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 مقدمه -1

های آفرینان غنایی است كه داستانات غنایی، نظام فکری نظمارتباطات در ادبیّ

كاركرد  .اندبطن تاریخ، اجتماع و افکار سیّال به ارمغان آورده روایی را از

 انتراعی برگرفته شده و با تعدادی ها از عناصر عام وهای این داستانتشخصیّ

 شوند. ارتباطات درونی و بیرونی آمیخته می

جسمی،   شناسی یا شناخت رفتارحركت» ارتباط غیركالمی عبارت است از

شناسی یا استفاده از المسه در از فضا، صور ظاهر، المسه استفاده ی یاشناسفضا

و  مصنوعاتگذاری بر زمان، شناسی و ارزشبرقراری ارتباط، رفتارآوایی، زمان

 .(187-185:  1384لیتل جان، )«استفاده از آن در روند ارتباط

جاست كه زبان بدن در ات منظوم از آناهمیّت ارتباطات غیركالمی در ادبیّ

استعدادهای  و لی است برای بیان افکار، احساساتمفاهیم، جایگزین و مکمّ انتقال

ارادی در هم تأثیرگذار طور ارادی و غیرهای رفتاری بهاین عواطف و كنش شخصی؛

 ،باشدترین مصادیق ارتباطات میمجنون نظامی یکی از قدیمی منظومۀ لیلی و است.

آید كه بخش شمار میبه هاین منظوم ارتباطات غیركالمی یکی از موضوعات مهمّ

طور ارادی ارتباط  تواند بهدهد. انسان میرا زبان بدن و اشاره تشکیل می اصلی آن

گاهی  .تواند از ایجاد ارتباط زبان بدن جلوگیری نمایدا نمیامّ ،لفظی را قطع كند

ا به ر كل بدن پیغامی از محركات كوچک یا بزرگ، اشارات، حاالت در صورت یا د

ه به مصادیق غنایی و عاشقانۀ كند. در این پژوهش با توجّقابل ارسال میطرف م

زبان بدن سعی شده است تا ابعاد ارتباطات غیركالمی و كاركردهای زبان بدن و 

بیرون كشیده شود و در نماهای مختلف از  هزبان اشیاء از محتوای منظوم

ی نشان داده شود. بر این اساس با ساختارهای عینی و واقعی تا ساختارهای غیرواقع

های علوم گیری از یافتهای و بهرهتحلیل و رویکردی بین رشته –روش توصیفی

همچنین  ،شودلیلی و مجنون بررسی می ۀهای غیركالمی در منظومارتباطات، نشانه

شود كه ارتباط غیركالمی گاهی به صورت مستقل و گاهی به صورت نشان داده می

 طات كالمی در منظومه كاربرد دارد. ل ارتبامکمّ
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 االت تحقیق ؤبیان مسأله و س -1-1

كه آگاهانه طوریبه ؛های بشری را احاطه كرده استتالیّامروزه ارتباطات تمام فعّ

 كند.یا ناآگاهانه، احساسات و نظرات را به شکل پیام های غیركالمی بیان می

آمیز است. این نکته های نهانی ومجنون نظامی سرشار از اشارت منظومۀ لیلی و

داستان روایی از بطن تاریخ، فرهنگ، اجتماع و افکار سیّال نویسنده سرچشمه 

باشدكه هایی از ارتباطات غیركالمی )زبان بدن( میگیرد. منظومۀ غنایی نقشمی

بطن این شاهکار عظیم را به تصویر كشیده است. نگارنده بر آن است كه از شاعر آن

ای حركتی را بررسی و ارائه نماید و به سؤاالت هكنشو  ه؛ اشارات، رفتارهاعاشقان

 ذیل پاسخ دهد:

 مجنون چگونه است؟ لیلی ومنظومۀ در ارتباطات غیر كالمی  -1

 مجنون چگونه است؟ لیلی و ۀمنظومهای غیرگفتاری در كنش-2

 ضرورت تحقیق اهداف و -2-1

ترین ترین، ماندگارترین و عالیمجنون یکی از اصیل غنایی لیلی و ۀمنظوم

 باشد. نظم از شور و درد عاشقانه در آثار كالسیک می هاینمونه

یافتن به نتایجی است كه بتواند مشکالت موجود را از پی دست هر تحقیق در

و تحلیل ارتباطات بررسی »ترین هدف این پژوهش روی بردارد. مهم پیش

 باشد.می« به عبارتی، زبان بدن در انتقال مفاهیم و غیركالمی

  تحقیق ۀپیشین-3-1

ات منظوم ارتباطات غیركالمی در ادبیّ ۀدر زمینكه های متفاوتی با پژوهش

دهای نما بررسی» :به این موارد اشاره كردتوان می شکل گرفته است، كالسیک

مطالعات میان  ۀفصلناماز ایرج رضائی،  ،«فردوسی ۀارتباط غیركالمی در شاهنام

د از محمّ« پردازی موالنانقش ارتباطات غیركالمی در داستان»، (1394ای، )رشته

ات لی بر زبان بدن در غزلیّ صدا تأمّگفتار بی» ،(1386های ادبی )، پژوهشدانشگر

تحلیل » ،(1393دانشگاه اصفهان ) فنون ادبی ۀمینا بهنام و همکاران، مجلّ « شمس
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از محمّد حسین نیکدار اصل و  «ارتباطات غیركالمی در بوستان سعدی رمزگشایی و

