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 چکیده

برای شعر، چندان رایج نبوده و شاعران با ابزارهایی همچون قافیه، ردیف، حرف برخالف شعر کالسیک فارسی که انتخاب نام 
های قابلل اعتنلا بله    پرداختند، انتخاب عنوان در شعر معاصر، از ملزومات اساسی و شیوهبندی اشعار خود میروی و... به دسته
-با توجه به اینکه یکلی از راه  باشناختی دارند.ند که کارکردهای مختلف زیترین اجزای هر شعرها از مهمعنوانآید. حساب می

گلردد، بررسلی و   ی آن ایجلاد ملی  های مهم ارتباط با شعر و درک صحیح از آن وابسته به شناختی است که از اجزای سلازنده 
سهراب سپهری از جملله شلاعرانی اسلت کله از جهلت زبلان، تخیلل و        های شعر هر شاعر، اهمیتی ویژه دارد. شناخت عنوان

شناسلی شلعر   تواند نقل  مهملی در جریلان   ی او، میای بر شعر معاصر نهاده. بنابراین بررسی شعر و اندیشه یشه، تاثیر ویژهاند
های حاضر در هشت کتاب سپهری پرداخته و سلاختار  معاصر فارسی ایفا نماید. این جستار، به بررسی دقیق آماری تمام عنوان

ی زبلان و چله در    ها نشان داد سپهری، چه در حوزها مورد تحلیل قرار داده است. بررسیها رزبانی، ادبی و محتوایی این عنوان
هلایی در اسلتفاده از   بندی بهره گرفته است. از سلوی دیگلر، تفلاوت   ی محتوا و صورخیال، از کارکردهای مختلف عنوانحوزه
شود که این تغییرات با توجه به تغییر اندیشه وی میهای ابتدایی نسبت به دفاتر پایانی اشعار سهراب دیده ها در مجموعهعنوان
هلا  ی این مقاله آن است که از طریق تحلیلل عنلوان  ترین نتیجههای زمانی مختلف، ایجاد شده است. در نهایت، اساسیدر دوره
 ترسیم کرد.  های مختلف را های شعر هر شاعر دست یافت و خط فکری وی در دورهمایهتوان به شناخت اندیشه و درونمی

 
 سهراب سپهری، عنوان، ساخت زبانی، ساخت ادبی، محتوا :واژگان کلیدی

 
   مقدمه. 1

های مهم ارتباط با شعر و درک و دریافت صحیح از آن وابسته به شناختی است که مخاطل  از عناصلر و   یکی از راه
ای را در اختصاصی هر شلاعر، نقل  برجسلته   دارد. شناخت واژه، بویژه واژگان « واژه»ی شعر همانند اجزای سازنده

توان گفت این یک اصل ثابت شده است که میزان حضور یک واژه یا واژگلانی  می شناخت و درک مفهوم شعر دارد.
روانشناسلان معتقدنلد از   »ی صلاح  آن اثلر  برسلاند     ای دربارهتواند ما را به نتایج تعیین کنندهخاص در یک اثر می
ی آن را تشلخی  داد.   های فکری، عاطفی، اجتماعی و سیاسی نویسلنده توان گرای یک واژه می روی تنوع و بسامد

ی ها کله حکلایتگر وسوسله   ای از واژهی پارهفروید بر این باور است که راز بیماری روانی را از کاربرد بی  از اندازه
دالیل مختلفی مانند شخصیت فردی، میلرا    هر شاعر بنا به شرایط و(. 63: 8631غیاثی،«)توان دریافتفرد است، می

و ایلن واژگلان    نمایلد ادبی گذشته، محیط زندگی، جوّ سیاسی و اجتماعی زمانه و... از واژگلان خاصلی اسلتفاده ملی    
-و می کنداندوخته در ذهن شاعر است که هر کدام بر شیئی یا مفهومی که شاعر نسبت به آن آشنایی دارد، داللت می

، فراراه شناخت مسیر شعر قرار گیرد. یکی از این واژگان تاثیرگذار در ساختار شعر هر شاعر، نلام  تواند چون چراغی
ترین و ماندگارترین واژگان اندوختله در  های شعری، جزو برجستهنهد  عنوانیا عنوانی است که وی بر شعر خود می

 توان به ساختار فکری وی دست یافت. ذهن شاعرند که از طریق آن می
 هلای  عنوان و نام به توجه با متن انسجام یا متن ساختار تحلیل ی مسئله ادبی، متن تحلیل و الگوهای بررسی از یکی»

 یک به را اثر تا شود مجموعه آورده می یک در که است عباراتی و جمالت میان مناسبات و روابط شامل که است آن
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 ارتبلاط  ملتن  ی شلاکله  بلا  ادبی و هنری جزء هر مقدّمات و عنوان میان چون کند. تبدیل همبسته و منسجم ساختمان

 ملتن  واقعلی  تحلیل به تواندمی محتوایی و ساختاری زبانی، محورهای ارتباط در این کشف که دارد وجود تنگاتنگی

 (.  18: 8611گرجی، میری،«)بینجامد
-و کارکردهایی برای آن متصوّر شلده  های زیباشناختی مورد ارزیابی قرار دادههمچنین محقّقان عنوان شعر را از جنبه

نق  عنوان شعر در فضاسازی، کمک در درک معنای شعر، تناسل  عنلوان شلعر بلا     »اند که برخی از آنها عبارتند از: 
 (.               68-81: 8631رک دهرامی،«)ی شعرمایهجنسیت، روحیات و محیط زندگی شاعر و تاکید بر درون

شود اما نمود و بلروز واقعلی آن در شلعر    ار گرچه در ادبیات کالسیک فارسی نیز دیده میذکر نام و عنوان برای اشع
هلای خلود    گلذاری کتلاب  دهد پیشینیان هرچند در نامنگاهی به ادبیات فارسی نشان می»مشروطه و بعد از آن است  

اری هر یک از اشعار خلود چنلدان   گذاند، اما برای نامدادهدقّت خاصّی داشته و معموال دلیل انتخاب خود را شرح می
بندی شعر ملد نرلر قلرار    (. البته در مواردی اندک از قصاید، عنوان88: 8631دهرامی،«)ندا کردهبه تعیین نام توجه نمی

ها، اغل  عناصری چون ردیف، قافیه، محتوا، بیت مطلع، حرف روی و... بوده اسلت.  گذاریگرفت و معیار این ناممی
بلا  »شود که عنوان نداشته باشد. ای شده و به ندرت شعری یافت میگذاری اشعار توجه ویژهر به ناماما در شعر معاص

گذاری اشعار با نیما آغاز نشد و پی  از گیری شعر نو، بسیاری از ضوابط شعر سنتی تغییر کرد. البته تاکید بر نامشکل
زنامه و مجالت و انتشار شعر و ترجمله شلعر در آنهلا،    او در دوره مشروطه نیز به صورت فراگیر، رایج بود. رواج رو

