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 معناشناختی اشعار نِزار قبّانی ـ  بررسی نشانه

 بابازاده ـ کیومرث خان، 6ـ علی صفایی3

 ، ایرانرشت، گیالندانشگاه زبان و ادبیات فارسی یار ـ دانش3
 ن و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشجوی دکتری زباـ 6

 (97/97/3117تاری  پذیرش:  ؛32/91/3117)تاری  دریافت: 

 چکیده

ی ادبـی دورۀ اخیـر   هـا  یبررسـ معناشناسی گفتمان یکـی از نیازهـای اصـلی در     ـ  بررسی نشانه
ادراکـی،   ـ . ایـن روش فراینـدی اسـت حسـی    بخشـد  یم؛ زیرا به ادبیات پویایی و سرزندگی باشد یم

شناختی و ناپایدار که با حضور عامل انسانی به طور ناگهانی شـکل و در فراینـد تولیـد     سیال، زیبایی
ۀ قطعـی و  جـ ینت گونـه   چیهـ کـه   نـد یآفر یمـ و فراینـدی هنـری، حسـی و زیبـا      ردیگ یممعنا قرار 

و  شـود  یمـ شکار به شکلی ناگهانی و احساسی در روند کالم آ گر شوششده ندارد، بلکه  تعیین پیش از
. بخشـد  یمـ و زیبایی خاصی به کالم  گردد یماین گونه حضور باعث ایجاد فضایی تنشی در گفتمان 

ــ معناشناسـی گریماسـی بـه تولیـد معنـا و تحـول آن         ـ ادراکی و عاطفی کالم، در نشانه بُعد حسی
ی ا جـه ینتو  نـد ک ینمـ مدار و روش روایی، مکانیکی عمل  . این روش برخالف روش برنامهانجامد یم

تـا نتیجـۀ    کنـد  ینمـ شده ندارد؛ یعنی طبق برنامـۀ خـاص و مشخصـی عمـل      تعیین پیش قطعی و از
مشخصی داشته باشد، بلکه فضایی تنشی بر معنا حاکم است. معنـای گفتمـان در تعامـل احساسـی     

لکـه در  ، ولی این معنا هم پایدار نیست، بردیگ یمو دنیا و غایب شدن یکی از عوامل شکل  گر شوش
، «غرناطـه ». در ایـن مقالـه، شـعرهای    نندیآفر یمیی زیبایی گفتمان را ها نوساننوسان است و چنین 

ـ  حسـی  ــ معناشناسـی، در ابعـاد    از نزار قبّـانی از دیـدگاه نشـانه   « ا تُثْلِجُ نِساءًإن هَ»و « الحُزنة قَصید»
 .شود یمی بررسی شناس ییبایز، عاطفی و ادراکی

عـاطفی، نـزار   ـ   شناسی، بُعد حسـی  ـ ادراکی، بُعد زیبایی معناشناسی، بُعد حسی ـ  انهنشها:  کلیدواژه

 قبانی.
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