واکاوی تعامل ارتباط غیر کالمی با فرآیند روابط انسانی با مدل
ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج
محمدرضا نشایی مقدم
دکتر کبری نودهی

*

**

چکيده
ارتباطات غیر کالمی ،مسیرهای ارتباطی بین انسانی است در یک محیط ارتباطی است که به وسیله
منبع (فرستنده) و استفاده آن از محیط به وجود میآید و دارای ارزش پیامی بالقوه برای فرستنده و
گیرنده است .نظریه و مدلهای ارتباط معموالً در جهت درک تعامالت ارتباطی مفید میباشند .این
نظریهها بر اساس این عقیده است که تمامی رفتار رد و بدل میشود و متقابل است .فضا ممکن است به
عنوان شکلی از ارتباط غیر کالمی به کار رود و بردویستل معتقد است که ما به عنوان افراد بشر،
الگوهای ویژه فرهنگی حرکت کردن در فضا را که قابل تشخیص و قابل پیشبینی هستند یاد میگیریم.
در این پژوهش ،مولفههای ارتباطات غیر کالمی طبق مدل ری برویستل در اشعار نیما یوشیج تحلیل و
بررسی شده است؛ و میزان استفاده بجا و درست نشانههای ارتباط غیر کالمی شاعر در این منظومه زیرکی
و چیره دستی صاحب اثر را در برقراری ارتباط با مخاطب نمایان میسازد .بررسی منظومه مورد نظر نشان
میدهد زبان نمادین نیما همراه برداشتها ،روایات و شخصیتهای داستانی با مفاهیم عمیق اجتماعی نمود
دارد .در واقع ،روایت و نماد ،بسیار مورد توجه شاعر بوده و در افزایش بار مفهومی و عاطفی و تاثیر بر روی
مخاطبان نقش بسزایی داشته است و مخاطب با تکیه بر این گونه نمادها در تعامل با داستان و ارتباطات
غیر کالمی آورده شده در آن میتواند به درک درستی از مفهوم داستان برسد.
واژههاي كليدي
ارتباطات غیر کالمی ،مدلهای ارتباط ،ری بردویستل ،نیما یوشیج ،منظومه خانه سریویلی
* دانشجوي دوره دکتري زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرگان ،گرگان ،ایران.
** استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرگان ،گرگان ،ایران( .نویسنده مسوول)
تاریخ دریافت1398/12/7 :