تملام   شلود عنلوان  (. در این جستار تالش می82همان: «)گذاری اشعار میان شاعران داشتنقشی مؤثر در توجه به نام
مورد ارزیابی دقیق آماری قرار گیرد تا ساختارهای مختللف زبلانی، ادبلی و     -هشت کتاب-شعرهای سهراب سپهری 

آن مشخ  گردد و بدین طریق بتوان به ذهن و چارچوب فکری شاعر دست یافلت. شلاید حجلم شلعر و     محتوایی 
عصران او، زیاد نباشد اما وی یکی از تاثیرگذارترین شاعران معاصر است که تعداد عناوین اشعار سپهری به نسبت هم

هلای  وده اسلت. للذا تلدقیق در عنلوان    ای ایفا نمگیری و رشد شعر معاصر بویژه از لحاظ معنا، نق  برجستهدر شکل
 گذاری و گزین  عنوان در شعر معاصر  راهگشا باشد.   تواند در بررسی روند نامشعر سپهری می

 
 ی تحقیقروش و محدوده-1-2

نگارنلدگان   ای است.آوری اطالعات، به صورت کتابخانهاین مقاله از روش تحلیل محتوا استفاده شده و ابزار جمعدر 
هلا در شلعر   ی نمودارهای مختلف به جوان  زبانی و معنایی عنوانتالش نمودند با استفاده از اطالعات آماری و ارائه

 ی سهراب سپهری مورد ارزیابی قرار گرفت.گانهکلیّه اشعار دفاتر هشتسهراب بپردازند. برای نیل به این هدف، 
 
 سوال تحقیق-1-9

هلای شلعر   این مقاله در پی پاسخ بدان هستیم این اسلت کله آیلا از طریلق بررسلی عنلوان      ترین پرسشی که دراصلی
 های وی پی برد؟ها و اندیشهتوان به درونمایهسپهری، می

 
 ی تحقیق  پیشینه-1-4

 و ملتن  یک بررسی در تازه هایشیوه های شعر شاعران، ازدرونی مجموعه های بخ  اسامی و ها نقد عنوان و تحلیل
های چندانی نیلز در ایلن بلاره    ی چندانی در ادبیات فارسی ندارد و پژوه آن است که سابقه بر حاکم فکری جریان

هلای  گذاری در اشعار کالسیک فارسی باشد. در سلال  صورت نگرفته است. دلیل این موضوع، شاید عدم توجه به نام
ی محمدرضا شفیعی کلدکنی در  توان به مقالهآنها میی اخیر، چند مقاله و تحقیق در این زمینه نوشته شده که از جمله

اشاره کرد که به بررسی اشعار معاصر عرب پرداخته اسلت. از مقلاالت دیگلر در    « زمینه اجتماعی شعر فارسی»کتاب 
(. 8611از مصلطفی گرجلی و افسلانه میلری)    « پلور های اشعار قیصلر املین  بررسی و تحلیل نام»این زمینه عبارتند از: 

از مسلعود روحلانی و محملد    « ای بلرای صلداها  های شعری م. سرشلک در آیینله  محتوایی عنوان-اختاریبررسی س»



 9/       ها در هشت کتاب سهراب سپهری بررسی و تحلیل ساختاری عنوان 

ها و تحلیل محتوایی و ساختاری آنهلا در شلعر قیصلر    (. در این دو مقاله، به بررسی روند انتخاب عنوان8631عنایتی)
گلذاری عنلوان شلعر در    چگلونگی نلام  بررسلی  »ی دیگری به نلام  پور و م. سرشک پرداخته شده است. در مقالهامین

هلای  (، نویسنده ضمن اشلاره بله روش  8631از مهدی دهرامی)« ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای زیباشناختی آن
-انتخاب عنوان در اشعار کالسیک و بیان تفاوت آن با گزین  عنوان در شعر معاصر، کارکردهای زیباشناختی عنلوان 

ی نچه مسلم است در خصوص سهراب سپهری و جوانل  مختللف شلعر و اندیشله    های شعری را بر شمرده است. آ
ها و عناوین اشلعار وی تحقیقلی صلورت    ی بررسی نامها و مقاالت متعددی نوشته شده است اما در حوزهوی کتاب

 نگرفته است.   
 
 سپهری ها با متن شعرارتباط عنوان-2

نماید این است که وی عنوان را چگونه شاعر به ذهن خطور میهای شعری یک اولین موضوعی که در بررسی عنوان
گونله کله برخلی از     انتخاب کرده است؟ عنوان هر شعر از دو طریق واژگانی و معنایی با خود شعر ارتباط دارد  بدین

عر ی ذهن شلاعر و در ارتبلاط معنلایی بلا شل     و بعضی دیگر، ساخته طور مستقیم از داخل متن انتخاب شده عناوین به
تلوان بله    هلا، ملی  اند. اهمیت این بخ  بدان دلیل است که از طریق آشنایی با چگونگی انتخاب عنلوان برگزیده شده

 ( 8)ها با شعر در دفاتر مختللف سلهراب سلپهری   ی ارتباط عنواندر ادامه به بررسی آماری نحوهذهنیات شاعر پی برد. 
 پردازیم.می
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با های اشعار خود را از چه طریقی )واژگانی یا معنایی( انتخاب نموده است. بینیم که سپهری عنواندر این جداول می
ملورد   18مورد را از بیرون شعر و عنلوان   36شعر، عنوان  866یابیم شاعر از مجموع نگاهی کلی به این آمارها در می

درصد عناوین از طریق معنایی و با تالش ذهنی شلاعر برگزیلده    33را از داخل شعر برگزیده است. به عبارت دیگر، 
-ماید، روند انتخاب عناوین در دفترهای مختللف اسلت کله بله     نتر جلوه می شده است. اما آنچه در این بررسی مهم

 شود:روشنی در نمودار زیر نشان داده می
 

 
 

دهد رونلد  گونه که نشان می این نمودار بر اساس تعداد عناوین انتخاب شده از خارج متن، شکل گرفته است و همان
رنگ( تا دفتر پایانی)ماهیچ، ما نگاه(، سیر صلعودی   انتخاب عنوان به طور معنایی)خارج از متن( از دفتر ابتدایی)مرگ

هلا از بیلرون   متنی( نیست و تملام عنلوان  ای که در آخرین مجموعه شعر، اثری از عناوین واژگانی)دروندارد به گونه
دیگلر،  به زبلانی   های پایانی، تاکید دارد.ویژه در مجموعهاند. این موضوع بر معناگرا بودن شاعر، بهمتن برگزیده شده

دلیل این تغییر را باید شویم، شاعر توجه خود را از لفظ به معنا معطوف نموده است. هرچه به دفاتر پایانی نزدیک می
اش بیشلتر نملود پیلدا    های پایلانی گرا در مجموعهی درونای که اندیشهدر نرام فکری سهراب جستجو کرد. به گونه