ارتباطات » ،( 1395) مجله شعر پژوهشی)بوستان ادب( محمّدهادی احمدیانی پی،

ای رشته، مطالعات میانرضا قبادی و مسعود زارعاز علی «غیركالمی در شعر حافظ

  .(1394) در علوم انسانی

به منظومۀ غنایی لیلی و مجنون المی )زبان بدن( در ا در زمینۀ ارتباطات غیركامّ

پژوهشی تاكنون هیچ ات منظوم رمانیتک و عاشقانه نمای ادبیّتمام ۀآینعنوان 

  و از این جهت تحقیق حاضر تازگی دارد. صورت نگرفته است

 های تحقیقبحث و یافته -2
 زبان بدن( در منظومۀ لیلی ومجنون تحلیل ارتباطات غیرکالمی) -1-2

، زبان (signlanguage)زبان عالمات » غیركالمی در یکی از سه زبانِ یهاپیام

قابل ارسال به دیگری می  (object language)( و زبان اشیاء Action languageعمل)

  .(253:  1392فرهنگی، )«باشند

 زبان عالمات  -1-1-2

 -1شمرد: توان برگونه میرا اینلیلی و مجنون  شواهد زبان عالمات در منظومۀ

( فراگرد 4ت چهره ( حركات و حاال3 ( ارتباطات چشمی2حركات و اشارات اندام  

 ارتباطی. ( فاصلۀ5بویایی 

 حرکات و اشارات اندام-1-1-1-2

های غیركالمی زبان بدن یکی از زیباترین اشارت« كردسرزلف شانه می»

های زنانۀ خود باران اشک را بر رخسار مجنون جاری نماییباشد. لیلی با جلوهمی

 گرداند:می

 كردمجنون دُر اشک دانه می  كردلیلی سر زلف شانه می
  (476: 1381)نظامی، 



 69  / تحلیل ارتباطات غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی  

 حركت و رفتاری ارادی ناشی از احساسات و عواطف است.« مالیدندست»

 ود:شحركت دست مجنون جهت نوازش و تیمارداری آهو به وضوح دیده می

 مجنون سووی آن شوکار دلبنود
 

 آمود چوو پوودر بوه سووی فرزنوود 
 

 مالید بر او چوو دوسوتان دسوت
 

 هر جا كه شکسته دید می بست 
 

 (512: همان)

 حركت غیركالمی ناخودآگاه به نشانۀ تعجّب وتحیّر، «نبر دهان گرفت انگشت»

به معشوق  تمثیل های آهو ومجنون و وصف زیبایی خوانیِاد با غزلیّباشد. صمی

 ماند:متعجّب می

 صوویّاد بوودان نشووید كووو خوانوود
 

 انگشووت گرفتووه در دهوون مانوود 
 

 (510:)همان

پیمودن باشد و ل رنج بسیار مینشان از خستگی راه و تحمّ ،«نپای آبله داشت»

  كند.می سخت را تداعیمسافت 

راهوار ی بر مركب ، گویرودسوی لیلی می مجنون برای دیدن یار با پای آبله به

 سوار است:

 رفوتپای آبله چون بوه یوار می
 

 رفووتبوور مركووب راهوووار می 
 

 (474)همان:

 ارتباطات چشمی -2-1-1-2

بنابراین بررسی این دو دروازه به  های روح هستند؛ها پنجرهچشم گویندمی»

دهندۀ احساسات یا افکارمان های غیر كالمی كه نشانمنظور پی بردن به پیام

 .(236: 1391)ناوارو،  «رسدكار درستی به نظر می ،هستند

صادقی از بدن اوست كه رفتارهای غیركالمی را بروز  بخشِ ،چشمان لیلی

غمزه  غمزه ساختن، غمزه كردن، های؛حکیم نظامی غمزۀ چشم را با فعل دهد.می
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كار برده است. غمزۀ چشم اشارۀ لطیف خوبروی است كه هبرداشتن و غمزه گرفتن ب

 ل و همراه شده است:زبان بدن دل و زلف مکمّ  با

 سووازیوقت غمزهكوورد بووهمی
 

 بوور تووازی و توورا تركتووازی 
 

 رسووتصوویدی ز كمنوود او نمی
 

 بسوتغمزش بگرفت و زلف می 
 

 (491: 1381 ،)نظامی

وَِإنْ یَکَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمُِعوا الذِّكْرَ وَیَقُولُوَن »قرآن با آیۀ 

