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 چكیده
 بر روایی کارکرد دیدگاه ازاما  قات متعدد بررسی شده؛بارها و بارها در تحقی« سیندرال» روایت
پرداخته  بدانکمتر  یو عاطف ادراکیـ  حسی و هوشمند گفتمانی هاینظام بین تعامل اساس

تعامل  یبررس به ییروا ینشانه ـ معناشناس یکرداز رو یریگبهره با یقتحق ایناست.  شده
 یارزش یفضا دهدیو نشان م پردازدپرو می اثر شارل« سیندرال» یتدر روا یگفتمان یهانظام

 است محورشناخت و تجویزی کنشیِ کامالً نه که شودمی ساخته وضعیتی اساسبر  یتروا ینا
ها و نظام ینتعامل ا یبر مبنا یچالش ارزش بلکه محور؛تنش و ادراکیـ  حسی کامالً نه و

 یپرآیکونیکنظام ها یدبه تول درنهایتو  گیردیشناخت و ادراک شکل م ینچرخش ب
 یگفتمان یهاتعامل نظام چگونگیپژوهش مطالعة  ین. هدف از اشودمی منجر( یلی)ابرشما

 یریگتعامل در شکل ینا تأثیرو « سیندرال»محور در قصة محور و شوشمحور، تنشکنش
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 نظام تبیینمعنا و  یدبه روند تول یابیمنظور دستبه ینشانه ـ معناشناس یدگاهارزش از د
 . ستسیندرال جای به آن مقطعی جانشینی و کفش عنصر ورود دلیلبه هایپرآیکونیک

 نظام عاطفی،ـ  نظام شوشیروایی،  تحلیل، شارل پرو، «سیندرال» :یدیکل هایواژه
 .کهایپرآیکونی

  مقدمه .1
 اندعبارت گفتمان انواع ترینمهم معناشناسی ـ در حوزة گفتمان ادبی، از دیدگاه نشانه

 که نامندمی نیز هوشمند گفتمانی نظام را اول گونة. تنشی و شوشی کنشی، گفتمان: از
و تصاحب ابژة  2، کنش7کنشگر اصل بر و است یگفتمان عوامل عملکرد بر مبتنی

 بر یمبتندهد که متمرکز است. گونة دوم نظام گفتمانی احساسی را شکل می 9ارزشی

 3و رابطة حسی ـ ادراکی 4حضور اصل بر و است یگفتمان عوامل حضور وةیش ای و نوع
با دنیا، با خود و با دیگری بنا نهاده شده است. گونة سوم یعنی  6و عاطفیِ شوشگر

)دنیای « 7ایگستره»بر اصل رابطة سیال و نیز طیفی بین دو جریان  1گفتمان تنشی
توار است )دنیای هیجانی ـ عاطفی و درونی( اس« 3ایفشاره»شناختی و بیرون از من( و 

  .(74: 7933 شعیری،)

دارای سازوکار مربوط به خود است،  71های گفتمانیبا وجود اینکه هر یک از نظام
ها وجود دارد؛  طوری که هریک در برخی موارد ارتباطی تنگاتنگ بین این نظام

ی در این راستا، از آنجا که کنش خود مبتن. (762 ،)همان تواند مبنای دیگری قرار بگیردمی
 عناصر سایر با عوامل است و شوش نیز بر مبنای نوع حضور و رابطة 77بر توانش
 متن، معناشناختی ـ نشانه مطالعة در گفت توانمی ،(41: 7937 نصیحت،) است پیرامونی
 حائز کنشی عوامل کنار در نیز آن در موجود ادراکی ـ حسی و عاطفی مسائل شناخت
 .است اهمیت
 که اواخر قرن هفدهم نوشته شدهرا  79اثر شارل پرو «72ندرالیس»مقاله، قصة  یندر ا
و  یل، تحلاست موجوددر فرانسه  یانپر یانةقصة عام یننسخة مکتوب ا نخستیناست و 

 بوده تحقیق و بررسی موضوع بارها« سیندرال» قصة اینکه وجود با .ایمکرده یبررس
 و مطالعه خور در همچنان و دهنش توجه باید که طورآن آن، جزئیات از به بخشی است،
 معناسازی فرایند در کفش که را جایگاهی و اهمیت توانمی میان این از که است تأمل
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« سیندرال» قصة در که است نیا ما یاصل ةیفرض. برشمرد دارد« سیندرال» روایت در
 ،استوارند هاآن یمبنا بر یگفتمان یهانظام عوامل کنشی و شوشی که عالوه بر مجموعه

است که نظام روایی را از وضعیت  74ایعامل اصلی تغییر مبتنی بر کارکردی استعاره
 از که دارد ریشه آیکونی در تخیل این خود و دهدهوشمند به وضعیت تخیل سوق می

 . شودمی تبدیل آیکونبیش به و کندمی عبور خود
داستان  یلبه تحل ییروا ینشانه ـ معناشناس یکرداستفاده از رو بامقاله،  این در

که چگونه  یمپاسخ ده مهمپرسش  ینبه اخواهیم پرداخت تا  اثر شارل پرو« سیندرال»
نظام گفتمانی  73هایپرآیکونیک عنصری با شدن مواجه با خود حرکت مسیر درکنش 

 یلیتخ ییمعنا و ارزش به فضا تا شوددهد و سبب میکنشی را به نظام شوشی تغییر می
 وابسته باشند. 

 یقتحق یشینةپ .2
هایش یافته و 76پراپ ریمیوالد به داستان معناشناسانة ریمربوط به تعب یکارها نینخست

 . او در کتابگرددبرمیهای عامیانه یا فولکلور روسی شناسی قصهتحلیل ریخت درباب
ها به مفهومی کلیدی به نام با تحلیل این قصه (7327) انیپر یهاقصه یشناسختیر

کنندة قوانین و هدایتکارکرد  97و بر این باور بود که  (39: 7967پراپ، )سید ر 71کارکرد
 قصه منطقدر کتابش به نام  77کلود برِمون. (71: 7973)شعیری، نظم، عمل روایت است 

که معتقد بود ها تأکید داشت و های روایت و درنتیجه نقش آنبر اهمیت شخصیت (7319)
آلژیرداس ژولین  (.93: 7933)عباسی، سرنوشت روایت هستند کنندة تعیین« هاچیدمان نقش»

منظور مطالعة روایت ، معناشناس فرانسوی، که در تالش برای ارائة الگویی منسجم به73گرمس
سازی، آماده»بود، ساختار روایی خود را که متشکل از سه مرحلة اصلی یا سه آزمون 

بر (.  او 131Courtes s &Greima :1993 ,) است مطرح کرد 21«ساز، سرافرازیسرنوشت
)عباسی، که باید به بررسی سیر تولید متن تا انتقال و دریافت معنا پرداخت این باور بود 

صورت دو الگوی روایی کارکردی بازتعریف الگوی کنش گرمس بعدتر به(. 233: 7936
: 7933)شعیری،  22ی، کنش، ارزیابیا پیمان . القا2، 27. قرارداد، توانش، کنش، ارزیابی7شد: 

پذیر پرداز نوین فرانسوی، اگر جفت کنشگر / کنش، نظریه29. به عقیدة ژاک فونتنی(77
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شود و اگر اولویت اولویت داشته باشد پالن کنش )توانش، کنش، و ارزیابی( مطرح می
به واکنش بین کنشگرها داده شود، ارزیابی تشویقی / تنبیهی دارای اهمیت خواهد بود 

(Fontanille & Zilberberg, 1998: 112).  
 مبانیهای توان به کتابمعناشناسی می ةدر ایران، از میان آثار پژوهشگران حوز

نوشتة  (7977) گفتمان یمعناشناختنشانه ـ  تحلیل و تجزیهو  (7977) نوین معناشناسی
 شناسیانهنش در معنا گمشدة ابعادو  (7939) زیسته تجربة مثابةبه معناحمیدرضا شعیری، 

 تحلیل ـ کاربردی شناسیوایتربه قلم بابک معین، و نیز به  (7936) کالسیک روایی
نوشتة  (7933) پاریس مکتب روایی نشانه ـ معناشناسی و (7939) روایت شناختیزبان