رنلگ و بلوی عرفلانی کلامال      در ایلن دفلاتر شلعر،    شعر سهراب است.  کند و این حاصل تاثیر مضامین عرفانی برمی
را در این اشلعار بلروز داده اسلت. بله قلول       های ناب و کشف و شهودهای عارفانهمحسوس است و سهراب اندیشه

 (.88: 8623شلود)رک شمیسلا،  سیروس شمیسا، در آنها )دفاتر پایانی( مبنای عرفانی و دستگاه منسجم فکری دیده می
نمایلد چله، در اشلعاری     ها از طریق معنایی، سهم خواننده را در فهم اشعار بیشتر میاگفته پیداست که انتخاب عنوانن

برد و تالش چندانی بلرای  تر به مقصود شاعر پی میاند، مخاط  راحتکه عنوان آنها از داخل متن شعر انتخاب شده
 دهد. درک منرور شاعر انجام نمی

های واژگانی )درون متنی( ل آمده از جهتی دیگر نیز قابل استفاده است و آن اینکه دریابیم عنوانبررسی آماری به عم
ملورد از بخل     85ملورد از ابتلدای اشلعار،     1عنوان درون متنی،  18اند. از تعداد از کدام قسمت شعر، برگزیده شده

-ی پایلان ی اهمیت بخ  پایلانی و نحلوه  کنندهکه این موضوع، بیاناند مورد از بخ  پایانی انتخاب شده 82میانی و 

ی ی مضمون اصلی آن شلعر و ارائله کننلده   های شعری دربردارندهزیرا معموال  عنوان»بندی شعر در نرر شاعر است. 
دهلد بیلانگر   باشند و وقتی شاعری عنوان شعر را در بخشلی از شلعر جلای ملی    ی شاعر میهدف، احساس و اندیشه
 .(38: 8631روحانی و عنایتی،«)نهداعر بدان بخ  از شعر میاهمیتی است که آن ش
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 هابررسی زبانی عنوان-2-1

ای(، دو جزیی و.. سلاخت  ها توجه شده و انواع مختلف یک جزیی)ساخت واژهدر این بخ  به ساختار زبانی عنوان
 گیرد. ای و پیوندی به تفکیک هر دفتر شعر مورد بررسی قرار میجمله

 مرگ رنگ-1
هلا در  باشد. آمار ساختار زبانی عنوانعنوان شعر می 88ن دفتر، اولین مجموعه شعر سهراب سپهری است که شامل ای

 آید:این مجموعه شعر در پی می
 

 ایجمله پیوندی جزییسه دوجزیی یک جزیی ساخت

 8 8 6 2 88 تعداد
 

  
 
 
 
 
 
 
 

هلای زبلانی در   هایی از هر یلک از سلاخت   جزیی است. نمونهشود پرکاربردترین عنوان، از نوع یکچنان که دیده می
 به شرح ذیل است:« مرگ رنگ»دفتر 

 سپیده، سراب و خراب.ای(: ساخت یك جزیی)واژه
 غمی غمناک، دره خاموش و سرود زهر.ساخت دو جزیی: 
 رو به غروب، در قر ش  و با مرغ پنهان.ساخت سه جزیی: 

 دریا و مرد.ساخت پیوندی: 
 خیزد.دود میای: جملهساخت 
 
 هازندگی خواب-2

 جزییسه دوجزیی یک جزیی ساخت

 8 1 2 تعداد
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شود و شاعر سعی نموده از عناوین کوتاه استفاده نمایلد  ای دیده نمیعنوان جمله« هازندگی خواب»در مجموعه شعر 
 از:های آن عبارتند شود. نمونهبه نحوی که فقط یک عنوان سه جزیی دیده می

 نق ، وهم و پرده.ای(: ساخت یك جزیی)واژه
 خواب تلخ، فانوس خیس و جهنم سرگردان.ساخت دو جزیی: 
 باغی در صدا.ساخت سه جزیی: 

 آوار آفتاب-9
 ایجمله چهارجزیی جزییسه دوجزیی یک جزیی ساخت

 6 8 3 88 3 تعداد
 

 
جزیلی و  هلای یلک  ای( بهره برده شده املا عنلوان  جملهتر)چهارجزیی و در این دفتر شعر، از تعدادی عناوین طوالنی
 دوجزیی همچنان بسامد بیشتری دارند:

 طنین، همراه و فراتر.ای(: ساخت یك جزیی)واژه

 گل آینه، غبار لبخند و پرچین راز.ساخت دو جزیی: 
  ای به رنگ، کو قطره وهم و برتر از پرواز.روزنهساخت سه جزیی: 

 آن سوها.در سفر ساخت چهارجزیی: 
 موج نوازشی ای گرداب، نزدیک آی و سایبان آرام  ما، ماییم.ای: ساخت جمله

 شرق اندوه-4
-جمللله جزییسه دوجزیی یک جزیی ساخت

 ای

 8 6 5 83 تعداد
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از انلواع دیگلر،   « شلرق انلدوه  »جزیی در مجموعه شعر دهد، بسامد ساختار یکگونه که آمارهای فوق نشان می همان
 هایی از عناوین این مجموعه:بیشتر است. نمونهبسیار 

 روانه، پادمه و گزار.ای(: ساخت یك جزیی)واژه
 شیطان هم، شورم را و تنها باد.ساخت دو جزیی: 
 نه به سنگ، و چه تنها و تا گل هیچ.ساخت سه جزیی: 

 و شکستم و دویدم و فتادم. ای:ساخت جمله
 حجم سبز-5

یلللللللک  ساخت
 جزیی

 چهارجزیی جزییسه دوجزیی

 5 3 1 3 تعداد
 

 
های دو جزیی بیشترین کاربرد را دارند و البته تعداد عنلوان چهلارجزیی حاضلر در    عنوان« حجم سبز»ی در مجموعه

 این دفتر نیز از تمام دفاتر قبلی شاعر بیشتر است:
 آب، نشانی و همیشه.ای(: ساخت یك جزیی)واژه

 دیدار و پرهای زمزمه.ها، صدای پیغام ماهیساخت دو جزیی: 
 ای در لحره و ورق روشن وقت.تپ  سایه دوست، واحهساخت سه جزیی: 

 و پیامی در راه، از روی پلک ش  و تا نبض خیس صبح.ساخت چهارجزیی: 
 ما هیچ، ما نگاه-1

 ایجمله چهارجزیی جزییسه دوجزیی ساخت

 8 6 2 6 تعداد
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سپهری است که در آن از عنوان یک جزیی استفاده نشده اسلت. در ایلن مجموعله،    ، تنها دفتر شعر «ما هیچ، ما نگاه»
 هایی از عناوین آن: جزیی بیشترین کاربرد را داراست. نمونهعنوان سه

 روزها عروسک.نزدیک دورها، تنهای منرره و بیساخت دو جزیی: 
 اکنون هبوط رنگ، متن قدیم ش  وچشمان یک عبور.ساخت سه جزیی: 

