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  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
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