  .علی عباسی اشاره کرد
 7631در سال  شارل پرو که فولکلور و شفاهی است داستانیدر اصل ندرالیسقصة 

 24مادرم اوآ یهاقصهرا در فرانسه در کتابی با عنوان  نسخة مکتوب آنبار نخستین برای
شناسی و تحلیل روایت جنبةکرده است. ازجمله مطالعاتی که این داستان را از عرضه 

در کتاب  23توان به این موارد اشاره کرد: پیر ماراندابررسی کرده است میمتن 
ای برای تحلیل گفتمان فولکلور که در آن فرضیه ،(7319) یمتن و ییروا یشناسنشانه

کند تالش می« هاها و مجموعهگرافسیندرال: تئوری»دهد و در بخشی با عنوان ارائه می
ژوزف   .(Malarte, 1989: 47بپردازد ) ندرالیستا به تعریف ساختار ابتدایی قصة 

 بر یامقدمهاب از کت« شناختی از سیندرالخوانشی نشانه»در قسمت  26کورتز
شناسی و کاربرد قصة به مسائل مربوط به روش (7316) یگفتمان و ییروا یشناسنشانه

سیندرال به »(. گرمس و کورتز در بخشی با عنوان ibid, 21پرداخته است ) ندرالیس
 ستمیساز کتاب « ها و فیگورها در ادبیات شفاهی فرانسهرود... نقشمجلس رقص می

اندازی های فرانسوی قصة عامیانه را با چشمکه در آن نسخه، (7317) هانشانه
اند؛ به تحلیل کرده« سیندرال»اند، دو عنصر مکمل را در قصة شناختی بررسی کردهنشانه

اند که هم دارای عنصری گرامری ای کوتاه در نظر گرفتهاین صورت که آن را قصه
تواند شناختی دارد که میانههای کنشی است و هم عنصری نشدادن نقشمناسب نشان 

(. معین در مقالة Malarte, 1989: 35)از طریق تعدادی نقش تماتیک درک شود 
در توضیح روش معناشناسی و در پی آن بررسی طرح  (7972)« معناشناسی روایت»
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و عناصر روایی آن « سیندرال»تفصیل دربارة قصة های روایتی پایه بهروایت و برنامه
 سیپار مکتب ییروا یمعناشناسـ  نشانهکرده است. عباسی در کتاب  بحث و مطالعه

تحلیل نحو روایی و چگونگی متقاعدسازی در خاکسترنشین »در بخش  (7933)
نیز نحو روایی این قصه را تحلیل کرده است. شعیری « )سیندرال(: برنامه و پایة ابزاری

 یشناسـ معنا نشانهو  (7977) نینو یمعناشناس یمبانهای کتابنیز در آثار خود ازجمله 
بارها با تحلیل روایی موردی این اثر به  (7971)هنری  گفتمان تحلیل و نظریه: یدارید

 شناختی و مفاهیم نظری حوزة نشانه ـ معناشناسی پرداخته است.  توضیح روش

 . چارچوب نظری 3
 . نظام گفتمانی کنشی3-1

 نوع سه و( 33: 7973 خراسانی،) است تشناخ بر یمبتن ینظامهوشمند  یگفتمان نظام
محور بر نظام گفتمانی هوشمند یا کنش. شودمی شامل را 27مدارمرام و 21القایی کنشی،

آنچه (. 263: 7936)عباسی، شده استوار است های از پیش تعیینرابطة بین کنشگر و برنامه
ه یا از طریق دارد، تصاحب ابژة ارزشی است ککنشگران داستان را به حرکت وامی
یابد؛ به این معنا که احساسات و عواطف و امیال فرایند تجویزی و یا القایی تحقق می

کنشگری دارای  درواقع، در این نظام هر (.36: 7977)شعیری، شخصی مبنای کنش نیستند 
ها یا بر اساس برنامه کنش کند.می نقشی است و بر اساس آن تا پایان فرایند روایی عمل

گزار و کنشگر از باال شوند. هنگامی که ارتباط بین کنشتنظیم می 23ر اساس تعاملو یا ب
اما هنگامی (؛ 261: 7936)عباسی، مدار است، نظام گفتمان کنشی است به پایین و نیز برنامه

گیری گزار و کنشگر هستیم و این تعامل سبب شکلکه شاهد نوعی تعامل میان کنش
در این نوع از گفتمان، یکی (. 77: 7977)شعیری،  القایی است شود گفتمان از نوعکنش می

شود و او را از طرفین کنش با تأثیر گذاشتن بر طرف دیگر، باعث تغییر در توانش او می
کند. درواقع، در این نظام گفتمانی، به سمت انجام کنشی که مدنظرش است، هدایت می

در عین حال، وقتی با باوری بنیادی (. 261: 7936)عباسی، القا و باور مبنای کنش هستند 
مواجه هستیم که در وجود کنشگر ریشه دوانده است و کنشگر بر اساس اصول 

)شعیری، مدار است داند، گفتمان از نوع مراماخالقی، خود را به تحقق کنش ملزم می
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 تواند در نظام کنشی لغزشدهد که نظام اخالقی می. این موضوع نشان می(779: 7976
سوی روابط مرامی تغییر دهد. در الگوی ایجاد کند و مسیر آن را از کنش صرف به

یار و پذیر، کنشگر، مفعول ارزشی، کنشگزار، کنشعوامل گفتمانی هوشمند با کنش
 (.  732: 7931)عباسی، رو هستیم ضدکنشگر روبه

 . نظام گفتمانی شوشی3-2
ی ـ تنش گونة سه است، حضور نوع و شوش آن یمبناکه  یاحساس یگفتمان نظام
در نظام (. 261: 7936 ،همو) را دربردارد 97یشناختییبایو ز یادراکی ـ حس ،91یعاطف

دهد مبنای گفتمانی احساسیِ مبتنی بر شوش، تغییری که در احساسات شوشگر رخ می
 این نوع نظام تابع منطق و برنامه نیست؛ بلکه جریانات(. 62: 7973)خراسانی، کنش است 

کند حسی و تغییر معنایی که شوشگر در برخورد با یک موضوع یا یک ارزش تجربه می
با دنیا و  به عبارت دیگر، در این نظام رابطة شوِشگران(. 267: 7936)عباسی، غالب است 

ای مبتنی بر رابطه منزلةبلکه به ارزشی، هایچیزها نه بر اساس تصاحب و تملک بر ابژه
: 7973)شعیری، شود می تعریف 99آمیختگیو هم 92حضوریهم ل،احساس و ادراک متقاب

تنها کنشی گیرد و در گفتمان نههایی قرار میهنگامی که شوشگر تحت واکنش«(. هـ»
گیرد، بلکه به نوعی در تقابل با منطق روایی است، گفتمان شوشی است صورت نمی

طوری که یا گفتمان هستیم به وقتی شاهد تعاملی میان دو طرف(. 91ـ96: 7934)خراسانی، 
شود و این ارتباطی حسی و حضوری سبب احساس در طرف دیگر میاین تعامل یا هم

انجامد، گفتمان از نوع حسی ـ ادراکی است احساس به واکنش یا حرکت کنشگر می
اما وقتی که بروز معنا جنبة پدیداری دارد و به عبارتی تغییر و معنا  (.267: 7936)عباسی، 

شناختی است، با گفتمان زیبایی« من»با دنیای پیرامون « من»زیستی پدیداری اییدة همز
توان از در الگوی عوامل گفتمانی احساسی می(. 779:  7976)شعیری، سروکار داریم 

یار و ضدشوشگر نام برد پذیر، شوشگر، مفعول ارزشی، شوشگزار، شوششوش
 (. 34: 7932)نصیحت، 

 
 نی تنشی. نظام گفتما3-3
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ویژگی  در نظام گفتمانی با ویژگی تنشی، تنش ـ که میزانی از انرژی و قدرت با دو
: 7932)شعیری، دهد می تشکیل را محور اصلی فرایند روایی است ـ ایگستره ای وفشاره

دلیل کامالً متکی به تنش است و یا به رو هستیم کهاز این رو، یا با کنشی روبه (.61
طور کامل تحت نظارت آن است، دیگر فرایند است و جریان روایی به اینکه تنش مرکز

در این نظام، ابژة ارزشی در کنشگر «(. ج: »7933)شعیری، کنش اهمیت چندانی ندارد 
ها نقش عالوه،شود و بنابراین دارای شرایط ابژه در فرایند کنشی نیست. بهدرونی می

های متفاوتی ظاهر شوند؛ به این کیفیت کمیت و دارای این قابلیت هستند که بر اساس
یا شود و می کامالً مکانیکی تحت تأثیر جریان تنشی سوژه صورت که یا حضور

شود ای که دارد خود به جریانی خالق و پویا تبدیل میو میزان انرژی کمک نوعبه اینکه
؛ در حالی شودزمان به زمان رخدادی و دفعی تبدیل میدر این نوع روایت، . (91)همان، 

محور گرا و ابژکتیو، و در روایت شوِشمحور بیشتر با زمان کمیتکه در روایت کنش
 با زمان سوبژکتیو مواجه هستیم. 

