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 جیوشی مای و ني در اشعار سهراب سپهرییشمول معناتطبیقی  یبررس

  

  *f.kazemi86@yahoo.com دکتر فروغ کاظمی
  واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار

  
  ا قاسمیمهس

   واحد تهران مرکزي   دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي دکتري زبان شناسی
 

  چکیده
است و زمـانی مطـرح اسـت         زبانی نظام در هر  مفهومی روابط ترین یکی از مهم   معنایی شمول 

ایـن   یقـ ی تطبیبررسـ ، بـه  پـژوهش حاضـر   . که یک مفهوم چند مفهوم دیگر را شامل می شود         
ش گردآوري داده هـاي    رو.  پرداخته است  جیوشی مای و ن  ي سهراب سپهر   در اشعار  رابطه واژگانی 

 . شـده اسـت  تحلیلـی انجـام   -توصـیفی ي  ه به شیو  به صورت کتابخانه اي است و پژوهش      مقاله  
مجموعـه  بیت شعر از هشت کتاب سهراب سپهري و صـد بیـت شـعر از         صد   حجم نمونه شامل  

 به شمول معنایی از آنها استخراج و سپس به          واژه هاي مربوط   اشعار است که    جیوشی مایاشعار ن 
که رابطه شـمول  دهد می نشان پژوهش نتایج .مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است  

کـاربرد در اشـعار   امـا  ایـن   . معنایی در اشعار هر دو شاعر کاربرد قابل مالحظه اي داشته اسـت   
 شمول معنایی در اشـعار نیمـا عمـدتاً در      گفتنی است کاربرد  . نیما است اشعار  سهراب بیشتر از    

بوده است، امـا  » تیرگی، زمستان، سیاهی، شب، سیا«حوزه واژگان منفی، یاس و ناامیدي مانند      
دریـا، تابـستان،    «در اشعار سهراب، غالباً شامل واژگان مثبت و  مربوط به امید به زندگی مانند                

اشعار سهراب سپهري و نیما یوشـیج  که یافته ها حاکی از آن است   . است» ماهی، عشق، زندگی  
عالوه بـر   . در استفاده از شمول معنایی در واژه هاي دریا، شب و تابستان داراي شباهت هستند              

هم شمولی چندان بهره اي نبـرده، ایـن در حـالی اسـت کـه             آن، نیما جز در مواردي معدود از        
 از رابطـه شـمول معنـایی    سهراب در اکثر ابیات خود به خوبی به هم شمولی به عنـوان بخـشی      

 .توجه داشته است

7/3/1399:                                   تاریخ پذیرش مقاله22/2/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
  شناسی معنی* 
  روابط واژگانی* 
 شمول معنایی* 

 شعر* 
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  مقدمه
هـاي مختلفـی     از بخـش ،این حوزه. تشناسی اسهاي زبان هشاخشناسی یکی از مهمترین     معنی

 داللـت، تعبیـر معنـی، روابـط     همچون  مواردي.ند ا حائز اهمیتتشکیل شده که در جایگاه خود     
قابـل   مهـم  فـاهیم ی از میمفهومی در سطح جملـه و حـوزه معنـا     در سطح واژه، روابط      1یمعنای

معتقد است که توصیف صریح معنـاي واژگـان یـا        ) 1981(2الینز . است شناسیدر معنی بررسی  
 نـوع مـاهیتی دارنـد بـا     جمالت بسیار مشکل است و معنی شناسان در مورد اینکه معـانی چـه          

با این حال برقراري روابط معنایی در بـین واژگـان و جمـالت، نـسبتا      . یکدیگر اتفاق نظر ندارند   
تـشخیص  . توان معنی آنها را با توجه به ایـن روابـط توصـیف و مـشخص کـرد            آسان است و می   

واژگـانی درك  ي روابط معنایی در بین واژه ها به درك معناي آنها و در نتیجـه افـزایش خزانـه             
  .روابط بین پدیده هاي جهان خارج منجر خواهد شد

شناسی شناسی و معنی در زبان ي آن نقش عمده ا    يهامفهومی در سطح واژه و زیر شاخه      ط  رواب
توانـد  مـی  کـه  چـرا نماید، تر جلوه می مهم3 شمول معنایی  ي که در میان آنها رابطه     استداشته  

  جایگـاه   .)87:، 4،1997آکمجیـان (د  و آسـان تـر نمایـ   درك دیگر روابط مفهـومی را راحـت تـر         
شـمول   بررسـی مقایـسه اي   و   خـوبی قابـل مالحظـه اسـت       ه   ب در ادبیات و اشعار   شناسی  معنی

 را  اشعار هـر زبـان  . گردداشعار کمک بهتري براي درك ،تواند فارسی می  در شعر و ادب   معنایی  
زبان سخن می گوینـد دانـست     که بدانمردمی  می توان نشانگر بخشی از تاریخ و آداب و سنن         

