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چکیده
نویسندگان در این مقاله به رمزگشایی نشانههای ارتباط غیرکالمی در سه راه نشانههای دیداری
( 70نشانه) ،نشانههای آوایی ( 22نشانه) و نشانههای مربوط به فاصله بدنی ( 12نشانه)
پرداخته ،و نشان دادهاند که چگونه نصراهلل منشی با کاربرد آگاهانه از زبان بدن -حتی برخی
حاالت و حرکات حیوانات -زمینه افزایش ظرفیت نمایشی قصّهها و ملموستر ساختن آنها
فراهم آورده است .در این تحلیل نشان داده شده است که رمزگان زبان بدن در کلیله و دمنه
صرفاً خاستگاه ارادی و اختیاری ندارد ،بلکه برخی از این حاالت مانند حاالت پیشانی بیشتر
جنبة وراثتی و غیرارادی دارد .افزون بر این در این رمزگشایی نشان داده شد که بهرهگیری از
رمزگان ارتباط غیرکالمی در کتاب کلیله و دمنه نه تنها از حاالت و هیجاناتِ شخصیتها پرده
برداشته ،بلکه بهعنوان عنصری اصلی به وقوع برخی از حوادث اصلی در حکایات منجر شده
است.
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 1-1مسألة پژوهش
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پژوهشهای میانرشتهای در زمان ما با فراهم کردن فضاهای علمی بینرشتهای موجب
پرهیز از ابتذال در تحقیقات دانشگاهی شده و عالوه بر آن ،زمینههای شناخت و
پرداخت ساحتهای ناشناخته علوم را فراهم آورده است.
همة کنشها و بازخوردهای رفتاری در تعامالت بین فردی و اجتماعی ،حاصل
کیفیّت ارتباط است .علم ارتباطات با بهرهگیری از دو شاخة «ارتباط کالمی» و «ارتباط
غیرکالمی» میکوشد گونه های ارتباطات فردی و اجتماعی انسان و جامعه را توصیف
کند و آن را در پیشبرد اهداف سامان دهد .اینجاست که علم ارتباطات با زیرشاخههای
کالمی و غیرکالمی ،خود با علم سیاست ،فرهنگِ تجارت و ادبیات و هنر و ...رابطه
برقرار میکند و با توصیف و تعدیل رفتار شخصیتها و قهرمانان بر اهمیت موضوع
می افزاید .در شاخة ارتباط غیرکالمی که این نوشتار به آن اختصاص دارد ،افراد جامعه
در تعامالت روزانه خود از طریق چهره ،وضع ایستادن ،طریقة لباس پوشیدن ،حالت
صدا و بسیاری از راهنماهای غیرکالمی دیگر بهطور غیرارادی و ناخواسته به
«خودگشودگی» میپردازند و از آن بهعنوان ابزاری کارساز در سازندگی و بالندگی
رابطه بهره میگیرند (فرهنگی :1390 ،ج  .)12/2آثار ادبی در سراسر جهان منبع سرشار
شناخت جلوه های اطوار بشری است که از طریق تحلیل و رمزگشایی مفاهیم غیرکالمی
آنها میتوان به شناخت ساحتهای مختلف فرهنگ جهانی در حوزة زبان بدن دست
یافت.
کتاب کلیله و دمنه نصراهلل منشی از دستاوردهای فرهنگ هند باستان و از امّهات
متون حکمی -ادبی فارسی قرن ششم هـ است .ادبیات کهن هند به آثار تمثیلی و
داستانهای پر مغز و قصههای مربوط به حیوانات ممتاز است .دو منبع مهم هندی آن به
زبان سنسکریت ،پنچَه تَنتَره و مَهابَهارَته است؛ البته با تصرفاتی که به کوشش ایرانیان در
آن روی داده است (یوسفی :1372 ،ج ،)147 -145 /1ترجمة عبداهلل بن مقفع در قرن دوم از
این کتاب و تحریر هنرمندانة نصراهلل منشی در قرن ششم سبب شد تا این کتاب عالوه
بر مایههای فرهنگ هندی به زیور فرهنگ ایرانی -اسالمی آراسته شود و لذا تحلیل و
رمزگشایی راه های ارتباطات غیرکالمی ،زمینة شناخت فرهنگِ تکوین اثر را فراهم

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:36 IRDT on Tuesday May 19th 2020