 ها به بعد و هم سطر هم سپید.  ای شور ای قدیم، از آبساخت چهارجزیی: 
 اینجا پرنده بود.ای: ساخت جمله

هلا، عنلاوین یلک و دو جزیلی     ی هر مجموعه شعر، بیانگر آنست که در تمام مجموعله بررسی نمودارهای ارائه شده
ی جال  آن که در های سه جزیی بیشتر است. نکته، تعداد عنوان«ما هیچ، ما نگاه»بسامد بیشتری دارند و فقط در دفتر

ها جزیی آمده است و نام بقیه مجموعه 1صورت  ی سهراب، فقط عنوان همین مجموعه شعر، بهگانهمیان دفاتر هشت
 جزء است.   1کمتر از 

 های شعری از منظر زبانبررسی کلی عنوان-2-1-1
های مختللف شلعری، جلدول و نملودار     تخاب عناوین در دورهتر روش سهراب سپهری در انبرای درک بهتر و دقیق

 گردد:کلی ساختار زبانی در تمام دفاتر شعری وی ارائه می
 

یلللللللک  ساخت
 جزیی

 پیوندی ایجمله چهارجزیی جزییسه دوجزیی

 8 3 3 83 16 11 تعداد
 

 
-دهد. بر این اساس، بسامد عنلوان ی دفاتر شعری سهراب سپهری را نشان می جدول فوق تعداد دقیق عناوین در همه

جزیی بی  از سایر انواع است و ساختار دوجزیی نیز تعداد نسبتا  زیادی را به خلود اختصلاص داده اسلت.    های یک
ها در شعر سپهری از عنوان یلک جزیلی بله    ی برجسته در نمودار باال این است که خط سیر ساختار زبانی عنواننکته

ای و پیوندی( کامال  نزولی است و این نمودار، تمایل شاعر بله انتخلاب عنلوان بلا     )جملهتر های طوالنیسمت عنوان
از  -جلز یلک ملورد   –ها در شعر سلهراب  اجزای کمتر را به خوبی روشن ساخته است. در ضمن تعداد اجزای عنوان

سلاخت دوجزیلی    نماید. موضوع دیگر در بررسی ساختار زبانی عناوین شعر سلپهری، بسلامد  چهار جزء عدول نمی
های وصفی، وصفی مقللوب و اضلافی   ها شامل ترکی سازی است. این ترکی است که بیانگر تمایل شاعر به ترکی 

های مختلف در زبلان رواج دارنلد. سلخن سلرایان توانمنلد      های زبانی هستند که به گونهها از سازهترکی »گردد. می
انلد.  های گوناگون به توسّع زبانی و خللق معلانی تلازه دسلت زده     ها و ساختن ترکیگذشته، همواره با آمیزش واژه

: 8616حسلنلی، «)کند و اغل  در ایجاز سخن کارسلاز اسلت  های تازه، به نو شدن زبان شعر کمک میآفرین  ترکی 
836.) 

عناوین شلعر   %( از88مورد) 82ی شاعر از حروف نیز اشاره کرد  در ها، باید به استفادهدر بخ  ساختار زبانی عنوان
ها عبارتند از: با مرغ پنهان، ای نزدیک، به زمین، و چه تنهلا،  سهراب، از حرف استفاده شده است. برخی از این عنوان
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« حلرف »مورد از خلود عنلاوین، بله صلورت      1تر در این خصوص اینکه ی مهمتا گل هیچ، از سبز به سبز و.... نکته
های شعر معاصر، سابقه چندانی نلدارد و خالقیلت بله    که این پدیده در عنوان«. هال»و « تا»، «نا»، «و»اند: انتخاب شده
 آید.شمار می
 
 هابررسی ادبی عنوان-2-2

 گونه که دریابیم شاعر از طریق انتخاب یک  های بررسی عناوین شعری، تحلیل ادبی آنهاست بدینیکی دیگر از راه
عبارت دیگر، برخی از شاعران در گزین  عنوان برای شعر خود، بله  عنوان، چه صورت ادبی را ایجاد کرده است. به 

های ادبی به گسلترش صلورخیال شلعر    دهند و با ایجاد واژگان یا ترکی ی بدیعی و بیانی آن نیز توجه نشان میجنبه
از لحلاظ ادبلی   ها اشعار هر مجموعه، ابتدا باید ببینیم عنوان خود مجموعه نمایند. قبل از بررسی عنوانخود کمک می

ای ی تشخی  است به گونله ها، حضور پررنگ آرایهبه چه صورت است؟ موضوع قابل توجه در عنوان این مجموعه
هلا و صلدای پلای آب. البتله     که سه مورد از این عناوین دارای ساختار تشخی  هستند: مرگ رنگ، زنلدگی خلواب  

شود. در ادامه به بررسلی آملاری صلنایع    در دفتر مسافر، دیده میهایی مانند تشبیه در دفتر آوار آفتاب و استعاره آرایه
 پردازیم.های شعری در دفاتر مختلف شعر سهراب میادبی حاصل از عنوان

 مرگ رنگ-1

 
 
اسلت.  « ملرگ رنلگ  »ی درصد پربسامدترین آرایه در مجموعله  51.51شود براعت استهالل با گونه که دیده میهمان

شده، نیست بلکه در شعر معاصر، شاعر با ، ساختار کالسیک آن که در ابتدای قصاید ذکر میمنرور از براعت استهالل
سپیده، سلراب،  »هایی مانند:سازد. عنوانانتخاب عنوان شعری، مخاط  را با مسیر کلی شعر و طرح اصلی آن آشنا می

ملورد   8سلتعاره )جلان گرفتله و نایلاب(،     ملورد ا  6باشند. در این دفتر شعر، از این گونه می« دلسرد، دریا و مرد و...
 68مورد تشخی )مرگ رنگ و دره خاموش( وجلود دارد کله مجموعلا  حلدود      8تشبیه)در قیر ش  و مرغ معما( و 

شوند. بنابراین صنعت برائت استهالل در این دفتر کاربرد بیشلتری دارد کله ایلن موضلوع     ها را شامل میدرصد آرایه
تر بسازد. در این مجموعله شلعر،   ارد درک موضوع و مسیر شعر را برای خواننده آساننشانگر آنست که شاعر سعی د

 ها از نوع ادبی هستند.  درصد عنوان 13بی  از 
 هازندگی خواب-2
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شود و همانند دفتلر ملرگ رنلگ، آرایله براعلت      نوع آرایه ادبی دیده می 6، فقط «هازندگی خواب»در مجموعه شعر 
« خواب تلخ، یلادبود، پلاداش و سلفر   »ها را تشکیل داده است: درصد از عنوان 38.58برجسته دارد و استهالل نمودی 