جزء میـراث  فارسی، اشعار  .استهآناشعار  زبان ها، بررسی    مطالعه و شناخت   ياز راه ها  و یکی   
 آنهـا .  کـرد توجـه  آنهـا  به و باید به عنوان میراث فرهنگی       شوندمی کشور ما محسوب   و فرهنگ 

ی و ختشنابررسی زبانز اینرو،  و ا در احیاء زبان فارسی هستند ي نقش و اهمیت کم نظیر     يدارا
  .جا دارد که به آن پرداخته شود مهم به نظر می رسد و يی این اشعار امرختشناامعن

 .اسـت  گذار شعر نوین و ملقب به پـدر شـعر نـو فارسـی      شاعر معاصر ایرانی و بنیان     نیما یوشیج 
د که راه نیما را ادامـه   شاعران بسیاري بودن. بود شعر نو عنوانی بود که نیما بر هنر خویش نهاده    

از جمله شاعران تاثیر گذار ادبیات ایران می توان به سهراب سـپهري اشـاره کـرد کـه از                   . دادند
                                                             
1 Semantic relations 
2 Lyons 
3 hyponymy 
4 Akmajian 
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آالیـش   زبان شعري سهراب در برخی اشعارش ساده و بی. آوران ادب و هنر معاصر ایران است    نام
 مـساله اصـلی   وناکنـ  .و در برخی دیگر آمیخته با مضامین و مفـاهیم عرفـانی و فلـسفی اسـت              

 پژوهش پیش رو آن است که رابطه شمول معنایی در اشـعار سـپهري و نیمـا چگونـه بازنمـایی          
 يبا عنایـت بـه مـساله   .  برندشود و هر یک از این دو شاعر چگونه از شمول معنایی بهره می  می

نیم تا در این پژوهش به این پرسش ها پاسـخ دهـیم کـه اشـتراك و افتـراق شـمول                     اصلی بر آ  
معنایی در اشعار سهراب سپهري با اشعار نیمـا یوشـیج  چیـست؟ و بـسامد اسـتفاده از رابطـه                     

روش گردآوري داده هـاي مقالـه  بـه صـورت             شمول معنایی در اشعار کدام شاعر بیشتر است؟       
 حجـم نمونـه   . شـده اسـت  تحلیلـی انجـام   -توصـیفی ي ه بـه شـیو   پژوهش و   کتابخانه اي است  

 مـا یمجموعـه اشـعار ن   بیـت شـعر از   100کتاب سهراب سپهري و بیت شعر از هشت  100شامل
واژه هاي مربوط بـه شـمول معنـایی از آنهـا اسـتخراج         .از است ب، گردآوري سیروس طاه   جیوشی

  .شده و سپس به مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است

   تحقیقپیشینه
ژه هـایی سـروکار داریـم کـه فـی          است که ما با وا     معتقد در بیان شمول معنایی      )1387(5المرپ

قرار می دهنـد؛ بـدین معنـی    ل  مربوط می شوند و ما را در ارتباط با  شمو     ينفسه به طبقه بند   
 پـستاندار یـا شـاید حیـوان      رز را نیز در بـر دارد؛ واژه  والله  ي  معنی واژه ها  ي گل   که مثال واژه  

 سـرخابی در شـمول واژه   گر، واژهشیر و فیل را نیز شامل می شود و به عنوان مثالی دی  اي  هواژه
شـمول معنـایی را تحـت عنـوان التـزام معنـایی یـک سـویه           ) 1989 (6الن. قرمز قرار می گیرد   

 التزام نامتقـارن میـان جملـه هـا،          ينویسد رابطه دهد و می  نامتقارن مورد مورد بررسی قرار می     
 اسـت در  گـل یک  Fه بطور نمون. استمربوطه  يجمله ها میان يفراگیر يدقیقا برعکس رابطه  

یک اطلـسی اسـت    Fیک رز است،F : می تواند این جمله را شامل گرددهایشزیرشمول ارابطه ب
  . غیره و

  کلمـات  دانند کـه  انگلیسی می  زبان   ورانکنند که گویش  بیان می ) 1387(همکاران   و 7رامکینف
رنـگ  + يتـصه   مخي واژگـانی آنهـا دارا  يهمگی رنگ هستند، یعنی نمودها ،آبی ،سفید ،قرمز

                                                             
5 Palmer 
6 Alen 
7 Framkin  
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بـه همـین منـوال،    . است که همگی به آن طبقـه متعلـق مـی باشـند           يطبقه ا  نمایانگر    و است
گربه سان هستند، چنین مجموعه کلمـات را   + مختصه يپلنگ همگی دارا و ببر ،شیرهاي اژهو

ارد خاصـی از آن،  ارتباط شمول معنایی بین کلمات عام تر مانند رنگ و مو       .نامندمی معناشمول
 .نیز معناشمول گربـه سـان اسـت   شمول رنگ است و شیر بنابراین، قرمز، معنا .نند قرمز، است  ما

 شمول معنـایی قرمـز اسـت و گربـه سـان شـمول        يتوان گفت که رنگ دارا    به عبارت دیگر می   
   .معنایی شیر جنگل را دارد

