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Abstract
Every act of communication is connected to encryption, which refers to any
regular and integrated sequence of symbols, words, and letters optionally
used to convey concepts. There are two categories of codes, verbal codes
and non-verbal codes. Non-verbal codes include codes that relate to
physical movements, use of time and space, clothing, makeup, and sounds
that are not related to language. In this article, an attempt has been made to
examine the story of Rostam and Sohrab by Ferdowsi in terms of nonverbal codes of communication. This is done from an interdisciplinary
point of view. As it is found, Ferdowsi has used a wide range of non-verbal
codes in this story which give it dynamicity, mobility and truthfulness. The
story is also endowed with great effects on the audience, leading to its
persuasion. The most frequent and prominent messages taken from nonverbal cues are sadness, anger and battle, which are in perfect harmony with
the tragic-epical nature of the story. In this paper, the non-verbal instances
of communication in the Rostam and Sohrab story are identified and
examined by a descriptive-analytical method. The corresponding diagrams
and frequencies are also presented.
Keywords: Nonverbal communications, Body language, Rostam and
Sohrab, Ferdowsi.
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ارتباطهای غیرکالمی در داستان رستم و سهراب فردوسی



امین بنیطالبی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهرکرد

دکتر سیّد جمالالدّین مرتضوی

1

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
هر ارتباطی به رمز و رمزگذاری پیوسته است .منظور از رمز ،هر نوع ترتیب و توالی منظم و یکپارچهای
است که دربرگیرندۀ نمادها ،کلمات و حروف باشد که به گونۀ اختیاری برای انتقال مفاهیم و یا ارتباط به
کار گرفته میشوند .بدین ترتیب  ،دو دسته از رمزها وجود دارند :رمزهای کالمی و رمزهای غیرکالمی.
رمزهای غیرکالمی رمزهایی هستند که به حرکات بدنی ،استفاده از زمان و فضا ،لباس ،آرایش و صداهایی
که به زبان مربوط نیستند ،بستگی دارند .در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاهی میانرشتهای ،داستان
رستم و سهراب فردوسی از منظر ارتباطات غیرکالمی بررسی شود و مشخص گردد که فردوسی کاربرد
گسترده ای از انواع ارتباطات غیرکالمی در این داستان داشته و آن را در جهت پویایی ،حرکتپذیری و
حقیقت نمایی جریان داستان و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب و اقناع او ،به کار گرفته است .پربسامدترین و
برجستهترین پیامهای برگرفته شده از نشانگرهای غیرکالمی ،یکی« ،غم و اندوه» و دیگری «خشم و نبرد»
است که با داستان تراژیک-حماسی رستم و سهراب کامالً هماهنگ هستند .در این مقاله ،ارتباطهای
غیرکالمی داستان رستم و سهراب با روش توصیفی-تحلیلی ،همراه با ارائۀ نمودار و بسامدگیری بررسی
شدهاند.
کلید واژهها :ارتباط غیرکالمی ،زبان بدن ،رستم و سهراب ،فردوسی.
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 -1مقدّمه
زندگي از نحوة ارتباط انسانها نشأت ميگيرد و ميتووان گفوت بودون ارتبااوات،
زندگي معني ندارد .به همين جهت ،انسانها از دو اریق برای انتقال پيام و ایجاد ارتباط
استفاده ميكنند :یکي ،با كالم و گفتار و دیگری ،بيكالم و از اریق زبان بدن .تعواری
متعددی برای ارتباط غيركالمي و زبان بدن آورده شده است؛ اما در تعریفي جامع ،موي-
توان گفت «ارتباط غيركالمي ،عبارت است از پيامهای آوایي و غيرآوایي كه با وسوایلي
غير از وسایل زباني و زبانشناسي ارسال و تشریح شوده اسوت» (فرهنگوي.)66 :9971 ،
هر گونه حركات دروني ،احساسات ،آرزوها و تمایالت ،همگي از اریق بدن نمود پيدا
خواهند كرد؛ چيزی كه «بيان تني» گفته ميشود (مولکوو .)64 :9912 ،بوا ماالعوة كوالم
جسم ،نه تنها قدرت فهميدن عميقترین افکار دیگران را پيدا خواهيم كورد؛ بلکوه آن وه
كالم جسم بازگو ميكند نوعي گفتگو با بخش نيمهآگاه ذهن شماست و این امور ،دليول
اهميت این نوع وسيله ارتبااي است (جيمز.)77 :9911 ،
بيردوسيل ( )Birdwhistellنشان داده است كه تنها  %91از معني در یک وضوعيت
خاص با كالم به دیگری منتقل ميشود و  % 21باقيماندة آن در زمرة غيركالموي اسوت.