  (51)قلم/ «لِلْعَالَمِینَ إِلَّا ذِكْرٌ مَا ُهوَ وَ  إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

ورزیدند، چون قرآن را شنیدند، تو را چشم بزنند و نزدیک بود كسانی كه كفر می)

  بیداری برای جهانیان نیست.( كه آن قرآن جز مایۀدرحالی گویند: او دیوانه است؛و می

ل به دعا برای دفع آن نیز چشم زخم حق است و توسّ»فرماید: می )ع(امام علی

  .(400 :1378 ،فیض كاشانی)«استحق 

، گیرد. مراد از تصویرشاعر تصویر شعر خویش را از قرآن و حدیث وام می»زمانی 

با استناد به  نیز نظامیچنانچه  ؛(124: 1399، )سالمت «های شاعرانه استنقش آفرینی

این  ت برو با صحّ است اهی داشتهكامالً آگ قرآن و روایات، بر این نیرو و زبان عالمت

 گذارند:موضوع یقین داشته كه وجود برخی نیروها در چشم اثر می

 هووم چشووم بوودی رسووید ناگوواه
 

 كووز چشووم تووو اوفتووادم ای موواه 
 

 بوووی میووووۀ آبووودار چووواالا
 

 كز چشوم بود اوفتواد بور خواا 
 

 (475: 1381)نظامی، 

 كار رفته است:ههای زیر بدر منظومۀ  لیلی و مجنون واژۀ چشم با اشارت

 چشم:رمیدگی 

 از آهووووی چشوووم نافوووه وارش
 

 هوم نافووه هوم آهوووان شووکارش 
 

 (491: )همان

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
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 کارکردهای نگاه  -2-1-2

« ههای خیرنگاه»های عاشقانه های غیركالمی در منظومهیکی از زیباترین ارتباط

 آورد: های مفتون، كامروایی یا ناكامی دل را به بار مینگاه باشد.می

 وان بوور را ایوون نظوور نهوواده
 

 دل داده و كووووام دل نووووداده 
 

 (472)همان:  

گردد. دو عاشق آغاز می« نظاره كردن»لین ارتباط غیركالمی لیلی و مجنون با اوّ

 تپد:هاشان میبا دیدن همدیگر همانند ناری بركف، دل

 زان تووووازه توووورنج نورسوووویده
 

 نظووواره تووورنج كوووف بریوووده 
 

 چووون بوور كووف او توورنج دیدنوود
 

 كفیدنوودمیاز عشووق چووو نووار  
 

 (472)همان: 

شناسانه باشد كه در جوانی بر تواند از نوع نگاه رواننوع نگاه مجنون به پدر می

 اثر اختالالت روحی شدید دچار فراموشی شده است:

 مجنون چو گشواد دیوده را بواز
 

 شخصی بر خویش دیود دمسواز 
 

 كووورددر روی پوودر نظووواره می
 

 كووردنشووناخت وز او كنوواره می 
 

 (526)همان: 

فرستد تا پنهانی به او نظر لیلی به دور از چشم شویش قاصدی نزد مجنون می

 نشان از عشق عمیق و واقعی لیلی دارد:« عاشقانه»كند. نگاه پنهانی و 

 نزدیووک موون آی تووا موون آیووم
 

 پنهان بوه رخوش نظور گشوایم 
 

 بیونم كووه چوه آب و رنووگ دارد
 

 در وزن وفووا چووه سوونگ دارد 
 

 (558: )همان
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 حاالت چهره ت وحرکا -3-1-2

 ل دارند.لیلی و مجنون نمود مکمّ های عاطفی گریه و خنده در منظومۀنمایش

 زبان چهره با بسامد باالیی با خنده و گریه توأم است:

 چو حدیث عشق بشنیدمجنون 
 

 اول بگریسوووت پوووس بخندیووود 
 

 (483: )همان

  :یا

 چون سیّد عوامری چنوان دیود
 

 و بوواز خندیوود از گریوه گذشووت 
 

 (477)همان: 

های فراق و شرمندگی، در حالت ، رنجوری،مجنون غم و اندوه در منظومۀ لیلی و

 شود: زیر نشان داده می

 : * رخسار زرد؛ اندوه و غم

 دیوود آن گوول سوورا زرد گشووته
 

 و آن آینووه زنووگ خَووورْد گشووته 
 

 ( 544)همان: 

 * غبارهای خاكی؛ فراق: 

 دردنوووواكیدر دل همووووه دا  
 

 بوور چهووره غبارهووای خوواكی 
 

 ( 480همان:)

 * خال و حبشی؛ غم و رنجوری: 

 توخود همه چهره خوال گشوتی
 

 یعنووی حبشووی مثووال گشووتی 
 

 (551 همان:)
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 * سیاه روی؛ شرمنده و خجل:

 كووه از او سوویاه رویوومبووا ایوون
 

 هوووم هنووودوا سووویاه اویوووم 
 

 (553همان:)

 :* نارنج را؛ غم

 غونجششد قیس به جلوه گواه 
 

 نوووارنج را از غوووم تووورنجش 
 

 (472همان:)

 خنده  -4-1-2

مجنون از سوز  ،ف استدر بیت زیر بیان اندوه و تأسّ« خنده»ارتباط غیركالمی 

 نشاند:انگیز بر چهره میخندد و خندۀ تلخ غمسوخته مینیم عشق همچون شمعِ

 زیستچون شمع به زهر خنده می
 

 شوویرین خندیوود و تلووخ بگریسووت 
 

 (492)همان: 

یکی از دردمندترین حالت چهره در ارتباطات غیركالمی « سوزناا و تلخ ۀخند»

ف و است. در داستان شوهر دادن لیلی به ابن سالم، مجنون با خندۀ سوزناا، تأسّ

 دهد:نارضایتی خود را نشان می

 چون شمع به خنده را بر افروخت
 

 خندید و به زیر خنده می سوخت 
 

 (518)همان: 

در حکایت جواب دادن مجنون پدر را، مجنون در جواب پدر  :«استهزاء خندۀ»

زیرا عالم در  ؛ۀ عشق من مخندبرسکّ  :گویدداند و میخندۀ وی را از روی تمسخر می

 ارزد: ای نمیحبّه به اندازۀ ،برابر عشقی كه در خاطر من تنیده است

 بورمن زخوورد چووه سووکّه بنوودی
 

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

 ای نیووورزدعوووالم هموووه حبّوووه 
 

 (492)همان: 

 گریه -5-1-2

تضاد و درگیری احساسی عمیق غم و شادی در منظومۀ لیلی و مجنون به هم 

 گره خورده است: 

 خووورد غمووی بووه زیوور پووردهمی
 

 غووم خووورده ورا و غووم نخووورده 
 

 (همان)

مجنون را با دردمندی است. پدر با وداع كردن پدر «: »گریۀ ناامیدی و وداع»

با  ،شودشنود و چون از كار پسر مستأصل مینومیدی درد عشق فرزند را می

 وید: گگرید و فرزند را وداع میناامیدی زار می

 نومیووودی توووو سوووماع كوووردم
 

 خوووود را و تووورا وداع كوووردم 
 

 افتووواد پووودر زكوووار بگوووری
 

 سوووزا وزار بگوووریبگوووری بوووه 
 

 (530)همان: 

 فراگرد بویایی -6-1-2

بوییم، در مقایسه با آنچه دهند كه ما آنچه را كه میتحقیقات نشان می»

  .(144: 1393)بركو،  «سپاریمخاطر میهت زمان بیشتری بمدّ ،شنویمبینیم یا میمی

را یادآور  مجنون از طریق بو و چشم با آهو ارتباط برقرار كرده و بوی آهو

 داند: نظرگاه چشم یار میمحبوب و چشم فریبندۀ آهو را 

 بوووی تووو ز دوسووت یادگووارم
 

 چشووم تووو نظیوور چشووم یووارم 
 

 (512: 1381)نظامی، 

شایند شاعر تالش مثمر ثمر، رضایت خدا و خاطرۀ خوب را با بوهای مطبوع و خو

 آورد:بخش بوی خوش را به بار میگزینش كرده است. جهد رضایت
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 سوووزامووروز بخووور جهوود می
 

 روزباشوود آنتووا بوووی خوشوویت  
 

 (528: )همان

در  ایمایۀ دلدادگی است و نقش تعیین كنندهعاشقانه جانات بوی نسیم در ادبیّ

كند. نام عامریان از شراب خالص هم خوشبوتر به ارتباطات منظومۀ غنایی ایفا می

دست با فضاسازی بوی عاشقانۀ خاا عرب، خوش آغازی رسد. شاعر چیرهنظر می

 نماید:می

 عوورب از نسوویم نووامشخوواا 
 

 خوش بوی تر از رحیق جوامش 
 

 (469)همان: 

 ارتباطی  فاصلۀ -7-1-2

روح سالم و لیلی، فضای عاطفی این ارتباط سرد و بیدرماجرای ازدواج ابن

او به بیند. احساسی و دلدادگی خود را از دست رفته می وسالم قلمرباشد و ابنمی

كه ازدواج د. با اینكنیک نگاه و نظاره از دور بسنده می جای ارتباط و تماس به

 ده و اینسالم این حریم را حفظ كرامّا ابن ،اندو به حریم خصوصی وارد شده دهكر

ته و به حریم شخصی لیلی وارد احساس آرامش بیشتری دانس موجب فاصله را

 كند:كشد و از دور تماس برقرار میو خود را عقب می شودنمی

 توووا چوووو زمهوووراو چنیووونمگف
 

 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 
 

 (520 :همان)

