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کلید واژگان:

نهج البالغه ،زبان بدن ،والس
فریسن و پل اکمن ،منشأ،
کاربرد ،رمزگذاری.

چکیده

نشانههای مورد استفادة ارتباطات مطمئناً محدود به زبان (زبانشناسی) نمیشود .بسياری از مفاهيم به¬صورت
غيرکالمی بيان میشوند .ارتباط غيرکالمی از حوزههای مطالعاتی جديد است که به بررسی و تجزيه و تحليل
پيامهايی می پردازد که افراد با رفتارهای غيرزبانی مانند :حاالت چهره ،تماس چشمی و ژستها پيام را منتقل و به
درک خواننده از متن کمک میکنند « .پل اکمن» و «والس فريسن » تحقيقاتی گسترده را در زمينة فعاليّتهای
غيرکالمی انجام دادهاند که هدف آنان ،شناخت بهتر احساسات و رفتار افراد میباشد .آنان فعاليتهای غيرکالمی
را به سه طريق تحليل کردهاند که عبارتاند از .1 :منشأ  .2رمزگذاری  .3کاربرد .منشأ؛ منبع هر عملی است که
میتواند ( ذاتی ،ثابتگونه و آموزش فرهنگی) باشد .رمزگذاری؛ رابطة عمل با معنی آن است که میتواند
(قراردادی ،تصويری و غريزی) باشد .کاربرد؛ شامل ميزان اطالعرسانی رفتار غيرکالمی است که میتواند
(ارتباطی ،تعاملی و اطالعاتی) باشد .اين پژوهش با روش تحليلیتوصيفی بر اساس رويکردهای ذکر شده از
«اکمن» و «فريسن » زبان بدن در نهجالبالغه را ،اعم از؛ چهره ،چشم ،دست و حالتهای المسه ،توصيف و مورد
بررسی قرار داده است .نتايج حاصله از تحليل نمودن نمونههای زبان بدن موجود در نهجالبالغه با نظرية «اکمن»
و «فريسن» ،نشان می دهد که ظرفيت نهجالبالغه چنان گنجايش دارد که میتوان آن را با نظريههای نوين ارتباطات
غيرکالمی مورد تحليل و بررسی قرار داد و منشأ «زبان چهره» ،که از بسامدی باال در نهجالبالغه برخوردار است،
ذاتی است و بهصورت غريزی رمزگذاری شده و کاربرد آنها اطالعاتی است.
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ARTICLE INFO

The signs in communication are not certainly limited to language. Many concepts are
expressed non-verbally. Non-verbal communication is a new field of study that
examines and analyzes messages in non-verbal behaviors, such as facial expressions,
eye contact, and gestures, which people use to convey the message and help the reader
understand it. Paul Ackman and Wallace Frieson have conducted extensive research
on nonverbal activities aimed at better understanding people's feelings and behavio rs .
They have analyzed nonverbal activities in three ways: 1. Source 2. Encryption 3.
Application. Source is the origin of every action and can be intrinsic, fixed, and of
cultural educational nature. Encryption refers to the relation of action to meaning, an d
it can be conventional, visual, and instinctive. Application includes the amount of
informational nonverbal behavior that can be communicative, interactive, and
informational. This research is a descriptive-analytical method based on the
approaches mentioned by Ackman and Friesen about body language in Nahj alBalaghah through which facial expressions, movements of eyes and hands, and tact ile
gestures are examined and described. The results of analyzing examples of body
language used in Nahj al-Balaghah based on Ackman and Frieson's theory show that
Nahj al-Balaghah has such a high capacity in terms of body language that it can be
analyzed through new theories of non-verbal communication and the origin of "face
language", having a high frequency in Nahj al-Balaghah, being inherently and
instinctively encoded, and used for informative purposes.
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ABS TRACT

 . 1مقدّمه
سالهای پايانی قرن بيستم ،شاهد ظهور نوعی جديد از
دانشمندان اج تماعی يعنی متخصّصين رفتارهای غيرکالمی
بود .تا آنجا که به مطالعة علمی زبان مربوط میشود  ،میتوان
گفت که مهمترين کار انجام شده قبل از قرن بيستم ،کتاب
« بيان احساسات در انسان و حيوان» اثر چارلز داروين در
سال ( )1872بوده است .اين آغاز مطالعات حاالت چهره و
زبانِ بدن بود.
بسياری از پژوهشگران بر آن بوده اند که با
روشهای پژوهشی خويش بتوانند حجم مؤثّر
رفتارهای غيرکالمی را در روابط بين فردی و
اجتماعی مشخص کنند .بسياری از آنان توفيق
يافته اند که ميزان نسبی رفتارهای غيرکالمی را در
مقابل رفتارهای کالمی تخمين بزنند .يکی از
پيشتازان و پيشروان مطالعات غير کالمی ،بيردويسل
(  ) Birdwhisteiiمشخص کرده است که تنها 35
درصد از معنی در يک وضعيت خاص با کالم به
ديگری منتقل میشود 65 ،درصد باقيمانده آن در
زبان بدن نه تنها احساسات و عواطف ما را نشان می دهد؛
بلکه به ديگران اعالم میکند که چگونه میتوانند با ما کنار
بيايند و رابطه برقرار کنند .ما خود شايد ن توانيم خيلی از
حرفها را به ديگران بيان کنيم  ،ولی با زبان بدن میتوانيم
ناگفتهها و احساسات را به ديگران بهطور غيرمستقيم انتقال
دهيم( .ودايع .)22 :1399 ،اکمن يک دانشمند در زمينة زبان
بدن ،روانشناسی و انسان شناسی است .بر اساس نظرية وی،
رفتارهای ناخودآگاه مغز بر حالتهای غير ارادی تأثير
می گذارند .از جمله کارهای بزرگ اکمن ،تالش برای تحليل
و ارزيابی فراگير بودن عالئم زبان بدن است .وی به همراه
فريسن  ،طی ساليان متمادی با متمرکز کردن تحقيقاتشان بر
دست و صورت ،الگويی کلّی پيشنهاد کردند و فعاليّتهای
غيرکالمی را به سه طريق تحليل کردند که عبارت اند از؛
منشأ ،رمزگذاری  ،و کاربرد .پژوهش پيشرو تالش میکند
که نشانههای زبان بدن مخصوصاً چهره و دست و اندام ،را
طبق نظريه اکمن و فريسن ،در کتاب نهج البالغه مورد
بررسی و تحليل قرار دهد تا مشخص گردد که میتوان متن
3

