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Research background 

In ancient times, an ordinary stone or a combination of several 

stones was placed on top of the burial site to indicate the burial place 

of the deceased. Due to the population growth and the expansion of 

cemeteries, the name, surname, date of death, and relatives were 

engraved on the tombstone to indicate the deceased quickly. Limited 

studies have addressed the importance of epitaphs and keeping the 

memory of the deceased alive through linguistic tools. Some 

dissertations and several Iranian and non-Iranian studies were also 

found. However, only a handful of linguistic research has been 

conducted on epitaphs in Iran. 

Objectives, questions, methodology 

The importance of the present study is due to the reason that epitaphs 

not only emphasize on the survivors' attitudes toward the deceased and 

the death itself, but also express the changes in language usage as well 
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as the attitudes towards death; therefore, the present article seeks to 

find answers to the following questions: 

-What linguistic information do Tabriz epitaphs contain? 

-What macro and micro tools have been used in epitaphs? 

-How is the identity of the deceased represented in epitaphs? 

-Given the prevalence of corona disease over the past year, what has 

changed in epitaphs? 

The present study was a field research in terms of method and 

obtaining the required data. The data (date of death 1941 to 2020) 

were collected and then analyzed with a focus on the legibility of 

epitaphs. Library and internet methods were used to collect the 

research background. After photographing 915 epitaphs located in the 

four graveyards of Tabriz (Sattar Khan, Malek, Maralan, and Wadi 

Rahmat), the authors classified the inscriptions based on content 

analysis. They examined them based on macro and micro tools. The 

macro tools are related to society, history, and ideology 

(Aghagolzadeh, 2007, p.18). 

Discussion 

Initially, the collected data, in terms of linguistic content (915), were 

divided into four groups: epitaphs without poetry (221), Persian 

epitaphs (470), Turkish epitaphs (9), and Persian-Turkish epitaphs 

(215). The highest frequency was assigned to all Persian epitaphs 

(51.36%) and the lowest frequency was assigned to Turkish epitaphs 

(0.98%). The macro-level content analysis included identity, moral 

message, and cause of death. The inscriptions contain various types of 

identity, including the identity of the deceased, his relatives, 

occupational, religious, and cultural identity.  

The highest frequency of the deceased's role in the family was 

related to the women's role and subdivisions in Persian (40.14%). The 

lowest frequency was associated with the secondary role (0.45%). On 
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the other hand, the highest frequency of the deceased's role in the 

family in Turkish (5.04%) again was assigned to the women's role 

(Anna) and the lowest frequency to the men's role (4.95%), in which, 

as mentioned in the research background, women's identity depends 

on the identity of men in the family (Clark, Johnson & Mathews, 

2020). The highest frequency of job statements belonged to Persian 

epitaphs (90.47%), and the lowest frequency belonged to Turkish 

epitaphs (9.52%). 

The authors also analyzed the content of the newly buried deceased 

in Wadi Rahmat, but there was no mention of death due to illness 

(Corona). In the pre-Corona epitaphs, one case of death due to cardiac 

arrest was available. At the micro-level, the manuscripts were 

examined in terms of time, metaphor, lexical synonyms & antonyms, 

lexical and group ambiguity, omission and substitution, euphemism, 

and exaggeration.  

In some epitaphs, the metaphor was used twice or more to convey 

concepts such as death, sorrow and pain, and leaving this earthly 

world. The concept of death and separation has been conceptualized in 

the form of an unpleasant taste, thereby making the abstract and 

intangible concept of death tangible. Wherever there is a natural 

language corpus, antonyms are inevitable, and in examining the 

antonyms in a natural language text, one should consider both the 

lexical considerations and the semantic criteria (Kolahdouz et al., 

2019). Although there is a clear contrast between death and life in the 

epitaphs through the date of birth and death, antonym pairs are also 

observed in the mourning poems. Lexical ambiguity, phrasal and 

lexical ambiguity of specific names are also observed. 

Conclusion 

The results showed that Tabriz epitaphs represent macro concepts 

such as identity and its subsets, including personal, occupational, 
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kinship, cultural, and religious identities. This finding is in line with 

other studies such as Mytum (1994), McGeer (2008), and Vajta (2017, 

2020), which referred to such themes in epitaphs. Regarding the 

language used in Tabriz epitaphs, the obtained results were in line 

with the findings of Zandi et al. (2011) about Tehran and Ardabil 

autographs and Reza Gholi Famian and Kolahdouz (2016) which 

focused on the linguistic patterns used in Tabriz shopping centers, 

because in both of these studies, the Turkish language had lesser 

presence. According to the present study's findings, families are 

cautious in choosing the text of the epitaphs and refrain from 

mentioning the type of illness in the inscription to commemorate the 

death of their beloved one and leave a lasting impression. 
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 چكیده 

را در بافت مردگان  تیکه زبان و هو هستند یفرهنگ ی وخیتار ییهاها مکانآرامستان

نظر در یاز اطالعات زبان یغن اریبس وان منبعتیم. گورنوشته را گذارندیم شینمابه یمشخص

 هدف با، نیبنابرا .آمده است انیمها بهاز آن سخنیتر کم یمطالعات فرهنگگرفت که در 

و  ی)فارسگورنوشته  900ی از دانیم ایخالل مطالعه گورنوشته در یمحتواو  هیمادرونبررسی 

 هاگورنوشته محتوا لیاز تحل یریگبا بهرهسپس . شد برداریعکس های تبریزآرامستان( یترک

از  یبرخدر تولد  خیتار درج نشدن لیدلبهشدند.  یبررس ابزارهای خرد و کالناز منظر 

 رسدینظر مبهدر نگاه اول گرچه . مدنظر بود 0999تا  09۳4وفات  خیها تارگورنوشته

                                                                                                              
 ، ایراننورشناسی همگانی، دانشگاه پیام دانشیار گروه زبان. 0 
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لی و دارند، کسانی نام فرد متوفی، تاریخ وفات و تولد محتوایی بودن دارااز منظر  هاگورنوشته

 امیپ ،علت فوت ،هویتهمچون  گیری ابزارهای کالنهای تحقیق حاضر نشان از بهرهیافته

از سوی دیگر  متوفی دارد. فردمنحصربهبرای خلق محتوایی بدیع و  خٌردی و ابزارهای اخالق

 .است تبریز یهاگورنوشته نیمضام در زبان ترکی رنگکم حضور حاکی از هایافته
 

 ، تحلیل گفتمان، آرامستان، تبریز.گورنوشتهلیدی: کهای واژه

 مقدمه . 1

در اذهان  یمدت یتنها برا یو خاطرات متوف است مرگ یآدم یویدنی زندگ انیپا ۀنقط

مختصر  یند شرحتوایم دیدم انید. آنچه پس از گذشت سالنمانیم یباق کانینزد

ها . گورنوشتهاست گورنوشتهبه رهگذران بدهد  یو ینیباحوال و جهانمورد در

از افکار و  ینیع یهستند و شواهد یاز متوف یادبودیشان، یسادگ ایاز ابهت  نظرصرف

مورداستفاده  یزماندر یرخدادها ۀمطالع یتوانند برایمکه دهند یارائه م را هاارزش

افکار  انگریب اشعار ترحیم . از سوی دیگر(Anderson et al., 2011, p.359) رندیگ رارق

یا خودشان او زبان را دفن و اغلب از فرد متوفی آنان  رایز ،هستند یبازماندگان متوف

اظهار  (2011) و دیگران آندرسون .(Herat, 2014, p.217)کنند نقل میرا این اشعار 

 ندهیآ یهانسل اریاخت در روزمرگی را برای تفسیر زمان حال وها گورنوشتهکنند که یم

از چند سنگ بر  یبیترک ای یسنگ معمول کیگذاشتن  از میقد یها. در زمانگذارندمی

 (. 0 ری)تصوشد گرفته میبهره  یمحل دفن متوف یابیباز یمحل دفن برا یباال
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 رامستان ستارخان تبریز()آ نشانه منزلۀمحل دفن به یبر باال یگذاشتن سنگ معمول :0 ریتصو

Picture 1: Setting large stone pieces over the burial location (Satarkhan 

graveyard, Tabriz) 
 

 منظورها بهگورستان عتو گسترش وس تیجمع ادیازد لیمرور به دلاما به

ت و ی، تاریخ فونام خانوادگ ،قبر نامسنگ یبر روفرد متوفی  داکردنیپی و بخشتیهو

 یکه در رواست  0994مربوط به سال  ایگورنوشته ۳شد. تصویر حک  بستگان متوفی

 دقیق فوت وی درج شده است. خیو تارمتوفی، نام همسر  آن مشخصات
 

 
 )آرامستان ستارخان تبریز( 0994مربوط به سال  گورنوشته :۳ ریتصو

Picture 2: Epitaph of year 1951 (Satarkhan graveyard, Tabriz) 
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 میو درک مفاه لیوتحلهیهستند که امکان تجز فرهنگی اندازهایچشم هاآرامستان

 هایارزش که است متنی گورنوشته و کنندیفراهم م را جامعه ی هرفرهنگ یاساس

 ,Clark, Johnson & Mathews) کندمی منعکس را خاص ایدوره اقتصادی و اجتماعی

2020).  