ورمان از شمول   یا تص . تواند باشد کند که تصور ما از شمول دو گونه می        اشاره می ) 1997 (8کروز
یـا قـضاوتمان ایـن    . این است که مصداق واژه زیر شمول، زیر مجموعه مصادیق واژه شامل است      

بـه  . هاي معنایی واژه شامل است   هاي معنایی واژه زیر شمول، زیر مجموعه مولفه       است که مولفه  
.  اسـت x زیر مجموعـه   y مجموعه شقایق ها باشد، آنگاه       y  مجموعه گل ها و       xعنوان مثال اگر    

   اسـت اگـر و تنهـا اگـر     y زیـر شـمول    xکـه    تعریف مولفه هاي معنایی نیز بدین ترتیـب اسـت         
. باشـند  yهـاي معنـایی   لفـه   را تعریف می کنند، زیر مجموعه محض موxهاي معنایی که  مولفه

یکی از مشکالت این دو تعریف زیر مجموعه اي از روابط شمول معنایی ایـن اسـت کـه چنـین                   
شمارد که گویشور زبان آنها را جزو تعـاریف طبیعـی   ط مفهومی بسیاري را مجاز می    تعریفی رواب 

به عنوان مثـال اگرچـه اسـب نـوعی حیـوان اسـت و در شـمول             . داندرابطه شمول معنایی نمی   
شـود   اما ملکه که طبق این تعریف زیر شمول زن محسوب می       .گیردمعنایی واژه حیوان قرار می    

نامـد و آنهـا را نـوع خاصـی از     کروز چنین روابطی را روابط رده اي می  آیا واقعا نوعی زن است؟      
  .خواندشمول معنایی می

 یـک  و تـر  جزیـی  و تـر  خاص مفهوم یک بین رابطه را معنایی شمول رابطه) 1993:291 (الینز
 عقـاب  و کبـوتر  گنجشک، هاي واژه از یک هر مثال عنوان به. نامدمی تر شامل و تر کلی مفهوم
 محـسوب  شـمول  هم یکدیگر به نسبت و آیندمی حساب به زیرشمول واژه پرنده واژه به نسبت

 یبررسـ   بـه  در پـژوهش خـود    ) 1392 ( موحـد  یبرقع .است آنها شامل واژه نیز پرنده. شنوندمی
باشـد،    آنچه در پژوهش حاضر مد نظر مـی       .  پرداخته است  جیوشی مای در اشعار ن   یانسجام واژگان 

 هلیـدي و  نظریـه انجام واژگانی در اشعار نیما یوشیج است که با توجـه    بررسی یکی از ابزارهاي     
مفاهیم اساسی به کار گرفته شده در تحلیل انجام واژگانی در این اشعار       .حسن انجام شده است   

                                                             
8 Cruse 
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 بـراي تحلیـل    وي.اسـت آیی شـمول معنـایی و باهمـ     ،  ي عام    واژه، هم معنایی، واژه    شامل تکرار 
جموعـه  م"ژگانی، سی نمونه از اشعار نیما به طور تصادفی از کتـاب     اشعار از نظر عوامل انجام وا     

 کـه از  هها مشخص شـد  از بررسی و تجزیه و تحلیل داده .ده استکر انتخاب "اشعار نیما یوشیج  
 " بیـشترین کـاربرد و     "تکرار عـین واژه   "میان عوامل انسجام واژگانی، یکی از این عوامل یعنی          

 درصـد،  68/91کاربرد تکرار عین واژه در اشعار نیمـا  . داشته است کمترین کاربرد را  "ي عام   واژه
 94/0 درصـد و واژه عـام   71/2 درصد، شمول معنـایی  33/3 درصد، باهم آیی 47/4هم معنایی   

             .بوده استدرصد 

 پرداخته  معاصریی شعر عاشورایی معناي حوزهیبررس در مطالعات خود به )1392 (پور مانیسل
 و بر ی شناسی معندگاهی معاصر منتخب که از دیی شعر عاشورا30 رامونی پشپژوه این. است

 نیتر پر بسامدنشی کار بر گزيمبنا.  انجام گرفته استیی معنايها حوزهيهی نظريهیپا
 بی به ترتری متغ7 اساس، نیبر ا.  گذاشته شده استق،ی تحقنی ايرهایواژگان، به عنوان متغ

.  شده اندی، به طور جداگانه، بررس)ری لب، تزه،یسر، آب، خون، ندست، : ( کاربردنیشتریب
 در سطوح ی هم حوزگجادی آن ها، با ذکر عوامل اي هایی با توجه به باهم آدهی برگزيرهایمتغ

 قرار ی در سطح واژگان به طور مجزا مورد بررسی و روابط مفهومی ادب،ی زبان،ییمختلف آوا
 دوره، نی ایی اشعار عاشورايها نمونهنی بهتریضمن معرف ، ويقی تحقیهدف اصل. گرفته است

 عوامل نی است و در آن، به مهم تر بوده معاصریی شعر عاشورایی معنايهامشخص کردن حوزه
داده  حاصل نشان ي جهینت .ها پرداخته شده است حوزهنی از اکی در هر لی دخییو روابط معنا

