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چکیده
ادبیات به عنوان رسانهاي کالمي که داراي شخصیتهاي انساني است ،سرشار از نشانههاي غیرکالمي از جمله عالیم زبان
بدن است .کاربرد این زبان داللي در غزلیات شمس قابل توجه است .مولوي در این اثر اغلب از باب حفظ حریم و قداست
شخصیت ،بهویژه شمس تبریزي ،حرکات وي را در موقعیتهاي مختلف با استفاده از زبان بدن به نحوي رمزگونه به تصویر
کشیده که با تأمل در آن ميتوان واکنش گوینده را به مخاطب دریافت و با رویکردي گفتماني جایگاه ،موضع و احساس او
را نسبت به وي تعیین کرد .بر این اساس ،در این تحقیق ،نشانههاي غیرکالمي به اقسام دیداري ،آوایي و عالیم مربوط به
فاصلة بدني تقسیم و طیف معنایي و بسامد تکرار هر یک ،با در نظر داشتن بافت غزل مولوي مشخص شده است .برآیند
تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش نشان ميدهد که مولوي در غزل تنها شاعري درونگرا نیست و از مقوالت بیروني از جمله
عالیم زبان بدن و گزارش آنها در متن غزلیات شمس نیز غافل نمانده است؛ شاید بتوان همین توجه مولوي را نیز معلول
دلمشغولي و دروننگري وي یا ترجیح حکم باطن بر ظاهر دانست که همچنان میل و عالقة شدید به دیدار یار و توصیف
این مسئله از دغدغههاي فکري مولوي چه در قلمرو امور باطني و ایجاد ارتباط بین مسائل دیداري با امور انتزاعي و چه در
عالیم زبان بدن محسوب ميشود.
كلیدواژهها :زبان بدن ،ارتباط غیرکالمي ،غزلیات شمس ،نشانهشناسي
مقدمه
ایجاد ارتباط همواره یکي از دغدغههاي بشر بوده است .این مفهوم به کلیة فعالیتهاي گفتاري ،نوشتاري و حرکتي اطالق ميشود
که توسط فرد براي انتقال معني به فردي دیگر یا به تودة وسیعي از افراد به کار ميرود .این انتقال پیام ممکن است فقط یک
اطالعرساني ساده باشد یا اینکه هدف از انتقال پیام اثرگذاري یا نفوذ بر مخاطب باشد که در این صورت عامل ارتباطي را بر آن
ميدارد تا از این وسیلة بسیار کارساز در جهت اقناع یا بر انگیختن فرد یا گروه یا تودة وسیع مخاطبان استفاده کند (فرهنگي،
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«نظریة اشاره» ،5که نخستین بار در قرن نوزدهم توسط ویلهلم ونت 0معرفي شد ،بیان ميدارد که ابتدایيترین شیوة ارتباط
انسانها اشارات و نشانههایي است که با دست ایجاد ميشود .چنین زباني به طور ناخودآگاه و در مواردي همراه با کالم به کار
ميرود؛ چنانکه حتي امروزه هنگامي که کسي را به سوي خود فراميخوانیم ،افزون بر اینکه به طور لفظي کلمهاي را بر زبان
ميآوریم ،با حرکت دست نیز آن کلمه را همراهي ميکنیم و در شرایطي که زبان مخاطب خود را ندانیم ،تنها به اشاره متوسل
ميشویم (یول 7 :5141 ،به نقل از پهلواننژاد.)51 :5746 ،
نگارنده در پژوهش حاضر ،با استفاده از رویکرد زبان بدن 7در ایجاد روابط اجتماعي ،تالش ميکند تا با بررسي غزلهاي
مولوي ،میزان کاربرد و تنوع حرکات اندامي را در میان شخصیتهاي درون غزلیات شمس تبیین کند؛ بدین گونه که از یک سو
اقسام و تنوع کاربرد «گفتارهاي بيصدا» را در این اثر به تصویر کشد و از سوي دیگر ،با استفاده از نشانهشناسي گفتماني ،کاربرد
این مقوله را در بازیابي احساسات و طرز برخورد گوینده و مخاطب در بافت غزل تبیین کند.
 .1پرسشهای تحقیق
این مقاله در پي پاسخگویي به پرسشهاي زیر است:
 5-5چگونه ميتوان از طریق ارتباط غیرکالمي کنش و واکنش شخصیتها را در موقعیتهاي گوناگون در غزلیات شمس
دریافت؟
 5-0عالیم زبان بدن چه نقشي را در بافت غزل مولوي از منظر گفتمان اجتماعي ایفا ميکند؟
 5-7آیا کارکرد هر یک از اجزاي بدن در این اثر همواره به داللتي ثابت و پایدار به یک مقوله محدود ميشود یا در بافتهاي
گوناگون تفاوت دارد؟
 .2پیشینة تحقیق
محققان جامعهشناسي و علوم اجتماعي به اهمیت «زبان بدن» در ایجاد روابط اجتماعي توجه داشتهاند .به همین جهت در این
زمینه آثاري به زبان انگلیسي و فرانسوي مطابق فرهنگهاي مختلف تألیف شده است .استوارت هال( )5116در نظریههاي
جامعهشناختي خود به مدل رمزگذاري و رمزگشایي 8حرکات بدني در ایجاد رابطه تأکید ميکند .وي در این مدل فرایند پویاي
ارتباطي را به فرایندي تبادلي تشبیه ميکند که در چارچوب پارامترهاي تغییرپذیر و مشروط انجام ميشود .بنابراین ،این مدل
ميتواند طیفي از موقعیتهاي بالقوه را به صورت اجمالي ارائه کند.
مرلوپونتي ( )5161فیلسوف پدیدارشناس فرانسوي براي نخستین بار بحث پدیدارشناسي بدن را مطرح ميکند و در مطالعات
فلسفي خود بر دیالکتیک مبتني بر مفهوم بدن ـ شناسنده تأکید ميورزد.
ژاک فونتني کتابي با عنوان بدن و معنا ( )0255دارد که مدار موضوعي آن پیرامون مباحث معناشناسي ميگردد .نویسنده در این
اثر بدن انسان را در آفرینش معنا مؤثر ميداند.
ویولي ( )0228کتابي با عنوان بدن ،زبان و ذهن دارد که در بخشي از آن به نقش فرهنگ و زندگي اجتماعي در استعارهسازي
ميپردازد و از بدن به عنوان ابزاري کاربردي براي استعارهسازي یاد ميکند.
پهلواننژاد ( )5746در مقالهاي تحت عنوان «ارتباطات غیرکالمي و نشانهشناسي حرکات بدني» از منظر زبانشناختي و علوم
ارتباطات به تبیین کاربرد این زبان در زندگي روزمره پرداخته است.