 . نظام گفتمانی اتیک 3-5
هنگامی که یکی از طرفین گفتمان، براساس باوری بنیادی که در وجودش ریشه دوانده 

و یا فرهنگی ـ اجتماعی خود را به انجام  است، یا به بیان دیگر بر اساس اخالقی فردی
اتیک که باید  (.36: 7976)شعیری، شود داند گفتمان وارد حوزة اتیک میعملی موظف می

اخالق حوزة بایدهاست؛ در حالی که اتیک حوزة »زیرا ـ  آن را متمایز از اخالق دانست
ن آن است و در ـ خود تولیدکنندة اخالق و متضم( 33: 7939)شعیری، « هاستخواستن

 (.  717: 7933)شفیعی، نظام ارزشی حاصل از گفتمان، نقش بسزایی دارد 
نماید و اتیک، دیدگاهی است که کنشگر بر اساس ارزیابی موقعیت و کنش انتخاب می

شود؛ در حالی که اخالق مربوط به حوزة با تکیه بر همین انتخاب وارد عمل می
)ریکور، گردد ر اساس نوعی جبر، بر کنشگر تحمیل میبایدهاست و از بیرون یا از باال ب

7331 :217 .) 
درواقع، نباید معنای اتیک را با معنای کنش یکی دانست. درواقع، اتیک اخالق 

رود نوعی ارزش ویژه است. رود و آنچه را نشانه میمرامی است که از کنش فراتر می
نش جهت وصال با امری بنابراین، هدف اتیک تحقق کنش نیست؛ بلکه عبور از ک
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کند: الف( محور است. سه نکتة اصلی در تحقق اتیک نقش ایفا میانسانی و ارزش
به (. 43: 7937)شعیری، دیگری، ب( ارزشی که برای دیگری است، و ج( ازخودگذشتگی 

هر مسئلة ارزشی، به محض اینکه به توصیف و پاسداری از ارزشی »عقیدة ژاک فونتنی، 
 :Fontanille, 2008)« ای اتیک استو در رابطه با او منجر شود، مسئلهبه خاطر دیگری 

237 .) 

 . نظام گفتمانی آیكونیک و هایپرآیكونیک3-4
جایی که در این تحقیق نظام گفتمانی شوشی در ارتباط با نظام آیکونیک و از آن

شی و شود، نیاز است تا به موضوع ارتباط بین گفتمان شوهایپرآیکونیک معنادار می
 نظام آیکونیک بپرازیم. 
ای های نشانهبندیشناسانی است که در یکی از تقسیماز نشانه 94چارلز سندرز پِرس

خود بحث آیکون را مطرح کرده است. از دیدگاه این دانشمند، آیکون زمانی شکل 
گیرد که با بیشترین میزان شباهت بین یک نشانه و موضوع یا ابژة آن مواجه شویم می

(Peirce, 1931-1935: 531).  با این حال، همواره امکان اینکه آیکون از ظرف خود
سوی استعاره یا تخیل گام بردارد، وجود دارد. به این معنی که آیکون عبور کند و به

بنابراین، (. 279: 7971)شعیری، آیکونی را داراست قدرت عبور از خود و تبدیل به بیش
ایجاد حضوری جدید برای کنشگران را دارد. برای  یک آیکون در شرایط شوشی امکان

ای که بیشترین شباهت با صاحب عکس را دارد یک آیکون است مثال، عکس شناسنامه
ای شود که نقاشی شود و زاویة دید خاصی بر آن که اگر همین عکس تبدیل به پرتره
را ایجاد  نخواهد داشت و فضایی حسی ـ عاطفی 93اعمال گردد، دیگر کارکرد آیکونیک

شده جنبة گیری گفتمانی شوشی است؛ زیرا پرترة نقاشیکند که نتیجة آن شکلمی
دهد و با ایجاد رابطة خاص بین مخاطب و تصویر، ما را کاربردی خود را از دست می

توان گفت شدن با یک استعاره است. درنتیجه میکند که مواجه وارد جهان تخیلی می
ای صمیمی بین بیننده و تصویر در پرتره تبدیل شده ه رابطهای بکه آن عکس شناسنامه

کند؛ بلکه جا، دیگر عکس صرفاً بر اساس ضمیر سوم شخص عمل نمیاست. در این
 (.274ـ271)همان، تلخیص دهد تغییر می« تو»و « من»را به رابطة « او»ضمیر 
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 به. دارند را گرید ینظام به استحاله و رییتغ امکان یگفتمان یهانظام درمجموع،
 تیروا در که داد میخواه نشان کیکونیپرآیها یارزش نظام بخش در لیدل نیهم

ی سیندرال، دیگر کفش جابه آن یمقطع ینیجانش و کفش عنصر ورود لیدلبه« سیندرال»
فقط یک آیکون نیست که بر ابژة خود یعنی پا داللت کند؛ بلکه یک عنصر حایلی بسیار 

دهد، که البته سوی پیوند مجدد سوق میانفصال بین کنشگران بهمهم است که ما را از 
 تحقق این عمل به فرایند هایپرآیکونیک معنا وابسته است.

 هاداده تحلیل. 5
 تنش بر مبتنی کنشی .5-1

زادگان است، با زنی قصه با ازدواج پدر سیندرال، که از طبقة نجیب 96ابتدایی وضعیت
محض اتمام بینیم که این زن بهشود و میدارد، آغاز میسرشناس و مغرور، که دو دختر 

کند اش میمراسم عروسی، از فرط شرم و حسادت شروع به آزار و اذیت دخترخوانده
کند. سیندرال/ کنشگر در وضعیتی ترین کارهای خانه وادار میو او را به انجام پست

شود، و مجبور . منزوی میگیردنابسامان از نظر روحی و از نظر شرایط زندگی قرار می
 است در اتاق زیرشیروانی و با کمترین امکانات بخوابد. 

توان با شویم. این را میاز همان ابتدای داستان، به فضای تنشی ـ عاطفی وارد می
تواند علت اینکه نمیعدم پذیرش کنشگر از سوی دیگر عوامل نشان داد. نامادری به

کم رفتار ناخوشایندش را نسبت به او ، کمبیاوردهای خوب سیندرال را تاب ویژگی
 نوع از تنشی فضایی تا گرددمی سبب کنشگر پذیرش عدم» همین .دهدنشان می
 فضای شدن گزینشی روند با که جاآن از و شود ایجاد ایفشاره و حذفی گزینشی،

 یتنش سبکی با ،(47: 7933 شعیری،) «گیردمی اوج عاطفی شوشی شرایط معناسازی،
 شویم. رو میروبه 91گزینشی

بین سیندرال و خود واقعی اوست، حضور « دیگری»با قرار گرفتن نامادری که یک 
جا که راهی جز تن دادن شود. در مواجهه با این تهدید، از آنکنشگر با تهدید مواجه می

نامادری توان گفت با ورود ماند، میبه شرایط و کنار آمدن با آن برای سیندرال باقی نمی
 گیرد. گفتمانی قرار می 97به زندگی سیندرال، او در وضعیت مماشات
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 جز راهی شود، شکسته دیگری دخالت واسطةبه کنشگر حضور انسجام هرگاه
 جامعه، تواندمی دیگری این. ماندنمی باقی حضور در خلل جبران برای مماشات

 خود حرکت مسیر در رکنشگ گاهی بنابراین،. باشد ابژه یک حتی یا فرهنگ فرد،
 مماشات. شودمی مواجه موقعیت تضعیف با و شده یکپارچگی در گسست دچار

