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دهیچک

 15در این پژوهش از .پردازد می مرگزبانان از  سازي فارسی مقالۀ حاضر به بررسی نحوة مفهوم

از پایگاه دادگان زبان فارسی و  1366تا  1318یاثر از ادبیات معاصر فارسی از بازه زمان

ر یاخ ۀسنگ مزار مربوط به دو ده يها ترحیم و نوشته مورد آگهی 150ن منتخبی از یهمچن

با روش تحلیلی و اي و در ادامه  روش پیکره کمک بهداده استفاده شد و تالش شد  عنوانِ به

را با استفاده از چه نوع  مرگان واژة زبان که فارسی داده شودن سؤال پاسخ یبه ا  ،توصیفی

.ل هستندیدخ يساز ن مفهومیدر ا یند و چه عناصر فرهنگکنسازي می زبانی مفهوم هايبزارا

هاي  بودند از پیکره مرگحاوي مفهوم صورت مستقیم یا غیرمستقیم  بهبدین منظور جمالتی که 

لیکاف و  هاي مفهومیِ استعاره چارچوب نظريِ داشتنِسپس با درنظر .ذکرشده استخراج شدند

تالش شد تا با رویکردي )2011(سازي فرهنگی شریفیان  و همچنین مفهوم)1980(جانسون 

به این دلیل که .زبانان مشخص شود نزد فارسی مرگسازي  هاي مفهوم فرهنگی روش -شناختی

محسوب  واژهژو یک داست شدت انتزاعی برخوردار آور و به از ماهیتی مبهم، ترس مرگ

گویی  یا به تعبیرحسن کارِ آن در زبان روزمره نیازمند استفاده از راه کاربردنِبه بنابرایند، شو می

همچنین مشخص شد که .کنند میاي نیز این موضوع را تأیید  هاي پیکره است که داده

براي )دمور 6(و مجاز مفهومی )نگاشت اسم 67(استعاره زبانان از سازوکارهاي شناختیِ فارسی

در.استتر  هاي مفهومی پررنگ کنند که البته نقش استعاره استفاده می مرگسازي  مفهوم

.داردنقش بسزایی  و فرهنگی ها، باورها و اعتقادات مذهبی این استعاره گیريِ شکل

سازي فرهنگی واژه، مفهومژحسن تعبیر، د مرگ،مفهومی، ستعارها:ها واژهکلید

1. ghouchani.bita@gmail.com
2. kamyar582002@gmail.com



شناسیزبان و زبان مجله |98

مقدمه-1

هاي  استعاره بودنِادعاي خود مبنی بر عجین )1980(2و جانسون 1زمانی که لیکافاز ها  سال

هاي متعددي  از آن زمان تاکنون پژوهش.گذرد مطرح کردند میرا مفهومی با زبان روزمرة افراد 

بینی مردمان  ها در فرهنگ و جهان نقش استعاره و ههاي مختلف در این باره انجام گرفت در زبان

.است شدهبیش از پیش نمایان از این طریق اي گوناگونه در زبان

از آنجا .گیرد بدن و فرهنگ شکل می کنشِ استعاره در نتیجۀ برهم)2008(3یو به اعتقاد

انتخاب هرکدام از  بنابراینهاي استعاري به تجربۀ بدنمند ما ارتباط دارد،  که بسیاري از نگاشت

)1997(4اپرسیان ،بر همین اساس.شود میبه ادراك فرهنگی ما مربوط  باین تجار

را به آنها  5ها جدا ساخته و اصطالح تصویر سادة جهان هاي فرهنگی را از دیگر استعاره استعاره

ها شیوة تفکر خاص در ادراك جهان و نوعی  عبارتی دیگر، این نوع استعارهبه.دهد اختصاص می

یو نیز بر این باور است که براي برخی .هاستهریک از زبان شوند که ذاتیِ ذهنیت محسوب می

کنند  هاي مقصد خاص، این الگوهاي فرهنگی هستند که تجربیات بدنمند را پاالیش می از حوزه

).2008:260یو، (

کارهاي حسن تعبیر مانند دانیم بدون استفاده از راه برخی از مفاهیم وجود دارند که نمی

دانیم  ما نمی.استمرگیکی از این مفاهیم .صحبت کنیماستعارة مفهومی چگونه در موردشان 

در اختیار  مرگاثرات فیزیولوژیکی  البته دانشی دربارة ،دنبه چه چیز شباهت دار مرگومردن

این  شناختیِ اما جنبۀ روان ،هاي بدن و مانند آن ارگان افتادنِکارزبدن، ا کردنِداریم مانند یخ

ویژه در به.منعکس شده است مرگام در زبان ما دربارة مقوله هنوز مبهم است و این ابه

هایشان نسبت به  عقاید، امیدها و اندیشه براساسِها و مذاهب مختلف، افراد متفاوت  فرهنگ

.ندکنمی 6سازي هاي گوناگون مفهوم آن را به روش مرگ

خود را مستقیماً بیان  دال که چرا منظور و مقصودر پاسخ به این سؤ)2014(7سولهیم

اینگونه استدالل )1993(8نقل از سرلکنیم، به کنیم و از عبارات استعاري استفاده می نمی

:دکنمی

اللفظی در  آن بیان کنیم اما عبارت تحت 9اللفظی تر است تعریفی را با معناي تحت راحت«

شود، لذا عبارات  می 10بخشی از معناي ضمنی رفتنِدستمقایسه با عبارات استعاري باعث از

فراتر از زبان  شوند تا معانیِ ارادي و آگاهانه استفاده میصورت  بهاستعاري در زبان روزمره 

1. G. Lakoff 6. conceptualization
2. M. Johnson 7. M. A. D. Solheim
3. N. Yu 8. J. Searle
4. R. Apresjan 9. literal
5. Naive picture of the world 10. connotation
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ها استفاده از عبارت  در برخی موارد و موقعیت ،عالوه بر آن.ندکناللفظی را منتقل  تحت

.»کند عمل می 1ندهکن ابزاري تلطیف عنوانِ بهنمایاند و استعاره  اللفظی نامناسب می تحت

زبانی نیست بلکه راهی براي  يد که استعاره فقط ابزاراعالم کردن)1980(لیکاف و جانسون 

توان مفاهیم پیچیده و انتزاعی را  هاي مفهومی می استعاره کمک به.اندیشیدن دربارة چیزهاست

به چرایی پاسخ در نظریۀ استعارة مفهومی کارکرد.تر درك کرد فهم مفاهیم عینی و قابل ازطریقِ

با این مضمون که ارات و اصطالحات واضح و روشن است؛مستقیم از برخی عب عدم استفادة

اینگونه .ها ممکن نیستاللفظی آن تحت برخی از مفاهیم انتزاعی وجود دارند که دگرگفت

).2،2005:14دینان(مرگوعشق،تولدشوند مانند  ها درك می واسطۀ استعارهکل بهمفاهیم به

زبان  طریقِا تجاربِ اجتماعی و جسمانی خود ازدر اینگونه موارد ما موضوعات انتزاعی را ب

.کنیم تا آنها را بهتر درك کنیم استعاري و تلویحی مربوط می

هاي برگرفته از پیکره به این  با استناد به دادهاند تا داشته یپژوهش سعن یانگارندگان در 

کارهایی بهره از چه راه مرگرویداد  سازيِ زبانان براي مفهوم ها پاسخ دهند که فارسی شپرس

کنند و یفا میداد مرگ ایرو يسازر مفهومد یچه نقش یمفهوم يها و مجازها استعارهبرند؟ می

 زبانان ارسی، فيا کرهیپ يها نظر به دادهند؟ا ن خصوص کدامیدر ا مبدأ يها حوزهن یپرکاربردتر

عناصر و کنند؟یاستفاده م مرگر مفهوم یتعبحسن یعبارتا بهیف یبراي تلط ییکارهااز چه راه