این موضوع بر اساس عقيدة «آلبرت مهرابيان»  ،% 7پيامهوای كالموي و  ،%19غيركالموي
است (همان .)679 :اگرچه نتایج متفاوت هستند .اموا ایون بيوانگر اهميوت «نشوانههوای
غيركالمي» در ارتباط و انتقال پيام و معنوي در ميوان افوراد اسوت .بنوابراین ،زبوان بودن
هميشه ،روشنتر از گفتار عمل ميكند.
داستان رزمي-تراژیوک رسوتم و سوهران ،نمونوهای از چنودین داسوتان پرشوور و
خواندني شاهنامة فردوسي است كه ظرفيت باالیي برای پرداختن بوه ارتبواط غيركالموي
در آن وجود دارد؛ چرا كه شکل داستاني و حماسي و هم نين جنبوة تراژدیوک داسوتان
نقش مهمي در كاربرد نشانههای ارتباط غيركالموي دارد .قصود نگارنودگان در پوووهش
حاضر ،بررسي و تحليل داستان رستم و سهران فردوسي با استفاده از رویکرد زبان بدن
است تا از سویي ،ميزان كاربرد و تنوع حركات اندامي در جریان داستان مشخص شوود
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و از سوی دیگر ،چگونگي و ميزان اثرگذاری و نقش این مقوله در این داسوتان بررسوي
شود.
 -1 -1پیشینۀ تحقیق
در زمينة ارتباط غيركالمي پایاننامهها و مقاالت متعددی نگاشته شده است؛ مرضويه
حيدری در پایاننامة خود با عنوان «زبان بدن در شاهنامة فردوسوي» ( )9919بوا نگواهي
ميان رشتهای و با بيان نظریههای متفاوت دربارة ارتبااوات غيکالموي ،زبوان بودن را در
شاهنامة فردوسي بررسي كرده و به این نتيجه رسيده است كه فردوسي برای القای بهتور
احساسات و افزایش ظرفيوت نمایشوي داسوتانهوایش از زبوان بودن بهوره بوردهاسوت.
سيّداسماعيل جعفری در پایاننامة خود با عنوان «تحليل ارتبااات غيركالموي در تواریخ
بيهقي» ( )9916پس از بررسي مؤلّفههای ارتبااات غيركالمي در تواریخ بيهقوي بوه ایون
نتيجه دست یافته است كه مؤلّفههوای غيركالموي زموان بيشوترین بسوامد و مؤلّفوههوای
غيركالمي بساوایي كمترین بسامد را در تاریخ بيهقي داشتهاند .فاامه نبيان در پایانناموة
خود با عنوان «تحليل محتوای ارتبااات غير كالمي شخصيتهای آثار برگزیودة سويمين
دانشور  -قبل تا بعد از انقالن اسالمي» ( )9911با بررسي آثار برگزیدة دانشور دریافتوه
است كه این آثار دارای حركات غيركالمي شخصيّتها بوده و جذّانتورین و برجسوته-
ترین نوع ارتبااات غيركالمي را در مسوير تواریخي رموانهوای قبول و بعود از انقوالن
اسالمي منتقل ساختهاند.
مينا بهنام و همکاران در مقالة «گفتار بيصدا :تأملي بر زبان بدن در غزليات شومس»
( )9919نشانههای غيركالمي را در غزليات شمس بررسي كرده و به ایون نتيجوه دسوت
یافتهاند كه مولوی در غزل شاعری درونگرا نبوده و از مقوالت بيروني از جملوه عالموم
زبان بدن و گزارش آنها در متن غزليات شمس غافل نماندهاست .علياكبور فرهنگوي و
حسين فرجي در مقالة «زبان بودن از نگواه موالنوا در مینووی معنووی» ( )9911پوس از
بررسي زبان بدن در مینوی دریافتهاند كه موالنا زبان بدن را صادقانهتور از زبوان كالموي
ميداند .در پووهش حاضر ،سعي شده تا بوا نگرشوي توازه و اراموة تحليول و پيوامهوا و
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كاركردهای این نوع ارتبااات و هماهنگي آنها با بافت سخن ،به بررسي داستان رستم و
سهران فردوسي پرداخته شود.
 -2زبان بدن در داستان رستم و سهراب
در جامعة ایران با پيشينة فرهنگوي كهون و غنوي ،راز و رمزهوای بسويار و وسوعت
دریافت پيام به وسيلة نشانههای غيركالمي وجود دارد كه نمونههای اوّليّه و موفّوق آن را
ميتوان در شاهنامة فردوسي مشاهده كرد .فردوسي ،مدتها پويش از آنکوه دانشومندان
علوم رفتاری و روانشناسان بتوانند نظریات علموي و ااالعواتي را دربوارة ارتبواطهوای
غيركالمي و زبان تن ارامه دهند ،با مهارت و استادی تمام ،توانسته همراهي و هماهنگي
حركات با كلمات را در شاهنامه با بسامد و اثرگذاری بسيار استفاده كند؛ چرا كه اصووال
داستان حماسي و به ویوه شاهنامة فردوسي ،محل بروز و نموایش هيجانوات و حواالت
دروني و شور و حميت ملي و قومي است كه از اریق حركات بدن به نموایش درموي-
آیند و نمونههای برجستة این قابليت در عصر اخير ،برپایي پردههای شواهنامهخوواني و
نقّالي و اجرایهای صحنهای داستانهای شاهنامه است.
فردوسي با استفاده از زبان بودن ،شوناخت و تصوویری روشونتوری از حواالت و
روحيات شخصيتها به مخااب ارامه ميدهد و این امر سبب ملموسترشودن گفتوار و
كنش آنها و حوادث داستان شده است .برای میال ،در بيتهای زیور ،گوویي حركوات و
نشانگرهای بدني در هنگام خوانش بيتها در ذهن مخااب مجسم و ترسيم ميشوود و
خواننده به اور آشکار ،احساسات و افکار شخصيتها و قهرمانان داستان را درميیابد:
ز خيمه ،نگه كرد رستم بوه دشوت

