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Abstract: 

 Death is one of the most difficult topics a person can talk about. The 

human being is busy with how to continue his life and improve its 

conditions. 

This study aims is to explore the writing of Facebook pages of the 
dead. The research used the qualitative approach through a content 

analysis, where (50) publications were found on fifteen pages of a 

dead person with an intentional sample, and the results of the 

research showed that writing people in the pages of the dead 

included two directions, the first direction is a desire to immortalize 

the dead and a kind of preserving their roots Alive. As for the other 
direction, it was weeping over their ruins and showing the end of a 

person's death and his end life. 

Sometimes in the same post include both directions together, 

meaning "the use of the deceased’s account by his family by 

changing the profile picture of the dead, and at the same time 
inviting the deceased’s friends through his page to the memorial 

event.  

People write on the pages of the dead in order to weep over their 

ruins on the one hand, and to immortalize their memories on the 

other side. 

 Facebook as a social platform and the interaction of people with the 
pages of the dead shows the great social interaction that takes place 

in this space, and research in this field is not consistent with one 

and only claim, as some posts are either temporary or permanent; 

Therefore, I have used screen capture technology to collect and retain 

information. 
The pages of the dead included referring to them, writing memorials 

and longing, etc. Facebook has become a social platform that allows 

those who lose a dear person to share their grief through it, and 

enables them to deal with death and relieve their pain. 

Key words: Death, Facebook, Social Space, Dealing With Death.  

 
 
 

                                                           
1
 Dr. , Ministry of Education, Israel, hadeel.ej.he@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8642-4167 

 
  

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

  

 

 

Received: 

10/03/2021 

Accepted: 

03/04/2021 

Published: 

01/05/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.4-3.12
mailto:hadeel.ej.he@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8642-4167


Rimak Journal, Volume 3, Issue 4  120 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
p. 119-126 

ي الفيس بوك
 
 ف

ى
 عىل األطالل ؟م للبكاء أهل هي تخليد  :دور صفحات الموت

 

 2هديل عارف إجميل

 
 الملخص

ي ُيمكن لإلنسان التحدث عنها؛ ف
مشغول بكيفية  اإلنسانالموت أحد أصعب المواضيع الت 
ن ظروفها   .استمرار حياته وتحسي 

الع عىل كتابة صفحات الموت  بالفيس بوك
ّ
 هذه الدراسة تهدف باالط

ّ
 .إن

ي البحث المنهج النوعي من خالل آلية تحليل محتوى، حيث تم اإلطالع عىل  استخدم 
ن
ف

ي خمسة عشر صفحة شخص مّيت بعينة قصدية، وقد أظهرت نتائج 50)
ن
( منشور ف
 كتابة 

َّ
ي صفحات الموت  تضمنت  األشخاصالبحث أن

ن
، اإل إتجاهف ن األول رغبة  تجاهيي 

فكان بكاًء عىل  اآلخر  تجاهحياة.  أما اإل بتخليد الموت  ونوع من إبقاء جذورهم عىل قيد ال
  .أطاللهم وإظهار نهاية موت الشخص وانقطاعه عن الحياة

ن اإل  ن مًعا تجاههناك من اختار بالمنشور عينه تضمي  "استخدام حساب الميت من أي  يي 
قبل أهله من خالل تغيي  الصورة الشخصية للميت وبذات الوقت دعوة أصدقاء الميت 

   ."لحفل تأبينهمن خالل صفحته 
 أجل البكاء عىل أطاللهم من جهة ومن أجل يكتبون عىل صفحات الموت  من األشخاص

 .أخرىتخليد ذكراهم من جهة 
مع صفحات الموت  ُيظهر التفاعل  األشخاصالفيسبوك كمنصة اجتماعية وتعامل  

ي هذا المجال غي  ثابت عىل 
ن
ي هذه المساحة، والبحث ف

ن
ث ف

ُ
االجتماعي الكبي  الذي يحد

عاء واحد ووحيد، فبعض المنشورات تكون إّما مؤقتة وإما دومّية؛ وعليه فقد قمت 
ّ
اد

 .بها جمع المعلومات واالحتفاظ أجل من (screenshot)باستخدام تقنية تصوير الشاشة
ها؛ فقد أصبح  شارةتضمنت صفحات الموت  اإل   ن واشتياق وغي  اليهم، كتابة تأبي 

الفيسبوك منصة اجتماعية تتيح المجال بمن يفقد شخصا عزيزا أن يشارك حزنه من 
 .خالله، وتمكنه من التعامل مع الموت والتخفيف من ألمه

، التعامل : الكلمات المفتاحية ن اجتماعي  .مع الموتموت، فيسبوك، حي ّ

 المقدمة: 
ي يستصعب الناس التعامل معه

ن بكيف نعيش؟ وكيف أو  الموت هو أحد المواضيع الت  الحديث عنه، فنحن مشغولي 
 نحسن ظروف معيشتنا. 