ها از صنعت استعاره استفاده شده است که از جمله آنهلا  درصد از عنوان81.25ها هستند. در بعضی از این گونه عنوان
-ها دیلده ملی  مورد تشبیه نیز در این عنوان 8 اشاره کرد.« فانوس خیس، جهنم سرگردان و باغی در صدا»توان به: می

بله صلورت ادبلی انتخلاب     « هازندگی خواب»عنوان حاضر در دفتر  83عنوان از  81در مجموع، «. مرغ افسانه»شود: 
 اند.شده

 آوار آفتاب-9

 
انلد کله   «تلاب آوار آف»های حاضر در عناوین مجموعه براعت استهالل، تشبیه، استعاره، تشخی  و پارادوکس از آرایه

ی پارادوکس، بقیه آنها در دفاتر قبلی نیز وجود داشتند. در این مجموعله نیلز براعلت اسلتهالل بیشلترین      به جز آرایه
%( در ایلن دفتلر،   81.25بسامد تشبیه )«. همراه، دیاری دیگر، نیای  و محراب»هایی از این آرایه:بسامد را دارد. نمونه

هلایی از   نمونه«. غبار لبخند، گل آینه، تا گل هیچ و پرچین راز»عناوین عبارتند از: قابل توجه است. برخی از این نوع 
-بیراهله »، پارادوکس: «هاآوای گیاه و گردش سایه»، تشخی : «تار و پود و ای نزدیکبی»سایر صنایع ادبی: استعاره: 

 «.  ای در آفتاب و خوابی در هیاهو
 شرق اندوه-4

 
درصلد از   38شلود. از سلوی دیگلر    نوع( دیده ملی  8، کمترین انواع آرایه )«شرق اندوه»های مجموعه شعر در عنوان
مورد براعت اسلتهالل اسلت کله     81مورد تشبیه )تا گل هیچ( و 8اند که شامل های این دفتر دارای ساختار ادبیعنوان

 «. گزار، ل  آب، نیای  و روانه»برخی از آنها عبارتند از: 
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 حجم سبز-5
 
 
 
 
 
 
 
 
های دیگلر دارد و از  اند که بیشترین بسامد را در بین آرایهها در این مجموعه، از نوع براعت استهاللندرصد عنوا 11

ی برجسته در این مجموعه، حضور پر رنگ اشاره کرد. نکته« و پیامی در راه، ساده رنگ و نشانی»توان به این نوع می
از روی پللک  »هایی از آن عبلارت اسلت از:   شامل شده است. نمونه ها رادرصد عنوان 88ی تشخی  است که آرایه

« حجلم سلبز  »آنچه مسلم است توجه سپهری به صنعت تشخی  در مجموعله  «. ها و پرهای زمزمهش ، پیغام ماهی
نلد  ابیند، یعنی تمام عناصر جهان با او در حال غمزهغیر قابل انکار است  سپهری جهان را یکپارچه زنده و جاندار می

سپهری بلرای صلنعت تشلخی  بلی  از شلگردهای دیگلر اعتبلار و        »گشایند. و هر یک زبانی و دنیایی برای او می
(. 53: 8632حسلینی، «)توان جای این صنعت را خالی دیلد ای که در کمتر شعری از او میشخصیت قائل شده به گونه

تلوان  هلای شلعری نیلز ملی     شخی  را در عنلوان چنان که آمارهای این مجموعه شعر نشان داد تاثیر توجه شاعر به ت
 دریافت.
ها دیده نشده است. تشلبیه  ی دیگر، وجود یک عنوان از نوع حسامیزی)صدای دیدار( است که در سایر مجموعهنکته

ها در کتاب حجم سلبز دارای  درصد عنوان 38و استعاره نیز از دیگر صنایع این دفتر شعر سهراب هستند. در مجموع 
 اند.دبیساختار ا

 ما هیچ، ما نگاه-1

 
عنلوان آن دارای سلاختار ادبلی هسلتند.      81عنلوان از   88آخلرین دفتلر شلعر سلهراب اسلت کله       « ما هیچ، ما نگاه»

-باشند که در ادامله نمونله  ها به ترتی : براعت استهالل، تشخی ، استعاره، تشبیه و پارادوکس میپربسامدترین آرایه

تشلخی :  «. روزها عروسک، سمت خیال دوست و تا انتها حضوربی»نماییم. براعت استهالل: هایی از آنها را ذکر می
«. ملتن قلدیم شل    »تشلبیه:  «. استعاره: ای شور ای قدیم و هم سطر هم سلپید «. وقت لطیف شن، چشمان یک عبور»

 «.نزدیک دورها»پارادوکس: 
 
 هابررسی کلی ساختار ادبی عنوان-2-2-1
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 3های شعرش افزوده شلود. در مجملوع   کیبی توسط سپهری باعث شده تا بر ارزش ادبی عنوانهای ترانتخاب عنوان
گونله، بله شلرح جلدول زیلر       3های شعر سهراب سپهری دیده شده است که بسامد این گونه صنعت ادبی در عنوان

 است:

 
پهری است کله بلی  از نیملی از    های شعر سی ادبی در عنوانبر اساس این آمار، براعت استهالل پرکاربردترین آرایه

تر شلدن ذهلن مخاطل     اند. استفاده از براعت استهالل در عنوان شعر، باعث روشنها بر اساس آن شکل گرفتهعنوان
گردد و شاید بسامد به کارگیری این صنعت ادبی را بتوان در همین راستا تبیلین نملود. در   نسبت به شعر پی  رو می

از « نلدای آغلاز  »ای از متن شعر نیست و شعر در واقع، تفسیر عنوان است. مثال  شلعر  چنین حالتی، عنوان چیزی جد
هایم کو؟/ چله کسلی بلود    کف »ی شعر یعنی فراخواندن شاعر به سلوک تاکید دارد: مایهاین نوع است  زیرا بر درون

نلوان شلعر بله صلورت     ی زیست نیز بلدون آن کله ع  در شعر جنب  واژه(. »818: 8615سپهری،«)صدا زد: سهراب...
شود. در این شعر سخن از آنسلت کله بلا حلاد      لفری در متن شعر آمده باشد، معنای آن در سرتاسر شعر حس می

ی زیست و زندگی در شدن هر رویدادی حتی مرگ، زندگی جاریست و زیبایی خاص خود را دارد. به تعبیری، واژه
ی درصلد دوملین آرایله   88.18(. صنعت ادبی اسلتعاره بلا   68: 8631دهرامی،«)ایستدجنب  است و از حرکت باز نمی

هلای  بایست با معناگرا بودن شاعر و با آملوزه های شعر سپهری است. حضور پررنگ استعاره را میپرکاربرد در عنوان
ین عرفانی حاضر در شعر وی در تعامل دید زیرا ماهیت چنین تفکراتی، نوعی ابهام را به همراه دارد و اسلتعاره بهتلر  