 .1مقدمه

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

وَ فِی عَینَیهِ تَرجَمه أَراها

تَدُلُّ عَلی الضَّغائِن وَ الحُقودِ
(نصراهلل منشی)333 :1389 ،

 1-2پیشینه پژوهش

در حوزة مبانی نظری این پژوهش ،شاید بتوان تأثیرگذارترین اثر پیش از قرن بیستم در
زمینة مطالعة فنی زبان بدن را کتاب «چارلز داروین» به نام «بروز احساسات در انسان و
حیوانات» دانست که در سال  1872چاپ شد (پیز)14 :1396 ،؛ پس از آن مطالعات نظری
ارتباط غیرکالمی بهطور جدّی تر دنبال شد .از میان مقاالتی که در این سالها در حوزة
ارتباط غیرکالمیِ متون کالسیك نگاشته شده است و زحمت ایشان قابل تحسین و
یادآوری است ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
فرهنگی و فرجی در مقالة همایشی «زبان بدن از نگاه موالنا در مثنوی معنوی» به
بررسی حاالت و حرکات و اشارات و نگاهها در ابیاتی از مثنوی پرداختهاند .از نتایج
این تحقیق این است که موالنا با آگاهی به اسرار ارتباط غیرکالمی ،زبان بدن را ناشی از
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یعنی در دو چشم او نشانهای است که میبینم آن را بر کینهها و حسدها داللت
میکند .این بیت بروشنی این کاربرد آگاهانه را نشان میدهد .عالوه بر این ،نویسنده در
پرداخت قصّه ها به رفتارشناسی حرکات حیوانات مانند حرکات دُم و ریخته شدن موی
حیوان توجه کرده است که ضرورت این تحقیق را در قالب ادبی فابل 1مضاعف میکند.
نگارندگان میکوشند با روش توصیفی -تحلیلی و با شناخت ماهیت زبان بدن و
طبقهبندی و رمزگشایی راه های غیرکالمیِ برخی حرکات و احساسات و آواها در کلیله
و دمنه ،زمینههای شناخت بیشتر فرهنگ اجتماعی ،نظام مناسبات فردی -اجتماعی و
روابط بینافردی ،سبك نویسنده در شخصیتآفرینی ،موقعیت روانی شخصیّتها و کیفیت
سبك زندگی را فراهم آورند.
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می سازد .کتاب کلیله و دمنه نسبت به برخی از کتابهای ادبی دیگر ،با نشاندادن تیپهای
مختلف شخصیتی و گفتگوهای آنها در لباس نمادهای حیوانی مملو است از رمزها و
نشانه های غیرکالمی تا جایی که کاربرد هنرمندانه از زبان بدن در سراسر قصهها ،وقوع
بسیاری از اتفاقات مهم را رقم زده است .عالوه بر این در سراسر اثر قراینی هست که
نشان میدهد ،نویسنده در قرن ششم با انواع راههای ارتباط غیرکالمی آگاه بوده است؛
مثالً تضمین به این بیت عربی از دیوان بُحتری:
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مکنونات درونی و مرتبط با روان افراد برمیشمرده و آن را صادقانهتر از زبان کالمی
میدانسته است ( :1389ج .)462 -429 /2رضی و افراخته در مقالة «تحلیل روابط
برونزبانی در روایت بردار کردن حسنك وزیر» نشان میدهند که رفتارهای غیرکالمی
در داستان حسنك وزیر و پیامهای غیرزبانی که از روایت ،صحنهپردازیها ،توصیفها،
اشارات ،حرکات ،زمان محیط و آواها و  ...به خواننده القا میشود از ویژگیهای برجستة
تاریخ بیهقی است که روایت آنها در جذّابیت و باور کردن تاریخ مؤثر بوده است (:1389
 .)58 -29همچنین بهنام و همکاران در مقالة «گفتار بیصدا؛ تأملی بر زبان بدن در
غزلیات شمس» با دنبال کردن نشانههای غیرکالمی در سه مقولة نشانههای دیداری،
نشانههای آوایی و نشانههای مربوط به فاصله اذعان میکنند که موالنا در غزل تنها یك
شاعر درونگرا نیست و از مقوالت بیرونی از جمله نشانههای زبان بدن و گزارش آنها
در متن غزلیات شمس غافل نمانده است ( .)48 -34 :1393عالوه بر این باقریخلیلی و
زُلیکانی در مقالة «تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی» ،زبان بدن را به دو نوع
ارادی و غیرارادی تقسیم ،و در تاریخ بیهقی ،مصداقهای زبانِ بدن را در چهار مقولة
حرکات و حاالت چهره ،اشارات و حاالت سر و تن ،حرکات و اشارات دست و دیگر
رفتارهای حرکتی دنبال میکنند ( .)99 -79 :1394افزون بر اینها در زمینة زبان بدن در
تاریخ بیهقی ،محمودی و همکاران در مقالة «ارتباطهای غیرکالمی در روایتهای تاریخ
بیهقی»  ،انواع رفتارهای غیرکالمی مثلِ حرکات و اشارات بدن ،زمان ،مکان ،مصنوعات،
رفتارهای چهره و تماسهای بدنی را طبقهبندی و رمزگشایی کردهاند و نشان میدهند که
ارتباطهای غیرکالمی در تاریخ بیهقی بیشتر در تکمیل ارتباطهای کالمی بهکار میرود
( .)231 -201 :1395قاسمزاده و همکاران نیز در مقالة «تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات
غیرکالمی در شاهنامه» با واکاوی مفاهیم زبان بدن در کنشهای غیرزبانی شخصیتهای
برجسته شاهنامه تالش کردهاند مفاهیم پوشیده فرهنگی را رمزگشایی کنند .از نتایج این
تحقیق برمیآید که این کنشهای غیرزبانی د ر شاهنامه آگاهانه بوده و به قصد بازاندیشی
مخاطب در الگوهای رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان و غیرایرانیان صورت گرفته و
بیشتر از رهگذر کنایهسازی و نمادپردازی انجام شده است (.)184 -157 :1397
نگارندگان این نوشتار ،هنگام تدوین این مقاله متوجه شدند که مقالهای همایشی در
هیجده صفحه با عنوان «نشانه های زبان غیرکالمی در کلیله و دمنه و مرزباننامه» (رازانی،
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 )18 -1 :1395در دومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به کلیله و دمنه و
مرزباننامه) ،ارائه شده که نویسنده آن مقاله تنها دو باب «شیر و گاو» و «بازجست کار
دمنه» از کتاب کلیله و دمنه و «باب اول» از کتاب مرزباننامه را از دیدگاه نشانهشناسی
زبان غیرکالمی مورد بررسی قرار داده است .نگارندگان این مقاله بهدلیل اهمیّت کتاب،
که بازتابدهنده الیه هایی از فرهنگ غیرکالمی باستانی هند و ایران اسالمی در قرن
ششم است با تبیین بنیانهای نظری پژوهش در حوزة نشانهشناسی و ارتباطات
غیرکالمی بهطور مفصل تر به تحلیل و بازپرداخت همة بابهای کتاب همت گماشتند؛ از
جمله نتایج این پژوهش و تمایزهای آن نسبت به تحقیق سابق میتوان به این موارد
اشاره کرد:
 .1در تحقیق پیشین نویسندگان به بازتاب زبان بدن در دو باب کلیله و دمنه و یك
باب مرزباننامه پرداخته ،و بهدلیل حجم کم مقاله بهصورت سطحی و گذرا تنها به «40
نشانه» اشاره کرده اند در حالی که نویسندگان این مقاله صرفاً در کتاب کلیله و دمنه
« 104نشانه» را جستجو کردهاند که این بسامد زیاد ،اشراف و آگاهی نصراهلل منشی را
به زبان بدن و کارکردهای آن در ارتباطات میانفردی میرساند؛ افزون بر این،
نویسندگان در این تحقیق عالوه بر رمزگشایی از زبان بدن انسانی به رفتارشناسی
حرکات و حاالت حیوانات از جمله حرکات دُم و ریخته شدن موی حیوان پرداختهاند.
 .2نویسندگان مقاله عالوه بر رمزگشایی نشانههای ارتباط غیرکالمی با جستجویی
که در کارکردهای ششگانة زبان بدن «کنترل کردن ،تکرار کردن ،تکذیب کردن ،تکمیلی،
جانشینی و تأکیدی» در کتاب کلیله و دمنه کرده ،نتیجه گرفتهاند که بیشترین کارکرد
نشانههای غیرکالمی در کتاب کلیله و دمنه ،کارکرد جانشینی است در حالی که در مقاله
سابق صرفاً به رمزگشایی برخی نشانهها بسنده شده است.
 . 3نویسندگان مقاله با توجه به گسترة دامنة پژوهش ،نتیجه گرفتهاند که بهرهگیری از
زبان بدن در کلیله و دمنه نه تنها به ملموس و عینی ساختن وقایع کمك کرده ،بلکه
برخی از رخدادهای اصلی داستانها را رقم زده است.
 . 4از جمله دستاوردهای این تحقیق این است که برخی از رمزگان زبان بدن در
کتاب کلیله و دمنه مثل اشارات پیشانی ،بیشتر جنبة وراثتی و غیرارادی دارد تا اختیاری
که در تحقیق سابق به آن اشاره نشده است.

 .2بنیانهاي نظري پژوهش
 2-1نشانهشناسي و پدیدههاي فرهنگي
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فردینان دوسوسور ،زبا نشناس سوئیسی و چارلز ساندرز پیرس فیلسوف امریکایی ،که
کم و بیش در یك دوره میزیستهاند ،بنیانگذاران اصلی علم نشانهشناسی هستند
(سجودی .)21 :1382 ،در تجزیه و تحلیل نشانه ،سوسور الگویی دو وجهی یا دو قسمتی
از نشانه ارائه میکند .از دیدگاه او نشانه تشکیل شده از،دال ،2تصویر صوتی و مدلول،3
مفهومی که دال به آن داللت میکند .همچنین از دیدگاه سوسور ،نشانه کلیتی است
ناشی از پیوند بین دال و مدلول و رابطه دال و مدلول را اصطالحاً داللت 4مینامند
(همان .)22 :از دیدگاه متخصصان حوزه نشانهشناسی ،دانش نشانهشناسی با بیشتر
پدیدههای فرهنگ بشری ارتباط برقرار میکند .به عقیدة پیرس ،نشانهشناسی ،دانش
بررسی تمامی پدیدارهای فرهنگی است که به نظامهای نشانهشناسیك تعلق داشته باشد
(احمدی .)7 :1388 ،کالر معتقد است نشانهشناسی به جای بازسازی علّی و تاریخی ،تبیین
ساختارگرایانه را پیشنهاد میکند و وابستگی متقابل پدیدههای اجتماعی با یکدیگر را
بهدلیل تحلیل آنها براساس نظام روابط نشان میدهد (کالر .)93 :1388 ،از اینرو دانش
نشانهشناسی با علوم دیگر بهعنوان پدیدهای فرهنگی ارتباط بر قرار میکند .بر این
اساس در حوزة تحقیق ما از آنجا که بدن میتواند ویژگیهای درونی و شخصیتی فرد را
آشکار کند ،نشانههای بدنی ،بیش از اینکه پدیدهای زیستشناختی به شمار رود،
پدیدهای فرهنگی است که مملو از نمادها و معناهاست (اینانلو)20 -19 :1395 ،؛ برای مثال
جمع شدن ابروها نشانة عصبانیت و باز شدن ابروها از یکدیگر نشانة رضایت و
خوشحالی است که با جزئی ترین تغییر دردال ،مدلول نیز از آن تغییر پیروی میکند
(شعیری.)31 :1392 ،

