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چکیده
حركات بدن ،خلق وخوی ،ظاهر ،نوع راه رفتن ،حركات چهره ،تماس چشمی ،نوع ایستادن،
حركات دستها و تغییرات فیزیولوژی و نوع پوشش ،همه به نوعی راهی برای ارتباط با سایرین
است .این كنشها و رفتارهای غیركالمی زبان ،پیچیدهترین مفاهیم انسانی را به دیگران منتقل
میكند .در این مقاله نگارنده با پژوهشی درعلوم ارتباطات و بین رشتهای ،ارتباطات غیركالمی
منظومۀ لیلی و مجنون را بررسی نموده و تالش شده پیامهایی را كه شاعر كوشیده است از طریق
ارتباطات غیركالمی به خواننده منتقل كند ،آشکار نماید .نظامی با استفاده از كاركردهای
غیركالمی زبان عالمات ،زبان عمل و زبان اشیاء در این منظومه فضای دراماتیک ایجاد كرده است
كه در این مقاله به تحلیل این كاركردها پرداخته میشود .نتیجۀ بررسیها نشان میدهد كه از
میان این فرایندهای ارتباطی« ،حركات و اشارات اندام» و «ارتباطات چشمی» ،نقش بهسزایی در
جریان انتقال مفاهیم و پیامها ایفا میكنند.
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 -1مقدمه
ارتباطات در ادبیّات غنایی ،نظام فکری نظمآفرینان غنایی است كه داستانهای
روایی را از بطن تاریخ ،اجتماع و افکار سیّال به ارمغان آوردهاند .كاركرد
شخصیّتهای این داستانها از عناصر عام و انتراعی برگرفته شده و با تعدادی
ارتباطات درونی و بیرونی آمیخته میشوند.
ارتباط غیركالمی عبارت است از «حركتشناسی یا شناخت رفتار جسمی،
فضاشناسی یا استفاده از فضا ،صور ظاهر ،المسهشناسی یا استفاده از المسه در
برقراری ارتباط ،رفتارآوایی ،زمانشناسی و ارزشگذاری بر زمان ،مصنوعات و
استفاده از آن در روند ارتباط»(لیتل جان.)187-185 : 1384 ،

اهمیّت ارتباطات غیركالمی در ادبیّات منظوم از آنجاست كه زبان بدن در
انتقال مفاهیم ،جایگزین و مکمّلی است برای بیان افکار ،احساسات و استعدادهای
شخصی؛ این عواطف و كنشهای رفتاری بهطور ارادی و غیرارادی در هم تأثیرگذار
است .منظومۀ لیلی و مجنون نظامی یکی از قدیمیترین مصادیق ارتباطات میباشد،
ارتباطات غیركالمی یکی از موضوعات مهمّ این منظومه بهشمار میآید كه بخش
اصلی آن را زبان بدن و اشاره تشکیل میدهد .انسان میتواند بهطور ارادی ارتباط
لفظی را قطع كند ،امّا نمیتواند از ایجاد ارتباط زبان بدن جلوگیری نماید .گاهی
حركات كوچک یا بزرگ ،اشارات ،حاالت در صورت یا در كل بدن پیغامی از ما به
طرف مقابل ارسال میكند .در این پژوهش با توجّه به مصادیق غنایی و عاشقانۀ
زبان بدن سعی شده است تا ابعاد ارتباطات غیركالمی و كاركردهای زبان بدن و
زبان اشیاء از محتوای منظومه بیرون كشیده شود و در نماهای مختلف از
ساختارهای عینی و واقعی تا ساختارهای غیرواقع ی نشان داده شود .بر این اساس با
روش توصیفی– تحلیل و رویکردی بین رشتهای و بهرهگیری از یافتههای علوم
ارتباطات ،نشانههای غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون بررسی میشود ،همچنین
نشان داده می شود كه ارتباط غیركالمی گاهی به صورت مستقل و گاهی به صورت
مکمّل ارتباطات كالمی در منظومه كاربرد دارد.