 . پیشینۀ تحقیق2

 قیاز طر یمتوف ادیداشتن و زنده نگه هاگورنوشته تیبه اهم یمحدودمطالعات 

را  یمتوف ادیها ، گورنوشتهگرانیآندرسون و د ۀگفت به. اندپرداخته یزبان یابزارها

خانواده و  یبه اعضا را یماندگار یهاامیو پ انیاو را ب یجاودانه، داستان زندگ

و  نینگرش نسبت به مرگ، د ئۀارا رموردد نیهمچن (.p.360 ,2011)د دهنمیرهگذران 

 با بررسی پیشینۀ تحقیق .(Warner,1959) هستند پس از مرگ سودمند یاعتقاد به زندگ

ها اشاره درادامه به آنکه یافت شد گورنوشته  ۀنیدر زم و مقاله نامهانیپا یتعداد محدود

 .شودمی

و  یخانوادگ ،یشخص مزارها تنها بر اندوه (p.260 ,1994) 0توم یمابه عقیدة 

 ۳سنیکنقل از جِناو به .شوندیرا شامل م یترعیوس ۀبلکه دامن ،کنندینم دیکأت ادبودهای

و جاودان  حیتوض یبرا تواندیم ادبودی یکه گورنوشته و بنا کندیاذعان م (1971)

  .ردیاستفاده قرار گ مورد یشاوندیوساختن روابط خ

در  داردمی اذعان مرگ به اجتماعی بازتاب ورددرم (p.17 ,2007) فرناندز کرِسپو

 کردمی فوت خانواده از فردی که زمانی و بودند پرجمعیت اغلب هاخانواده گذشته،

 نشان متوفی فرد با را خود ارتباط نوعیبه تا بودند تالش در خانواده دیگر اعضای

 .بدهند



 انو همکار فامیانرضاقلی علی___________________________تبریز شهر هایگورنوشته محتوای تحلیل

282 

 

اذعان دوم  ینگ جهانج در ییسربازان کانادا مزار یبررس در (2008) 9ریگیاِم س

 ییروایرو یچگونگو را بر خانواده  مرگ ریبا کلمات محدود تأث هاگورنوشته کند کهمی

 های وییافته براساس. دهندیآرامش را نشان م یجووانسان با مرگ و جست یهانسل

 جزئیات شرح به و گذاشته وفات تاریخ ثبت از فراتر را پای نوزدهم قرن یمزارها

 متوفی فوت چگونگی شغل، خصوصیات اخالقی، بیوگرافی، چون همیم غیرزبانی

 یزبان لیاو به تحل ۀمطالع .گذارندمی نمایش به را او زندگی از ایگوشه و پردازندمی

 ۀمطالع بهپردازد، بلکه ینم یمتوف تیدادن هو نشان یزبان برانوع  یابیگورنوشته و ارز

 .پردازدمیمرگ بر خانواده  ریو تأث یداشت متوفیگرام یکار رفته براهزبان ب

های زیمباوه در آفریقا در مطالعۀ خویش به بررسی گورنوشته (2015) 0سعیدی

ها های فرهنگی موجود در گورنوشتهنشانهزمان  گذشت باپرداخت. به عقیدة وی 

هستند و بایستی توجه دوچندان به این موضوع بشود، چراکه این  رفتننیازبدرحال 

منزلۀ میراث ملموس پلی ارتباطی میان دنیای زندگان و مردگان هستند و پیام بهها نوشته

 کنند.اخالقی و بیوگرافی مختصری از متوفی را به رهگذران منتقل می

های از سال گورنوشته 0۳0فرانسه  شرق آرامستان در 0۳از مجموع  (2017) 0واجیتا

به باتوجه هادر گورنوشته زبان انتخابداشت  را بررسی کرد. وی انتظار 0900تا  0784

هنجارهای  با تقابل در توانداین انتخاب می داد نشان نتایج اما باشد، حاکم قدرت زبان

 سنت یا فرانسه به وفاداری فرد متوفی هانتایج وی گورنوشته براساسجامعه باشد. 

از سوی  .ندکنمی بیان را مختلف هایهویت حالنیدرع و منعکس را آلمانی فرهنگی

 زبانی نظر از جامعه از ناهمگونی ها نشانگورنوشته بین در وفور زبان عربیدیگر، 

در مقالۀ دیگری به بررسی نمود هویت، زبان، بیوگرافی متوفی و در  (2020)وی  .است

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ساخت ها درو نقش آرامستان آلزاسهای گورنوشته کل عملکرد هویت پس از مرگ در

 پرداخت. ملی  و ایمنطقه هویت

ای کیفی از منظر جنسیت زبانی به در مطالعه (2020) کالرک، جانسون و متیوس

های پردازند. از یافتهویرجینیا می غربی جنوب پنسیلوانیا و های غربیبررسی آرامستان

بود که هویتی « همسر»درخور توجه این تحقیق اشاره به نام زن متوفی با القابی همچون 

بخشید. از سوی دیگر، اشاره به شغل فرد متوفی در بین مردان بیش یثانویه به متوفی م

 کننداذعان می (p.11 ,1998)و همکاران  6نقل از فاستراز زنان بود. نگارندگان به

 هاو گورنوشته نابرابری جنسیتی است بیانگر جنسیت تاریخی اجتماعی ـ مالحظات

 و سلطه ةدهندنشاندهند که این امر می اولویت خانوادگی روابط زمینۀ در را زنان بیشتر

خانواده اعم از پدر،  با مردان ویژهبه خود روابط تنها در زنان زیرا است، مردان مالکیت

    .شوندمی گرفته درنظر کامل افراد منزلۀبه همسر و فرزند ذکور

 ،یرازیش دی)جن« هزار مزار ةتذکر»مانند  یخیتار و یادب آثار یبرخ از نظرصرف 

 است، شده داده شرح ادب و علم بزرگان و علماقبور  ارتیها آداب زدر آن که( 09۳4

پور . است گرفته صورت هاگورنوشته تیمحور با ییهاپژوهش ریاخ یهاسال در

را در شهر مراغه موردمطالعه قرار داده، قدمت و  گورنوشته 96( تعداد 097۳) یانیعلو

و  خیتار یراو منزلۀگورنوشته را به یت. واس کرده یها را بررسآن یهنر تیاهم

را  ریقوچ و ش یسنگ ةکریگذشته پ درمراغه  یاهال .شماردیم یخیتار یهاآور هزارهامیپ

از  ماریب کیکود اگرداشتند  دهیدادند و عقیقهرمانان قرار م ای دیمزار جوانان شه یبر رو

 .شودیعبور دهند، عالج حاصل م واناتیح نیا یپاها انیم

فقره گورنوشته متعلق به شهدا، عموم،  ۳44از  شیب ی( به بررس0976) انیمحمد

در  یبارز یهاتفاوتوی  پرداخت. به عقیدة یمذهب یهاتی، زنان و اقلهاتیشخص



 انو همکار فامیانرضاقلی علی___________________________تبریز شهر هایگورنوشته محتوای تحلیل

282 

 

ی قبل و بعد از انقالب اسالم ةدو دور یزبان ط یهاو نقش یواژگان، سبک نوشتار

 یهاه درمورد واژگان تولد و مرگ در سالکاربرد استعار نتایج وی . براساسوجود دارد

 است.  افتهی شیافزا ریاخ

 94منظور  نی. به اپرداختمرگ  نِینظامِ نماد یبه بررس ی( در پژوهش0994) انسان

به دو  0974و  0964 ۀمربوط به ده تهران یزهرابهشت آرامستان ۀگورنوشته از دو قطع

 ،یبارت کردِیرو ا( انتخاب و بی)تصادف یاحتمال یریگهدفمند و نمونه یریگروشِ نمونه

 شدند. یشناسنشانه

بررسی به  نظامند هلیدی یگرانقش در چارچوب دستور( 0990) کالهدوز

حاصل  جی. نتاپرداختز یتبر یهاآرامستانقبر از  ۳44در  میاشعار ترح یشناختزبان

 نیمعنادار بعدم وجود تفاوت تبریز و  هایآرامستان دوزبانه بودن قبور از یحاک

 ، ولیبود ینافردیاندیشگانى و ب یهااز نظر فرانقش یو فارس یترک هایگورنوشته

 نیز ینافردیب فرانقش یهامؤلفه زانیم رمورد. دتوجه بودقابل یماد ندایفرکارگیری به

 ریاز سا شیب یترکو  یفارس هایگورنوشتهدر به ترتیب  یتیو ادات موقع یخبر وجه

 ها بود.مؤلفه

تحلیل و مقایسه محتوای ای به ( در مقاله0996پورنصرانی و سلیمانی )

 ها وبه عقیدة این دو گورنوشته پرداختند. تهران یزهراقبور بهشت هایگورنوشته

 میایپ منزلۀبه جامعه را نمایان سازند و ۀبرجست هایارزش تواندیقبور م روی اشکال

ای به مضامین تحقیق نیز نگارندگان اشارهدر این درنظر گرفته شوند.  ندگانیآ یبرا

 ها نکرده بودند.گورنوشته

( در مقالۀ خود به آوازهای مراسم سوگواری در 0999دوست )مقداری و قوم

و  میدر مجالس ترح شتریب کردن ییروا ای یرباعکنند اشاره و اذعان می ستانیس

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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سوزناک  هاین رباعیای انیب دیشا. شودیاجرا م یمتوف کانینزد یخصوص از سوبه