ز ره گيووو را دیوود كانوودر گذشووت

نهاد از بور رخوش رخشونده زیون

هميگفت گرگين :كه بشتان ،هين!

همي بست بوا لورزه ،رهّوام تنو

به برگسوتوان در زده اووس چنو
(فردوسي ،9921 ،ج)921 :6
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در این بيتها ،نشانگرهای بدني نظير «از راه گذشتن»« ،زین بور رخوش گذاشوتن»،
«با لرزه بستن تن

اسب» و «به برگستوان چنو

زدن» بيوانگر اوج اضواران ،تورس و

هيجان گيو و رهام و اوس در روبهروشدن رستم با سهران دلير و زورمند است كه بوه
زیبووایي تصووویری از ایوون احساسووات و هيجووانهووای درونووي از اریووق حركووات بوودن
شخصيتها ارامه شده است.
به گفتة رستگار فسایي« ،این چند بيت یکي از شاهکارهای فردوسوي در تصوویر و
ترسيم نگراني و التهان سرداران ایراني است» (رستگارفسایي.)919 :9919 ،
در مواقعي نيز حركات بدن جایگزین گفتار شخصيتها ميشود و انسان مويتوانود
بر مبنای ظاهر شخصيت ،پي به حواالت درونوي او ببورد؛ بورای میوال ،ایرانيوان پوس از
برگشتن رستم از مقابله با سهران ،بسيار خوشحال ميشوند و سجدة شکر به جای مي-
آوردند ،اما پس از مشاهدة نشانگرهای بدني رستم و چگونگي وضع انودام و لبواس او،
پيامي دیگر در ذهن آنها نقش ميبندد و خوشحالي آنها تمام ميشود:
سور

دریووده بوور او جامووه ،خسووته جگوور

چو زانگونوه دیدنود پور خوا

به پرسش گرفتند كاین كار چيست؟

تو را دل بر اینگونه ،از بهر كيست؟
(فردوسي ،9921 ،ج)911 :6

در این بيتها ،زبان بدن بدون دخالت گفتار ،عامل اصولي انتقوال پيوام و احسواس
است .به گفتة الکساندر لوون (« ،)Alexander Lowenهنگامي كوه انسوان تفسوير زبوان
حالت بدن را یاد ميگيرد ،هوي واژهای را بوه انودازة آن ،روشون و واضوح نمويیابود»
(بولتون.)964 :9919 ،
و امّا كاركرد زبان بدن در داستان رزمي-تراژیک رستم و سهران به شکلي گسوترده
و در وجوه معنایي متفاوت نمود یافته است .در این پووهش ،نشانههای زبوان بودن ،بوه
سه دستة «نشانههای دیداری»« ،نشانههای آوایي» و «نشانههای مربوط به فاصولة بودني»
تقسيم شدهاند .نشانههای دیداری كه از اریق چشم قابل دریافوت هسوتند ،دربردارنودة
حركات صورت و حركات بدن هستند .هم نين ،نشانههای آوایي كه به مقوالت مورتب
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با لحن و بلندی و كوتاهي صداها مربوطاند شامل دو دسوتة «زبوان اشوارات» و «حالوت
عاافي گفتار» ميشوند .نيز نشانههای مربوط به فاصله و قلمرو بودن هوم بوه دو دسوتة
«دور» و «نزدیک» تقسيم ميشوند .در نهایت ،هر مورد از موارد تقسيمبندی باال ،خود به
زیرمجموعههایي ابقهبندی ميشوند.
گفتني است كه به دليل تعدّد نمونهها و محدودیت حجم پووهش ،بيتهایي از هر
دسته ذكر شده و سایر نمونهها تنها از اریق ارجاع به صفحه آورده شدهانود .در مرحلوة
بعد ،با استفاده از نمودار ،بسامد كاربرد این نشانهها در داستان و سایر یافتههای تحقيوق
ارزیابي شدهاند.
 -1 -2نشانههای دیداری
یکي از راههای مهم كسب ااالعات و احساسوات دیگوران ،توجوه بوه نشوانههوای
دیداری است .نشانهها یا راهنماهای دیداری ،چيزهایي را به ااالعاتي كوه از مسويرهای
دیگر بهدست ميآیند ،ميافزایند و آنها را تکميل ميكنند و زماني نيز خود بتنهایي ،تنهوا
مجرای ارتبااي هستند .در این ارتباط جهت و تعداد و دفعات حركات نيز خوود دارای
بار ارتبااي ویوهای است كه ميتواند در اثربخشي یا ضع