1. Theory of Sign
2. Wilhelm Wundt
3. Body Language
4. encoding-decoding model
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اما از آنجا که به طور عام آثار ادبي به عنوان رسانة کالمي مکتوب ،سرشار از نشانههاي غیرکالمي از جمله عالیم زبان بدن
است ،در حوزة زبان و ادبیات اثري مستقل در زبان انگلیسي با عنوان زبان بدن در ادبیات )( 1توسط باربارا کرت 6در 5113نوشته
شده است .نویسنده در این اثر تالش کرده است با تمرکز بر آثار نویسندگان برجستهاي از جمله دي .اچ .الرنس ،3مارگرت اتوود

4

و ج .دي .سالینجر 1جایگاه زبان بدن را در ادبیات مغرب زمین نشان دهد .شایان ذکر است با این رویکرد پیرامون آثار ادبي
فارسي ،تا کنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته است.
 .7بنیان نظری پژوهش
گذشته از اهمیت نشانههاي غیرکالمي در علوم اجتماعي و روانشناسي ،بازتاب قابلتوجهي از این عناصر در حوزة زبانشناسي
دیده ميشود که مطالعة آنها به بررسي نقشي ارتباطات غیرکالمي 52در جامعهشناسي زبان و دانش نشانهشناسي مربوط ميشود.
فردینان دوسوسور معتقد است که نشانهشناسي داراي همة وسایل بهکاررفته در جامعة انساني است که هدف آن ایجاد ارتباط
است و عبارات زباني و وسایل غیرزباني از قبیل حرکات و اشارهها را دربردارد (سوسور .)76 :5734 ،بنابراین ارتباط غیرکالمي
خود شاخهاي از نشانهشناسي است و هرکجا زبان نیازمند آن باشد و ضرورت بافتي ایجاب کند حرکات اندامي استفاده ميشود.
«زبان بدن» روشي ارتباطي است که گام ،ریتم ،کلمه و دستور زبان خاص خود را داراست و اگر این کلمات ناساخته از حروف
با دستور و قواعد خاص خود ،بهدرستي ادا شود و به یکدیگر بپیوندد« ،عبارات غیرشفاهي» را تشکیل ميدهند .این عبارتها بعد از
متصل شدن به یکدیگر عبارات و جمالتي را خواهند ساخت تا پیامهاي ما را به دیگران منتقل کنند (ریچموند .)45:5743 ،به این
ترتیب ،گفتار بيصدا «در اغلب برخوردهاي اجتماعي ميتواند نقشي تعیینکننده داشته باشد و حتي موفقیت یا شکست افراد را
رقم بزند» (لوئیس.)1 :5742،
در حقیقت ميتوان گفت گفتار بيصدا شاخهاي از زبان محسوب ميشود که آگاهانه و گاه ناآگاهانه توسط فرد به کار گرفته
ميشود .میزان پیامهایي که روزانه از طریق اندامهاي بدن ارسال ميشود بسیار زیاد است ،اما ما اغلب اهمیت آن را نادیده

ميگیریم و توجه چنداني به فراگیري و تقویت این زبان نداریم؛ حال آن که اهمیت استفادة مؤثر از زبان بدن در موفقیت اجتماعي
انسان کمتر از توانایي بلیغ و فصیح سخن گفتن در عرصة زبان نیست.
پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهد رفتارهاي غیرکالمي در ایجاد روابط اجتماعي نقش مؤثري را ایفا ميکند؛ مثالً بیردوسیل،55
از پیشتازان مطالعات غیرکالمي ،از گذر شواهد تجربي ثابت کرده است که فقط  71درصد از معني در یک وضعیت خاص با کالم
به دیگري منتقل ميشود و 61درصد باقیمانده مرهون روابط غیرکالمي است (فرهنگي.)030 :5738 ،
همچنین باربارا کورت در اهمیت بهکارگیري زبان بدن تأکید ميکند که «انحراف سر ،تغییر ناگهاني چهره ،نوع خنده ،تن صدا
(بلندي و کوتاهي آن) ،سرعت و آهنگ کالم در هنگام صحبت ميتواند طیف وسیعي از احساسات را به تصویر بکشد» (کورت،
.)78: 5113
50
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از جمله برجستهترین نشانههاي غیرکالمي و حرکات بدن ميتوان به نشانههاي مربوط به فاصله  ،نشانههاي دیداري و
نشانههاي آوایي 58اشاره کرد .آرژیل ( )748-738 :5734ده مشخصة ذیل را توصیفکنندة مسئلة فرازبان 51ميداند که به نوعي
5. Body Language in Literature
6. Barbara Korte
7. D.H.Larence
8. Margaret Atwood
9. J.D. Salinger
10. NVC: Non Verbal Communication
11. Bierdusil
12.proxemics spatial cue
13. eye contact visual cue
14.vocal cue
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شکل تفصیلي سه مورد پیشگفته محسوب ميشود:
 .1تماس بدني

56

 .2میزان فاصله
 .3حالت بدن

53

54

 .4ظاهر فیزیکي
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 .5حرکات صورت و بدن
 .6مسیر نگاه