تاریخ پذیرش1399/2/28 :
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مقدمه
ادبيات به طور اعم و شعر به طور خاص از مواردي ست که در ظاهر و در اولين نگاه به
واسطه استفاده از ارتباطات کالمي مورد توجه بوده و هست .در شعر ،ارتباط کالمي و غير
کالمي با هم ارایه ميشوند و شاعر با استفاده از فن موسيقي شعر ميتواند حاالت مختلف
انساني را به مخاطب القا کند.
به طور کلي ميتوان گفت نقش ارتباطات غير کالمي بسيار مهم است؛ به گونهاي که گاهي
یک لبخند بهتر از واژهها و کلمات ميتواند احساسات ما را منتقل کند و یک پلک زدن ساده
منظور ما را رساتر و عميقتر به مخاطب ميفهماند ،حتي گاهي ممکن است صحبتهاي
شخص حاکي از خوش حالي باشد؛ در حالي که حاالت چهره اش از ناراحتي او شکایت
دارند .در این صورت مخاطب رفتارهاي غير کالمياش را ترجيح ميدهد و آنها را مالک
عمل قرار خواهد داد.
براي برقراري یک ارتباط خوب نياز به همکاري مولفههایي داریم که هماهنگي بين آنها
ميتواند یک ارتباط قابل تفسير را به ما نشان بدهد.نخستين مولفه منبعي ست که تمایل به
ایجاد ارتباط را نشان ميدهد ،در مقابل باید مخاطبي به عنوان گيرنده پيام هم باشد.اما محتواي
پيام هم براي برقراري ارتباط مهم است و این که این پيام با چه ابزاري فرستاده ميشود و با
چه اندامي دریافت ميگردد؛ دست آخر هم باید پرسيد پيام ارسالي چه بازخورد یا واکنشي را
در مخاطب ایجاد ميکند.
اگر پيام را رشتهاي متشکل از نشانهها بدانيم؛ با توجه به تعریف کالسيک آن ميتوان گفت
که :نشانه به عنوان نماد ،مفهومي است که از حرکت برخي اندامهاي انساني یا موقعيتهاي
زماني و مکاني به دست ميآید و دو رویه دارد« :نخست یک داللت قابل ادراک یا یک اثر قابل
تفسير است که دست کم بر یکي از اندامهاي حسي اندام واره تفسير کننده وارد ميشود و
دیگري چيز فهم شدني (محتوا) است که از سوي اولي بر آن داللت ميشود .مورد داللت
(نقش یاب) قابل ترجمه است ،در حالي که داللتگر (حامل نشانه) نميتواند ترجمه شود،
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ارتباطات ميتواند انتقال هرگونه تأثير از بخشي از جزء سيستم زنده به جزء دیگر تعبير شود.
کارکرد هر ارتباطي تغييرات و آن چه به این ترتيب منتقل ميشود پيام ناميده ميشود»( .کویلي،
 .)84-86 :1387به گفته آرژیل« :ارتباط غير کالمي به دامنه وسيعي از پدیدهها اطالق ميشود
که حوزه گستردهاي را در بر ميگيرد و بيش از دوسوم از مسيرهاي ارتباطي بين انساني را
شامل ميشود و این بدان معناست که در هر نوع ارتباط همواره بخشي غير کالمي نيز قابل
توجه و بررسي است .این نوع ارتباطات ،قابل اعتماد ،مستمر ،نمادین و منطبق بر فرهنگ
جوامع بوده و راههاي برداشتي متفاوت را پيش پاي مخاطب اثر قرار ميدهد .ارتباطات غير
کالمي ،یا پيام رساني بدني است و هنگامي روي ميدهد که یک فرد به وسيله حاالت چهره،
لحن صدا و یا هر مجراي ارتباطي دیگر فرد دیگري را تحت تأثير قرار دهد و این امر ممکن
است عمدي و یا غير عمدي باشد»( .آرژیل .)13-14 :1387 ،سامووار هم معتقد است که
ارتباطات غير کالمي تشکيل شده از تمامي محرکهاي غير کالمي در یک محيط ارتباطي که
هم به وسيله منبع (فرستنده) و هم استفاده آن از محيط به وجود ميآید و داراي ارزش پيامي
بالقوه براي فرستنده و گيرنده است( .سامووار)250 :1379 ،
با توجه به تعاریفي که در باال ذکر شد؛ «تمامي حرکات بدني ،مشخصههاي ظاهري،
خصوصيات صدا و نوع استفاده از فضا و فاصله از یک سو به وسيله واکنشهاي عصبي ،ذاتي
یا رفتارهاي اکتسابي که در یک فرهنگ ایجاد ميشوند و از دیگر سو به شکل زبان بدن،
اصوات آوایي ،فضا و مجاورت ،زمان ،شامه ،عطر و بو ،محيط و زیبایيشناسي ،مصنوعات،
حرکت و سبک ارتباط گر پدیدار ميگردند»( .ریچموند)18 :1388 ،
نظریه و مدلهاي ارتباط معموالً در جهت درک تعامالت ارتباطي مفيد ميباشند .این
نظریهها بر اساس این عقيده است که تمامي رفتار رد و بدل ميشود و متقابل است .ري
بردویستل یکي از پيشگامان رشته ارتباطات غير کالمي پيشنهاد ميکند که بيشتر ارتباطات مردم
از طریق ژستها ،حاالت بدن ،حاالت و نوع روابط رخ ميدهد .او توصيف ميکند که
ارتباطات انسان  65درصد حرکات و  35درصد کلمات ميباشد .او نقش ارتباطات غير کالمي
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را به مانند کليدي تأثيرگذار در ارتباطات ميداند و یک سوم از ارتباطات ميان فردي را ارتباط
کالمي و دوسوم بقيه را ارتباط غير کالمي شامل ميشود .بردویستل و برخي دیگر از صاحب
نظران و نویسندگان دانش ارتباطات تخمين زدهاند که حداقل  65درصد از کل معني در
ارتباطات چهره به چهره از طریق نشانههاي غير کالمي انتقال ميیابد و مزیت دیگر ارتباطات
چهره به چهره را در آن ميدانند که به وضعيت و حالتي که ارتباط درآن شکل گرفته است
ميتوان کامالً وقوف یافت و آن را درک کرد.
بردویستل درباره حرکات بدني توضيح ميدهد که زبان شناسي و کاربرد زبان را در مورد
حرکات بدني به کار ميبرد و به آن زبان اندامها ميگوید .آرا و عقاید وي در چند مورد
خالصه ميشود که ميتوان آنها را جهت پيشبرد اهداف در بعد ارتباطات ميان فردي و غير
کالمي آن بکار برد:
ـ تمام حرکات بدني ،پتانسيل معني در ترکيب ارتباطات دارند.
ـ رفتار ميتواند مورد تحليل قرارگيرد زیرا برنامهریزي شده است.
ـ حرکات بدني و فعاليتهاي بدني محدودیت زیست محيطي دارند و استفاده ازحرکات
بدني قسمتي از نظام اجتماعي است و گروههاي مختلف ،زبان و حرکات مختلف دارند که باید
به آن توجه کرد.
ـ مردم از حرکات بدني دیگران تحت تأثير قرار ميگيرند.
ـ عملکرد و حرکات بدني در ارتباطات را ميتوان به راههاي گوناگون بررسي کرد.
ـ بسياري از معاني در حرکات بدني کشف ميشوند.
ـ حرکات مورد استفاده یک شخص ممکن است براي خودش دوست داشتني باشد و براي
دیگران نباشد.
نيما نيز به عنوان برجسته ترین نماینده شعر نو فارسي ،با استفاده از ارتباطات غير کالمي
به طرح مباحث خود پرداخته و کوشش او براي جلب نظر و توجه مخاطب در برخي از
اشعارش همراه با برداشتها ،روایات و همراه با مفاهيم عميق اجتماعي بوده است .در واقع،
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دیدگاه نمادین نيما به عنوان یک شاعر نوآور و سنت شکن در بسترهاي ارتباطي مختلف
جریان دارد و کنشها و واکنشهاي ارتباطي متفاوتي را از عناصر شعرهاي خود به دست
مخاطب ميدهد و عمده شهرت نيما نيز مرهون این نوآوريها در عرصه شعر نوین فارسي
ست .روایي بودن شعر او با لحني ساده و در عين حال فخيم و نقاشي شده ،این امکان را به
مخاطب ميدهد تا به تداعي روایتها در باطن خود و هم ذات پنداري با شخصيتهاي مثبت
و چه بسا منفي داستان بپردازد و عناصر و مفاهيم مرتبط با نشانههاي ارتباطي داستان را ردیابي
کند.
پيشينه تحقيق
بررسي منابع موجود ،نشان ميدهد تاکنون ،پژوهشي با این عنوان انجام نشده است .اما
برخي تحقيقها را ميتوان هم عرض یا نزدیک به اهداف این پژوهش بر شمرد که از آن
جملهاند :دو پایان نامه با عنوانهاي «بازتاب نشانهها و شيوههاي ارتباطي غير کالمي یا زبان
بدن در شعر فارسي» از ایرج رضایي ( .)1389و «بررسي نمادهاي ارتباط غير کالمي در
شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي» از کتایون عليزاده ) .)1383همچنين سه مقاله «نقش
ارتباطات غير کالمي در داستانپردازي موالنا» از محمد دانشگر« ،ارتباطات غير کالمي در شعر
حافظ» نوشته عليرضا قبادي و مسعود زارع مهرجردي و «تحليل ارتباطات غير کالمي در
بوستان سعدي» از محمدهادي احمدیاني پي.
اساس این پژوهش ،بر این پایه استوار است تا با بررسي نشانههاي آوایي و غير آوایي
ارتباط غير کالمي چون حاالت چهره ،وضع ظاهري ،عوامل صوتي ،عوامل بویایي ،شرایط
محيطي زمان و مکان ،اشارات و حرکات دستها و پاها در منظومه «خانه سریویلي» و دریافت
معاني آن به این سواالت پاسخ دهد که :ارتباطات غير کالمي تا چه اندازه در فهم و درک
مخاطب از منظومه «خانه سریویلي» موثر بوده است؛ کدام یک از انواع ارتباطات غير کالمي در
این منظومه جلوه بيشتري دارد؛ و مهمترین کارکرد ارتباط غير کالمي در این منظومه چيست؟
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انواع ارتباطات غير كالمی در اشعار نيما
چنانکه پيش از این گفته شد ،نيما در این منظومه و سایر منظومهها و اشعار خود با استفاده
از مولفهها ي ارتباطات غير کالمي سعي در القا مفاهيم ارزشمند انساني خود داشته و تأثير این
نشانهها را در مخاطب شعر خویش به خوبي درک کرده است .این موضوع به نيما این امکان را
داده که به طرح مباحث اجتماعي بپردازد و به عنوان شاعري ژرف اندیش شناخته شود و فارغ
از از پيامهاي آوایي که از اندامهاي صوتي انساني ارسال ميشود و در شعر نيما نمود فراواني
دارد؛ از نشانههاي غير کالمي فراواني بهره ببرد که در ادامه به مولفههاي مورد بحث در منظومه
«خانه سریویلي» ميپردازیم.
شرایط محیطی زمان و مکان