ارتباط مؤثر باشد .جنبههای

مهم تأثيرگذار نشانههای دیداری ،شامل -9 :گویایي چهوره؛  -6زبوان جسوم؛  -9اورز
لباس پوشيدن؛ و  -4آراستگي ميشود.
 -1 -1 -2چهره
حركات چهره ،به عنوان یکي از اركان عمده پيامهای غيركالمي به شومار مويآیود.
در یونان باستان هنرپيشهها نقابي به نام «پرسونا» به چهرة خود ميزدند و از آن پس بود
كه كلمة ( Personalityشخصويت) بوه وجوود آمود (لووميس .)611 :9914 ،گونوهای از
بازتان این امر را بوضوح ميتوان در داستان رستم و سهران دید:
چو خندان شد و چهره شادان كورد

ورا نوووام تهمينوووه سوووهران كووورد
(فردوسي ،9921 ،ج)961 :6
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«سهران» صرفا ،نامي است كه تهمينه با توجه به خصوصيات ظاهری و چهرة
خندان فرزند بر وی مينهد .در بيتي دیگر نيز در وص
دو بوووازو بوووه كوووردار ران هيوووون

ویوگيهای سهران آمده است:

برش چون بر پيل و چهره چو خون
(همان)914 :

در شاهنامه نامگذاری فرزندان شيوههای خاصي داشته كه یکي از آنها ،بر اساس
همين زبان بدن و ویوگيهای ظاهری است كه در كودكي با توجه به ساختار ابيعي
بدن یا رفتار و خصوصيات چهره ،نامي برای كود

انتخان ميكردند -مانند نامگذاری

رستم ،سهران و زال .بنابراین ،شخصيت و چهره انسان از مدتها پيش با یکدیگر
ارتباط داشتند .با توجه به ماالب مذكور و نيز به سبب قدرت باالی تحر پذیری
عضالت چهره ،مفاهيم و معاني بسياری را ميتوان در حركات چهره یافت كه به سمت
هدفهای ارتبااي تمایل دارند.
در داستان رستم و سهران ،در موارد متعددی یک نشانگر بودني در القوای چنودین
مفهوم و پيام به كار گرفته ميشود و همين امر ،نشان ميدهد كه به صرف یوک نشوانگر
بدني نميتوان به در درستي از پيام رسيد و باید به نشانههای دیگور نيوز توجوه كورد.
برای میال؛ در این داستان« ،برافروختهشدن» و «سرخشدن» چهره در القای چند احساس
و مفهوم به كار برده شدهاند .از جمله در بيوت زیور ،برافروختوه و سورخشودن سويمای
سهران ،نشانگر محبت و عشق دروني او بوه گردآفریود اسوت كوه ضومن بيوان چنوين
احساس و عالقة بااني ،یادآور وجه تسمية سهران (سرخان) نيز هست:
ز گفتوووار او ،مبوووتال شووود دلوووش

برافروخوت و كونج بوال شود دلوش
(همان)991 :

برافروختهشدن هم نين ،نشانگر عصبانيت و خشم است كه این احساس از اریوق
سرخشدن چهرة كاوس به خواننده القا ميشود:
خود از جای برخاست كاووس كوي

برافروخووت بوور سووان آتووش ز نووي
(همان)942 :
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هم نين ،در بيت زیر ،برافروختهشدن چهرة رستم ،نشانة شادماني و سورور اوسوت
از دیدن گورها و نخجيران بسيار در مرز تووران؛ زیورا رسوتم عالقوة وافوری بوه شوکار
داشت:
برافروخت چون گل ،رخ تاجبخوش

بخندیوود وز جووای بركنوود رخووش
(همان)991 :