02

05

 .7مدت و زمانبندي صحبت
 .8حالت عاطفي گفتار
 .9خطاهاي گفتار
 .11لهجه
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این نشانهها در ارتباطات روزمره سه کارکرد ویژه دارند؛ نخست اینکه جایگزین پیامهاي کالمي ميشوند؛ مثالً فرد به جاي
گفتن بله یا خیر سر را به پایین یا باال حرکت ميدهد و عقیدة خود را به مخاطب منتقل ميکند .دوم اینکه این نشانهها پیامهاي
کالمي را تقویت ميکنند؛ مثالً همراه با خوشامدگویي به مهمان ،چهرهاي بشاش و لبخندي محبتآمیز هم بر لب داریم که در
عرف عموم خود نشاندهندة مهماننوازي است .کارکرد سوم اینکه در جهت خالف و رد پیامهاي کالمي عمل ميکنند؛ مثالً در
یک جمع پنج نفره پس از بیان یک جمله به طرف مقابل ،با اشارة چشم به دیگران نادرستي آن جمله را اعالم ميکنیم
(فرهنگي.)517 :5738،
بنابراین زبان بدن ميتواند گاه یک مکمل معنایي باشد یا اینکه وراي ظاهر سخن گوینده ،با توجه به مفهوم این حرکات حقیقت
پنهان در پشت واژههایي را که گوینده براي انتقال پیام به مخاطب به کار ميگیرد ،آشکار کند (پیس.)04 :5144 ،
نشانههاي غیرکالمي ،گذشته از اینکه در روابط اجتماعي و ایجاد ارتباط در زندگي روزمره کاربرد دارد ،در هنرهاي گوناگون از

جمله ،تئاتر ،سینما و ادبیات نیز به شکل متنوع قابلمشاهده است؛ مثالً زبان بدن در ژانرهاي گوناگون ادبي مثل نمایشنامه ،شعر و
بهویژه رمان به عنوان متني روایي کاربرد دارد .نویسنده یا شاعر از این نظام رمزگاني یا نشانهاي 06بهمثابة وسیلهاي مناسب براي
انتقال پیام استفاده ميکند .همین امر سبب ميشود تا انتقال پیام به مخاطب با سهولت بیشتري صورت پذیرد (کورت.)8: 5113،
رویکردي که نویسنده یا شاعر در گزارش از زبان بدن شخصیت در اثر خود دارد بسته به بافت و موقعیت داراي جلوههاي
متفاوتي است؛ از این رو ،در میان انواع ادبي مختلف ،تفاوتهایي از حیث معنایي وجود دارد؛ براي نمونه ،توصیف زبان بدن در
نظام رفتاري شخصیتهاي داستاني ساختاري کامالً نشانهشناختي دارد« .ممکن است این رفتار آگاهانه در قسمتي از داستان بیاید
یا به طور ناآگاهانه نمود یابد؛ بدین معنا که نویسنده ميتواند از آن با قصد قبلي و عمدي براي انتقال پیام استفاده کند یا ممکن
15. paralanguage
16. bodily contact
17. proximity
18. posture
19. physical appearance
20. facial & gestural movement
21. direction of gaze
22. timing of speech
23. emotional tone of speech
24. speech errors
25. accent
26. signifying system
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است استفاده از آن بيهدف صورت پذیرد (همان .)71:حرکات مختلف شخصیت به خواننده اجازه ميدهد تا واکنش وي را در

هنگام وقوع رخداد درک و ارزیابي کند .حتي گاه توصیفي که راوي از واکنشهاي بدني شخصیت بیان ميکند تا حد بسیاري
ميتواند در درک و دریافت و تفسیر خواننده از موقعیت موجود مؤثر باشد.
در برخي از آثار ادبي پستمدرن که حضور نداشتن نویسنده در متن یکي از مؤلفههاي اساسي آن تلقي ميشود ،نویسنده
شخصیت را تنها ميگذارد و مثالً به جاي توصیف لفظي اشک ریختن وي ،با خیره شدن به نقطهاي خاص ،تأثر و افسوس وي را
بیان ميدارد و بر طبیعت دیداري زبان بدن تأکید ميکند .بدین گونه این فرایند غیرکالمي ميتواند در خلق چشمانداز روایي
متفاوت تأثیرگذار باشد؛ مثالً «در آثار هنري جیمز و یان مک ایوانز زبان بدن به شکل موتیف تکرارشونده مداوم در متن استفاده
شده است و گونهاي منزلت و تشخص متني 03به داستان داده است و ميتوان از این امر به عنوان یک کیفیت نشانهشناختي بهره
گرفت؛ مثالً در یکي از آثار جیمز حدود پنجاه و نه صفحه از کلیت داستان به ارتباط شخصیتها با یکدیگر از طریق تماس
چشمي مربوط ميشود» (کورت.)48 :5113 ،
کاربرد حرکات غیرکالمي و درک آن در قلمرو ادبیات فرهنگهاي مختلف متفاوت است .این امر به عللي بستگي دارد از جمله:
پشتوانة ایدئولوژیک افراد و نیز بافتي که حرکت در آن انجام ميپذیرد و بر بنیاد شم زباني تجزیه و تحلیل ميشود .همین مسئله
سبب ميشود یک نشانه و حرکت غیرکالمي در جوامع گوناگون معاني مختلفي را به ذهن خواننده منتقل کند .یکي از تفاوتهاي
بنیادیني که میان عالیم زبان بدن در زندگي روزمره و در آثار ادبي وجود دارد این است که بر خالف آنچه در ارتباطات انسانها
در زندگي واقعي رخ ميدهد و زبان بدن ميتواند «تقویتکنندة رفتارهاي کالمي و زباني گوینده باشد» (آرژیل،)562 :5743 ،
رفتار غیرکالمي در ادبیات بیشتر به عنوان یک نشانه یا دال ،مدلولهاي بسیاري را دربردارد و در مواردي این امکان وجود دارد که
حرکت اندامي گفتار شخصیت را در شرایطي خاص نقض کند .در هر صورت ،در بافت هنر نشانهها هرگز حشو نیستند و
نميتوان آنها را نادیده گرفت .حال آنکه در زندگي اجتماعي ممکن است بسیاري از ساختهاي زبان بدن زاید محسوب شوند.