نمود و در کنار عناصر ارتباطی کالمی به شکل دهی مضمون
می انجامد .پاياننامهای توسط مهسا عبد علی( )1397با
عنوان « بررسی زبان بدن در نهج البالغه» در دانشگاه کاشان،
به رشتة تحرير درآمده است و نيز کتابی نوشتة محمود
ميرزايی الحسينی و زينب فتاحی ( )1395با عنوان « بررسی
بافتمدارانه داللت ضمنی اندامواژهها در نهج البالغه» به
معانی ضمنی اندامهای بيرونی و اندامهای درونی در
نهج البالغه پرداخته است؛ امّا اين پژوهش بر اساس نظرية
نوين زبان شناسی اکمن و فريسن زبان بدن را با نگاه به
رويکردهای منشأ ،رمزگذاری و کاربرد ،مورد تحليل قرار
داده است .بر همين اساس  ،پرسشهای اصلی اين پژوهش
عبارتند از :آيا متن نهج البالغه را میتوان با نظريههای زبان
بدن تحليل و تفسير نمود؟ آيا آشنايی با اين رويکرد از
زبانشناسی میتواند به درک ابعاد نهفتة زبان منتهی شود؟
طبق نظرية اکمن و فريسن پربسامدترين رويکرد در زبان
بدن در نهج البالغه کدام است؟ دستاورد اين پژوهش
میتواند مورد استفادة پژوهشگران عرصة جامعهشناسی،
روانشناسی ،زبان شناسی و علوم ارتباطات قرار گيرد و
منجر به آگاهی بيشتر اين پژوهشگران از علوم نوين
نشانه شناسی و زبان بدن در نهجالبالغه بر اساس نظرية
اکمن و فريسن گردد .ذکر اين نکته حائز اهميت است که
نهج البالغه از چنان ژرفی برخوردار است که میتوان متن آن
را با علوم نوين نشانهشناسی بهويژه نشانههای غيرکالمی،
تحليل نمود .به بيان ديگر نويسندة آن با بهکارگيری
نشانههای غيرکالمی (زبان بدن) سعی در اثربخشی بيشتر
مفاهيم و معانی خود بر مخاطب داشته است .در ادبيّات
معاصر عرب نيز آثاری وجود دارند که از اين تکنيک
(ارتباط غيرکالمی) برای تأثيرگذاری بيشتر و نيز ملموس
کردن داستان ،بهره بردهاند .رمان « النومُ فی حَقل الکرز» اثر
أزهر جرجيس نامزد جايزه بوکر در سال  2020ميالدی از
زبان بدن که يک نوع ارتباط غيرکالمی است بهوفور بهره
برده است .بهطوریکه نشانههای زبان بدن اعم از زبان
چهره ،زبان چشم ،زبان دست ،زبان پا ،زبان گريه ،زبان
خنده و حاالت المسه در اين رمان معاصر به چشم
می خورد.
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زمره غيرکالمی است( .فرهنگی.)272:1373 ،

اين کتاب با نظريههای نوين زبانشناسی تحليل و تفسير
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 . 2پیشینة پژوهش

دايره و گسترة شناخت آن همگی نظامهای ارتباطی نظير

دربارة ارتباطات غيرکالمی میتوان به چندين مقاله اشاره

زبانها ،رمزينهها و نظامهای عالمتی و  ...را در برمیگيرد».

کرد از جمله :زهرا محقّقيان و اعظم پرچم ()1394

(نبیلو .)82 :1390 ،استفاده از نشانهها و رمزها ،بهعنوان

ارتباطات غيرکالمی در آيات قرآن کريم را نشانهشناسی

ابزاری ن يرومند و مؤثّر در تمامی ابعاد زندگی در حال

کرده اند و پيامهايی که خداوند از طريق عناصر غيرکالمی به

افزايش روزافزون است؛ بهطوریکه کارکرد اصلی نشانهها،

انسان منتقل نموده را رمزگشايی نمودهاند .سهراب مروّتی،

انتقال معنا از طريق نظام پيامها در نظر گرفته شده است .از

يارمحمّ د قاسمی ،نرگس شکربيگی و فرشته دارابی ( ) 1392

سوی ديگر ،يکی از پرکاربردترين و مؤثّرترين روشها در

که به واکاوی نقش و جايگاه ارتباطات غيرکالمی در پرتو

تحليل انواع متون ،تحليل نشانهشناسی آنهاست .ارتباط

آموزههای دينی پرداختهاند .محمّدرضا پهلوان نژاد ()1386

غيرکالمی يکی از شاخههای نشانهشناسی است( .پهلوان

در مقالهای به بررسی ارتباطات غيرکالمی و نقش حرکات

نژاد.)14:1386 ،

بدنی در برقراری ارتباط در فرهنگ ايرانی و زبان فارسی

نشانه شناسی ساختارگرا در پی کشف نشانههای درون متن

پردا خته است .سميه حاجتی و احمد رضی ( )1390داستان

است و ساختارگرايان ،معنا را در روابط ميان اجزای متن

روی ماه خداوند را ببوس را بر اساس نظرية اکمن و

می جويند ،آنها با خوانش خالق در پی يافتن نشانهها

فريسن در طبقه بندی و تحليل رفتارها در سه حوزه منشأ،

هستند ،تا به مفهوم متن دست يابند( .خواجوی:1393 ،

رمزگذاری و کاربرد مورد بررسی ق رارداده اند .در زبان عربی

 .)215نشانه شناسی به مطالعه روابط بين دال و مدلول و

نيز در زمينة زبان بدن ،پژوهشهايی صورت گرفته از جمله :

کشف روابط بين اين دو میپردازد( .همان.)216 :

محمد شريف شيخ صالح الخطيب (2006م) و أساة جميل

اصطالح « ارتباط غيرکالمی» در طيفی وسيع از رويدادها

عبد الغنی (2010م)؛ امّا در روش انتخاب نمونههای مقاله

بهکار برده شده است؛ مانند :هر موضوعی که مربوط به

پيشرو با ا ستفاده از روش تحليلی توصيفی و بهصورت

قلمرو حيوانات میشود تا مقولة نامههای سياستمداران ،از

تحليل محتوا با محور قرار دادن رويکردهای :منشأ،

حالت چهره تا انقباض ماهيچهها ،از احساسات درونی بيان

رمزگذاری ،کاربرد و نوع رفتار و کنش بهطور جامع

نشدنی تا آثار تاريخی مشهود ،از پيام خبرها تا ترغيب به

مقولههای ارتباطات غيرکالمی در نهج البالغه را بر اساس

عمل مشت زنی ،از رقص و نمايش تا موسيقی و پانتوميم ،از

نظرية « اکمن و فريسن» مورد بررسی و تحليل قرار داده که

جريان احساسات تا جريان عبور و مرور وسايط نقليه ،از

تاکنون پژوهشی در اين باره انجام نشده است.

ادراکات ماورای حسی تا سياستهای اقتصادی تابع قدرت

 . 3پردازش تحلیلی موضوع

بين المللی ،از تفريح و سرگرمی و معماری تا تمثيلهای
رايانه ای ،از بوی گل سرخ تا مزة گوشت ،از نمادگرايی

 .1- 3نشانه شناسی ،پُل اکمن و والس فریسن (منشأ،

فرويد تا نشانههای نجوم ،از معانی و بيان خشونت تا

رمزگذاری ،کاربرد و نوع رفتار و کنش)

مفاهيم رقصها( .ليتل جان .)185:1384،اشارهها بهنظر

نشانهشناسی يکی از پژوهشهای ميان رشته ای است که به
بررسی و تحليل نشانهها و درک معانی نهفته در آنها
میپردازد .ارتباط غيرکالمی نيز يکی از شاخههای
نشانه شناسی است که انواع رفتارهای حرکتی افراد از جمله
حاالت چهره ،حرکات بدن ،ژستها و ...را در برمیگيرد.
«علم نشانهشناسی ،نشانههايی را بررسی میکند که هدف از
آنها ،انتقال پيامی به ديگری است»( .گيرو.)29:1380 ،
«نشانهشناسی به مطالعه روابط دالها و مدلولها میپردازد و

هادسون ( )2011شامل اشارههای واقعی و يا اشاره استعاری
است .مثالً اشاره انگشت به يک چيز در اطراف و يا اشارة
دست به عقب برای اينکه زمان گذشته را نشان دهيم .ضربه
از نظر او حرکت بدنی است برای نشان دادن ريتم و تأکيد.
از نظر ايشان مردم از حرکات بدنی برای سازماندهی معنا و
فکر استفاده میکنند .ترکيب زبان و حرکات بدنی معنا را
مؤثرتر انتقال می دهد .گلدين مدوف ( )1999معتقد است که
حرکات بدنی میتوانند معرف افکار و احساسات باشند .او
4

شفاهی بسيار با اهميت است (رشيدی.)756 :1399 ،

هرعملی میتواند قراردادی باشد؛ يعنی هيچ معنايی در ذات

پژوهشگران دربارة ماهيت و چگونگی رفتارهای غيرکالمی،

آن نشانه وجود نداشته باشد .مثالً در فرهنگ ما بنابر عرف،

نظريههای متنوّعی را ارائه کرده اند .اکمن و فريسن نيز

همگی قبول داريم که حرکت دادن سر هنگام شنيدن سخن

تحقيقات گسترده ای را در زمينة فعاليتهای غيرکالمی انجام

ديگران ،نشان دهندة پاسخ مثبت است ،در حالی که اين

داده اند .هدف آنان شناخت بهتر احساسات ،خلق وخوی

رمزگذاری کامالً قراردادی است .يکی ديگر از نشانههای

شخصيت ها و رفتار افراد و همچنين درک بهتر هر گونه

غيرکالمی ،تصويری است که نشان دهندة شیء مورد نظر

تعامل ميان اشخاص و آگاهی از ماهيت روابط و کيفيت

باشد ،مثالً برای به تصوير کشيدن آنچه درباره اش صحبت

است.