ن یل هستند و ایزبانان دخینزد فارس مرگیذهن وارة طرح يریگ زان در شکلیتا چه م یفرهنگ

ند؟ا عناصر کدام

 يکردیو با رو یاي متوازن از زبان فارس پیکره یمقالۀ حاضر در تالش است تا با بررس

.دا کندیپها  این پرسش يبرازبان  یعیطب يها بر داده یمبتن یپاسخ یفرهنگ -یشناخت

چارچوب نظري و پیشینه پژوهش-2

و)1980(هاي مفهومیِ لیکاف و جانسون  این مقاله با درنظرداشتنِ چارچوب نظريِ استعاره

-کند تا با رویکردي شناختی تالش می)2011(سازي فرهنگی شریفیان  همچنین مفهوم

در این بخش به برخی .زبانان را مشخص نماید نزد فارسی مرگسازي  هاي مفهوم فرهنگی روش

هاي نظري و سپس مرور برخی از  نظري موجود در این چارچوب از مفاهیم و مالحظات

.شود آن پرداخته میپیرامون پیشین مطالعات 

1. mitigating
2. A. Deignan
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استعارة مفهومی-2-1

هایی  استعارهدر کتاب .شد هاي ادبی می تا قرن بیستم مطالعۀ استعاره تنها محدود به استعاره

هاي  سازي ند که تمام مفهومردک، لیکاف و جانسون ادعا )1980(1کنیم که با آن زندگی می

آنها با جداسازي این .هاي مقدماتی است سازي هاي استعاري از مفهوم انتزاعی ما بر پایۀ بسط

استعارة مفهومی درك  کرد اصلیِرهاي ادبی اذعان داشتند که کا ها از استعاره دسته از استعاره

در امتداد  2هایی ها، نگاشت استعاره، )1993(از دید لیکاف .مفاهیم مشکل، انتزاعی و مبهم است

شناختی  اي ثابت از تناظرهاي هستی هاي مفهومی هستند که در آنها هر نگاشت، مجموعه حوزه

،5مورنو(است  4ها در حوزة مقصد و دیگر موجودیت 3ها در یک حوزة مبدأ میان موجودیت

 یک فرافکنیِ براساسِ تزاعی، درك ما از مفاهیم ان)1998(7و ترنر 6فوکونیه اعتقادبه.)1998

.شود تر انجام می هاي انتزاعی فیزیکی به حوزه استعاري از قلمروِ

9و استعارة پیچیده 8استعارة اولیه

ها  فرهنگ در تمامیِ ،نتیجه؛ درو برپایۀ تجربیات جسمانی ما هستند هاي اولیه همگانی استعاره

مفهومی شامل ادراك، تحرك فیزیکی و توانایی در  پیش بدنمند این تجاربِ.ندا مشترك

هاي  دیگر، استعاره طرفاز؛10هاي تصوري واره طرحتصاویر ذهنی غنی هستند مانند  دهیِ شکل

هاي غیرهمگانی  ینگونه استعارها.آمیزند هاي اولیه و عقاید فرهنگی را با هم می پیچیده، استعاره

توانند وابسته به یک زبان یا یک  شوند و می راگرفته میتجارب اجتماعی و فیزیکی ف اساسِبر

).11،2005:24کووچش(هاي گوناگون متفاوت باشند  ها و فرهنگ فرهنگ خاص و در زبان

یمجاز مفهوم-2-2

آیند و هر دو شمار میشناختی به شناختی مجاز و استعاره فرایندهاي متمایزِ در معناشناسیِ

بلکه در زبان، در  ،کنند و مختص زبان ادب نیستندناخودآگاه عمل میخودکار و صورت  به

:1395،شده در افراشی؛ نقل1989:104،لیکاف و ترنر(کنند عام آن بازنمود پیدا می معنايِ

موجب  محملدانند که در آن مفهوم ، مجاز را فرایندي می)1980(لیکاف و جانسون ).87

 مفهومیِ ةشود، درون حوزنامیده می مقصدم دیگري که شود تا رهیافت ذهنی به مفهومی

1. Metaphors we live by 7. M. Turner
2. Mapping 8. primary metaphor
3. source domain 9. complex metaphor
4. target domain 10. Image schema
5. C. F. Moreno 11. Z. Kövecses
6. G. Fauconnier
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ها ام.سی.آي).1395:89افراشی، (صورت پذیرد )ام.یس.آي(1الگوي شناختی آرمانییکسان یا 

دارد و دانش تجربی در قالب بر این فرض استوارند که دانش زبانی برمبناي دانش تجربی قرار

در این مفهوم که تمام  ؛آرمانی هستند هاام.سی.آي.یابدآرمانی سازمان می الگوهاي شناختیِ

 ۀمقدم.دهند بلکه ماهیتی انتزاعی و گشتالتی دارندواقعیت را بازتاب نمی هاي جهانِپیچیدگی

آ .است 2ادیبننمونه شیپ يبندها، مقوله ام.یس.يدرك

حسن تعبیر-2-3

هایی که  پسندیده یا کاربرد واژه ست از کاربرد صورت زبانیِا عبارت گویی بهیا  حسن تعبیر

هاي غیرمستقیم  یا کاربرد شیوه تابو در یک زبان شوند هاي زبانیِتوانند جایگزین صورت می

مستقیم و صریح دربارة آن موجب  گفتنِگفتن دربارة هر آن چیزي که سخن براي سخن

.)1392:30،عبدالکریمی(زدگی است  شرمساري و خجالت

خوب  معنیِبه euکه از دو واژة  از ریشه یونانی است euphemismمعادل واژة  حسن تعبیر

 و بدخشان(معناي گفتار نیک است وع بهمجمگفتار تشکیل شده است و در معنیِبه phemeو

که  نامیدهجامعه  را زبان غیرمیانجیِ حسن تعبیر)1391(موسوي ؛ )1393،موسوي

افراد جامعه است و با بررسی آن در یک زبان  هاي درونیِ ها، تضادها و ترس دهندة دلهره نشان

.افکار و فرهنگ مردم آن جامعه پرداخت توان به تحلیلِ می

 کاربردبودن در  همیشه احساسی از ناراحتی و معذب)2003:173(3کریستال اعتقادبه

آنها حساس برابر داشته است که اغلب مردم جامعه درآور وجود  رسان و شرم آسیب واژگانِ

هایی از  نمونه.کنند ها دوري می واژهژها هرکدام به شیوة خود از این د هستند، بنابراین زبان

اخراج،  جاي بهکور، تعدیل نیرو  جاي بهروشندل :تعبیرها در زبان فارسی عبارتند از حسن

بر یا گور، ق جاي بهفقرا، آرامگاه  جاي بهپذیر  مانده، اقشار آسیب عقب جاي بهتوان ذهنی  کم

.تشییع جنازه و از این دست جاي بهخاکسپاري .زندان جاي بهندامتگاه 

شناخت فرهنگی-2-4

در ارتباط با زبان فرهنگوشناختاي از مفهوم  یکپارچه كیافتن به درهدف این علم دست

ارائۀ  دنبالِبه ،و زبانی نیز نامید 4توان آن را شناخت فرهنگی این چارچوب که می.است

1. Idealized Cognitive Model (ICM)
2. prototypical categorization
3. D.Crystal
4. cultural cognition
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فرهنگی مطرح  شناخت دیدگاهی از شناخت است که در سطح فرهنگی و با توجه به مفهومِ

