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 چکیده

گیري ارزش، فرایندي شدن ارزش و یکی از نظام مهم گفتمانی، نظام ارزشی است. در نظام ارزشی، شرایط شکل
 معناشناختی، فرایند ارزشی گفتمان ادبی -شود. از دیدگاه نشانهشود، بررسی میها آفریده میمعنایی که از طریق ارزش

تواند به ارزش، کارکردي تعاملی ببخشد و آن را در خدمت حل بحران یا چالش ارزشی قرار دهد. چالش ارزشی، در می
ارزشی گفتمان، رابطۀ کمی و  آورد. فرایندهاي دیگر فراهم میشدن ارزش به ارزشبافت گفتمانی زمینه را براي تبدیل

بر اساس این، در  شود.اي ارزش میدهد و سبب گسترة استعارهاي کیفی و غیر مادي تغییر میمادي ارزش را به رابطه
م رنگ و رنگین شدن و دعوى افتادن شغال در خُ"قصۀ تحلیلی، نظام ارزشی گفتمان در  -این مقاله به روش توصیفی

. شودمعناشناختی بررسی می -بر اساس رویکرد نشانه )721/3-777از دفتر سوم مثنوي ( "شغاالنسى کردن میان وطاو
توان در فرایندي گفتمانی این قصه، چالش ارزشی را مهار کرد و سبب گسترش پرسش اصلی ما این است که چگونه می

حضور عامل گفتمانی رنگ و نور حاصل  ها شد. فرض ما این است که در این قصه، باها و استعالي ارزششدایرة ارز
گیرند و در نتیجۀ آن، ارزش مطلق و شوند و در یک وضعیت تراارزشی قرار میها، جابجا میشاز آن، پیوسته ارز

هایی که در درون گیرد. درواقع هدف اصلی از ارائۀ این مقاله، بررسی انواع ارزشاستعالیی طاووس جان، شکل می
 گیري فراارزش بر مبناي نظام فرایندي و استعالیی ارزش است. د و چگونگی شکلیابگفتمان تحقق می

 معناشناسی، گفتمان، مثنوي، ارزش و فراارزش، فرایند تنشی. -واژگان کلیدي: نشانه
 
 مقدمه 1

-/721-777( از دفتر سوم مثنوي "سى کردن میان شغاالنوم رنگ و رنگین شدن و دعوى طاوافتادن شغال در خُ"قصۀ 
جو کرد. در این قصه، به دلیل حضور وتوان نظام ارزشی گفتمان را در آن جستهایی است که می، از جمله قصه∗∗)3

ها گیرد و در این فضاها، ارزش اي و ارزشی شکل میعامل گفتمانی رنگ و نور حاصل از آن، فضاهاي گوناگون نشانه
جایگاه ارزشی گفتمان دچار کنند. در نتیجه یکدیگر انتقال پیدا میشوند. سپس در نظامی فرایندي به جا می پیوسته جابه

گیرد. بر اساس این، پرسش اصلی این است که در چنین  و در نهایت فضایی تراارزشی شکل می شوددگرگونی می
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تمانی کنند. همچنین بر مبناي کدام فرایند گفها تحقق پیدا میگیرد؛ چگونه ارزشهایی شکل میگفتمانی، چه ارزش

-فرض ما این است که در اثر بر همشوند. اي ارزش میشوند و سبب گسترش فضاي استعارهها به هم منتقل میارزش

. بدین ترتیب، نوعی همسویی و تعادل در گفتمان دهدجریانی بیناکنشی رخ میکنشی رنگ، نور و همۀ عوامل گفتمانی 
و  ،هاي رنگ و نورگر در جلوهشدن کنشاین توانش همان ذوبشود. یمنجر مشناختی زیبایی شود که به توانشایجاد می

طاووس جان است. این  زایشذاتی طاووس واقعی و حقیقی و شدن رنگ و نور در جلوة تولّد طاووس و دیگربار ذوب
 کند. شناختی به نام طاووس جان را معرفی میاي نو و زیبایینشانهتوانش 

 
 . نظام ارزشی2
-ها تولید میگیري ارزش، فرایند ارزشی و معنایی که از طریق ارزشارزشی گفتمان، موضوع ارزش، شکلهاي نظام 

تواند به ارزش، کارکردي تعاملی معناشناختی، فرایند ارزشی گفتمان ادبی می -کنند. از دیدگاه نشانهشود، را بررسی می
-چالش ارزشی، در بافت گفتمانی زمینه را براي تبدیلببخشد و آن را در خدمت حل بحران یا چالش ارزشی قرار دهد. 

اي کیفی و آورد. فرایند ارزشی گفتمان، رابطۀ کمی و مادي ارزش را به رابطههاي دیگر، فراهم میشدن ارزش به ارزش
 شود.اي ارزش میدهد و سبب گسترة استعارهغیر مادي تغییر می

 
 هاي ارزشبنیان. 3 

شناختی، تمایز مقدم بر تفاوت ) تفاوت. از دیدگاه نشانه2) تمایز؛ 1بر دو اصل استوار است: تحقّق ارزش در زبان، 
ه با آن متفاوت باشد. تمایز به معنی نفی چیزي نکتواند از چیزي دیگر متمایز شود، بدون آاست؛ یعنی در زبان چیزي می

هاي فونتنی و زیلبربرگ، بر اساس آموزه شود.آن میگیري اولین مشخّصۀ است، اما همین نفی، سبب ایجاد تمایز و شکل
ها خواسته شده است تا از ی بر نفی است؛ چرا که فقط از واژهنمحتواي تفاوت مبت«شناختی سوسور معتقدند: زبان

-511: 1391(شعیري، گردد یکدیگر متفاوت باشند، بدون آنکه از خود بپرسیم چه عواملی سبب ایجاد چنین تفاوتی می
شود تا واژة متقابل را بتواند هاي دیگر در شرایط سلبی، نفی میبر اساس این رویکرد، هر واژه در ارتباط واژه ). 512

ها در شرایطی سلبی تولید شوند. بر اساس کنند که درون نظام زبانی، تقابل ها، زمانی تحقّق پیدا میمعرّفی کند. پس ارزش
 گیري ارزش هستند. دهد و همین دو عامل، مبناي شکلپس از آن، تفاوت را شکل میکند و این، نفی ابتدا تمایز ایجاد می

 
 فرایندي شدن ارزش. 4

و ...،  شناختی زیباییو  شناختی، اجتماعی، فرهنگی، آیینیزبانها از کارکردهاي مختلف در نظام ارزشی گفتمان، ارزش
ارزشی.  2ارزشی و فرایند 1مفهوم با هم اشتراك دارند: نظامها در دو شناختی، همۀ ارزشدر مباحث زبانبرخوردارند. 