  است. درد و رنج  یدرون یۀتخلبازماندگان راهی برای  میزان تألم دادن نشانعالوه بر 

بر  شماریانگشت یشناختزبان قاتیتحق در داخل کشور که مشاهده شد طورهمان

 شود کهاز آنجا ناشی می یبررسضرورت گرفته است.  ها انجامگورنوشته یرو

قرار  دیکأرا مورد ت خود پدیدة مرگ و یمتوفبه ها نگرش بازماندگان تننه هاگورنوشته

 یهانگرش نیوجود آمده در کاربرد زبان و همچنبه راتییتغ ماهیت بلکه ،دهندیم

درصدد یافتن پاسخی برای حاضر  ۀمقال نیکنند؛ بنابرایم انیمربوط به مرگ را ب

 ی زیر است:هاسؤال

 ؟ی هستندشناختزبانات حاوی چه اطالع هاگورنوشته .0

 است؟ رفته کاربه هادر گورنوشته خُردی و چه ابزارهای کالن .۳

 های تبریز چگونه است؟بازنمایی هویت فرد متوفی در گورنوشته ةنحو . 9

طی یک سال اخیر چه تغییری در  کرونا ریگهمه یماریبشیوع  بهباتوجه .0

 ؟وجود آمده استبه هاگورنوشته

 قروش تحقی. 3

از نوع  ازیموردن یهاآوردن دادهدستبه یحاضر از نظر روش انجام و چگونگ قیتحق

( با تمرکز بر 0999 تا 09۳4وفات  خیتار)ها بود که درخالل آن داده یدانمی قیتحق

 ۀنیشیپ یآورجمع یشدند. براتحلیل و سپس  یآورجمع هایشانخوانا بودن نوشته

 بر هیباتکدلیل اینکه صرفاً به .بهره گرفته شد یرنتنتیا ی وااز روش کتابخانه قیتحق

 برد یپ یادبمتون ده و پررمزوراز یچیپ یتوان به معانینم چارچوبی نظری خاصی

 900برداری از برداری و فیش، نگارندگان پس از عکس(۳، ص.0970 زاده،)آقاگل
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، وادی رحمت(، یز )ستارخان، مَلَک، ماراالنتبرواقع در چهار آرامستان گورنوشته 

کالن و خُرد  یابزارها و از منظر بندیتحلیل محتوا طبقه براساس ها راگورنوشته

 و تاریخ بررسی کردند. منظور از ابزارهای کالن متونی که از منظر محتوایی به جامعه،

دلیل وسعت (. گفتنی است که به07، ص.0976زاده، شوند )آقاگلایدئولوژی مربوط می

 بخش مربوط به قبور جدید موردبررسی قرار گرفت. صرفاًن وادی رحمت زیاد آرامستا

های ها )سازمان آرامستان، موقعیت جغرافیایی و نوع کاربری آنموردمطالعههای : آرامستان0جدول 

 (0999تبریز، 

Table 1: Studied graveyards, their geographical locations and type of 

usage (Tabriz graveyards’ organization, 2014) 

 گورستان نام نوع فعالیت سال تأسیس موقعیت در شهر تبریز فراوانی

 آرامستان وادی رحمت دایر ش 0908 جنوب غربی 94

 آرامستان ملک متروکه ش 0998 خیابان عباسی، کوی شهید ابراهیمی ۳80

 ش 0904 اصمعی شهید سرخاب، محلۀ محلۀ ۳80
متروکه ـ 

 پارک

ستارخان  آرمستان

 الصفا()صفه

۳80 
های خیابان امامیه حدفاصل خیابان

 مهدیه و ترمینال
 آرامستان امامیه متروکه ش 0۳80

 ها. تحلیل داده2

او در  گاهی، نسبت او با خانواده، جایچون نام متوف مواردی ةدربردارند هاگورنوشته

 یبرا یمطالبحاوی  هاگورنوشتهموارد،  یهستند. در برخوفات و  تولدخانواده، سال 

ها در از روابط و وفات یخیتار یمادران، پدران، فرزندان و نوادگان هستند که شواهد

شده از های گردآوریدادهمجموع  دهند.یارائه م یطوالن یمدت زمان یخانواده را ط

 شعر بدون ۀگورنوشت گروه چهار توان به( می900ها را از منظر محتوای زبانی )آرامستان

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 میتقس( ۳00) یترک ـ  ی( و فارس9) یترکسراسر  ،(084) یسراسر فارس ،(۳۳0) زارم

 دهد. می ها را نشانفراوانی هریک از گروه 0 نمودار. کرد

 
 هافراوانی انواع گورنوشته :0نمودار 

Diagram 1: Frequency of epitaphs’ types  

درصد(  00.96سراسر فارسی ) هااین نمودار بیشترین فراوانی به گورنوشته براساس

 9درصد( اختصاص دارد. تصویر  4.97ترکی ) سراسر هایترین به گورنوشتهو کم

ی فارس ةواژ یجابه« آنا» یترک ةواژ در آندهد که می سراسر ترکی را نشان شتۀگورنو

، «مرحومشپدر»ی عبارت فارس یجاهب «یآتاس کیرحمتل» ی، عبارت ترک«مادر»

به « / وفاتوالدت» یعبارت فارس یجابه «ی/ اولوم گونیدوغوم گون» یترک یهاعبارت

ام راحت یمن در منزل ابد فرزندمنگران نباش »مادر  یدر رثا یترک یهمراه شعر

حضرت  زیکه کن سیبنو قبرم یرو ی/ ولازمندمیتو ن ۀهستم/ من اکنون فقط به فاتح

در گورنوشته مشاهده « بوداو روشنگر برزخ من خواهد  یبایزهرا بود/ چرا که نام ز

 فارسی است. سراسر ۀگورنوشتای از نیز نمونه 0 تصویر .شودیم
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 یجابه دیشه انفرزند ریتصو :0 ریتصوگورنوشتۀ سراسر ترکی                :9ریتصو         

 دیعکس مادر شه

Picture 3: Epitaph in Turkish  

Picture 4: Martyrs’ picture instead of their mother’s picture 

تصویری  موردمطالعه هاییک از گورنوشتهدرمورد تصویر مربوط به زنان، در هیچ

 هانمادین چهرة زنی بدون صورت در روی گورنوشته صورتبهوجود نداشت و گاه 

ی عکس مادر شهید قرار جابهحکاکی شده بود. در برخی موارد تصویر فرزند شهید 

  (.0 ریتصوگرفته بود )

ـ ترکی  درصد( و فارسی ۳0.00) از سوی دیگر فراوانی موارد بدون شعر مزار

 شعر بدون ۀگورنوشت از اینمونه 0. تصویر به یک میزان بود باًیتقردرصد( نیز  ۳9.09)

 .ترکی است فارسی ـ ۀگورنوشت از اینمونه 6مزار و تصویر 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  شعر بدون : گورنوشتۀ6 ریتصو                  ـ ترکی  فارسی گورنوشتۀ :0 ریتصو            

Picture 5: Epitaph in Persian - Turkish 

Picture 6: Epitaph without poem 

از منظر  زیتبر یهاآرامستانترکی و فارسی  یهادرادامه به تحلیل محتوای گورنوشته

  پردازیم.می کالن و خُردابزارهای 

  النک سطح ها درگورنوشته . تحلیل1ـ2

شود که درادامه شامل هویت، پیام اخالقی و علت مرگ می کالن سطح در محتوا تحلیل

 به بررسی هرکدام خواهیم پرداخت.

 هاگورنوشته . هویت در1ـ1ـ2

با انواع مختلفی از هویت اعم از هویت فرد متوفی و بستگان وی،  هاگورنوشتهدر 

سطح از  نیترمهم( 90، ص.097۳) یذوالفقارشویم. ی مواجهه میو فرهنگ ینیدشغلی، 

خود وابسته است. به  ۀکه در خالل آن فرد به جامع کندیقلمداد م یمل تیرا هو تیهو

سازد و آنان یفرد و اجتماع را م تیهو یو فرهنگ ینید ،یخیتار ،یمل قیعال یوة دیعق
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 یمل تیهو تنگاتنگ زبان و ۀبه رابط یو گرید ی. از سوکندیم زیمتما گریرا از اقوام د

بشر  اتیانتقال تجرب ۀلیوس نیترفرهنگ و مهم یۀچراکه زبان پا ،کندیاشاره م

 .دارد یبستگهم جادیدر ا ییبسزا ریماست و تأث اکانیخصوص نبه

 ایر ادبر ةموارد واژ یدر برخجز واژگانی همچون مادر و پدر، بهها در گورنوشته

دارد.  یبا فرد متوف شعر ةفرد نگارند از نسبت یکه حاک خوردیبه چشم م زیخواهر ن

اشاره به رابطۀ میان فرد متوفی و  090۳ۀ مربوط به سال گورنوشتمثال در برای 

 بازماندگان وی )همسر و دخترش سکینه( شده است. 

 
 کنیم:را مرور می یشاوندیروابط خوهایی از اشاره به در ادامه نمونه

قرار است شش برادر/ / زهجرت بیگونه جان دادی تو خواهررقیه چرا این (0

فصل نوبهاری/ یکی پسر مانده از تو یادگاری/ چِسان بیند پدر، مادر خزان گشتی بی

 (.0967ی/ نشیند در عزایت ماه و سالی )رقیه جعفرزاده، وفات توخالجای 

 دادنازدستاین شعر مربوط به زنی با نام رقیه است برادران وی در سوگ 

اند که در آن تعداد برادران زیر را در روی گورنوشته وی نگاشته خواهرشان شعر ترحیم

ساله  ۳0شش برادر( و جوان بودن متوفی )خزان گشتن به فصل نوبهاری چراکه متوفی )

بوده( و اینکه وی در زمان فوت خود پسری داشته و پدر و مادر فرد متوفی در زمان 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ۀ یک بیوگرافی مثاببهتواند می خود فوت وی در قید حیات بودند اشاره شده است که

 تلقی شود. 