).2011،شریفیان(شود  می

درواقع زبان براي شناخت فرهنگی .کند مهمی بازي می نقشزبان در شناخت فرهنگی 

یک شناخت فرهنگی که در مراحل مختلف تاریخ .دکنعمل می 1افظۀ جمعیحمخزن مثابۀ به

نحوي به ،هاي مختلف زبانی نقشی مهم دارد گیري جنبه جامعۀ زبان بسط یافته است در شکل

).همان(گویشوران مشاهده کرد زبان توان رد پاي آن را در کاربردهاي روزمرة  که می

سازي فرهنگی مفهوم-2-5

هاي  مقولهو2هاي فرهنگی واره طرحهاي مؤلفهرا متشکل از  شناخت فرهنگی)2011(شریفیان 

توان آنها را الگوهایی از دانش توزیعی در میان یک گروه فرهنگی  که می داند می3فرهنگی

 دهد میقرار  سازي فرهنگی مفهومتري به نام  ذیل عنوان کلیها را  مؤلفهدر ادامه او این .دانست

وي.دهندها را سازمان می بینی کالنی مانند جهان هاي شناختیِ که در سطح جمعی، نظام

 يا دهیاست، پد يفرد يا دهیدر بشر به همان اندازه که پد سازي ند مفهومیفرامعتقد است 

شان یتبادل عناصر مفهوم ۀواسطبه یفرهنگ ک جامعهیياعضا.شود یز محسوب مین یفرهنگ

 ۀواسط بهاغلب  یمفهوم ةدیچیپ يها نظام.خود هستند يدر حال تبادل افکار و رفتارهاماًیدا

 ۀک جامعیيان اعضایرسند که به مرور زمان م یظهور م ۀهماهنگی به عرص يها يساز مفهوم

شریفیان .انجامد یم یبه شناخت فرهنگ ییهايسازن مفهومیچن.ابدییگسترش م یفرهنگ

:کند بندي می گونه طبقه ی را اینهاي فرهنگ سازي انواع مفهوم)2011(

4هاي رویدادي واره طرح

در ذهن ).5،1984مندلر(ند شو رویدادهاي معین انتزاع می ازها از تجربۀ ما  واره طرحاین نوع 

هایی کم و بیش مشابه از رویدادهایی مانند مراسم خاکسپاري  واره طرحافراد یک جامعه معموالً 

ها به توان از میان آن هایی است که می مؤلفهاین مراسم در ذهن فرد ایرانی داراي .وجود دارد

شخص متوفی با صداي بلند اشاره کرد، چیزي که در فرهنگ غرب  اننزدیک لفۀ گریه و زاريمو

.خورد کمتر به چشم می

1. collective memory bank
2. cultural schema
3. cultural category
4. event schema
5. G. Mandler
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1هاي نقشی واره طرح

هاي  ها دربردارندة دانشی از نقش واره طرحسازد که این  نشان می خاطر)1999:758(2نیشیدا 

د که افراد در موقعیت اجتماعی خاص دهن اي از رفتارها را نشان می اجتماعی هستند و مجموعه

شده از کلمۀبرانگیخته وارة نقشیِرسد طرح نظر میبراي مثال به.گذارند از خود به نمایش می

حدي ه از این کلمه در ذهن یک غربی تابرانگیخت وارة نقشیِدر ذهن یک ایرانی با طرح همسر

.متفاوت باشد

هاي تصوري واره طرح

براي را ساختارهایی ها  واره طرحاز این دسته که باور است بر این)1987(جانسون 

ها را حاصل  واره نیز این طرح)1996:66(3پالمر؛کنند هاي معین فراهم می سازي هوممف

داند که به صورت تصویرهاي  هاي انتزاعی می هاي میانی بین تصورات ذهنی و گزاره انتزاع

هاي فیزیکی یا اجتماعی در ارتباط  مستقیماً با تجربه شوند و شمایلی در ذهن افراد بازنموده می

نگاشت شده  هدفبر یک حوزة انتزاعی مانند  مسیرتصوريِوارة  طرحمثالً در جملۀ زیر .هستند

:است

.براي رسیدن به هدف باید سختی راه را تحمل کرد

4اي هاي گزاره واره طرح

هاي فکري و رفتاري برپایۀ آنها  گرفت که مدلتوان انتزاعاتی درنظر  ها را می واره طرحاین نوع 

یابند  ها در زبان تجلی می واره طرحکه این در جایی).6،1987و هالند 5کویین(استوار است 

با چادر سفید از :مانند ؛گویشوران آن زبان باشیم بینیِ وضوح شاهد فرهنگ و جهانبه یمتوان می

خصوص در مورد بودن طالق در ذهن ایرانی به هیدهکه بر نکوکفن برگشتن،  باخانۀ پدر رفتن و 

.داردداللت زنان 

1. role schema
2. H. Nishida
3 G.B.Palmer
4. proposition schema
5. N. Quinn
6. D. Holland
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1هاي احساس واره طرح

ند که بر ی هدفمندهایی پیچیده از تصورات عواطف و احساسات پیکره)1996(2پالمر به اعتقاد

فرهنگ الزاماً  در یک خرده شرمندگیمثالً  ؛ندهستفرما سناریوها و حاالت و احساسات حکم

.فرهنگ دیگر وجود دارد هایی نیست که در خرده مؤلفههمان دربردارندة 

هاي مبدأ ملموس و  ۀ حوزهواسط بهشدت انتزاعی هستند و ناگزیر باید به زندگیومرگمفاهیم

 عنوانِ بهها  با تمرکز بر استعاره مرگسازيِ به مفهوم)2014(سولهیم .عینی درك شوند

در.هاي ترحیم بریتانیایی و آمریکایی پرداخته استکار در آگهیترین راهمهم پژوهش خود وي

ها و  باهتبا این هدف که به ش ،را مبنا قرار داده است)1998(3بندي بولتینک طرح طبقه

گیرد  اي که می در این دو گونۀ زبان انگلیسی بپردازد و نتیجه مرگازيِس هاي نوع مفهوم تفاوت

.شود محسوب می أپربسامدترین حوزة مبد ،در این دو گونه حرکتاین است که حوزة مبدأ 

رامرگهاي انگلیسی  که استعارههاي آمریکایی عمدتاً بر محور مذهب قرار دارند درحالی استعاره

.کشند تصویر می اي بازماندگان بهاي مثبت براي مرده و منفی بر پدیده

تا از این  دکنمیرا بررسی  رگمهاي مرتبط با  در مطالعۀ خود عبارت)1998(بولتینک 

بر روش  وي با تکیه.سازي در زبان انگلیسی معاصر پی ببرد طریق به پربسامدترین نوع مفهوم

.دکنبندي می شده را به دوازده مقوله برپایۀ مشخصات مشابه طبقهاي عبارات استخراج پیکره

هاي  وقوع استعاره ،مههاي ترحیم از دو روزنا آوري آگهی جمعنیز با)2006(4فرناندز

7مارلیو 6موزز)2000(5هیوم.داند  کارها میرا بیش از دیگر راه مرگمفهومی در حسن تعبیر 

ند با این تفاوت که کردهاي پژوهش خود استفاده  داده عنوانِ بههاي ترحیم  نیز از آگهی)2003(

نگاران نیز  توسط روزنامه شده هاي ویراستاري هاي خانوادگی و متن آنها به اختالف میان متن

نویسندگانِ این دو گونه متن تفکر نوع ن و دتوجه داشتند تا از این طریق نحوة اندیشی

)نگاران ویرایش شده هایی که توسط افراد خانواده نوشته شده و متونی که توسط روزنامه متن(

.ندکنمقایسه  را نیز با هم زندگیومرگپدیدة درباره 

هاي فیزیکی و اجتماعی  را در دو دستۀ حوزه مرگسازي  مفهوم)1996(8مارین آریس

و به این نتیجه رسید که در دستۀ اول تأثیرات فیزیولوژیکی  کردفرهنگی و مکانی مطالعه 

1. emotion schema
2. G. B. Palmer
3. B. Bultinck
4. E.C.Fernandez
5. J. Hume
6. R. Moses
7. G. D. Marelli
8. G. D. Marin-Arrese
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، ، جاندارپنداري، باورهاي مذهبی و دیگر باورها و اعمال اجتماعی فرهنگ جاي داردمرگ

