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 چکیده

شعار مگذاری افارسی که انتخاب نام برای شعر، چندان رایج نبوده ناشعر کالسیک  دورۀبرخالف 

عر هر شساسی جزو ملزومات ا ر،و به زبانی بهت مورد توجه شاعران های شیوهاز در دوره معاصر، 

من دارا بودن ض-هر شاعرند های ترین واژه رگزیدهکه از ب-ی شعریهاعنوانها / نام. دشومحسوب می

یکی  ه اینکهبا توجه بو ند. کنایفا می، در ساختار شعر نقش مهمی ،یکارکردهای مختلف زیباشناس

 ازندۀسجزای شناختی است که از ا وابسته به ،های مهم ارتباط با شعر و درک صحیح از آناز راه

اله، این مق در یابد.میهای شعر هر شاعر، اهمیتی ویژه عنوانگردد، بررسی و شناخت آن ایجاد می

 دبی واهای شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری مورد مقایسه و تحلیل زبانی، تالش شد عنوان

 آماری استفاده گردید.  وۀین منظور، از شیو برای ا محتوایی قرار گیرد

، ساخت ساخت زبانی، ساخت ادبی عنوان شعر، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد،: یکلیدکلمات 

 محتوایی.

حلیل عناوین رسی و تبر»این مقاله از طرح پژوهشی درون دانشگاهی تحت عنوان  -قدردانی

 اسالمی توسط دانشگاه آزاداستخراج شده و هزینه آن « شعری و کارکردهای آن در شعر معاصر

 .بدین وسیله قدردانی میگرددعمیم گردیده است که تخلیج فارس  -المللی خرمشهر واحد بین

                                                           
)نویسنده .، خرمشهر، ایرانآزاد اسالمی دانشگاه ،خلیج فارس، واحد بین المللی خرمشهرفارسی،  ادبیاتو  زبانگروه  -1

 (Sara.tarbiat@gmail.com)مسئول( 
 (yahoo.com7663enayati@) دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دولتی مازندران -2
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 مقدمه -1

ه عاصر کاز تأثیرگذارترین شاعران م نفرفروغ فرخزاد و سهراب سپهری به عنوان دو 

ورد ره ماند، همواتقریباً در یک مقطع تاریخی و در یک فضای اجتماعی و سیاسی زیسته

نیز در  ایهمقایسه و تدقیق مخاطبان خاص و عام قرار گرفته و پژوهشهای مستقل و پراکند

ه، ین مقالندگان اآنها با یکدیگر انجام شده است. به نظر نگارهای و سروده آثار باب مقایسۀ

گریست، اصر نتوان از طریق آن به شعر و اندیشۀ این دو شاعر معهایی که مییکی از دریچه

 عنوانبندی و گزینش نام برای شعرهایشان است.  نحوۀ

 ریق آنطکه از  در ذهن شاعرند اندوخته هایرین و ماندگارترین واژهتها از برجستهعنوان

د مانن هر شاعر بنابه شرایط و دالیل مختلفیتوان به ساختار فکری وی دست یافت. می

 زا... شخصیت فردی، میراث ادبی گذشته، محیط زندگی، جوّ سیاسی و اجتماعی زمانه و

دام بر که هر کاندوخته در ذهن شاعر است  هایو این واژه نمایدهای خاصی استفاده میواژه

ه در کایی هاژهنوع و». کندسبت به آن آشنایی دارد، داللت میشیئی یا مفهومی که شاعر ن

ای ی براشایسته تواند میزانو چگونگی گزینش و ترکیب آنها، میرود یک شعر به کار می

اسی و ، سیقیها بسیاری از مسائل ادبی، اخالها باشد. بررسی این واژهبسیاری از داوری

 (.115 ص:های نوآوری در شعر معاصر ایران، حسنلیگونه«)کندا آشکار میاجتماعی ر

 ضرورت تحقیق -2

ل و ل تامّعنوانهای شعر هر شاعر از جهات مختلف زبانی، ادبی و حتی اندیشگانی، قاب

نی شگایتحلیل است و شاید بتوان انتخاب صحیح عنوان برای شعر را ناشی از نظام اند

ی گام، های برگزیده شده توسط هر شاعرنابراین بررسی عنوانب .مستقل هر شاعر دانست

 وی است  موثّر در شناخت ذهن و اندیشۀ

 تحقیق  پیشینۀ -3

ا یی شعر سپهری و فروغ تحقیقی به صورت مستقل عنوانها نقد و تحلیلدر خصوص 

 مشترک، دیده نشده است.

 بررسی ارتباط عنوانها با متن شعر  -4

عنوانهای شعری از دو طریق واژگانی و معنایی با متن شعر ارتباط بررسیها نشان میدهد 

 و بعضی دیگر، ساختۀ ن انتخاب شدهدارند؛ برخی از عناوین بطور مستقیم از داخل مت

ی است که از سهراب سپهری اند. گفتنذهن شاعر و در ارتباط معنایی با شعر برگزیده شده

خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای ای: مرگ رنگ، زندگی هشعر به نام مجموعۀ 8
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عنوان شعر  133آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ ما نگاه، به جا مانده که در مجموع شامل 

اند وده شدهای بلند سربه صورت منظومه« مسافر»و « صدای پای آب»است. البته دو دفتر 

عنوان  98تند. فروغ نیز دارای های مختلف این مقاله، مد نظر قرار نگرفو بنابراین در بررسی

ز فصل دفتر: اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغا 5شعر است که در 

 سرد به چاپ رسیده است.