قامت له الطقوس، والعادات والمعايي  االجتماعية أن المجتمعات اهتمت به دوًما و أإال  وعىل الرغم من صعوبة الموت
لرغبتنا بالتحكم بالحياة بعد موتنا نكتب الوصايا لكي يبق  لنا أثر وسيطرة عىل أو  بالسيطرة عىل الموت حوله، ربما رغبة

 مجريات الحياة حت  بعد مماتنا.   

ات  ا، قمت بإرشاد عشر ي تعاملت مع الموت وتداعياته كثي 
ي سنوات عمىلي السابقة وضمن حدود وظيفت 

ن
 األشخاصف

نه ما زال وسيبق  أحد أإال  مر خارج عن سيطرتنا أنه أنا بقدرية الموت و إيمانلموت، ورغم بكيفية التعامل مع الفقدان وا
ي يجد  مور أصعب األ 

ا صعًبا مؤلًما ونستصعب  اإلنسانالت 
ً
صعوبة بالتعامل معها نفسًيا واجتماعًيا. ويبق  موضوع

 . شكاللمسه باي شكل من األ أو  الحديث عنه

ا بتخليد ذكر   اإلنسانانشغل  هم عىل الشوارع والبنايات أسماءأو بإطالق  ما بشواهد قبورهم المرتفعة،أى الموت  كثي 
ع وفق قدراتهم بغرف دراسية تحمل أسماؤهم  ةوإن قلت اإل وحت  التير ي ثالجة صغي 

ن
ي أو  مكانيات فنجدها ف

ن
حت  رف ف

ي 
ن
ي تعود أي  مكتبة عامة. عندما تتجول ف

فقدناهم،  أشخاص سماءأل  مكان انظر حولك وتساءل كم هي المسميات الت 
 نسىع عير هذه التسميات لتخليدهم وتخليد ذكراهم.  أشخاص أسماءفالمدارس والشوارع معظمها تحمل 

ي البحث الحالي سيتم التطرق  أخرىاليوم وجدت منصة 
ن
 إلنخلد بها ذكرى الموت  وهي مواقع التواصل االجتماعي وف

ا ما  ي كثي 
ي هذه المنصة الت 

ن
"الفيسبوك " أنموذجا لهذه الظاهرة،  والفيسبوك منصة اجتماعية عمرها سنوات قليلة، وف

ي مجتمعاتنا،أو  نسال عن حاجتنا لها 
ن
ي حدثت عقب انتشار استعماله ف

ن هذا البحث أإال  عن التداعيات االجتماعية الت 

                                                           
hadeel.ej.he@gmail.com ،د. ،  وزارة التربية والتعليم، اسرائيل  

2
  



121 Hadeel EJMAIL 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 119-126 

لتخليد ذكراهم من خالل رفع صورهم، كتابة أو  عىل الموت   هو استعماله الفيس بوك للبكاء أخرىمس نقطة 
المنشورات عىل صفحاتهم، كتابة الردود عىل منشوراتهم السابقة قبل موتهم، واستمرار التواصل مع الميت وكأنه ما زال 

بحث حي يرزق.  فالباحث االجتماعي عندما يبحث صفحات الفيسبوك يرى بها ظواهر اجتماعية تستحق التفكي  وال
ي هذه المنصة طقوس  إلفكيف تحول 

ن
منصة اجتماعية تحاكي دائرة الحياة منذ الوالدة وحت  الموت.  فهناك ف

لتخليد الموت.  فهو منصة أو  اجتماعية جديدة تقام حول موضوع الوالدة، تواري    خ الميالد وايضا للتعبي  عن الحزن
، للحديث مع الميت   وتوجيه الرسائل له. لكتابة التأبينات، إلبقاء الميت حي

ي تهتم بعملية تعامل المجتمع مع ظاهرة الموت وكما 
ي اهتم بالظواهر االجتماعية والسلوك االجتماعي أكباحثة الت 

نتن
 عير منصات التواصل االجتماعي وخصوًصا الفيسبوك ُولدت فكرة هذا البحث.  شخاصلل 

 

 الموت  

ن طّياِته بشكل ما مساءلة ل  المرء يحمل بي ْ
َ
ي أبرز معانيها: حقيقة الحياة وحقيقة ما بعد الحياة )النجار، موت

ن
لحقيقة ف

ي جسم 2020
ن
عن العمل، والتوقف عن القيام بالعمليات الحيوية، والتعريف  اإلنسان(. والموت هو توقف األجهزة ف

ي للموت هو خروج الروح وانتقاله من الحياة 
 إلالموت هو االنتقال ن أالحياة األبدية. ومعظم الديانات ترى  إلالديتن