1. systém   
2. procés  
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کنند. این هنجارها مراتب، ها از یک سلسله هنجارها و قواعد پیروي میدر هر نظام ارزشی، ارزش) 510: 1391(شعیري، 

بود. عدول از بند ها پايکنند. براي حفظ ارزش باید به آن شاخصهشدة یک ارزش را تعیین میمیزان و حدود پذیرفته
کند. منظور از تبدیل میو یا ناارزش سازد و آن را به ضد ارزش دة ارزشی، ارزش را با خطر مواجه میشمرزهاي تثبیت

اي و در طول یک گفتمان، شکل فرایندي بودن ارزشی این است که ارزش در طول یک دورة زمانی و به صورت مرحله
رسد و به اي گستره و فشاره است و در انتهاي گفتمان، به نقطۀ اوج خود میگیرد. این ارزش در طول گفتمان، دارمی

 کند. طور کامل تحقّق پیدا می
 
 . انواع ارزش5

 .معناشناسی گفتمان در برگیرندة سه نوع نظام ارزشی است -نظام نشانه
 
  شناختینظام ارزش زبان 1. 5

تواند به مثابۀ یک ارزش تلقّی گردد. در  هر تفاوت معنایی می در این نظام، ارزش مبتنی بر تفاوت است. به دیگر سخن،
توانند از یکدیگر متفاوت باشند و از همین  آورند که می ها در ارتباط با یکدیگر معناهایی را به وجود می واقع، نشانه

هایی یا ارزشو  داقتو ص مثبتی مانند انسانیت یهای توانند ارزشها می گیرد. این تفاوت هاست که ارزش شکل میتفاوت
توان به خودي خود به مفهوم  ارزش را نمی«ورزي را تولید کنند. به عقیدة دنی برتران، حسادت و کینهدروغ، منفی مانند 

کند،  هاي دیگر ایجاد می هاي نهفته در مفهوم واژهتوان آن را به واسطۀ تفاوتی که با ارزشیک واژه تعبیر نمود، اما می
-: Bertrand, 2000( »ها یا نزدیک به هم یا قابل مقایسه با هم یا در تقابل با یکدیگر قرار دارند.زششناخت. این ار

207.(  
 
 نظام ارزشی مادي 2. 5
ها در چرخۀ ارتباطی است. گردد و تضمین کنندة شرایط تبادل آن ارزش، آن چیزي است که بر اموال مادي اطالق می 

(ر.ك. یابد.  گو، هدیه، پیشکش، کمک، دین و غیره تحقّق میوبادله، مذاکره، گفتدر چنین نظامی ارزش بر اساس م
رین ویژگی قابل ذکر براي این نظام ارزشی این است که دو گونۀ ارزشی قابل مذاکره تممه) 60: 1388شعیري و وفایی، 

گردد.  ها دچار نقصان شده و در آن خلل ایجاد میو مبادله برابر تلقی گردند. در غیر این صورت، چرخۀ ارتباطی ارزش
دهد که چرخۀ ارزشی معیوبی شکل گرفته است و در قصۀ مورد بحث، نابرابري ارزشی میان شغال و طاووس، نشان می

کند. ناارزشی براي خود جایگاه ارزش قایل شده است. در این حالت، نظام گفتمانی نظام ارزشی را دیگربار بازسازي می
 مین دلیل، در این گفتمان جریان روایی در خدمت بازگرداندن ابژة ارزشی به جایگاه اولیۀ خود است.به ه
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 شناختی  زیباییو  نظام ارزشی اخالقی 3. 5

در این نظام، دو مفهوم (ر.ك. همان) . داردشناختی و زیباییاست که غایت اخالقی، انسانی اي این ارزش مبتنی بر گونه
آلی و جمعی هاي ما براي دفاع از ارزشی ایدهدر این حالت، اگر کنشدیگري. ؛ ب) آل ایدهالف) بسیار مهم وجود دارد: 

کند.  شینی عمل میمندر این نظام، ارزش بر اساس دو محور جانشینی و هکند. شناختی تحقق پیدا میباشد، نظام زیبایی
-میاساس محور جانشینی نوعی ارزش را که با اخالق و باور اجتماعی او هماهنگی دارد انتخاب گر بر  در واقع، کنش

گیرد. فونتنی  هاي خود را براي تحقّق بخشیدن به آن به کار می شینی زبانی، همۀ توانشمنسپس بر اساس محور هکند. 
 -هاي نشانه ه روابط همنشینی که آفرینندة کنشرا مبتنی بردیدگا اخالقیدر اولین گام، باید تعریف نظام «معتقد است که 

 ».زند ها را رقم می ها در خدمت جریانی است که زنجیرة ارزشی در گفتمان معناشناختی است، دانست: این کنش
)Fontanill, 2008: 13ها را گیرد که هم وجود دیگر ارزش). در این نظام، ارزشی برتر و یا فراارزشی شکل می

آل و هاي دیگر معطوف به اوست. در واقع فراارزش همان ایدههاي ارزشی ارزشگیريهم جهتکند و تضمین می
 کند. ها در پرتو حضور او، تحقق پیدا میدیگري است که همۀ ارزش

 
 شناختینظام ارزشی نشانه 4. 5

شناختی بر  هاي زبانشناختی تفاوت دارند. بر مبناي نظر گرمس، ارزشهاي زبانشناختی با ارزشهاي نشانهارزش
 کنند.هاي سوژه معنا پیدا میشناختی، در نظامی روایی و با توجه به کنشهاي نشانهاما ارزشگیرند، اساس تقابل شکل می

شناختی در نظامی گفتمانی و بر اساس دخالت سوژه و با کمک گرفتن از هاي نشانه) ارزش512-511: 1391(شعیري، 
گیرند و بین عوامل اي قرار میها در یک وضعیت تنشی و مبادلهگیرند. در این نظام، ارزشمیعوامل دیگر گفتمان، شکل 
 گیرند. شوند و شکلی چرخشی و زایشی به خود می گفتمانی دست به دست می