چالشدی بیر عمر آلملدی دینجین/ آغاتدی ساچالرین دومانلی حیات/ قالدی  (۳

)فرنگیس اسماعیلی،  8آناماورکینده آرزسی مین مین/ چالشدی قوجالدی اوجالدی 

0988.) 

ر حسرتینده/ بی آتاماوزون گتدین ایزین قالدی/ بودنیادا گوزنون قالدی/ عزیز  (9

 (.0974وفات )محمدرضایی،  7اغول اوچ قیزون قالدی

/ نیدیگول یشانل ندهی/ بو گلستانیدیلید نیرینه نه عجب ش وکیبو (0

)نجفی، وفات  9نیدیسن ائل ندای/ محبت اوباسمیالئ کریذ اقیمن نه سا نیغیلیاخشی

0979.) 

ای آنام ای وای/ شاد اولمین عمرنده وفالی  آنام ای وای قویوالن قبره وفالی (0

 04ای وای آناموای / بیرکیمسیه دردو غمینی اتمیوب اظهار/ دردرین آپاران قبره حیالی 

 (.0998)استحکامی، وفات 

مربوط  یمتوف ةدربار یبه احساسات عاطف شتریب فاتی، توصهای اخیرسالدر 

در د. شویمنعکس م ایر شخصی متصل یا پیوستهضم قیاز طر زین نیشوند که ایم

ترتیب مادر، پدر، مادربزرگ و مادر را مورد خطاب قرار بازماندگان به 0تا  ۳اشعار 

منظور القای بار عاطفی بیشتر و به« م»ضمیر متصل « آتا»و « آنا» ةاند و به واژداده

 مالکیت افزوده شده است. 

 غولقیزیل گولی درمه دیم/ مخمل اوسته سرمه دیم/ زحمت چکدیم ا (6

  (.0994)صغری شهبازی، وفات  00بویوتدوم/ من تویونی گورمدیم
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فرزند  دنی)مادر( دارد که از دی از آرزو به دل ماندن فرد متوف یحاک نیز 6شعر 

  محروم شده است. ی)پسر( خود در لباس داماد

شعر در برخی موارد بستگان فرد متوفی بیوگرافی مختصری از وی را در غالب 

 کنیم. اشاره میهایی کنند که در ادامه به نمونهترحیم درج می

من محمودم که سوخت رفیقان راه من / گردیده است خاک سیه خوابگاه من/  (8

)محمود  ها شد نگاه مندو کودکی ز خویش گذاشتم به یادگار/ حسرت برای دیدن آن

 (.096۳پاشایی، وفات 

کند و که از زبان خود متوفی است ابتدا متوفی )محمود( خود را معرفی می شعر نیا

 کند.دو کودک خویش اظهار نگرانی میدرمورد 

عید و بهار بود که این گل به خاک رفت/ وز بهر ما خزان و عزا شد بهار و  (7

عید / امروز این گل که در دل خاک نهفته است/ ناکام مادر سه گل است که خیر از 

 (.0960)اقبال یزدانی، وفات  جهان ندید

قید  بوده یعنی ماه فروردین وروزن دیدر عکه  یزمان فوت متوفدر این شعر ترحیم 

  .مادر سه فرزند بوده است یو و شده

گلی سولدی بهار آغالر قالدی/ گلزار و گلستان و کوی آغالر قالدی/ مریم  (9

 0۳قالدی یاشار آغالردنیا بُئیی ای گول سنه باغبان آغالر/ گتیدن ای گول خبرین یوخ 

 (.0980)مریم فرشچی، وفات 

 مریم( و زمان فوت وی که در فصل بهار) ره به نام فرد متوفیپس از اشا 9در نمونۀ 

 ةپدر و مادر فرد متوفی که از استعارشود که فروردین( بوده به این امر اشاره می 09)

 خاطربهها استفاده شده است تا جان در بدن دارند و سوگ آن حالشرحباغبان برای 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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و گریان بودن تنها فرزند فرزندشان خواهند گریست. در آخر نیز به خردسال 

 شود. از وی )یاشار( اشاره می ماندهیجابه

قرآنی بود  نغمۀتو  نغمۀروزگاری است که چشمان تو بارانی بود/ روز و شب  (04

 / کس نفهمید که مرگ تو عرفانی بودای داشتی از جبهه و جنگترکش و خاطره/ 

 (.099۳وفات  ،)میرزاپور

و  جانباز هشت سال دفاع مقدس عنوانبهمتوفی در مورد باال نیز به هویت فرد 

 درج به مربوط فراوانی ۳ جدول نیز اشاره شده است. به علت مرگ یطور ضمنبه

 .دهدمی نشان را گورنوشته در هویت فرد متوفی

  متوفی در گورنوشته فرد : درج هویت۳جدول 

Table 2: The identity of deceased in epitaph 

 

 مجموع  درصد فراوانی فراوانی خانواده رد متوفی فرد نقش

نقش متوفی در 

خانواده 

 )فارسی(

 نقش زن

 ۳۳.00 ۳06 متعلقه / همسر/ عیال

00.07 

 00.90 009 مادر/ والده/ مادر شهید

 9.00 90 دختر/ بنت/ صبیه

 4.00 6 خواهر/ خواهر شهید

 نقش مرد
 09.۳9 008 برادر/ برادر شهید

 4.96 0 / پدر شهیدپدر/ بابا

عروس/ نوه/ برادرزاده/  نقش فرعی

 عمه

0 4.00 

نقش متوفی در 

خانواده 

 )ترکی(

 0.40 06 آنا نقش زن

9.99 
 نقش مرد

 0.67 0۳ آتا

 4.۳8 9 قارداش
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به  اشارهعدم 

 در متوفی نقش

 خانواده

 90.7۳ ۳6.۳7 ۳9۳ مرد 

 9.00 046 زن

تعدد القاب مربوط به نقش فرد متوفی در خانواده  گفتنی است که در برخی موارد

چشم وجود داشت مثالً درمورد زنان مواردی همچون متعلقه، مادر، دختر و عروس به

خوردند. از سوی دیگر، مواردی که در این جدول با برچسب مرد و زن مشخص می

 خانواده بودند. در متوفی فرد نقش به مربوط اند موارد فاقد القابشده
  

 
 اشاره و عدم اشاره به نقش فرد متوفی در خانواده فراوانی :۳ نمودار

Diagram 2: Frequency of mentioning and not mentioning the role of 

deceased in family in epitaph 
 خانواده در متوفی بیشترین فراوانی درج نقش ۳این نمودار و جدول  براساس

ترین درصد( و کم 04.00عۀ  آن در زبان فارسی )مربوط به نقش زن و زیرمجمو

 فراوانی بیشتریندرصد( اختصاص دارد. از سوی دیگر،  4.00فرعی ) نقش فراوانی به

 و زن )آنا( بازهم به نقش (درصد 0.40) ترکی زبان در خانواده در متوفی نقش درج

راستا با ا همهدارد که این یافته اختصاص( درصد0.90مرد ) نقش به فراوانی ترینکم

است که در آن همانطور که در پیشینۀ تحقیق  (2020)و همکاران  09کالرک مطالعات

که در  گونههماناشاره شد نمود هویت زن در گرو نمود هویت مردان خانواده است. 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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درصد( بیشتر  00.07شود درصد بیان نقش متوفی به زبان فارسی )مشاهده می ۳نمودار 

 است که در باال اشاره شد.  0های نمودار رای یافتهاست که خود توجیهی ب

 ۀمطالعراستا با هم ای دیگر از هویت است.خود جلوه درج شغل در گورنوشته

درج شغل متوفی، همسر و فرزندان از مواردی  زیحاضر ن قیدر تحق (2008) ریگیساِم

 یم:کنها اشاره میدرادامه با ذکر تاریخ فوت به آن کهوی مشاهده شد 

 (.0909محصل آذر کارمند شهربانی تبریز )وفات  (00

 (.0904فردوسی )وفات  ۀمؤسس کتابخان (0۳

 (.0960بانو پورحسینی معلم قرآن )وفات  (09

 (.0909زرگری فردوس )وفات  (00

 (.0964بانو نرگس لطفی والده تیمور قصاب )وفات  (00

 (.0966وفات ) دبیرستان امیرکبیر ۀآموزگار باسابق (06

 (. 0968ات )وف عیال مشهور اذانچی (08

 (.0970 سرهنگ مقتدری )وفات (07

 یرده هر منیم لن حسین اولدی/ شهرتیم دی «فهمی حامد»آدیمدی  «اکبر» (09

/ قسمتیم اولدی سروریمه او دیم دیم نوحه/ کربال شاه ایلدی قبول نوکرلیقا/ عزّتیم

 خدمتیم )وفات دور باشا چاتدی قوتولدی عمروم/ عزا موسم صفر ماه قاره اَکنیمده

0999.) 