. والحياة هي مجرد مرحلة وقد شغل الموت بال الثقافات والحضارات المختلفة ورغم ذلك تبق  حقيقة خرىاأل الحياة 

ي العدمية للعزف  األمر نه يبق  إإال  الموت صادمة ورغم صدق معرفتنا بحتميته ن ومروحر ا للدهريي 
ً
ي مكان

.  ويبق 
ً
جلًل

 (.2018للحياة وحب البقاء )الشوك، 

ي مادة "موت" االزهري عن ليث:" الموت خلق من خلق هللا، 
ن
ي لسان العرب ف

ن
جاء تعريف الموت من الناحية اللغوية ف

السم من كل ذلك الميتة )االنصاري، الموت والموتان ضد الحياة، والمؤات بالضم، الموت، مات، يموت، ويمات، وا
 ( 147، صفحة 2002

 مفهوم الموت 

ي حياته، و  اإلنسانالموت هو أصعب ما يواجه 
ن
ء يعجز  أكي  ف ي

الهروب منه هو الموت فهو أو  عن التعامل معه اإلنسانشر
، النهاية الحتمية لكل المخلوقات وهو فناء كل موجود وقد كان الموت دائما دافعا للكتابة عنه و  مدعاة للتأمل )البوطي

2019) 

ي القرن الArias, 1981ارياس )
ن
ن الحياة والموت لم يكن واضًحا ف ،  18وال 17( تحدث عن أن الحد الفاصل بي  عشر

ة.  واإل دبوالشواهد عىل ذلك الكتابات الطبية واأل  ي تلك الفي 
ن
من  األمر بوجود الجثث الحية وقد انتقل هذا  يمانية ف

ي القرن ال إل( دبالل األ الخيالي )من خالعالم 
.  فقن ي

خاف الناس من موضوع الموت بسبب خوفهم  17العالم الحقيق 
ة النائمة وقصص   لهذه الفكرة بقصة االمي 

ً
ا بأنهم أموات. فرأينا تمثيًل

ً
قاموا من  شخاصأل  أخرىمن دفن االحياء ظن

ي ذلك الوقت.  ارياس يفش تطور الطقوس حول موضوع الموت هو وسيلة للتعامل مع 
ن
ن الناس ف قبورهم تناقلت بي 

ورة التأكد من الموت واستعمال وسائل شت  مثل  ي تحدثت عن ضن
الخوف من الموت. لذلك تطور موضوع الوصايا الت 

ا ان طقوس الت
ً
ي الفراش لمدة معينة، ويرى ايض

ن
لالستمرارية بعد الموت، وبقاء  اإلنسانحنيط لها عىل بحاجة تركه ف

 الحياة.  إلالجثة يجعل الموت ينساب 

ي تيارات 
ن
ية وفلسفية مختلفة بحيث صورت الموت من أدبلقد شكل الموت مصدرا هاًما للفلسفة وظهرت فكرته ف

ء رهيب ويعتير من تفسي  المبهم للموت. فكان الموت منذ القدم يشكل  إلجهات مختلفة وهدفت  ي
بالنسبة لإلنسان شر

ي يتعرض لها 
  إلمع هذه المحنة رأى بالموت االنتقال  اإلنسانولكي يتعامل  اإلنسانأكير المحن الت 

ً
ازلية سعيدة، فمثًل

 ،  (. 2019افالطون رأى الموت عبارة عن االنعتاق من الجسد )البوطي

ي اشغلت بال العديد وهو 
ي استصعب  إذا الموت تلك المسالة الت 

التعامل معه عىل مر  اإلنسانذلك الجزء من الحياة الت 
ي ظل التكنولوجيا ومواقع التواصل كان ال بد من التعامل مع الموت والحديث عنه.   وبتصفح رسي    ع 

ن
العصور. واليوم ف

 امرأة تنىعي أمها المتوفية،
ن ي الخاصة بالفيس بوك ساجد ان الحديث عن الموت موجود دائًما بي 

فتاة تذكر أو  لصفحت 
ي ذكرى وفاته،

ن
ا وواضًحا، يسىع أو  اباها ف

ً
ا بارز

نً .  نجد هذا حي 
ً
حراك اجتماعي وسياشي لظاهرة الموت غدًرا وقتًل

، األشخاص ي
ي حديث أو   عير ذكر موتاهم اما السىعي للحصول عىل الدعم العاطقن

ن
كوسيلة للتخفيف عن مأساتهم.  وف

ي اشاطر لقريبة لي فقدت ابنها وتنشر دائًما اال 
ي اشعر بالراحة عند القيام بذلك وكأنتن