 رخ خود و من بین جدایی اثر در که هاییجراحت ترمیم جهت است تالشی
 جنبة آن به و نمایدمی ساقط کیفیت از را حضور تالش همین گاهی اما دهد؛می

 گرفته کنشگر از را عمل ابتکار تواندمی مماشات در افراط یعنی. دهدمی مکانیکی
 .(722: 7934 شعیری،) کند  تبدیل بازیشبخیمه عروسک یک به را او و

هایش های نامادری و ناخواهریبینیم که به خواستهاگر سیندرال را در وضعیتی می
کند، شاید افراط او در مماشات باشد؛ چیز را با صبر تحمل میدهد و همه تن می
هایی است که در اثر دخالت دیگری تی که درواقع تالش او برای ترمیم جراحتمماشا

ها به مجلس رقص، بینیم که تا زمان رفتن ناخواهریبر او وارد شده است. در قصه می
کند. برعکس، به بهترین شکل ممکن به سیندرال هیچ احساس نقصانی نمی

دهد که آرایششان کند. با می ها پیشنهادکند و خود به آنهایش کمک میناخواهری
شود فقر رو میه سیندرال با آن روبهک 93توجه به آنچه گفتیم، خالف نظر رایج، نقصانی

طور که در قصه نیست؛ بلکه او در برابر شرایط تحمیلی جدید، همان یا بدبختی
کند؛ بلکه راه مماشات با این شرایط را تنها تالشی برای تغییر نمیشاهدیم، نه

شود تحریک عاطفی و تنشی است که گزیند. نقصانی که نقطة حرکت روایت مییبرم
کند. این مسئله در ادامه هایش به مجلس رقص حس میسیندرال پس از رفتن ناخواهری

 خوش روز باألخره»به تفصیل بیان خواهیم شد.  41وارة فرایند عاطفیدر قسمت طرح
 هایشچشم با سیندرال و روندمی رقص سمجل به( هاناخواهری) هاآن و رسدمی فرا
 شروع بیندنمی را هاآن دیگر که وقتی و. کندمی دنبال را هاآن تواندمی که جایی تا

 .( Perrault,1697: 95) «کردن گریه به کندمی

رو هستیم؛ زیرا تنش منشأ و محور نیز روبهپس، ما در این قصه، با نظامی تنش
رود. درواقع، شمار میی رفتن به مجلس رقص، بهسرچشمة کنش اصلی قصه، یعن

ای عاطفی قرار گر/ سیندرال پیش از اینکه به کنشگری فعال تبدیل شود در رابطهشوش
شود. جای قصه، شوش عاطفی بر کنش شناختی مقدم میگیرد و به همین دلیل تا اینمی
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ود و ما با شکند مبنای کنش اصلی قصه میتوان گفت تنشی که شوشگر حس میمی
کنشگری مواجه هستیم که در فضایی تنشی قرار گرفته است و بر اساس همین تنش 

توان از یک میثاق جاست که میشود. در اینوگو با پری و توافق با او میوارد گفت
گیری ارزشی است که در آینده با عنوان شاهدخت سخن گفت که مبنای شکل 47روایی

 شناخته خواهد شد. 
وارة فرایند عاطفی به توضیح شرایط عاطفی گفتمان در این کمک طرح، بهدر ادامه

 پردازیم. قصه می

 وارة فرایند عاطفیطرح. 5-2
ارائة منطقی گفتمانی است که بر اساس »تالشی برای  گفتمان 42یعاطف یندوارة فراطرح

که ه، وارطرحین ادر  (.712: 7973 ،)شعیری «نمایندهای عاطفی در گفتار بروز میآن پدیده
( 7مطرح شده است:  ایمرحلهپنج یندیفرا کرده، تبیین را آن (1999) یژاک فونتن

( 4 ی؛شوش عاطف یا هویت( 9 عاطفی؛ توانش یا آمادگی( 2 عاطفی؛ بیداری یا تحریک
 . (7973:772 ،شعیری) یعاطف یابی( ارز3 ی؛عاطف یجانه

سوژه چیزی را »است که در آن  94یعاطف یداریب یا یکمرحله، مرحلة تحر نخستین
شود و حضوری عاطفی با کند. درواقع، حساسیتش بیدار میدرون خود احساس می

تر، در این مرحله، تغییری صورتی دقیقگیرد. بهتمام گستره و فشارهایش در او جای می
آید، همانند هیجان یا آرامش، آشفتگی وجود میی و کیفی در روند حرکت سوژه بهکمّ
، در این مرحله آهنگ به عبارتی (.Fontanille, 1999: 79)« اضطراب، تعلیق یا شتابو 

 یندر ا(. 712: 7973 یری،)شع شودیم یختهبرانگو او و حرکت شوشگر دستخوش تغییر 
اند، نرفته یهنوز به مهمان هایشیکه ناخواهر یتا زمان یندرالس یجانیِه یتمداستان، در ر

 یگرانبه د یدنبا»، «یمهم باش یدنبا» یافعال وجه یراو تحت تأث شود.ینم یجادا ییریتغ
 نگه یرا راض یگرانکه د یبخواه یدبا»و  «یشو یکها نزدو به آن یاحساس تعلق کن

تا  رودیم یشپ یکنواختطور به یاحساس ییری، بدون تغ«یکامل باش یدبا»و  «یدار
 یو احساسات آیدیبه خودش م ،به مجلس رقص هایشیناخواهر یمتعزة لحظ

احساس اخاذانة غم که خود »همچون خشم، حسادت و رقابت را در سطح ناخودآگاه و 
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را در سطح خودآگاه   (Steiner, 1990: 40) «خشم است یلبر احساس اص یسرپوش
 .کندیدرک م
است که طی آن شوشگر با هویت  44یتوانش عاطف یا یمرحله، مرحلة آمادگ یندوم
های عاطفی خاصی برای هویتی که سبب کشف مشخصه؛ دشور میظاه 43مؤثر کنونی
سوژه هویتی مودال »تمایل و توانش عاطفی  به عبارتی، (. 719: 7973)شعیری، شود او می

طور خاص ضروری است، که کند که برای بیان آن احساس و عاطفه بهدریافت می
در این مرحله افعال   .(Fontanille, 1999: 80) «شوددرواقع توانش عاطفی محسوب می

خود قرار  یرخاص را تحت تأث ةگزار یکو  گیرندمؤثر باید در تعامل با یکدیگر قرار 
مرحله  ینا یندرال،در مورد س(. 791: 7934 ی،)اطهار شود یدتول یدهند تا احساس خاص

 مؤثر، کنونی هویت. کندیم یهدر خلوتش گر یعاطف یکبعد از تحر کهاست  یزمان
 ینو ا شودیدر او ظاهر م یبه آن مهمان یدنرس یلم یاآرزو، خواسته  یجان،ه یل،تما

را  46یعاطف یتکسب هو یالزم برا یکه شوشگر آمادگ شودیباعث م یتوانش عاطف
 دارای آن نبوده است.  زمان آن پیدا کند که تا

 ،دکنغم را تجربه میدرنتیجه سیندرال تغییر و  /بعد از اینکه آهنگ و حرکت شوشگر
 ةمرحل توانیو م شودیوصال در او فعال م یجانو ه یلتما یراکنون آرزوی او تحت تأث

 . دانستهمسان  ،اش که رفتن به مجلس رقص استرا با خواسته عاطفی آمادگی
کردن.  یهشروع کرد به گر یدرا ند هایشیناخواهر یگرد یوقت یندرالس

 داشت که سیندرال. یدپرسرا از او و ماجرا  یدد یهاش او را در حال گرمادرخوانده
که ...  خوامیمن م»پاسخ داد:  شدیتمام نم اشیهآنقدر که گر کرد،می گریه خیلی
 یبرو خواهییتو م»بود به او گفت:  یاش که پرمادرخوانده...« که  خوامیمن م

 .«افسوس، آره»و در جواب گفت:  یدکش یآه یندرالس« مجلس رقص، درسته؟
 «فرستمیجا متو را آن ی،باش یاگر دختر خوب»اش گفت: همادرخواند