تحلیل ارتباطات غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی 67 /

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
امروزه ارتباطات تمام فعّالیّتهای بشری را احاطه كرده است؛ بهطوریكه آگاهانه
یا ناآگاهانه ،احساسات و نظرات را به شکل پیام های غیركالمی بیان میكند.
منظومۀ لیلی و مجنون نظامی سرشار از اشارتهای نهانی و نکتهآمیز است .این
داستان روایی از بطن تاریخ ،فرهنگ ،اجتماع و افکار سیّال نویسنده سرچشمه
میگیرد .منظومۀ غنایی نقشهایی از ارتباطات غیركالمی (زبان بدن) میباشدكه
شاعر آنرا به تصویر كشیده است .نگارنده بر آن است كه از بطن این شاهکار عظیم
عاشقانه؛ اشارات ،رفتارها و كنشه ای حركتی را بررسی و ارائه نماید و به سؤاالت
ذیل پاسخ دهد:
 -1ارتباطات غیر كالمی در منظومۀ لیلی و مجنون چگونه است؟
-2كنشهای غیرگفتاری در منظومۀ لیلی و مجنون چگونه است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
منظومۀ غنایی لیلی و مجنون یکی از اصیلترین ،ماندگارترین و عالیترین
نمونههای نظم از شور و درد عاشقانه در آثار كالسیک میباشد.
هر تحقیق در پی دست یافتن به نتایجی است كه بتواند مشکالت موجود را از
پیش روی بردارد .مهمترین هدف این پژوهش «بررسی و تحلیل ارتباطات
غیركالمی و به عبارتی ،زبان بدن در انتقال مفاهیم» میباشد.
-3-1پیشینۀ تحقیق
با پژوهشهای متفاوتی كه در زمینۀ ارتباطات غیركالمی در ادبیّات منظوم
كالسیک شکل گرفته است ،میتوان به این موارد اشاره كرد« :بررسی نمادهای
ارتباط غیركالمی در شاهنامۀ فردوسی» ،از ایرج رضائی ،فصلنامۀ مطالعات میان
رشتهای« ،)1394( ،نقش ارتباطات غیركالمی در داستانپردازی موالنا» از محمّد
دانشگر ،پژوهشهای ادبی (« ،)1386گفتار بیصدا تأمّلی بر زبان بدن در غزلیّات
شمس» مینا بهنام و همکاران ،مج ّلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان (« ،)1393تحلیل

/ 68

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /پاییز و زمستان  / 1399دورۀ  /3شماره 6

و رمزگشایی ارتباطات غیركالمی در بوستان سعدی» از محمّد حسین نیکدار اصل و
محمّدهادی احمدیانی پی ،مجله شعر پژوهشی(بوستان ادب) (« ، )1395ارتباطات
غیركالمی در شعر حافظ» از علیرضا قبادی و مسعود زارع ،مطالعات میانرشتهای
در علوم انسانی (.)1394
امّا در زمینۀ ارتباطات غیركالمی (زبان بدن) در منظومۀ غنایی لیلی و مجنون به
عنوان آینۀ تمامنمای ادبیّات منظوم رمانیتک و عاشقانه تاكنون هیچ پژوهشی
صورت نگرفته است و از این جهت تحقیق حاضر تازگی دارد.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2تحلیل ارتباطات غیرکالمی(زبان بدن) در منظومۀ لیلی ومجنون
پیامهای غیركالمی در یکی از سه زبانِ «زبان عالمات ( ،)signlanguageزبان
عمل( )Action languageو زبان اشیاء ( )object languageقابل ارسال به دیگری می
باشند»(فرهنگی.)253 : 1392 ،
 -1-1-2زبان عالمات

شواهد زبان عالمات در منظومۀ لیلی و مجنون را اینگونه میتوان برشمرد- 1 :
حركات و اشارات اندام  )2ارتباطات چشمی  )3حركات و حاالت چهره  )4فراگرد
بویایی  )5فاصلۀ ارتباطی.
-1-1-1-2حرکات و اشارات اندام

«سرزلف شانه میكرد» یکی از زیباترین اشارتهای غیركالمی زبان بدن
میباشد .لیلی با جلوهنماییهای زنانۀ خود باران اشک را بر رخسار مجنون جاری
میگرداند:
لیلی سر زلف شانه میكرد

مجنون دُر اشک دانه میكرد
(نظامی)476 :1381 ،

تحلیل ارتباطات غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی 69 /

«دستمالیدن» حركت و رفتاری ارادی ناشی از احساسات و عواطف است.
حركت دست مجنون جهت نوازش و تیمارداری آهو به وضوح دیده میشود:
مجنون سووی آن شوکار دلبنود

آمود چوو پوودر بوه سووی فرزنوود

مالید بر او چوو دوسوتان دسوت

هر جا كه شکسته دید می بست
(همان)512 :

«انگشت بر دهان گرفتن» ،حركت غیركالمی ناخودآگاه به نشانۀ تعجّب وتحیّر
میباشد .صیّاد با غزلخوانیِ مجنون و وصف زیباییهای آهو و تمثیل به معشوق
متعجّب میماند:
ص ویّاد بوودان نشووید كووو خوانوود

انگشووت گرفتووه در دهوون مانوود
(همان)510:

«پای آبله داشتن» ،نشان از خستگی راه و تحمّل رنج بسیار میباشد و پیمودن
مسافت سخت را تداعی میكند.
مجنون برای دیدن یار با پای آبله به سوی لیلی میرود ،گوی ی بر مركب راهوار
سوار است:
پای آبله چون بوه یوار میرفوت

بوور مركووب راهوووار میرفووت
(همان)474:

 -2-1-1-2ارتباطات چشمی

«میگویند چشمها پنجرههای روح هستند؛ بنابراین بررسی این دو دروازه به
منظور پی بردن به پیامهای غیر كالمی كه نشاندهندۀ احساسات یا افکارمان
هستند ،كار درستی به نظر میرسد» (ناوارو.)236 :1391 ،
چشمان لیلی ،بخشِ صادقی از بدن اوست كه رفتارهای غیركالمی را بروز
میدهد .حکیم نظامی غمزۀ چشم را با فعلهای؛ غمزه كردن ،غمزه ساختن ،غمزه
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برداشتن و غمزه گرفتن به كار برده است .غمزۀ چشم اشارۀ لطیف خوبروی است كه
با زبان بدن دل و زلف مک ّمل و همراه شده است:
میكوورد بووهوقت غمزهسووازی

بوور تووازی و توورا تركتووازی

صوویدی ز كمنوود او نمیرسووت

غمزش بگرفت و زلف میبسوت
(نظامی)491 :1381 ،

ن
قرآن با آیۀ « وَ ِإنْ یَکَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُو َ
إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ َو مَا ُهوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ» (قلم)51/
(و نزدیک بود كسانی كه كفر میورزیدند ،چون قرآن را شنیدند ،تو را چشم بزنند
و میگویند :او دیوانه است؛ درحالیكه آن قرآن جز مایۀ بیداری برای جهانیان نیست).
امام علی(ع) میفرماید« :چشم زخم حق است و توسّل به دعا برای دفع آن نیز
حق است»(فیض كاشانی.)400 :1378 ،
زمانی «شاعر تصویر شعر خویش را از قرآن و حدیث وام میگیرد .مراد از تصویر،
نقش آفرینیهای شاعرانه است» (سالمت)124 :1399 ،؛ چنانچه نظامی نیز با استناد به
قرآن و روایات ،بر این نیرو و زبان عالمت كامالً آگاهی داشته است و با صحّت بر این
موضوع یقین داشته كه وجود برخی نیروها در چشم اثر میگذارند:
هووم چشووم بوودی رسووید ناگوواه

كووز چشووم تووو اوفتووادم ای موواه

بوووی میووووۀ آبووودار چووواالا

كز چشوم بود اوفتواد بور خواا
(نظامی)475 :1381 ،

در منظومۀ لیلی و مجنون واژۀ چشم با اشارتهای زیر بهكار رفته است:
رمیدگی چشم:
از آهووووی چشوووم نافوووه وارش

هوم نافووه هوم آهوووان شووکارش
(همان)491 :

تحلیل ارتباطات غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی 71 /

 -2-1-2کارکردهای نگاه

یکی از زیباترین ارتباطهای غیركالمی در منظومههای عاشقانه «نگاههای خیره»
میباشد .نگاههای مفتون ،كامروایی یا ناكامی دل را به بار میآورد:
وان بوور را ایوون نظوور نهوواده

دل داده و كووووام دل نووووداده
(همان)472 :

اوّ لین ارتباط غیركالمی لیلی و مجنون با «نظاره كردن» آغاز میگردد .دو عاشق
با دیدن همدیگر همانند ناری بركف ،دلهاشان میتپد:
زان تووووازه توووورنج نورسوووویده

نظووواره تووورنج كوووف بریوووده

چووون بوور كووف او توورنج دیدنوود

از عشووق چووو نووار میكفیدنوود
(همان)472 :

نوع نگاه مجنون به پدر میتواند از نوع نگاه روان شناسانه باشد كه در جوانی بر
اثر اختالالت روحی شدید دچار فراموشی شده است:
مجنون چو گشواد دیوده را بواز

شخصی بر خویش دیود دمسواز

در روی پوودر نظووواره میكووورد

نشووناخت وز او كنوواره میكوورد
(همان)526 :

لیلی به دور از چشم شویش قاصدی نزد مجنون میفرستد تا پنهانی به او نظر
كند .نگاه پنهانی و «عاشقانه» نشان از عشق عمیق و واقعی لیلی دارد:
نزدیووک موون آی تووا موون آیووم

پنهان بوه رخوش نظور گشوایم

بیونم كووه چوه آب و رنووگ دارد

در وزن وفووا چووه سوونگ دارد
(همان)558 :
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 -3-1-2حرکات و حاالت چهره

نمایشهای عاطفی گریه و خنده در منظومۀ لیلی و مجنون نمود مکمّل دارند.
زبان چهره با بسامد باالیی با خنده و گریه توأم است:
مجنون چو حدیث عشق بشنید

اول بگریسوووت پوووس بخندیووود
(همان)483 :

یا:
چون سیّد عوامری چنوان دیود

از گریوه گذشووت و بوواز خندیوود
(همان)477 :

در منظومۀ لیلی و مجنون غم و اندوه ،رنجوری ،فراق و شرمندگی ،در حالتهای
زیر نشان داده میشود:
* رخسار زرد؛ اندوه و غم:
دیوود آن گوول سوورا زرد گشووته