میکنيم ،دستهايمان را حرکت می دهيم يا تصاويری در هوا

( .)Ekman&Friesen.1972:353تحقيقات و مناظرات

ترسيم میکنيم  .نوع سوم رمزگذاری ،غريزی يا درونی است.

فراوانی انجام شده است تا کشف کند که آيا نشانههای

معانی نشانههای اين نوع ،در خود آنهاست؛ آنها خود جزئی

غيرکالمی ذاتی يا اکتسابی هستند .مدارک بدست آمده از

از مقصود يا منظور هست ند .مثالً گريه کردن نوعی از

مشاهدات افراد نابينا و ناشنوا که نمیتوانستند نشانههای

رمزگذاری غريزی است ،چون نشانه ای از احساس است؛

غيرکالمی را از طريق کانالهای بصری و شنيداری فرا

ولی قسمتی از خود احساس هم هست .سومين راه تجزيه و

بگيرند و نيز مشاهده ايما و اشاره چندين فرهنگ گوناگون

تحليل رفتار از طريق کاربرد است .کاربرد شامل ميزان

جهانی ،حاکی از آن است که بعضی اشارات و حرکات در

اطالع رسانی رفتار غيرکالمی نيز میگردد .کنش ارتباطی

دستههای متفاوت قرار میگيرند( .پيز .)17 :1396 ،دانشمند

عمداً برای انتقال معنی بهکار میرود .کنش تعاملی عمالً بر

آلمانی ايبل ايبسفلدت کشف کرد که لبخند زدن کودکانی که

رفتار ساير شرکتکنندگان تأثير میگذارد .کنش اگر عمدی

نابينا يا ناشنوا متولّد می شوند مستقل از يادگيری يا تقليد

و تأثيرگذار باشد ،هم ارتباطی و هم تعاملی است .مثالً اگر

کردن است که نشان می دهد که اين ژستها ذاتی هستند.

از روی عمد دست خود را برای يک دوست به نشانة سالم

اکمن ،فريسن ،سورنسون برخی از باورهای داروين درمورد

و تعارف تکان دهيد و او نيز دست خود را تکان دهد ،اين

ژستهای ذاتی را تأييد کردند .هنگامی که آنها در حال

عمل هم ارتباطی و هم تعاملی است؛ اما رفتار اطالعاتی

مطالعه حاالت چهره مردم پنج فرهنگ کامالً متفاوت بودند،

رفتارهايی اند که منظور ارتباطی ندارند ،با اين حال اطالعاتی

کشف کردند که هر فرهنگ از همان ژستهای صورت

را به دريافتکننده می دهند .چنين کنشهايی را «خبری» يا

برای نشان دادن احساسات استفاده میکند که اين موضوع

«آگاهاننده» مینامند .اگر روزی احساس خوبی نداشته

آنها را به اين نتيجه رساند که اين ژستها بايد ذاتی باشند.

باشيد ،ممکن است برای اجتناب از ديدن يک دوست يا

(پيز.)18 :1396،

آشنا راه خود را عوض کنيد يا در محلّی مخفی شويد ،اگر

ارتباط

در

جريان

تعامل

بوده

اکمن و فريسن ،فعاليتهای غيرکالمی را به سه طريق

شخص مقابل اين اجتناب را مشاهده کند ،رفتار شما

تحليل کردندکه عبارت اند از .1 :منشأ .2 ،رمزگذاری.3،

علی رغم عدم تمايل به ايجاد ارتباط ،آگاهاننده بوده است.

کاربرد .منشأ  ،منبع هر عمل است .رفتار غيرکالمی ،میتواند

(ليتل جان .)190- 189 :1384،لذا ،در ادامه حالتهای زبان

ذاتی (ساخته و پرداخته در سيستم عصبی) ،ثابتگونه

بدن در «نهج البالغه» طبق نظرية اکمن و فريسن ،بر اساس

(رفتاری کلّی يا جهانی و الزم برای بقا) يا متنوّع در

رويکردهای منشأ ،رمزگذاری و کاربرد بررسی خواهد شد:

فرهنگها ،گروهها و افراد مختلف باشد .مثالً میتوان تصوّر

 .2- 3حالتهای چهره

کرد که باالبردن ابروها به عالمت تعجّب ،ذاتی است؛

چهره نخستين جايگاه نشان دهندة وضعيت عاطفی افراد

مشخص کردن قلمرو رفتاری ،ثابتگونه است؛ و حرکت يا

است و در روابط ميان فردی و اجتماعی نقشی بسزا را ايفا

جلو و عقب بردن سر به عالمت نفی ،ويژگی فرهنگی

میکند .زيرا میتوان بازخوردهای شخصی و اجتماعی کالم

است .رمزگذاری  ،رابطة عمل با معنی آن است که به سه

و پيشامدهای پيرامون را در حالتهای چهره جستجو کرد.

5

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار  ،1401از صفحه  1تا 14

همچنين معتقد است که اين حرکات برای فهم گفتمان

نوعِ قراردادی ،تصويری و غريزی يا درونی تقسيم میشود:

چهره بهعنوان يکی از عناصر برقرارکنندة ارتباط بهصورت

ذکر شد اکمن و فريسن فعاليتهای غيرکالمی را به سه

غيرکالمی ،دارای اهميت بسياری است و چه بهصورت

طريق تحليل کردند؛

تعاملی و چه بهصورت اطالعاتی ،در رفتار دريافتکننده

 .1منشأ :منبع هر عمل است .که خود به سه نوع تقسيم

پيام ،اثرگذار می باشد .چهرة آدمی میتواند گويای

میشود :میتواند ذاتی (ساخته و پرداخته در سيستم

خصلتهای او باشد .از چروکهای روی پوست افراد

عصبی) ،ثابتگونه (رفتاری کلی يا جهانی و الزم برای بقا)

میتوان به روحية خشن يا عصبی ،افسرده يا پيری صاحب

يا متنوع در فرهنگها ،گروهها و افراد مختلف باشد.

چهره پی برد .اشکال چهره و پيامهای آنها تنوع بی حدّ و

 . 2رمزگذاری :رابطة عمل با معنی آن است .به سه نوعِ

حصری دارند ،عمدهترين بخشهای چهره که تحت فرمان

قراردادی ،تصويری و غريزی يا درونی تقسيم میشود.

مغزند و حاالت روحی را انعکاس می دهند فکها ،ابروها و

کاربرد نيز شامل نيز میگردد.