عالوه بر این از آنجا که بسیاری از کنشهای رفتاری با زبان تصویر ادبی بیان میشود،
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وقتی مقاله کامل شد ،بنیان نظری مقاله و ارائة شواهد و نمونهها بیش از چهل
صفحه را دربرمی گرفت که با توجه به محدودیت صفحات مجالت ،نویسندگان ناگزیر
شدند بخشی از شواهد را در مقاله حذف ،و اصل آن نشانهها را بهصورت جدول در
مقاله ارائه کنند .و اصل مقاله چهل صفحهای برای استناد و آگاهی داوران و اعضای
هیأت تحریریه به دفتر مجلّه فرستاده شده است.
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 2-2ماهیت و کارکردهاي نشانههاي ارتباط غیرکالمي
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قبل بررسی ماهیت ارتباط غیرکالمی و تبیین عوامل آن  ،پراختن به مقولة ماهیت
فرهنگ و اصل ارتباط بهعنوان دو جزء جداییناپذیر در نظامها و خردهنظامهای فرهنگ
جهانی ضروری است .اگر چه تعریفی جامع و شامل از فرهنگ غیرممکن مینماید،
فرارو معتقد است فرهنگ هر چیزی است که مردم دارند؛ فکر میکنند و بهعنوان
افرادی از جامعه خود عمل میکنند ( ،)36 :1379از آنجا که ارتباط میانفردی را فرایندی
تبادلی ،هدفمند ،چند بُعدی ،برگشتناپذیر و اجتنابناپذیر دانستهاند (هارجی و دیگران،
 ،)47 :1393فرهنگ نیز از طریق راههای ارتباطات کالمی و غیرکالمی است که هدفمند
انتقال می یابد و تغییر و توسعه پیدا می کند .در این نوشتار باتوجه به موضوع بحث به
ماهیت ارتباطات غیرکالمی وکارکردهای عناصر آن پرداخته می شود.
ارتباط غیرکالمی زمانی رخ می دهد که فردی به وسیلة حاالت چهره ،لحن صدا ،یا
هر راهی ...فرد دیگری را تحت تأثیر قرار دهد (آرژیل .)12 :1378 ،یا به تعبیر دیگر
ارتباط غیرکالمی تمام پیامها یی است که افراد عالوه بر خود کالم ،آنها را نیز مبادله
میکنند (بِرکو و دیگران .)118 :1382 ،بدن لباس روح است و زبان آن کلمات قلب ماست.
هر گونه حرکات درونی ،احساسات ،آرزوها و تمایالت ،همگی از طریق بدن ما نمود
پیدا خواهد کرد (مولکو .)25-24 :1386 ،یك ضربالمثل چینی هشدار میدهد «مراقب
کسی که وقتی میخندد ،شکمش باال و پایین نمیرود باش» (بولتون .)124 :1381 ،بررسیها
نشان میدهد تأثیر پیامهای غیرکالمی پنج برابر از پیامهای کالمی قویتر است (آلن و پیس،
[ .)24 :1382بردویسل] تخمین میزند که در هر برخورد دو نفره معموالً یك سوم معانی
اجتماعی از طریق عوامل کالمی و دوسوم بقیه از طریق راههای غیرکالمی منتقل
میشود (هارجی و دیگران .)47 :1393 ،ارتباط غیرکالمی در فضای خالی اتفاق نمیافتد .در

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:36 IRDT on Tuesday May 19th 2020

علم نشانهشناسی نیز با علم بالغت از شاخههای علم ادبیات ارتباط مستقیمی برقرار
میکند تا جایی که بیشتر نشانه شناسان معاصر ،مطالعة فنون بالغی [استعاره ،مجاز ،مجاز
مرسل ،کنایه] را در قلمرو نشانهشناسی دانستهاند .ویکو اشاره کرده است که در همة
زبانها در بخش عمدهای از عباراتی که به چیزهای بیجان مربوط میشود بهگونهای
استعاری از اعضای بدن و از احساسات انسانی استفاده شده است (سجودی-116 :1382 ،
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 2-2-1نشانههاي دیداري

از میان نشانه های دیداری مربوط به چهره ،اگر چه مجموعة صورت ،چشم ،ابرو و
بینی ،راههای ارتباطی را می سازد ،ولی آنها جداگانه ،و سپس دیگر نشانههای دیداری
بررسی میشود:
الف) حاالت سر و چهره (دهان ،چشمها ،ابروها و پیشاني)
بیتردید مهمترین راه غیرکالمی حالت چهره است .این جنبه از ارتباط ،دارای
قدیم ترین تاریخ در پژوهش آن است؛ زیرا اولین بار چارلز داروین در سال  1872در
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بیشتر مواقع ،ارتباط غیرکالمی همراه با ارتباط کالمی روی میدهد؛ از این گذشته ،هر
چند رفتارهای غیرکالمیِ منفرد ،پیامهای مستقلی میفرستد ،اما معموالً بیشتر پیامهای
غیرکالمی از گروهی از رفتارهای غیرکالمی تشکیل میشود .گیرندهها ،پیامهای
گوناگون را بهطور مستقل تعبیر می کنند؛ اما معموالً این پیامها مانند نظام پیامی با هم
تعبیر می شود .تجزیه و تحلیل شش کارکرد اصلی پیامهای غیرکالمی مرتبط با پیامهای
کالمی در حوزة ارتباطات میانفردی نشان میدهد که چطور پیامهای کالمی و
غیرکالمی اغلب به هم مرتبط است .این شش کارکرد عبارت است از :کامل کردن،5
10
9
8
7
6
تکذیب کردن  ،تکرارکردن  ،کنترل کردن  ،جانشینی و تأکیدی (ریچموند و
مكکروسکی .)90 :1388 ،ارتباط غیرکالمی از لحاظ ابزار ارزشهای فرهنگی ،شبیه ارتباط
کالمی است .الگوهای غیرکالمی نیز مثل ارتباطات کالمی منعکس کننده ارزشها،
دیدگاهها و میراث فرهنگهاست .این ادعا بهطور تلویحی حاکی است که بیشتر رفتار
غیرکالمی غیرغریزی است و هنگام جامعهپذیری فراگرفته میشود (تی .وود-298 :1384 :
. )299آثار و منابع ادبی ،سرشار از پیشفرضهایی در زمینة فرهنگ است ...اعضای هر
فرهنگ ،افرادی را که با کنایه ها و اشارات غیرکالمی فرهنگ آنان آشنایی دارند با گرمی
و حرارت بیشتری می پذیرند و در ضمن ،این افراد فرصت بیشتری برای برقراری
روابط متقابل موفقیتآمیز با یکدیگر خواهند داشت (فرارو .)111 :1379 :از جمله
برجستهترین نشانههای غیرکالمی و حرکات بدن میتوان به نشانههای دیداری،11
13
12
نشانههای آوایی و نشانههای مربوط به فاصله اشاره کرد (ریچموند و مكکروسکی،
 .)97 -96 :1388در ادامه بهطور مختصر انواع گونههای نشانههای دیداری ،نشانههای
آوایی و نشانههای مربوط به فاصلة بدنی معرفی میشود.
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ب) ژستها (پیکر ،دستها ،پاها ،دُم ،موي بدن)