و آن آینووه زنووگ خَووورْد گشووته
(همان)544 :

* غبارهای خاكی؛ فراق:
در دل همووووه دا دردنوووواكی

بوور چهووره غبارهووای خوواكی
(همان)480:

* خال و حبشی؛ غم و رنجوری:
توخود همه چهره خوال گشوتی

یعنووی حبشووی مثووال گشووتی
(همان)551 :
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* سیاه روی؛ شرمنده و خجل:
بووا ایوونكووه از او سوویاه رویووم

هوووم هنووودوا سووویاه اویوووم
(همان)553:

* نارنج را؛ غم:
شد قیس به جلوه گواه غونجش

نوووارنج را از غوووم تووورنجش
(همان)472:

 -4-1-2خنده

ارتباط غیركالمی «خنده» در بیت زیر بیان اندوه و تأسّف است ،مجنون از سوز
عشق همچون شمعِ نیمسوخته میخندد و خندۀ تلخ غمانگیز بر چهره مینشاند:
چون شمع به زهر خنده میزیست

شوویرین خندیوود و تلووخ بگریسووت
(همان)492 :

«خندۀ سوزناا و تلخ» یکی از دردمندترین حالت چهره در ارتباطات غیركالمی
است .در داستان شوهر دادن لیلی به ابن سالم ،مجنون با خندۀ سوزناا ،تأسّف و
نارضایتی خود را نشان میدهد:
چون شمع به خنده را بر افروخت

خندید و به زیر خنده می سوخت
(همان)518 :

«خندۀ استهزاء» :در حکایت جواب دادن مجنون پدر را ،مجنون در جواب پدر
خندۀ وی را از روی تمسخر میداند و میگوید :برس ّکۀ عشق من مخند؛ زیرا عالم در
برابر عشقی كه در خاطر من تنیده است ،به اندازۀ حبّهای نمیارزد:
بورمن زخوورد چووه سوکّه بنوودی

بر سوکّۀ كوار مون چوه خنودی
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در خوواطر موون كووه عشووق ورزد

عوووالم هموووه حبّوووهای نیووورزد
(همان)492 :

 -5-1-2گریه

تضاد و درگیری احساسی عمیق غم و شادی در منظومۀ لیلی و مجنون به هم
گره خورده است:
میخووورد غمووی بووه زیوور پوورده

غووم خووورده ورا و غووم نخووورده
(همان)

«گریۀ ناامیدی و وداع»« :وداع كردن پدر مجنون را با دردمندی است .پدر با
نومیدی درد عشق فرزند را میشنود و چون از كار پسر مستأصل میشود ،با
ناامیدی زار میگرید و فرزند را وداع میگوید:
نومیووودی توووو سوووماع كوووردم

خوووود را و تووورا وداع كوووردم

افتووواد پووودر زكوووار بگوووری

بگوووری بوووهسوووزا وزار بگوووری
(همان)530 :

 -6-1-2فراگرد بویایی

«تحقیقات نشان میدهند كه ما آنچه را كه میبوییم ،در مقایسه با آنچه
میبینیم یا میشنویم ،مدّت زمان بیشتری بهخاطر میسپاریم » (بركو.)144 :1393 ،

مجنون از طریق بو و چشم با آهو ارتباط برقرار كرده و بوی آهو را یادآور
محبوب و چشم فریبندۀ آهو را نظرگاه چشم یار میداند:
بوووی تووو ز دوسووت یادگووارم

چشووم تووو نظیوور چشووم یووارم
(نظامی)512 :1381 ،

شاعر تالش مثمر ثمر ،رضایت خدا و خاطرۀ خوب را با بوهای مطبوع و خوشایند
گزینش كرده است .جهد رضایتبخش بوی خوش را به بار میآورد:
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امووروز بخووور جهوود میسوووز

تووا بوووی خوشوویت باشوود آنروز
(همان)528 :

بوی نسیم در ادبیّات عاشقانه جانمایۀ دلدادگی است و نقش تعیین كنندهای در
ارتباطات منظومۀ غنایی ایفا میكند .نام عامریان از شراب خالص هم خوشبوتر به
نظر میرسد .شاعر چیره دست با فضاسازی بوی عاشقانۀ خاا عرب ،خوش آغازی
مینماید:
خوواا عوورب از نسوویم نووامش

خوش بوی تر از رحیق جوامش
(همان)469 :

 -7-1-2فاصلۀ ارتباطی

درماجرای ازدواج ابن سالم و لیلی ،فضای عاطفی این ارتباط سرد و بیروح
میباشد و ابنسالم قلمرو احساسی و دلدادگی خود را از دست رفته میبیند .او به
جای ارتباط و تماس به یک نگاه و نظاره از دور بسنده میكند .با اینكه ازدواج
كرده و به حریم خصوصی وارد شدهاند ،امّا ابنسالم این حریم را حفظ كرده و این
فاصله را موجب احساس آرامش بیشتری دانسته و به حریم شخصی لیلی وارد
نمیشود و خود را عقب میكشد و از دور تماس برقرار میكند:
گفتوووا چوووو زمهوووراو چنیووونم