الگوهای ذهن بشری است كه ترین و تأثیرگذارترین كهنمادر یکی از مهم –زن»

و این  (5: 1397 )جمشیدی، «آفرینی كرده استغیرمستقیم نقشصورت مستقیم و هب

مقدمۀ ارتباط چنانکه  ؛خوردآفرینی در منظومۀ مورد پژوهش نیز به چشم مینقش

رساند كه لیلی لیلی ومجنون، دیداریست نه گفتاری، پیک به مجنون پیام می
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سخنی شنیده زیباست و در دوستی تو از جان گذشته است نه روی تو را دیده و نه 

 مقابل هم قرار گرفتن تو را ببیند:  رو نشستن وهروب حدّ كوشد كه دراو می ،است

 لیلووی كووه جمیلووۀ جهانسووت
 

 در دوسوتی تووو توا بووه جانسووت 
 

 دیریست كه روی توو ندیدسوت
 

 ای شنیدسوتنز لفوظ توو نکتوه 
 

 كوشوود كووه یکووی دمووت ببینوود
 

 دو بهووم نشوویندبووا تووو دو بووه 
 

 (559: 1381نظامی، )

 زبان عمل  -2-2

هیجانات  ترین وسایل بیان و نشان دادن عواطف وزبان عمل یکی از اساسی»

توانند كردن هیجانات خود عاجزند، ناكامی را نمیها از مهاربشری است. اكثر انسان

نادیده بگیرند و نشان ندهند و شعف را دیر یا زود با حركات خود به دیگری انتقال 

توان گفت، آگاهی به زبان عمل در كشف بسیاری از زوایای از این رو می ؛دهندمی

 .(255 – 254: 1392)فرهنگی، « دهددرونی دیگران به ما یاری می

است كه به « های حركتیرفتارها وكنش»زبان عمل در منظومۀ لیلی ومجنون 

 شود.آن پرداخته می

 های حرکتی رفتارها و کنش -1-2-2

دهد. واكنش زبان عمل است كه مجنون در برابر عشق انجام می« بوسیزمین»

كنند. در بیت زیر عشق و ادب توأمان، رفتارهای غیركالمی عاشقانه را طی می

مجنون همه روزه جهت برآورده شدن حاجت دل خود به دیار معشوق قدم 

 كند:عاشقانه را ادا می ادبِ ،بوسیزمین گذارد و بامی

 فوالن دشوتكاشفته جووانی از 
 

 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 
 

 (485 -484: 1381)نظامی، 
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دهد و یندهای ارتباطی زبان عمل كه مجنون از عشق لیلی نشان میآیکی از فر

 :باشداز سودای لیلی می« سر برآستان كوفتن» ،باشدوار میای از عشق مجنوننشانه

 مووی كنوود بوودان امیوود جووانی
 

 مووی كوفووت سووری برآسووتانی 
 

 (473)همان: 

باشد. های حركتی آگاهانه جهت ارادت قلبی مییکی از كنش« بوسیدن در»

 ؛سازدلیلی برطرف می  خانۀزدن بر درِنون عطش عشق سركش خود را با بوسهمج

 گردد: بوسد و باز مییم در را ،رودشب به كوی جانان میكه همه درحالی

 در بوسووووه زدی و بازگشووووتی
 

 بازآموووووودنش دراز گشووووووتی 
 

 (474)همان: 

اعراب  كنش غیركالمی جهت مناسبات و تشریفات خاصّ« بستن امهعمّ»

بندد و با او به شراب و ساز امه میعمّ ،باشد. مجنون جهت همراهی با نوفلمی

 نشیند:می

 گرمابوووه زد و لبووواس پوشوووید
 

 آرام گرفوووت و بووواده نوشوووید 
 

 بر رسوم عورب عماموه دربسوت
 

 با او بوه شوراب و رود بنشسوت 
 

 (500)همان: 

كی چون پریشانی و غیركالمی خودكار در برابر محرّ العملعکس« امه افکندنعمّ»

اساسی روحی و روانی است.  هایغیركالمی بازتابی به نیاز اندوه است. این واكنش

امه را كشد و عمّآهی می ،بیندافتاده و ناتوان میدر حالت فرزند خود را كه عامر زمانی

 افکند:می

 چون دید پودر بوه حوال فرزنود
 

 آهوووی بوووزد وعماموووه بفکنووود 
 

 (487)همان : 
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دهندۀ احترام و ادای حق است. مجنون به پاس عمل نشان« سجده گزاردن»

 آورد:نوفل، كنش حركتی سجده را جهت سپاس به جا میجوانمردانۀ 

 مجنووووون ز سوووور امیوووودواری
 

 كرد به سوجده حوق گوزاریمی 
 

 ( 499)همان: 

نشان از قدرشناسی است. مجنون به پاس قدردانی از جنگاوران و « دست بوسی»