ها، یلک ملورد کمتلر از اسلتعاره اسلت.      آرایه برای کمک به ابهام شعر خواهد بود. تعداد تشبیه به کار رفته در عنوان
تلرین ارکلان صلورخیال در    باشد. اصوال  تشبیه و استعاره از اساسلی بنابراین نق  تشبیه نیز در این بخ  برجسته می

ی های سبکی در شعر هر شاعر، توانایی وی در ارائهیکی از مؤلفه آیند. به زبانی دیگر،شعر هر شاعری به حساب می
های پربسامد، تشلخی   شود. یکی دیگر از آرایهتشبیه و استعاره است و از این رهگذر، قدرت شاعری او شناخته می

ژه در ویل ای را ایفلا نملوده اسلت. ایلن نقل  بله      های به کار گرفته شده از سوی شاعر نق  عمدهاست که در عنوان
 کامال  محسوس است.« ما هیچ، ما نگاه»و « حجم سبز»دفترهای شعر 

انلد. بله   مورد دارای عنوان ادبی 886عنوان شعر حاضر در کتاب سپهری،  866دهد که از بررسی کلی آمارها نشان می
 های هشت کتاب سهراب از ساختار ادبی برخوردارند.   درصد از عنوان 15عبارت دیگر، 

 
 ها  محتوایی عنوانبررسی -2-9

توان مورد ارزیابی قرار داد و آن نق  و تاثیر آنها در تبیین مقصلود شلاعر و بلروز    ها را از منرر دیگری نیز میعنوان
های برگزیده شلده از سلوی شلاعر    محتوای مورد نرر وی برای مخاط  است. به زبانی دیگر، از طریق بررسی عنوان

چه، شاعر در انتخاب عنوان شعر تمام جوان  را مراعلات نملوده تلا عنلوان     »یافت توان به نرام فکری وی دست می
هلای شلعری، در   شعر او به بهترین شکل بیانگر روحیات و اندیشه وی باشلد. از ایلن رو، بررسلی محتلوایی عنلوان     

ی اژگان برگزیدهها از وها و عنواننام (.38: 8631روحانی و عنایتی،«)شناخت عناصر فکری شاعر، بسیار راهگشاست
هلای  هیچ ضلرورتی نلدارد کله بلرای تحلیلل سلاخت      »ی دکتر شفیعی کدکنی آیند و به گفته هر شاعر به حساب می
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هلا، ذهنیلت او را تحلیلل    تلوان از روی نلام کتلاب   هلای او خوانلده شلود، ملی    شناسی یک شاعر حتملا  دیلوان   جمال
ی شلعر را  مایله تواند با نوعی تاکید، معنلا و درون ای میواژه(. عنوان شعر همانند کلید118: 8613کدکنی،شفیعی«)کرد

الی عنلاوین شلعر وی،   شود مفاهیم و موضوعات مد نرر سهراب سپهری از البله تبیین نماید. در این بخ  سعی می
 برگزیده و تحلیل گردد.

 
 توجه به رنگ-2-9-1

ی ایلن   هلا و فراغلت روان اسلت. همله     نلگ کنلد جهلان تنهلایی آدملی، جهلان ر      جهانی که سهراب در شعر القاء می
که شاعری شهره باشد، نقاشی توانا بوده است.  گیرد زیرا او قبل از این های  نشأت می های شعری او از نقاشی ویژگی

-ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنلین برگلزاری نمایشلگاه   ی نقاشی در دانشکدهتحصیالت آکادمیک در زمینه

او از جملله نلادرترین   »و اهتمام وی به نقاشلی اسلت.    ی عالقهدهندهو خارج از کشور، نشان های مختلف در داخل
ی شعر و نقاشی به موفقیّت دست یابد... بله هملین خلاطر، وقتلی      طور همزمان در دو زمینه کسانی بود که توانست به
ت که گویی با تابلوی نقاشی روبلرو  قدر خواندنی و دیدنی اس  قدر تصویری است و آن  خوانیم آن شعر سپهری را می

خوانیم، البته به زبلانی دیگلر، یعنلی زبلان تصلویری، کله        بینیم گویا اشعارش را می هستیم و وقتی تابلوهای او را می
(. ایلن دیالکتیلک   668: 8618ممیّلز،  «)ها نشان از پختگی و مهارت سلپهری در هلر دو زمینله دارد    ی این ویژگی همه

ها به صورت مستقیم و غیلر  تواند دید. بسیاری از این عنوانهای شعری وی نیز میرا در عنوانحاضر در آثار سپهری 
سپیده، روشلن معملا، ورق   »ها و نقاشی اشاره دارند که بعضی از آنها عبارتند از: اشاره به رنگ سفید: مستقیم به رنگ

ای بله رنلگ،   مرگ رنلگ، روزنله  »سایر موارد: «. در قیر ش ، میوه تاریک»اشاره به رنگ سیاه: «. روشن وقت، آفتابی
درصلد از   88هلا حلدود   ایلن عنلوان  «.حجم سبز، ساده رنگ، از سبز به سبز، اکنون هبوط رنگ، هم سطر هلم سلپید  

 گردد. مجموع عناوین شعر سپهری را شامل می
   توجه به طبیعت-2-9-2

های طبیعت و ارائه تصاویر زیبلا و  حد به جلوهگرایی و توجه بی  از های جذاب شعر سپهری، طبیعتیکی از جلوه
توان شعری از وی یافت که در آن به طبیعت و مراهر آن اشاره نشلده  ای که به ندرت میدلنشین از آن است. به گونه

 مطللوب  جهلان »شلود  دیده ملی  -هایی در نوع نگاهالبته با تفاوت-باشد. حضور طبیعت از اولین دفتر تا دفتر پایانی 

 و انسلان  رؤیاهلای  مرهلر  را آن خداونلد  کله  وحلدت وجلودی   دارای و ذات به قائم و زنده است ، طبیعتیسپهری
 بله  طبیعلت  بلا  بیگانله  موجودی عنوان به هستی یپهنه در تواندنمی انسان پس .است داده قرار او ینهفته آرزوهای

زبلان او بله   (. شعر سپهری شرح دلدادگی وی به طبیعت اسلت.  882: 8638مالابراهیمی و همکاران،«)فعالیّت بپردازد
پلذیرد و بلرای آن تقلدّس قائلل     ساران است. طبیعت را بله سلادگی ملی   طراوت باران و شعر او به زاللی آب چشمه

ی عرفلای  کند. سهراب همانند همله اصر متمایز میای است که شعرش را از دیگر اشعار معشود. و این همان نکته می
الی ایلن  »توان دیلد:  داند. از این رو معتقد است که در همه چیز خدا را میای از ذات حق میبزرگ، طبیعت را جلوه

 (.828: 8618)سپهری،« ش  بوها/ پای آن کاج بلند/  روی آگاهی آب/ روی قانون گیاه
ی برخی از محققان، ریشه در رمانتیسم و تفکرات رمانتیک شلاعر دارد  که به گفتهی سپهری به طبیعت این توجه ویژه