آن بوووه كوووه درو زدور بیووونم

خرسووند شوودن بووه یووک نظوواره

زان بووه كووه كنوود زموون كنوواره

زان پس كه جهان گذاشت با او

بوویش از نظووری نداشووت بووا او
(همان)520 :

«زن– مادر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین كهنالگوهای ذهن بشری است كه
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم نقشآفرینی كرده است» (جمشیدی )5 :1397 ،و این
نقشآفرینی در منظومۀ مورد پژوهش نیز به چشم میخورد؛ چنانکه مقدمۀ ارتباط
لیلی ومجنون ،دیداریست نه گفتاری ،پیک به مجنون پیام میرساند كه لیلی
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زیباست و در دوستی تو از جان گذشته است نه روی تو را دیده و نه سخنی شنیده
است ،او میكوشد كه در حدّ روبهرو نشستن و مقابل هم قرار گرفتن تو را ببیند:
لیلووی كووه جمیلووۀ جهانسووت

در دوسوتی تووو توا بووه جانسووت

دیریست كه روی توو ندیدسوت

نز لفوظ توو نکتوهای شنیدسوت

كوشوود كووه یکووی دمووت ببینوود

بووا تووو دو بووهدو بهووم نشوویند
(نظامی)559 :1381 ،

 -2-2زبان عمل
«زبان عمل یکی از اساسیترین وسایل بیان و نشان دادن عواطف و هیجانات
بشری است .اكثر انسانها از مهاركردن هیجانات خود عاجزند ،ناكامی را نمیتوانند
نادیده بگیرند و نشان ندهند و شعف را دیر یا زود با حركات خود به دیگری انتقال
میدهند؛ از این رو میتوان گفت ،آگاهی به زبان عمل در كشف بسیاری از زوایای
درونی دیگران به ما یاری میدهد» (فرهنگی.)255 – 254 :1392 ،
زبان عمل در منظومۀ لیلی ومجنون «رفتارها وكنشهای حركتی» است كه به
آن پرداخته میشود.
 -1-2-2رفتارها و کنشهای حرکتی

«زمینبوسی» واكنش زبان عمل است كه مجنون در برابر عشق انجام میدهد.
در بیت زیر عشق و ادب توأمان ،رفتارهای غیركالمی عاشقانه را طی میكنند.
مجنون همه روزه جهت برآورده شدن حاجت دل خود به دیار معشوق قدم
میگذارد و با زمینبوسی ،ادبِ عاشقانه را ادا میكند:
كاشفته جووانی از فوالن دشوت

بووودنام كووون دیارهوووا گشوووت

آیوووود همووووه روز سرگشوووواده

جوقی چو سوگ از پوی اوفتواده

در حلّوووه موووا ز راه افسووووس

گه رقص كند گهی زمین بووس
(نظامی)485 -484 :1381 ،
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یکی از فرآ یندهای ارتباطی زبان عمل كه مجنون از عشق لیلی نشان میدهد و
نشانهای از عشق مجنونوار میباشد« ،سر برآستان كوفتن» از سودای لیلی میباشد:
مووی كنوود بوودان امیوود جووانی

مووی كوفووت سووری برآسووتانی
(همان)473 :

«بوسیدن در» یکی از كنشهای حركتی آگاهانه جهت ارادت قلبی میباشد.
مجنون عطش عشق سركش خود را با بوسهزدن بر درِ خانۀ لیلی برطرف میسازد؛
درحالیكه همه شب به كوی جانان میرود ،در را میبوسد و باز میگردد:
در بوسووووه زدی و بازگشووووتی

بازآموووووودنش دراز گشووووووتی
(همان)474 :

«عمّامه بستن» كنش غیركالمی جهت مناسبات و تشریفات خاصّ اعراب
میباشد .مجنون جهت همراهی با نوفل ،عمّامه میبندد و با او به شراب و ساز
مینشیند:
گرمابوووه زد و لبووواس پوشوووید

آرام گرفوووت و بووواده نوشوووید

بر رسوم عورب عماموه دربسوت

با او بوه شوراب و رود بنشسوت
(همان)500 :

«عمّامه افکندن» عکسالعمل غیركالمی خودكار در برابر محرّكی چون پریشانی و
اندوه است .این واكنش غیركالمی بازتابی به نیازهای اساسی روحی و روانی است.
زمانیكه عامر فرزند خود را در حالت افتاده و ناتوان میبیند ،آهی میكشد و عمّامه را
میافکند:
چون دید پودر بوه حوال فرزنود