شود متوفی در ابتدا به معرفی خود پرداخته و استنباط می 09همانگونه که از مورد 

سرایی برای امام حسین و زمان فوت خود را ماه صفر عنوان شغل خود را که نوحه

 دهد.را نشان می فراوانی مربوط به درج شغل در گورنوشته 9کرده است. جدول 
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  گورنوشته در دانفرزن و همسر متوفی، درج شغل :9 جدول

Table 3: Occupation of the deceased, his/her spouse and children in 

epitaph 
 مجموع  درصد فراوانی فراوانی متوفی فرد متوفی شغل

درج 

شغل به 

 فارسی

نظامی )سرهنگ/ پاسدار/ استوار/ 

 سرباز/ خلبان(
04 

08.60 

94.08 

 7.99 8 دکتر

حه خوان / استاد و مفسر قرآن/ نو

 روضه خوان 
8 

7.99 

 7.99 8 حجت االسالم / عارف ربانی

 0.90 0 مهندس

کارمند دانشگاه/ کارمند شهربانی/ 

 بازنشسته 
9 

9.08 

 ۳.97 ۳ معلم قرآن

 0.09 0 آموزگار

 0.09 0 سازاسلحه

 0.09 0 معمار 

 0.09 0 قصاب

 0.09 0 زرگری 

درج 

شغل به 

 ترکی

 ۳.97 ۳ داشکسن )سنگ تراش(

9.0۳ 

 ۳.97 ۳ اذانچی )گوینده اذان(

 0.09 0 چرخچی  )تعمیرکار دوچرخه(

 0.09 0 گلباز )گلفروش(

 0.09 0 ساالخ )قصاب(

 0.09 0 میراب )نگهبان آب(

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 94.08در زبان فارسی ) متوفی بیشترین فراوانی درج شغل 9 براساس جدول

 درصد( اختصاص دارد.  9.0۳زبان ترکی ) اوانی بهترین فردرصد( و کم

های یافت شد که در نمونهها گورنوشتهدر  زین یو فرهنگ ینید تیهو دو مورد از

و  )ع(آل عبا، مداح آل مصطفی و امام حسین شیعۀ به هویت دینی فرد متوفی،  ۳0تا  ۳4

 است:اشاره شده  یکوراغلو قهرمان حماس( به هویت فرهنگی ۳۳) نۀدر نمو

/ منیده یاده سالون هر زمان توتاندا عزا/  شیعیان آل عبامزاریم اوستونه گلنر  (۳4

)خدیجه  00آیردی پیک اجل چون منی مجالسدن/ مزاریدن الریم سیزدن التماس دعا

 (.0980نژاد، وفات تقی

ام / بودم /کنون بال و پر بشکسته و بی اختیار افتاده )ع(حسین بن علیبلبل باغ  (۳0

افتاده ام  )مصطفی  زیر پای آل حیدر خاکسار/ مداح آل مصطفیوکر و مصطفایم ن

 (.0970طرزمی، وفات 

اجل آت اوینادی چملی ئلده/ صد افسوس کوراغلو ایلیندن نگاریمزگتدی/  (۳۳

 00یمیز گتدییادگارلر الگویو محمدخانین شرفلی نسلینن/ خانیمالرین خانمی ایگیت

 (.0970)یادگار صمصامی، وفات 

 هاگورنوشتهدر  یاخالق امیپ. 2ـ1ـ2

توان موضوعات ادبیات تعلیمی دارای معانی عام و خاص هستند که در وجه عام آن می

. در (000، ص.0998 ،ی و همکارانرهاشمی)ماخالقی، مذهبی، پند و اندرز را گنجاند 

 شاعر باشد سطحمخاطب همزمانی است که  میخطاب مستقاین نوع از ادبیات 

نوع خطاب مستقیم است و فرد  ۳6تا  ۳9های ، درگورنوشتهرونیزاا(، 0994صفوی،)
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کند که از گیرد و به وی یادآوری میسطح با خوانندة سطور درنظر میمتوفی خود را هم

 .است یبیمخاطب وترغ یبه سو امیپ یریگجهت مرگ گریزی نیست، بنابراین

ق سفر کنید/ دارم ای دوستان به حالت زارم نظر کنید/ باید شما هم بدین طری (۳9

حمدی خبر کنید )اسماعیل اومن، وفات  خاطربهتوقع از همۀ دوستان خویش/ روح مرا 

0960.) 

قاالسان چوخ  آز/ یمیک نیسن میباخارد مندهی/ میک میمن رسانینجه باخ (۳0

 (. 0989)محمدی، وفات  06یمیک میمنجاقسان  اوله/ قاالسان

 نیآتام/ توک اشیگوزدندن  ماینقای رمیدئم/ هیثان رجهیساخال ب اقیآ ولچوی (۳0

زاده، وفات )عبداهلل 08چوک زیونده دئاو نیاوز آتاو گئت/ هیشاد اولسون دئ یپاک روح

0980.) 

یئر گوئی سیر ائدرسن ایستگاه آخر بورادی/ گئجه گوندوز چالیشانالر منزل  (۳6

ساخال یادینا قوالخ آس/ گئدسن عرش عالیه گنه آخر بورادی/ نصیرین بو سوزونی

 (.0970)نصیراحمدیان، وفات  07آخر بورادی

که  شودمی دیتأکباال نیز از زبان خود فرد متوفی) نصیر( بر این امر نیز  مورد 

 ها خاک است.سرمنزل آخر همین جاست و جایگاه ابدی همۀ انسان

 

 هادر گورنوشته . علت مرگ3ـ1ـ2

با مراجعه به بخش ع کرونا، های دوران قبل از شیوبر بررسی گورنوشتهعالوهنگارندگان 

 چیهی ول ،پرداختندنیز  هاگورنوشته تحلیل محتواییبه  یی وادی رحمتقبور کرونا

ی هادرادامه به بررسی برخی گورنوشتهنشده بود. به مرگ بر اثر بیماری  یااشاره

 ها به بیماری فرد متوفی اشاره شده است:پردازیم که در آنقدیمی می

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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نوجوانی من / خزان نمود اجل باغ و بوستانی من/ گرفته  فلک نکرد ترحم به (۳8

بود قضا آتشی به جان من/ ز هرچه کردم آزاد شوم عالج نشد )رسول یوسفی، وفات 

0900.) 

مادرم رفتم ز دنیا با همه ناکامیم/ شب بخفتم تا سحر با آنهمه بیماریم/ غنچۀ  (۳7

زاده، مه بیماریم )نوریعمرم نشد گل همچنان پژمرده گشت/ آرزو بر گور بردم با ه

 (.0966وفات 

/ آتا جان گوزوموز یدیپاتی یقلب بیمیدو نانی/ باالریپدیاتیجوان آتا  ریبوردا ب (۳9

 .(0979 ان،ی)احمد 09یپدیقال ندهیآرزوالرن اور سَنیم/ گئتدمسن گلمهیدیپقال ولدای

ها تا سپیده درد کشیدی/ ندای یا علی یارب کشیدی/ بخواب آرام، چه شب (94

 (.0999ر جان در مزارت/ که پایان شد تمام دردهایت )اکرم مازوچی، وفاتماد

 یحاک ۳9فقط مورد  ی درج نشده،فرد متوف یمارینوع ب 94تا  ۳8اال ب یهادر نمونه

دارد. از منظر علت فوت نیز  یقلب ستیاعلت هبو فوت وی  یاز جوان بودن فرد متوف

(، 90متوفی ) شدن آویخته دارمانند به  شماری یافت شدندهای انگشتگورنوشته

 ،(0964، وفات  C130سقوط هواپیما  )شهادت بر اثر مای، سقوط هواپ(9۳) تصادف

که سرش از تن جدا ( 90(، به شهادت رسیدن )99)فرد متوفی به دست فرد دیگر  قتل

 .پیوسته است لقاءاهللشده و 

گزیدم النۀ صیاد شد/ دوستی با هرکه کردم خصم مادرزاد شد/ آشیان هرجا  (90

آن رفیقی که با خون جگر پروردمش / وقت مردن بر سردار آمد و جالد شد )اقدسی، 

 (.090۳وفات 
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فلک نکرد ترحم به خانوادة من/ اجل به باد فنا داد زندگانی من/ صبا سالم مرا  (9۳

جانسوز ناگهانی من )زهرا محمودپور،  تصادفبه عرض قوم و خویش رسان بگو 

 (.0968وفات 

کشته شد گر رضایی کیوان/ گشت مهمان به ایزد مّنان/ داغ زد بر دل شکستۀ  (99

ها شد از مرگ او گریان/ حق خطاهاش جمله بخشوده/ شد نصیبش بهشت ما/ دیده

 (.0984جاویدان/ قاتلش در خور دو صد نفرین )رضایی کیوان، وفات 

فل دلدار خوشا با فرق خونین به لقاء یار رفتن/ سر جدا، پیکر جدا در مح (90

 (.0988)زارع طاهری، شهادت  رفتن

 خُرد سطح در هاگورنوشته . تحلیل2ـ2

 استعاره، زمان، ها در سطح خُرد اعم ازدر بخش حاضر به تحلیل محتوای گورنوشته

گروهی، حذف و جانشینی، حُسن تعبیر و  و واژگانی ایهام واژگانی، معناییهم و تقابل

 پردازیم.اغراق می

 

 هادر گورنوشتهن . زما1ـ2ـ2

 هاگورنوشتهها سه نوع کلی زمان )گذشته، حال و آینده( در در خالل بررسی داده

ها بیشتر به منظور ارتباط با مخاطب کارگیری زمان حال در گورنوشتهمشاهده شدند. به

 شود:هایی اشاره میو وصف شرحال متوفی بود در زیر به نمونه

 میو س نصاب زر استدگران  بینص کهی/ رکه با خود بب اندوزگوهر معرفت  (90

 (.09۳9)محسنی، وفات 
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 نیهر منزل آنادور/ اولماز یدواس نیدردن قیرلیآ/ اولماز یفنادور بو جهان بقاس (96

)بدون مادر منزل صفایی ندارد( )ستاره آقایی،  ۳4اولماز یصفاس نیمنزل زیس آنای/ صفاس

0968.) 