 سپهریسهراب  ارتباط عنوانها با متن شعر  -1-4

 ها را از داخل متن شعرچند درصد از عنوان سپهری دهد کهنشان می جدول ذیل

 تن شعر )معنایی( انتخاب کرده است؟ چه تعداد را از خارج از م)واژگانی( و 

 نواع روابط موجود بین عناوین و متن اشعار سهراب سپهریا -1جدول 

های خارج از متن شعر، تنظیم شده است، نکه بر اساس درصد عنوا( 1شماره ) نمودار

دفتر ابتدایی)مرگ رنگ( تا سیر صعودی انتخاب عنوان به طور معنایی)خارج از متن( از 

دهد. به عبارت دیگر، هرچه از اولین یچ، ما نگاه( را به خوبی نشان میدفتر پایانی)ماه

متر از واژگان داخل رویم، شاعر، کهای بعدی میسهراب به سمت مجموعهمجموعه شعر 

وین ای که در آخرین مجموعه، اثری از عنابرد، بگونهشعر برای نامگذاری اشعارش بهره می

از بیرونِ متن، « ما هیچ، ما نگاه»های دفتر ( نیست و تمام عنوانمتنیواژگانی )درون

 اند. برگزیده شده

 نوع ارتباط

 نام مجموعه شعر

واژگانی 

 )تعداد(

واژگانی 

 )درصد(

معنایی 

 )تعداد(

معنایی 

 )درصد(

 % 50 11 % 50 11 مرگ رنگ

 % 50 8 % 50 8 هازندگی خواب

 % 71 22 % 29 9 آوار آفتاب

 % 72 18 % 28 7 شرق اندوه

 %80 20 % 20 5 حجم سبز

 %100 14 0 0 ما هیچ ما نگاه

 % 70 93 % 30 40 جمع
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 نمودار عناوین خارج از متن در دفاتر شعر سپهری -1شکل 

 شعر فروغ فرخزاد ارتباط عنوانها با متن  -2-4

ز طریق افروغ فرخزاد های شعر بیشتر عنوانشود دیده می (2شماره )چنان که در جدول 

ر به ود، کمتعار خاند. به زبانی دیگر، شاعر در انتخاب نام برای اشارتباط معنایی حاصل شده

ایانی پفاتر ددهد فروغ در آمارها نشان میالبته  واژگان درون متن، توجه نشان داده است.

ی هاانخود، تمایل بیشتری به انتخاب عنوان از داخل متن دارد و افزایش درصد عنو

« از فصل سردایمان بیاوریم به آغ» % در مجموعۀ 57به « اسیر»دفتر  % در 28واژگانی از 

 این تمایل را بسیار بارز نموده است.

 روغ فرخزادانواع روابط موجود بین عناوین و متن اشعار ف  -2جدول 

شعری را های مختلف ( تغییر در روند انتخاب عنوان توسط شاعر در مجموعه2نمودار )

نشان میدهد. بر این اساس، نحوۀ گزینش عنوان در دفاتر آغازین، بیشتر از طریق ارتباط 

معنایی صورت گرفته، اما بسامد این نوع گزینش در دفاتر بعدی، کاسته شده است بنابراین 

 نوع ارتباط                 

 نام مجموعه شعر

واژگانی 

 )تعداد(

واژگانی 

 )درصد(

معنایی 

 )تعداد(

معنایی 

 )درصد(

 % 72 20 % 28 8 اسیر

 % 66 14 % 34  دیوار

 % 63 7 % 37 4 عصیان

 % 48 15 % 52 16 تولدی دیگر

 % 43 3 % 57 4 ایمان بیاوریم به...

 % 60 59 % 40 39 جمع 

50% 50%
72% 72% 80%

100%

0%

50%

100%

150%

مرگ رنگ ازندگی خوابه آوار آفتاب شرق اندوه حجم سبز ماهیچ، ما 
نگاه
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درصد بیشتری از اشعار از طریق ارتباط واژگانی « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»در 

 اند. شده نامگذاری

 

 نمودار عناوین خارج از متن در دفاتر شعر فرخزاد -2شکل 

غ و های شعری فروبینیم که خط سیر انتخاب عنوان در مجموعهمی( 3)در نمودار 

از  تخابسپهری، کامالً معکوس است؛ هر چند که بر اساس آمارهای ارائه شده قبلی، ان

 سامد وباما این  تر استپررنگطریق معنایی )خارج از متن شعر( در شعر هر دو شاعر، 

 متفاوت است.  های مختلف شعری این دو شاعر معاصر،برجستگی، در مجموعه

غییر در ت را بایدهری و فروغ فرخزاد از لفظ به معنا و بالعکس تغییر نگرش سهراب سپ

-ونی درنگری دو شاعر جستجو کرد؛ توجه بیشتر سپهری به معناگرایی، به اندیشهجهان

=دفاتر )ر آنها دبازمیگردد. به گفتۀ سیروس شمیسا،  های پایانیگرای او، بویژه در مجموعه

 فانی برن عرفکری دیده میشود و این تاثیر مضامی پایانی( مبنای عرفانی و دستگاه منسجم

ز ایقتر معناگراتر از سالهای ابتدایی شاعری و شعرش را عمشعر سهراب است که وی را 

ر دانی از سوی دیگر، تمایل فروغ فرخزاد به عناوین واژگ اشعار آغازین نموده است.

لدی اتر تو، فروغ در دفا تغییر تفکر وی نیست چهارتباط بهای پایانیش نیز بیمجموعه

ر این ده او را کای ای شده است به گونهوارد دنیای شعری تازه« ایمان بیاوریم...»و « دیگر

ست که سیده ابه این استنباط ر»هایی روشنتر و آزادتر مییابیم. فروغ دفاتر، با اندیشه

در  وکرد  "بارور"و زندگی را برای همیشه  "خط خشک زمان"دیگر  "حجمی"میتوان با 

و  "اندقی میمتنها صداست که با"، "باد ما را خواهد برد"هر حال باقی ماند... و اگر هم 

 ارد، درن نداست که به خاطر سپرده میشود. از این رو، آن که صدا و پروازی چنی "پرواز"

 (. 121تسلیمی:ص  هایی در ادبیات معاصر ایران،گزاره«)زندگی مرده است
 
 
 

72% 66% 63% 48% 43%

0%
100%

اسیر دیوار عصیان تولدی دیگر ...ایمان بیاوریم

نمودار عناوین خارج از متن در شعر فروغ
فرخزاد
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 مقایسه ای عناوین اشعار سپهری و فرخزاد نمودار -3شکل 

ی )درون متنی( عنوان واژگان 40بررسی آمارها بیانگر آن است که از تعداد از سوی دیگر، 

ز بخش مورد ا 17مورد از بخش میانی و  15مورد از بخش ابتدایی،  8در شعر سپهری، 

 اه ویژۀاعر و نگپایانی نزد شخش اهمیت ب کنندۀکه این موضوع، بیاناند پایانی انتخاب شده

صلی آن مون اضممعموالً عنوانهای شعری دربردارندۀ »ندی شعر است زیرا باو به نحوۀ پایان