چشمهايند .گاهی مجموعة چهره با تمام اعضا بهصورت

 .3کاربرد :ميزان اطالع رسانی رفتار غيرکالمی است .به

هماهنگ پيامی را منتقل میکند( .کريمی.)18- 17 :1387،

سه دستة ارتباطی ،تعاملی و اطالعاتی تقسيم میشوند( .ليتل

نظريهپردازان معتقدند حاالت چهره بعد از زبان ،مهمترين

جان.)191 :1384 ،

منبع اطالعاتی است( .هارجی .)63:1377،امير مؤمنان (ع)
حاالت چهره را ،راهی برای درونکاوی افراد میشمارد؛
چنانکه میفرمايد« :هيچ کس چيزی را در دل پنهان
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نمیکند ،جز آنکه در سخنان بی انديشه و در صفحة
رخسارش پديدار میگردد»( .حکمت.)26/
احساسات اساساً در چهره بروز پيدا میکنند ،نه در بدن.
در مقابل بدن نشان می دهد که مردم چگونه بر احساسات
خود ،چيره می شوند .هيچ حرکت خاصّی در بدن نيست که
هميشه عالمت خشم يا ترس باشد ،ولی الگوی خاصّی در
چهره وجود دارد که چنين احساساتی را به خوبی نشان
می دهد .همان طور وقتی شخصی خشمگين است ،شايد
حرکات بدنش نشان دهد که چگونه سعی دارد بر احساس
خشم خود چيره شود .ممکن است عصبی و تحت فشار
باشد (انقباض شديد عضالنی در دستها و پاها ،ايستادن
سخت و سفت) ،شايد روی برگرداند (نوعی وضعيت
عقب نشينی خاص) ،شايد پرخاش کالمی بکند (انواع خاص
حرکت دست به همراه ناسزا) يا احتماالً دست به حملة
فيزيکی بزند (حالت و وضعيت بدنی حمله ،حرکات
دست) .با اين حال تمام اين حاالت بدنی میتواند برای
کسی که ترسيده نيز رخ دهد .حرکات بدن نه تنها
نشان دهندة چيره شدن فرد بر احساس خود است ،بلکه

 .1- 2- 3چشم گفتار
چشمها ،بخش ويژه ای از چهره و منبع بسيار غنی از رموز
غيرکالمی بهشمار می روند .ارتباط چشمی در ادراک مراجع
و روابط بين فردی بسيار مؤثر است .تماس چشمی يا عدم
آن میتواند مطالب زيادی در مورد احساسات و درونيات
فرد منتقل کند  ،برخورد يا عدم برخورد نگاهها میتواند
گويای عالقه و صميميت ،دوستی ،خجالت ،بی ادبی و...
باشد( .سوسمان و ديگران .)41- 42:1376 ،چشم آيينة
تفکّراتی است که در ذهن جريان دارد .بازتاب کلية
فرآيندهای ذهنی را میتوان بهطور مستقيم در چشم مشاهده
نمود .تحقيقاتی که در حوزة اعصاب و روانشناسی انجام
گرديده حاکی از آن است که چشم نسبت به تفکّرات
مختلف ذهنی از خود واکنشهای متفاوت نشان میدهد.
(ودايع .)36 :1399 ،اطالعات بينايی در هر تبادلی از اهميت
خاصی برخورداراست؛ زيرا دستگاه بينايی مهمتر از دستگاه
شنوايی است .چشمها بدون برقراری ارتباط کالمی
میتوانند اطالعات بسيار مهم و پيچيده ای درمورد احساس
ما به ديگران منتقل کنند.
در اين قسمت از پژوهش ،به تحليل نمونههايی از زبان
چشم در «نهجالبالغه» بر اساس نظرية اکمن و فريسن در

میتواند نمايانگر رفتار شخص ،سازگاری او با ديگران و

حوزههای «منشأ ،رمزگذاری و کاربرد» میپردازيم:

غيره باشد( .اکمن و فريسن .)16- 15 :1398 ،در سطور باال

«والحَظُوا الخَزرَ» (خطبه )66/ترجمه :با گوشة چشم به
دشمن بنگريد.
6

پيام :در آموزش تاکتيکهای نظامی ،حضرت علی(ع) به

کاربرد :کاربرد آن ارتباطی  -تعاملی است .زيور و زينتها،

مسلمانان می فرمايد :با گوشة چشم بنگريد .اين حرکت از

بين خود و انسان ارتباط و تعامل برقرار میکنند.

چشم ،يک نوع ارتباط غيرکالمی است که پيامِ مراقب بودن
و تسلّط بر اوضاع را به مخاطب القا میکند.
منشأ :منشأ اين حرکت از چشم ،آموزش فرهنگی است .در
فرهنگ ما ،هنگام نبرد اين نگاه گوشه چشمی ،يک نوع زبان

 .2- 2- 3زبان گریه
گريه رفتاری است که معموالً در مواجهه با احساس اندوه و
گاهی از غلبة عواطفی ديگر چون شادی ،ترس ،اندوه و
ناراحتی بروز میکند« .اشکها الگوهای منحصر به فردی از

بدن برای مراقبت از اوضاع است .شايد در فرهنگهای

ارتباط را دارا هستند .زبان شناسان فرهنگی ،گريستن را

ديگر اين حالت از نگاه بدين مفهوم نباشد.

نوعی سيستم فرازبان می دانند که آگاهانه يا بهطور

رمزگذاری :رابطة عمل با معنی آن ،قراردادی است.

ناخودآگاه ،در حمايت از انفعال کالمی بروز میکند».
(کاتلر .)480:1380،آواگریهای غيرکالمی ،شامل اصواتی با

کاربرد :کاربرد اين طرز نگاه ،اطالعاتی است.

فرکانسها و شدّتهای مختلف هستند .بعضی از اين

«غُضُّوا األبصَارَ» ( خطبه )124/ترجمه :چشمها را

اصوات مانند گفتار ،معنی دار هستند و رمزگذاری و

فروخوابانيد.

رمزبردای میشوند؛ درحالیکه بعضی ديگر عواطف و
نگرشهای بين فردی را بيان کرده يا اطالعاتی دربارة

پيام :در تاکتيکهای رزم انفردای حضرت(ع) ،زبان بدن،

فرستندة اصوات منتقل میکنند که شامل نالهها ،غرغرها،

چشم را بهکار میگيرد و پيام اين حرکت ،افزايش دليری

جيغها ،نعرهها ،گريهها و ...هستند( .کريمی.)73 :1396 ،

جنگاوران است.

گريه در نهج البالغه پيامهای غير کالمی متفاوتی دارد که

منشأ :منشأ اين حرکت از چشم ،آموزش فرهنگی است.

اينک زبان گريه را طبق رويکردهای اکمن و فريسن در
« وَلَقَد بَلَغَنِی أَنَّ الرَّجُلَ مِنهُم کَانَ یَدخُلُ عَلَی المَرأةِ

(دليری)  ،قراردادی است.

المُسلِمَةِ ،وَاألُخرَی المُعَاهِدَةِ ،فینتزعُ حجلَهَا وَقُلُبَهَا

کاربرد :کاربرد اين نوع نگاه ،برای مخاطب و خواننده از نوع

وَقَالئِدَهَا وَرُعُثَهَا ،مَا تَمتَنِعُ مِنهُ إلُّا بِاالستِرجَاعِ وَاالستِرحَامِ»

اطالعاتی است.

(خطبه« )27/به من خبر رسيده است که مردی از لشکر شام

« لکِنَّهُم حَلِیَتِ الدُُّنیا فِی أعیُنِهِم وَراقَهُم زِبرِجُها» (خطبه)3/
« اما دنيا در ديده آنها زيبا نمود و زيور آن چشمهايشان را
خيره کرد».
پيام  :خيره شدن و زل زدن به زيبايیهای دنيا ،نشانة شگفتی
و فريب خوردن انسانهای دنياپرست است.
منشأ :منشأ خيره شدن به زيبايیها ،ذاتی است؛ انسان ذات اً به
سمت زيبايی کشانده میشود.
رمزگذاری .:نوع رمزگذای اين ارتباط غيرکالمی ،يعنی رابطة
عمل نگاه کردن با معنی آن ،غريزی و درونی است.