 کنند. مفهوم ارزش دراي تعاملی ایفاي نقش میمعناشناسی گفتمان، هر چهار نوع نظام ذکر شده در رابطه -در نشانه
ها گیرد و همۀ عوامل گفتمانی در مبادله و چرخش ارزشدرون نظام زبان و در نظامی فرایندي و گفتمانی شکل می

 پذیرد. شناختی گفتمان تحقق میآفرین هستند. در نهایت نیز با معرفی فراارزش، نظام زیبایینقش
 
 ارزشی گفتمان نظام. 6   

ها فرایند توان نشان داد که ارزشبر اساس این، میشود. مان، محقق میگفتمان موضوع مطالعه، نظام ارزشی گفتدر 
ها با هم ارزش در این گفتمان، کنند.تحول معنا را هدایت میاز این طریق، فرایند آفرینش و ند و دهمیرا شکل گفتمانی 

سو سبب انتقال بار ارزشی از یکها با هم، گیرد. تعامل ارزشکنند و بر اساس آن، معنا شکل میگو میوتعامل و گفت
 آورد. ارزشی را به وجود میشود و از دیگرسو، فراارزش و ابرها به هم میکنشی و تبدیل ارزشها و وضعیت بر همآن
 
 انتقال ارزش در نظام ارزشی  1. 6 
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  و ارزش فراارزش 1. 1. 6 
خواندن  زیرا قابلیت تولید چیزي را داشته است و آن فرا ؛یک ارزش است "شدنطاووس"، موضوع مطالعه در گفتمان

نگ شدن با طاووس است و چون این ارزش، ارزش مبنایی است و دوام و پایداري دارد و مربه ه )شغالگر (کنش
با توانایی و ، و نور گوییم. در واقع انباشتگی رنگارزش میبه آن فراشوند، تشکیل میسایۀ آن در هاي دیگر ارزش

. در این گفتمان، رنگ سبب شده ایجاد کندشخصیتی را تغییر دهد و یک وضعیت تراارزشی  خود توانستهقابلیت 
شدن، فراارزشی شکل بگیرد و شغال تصور کند طاووس شده است. پس طاووس شدن، فراارزش اولیه است. طاووس

هاي زیبا، به یک فراارزش تبدیل شده دلیل رنگهاي دیگر زیر سایۀ آن هستند؛ یعنی طاووس به ارزشی است که ارزش
 :است هارنگهمان تثبیت که  برخوردار شدهویژگی پایداري  ازاست. این فراارزش 
 آمد پوسـتش رنگـین شـده   پس بر     

 

ــده     ــین ش ــاووس علّی ــنم ط ــه م    ک

                                                                                                                                           

)722/3( 
و ادعاي او  طاووسبا  گرکنشنگ شدن مراین فراارزش توانسته ویژگی خود را به وجود دیگري انتقال دهد و آن ه

دهد و این رنگ هایی که دارد، رنگ خود را به بیرون انتقال میشدن است. پس طاووس از مجموعۀ ویژگیدر طاووس
هاي دیگر، سبب استعالي هاي خود به ارزشتوانند با انتقال ویژگیها میسان ارزششود. بدینخود ارزش قلمداد می

 گر را فرا خوانده تاکنش ، ارزشی است کهشدن طاووس ها شوند. این فراارزش توانسته دو ارزش تولید کند: از سوییآن
سبب شده تا گرفتار غرور و تکبر  ،سواز دیگرو  براي به دست آوردن یک شخصیت ممتاز و یک ارزش برتر تالش کند

 شود و از دیگران خود را برتر ببیند و یک ارزش منفی شکل بگیرد.  
 

 ارزش ارزش و هم 2. 1. 6   
معادل آن شکل بگیرد ارزشی هم ایدشود و به همین دلیل ب، رنگ به عنوان ارزش طرح میوع مطالعهموض در گفتمان 

اي حضور بیابند و با هم برابري کنند و ها بتوانند در یک نظام تعاملی و مبادلهتا بتواند با این ارزش مقایسه شود و ارزش
تصور او  به صورت توهم واقعیت دراست که  گرکنششدن ارزش همان ادعاي طاووساین همیا به هم تبدیل شوند. 

. در ه استاو را به مرتبۀ طاووس علیین رساند، ایجاد توهمبا و  ردهنفوذ ک گرکنش. رنگ در احساسات شکل گرفته است
ر قالب ارزش همان رنگی است که در اثر تابش آفتاب رونق و زیبایی دوچندانی یافته است. این رنگ، دواقع این هم

گر کنشعمل کرده و به صورت رنگ سبز، سرخ، فور و زرد درآمده است؛ یعنی این رنگ از دیدگاه  "انباشتگی رنگ"
شود شدن برابري کند. این استحالۀ ارزشی است که سبب میتواند با ارزش طاووسبه ارزشی تبدیل شده که می گفتمانی

  :دیگران عرضه کند و از دیدگاه دیگران از نشاط چندالیه برخوردار شود هبتا شغال، خرامان و با حالت ناز و ادا، خود را 
ــه   پشـــم رنگـــین رونـــق خـــوش یافتـ

 
   تافتـــه هـــا بـــر آفتـــاب آن رنـــگ  

 دیـد خـود را سـبز و سـرخ و فـور و زرد      
 

ــرد     ــه ک ــغاالن عرض ــر ش ــتن را ب   خویش
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ــد اى شــغالک حــال چیســت   جملــه گفتن

 
   ــاط م ــر نش ــرا در س ــه ت ــک ــتويلتَ   س

                   

                                                                                                                  )725-723/3( 

 ارزش و ناارزش  3. 1. 6
-براي اثبات گفته هاکنند. آنارزش را نفی میاین شدن ارزش است، اما مخاطبان ، طاووسموضوع مطالعه در گفتمان

تنها از نظر ظاهري توانسته خود را به طاووس  گرکنشکنند. طاووس اشاره می حقیقی و ذاتیهاي هاي خود به ویژگی
را داشته باشد، مورد پذیرش  اوهاي درونی و معنوي و ویژگی را تقلید کند طاووس صدايتواند نزدیک کند و چون نمی

. این نکته بر این مفهوم خواهند تا از نظرگاه خود به ارزیابی بپردازدمخاطبان از او می ،سوگیرد. از دیگرقرار نمی مخاطبان
اند. این رنگ که از نظر شغال ارزش پی برده گررفتار و رنگ کنشناارزش بودن  به مخاطبان دیگرکه  تأکید دارد

