتداوم اه به کش از آنین بیتدف یها نییآ

 یها نییآها و  وهیش زهرا بهشتسازمان  ،گریعبارت د به اند. بوده تحول یبرا یبستر آن ةجامع یکارگان

 عملدر رده است کهکجاد یمواجهه با آن را امفهوم مرگ و  ةتجرباز  یدیجد یالگوها نید تدفیجد

در  ،اساس ینابر. آن است مؤخراتو  مقدماتو  نیتدف یدن فضاش یکراتکثر از منطق بورومتأ

شهر تهران  النکدر بستر  ینییآ یردهاکارکها و محتواها و  در فرم لتحون یاتوان  یم یبعد یها پژوهش

 یها ت تجربهتحوالبا  ینییت آالتحون یچگونه از خالل اکه رد و نشان داد کآن را مطالعه  یامدهایو پ

 .شوند می یفرهنگ ینوآور یبرا یبستر ها نییآچگونه و  شویم یم  مواجه یفرهنگ
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