به خانه زنی مسلمان و زنی غير مسلمان که در پناه حکومت
اسالمی بوده وارد شده ،و خلخال و دستبند و گردنبد و
گوشوارههای آنها را به غارت برده درحالیکه هيچ وسيلهای
برای دفاع ،جز گريه و التماس کردن نداشته اند».
پيام :گرية زن مسلمان در کالم فوق ،بيانگر اندوه و ناراحتی
است .گرية ناشی از اندوه جايگزين پيام کالمی شده است.
منشأ :منشأ اين حالت از گريه ،ذاتی است .ذات انسان ،در
هنگام ناراحتی و اندوه ،منشأ کنشِ گريستن است.
رمزگذاری  :رابطة بين گريه کردن و پيام اندوه زن ،کامالً
غريزی و درونی است؛ چرا که گريه کردن از لحاظ
رمزگذاری ،غريزی است؛ چون نشانه ای از احساس است؛

7
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رمزگذاری :رابطة عمل (فروخواباندن چشم) با معنی آن

حوزههای «منشأ ،رمزگذاری و کاربرد» بررّسی میکنيم؛

ولی قسمتی از خود احساس هم هست( .ليتل جان،

قرن نوزده انجام شد .دانشمند فرانسوی ،گيالم دوچن

.)190:1384

دوبلون از ابزار تشخيص الکتريکی برای تشخيص بين لبخند

کاربرد :کاربرد گريه کردن در خطبة ذکر شده ،اطالعاتی
است.
« أرَاقَ دُمُوعَهُم خَوفُ المَحشَرِ» (خطبه« )22/ترس
رستاخيز ،اشکهايشان را جاری ساخته است».
پيام :گريستن در خطبه ذکر شده  ،نشانه و داللت بر ترس
دارد .البته ذکر اين نکته حائز اهميّت است که اين ترس

اکمن و فريسن متوجّه شدند که افرادِ سيزده فرهنگ مختلف
مورد بررسی ،میتوانند حالتها يا احساسات غيرکالمی
موارد زير را به دقّت از هم تشخيص دهند :شادی ،تعجّب،
ترس ،عصبانيّت ،غم و نفرت .فرهنگهايی در سراسر دنيا
وجود دارند که در آنها افراد وقتی شاد هستند ،می خندند و
هنگام عصبانيت اخم میکنند( .کريمی.)66 :1396 ،

همراه با علم و دانايی است و در واقع خوف و خشوع است

تحليل نمونههايی از زبان خنده در «نهجالبالغه» بر اساس

نه جبن؛ بدين معنا که اين خطبه در وصف پاکان جامعه بيان

نظرية اکمن و فريسن در حوزههای«منشأ ،رمزگذاری و

شده است که ترس از روز رستاخيز اشک آنها را جاری

کاربرد»:

ساخته است.
منشأ :منشأ گريستن بهطور کلّی ذاتی است.
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واقعی و ساير لبخندها استفاده کرد( .پيس.)82: 1388 ،

رمزگذاری :گريستن انسانها از لحاظ رمزگذاری نيز،
غريزی و درونی است.

« فَقَالَ لَه بَعضُ صحَابِهِ :لَقَد أُعطِیتَ یَا أمیرَالمُؤمِنینَ
عِلمَ الغَیبِ .فَضَحِکَ(ع) وَقَالَ لِلرَّجُلِ ،وَکَانَ کَلبِیّاً یَا أخَا
کَلبٍ لَیسَ هُوَ بِعِلمِ غَیبٍ وإنُّمَا هُوَتَعَلُّمٌمِن ذِی عِلمٍ»
(خطبه« )128/يکی از ياران امام به ايشان میگويد به شما
علم غيب داده شده است .آن حضرت خنديد و به آن مرد

کاربرد :کاربرد گريستن معموالً هميشه اطالعاتی است که در

که از قبيله کلب بود چنين فرمود ای برادر کلبی اين اخباری

اينجا ن يز اطالعاتی میباشد.

که اطالع می دهم علم غيب نيست ،علمی است که از دارنده

«أَطالَ البُکَاءَ» (خطبه « )182/امام (ع) زمانی طوالنی
گريست».
پيام :پيام گريستن امام(ع) در کالم فوق ،دلتنگی زياد برای

علم غيب آموختهام».
پيام :عدم تصديق کالم طرف مقابل حضرت (ع) ،پيام خندة
امام (ع) میباشد.

يارانش است.

منشأ :منشأ خنديدن در اين فراز از خطبه نيز ذاتی است.

منشأ :منشأ گريستن امام (ع)  ،ذاتی است.

رمزگذاری :خنده واکنشی غريزی و درونی به سؤال طرف

رمزگذاری :رابطة گريستن و معنی آن يعنی دلتنگی ،غريزی
است.
کاربرد :کاربرد اين حرکت برای مخاطب  ،اطالعاتی است.

 .3- 2- 3زبان خنده
خنده از مهمترين ابزارهای ارتباط غيرکالمی است و
خنديدن در موقعيتهای گوناگون میتواند معانی متفاوت را
القاء کند و بهعنوان يکی از پيامهای غيرکالمی چهره ،مبيّن
شاد بودن است .اوّلين مطالعات علمی دربارة خنده در اوايل

مقابل امام (ع) است.
کاربرد :کاربرد خنديدن ،اطالعاتی است .بدين مفهوم که امام
(ع) با خنديدن در جواب سؤال مرد کلبی ،می خواهد پيام
عدم تصديق به وی را بدهد و کالم وی را رد کند.
در قسمتی ديگر از نهج البالغه آمدهاست« :یَتَعَلَّلُ
بِالسُّرورِ فِی سَاعَةِ حُزنِهِ ویَفزَعُ إلی السَّلوَةِ إن مُصِیبَةٌ نَزَلَت
بِهِ ،ضنُّاً بِغَضَارةِ عِیشِه وَشَحَاحَةً بلهوِه ولعبِه بَینَما هُوَ
یَضحَکُ إلَی الدُّنیا وَتَضحَک الدُّنیَا» (خطبه )221/آنان که
8

می خواستند با شادی ،غمها را از دل بيرون کنند و به هنگام

مشخصی وجود داشته باشد که در همة فرهنگها يک معنی

مصيبت با سرگرمیها ،صفای عيش خود را بر هم نزنند ،دنيا

را انتقال دهند .پيامهای حرکتی ديگری نيز وجود دارد که

به آنها و آنها به دنيا می خنديدند.

دارای معانی مخصوص برای فرهنگهای مخصوصی است؛

پيام :خنديدن انسانهای سرگرم به دنيا ،بيانگر غفلتزدگی و
جهالت آنهاست.

هر چند اين حرکات در اغلب فرهنگها ديده میشوند.
(توکلی.)100:1374،
تحليل نمونههايی از زبان دست در کتاب «نهج البالغه» بر

منشأ :منشأ عمل خنديدن ،ذاتی است.

اساس نظرية اکمن و فريسن در حوزههای «منشأ،

رمزگذاری :رابطة خنديدن انسانهای غفلتزده با معنی آن
(جهالت)  ،غريزی و درونی است.

رمزگذاری و کاربرد»:
« أشَرتُم إلَیهِ بِأصَابِعِکُم» (خطبه )100/ترجمه :او را به

کاربرد :اين نوع خنديدن متقابل دنيا و انسان غافل ،يک نوع
ارتباط و تعامل است.

انگشت به يکديگر نشان می دهيد.
پيام :حرکتی که با انگشت صورت گرفته توسط طرفداران
پيغمبر رخ داده است که بيانگر مفهوم تأييد کردن پيغمبر به -

 .3- 3دستگفتار
در زندگی روزمره شايد بارها به اين نتيجه رسيده باشيم که

عنوان رهبر و بر فرمان او گردن نهادن است.