نهد. در مثنوی كنندگان بوسه میدستان مصاف انتقال احساسات غیركالمی خود بر

 باشد: به دور از ریا و قابل اعتماد می« دست بوسی»مجنون واكنش  لیلی وغنایی 

 از قووووم وی ار سوووری فتوووادی
 

 بردسوووت برنوووده بووووس دادی 
 

 ( 503)همان: 

دو واكنش رفتاری غیركالمی پیران « بوسی كردنخاا»و « خاا بر سر نهادن»

 باشد:و ناامیدی قبیله عامریان نجد می قبیله در برابر نوفل و نشانۀ عجز

 پیووران قبیلووه خوواا بوور سوور
 

 بوووس آن دررفتنوود بووه خوواا 
 

 (506: همان)

های اعراب به هنگام مرگ همسر تها و سنّیکی از آیین« در پرده نشستن»

 باشد.می

نشین برد و پردهسر میهپس از مرگ شوی، زن به مدّت دو سال در خانه ب

 بیند و نه او كسی را: او را مینه كسی گردد، می

 رسم عرب است كز پوس شووی
 

 كووس رویننمایوود زن بووه هوویچ 
 

 سووالی دو بووه خانووه در نشوویند
 

 او دركووس وكووس در او نبینوود 
 

 (569)همان: 
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 زبان اشیاء -3-2

( 2( كاركرد زبان اشیاء 1 هایدر مصداق مورد پژوهشزبان اشیاء در منظومۀ 

 :شودنامه نگاری  پرداخته می (4نوا  ( موسیقی و3انعام  صله و

 کارکردهای زبان اشیاء -1-3-2

شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و  ۀزیست به هم محیط»

آن  ۀزمین در حیط ۀشود كه اشیاء و اموال موجود در كرشناختی اطالق میزیبا

نژاد و تهرانی، م)محرّ« قراردارد... كنش انسان با جهان و طبیعت پیرامونش ارتباط دارد

خود انتخاب  ۀها را با ارادگویند؛ زیرا ما آنزبان اشیاء با ما سخن می» .(3-11: 1389

ای نامزدی و انگشتر ازدواج، نکته ۀایم. لباس و جواهرات گویاتر هستند. حلقكرده

  .(305:  1395)مایرز، « كنندشخص بیان می ۀویژه را دربار

 لباس و اشیاء -2-3-2

ن و فرهنگ انسان است و برای آگاهی از پوشش پوشاا بخشی از تاریخ تمدّ

بوده است و نشان  ان در ایران رایجباید فرهنگ را هم بررسی كرد. كاله از ایران باست

 است. بودهاجتماعی افراد  ۀ، نژاد و طبقدهندۀ تزئین، آسایش، شغل

ان امری ناپسند شمرده حجابی زنمردان همانند بی نداشتن كالهدر آثار نظامی 

اشاره دارد به اینکه مجنون سر « امه( از سر پیچیده بودكاله و سرپیچ )عمّ»شد. می

ای برناف همچون اِزار كشیده هندگان تکّ كه از چرم درّبرهنه و بدون كاله درحالی

 ، در بیابان افتاده بود:بود

 ماننووده موووار پووویچ بووور پووویچ
 

 پیچیده سر از كواله و سور پویچ 
 

 چوورم ددان بووه دسووت واری از
 

 برنووواف كشووویده چوووون ازاری 
 

 آهسووته فووراز رفووت و بنشسووت
 

 مالید به رفق بور سورش دسوت 
 

 (526: 1381)نظامی، 

الفرس( در فارسی به اح)صحّپوش االسماء( و شب)مهذبروی پوش « برقع»
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ها از آن استفاده رود. مردان و زنان عرب در راهكار میهمعنی مطلق روبند ب

 آید: كردند. شخص شهسوار كه برقع بر رخساره داشته به سوی مجنون پیش میمی

 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 
 

 (542)همان: 

افزاید. این نقش و ساده( برجمال لیلی میابریشمین بیلباس پرندگون )جامۀ 

پوشش عالوه بر زیبایی، محکی است برای وقار محبوب. نظامی در اشعار خود لیلی 

داند كه انگشت شمار است و آیتی از زیبایی را از معدود زنان زیبای عرب می

 باشد:سرزمین می

 گووور پرنووود پوشوووانپیرایوووه
 

 سووورمایه ده شوووکر فروشوووان 
 

 خووبی آیتوی بووودلیلوی كوه بوه
 

 و انگشووت كووش والیتووی بووود 
 

 (491: همان)

پارچۀ ابریشمی بسیار  و شهرت و سروری ابریشم در نهایتِ منسوجی از« اطلس»

تن لیلی  گونۀ شاهی كه برباشد. اطلس لعلهای محتشمان میلطیف كه از پوشیدنی

با چهرۀ گلگون و قرمز مقایسه و توصیف شده است. رنگ لعل اطلسی  ،بوده است

 دارد:  مهمّ ی، در ایجاد ارتباط با دیگران نقشلباس لیلی

 اطلس كه قبای لعل شاهیسوت
 

 بووا قرمووزی را تووو كاهیسووت 
 

 (525: )همان

لیلی و مجنون بخشی از زبان اشیاء هستند. ادواتی  ۀمصنوعات جنگی در منظوم

حکیم نظامی در دل  را كه چون شمشیر، نیزه، خدنگ، پوالد، زوبین، درفش و...