 بدن و عناصر ي اعضاي  دوره، حوزهنی در اییشورا شعر عایی معنايها حوزهنیتریکه اصلاست 
 شمول ي بطه راي  به واسطهی و دوم،ی جزء واژگي رابطهقی از طری است که اولعتیطب

  .  شده استجادیا  آن هاي اجزانی ب،ییمعنا

 در )1386( نژاد فارسی و زاده خسروي معنایی، شمول هايویژگی با رابطه در دیگر طرفی از
 شمول رابطه که کنندمی بیان "نحوي -واژگانی الگوهاي معرفی" عنوان تحت خود مقاله

 معناي شامل واژه هر یعنی بازتابی ویژگی. است نامتقارن اما گذرا بازتابی، اي رابطه معنایی
 از حشرات و است حشره نوعی زنبور مثال طور به یعنی ذراگ. آید می حساب به خودش

 طرفه دو و متقارن رابطه این اما. است جانداران یرشمولز زنبور بنابراین هستند، جانداران
 در معنایی شمول رابطه. است معنایی هم رابطه همان رابطه این طرفه دو شکل واقع در. نیست
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 شمول رابطه معنایی، روابط مطالعات سنت در اما. دارد جریان جمله تا واژه از سطوح همه
     بررسی صفت و فعل اسم، مانند واژگانی صرعنا میان بیشتر معنایی شمول رابطه معنایی،

 به متعلق باید رابطه این درگیر واژگانی عنصر دو و است اي مقوله نوع از رابطه این. شودمی
 دیده وفور به معنایی شمول رابطه زبان هر واژگان در معموال هرچند. باشند دستوري طبقه یک
 که) 1387 (مولوي و شریفی .ندارد وجود شامل واژه یک واژه هر براي همواره اما شودمی

 نشان دارد اختصاص زبانی هاي داده در مفهومی روابط پربسامدترین تشخیص به آنها مطالعات
 روابط معنایی، شمول روابط به فارسی زبان در واژگانی پیوندهاي درصد بیشترین دهدمی

  .دارد اختصاص معنایی هم و آیی باهم معنایی، تقابل نقشی،

بیان وي . است  ن کریم پرداختهبه بررسی رابطه شمول معنایی در ترجمه قرآ) 1399(ی پاکتچ
ترین رابطه معنایی  مبحث روابط معنایی با رابطه شمول معنایی که نخستین و مهمکند که  می

او  .است، در سنت منطق و اصول در معارف اسالمی، عموم و خصوص مطلق خوانده شده است
توان به واژه نهر عربی و امکان  اي از شمول معنایی در ترجمه می مونهبه عنوان ن نویسد می

جویبار در فارسی اشاره کرد، بدین معنا که نهر عربی نسبت  /ترجمه آن به دو واژه رود و جوي
به رود فارسی و نسبت به جوي فارسی شمول معنایی دارد و مترجم ناچار است بسته به بافت 

 ولی معدودي از مترجمان، به جاي آن .ه عنوان معادل انتخاب کندسخن، یکی از دو گزینه را ب
اند که معادل عربی آن عین است و اساساً ربط مستقیمی به نهر  واژه چشمه را به کار برده

شمول گریخته، همان واژه نهر عربی را ن نیز از انتخاب بین دو واژه زیرطیفی از مترجما. ندارد
واژه شناخته شده است و  البته در فارسی نیز به عنوان یک واماند که  در ترجمه به کار برده

  .کند کاربرد آن ایجاد ناهنجاري نمی

  معنایی روابط
وقتـی بـه مطالعـه    . معنایی هم در سطح واژه و هم در سطح جمله انجام می شود           بررسی روابط 

   دگاه  مطـابق دیـ  . قـرار داریـم    9پـردازیم، در حـوزه معنـی شناسـی واژگـانی          معناي کلمات مـی   
 بلکه در ارتباط با کلمـاتی نیـز   ،گرایان هر کلمه نه تنها با دیگر کلمات جمله ارتباط دارد        ساخت

هـاي  از این رو ارتباط کلمه هم با واژه. هست که در جمله حضور ندارند و خارج از جمله هستند    

                                                             
9 Lexical semantics 
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 آکمجیـان  ). 53: 2013د،سـعی (درون جمله و هم با واژه هاي خارج از جمله قابل بررسی است            
قواعـد   مثال، توسط  يبراي واژتوانند از نظر ساختکلمات میمعتقدند که ) 1382 (و  همکاران

یـن  ا.  مرتبط  باشندمعناشناختیمی توانند از لحاظ  با هم مرتبط باشند، همچنین يواژساخت
یی مثـال، یکـی از روابـط معنـا     يبرا. گروه هایی را در واژگان زبان تشکیل می دهند         زیر کلمات

 . معنا است  یکسان بودنیااست  ، همان هم معناییواژه سطح  درمهم

است که واژگان یک زبان را به صورت مجموعه هایی از کلمـات هـم معنـا     يهم معنایی رابطه ا
داشـته باشـند   اشند، یعنی تلفـظ  یکـسانی   وا بتوانند هم آهمچنین کلمات می  .سامان می دهد  