گیرد. در ارزیابی دیگران مورد ارزیابی قرار میشود؛ یعنی از دیدگاه شود، از نظر دیگران ناارزش تلقّی میمحسوب می
 :شودمی گرکنشاي براي فریب است و سبب غرور و تکبر دیگران، این رنگ وسیله

 جمله گفتند اى شغالک حـال چیسـت  
 

 ســتويلتَــکــه تــرا در ســر نشــاط م 

ــرده   ــه کـ ــا کرانـ ــاط از مـ  اى از نشـ
 

ــ   ــن تکبــ ــا آوردهایــ  اى ر از کجــ

                                                                                                                            )726--

725/3( 
مخاطبان تنها همرنگ شدن با طاووس تبدیل عنصر رنگ به صداست. نکتۀ مهم دیگري که اینجا باید به آن توجه کرد، 

خواهند براي اثبات طاووس شدن خود، صداي او را نیز گر میپذیرند، بلکه از کنششدن نمیطاووسرا به عنوان شرط 
تبدیل رنگ به صدا است؛ یعنی رنگ براي  شود،گر قلمداد میکنشدهندة ارزش گفتمانی عاملی که نشانتقلید کند. اینجا 

رنگ چون شغال رنگ. پس شدن به صدا را داشته باشد یلاینکه بتواند به عنوان پایگاه ارزشی طرح شود، باید قابلیت تبد
تواند صداي طاووسان را تقلید کند، از پایگاه ارزشی مناسب برخوردار نیست و به عنوان یک ناارزش شناخته نمی ،شده
 شود. می
 
 تراارزش 4. 1. 6

-تا فراارزش طاووسفروتر  از یک ارزشرا  گرکنشتواند ، رنگ یک ارزش است؛ زیرا میموضوع مطالعه در گفتمان

گر او را در یک ها با انتقال ارزش خود به کنشرود. سپس رنگگر به درون خُم رنگ میابتدا کنششدن استعال دهد. 
. پس از آن جلوه و انتقال دهد گرکنشرنگ، توانسته ارزش خود را به دهند. پس شدة ارزشی قرار میوضعیت تثبیت

. پس رنگ نامدمیطاووس  رساند که خود را اي از استعال میگر را به درجهصل از آن، کنشزیبایی همین رنگ و نور حا
ها ما ر ا در بخشد. مجموعۀ این انتقالشدن استعال می ارزش را تا مرز طاووس، موجودي بیارزشیبا قابلیت باالي 

 دهد.وضعیت تراارزشی قرار می
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 فراارزش دوم 5. 1. 6
آید، به این  که از خُم رنگ بیرون مینپس از آ گرکنششدن است. فراارزش اول طاووس مطالعه،در گفتمان موضوع 

هاي طاووس را دارد: چون گلستان، ، همۀ ویژگیگرکنشیابد. این فراارزش متناسب با دیدگاه فراارزش دست می
ر لطف خدایی است و سرانجام است؛ داراي کرّ و فر و آب و تاب است؛ فخر دنیا و دین است؛ مظه صدرنگ و خوش

ها از نظرگاه اما این ویژگی ؛ها براي اثبات مدعاي او کافی استهمۀ این ویژگی) 768/3-770(شرح لوح کبریایی است. 
شود. شده و چون نتوانسته اقناع شاهدان و بینندگان گفتمانی را فراهم کند، از دیدگاه آنان نفی می توصیف گرکنشخود 

براي تأثیر  گرو کنش دیگري را اقناع کند دتوانشود که چه کسی میاین بحث طرح می، القایی گونۀدر عیري، بنا به نظر ش
شوند و پس دیگران وارد صحنه می) 68-65: 1385(ر.ك. شعیري، مجاب کند. اقناع و ها را آن بتواند در دیگران، باید

کنند که مخاطبان، یک فراارزش جدید را به صحنۀ گفتمان وارد میشود. ها ارزیابی میاز دیدگاه آن گرکنشنظام ارزشی 
 شود. فراارزش دوم نامیده می وطاووس جان است 

را داشته باشد و یا از نظر ارزش با آن  گرکنشهاي طاووس مورد نظر این طاووس هر چند ممکن است برخی ویژگی
ها و در واقع ، نشانهگرکنشها براي استعالي متفاوت است. آن اوبرابري کند، اما از نظرگاه مخاطبان با طاووس مورد نظر 

صداي "، "کردن در گلستانجلوه"ها در قالب ها و ارزشها را ندارد. این نشانهآناو کنند که هاي دیگري مطرح میارزش
ارزش اول و پس دو وضعیت داریم: فرا) 774/3-777(شده است.  توصیف "پوشیدن خلعت آسمانی"و  "ویژه داشتن

ارزش اول طاووس و فراارزش دوم گیرد؛ فرافراارزش دوم. وضعیت فراارزشی اول در تقابل با فراارزش دوم قرار می
-ستا حد طاوو گرکنشند: اولی ارزش ارتقاي وضعیت آفرینطاووس جان است. این دو فراارزش هر کدام ارزشی را می

 .اه طاووس جان یا طاووس علیین راشدن و دومی، ارزش استعالي طاووس تا جایگ
 
  ارزشارزش و شبه  6. 1. 6 

خود را گر ، کنشدر این گفتمان، دو وضعیت ارزش و شبه ارزش در تقابل هم قرار دارند. در وضعیت شبه ارزش
دچار توهم شده و خود را  اودهد نشان می ،شماردبراي خود بر میگر کنشهایی که داند. ویژگیطاووس علیین می

تواند ارزشی برتر زیرا رنگ ظاهري نمی ؛واقعی نیست یکند، ارزشاز آن یاد می گرکنش. ارزشی که دانسته استطاووس 
گیرد. شود و مورد ارزیابی منفی بیننده و ناظر گفتمانی قرار مینفی می. چون گذاري نیست. این رنگ قابل ارزشبیافریند

اي دارد. پس این ارزش لحظه وشده  ایجادمانی مزویژه و در یک وضعیت جانشینی و ه يکارکرد براياین ارزش، 
این ارزش، آید. ارزش، یک شبه ارزش است. در مقابل این وضعیت، طاووس جان را داریم که ارزش واقعی به شمار می