خشمی كه از ناكامی سرچشمه  ؛كندخشم را ترسیم می كار برده،به ابیات عاشقانه

 انجامد:گیرد و به جنگ و حماسۀ غنایی میمی
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 شمشیر زخوون جوام بور دسوت
 

 كرد به جرعه خاا را مستمی 
 

 سوووورپنجۀ نیووووزۀ دلیووووران
 

 پنجووه شووکن شووتاب شوویران 
 

 (502)همان: 

. استات غنایی ابزار ارتباطی جهت بیان گشایش امور در ادبیّ« قفل و كلید»

 یا معنوی: حال این امور مادی باشد 

 سررشووتۀ  غیووب ناپدیوود سووت
 

 بس قفل كه بنگوری كلیدسوت 
 

 (470: همان)

جهت توصیف ظرافت زنانه و شجاعت  است كه ابزار غیركالمی «تیر دوا و»

زن مالک هنر است و مرد  :گویدرود. نظامی با توصیفی زیبا میكار میهمردانه ب

 مالک جنگ:

 خنیوواگر زن صووریر دوا اسووت
 

 تیوور آلووت جعبووۀ ملوووا اسووت 
 

 (492)همان: 

 صله و اموال  -3-3-2

كرد و به سائالن ها  میبخشش جهت برآورده شدن حاجت فرزنددار شدن، عامر

ها، بخشید. یکی از رسومات دینی مسلمانان جهت نایل آمدن حاجتصله می درم و

واجب گرداندن برخود یا چیزی است از مال و طعام. عامر به نذر پسرآوری به 

 :داندكند و صدقات را ملتزم میها تقدیم میسائالن درم

 هوواكوورد بوودین طمووع كرممی
 

 هووواداد بوووه سوووائالن درمموووی 
 

 جسوتبدری به هوزار بودره می
 

 رسوتكاشت سمن ولی نمیمی 
 

 (469 همان:)

داند. عامر )پدر نظامی اموال را هم وسیلۀ رفاه و هم آلت كینه و انتقام می

 متاع خوبی برخوردار بود: مجنون( از حشمت، خزینه و
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 دارمهم حشمت و هوم خزینوه 
 

 هووم آلووت مهوور و كینووه دارم 
 

 (478همان: )

 موسیقی و نوا -4-3-2

ای  هپرده علم موسیقی، ارتباط غیركالمی را با سازها و در نظامی با آگاهی از

 دهد. مختلف  ارائه می

 ،بادی است ساز ارگانون به معنی ابزار و عضو opyavovیونانیۀ كلم ارغنون از

ترین سازها در فرهنگ كه افالطون آن را وضع كرده است. از قدیمی است مشهور

در اصطالح « پرده»شود. نواخته می و مراسم مذهبی اروپایی كه در كلیساها

موسیقی دستان، دست، نوا، گاه و راست را گویند و در اصطالح خاص نام دوازده 

ز، زنگله، بوسلیک، های: نوا، راست، حسینی، راهوی، عراقی، حجاآهنگ است به نام

 سپاهان، بزرگ و زیرافکند:  ،عشاق

 سوووازندۀ ارغنوووون ایووون سووواز
 

 از پووورده چنوووین بووورآرد آواز 
 

 (509همان: )

های رزمی كنار ساز شعر، به زیبایی اصطالحات بزمی موسیقی را در سخنور

بدیل در عرصۀ گنجانده است. نعرۀ كوس و نالۀ نای در منظومۀ عاشقانه شاهکاری بی

  ات غنایی است:ادبیّ

 از نعووورۀ كووووس و نالوووۀ نوووای
 

 شد از جوایدل در تن مرده می 
 

 (  506: )همان

توان وی را مبتکر این غنایی درآمیخته و میسازهای سازهای رزمی را با  نظامی

آیین جنگ و بیرون  ها و، كاركردی است برای اعالم مراسمفن دانست. نواختن طبل

امّا در بیت زیر طبل ابزاری برای به صدا در  ،آمدن از شهر و آهنگ نخجیر كردن

 كار رفته است:هآوردن غزل عشق و برانگیخته شدن عواطف عاشقانه ب
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 شووود طبووول بشوووارتم دریوووده
 

 موون طبوول رحیوول بركشوویده 
 

 (480: همان)

 نامه نگاری  -5-3-2

 .باشدات غنایی میاز ارتباطات غیركالمی در ادبیّ نگاریمکاتبه و نامه

ات یک نوع ادبی مستقل است كه به سبب پیشینۀ طوالنی در ادبیّ« نگارینامه»