(Perrault,1697: 95 ).  
جاست که از کند. ایناش را برای رفتن به مجلس رقص بیان میسیندرال خواسته

 ای نداشتههیچ خواستهجا تا اینسیندرالیی که درواقع، بینیم. سمت او رفتار جدیدی می
شود و گویا انه بودن و خاکسترنشینی خارج میکارگر خ نواختاز ریتم یک است،
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حرکت کند  خواهدیم او. یایدب یرونامن دردناک ب یخواهد از آن خانه و از آن فضامی
 الزم را دارد.  یهست و توانش عاطف یزحرکت ن ینو آمادة ا
کند و حالت عاطفی سوژه تغییر می»که است  41عاطفیشوش  یا هویتسوم  ةمرحل

هایی را که تا این مرحله داشته، بلکه شناختی که از معنای تمام آشفتگیتنها خودش نه
دست آورده است و منجر به تولید دو مرحلة قبل شده است را درک محیط پیرامونش به

را در مجموعه مراحل  یمرکز یگاهمرحله جا این (.Fontanille, 1999: 80) «کندمی
خاص سوژه قابل درک و مشاهده  یحساسا یتمرحله، هو ینعهده دارد. در ابه یعاطف

به مجلس رقص برود و  خواهدیم یندرالسی/ شوشگر عاطف(. 793: 7934 ی،)اطهار تاس
جمال و جبروت و  دارایو  دهدمی ظاهر ییرتغ ی،پر یجادو کمکبه یل،دل ینبه هم

درونش  یجانیست که هسیندرالخود  یاز نظر عاطف حال، این با. شودمیخدم و حشم 
آن  یو در پ ظاهر ییرتغ ایناست که  یادبه وصال آنقدر ز یلو خواست و م کندیمحس 

 یالت،مرحله است که تصورات، تخ یندر ا یگر،عبارت د به. کندمی ایفا را یتهو ییرتغ
 یکه بوده، و چ ینکها یابند؛یم یقطع یپاسخ یندرال،شوشگر، س یدهایپندارها و ترد

تحقق  جا،یناست که ا یمشخص یآن تحقق حالت عاطف یجةباشد و نت تواندیم یکس
 یمتصم یندرالس زیراشاهدخت؛  یک یتهو است؛در قصه  یندرالس یدجد یتهو

شاهدخت  یک، خود را در قالب البتهشود و  یدهبا پسر پادشاه برقصد، د گیردیم
 ی. حتکندیوار رفتار مو در مجلس رقص شاهدخت پذیردیرا م یتهو ینا بیند،یم

 کند،یناشناس صحبت م شاهدختمجلس رقص و  دربارة هایشیکه با ناخواهر یزمان
 بشنود.  یزها نخود را از زبان آن یدجد یتکه هو ین استا یدر پ یاهم گو باز

تغییر وضعیت و هویت عاطفی »است که  47یعاطف یجانچهارم، مرحلة ه ةمرحل
سوی ما را به»و  (713: 7973شعیری، )« نتیجة بروز هیجاناتی است که نشانة فیزیکی دارد

«  برد: جهش، انتقال، لرزه، تالطم، آشفتگی و...کند، میجسم که احساس می
(Fontanille, 1999: 81.)  این مرحله برای سیندرال زمانی است که قرار است توسط

 او ادهشاهز. یردرابطة عاشقانه با او قرار بگ وتنها پذیرفته شود، بلکه در عشق شاهزاده نه
که  جاستیناوست و ا خواستارکه  دهدیو نشان م کندیم ییدشتأ پذیرد،می را
 یرونو از مجلس رقص ب کندیفرار م شود،یم ینگران یعاطف یجاندچار ه یندرالس
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 یجسم شوشگر بر حسب شوش عاطف» که مرحله این در یگر،. به سخن دآیدیم
 «گذاردیم یشحمل خود را به نماعدم ت یاتحمل  یزانشده در مرحلة قبل، مکسب

است که پسر پادشاه با او  یتا زمان اوتحمل  یندرالدرمورد س (713: 7973 یری،)شع
و مالحت او صحبت  یفو مدام از ظرافت و لطا نشیندیو همچنان کنار او م رقصدیم
که  جاستینفاش شود. ا یتشکه قرار است هو است یزمان اوو عدم تحمل  کندیم
در  کند؛یو سبکبال فرار م یعآهو سر یکو مثل  شودیبلند م شود،یم تابیب یندرالس

 . یفتدب اشاییشهش یهااز کفش یکی گذاردیکه م یحال
عاطفی است که  31یافترهدرواقع، »است.  43یعاطف یابیمرحلة پنجم، مرحلة ارز

و احساسات  باید محدود یا مهار گردد. برای این منظور، به ارزیابی تولید عواطف
اند و آن را تحلیل شود، آن هم از دیدگاه جمعی که شاهد این احساس بودهپرداخته می

ی است که کفش به این مرحله برای سیندرال، موقع .(Fontanille, 1999: 81) «اندکرده
درواقع، ارزیابی عاطفی زمانی تحقق  شود.جور و هویتش بازشناخته میوپاهایش جفت

رفتارش نشان  رأی هستند و خود سیندرال نیز باگی بر هویت سیندرال همیابد که هممی
عنوان به شدنیرفته روست که بعد از پذ یناست و از ا یرفتهرا پذ یتهو ینکه ا دهدیم

 . بخشدیوار مو شاهدخت یخواهرانش را با مهربان ،همسر شاهزاده
به  شناسند،یره مبودند را دوبا یدهکه در جشن د یباییدو خواهر آن شخص ز

که نسبت به او داشتند و باعث  یبد یخاطر تمام رفتارهاتا از او به افتادندیم یشپا
و در آغوش  کندیها را بلند مآن یندرالکنند. س یرنجش او شده بودند عذرخواه

و همچنان دوستشان دارد.  بخشدیقلبش م یمها را از صمکه آن گویدیو م گیردیم
نظر را دارد که در مجلس رقص به یهمان ظاهر برند،یادة جوان مشاهز یشاو را پ

 او با بعد روز چند و بیندمی زیبا همچنان همیشه مثل را او شاهزاده. رسیدهیم
 .( Perrault,1697: 100) کندمی ازدواج

بینیم که ارزیابی سیندرال دربارة هویت جدیدش با قالب شدن کفش به جا، میدر این
 ذیرش از جانب شاهزاده و به همسری گرفتنش قابل درک است. پای او و پ

 محور. فرایند روایی کنش5-3
پردازیم. کنش در قصة سیندرال می 37محورطور اجمالی به فرایند روایی کنشدر ادامه، به

اصلی داستان رفتن به مجلس رقص است. کنشگر اصلی داستان سیندرالست که با 
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 به رفتن برای الزم امکانات نقصان مربوط به نداشتن روست. ایننوعی نقصان روبه
 رفع و جبران دنبالبه تحولی فرایند طی قصه این در اصلی گرکنش. است رقص مجلس

 فعل با جا،این. آورد پدید تغییر ایجاد با را معنا که ترتیب این به است؛ نقصان این
کمک تمایل دارد، و به سروکار داریم؛ زیرا کنشگر به انجام کنش« خواستن» 32مؤثر
آورد. پری با مهیا کردن خدم و حشم و دست میالزم را به« توانش»یار، پری، کنش

دست آورد کالسکه و هر چیزی که سیندرال با آن بتواند تمایزی یابد و دل شاهزاده را به
رو هستیم که در آن جا ما با گفتمانی هوشمند )کنشی( روبهکند. اینبه او کمک می

شود که طی آن کنشگر باید ها قراردادی بسته مییار نقش دارند و بین آنشگر و کنشکن
یار برای رفتن به مجلس رقص به او کمک کند و به این باشد تا کنش« دختر خوبی»

یار یعنی پری اسب، مالزم، کمک کنشهای الزم را کسب کند. بهوسیله کنشگر توانش
شود. ای، که ابزار اصلی کنش هستند، فراهم میشههای شیگاریچی، کالسکه و نیز کفش

شود و سیندرال از مرحلة اول فرایند تحولی که به این ترتیب، توانش الزم حاصل می
گذرد. اکنون نوبت به کنش، که مرحلة اصلی فرایند روایی است، می« سازیآزمون آماده»