«یکي از کانالهاي ارتباط انساني ،محيط اطراف است .مکانهایي که افراد براي برقرار
کردن تعامل با هم دیگر گرد ميآیند .خانه ،اتاق ،محل کار ،پارک ،و هم چنين چيدمان فيزیکي،
روشن یا تاریک بودن محيط تأثير فراواني در القاي مفهوم دارند»( .حاجتي )512 :1389 ،در
واقع یک مطلب در شرایط مختلف زماني و مکاني ،معاني متفاوتي را براي مخاطب روشن
ميسازد .نيما نيز با استفاده از این مولفه و در واقع با تأکيد بيشتر بر آن سعي در القاي حس
خود همراه با تصویرسازي ماهرانه به مخاطب دارد .اگرچه این گونه استفاده از عوامل محيطي
زمان و مکان و شناساندن آن به عنوان نشانه ارتباط غير کالمي ميتواند منحصراً در بخش
مجزایي از توصيفگري نيز شناسانده شود که به نظر ميرسد از نگاه سایر محققان مغفول
مانده و آن را در زمره نشانههاي این گونه از ارتباط جدي نگرفته اند .به عنوان مثال در قسمتي
از منظومه «خانه سریویلي» نيما ميکوشد سکوت صبح را همراه با برآمدن آفتاب و حضور
ژالههاي صبحگاهي به روي چمنها به عنوان عامل محيطي زمان به مخاطب القا کند و این
موضوع همچون نقاشي بينظير کلمات شاعرانه بر بوم منظومه مورد نظر به زیبایي هر چه
تمامترجلوه گر است:
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

واکاوی تعامل ارتباط غیرکالمي با فرآيند137 ...