بنابراین ،عالمت یکسان بدن ميتواند در عين حال معاني مختلفي داشته باشد؛ ایون
امر بسته به آن است كه چه كسي و در چه موقيعتي آنها را دریافوت مويكنود و عالیوق
دریافتكننده در چه جهتي است (مولکو .)66 :9912 ،هم نين ،در چهار مورد روبوهرو،
فردوسي در مورد یک نشانگر بدني ،چند مفهوم را گنجانوده اسوت :نشاانۀ گاریختن و
فرار کردن :روی پي اندن یا روی تابيدن (فردوسوي ،9921 ،ج - )999 :6نشاانۀ دوری
کردن :روی تابيدن (هموان)911 :؛ روی برگاشوتن (هموان -)979 :نشاانۀ نافرماانی و
سرپیچیکردن :روی برتابيدن (همان -)971 :نشانۀ بیتوجهی و بیاعتناییکردن :روی
برگاشتن (همان.)927 :
سایر نشانگرهای چهرهای كه القاكنندة پيوام و احسواسانود ،عبوارتانود از :نشاانۀ
حرکت و توجهکردن :زماني كه انسان چهرة خود را به سویي ميگرداند و چهرهاش در
راستای آن مکان قرار ميگيرد ،در واقع قصد دارد تا به آن جایگاه عزیمت كند یوا تموام
تمركز و توجة خود را معاوف آن مکان سازد.
بر این اساس ،در داستان رستم و سهران چنين نشانگری با بسامد باال آورده شوده
است :روی نهادن (فردوسي ،9921 ،ج - )971 :6نشانۀ نبرد کردن :در داستان رسوتم و
سهران ،دو یا چندین نفر برای نبرد و زورآزمایي با یکودیگر حتموا بایود روی در روی
هم قرار گيرند تا رسم و آیين جنگواوران اجورا شوود :روی در روی آوردن (فردوسوي،
 ،9921ج)962 :6؛ پر از خا

بودن روی (همان -)916 :نشانۀ زیبایی :چهره به عنووان

یک نمایشگر ،گاه نشانهای برای انتقال زیبایي شخصيتها بهویوه زنان است.
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بر این مبنا ،تركيبات زیر در داستان رستم و سهران ،به كار گرفتوه شودهانود :پوری
چهره (فردوسي ،9921 ،ج)969 :6؛ گل رخ (همان)969 :؛ ماه روی (همان)966 :؛ روی
الله برگ (همان)996 :؛ روی چون خورشيد (همان - )994 :نشانۀ نیایش کردن :از ایام
كهن تا امروزه ،انسان ها برای پاسوخگویي بوه حوس پرسوتش خوود رفتارهوا و مراسوم
گوناگوني انجام ميدادند كه به شایعترین آنها در داستان رسوتم و سوهران اشواره شوده
است :رخ بر زمين ماليدن (فردوسي ،9921 ،ج)977 :6؛ روی بور خوا نهوادن (هموان:
 -)911نشانۀ غم و اندوه :رخ پر از خون بودن (همان)911 :؛ چهره به كردار قير بوودن
(همان)996 :؛ روی زرد بودن (همان)914 :؛ روی پر از آن بودن (همان - )917 :نشانۀ
شرمساری :آن به چهره آمدن (همان.)910 :
 -2 -1 -2دست و اجزای آن
دستها ،حساسترین ابزار انسان ،بيانگرترین عضو بدن و یک وسيلة بسيار پي يده
و نيرومند است كه بازتان دقيقي از افکار و احساسوات موا را بوه اوور ناخودآگواه بوه
دیگران منتقل ميكند .ایمانومل كانت ) (Immanuel Kantدست انسان را «قسومت قابول
رؤیت مغز» ناميده است .هم نوين« ،برونوسوکي» ) (Bronowskiدسوت را «لبوة برنودة
مغز» ميداند (لوميس .)971 :9914 ،بنابراین ،ميتوان گفت كه پوس از حركوات چهوره،
دستهای بشر دومين منبع و وسيلة مهم ارتباط غيركالمي با دیگوران اسوت (فرهنگوي،
 .)909 :9911بسياری از مفاهيم مجرد بنيادین در توجهي نزدیکتر ،ارتبااي واقعي بوين
دست و مغز را نشان ميدهد .برای میال ،زماني كه رستم به سهران پيشنهاد ميدهد كوه
برای نبرد به آوردگاهي بيعيب و مناسب بروند ،سهران با ماليدن دستها بوه یکودیگر
این پيشنهاد او را قبول ميكند:
بدو گفت :از ایدر به یک سو شوویم
بماليوود سووهران كوو

را بووه كوو

بووه آوردگوواهي بوويآهووو شووویم
بووه آوردگووه رفووت از پوويش ص و
(فردوسي ،9921 ،ج)921 :6
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«دست بر دست ماليدن» در زبان ،كنایه از تأس خوردن است ،اما در این بيوت ،بوه
نشانة پذیرش و قبولكردن به كار رفته است .در واقع ،ایون حركوت دسوت ،نمایوانگور
عيني اندیشة و احساس سهران در مواجهه با رستم است .به عقيودة مولکوو (،)Molko
«در بيشتر مواقعي كه تصميم گرفتهایم و مويخوواهيم آن را بوه مرحلوة اجورا بگوذاریم،
دستهایمان را به هم ميماليم و با دقت و حساسيت نقشههای خود را عملي ميكنيم و
همين حركت ،نشانگر لذت و رضایتمندی نيز هست» (مولکو.)979 :9912 ،
دیده شده است كه فردوسي از یک نشانگر بدني ،در بيان مفاهيم متنوع بهوره موي-
برد؛ برای میال ،در این داستان« ،دست بردن»« ،دست یازیدن» یا «دست زدن» در معنوای
«اقدام به انجام كاری» به كار رفتهاند:
اگر هوش تو زیردسوت مون اسوت