.شود سازي می مفهوم ظرفدر قالب  یزندگو هم  مرگکه در دستۀ دوم هم حالیدر

درمردنومرگواژة  سازي و حسن تعبیرِ مفهوم)2012(3و آنگارورا 2، ماتو1نیاکو را

در حسن تعبیر زبان ]مرگ آسایش است[و]مرگ سفر است[قالب دو نگاشت استعاريِ

.اند هکردلیکاف و جانسون بررسی  در چارچوب نظریۀ استعارة مفهومیِ 4ایکگوسی

و  هتوجه نشان داد مرگهاي مفهومیِ استعاره برخی از پژوهشگران نیز به جنبۀ فرهنگیِ

توان به مقالۀ  از آن جمله می.اند ها پرداخته به مقایسۀ این استعاره در زبان انگلیسی و دیگر زبان

در زبان  مرگاو در مقالۀ خود به تحلیل ساختار استعاري حوزة .کرداشاره )2014(5تیان

 از دو فرهنگ لغت تیانهاي  داده.پردازد نگلیسی و چینی در قالب نظریۀ استعارة مفهومی میا

آخر چینی در سه ماهۀ نویس بیماران سرطانیِ حسن تعبیر و همچنین خاطرات دست

چینی از  گویشورانِ سازيِ پرسش او در این پژوهش نحوة مفهوم.استآمده به دستشان زندگی

و  بدنمندهاي تصوري است که ریشه در تجارب  واره طرحبا استفاده از استعاره، مجاز و  مرگ

در مقایسۀ )2014(6گاللتوان به مقالۀ  هاي فرهنگی نیز می از دیگر پژوهش.اجتماعی دارند

.کرددر زبان انگلیسی و عربی اشاره  مرگحسن تعبیرهاي 

نظریۀ استعارة مفهومی و با رجوع به  راساسِب،)1392(زارع  ،زبانان در میان آثار فارسی

معرفی در زبان فارسی را  زندگیومرگهاي مبدأ  حوزه،ها هاي معاصر فارسی و وبالگ داستان

.کرده است

درمرگگفتن از در پژوهش خود چگونگی سخن)1394(پیروز و محرابی کالی  را

بندي  داده و انواع آنها را دستهمقولۀ حسن تعبیر مورد بررسی قرار  براساسِغزلیات حافظ 

در متون مذهبی انجام شده است  مرگهاي  استعاره ازجمله مطالعاتی که دربارة.اند هکرد

درمرگکه مفهوم انتزاعیِ کرداشاره )1392(زاده و پورابراهیم  توان به پژوهش آقاگل می را

ة نقش استعار بودنِپررنگ.دنا هکردالبالغه بررسی  متون مهم اسالمی مانند قرآن کریم و نهج

دربرابر انسان از  مرگقدرت  مولفۀ مشترك و برجستگیِ مرگسازيِ بخشی در مفهوم شخصیت

.شود هاي ایشان محسوب می ترین یافته مهم

1. D. G. Nyakoe
2. P. M. Matu
3. D. O. Ongarora

4. EkeGusii )زبان بخش غربی کنیا(

5. C. Tian
6. M. M. Galal
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یاد مرگ در قرآن و بیان نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان  نیز در پایان )1387(مؤدب 

به موضوع مرگ  )بررسی موردي سعدي(در ادب فارسی جویی آن و پی)ع(امیرالمؤمنین 

.پرداخته است

روش پژوهش-3

توان به بسیاري از باورها و  ، در البالي ادبیات هر ملت می)1379(به باور روح االمینی 

ازمرگمفهوم که  از آنجا.اعتقادات مردمان آن سرزمین دربارة مفاهیم مختلف دست یافت

تواند ما را در درك  است، بنابراین متون ادبی میانتزاعی برخوردار آور و  ماهیتی مبهم، ترس

.بهترِ ماهیت این پدیده نزد سخنورانِ زبانی خاص یاري رساند هرچه

هاي ترحیم نیز منبعی غنی براي شناخت  هاي سنگ مزار و آگهی ازسوي دیگر، نوشته

معتقدند )2003:123(ی موزز و مارل.شوند فرهنگی مردمان یک قوم یا سرزمین محسوب می

خوبی نظرات و  اي است که به گونه هاي سنگ مزار به هاي ترحیم و نوشته که محتواي آگهی

تر دیدگاه جامعه را نسبت به دو  عقاید نویسندگان آن را دربارة فرد متوفی و در سطحی کالن

.نمایاند باز می یزندگومرگپدیدة 

تا  1318از بازه زمانی  از ادبیات معاصر فارسی اثر15نظر به این مطالب، در این پژوهش از 

ترحیم و  مورد آگهی 150همچنین منتخبی از و پایگاه دادگان زبان فارسی از1366

هاي ترحیم  پیکره آگهی.داده استفاده شد عنوانِ بهمربوط به دو دهۀ اخیر سنگ مزارهاي  نوشته

هاي چاپ شده افراد  ي مجازي که آگهیها با مساعدت و همکاري تعدادي از کاربران شبکه

هاي سنگ مزار نیز از  شده در جمع دوستان و نزدیکانشان را به اشتراك گذاشتند، و نوشته فوت

هاي سنگ مزارهاي چندین قطعه در بهشت زهرا گردآوري  برداري از نوشته طریق یاددداشت

توصیفی به کار  -روش تحلیلیاي استفاده شده و در ادامه  در این پژوهش از روش پیکره.شدند

:دند ازودادند عبارت ب اثري که پیکره پژوهش را تشکیل می 15.گرفته شده است

،)1345ی، میابراه(داشتم یکه دوست م يگر شهریبار د،)1315ت، یهدا(بوف کور

گلستان، (آخر پاییزماه،)1353گلستان، (اسرار گنج درة جنی،)1348دانشور، (سووشون

،)1356ساعدي، (توپ،)1343زمانی آشتیانی، (آرزو،)1366محمدعلی، (بازنشستگی،)1327

 شدة روزگار سپري،)1345چوبک، (روز اول قبر،)1328چوبک، (انتري که لوطیش مرده بود

بار دیگر شهري که دوست ،)1356رحیمی، (تیاله،)1370آبادي،  دولت(مردم سالخورده

.)1340صادقی،(ملکوت،)1324پور،  پارسی(طوبا و معناي شب،)1345ابراهیمی، (داشتم می

هاي  هاي ترحیم و نوشته ها، این نکته شایان ذکر است که آگهی دربارة نحوة استخراج داده

پرداخته بودند که در اکثر موارد از  مرگنحوي مستقیماً به توصیف رویداد  سنگ مزار هریک به
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اما دربارة متون ادبی که با حجم انبوهی از .ی مجاز و استعاره بهره برده بودندفرایندهاي شناخت

مواجه بودیم، نیاز بود تا با استفاده از  مرگهاي زبانی غیرمرتبط با حوزة مفهومی  داده

ها عبارت  این کلیدواژه.استخراج شوند مرگرویداد  هاي مناسب، موارد دربردارندة کلیدواژه

ودرگذشت،خاك،یفان،)هاي تصریفی آن همه صورت(مردن،مرده،جان،اجل،مرگ:بودند از

.هالکت

و همچنین )1387فراروي، (در فرهنگ طیفی  مرگها با بررسی مفهوم  این کلیدواژه

هاي مفهومی زبان  ساز از استعاره اي است دست که پیکره)1391(گیري از پیکرة جوالیی  بهره

هایی که  ا سعی شد تا کلیدواژهه به ذکر است در انتخاب کلیدواژهالزم .فارسی، استخراج شد

وقتلتر است انتخاب شود، لذا مواردي مانند  نزدیک مرگۀنمون نظر نگارندگان به مفهوم پیشاز