 یو ترک یفارس یهاگورنوشته یبرخها مشاهده شد که در داده لیدر هنگام تحل

 رود:یکار مبه ندهیآ یمعنا ةاعاد یزمان گذشته برا

 بستر ما خاک بُودمگر آن روز که در  /د از دل مانرومطمئن باش که داغت  (98

 (.0907)پوریان، وفات 

 ۳0قالدیبیر قارا بولوت گلدی گلستانی چم آلدی/ گرمیت جمعیتیمیز محشره  (97

 (.0904)طالبی، وفات

معنای گذشته  ةاگرچه در زبان ترکی خارج از بافت اعاد« قالدی»ه در اینجا فعل ک 

 ةولی باتوجه به بافت متنی گورنوشته اعاد« کلیدیم جیبیم ده قالدی »دارد، برای مثال 

ها حاکی از آن دارد که کارگیری زمان آینده در گورنوشتهمعنای آینده دارد. به

 ةتوفی سالیان سال از وی یاد خواهند کرد و یاد و خاطربازماندگان و خویشاوندان فرد م

 وی را گرامی خواهند داشت.

 یبو یویقامت نیسن یندردیس/ شدانیگل آچما م یفلک غنچه گول یسولدورد (99

 آل یگوللّر اخایآ ریب دور/ قارداش یگون یتو رمیگول گت یدیبو میآرز/ شدانیآتما م

 ۳۳.شدانیسارالما م

« گتیرم»برای زمان گذشته، « سولدوردی و سیندردی»مان هر سه نوع ز 99درمورد 

 اند.کار گرفته شدهزمان حال به« دور آیاخا، آل»در اعادة زمان آینده و 
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 هاگورنوشتهدر . استعاره 2ـ2ـ2

جانسون معتقدند ماهیت استعاره درک و تجربه چیزی براساس چیزی دیگر  -لیکاف

 کنندقلمرو مبدأ به قلمروی مقصد تعریف می ها استعاره را الگوبرداری ازاست، آن

(1980, p.5 .)ایتجربه سازیمفهوم برای ابزاری استعاره جانسون - به اعتقاد لیکاف 

 گذاراثررو توجه به این ابزار مهم و ای ملموس است. ازاینهتجرب براساس انتزاعی

سن  ندهیقلب نیائللر مهربان»مثال  رایشناختی حائز اهمیت است. بشناختی و زیباییزبان

مبدأ استعاره حس  ةکه حوز شودیمشاهده م« ۳9یلحظه آاالالر سن ریب نانمایسن / ا

در استعاره، ادات تشبیه  .ستفراموش کردن ا یانتزاع ۀمقصد تجرب ةگرفتن است و حوز

ها که صراحتاً به وجود شباهتی بین آنشود، بدون آنوجود ندارد؛ دو شیء مقایسه می

غم  ،«داشیمیزدی غم آسیالن اورکدن یاسی آنانین ماتمی آنانین»ود. برای مثال اشاره ش

بینیم، اما به وجه شباهت میان ای سنگین و آویزان از دل میسوگ مادر را در حکم وزنه

 کنیم.ای نمیآن دو اشاره

بودم نامرادم  شیمراد خو بای/ ساخت یبیفلک بر من عجب نقش غر یا (04

ی انداخت نیبرآمد بر زم یباد ناگهانی/ بر سر شاخ درخت بودم خوش رنگ ةویمی/ ساخت

 (.0904)زینت علیزاده، وفات 

منظور زیبا و جوان بودن فرد متوفی است که ناکام  «رنگخوش ةمیو»در این مورد 

  ازدنیا رفته است. 

 که آسوده شدم دیسیقبرم بنو یرو /شدمسوده  فلک ریهاون تقدمن که در  (00

 .(0900 وفات ،امیدی)

بهار اولمادون خزان / آچدون نه تز سولدوننه تز / غنچه المادون گل اولدون (0۳

 (.0960)عزیزه میرهادی، وفات  ۳0نه تز آچدون نه تز سولدون/ اولدون
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 آتا/ داغالرام یمیتوکوب اورک یاشمیگوز/ سوالرام بیسارالسان  وخیآتا  (09

 (.0987)فرّخ،  ۳0منه یمنه وا یوا یارالی یمن یدیقو/ مندن یآلد ینامرد فلک سن

نامرد فلک هر گلی که چوخ گوزل اولسا/ گلزاری خزان ایلیجاخ بیر گول  (00

اولوپ غنچه گتیرسین آپارسین/ چرخی فلکی ساخالماخ اولماز یتیشن وقت/ بو عادت 

 (.0979)قادری، وفات  ۳6گل آپارسین

را در خالل  یشده است که فرد متوف هیتشب یبه هاون یزندگ 00 مورد در

استعاره از غم «  سوالرام بیسارال» 09درمورد شعر برده است.  نیخود ازب بینشازوفر

فرد متوفی به گل تشبیه شده است  00و 0۳و اندوه حاصل از نبود پدر دارد. در اشعار 

و ازدنیا رفتن وجود دارد. گفتنی است که در  اآمدنیدنبهکه در هر دو مورد استعاره از 

 و ناراحتی مرگ، د بار از استعاره برای انتقال مفاهیمی چونبرخی از اشعار دو یا چن

که مصداق استعاره پژمرده  0۳زندگی استفاده شده بود، مانند مورد  و دنیا ترک تألم،

 یاشاره دارد که مدت زمان زین یعمر فرد متوف یبه کوتاه شدن، همانا مرگ است و

  است. ازدنیا رفته آمدن ایدنکوتاه پس از به

ندگیم از صفای مادر بود/ تمام هستی من از دعای مادر بود/ اگرچه صفای ز (00

بود )نوبر روشن، وفات  لیک تلخترینش عزای مادررا شماری نیست/  تلخی ایام

0989.) 

/ ذره ذره آجی دوز کیمیسن گتدین حسرتین سپیلدی/ منیم یاراالریم اوستونه  (06

 (.099۳زهرا سلطانی، وفات ) ۳8درتلر اریتدی سنی/ گونش قاباغیندا قالن بوز کیمی

 یبدن ۀرا تجرب یسازاز عوامل مفهوم گرید یکی ،یفرهنگ یبر مبناعالوه کافیل

 ,Lakoff, 2003)و چشیدن  دنید قیاز طر، یعنی فهم و دریافت چیزی داندیم

p.127)  یسازمفهوم ناخوشایند طعمدر قالب  مرگ و جداییمفهوم  06تا  00در موارد 
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 دهدیرا ملموس جلوه م مرگملموس ریو غ یمفهوم انتزاع قیطر نیشده است و از ا

 بنابراین در این نگاشت مرگ و جدایی غذاست.

 

 ی واژگان معنایی. تقابل و هم3ـ2ـ2

مقابل مفهوم  ۀها در نقطاز واژه یکیکه مفهوم  یطوردو واژه است، به انیم زیتقابل تما

وجود طبیعی که زبان  (. هرکجا007، ص.0994 ،یقرار گرفته باشد )صفو گریواژه د

و در بررسی تقابل در زبان طبیعی بایستی هم مالحظات واژگانی هست  زیدارد تقابل ن

 و همکاران، )کالهدوزرا مدنظر قرار داد و هم به معیارهای معناشناختی توجه کرد 

ها تقابل میان مرگ و زندگی با درج تاریخ تولد و فوت گرچه در گورنوشته. (0997

 های متقابل مشاهده شدند:واژهطور آشکار وجود دارد در اشعار ترحیم زیر جفتبه

/ هم خود دیکن انیاعام را گمشده زیعز ه/ رایتیعنا زانیبه راه رفتم عز دهید (08

 ،یمیفخ زهی)عز دینهان کن/ خواهانم از شما که درد دلم زیعز ستمیبودم و هم ز زهیعز

098۳). 