بووه فرمووان یووزدان بيووازیم دسووت
(فردوسي ،9921 ،ج)919 :6

اما همين نشانگر در معنای «جسارت و گستاخي كردن» هم كاربرد یافته است:
ز گفتوووار او گيوووو را دل بخسوووت

كه بردی به رستم بدان گونه دست؟
(همان)942 :

سایر نشانگرهای دست كه القاكنندة پيام و احساسي به مخااب هستند ،عبوارتانود
از:
نشانۀ زنهار خواستن و امان طلبیدن :تعدادی از حركات دست ،مخصوص ميداننبرد است و مبارزان بر اساس آنها پيامها و درخواستهایي را بوه یکودیگر مويرسوانند؛
برای نمونه هجير در نبرد با سهران:
بپي يد و برگشت بر دسوت راسوت

غمي شد؛ ز سهران ،زنهار خواست

و زنهووار داد

چووو خشوونود شوود ،پنوود بسوويار داد

رهووا كوورد از او چن و

(فردوسي ،9921 ،ج)996 :6
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عبارت «بر دست راست پي يدن» بيانگر امانخواهي هجير از سهران و «رها كوردن
چن » بيانگر زنهاردادن سهران به هجير است .در اینجا این دو نشانگر بدني در ارتبواط
متقابل با یکدیگر قرار دارند.
نشانۀ شکستناپذیری :در داستان رستم و سهران حركات قدرتالبانهای به كاررفته كه بهكارگيری رفتارها و انواع بخصوصي از حالتهای مربوط به كالم جسم اسوت
كه موجب ميشود تا دیگران در مقابل شخص احساس حقارت كنند .مویال ،زمواني كوه
رستم با برادر خود ،زواره ،دربارة چگونگي نبردش با سهران سخن مويگویود ،از ایون
نشانههای قدرتالبانه استفاده ميكند:
بسووي بووارة دز كووه كووردیم پسووت

نياورد كس دست مون زیور دسوت
(فردوسي ،9921 ،ج)971 :6

در بيت باال ،عبارت «دسوت بوه زیور دسوت نيواوردن» نشوانة شکسوتناپوذیری و
قدرتمندی است .هم نين ،در مصراع اول ،بوا جموعآمودن شناسوة فعول بورای رسوتم،
قدرتمندی و شکستناپذیری او ،دو چندان به ذهن خواننده القا ميشود.
 نشانۀ ناتوانی در مقابله و نبرد :لمس كردن ،گواهي مويتوانود نووعي تجواوز بوهشمار رود و برای نشاندادن قدرت به دیگران از آن استفاده شود .برای میال ،در ناموهای
كه گودهم به كاوسشاه مينویسد ،با استفاده از بيانگر بدني «دست كسوي را بوه دسوت
نگرفتن» ضع

و ناتواني جنگجویان ایراني را در رویارویي با سهران ترسيم ميكند:

پي و مایه گيرد كه خود زور هسوت

نگيرد كسي دسوت او را بوه دسوت
(همان)991 :

نشانۀ راندن و دور کردن :اكیر تمواسهوای بودني در داسوتان رسوتم و سوهران،تماسهای تهاجمي-تجاوزی است كه هماهن

با بافت و فضای رزمي آورده شدهاند و

سبب تقویت و عينيت بيشتر صحنههای نبرد در ذهن مخااب گردیدهانود؛ مویال ،رسوتم
بعد از خشم گرفتن كاووس بر او ،با نوعي لمس تهاجمي -تجاوزی (دسوت بور دسوت
اوس زد) اوس را از خود دور ميكند:
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910

تو گفتي ز پيل ژیوان یافوت كووس

بزد تند یک دست بر دسوت اووس

(همان)947 :
نشانۀ منع کردن و بازداشتن :دست نمودن (هموان -)976 :نشاانۀ اساارت :دودست بسته بودن (همان)996 :؛ از چن
و تسلط داشتن :به چن

رهایي نيافتن (همان -)994 :نشانۀ در اختیاار

آمدن (همان)997 :؛ به كو

آوردن (هموان)991 :؛ زیردسوت

بودن (همان)919 :؛ به دست كسي دادن (همان -)911 :نشانۀ اقدام باه جناگ کاردن:
باز كردن (همان -)949 :نشانۀ نبرد و مبارزه :پر از خا

چن

بوودن چنگوال (هموان:

 -)916نشانۀ کُشتار بسیار :دست پر خوون بوودن (هموان -)974 :نشاانۀ رام و مییاع
بودن :دست كش (هموان -)960 :نشانۀ قدرتمنادی :تيزچنو