به هرحال ،پیشنهاد ميشود که در قلمرو هنر و ادبیات به اهمیت نقش این زبان در وضوح معنایي متن از حیث نشانهشناسي توجه
شود؛ ساختهاي زبان بدن حامل معنا و بهویژه نمایشدهندة عواطف شخصیت هستند که گاه با نشانهها و عالیم جهاني همسویي
دارند .همچنین ،خاطرنشان ميسازد که میان موفقیت انسان در ارتباطات روزمره با گفتار بيصدا ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.
 .4كاربرد زبان بدن در غزلیات شمس
غزل به دلیل محتواي عاطفي و شخصي خود از عالیم و نشانههاي متعددي براي بروز و نمایش هیجانات فردي و حاالت روحي
گوینده بهره ميبرد .این عوامل در آفرینش شخصیتها توسط شاعر از یک سو و درک و شناخت حاالت شخصیت از سوي
خواننده بسیار مؤثر است .میان این عالیم و هیجانات با احساسات مخاطب ارتباط دوسویه وجود دارد که به شکل عالیم و
نشانههایي حاوي پیام به خواننده منتقل ميشود .این عالیم در بسیاري موارد از طریق اشارات بدني و غیرکالمي شخصیتهاي

ميشوند.
درون غزل عامل پیامرساني به خواننده 
وقتي با رویکرد زبان بدن به غزلیات شمس مينگریم ،چنین به نظر ميرسد مولوي در این اثر ،در بسیاري موارد از باب حفظ
حریم و قداست مخاطب درون متني ،بهویژه شمس تبریزي ،حرکات وي را در موقعیتهاي مختلف با استفاده از زبان بدن به
نحوي رمزگونه به تصویر کشیده است که با تأمل در آن ميتوان واکنش گوینده را در قبال سخنان مخاطب دریافت و با رویکردي
گفتماني جایگاه ،موضع و احساس و واکنش وي را در بافت مورد نظر تجزیه و تحلیل کرد.
کارکرد زبان بدن در غزلیات شمس به شکلي گسترده و در وجوه معنایي متفاوت نمود یافته است .در این مقاله ،نشانههاي زبان
بدن را به سه دستة نشانههاي دیداري ،نشانههاي آوایي و نشانههاي مربوط به فاصلة بدني تقسیم ميکنیم .بر این اساس ،نشانههاي
27. textual status
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دیداري که از طریق تماس چشمي قابل دریافت هستند ،دربردارندة دو نوع حرکتاند :حرکات صورت و حالت بدن .همچنین
نشانههاي آوایي که به مقوالت مرتبط با لحن و بلندي و کوتاهي صداها مربوط است شامل دو دسته ميشود :یکي زبان اشارات

04

و دیگري حالت عاطفي گفتار ، 01و نیز نشانههاي مربوط به میزان فاصله و قلمرو بدني 72مقصود از قلمرو میزان دوري و نزدیکي
افراد به یکدیگر است که خود به چهار بخش تقسیم ميشود و از دورترین تا نزدیکترین آنها عبارتاند از :منطقة عمومي (بیش
از  766سانتيمتر) ، 5منطقة اجتماعي (500تا  766سانتيمتر) ،منطقة شخصي (حدود  86تا  500سانتيمتر) و منطقة صمیمي (کمتر
از  86سانتيمتر).0
این دستهبندي سهرکني ميتواند به شاخههاي بیشتري تقسیم شود؛ اما به دلیل گستردگي قلمرو تحقیق و فراواني دادههاي
موجود ،تالش کردیم در این مقاله متغیرها را به این سه شاخص تقلیل دهیم .از آنجا که حرکات متفاوت این اندامها در انتقال پیام
و ایجاد ارتباط با مخاطب نقش بهسزایي دارند و بسامد کاربرد آنها در این اثر باالست ،به طور خاص تمرکز ما بر توصیف معنایي
عالیمي است که از ناحیة چشم ،لب و دست ،چهره و ابرو از عالیم دیداري ،حالت عاطفي گفتار شامل بلند یا آهسته سخن
گفتن ،سکوت کردن و خندیدن از نشانههاي آوایي و نشانههاي مربوط به قلمرو بدني شامل دوري و نزدیکي و زیرشاخههاي آنها
منتقل ميشود.
 .5دادههای آماری تحقیق
در این مرحله از پژوهش ،با مطالعه و بررسي زبان بدن در غزلیات شمس ،حرکات مختلف و معني هر حرکت از آثار مرتبط با
رویکرد زبان بدن و همچنین بر پایة شم زباني نویسنده جمعآوري شده است .سپس فهرستي از حرکات و مفاهیم آنها به حیث
نشانهشناختي تهیه شده است که به تفکیک معنا و میزان استفاده در ذیل خواهد آمد .شایان ذکر است به دلیل تعدد نمونهها و
محدودیت مقاله ،نمونههایي از ابیات مولوي که از منظر زبان بدن بررسي شده است ،براي آشنایي بیشتر خواننده در یادداشتهاي
پایاني ميآید .در مرحلة بعد با استفاده از رسم نمودار ،بسامد کاربرد این نشانهها در متن و سایر یافتههاي تحقیق ارزیابي ميشود.
 .5.1نشانههای دیداری
 .5.1.1چشم :از میان حرکات غیرکالمي نشانههاي دیداري از اهمیت خاصي برخوردار است .چشم و دستگاه بینایي نسبت به
سایر اندامهاي حسي نقش مهمتري را در انتقال پیام ایفا ميکند .مطابق بررسي انجام شده در این اثر کارکرد حس بینایي با توجه
به اهمیت آن در ایجاد ارتباط در زندگي روزمره در مقایسه با دیگر حواس ظاهري ،بسیار چشم گیر است .بر این اساس حرکات
چشم در غزلیات شمس در طیف معنایي زیر داراي نوسان است:
 نشانههای عمومی :به حیث نشانهشناختي برخي از عالیم و نشانه هایي که از چشم در این اثر استنباط ميشود برخاسته از
گفتمان عمومي جامعه است و عقاید عامة مردم پشتوانة فکري مولوي را در کاربرد این اشارات شکل ميدهد .در زیر طیف معنایي
نشانههاي عمومي که در غزلهاي مولوي مشاهده شده است ،ذکر مي شود:

 پشت چشم نازک کردن= ادا و اطوار از سر غرور و احساس برتري زیر نظر داشتن= چشم چراني و مراقب اوضاع کسي بودن0 پریدن چشم= رسیدن خبر خوش8 کژ نگریستن= عصبانیت و بدخلقي0 -چشم بد= چشم زخم و آسیب دیدن8

28. sign language
29. emotional tone of speech
30. body territory& Proximity
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نشانههاي عمومي که به طور معنادار در روابط روزمره استفاده ميشود ،برخي از اشارات با تجربههاي دیداري خود

گذشته از
مولوي رابطه دارد و البته غالباً چنین به نظر ميرسد که مولوي به شکل هدفمند از آنها بهره گرفته و تعمدي در به تصویر کشیدن
این تجربه داشته است .تکرار این مقوله ميتواند بر اهمیت هرچه بیشتر نشانههاي غیرکالمي در نگاه مولوي به عنوان گوینده تأکید
کند؛ براي مثال شخصیت مست که در غزلهاي مولوي نقش مهمي دارد ،از حیث ظاهري ویژگيهایي دارد که در غزلهاي
مختلف مکرر گشته است .مثالً چپ و راست افتادن شخص از غایت مستي و حالتهاي چشم او به نوعي موتیف تصویري در
غزل تبدیل شده است که کامالً جنبة توصیفي دارد و حاالت یک شخصیت را از روي زبان بدن وي ميتوان در یافت:
پدیدددد باشدددد مادددتی میدددان صدددد هشدددیار

ز بوی رنگ و ز چشم و فتادن از چپ و راست
(مولوي)841 :5748 ،

همین مسئله سبب ميشود خواننده صحنه را در ذهن خود مجسم کند و بدین گونه موجبات موفقیت مولوي در قلمرو شاعري و
ایجاد ارتباط با خواننده و ارسال پیام به مخاطب فراهم شود .گذشته از این ،در بعضي از نمونهها مولوي از چشم مست سخن
ميگوید و مستي رمزي از زیبایي و دلبري یار است که ميتواند بسته به بافت غزل وجههاي نشانهشناختي داشته باشد؛ توضیح
اینکه مقصود از نشانهها در حقیقت قراردادها و استعارههایي است که میان عرفا رواج یافته و برگرفته از قلمرو واقعیت و جهان
اطراف ایشان است .به بیان دیگر ،عارف سعي دارد از فیزیک براي توصیف متافیزیک استفاده کند؛ از این میان آنچه با زبان بدن
ارتباط ميیابد عبارت است از اشارههایي که با زلف ،رخ ،خال و خد ،ابرو و چشم صادر ميشود.
 نشانة تأثیرگذاری در مخاطب :در مواردي که مولوي به توصیف تأثیرگذاري چشمان شخصیت درون غزل مشغول ميشود و
تالش ميکند تا شدت آن را به مخاطب منتقل کند ،نوعي خوف و رجا به طور همزمان به مخاطب القا ميشود که در عین جاذبة
زیباشناختي ،به نوعي عاشقان را دورباش ميگوید تا به حریم شخصي گوینده تجاوز نشود:
 عشوهگري و جادوگري چشم= تأثیرگذاري بر مخاطب1 چشم هاروت و ماروت= عشوهگري و جادوگري نشانة زیبایی :چشم به عنوان یک ابزار ،گاه نشانهاي براي انتقال زیبایي شخصیت به خواننده است .بر این مبنا ،ترکیبات زیر
در غزلیات شمس مفهوم زیبایي معشوق را در بر دارد.
 چشم مست و خمار 0 چشم مستکننده55 چشم آهوفکن7 آهوچشمي6 چشم تیرانداز5 چشم بیمار 0

نشانة خشم و عصبانیت :معناي دیگري که براي حرکات چشمي در غزل مولوي متصور است ،به تصویر کشیدن درجة خشم

و عصبانیت فرد است .این نوع ابراز عاطفه از طریق حرکات بدني گاه بدون کالم است؛ یعني فقط حرکت یا حالت چشمان
شخصیت نشاندهندة خشم وي است و گاه در برخي از غزلها شاهد کلماتي هستیم که با نوع نگاه همسویي دارد و بهتر ميتواند
این حس را به خواننده منتقل کند .این مفهوم از طریق ترکیبات زیر بیان شده است:
 تند نگاه کردن0 -چشم مریخ 8
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 چشم خونآشام0 چشم آتشین 0 چشم غیور خشم چشمي 0 سفید شدن چشم = درشت کردن چشم از شدت خشم چشم چون طشت خون0 نشانة غم و غصه :معناي دیگري که از حرکات چشم شخصیت در غزلیات شمس ميتوان استنباط کرد ،غمناک بودن و
ناراحتي وي است که از بافت درون غزل ميتوان به آن دست یافت.
 چشم چون طشت خون 0 چشم تر 0 چشم عشاق ز چشم خوش تو تردامن5

نشانة حیله و مکر :تیز نگریستن به مخاطب در غزل ميتواند نشاني از مکاري و حیله گري گوینده باشد و خود در انتقال

مفهوم ترس و واهمه به مخاطب تأثیر دارد:
 چشم آهو را چون روباه کردن هزار چشم بگریاند و فروخندد نشانة پشیمانی :به حیث نشانهشناختي طرز نگاه شخصیت در مواردي ميتواند وسیلهاي براي انتقال معناي پشیماني و افسوس
باشد .ترکیب «چشم تر» با چهار مرتبه تکرار در معناي پشیماني قابلذکر است.