از پس برگ درختان به هم پيچيده ،آهسته
رنگ دلآویز خود را آفتاب
ميپراکند و شبان نم گرفته در مه دایم
از فراز کوهساران ،تيرگيشان را
خامش و بيهمهمه ،روي چمنها پخش ميکردند( ...یوشيج)244 :1375 ،
در پس خطهاي بعدي این منظومه وضعيت خانه «سریویلي» قبل از ظهور شيطان این گونه
توصيف ميشود:
صحن دلباز سرایش بود پُر از سرو کوهي وز عشقههاي باال رفته بر دیوار و بام او
گلبناني که ،ز جنگلهاي دورادور
تخم آنان را
خوش نوایان بهار آورده بودند( ...یوشيج)244 :1375 ،
توصيف این گونه وضعيت ،بدون رد و بدل شدن هيچ کالمي بين عوامل صحنهاي داستان
که خالق تصویري از نيکبختي وضعيت شخصيت اصلي داستان هستند ،گونهاي از ارتباط
محيطي مکان بين شاعر و مخاطب را فراهم ميآورد که به درک بهتر از روایت کمک ميکند.
در وضعيت دیگر ،شاعر ،باد را آغازگر سيل و باران ميداند در حالي که بر سمند تيزتکي
سوار است و همچون دیوانگان افسار گسيخته سوي کوهسار ميتازد:
باد چُست و چابک و توفنده بر اسبش سوار آمد
همچنان دیوانگان تازنده سوي کوهسار آمد
در همين دم سيل و باران ناگهان جستند( ...همان)246 ،
نمونه دیگري از همين شرایط محيطي را از زبان نيما آنجا که دهشت شيطان از طوفان را
از زبان تزویر او روایت ميکند ،ميبينيم:
غم فزا ميگرید این گردون
ميگریزد هر که در هامون
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مثل اینکه اهرمن رویي
ميکشد هر چيز از سویي به سویي… (همان)249 ،
در واقع ،آنچه را که شاعر بدان پرداخته ،شرح وضعيتي است که هر که در دشت است از
آن هراسان ميشود و سراسيمه به گوشهاي ميگریزد .همچنين در بخش دیگري از منظومه،
نيما با زبان بيزباني ،سزاي یاري کننده شيطان را شب سياه ميداند با شرح وضعيت محيطي از
گونه زماني:
وآنچنان شام سيه ،این

روزگاران!

این سزاي آنکه در تيره شبي جادوگري را تيره گردانيد فانوس
پس گذشت از راه بيشه با شعاع ناتوان پيهسوز خود
آن زمان که تيرة شب رنگ بر بال غرابي زشتتر ميبست
و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو گشاده( ...همان)250،
و باز نمونهاي دیگر از وضعيت محيطي زمان و مکان را در قسمتي ميبينيم که شاعر با
توصيف سکوت شب ،سعي ميکند ذهن روایي مخاطب را به دنبال خود بکشاند و ارتباط
تاریکي شبانه را با برقراري صداي بيصدایي (خاموشي) در خانه قهرمان داستان تفهيم کند:
تيره شد آنگاه آن دهليز و غم افزا .برقراري یافت خاموشي( ...همان)271 ،
در جایي دیگر شاعر باز هم به توصيف فضاي خانه «سریویلي» ميپردازد:
«سریویلي» در وثاق خود
پيش آتشدان نشسته،
آني از اندیشههاي ناتواني بخش و بيحاصل نه برجا

بود.

او ز بيتابي در این فکرت،
اختيار از دست

ميداد.

روي هم ميچيد شاخههاي سوزان
را وز ره دودي که بر ميخاست ز آنها
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نقش آن مطرود حيله جوي را ميدید( . ...یوشيج)272 :1375 ،
بدین گونه شاعر با توصيف شرایط محيطي به گونه ظاهري و حالتي که «سریویلي» در آن
قرار دارد اندیشهمندي شخصيت داستان را به خواننده اثر مينمایاند .اگرچه ميشد در بخش
بررسي حاالت ظاهري نيز به این شعر اشاره کرد اما وجود نشانه ارتباط غير کالمي محيطي در
این شعر پر رنگتر از سایر نشانههاست.
نشانههای صوتی ( )vocal cueseیا فرازبان ()paralanguage

«مطالعه جنبههاي ارتباطي صدا ،ارتباط آوایي یا مطالعه زبان آوایي یا پيرا زبان ناميده
ميشود .ویژگيهاي صدا و کاربردهاي آن از جمله لهجهاي که با آن صحبت ميکنيم و گویشي
که به کار ميبریم ،بر این موضوع که چگونه پيامهاي کالمي دریافت ميشوند ،تأثير عمدهاي
ميگذارند .برخي از محققان بر این باورند که بيش ترین معني در ارتباطات ميان فردي با
پيامهاي آوایي تحریک ميشوند تا پيامهاي کالمي»( .ریچموند)98 :1388 ،
اگرچه بيشتر محققان و صاحب نظران منشا و منبع نشانههاي فرازبان را جانداران ميدانند،
اما باز هم نشانههاي دیگري هستند که پل ارتباطي شاعر و مخاطب قرار ميگيرند ،مانند صداي
رود که به گونهاي توصيف شده که مخاطب در ميیابد ،طوفاني سهمگين در راه است:
که چنان غرنده اژدرها
گشت غرّان رود وحشت زا( ...یوشيج)246 :1375 ،
از همين گونه باز هم نيما این چنين ميسراید:
ز آسمان جوشيد دریاها
برد دریاها به صحراها
وز ره صحراي هول افکن
پُر ز آواي دَد و شيون( ...همان)259 ،
یا:
گمب و گمب آن سنگها در آب ميغلتند( ...همان)260،
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یا از گونهاي دیگر که شاعر آواي گنگ بادها را از دور دسته ،در بستر خاموشي مردمان
دهکده بيثمر ميداند:
برقراري یافت خاموشي،
وندر آن تنها بجا آواي گنگ بادها از
بادها از دور ـ

دور.