-888: 8631نلژاد، ( و )رضلوانیان و هلدایت  831-826: 8613( و )میکلائیلی، 38-25: 8638)رک پورخالقی و ارملی، 
هلای  نلوان عنلوان از مجملوع ع   12ای کله  گر شده است به گونله نیز جلوه« هشت کتاب»های شعری (، در عنوان888

درصد از عنلاوین هشلت    65شعری وی، به طور مستقیم به طبیعت و عناصر آن اشاره دارد. به عبارت دیگر، بی  از 
ی خاموش، دریلا   ها عبارتند از: سپیده، درهاند. برخی از این عنوانگرایی سهراب شکل گرفتهکتاب تحت تاثیر طبیعت

 ها، آفتابی و.... اه، آب، در گلستانه، پیغام ماهیو مرد، نیلوفر، گل آینه، پرچین راز، آوای گی
 
 های عرفانیآموزه-2-9-9
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شلود برخلی   سهراب سپهری از معدود شاعران تاثیرگذار معاصر ایران است که تمایالت عارفانه در اشعار او دیده می
از تفکرات ماوراءالطبیعی  ایاند و گروهی دیگر عرفان  را آمیزهعرفان او را الهی و از جنس عرفان کهن متصور شده

در ذهلن  »داننلد   دانند و برخی نیز او را پیرو مکت  عرفلانی خاصلی نملی   و خاور دور از جمله تعالیم ذن و بودا می
گلاه از  اند و اجتماع این افکار به ظاهر بیگانه، هلیچ سهراب افکار الئوتسه، کریشنامورتی، بودا و موالنا با هم درآمیخته

 (. عرفان838: 8611رک واردی،«)ای به عرفان او داده استوی نکاسته، بلکه شکل خاص و ویژه رنگ و بوی عرفان

دارد  او نفوذ شعر عناصر و اجزا تمامی در عرفانی، نگرش و عرفان است. بالیفراغ و آسودگی و تفکّر عرفان سپهری،
 توان بهمی دارد اعتقاد که جهت این از سپهری، عرفان .رود می کنار به و بازدمی رنگ و مرزها نامها تمام او عرفان در

 دارد. شباهت ایرانی به عرفان دارند، جان طبیعت اجزای تمام او نرر در که جهت این از و برد پی واقعیت کنه
های تاثیرگذار ادبیات معاصلر، دارای مشلرب و مسللک    به هر روی، آنچه مسلم است سپهری به عنوان یکی از چهره

های شلعر وی نیلز بله خلوبی بیلانگر      ای دارد. بررسی عنوانفکری خاصی است که خصوصیات ویژهعرفانی و نرام 
ما هیچ، ما »و « حجم سبز»های های اشعار مجموعهویژه در عنوانهایی است. بهحضور این تفکر و وجود چنین آموزه

رای عنوان اشعار خود برگزیلده  این ویژگی محسوس است. این موضوع را از واژگان خاص و نمادینی که وی ب« نگاه
پیرایگی، نگاه  الوقت بودن، توجه به معبود، بیها همچون: ابنتوان دریافت، واژگانی که اشاره به برخی آموزهاست می

ای در لحره، تپ  سلایه دوسلت، صلدای دیلدار، ورق روشلن      واحه ها عبارتند از:تازه و... دارند. برخی از این عنوان
ر ای قدیم، نزدیک دورها، وقت لطیف شن، سمت خیال دوسلت، ای نزدیلک، پلرچین راز، تلا     وقت، دوست، ای شو
 انتها حضور و... .

 
 غم و شادی)امید و ناامیدی(-2-9-4

امیدی و انلدوه هملراه اسلت. ایلن ویژگلی بله       های آغازین، با نوعی ناحقیقت آن است که شعر سپهری در مجموعه
سپهری در این مجموعه، از نرر محتوا، از سرنوشت کلّی جهلان و  »است  تر محسوس« مرگ رنگ»خصوص در دفتر 

(. در 81: 8625ترابلی،  «)ای خلاص از زملان   گوید نه از دنیای خاص یا برههاضدادی که در آن وجود دارد، سخن می
ان اسلت،  از تنهایی، غم و اندوه، ش  و سیاهی صحبت شده است. شاعر از مواجهه با جهان بیرون، گریلز »این دفتر، 

(. 16: 8628آشوری و همکلاران، «)کند داند که او را از واقعیت جدا می برد و آن را مأمنی می بنابراین به خواب پناه می
با نوعی رمانتیسم سیاه روبروسلت.  « مرگ رنگ»ی از سرخوردگی اجتماعی است و مخاط  در مجموعه  غم او ناشی

کمتر شده، اما شاعر هنلوز بلا   « مرگ رنگ»های دفتر اگر چه سیاهی« هازندگی خواب»در دومین مجموعه شعر، یعنی 
شلود امّلا هنلوز ایملان بله       سوسویی از امید یافت می -«آوار آفتاب»-آن درگیر است. در مجموعه شعر بعدی سپهری

« جم سلبز ح»ویژه ی پایانی، بههای کامل نرسیده است. به همین ترتی ، هرچه از دفتر ابتدایی به سوی مجموعه مرحله
نماید و آن غم و اندوه ابتدایی، جلای خلود را   تر جلوه میتر و زاللی سپهری، روشنکنیم، شعر و اندیشهحرکت می

ای است کله او را  دهد. سهراب به دلیل مسلک عرفانی خاص خود دارای ساختار اندیشگانی ویژهبه شادی معنوی می
های دهد. قطعا  آشنایی با آموزهپذیری، نگاه تازه و حرکت سوق میستیزی، تقلیدناهایی همچون عادتبه سمت مولّفه

عرفانی نق  مهمی در این تغییر و تحول در دفترهای پایانی داشته است. تحولی که برخی محققلان از آن بله عنلوان    
 (.853: 8621کنند)رک مقدادی،تکامل شعری سپهری یاد می

رسلاند  دفاتر مختلف خود برگزیده است نیز ما را به نتایج فوق ملی  هایی که سهراب سپهری برای اشعاربررسی عنوان
-و نوعی امید، روشنایی و رهایی در عنوان« مرگ رنگ»ای که غم، سیاهی و ناامیدی در عناوین مجموعه شعر گونهبه

قیر ش ، مرغ در »ها روبرو هستیم: با این عنوان« مرگ رنگ»کامال  مشهود است. در دفتر « حجم سبز»های دفتر شعر 
-که همه« معما، سراب، رو به غروب، غمی غمناک، خراب، دلسرد، درّه خاموش، دیوار، مرگ رنگ، وهم، سرود زهر

قرار دارند و بله ماننلد نمادهلایی برجسلته، خواننلده را بلا         -مرگ رنگ–ها در راستای عنوان اصلی مجموعه ی این
هلا از ملرگ   کله در آن رنلگ  « حجلم سلبز  »ی . املا در مجموعله  سازندآلود و غمگین شعر شاعر، آشنا میفضای وهم



 15/       ها در هشت کتاب سهراب سپهری بررسی و تحلیل ساختاری عنوان 

روشنی، من، گل، آب، و پیامی در »ها مواجهیم: اند، با این عنوانتغییر نام داده -سبز-گریخته و به زیباترین نوع خود 
آغلاز   راه، آب، تپ  سایه دوست، صدای دیدار، ش  تنهایی خوب، آفتابی، جنب  واژه زیست، از سبز به سبز، ندای

-ی سهراب، شکل گرفته و جایگزین عناوین کدر و یاسی ناب و تازههایی که در راستای اندیشهعنوان«. دوست و...