تتن ي اخير
ن
دعية والصور لولدها المتوف

ا يقرأه فيستجاب منه.  ولكن تبق  الظاهرة األ 
ً
شغال لبالي هو صفحات  كي  همي مع الجميع والدعاء الذي ارفقه عل احد

ي ا
ن
ن أنفسهم واستعمال تلك الصفحات.  ودور وسائل التواصل االجتماعي ف  لتعامل مع ظاهرة الموت.  الميتي 

 وسائل التواصل االجتماعي 

ة  ة األخي 
ي الفي 

ن
، وتعتير هذه الوسائل مهمة وحيوية ف ة اهتمام بمواقع التواصل االجتماعي ي السنوات األخي 

ن
شهد العالم ف

ن )عطية،  ي للمستخدمي 
ي التأثي  عىل التصور الذهتن

ن
 (.2020وذلك ألهميتها ف
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ن ) نتنها "مجموعة من التطبيقات إمواقع التواصل االجتماعي ب ( عرف2010كابالن وهاينلي  ي بنيت عىل التقنية  اإلني 
الت 

ات 2.0واأليديولوجية لمؤسسي ويب  ي تسمح بإجراء تغي 
 ,Kaplan and Heanleinانتاج عىل منصة المستخدم )أو  والت 

2010, 61 .) 

ون الرسائل النصية، الصور، ظهور وسائل التواصل االجتماعي ونمّوها كان من خالل ازدياد عد ن الذين ينشر د المستخدمي 
 ((. Duggan, 2013ومقاطع الفيديو اون الين 

ووسائل االتصال  عالمولوسائل التواصل االجتماعي تأثي  عىل حياتنا وال يمكننا اليوم العيش بمعزل عن التكنولوجيا واإل 
ي  أجل لسلبيات ولكن ال بد من استعمالها منوهي جزء من حياتنا اليومية واستعمالها يحمل اإليجابيات وا

ن
الدخول ف

وط وظروف )لكحل،  ي ال بد ان يخضع لشر
ن
 (. 2017عجلة الحضارة وتفعيل هذا العالم الثقاف

 التعبير عن وسائل التواصل االجتماعي 

ي اليوم. يعتير  أكي  يعد استخدام مواقع الويب الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي من 
ا ألطفال ومراهق 

ً
 األنشطة شيوع

ي ذلك مواقع الشبكات االجتماعية مثل أي 
ن
موقع ويب يسمح بالتفاعل االجتماعي أحد مواقع الوسائط االجتماعية، بما ف

Facebook  وMySpace  وTwitter اضية مثل  Theو  Second Lifeو  Club Penguin؛ مواقع األلعاب والعوالم االفي 

Simsفيه والتواصل. لهذا  ؛ مواقع الفيديو مثل يوتيوب. والمدونات. تقدم مثل هذه المواقع لشباب اليوم بوابة للي 
نت، واالكتئاب وإرسال الرسائل الجنسية والتعرض  إلالسبب، وقد يتعرض المستخدم لهذه الوسائل  التسلط عير اإلني 

 (.Gwenn Schurgin O'Keeffe, 2011لمحتوى غي  الئق )

ي يع
ن
ا روتينًيا أظهرت األبحاث أنه يفيد األطفال  أشكالد االنخراط ف

ً
مختلفة من وسائل التواصل االجتماعي نشاط

ن من خالل تعزيز مهارات االتصال والتواصل االجتماعي وحت  المهارات الفنية )  (Ito, Horst & Bittani,2008والمراهقي 

 التعامل مع الموت ووسائل التواصل االجتماعي 

نتتطور وسائل التواصل االجتماعي وزيادة عدد مستخدمي  منصة اجتماعية يتم من  إلتحولت شبكات التواصل  اإلني 
 خاللها تفاعالت اجتماعية عديدة من ضمنها موضوع البحث وهو الموت. 

ة مما سبب اثارة ق
ّ
نت الخاصة بهم فعال ن الذين بقيت حسابات اإلني  ن المتوفي  ضايا عاطفية، ازدياد عدد المستخدمي 

ي يجب أن تكون بها إدارة حسابات  Googleو  Facebookفاستجابت منصات مثل 
لوضع سياسات حول الكيفية الت 

نت. هناك القليل من االهتمام بكيفية تقاطع منصات الوسائط  ي التعامل مع تواجدهم عير اإلني 
الموت  وكيف ينبىعن

ي تحدث فيها.  االجتماعية مع البيئات المادية، مثل
المقابر ومحارق الجثث والجنازات وممارسات الحداد التقليدية الت 

ي مجموعة متنوعة من الممارسات الثقافية المرتبطة بالموت والحداد 
ن
ي كيفية توسط المنصات الرقمية ف