بخشی  ا درشاعرند و وقتی شاعری عنوان شعر ر شعر و ارائه کنندۀ هدف، احساس و اندیشۀ

سی برر«)دنهت که آن شاعر بدان بخش از شعر میدهد، بیانگر اهمیتی اسعر جای میاز ش

روحانی و  ای برای صداها،حتوایی عنوانهای شعری م. سرشک در آیینهم-ساختاری

 19ه دهد کمتنی اشعار فروغ نشان میعنوان درون 39همچنین دقت در  (.91 عنایتی:ص

اند. شده یی برگزیدهمورد از بخش انتها 12مورد از بخش میانی و  8مورد از آغاز شعر، 

ن داده نشا ، توجه بیشتریگرفت که فروغ به بخش آغازین شعر خود توان نتیجهبنابراین می

 شعر برای وی مهمتر بوده است. آغاز کالم و چگونگی ورود به ساحت  و نحوۀ

 هابررسی ساخت زبانی عنوان -5

رین پالرنس  یشعر، ساختار واژه است. به گفته هایترین عامل موثر در گزینش واژهمهم

ر ه خاطبهایی است که شاعر، کشف مداوم است. او معموالً در صدد یافتن واژه وظیفۀ»

 ای که با یکدیگر دارند، وقتی کنار هم مینشینند، معانی شگفتقرابت پنهانی

 (. 35 ص:پرین درباره شعر،«)میآفرینند

 های شعر سهراب سپهریساخت زبانی عنوان -1-5

جزیی ، از نوع یک«مرگ رنگ»عنوان در دفتر پرکاربردترین  (3جدول شماره )بنابر 

در  %(. 32%( و پس از آن، عنوان دوجزیی بیشترین بسامد را دارد)=  5/45است)= 
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%( کاربرد  44( و دوجزیی)= %50جزیی)= نیز ساخت یک« هازندگی خواب» مجموعۀ

چهارجزیی تر)شاعر از تعدادی عناوین طوالنی« بآوار آفتا»در مجموعه شعر بیشتری دارند. 

جزیی و دوجزیی همچنان بسامد بیشتری های یکای( بهره برده است اما عنوانملهو ج

% در جایگاه اول  38جزیی با بسامد بیش از دفاتر قبلی، ساخت دودارند. البته بر خالف 

از انواع دیگر، « شرق اندوه»%( در مجموعه شعر  64جزیی)= قرار دارد. بسامد ساختار یک

. در کندتر پرهیز میاست و شاعر، همچنان از انتخاب عناوین با اجزای طوالنی بسیار بیشتر

مهمتر  ( بیشترین کاربرد را دارند و نکتۀ% 32جزیی)= عنوانهای دو« حجم سبز»مجموعۀ 

%( حاضر در این دفتر، از تمام دفاتر قبلی شاعر  20آن که تعداد عنوانهای چهارجزیی)= 

، تنها دفتر شعر سپهری است که در آن از عنوان یک جزیی «ما هیچ، ما نگاه»بیشتر است. 

های جزیی است. حضور عنواناز نوع سه های این مجموعه،عنوان %50ه نشده و استفاد

های طوالنی تمایل شاعر به استفاده از عنوان ای در این مجموعه، نشان ازچهارجزیی و جمله

 دارد. 

 نواع ساخت زبانی عناوین اشعار سهراب سپهریا -3جدول 

-(، بیانگر آن است که در مجموع، بسامد عنوان4نگاهی کلی به آمارهای نمودار شماره )

سایر انواع است و ساختار دوجزیی نیز درصد نسبتاً زیادی را به  جزیی بیش ازهای یک

است.  سازیبیانگر تمایل شاعر به ساخت ترکیب که این موضوع، خود اختصاص داده است.

 نوع ساخت    

 نام مجموعه شعر

یک 

 جزیی

دو 

 جزیی

سه 

 جزیی

چهار 

 جزیی

-جمله پیوندی

 ای

 1 1 0 3 7 10 مرگ رنگ

 0 0 0 1 8 7 هازندگی خواب

 3 0 1 6 12 9 آفتاب آوار

 1 0 0 3 5 16 شرق اندوه

 0 0 5 6 8 6 حجم سبز

 1 0 3 7 3 0 ما هیچ ما نگاه

 6 1 9 26 43 48 جمع  

 32.25 % 36 درصد

% 

19.50 

% 

7 % 0.75 

% 

4.5 % 
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که ساختهای ترکیبی جالب آنهای وصفی و اضافی میگردد. شامل ترکیب هااین ترکیب

برخوردارند و این موضوع،  برجستگی عنوانهای شعر سپهری، از چاشنی تازگی و نوآوری 

 ای به اینگونه عنوانها بخشیده است. ویژه

 
 نمودار عناوین اشعار سپهری بر اساس ساخت زبانی -4شکل 

ای نوانهعجزیی به سمت ها در شعر سپهری از عنوان یکالبته هر چند که خط سیر عنوان

 ود،ایانی خفتر پسپهری در دو دطوالنیتر، کامال نزولی است، اما نباید از نظر دور داشت که 

، حرف توجه زیادی به ساخت عنوان با اجزای بیشتر نشان داده است. برای اثبات این

ی های شعرمجموعه جزیی و چهارجزیی در همههای یکعنوانمربوط به نمودار خطی 

 گردد:اب ارائه میرسه

 
 در شعر سپهری عناوین یک جزئی و چهار جزئینمودار خطی  -5شکل 

 های شعر فروغ فرخزادساخت زبانی عنوان -2-5

ها از لحاظ زبانی در شعر نشانگر روند توزیع عنوان( 4)آمارهای ارائه شده در جدول شماره 

ده مختلف زبانی استفاده نموهای مجموعه شعر )اسیر(، شاعر از ساختفروغ است. در اولین 

%( بیشترین بسامد را دارند و ساخت  29%( و دوجزیی) 43جزیی)های یکاست اما عنوان

-های یکفقط ساخت« دیوار»اراست. در دفتر ترین رتبه را د%( پایین 3ای )جمله

36%32.25%

19.50%

7%
0.75%4.50%
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شود و عناوین چند جزیی در این %( دیده می 14جزیی)%( و سه 33ی)(، دوجزی%52جزیی)

%(،  73جزیی)نیز همین سه ساخت: یک« عصیان»عر حضور ندارند. در دفتر دفتر ش

 د، با این تفاوت که برخالف مجموعۀعنوانها هستن %( سازندۀ 18جزیی)%( و سه 9جزیی)دو

« تولدی دیگر»شعر  ، ساخت دوجزیی از بسامد کمتری برخوردار است. در مجموعه«دیوار»