کل بدن نیز در کنار حاالت چهره ،منبع اطالعات غنی و سرشاری است .حرکات بدن
عالوه بر اینکه در مورد سن و زور افراد اطالعاتی به ما میدهد ،میزان برانگیختگی آنان
را نیز نشان میدهد .تحقیقات نشان میدهد که مردم وقتی عصبی میشوند ،برخی
قسمتهای بدن خود را لمس میکنند؛ میکشند یا میمالند .برخی مردم هنگام
برانگیختگی بیش از حد آرامش ،چنین حرکاتی انجام میدهند (فرانزوی.)85 :1381 ،
عالوه بر این انسانها با بدن خویش اطالعات زیادی در مورد نگرش خویش دربارة
خودشان مخابره میکنند .کسی که شق و رق میایستد و محکم راه میرود ،نشان
میدهد که اعتماد به نفس دارد؛ اما کسی که قوز میکند و لخلخ راه میرود در واقع از
عدم اعتماد به نفس داشتن خود خبر میدهد (تی .وود .)300 :1384 :قد افراد اغلب با
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(همان.)209 :
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کتاب «بیان احساسات در انسان و حیوان» این را نشان داده است .پژوهشهای داروین
دربارة حاالت چهره در بسیاری از حوزههای رفتاری تأثیر بسزا دارد .نتیجة مهم
پژوهش او این است که احساسات مهم و اصلی ،که به وسیلة چهره منتقل میشود،
جهانشمول است؛ ،یعنی انسانها همه جای دنیا غالباً این احساسات را با یك رمز ،که
همان حالت چهره است و به یك شکل و یکسان بیان میکنند (آرونسون و دیگران:1384 ،
)79؛ برای م ثال مردمان فرهنگهای مختلف در برابر برخی هیجانات ،حاالت چهرة
مشابهی را بروز می دهند .مردم اعم از غربی و غیرغربی ،حداقل شش هیجان اولیه
(شادی ،تعجّب ،عصبانیت ،غم ،ترس و نفرت) را میتوانند از طریق چهره تشخیص
بدهند (فرانزوی .)83 :1381 ،چشمها نیز دریچههایی بهسوی روح ،و چهره پوششی است
که گویای احساسات ،حالتها و نگرشهای فرد است .برخی مطالعة حالتهای چهره را
همان مطالعة احساسات تلقّی میکنند؛ به این معنی که احساسات و حالت چهره مربوط
به آنها ،رابطة تنگاتنگی با هم دارد به گونهای که این دو جدایی ناپذیراست (ریچموند و
مكکروسکی .)192 :1388 ،لبخند اغلب با شادی ،اخم با شك و تردید ،لبها و چشمهای رو
به پایین با غم ،دهان باز با تعجب ،دهان و بینی کج و کوله یا پرچین و چروک با انزجار
یا تحقیر ،گشاد کردن سوراخهای بینی با خشم و چشمهای گشاد با ترس یکی است

ج) ظاهر فیزیکي

اولین پیامی که از سوی ما به دیگران فرستاده میشود به وسیلة ظاهر فیزیکیمان منتقل
می شود .ظاهر فیزیکی ما از جمله ،اندازه بدن ،شکل بدن ،لباس و ...جنبههای بسیاری
دارد که پیامهای نهفتهای را به وجود میآورد (ریچموند و مكکروسکی.)97 :1388 ،
چگونگی لباس پوشیدن ،ژستهای مختلف و خودآرایی جلوههایی از ظاهر فیزیکی است
(اسمیت.)59 :1381 ،

 2-2-2نشانههاي آوایي
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برخی محققان بر این باورند که بیشترین معنی ارتباطات به وسیلة پیامهای آوایی
تحریك میشود تا پیامهای کالمی (ریچموند و مكکروسکی .)98 :1388 ،به تمام جلوههای
صوتی که همراه با کلمات ایجاد می شود ،نظیر تُنِ صدا (اما نه خود کلمات) صداهای
آوایی می گویند .کیفیت صدا به شکلی غیرکالمی ،پیام خاصی برای شنونده دارد.
سرعت ،قدرت ،طنین ،مکث و شدت صدا ،همه معنایی خاص دارد که اصطالحاً به
آنها نشانههای صوتی میگویند (بِرکو و دیگران .)133 :1382 ،هیجان و آرامش گوینده با
میزان و نوع تغییر در دانگ و بلندی صدا مرتبط است؛ با وجود این برخی از
احساسات را می توان دقیقتر از دیگر احساسها حدس زد .حالت عصبی ،خشم ،غم و
شادی ،سادهترین احساساتی است که صرفاً از طریق نشانههای آوایی تعبیر و تفسیر
می شود .از طرفی حدس زدن احساساتی مثل تعجب ،ترس و عشق اغلب بسیار
دشواراست (ریچموند و مكکروسکی .)253 :1388 ،سکوت نیز ،که یکی از شکلهای نیرومند
ارتباط غیرکالمی است ،میتواند ابزار اعمال قدرت باشد (تی .وود .)297 :1384 :عالوه بر
این سکوتی که بین عاشق و معشوق رد و بدل میشود ،سکوتی که حاکی از احترام
گذاشتن به بزرگتر است ،سکوت سردی که در مشاجره بین افراد به وجود میآید و
سکوتی که نادیده گرفته میشود ،همه نمونههایی از مکثهای تعاملی است (ریچموند و
مكکروسکی.)243 -242 :1388 ،

 2-2-3نشانههاي مربوط به فاصلة بدني

تحقیقات ادوارد تیهال نشان میدهد نوع رابطة افراد با یکدیگر ،فاصلة میانفردیشان

14
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مفهوم قدرت و سلطه تداعی میشود .اشخاصی که قد بلندی دارند بردیگران برتری
دارند (ریچموند و مكکروسکی.)129 :1388 ،
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 .3رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه
 3-1نشانههاي دیداري
 3-1-1نمونة حرکات و اشارات مختص چشم

الف) بر چپ و راست و پس و پیش نگریستن :نشانة کژی باطن و آمادة جنگ بودن

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاییز 1398

مطالعات ارتباط غیرکالمی به بررسی رفتارهای انسانها محدود نشد و در تحقیقات
اخیر ،رفتارشناسی حیوانات مورد مطالعه جدیتر قرار گرفت .حیوانات نیز تنوع
عملیاتی مشابهی با انسان دارند .به عالوه ،از آنجا که حیوانات فاقد هرگونه زبان هستند،
پیامرسانی غیرکالمی تنها راه انتقال اطالعات دربارة جهان فیزیکی است (آرگایل:1393 ،
 .)56طرز نشستن ،ایستادن و راه رفتن حیوان ،منعکسکننده و انتقالدهندة حالت
عاطفی -هیجانی و نگرش او به حاضران است .حیوان با جایگاه برتر و اعتماد به نفس
با حالتی راحت و گَل و گشاد مینشیند و خیلی شقّ و رقّ با دُمی افراشته در هوا راه
میرود .حیوان سلطه پذیر ،حالتی قوزدار ،خمیده و سری فرو رفته در شانه دارد و خیلی
افسرده با حالتی بیعالقه و دلمرده کز میکند ،بعضی از حیوانات از دُم برای پیامرسانی
استفاده میکنند (همان.)75 :
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را با کسانی که با آنها در تعاملهستند ،تحت تأثیر قرار میدهد .هال چهار حریم میان
فردی را توصیف میکند که با نوع رابطة تعاملی مشخص میشود .چهار حریم میان
فردی عبارت است از :صمیمی ،خودمانی -شخصی ،اجتماعی -مشورتی و عمومی.
الف) حریم صمیمی :15محدودة این حریم از لمس کردن تا فاصلة هیجده اینچی
متغیّر است .عشاق ،دوستان بسیار نزدیك و اعضای صمیمی خانواده ،تنها کسانی هستند
که به میل خود به آنها اجاز داده میشود به این حریم وارد شوند.
ب) حریم خودمانی -شخصی :16این منطقه از فاصله هیجده اینچی تا حدود چهار
فوت ( 45سانتیمتر و کمتر) متغیّر است.
ج) حریم اجتماعی مشورتی :17بسیاری از افرادی که با ما در تعامل هستند ،باید در
حریم اجتماعی -مشورتی بمانند .متغیّر این منطقه از چهار فوت تا هشت فوت (45
سانتیمتر تا یك متر و بیست سانتیمتر) است.
د) حریم عمومی :18محدودیت این حریم از هشت فوت شروع میشود و تا منتها
درجة امکان تعامل ( 360سانتیمتر و بیشتر) ادامه دارد (ریچموند و مكکروسکی-282 :1388 ،

 3-1-2نمونة حرکات و اشارات مختص ابرو

الف) ابرو چین انداختن :نشانة خشم و عصبانیّت
در باب «پادشاه و فنزه» ،پس از اینکه بر صورت پسر پادشاه میجَهد و او را کور
می گرداند ،پادشاه برای فریب و انتقامگیری از او به بیت زیر استشهاد میکند .چین بر
ابرو انداختن بر خشم و عصبانیّت داللت میکند:
خشم نبوده است بر اعدام هیچ