(هموان)966 :؛ چنگوال

چون تيغ برنده (همان)991 :؛ دو بازو به كردار ران هيون (همان)914 :؛ گوور در چنو
او پر مرغي نسخت (همان- )991 :نشانۀ پشایمانی و تسساخ خاوردن :پشوت دسوت
خایيدن (همان -)910 :نشانۀ آمادگی برای انجام کاری :دسوت شسوتن (هموان)997 :؛
دست پسودن (همان -)974 :نشانۀ ناتوانی در انجام کاری :دست كوتاه شودن (هموان:
 -)997نشانۀ خستگی و ناتوانی بدنی :دست و بازو به كار نرفتن (همان -)979 :نشانۀ
بیبهرگی و بینصیبی :دست تهي ماندن (همان -)979 :نشانۀ بیفایادگی :دسوت چوو
ني (همان -)979 :نشانۀ نشاندادن دقیق مکان :بوه انگشوت جوایي را نموودن (هموان:
)919
 -3 -1 -2چشم و اجزای آن
تماس چشمي در ارتبااات بين فردی از اهميت ویوهای برخوردار است و در تموام
اشکال ارتبااي ،این پدیده اهميت و قدرت خود را به ظهور ميرسواند .در ایون زمينوه،
«رال

والدو امرسون» ( )Ralph Waldo Emersonگفته است« :چشم انسانها به انودازة

زبانشان حرف ميزند؛ با این تفاوت كه زبان چشم این مزیت را دارد كه بدون نيواز بوه
فرهن

لغت ،در سراسر جهوان قابول در اسوت» (بولتوون .)21 :9919 ،در ارتبااوات
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غيركالمي ،تماس چشمي كمترین دروغ را ميگویود و گویواترین وسويله بورای آزموون
شخصيت فرد است (فرهنگي.)611 :9911 ،
 نشانۀ ترس و ناتوانی :نگاه متمركز هميشه نوعي زورآزمایي است و با شودت ومدت نگاه كردن ،ميتوان ارتباط میبت یا منفي با دیگران برقرار كرد و یک ارزشويابي از
قدرت و مقاومت حری

انجام داد .برای میال ،زماني كوه سوهران بوه لشوکر كواووس

هجوم ميآورد ،واكنش ایرانيان در برابر او این گونه است:
كوووس از ناموووداران ایوووران سوووپاه

نيارسوووت كوووردن بووودو در ،نگووواه
(فردوسي ،9921 ،ج)927 :6

«نگاه نکردن در چشمان سهران» ،نشانة ترس پهلوانان ایرانوي و عودم زورآزموایي
آنها با سهران است .ماابق عقيدة مولکو ،در فرهن های شرقي ،به دليل پيشينة تاریخي
و مذهبي ،نگاه كردن مستقيم نشانه پررویي و جسارت است؛ اما در فرهن

غربي نشانه

برخورد و رقابت است (مولکو .)992 :9912 ،در اداموه ،ایرانيوان كوه از قودرت بوازوی
سهران ،شگفتزده شده بودند ،این چنين سخن ميگویند:
نشوواید نگووه كووردن آسووان بوودوی

كه یارد شدن پويش او ،جنگجووی؟
(فردوسي ،9921 ،ج)921 :6

ایرانيان به یکدیگر هشدار مي دهند كه نميشود «آسان به سهران نگاه كرد»؛ یعنوي
نباید او را دست كم گرفت و به او بياعتنایي كرد؛ چورا كوه او بسويار نيرومنود و دليور
است.
 نشانۀ شگفتی و تحیر :چشمان ما واكنشهای چشومگيری ندارنود؛ مگور اتفواغيرمترقّبهای بيفتد .به محض اینکه انحرافي در جریوان عوادی زنودگي بيفتود ،عضوالت
چشمها باز و چشمها گشاد ميشوند تا ااالعات را بيشتر و بهتر دریافوت كننود .بورای
میال ،زماني كه تهمينه به صورت پنهاني در كنار بالين رستم حاضور مويشوود ،چشومان
رستم از دیدن زیبایي او خيره ميماند:
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از او رسووتم شوويردل خيووره مانوود

بوور او بوور ،جهووانآفوورین را بخوانوود
(فردوسي ،9921 ،ج)966 :6

 نشانۀ مهربانی :انسانها همواره از اریق اورز نگواه تصواویر مهموي از مقاصود،درجة خلوص و شخصيت یکدیگر را در ذهن خود ميسازند .بورای میوال ،زمواني كوه
سهران در حال جاندادن است ،به رستم ميگوید كه نبایود از جانوب لشوکر ایوران بوه
لشکر او آسيب و گزندی برسد و ایرانيان اجازه دهند كه آنها به سرزمين خود بازگردند:
نبایوود كووه بيننوود رنجووي بووه راه

مکن ،جوز بنيکوي ،در ایشوان نگواه
(همان)911 :