جام کنش اصلی سوق سمت انیار و نیروهای موافق کنشگر را بهرسد. کنشاست، می
شود، و دهند. کنشگر با ظاهر شاهدختی زیبا و باکماالت در مجلس رقص حاضر میمی

 رقصد. برانگیز میبرای دلبری از شاهزاده با لطافتی تحسین
 اینکه به «باور» اساس بر و رسیده «توانستن» و «خواستن» به کنشگر که جاآن از

 به بالقوه حالت از و 39«کنشی عامل» به است، کرده شروع را کنشی چنین زیباست
شود و هدف فرایند که اصلی سیندرال انجام می کنش جا،این در. شودمی تبدیل بالفعل
ها حتی در مجلس رقص، مهمانپذیرد. تأثیر قرار دادن شاهزاده است، تحقق میتحت

تلفیقی  شود و فضا از نوعپذیرند و شرایط کنشی ـ شناختی چیره میسیندرال را می
در این مرحله،  برند وها کاری از پیش نمیضدکنشگرها یعنی ناخواهریگردد. می

شود. در این مرحله ارزیابی و کنشگر وارد مرحلة سوم فرایند یعنی آزمون سرافرازی می
کند و کفش کامالً گیرد و کنشگر پس از اینکه کفش را به پا میقضاوت صورت می

شود. طبق فرایند نشانه ـ معناشناسی قهرمان بازشناخته میمنزلة اش است، بهاندازه
رسد؛ زیرا هر چهار مرحلة روایی، با ازدواج سیندرال و شاهزادة داستان به پایان می
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 ینا با. ارزیابی ←کنش  ← توانش ← فرایند انجام شده است، یعنی عقد قرارداد
 شرایط به دستیابی جهت موانع از او گذر و کنشگر دخالت روایی نظام این درحال، 

مجلس رقص  یراه یندرالس هاییناخواهر ینکهاز ا بعد درواقع،. هستیم شاهد جدید را
. زندیدست به اقدام م دهدیکه در احساساتش رخ م ییریاو با توجه به تغ شوند،یم

 یبلکه با گفتمان یست؛در کار ن یامنطق و برنامه جاینا یمداد یحطور که توضهمان
 گوناگون هایارزش که است تنشی فرایند همین طریق از»که  یمامواجه بوده یاحساس

 . (37: 7932 یری،)شع «آیندمی پدید گفتمان در
 

  یتروا یکارکرد اخالق .5-5
. در شودیم یتروا ةبه حوز یسبب ورود نظام اخالق یدشبا خانوادة جد یندرالس رابطة

و  ینامادربارة . دریممواجه هست یاخالق هاییژگیو ینما با ا یتچند مرحله از روا
گران کنش ینا خواهییادهو ز ییاز زورگو یادیز یهابا صحنه یندرالس هاییناخواهر

 ینرابطة ب یگفت که جنبة مرام توانیجهت م ین. از ایمرو هستهروب یندرالنسبت به س
 یچبه ه هاعدالتییب ینبه ا یندرالکه پاسخ س دانیمیاما م شود؛یکنشگران دچار خدشه م

 یتروا یپس از آنکه قهرمان اصل یندرالنخواهد داشت. س یانهجوانتقام یوجه کارکرد
 یمرام یطاساس شرا بر گیردیو در مقام شاهدخت قرار م شودیشناخته م

 او داللت دارد.  یو مرام یعد انسانجنبه بر بُ ین. ابخشدیرا م هایشیناخواهر
است که  یو آن عهد استبارز  یتدر روا یزن یگرید یحال، نکتة اخالق ینع در

 یکه مهمان شودیموظف م یندرالعهد س یناساس ا . برشودیبسته م یو پر یندرالس ینب
اما  یابد؛یتحقق م یرتأخ یهعهد با چند ثان ینرا قبل از ساعت دوازده ترک کند. ا

عنصر  ینهم یمبنا بر یتکه روند تحقق روا گذاردیجا م ش رالنگه کفش یک یندرالس
 یکدختر تحت ظلم به  یکاز  یندرالکه س یمعن ین. به اکندیم ییرتغ یانشانه

 دارد.  ینقش اساس ییرتغ ینکه کفش در ا دانیمیو م کندیم ییرشاهدخت تغ
  هایپرآیكونیک ارزشی نظام .5-4

 ییروا یندعوامل داستان بر فرا یرکنشگر با سا تعامل ینکهبر ا عالوهقصه،  ینا در
 است؛کنش مؤثر  یریگبر روند شکل یزن یارزش یهااست، حضور ابژه یرگذارتأث
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و در او توانش الزم  شودیبه کنشگر داده م یارکنش یعنی یکه از جانب پر ییهاابژه
ارزش و کم یزهاییها در ابتدا چابژه ین. اکندایجاد میرا  یجهت انجام دادن کنش اصل

در حال تجربة آن است  یندرالهستند که س اییرانهحق یتقعو از جنس همان مو یخانگ
در خدمت  یارزش یو ابزار شودیم یسدگرد شانیاصل یتماه یپر یکه در اثر جادو

ها ابژه ینا یتکه در ماه ییری. نوع تغشوندیم یانجام کنش اصل یکمک به کنشگر برا
بودن و ماندن در باغچه  یستابه ا یشقابل توجه است: کدوتنبل که بقا گیردیصورت م

و به  گیردیم قرار اشیاصل یتدارد، در تضاد با ماه یستاا یتیماه یاست و به عبارت
 که خرابکار و مزاحم هایموش. شودیم یسدگرد ییطال ةکالسک یعنیروان  یمحمل
 برعکس که شوندمی تبدیل هاییاسب به بودند، خانه خرابی مایة و آشپزخانه آفت

 مالزمانی به کنندمی حرکت تند که هامارمولک. هستند او حالکمک و سانان نیاز موش،
 موجودی که مارمولک عالوه،به. بایستند کالسکه پشت مجبورند که شوندمی تبدیل

 هاییلباس به نیز سیندرال معمولی هایلباس. شودمی تبدیل شجاع مالزمی به ترسوست،
 پری جادوی کارکردهای از یکی که بینیمقصه می این در. شوندمی مبدل وارشاهدخت

. تبدیل کند هست، واقع در با آنچه که متضاد چیزی را به ابژه یک این است که ماهیت
 یقهدق یککه اگر  دهدیبه او هشدار م» رقص مجلس به سیندرال شدن عازم موقع پری

دو به ک تبدیلاش دوباره در مجلس رقص بماند کالسکه یشترب شبیمهاز ن دیرتر
 «آیندیشکل قبل درم به نیز یشهاو لباس ،ها مارمولک، مالزمموشها اسب شود،یم
(Perrault, 1697: 96). ای های شیشهچیزی که جالب توجه است این است که کفش

کند ای که ماهیتش تغییر نمیتنها ابژهسیندرال شامل این هشدار نیست. به عبارت دیگر، 
هایی که از نظر ارزشی کارکردی اساسی در این د؛ کفشای هستنهای شیشههمین کفش
 متن دارند.

کند به همراه ابزارهایی شامل کالسکة کمک پری کسب میتوانشی که سیندرال به
گیری های باشکوه ـ که موجب شکلهای سفید و لباسطالیی، مالزمان شجاع، اسب

های گیری از کفششوند ـ با بهرهکنش اصلی و حضور سیندرال در مجلس رقص می
رسد. درواقع، شود و فرایند روایی به مرحلة ارزیابی میای است که تکمیل میشیشه

وجوی شاهدخت مرموز کمک آن به جستتنها نشانة بازمانده از سیندرال که شاهزاده به
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عکس کفشی که بهکفشی است که او موقع فرار به جا گذاشته است؛ لنگهپردازد لنگهمی
ها دهد و سیندرال به کمک آنرهای ارزشی که پری در اختیار سیندرال قرار میدیگر ابزا

گیر و قابل توجه نیست. درواقع، پس از مجلس برد، چندان چشمدل شاهزاده را می
کند؛ زیرا گواهی بر یابد و جنبة آیکونیک پیدا میرقص است که کفش مفهوم می

 حضور سیندرالست.
به این  (272ـ 277: 7931) دیداری معناشناسی ـ نشانه کتاب در شعیری که همانطور