ها کنند، مالك داوري آنذکر می جان وسهایی که مخاطبان براي طاو. ویژگیآیدبه شمار میکارکردي و درونی  یارزش
شود تا وضعیت ارزشی و شبه ارزش را از هم تفکیک کنند. مخاطبان براي ترسیم وضعیت گیرد و سبب میقرار می
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هاي طاووس را از نشانه ذاتیو  حقیقیهاي بلکه داشتن ویژگی ،دانندارزشی طاووس، تنها تغییر ظاهري را کافی نمی

 دانند.  جان می
 
 پیراارزش 7. 1. 6

ز گر گفتمانی و اکنشتوان پیراارزش را بررسی کرد: از دیدگاه ، از دو دیدگاه ارزشی، میموضوع مطالعه در گفتمان
کرّ و فر "، "چون گلستان صدرنگ و خوش شدن"، عناصري مانند: گرکنش. از دیدگاه انیگفتمیا مخاطب دیدگاه ناظر 

براي مقبولیت  گرکنششوند که هایی طرح میپیراارزش هستند و به عنوان نشانه "آب و تاب و رنگ داشتن"و  "داشتن
شدن شغال را نفی کنند و از مخاطبان براي اینکه ارزش طاووس ،دهد. در مقابلشدگی خود ارائه میارزش طاووس

 و "کردن در گلستانجلوه"کنند. این عناصر در قالب ارزش مورد نظر خود حمایت کنند، از عناصر دیگري استفاده می
نشان داده شده است. عناصري که از دو دیدگاه ارزشی طرح شده، عوامل  "چون بانگ طاووسان یداشتن بانگ"

 کنند. گرفته آماده میپیراارزشی هستند که شرایط را براي گذر به وضعیت بعدي و تأیید یا رد نهایی ارزش شکل
 
 پادارزش 8. 1. 6

هایی چون شود: طاووس و طاووس جان. طاووس داراي ارزش، دو ارزش دیده میالعهگفتمان موضوع مطدر 
ها نیازمند ارزشی دیگر هستند که از نظر قدرت و اهمیت، اما این ارزش ؛رنگارنگی، زیبایی، کرّ و فر و آب و تاب است

داشتن "ن ارزش برتر سخن گفتیم، ها برابري کند. از آنجایی که در کنار طاووس، از طاووس جان به عنوابا ارزش آن
هاي دیگر ارزشبا ها این پادارزش در نظام تعامل ارزش شود.پادارزش نامیده می "خلعت آسمانی"و  "جلوه در گلستان

ارزش، کند. در این گفتمان، وضعیت پادمی حمایتارزش واقعی طاووس و هویت او در میان دیگران و از برابري 
از ارزشی که غایب است، دفاع  ناظر گفتمانیگیرد. در واقع نگاه بیننده و ناظر گفتمانی شکل میوضعیتی است که در 

به دلیل  گردر این گفتمان نیز بر اساس حمایت پادارزش از ارزش واقعی، کنشپردازد. ارزش مید و به مقابله با نانکمی
  .دگیرشود و مورد انتقاد قرار مینداشتن شخصیت واقعی متّهم می

 

 ارزش (ابرارزش)هایپر 9. 1. 6
هاي این ارزش و یکی از نشانهاست ، هایپرارزش طاووس گرمی رفتار و خوشی درونی موضوع مطالعه، در گفتمان

شود، رنگ است. رنگ از ارزش میگیري هایپربرتر، داشتن خلعتی آسمانی است. در این گفتمان، آنچه باعث شکل
شود. این ارزش برتر، در وضعیت ارزش میگیري ناست، اما در نگاه مخاطبان، سبب شکلآفرین اارزش گرکنشدیدگاه 

هاي دیگر طاووس باشد و هم تواند حافظ جایگاه ارزشی ارزشکه در فرایند گفتمانی هم می آفریندمیمانی ارزشی مزه
خوشی داشتن رنگ واقعی و برخورداري از جایگاه ارزشی طاووس جان را معرّفی و از آن محافظت کند. تواند می

آفریند و به همین دلیل هایپرارزش است. در واقع رنگ از این اي نیز میدرونی، عالوه بر کارکرد ارزشی، ارزشی استعاره



 
 ۱۷۹۹/  معناشناختی -رویکرد نشانه اي از مثنوي؛نظام ارزشی گفتمان در قصه

 
اي، رنگ عامل انتقال اي پیدا کرده است. در این وضعیت استعاره را آشکار کرده، مفهوم استعاره گرکنشنظر که ماهیت 

گرمی رفتار پس . را آفریده استارزش در نتیجه ارزش باال و هایپرو شده  گرکنشرزش گرمی رفتار به شخصی غیر از ا
 شود. بخشد و سبب استعالي آن میبه طاووس جان ارزشی برتر میهایپرارزشی است که و خوشی درونی، 

 
 فرایند ارزشی گفتمان 2. 6 

-گر تعریف میار نظام ارزشی از دیدگاه کنشبکدر این گفتمان، یو زنده است. گفتمان موضوع مطالعه، گفتمانی پویا 

مورد  دیگربار افزاید. این نظام ارزشی هاي رنگ و نور خود میگر بر جلوهگیرد. در این نظام، کنششود و شکل می
گر نیز پردازند. کنشه ارزیابی میگیرد. این ناظران نیز هر کدام با دیدگاهی بارزیابی مخاطب یا ناظر گفتمانی قرار می

کند. نکتۀ جالب این است که ارزیابی نهایی از ها، نظام ارزشی خود را توجیه و توصیف مینسبت به هر کدام از دیدگاه
-گذاري مییابد و به ارزشدست می کیفی -گر به شناخت زیستیگیرد و این بار خود کنشسوي ناظر گفتمانی شکل می

گیري قالبی از پیش تعیین شده با عناصر تثبیت یافته گیري گفتمان، جهتدهد که جهترایند نشان میپردازد. این ف
کند. پس نظامی ارزشی و جدید را بازآفرینی می یبلکه ما با گفتمانی مواجه هستیم که در دل خود هر لحظه ارزش ،نیست

 ست. آفرینندگی و زایش ارزش و معناگفتمانی زنده و نوسانی شکل گرفته که هر لحظه در حال 
گري جدا  سازد که در آن کنش معنا مواجه می هوسرلیگفتمانی است که ما را با مفهوم گفتمان موضوع مطالعه، در واقع 