.هاي مورد بررسی حذف شدند از فهرست کلیدواژه کشتن

ن فارسی استخراج شدند و موارد از پایگاه دادگان زبا مرگدر گام بعد، موارد دربردارندة رویداد 

مند و  از آنجا که هنوز روشی نظام.ها و مجازهاي مفهومی پاالیش شدند دربردارندة استعاره

ها و مجازهاي مفهومی وجود ندارد و این امر یکی از مشکالت و  اي براي استخراج استعاره رایانه

ها و مجازهاي  ت حاوي استعارهشود، بنابراین، جمال هاي اینچنینی قلمداد می موانع پژوهش

هاي مورد نظر به کار رفته بودند و با  مفهومی با توجه به بافت جمله و کلماتی که با کلیدواژه

همچنین  هایی که بر پایه شم زبانی هستند، براي تحلیل نهایی انتخاب شدند  تکیه بر تحلیل

در اذهان سخنوران  مرگوارة هاي فرهنگی که دربردارندة طرح واره موارد مشتمل بر طرح

.زبان بودند نیز استخراج شدند فارسی

بحث و تحلیل-4

در.گرفتند یتعبیر قرار منوعی زیرمجموعۀ حسنسازي به مفهوم موارد تمامیِدر این پژوهش 

هاي مفهومی مورد بررسی  هاي فرهنگی، مجازها و استعاره واره طرح، این بخش مواردي چون

.شود هایی از پیکره به تحلیل این موارد پرداخته می مثال قرار گرفته و با ذکر

موارد حسن تعبیر-4-1

بودن مستقیماً مورد اشاره واژهژدلیل دبه مرگنیز مطرح شد، واژة  2-2طور که در بخش همان

؛هجرانواجلاز کلمات و عباراتی مانند  گمرواژة  جاي بهکه  ندها نشان دادداده.گیرد قرار نمی

،شهادت،شدن تلف،پرپرشدن،کردنپرواز،دست از جان شستنبراي مردن عباراتی چون 

،از پی جانان رفتن،حریم دوست را بوسیدن،دار فانی را وداع گفتن،غروب اشک،هجرت

شخص متوفی  جاي بههمچنین .استفاده شده است یافتن افسانۀ هستیپایانوکردنغروب
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ف او از یتوص يکار رفته است و برابه رفتهعزیز ازدستومرحوم مغفور،شادروانعباراتی چون 

استفاده  يپروپروانه،گرانبهاءیش،گوهر،پرنده،خدامهمان،گل،شمعرینظ ییها استعاره

.شده است

:مثال

رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان دستکنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز ازبا هم دعا )1

).میترح یآگه(جدید پذیرایی کند 

هاي فرهنگی واره طرحموارد -4-2

:خوردنقسم

زبانان نقش بسته  یدر ذهن فارسباورهاي آیینی و مذهبی  دلیلِبهمرگکه از مفهوم  يا واره طرح

 یم که از قداست خاصیدان یممهم و قابل تأمل يا دهیرا پدمرگاست که  يا گونهاست به

مرگنحوي که از واژة به است، لذا این اهمیت در زبان روزمره نیز تجلی یافته.استبرخوردار 

گونه که در ابتداي این مقاله نیز ذکر شد، نگارنگان با همان.کنیم خوردن استفاده میراي قسمب

 ن نمودیا.پرداختند مرگسازي  سازي فرهنگی نیز به واکاوي مفهوم گیري از رویکرد مفهوم بهره

:بارها مشاهده شد یمورد بررس یادب ةکریدر پ مرگاز مفهوم  1کاربردشناسانه

).1327:28گلستان، (به مرگ تو یکیشون بیشتر نرفت )2

).1328:53چوبک، (مرگ من بخون.بگو يخوایچه مهر)3

:مرگ همراه با شیون و گریه

 ممکن است کهصورتی، دربا شیون و گریه همراه است فرهنگ مامراسم خاکسپاري در  معموالً

ر یعبارات ز .کنندگان برگزار شود این مراسم عمدتاً در میان سکوت شرکت گرید يهافرهنگدر 

،هیگرر ینظ یسنگ مزار هستند که بر وجود اعمال يها م و نوشتهیرحت يها یبرگرفته از آگه

.اشاره دارد مرگدةیه با پددر مواجه ختنیخاك بر سر رودنیدرجامه،ونیش

بر سر کرد عزا کنان خاكهیمادرم گردست اجل زود تو را پرپر کرد پدرم)4

1. pragmatic
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 رالوقوع است که بهیکث يحددر فرهنگ ما به مرگةدیوجود اعمال ذکرشده در کنار پد

است، منجر شده یمفهوم مجازِ ینوع يریگ مرور به شکلل و بهیمفهوم تبد .ام.یس.ياز آ یجزئ

 شود کهی، مشاهده ماستم یترح يها یهر که برگرفته از آگیت زیمصراع دوم به درچنانک

استفاده  مرگاشاره به واقعۀ يبرا دنیدرجامهلِاز عم مرگداد یم به رویمستق ةاشار يجابه

:شده است

زود بود دنیجامه را از تن در تیدر عزازود بود دنیتو را ناگه شن داغقصه )5

:رویداد ناگوار/رویداد مطلوب

 کنید تناقضِ طور که مالحظه میهمان.گنجند در باور فرهنگی ایرانیان میاین دو نگاشت 

.برانگیز است موجود میان این دو نگاشت تأمل

رندیمیو صفا م لمیباولبخندانشانیحکم آزاد دهیکه رس ییگو)6

.نمائیم مرحوم تسلیت عرض میاین ضایعۀ جانگذاز را به بازماندگان آن )7

:کندنجان/دادن جان/جان از بدن جداشدنِ

شدن جان از روح و جداا یجان و ةدیبارها به پد مرگداد یدر اشاره به رو یمورد بررس ةکریدر پ

يریگ و نقش آنها در شکل فرهنگیشه در باورها و اعتقادات ین ریاست که ا شدهبدن اشاره 

هاي سنگ مزار  اي از نوشته نمونه 8مثال شماره  .ان داردزبان یفارسدر ذهن  مرگوارة  طرح

:است

که جانم  دمدیشتن یخوچشمبهخودمنسخن یهر نوع ندیدر رفتن جان از بدن گو)8

رودیم

).1318:93هدایت، (دهد  شده جان میبا احساسات دور و خفه)9

 ،مرگفرارسیدن رسید که با  ]استزندگی شیء باارزش [توان به نگاشت  در این جمله می

.فرد متوفی مجبور است آن را تسلیم کند

روح از  ییم که ضمن باور به جدایمواجه هست کندنجانر با عبارت یز ۀن در جملیهمچن

و  ي، دشوارروینيتصوروارة  طرح، با استفاده از مرگان از زبان یفارسیذهنوارة  طرحبدن در 

:ان شده استیبن امر یا یسخت



شناسیزبان و زبان مجله |110

).1318:93ت، یهدا(د یآ یآب م يکندن روجانکه بعد از تقال و یقیغر)10

:محشورشدن با قدیسین/گزیدن در بهشتاقامت/زندگی پس از مرگ

 يمواردجمله ازز ین نیسیگر و محشورشدن با قدید ییایپس از مرگ، اعتقاد به وجود دن یزندگ

 دهندةلیتشک يا همان اجزای.ام.یس.ياز آ یکه به جزئدارد باورهاي مذهبی شه در یاست که ر

 يها یآگه کرةیر برگرفته از پیموارد ز.اند افتهینمود یفارسو در زبان شدهل یتبد مرگمفهوم 

:سنگ مزار هستند يها م و نوشتهیترح

.محشور فرماید)ع(خداوند متعال روح پاکش را با موالیش علی )11

.منزل اوست یدانبهشت جاواین کس که بعد ترك دنآخوشا )12

:سوي آسمانرفتن به/سوي خدا بازگشت به

سوي خداوند و رفتن بدکاران به يسوسوي آسمان و بازگشت به اعتقاد به رفتنِ رستگاران به