نشانة حركت پنهانی :در تعدادي از غزلهاي مولوي ،نحوة نگریستن شخصیت ميتواند بر مخفيکاري وي در انجام امري

تأکید ورزد.
 چشمک زدن پنهاني 7 گفتن چشم 8 دو چشم تو بیان حال من بس5 چشم چنین و چنان کردن5 نشانة كممحلی و بیتوجهی :حرکت چشم در سه غزل معناي بيتوجهي را به مخاطب منتقل ميکند .مولوي در این سه نمونه
از اصطالح چشم چپ و راست کردن بهره برده است.
گذشته از موارد یادشده ،نمونههایي مانند حیراني چشم با سه نمونه ،ترکیب چشم دزدیدن یک بار به کار رفته و به معني پنهان
نگریستن از روي شرم و حیاست و چشم تیز کردن به معناي هشیار بودن ،در غزلیات شمس به چشم ميخورد که هر یک معنایي
متفاوت را به ذهن خواننده ميآورد و در طبقهبندي باال نیز جاي نميگیرد.
 .1.5.0اشارات ابرو :حرکات ابرو از دیرباز در فرهنگهاي مختلف ،کارکردها و معاني بسیاري داشته است .این تنوع معاني
بخصوص به لحاظ نشانهشناختي در ادب عاشقانة فارسي جایگاه خاصي دارد .طیف معنایي زیر از گذر بررسي غزلهاي مولوي به
دست آمده است:
 نشانة خشم و عصبانیت
 ابرو گره کردن 6 -ابرو و سیما ترش0


 سخن گفتن با ابرو= اشاره و رمز8
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 ابرو کژ کردن=ایما و اشاره1 ابرو شیوه کردن= اشاره و رمز0-

ابرو چنین کردن0

 گشاده ابرو= بشاش0
 نشانة زیبایی
 ابروي کمان= مظهر 6 ابروي غماز0 توشه دادن از خوشة ابروي ظریف5 تکبیر گفتن ابرو 0 ابرو جهیدن= خبر خوش ،رو آوردن بخت8
 مذهب ابروی كژ  = 7کژرفتاري به شخصي باز ميگردد که به اشتباه ميرود
 .5.1.5اشارات لب :یکي از متفاوتترین و زیباترین عالیم زبان بدن در غزلیات شمس ،اشارات لب و دهان است .معاني زیر با
توجه به بافت درون متني غزل مولوي قابلتأمل است:
 رمز و اشارة پنهانی
 با لب بسته حرف زدن8 بوسه پیاپي شد و لب ناپدید5 با لب بسته شراب نوشیدن7 نشانة خاتگی= خشکي لبها5
 نشانة سکوت كردن و ناتوانی در سخن گفتن= لب فرو بستن 6
 نشانة مکر و حیله= خندة زیر لب5
 نشانة پشیمانی= کلوخي بر لب خود مال با خلق= 5
 نشانة خشم و عصبانیت
 ساقي لبگز5 لب جویدن0 .5.1.4اشارات دست :دستها در زبان اشاره به عنوان ابزاري کارآمد جایگاه ویژهاي دارد .به طور معمول ،ناشنوایان از دستهاي
خود براي انتقال پیام به مخاطب بهره ميگیرند .در اثر مورد نظر حرکات دست کارکردها و معاني متفاوتي دارد که عبارت است
از:
 نشانة كمک كردن= دست کسي را گرفتن 8
 نشانة تقدس كای یا چیزی= دست تبرک مالیدن0
 پرتی حواس و محو زیبایی شدن= بریدن دست6
بيدست و پا5
 از خود بیخود= 
 دست و پا زدن= نشانة شادي خالف عرف عمومي که به معناي تالش براي نجات است0
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 درازدست= نشانة توانگري خالف عرف عمومي که به معناي متعدي و ظالم است5
 دست بر لب نهادن= نشانة خاموش شدن و سکوت پیشه کردن 8
 تکان دادن دست= نشانة دور کردن 7
 دست شاتن= دوري کردن از کسي 5
 دست به دست هم دادن= همراهي 5

 دست خاییدن= به نشانة غضب و خشم 0
 چهره خاتن به دست= شدت غم و آزردگي 7
 دست و پا ستدن= از خود بيخود کردن 5
 دست{بر دست} زدن= حسرت و افسوس خوردن 0
 .5.1.5اشارات چهره :با اینکه نميتوان کلیت چهره و رخسارة فرد را چیزي فارغ از چشم و ابرو و ...دانست ،اما در غزل مولوي
شاهد مواردي هستیم که انتقال معنا در آن توسط رنگ و خطوط چهره صورت ميگیرد .ترکیبات و معاني زیر از این دست است:
 رنگ رخااره= فاشکنندة سر دروني8
 در چهرة او صد نشانه است= رمز و راز0
 زردی چهره= نشانة غم و غصه8
 یوسف چهره= نشانة زیبایي 52
 چین برچین بودن چهره= نشانة غم و غصه و کهنسالي 0
 روشنی رنگ رخ= خوشحالي و اشتیاق دیدار 5
 روی خشمین= نشانة عصبانیت 0
 .5.2نشانههای آوایی
مجموع عالیمي که با نشانههاي آوایي سر و کار دارند از جمله بلندي و کوتاهي صدا ،سرعت اداي کالم ،زیر و بمي و لحن سخن
به غیر از کلمات مورد نظري که ادا ميشود ذیل عنوان فرازبان جاي ميگیرند و به حیث رمزشناسي و چگونگي انتقال پیام مؤثر
هستند .این نوع از زبان بدن در غزلهاي مولوي بررسي ميشود و معاني حاضر از نحوة اداي کالم توسط شخصیتهاي درون
غزل به دست آمده است:
 .5.2.1بلند گفتن

 نشانة اهمیت کالم7
 نشانة عالقه به شنیدن5
 .5.2.2آرام سخن گفتن= به رمز4

 سکوت کردن و خاموشي گزیدن12
 .5.2.5خندیدن
 نشانة تمسخر7

 نشانة شادي و سرور0
 خنده گري= تظاهر به خندیدن5
 شکرخنده  = 52زیبایي و دلبري


 سستخنده= ریشخند و افسوس7
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 نیمهخنده= لبخند5

 خنده به ترشرویي ما= دست کم گرفتن و کم محلي5
 با خنده گفتن= از سر خشنودي8

 خنده نهان داشتن= حفظ ظاهر کردن5
 خنده گرانقیمت و شاد کردن دلها0
 خنده نیامدن= جدیت5