چشم ندیدهاست در ابروم چین
(نصراهلل منشی)277 :1389 ،

 3-1-3نمونة حاالت و اشارات مختص پیشاني
98
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اگر چه در کلیله و دمنه ،نویسنده حاالت و اطوار خاصّی را برای پیشانی ذکر نکرده
است که آن حالت بر نشانة خاصی داللت کند ،نشانههای گوناگون آن حاالت ذکر شده
است .این نشانهها بیشتر جنبة وراثتی و نَسَبی دارد تا اختیاری و از لحاظ فرهنگی حائز
اهمیت است که در اینجا به ذکر نمونهای اکتفا میشود:
الف) حالت پیشاني در جهت عداوت و دشمني

در باب «پادشاه و برهمنان»  ،برهمنان معتقدند اگر پادشاه در سرزمینهای مختلف معبّر
خوابی یافته بود ،هرگز به آنها اعتماد نمیکرد و از اینرو نشانههای دشمنی را در
پیشانی پادشاه میبینند « .بدانید که او [پادشاه] به ضرورت ما را در این محرم داشت و
اگر در همة ممالك معبّری یافتی ،هرگز این اعتماد نفرمودی و با این اضطرار اثر
عداوت و دشمنایگی بیشبهت در ناصیة او دیده میآید» (نصراهلل منشی.)333 :1389 ،
 3-1-4نمونة حرکات و اشارات مختص بیني
الف) به جانب راست میل داشتن بیني :نشانة فاسد ،مکّار و خائن بودن

در «باب بازجست کار دمنه» در دادگاه محاکمة دمنه ،یکی از حاضران «به جانب راست
میل داشتن بینی» دمنه را عالمات کژی سیرت و فساد و خیانت او میداند که در
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در باب «شیر و گاو»  ،دمنه به منظور اغوا و تحریض شیر به کشتن گاو بر چپ و
راست و پس و پیش نگریستن گاو را نشانة کژی باطن و آمادگی گاو برای جنگ
میداند « و عالمت کژی باطن او آن است که متلوّن و متغیّر پیش آید و چپ و راست
مینگرد و پس و پیش سره میکند ،جنگ را میبسیجد» (نصراهلل منشی.)114 :1389 ،

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

.)157

 3-1-5نمونة حرکات و اشارات مختص دهان و لب

الف) لب بستن و دَم طرقیدن :نشانة خاموشی و سکوت اختیار کردن
در باب «شیر و گاو» ،دو مرغابی از باخه میخواهند که چون باخه را برداشتند و به
آسمان رفتند ،باخه لب ببندد و با مردمان مجادله نکند تا او را به سالمت با خود ببرند
« و اگر خواهی که تو را ببریم شرط آن است که چون تو را برداشتیم و در هوا رفت،
چندانکه مردمان را چشم بر ما افتد هر چیز گویند ،راه جدل ببندی و البته لب نگشایی.
گفت فرمانبُرد ارم و آنچه بر شما از روی مروّت واجب بود به جای آوردید و من هم
میپذیرم که دَم طَرَقم و دل در سنگ شکنم» (نصراهلل منشی.)124 :1389 ،
 3-1-6نمونة حرکات و اشارات مختص سر و چهره

(نصراهلل منشی.)114 :1389 ،

 3-1-7نمونة حرکات و اشارات مختص موي بدن

الف) ریختن مو :نشانة از دست دادن فرّ و جمال و شکوه و مهابت
در باب «بوزینه و باخه» در حکایت «شیر گر گرفته و روباه و خر» ،روباه" ،ریخته
شدن موی بدن شیر" را نشانة از دست دادن فرّ و جمال و شکوه و مهابت شیر میداند
« و موی ملِك بریخته است و جمال و شکوه و بهای او اندک مایه نقصان گرفته و بدان
سبب از بیشه بیرون نمی توان رفت که حشمت ملك و مهابت پادشاهی را زیان دارد»
(نصراهلل منشی.)248 :1389 ،
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الف) طلعت کژ و صورت نازیبا :نشانة عقیدة خبیث و پلید
در باب «شیر و گاو» ،دمنه برای اغرا و تحریك شیر بر کُشتن گاو ،طلعت کژ گاو را
نشانة عقیدة پلیدش میداند که بر چهرة او نمایان است« .دمنه گفت :فرمان مَلِك راست؛
امّا هر گاه که این غدّار مکّار بیاید ،آماده و ساخته باید بود تا فرصتی نیابد و اگر بهتر
نگریسته شود ،خُبث عقیدت او در طلعت کژ و صورت نازیبایش مشاهدت افتد»
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صورت او ظاهر گشته است« .علما گویند :هر گشاده ابرو ،که چشم راست او ازچپ
خردتر باشد با اختالج دایم و بینی او به جانب راست میل دارد و در هر منبتی از اندام
او سه موی روید و نظر او همیشه سوی زمین افتد ،ذات ناپاک او مجمع فساد و مکر و
منبع فجور و غدر باشد و این عالمات در وی موجود است» (نصراهلل منشی-156 :1389 ،

در باب «شیر و گاو»  ،کلیله ،اندرز نپذیرفتن دمنه را باعث گرفتاری و در نتیجه پشیمان
شدن او می داند و برای بیان پشیمانی از حالت پشت دست خاییدن از اطوار بدنی بهره
میگیرد « :و کار تو همین مزاج دارد و هرگز پندنپذیری و عِظت ناصحان در گوش
نگذاری و هر آینه در سر این استبداد و اصرار شوی و از این زرق وشعوذه وقتی
پشیمان گردی که بیش سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند که «ترکتُ الرَّأیَ
بالرِّی» .لختی پشت دست خایی و روی سینه خراشی» (نصراهلل منشی.)129 :1389 ،
 3-1-9نمونة حرکات و اشارات مختص پا
الف) برخاستن و نشستن :نشانة اضطراب و ترس

در باب «شیر و گاو» ،وقتی دمنه برای جستوجوی احوال و سنجش حشمت و قدرت،
نزد گاو میرود ،شیر در غیاب دمنه به سبب ترس و اضطرابش ،همواره از جای خود
برمیخیزد و مینشیند« :شیر در این فکرت مضطرب گشت و برمیخاست و مینشست
و چشم به راه میداشت» (نصراهلل منشی.)90 :1389 ،
100
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 3-1-10نمونة حرکات و اشارات مختص دُم
الف) پیچاندن دُم :نشانة آمادة حمله بودن

در باب «شیر و گاو»  ،پس از تحریك کردن شیر به کشتن گاو ،وقتی گاو به محضر شیر
میرود ،شیر به نشانة حمله ،راست میایستد و دُم خود را میچرخاند و آماده حمله به
گاو میشود «چون شیر او [گاو] را بدید ،راست ایستاد و میغرّید و دُم چون مار
میپیچانید» (نصراهلل منشی.)127 :1389 ،
 3-1-11نمونة حرکات و اشارات ژستهاي دیگر

الف) خویشتن را برافراشتن :نشانةآمادة حمله بودن
در باب «شیر و گاو» ،دمنه ،که گاو را از سوء قصد شیر آگاه میکند ،خویشتن را
برافراشتن ،راست نشستن شیر و دُم بر زمین زدن او را نشانهها شر و نشانة آمادگی
برای حمله میداند « :دمنه گفت :چون به نزدیك او روی ،عالمات شر بینی که راست
نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دُم بر زمین میزند» (نصراهلل منشی.)126 :1389 ،
در جدول ذیل ،دیگر نشانههای دیداری کتاب کلیله و دمنه بهطور مفصل نشان داده
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 3-1-8نمونة حرکات و اشارات مختص دست
الف) پشت دست خاییدن :نشانة پشیمان شدن

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

نشانههاي دیداري
اشارات و
ویژگیهاي

رمزگان

نشانهها

رک :به باب و ص

مربوط به ...