جنبة هایپرآیکونیک کفش اشاره دارد، ما نیز به بُعد دیگری از این هایپرآیکون 
منزلة منبع اصلی تغییر غیاب به حضور. درواقع، است از کفش به پردازیم که عبارتمی

کامل باشد. به  شود تا تخیل شاهزاده همچنان دارای قدرت جامع وکفش سبب می
مثابة کفش هم به  (Bachelard, 1938: 21-22عبارت دیگر، از دیدگاه تخیل باشالردی )

ای بودن کند و هم تخیل آتش را در خود دارد. درواقع، شیشهتخیل آب و هوا عمل می
های قبل و بعد کفش فرصتی است که بتواند تولید شفافیت کند و به روی همة جریان

شد. به همین دلیل، کفش مانند تخیل آب، و تخیل هوا هم سبک است و از خود باز با
ای بودن آن است. تخیل آتش نیز به این دلیل هم جاری و روان. علت این امر شیشه

ماند. منظور ما این است است که حرارت و گرمی عشق از طریق کفش پایدار باقی می
 دهد. ر میکه کارکرد تخیلی کفش آن را در سطح هایپرآیکون قرا

مانده که تنها عامل جایکفش بهگونه که پیش از این توضیح دادیم، لنگههمان
ای که شبیه منزلة نشانهکارکرد آیکونیک خود را به ،پیونددهندة شاهزاده با سیندرالست

شود. ابتدا دهد و به نظام هایپرآیکونیک وارد میابژة خود یعنی پاست، از دست می
ای دارد؛ یعنی اینکه برای مدتی م جانشینی است که کارکرد استعارهکفش بناکنندة نظا

ای ندارد جز اینکه از طریق کفش دوباره سیندرال را نزدیک خود حس شاهزاده چاره
گیرد شود و گفتمان جدیدی شکل میکند. به همین دلیل کفش وارد نظام وجودی می

کند و بنابراین در ال را پر میکه وجه شوشی ـ ادراکی دارد. کفش هم جای خالی سیندر
که پرس از آن صحبت کرده  34اینمایه نظام در هم و است عشق استمرار تخیل شاهزاده
گیرد. از نظر پرس، نمایه رابطة علت و معلولی بین نشانه و موضوع آن است قرار می

منبع کند. پس، کفش واقع، کفش وجود سیندرال را تأیید میدر(. 214: 7971)شعیری، است 
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کنیم که کفش از آیکون مهم قضاوت و صدور رأی نیز هست. بنابراین، مشاهده می
رسد؛ زیرا ماند و به استعاره نیز میرسد؛ اما در نمایه نمیرود و به نمایه میفراتر می

کفش کارکرد جانشینی دارد که دارای قدرت تولید و استمرار عشق و محبت است. 
رال را از طریق خود کفش به حضوری شوشی و عاطفی تواند غیبت سیندشاهزاده می

شویم دهندة این است که ما وارد گفتمانی تخیلی میتغییر دهد. این قدرت کفش نشان
شود. درواقع، از طریق کفش که در آن کفش حضوری اگزیستانسیالیستی محسوب می

ت با شوند. پارة اول روایت مالقااست که دو پارة روایت به یکدیگر متصل می
کنندة واقعی ارزشی سیندرالست، و پارة دوم روایت ازدواج با اوست. پس، کفش حمل

است که به غیاب کشیده شده است و برگرداندن آن به حوزة حضور جز از طریق 
 هایپرآیکونی مانند کفش میسر نیست. 

ساخت دهندة ژرفمربع معنایی زیر که از گرمس الهام گرفته شده است نشان
است که در باال درمورد کفش به آن پرداختیم. درواقع، کفش به نفی استعمالی  گفتمانی

ای کفش فراهم کرد. کفش انجامید که این امر راه را جهت عبور به کارکرد استعاره
 استعاره بر اساس نفی کفش از شرایط استعمالی آن بنابراین، تقابل بین کفش و کفش

 آید. دست میبه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 همگان برای و است بیرونی ابژة یک شیء، یک کفش امر ابتدای در یگر،د بیان به

 ارتقا آن شیءبودگی رودمی سیندرال پای به وقتی اما دارد؛ کاربردی و استعمالی معنایی
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 این که شودمی تبدیل آیکون به کفش سیندرالست، روی بر تمرکز که جاآن از و یابدمی
 فرایند در سیندرال با همراه مهمانی در آیکون این سپس. است شدگیابژه از فراتر مرحله
 وقتی و کندمی مشارکت است، شاهزاده تأثیرگذاری بر برای که حاکم شناختیزیبایی
 دارد نفر دو این بین فضای و است گیریشکل حال در سیندرال و شاهزاده بین ارتباط

 در هاآن بین رابطة در عنصر یک منزلةبه کفش شودمی تبدیل عشق و عاطفی فضای به
 شیءبودگی از کفش ماند،می جا کفش که زمانی آن، از بعد. گیردمی قرار عاطفی فرایند

 تا باید شاهزاده زیرا کند؛می پیدا 33بوشی جنبة و شودمی خارج بودگیآیکون از و
 این با را سیندرال وجود و کند زندگی «وجود» این با کندمی پیدا را سیندرال که زمانی
 فضای و شودمی ایجاد کفش با ادراکیـ  حسی رابطة بنابراین،. کند حس کفش

 وجود با و کندمی پیدا نیز 36وجودی کاربرد کفش و آیدمی وجودبه پدیدارشناختی
 که زمانی ادامه، در. یابدمی ارتقا مرحله یک کفش نیز جااین و خوردمی گره شاهزاده
 هستند، مرموز شاهدخت پیدا کردن دنبال به کفش طریق از شاهزاده دستور به درباریان

 شودمی بازشناخته کفش طریق از سیندرال چون و شودمی تبدیل شناخت منبع به کفش
 استعالی در کفش مرحله این در انجامد،می سیندرال کشف به که است کفش این و

 کفش به یتدرنها و شودمی ماندگار هاذهن در کند،می پیدا ایاسطوره کارکرد خودش
 . شودمی تبدیل تاریخ در ماندگار ایاسطوره کفش ای،موزه

 . نتیجه4
 عاطفی بُعد روایت این در که داد نشان« سیندرال»قصة  در یگفتمان یهانظام بررسی
است که  یبر تنش و احساسات یقصه مبتن ی. کنش اصلاست یتاهم حائز گفتمان

 که نقصانی اینکه بر مبنی رایج نظر خالف یمداد یحتوض ابتدا. کندیتجربه م گرکنش
 پرو شارل اثر« سیندرال» قصة در بدبختی است، یا فقر شودمی روروبه آن با سیندرال
 پس سیندرال که است تنشی و عاطفی تحریک شودمی روایت حرکت نقطة که نقصانی

 از پس او که شرایطی نه و کند،می حس رقص مجلس به هایشناخواهری رفتن از
 جدید، تحمیلی شرایط این برابر در کنشگر زیرا شود؛می روروبه آن با پدرش زدواجا

 برای. گزیندبرمی را شرایط این با مماشات راه بلکه کند،نمی تغییر برای تالشی تنهانه
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 و جستیم بهره گفتمان عاطفی وارةطرح از قصه، این در احساسات سازوکار تبیین
 شناختی بُعداز آن،  پس. دادیم نشان داستان گیریشکل روند در را وارهطرح این مراحل

انجام  یو چگونگ یمکرد بررسیحاکم بر آن را  محورکنش روایی فرایند و قصه این
 .دادیم نشان را روایت ایندر  یابیچهار مرحلة عقد قرارداد، توانش، کنش و ارز

 در پرداختیم که کفش اینشانه عنصر با آن ارتباط و اتیک نظام بررسی به ادامه، در
 چگونه ببینیم که بود این در اصلی نکتة اما. دارد اساسی نقش روایت این تحقق روند
 کند،میرا حفظ  یندرالشاهزاده و س ینب یوندتنها پکه نه شودمی تبدیل حائلی به کفش

 یلیتخ ی( نظام گفتمان7: داردمهم  یژگیکه چند و شودیم یلتبد یپرآیکونیبلکه به ها
 ینکفش تأم یقاز طر ی( استمرار عشق در وجه شوش2. گیردیکفش شکل م یقاز طر