آهوووی بوووزد وعماموووه بفکنووود
(همان )487 :
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«سجده گزاردن» نشان دهندۀ احترام و ادای حق است .مجنون به پاس عمل
جوانمردانۀ نوفل ،كنش حركتی سجده را جهت سپاس به جا میآورد:
مجنووووون ز سوووور امیوووودواری

میكرد به سوجده حوق گوزاری
(همان)499 :

«دست بوسی» نشان از قدرشناسی است .مجنون به پاس قدردانی از جنگاوران و
انتقال احساسات غیركالمی خود بر دستان مصافكنندگان بوسه مینهد .در مثنوی
غنایی لیلی و مجنون واكنش «دست بوسی» به دور از ریا و قابل اعتماد میباشد:
از قووووم وی ار سوووری فتوووادی

بردسوووت برنوووده بووووس دادی
(همان)503 :

«خاا بر سر نهادن» و «خاابوسی كردن» دو واكنش رفتاری غیركالمی پیران
قبیله در برابر نوفل و نشانۀ عجز و ناامیدی قبیله عامریان نجد میباشد:
پیووران قبیلووه خوواا بوور سوور

رفتنوود بووه خوواابوووس آن در
(همان)506 :

«در پرده نشستن» یکی از آیینها و سنّتهای اعراب به هنگام مرگ همسر
میباشد.
پس از مرگ شوی ،زن به مدّت دو سال در خانه بهسر میبرد و پردهنشین
میگردد ،نه كسی او را میبیند و نه او كسی را:
رسم عرب است كز پوس شووی

ننمایوود زن بووه هوویچكووس روی

سووالی دو بووه خانووه در نشوویند

او دركووس وكووس در او نبینوود
(همان)569 :
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 -3-2زبان اشیاء
زبان اشیاء در منظومۀ مورد پژوهش در مصداقهای  )1كاركرد زبان اشیاء )2
صله و انعام  )3موسیقی و نوا  )4نامه نگاری پرداخته میشود:
 -1-3-2کارکردهای زبان اشیاء

«محیط زیست به همۀ شرایط و عوامل فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیباشناختی اطالق میشود كه اشیاء و اموال موجود در كرۀ زمین در حیطۀ آن
قراردارد ...كنش انسان با جهان و طبیعت پیرامونش ارتباط دارد» (محرّمنژاد و تهرانی،
« .)3-11 :1389زبان اشیاء با ما سخن میگویند؛ زیرا ما آنها را با ارادۀ خود انتخاب
كردهایم .لباس و جواهرات گویاتر هستند .حلقۀ نامزدی و انگشتر ازدواج ،نکتهای
ویژه را دربارۀ شخص بیان میكنند» (مایرز.)305 : 1395 ،
 -2-3-2لباس و اشیاء

پوشاا بخشی از تاریخ تمدّن و فرهنگ انسان است و برای آگاهی از پوشش
باید فرهنگ را هم بررسی كرد .كاله از ایران باستان در ایران رایج بوده است و نشان
دهندۀ تزئین ،آسایش ،شغل ،نژاد و طبقۀ اجتماعی افراد بوده است.
در آثار نظامی كاله نداشتن مردان همانند بیحجابی زنان امری ناپسند شمرده
میشد« .كاله و سرپیچ (عمّامه) از سر پیچیده بود» اشاره دارد به اینکه مجنون سر
برهنه و بدون كاله درحالیكه از چرم درّندگان ت ّکهای برناف همچون اِزار كشیده
بود ،در بیابان افتاده بود:
ماننووده موووار پووویچ بووور پووویچ

پیچیده سر از كواله و سور پویچ

از چوورم ددان بووه دسووت واری

برنووواف كشووویده چوووون ازاری

آهسووته فووراز رفووت و بنشسووت

مالید به رفق بور سورش دسوت
(نظامی)526 :1381 ،

«برقع» روی پوش (مهذباالسماء) و شبپوش (صحّاحالفرس) در فارسی به
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معنی مطلق روبند بهكار میرود .مردان و زنان عرب در راهها از آن استفاده
میكردند .شخص شهسوار كه برقع بر رخساره داشته به سوی مجنون پیش میآید:
آن روز نشسووته بووود بوور كوووه

گووردش دد و دام گشووته انبوووه

از پووره دشووت سوووی آن سوونگ

گووردی برخاسووت توتیووا رنووگ

وز برقوووع آن چنوووان غبووواری

رخسووواره نموووود شهسوووواری
(همان)542 :

لباس پرندگون (جامۀ ابریشمین بینقش و ساده) برجمال لیلی میافزاید .این
پوشش عالوه بر زیبایی ،محکی است برای وقار محبوب .نظامی در اشعار خود لیلی
را از معدود زنان زیبای عرب می داند كه انگشت شمار است و آیتی از زیبایی
سرزمین میباشد:
پیرایوووهگووور پرنووود پوشوووان

سووورمایه ده شوووکر فروشوووان

لیلوی كوه بوهخووبی آیتوی بووود

و انگشووت كووش والیتووی بووود
(همان)491 :