ما سرچشمه گرفته  یمذهب يکه از باورهااست  يگر مواردیز از دین پایین و به درك جهنم

افت یفرد متوفی مهمان خداست و مرگ ض یِتعارة مفهومز با اسیدر برخی از جمالت ن.است

.میاست روبرو هست

.گردیم به نام آنکه همه از اوئیم و به سوي او باز می)13

دیآیم مهمان خدا ز کربالبهشت يدرها دیکه واکن ادیفر)14

ز خاك به افالك ببیناسفر جان را خاك تماشا کردي تاسفر تن را )15

به سمت باال رفتن مردن [که  بیترتبه این  ،هستیم روبروجهتی نیز  استعارةبا  14مثال در 

م یهست مواجه]ن استییبد جهت پا[و]خوب جهت باال است[ه یاول ةاستعاربا نجا یدر ا .]است

و]بهشت در باال است[و]خدا در باال است[رینظ يا دهیچیپ يهاساخت استعارهيکه مبنا

.ردیگیقرار م]ن استییجهنم در پا[ن یهمچن

:هاي مذهبیاشاره به داستان

کاه شد دمیتا ابد با اشک غم کوه امماه شد یب مکه کنعان دل يدیحافظا د)16

چاه شد نیهمنش امتیمن تا ق وسفییول دیگم گشته باز آ وسفیبودم  گفته
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به داستان حضرت یوسف اشاره شده سنگ مزار است  ۀکه برگرفته از نوشتدر مثال باال 

.دکنداستان یوسف را در ذهن خواننده تداعی می مذهبیِ/فرهنگیوارة  طرحکه است 

:مرگ سرنوشت محتوم است

.است و از آن گریزي نیستاعتقاد ما بر این است که مرگ سرنوشت و تقدیر محتوم نوع بشر 

).1345:137چوبک، (کنم  تونم از مرگ فراریدونم که نمیدم و مین حاال تو گور خودم خوابم)17

مفهومی ةموارد استعار-4-3

 يمورد حاو 302مجموعاً ،هاي سنگ مزار نوشتهم و یترح يها یو آگه یادب ةکریدو پیاز بررس

ها و  استعارهان تعداد ین میمفهوم مرگ استخراج شد که در ا يِا مجازیيکاربرد استعار

 153هاي سنگ مزار  نوشتهم و یترح يهایدر آگهمورد و  149یادب ةکریدر پ مرگيهامجاز

.مورد بود

با .مبدأ حرکت بود ةحوزبا استفاده از  مرگيِسازفهومن میشتریب یمورد بررس ةکریدر پ

که مبدأ سفر ة ن حوزیمبدأ حرکت و همچن ةها مشخص شد که حوز نگاشتبسامد اسم یبررس

مورد استفاده قرار  مرگيِسازبار در مفهوم 43هم  يروشود  یاز انواع حرکت محسوب م یکی

.گرفته بودند

ک یدر قالب  مرگقرار داشت که در آن بسامد 25با يپندارمبدأ جاندار ةبعد از آن حوز

ه شديسازمفهوم )مورد 6(ا انسان ی)19با بسامد (ا پرندهیاه یدرنده، گ وانیح–زنده موجود

.بود

استفاده  مرگیان مفهوم انتزاعیب يکه برا يدأ پربسامدمب يها ر حوزهیدر جدول ز

.ان شده استیشوند، ب یم

پربسامد مفهوم مرگ يها نگاشت اسم -1جدول شماره 

بسامدتشاسم نگابسامدنگاشتاسم

8مرگ رفتن به سوي خداوند است28استعبورمرگ 

8استییمرگ ش19مرگ موجود زنده است

15مرگ سفر است
رون رفتن جان از بدن یبمردن 

است
7

7مرگ دوري از عزیزان است13مرگ از دست دادن است

6مرگ انسان است12مرگ رهایی است

6مرگ پژمردن است11مرگ خواب است



شناسیزبان و زبان مجله |112

:ها مشاهده شد در میان دادههاي ذیل با نگاشت هاي جاندارپنداري شواهدي از استعاره

]مرگ حریف است/مرگ انسان است[-

]مرگ گیاه است[-

])پرنده/حیوان درنده (مرگ موجود زنده است [-

).1315:72هدایت، (م را گرفته بودیخ گلویب یاستخوان يهان و دستیمرگ با صورت خون)18

يدیمرگ خند يدر آن غروب که بر روسر داد هیگر دیبه سوگ غمبار تو خورش)19

).1315:61هدایت، (ده نشده بودیصورتشان سابسر و ه قه بیمرگ هر دق يهابال)20

مرگ روبرو هستیم  ۀدر مواردي با فرشت ،مرگهاي باال در جاندارپنداري  طبق نمونه

توان برگرفته از  و در مواردي با موجودي دهشتناك و زشت که این موضوع را می)عزرائیل(

در چشم فرشته است و اعتقادات مذهبی دانست که مأمور مرگ در چشم نیکوکاران مانند 

.بدکاران هیوالیی وحشتناك

]استعبورگمر[

 عبورمفهوم  ،، در پیکرهاستاز این دنیا به دنیاي دیگر  عبور، عبوردر این نگاشت منظور از 

.نشان داده شده بود درگذشتنورفتنبا افعالی مانند 

.یمکندرگذشت پدري مهربان و دلسوز را تسلیت عرض می)21

]استسفر  گمر[

وارة  طرحشکل گرفته است که در آن با  ]است عبورمرگ [هیاول استعارةاین نگاشت بر پایۀ 

توسط )مبدأ(دنیا  این کردنمردن یعنی تركفعل  در حقیقت.مقصد روبروییم–مسیر-مبدأ

).مقصد(و رفتن به آن دنیا و مالقات خالق )مسافر(شخص متوفی 

.بودباران تو ۀدلمان تشن ریکه کو نیاز اغافل ما و  یپسرم بار سفر بست)22

بار سفر یخبر بربست شب یبنفر کیيجا ستیگمان خال یب)23

]استشیءگمر[

و در برخی موارد در حال  باشد صدا ایداراي رنگ، بو .ند به تملک درآیدتوا می شیءاین 

.حرکت است
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).192:1345چوبک (شمیوونه میدارم د.ا مرگ برسونیداخ)24

).1345:25، یمیابراه(؟یترس یاد قدرت و از رنگ مرگ میاز فر،غربت يتو از صدا)25

]استاز دست دادن  گمر[

از دست  ایشده  دهیدزد ،است که ربوده شده يارزشمند ییدارا مثابۀ بهمرده در این نگاشت 

.]است يارزشمند ییدارا یزندگ[نگاشت متناظر است با استعاره  نیاهمچنین .است رفته

ما رفت يپربها قیاز دست عقگهر ما بشکست ییاز سنگ جدا)26

ما را ۀمحفل و کاشان يسپرد خاموشیبهما را ۀنو گل فرزان يفلک آخر ربود)27

]استخوابیدن  گمر[

از آن جهت که فرد متوفی در فقدان اراده براي .است يو هم مجاز يهم استعاراین نگاشت 

از  یکیمثال در  يبرا.و حرکت اعضاي بدن با فرد خوابیده شباهت دارد هاچشم داشتن نگهباز

دهیآرمودهیآفرب از دو واژةیترتبه یو مرگ متوفخ تولد یان تاریب يسنگ مزار برا يها نوشته