 در زبان   ي متمایز ي امال يکلمات هم آوا غالبا دارا    . وتی باشند کلمات متفاوت با معانی متفا     ولی
حتی اگـر دو کلمـه هـم       .است   یک رابطه معنایی مهم دیگر، شمول معنایی       .باشند می ينوشتار

تواننـد از لحـاظ   ، باز هم میدیگر را شامل نشودي کلمهي   یک کلمه، معنا   يمعنا نباشند و معنا   
که برخی وجوه معنایی را مشترك باشند یا  بته از این لحاظ   ال شناختی با هم مرتبط باشند،    معنا

 ).234: 1382آکمجیان و همکاران،  ( از معانی شان هم پوشی داشته باشنديدر جنبه ا

 روابط واژگانی

 که واژه ها فقط به عنوان ظروف معنا         کندمیبیان   10در مورد روابط واژگانی   ) 1385:144 (یول 
 يتواننـد بـا واژه هـا      شوند، بلکه مـی   ایی در جمالت محسوب نمی    معني  هانقشي  یا ایفا کننده  

ر حسب روابـط آنهـا،    واژه ها را بي روزمره، اغلب معنايما در گفتگو .داشته باشندارتباط دیگر 
پنهـان کـردن   conceal  واژه ي مثال، اگـر از مـا پرسـیده شـود کـه معنـا      يبرا .کنیممنتقل می

  واژه يیـا معنـا  . پنهان کردن اسـت hide يچیست، به راحتی می گوییم این واژه به همان معنا
shallow  کم عمق را به صورت متضادdeep ي  واژهيیـا معنـا   .دهـیم ارائه مـی  عمیقdaffodil 

 واژه را  هـر ي انجام دادن این کار، معنايما برا .داریمنوعی گل ابراز می را به صورت  نرگس زرد
 دیگـر، مـد نظـر    يآن واژه بـا واژه هـا  ي ، بلکه بر حسب رابطهي مؤلفه ايهانه از لحاظ مختصه 

نـام   واژگـانی  روابـط  کار می رود و تحلیـل هاین رویکرد در توصیف معنایی زبان ب      .دهیمقرار می 
، معنـایی ضاد  تـ ، معنـایی  شد، به ترتیـب هـم  از آنها نام بردهاین روابط واژگانی که در باال     .دارد

 جـزء  معنـایی،  واژگانی، هـم نـامی، چنـد     دیگر انواع مهم روابط   . شوندنامیده می   معنایی شمول

                                                             
10 Lexical relations 
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معنایی مد نظر    شمول در مقاله حاضر بررسی    .ه اند دش عضوواژگی و واحدواژگی نامیده    و واژگی
  . پردازیماست که در ذیل به معرفی بیشتر آن می

  شمول معنایی
وقتی یـک مفهـوم     . است زبان نظام در مفهومی روابط ترین اساسی از ییک معنایی شمول رابطه

صـفوي  . )68 :2013سـعید، ( شود، شـمول معنـایی مطـرح اسـت    چند مفهوم دیگر را شامل می    
نامد که یکی از چنان وسعتی برخـوردار اسـت    شمول معنایی را رابطه میان دو واژه می       ) 1386(

مول معنایی رابطه اي است که بین عناصـر واژگـان         ش. شودکه معنی واژه دیگر را نیز شامل می       
به طور کامـل توسـط   ) خاص(به حالتی اشاره دارد که معناي یک واژه    . خاص و عام برقرار است    

 توسط  اللهکه معناي فراگیرتري دارد پوشش داده شود، براي نمونه معناي         ) عام(یک واژه دیگر    
 ،واژه گـل و  اسـت  11زیرشـمول واژه  ، اللـه  هواژ  در ایـن نمونـه  . شود پوشش داده میگل معناي 

مفهـوم هـاي   ، واژه اي است که مفهـومش  شامل  واژه.دشو نامیده می 13یا واژه شامل12فراشمول
کـه در   اي اسـت  واژه، شـامل واژه  : یول معتقد اسـت ).68: 2013سعید،( گیرددیگر را در بر می 

    اشـاره  ) 101 :1389(وي   صـف  ).273 :1385یـول، (سطح باالتر شمول معنایی قـرار مـی گیـرد           
توانـد بـر   کند، یک واژه چند معنایی بسته به اینکه در کدام مفهومش به کار رفته باشد، مـی    می

واژه اسب در زبـان  . خودش شامل باشد و در چند جاي سلسله مراتب شمول معنایی حضور یابد    
  .اردفارسی واژه شاملی است که مفهوم سه واژه مادیان، کره و اسب را در برد

شـوند،    نامیده می14شمول هاي هم ند، واژهمی گیرقرار  ) باالتر(هایی که تحت یک واژه کلی          واژه
 نیـز  گـل واژه . اند شمول هایی هم  کلمه، قرار دارندگلکه هر دو تحت معناي      رز  و  الله  بنابراین،    