«اطلس» منسوجی از ابریشم در نهایتِ شهرت و سروری و پارچۀ ابریشمی بسیار
لطیف كه از پوشیدنیهای محتشمان میباشد .اطلس لعلگونۀ شاهی كه بر تن لیلی
بوده است ،با چهرۀ گلگون و قرمز مقایسه و توصیف شده است .رنگ لعل اطلسی
لباس لیلی ،در ایجاد ارتباط با دیگران نقشی مهمّ دارد:
اطلس كه قبای لعل شاهیسوت

بووا قرمووزی را تووو كاهیسووت
(همان)525 :

مصنوعات جنگی در منظومۀ لیلی و مجنون بخشی از زبان اشیاء هستند .ادواتی
چون شمشیر ،نیزه ،خدنگ ،پوالد ،زوبین ،درفش و ...را كه حکیم نظامی در دل
ابیات عاشقانه بهكار برده ،خشم را ترسیم میكند؛ خشمی كه از ناكامی سرچشمه
میگیرد و به جنگ و حماسۀ غنایی میانجامد:
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شمشیر زخوون جوام بور دسوت

میكرد به جرعه خاا را مست

سوووورپنجۀ نیووووزۀ دلیووووران

پنجووه شووکن شووتاب شوویران
(همان)502 :

«قفل و كلید» در ادبیّ ات غنایی ابزار ارتباطی جهت بیان گشایش امور است.
حال این امور مادی باشد یا معنوی:
سررشووتۀ غیووب ناپدیوود سووت

بس قفل كه بنگوری كلیدسوت
(همان)470 :

«دوا و تیر» ابزار غیركالمی است كه جهت توصیف ظرافت زنانه و شجاعت
مردانه بهكار میرود .نظامی با توصیفی زیبا میگوید :زن مالک هنر است و مرد
مالک جنگ:
خنیوواگر زن صووریر دوا اسووت

تیوور آلووت جعبووۀ ملوووا اسووت
(همان)492 :

 -3-3-2صله و اموال

عامر جهت برآورده شدن حاجت فرزنددار شدن ،بخششها میكرد و به سائالن
درم و صله می بخشید .یکی از رسومات دینی مسلمانان جهت نایل آمدن حاجتها،
واجب گرداندن برخود یا چیزی است از مال و طعام .عامر به نذر پسرآوری به
سائالن درمها تقدیم میكند و صدقات را ملتزم میداند:
میكوورد بوودین طمووع كرمهووا

مووویداد بوووه سوووائالن درمهوووا

بدری به هوزار بودره میجسوت

میكاشت سمن ولی نمیرسوت
(همان)469 :

نظامی اموال را هم وسیلۀ رفاه و هم آلت كینه و انتقام میداند .عامر (پدر
مجنون) از حشمت ،خزینه و متاع خوبی برخوردار بود:
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هم حشمت و هوم خزینوه دارم

هووم آلووت مهوور و كینووه دارم
(همان)478 :

 -4-3-2موسیقی و نوا

نظامی با آگاهی از علم موسیقی ،ارتباط غیركالمی را با سازها و در پردههای
مختلف ارائه میدهد.
ارغنون از كلمۀ یونانی opyavovارگانون به معنی ابزار و عضو ساز بادی است،
مشهور است كه افالطون آن را وضع كرده است .از قدیمیترین سازها در فرهنگ
اروپایی كه در كلیساها و مراسم مذهبی نواخته میشود« .پرده» در اصطالح
موسیقی دستان ،دست ،نوا ،گاه و راست را گویند و در اصطالح خاص نام دوازده
آهنگ است به نامهای :نوا ،راست ،حسینی ،راهوی ،عراقی ،حجاز ،زنگله ،بوسلیک،
عشاق ،سپاهان ،بزرگ و زیرافکند:
سوووازندۀ ارغنوووون ایووون سووواز

از پووورده چنوووین بووورآرد آواز
(همان)509 :

سخنور شعر ،به زیبایی اصطالحات بزمی موسیقی را در كنار سازهای رزمی
گنجانده است .نعرۀ كوس و نالۀ نای در منظومۀ عاشقانه شاهکاری بیبدیل در عرصۀ
ادبیّات غنایی است:
از نعووورۀ كووووس و نالوووۀ نوووای

دل در تن مرده میشد از جوای
(همان) 506 :

نظامی سازهای رزمی را با سازهای غنایی درآمیخته و میتوان وی را مبتکر این
فن دانست .نواختن طبل ،كاركردی است برای اعالم مراسمها و آیین جنگ و بیرون
آمدن از شهر و آهنگ نخجیر كردن ،امّا در بیت زیر طبل ابزاری برای به صدا در
آوردن غزل عشق و برانگیخته شدن عواطف عاشقانه بهكار رفته است:
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شووود طبووول بشوووارتم دریوووده