 ۳7ریقالماز، عجب س گلنگلمز،  گئدن/ ریقاالن ب ،یردیب ئدنگ ر،یردیب گلن (07

 (.0980)صادق، وفات 

 ریب ریب یاولدوز الر لهیاشی قان/ باخار آغالر زیگوزوم هر گئجه سنس چارهیب (09

 ازاریقلم شرح فراقون  دفترده/ گئجه گوندوزامّا  نیخوشالد یقیلیریآ سن/ آغالر اریسا

 (.0979)ایوب، وفات  ۳9آغالر

 94اولماز آغ گونلرمیز قارا داغی ساغ اولماز / سن سیز گوزل باال هجران (04

 (.0964محمدی، وفات)خان
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/ گوندوز و گئجه، قاالن/ قالماز، گلن/ گئدن یهاواژهجفت انیمتقابل  موارد باالدر 

معنایی واژگانی نیز رؤیت شد مثالً در قارا/ آغ وجود دارد. از سوی دیگر مواردی از هم

به معنای جدا شدن، « آراالن»به معنای دور افتادن و « توشدمآیری »بین  00نمونۀ 

 معنایی وجود دارد.هم

/ سنده آیری توشدومگویده دوالنان بولود/ رنگی قاراالن بولود/ من ائلدن  (00

 (.0984)مرادیان، وفات  90آراالن بولود

 

 هاگورنوشته در واژگانی و گروهی هامیا. 2ـ2ـ2

ها از روی محور ندگانه و برحسب انتخاب واژهابهام واژگانی درنتیجۀ داللت چ

(. تنها تفاوتی که میان ایهام و ابهام ۳08، ص. 0979یابد )صفوی، جانشینی تحقق می

، 0994 ،ی)صفوتوان مطرح ساخت عمدی بودن کاربرد ایهام در زبان ادب است می

 :میپردازیم هاگورنوشته در یواژگان هامیاز ا یمواردبه درادامه . (090ص.

قازان اود یانار قازان آغالر/ قربت ده بیر قربیب اولوب قبرینی  قازان آغالر (0۳

 (. 0907زاده، وفات )صمدحسین 9۳آغالر

از نوع ایهام گروهی است که در آن دو واژة متوالی در « قازان آغالر»در نمونۀ باال 

که بر اثر  شوند. معنای اول در مفهوم قطراتی استکار گرفته میدو معنای متفاوت به

دلیل اختالف دمای مایع داخل ظرف و گرم شدن ظرف فلزی از سطح خارجی ظرف به

 شود و معنای دوم در مفهوم گورکن در حال گریستن است.خود ظرف سرازیر می

/ بلبلی گول دن اتوری/ چکدیلر باغدا  دارا/ آچ زلفون بیر ده داراعزیزیم باغدا  (09

 (.0969زاده، وفات )محرم 99دارا
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دار  به»ولی در بیت آخر به معنی « شانه زدن»در دو مورد اول به معنی « دارا»عل ف

ضمنی به علت مرگ متوفی نیز دارد. نوع دیگری از ایهام  ةکار رفته که اشاربه« آویختن

ی قاموس یمعنا شیاز دو معنا یکیکه شود منزلۀ ایهام واژگانی ـ نام خاص شناخته میبه

« عزیزه» 08در نمونۀ  .باشد (0۳7، ص.097۳ ،چناری) ام خاصن گرشید یو معنا واژه

 هم نام فرد متوفی و هم معنای قاموسی واژه مدنظر بوده است.« یادگار» 07و در نمونۀ 

 

 و جانشینی حذف . 2ـ2ـ2

وجود لفظ  لیدلبهرود و کار میبه جازیا جادیاو  از تکرار زیپره یبرا یحذف لفظ

 هایگورنوشته در. (80، ص.0990 ،دانشگر) شودینم جادیا معنا افتیدر در خألمشابه 

 یدر برخ گاه چراکه مادر، نه بوده پدر متوفی که بردمی پی متن به توجه با خواننده زیر

 یفارس ای یمادر در زبان ترک ةواژ یجابه یول ،شعر تکرار شده بوده کیها گورنوشته

 شده بود. نیپدر، برادر جانش ةواژ

 سلیمان بخت فرّح قبله تاج باشا/ آتادی شئنی شهرت شرف دهاوال بیر هر (00

 بخش سنی دنیایه کی چون/ انون)حذف( عالمده بو دائم گینان ساخال آتادی/ حرمتین

 90آتادی. انسان اتین

 ابدیحذف شده را در بخش کالم اقیس یرو کوشد ازمیخواننده  یدر حذف معنو 

 دارد.  اشاره شهدا به آنان ضمیر آن در که 00 گورنوشتۀ مانند. (80، ص.0990 ،دانشگر)

 کاالهای رفتند/ ز و برچیدند خویش بساط/  گیتی ز عزت با که آنان خوشا (00

 (.0960رفتند )پورحاجی محمدی، وفات  و پسندیدند را شهادت/  بازار آشفته این
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https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 . حُسن تعبیر و اغراق 2ـ2ـ2

 تنها نه آن دارد و هدفمذهبی  مبنای تعبیری است که حسن گورنوشتهدر  اغراق

 ,Crespo-Fernández, 2007) است مرگ دادن جلوه بزرگ بلکه متوفی، ستایش

p.12 های شام بعد از فوت پدر تمام دنیا برای بازماندگان مانند خرابه 06(. در نمونۀ

 کنند.  فرزندان مادر خود را سرور تمام مادران تلقی می 09شده است. در نمونۀ 

سنی یوخلیاخ / بیرده یاتاخ قئجاغندا یوخلیاخ/یامان یرده گون  عزیز آتا گلدوخ (06

 (.0980)یوسف، وفات  90دنیا بیزه خرابۀ شام اولدیدوندی آخشام اولدی/ 

رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر/ گشته تاریک از فراقت آشیانم ای  (08

پدر)افشارپور،  رود از کف برون تاب و توانم ایهای تو / می/ چون بیاد آرم محبتپدر

 (.0980وفات 

/ نجه راحت یاتیسان هر گجه قوروماز گوز یاشیمیز بیر گجه سنسیز آنا جان (07

 (.0974)بیرقی، وفات  96بیز سیز آنا جان

در جمیع مادران روزگار او سرور رهگذر آهسته رو اینجا مزار مادر است/  (09

من در انتظار مادر  / پاره جان و تن است این خفته در خاک سیاه/ تا ابد چشمان است

 (.0999است/ )عالی، وفات 

 . نتیجه 2

گیری از ابزارهای کالن و خرد گفتمانی به تحلیل محتوای تحقیق حاضر با بهره

های تبریز از های تبریز پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که گورنوشتهگورنوشته

ی، های آن اعم از هویت فردابزارهای کالن همچون هویت و زیرمجموعه

راستا با جویند. این یافته خود هممی شغلی،خویشاوندی، فرهنگی و مذهبی بهره
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و  (2008) ریگیساِم ،(1994)توم یماهای مطالعات خارجی پژوهشگرانی همچون یافته

ها اشاره کرده بودند. از به چنین مضامینی در گورنوشته است که (2020 ,2017) واجیتا

 هاییافته با راستاهم آمده دستبه نتایج های تبریز،ورنوشتهدر گ کاررفتهبه نظر زبان

 و کالهدوز فامیان اردبیل، و تهران هایدرمورد خودرونوشته( 0994) همکاران و زندی

 هردوی در زیرا است، تبریز کار و کسب مراکز در کاررفتهبه زبانی الگوهای( 0990)

های تحقیق حاضر، براساس دادهتری داشت. رنگکم حضور ترکی زبان مطالعات این

داشتن وفات  یگرام منظوربه هستند و محتاطها متن گورنوشته انتخاب در هاخانواده

در گورنوشته خودداری ذکر نوع  بیماری ماندگار از  یریثأو گذاشتن ت شانزیعز

 کنند. می

 رنوشتهگودلیل شیوع کرونا از اهمیت رسد عدم برگزاری مراسم ترحیم بهنظر میبه

خصوص در بخش شعر ترحیم کاسته است و گاه بستگان متوفی از و نوآوری آن به

کنند. یکی از دالیل این قبور مجاور شعری را برای درج در گورنوشته انتخاب می

گیری بستگان و نزدیکان فرد متوفی از فضای مجازی برای ابراز تواند بهرهموضوع می

شان به ی و کالمی خود را درمورد عزیز ازدست رفتهشان باشد و هنر زبانغم و اندوه

نحوة دیگری با نزدیکان خود به اشتراک بگذارند که بررسی این مورد در حیطۀ پژوهش 

 طلبد.گنجد و مجالی دیگر میحاضر نمی

 هانوشتپی

1. Mytum 

2. Jenkins 

3. McGeer 

4. Saidi 

5. Vajta 

6. Foster  

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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زندگی پررنج موهایش را سفید کرد/ عمری تالش کرد، پیر شد، آرزو وفقه تالش کرد و عمری بی. 8

 به دل ماند و ازدنیا رفت.

خودت رفتی و یادت در خاطرمان باقی ماند/ حسرت به دل رفتی پدر جان/ در حسرتت یک پسر و . 7

 سه دخترت از تو به یادگار ماند.