) فرادسـت (مـافوق  ي   یـک واژه ي واژه هایی در شمول معنـایی کـه دارا      .ل است مواي فراش   واژه
استلزام یک طرفـه را راهـی بـراي آزمـایش      ).43 :1385یول، (  را واژه هم شمول گویند  هستند

شمول مـستلزم صـحت     زیر بدین ترتیب که صحت یک جمله با واژه          .استرابطه شمول معنایی    
 ،براي نمونـه صـحت جملـه ایـن یـک اللـه اسـت            . همان جمله با واژه شامل است و نه برعکس        

بنـابراین  .  این یک گل است خواهد بـود ولـی بـرعکس آن صـادق نیـست         مستلزم صحت جمله  
                                                             
11 hyponym 
12 hypernym 
13 superordinate 
14   cohyponym 
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مزیت چنین تعریفی آن است که دانش مولفـه هـاي معنـایی واژه هـاي درگیـر در ایـن رابطـه              
هر چند این تعریف نیز کاستی هاي خود را دارد و همیشه رابطه شمول معنایی           . ضروري نیست 

 به طور مثال جمله زنبور قوزکم را نـیش زد، مـستلزم   .گیرندو استلزام در کنار یکدیگر قرار نمی  
  همـانطور کـه   . درحالیکه قوزك زیر شمول پـا نیـست    . آن است که زنبور پایم را نیش زده باشد        

بینید مشکالت تعاریف گفته شده این است که بیشتر توصیفی هـستند تـا تبیینـی و دقیقـا      می
ایی را میـان آن دو  ه رابطه شـمول معنـ   چه نهفته است کهکنند در  معنی دو کلم     مشخص نمی 

  ).102 :1391 به نقل از صفوي،  291: 1993الینز(کند برقرار می

  تحلیل داده ها
پس از یـافتن روابـط    به بررسی شمول معنایی در اشعار می پردازیم و        ،در این بخش از پژوهش    

 تـا  .کنـیم سـی مـی  را برری و زیرشمولی در اشـعار       رابطه فراشمول ،   و تفکیک آنها   شمول معنایی 
 وجـود  آنهـا  شـمول معنـایی در    کاربرد یی از نظر   و شباهت ها   ها  که چه تفاوت    نماییم مشخص

  .دارد

  شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج) الف
در برخـی از آنهـا   پـردازیم کـه   ابتدا به بررسی شمول معنایی در مجموعه اشعار نیما یوشیج می     

  :دذیل ارائه می شونقالب نمونه هایی در 

  و اجاق کهن سرد سرایم : 1نمونه 

  )نام بعضی نفرات(گرم می آید از گرمی عالی دمشان  

  گرمی: فراشمول

  اجاق: شمولزیر

 در. اجاق نوعی گرما اسـت . گیرد را در بر میاجاق معناي ، در این نمونه به عنوان فراشمول  گرما
بـه   .حاصـل شـده اسـت   نوعی گرما است که به واسطه گرمی حضور دوسـتان       واقع اجاق روشن    

 کـه معنـاي   گرمـا  یعنـی   توسـط واژه عـام دیگـر   ،بـه طـور کامـل    اجاق  واژه خاص   بیانی دیگر،   
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 عنـصر  دو و اسـت  اي مقولـه ،  شمول معنایی  این رابطه . ه است فراگیرتري دارد پوشش داده شد    
 یعنـی اسـم    دسـتوري  طبقه یک به متعلق هر دو رابطه که گرما و اجاق اند،        این درگیر واژگانی
  . هستند

 

  شب است،: 2نمونه 

  )شب است.       (شبی بس تیرگی دمساز با آن

  تیرگی: فراشمول

  شب: زیرشمول

 بـه عنـوان   تیرگـی . برقـرار اسـت    رابطه معنایی   خاص و عام   یعنصر واژگان دو   بین   در این مورد  
با همـدیگر شـمول معنـایی موجـود را       خاص   یعنصر واژگان به عنوان   شب   و    عام یعنصر واژگان 

گیـرد و شـب    تیرگی به عنوان فراشمول، معناي شب را در بر می      بدین سان که  . برقرار کرده اند  
 بـین شـب و تیرگـی قابـل تبیـین          معنایی  از اینرو رابطه شمول    .شودمحسوب می نوعی تیرگی   

  .است

  دارد هوا که بخواند: 3نمونه 

 )ري را.       (درین شب سیا

   سیا:فراشمول

   شب:زیرشمول

عی سـیاهی  وشـب نـ  یعنی . گیردرا در بر می شب به عنوان فراشمول، معناي      سیا ونه،نمدر این   
از رابطـه شـمول معنـایی، واژه سـیا      مطـابق مفهـوم    و را در بردارد  شب   ،سیاهیدر واقع،   . است

معنـایی   در این رابطـه   .شده است را نیز شامل    شب  چنان وسعتی برخوردار است که معنی واژه        
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سیاهی در  ، معناشمول   شب اسم هستند و   دستوري طبقه به دو متعلق  هر یعنصر واژگان  دو   نیز
 .نظر گرفته می شود