:میکن یم را مشاهده میترح يها یگر از آگهید یر مثالیدر ز.استفاده شده بود

]........[دراز یرفته در خواب يمادرم ا)28

]استآرامش  گمر[

.ستهاخواب و آرامش مربوط به زنده زیرا.در نگاشت باال عیان استمثبت  یمفهوم ضمن

،مقبرهبه  لیدل نیبه هم.استراحت است ةخسته شده و آماد یمفهوم مرده از زندگ نیدر ا

.ندیگویم آرامگاه

جانان بروم پیوزطلبمجانراحتبروم رانیمنزل و نیخرّم آن روز کز ا)29

]استرهایی  گمر[

مهستیراهتهبچشمو زدهماتممااز دوران يو آسوده شد ياتو سفر کرده)30

]استمرگ پرپر شدن [

در اینجا با .شود گلی تصویر شده که چیده یا پرپر می مثابۀ بهین نگاشت شخص متوفیدر ا

.نوعی حسن تعبیر روبرو هستیم
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که به عالم نمونه است یآن گل ندیچ یماست قهیسلروزگار عجب خوش نیگلچ)31

]استماده  گمر[

چوبک،(وند داشتیر و گورستان پیومبا مرگ ينحوا خود مرگ بود و بهیاز مرگ  یئن جزیقی)32

1345:43(

]استکردن این دنیا ترك گمر[

منزل اوست یدانبهشت جاوایکس که بعد ترك دن آنخوشا )33

و آن این است که در مقایسۀ بین آن  نمایداي دربارة این دو نگاشت ضروري می ذکر نکته

با خوشنودي این یشود، گویی شخص متوف دوم دیده می دو، عامل ارادي بودن عمل در نگاشت

رود ولی در نگاشت اول نوعی جبر وجود دارد و  کند و به دنیاي بهتري می دنیا را ترك می

در  ،تر اشاره شد شیطور که پهمان .از دنیا و تمام مسائل دنیوي دل بکندشخص متوفی باید 

.میرو مواجهینوارة  طرحبا  کندن دلعبارت 

]استخاموشی گمر[

.نور است نیخاموش شدن ا مرگو]نور است یزندگ[استعاره  است با مرتبطاین نگاشت 

به خاك گور شد نپنها يا گوهر ارزندهشد نوریب يا خاموش گشت و خانه يا شعله)34

]استمرگ ظرف [

).1370:211دولت آبادي، (خشک و سرد بداردز،یدل را در مرگ عز)35

]استاي هولناك حادثهمرگ [

.گیرد قرار می ]مرگ رهایی است[این نگاشت در مقابل نگاشت 

).1356:127ساعدي، (افته بودیکه از مرگ نجات  یقراولشیپ)36

]استپرواز  گمر[

دگر آغاز کنم یاتیاز پس مرگ حغمکده پرواز کنم نیخرم آن روز کز)37
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و معناي  ]مرگ زندگی دوباره است[در مثال باال با نگاشت دیگري نیز روبرو هستیم به نام 

نیا را به غمکده مانند که این دچرا ،استدر آن مشهود  بهتر نیز کامالً یرفتن به دنیای ضمنیِ

.کرده است

]استپایان همه چیز  گمر[

.شکل گرفته است]مرگ سفر است[و نگاشت  ریمس ةوار طرحبراساسِمذکورنگاشت 

دینرس انیو عزتش به پا نامیخوشافتیانیاش اگر پایهست ۀفسانا)38

تواند پایان زندگی،  ابهامی دیگر در این نگاشت قابل مشاهده است، چرا که این پایان می

.هاها باشد یا پایان درد و رنج دلبستگیرویدادهاي خوب و 

.شده بودندهاي استخراج ها در داده هاي باال در زمرة پربسامدترین نگاشت نگاشت

پایین از شرح و بسط  بسامد دلیلِشده که بههاي دیگري نیز براي مفهوم مرگ استخراج نگاشت

:یمکنمی وار آنها بسنده ذکر فهرست ناب و تنها بهآن در این مختصر اجت

،]مرگ لباس است[،]مرگ پاداش است[،]مرگ شرافت است[،]مرگ غبار است[

]مرگ مکان است[،]مرگ طوفان است[،]مرگ رویداد است[،]استسرما  گمر[

]مرگ درد است[،]مرگ عقوبت است[،]مرگ سکوت است[،]مرگ تصویر است[

]حجاب و پرده است زدنِمرگ کنار[،]مرگ تاریکی است[،]استغروب کردن  گمر[

]ان قصه استیمرگ پا[،]است یدگیمرگ پوس[،]ر استیمرگ اکس[،]مرگ ابر است[

.]ش استیرفتن از صحنه نمارونیمرگ ب[

یمفهوم يمجازها-4-4

يبرا یمفهوم مجازِ یِشناخت از کاربرد سازوکارِ يموارد متعدد یسرمورد بر ةکرین در پیهمچن

در ادامه چند مورد از .ذکر شده است زیر مشاهده شد که در جدولان مفهوم مرگ و مردن یب

.اند شده یپربسامد همراه با مثال معرف یِمفهوم يمجازها

مرگرویداد  سازيِ هاي مفهومی در مفهوم بسامد مجاز-2جدول شماره

بسامدیمجاز مفهومبسامدیمجاز مفهوم

2مردنيجاهسرد بودن بدن ب12مرگيجارفتن در خاك به

يجاهاحساسات و عواطف ب

مرگ 
1مرگ يجابسته شدن چشم به13

7مرگ يجابهبودن غایب
نقش بستن اسم بر روي سنگ قبر 

مرگ جاي به
1
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]مرگ جاي بهرفتن در خاك [

کفن و  ،گرید يها از فرهنگ ياریالبته بس و در فرهنگ ما مرگآداب و رسوم مربوط به در 

مفهوم  .ام.یس.ياز آ یئشود که به جز یاز مراسم محسوب م یخاك بخشر یدر ز یدفن متوف

است که دفن  ییمفهوم مرگ در فرهنگ ما شامل اجزاگریبه عبارت د.ل شده استیتبد مرگ

آنقدر برجسته و مهم است که در  ءن جزیشود و ایاز آن محسوب م یئر خاك جزیزمرده در 

.دشو یمفهوم مرگ از آن استفاده م جاي بهيموارد

يآغوش شد و با خاك هم يترك ما کرد)39

خفته در خاك يا]...[زمیعز)40

]خفته در خاك[ر یاز حسن تعب یفرد متوف جاي به،شود یمشاهده م 40ه در مثال چنانک

یِمفهوم استفاده از استعارة یکی؛ یاست از دو سازوکار شناخت یبیاستفاده شده است که ترک

].مردن جاي بهر خاك یرفتن در ز[یِمفهوم استفاده از مجازِ يگریو د]مرگ خواب است[

]مرگ يجاهاحساسات و عواطف ب[

.ام.یس.ياز آ یئاز احساسات و عواطف همراه است که به جز يا داد مرگ با مجموعهیرو

هوم مورد استفاده قرار ن مفیا يجاهتواند بیل شده و خود میتبد یمفهوم مرگ در زبان فارس

...ویدلتنگ،درد،غم،گداز،سوزناگوار هستند عبارتند از  ن احساسات که اغلبیا.ردیگ

مداوا چه کنم ستیکه بر او ن يمن به دردبه جز داغ جوان ستیبهر هر درد دوائ)41

مهر پدر شمع پر از سوز شدم من یبهر روز شدم منو تر از هر شبدلتنگ)42

ان یمرگ از ب ۀم به واقعیمستق ةاشار جاي بهها  ن نمونهیدر ا ،شودیه مالحظه مچنانک

.ان مرگ استفاده شده استیب يبرا یر سوز و درد و دلتنگینظ یعواطف

]مرگ جاي بهبودن بیغا[

ن عدم حضور و یبنابرا ،ستیان حاضر نیان اطرافیدر مگر ید یکه فرد متوف ییاز آنجا

مرگمفهوم  جاي بهتوان یاست را م مرگةدهندلیتشک .ام.یس.ياز آ ییمشاهده او که جز

.کار بردهب

و به دل دوست دارمتجانم بسوختیسپارمتیاز نظر به خدا م بیغا يا)43
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غم نادیدن تو بار گران است هنوز)44