چشم

 .1بر چپ و راست و نشانة کژی باطن و «شیر و گاو» (نصراهلل
منشی)114 :1389 ،
پس و پیش نگریستن آمادة جنگ بودن
 .2چشم راست از فاسد ،مکّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
چشم چپ خُردتر بودن
بودن
 .3چشم را بر یك در جهت رد گم «پادشاه و برهمنان» (همان:
کردن و به غلط )351
حالت نگه داشتن
انداختن
 .4اختالج دایم چشم فاسد ،مکّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
بودن
(پلك زدن دایمی)
 .5نظر بر زمین افتادن فاسد ،مکّار و خائن
بودن
در جهت آسیب
 .6چشم زخم داشتن
زدن
 .7ساعتی در هم شرم به همراه
تأسف
نگریستن
 .8چشم در چشم در جهت فرمان
دادن و فرمان پذیری
شدن
جهت
در
 .9چشم گشادن
فرمانپذیری
 .10چشم را سرخ حریص بودن
کردن
«بوزینه و باخه» (همان:
 .11تاریك شدن ترس و اضطراب
)245 -244
چشم
«پادشاه و فنره» (همان:
 .12ابرو چین انداختن خشم و عصبانیّت
)277
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«بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
«بازجست کار دمنه»(همان:
،)152
«بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
«پادشاه برهمنان» (همان:
)351
«بازجست کار دمنه»
(همانك )146
«بوف و زاغ» (همان)226 :
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شده است:

بیني

لب و دهان

102
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اَبرو

فاسد ،مکّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
 .13گشاده بودن ابرو
)157-156
بودن
 .14به جانب راست فاسد و مکّار و «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
خائن بودن
میل داشتن بینی
 .15لب بستن و دَم خاموشی و سکوت «شیر و گاو» (همان)124 :
اختیار کردن
طرقیدن
بخش «مفتتح کتاب به
خدمت کردن
 .16زمین را بوسیدن
ترتیب ابن مقفع» (همان:
)57
«شیر و گاو» (همان)103 :
 .17آب دهان خشك خشم و عصبانیّت
ایستادن
عقیدة خبیث و پلید «شیر و گاو» (همان)114 :
 .18طلعت کژ
 .19صورت متلوّن و کژی باطن و «شیر و گاو» (همان)114 :
آمادگی برای جنگ
متغیّر
«بازجست کار دمنه» (همان:
کژی سیرت
 .20صورت زشت
)204
«بوف و زاغ» (همان)226 :
خجل شدن
 .21زرد روی گشتن
«مقدمة ابنمقفّع» (همان:
شاداب شدن
)59
 .22سرخ روی گشتن
سر افراز شدن «بوزینه و باخه» (همان:
(معادل روی سفید )250
شدن امروز)
«دوستی کبوتر و زاغ و
بی توجهی
 .23روی گردانیدن
و باخه و آهو»
موش
(همان)250:
«پادشاه برهمنان» (همان:
 .24روی بر خاک غم و اندوه
)336
نهادن
«بوف و زاغ» (همان)206 :
تعظیم و فروتنی
 .25سَر نهادن
 .26سر در پیش راضی و تسلیم «شیر و گاو» (همان)120 :
شدن
افکندن
شرم همراه با تأسف «بازجست کار دمنه» (همان:
از پی بردن به چیزی )162-161

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

پیشاني

 .28تازه روی بودن
 .29حالتهای مختلف
پیشانی که بیشتر،
وراثتی ،نسبی و خارج
از اختیار است و با
واژههای «پیشانی»،
«غّرّت» و «ناصیه»
تعبیر شده است.

مو

 .31روییدن سه موی
در هر مَنبَت از اندام
 .32گَری
سُست

.33
بودن
 .34پشت
خاییدن

بُروت
دست
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 .30ریختن مو
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 .27سر بر قفص زدن

«شیر و گاو» (همان)114 :
غم و اندوه
«بوزینه و باخه» (همان:
پشیمانی
)252
«شیر و گاو» (همان)114 :
شادمانی
«پادشاه برهمنان» (همان:
عداوت و دشمنی
)333
«پادشاه برهمنان» (همان:
خوف و هراس
)333
«پادشاه وفنره» (همان)274 :
رشد و نجابت
«بوزینه و باخه» (همان:
سعادت
)237
پست فطرتی و بُخل «بوزینه و باخه» (همان:
)251
«بازجست کار دمنه»(همان:
خوشاقبالی
)146
شادی و خوشحالی «پادشاه برهمنان» (همان:
)367
«پادشاه برهمنان» (همان:
غم و اندوه
)346
«پادشاه برهمنان» (همان:
ندامت و پشیمانی
)354
از دست دادن فرّ و «بوزینه و باخه» (همان:
جمال و شکوه و )248
مهابت
فاسد ،مکّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
بودن
از دست دادن قوّت «بوزینه و باخه» (همان:
)247
و قدرت
ابله و نمكنشناس «زرگر و سیّاح» (همان:
)373
بودن
«شیر و گاو» (همان)114 :
پشیمان شدن

 .36انگشت گزیدن

دست

104

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاییز 1398

104
104

 .37انگشتنما بودن

 .38دست بر سینه
زدن
 .39روی و سینه
خراشیدن
 .40با دست و چنگال
رخسار را خراشیدن
دعا کردن
 .41دست برداشتن
پشیمانی و اندوه
 .42بر دل کوفتن

«بوف و زاغ» (همان)224 :
«زاهد و راسو» (همان:
)129
 .43دست دراز کردن حمله و تعدّی کردن «بوزینه و باخه»(همان:
)182
تکدّیگری و گدایی «دوستی کبوتر و زاغ و
و باخه و آهو»
موش
کردن
(همان)182 :
 .44دست بر سینه رد و طرد کردن «بوف و زاغ» (همان)223 :
کسی
کسی زدن
«دوستی کبوتر و زاغ و
شکنجه کردن
 .45تافتن دست
و باخه و آهو»
موش
(همان)190 :
«بوف و زاغ» (همان)206 :
مغلوب شدن
 .46دست گراییدن
«شیر و گاو» (همان)90 :
 .47برخاستن و اضطراب و ترس
نشستن
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 .35دست یکدیگر
گرفتن

«بازجست کار دمنه» (همان:
برادری و مودّت
)158
«بازجست کار دمنه» (همان:
عهد بستن
)158
«شیر و گاو» (همان)120 :
اتّحاد و همپشتی
«پادشاه برهمنان» (همان:
اندوه و پشیمانی
)359
«شیر و گاو» (همان)80 :
حیرت و شگفتی
مشهور بودن در «بازجست کار دمنه» (همان:
)148
چیزی
مصیبت و گرفتاری «بازجست کار دمنه» (همان:
)206
«زاهد و راسو» (همان:
پشیمانی
)256
«شیر و گاو» (همان)124 :
مصیبت و اندوه

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

 .52بر جای خویش آرامش و سکون
قرار گرفتن
 .53بر یك جای هراس
ساکن بودن
آمادة حمله بودن و
 .54راست نشستن
شَر بودن
 .55پای در چیزی پَست و ناچیز
شمردن
نهادن

«شیر و گاو» (همان)81 :
«شیر و گاو» (همان)126 :

«دوستی کبوتر و زاغ و
و باخه و آهو»
موش
(همان)206 :
«بوزینه و باخه»(همان:
تردید و دو دلی
)244
 .56ایست کردن
«دوستی کبوتر و زاغ و
هراس و اضطراب
و باخه و آهو»
موش
(همان)187 :
خود را به مُردن «شیر و گاو» (همان)107 :
 .57سِتان رفتن
زدن
و «شیر و گاو» (همان)108 :
 .58در چپ و راست مضطرب
سرگردان بودن
و فراز و نشیب رفتن
«بازجست کار دمنه (همان:
 .59پای شکسته بودن اضطرار و تسلیم
)146
ناز و ادا و مُعاشقت «پادشاه برهمنان» (همان:
 .60خرامیدن
)351
«شیر و گاو» (همان)127 :
آمادة حمله بودن
 .61پیچاندن دُم
 .62دُم را بر زمین آمادة حمله بودن و «شیر و گاو» (همان)126 :
شر بودن
زدن
«شیر و گاو» (همان)126 :
را آمادة حمله بودن
خویش
.63
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دُم