%( برجسته است  10جزیی)%( و سه 36جزیی)%(، دو 28جزیی)های یکنیز حضور ساخت

%( استفاده کرده است. ضمن آنکه بسامد  22اما، برای اولین بار شاعر از ساخت چهارجزیی)

های این دفتر را از جمع عنوان %22یش یافته است و ای به طور محسوسی افزاساخت جمله

ز ها ااز عنوان %3 ع سه دفتر قبلی، فقطبه خود اختصاص داده است حال آن که در مجمو

عنوان شعر  7حاوی  پایانی)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد(، اند. مجموعۀای بودهنوع جمله

حائز  نکتۀ ای دیده میشود.جزیی و جملهاست که این عنوانها به صورت دو ساخت یک

 ای در این دفتر است.عنوان با ساخت جمله %86اهمیت، بسامد 

 فروغ فرخزاد زبانی عناوین اشعارانواع ساخت  -4جدول 

جزیی در شعر فروغ ( گویای آن است که ساخت یک6نگاهی گذرا به نمودار شماره )

هایی از نمونه ای قرار دارند.بیشترین کاربرد را دارد و پس از آن ساخت دوجزیی و جمله

 های شعر فروغ فرخزاد:انواع عنوان

 

 

 نوع ساخت          

 نام مجموعه شعر

یک 

جزی

 ی

دو 

جزی

 ی

 سه

جزی

 ی

چهار 

 جزیی

پیوند

 ی

-جمله

 ای

 1 2 0 5 8 12 اسیر

 0 0 0 3 7 11 دیوار

 0 0 0 2 1 8 عصیان

 7 0 1 3 11 9 تولدی دیگر

 6 0 0 0 0 1 ایمان بیاوریم به ...

 14 2 1 13 27 41 جمع

 42 درصد

% 

27.

5 % 

13.

5 % 

1 % 2 % 14 % 
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 زبانی عناوین شعری فروغ فرخزادنمودار ساخت های  -6شکل 

. ستاتر های پایانی شاعر، محسوسر مجموعهای داقبال به استفاده از ساخت جمله

ر فتر آخجزیی در دو دهای یککه خط سیر عنواند باشواقعیت می گویای ایننمودار زیر، 

وین با عنار گیرد و خط سییاوریم...( شیبی نزولی به خود می)تولدی دیگر و ایمان ب فروغ

ا بتضاد  این موضوع، کامال در نماید.ای غیر منتظره صعود می، به گونهایساخت جمله

ان جالب آن که نام آخرین مجموعه شعر فروغ )ایم. ستین شاعر استهای نخمجموعه

 4نکه آای انتخاب شده است حال بیاوریم به آغاز فصل سرد( نیز بر اساس ساخت جمله

 جزیی و دو جزیی دارند.ی یکدفتر قبلی شاعر، ساخت

 
 مودار خطی عناوین یک جزئی و جمله ای در اشعار فرخزادن -7شکل 

 بررسی ساخت ادبی عنوانها -6

بیم دریا گونه کههای بررسی عناوین شعری، تحلیل ادبی آنهاست بدینیکی دیگر از راه

 شاعر از طریق انتخاب یک عنوان، چه صورت ادبی را ایجاد کرده است. 

42%

27.50%

13.50%

1%2%

14%
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 ساخت ادبی عنوانهای شعر سهراب سپهری -1-6

 وان خودشعرهای هر مجموعه، ابتدا باید دید عن قبل از بررسی ساختار ادبی عنوان

-جموعهبندی مها از لحاظ ادبی به چه صورت است؟ موضوع قابل توجه در عنوانمجموعه

این ز اای که سه مورد گونهتشخیص است به گانۀ سهراب، حضور پررنگ آرایۀهای هشت

. ساختار تشخیص هستندها و صدای پای آب( دارای عناوین )مرگ رنگ، زندگی خواب

 ره است. دارای استعا« مسافر»و تشبیه  نیز دارای آرایۀ« آوار آفتاب»عنوان مجموعۀ 

 راوانی و بسامد آرایه های ادبی در عناوین شعری سهراب سپهریف -5جدول 
آرایه       

 ادبی

 نام

 مجموعه

متناقض تشخیص استعاره تشبیه

 نما
 حس

 میزیآ
 براعت درصد جمع

 استهالل

 12 45.45 10 0 1 2 5 2 مرگ رنگ
زندگی 

 هاخواب
1 6 0 0 0 7 43.75 9 

 10 67.74 21 0 2 5 9 5 آوار آفتاب
 20 4.76 1 0 0 0 0 1 شرق اندوه
 14 44 11 1 0 5 3 2 حجم سبز
ما هیچ ما 

 نگاه
1 4 3 1 0 9 64.28 5 

 70  59 1 4 15 27 12 جمع
0.7 3 11.25 20.25 9.25 درصد

5 

44.

5 

 55.5% 

ما و حسآمیزی، ساختار نۀ: تشبیه، استعاره، تشخیص، متناقضآرای 5 بر اساس جدول باال

منظور است؛ « براعت استهالل»قابل توجه، کاربرد  ادبی عنوانها را تشکیل میدهند. اما نکتۀ

شده، نیست بلکه بدین یک آن که در ابتدای قصاید ذکر میاستهالل، ساختار کالساز براعت 

ر کلی شعر و طرح معناست که شاعر با انتخاب بعضی عنوانهای شعری، مخاطب را با مسی

اشعار عنوان منسجم و پیوسته با متن شعری  ،چون در گذشته»سازد. اصلی آن آشنا می

کار میبردند. اما امروزه  ل را در ابتدای ابیات بهبراعت استهالار، نداشته است، به اجب
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های اشعار قیصر بررسی و تحلیل نام«)توان، این آرایه را در عنوان شعر هم به کار برد.می

توان براعت استهالل را (. بنابر آنچه گفته آمد، نمی103-102 صص:گرجی، میری پور،امین

به های ادبی در شکل گیری عناوین شعری برشمرد. لذا برای دستیابی بهتر جزو آرایه

 نماییم. پوشی میا، از براعت استهالل چشمهبسامد ساخت ادبی عنوان

نقش  بیشترینادبی هستند که صنعت استعاره  ،هاعنوان %45.45« مرگ رنگ»در دفتر 

 ست و درتر انگها پرریر آرایهاستعاره از سا نیز نقش« هازندگی خواب»را دارد. در مجموعۀ 