گرمس ما با فرایندي مواجه هستیم که  نظرگیرد. به  معنا در تبانی این دو شکل می، بلکه و مستقل از اُبژة ارزشی نداریم
اي گشتالتی جهت به آغوش  رود، ابژة ارزشی نیز به شیوه گر به استقبال ابژة ارزشی می با همان شتابی که کنش در آن

چنین تعبیري نشان می دهد که بر خالف مفاهیم سنّتی ) 24: 1389گرمس، ( کند.شماري می گر لحظه گرفتن کنش
د، در مفهوم  تنشی گفتمان این دو ندان هم میدر تقابل یا گر و ابژه را دو دنیاي متفاوت و مستقل  شناختی که کنش نشانه

 قرار دارند. 3کنشی بدون هیچ برتري بر یکدیگر در تعامل کامل و حتی هم
گر گفتمانی، داشتن شود. از نظر کنشگر و ناظر گفتمانی، به دو صورت طرح مینظام ارزشی گفتمان، از دیدگاه کنش

رنگی، نشانۀ روزمرّگی و نابودي است. در چنین و بی، هاي قدرت و مقامز نشانهگري ظاهري، اهاي زیبا و جلوهرنگ
کنند و گر نفوذ میهاي رنگ و نور، در وجود کنشاست. جلوهآن در قالب نور گري ه مهم است رنگ و جلوهنچنگاهی، آ

دهد. بدین ترتیب اُبژه و از دست میگر در برابر چنین تأثیري، تسلّط گفتمانی خود را کنند. کنشهویت او را دگرگون می
گرانی کنند و به کنشدهند و رنگ و نور که در نقش اُبژه بودند، جایگاه سوژه را از آنِ خود میسوژه تغییر جایگاه می

 شود. در اثر چنینگر تبدیل میدهند. اُبژه در برابر جلوة رنگ و نور به شوِش شوند که هستی اُبژه را تغییر میتبدیل می
ی تنگیرد که دیگر مبشود و نظام ارزشی جدیدي شکل میتغییر و تحولی، جایگاه ارزشی گفتمان نیز دچار دگرگونی می

co-action 1. 
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دهد. در چنین را از دست می واکنشیگري رنگ و نور، قدرت هر گونه بلکه او نیز در برابر جلوه ،گر نیستبر نفوذ کنش

 کند. شدن به طاووس علّیین معنا پیدا میس و تبدیلوضعیتی، ارزش مطلق در رسیدن به جایگاه طاوو
گر، عدم برخورداري از رنگ و نور به معناي ماندن در جایگاه خود و رضایت دادن به ارزش التقاطی از نظر کنش

هاي زیباي رنگ و نور، هر لحظه به هویت جلوهاز  برخورداريگري تبدیل شده، در اثر گر که اکنون به شوِشاست. کنش
خود را سبز و سرخ و "دهد: هاي زیر در گفتمان خود را نشان مییابد. این احساس در قالباي دست میو احساس تازه
شایستۀ "؛ "استآب و تاب و رنگ کرّ و فر و  داراي" ؛"کنددر خود شکوه و عظمت احساس می"؛ "بیندفور و زرد می

-. طرح"مظهر لطف و کبریایی حق است"و سرانجام  "ن استمایۀ فخر دنیا و رکن دی"؛ "سجده و پرستش دیگران است

 :دشو، به شکل زیر ترسیم مینخست گفتمان تنشی در بخش -وارة نظام ارزشی
 تنشی در بخش نخست گفتمان   -وارة نظام ارزشیطرح                            

 گريجلوه                                       ارزش مطلق: طاووس علّیین               
                                                                                  

 
                                 

 نداشتن جلوه                                      بودنارزش التقاطی: شغال                   
 

 رنگیبی        رنگ                                                              
 

ررسی است. از دیدگاه ناظر ب) و از دیدگاه مخاطب و ناظر گفتمانی نیز قابل 66/3-777نظام ارزشی در بخش دوم (
شده و هویت اصلی خود را از دست داده است. بنابراین ارزش در نظر  هاي رنگ و نورجلوه ۀبستگر دلگفتمانی، کنش

کند با به دست آوردن سعی می گرکنششود. بدین ترتیب ارزشی، ارزش قلمداد میارزش تبدیل شده و بیبیامري او به 
-با جابه اواز نظر  .به دست بیاورد، به جایگاه طاووس برسد و با تشبه به طاووس، هویت جدیدي هاها و زیباییرنگ

-ارزشنظام در تقابل با  گر در مورد ارزشکنشتوان به پایگاه ارزشی جدیدي دست پیدا کرد. دیدگاه ها، میجایی ارزش

این، هویت جدیدي از  بر اساسشود. پذیرفته نمی از دیدگاه ناظر گفتمانیبه همین دلیل و  گیردقرار می هاي مطلق
-. اگر طاووس جان به جلوهاست "طاووس جان"همان شود که نوان ارزش مطلق طرح میگیرد و به عطاووس شکل می

هاي واقعی و طبیعی این بازند. جلوة واقعی طاووس و رنگها، رنگ میها و رنگگري بپردازد، در برابر آن همۀ جلوه
ه و ُابژه را دیگربار تغییر هاي واقعی طاووس، جایگاه سوژکند. رنگگري را در خود ذوب میطاووس، هر گونه جلوه

 دهد. می
)، رنگ و نورهاي مجازي، جایگاه سوژة گفتمانی را تصاحب کرده بودند و خود 721/3-731(نخست گفتماندر بخش 

طاووس، دیگربار  گري ذاتی رنگ)، جلوه66/3-777(دوم گفتمان در بخشاما پرداختند. گري میبه عنوان سوژه، به جلوه
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شوند که در هایی تبدیل میکند. در اثر چنین تسلّط و نفوذي، رنگ و نور به اُبژهگفتمانی را از آنِ خود میجایگاه سوژة 

گر ایجاد کرده بودند، در برابر جلوة گیرند. نور و رنگ که زمانی، هویت جدیدي براي کنشخدمت طاووس قرار می
گیرند. رنگ و نور مجازي، در مقابل سوژة جدید قرار میها در خدمت بازند و خود آنهاي ذاتی طاووس، رنگ میرنگ

 نمایانتر تر نمود پیدا کند و ارزش طاووس جان بیششوند تا جلوة واقعی طاووس جان بیشطاووس جان ظاهر می
-به عنوان نماد همۀ زیباییطاووس جان  تارسند هاي رنگ و نور با وجود طاووس به وحدت میشود. این بار همۀ جلوه