هوهو!

نالة شبخيز ما تنها براي خامشاني،
بر ره جنگل نشسته( ...یوشيج)271 :1375 ،
حاالت چهره )(acial expression

«چهره پس از سخن گفتن ،مهمترین منبع اطالعاتي افراد است .به طور کلي در چهره انسان
شش هيجان مختلف و اساسي به روشني تجلي ميکند که عبارتند از :خشم ،ترس ،شادي ،غم،
تعجب و تنفر .یافتههاي روانشناسان نشان ميدهد که ارتباط ميان تجارب هيجاني و حاالت
چهره ،ارتباطي واقعي و بسيار اساسي است»( .فراتزوي )83 :1386،البته با دقت در منظومه
مورد نظر ،عالوه بر شش مورد باال ميتوان دو مورد تمسخر و شرم را بدان افزود.
خنده

در این منظومه ترکيباتي چون «خنده یي سرد»« ،خنده یي تزویر بار»«،لبخند تمسخر» و یک
بار از خندة صرف به عنوان نشانه ارتباط غير کالمي استفاده شده است نظير خندهاي که حاکي
از تنفر شخصيت اصلي داستان نسبت به شيطان ميباشد:
«سریویلي» خنده یي سرد و پُر از معني بدو بنمود بر رخ آن حيله جوي فتنه در نگشود...
(یوشيج)251 :1375 ،
یا خنده مزورانه شيطان که موجب غمبار شدن «سریویلي» است:
آن زماني که به یاد کينههاي دوزخي خوي تو هستم
یا به یاد نقشة یک خندة تزویر بار روي تو هستم
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چشم ميبندم نبينم تا جهان را( ...همان)255 ،
و یا در این قسمت که خنده «سریویلي» به نوعي ریشخند شيطان به حساب ميآید:
«سریویلي» با لبان پر ز خنده گفت :ميدانم
که ترا چه ميشود
در نهاد مردمان آن چيزها که هم خود آنان نميدانند ،ميخوانم
واقفم من بر همه اسرار آن ها
از کجي وز کج سرشتان آنقدر اما مکن شکوا
هيچ ممکن ميشود آیا
که بود باالتر از رنگ سياهي رنگ؟ (همان)257 ،
و لبخند تمسخر:
در همان هنگام کز من بود سوزان تن در آتش
و به لبخند تمسخر چشم بودم بر فساد کارهاشان( ...یوشيج)247 :1375 ،
گریه

استفاده از واژه گریه در بخشي از منظومه «خانه سریویلي» القا کننده شرمساري «سریویلي»
از گنهکاري خویش به خواننده است:
من به روي چشمهاي ترشده از گریههاي ساعت تلخ گنهکاري
مينهم رنجوروار و شرم کرده دست
آن زمان که بنگرم در تو فرحناکي
از قبال من فراهم هست( ...همان)254 :
و در قسمتي دیگر که «سریویلي» گریه خود را بيثمر ميداند همچون ابري باران زا که در
خارستان ميبارد و محصولي به بار نميآورد:
آدمي تنهاست با دردي که دارد
مثل اینکه تند خيز ابري به خارستان ببارد
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گریهها بيسود مانند
بگذرد از آن زماني و شود افسانه یي دلکش( ...همان)255 ،
چشم (نگاه)

«چشم و تأثير آن بر افراد از قدیماالیام مورد توجه انسانها بوده است .نام گذاريهایي مثل
«نگاه خانمان برانداز»« ،نگاه هشداردهنده» و ...نشان ميدهد که افراد به طور ناخودآگاه متوجه
اندازه مردمکها و حاالت نگاه دیگران ميشوند»( .پيس.)157 :1386 ،
در این منظومه با نوعي نگاه یک سویه یا گذرا که یک نفر به چهره شخص دیگري
مياندازد ،مواجه هستيم اما در این حالت ،پاسخي از سوي مخاطب نگاه داده نميشود:
گفت با خود آن مزور در بُن لب:
«چه از این بهتر ،دراین شب
که جهان ميلرزد از توفان
من ترا از راه دیگر رام دارم» و پس از آني
کز نگاه مکَربارش نزهت و رنگ و صفاي خانة او را
خوبتر حس کرد
و آرزوي کاوشي در آن
در دل او بيشتر پرورد( . ...یوشيج)259 :1375 ،
و یا:
با نگاه مهربارش«سریویلي» درهمه این جلوهها ميدید
یک به یک را در مقام جلوه ميسنجيد
خوب ميکاوید چشمانش
آن دالویزان رنگين را
آن دالویزان براي او
ساز ميکردند نغمههاي شيرین را
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و از آنها «سریویلي» را به دل ميبود لذتها( ...همان)244 :
نوع نگاه در این دو قطعه از سوي «شيطان» و «سریویلي» به گونه مکربار و مهرآميز ،بيانگر
سرشت متفاوت این دو شخصيت اصلي داستان است؛ یکي مزور و حيله جو و دیگري نژاده و
پاک نهاد.
وضع ظاهری ()Appearance