نوع  قط از دواین دفتر، ف جالب آنکه در اند.. نکتۀادبی ها از نوععنوان %43.75مجموع 

به تری یل بیششاعر، تما« آوار آفتاب»استعاره و تشبیه استفاده شده است. در دفتر  آرایۀ

ادبیتر  ل شعری،استفاده از ساخت ادبی نشان میدهد به همین دلیل عنوانهای این مجموع

اند یجاد شدهاصنایع ادبی درصد عنوانها به وسیلۀ  67.74های سایر دفاتر شاعرند. از عنوان

ط فق « هشرق اندو»تشخیص هستند. در که پرکاربردترین آنها استعاره و سپس، تشبیه و 

ا روعه مجم های اینت ادبی است. غیر ادبی بودن عنوان)= یک عنوان( دارای ساخ 4.76%

ستهالل راعت ابشاعر در این دفتر، بیشتر از انست. ها مرتبط دجزیی عنواند با ساخت یکبای

است و  یدگیهای این دفتر، روشن و بدون ابهام و پیچستفاده نموده و بدین دلیل، عنوانا

به « بزحجم س»از عنوانها در مجموعۀ  %44طب به راحتی به مقصود شاعر پی میبرد. مخا

ت. مجموعه اس های اینبسامد صنعت تشخیص در عنوان اند امارت ادبی ساخته شدهصو

ی سپهری برا»بدل شده است.  سهرابیکی از مسائل مهم مطرح در شعر چیزی که به 

 کمتر ای که درونهگدیگر اعتبار و شخصیت قائل شده، بصنعت تشخیص بیش از شگردهای 

و سبک هندی،  بیدل، سپهری«)توان جای این صنعت را خالی دیدشعری از او می

ر ادبی از ساختا« ماهیچ ما نگاه» عنوانها در مجموعۀ %64.28همچنین (. 56 ص:حسینی

ه بگاهی نارا هستند. بیشترین بسامد را د« های استعاره و تشخیصبرخوردارند که آرایه

ها، انکل عنواز  %55.50 تلف شعری سپهری نشان میدهد کهدفاتر مخ ها درمجموع عنوان

 های ادبی درهایی از انواع عنواننمونه دارای ساختاری ادبی هستند. %44.50غیر ادبی و 

 شعر سپهری:

  :در قیر شب، مرغ افسانه، گل آینه، غیار لبخند، ورق روشن وقت.تشبیه 

 :نایاب.                    میوه تاریک، دوست، استعاره 

 :از روی پلک شب. آوای گیاه، موج نوازشی، مرگ رنگ، تشخیص 

 :روشن شب، بیراهه ای در آفتاب، نزدیک دورها. متناقض نما          
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 :صدای دیدار. حسآمیزی 

 فروغ فرخزادساخت ادبی عنوانهای شعر  -2-6

ای دار ،ودنب ایواژهاول فروغ )اسیر، دیوار و عصیان( به دلیل تک عناوین سه مجموعه

ل به د. حادیگر، ساخت ادبی دیده نمیشو ر عنوان دو مجموعۀاند و دساخت ادبی استعاره

 ها میپردازیم. بررسی عناوین اشعار این مجموعه

 راوانی و بسامد آرایه های ادبی در عناوین شعری فروغ فرخزادف -6جدول 
آرایه     

 ادبی

نام 

 مجموعه 

-متناقض تشخیص استعاره تشبیه

 نما
 حس

 آمیزی
 براعت درصد جمع تلمیح

 استهالل

 16 42.85 12 0 1 0 2 8 1 اسیر

 11 47.61 10 1 0 1 1 5 2 دیوار

 6 45.45 5 0 0 0 0 4 1 عصیان

تولدی 

 دیگر

1 11 3 0 0 0 15 48.38 16 

ایمان 

بیاوریم 

 به...

0 4 1 0 0 0 5 71.42 2 

 51  47 1 1 1 7 32 5 جمع

 %52  48 1 1 1 7 33 5 درصد

ها دارای ساختی غیر از عنوان %52 میبینیم که ،هابراعت استهالل بدون در نظر گرفتن

آنها از صنایع ادبی استفاده شده است. فراوانی این صنایع ادبی  %48اند و در ساخت ادبی

اند، صنعت استعاره ها، ادبیعنوان %42.85تر شاعر )=اسیر( که متفاوت است؛ در اولین دف

بی هستند که ختی ادعناوین دارای سا %47.61« دیوار»بیشترین بسامد را دارد. در دفتر 

، «عصیان»استعاره و تشبیه، کاربرد بیشتری دارند. نگاهی به دفاتر  باز هم بسامد آرایۀ

و  %48.38، %45.45که به ترتیب، « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» و « تولدی دیگر»

دهد صنعت ادبی استعاره، ساختار ادبی هستند، نیز نشان می عنوانها دارای 71.42%

در میان « ایمان بیاوریم...»هاست. ضمن این که دفتر ردترین آرایه در ایجاد این عنوانبپرکار
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ها، در رتبه نخست قرار دارد. شاعر عنوان های شعری فروغ، از جهت ادبی بودنمجموعه همۀ

در این مجموعه، سعی دارد شعر خود را از دسترس مخاطب عادی خارج و وی را به 

 های ادبی در شعر فروغ:هایی از انواع عنواننمونه، سوق دهد. شعر کنکاشی بیشتر در متن

  :ده عشق، شکوفه اندوه.        دیو شب، سپیتشبیه 

 :ناآشنا، راز من، گمشده، مرداب، قربانی، گره، آیه های زمینی. استعاره 

 :تنهایی ماه، به آفتاب سالمی دوباره خواهم کرد. صبر سنگ، تشخیص        

 :پرست.اندوه متناقض نما 

 :دیدار تلخ. حسآمیزی             

 :بر گور لیلی. تلمیح 

 رخزادهای شعر سهراب سپهری و فروغ فۀ ساخت ادبی عنوانمقایس -3-6

فروغ  وناوین شعر سهراب ای مربوط به ساخت ادبی عآمار مقایسه 8 شکلدر نمودار 

 :گرددارائه می

 
 شعری سپهری و فرخزاد مودار مقایسه ای ساخت ادبی عناوینن -8شکل 

های: تشبیه، استعاره، تشخیص، متناقض نما و رایههر دو شاعر از آمشاهده میشود که 

اند و فقط در یک مورد از عناوین شعر رفتهرای انتخاب نام شعرهای خود بهره گحسأمیزی ب

ضور پررنگ صنعت استعاره در شود. اما مهمترین مساله، حلمیح دیده میفروغ؛ صنعت ت

شتری نسبت به . البته این آرایه در شعر فروغ کاربرد بیهای شعر این دو شاعر استوانعن

ضمن این که بر اساس جدول قبلی، استعاره در تمام دفاتر شعری فروغ، شعر سپهری دارد. 