بسياری از آدمها با دستهای خود سخن میگويند؛ به اين

منشأ :منشأ اين حرکت دست ،ثابتگونه است بدين معنا که

معنی که آنها با حرکتهای مختلف اندامهای بدن ،پيامهای

رفتاری کلی و جهانی است .در همه جا هرگاه بخواهند

گوناگونی را به مخاطبان القا کرده اند و از اين طريق با آنان

رهبر انتخاب شدة خود را به يکديگر بشناسانند با انگشت

ارتباط مؤثری برقرارمیکنند .حرکات اعضای بدن ،که به آن

به سمت او اشاره میکنند.

و پا انجام میشود .به نظر بعضی «هر حرکتی شبيه به
کلمه ای در زبان است .غالباً يک کلمه مجزا بیمعناست ،تنها
وقتی يک رشته کلمات در يک جمله کنار هم قرار
میگيرند ،پيامی آشکار میشود .در مطالعة حرکت اندامها بر

است ،در اين خطبه تصويری است چرا که برای اشاره به
شخصی که درباره اش صحبت میکنند ،انگشت دستشان را
به سمت او میگيرند.

تعبير و تفسير حرکتهای به هم پيوستة دست ،پا ،سر و...

کاربرد :با اشاره کردن ياران پيغمبر به او ،اطالعاتی از همراه

تأکيد شده است؛ زيرا در ب رخی از حرکتها و ژستها

شدن آنها به مخاطب منتقل میشود.

چندين عضو با هم نقش دارند و مفهومی واحد را (به -
صورت

خودآگاه

و

ناخودآگاه)

منتقل

میکنند».

«فَصَفَقَ (علیه السالم) إحدَی یَدَیهِ عَلَی األخرَی»

(بريسيج« .)7: 1382،آنچه در ذهنتان بدان می انديشيد ،به

(خطبه )121/ترجمه :دست بر روی دست کوبيد.

کمک حرکات سر و دست خود منعکس میسازيد ،در

پيام :پيام اين حرکت دست ،تأسف امام (ع) از پرسشی که

حقيقت ردّ خفيفی از معنای تلويحی آنچه کلماتتان گويای

دربارة حکميت از او کردند.

منعکس کنندة واقعيت باشد و شايد هم بتوانيد آنچه را ديده

منشأ :منشأ « دست بر دست زدن» آموزش فرهنگی است در

آن نيست ،تجربه میکنيد .حرکات دست شما میتواند
و يا شنيده ايد ،در هوا ترسيم کنيد ،تا آن را به ديگران انتقال
دهيد»( .کوئيليام .)23- 22 :1398 ،به نظر میرسد که علم
شناخت حرکات مانند خود زبان هم ذاتی باشد و هم از
لحاظ فرهنگی مشخص به نظر میرسد که حرکت بدنی
9

فرهنگ ما چنين از پيشينيان خود ياد گرفتيم که هرگاه دست
بر دست زده شود نشانة تأسف و يا مصيبت و ...است اما در
فرهنگ های مختلف ديگر  ،اين حرکت از دست به اين
مفهوم اطالق نمیشود.
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زبان بدن نيز میگويند ،شامل حرکاتی است که با سر ،دست

رمزگذاری :رويکرد رمزگذاری که رابطة عمل با معنی آن

رمزگذاری :رابطة بين زدن دستی بر دست ديگر و معنی آن

کاربرد :کاربرد اين نوع رفتار از دست ،نيز برای مخاطب

يعنی تأسف خوردن  ،قراردادی است .هر عملی میتواند

خود اطالعاتی است.

قراردادی باشد که هيچ معنايی در ذات آن نشانه وجود
نداشته باشد.
کاربرد :کاربرد اين دست بر دست زدن ،اطالعاتی است و
مخاطب با ديدن چنين حرک تی می داند که اتفاقی رخ داده
است و صاحب آن دست دچار ناراحتی و تأسف شده
است.
«فَجَمَعَ أصَابِعَهُ وَوَضَعَهَا بَینَ أُذُنِهِ وَعَینِهِ» (خطبه)141/
ترجمه :امام (ع) انگشتان خود را ميان چشم و گوش
گذاشت.
پيام :انگشت گذاشتن مابين چشم و گوش داللت بر تفکر و
تأمل عميق نسبت به موضوع خاص دارد.
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منشأ :منشأ اين حرکت ثابتگونه است بدين معنا که رفتاری
کلی و جهانی است.
رمزگذاری :اين حرکت بهطور قراردادی مابين عمل و معنای
آن شکل گرفته است.
کاربرد :مخاطب با ديدن چنين حرکتی در میيابد که آن
شخص در حال تفکر و تأمل است در نتيجه اين حرکت،
اطالعاتی است.
« ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی لِحیَتِهِ الشریفة الکریمة » (خطبه)182/
ترجمه :دست به ريش مبارکش گرفت.

« وَلَقَد سالَت نَفسُهُ فِی کَفِّی فَأمرَرتُهَا عَلَی وَجهِی»
(خطبه )197/ترجمه :جان او در کف من روان شد و آن را
بر چهرة خويش کشيدم.
پيام :تماس دست با شخصی و کشيدن آن دست بر چهرة
خود  ،بيانگر تبرّک جستن است.
منشأ :منشأ اين حرکت از دست آموزش فرهنگی است .در
فرهنگ ما مسلمانان برای تبرک جستن از بقعههای متبرک و
اولياء خداوند (در اينجا منظور پيغمبر) بعد از تماس با آنها،
دست خود را بهعنوان تبرک جستن ب ر چهرة خويش
میکشيم.
رمزگذاری :رابطة بين دست کشيدن بهصورت و معنی تبرک
جستن قراردادی است.
کاربرد :کاربرد آن ارتباطی و تعاملی است .حضرت علی (ع)
با اين حرکت با پيغمبر ارتباط و تعامل برقرار کرده است.
« لِلظَّالِمِ البَادِی غَدا بِکَفِّهِ عَضَّةٌ» (حکمت )186/ترجمه:
آغاز کنندة ستم در روز قيامت انگشت به دندان میگزد.
پيام :پيام حرکت انگشت به دندان گزيدن در حکمت ذکر
شده ،ندامت و پشيمانی است.
منشأ :منشأ اين حرکت از دست ،آموزش فرهنگی است.
بدين معنا که فرهنگهای موجود در بين انسانها برای ابراز

پيام :کشيدن دست به محاسن در کالم فوق داللت بر

پشيمانی و ندامت حرکتی از خود بروز می دهند که مختص

حسرت و نگرانی شديد امام (ع) دارد.

فرهنگ حاکم بر آنجاست.

منشأ :منشأ اين حرکت ،آموشهای فرهنگی است .بدين معنا

رمزگذاری :رابطة عمل زبان دست ستمگر با معنی آن

که در فرهنگها و گروههای مختلف نحوة ابراز حسرت و

(ندامت)  ،قرادادی است.

نگرانی مختص به فرهنگ همان جا رخ می دهد و شکل
میگيرد.
رمزگذاری :رابطة بين دست کشيدن به محاسن و معنای آن،

کاربرد :کاربرد انگشت به دندان گزيدن ،اطالعاتی است در
واقع اين نشانة غيرکالمی از زبان بدن ،مخاطب را از ندامت
و پشيمانی خود مطلع میسازد.

قراردادی است .در فرهنگ ما بنابر عرف همگی قبول
دارديم که اين حرکت نشانگر حسرت و اندوه است.
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« لِکُلِّ بَابٍ رَغبَةٌ إلی اهلل مِنهُم یَدٌ قَارِعَة» (خطبه)222/

منشأ :منشأ اين حرکت نيز آموزشهای فرهنگی است در

ترجمه :دست آنان به طرف درهای اميدواری خدا دراز

فرهنگ مسلمانان اين حرکت برای تواضع در پيشگاه خدای

است.