«اولين پيامي که ما به هر کسي که با او در ارتباط هستيم و ميفرستيم ،به وسيله ظاهر
فيزیکي مان منتقل ميشود .اگر این پيام به وسيله شخص دیگري مورد تأیيد قرار نگيرد ،او
نباید انتظار بيشتري داشته باشد .ظاهر فيزیکي داراي جنبههاي بسياري است که هر یک
پيامهاي نهفتهاي را به وجود ميآورند؛ از جمله :اندازه بدن ،شکل بدن ،ویژگيهاي ظاهري و
لباس و اشيایي که استفاده ميکنيم .هر یک ازین موارد ميتوانند تأثيرات مهمي در ارتباط ما با
دیگران داشته باشند»( .ریچموند )97 :1388 ،مانند قطعه زیر که «سریویلي» ارزش و مرتبت
خود را از مردماني کجآموز وکجپرور که چاپلوسانه به سليقهددان و شياطين رفتار ميکنند؛
بسيار باالتر ميداند:
سریویلي گفت« :ليکن
من نيم ز آنان که ميسنجي
رتبتي آنگونهشان واال
دور از آن نام آوران و آن سخنگویان که از تو دل ربودستند
من زبانم دیگرست و داستان من ز دیگر جا
به ،کز آن مردم بکوبي در
آن کجآموزان کجپرور
آن گروه اندر ميان راه مردم مينشينند
پهن کرده دست و پاها را گشاده
دُم به روي پشت ،تا مردمشان ببينند
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گوششان خسته نه از آواي و هرّاي ددانِ کوي
به سليقة دَدان گویاستند( ...یوشيج)255 :1375 ،
نوع نگاه نيما و نحوه استفادة او از وضعيت دست و پاي پهن شده مردم مورد نظر و
استفاده از این وضع ظاهري براي تفهيم مقصود خود به مخاطب و این که این حالت تا چه
اندازه ميتواند ذهن مخاطب شعر را تحت تأثير قرار داده و او را مجبور به تطبيق شرایط
موجود با آن چه که نيما در شعر خود به آن اشاره ميکند ،جالب و منحصر به فرد است.
حالتهای بدن

«مطالعه حرکت بدن عبارت است از مطالعه تأثير ارتباطي حرکت و اشاره بدن .رفتار
جنبشي شامل کليه اشارهها ،حرکات سر ،رفتار چشم ،حالتهاي مربوط به صورت ،حالت و
حرکات بدن ،بازوها ،پاها ،دستها و انگشتان ميشود .امروزه بسياري از محققان ارتباط غير
کالمي بر این باورند که مطالعه رفتار جنبشي جداي از موقعيت و محيط تقریبا بيمعني و
احتماالً بيمورد است و به ندرت پيش ميآید که یک حرکت بدني خاص ،بر پيامي ویژه خارج
از محيط ،موقعيت یا فرهنگي که در آن اتفاق ميافتد ،داللت داشته باشد»( .ریچموند:1388 ،
 .)158-157چنانکه در قسمتي از منظومه مورد بحث ،خم شدن «سریویلي» به روي پل ـ چه
بسا شاید براي ما هم اتفاق افتاده باشد ـ یادآوري و گذران خاطرات است و غوطهور شدن در
بحر تفکر:
به نظر یک صبح خندان را
که نخستين بار نوک کوه قرمز رنگ ميگردد
و شده ست او بر سر پل خم
آن زماني که به زیر چشم او آرام رود تيره در کار گذشتن هست
خاطرة آن چنان روزان،
در مقام یاد کردن بود آسان
گرنه خود را در عذاب مشکالت تازهتر

ميدید.
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افسوس!( ...یوشيج)272 :1375 ،
یا در قطعه زیر از همين منظومه با سر دندان بریدن ناخنها حاکي از خوشحالي شيطان و
حفظ فرصت به دست آمده براي ماندن در خانه «سریویلي» است:
با همه این حرفها ،آن حيله پرداز،
به سراي «سریویلي» اندر
این یگانه آرزوي آن

آمد.

مزور بود.

با سر دندان خود برید ناخنهاي خون

آلود.

همچو خنجرها
از پس درها
کاشت آنها را به سطح آن نهاني

جا.

وز براي آنکه بيگانه نيابد ره به آن خانه
کرد پشت در به سنگ و با کلوخهها همه

مسدود.

پس براي آنکه درآن تگنا دهليز خوابد
کند موهاي تنش را
و چنانکه بود در خور بستري را از براي خود فراهم ساخت (...یوشيج.)271 :1375 ،
در ادامه استفاده از حالتهاي بدن و اندام متعلق به آن ميتوان به این موارد نيز اشاره کرد:
حرکات دست

در قطعه زیر ،خراشيدن در به وسيله دستهاي (چنگال و ناخنهاي خونآلود) شيطان ،به
زعم نيما ،تزویري است براي درمانده نشاندادن آن کسي که در بالي طوفان گرفتار آمده است:
آن مزّور کرد با در آشنا چنگال و ناخنهاي خونآلود
پس به چنگال و به ناخن کرد آغاز خراشيدن
و آنچنان کاندر بالیي سخت ميزیبد( ..همان)246 ،
و یا در قسمتي از این منظومه ميبينيم شخصيت داستان قصد دارد با غوطهور شدن در بحر
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تفکر خویش و ناخودآگاه با حرکت دست و بریدن بندهاي چارقش به خواننده ،درگيري ذهني
شدید خود را القا کند:
در فشار فکرهاي دور خود با نوک فوالدین دستة شير ماهي کارد خود
چارقش را بندها هر لحظه ميبرید
تکههاي بندهاي چارقش را روي شاخههاي شعلهور فرو ميریخت( ...همان)273 ،
حرکت پا