فروغ استعاره در عنوانهای شعری  برتری صنعتبا توجه به  بیشترین بسامد را داشته است.

 ۀنـد زمینـاها میتوانتخاب اینگونه عنوان نزدیک بودن استعاره به نماد، همچنینو  و سهراب

 حضور پر رنگ آرایۀ البته. کنداز اشعار را فراهم و متفاوت متعدد  تأویلهای
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 تشخیص نیز دومین آرایۀ نماید. کنیه( نیز این موضوع را تشدید میتشخیص)استعاره م

سوم قرار دارد. حال آن که در شعر فروغ،  پرکاربرد در شعر سپهری است و تشبیه در رتبه

شود. و این موضوع، تاکیدی است بر تمایل بیشتر سهراب تشخیص عوض میجای تشبیه و 

نما، تشخیص، که قبالً بدان پرداخته شد. سایر صنایع ادبی همچون: متناقض به آرایه

ایی بهتر با روند برای آشنحسآمیزی و تلمیح بسامد کمی در شعر هر دو شاعر دارند. اکنون 

های شعری سهراب سپهری و فروغ مجموعه استفاده از ساخت ادبی عنوانها در همه

 آوریم:را می ای درصد کاربرد عناوین ادبیفرخزاد، نمودار مقایسه

 
 قایسه آماری کاربرد آرایه های ادبی در عناوین شعری سپهری و فرخزادم -9شکل 

است که بسامد استفاده از عنوان ادبی در دفتر آغازین  آید آنآنچه که از این نمودار برمی

متفاوت های بعدی سپهری و فروغ، دو شاعر تقریباً یکسان است، اما این روند در مجموعه

ها با ساخت ادبی از دفتر آغازین به سمت دفاتر پایانی هر دو است. خط سیر کاربرد عنوان

ود، بیشترین استفاده را از شعری خ ۀودی است و آنان در آخرین مجموعشاعر، کامالً صع

 گونه کهمتفاوت است؛ بدین اندکی اند. این روند در شعر سپهری،های ادبی داشتهعنوان

ردد و گق اندوه( با افتی محسوس مواجه میراه )دفتر شر عنوانهای ادبی شعر او در میانۀ

انتخاب کرده است. صورت غیر ادبی )براعت استهالل( درصد عنوانها را ب 95شاعر بیش از 

توان گفت ین دفتر، سیر صعودی انتخاب عنوانهای ادبی دیده میشود. بنابراین میپس از ا

-ها نشان دادهوجه بیشتری به ساختار ادبی عنوانهای پایانی خود تهر دو شاعر در مجموعه

ر های حاضر دان ساخت زبانی و ساخت ادبی عنوانمیای گذرا با مقایسهاند. از سوی دیگر، 

 ترکیبیکه هر چه تعداد عنوانهـای  این نتیجه رسید میتوان بهشعر سپهری و فروغ؛ 
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نجا افزایش محسوسی داشته است. و آ، درصد به کارگیری عنوانهای ادبی هم بیشـتر شـده

ها کاسته ل نشان داده، از ساخت ادبی عنوانجزیی تمایهای یککه شاعر به استفاده از عنوان

بلوغ  و شاعر در دفاتر پایانی، به مرحلۀاست که هر د آنضوع بیانگر وم اینضمناً  شده است.

 های بیشتر، جنبۀشعرشان عالوه بر استفاده از سازهفکری و اوج ادبی رسیده و عناوین 

 تری به خود گرفته است. ادبی

 بررسی محتوایی عنوانهای شعر سهراب سپهری و فروغ فرخزاد -7

چون متنی همنیست؛ بلکه عوامل فرا شعر، کافی انتخاب نامل شاعر به تنهایی برای تخیّ

یط ی، محعرفان، زمان، اجتماعیات، اخالقیات، طبیعت، رویدادهای سیاسی و تاریخ دین،

 در ت وسانها متأثر از آ ،جغرافیایی، میراث ادبی و ... وجود دارند که ذهن شاعر زندگی و

ه برای کضرورتی ندارد هیچ »ابراین بن کنند.نقش مهمی ایفا می انتخاب عناوین شعری

ی نام از رو ماً دیوانهای او خوانده شود، میتوانشناسی یک شاعر حتهای جمالساختتحلیل 

اینکه  وجه بهت(. با 442 ص:کدکنیبا چراغ و آینه، شفیعی«)ها، ذهنیت او را تحلیل کردکتاب

 هاییشهاند امین نزدیک واست، در اینجا به مض سپهری و فروغ مبنای این مقاله بر مقایسۀ

 ست.ااند، توجه شده الی عناوین شعرشان قابل دریافتمشترک دو شاعر که از البه

 یأس و امید -1-7

عر کم بر شمیدی حااین یاس و ناادر شعر هر دو شاعر دیده میشود.  یأس و امید مسأله

هایی امنشتر بیهای انتخاب شده توسط فروغ نیز به خوبی قابل دریافت است. فروغ، از عنوان

برخی از  وی است. اکی از ناامیدی و نگاه مایوسانۀکه وی برای شعرهای خود برگزیده، ح

ای ته، دنیگذش شکسته، از یاد رفته، حسرت، خسته، یادی از ها عبارتند از: آیینۀاین عنوان

ویای امالً گکی که دیر، ظلمت، گمشده، پوچ، گره و... . عنوانهای ها، دیوار، شکست نیاز،سایه

 یاس پنهان و آشکار در اندیشه و شعر شاعرند.

است. سهراب سپهری در دفاتر  ای دیگر قابل فهماین مسأله در شعر سپهری به گونه

 ، عنوانهایی را برای اشعار خود برگزیده که گویای«مرگ رنگ» اولیۀ خود، بویژه مجموعۀ

و شب  ،اندوهو  از تنهایی، غم»دفتر، در این نوعی شکست، یاس و سرخوردگی است.