 .5.5نشانههای مربوط به فاصلة بدنی :همان گونه که پیش از این ذکر شد ،نحوة قرار گرفتن شخصیت به مخاطب ،ایجاد رابطه
با وي و فاصله اي که میزان صمیمیت ،آشنایي ،دوستي یا حتي دشمني با شخصي را تعیین ميکند ،از عالیم و رفتارهاي زبان بدن
محسوب ميشود .در غزلیات شمس به بررسي موردي آنها پرداختهایم .موارد زیر حاصل این مطالعه است:

 نوازش کردن =1به نشانة محبت یا پذیرش اقتدار یار
 به نعل باز نواختن گذر کردن5
 نزدیکی1
 نعره کم زن زانک نزدیک است7 نزدیکتر از دم7 دور و نزدیک7 نزدیکتر8 اکسیر نزدیکي= صفتي براي یار5 نزدیکتر از افغان به جان0 نزدیکتر از رگ گردن7 نزدیکتر از خود5 پیشتر57 پیشترک0 دوری
 دور از لب بیگانگان0 چشم بد دور50 دورباش 75 دور از نظر7 -سایه از سر ما دور مکن0

 مرغ پابسته دور مينپرد ،پیش میا پس به مرو دور نیست5 هم دور و هم نزدیک5 دور ز گوش و جان5 دور از لب زشتان0 -دور از تو8
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 دور دور7 دوري از ناکسان8 من از خود خویشتن را دور خواهم5 دور از لب و دندان تو0 دوري و هم خویشي5 دور از سایة شهنشاهي5 سیلي زدن= دور کردن0 .6تجزیه و تحلیل دادهها
آنچه از بررسي غزلهاي مولوي با رویکرد زبان بدن حاصل نگارنده شده ،بدین ترتیب است:
طیف معنایي کاربرد زبان بدن در غزلیات شمس بسیار متنوع است .در مجموع ،نشانههاي دیداري با چهل و شش معني بیشترین
نشانههاي مربوط به فاصلة بدني با بیستوهشت معني و

کاربرد را در انتقال پیام به مخاطب بر عهده داشتهاند .پس از آن،
نشانههاي مرتبط با عالیم آوایي با شانزده معني قرار ميگیرند .بدین گونه تنوع معنایي عالیم دیداري به مراتب بیش از عالیم

مربوط به فاصلة بدني و عالیم آوایي است .در سه الگوي زیر به تفکیک آمار معنایي هر بخش قابلمالحظه است:

چشم سیزده معني
ابرو شش معني
طیف معنایی
نشانههای دیداری

لب شش معني

 86معني

دست چهارده معني
چهره هفت معني

طیف معنایي نشانههاي

دوري هفده معني

مربوط به فاصلة بدني

نزدیکي یازده معني

 04معني
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بلند گفتن دو معني
طیف معنایی