ن
والتساؤل ف

ن  إلوإحياء الذكرى. عندما ركز العلماء عىل معتن وممارسات تخليد الذكرى، مالوا  كي 
و  Myspace عليها وخاصة الي 

Facebook  ن أن المنصات الشعبية ي حي 
ن
ن  إلكانت كذلك مهملة   خرىاأل ، ف ، مع استبعاد االختالفات بي  حد كبي 

ن الوسائط  ي العالقة بي 
ن
المنصات، واآلثار االجتماعية والثقافية لهذه االختالفات. وبالتالي هناك حاجة للبحث والتعمق ف

 (.Gibbs,2013ممارسات الحقيقية لتخليد الموت )االجتماعية الرقمية وال

ي بحث ل جيبس )
ن
ن استعملوا منصة Gibbs, 2014من تلك المنصات االجتماعية هي اإلنستغرام ف (، وجد ان المستخدمي 

وه لنقل ظروفهم العاطفية ومشاركة الجنازة مع شبكة أوسع من استخدمقد   funeralوا هاشتاج #استخدماإلنستغرام و 
، المعارف  ي ممارسات إحياء ذكرى الموت 

ن
واألصدقاء والعائلة. ومشاركة الصور عير "اإلنستغرام" تعكس تحوالت ف

الممارسات العامية غي  الرسمية والشخصية. ان استخدام منصات  إلواالبتعاد عن الطقوس الرسمية والمؤسسية 
جد البحث ان لمنصات التواصل االجتماعي التواصل يمكن الشخص من التعبي  من خالل استخدام اللغات العامية. وو 

 حشودات مختلفة بما يتعلق بالموت، وتتشابك هذه الوسائط مع االحداث والطقوس والحداد. 

نتاستخدام  هذا  إلالحديث عن الموت كان بمثابة البحث عن الدعم النفسي واالجتماعي وتم التوصل  أجل من اإلني 
 (.Moss, 2004ركات )االستنتاج من خالل تحليل محتوى المشا

 
ً
ن يتم عادة ي حي 

ن
ي المستشفيات ودور العجزة، وثم إزالةف

ن
صاالت  إلنقل الموت   الموت من الحياة اليومية ووضعه ف

ي يتم إنشاؤها لهذا الغرض )أماكن 
ي بعض األحيان الت 

ن
ي أماكن المحددة وف

ن
الجنازات والمقابر، وإحياء ذكرى هذا الموت ف

ي  إلالعبادة، والمقابر، الجنازات، وما 
ي وسائل التواصل االجتماعي يشبه النصب التذكارية الت 

ن
ذلك(، إحياء ذكرى الموت ف

يواصلوا زيارة صفحات الملف  األشخاصالحياة اليومية. كما أن  إل أخرىوت  مرة تكون جانب الطريق، ويعيد الم
ي العالقات االجتماعية 

ن
 من خالل دمج الموت  ف

ن
، وبالتالي الحفاظ عىل االرتباط مع المتوف

ن
الشخصي الخاصة ب المتوف

 (. Carroll & Landry, 2010المستمرة )
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 دراسات سابقة 

ي دراسة ل  جرين، 
ن
انك )ف ( قام بإجراء بحث Greene, Choudhry, Kilabuk, Shrank, 2011تشودهراي، كيبالبوك وتشر

نوعي من خالل منشورات فيسبوك لمرضن السكري للكشف عن كيفية مشاركة المرضن أفراد األرسة واألصدقاء 
ي منهم من خالل منصة الفيسبوك. 

ي الدعم العاطقن
 للمعلومات وتلق 

ي دراسة لجيبس ))
ن
 funeralن مشاركة الصور المرتبطة بالجنازات من خالل فحص استخدام #أوجد   Gibbs, 2014ف

ظهار المشاركة بحدث الجنازة والموقع، وبالتالي استخدامها بمثابة شكل من إن االستخدام كان بهدف أ Instagramعىل 
ستخدم الصور الحضور، والتواصل مع الظروف العاطفية والعاطفية للشخص من خالل استخدا أشكال

ُ
م النصوص. ت

ي الجنازة. لقد وتم 
ن
ا لتسجيل ومشاركة العناض المادية الهامة والطقوس وتجمع األصدقاء والعائلة ف

ً
الفوتوغرافية أيض

الحضور والتواصل معه، وبالتالي مشاركة حدث مهم  إل شارةاالستنتاج ان الهدف من مشاركة صور الجنازة هو اإل 
ك وتجربة عاطفية لشبكة اج تماعية أوسع. المشيعون يشاركون الصور لخلق شعور بالقرب والتواصل، والتواجد المشي 