در بخش دیگر از منظومه «خانه سریویلي» ميبينيم که شاعر از حرکت آهسته پا سخن
ميگوید و عبارت «پاي آهسته بر روي زمين نهادن» به عقيده پژوهشگر ميتواند بيانگر «روي
مرز خود راه رفتن» باشد:
بعد از این من در جلوي روشني تکریم

دیگر بایدم کردن.

پاي در این تيرگي آهسته بر روي زمين خواهم نهادن
حسرتم هر دم فزاید که چرا منفور تو هستم( ...همان)268 ،
حرکت لب

«لبان هشته» یا فروافتاده ميتواند حاکي از زشتي صورت و در عين حال ،بد طينتي شيطان
باشد:
با لبان هشته ،وز خونابه آغشته ،چه خواهي کرد (همان)268 ،
یا «لب بستن» در قطعه زیر به مفهوم سکوت و نگاه کردن از روي سياست است:
همچو پندارند،
که چو من لب بستهام،
و به بازي عروسکوارشان ميپایم از پنهان،
مردهام .فرسودهام یا در تن خود جان( ...یوشيج)265 :1375 ،
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عوامل بویایی

استشمام یک بو مي تواند مشمئز کننده و یا فرح بخش باشد و حس خوب یا بدي را به
انسان منتقل کند .مطالعه ارتباط بين فردي غير کالمي از طریق شامه در این منظومه تنها یک بار
به کار رفته است .حس کردن «بوي جسم مرده» از تن شيطان ،بيانگر خوي غير انساني و
زشت اوست:
آن زماني که به یاد روي و خوي تو ميآیم،
دردناک آواي مخلوق ست در گوشم
همچو بوي جسم مرده از تن تو بوي در زیر مشامم( ...همان)268 ،
رنگ

«رنگها در هر جا از دنيا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معاني متفاوت و حتي
متضاد دارند .براي مثال :سفيد در کشوري مثل ایران نشانه شادي و پاکدامني است و براي
جشن عروسي استفاده ميشود در حالي که در کشوري دیگر نشان روحانيت است و در مراسم
عزاداري کاربرد دارد»( .رستم خاني )136 :1389 ،ذهنيت اشخاص مختلف در رابطه با تأثير
پذیري از رنگها فرق ميکند ،اگرچه روان شناسان معتقدند هر کس بر اساس خصوصيات
اخالقي و تيپ روانشناسي خود ،رنگ مورد نظر را برمي گزیند( .همان.)137 ،
از رنگ در شعر نيما به وفور و به درستي استفاده شده است و شاید این امر به خاطر آن
بخش از زندگي روستایي شاعر در طبيعت رنگارنگ مازندران باشد که در این قسمت به
رنگهاي به کار رفته در منظومه مورد نظر ،اشاره ميشود.
رنگ تیره یا سیاه

از نظر روانشناسي رنگ ها ،رنگ تيره به ویژه سياه در بسياري از فرهنگها نشانگر غم و
عزا داري و یا بدبختي است ،و به قول معروف «باالتر از سياهي رنگي نيست» چنان که از زبان
«سریویلي» خطاب به شيطان همين مطلب بيان ميشود:
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از کجي وز کج سرشتان آنقدر اما مکن شکوا
هيچ ممکن ميشود آیا
که بود باالتر از رنگ سياهي رنگ( ...یوشيج)258 :1375 ،
یا ترکيباتي چون« تيرة شب رنگ» و« غروبي رنگ مرده» در قطعات زیر که تداعي کنندة
سياهي و تباهي است:
آن زمان که تيرة شب رنگ بر بال غرابي زشتتر ميبست
و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو گشاده (یوشيج)250 :1375 ،
یا:
در غروبي رنگ مرده ،من
یاد آرم قصهام را خامش و دلریش( ...همان)249 ،
یا:
آن بخيالن ادعّاشان ميرسد بسيار
جمله سرشان پر ز باد نخوت و پندار
گرم در کار خودند
در پي فکِر زمين را کوفتن
آسمانها را ز رنگ تيرگيها روفتن
و به آنها رنگ و رو دادن
از براي آنکه بفریبند مردم را به دست جادوگرهاشان
اندر آنها بس دروغ و حيله بنهادن
کي رفيق مردمي مانند تو خواهند بودن؟( ...همان)257 ،
رنگ زرد

از دیگر رنگهاي به کار رفته در منظومه «خانه سریویلي» رنگ زرد است که رنگ آفتاب
نيز هست و در این منظومه رنگ مطلوب کساني است که منتظر رسيدن خوشبختي هستند:
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از پس برگ درختان به هم پيچيده ،آهسته
رنگ دلآویز خود را آفتاب
مي پراکند و شبان نم گرفته در مه دایم
از فراز کوهساران ،تيرگيشان را
خامش و بيهمهمه ،روي چمنها پخش ميکردند(...همان)244 ،
رنگ سبز