پردازد و با پوشیدن خلعت آسمانی، به گري میبدین ترتیب طاووس جان به جلوهگري بپردازد. ها به جلوهو ارزش ها
ها را از شود و همۀ رنگرنگی غیب نمایان میشود و این چنین است که عالم بیرنگی طرح میعنوان بارزترین مظهر بی

این گفتمان،  تنشی  -وارة ارزشیگیرد. طرحشناختی گفتمان شکل میبرد. در چنین شرایطی است که نظام زیباییبین می
 :شودبه شکل زیر ترسیم می

تنشی در بخش دوم گفتمان -وارة نظام ارزشیطرح            

 
 گريجلوه                         ارزش مطلق: طاووس جان                                      

                                        
  
 

 جلوة مجازي                                              ارزش التقاطی: طاووس ظاهري                            
                                                                   

 رنگیبی   ها     انباشتگی رنگ                                                           
 

 گفتمان اي نظام ارزشی در فضاي نشانه 3. 6
-به شمار می اي)اي(سپهر نشانهفضاهاي نشانهگیري ترین عوامل شکلاصلیاز ، رنگ و نور موضوع مطالعه در گفتمان

با توجه کند. هدایت می استعالگر را به سوي مرزهاي شود و بدین ترتیب کنشهویت گفتمانی میرنگ سبب تغییر آیند. 
کند تا در زیباترین حالت از جلوة نور و رنگ، گر مسیر استعال را به تدریج طی میبه حضور رنگ و پس از آن نور، کنش

گیرد و در هر فضایی، به اي مختلفی قرار مینهگر در فضاهاي نشابه موجودي متفاوت تبدیل شود. در این مسیر، کنش
 کند. اي را طی مییابد و مسیر تعالی نشانهتجربۀ جدیدي دست می
گر اي نخست، کنشکند. در فضاي نشانهاي را تجربه میگر در مسیر تحولی خود سه فضاي نشانهدر این گفتمان، کنش

گذراند. این گران و همنوعان زندگی روزمرة خود را میبا دیگر کنش برد. در این مکان اودر یک مکان شناختی به سر می
) در این فضا، نوعی روزمرگی 1هایی است: توان فضاي همگانی و عمومی نیز نامید. این فضا داراي ویژگیفضا را می
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) 3نامید؛  "کنشیبی"توان آن را فضاي شود، طوري که می) فضایی است که در آن کنشی انجام نمی2حاکم است؛ 

ها و گران از نظر داشتن ویژگی) کنش4هایی کمی و سطحی هستند؛ گیرد، ارزشهایی که در این مکان شکل میارزش
شود و راه گر در چنین فضایی گرفتار می) در این مکان، استعال ممکن نیست. کنش5ها با هم مشترك هستند؛ صفت

داند. او براي رسیدن به طاووس، باید مکانی را که در آن گرفتار ان میرهایی از آن را در فاصله گرفتن و ترك این مک
گر از ماندن در مکان کنونی خود احساس نارضایتی شده ترك کند تا بتواند در مسیر استعال قرار بگیرد. پس ابتدا کنش

ت همان پایگاه ارزشی طاووس آل را به عنوان مقصد گفتمان انتخاب کند. این موقعیکند. سپس موقعیت یا مکانی ایدهمی
اي بر روي او هاي تازهدهد و افقکند و مرزهاي مکانی خود را گسترش میگر سیري آغاز میاست. بدین ترتیب، کنش

 اندازد:کند و خود را درون خُم رنگ میاز عامل رنگ استفاده میاي، شود. او براي تحقّق چنین اندیشهباز می
ـ          رنـگ  مآن شغالى رفـت انـدر خُ

 

   م کرد یک سـاعت درنـگ  اندر آن خُ 

                                                                                                                                    

)721/3( 
گر براي خود مرزي را در این فضا کنشزند. در را رقم می "بیناگفتمانی"گر وضعیتی اي دوم، براي کنشفضاي نشانه

اي کند که به گذشته و دنیاي معمول نشانهاي را ترسیم میگیرد که دو ویژگی دارد. از سویی او براي خود خاطرهنظر می
شدن است. او در گیرد که همان طاووسآل در نظر میگردد و از دیگرسو، وضعیتی استعالیی را در مکانی ایدهاو بر می

-برد که ارزشاي به سر میگر در گذشته، در فضاي معمول نشانهفضا، نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده دارد؛ کنش این

هاي خود گرفتار شده بودند؛ اما شد و همه در روزمرگیهاي کمی بر آن حاکم بود و هیچ تحول و تغییري احساس نمی
اي حاکم بود و همه چیز در سطح هایی برتر و اسطورهه در آن ارزشکرد ک در خاطرة خود در آینده، فضایی را مجسم می

گر در مرز بین این دو فضا قرار گرفته آل خود قرار داشت: زیبایی، شکوه، پویایی، سرخوشی، لذّت، شادمانی. کنشایده
دهد و را انجام میکنشی گر در این حوزه، کنش کند.شماري میاست و در اندیشۀ رسیدن به پایگاه ارزشی برتر لحظه

هاي شود. نشانهمرز طاووس بودن نزدیک میدهد و به موقعیت کنشی تغییر میبه کنشی وضعیت خود را از وضعیت بی
او هاي پوست رنگکند؛ آفتاب و نور به شدن میاو ادعاي طاووس :در گفتمان نشان داده شده است ،استقرار در این مکان

به  ،جدید یهویت درخود را  ؛کند ها را در وجود خود احساس میدرخشش همۀ رنگ بخشیده است؛ دیگر ايهجلو
 ند:کعرضه می گرانکنش

 شـده آمـد پوسـتش رنگـین   پس بر     
 

ــاووس    ــنم ط ــه م ــده   ک ــین ش   علّی

 پشم رنگـین رونـق خـوش یافتـه          
 

    تافتـــههـــا بـــرآفتـــاب آن رنـــگ 

دید خود را سبز و سرخ و فـور و        

 
 

   خویشتن را بر شـغاالن عرضـه کـرد    

                                                                                                                            )724--

722/3( 
به تدریج از  ادراکی، -اي حسیگر بر اساس تجربهاي سوم، فضایی شوِشی و استعالیی است. کنشفضاي نشانه

هاي در این حوزه به تدریج جلوهرسد. او گیرد و به وضعیت شوِشی میوضعیت کنشی خود در فضاي دوم فاصله می