 کفش( 4. شودمی غیاب در ارزشی نظام ترمیم سبب کفش وجودی کارکرد( 9. شودیم
قضاوت و  یمرجع اصل منزلة( کفش به3. کندیم یلرا به نظام حضور تبد یابغ نظام
کفش  یستنسیالیستیاگز یدگاه( از د6. شودیم کنشگران یگاهجا یابیسبب باز یابیارزش

 که تحقق عشق است.  کندیم یلحضور تبد یفیرا به زمان ک یزمان کمّ

 پیوست 
 داستان ةخالص

 یداشت. او در ازدواج دوم با زن یباییاز همسر مرحومش دختر جوان و ز ایزادهیبنج
و دو خواهر  یر. نامادکندیوصلت م ،داشت اشیمغرور که دو دختر از ازدواج قبل

 یندرالو او را س کنندیخانه مجبور م یکارها ترینپستدختر جوان را به انجام  ی،ناتن
که خود  سیندرال. کندمی پا بر رقصی مجلس شاه پسر. نامندیم ینخاکسترنش یمعنابه

 یککه به او ظاهر  یشو جادو یکمک پرلس رقص برود، بهجدوست دارد به م
شب بازگردد، به مجلس رقص یمهشرط که قبل از ن ینا اب بخشد،یشاهدخت را م

 رود؛یبه مجلس رقص م یندرالس یزآن شب ن ی. فرداشودی. شاهزاده عاشق او مرودیم
 یهااز کفش یکیکه  یدر حال کند،یفرار م شبیمهقبل از ن یقدقا ینبار در آخر یناما ا
کفش ازدواج خواهد  ینصاحب ا که با کندی. شاهزاده اعالم مگذاردیرا جا م ینشبلور
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موفق به  یندرالاما فقط س کنند؛یلنگه کفش را امتحان م ینزنان قلمرو ا یکرد. تمام
 . بخشدیو خواهرانش را م کندیاو با شاهزاده ازدواج م شود.یآن م یدنپوش

 هانوشتپی
1. actant 
2. acte 
3. objet de valeur 
4. présence  
5. Sensitive- perceptive 
6. sujet d’état 
7. discours tensif  
8. extensité 
9. intensité 
10. discourse  
11. compétence  
12."Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre" 
13. Charles Perrault 
14. fonction métaphorique  
15. hypericônique  
16. Vladimir Propp  
17. fonction  
18. Claude Brémond  
19. Algirdas Julien Greimas 
20. qualifiant, décisive, glorifiant  
21. contrat, compétence, performance, sanction  
22. manipulation ou contrat, action, sanction  
23. Jacques Fontanille  
24. Les Contes de ma mère l'Oye 
25. Pierre Maranda 
26. Joseph Courtes  
27. manipulatoire  
28.éthique 
29. interaction 
30. affectivotensif 
31. esthétique 
32. coprésence  
33. fusion  
34. Charles Sanders Peirce 
35. icônique  
36. état initial  
37. mode exclusif  
38. assentiment  
39. manque 
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40. schéma canonique des passions  
41. contrat narrative 
42. affectif 
43. eveil affectif 
44. disposition affective  
45. identité modale  
46. identité affective 
47. pivot affectif 
48. émotion 
49. moralisation 
50. contagion 
51. parcour narratif d’action  
52. verbe modale  
53. sujet de faire 
54. index  
55. être 
56. ontologique  

 منابع
معناشناسی گفتمان سکوت در ـ  بررسی نشانه(. »7934دنیا ) بیگی مرضیه و عزمیکن یاطهار -

. 73. ش یخارج یاتنقد زبان و ادب« . درد ،عاشق ،سه اثر مارگریت دوراس مدراتو کانتبیله
 . 733-797صص 

ای. تهران: ترجمة فریدون بدره .پریان هایقصه ناسیشریخت(. 7967پراپ، والدیمیر ) -
 توس. 

ـ  نشانه نظریة پایةبر  یاوشس داستان ییساختار روا بررسی(. 7973خراسانی، فهیمه ) -
نامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه . پایانگرمس روایی معناشناسی

 تربیت مدرس. 
. «یاوشدر داستان س یشوش ینظام گفتمان یبررس(. »7934) انهمکار و ـــــــــــــــ -

 . 34-93. صص. 47. ش 72. س ادبی هایپژوهش
 . تهران: سمت. یننو یمعناشناس یمبان(. 7977شعیری، حمیدرضا ) -
-733. صص 72. ش 9س  .یشهفرهنگ اند«. معناشناسی تعامل(. »7979) ـــــــــــــــ -

277 . 
 سمت.  تهران:. گفتمان یـ معناشناخت نشانه تحلیل و تجزیه(. 7973ـــــــــــــــ ) -
. تهران: هنری گفتمان تحلیل و نظریه: یدارید یشناسـ معنا نشانه (.7971) ـــــــــــــــ -

 سخن. 
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 نقد«. معناشناسی گفتمانیشناسی ساختگرا تا نشانه ـ از نشانه(. »7977ـــــــــــــــ ) -
 . 37-99. صص 7. ش ادبی

«. بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی(. »7937) ـــــــــــــــ -
 .43-29صص . 6 . ش9س. یپژوهزبان

های روایی، های گفتمانی: بررسی نظامالگوی مطالعه انواع نظام(. »7939ـــــــــــــــ ) -
 نخستین مقاالت مجموعه«. تنشی، حسی، تصادفی و اتیک از دیدگاه نشانه ـ معناشناختی

 . 12-39. صص گفتمان تحلیل کارگاه
مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و (. »7934ـــــــــــــــ ) -

 . 727-771. صص 7. ش 76. د ایران شناسیجامعه«. کارکردهای نشانه ـ معناشناختی آن
. یگفتمان ادب یلو روش تحل یه: نظریاتادب یـ  معناشناس نشانه(. 7933ـــــــــــــــ ) -

 تهران: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. 
نظام تنشی و ارزشی از دیدگاه نشانه ـ معناشناسی سیال: الگویی (. »7932ـــــــــــــــ ) -

 . 66-33. صص 9. ش 2. س فرهنگ و انسان«. جهت تحلیل گفتمان ادبی
تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان روایی ضحاک و (. »7933) شفیعی، سمیرا و همکاران -

 . 723-33. صص3. ش 9س  .حماسی ادبیات«. فریدون
 بر هامدلیته نظریة جایگزینی: یسمکتب پار ییروا یـ معناشناس نشانه (.7933علی ) ،عباسی -

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.  .عمل و نظریه: کنشگران نظریة
عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه ـ (. »7931ـ و هانیه یارمند )ــــــــــــــ -

-741. صص 9. ش تطبیقی ادبیات و زبان هایپژوهش«. معناشناختی ماهی سیاه کوچولو
717 . 

 و» رمان ییروا یگفتمان نظام در معنا دیتول یبررس(. »7936ـــــــــــــــ و میترا مرادی ) -
 ادبیات و زبان نقد. «گرماس یمطالعات یالگو اساس بر یلو مارک اثر «تداش قتیحق اگر

 . 217-233. صص 73ش . 74د . خارجی
ترجمه و شرح حمیدرضا شعیری. تهران: . معنا نقصان(. 7973گرمس، آلژیرداس ژولین ) -

 علم.
-771. صص 91ش . انسانی علوم پژوهشگاه«. معناشناسی روایت(. »7972معین، بابک ) -

792 . 
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Abstract 

The narrative of Cinderella has been much investigated; however, it 

has not been analyzed from a narrative perspective based on the 

intelligent, sensory, and emotion discourse systems. This study aims 

to analyze the discursive system of Cinderella written by Charles 

Perrault based on the semio-semantic narrative approach. The results 

suggest that the value-base context of this narrative is neither 

thoroughly prescriptive, nor sensory and tensional, but that the value-

base challenges occur through the interaction among such systems and 

the shift in understanding, which ultimately results in a hyper-iconic 

system. This study aims to investigate the interaction of the agent-

based, tension-based, and state-based discursive systems in 

Cinderella, and figure out the impact of such an interaction on the 

emergence of the value from a semio-semantic perspective to 

understand the process of generating meaning and explain the hyper-

iconic system due to the role of the shoe and its temporary substitution 

for Cinderella. 
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