ة.  ي قد ال تكون حاضن
 مع األصدقاء والعائلة والمعارف الت 

ن والذين يقومن باستخدام مواقع  أكي  , أن هناك Vansoon) 2017دراسة ) من نصف عينة الدراسة من األفراد البالغي 
ف هؤالء األفراد بأنهم يقومن بقضاء وقت طويل عىل  التواصل االجتماعي كان من أهمها يوتيوب والفيس بوك، قد اعي 

ي يقضونها مع األصدقاء
نت من األوقات الت  ي ينتمون إليها. مع أفأو  مواقع التواصل االجتماعي وشبكة اإلني 

 راد األرسة الت 

ي دراسة 
ن
ن التعرض لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة  إلسعت  أخرىف التعرف عىل العالقة بي 

كات االتصاالت الفلسطينية، وقد أظهرت النتائج أن مستوى الدور الذي تؤديه مواقع التواصل  الذهنية لدى عمالء رسر
ي تشكيل الصو 

ن
كات االتصاالت الفلسطينية. االجتماعي ف رة الذهنية كان بدرجة متوسطة، وذلك من وجهة نظر عمالء رسر

ة لها عىل مواقع التواصل االجتماعي عززت من درجة الوالء لها، وأن  ن كة نحو بناء هوية ممي  ن أن توجهات الشر وقد تبي 
ن أن  كات، كذلك تبي  كة عن بقية الشر ن خدمات الشر ي هذه المواقع سهلت من تميي 

ي الخدمات الت 
ن
الحداثة والتطور ف

كة عىل مواقع التواصل االجتماعي كانت دافعا للعمالء لكي يروجوا لها )عطية،   (. 2020تقدمها الشر

 منهجية البحث: 

البحث االجتماعي من خالل منصات مواقع التواصل االجتماعي هو جديد العهد اذا ان بداية نشر األبحاث كانت سنة 
وبولوجية، متجذرة، أكي  أو  ما كانت بمنصة واحدة، واألبحاث ا2007 .  وتم تعريف األبحاث عىل انها أبحاث حالة، أني 

أو  من خالل تقنية المقابالت حول المنصة االجتماعيةأو  وكانت األبحاث النوعية غالًبا من غي  تحديد تصميم البحث،
الفيديوهات  أو  الصور أو  المنشورات الكالميةمن خالل تحليل المحتوى.  تحليل المحتوى كان من خالل استخدام 
ن ) مي 

( ومن ثم التوزي    ع عىل فئات والقيام codingكمادة البحث. وتكون عملية التحليل من خالل القيام بعملية الي 
 (.snelson, 2016باالستنتاج  )

ي الفيسبوك هو نوع من التحنيط؟ وهو مكان للتخليد والبقاء بعد الموت.  
ن
ن الفيسبوك هو أأم  هل حساب الشخص ف

انه نوع من تطور الطقوس االجتماعية المرافقة للموت. أي  التعامل مع الموت أجل الحديث من اإلنساناداة يستعملها 
 ولذا سؤال البحث: لماذا يختار الناس الكتابة عىل صفحة الفيسبوك للشخص الميت؟ 

ي المادة النظرية 
ن
 هم:    hypothesesووفق ما عرضته ف

 البكاء وكنوع من الطقوس الحديثة للموت.  أجل يكتبون عىل صفحات الموت  من األشخاصن إ .1

 تخليدهم وابقائهم احياء بعد موتهم.  أجل يكتبون عىل صفحات الموت  من األشخاصن إ .2

ي من خالل تصوير 
وافتهم  شخاصحساًبا  أل  15( ل   screen shotتصوير شاشة ) 50تم انتهاج النهج النوعي االستقرات 

ن هذه الشاشات  مي 
)استخدام صورة، كتابة رثاء، استخدام حساب الميت، ....( ووفق هذه  إلالمنية ، قمت بعدها بي 

ن , الفئة االول تعير عن نهاية الحياة بعد الموت والبكاء عىل اطالل الميت  ات قمت بتحليل الكتابات ضمن فئتي  ن مي 
الي 

ن اإلوتضم هذه الفئة كتابة الت ي لكابي 
وتن ما الفئة الثانية فكانت كتابات تدل عىل ألم الفراق  . أ، كتابة التعازي، التعبي  عن ي 

الرغبة بتخليد الميت وابقائه حي بعد مماته. حيث استعمل الفيسبوك كوسيلة إلبقاء الميت حيا بعد موته من خالل 
نشاط  أجل ولده واستغالل الصفحة منابقاء صفحته وكتابة منشورات باسمه ، اضافة محتوى جديد، التذكرة بيوم م

 توعوي . أو   ، سياشي إعالمي 

ن ثم قمت بتصوير  15من خالل تحليل محتوى قمت باختيار  ي الفيسبوكيي 
حسابا وصلت اليهم عير االستعانة بأصدقات 