 را هایتخوبی توانممی چطور/ بودی گلستان این در گلی همانند/ بودی سخنشیرین چه مادربزرگ. 9

 بودی. هاخوبی سکونتگاه درمیان ایلی خود تو/ ببرم یاد از

 مادر ای نکردی زندگی شاد عمرت طول در/ سپردمت خاک به که وفاداری مادر مادرم، وای ای. 04

 رگو به خود با را دردت/ نکردی باز را خود اندوه و غم سفره کسی هیچ مقابل در/ من وفادار

 من. باحیای مادر ای بردی

 را پسرم کشیدم زحمت/  کنم پهن مخملی پارچۀ روی نتوانستم/  بچینم نتوانستم را محمدی گل. 00

 ندیدم. را دامادیش افسوس ولی/ کردم بزرگ

 عمر تا گل، ای/ رفت فرو ماتم و غم در کوی و گلستان گلزار،/ شد عزا بهارمان و پژمرد مریم گل. 0۳

 .ماند گریان هم یاشار رفتنت از بعد و رفتی گل ای/ گریست خواهد برایت باغبان دارد

13. Clark 

 اجل دست /کنید شریک خود هایعزاداری در هم مرا/  آییدمی مزارم سر بر که عبا آل شیعیان ای. 00

 دارم. دعا التماس شما از جا همین از/ کرد محروم مجالس از را من چون

 نگارمان کوراغلو طایفۀ از که افسوس صد/ کرد شروع را سرنوشت یباز چملی طایفۀ در جل. 00

 رفت. یادگارمان بانوان، فخر/ محمدخان نسل از/ رفت

 .شد خواهی دفن خاک این در من مثل هم باز کنی عمر هم هرچقدر/ بودم تو مثل زمانی هم من. 06

 پدرت منزل به برو/  پدرم حرو شادی برای فقط /بریز اشک برایم گویمنمی /کن درنگ رهگذر ای. 08

 باش. احوالش جویای و

 حرف این/ اینجاست منزلت باز کنی کار روز و شب هرچقدر/ اینجاست آخر منزل بروی کجا هر. 07

 .اینجاست منزلت هم باز برسی واالیی مقام هر به/ بسپار یادتبه را نصیر

/ تپدنمی دیگر قلبش ولی است، فرزندانش حسرت در هنوز/ است آرمیده جوان پدری اینجا در. 09

 .ماندی دل به آرزو نیامدی رفتی،/ ایممانده در به چشم پدرجان
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 بدون/ است مادر منزل هر صفای/ ندارد درمان جدایی درد/ ندارد بقایی و است فانی جهان این. ۳4

 .ندارد صفا منزل مادر

 .ماند محشر روز به نیز ما دورهمی/ گرفت فرا مه را گلستان و آمد سیاهی ابر. ۳0

 آرزویم/ شکست کشیدن قد از قبل را قامتش/ پژمرد شدن شکوفا از قبل را گل غنچه فلک دست. ۳۳

 پژمرده از قبل بگیر دستم از را هاگل و شو بلند/ برادر بیاورم گل برایت عروسیت روز که بود این

 شدن.

 برد. منخواهی یاد از لحظه یک تورا هستی مهربان هایدست قلب در تو. ۳9

 باز زود چه/ شدی خزان نشدی بهار /پژمردی زود چه شدی باز زود چه /شدی گل و نشدی غنچه. ۳0

 پژمردی. زود چه شدی

 تو نامرد روزگار پدر /خورممی دل خون و ریزممی اشک/ هستم حالبی و پژمرده نیستی وقتی پدر. ۳0

   کرد. رها خود حال به رنجدیده و زخمی مرا/ گرفت من از را

 تواننمی/ ببرد خود را با گل آن تا کندمی خزان را گلستان/ باشد زیبا که را هرگلی نامرد روزگار. ۳6

 .ببرد گل بیاورد غنچه که است روزگار عادت این/ برسد زمانش که وقتی شد تقدیر چرخ مانع

 در یخی دهمانن/ شد پاشیده من زخم روی بر نمکی همانند تو دادن دست از حسرت و رفتی تو .۳8

 انداختند. پا از را تو دردهایت ذره ذره مقابل

 نیست ماندنی آیدمی که کسی آید،نمی رودمی که کسی/  ماندمی کسی رود،می کسی آید،می کسی. ۳7

 .است عجیبی سیر خود این و

 و شب اما پسندیدی، را جدایی تو/ شمردمی را هاستاره لحظه هر و است گریان تو بی چشمانم. ۳9

 .گریدمی و نویسدمی را تو فراق شرح من قلم روز

 سپیدی به ما سیاه روزگار تو بدون/ است اندوه و غم از پر همیشه هجران کوه عزیزم فرزند ای. 94

 رفت. نخواهد

 رسدمی نظربه و است سیاهی به رو رنگت/ هستی حرکت حال در آسمان در که ابری ی. 90

 شو. جدا نیز تو افتادم جدا خود ایفۀط و ایل از من/ بباری خواهیمی

 وقت به کن گور و مرده غریبی غربت در/ گریاندمی را دیگ خود شعله با آتش و گریدمی دیگ. 9۳

 کند.می گریه فراقش در گور کندن

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 دار به باغ در گل خاطر به را بلبل/  بزن شانه مجدد و کن باز را موهایت/ بزن شانه باغ در عزیزم. 99

 .آویختند

 عالم این در دائم را حرمتش/  است پدر قبله و سر تاج/ است پدر شهرت و شرف فرزندی هر رای. 90

 است. پدر توست آمدن دنیابه مسبب که کسی  چون/ نگهدار

 نامیمونی وقت در / بخواییم و بیارامیم آغوشت در بار دیگر/ ببینیم را تو آمدیم عزیز پدر ای. 90

 شد. شام هایخرابه مثابۀبه رایمانب دنیا/ کرد غروب خورشید

 ما بدون شب هر توانیمی چگونه/ نشود سرازیر چشمانمان از اشک که نیست شبی مادرجان. 96

 بیارامی. راحت

 منابع 

گرا در تجزیه و تحلیل متون شناسی نقشهای زبان(. کاربرد آموزه0970زاده، ف.)آقاگل

 .۳0-0(، ۳)97، فردوسی مشهد مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانیادبی. 

 .۳8-08 (،۳) 97 ،پژوهیادب .ادبیات و انتقادی گفتمان تحلیل (.0976زاده، ف. )آقاگل

 ۀنامنایتهران. پا یمرگ در قبرستان بهشت زهرا نینظام نماد ی( بررس0994ن.) انسان،

 فرهنگ. و علم دانشگاه ارشد یکارشناس

 ۀنامنایپا .یاسالم ةمزارات مراغه در دورسنگ ۀو مطالع ی(. بررس097۳) م. ،یانیعلوپور

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. ارشد یکارشناس

های قبور نوشتهمحتوای سنگ ۀ(. تحلیل و مقایس0996)ن.  ،سلیمانی .، ور ،پورناصرانی

مطالعات  .های برجستهکید بر ارزشأبا ت تهران در دو دهه بهشت زهرای

 . 0۳9-040 (،90)04، شناسیجامعه

، نامۀ نقد ادبی و بالغتپژوهش ی.فارس عیدر بد هامینو به ا ینگاه (.099۳چناری، ا. )

۳(۳ ،)000-090. 
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، یادب یشناسییبایز .فعل در بوستان یشناسییبایوجوه ز یبررس (.0990دانشگر، آ. )

۳6(09 ،)8۳-94. 

 ،یمطالعات مل ی.فارس یهاالمثلدر ضرب ینیو د یرانیا تیهو(. 097۳ذوالفقاری، ح. )

94 ،۳8-0۳. 

 ۀنامنایالقضات )ره(. پا(. آرامستان مشاهیر و بنیاد حکمت عین0970) م. ان،یسمانیر

 خمینی. امام المللیبین دانشگاه ارشد یکارشناس

 خودرو شناختیِزبان بررسی(. 0994)م.  شهبازی، و س.م.، سمایی، ب.، زندی،

 .۳46-070 (،0)0، فرهنگی قیقاتتح. اردبیل و تهران هاینوشته

 هشت عملکرد کارنامۀ جهادی مدیریت(. 0999) تبریز شهرداری هایآرامستان سازمان

 .تبریز شهرداری چاپ. تبریز شهرداری هایآرامستان ـ سازمان ساله

: تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال. شیرازبه .ارهزار مز ةتذکر(. 0960شیرازی، ع. )

 احمدی.  ۀانتشارات کتابخان

 مهر. ة. تهران: سوریبر معناشناس یدرآمد(. 0979) .ک ،یصفو

 مهر. ة. تهران: سورشناسی به ادبیاتاز زبان(. 0994) .ک ،یصفو

 در زبانی الگوهای بررسی(. 0990. )م محمدی، و کالهدوز ع.، فامیان، رضاقلی

-049 ،(99)08 ،ارتباطات ـ فرهنگ مطالعات. تبریز شهر وکارکسب مراکز گذارینام

0۳0 . 

 000-046، 0۳و  00 ،فرهنگ مردم. رازیش یهادر قبرستان یری(. س0979) .ا ،یریفق

(. 0997. )آ ،یافراش ، وف. زاده،آقاگل ،.ع ان،یفامیقلرضا  ،.م ،یکالهدوزمحمد

. یدر زبان فارس یتقابل واژگان یکالم یو کارکردها ینحو یهاچارچوب

 .088-009(، 94)00 ،یپژوهزبان

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D9%82%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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های تبریز از نوشته در آرامستانشناختی سنگبررسی زبان .(0990). م ،یکالهدوز محمد

گرای نظامند دیدگاه فرانقش اندیشگانی و بینافردی در چهارچوب دستور نقش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر.ارشد  یکارشناس ۀنامنای. پاهلیدی

د کاربر زانیو م یمندعالقه زانیم لیتحل (.0999ی، م. )دوست نورقوم.، و ص مقداری،

 ۳47-079(، 90)7 ،عامه اتیفرهنگ و ادبی. ستانیس شیدر گو ینییآ اشعار

از  یسنگ مزار در شمار یهانوشته یشناختزبان یبررس(. 0976) م. ان،یمحمد

 دانشگاه الزهرا  ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .تهران یهاگورستان

 یمیتعل یهامضمون لیتحل (.0998. )ز ،نالویارجمند ا .، ون ی،سارل.م.، س میرهاشمی،

 .086-000(، 64)00ی، ادب یهاپژوهش .کنش گفتار سرل یۀنظر ادیگلستان بر بن
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