گیري نتیجه-5

زبانان با  در نزد فارسی مرگاي چون  واژهژد سازيِ در این مقاله تالش شد تا نحوة مفهوم

هاي  هاي ترحیم و نوشته آگهی اي نمونه متشکل از متون ادبیات معاصر، متنِ گیري از پیکره بهره

 مجازِ 6نگاشت و اسم 67شاهد  یمورد بررسة کریدر پ.سنگ مزار به تصویر کشیده شود

ن ینشان از ابهام ايساز مفهوم دان تعدیم که ایبود مرگداد یرو فیتوص يمختلف برا یِمفهوم

 يهاسازوکارزبانان از  فارسی،یمکردمشاهده طور که همان.زبانان دارد یفارسنزد  یانتزاع دةیپد

ش نقالبته کهکنند یماستفاده  مرگبازنماییمفهومی براي  و مجازِ استعارهیِشناخت

مورد استفاده از ابزار  222با  یمورد بررس ةکریه در پتر است؛ چنانک پررنگ یمفهوم يها ه استعار

.میروبرو هست مرگیِان مفهوم انتزاعیب يبرا یمفهوم مورد مجازِ 36و  یمفهوم ةاستعار

 25و  43ب با یترتبه يمبدأ حرکت و جاندارپندار ةدو حوز یمورد بررس ةکرین در پیهمچن

.مورد استفاده قرار گرفتند مرگان مفهوم یب يها برا ر حوزهیش از سایب مورد بسامد،

ا یییگو بهانشان از یاطراف ان مرگیب يزبانان برا ینشان دادند که فارس يا پیکره يها داده

هاي  نوشتههاي ترحیم و  استفاده از ابزار حسن تعبیر در آگهی .کنند یاستفاده م تعبیر حسن

افراد از اشارة  دالیل زیادي براي اجتنابِ .شد یمدیده یشتر از متون ادبیبه مراتب بسنگ مزار 

توان از میان آنها به مواردي چون ترس شدید غریزي از این  وجود دارد که می مرگمستقیم به 

کارهایی که یکی از راه.کردهاي این دنیا اشاره  عزیزان و وابستگی دادنِمقوله مانند ترس ازدست

ند کن آن استفاده می سازيِ براي مفهوم مرگمفهوم عقاید و درك خود از  براساسِزبانان  یفارس

شود که ارتباط میان استعارة مفهومی و حسن  ال مطرح میحال این سؤ.زبان استعاره است

یند حسن تعبیر، در امبدأ در فر ةمقصد توسط حوز حوزة با توجه به تلطیف.تعبیر چیست

ها  و از استعاره میا مواجه مرگداد یمطلوب رو ۀجنبهاي سنگ مزار با هاي ترحیم و نوشته آگهی

استفاده شده  یشخص متوفومردن،مرگيها واژهر ر دیحسن تعب براييمتعدد يو مجازها

هولناك و نامطلوب از  يا م چهرهیترس شاهد يات معاصر در موارد متعددیبود، اما در متون ادب

.میهست مرگ

مرگمفهوم  هاي پیشین دربارة را که در پژوهش هایی گیري هاي پژوهش حاضر نتیجه یافته

طور که در بخش پیشینه نیز مالحظه کرد ولی همان زبانان حاصل شده بود تأیید می نزد فارسی

سامد و همچنین هاي مبدأ پرب هاي مرگ و حوزه بر استخراج استعاره ها غالباً این پژوهش ،شد

اي دیگر از  که این پژوهش جنبهدرحالی ،تأکید داشتند مرگمفهوم  بیاندر  تعبیر کاربرد حسن

.داد دست بهسازي فرهنگی است،  سازي را که همان مفهوم این مفهوم
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 یطور کلو بهباورها و اعتقادات مذهبی نشان دادند  يا کرهیپ يها که داده گونههمان

مرگ جدا [رینظ ییها شتنگا؛ اسمکنند یفا میها ا استعاره يریگ در شکلسزایی نقش بهفرهنگ، 

مرگ زندگی جدید پس از این دنیا [،]ا استین دنیمرگ رفتن از ا[،]شدن روح از بدن است

ن یاز ا يو موارد ]مرگ رفتن به سوي خداوند است[،]مرگ سرنوشت محتوم است[،]است

ن یهمچن .داردمرگدةیان نسبت به پدزبان یفارسشه در باورها و اعتقادات یریدست همگ

بازگشت به ، هاي مذهبیاشاره به داستان، مرگ سرنوشت محتوم استر ینظ یمیمفاهاشاره به 

شدن جدا، محشور شدن با قدیسیناقامت گزیدن در بهشت،، زندگی پس از مرگ،سوي خدا

هستند کهياز موارد یهمگ مرگيبرا خوردنقسمو  مرگهمراه  ، شیون و گریهجان از بدن

.دنکن یم يساز ان مفهومزبان یفارسرا نزد  مرگداد یو رو دنده یرا شکل م مرگیذهن وارة طرح

ها  در نگاشت اي تناقضات متعددي هاي پیکره در موارد متعددي از تجزیه و تحلیل داده

در عین  مرگ.ده داردین پدیابهام و رمزگونگی انشان از که  مشهود است مرگداد ینسبت به رو

،پاداشهایی چون  شود و با نگاشت محسوب می بخشلذت و مطلوبرویدادي  يا عدهاینکه براي 

به تصویر کشیده  مثبت هستند که همگیریاکسوسفر،جاودانه یزندگ،ییرها،آرامشوخواب

معنی و به رود میبه شمار  زیانگغموآورترس يدادیروگرید يا عده، در آن سو براي استشده 

 يساز مفهوم اسارتوپژمردن،جانور درنده،یدگیپوس،یکیتار، دادنازدست،ایدن نیا انیپا

ه یتوج یفرهنگ ک جامعۀین تناقضات را در یتوان ا یست که چگونه ما نیال اؤحال س.شود یم

طور که همان.جستجو کرد به این مقوله یکرد فرهنگیتوان در روین سوال را میجواب اکرد؟ 

 يا دهیاست، پد يفرد يا دهیدر بشر به همان اندازه که پد يسازند مفهومیفرا ،ان شدیتر ب شیپ

تک افراد هاي فرهنگی درون اذهان تک واره طرحعناصر .شودیز محسوب مین یو فرهنگ یجمع

 یفرهنگ ۀک شبکیةسازند يها ست که ذهنا درخور توجه آن ۀاما نکت .یک جامعه جاي دارند

ست ین یچ ذهنیطور هنیهم ند؛را در بر ندار واره طرحک یةدهندلیک اندازه عناصر تشکیبه 

ک یک از افراد یکه ذهن هر ین معنیکجا در خود داشته باشد، به این عناصر را یا ۀکه هم

دگاه ین دیاز ا .را در خود دارند یفرهنگ واره طرحک یاز  يها و عناصر تنها بخش یفرهنگ جامعۀ

ه شوند کین شناخت در نظر گرفته میودر حال تک از عناصرِ یکیعنوانِ بهیفرهنگ ياهواره طرح

هنگام  یفرهنگ ۀعک جامین رو یاز ا.کنند تا افرادیعمل م یفرهنگ ۀک جامعیدر سطح 

 ۀهم.شودیروبرو م يمتعدد يهايسازبا مفهومر مرگ ینظ یمبهم و انتزاع يادهیمواجهه با پد

 ۀک از افراد جامعیافت، هریافراد جامعه  تک تکدر ذهن  توان یرا نم ها يسازن مفهومیا

توان مفهوم یرا نزد خود دارند که مجموع آنها را م مرگاز مفهوم  يزبان عناصریفارس یفرهنگ

.ان دانستزبان یفارسنزد  مرگیکل
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