به خواب بنابراین  ،گریزان است بیرون،از مواجهه با جهان  ت. شاعرسیاهی صحبت شده اس

پیامی در راه: نظری به «)کندواقعیت جدا میاز داند که او را منی میأبرد و آن را مپناه می

ا عبارتند از: (. برخی از این عنوانه83 ص:آشوری و همکاران ،سپهریشعر و نقاشی سهراب 

خیزد، رو به غروب، غمی غمناک، خراب، دلسرد، دره خاموش، دیوار، در قیر شب، دود می
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سرود زهر و... . البته نام مجموعه شعر )مرگ رنگ( نیز به خوبی، داللت بر این یاس و 

دفاتر پایانیش، بخصوص دفتر حجم سبز، چهره ناامیدی دارد. اما همین شاعر مایوس، در 

در عنوانهایی مانند: روشنی، من، گل، آب، ند و از ظلمت به سمت روشنی میرود. عوض میک

و پیامی در راه، نشانی، تپش سایه دوست، صدای دیدار، سوره تماشا، ورق روشن وقت، 

ست و...، اثری از جنبش وازه زیست، از سبز به سبز، ندای آغاز، تا نبض خیس صبح و دو

نیست. این عنوانها، روشنی، امید، سرسبزی و سرزندگی را آینگی میکنند و  و یاس تیرگی

مینامد. همین موضوع، « شب تنهایی خوب»شاعر حتی زمانی که از شب نام میبرد آن را 

دهد و از ت خود را در قالب عنوان، بروز میتاکیدی است بر این که شاعر، تفکّر و ذهنیّا

 های شعر وی پی برد. مایهتوان به روحیّات شاعر و درونگذر تحلیل عنوانها میهر

 عشق و عرفان -2-7

پهری عشق، یکی از موضوعات بسیار گسترده و مشترک در شعر و اندیشه فرخزاد و س

نشان  نگاهی به عنوانهای شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری از لحاظ مضموناما است 

 به شقع ،فروغ شعردر  مسلک است؛پیشه و دومی شاعری عارفعاشقمیدهد اولی، شاعری 

 و یفکر بلوغ دوران معشوق و مشترک عشق و تأهل دوران معشوق کودکی، دوران معشوق

 خود به متعالی و مبهم ایچهره گاه نیز فروغ زمینی معشوقا ام میشود؛ مطرح شعری

 من به قیعش :میشود هوس و هوی از دور به و روحانی و متعالی عشق خواهان او و میگیرد

 از وشهگ یک /بینم او در که بده یاری / تو بهشت فرشتگان همچون / سازد مرا که بده

 (184 ص:دیوان فروغ)تو سرشت صفای

 ورزیشقشعر سپهری، سرشار از دعوت به عای دیگر دارد؛ عشق در شعر سهراب، جلوه»

به ندرت  صریح از معشوق زمینی خود سروده،وسیع و  طوربرخالف فروغ که ب اواست. اما 

 ،مینیزدر دیدگاه سپهری، از عشق معشوق . است از معشوق زمینی سخنی به میان آورده

به بیان  . ..دنبال عشق بدون درد و رنج است. درد و رنج حاصل میشود، در حالی که او به

 و در نهایتدیگر، در شعر سپهری، عشق به طبیعت، عشق به زن اثیری و اساطیری 

 وای شعر فروغ و سپهری از نظرگاه فکری بررسی مقایسه)«معشوق ازلی مطرح است

فت رنگ و بوی عشق به معبود گ(. میتوان 86-85 صص:پور و موسویحسین محتوایی،

قان، بسیاری از محق دلیل نیست که به گفتۀتر است و بیازلی در شعر سپهری ملموس

 شود. دیده میالت عارفانه در اشعار او تمای
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 گراییطبیعت -3-7

 ه نشدهیافت که در آن به طبیعت و مظاهر آن اشار سپهریتوان شعری از به ندرت می

 ودیوحدت وج دارای و ذات به قائم و زنده است طبیعتی، سپهری مطلوب جهان»باشد. 

 انسان پس .است قرارداده او نهفتۀ آرزوهای و انسان رؤیاهای مظهر را آن خداوند که

بررسی «)ازدفعالیّت بپرد به طبیعت با بیگانه موجودی عنوان به هستی پهنۀ در نمیتواند

ی راهیممالاب های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران،گرایی در اندیشهتطبیقی طبیعت

راوت زبان او به ط(. شعر سپهری شرح دلدادگی وی به طبیعت است. 217 ص:و همکاران

آن  برای پذیرد وساران است. طبیعت را به سادگی میآب چشمهباران و شعر او به زاللی 

د عت وجوای نسبت به طبیاما در شعر فروغ، چنین دیدگاه عارفانهشود. تقدّس قائل می

اعی اجتم عناصر طبیعت را برای بیان واقعیتهای زندگی شخصی و فروغ. ضمن اینکه ندارد

عی ر طبیفروغ با استفاده از عناص «دلم برای باغچه میسوزد»در شعر .گیردبه خدمت می

  د.پردازد میبه بیان تباهی و انحطاط جامعه خو ...چون گلها، ماهیها، باغچه، حوضخانه و

 نتیجه -8

هراب ساد و عنوانبندی در شعر فروغ فرخز ه، کوششی است برای آشنایی با شیوۀاین مقال

ین همترنوان شعری که مسپهری و دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق آنان در گزینش ع

 نتایج آن عبارتند از:

 یوۀشدو شاعر به انتخاب عنوان به  از نظر ارتباط عنوانها با متن شعر. هر (1

سیر  ه خطکمهم آن است  اند. اما نکتۀمعنایی)خارج از متن( توجهی بیشتر نشان داده

ر ر شعداین انتخابها در دفاتر مختلف دو شاعر متفاوت و معکوس است به طوری که 

( واژگانیتنی)فروغ، هرچه از دفاتر ابتدایی فاصله میگیریم بر تعداد عنوانهای داخل م

 افزوده میشود ولی در شعر سپهری، عکس آن صادق است.

دو شاعر، به  در هردهد که زبانی نشان میهای شعری دو شاعر از لحاظ بررسی عنوان (2

بسامد  جزیی و دو جزیی بیش از سایر انواع است اماهای یکترتیب، بسامد عنوان

است و %(  36%( بیش از شعر سهراب )= 42جزیی در شعر فروغ )=ساخت یک

ی دیگر، بسامد %( دارد. از سو 32.5های دو جزیی )سپهری توجه بیشتری به ساخت

% از  4.5ت، حال آن که فقط % اس 14ای در شعر فروغ حدود های جملهانحضور عنو

رغم موارد یاد شده، نکتۀ اساسی در ای هستند. علیهای شعر سهراب از نوع جملهعنوان

ای که گونههای مختلف شاعری است. بهدر دوره بحث زبانی، تغییر نگرش این دو شاعر
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اند و در توجه نشان داده یی با اجزای کمتر،هاابتدایی، به ساخت فاترهر دو شاعر در د

-گرایش داشته ترده از عناوینی با ساختاری طوالنیهای پایانی خود، به استفامجموعه

 اند.