 .49راست ایستادن
 .50بر دو پای ایستادن
 .51برخاستن

حمله کردن
نماز خواندن
خشم و عصبانیت
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 .48ایستادن

به دلیل احترام

«پادشاه برهمنان» (همان:
)351
«شیر و گاو» (همان)127 :
«بوف و زاغ» (همان)209 :
«بازجست کار دمنه (همان:
)159
«شیر و گاو» (همان)90 :

حاالت و
حرکات دیگر
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106

از حالت طبیعی «شیر و گاو» (همان)88 :
خارج کردن
«بوف و زاغ» (همان)207 :
خشم و عصبانیت
 .65از جای شدن
«شیر و گاو» (همان)104 :
خود را باختن
«شیر و گاو» (همان)122 :
 .66درازگردن کشیده حماقت
باال
«شیر و گاو» (همان)81 :
 .67رعنا بودن «خوش خودپسند بودن
قَد و باال بودن»
«بوف و زاغ» (همان)195 :
پرهیز کردن
 .68دامن درچیدن
«شیر و گاو» (همان)206 :
 .69میان بستن و دامن آمادة حمله بودن
درچیدن
«شیر و گاو» (همان)127 :
 .70تشمّر (دامن به آمادة حمله بودن
کمر زدن)

 3-2نشانههاي آوایي
 3-2-1نمونة نشانهها و اشارات آواز و بانگ و صداي بلند
الف) فریاد و نفیر کردن :نشانة اعتراض کردن

در باب «شیر و گاو» در حکایت «دو شریك یکی زرنگ و دیگری سادهلوح» ،وقتی دو
شریك برای رفع نیاز به طلب گنج نهفته در زیر درخت میروند و گنج را نمییابند،
شریك زیرک به نشانة اعتراض ،فریاد و نفیر برمیآورد« :هر دو به هم آمدند و زر
نیافتند؛ عجب بردند .زیرک در فریاد و نفیر آمد و دست در گریبان غافل درمانده زد که
زر تو بردهای و دیگری خبر نداشت» (نصراهلل منشی .)130 :1389 ،نمونة بیشتر (رک :همان:
.)134

 3-2-2نمونة نشانه ها و اشارات صداي آهسته
الف) آهسته گفتن :نشانة ترس و احتیاط

در باب «بازجست کار دمنه» ،وقتی دمنه خود را گرفتار میبیند از سرِ ترس و احتیاط
به یکی از نزدیکانش آهسته میگوید« : ...دمنه چون در بال گشاده دید و راه حذر بسته،
روی به یک ی از نزدیکان آورد و آهسته گفت که چیزی حادث گشتست و فکرت ملك
و فراهم آمدن شما را موجبی هست؟» (نصراهلل منشی.)143 :1389 ،
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برافراشتن
 .64از جای بُردن

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

در باب «بازجست کار دمنه» ،مادر شیر ،خاموشی گزیدن شیر را در برابر دمنه ،نشانة
تصدیق آرای دمنه در دفاعیهاش و موافقت شیر با او میداند[« :مادر شیر] روی به شیر
آورد و گفت خاموشی بر حجّت به تصدیق ماند و از اینجا گویند که خاموشی
همداستانیست » (نصراهلل منشی .)150 :1389 ،بیشتر (رک :همان.)159 :
 3-2-4نمونة نشانهها و اشارات حالت خندیدن
الف) خندیدن :نشانة تمسخر کردن

در باب «بوزینه و باخه» وقتی سوء قصد باخه بر بوزنه معلوم میشود و به لطایف حیل
از چنگ او رها میشود ،چون باخه از او میخواهد که با او برگردد ،بوزنه به نشانة
تمسخر بر باخه میخندد« :باخه برفور بازگشت و به نجح مراد و حصول غرض واثق
شد و بوزنه را بر کران آب رسانید و به تگ بر درخت دوید .باخه ساعتی انتظار کرد؛
پس آواز داد .بوزنه بخندید و گفت ( »...نصراهلل منشی .)246 :1389 ،نمونة بیشتر (همان)61 :
و (همان.)134 :
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در باب «بازجست کار دمنه» وقتی دمنه از وفات کلیله با خبر میشود به نشانة تأسف از
نهاد خود آهی برمیآورد« :و دوستی بود از آن کلیله ،روزبه نام به نزدیك دمنه آمد و از
وفات کلیله اعالم داد .دمنه رنجور و متأسف گشت و پر غم و متحیّر شد و از کورة
آتش دل آهی برآورد» (نصراهلل منشی.)157 :1389 ،
در جدول ذیل دیگر نشانههای آوایی کتاب کلیله و دمنه بهطور مفصل نشان داده
شده است:
نشانههاي آوایي
اشارات و
ویژگیهاي
مربوط به ...

رمزگان

نشانهها

 .1فریاد و نفیر زدن

اعتراض کردن

 .2بانگ زدن

شادمانی و نشاط

رک :به باب و صفحه
«شیر و گاو» (نصرااهلل منشی،
)134 :1389
«پادشاه و فنره» (همان)81 :
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 3-2-5نمونة نشانهها و اشارات آه کشیدن
الف) آه کشیدن :نشانة تأسف و غم
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 3 -2-3نمونة نشانهها و اشارات حالت سکوت و خاموشي
الف) خاموشي گزیدن :نشانة تصدیق کردن و همداستان بودن

 .6عربده کشیدن

 .7آواز دادن

صداي
آهسته

 .8آهسته گفتن
 .9نرم نرم آواز دادن
 .10خاموشی گزیدن

108
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108

سکوت و
خاموشي

108

 .11خاموشی گزیدن
 .12خاموش گشتن
 .13خاموش شدن
 .14خاموش ایستادن
 .15خاموشی
 .16چیزی نگفتن
 .17سخن ناگفتن
 .18سخن نگفتن

خندیدن
آه کشیدن

 .19دَم درکشیدن
 .20دَم طَرقیدن
 .21خندیدن
 .22آه کشیدن

تصدیق کردن و «بازجست کار دمنه» (همان)150 :
همداستان بودن
«مقدمه ابنمقفع» (همان)55 :
داللت بر عقل
«بازجست کار دمنه» (همان)155 :
مردد بودن
و «پادشاه و برهمنان» (همان)364 :
احتیاط
دوراندیشی
اقناع شدن و پاسخ «پادشاه و برهمنان» (همان)388 :
خود را گرفتن
«شیر و گاو» (همان)113 :
داللت بر مهابت
«بازجست کار دمنه» (همان)154 :
کِتمان سِر
«بوزینه و باخه» (همان)238 :
یأس و نومیدی
عادل بودن و «شیر و شغال» (همان)303 :
ناحق
قضاوت
نکردن
«بازجست کار دمنه (همان)157 :
مُجاب شدن
«شیر و گاو» (همان)124 :
ساکت بودن
«بوزینه و باخه» (همان)246 :
تمسخر کردن
«بازجست کار دمنه (همان)157 :
تأسف و غم
«دیباچة مترجم» (همان)44 :
حسرت و آرزو
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آواز و بانگ
و صداي
بلند

 .3بانگ و نفیر زدن
 .4بانگ برداشتن
 .5آواز بلند

«پادشاه و فنره» (همان)275 :
شیون و اندوه
«پادشاه و فنره» (همان)279 :
ترس و داشتن
قوّت و هیکل «شیر و گاو» (همان)88 :
عظیم
«پادشاه و برهمنان» (همان)331 :
خشم
کمك خواستن و «دوستی کبوتر و زاغ و موش و
باخه و آهو» (همان)168 :
مددخواهی
«شیر و گاو» (همان)103 :
خشم
«بازجست کار دمنه» (همان)154 :
اعالن عمومی
تأیید و تصریح «بازجست کار دمنه» (همان)162 :
کردن
«بوف و زاغ» (همان)206 :
هشدار دادن
«بازجست کار دمنه» (همان)143 :
احتیاط و ترس
«بوف و زاغ» (همان)213 :
جزع و بیتابی