ات های سیاسی، دیوانی و اخوانیّعالوه بر مجموعه نامه ت است.فارسی حائز اهمیّ

 ۀهای عاشقانداستانهای ادبی و تاریخی، در بسیاری از های دوستانه( با ارزش)نامه

 .هایی با مضامین غنایی وجود داردسبب دوری عشّاق نامهادب فارسی نیز به

ات غنایی است. ساختار مکاتبات عاشقانه یکی از ارتباطات غیركالمی در ادبیّ  

 گردد: نامه آغاز می شود: با خواندن بیتیگونه مطرح میلیلی و مجنون این ی نامۀكلّ

 مجنوونبیتی كه زحسب حوال 
 

 خواندی به مثل چو دُرّ مکنوون 
 

 (493)همان: 

 :لیلی در جواب نامه

 آْن را دگوووری جوووواب گفتوووی
 

 آتوووش بشووونیدی آب گفتوووی 
 

 )همان(

 گردد:ثیرها اشاره میر و تأثّ أبا خواندن نامه به ت

 آن رقعووه كسووی كووه برگرفتووی
 

 برخوانوودی و رقووص در گرفتووی 
 

 )همان(

 پردازند:عاشقانه و بدیهه پردازی میدر متن نامه به موضوعات 

 ای روانوووووهاو نیووووز بدیهووووه
 

 گفتووی بووه نشووان آن نشووانه 
 

 زیون گونووه میوان آن دو دلبنوود
 

 ای چنوودرفووت پیووام گونووهمی 
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 )همان(

 گردند: شوند و به خیاالت خود قانع میختم نامه با سرشک دیده شویان می

 وایشووان ز بوود گووزاف گویووان
 

 شوویان خود را به سرشک دیده 
 

 بودنوود بووراین طریووق سوووالی
 

 قانع بوه خیوال و چوون خیوالی 
 

 (493: همان)

های غنایی، دفتری جدید برای نگاری در منظومهنامه ل ورسد ترسّبه نظر می

 قان بازگشاید و مورد تفسیر و تحلیل واقع گردد. نویسان و محقّپژوهش ادیب

 گیری نتیجه -3

 زبان عالمات -1مجنون در مصادیق غیركالمی یلی و منظومۀ لدر این پژوهش 

و نحوۀ كاركرد این ارتباطات از زبان اشیاء مورد بررسی قرار گرفته  -3زبان عمل  -2

دست ههای بابیات غنایی بیرون كشیده و به آن پرداخته شده است. در بررسی درون

ی، حركات و اشارات اندام، ارتباطات چشم یابیم زبان عالمات؛ حركات وآمده در می

نگاری و موسیقی بیشترین كاربرد حاالت چهره، فراگرد بویایی، فاصله ارتباطی، نامه

 را درفراگرد ارتباط غیركالمی در بردارد. 

بیشترین كاركرد  مجنون بسامد باالیی داشته و در لیلی و« زلف»زبان بدن 

گرداند و آشکار میابزار بدن عاشقانه را « دلبری زلف خود»اشارات را دارد. لیلی از 

 گردد. نه روح مخاطب را تسخیر كرده  موجب تعامل متقابل میالگری تغزّاین عشوه

عبارتند از:  های حركتی بدیعی كه در منظومه به آن پرداخته شده استكنش

زمین »نشان از خشم و اعتراض، « پای خاكی داشتن»و  «زلف بر دوش نهادن»

، عملی است غیركالمی جهت «امه بستنعمّ»به نشانۀ عشق  و ادب، « بوسیدن

العملی خودكار در برابر ، عکس«امه افکندنعمّ»اعراب،  مناسبات و تشریفات خاصّ

های رفتاری فرایند ارتباط باشد. این نوع كنشكی چون پریشانی و اندوه میمحرّ

 رسانند.طور مطلوب به انجام میهغیركالمی را ب

 .ظومۀ لیلی و مجنون بیشتر توصیفی استكاركرد زبان غیركالمی در من



 85  / تحلیل ارتباطات غیركالمی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی  

آفریند. گیر و خالّقانه، شاهکاری از تصویرهای هنرمندانۀ ادبی میتوصیفات چشم

 …از، زلف با هزارحلقه زنجیر وبرهنگی عشق، چشمی به هزار غمزه غمّ

طور هب ؛كالم است ل زبانتوان گفت: زبان بدن مکمّعمل آمده میهبا پژوهش ب

ها نگاه و چشم ،طف و احساسات رقیق از زبان بدن استفاده شده استمثال برای عوا

 هاست.  ای برای نیازهای روح آنمجنون پنجره در دنیای لیلی و

بر  های غیركالمی همراه شود، تأثیرگذاریفههرگاه یک ارتباط كالمی با مؤلّ

 بخشد. خشک و بی روح بودن كلمات انعطاف میمخاطب را افزایش داده به 
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