ت من كل حساب من  ن  4-3الشاشة لهذه الحسابات بحيث اخي  تصوير شاشة، ثم قمت باستقراء هذه النصوص مرتي 
ي صفحات الفيس بوك لديه  أجل من

ن
نا توصلت أن خالل البحث أية وهو أشكالالتأكد من ثبات االستقراء.  البحث ف

ي اوردها أو  فقط للمنشورات المتاحة للعامة
ي أ شارةصدقاء موجودين عندي للميت. يجدر اإل أالت 

ن جميع الصفحات الت 
.  باإل  أجل حلل محتواها من ي  إزالةن بعض الصفحات تم أضافة البحث لم يكن بينهم صديق لي

بعض المنشورات الت 
 رأيتها قبل القيام بتصوير الشاشة. 
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 النتائج: 

ن تم اإل  شخاصصفحة أل  15تصوير شاشة ل  50بعد استقراء  ن وجدت ان فقط صفحتي  إليهم بأنهم صفحات  شارةميتي 
إذا  أو  موت  من قبل الفيسبوك. وهي خاصية يجب عىل صاحب الحساب تفعيلها عندما يكون عىل قيد الحياة شخاصأل 

ة وكأن اصحابها ما زالوا عىل قيد الحياة.   13ن أأي  كان ألحدهم امكانية للدخول لحسابه. 
ّ
 صفحة ما زالت فعال

ي تم استقراؤها أ
ي الصفحات الت 

ن
ي وجدت ف

:  ما عن نوع المنشورات الت   فكانت كالتالي

ه "،1 ي قير
ن
 دعاء مع ارفاق صورة. أو  .دعاء للميت بالرحمة والمغفرة بلغة الغائب " اللهم افسح له ف

ي نفوسنا. مع  إل. توّجه مبارسر 2
ن
ي " وذكراك ستبق  ف

ي فراقك يا صديق 
الميت " رحلت مبكرا يا ابراهيم ...." " فجعتن

ن "  للشخص الميت    لقد كنت تحب الكتابة بخط اليد ونحن نكتب لك بخط اليد " . "هللا ،  "“"  tagارفاق تضمي 
، ان هلل و  ي

ن القبور؟ " . "يارا انا اشتقتلك واشتقت اشمك". أراجعون". " كيف حالك يا  إليهنا إيرحمك يا صديق  ي بي   تر

. كتابة منشور باسم الشخص الميت، باستعمال صفحة الشخص قبل الوفاة، بموضوع اجتماعي / ثوري بموضوع الذي 3

 تسبب لموت الشخص "مثال الكتابة باسم شهيدة بالثورة المرصية بموضوع المقاومة واستكمال الثورة ". 

 دعاء باسم الميت استعمال صفحة الشخص الميت. أو  . كتابة احتجاج4

 تحضي  ملصق للميت.  .5

 . كتابة دعاء عام باسم الميت. 6

". "لوال ارادة القدر لما تركتك". "لمشيت من القدس 7 ن ن لصفحة الميت. "نم قرير العي  ن للميت مع تضمي  . كتابة تأبي 

 دمشق وقلت غسان لم يمت ". "شكرا عىل حريتك الملهمة "   إل

جاع منشور من الذاكرة وتقديمه للميت. 8 ي قدمه بالسابق . اسي 
 منشور مهم كتبه بالسابق.  أو  مثل مقطع صوت 

جاع منشور ذكر موقف9  اليه.  شارةرأي الشخص الميت واإل أو  . اسي 

 . كتابة تهنئة بيوم الميالد للشخص الميت. "كل عام وانت بالجنة يا ابا عباس"  10

 . استعادة حوار مع الشخص الميت وكتابته من جديد. 11

ي اضيفت بعد موت الشخص واغالق امكانية اإل  إزالةلصفحة كما هي و . ابقاء ا12
 . شارةالمنشورات الت 

 . معاتبة الميت "رحلت باكرا". 13

تحويل الصفحة لصفحة أو  . ابقاء الصفحة الرسمية لشخص مشهور حت  بعد موته وكتابة المنشورات عىل الصفحة. 14
 لتوعية للقيادة الحكيمة".  تفاعلية توعوية بسبب وفاة الشخص الميت مثل " ا

ي صفحة الميت. 15
ن
 . وضع فيديو للجنازة ف

 صفحة الميت.  إل. كتابة رسالة بخط اليد للميت ورفعها 16

يط تسبيح كصدقة جارية عن الميت. 17  . اضافة رسر

ي مناسبة ما وتذكره " هللا يرحمك يا بابا بكرا اول يوم الي بالمدرسة ..." . 18
ن
 . التوجه للميت ف