تعالی انجام می شود اما در گروهها و فرهنگهای ديگر

پيام :دست دراز کردن به سمت خدای تعالی بيانگر دعا
کردن است.

ممکن است حرکتی ديگر متداول باشد .همانگونه که زبان
کالمی در فرهنگهای مختلف با هم متفاوت اند زبان
غيرکالمی ني ز ممکن است چنين باشد .درحالیکه يک حالت

منشأ :منشأ اين حرکت ،ثابتگونه است بدين معنا که عملی

يا حرکت ممکن است در يک فرهنگ خاص متداول بوده و

کلی و جهانی است .مسلمانان ،مسيحيان و ...به هنگام دعا

تفسير روشنی داشته باشد ،ممکن است در فرهنگ ديگر

کردن به سمت خدای تعالی دستها را دراز میکنند.

بیمعنی بوده يا معنی کامال متضادی داشته باشد.

رمزگذاری :رابطة عملِ دست دراز کردن و مفهوم دعا کردن ،
قراردادی است.
کاربرد :کاربرد اين حرکت ،ارتباطی است به اين معنا که
شخصی که دستهای خود را به سمت خداوند تعالی دراز
میکند ،قصد ارتباط با او را دارد.

 .4- 3حالتهای المسه (تماسی)
نشانههای تماسی و لمسی که از آن به «علم اللَّمس» تعبير
می شود ،يکی از انواع ارتباط غيرکالمی است« .علم الَّمس يا
غيرکالمی است»( .بيدارمغز .)19:1392 ،البته «ميزان لمس
کردن و هدف از لمس کردن به ميزان زيادی در نتيجة
هنجارهای فرهنگی به وجود میآيد و گونههايی دارد مثل:
دست دادن ،نوازش کردن ،در آغوش کشيدن و.»...
(ريچموند و مک کروسکی .)299:1388،تأکيد فراوان اين
نوع حالت ،روی جسم است ،زيرا « جسم مرکز جذب و
کانون رمز است»( .بوزکور .)74:2016 ،احساسات افراد
نسبت به روابطشان از طريق رفتارهای غيرکالمی آنان منتقل
میشود( .کريمی .)14 :1396 ،در «نهج البالغه» بر اساس
نظرية اکمن و فريسن در حوزة «منشأ ،رمزگذاری و کاربرد»
اين نوع از حرکت المسه ای مورد تحليل قرار می دهيم:
« یُراوِحُونَ بَینَ جِبَاهِهِم وَخُدُودِهِم» (خطبه )97/ترجمه:
پيشانی و گونههايشان را در پيشگاه خداوند بر خاک
میساييدند.
پيام :حرکت ساييدن پيشانی به خاک بيانگر تواضع و فروتنی
اصحاب پيغمبر(ص) است.
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تواضع ،قراردادی است.
کار برد :کاربرد اين حرکت ارتباطی است ارتباطی بين بنده و
خالق.
« یَضُمُّنِی إلَی صَدرِهِ ،یُمِسُّنِی جَسَدَهُ» (خطبه )192/ترجمه:
مرا در آغوش خود میگرفت و بدنش را به بدن من
می چسباند« .إنَّ رَأسَه لَعَلَی صَدرِی» (خطبه )197/ترجمه:
در حاليکه سرش بر روی سينة من بود.
پيام :پيام حرکات فوق (در آغوش کشيدن ،لمس کردن و
سر بر سينة کسی نهادن) داللت بر ابراز محبّت و دوستی
دارد.
منشأ :منشأ اين حرکات نيز میتواند ثابتگونه باشد يعنی
رفتاری کلی و جهانی باشد.
رمزگذاری :قراردادی ب ين در آغوش کشدن و ابراز محبّت
وجود دارد که منجر به خلق اين نوع از ارتباط غيرکالمی
میشود.
کاربرد :کاربرد همة حرکات ذکر شده در خطبههای فوق،
ارتباطی -تعاملی هستند.
تفاوتهای فرهنگی زبان بدن در نقاط مختلف دنيا
نشان می دهد کدام يک از جنبههای پيامرسانی غيرکالمی
همگنی ،احتماالً غريزی هستند .آنجا که اختالف فرهنگی در
ميان است نشان می دهد تفاوتهای پيامرسانی از کجا نشأت
میگيرند .بهعالوه طيف اشکال جانشين پيامرسانی
غيرکالمی اقتباس شده از جانب فرهنگهای مختلف را نيز
بر ما نمايان میسازد .که از اهمّيّت کاربر دی زيادی
برخوردار است؛ زيرا اختالفات فرهنگی در پيامرسانی
غيرکالمی منبع عمده اصطکاکها ،سوءتفاهمها و رنجشها

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار  ،1401از صفحه  1تا 14

علم التماس مطالعة پيامهای لمسی و تماسی در ارتباطات

رمزگذاری :رابطة گونه و پيشانی به خاک ماليدن و مفهوم

بين گروههای فرهنگی و ملّی است .همة فرهنگها دارای

رمزگذاری شده اند و از لحاظ کاربرد بيشتر

شيوههای غيرکالمی متمايزی برای خود هستند( .کريمی،

اطالعاتی هستند.

 .)49 :1396طيف حالتهای ب دنی پايدار در انسان بسيار

 . 3زبان دست موجود در نهج البالغه داللت بر

گسترده است .طبق برآورد انسانشناس مشهور ،هيوز

مفاهيمی چون تأسف خوردن ،تفکر و تأمّل،

(1957م) که حالتهای بدنی در فرهنگهای مختلف انسانی

حسرت و ...دارد .منشأ بيشتر اين حرکات

را مورد مطالعه قرار داده است ،تقريباً هزار نوع از اين

ثابتگونه (حرکتی کلی و جهانی) و ناشی از

حالتها وجود د ارد .حالت بدنی میتواند کانون قواعد

آموزشهای فرهنگی است .و به ندرت با حرکت

اجتماعی معيّن و مشخّص باشد( .کريمی.)59 ، 1396 :

دستی برخورد میکنيم که ذاتی باشد .در رويکرد
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رمزگذاری اکثراً قراردادی هستند بدين مفهوم که

نتیجهگیری

گاهی برای انتقال معنا از يکسری عالئم و

حضرت علی (ع) در کتاب نهج البالغه از انواع زبان بدن اعم

نشانههای قراردادی که متناسب با شرايط و

از؛ زبان چهره ،زبان دست و زبان حالتهای المسه ای بهره

موقعيت فرهنگی و مليّ تی است استفاده میکنيم و

برده است .با تفسير نمودن انواع زبان بدن از کتاب

به نوعی خود ما تعيينکنندة آنها هستيم .رويکرد

نهج البالغه با نظرية «پُل اکمن و والس فريسن» به خوبی در

کاربرد زبان دست در اين پژوهش ،بيشتر

میيابيم که کالم حضرت (ع) چنان ظرفيت و گنجايشی

اطالعاتی است .هرچند مواردی نيز کاربرد

دارد که میتوان با نظريههای نوين ارتباطات غيرکالمی

ارتباطی و يا تعاملی دارند.

تحليل و بررسی نمود.

 . 4در تحليل حرکات المسه ای مفاهيمی چون ابراز

طبق نظرية اکمن و فريسن ،با بررسی مواردی از زبان بدن

محبت و دوستی ،تواضع و فروتنی ،به مخاطب

موجود در کالم گهربار حضرت علی (ع) با تحليل محتوا و

داده میشود .که منشأ اين حرکات بيشتر

با ستفاده از گزينههای اشاره شده در مقاله به نتايجی از اين

آموزشهای فرهنگی است و مختص فرهنگ

قرار دست يافتيم:

خاصی (جامعة مسلمانان) هستند .چرا که برخی

 . 1رفتارهای چهره در نهج البالغه مانند «گريه و

حرکات و اشارات بدنی و حرکات زبان بدن ،در

خنده» منتقل دهندة مفاهيمی چون؛ غم و اندوه ،

يک گروه مورد توافق قرار میگيرند و در فرهنگ

غفلتزدگی و ...می باشد و بر اساس نظرية اکمن

يک جامعه استفاده میشوند که معنای خاص و

و فريسن ،منشأ بيشتر اين حالت از چهره ،ذاتی و

محدود به آن فرهنگ يا گروه هستند و مردم به -

ساخته و پرداختة سيستم عصبی است .رمزگذاری

طور آگاهانه آنها را بهکار میگيرند .حرکات

آنها ،غريزی و درونی است و کاربرد آنها بيشتر

المسه ای در حوزة کاربرد بيشتر ارتباطی و تعاملی

اطالعاتی است.