 
 ۱۸۰۳/  معناشناختی -رویکرد نشانه اي از مثنوي؛نظام ارزشی گفتمان در قصه

 
کند و خود را گذارد. او ابتدا به رنگ وجود خود اشاره میکند و مراحل کمال را پشت سر میرنگ را در خود تقویت می

. کندافزاید و جلوة صدرنگ را در خود احساس میخود میرنگ هاي پس بر جلوهبیند. سدر زیبایی برتر از دیگران می
و زد آمیو نور در هم می رنگ. داندشایستۀ پرستش میبرد که خود را پایگاه ارزشی خود را تا آنجا باال میبدین ترتیب 

گر شود و کنشخود نمایان میهاي رنگ در زیباترین وجه جلوه. شودگر از قدرت مادي و معنوي برخوردار میکنش
 : کند به طاووس تبدیل شده است: طاووسی که مظهر لطف و کبریایی حق استاحساس می

     ــم ــته  ظه ــدایى گش ــف خ  ام ر لط
 

ــوح  ــرح لـ ــته شـ ــایى گشـ    ام کبریـ

                                                                                                                                      

)770/3( 
هایی گر در آرزوي رسیدن به آن بود. این فضا داراي ویژگیآلی است که کنشاین فضا، همان مکان استعالیی و ایده

) زیبایی و تعادل در 3) هویتی جدید شکل گرفته است؛ 2آید؛ زیستی به شمار می -شدن، ارزشی کیفیطاووس) 1است: 
داند؛ گر خود را شایستۀ ستایش و تقدس می) کنش5) حضوري استعالیی بر آن فضا حاکم شده است؛ 4اوج خود است؛ 

گر تبدیل گر به شوِشدر اثر چنین تحولی، کنش. کند از لطف و شکوه الهی برخوردار شده استگر احساس می) کنش6
سازد. این حضور استعالیی خود را بر همگان آشکار می . بدین ترتیب،یابدشود و به هویت جدیدي دست میمی

 اما از دیدگاه ناظر گفتمانی و با توجه به شود؛میگر و از دیدگاه او ارزیابی مطابق با دیدگاه کنش اي،فضاهاي نشانه
تعلّق دارد. در واقع فضاي استعالیی و شوِشی، جان طاووس ی است که بهجایگاه فضاي استعالییمفهوم اصلی گفتمان، 

گري ذاتی و طبیعی در ، با جلوهجان طاووساختصاص دارد که از پایگاه ارزشی باالیی برخوردار است.  جانطاووس به 
د و به شومی برخوردارعنایت حق از  ،و با پوشیدن خلعت آسمانی یابدمیگلستان، بر طاووس ظاهري و دروغین برتري 

ارزش نیز چیزي گردد و فراتبدیل می یابد. طاووس جان، در جریان چنین تحولی به فراارزشخوشی درونی دست می
 ست.   یطاووس جان ن تبه و مقامجز دستیابی به مر

 
 گیرينتیجه

ها آفریند. در این نظامگیري گفتمان در کنار نور، نظام ارزشی را میکلدر این گفتمان رنگ به عنوان عامل اصلی ش
در کنشی و شوِشی است.  شناختی، استعالیی، کنشی، تنشی، تقابلی، همهاي هویتی، زیباییرنگ داراي کارکردها و ویژگی

معنا  ،گران کنش پدیداريشهودي و  ،زیستی هايهتجربو ادراکی  -حسیحضور بر اساس نظام ارزشی این گفتمان، 
به همان اندازه مهم است که طاووس و آن در قالب نور، گري رنگ و جلوه ن وضعیت،در ایکند. پیدا میسیال  وضعیتی
در این گفتمان دو مفهوم دهد. گر را به هستی دیگري تغییر میوجود و هستی کنشآن، گري رنگ و جلوه؛ شدنطاووس

آفرینند. اما این تقابل در نهایت و با هایی ویژة خود میگیرند و هر کدام ارزشبا هم قرار میرنگی، در تقابل رنگ و بی
-هایی تبدیل میی، رنگ و نور به ُابژهتعاملدر اثر چنین گیرد. بازد و به تعامل منجر میگري ذاتی طاووس رنگ میجلوه
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هاي رنگ شود. این بار همۀ جلوه نمایانتر ان بیشواقعی طاووس جارزش تا  گیرندشوند که در خدمت طاووس قرار می

به عنوان بارزترین گري بپردازد و به عنوان فراارزش به جلوهطاووس جان  تارسند و نور با وجود طاووس به وحدت می
 گیرد.شناختی گفتمان شکل میدر چنین شرایطی است که نظام زیبایی .شود رنگی طرحمظهر بی

 
 به نثر) خالصۀ قصهنوشت (پی 

-ین و زیبا شده بود و میرنگاو در حالی که پوستش  در آن درنگ کرد.آمیزي رفت و ساعتی  م رنگدرونِ خُ شغالی به

گفت من طاووس علّیین هستم، از درون خُم بیرون آمد و در همین وضعیت، خود را بر شغاالن عرضه کرد. جملگی به 
گرفتی؟ آیا نیرنگ و مکر کردي تا دیگران تو را راهنماي خود کنند و با الف  او گفتند که چرا با نشاط و تکبر از ما کرانه

اي اما مورد توجه مردم قرار نگرفتی و در کارت گرمی و صداقت و ادعا مردم را در حسرت بگذاري. تو تالش کرده
نی آمد و با شغاالن دیگر از شرمی را پیشۀ خود کردي. شغال رنگارنگ پنهامشاهده نکردي. پس از راه فریب و نیرنگ، بی

ها خواست تا تکریمش کنند. شغاالن آنجا ها گفت و از آنهایی ظاهري و معنوي و کمال و جمال خود سخنزیبایی
جمع شدند و به او گفتند: اي موجود گوهري ما تو را چه بخوانیم؟! شغال پاسخ داد، مرا طاووس خجسته بخوانید. 

هاي حقیقی و معنوي دارند و تو به دلیل نداشتن این ها دارند و زیباییدر گلستان جلوهشغاالن گفتند که طاووسان جان 
-مرتبه نیستی. خلعت طاووس از آسمان میتوانی با ادعا خود را طاووس جان بدانی. پس تو طاووس بلندها نمیویژگی

 .)197-1391/3:183(زمانی، برسی توانی به مقام طاووس جانآید و تو اي شغال مدعی، با رنگ و دعوي چگونه می
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