رنگ سبز که رنگ طبيعت و تازگي است تسکين دهنده و آرامش بخش است چنانکه نيما
در قطعهاي از همين منظومه از بازگشت توکاها به هنگام بهار سخن ميراند و آشيان ساختن در
ميان پيچکها را بهانه کوچ بهاره آنها از مبدا نهانيشان ميداند .همچنين ارتباط سمعي زیبایي
نيز بين خوش آوازي توکاها و سبزي طراوت زاي بهارطرب انگيز دیده ميشود:
کوچ کرده ز آشيانهاي نهانشان جمله توکاهاي خوش آواز
به سراي خلوت او روي آورده ...
و همان لحظه که ميآمد بهار سبز و زیبا ،با نگارانش به تن رعنا
آشيان ميساختند آن خوشنوایان در ميان عشقهها( ...یوشيج)244 :1375 ،
رنگ قرمز

نيما در این منظومه یک بار رنگ قرمز را به کار برده و آن هنگامي است که که زردي
آفتاب تازه دميده بر نوک کوه به قرمزي ميزند .رنگ قرمز سمبل عشق و خشم و غضب و
زندگي است و بيراه نيست اگر منظور نيما را از قرمز شدن نوک کوه در یک صبح خندان،
شروع روزي دیگر و زندگي نو بگيریم:
آرزو ميکرد یک ساعت فراغت را
در کنار رودخانة «اوز» بنشسته
با پریرویان به قصههاي گوناگون

بپيوسته.
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به نظر یک صبح خندان را
که نخستين بار نوک کوه قرمز رنگ ميگردد( ...همان)272 ،
جدول شماره  :1بسامد نشانههاي ارتباطات غير كالمی در منظومه «خانه سريويلی» نيما يوشيج
نوع ارتباط

بسامد

شرایط محيطي زمان و مکان

7

نشانههاي صوتي یا فرازبان

4

خنده (حاالت چهره)

4

گریه (حاالت چهره)

2

نگاه (حاالت چهره)

2

وضع ظاهري

1

حاالت بدن

2

حرکات دست (حاالت بدن)

2

حرکات پا (حاالت بدن)

1

حرکات لب(حاالت بدن)

2

عوامل بویایي

1

رنگ (تيره یا سياه)

4

رنگ (زرد)

1

رنگ (سبز)

1

رنگ (قرمز)

1
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نمودار شمار  :1ميزان استفاده نيما از نشانههاي ارتباط غير كالمی در منظومه «خانه سريويلی»

نمودار شماره  :2نمودار درصدي كاربرد نشانههاي ارتباط غير كالمی در منظومه «خانه سريويلی»
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نتيجه
اهميت استفاده از نشانههاي غير کالمي چنان است که شاید بتوان گفت در جاهایي ،مهمتر
و موثرتر از ارتباط کالمي است .در این پژوهش با تحليل دادهها و بررسي آن در منظومه «خانه
سریویلي» نيما یوشيج ،دریافتيم که شاعر در کاربرد نشانههاي ارتباطات غير کالمي توجه
ویژهاي به شرایط محيطي زمان و مکان( 7مورد) ،رنگ ( 7مورد) ،حاالت بدن اعم از وضعيت
قرار گرفتن بدن( 2مورد) ،حرکت دست و پا (هر کدام  2مورد) و حرکت لب ( 1مورد)،
حاالت چهره اعم از خنده ( 4مورد) و گریه ( 2مورد) ،حالت چشم یا نحوه نگاه ( 2مورد)،
عوامل آوایي یا صوتي ( 4مورد) ،و در نهایت عامل بویایي و وضع ظاهري هر کدام ( 1مورد)
داشته است .همچنين مولفههاي حاالت چهره ،%23رنگ ،عوامل محيطي و حاالت بدن هر
کدام  %20از کل ارتباطات غير کالمي در این منظومه را در بر ميگيرد که این نسبت در
نشانههاي عوامل آوایي  ،%11و در وضع ظاهري و عامل بویایي هر کدام  %3پراکنده است.
قدر مسلم ،مهمترین ویژگي شعر نيما ،استفاده از زبان نمادین و پيوند آن با درک عميق و
برداشت مخاطب از روایات و شخصيتهاي داستاني همراه با مفاهيم عميق اجتماعي است .در
واقع ،روایت و نماد در شعر نيما به بار مفهومي و عاطفي آثارش افزوده و بر روي مخاطبان
تأثير بسزایي داشته است و مخاطب با برخورداري از این گونه نمادها در تعامل داستان و
ارتباطات غير کالمي آورده شده در آن ميتواند به درک مفهومي عميقي برسد .با توجه به نتایج
به دست آمده ميتوان گفت نيما در این منظومه از طریق ارتباطات غير کالمي به تقویت
پيامهاي کالمي خود پرداخته و توانسته است به آساني و به سرعت آن را به مخاطب خود
منتقل کند همچنين استفاده از نشانههاي ارتباطات غير کالمي همچون شرایط محيطي ،رنگ و
حاالت بدن در این منظومه جلوه بيشتري دارد و استفاده از این نشانهها به قصد تأکيد و
برجسته کردن بيان و در جهت القاي مفاهيم مورد نظر نيما بوده است.
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