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

در باب «شیر و گاو» ،در حکایت «خرگوشی که به حیلت شیر را شکار کرد» "در بر
گرفتن خرگوش" بهدلیل تأمین امنیت صورت گرفته است« :شیر او [خرگوش] را در بر
گرفت و به چاه فرو نگریست؛ خیال خود و ازان خرگوش بدید .او را بگذاشت و خود
را در چاه افکند» (نصراهلل منشی.)103 :1389 ،

 3-3-2نمونة نشانههاي فاصلة نزدیک
الف) فراهم آمدن :بهدلیل صمیمیّت و دوستی

در باب «دوستیِ کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو» ،حیوانات بهدلیل صمیمیت و
دوستیخود گِرد هم جمع میشوند « :روزی زاغ و موش و باخه فراهم آمدند و ساعتی
آهو را انتظار نمودند؛ نیامد» (نصراهلل منشی .)188 :1389 ،نمونههای دیگر با واژة «مقاربت»
(همان ،)170 :و با واژة «جوار» (همان .)184 :و با تعبیر «فراهم آمدن» (همان.)192 :
 3-3-3نمونة نشانههاي فاصلة دور
الف) تحرّز نمودن :بهدلیل دشمنی
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در باب «گربه و موش» ،موش بهدلیل دشمنی دیرینهاش با گربه از نزدیك شدن به او
دوری میکند « :دیگر رو ز موش از سوراخ بیرون آمد و گربه را از دور بدید؛ کراهیت
داشت که نزدیك او رود .گربه آواز داد که تحرّز چرا مینمایی؟ قد استَکرَمتَ فَارتَبط»
(نصراهلل منشی ،)267 :1389 ،نمونة بیشتر با تعبیر «احتراز کردن» رک( :همان.)271 :
در جدول ذیل ،دیگر نشانههای مربوط به فاصلة بدنی در کتاب کلیله و دمنه بهطور
مفصل نشان داده شده است:
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نشانههاي مربوط به فاصلة بدني
اشارات و
ویژگیهاي
مربوط به ...

رمزگان
 .1در بر گرفتن

فاصلة خیلي
نزدیک

 .2در بر گرفتن

نشانهها

رک :به باب و صفحه

«شیر و گاو» (نصراهلل منشی،
بهدلیل تأمین امنیت
)103 :1389
بهدلیل معاشقت و رابطه «بوف و زاغ» (همان)223 :
زناشویی

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:36 IRDT on Tuesday May 19th 2020

 3-3نشانههاي فاصلة بدني
 3-3-1نمونة نشانة فاصلة خیلي نزدیک
الف) در بر گرفتن :به دلیل تأمین امنیت

فاصلة نزدیک

فاصلة دور
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 .4به خود بهدلیل اعزاز و بزرگداشت
نزدیك کردن
و
هماندیشی
بهدلیل
 .5فراهم آمدن
مشورت
بهدلیل فریب دادن
 .6پیشتر آمدن
بهدلیل اتّحاد و یکدلی
 .7فراهم آمدن
بهدلیل مصلحتاندیشی
 .8پیشتر آمدن
بهدلیل خودنمایی و ابراز
 .9پیشتر رفتن
وجود
بهدلیل دشمنی
 .10تحرّز کردن
 .11از دور بهدلیل عدم اعتماد و امنیت
«رسالت» گزاردن
 .12از مقاربت بهدلیل ناهمجنس بودن
برحذر بودن

«پادشاه و یاران او» (همان:
)385
«بوف و زاغ» (همان)208 :
«شیر و گاو» (همان)102 :
«گربه و موش» (همان)263 :
«شیر و شغال» (همان)303 :
«گربه و موش» (همان)267 :
«بوف و زاغ» (همان)206 :
«شیر و گاو (همان)133 :

 .4نتیجهگیري
واکاوی و رمزگشایی ارتباطات غیرکالمی در کلیله ،ما را به این واقعیت رهنمون میکند
که نویسنده برای تقویت زمینههای غیرکالمی قصّهها از سه طریق نشانههای دیداری،
نشانههای آوایی و نشانههای مربوط به فاصله بیشترین بهره را گرفته و از این طریق،
عالوه بر افزایش ظرفیت نمایشی قصّهها ،روایتی اثرگذار از حوادث ارائه کرده است .از
میان کارکردهای جانشینی ،تأکیدی ،تکمیلی و ...زبانِ بدن در کنار ارتباط آوایی ،کارکرد
جانشینی زبان بدن ،بیشترین نشانهها را به خود اختصاص داده است .در میان این
نشانهها به ترتیب نشانه های دیداری با رمزگان مربوط به (حرکات چشمها ،ابروها،
پیشانی ،بینی ،دهان و لبها ،سر و چهره ،موی بدن ،دستها و پاها ،دُم ،قامت و گردن،
لباس و مصنوعات) « 70نشانه» و نشانههای آوایی با رمزگان مربوط به (آواز و صدای
بلند ،صدای آهسته ،خاموشی و سکوت ،خندیدن ،آه کشیدن) « 22نشانه» و نشانههای
مربوط به فاصله با رمزگان (فاصلة خیلی نزدیك ،فاصلة نزدیك ،فاصلة دور) « 12نشانه»
بیشترین تا کمترین نشانهها را شامل شده است .این رمزگان غیرکالمی ،که احتماالً در
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 .3فراهم آمدن

بهدلیل صمیمیت و دوستی

«دوستی کبوتر و زاغ و موش
و باخه و آهو» (همان)188 :
«شیر و گاو» (همان)91 :

رمزگشایي نشانههاي ارتباط غیرکالمي در کلیله و دمنه

1. Fable
2. Significant
3. Signifie
4. significantion
5. Complementing
6. Contraddicting
7. Repeating
8. Regulating
9. Substituting
10. Accenting
11. eye contact visual cue
12. vocal cue
13. proxemics spatial cue
14. Interpersonal Distanace
15. Intimat
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پينوشتها

111
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تحریرهای مختلف خود از سرچشمههای فرهنگ و حکمت در هند باستان و فرهنگ
ایرانی -اسالمی مایه گرفته است در بعضی موارد از اعتقادی کهن دربارة اطوار انسانی
پرده برمیدارد .برخی از این کنشهای غیرکالمی بیش از اینکه نشاندهندة هیجانات و
حاالت عاطفی از غم ،شادی ،ترس ،حسرت ،بدگمانی ،کینه و عداوت ،شك و تردید
و ...شخصیتها باشد ،بیشتر جنبة وراثتی و نسَبی دارد؛ مثالً در ناصیه و غُرّت و پیشانی
میتوان نشانة رشد و سعادت و نجابت و لئیمظفری را مشاهده کرد .که بیشتر حاالتی
وراثتی و غیرارادی است .نویسنده در بهرهگیری از نشانههای غیرکالمی ،آگاهانه عمل
میکند و تضمین بر خی از ابیات فارسی و عربی توسط نویسنده ،برای تأکید بر این
نشانهها از این کاربرد آگاهانه از زبان بدن خبر میدهد .نشانههای غیرکالمی در کلیله و
دمنه بهعنوان جلوه های فرعی نیست ،بلکه این کنشها و رفتارهای غیرکالمی ،وقوع
بسیاری از حوادث مهم را رقم میزند؛ برای مثال در داستان شیر و گاو ،که معروفترین
قصة کلیله و دمنه است بر اثر سخنچینی و دوبههمزنی دمنه ،نشانههای غیرکالمی مثل
حاالت چشم ،ابرو ،بینی و دم و ...موجب بدگمانی و قتل گاو میشود .عالوه بر این،
نویسنده در افزایش ظرفیت نمایشی داستان ،نه تنها حاالت و اطوار غیرکالمی انسانها را
به حیوانات نسبت میدهد ،بلکه به رفتارشناسی حرکات حیوانات و جلوههای مختلف
آن مثل حرکات دُم و ریخته شدن موی حیوان توجه دارد و این سطح از آگاهی و هنر
موجب شده است که اثر را در نوع خود از دیگر آثار ادبی ممتاز کند.
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