آهسته گفتن

نشانههای آوایی

سکوت کردن دو معني

 56معنا

خندیدن یازده معني

با توجه به آمار بهدستآمده از میزان کاربرد زبان بدن در غزلیات شمس ،از میان عالیم دیداري گوناگون بسامد معنایي حرکات
چشم با سیزده نمونه و اشارات دست با چهارده معني بیش از سایر نمونههاي دیداري است .همچنین از میان طیف معنایي
نشانههاي آوایي خندیدن با یازده معني بسامد بیشتري دارد .نیز در نشانههاي درپیوسته با فاصلة بدني یعني دوري و نزدیکي که در
این اثر بررسي شد ،دوري با هفده معني کاربرد افزونتري داشته است.
بسامد و فراواني تکرار نشانههاي دیداري ،آوایي و فاصلة بدني بدین صورت است :از میان عالیم و حرکات دیداري زبان بدن،
اشارات حرکتي که توسط چشم ایجاد شده با هشتاد و نه بار تکرار بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .پس از آن به
ترتیب ،ابرو با چهل بار استفاده ،دست با سي و سه بار ،چهره و حاالت مرتبط با آن با بیست و پنج بار و لبها با بیست مورد
تکرار قرار ميگیرند.
در میان نشانه هاي آوایي سکوت و خاموشي با بسامد تکرار باال ،صد و ده مورد ،بیشترین میزان و بلند سخن گفتن با چهار بار
تکرار کمترین میزان استفاده را داشتهاند .خندیدن با بیست و نه مورد و آهسته سخن گفتن با هشت مورد به ترتیب در این میانه
جاي ميگیرند.
بسامد کاربرد نشانه هاي مربوط به قلمرو بدني نیز بدین شکل از بیشترین میزان تا کمترین میزان در غزلیات شمس استفاده
شدهاند :دوري و فاصله :هفتاد مورد؛ نزدیکي :شانزده مورد؛ پیشتر :سیزده مورد؛ نوازش :شش مورد؛ دور دور :سه مورد؛ پیشترک:
دو مورد.
نمودار بسامدي هر یک از موارد پیشگفته بدین گونه ترسیم ميشود:
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بنابر آمار موجود ميتوان گفت در فضاي گفتماني شعر مولوي ارتباط غیرکالمي در مبادلة اطالعات و معاني نقش مؤثري را ایفا
ميکند .با توصیف مولوي از زبان بدن ،ميتوان تقابل و تعامل شخصیتها را در موقعیتهاي مختلف دریافت .خواننده از این
طریق جایگاه گوینده و مخاطب و نحوة نگرش هر یک را به دیگري و نوع عاطفة در جریان درون فضاي شعر را کشف ميکند.
آنچه در این میان اهمیت دارد این است ک ه حرکات بدني تنها در یک مورد برخاسته از خواست و القاي گوینده است و آن بحث
تأثیرگذاري نشانههاي دیداري از اقسام زبان بدن است؛ در حالي که در سایر موارد نشانههاي مرتبط با این زبان به مقولهاي
استنباطي از جانب مخاطب تبدیل شده است که با برداشتهاي وي از نشانههاي حرکتي گوینده سر و کار دارد.
همچنین گذشته از نشانههاي عمومي زبان بدن که در میان مردم همروزگار وي و حتي در برخي موارد همین امروز به کار
ميرود ،سایر نشانههاي زباني سرشار از خالقیت شعري خود مولوي است که با تصویرهایي بدیع و نو همراه شده است .در
حقیقت نحوة عرض اندام این زبان غیرکالمي در غزلیات شمس به عنوان یک اثر ادبي متفاوت از ذهنیت عمومي در قبال زبان
بدن است .بسیاري از عالیم و اشارات بهویژه آنها که از ناحیة صورت ارسال ميشود به حیث نشانهشناختي خود داراي بنیاني
زیباشناختي است.
همچنین برآیند آماري زبان بدن در این اثر نشان ميدهد که دیدن و مشاهدة شخصیت حتي از جایگاهي دور بیش از سخن
گفتن با وي اهمیت دارد .کاربرد حرکات چشمي از میان عالیم دیداري با هشتاد و نه مورد تکرار و کاربرد در غزلیات شمس ،در
برابر سکوت و خاموشي از اشارات کالمي با صد و ده مورد تکرار مؤید این مسئله است.
با توجه به دستهبندي چهار قسمتياي که حریم شخصي افراد را تعریف ميکند و پیشتر به آن اشاره شد ،اگر در نشانههاي
مربوط به فاصلة بدني در غزلیات شمس تأمل کنیم ميتوان موارد ذکرشده را به این ترتیب تقسیمبندي کرد :دور دور= منطقة
عمومي ،دور= منطقة اجتماعي ،نزدیک= منطقة شخصي و نزدیکتر= منطقة صمیمي .با در نظر داشتن این مسئله ،طیف آماري
متغیرهاي بهدست آمده در غزل مولوي گویاي این است که میل گوینده به دوري از مخاطب بیشتر از تمایل وي به نزدیکي است؛
زیرا نشانههاي دیداري ،آوایي و فاصلة بدني در درجة دوري و نزدیکي افراد به یکدیگر ،ارتباط صمیمي ،دوستانه یا آشنایي و
بیگانگي ،عالقه یا نفرت و سایر درجات شناخت فردي اهمیت دارد .افزون بر این ،با توجه به نوع و میزان کاربرد حرکات بدن از
منظر مولوي به عنوان شاعر و سرایندة غزلیات شمس نیز ميتوان چنین نتیجه گرفت که شخص مورد خطاب در جایگاهي است
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که نزدیک شدن به وي چندان ساده نیست و نميتوان به سادگي به مالقات وي رفت و با او سخن گفت و نفس مشاهده از دور
هم ميتواند بسیار مغتنم باشد و البته حفظ حریم وي به عنوان نوعي تابوي فرهنگي در بنمایههاي ذهني مولوي قابللمس است.
نیز بررسي دادههاي پژوهش تأکید ميکند ،همان گونه که زبان بدن اغلب در زندگي روزمره ميتواند همراه و مکمل ارتباطات
کالمي محسوب شود ،در غزلیات شمس نیز برخي رفتارها همراه با گفتار و برخي بدون کالم براي ایجاد ارتباط به کار ميرود.
مانند دورباش گفتن که در بسیاري موارد هم با حرکت دست همراه است و هم با کالمي که حاوي مقادیري از درخواست فاصله
باشد.
تنوع معنایي خندیدن به عنوان یکي از مقوالتي که ذاتي انسان است ،در این اثر قابلتوجه است .نوع ،نحوه و سبک خندة
شخصیت با یازده نشانة معنایي ميتواند احساس وي را نسبت به مخاطب و واکنش او را به محیط و بافت پیراموني آشکار کند.
عبارتي چون سستخنده و نیمهخنده از این نمونه است.
با توجه به اهمیت و کاربرد زبان بدن در فرایند استعارهسازي در فرهنگ فارسيزبانان ،که خود عنوان مقالة مستقلي خواهد بود،
ميتوان این کاربرد تصویري زبان را به شکل گسترده در قلمرو سایر آثار ادبي نیز مشاهده کرد.
برآیند تجزیه و تحلیل از دادههاي پژوهش مؤید این مطلب است که مولوي در شعر نشان داده که تنها شاعري درونگرا نیست
و از مقوالت بیروني از جمله عالیم زبان بدن و گزارش آنها در متن غزلیات شمس نیز غافل نمانده است؛ و البته شاید بتوان همین
دلمشغولي و دروننگري وي یا ترجیح حکم باطن بر ظاهر دانست که همچنان میل و عالقة شدید به
توجه مولوي را هم معلول 
دیدار یار و توصیف این مسئله از دغدغههاي فکري مولوي چه در قلمرو امور باطني و ایجاد ارتباط بین مسائل دیداري با امور
انتزاعي ،چه در عالیم زبان بدن محسوب ميشود.
پینوشتها
 .1دستهبندي نشانههاي مربوط به میزان فاصله و قلمرو بدني از فرهنگ زبان بدن (آلن پیس )0220 ،گرفته شده است .هر اینچ:
 18-0سانتيمتر؛ هر فوت  84-72 :سانتيمتر.
 .0این دستهبندي برگرفته از فرهنگهاي مصور و غیرمصور زبان بدن است که فاصلة میان افراد در جوامع اروپایي را مالک قرار
داده است .شاید بهتر باشد براي هر فرهنگي این فاصله بسته به نظام ارتباطي خاص آن تعریف شود.
منابع
 .5آرژیل ،مایکل ( .)5734روانشناسي ارتباطات و حرکات بدن ،ترجمة مرجان فرجي ،تهران :مهتاب.
 .0پهلواننژاد ،محمدرضا (« .)5746ارتباطات غیرکالمي و نشانهشناسي حرکات بدني» ،مجلة زبان و زبانشناسي ،سال سوم.
شمارة دوم.
 .7ریچموند ،ویرجینیابي ( .)5743رفتار غیرکالمي در روابط میان فردي ،ترجمة فاطم سادات مولوي و ...با مقدمة غالمرضا
آذري ،تهران :نشر دانژه.
 .8سوسور ،فردینان دو ( .)5734دورة زبانشناسي همگاني .ترجمة کورش صفوي .تهران :هرمس.
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