  ترا من چشم در راهم شباهنگام: 4نمونه 

 )ترا من چشم در راهم(که می گیرند در شاخ تالجن  سایه ها رنگ سیاهی    

  سیاهی: فراشمول

  سایه: زیرشمول

از نظر شـاعر،  .  را در بر می گیرد     سایه، معناي    به عنوان فراشمول   سیاهینیز   این بیت    مورددر    
 .سایه نوعی تیرگی و سیاهی است که در اینجا رابطه شمول معنایی را به خوبی نشان می دهـد             

 معنـاي  به طور کامل توسـط  واژه خاصسایه به عنوان معناي و  را شامل می شود  سیاهی، سایه   
  .ه است شد پوشش دادهاست، فراگیرترکهواژه عام به عنوان سیاهی 

  کاربرد شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج):  1(جدول 

  شمول معنایی

  بسامد کاربرد  شمولی هم  زیرشمولی  فراشمولی  ردیف
  4  -  اجاق گرمی 1
  8  -  سرد زمستان 2
  5  -  شب تیرگی 3
  7  شب با سایه  شب سیاهی 4
  4  سایه با شب   سایه سیاهی 5
  4  -  گرما  تابستان  6

  32  مجموع
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  :ول معنایی در اشعار سهراب سپهريشم

در این بخش از پژوهش به بررسـی شـمول معنـایی در اشـعار هـشت کتـاب سـهراب سـپهري            
  :پرداختیم که نمونه هایی در ادامه ارائه خواهند شد

  دیرگاهی است در این تنهایی: 1نمونه 

  .رنگ خاموشی در طرح لب است

  بانگی از دور مرا می خواند،

  )در قیر شب.      (ر شب استلیک پاهایم در قی

  شب: فراشمول

  تنهایی: شمولزیر

  رنگ خاموشی: شمولزیر

  )  رنگ سیاه (قیر: شمولزیر

رنـگ سـیاهی یـا همـان       ورنگ خاموشی، تنهایی به عنوان فراشمول، معناي شبدر این نمونه    
که مفهـوم   برقرار استبدین صورت  بین عناصر واژگان خاص و عام         رابطه .گیردرا در بر می    قیر

      را شـامل    قیـر تنهایی، رنـگ خاموشـی و رنـگ سـیاهی یـا همـان               : شب سه مفهوم دیگر یعنی    
 ، معناشـمول این سه و بدین سبب نیز  که معناي فراگیرتر دارد استواژه عامشب،  واژه  .شودمی

تنهایی، رنـگ  شمول معنایی، در این . هستند) اسم( دستوري طبقه یک به همه متعلق  .ند ا شب
چراکه که همـه زیرشـمول شـب قـرار          . شمول هستند اموشی و رنگ سیاهی یا همان قیر، هم       خ

  . گرفته اند
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  خویش را از ساحل افکندم در آب: 2نمونه 

 )دود می خیزد.       (لیک از ژرفاي دریا بی خبر

  دریا: فراشمول

  ساحل: شمولزیر

  ژرفا: شمولزیر

  آب: شمولزیر

   ز ایـن رو   ا.گیـرد  را در بـر مـی     آب و   ژرفـا ،  ساحلاشمول، معناي    به عنوان فر   دریادر این نمونه    
سـاحل و  ژرفـا و آب   .  دریا واژه شـامل اسـت  . آب است  ، ژرفا و  دریا شامل ساحل  : توان گفت می

  .زیرشمول هاي آن هستند و این سه زیرشمول با هم رابطه هم شمولی دارند

  

  !ست و بیابان چه فراخآفتاب ا: 3نمونه                                

  )سراب.   (نیست در آن نه گیاه و نه درخت

   بیابان: فراشمول

  )بدون گیاه(نه گیاه   : زیرشمول

  )بدون درخت(نه درخت  : شمولزیر

 بیابـان شـامل   : شاعر معتقد است .شوددر نظر گرفته می     در این نمونه به عنوان فراشمول      بیابان
هراب در این نمونه از شمول منفی در شـعر خـود اسـتفاده       در واقع س  . نه گیاه است و نه درخت     

یعنی اگر جنگل شامل گیاه و درخت است، بر خالف آن بیابان نه شامل گیاه اسـت                . کرده است 
 بـه  .شـوند شمول بیابان محـسوب مـی   طور نه درخت هر دو زیر     یاه و همین  لذا نه گ  . و نه درخت  

 .ن حال با خود رابطه هم شمولی دارندند و در عی ا بیابانمعناشمولعبارت دیگر، آنها 
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  و عشق، تنها عشق: 4نمونه 

 )مسافر.    (ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس

  عشق :فراشمول

  گرمی: شمولزیر

  )شدن(مانوس : شمولزیر

بـدین   .گیـرد را در بر می ) شدن(مانوس   و   گرمی به عنوان فراشمول، معناي      عشقدر این نمونه    
. اسـت )  بـه چیـزي  انس و الفـت   (مانوس بودن   عشق شامل   .  است عشق شامل گرمی  صورت که   