هستند بدين معنا که عمداً برای انتقال معنی بهکار

 . 2با تحليل زبان چشم که يکی ديگر از نمودهای
زبان چهره است مانند « با گوشة چشم نگريستن،

می روند .کنش اگر عمدی و تأثيرگذار باشد هم
ارتباطی و هم تعاملی است.

فروخواباندن چشم و »..مفاهيمی چون مراقبت و
تسلط بر اوضاع ،بی اعتنايی و ...را به مخاطب القا

منابع و مآخذ

میکند .و طبق رويکردهای «منشأ ،رمزگذاری و

 -نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ( .)1387چاپ اول .قم:

کاربرد»  ،منشأ بيشتر زبان چشم در خطبهها،

موسسه انتشاراتی امام عصر (عج).

آموزشهای فرهنگی است که بهصورت قراردادی

 اکمن ،پُل و فريسن  ،واالس ( .)1398رمزگشايی از چهره.ترجمه :نيما عربشاهی .چاپ دوم .قم :بيان روشن.
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 -الشيخ صالح الخطيب ،محمد شريف ( ،)2006لغة الجسم

ـ ريچموند ،ويرجينياپی و جيمزسی ،مک کروسکی.

فی السنة النبوية  ،المشرف :االستاذ الدکتور شرف القضاة،

( .)1388رفتارهای غیر کالمی در روابط میان

کلية الدراسات العليا فی الجامعة األردنية.

فردی (درسنامه ارتباطات غير کالمی) .ترجمه فاطمه سادات

 -بريسيج ،جوزف .)1382( .زبان تن .ترجمه باقر ثنايی و

موسوی و ژيال عبداهلل پور ،زير نظر غالمرضا آذری ،چاپ

فرشاد بهاری ،چاپ اوّل ،تهران :بعثت.

دوم ،تهران :دانژه.

 -بوزکور ،مراد « .)2016( .أنساق لغة الجسد :قراءة

ـ سوسمان ،اليل و سام ديپ .)1376( .تجربه ارتباطات در

سیمیائیة فی شعر کعب بن زهیر» .مجلة الن ( ،)1العدد .20

روابط انسانی .ترجمه حبيب اهلل دعايی ،مشهد :دانشگاه

 -بيدارمغز ،علی محمد .)1392( .ارتباط غیرکالمی ،تهران:

فردوسی.

کارگزاری روابط عمومی.

 -شکر بيگی ،نرگس و دارابی ،فرشته ( ،)1392نوعشناسی

 -پهلوان نژاد ،محمدرضا .)1386( .ارتباطات غیرکالمی و

مؤلفههای ارتباط غيرکالمی در قرآن کريم  ،دين و ارتباطات ،

نشانهشناسی حرکات بدن .زبان و زبانشناسی .سال سوم،

شماره ( 1پياپی .)43

شماره.30- 13 ، 2:

 -عبد علی ،مهسا ( ،)1397بررسی زبان بدن در نهج البالغه ،

 -پيز ،آلن .)1396( .زبان بدن (چگونه افکار ديگران را از

استاد مشاور :روح اهلل صيادی ،دانشگاه کاشان.

طريق ژستهای آنها بخوانيم) .ترجمه :مريم رضايی .قم:

_ فرهنگی ،علی اکبر .)1373( .ارتباطات انسانی .ج، 1

 -پيس ،آلن و باربارا پيس .)1388( .کتاب جامع ارتباطات

ـ کاتلر،جفری .)1380( .زبان اشکها (نگاهی روانشناختی

غیرکالمی (زبان بدن) .ترجمه فريبرز باغبان ،چاپ دوم،

به گریستن) .ترجمه طاهره جواهرساز ،چاپ اول ،تهران:

تهران :فريبرز باغبان.

جوانه رشد.

 -توکلی ،علی ( ،)1374نشانهشناسی و ارتباط غیرزبانی ،استاد

 -کريمی ،رامين .)1396( .زبان بدن (ارتباط غیرکالمی).

راهنما :نادر جهانگیری ،مشهد :دانشگاه فردوسی.

چاپ هشتم .تهران :شالک.

 -جميل عبد الغنی ،أسامة ( ،)2010لغة الجسد فی القرآن

_ کريمی ،نصرت .)1387( .برون و درون .چاپ اوّل،

الکريم  ،اشراف .د .عودة عبداهلل ،کلية الدراسات العليا فی

تهران :مرکب سپيد.

جامعة النجاح الوطنية فی نابلس ،فلسطين.

 -کوئيليام ،سوزان .)1398( .اسرار زبان بدن .ترجمة ثريا

 -حاجتی ،سميه و رضی ،احمد ( ،)1390رمزگشايی از

شريفی .چاپ پنجم .تهران :نسل نو انديش.

رفتارهای غيرکالمی در روی ماه خداوند را ببوس ،زبان و

_ گيرو ،پیير .)1383( .نشانهشناسی .ترجمه محمد نبوی،

زبانشناسی ،شماره  ، 6دوره سوم.

چاپ دوم ،تهران :آگه.

 -خواجوی ،مهوش و طهماسبی  ،فرهاد ( .)1393بررسی

_ ليتل جان ،استيفن .)1384( .نظریههای ارتباطات .ترجمه

نشانه شناختی شعر (مسافر) سپهری بر مبنای نشانهشناسی

سيد مرتضی نوربخش و سيد اکبر مير حسنی ،چاپ اوّل،

ساختارگرا؛ الگوی ريفاتر و ياکوبسن .پژوهشهای

تهران :جنگل.

زبانشناختی در زبانهای خارجی .دوره - 4شماره .2صص

 -محققيان ،زهرا و پرچمی ،اعظم ( ،)1394نشانهشناسی

.242- 215
 رشيدی ،ناصر و پرويز  ،مريم ( .)1399مشارکت درکالسهای زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی رابطه بين
رفتارهای غيرکالمی و پاسخهای غيرکالمی فراگيران.
پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره - 10
شماره .4صص .775- 752
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ارتباطات غيرکالمی در آيات قرآن کريم ،تحقيقات علوم
قرآنی و حديث ،شماره ( 4پياپی .)28
 -ميرزايی الحسينی ،محمود و فتاحی ،زينب (،)1395

بررسی بافتمدارانه داللت ضمنی اندام واژهها در
نهجالبالغه  ،ناشر :طليعه سبز.

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار  ،1401از صفحه  1تا 14

ملينا.

چاپ اوّل ،تهران:تايمز.

 کاربرد نظريه نشانهشناسی مايکل.)1390( . عليرضا، نبیلو-

 پژوهشهای زبانشناختی.ريفاتر در تحليل شعر ققنوس نيما
.94- 81  صص.2 شماره- 1 دوره.در زبانهای خارجی
. ديويد، کريستين و ديکسون، اون و ساندرز،ـ هارجی
. مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی.)1377(
، چاپ اول،ترجمه خشايار بيگی و مهرداد فيروز بخت
. رشد:تهران
. چاپ پنجم. مهندسی زبان بدن.)1399( . پويا، ودايع. نسل نو انديش:تهران
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