جاع ذكريات. أو  . ابقاء الحساب فعال والقيام بكتابة منشورات19  اسي 

ي ذكرى الوفاة السنوية. 20
ن
 . الكتابة عىل حائط الميت ف

.  إل شارة. اإل 21 ي
 الميت ضمن منشور اعالتن

، فقد كانت   أجل استغلوا صفحات الفيسبوك من األشخاصن أمن خالل استقراء الكتابات كانت النتيجة  ن الهدفي 
استمرارية الحياة بعد الموت.  وكتابات تدل عىل ان الفيسبوك هو منصة اجتماعية إلقامة العزاء والبكاء  إلكتابات تشي  

. االستمرارية بعد الموت ضمت الفعاليات التالية: تّوجه مبارسر تجاهاإل  إلشارت أعىل الميت. وبعض المنشورات  ن يي 
ي العالم ا إل شارةللميت، اإل 

ن
ي يوم ميالده، تمنيات للقاء ف

ن
(، كتابة تهنئة ف ي

.  اآلخر لميت )تهنئة، منشور تسويق 

ي العمل من خالل إعادة ذكرى منشور قديم لفيديو 
ن
كتابة. كتابة تعليقات عىل منشورات سابقة كتبها أو   االستمرارية ف

حراك أو  الميت واستمرار بنشاط سياشي  أجل صاحبها قبل الوفاة.  استعمال صفحة الميت بواسطة اسمه، دعوات من
 . ي
ن
 اجتماعي من خالل حساب الشخص المتوف

ير عنها من خالل اإل 
ُ
ي ، الدعوة من خالل استعمال صفحة الميت إ إل شارةنهائية الموت ع

ن
ن صاحب الصفحة قد توف

ارسال شكر أو  .  اخبار عن الموتالحزن لفراق الميت ولكن ليس بالتَوجه اليهأو  تأبينه ، التعبي  عن االشتياق إللدعوة 
   . ي

وتن ن الكي   لمن شارك بالتعازي. كتابة تأبي 
 

 تلخيص واستنتاج:  

ي الفيسبوك توصلت  األشخاصمن خالل فحص محتوى صفحات 
ن
يختاروا ان يكتبوا  األشخاصالنتيجة بان  إلالموت  ف

أحد  إلالتخليد فصفحة الفيسبوك تحولت  أجل البكاء عىل االطالل وايضا من أجل عىل صفحات الشخص الميت من



125 Hadeel EJMAIL 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 119-126 

نه ايضا هناك استعمال للصفحات  أالطقوس الحديثة المتعلقة بالموت. ولكن هناك حاجة لتخليد الميت ومن الواضح 
 كطريقة للتحنيط العرصي. 

ة، والتعامل مع  الجتماعي الموت  والتعامل ا األشخاصالفيسبوك هو منصة اجتماعية جديدة وتحوي تكنولوجيا متغي 
وة  ي مرحلة تجميع تصوير الشاشة )اإلنسانيدل عىل الي 

ن
ونية.  ف ي هذه المنصة االلكي 

ن
(. screen shotية الموجودة ف

ي بعض األ 
ن بواسطة الفيسبوك، كما ان شكالواجهتتن الصفحة بعد الموت  إزالةيات مثل اختفاء صفحات بسبب ازالتها بي 

ن تم االعالن من قبل الفيسبوك  يتعلق فقط بما يرغب به ويحدده الشخص قبل ي البحث كان فقط حسابي 
ن
موته. وعليه ف

، فالحسابات مستمرة بعد وفاة الشخص، وفقط عند اغالق الصفحة بعد الوفاة  شخاصعىل انهم حسابات أل  موت 
 عدم الكتابة عىل صفحته. أو  الشخص الميت إل شارةيمكن التحديد من اإل 

ونية فتبق  صفحة الميت فعالة يمكن الكتابة من خاللها، اضافة  األشخاصإذا الفيسبوك مكن  من عملية تحنيط الكي 
السياشي من خالل صفحة الميت.  وفق الموضوع الذي أو  اإلعجاب، رفع الصور. وحت  االستمرار بالحراك االجتماعي 

ي بسببه فقد وجدت صفحات أل 
ن
ما زالت الصفحة فعالة حت  ثناء الثورة المرصية بأحداث رابعة و أ ماتوا  شخاصتوف
 صفحة لنشر التوعية للقيادة الحكيمة.  إلصفحة لشابة توفيت بحادث طرق فحولت امها صفحتها أو  اليوم. 

صفحات الفيسبوك تحولت كنوع من الطقوس االجتماعية للتعامل مع الموت من خالل كتابة  أخرىولكن من جهة 
، و  ن ذا يمكن اعتبار إتعليقات عىل المنشورات السابقة للشخص قبل الوفاة. يضا من خالل كتابة الأاالشتياق والتأبي 

 البكاء عىل االطالل.    أجل التعامل مع الموت ومكان من أجل داة منأالفيسبوك اليوم 
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