بـا هـم   دن نیـز  در این نمونه دو واژه گرمـی و مـانوس شـ     . گرمی معناشمول عشق است و الفت     
  .رابطه هم شمولی دارند

 

  

  کاربرد شمول معنایی در اشعار سهراب سپهري): 2(جدول 

  شمول معنایی

  کاربردبسامد   شمولی هم  زیرشمولی  فراشمولی  ردیف
  4  ساحل با ژرفا و آب  ساحل دریا 1
  5  ژرفا  با ساحل و آب  ژرفا  دریا 2
  5  آب  با ساحل و ژرفا   آب  دریا 3
  3  -  آتش سوختن 4
  5  مهربانی با ایمان و شقایق  مهربانی زندگی 5
  5  ایمان با مهربانی و شقایق  ایمان  زندگی  6
  5  شقایق با ایمان و مهربانی  شقایق  زندگی 7



                               1399، بهـار زدهـم دواشـماره   م،چهـار سال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... درییشمول معنا  تطبیقی یبررس
        

 

106

  3  گرمی با مانوس شدن  گرمی  شقع 8
  3  مانوس شدن با گرمی   مانوس شدن  عشق  9
  2  -  نور  خورشید  10
  4  نیلوفر با شکوفه  نیلوفر  گل  11
  1  شکوفه با نیلوفر  شکوفه  گل  12

  45  مجموع
                              

 

 

45

32

سھراب سپھری نیما یوشیج

شمول معنایی

  
یسه کاربرد شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج و  مقا:)1(نمودار                      

 سهراب سپهري
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  نتیجه گیري
در اشـعار نیمـا یوشـیج و      پژوهش حاضر به بررسی مقایسه اي شمول معنـایی و کـاربرد آن در               

 مشخص گردید که رابطه شمول معنایی در      داده ها با توجه به بررسی     . رداختسهراب سپهري پ  
 و هر دو از این نوع رابطه واژگانی در ابیات خـود اسـتفاده   شته استاشعار هر دو شاعر کاربرد دا     

بیـشتر   که شمول معنایی در اشعار سهراب سـپهري    توان گفت اما در مقام مقایسه می    . کرده اند 
 ،جدولها و نمودار مقایسه در این پـژوهش  . از اشعار مورد بررسی نیما یوشیج کاربرد داشته است        

 دهـد کـه   نشان میهمچنینیافته ها .  استمد وقوع شمول معنایی  نشان دهنده این تنوع و بسا     
  در حوزه واژگان منفی، یاس و ناامیدي       عمدتاً شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج        گیري از بهره
 امـا در اشـعار   .نمونه هـایی از آن اسـت  » تیرگی، زمستان، سیاهی، شب، سیا «هايکه واژه  بوده

امید بـه زنـدگی   در ارتباط با  شامل واژگان مثبت و غالباًیی  شمول معنا ي، کاربرد سهراب سپهر 
شاهدي بر این مدعا    را »دریا، تابستان، ماهی، عشق، زندگی     «واژه هاي کاربرد  توان  است که می  

  . دانست

اشعار سهراب سپهري و نیما یوشـیج در کـاربرد شـمول معنـایی در     ن است که آنتایج حاکی از   
داراي شـباهت   با رابطه هاي واژگانی و شمول معنایی خود           همراه نهاي دریا، شب و تابستا    واژه

 بدین . استهم شمولی یکی دیگر از جنبه هاي اشتراك و افتراق آنها، استفاده از رابطه            .هستند
هم شمولی چندان بهره اي نبرده، این در حالی است که   نیما جز در مواردي معدود از       شکل که   

 از رابطـه شـمول معنـایی    ی به عنـوان بخـش  وبی به هم شمولیر ابیات خود به خ  سهراب در اکث  
 کمـک  مـی توانـد   شـمول معنـایی   در حـوزه بررسـی   این   سخن آخر این که    .توجه داشته است  
به ویژه از دیدگاه معنی شناسی شـعر  این دو شاعر ایرانی   اشعارچه بیشتر  هربهتري براي درك 

اي هـا بـه درك معنـ    در بـین واژه  عنایی و مشخصاً شمول م تشخیص روابط معنایی چراکه. باشد
مـوثرتر  بهتـر و   درك ، بـه  در نهایـت  کند که  کمک می  ي واژگانی  آنها و در نتیجه افزایش خزانه     

 به کارگیري شمول معنایی نـه تنهـا در   .دوش میهاي جهان خارج منجر  روابط بین پدیدهشعر و   
منجر به غناي لفظی و معنایی شـعر   در زبان شعر می تواند یکلبه طوراشعار این دو شاعر، بلکه   

از جملـه جنـاس و ماننـد آن      هاي ادبی     که آرایه  همانند نقشی در حقیقت، شمول معنایی      .شود
 .شوند باعث ارتقاء ساختاري و معنایی شعر میاترکردن شعر دارند، در زیب
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