یی که درصد از نامها 48درصد از عنوانهای شعر سپهری و  44.50 از جهت ادبی، (3

فتر  دهری، اند. در شعر سپای ساختاری ادبیفروغ برای اشعار خود برگزیده است، دار

ان رین عنودارای کمت« شرق اندوه»دارای بیشترین عنوان ادبی و دفتر « آوار آفتاب»

رد. ه داادبی است. این تفاوت ارتباط مستقیمی با ساخت زبانی عنوانهای دو مجموع

نهای آن وادرصد عن 72است که « ایمان بیاوریم...»ادبیترین دفتر فروغ نیز، دفتر 

ان ک عنویاند. بی دلیل نیست که از نظر زبانی، شاهد حضور فقط دارای ساختی ادبی

وی دیگر، از س ای دارند.عنوان دیگر، ساختی جمله 6جزیی در این دفتر هستیم و یک

شبیه، تاز:  ساختار ادبی عنوانهای دو شاعر عبارتند های تشکیل دهندۀمهمترین آرایه

ر ر ههای شعو تلمیح. صنعت استعاره در عنوان استعاره، تشخیص، تناقض، حسآمیزی

شخیص، ت ۀرایآدیگر آن که،  ها دارد. نکتۀدو، بیشترین بسامد را نسبت به سایر آرایه

 این موضوع، در عناوین شعر سپهری بسامد بیشتری نسبت به شعر فروغ دارد و

 گرایی.انگاری و طبیعتتاکیدی است بر تمایل بیشتر سهراب به جاندار

 وه یأس ، بیانگر آن است ککاوش در عنوانهای شعر سهراب و فروغ از لحاظ محتوا( 4

در  -تتفاوبا دالیلی م–ست. این یأس های اغلب اشعار فروغ در پیداناامیدی از عنوان

یژه وبه–های آخر وی یز دیده میشود اما در مجموعهعناوین دفاتر ابتدایی سپهری ن

ر دعشق زمینی، از دیگر مضامین برجسته میدی نیست. ناا اثری از -دفتر حجم سبز

 دیشۀو ان رازمینی توجه دارد و شعرسپهری به معشوق فنامهای اشعار فروغ است، اما 

از  زنی طبیعتگراییهای آخرش رنگ و بوی عرفان مییابد. خصوص در مجموعهوی به

رسی دیگر مضامین مشترک موجود در عناوین شعر فروغ و سهراب است. گرچه از بر

 و نگردعارفانه به طبیعت می با دیدی یسپهرهمین عناوین نیز میتوان دریافت که 

 و اجتماعی است.ک یسمبل نگاهی فروغ به طبیعت، نگاه

سپهری و فروغ در دفاتر پایانی نسبت اشعار عنوانبندی  های دیده شده در نحوۀتفاوت (5

هم فروغ فرخزاد در  نگری آنها دانست. چه،جهانین را باید ناشی از تغییر به دفاتر آغاز

راه خود را پیدا کرده و دارای زبان « ایمان بیاوریم...»و « تولدی دیگر»دو دفتر پایانی 

ویژه به–ی های پایانیده و هم سهراب سپهری، در مجموعهو سبکی مستقل گرد
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به اوج دوران شعری خود نزدیک شده و به دستگاه مستقل فکری،  -«حجم سبز»

ی شعری این دو هاالت زبانی و اندیشگانی، در عنواندست یافته است. این تغییر و تحو

دفاتر پایانی بر نوع کند. به زبانی دیگر، تحوّل این دو شاعر در شاعر نیز آینگی می

 تاثیر مستقیم داشته است. های شعری نیزگزینش عنوان

 

 و مآخذ منابع

عرفانی و  ، مجله ادبیات(1385باقی نژاد، عباس) «فروغ فرخزاد؛ شاعر عاطفه و شکست»-1

 .38-11، صص2اسطوره شناختی، شماره 

 راکعی، تهران: اطالعات. فاطمهمه ، ترج(1373درباره شعر، پرین، الرنس ) -2

 پورخالقی چترودی،تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سهراب سپهری،  -3

  .87-70، 1، شماره 1، مجله پژوهشهای ادبی و بالغی، سال(1391مهدخت و ارمی، سیما)

  تهران: مروارید.(، 1372اوج ماندن، جاللی، بهروز ) جاودانه زیستن در -4

  : ثالث.تهران(، 1383لی، کاووس)های نوآوری در شعر معاصر ایران، حسنگونه -5

و  ر، علیپوحسین، «ای شعر فروغ و سپهری از نظرگاه فکری و محتواییبررسی مقایسه»-6

  .92-75، صص10و  9فصلنامه پژوهشهای ادبی، ش (، 1384السادات)غریصموسوی، 

  تهران: انتشارات سروش.(، 1367، حسینی، حسن )بیدل، سپهری و سبک هندی -7

بررسی چگونگی نام گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای »-8

 .36-19 ، صص3، ش 7 پژوهی دانشگاه شیراز، سال شعرمجله ، (1394مهدی)، «زیباشناختی آن

 تهران: انتشارات طهوری.(، 1380سپهری، سهراب )هشت کتاب،  -9

حول شعر معاصر ایران، شفیعی کدکنی، های تبا چراغ و آینه در جستجوی ریشه -10

  تهران: سخن.(، 1390محمدرضا)

  ، تهران: مروارید.(1376نگاهی به فروغ، شمیسا، سیروس) -11

  آلمان: انتشارات نوید.(، 1368د، فروغ )مجموعه اشعار فروغ، فرخزا -12

سانه ، افگرجی، مصطفی و میری، «پورهای اشعار قیصر امینبررسی و تحلیل نام»-13

  .104-79، صص 167، شماره 4مجله جستارهای ادبی، سال (، 1388)

، برانهای سهراب سپهری و جبران خلیل جگرایی در اندیشهبررسی تطبیقی طبیعت -14

 .235-213، 1، شماره 5مجله ادب عربی، سال  (،1391خدیجه )هیمی، عزت و رشیدی، مال ابرا

 