اند. همین موضوع، تاکیدی است بر این که شاعر، تفکّلر و ذهنیّلات خلود را در قالل  عنلوان،      شده« مرگ رنگ»آلود 
 های شعر وی پی برد. مایهه روحیّات شاعر و درونتوان بها میدهد و از رهگذر تحلیل عنوانبروز می
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های شناخت شعر، بررسی عنوان آن است. انتخاب عنوان برای شعر به شکل مصطلح امروزی، در ادبیلات  یکی از راه
انلد. در  شلده بنلدی ملی  شود و شعرها بر اساس ردیف، قافیه، حلرف روی و ... دسلته  کالسیک فارسی کمتر دیده می

ای که عنوان شعر، جزوی از شعر محسلوب  گذاری اشعار رواج فراوانی یافته است به گونهیات معاصر توجه به نامادب
 شود و کارکردهای زیباشناختی فراوانی دارد.می

 و هلا عنوان میاندریافتیم که  -با روش آماری-شناسی شعرهای سپهری در هشت کتاب در این مقاله، از طریق عنوان
 استوار برقلرار اسلت.   پیوندی و محتوا، انسجام یهحوز در هم و صورت یحوزه در هم او، اشعار بر حاکم یاندیشه

درصد از این عنلاوین را خلارج از ملتن شلعر و از      33ها نشان داد که شاعر، ها با شعر، بررسیاز لحاظ ارتباط عنوان
بله زبلانی   تر ابتدایی تا دفتر پایانی، سیر صلعودی دارد  طریق معنایی انتخاب نموده است. البته روند این انتخاب از دف

شویم، شاعر توجه خود را از لفظ به معنا معطوف نموده اسلت تلا جلایی کله     دیگر، هرچه به دفاتر پایانی نزدیک می
بلر   ها از متن شعر برگزیده نشدند. همین موضوع، تاکیدی استهیچ کدام از عنوان« ما هیچ، ما نگاه»بینیم در دفتر می

، معنلاگراتر شلده   ناب و کشف و شهودهای عارفانههای این که سهراب در دفاتر پایانی شعر خود، تحت تاثیر اندیشه
 است.  

درصلد از   63جزیلی، بیشلترین کلاربرد را دارد و    های یلک دهد عنوانهای شعر سپهری نشان میبررسی زبانی عنوان
ی مهلم در  اند. نکتهها را تشکیل دادهدرصد از عنوان 68جزیی نیز های دوها را شامل شده است. عنوانمجموع عنوان

-ها در شلعر سلپهری از عنلوان یلک    های شعر سپهری این است که خط سیر ساختار زبانی عنوانبررسی زبانی عنوان

وان ای کله فقلط یلک ملورد عنل     ای و پیوندی( کامال  نزولی است به گونهتر )جملههای طوالنیجزیی به سمت عنوان
 نماید. از چهار جزء عدول نمی -جز یک مورد-ها شود و تعداد اجزای عنوانپیوندی دیده می

ها بیلانگر آن اسلت   ها، نگاه ادبی به آنهاست. از این منرر، بررسی کلی عنوانیکی دیگر از جهات مورد بررسی عنوان
اند. ایلن  ها دارای ساختار ادبیدرصد از عنوان 15اند. این یعنی مورد دارای عنوان ادبی 886عنوان حاضر،  866که از 

هایی چون براعت استهالل، استعاره، تشبیه، تشلخی ، پلارادوکس و حسلامیزی    ساختار در شعر سپهری، شامل آرایه
هلای شلعر سلپهری    ی ادبی در عنواناست که به ترتی  بیشترین کاربرد را دارند. براعت استهالل پرکاربردترین آرایه

هلا،  اند. حضور پررنگ براعت استهالل در انتخلاب عنلوان  ها بر اساس آن شکل گرفتهی  از نیمی از عنواناست که ب
درصلد، دوملین    88.18ها یعنی تفسیر متن اعتقاد دارد. استعاره نیلز بلا   ی ذاتی عنوانمبیّن آن است که شاعر به وظیفه

های عرفانی در شعر سپهری کله بلا نلوعی ابهلام     وزهگردد. حضور استعاره با حضور آمی پرکاربرد محسوب میآرایه
ویژه های شعری سپهری، برجسته است. بههمراه است، تطبیق دارد. نق  تشبیه و تشخی  نیز در ساختار ادبی عنوان

-پنداری اجزای طبیعت و لزوم احترام به همله ی جاندارگرای سهراب و اندیشهی طبیتصنعت تشخی  که با روحیه

 همسو است.   -های خاص عرفانی شاعرناشی از آموزه-تی ی عناصر هس
ها ملا  گونه که نگاهی به عنوان اند. بدینهای مختلف، از نرر محتوا نیز قابل تحلیلهای شعر سپهری در مجموعهعنوان

دسلت  توان به راحتی به ساختار فکری شلاعر  دهند و میها و مضامین مورد نرر شاعر، سوق میمایهرا به سوی درون
های شعر سهراب، مضلامینی همچلون: توجله بله رنلگ،      یافت. در این مقاله نشان داده شد که از طریق بررسی عنوان
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های عرفانی و مفاهیم غم و شادی، قابل دریافلت اسلت. هملان مضلامینی کله سلاختار ذهلن و        گرایی، آموزهطبیعت
 گردد. های شعر او محسوب میمایهترین دروندهد و از برجستهی سپهری را تشکیل میاندیشه

گزیننلد، بله    هایی که شاعران برای اشلعار خلود برملی   در پایان باید گفت که از طریق بررسی و دقّت در عناوین و نام
، احساسات و حتی خطّ فکری هر شاعر پی برد. چنان که در این جسلتار بلا تلدقیق در    مایهتوان به درونسهولت می
گراتلر از دفلاتر آغلازین اسلت و توجله وی بله بیلان        افتیم که وی در دفاتر پایانی، درونهای شعر سپهری، دریعنوان
ها از منررهای مختلف، در های اشعار دفاتر پایانی او آشکار است. بنابراین، توجه به عنوانهای عرفانی از عنوانآموزه

 گردد.ر این زمینه احساس میهای بیشتر دتحقیقات ادبی، بسیار مهم و موثّر بوده و لزوم انجام پژوه 
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