موون طبوول رحیوول بركشوویده
(همان)480 :

 -5-3-2نامه نگاری

مکاتبه و نامهنگاری از ارتباطات غیركالمی در ادبیّات غنایی میباشد.
«نامهنگاری» یک نوع ادبی مستقل است كه به سبب پیشینۀ طوالنی در ادبیّات
فارسی حائز اهمیّت است .عالوه بر مجموعه نامههای سیاسی ،دیوانی و اخوانیّات
(نامههای دوستانه) با ارزشهای ادبی و تاریخی ،در بسیاری از داستانهای عاشقانۀ
ادب فارسی نیز بهسبب دوری عشّاق نامههایی با مضامین غنایی وجود دارد.
مکاتبات عاشقانه یکی از ارتباطات غیركالمی در ادبیّات غنایی است .ساختار
كلّی نامۀ لیلی و مجنون اینگونه مطرح میشود :با خواندن بیتی نامه آغاز میگردد:
بیتی كه زحسب حوال مجنوون

خواندی به مثل چو دُرّ مکنوون
(همان)493 :

لیلی در جواب نامه:
آْن را دگوووری جوووواب گفتوووی

آتوووش بشووونیدی آب گفتوووی
(همان)

با خواندن نامه به تأ ّثر و تأثیرها اشاره میگردد:
آن رقعووه كسووی كووه برگرفتووی

برخوانوودی و رقووص در گرفتووی
(همان)

در متن نامه به موضوعات عاشقانه و بدیهه پردازی میپردازند:
او نیووووز بدیهووووهای روانوووووه

گفتووی بووه نشووان آن نشووانه

زیون گونووه میوان آن دو دلبنوود

میرفووت پیووام گونووهای چنوود
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(همان)

ختم نامه با سرشک دیده شویان میشوند و به خیاالت خود قانع میگردند:
وایشووان ز بوود گووزاف گویووان

خود را به سرشک دیده شوویان

بودنوود بووراین طریووق سوووالی

قانع بوه خیوال و چوون خیوالی
(همان)493 :

به نظر میرسد ترسّل و نامهنگاری در منظومههای غنایی ،دفتری جدید برای
پژوهش ادیبنویسان و محقّقان بازگشاید و مورد تفسیر و تحلیل واقع گردد.
 -3نتیجهگیری
در این پژوهش منظومۀ لیلی و مجنون در مصادیق غیركالمی  -1زبان عالمات
 -2زبان عمل  -3زبان اشیاء مورد بررسی قرار گرفته و نحوۀ كاركرد این ارتباطات از
درون ابیات غنایی بیرون كشیده و به آن پرداخته شده است .در بررسیهای بهدست
آمده در مییابیم زبان عالمات؛ حركات و اشارات اندام ،ارتباطات چشمی ،حركات و
حاالت چهره ،فراگرد بویایی ،فاصله ارتباطی ،نامهنگاری و موسیقی بیشترین كاربرد
را درفراگرد ارتباط غیركالمی در بردارد.
زبان بدن «زلف» در لیلی و مجنون بسامد باالیی داشته و بیشترین كاركرد
اشارات را دارد .لیلی از «دلبری زلف خود» ابزار بدن عاشقانه را آشکار میگرداند و
این عشوهگری تغزّالنه روح مخاطب را تسخیر كرده موجب تعامل متقابل میگردد.
كنش های حركتی بدیعی كه در منظومه به آن پرداخته شده است عبارتند از:
«زلف بر دوش نهادن» و «پای خاكی داشتن» نشان از خشم و اعتراض« ،زمین
بوسیدن» به نشانۀ عشق و ادب« ،عمّامه بستن» ،عملی است غیركالمی جهت
مناسبات و تشریفات خاصّ اعراب« ،عمّامه افکندن» ،عکسالعملی خودكار در برابر
محرّكی چون پریشانی و اندوه میباشد .این نوع كنشهای رفتاری فرایند ارتباط
غیركالمی را بهطور مطلوب به انجام میرسانند.
كاركرد زبان غیركالمی در من ظومۀ لیلی و مجنون بیشتر توصیفی است.
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توصیفات چشم گیر و خالّقانه ،شاهکاری از تصویرهای هنرمندانۀ ادبی میآفریند.
برهنگی عشق ،چشمی به هزار غمزه غمّاز ،زلف با هزارحلقه زنجیر و…
با پژوهش بهعمل آمده میتوان گفت :زبان بدن مکمّل زبان كالم است؛ بهطور
مثال برای عوا طف و احساسات رقیق از زبان بدن استفاده شده است ،نگاه و چشمها
در دنیای لیلی و مجنون پنجرهای برای نیازهای روح آنهاست.
هرگاه یک ارتباط كالمی با مؤلّفههای غیركالمی همراه شود ،تأثیرگذاری بر
مخاطب را افزایش داده به خشک و بی روح بودن كلمات انعطاف میبخشد.
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