همانند سایر نشانگرهای بدني ،در مورد چشم نيز یک حركت ميتوانود چنود پيوام
القا كند .برای میال« ،نگاهكردن» هم در معني مراقبوت و نگهوداری (هموان )910 :و هوم
«منتظر ماندن» (همان )919 :به كار رفته است.
 نشانۀ غم و اندوه :دیده خونين شدن (فردوسي ،9921 ،ج)991 :6؛ جهوان پويشچشم تيره شدن (همان)912 :؛ به آن دیدگان گریستن (همان)917 :؛ آن چشم (همان:
)911؛ خون از موگان ریختن (همان -)910 :نشانۀ زیبایی :چشم گووزن (هموان)991 :؛
سيه چشم (همان -)969 :نشانۀ لحظۀ اندک :بر هم زدن دیدگان (همان -)991 :نشاانۀ
مرگ :موگان برهم نهادن (همان)919 :
 -4 -1 -2سر و گردن
«اكمن» ( )Ekmanدر تحقيقات خود ،دریافته است كه عالیم مبادلهشده توسو سور
و گردن ،بيانگر این نکته هستند كه چه احساساتي برای فرد مارح بودهاند؛ میل خشم یا
شادماني ،و عالیم مبادلهشده توس اعضای بدن بيانگر شودت ایون احساسوات هسوتند
(فرهنگي .)909 :9911 ،حركات سر در بيان حاالت و مکنونات بسيار حایز اهميوتانود
و در داستان رستم و سهران غالبا حركات این عضو بدن در دو مفهوم مخال
یعني بزرگي و خواری به كار رفتهاند.

یکدیگر،
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برای میال ،سهران در گفتگو با مادر با عبارت «سر به آسومان درآمودن» برتوری و
بالندگي خود را نسبت به همساالنش بيان ميكند:
كه من چوون ز همشويرگان برتورم؟

همووي بمسوومان انوودر آیوود سوورم
(فردوسي ،9921 ،ج)961 :6

هم نين« ،از باال به سر نگون شدن» ،نشانة ضع

بدني و ناتواني اووس در برابور

قدرت دست رستم است كه او را با یک ضربة دست سرنگون كرد:
ز بوواال نگووون انوودر آموود بووه سوور

بوور او كوورد رسووتم بووه تنوودی گووذر
(همان)947 :

وقتي گردن خود را نشان ميدهيم و سر و چانه را در یک خو مسوتقيم برخوورد
باال ميبریم و جلو گردن باز ميشوود ،حوالتي مغرورانوه و خودپسوندانه اسوت كوه بوه
رقابتجویي دعوت ميكند؛ زیرا ریشه در رفتارهای حيواني دارد (مولکو-969 :9912 ،
)966؛ برای میال:
كه اكنون چوه داری ز رسوتم نشوان

كه كوم بواد نوامش ز گوردنكشوان!
(فردوسي ،9921 ،ج)912 :6

در مصراع دوم بيت زیر ،سهران قصد نشاندادن برتری و شکستناپذیری خود بوه
ایرانيان دارد:
بووه پووای آورد زخووم گوپووال موون

نرانوود كسووي نيووزه بوور بووال موون
(همان)991 :

نشانۀ سوگواری و غم :سر پر از خوا بوودن و عبوارتهوای شوبيه آن (هموان: - ،)917نشانۀ شکستخوردن :سر از آسمان به گرد آمدن (همان)924 :؛ بوه سور انودر
آمدن (همان)916 :؛ سر زیر گرد آمدن (همان -)916 :نشانۀ بزرگی و ارجمنادی :سور
افراز (همان - )929 :نشانۀ آزار رساندن :سر را پسودن (همان -)962 :نشانۀ مرگ :سر
به خوان رفتن (همان -)921 :نشانۀ تاختوتاز کردن :سور پور ز گورد بوودن (هموان:
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 -)919نشانۀ اقدام به انجام کاری :سر نهادن (همان -)911 :نشانۀ حرکت کردن :سور
سوی راه كردن (همان - )916 :نشانۀ بزرگ و برومند شادن :یوال بوه ابور انودر آمودن
(همان.)912 :
 -5 -1 -2پا و اجزای آن
ایستادن روی پاها و یا زانو زدن در برابر بزرگان ،عالمتي اجتماعي به نشانة احتورام
و فروتني است كه در بسياری از مناسک و مراسم مذهبي نيز رعایت ميشود .هم نوين،
به پا بودن تعدادی از افراد در مقابل یک فرد ،نشانگر مقام و منزلت اوست .بورای میوال،
ایستادن در برابر تخت پادشاه كه باالترین جایگاه و مرتبه را دارد ،چندین بار در داستان
رستم و سهران تکرار شده است:
كجا باشد او پويش تخوتم بوه پوای؟

كجووا رانوود او زیوور پوورّ همووای؟
(همان)916 :

در بيت باال ،كاووسشاه دلخور از رستم ،ميگوید كوه اگور مون نوشودارو را بوه او
بدهم دیگر رستم در «پيش تختم به پای نخواهد بود»؛ یعني دیگر اااعت و احتورام مورا
به جای نخواهد آورد .البته ،دربارة این حركت بدني ،گاهي اوضواع بورعکس مويشوود؛
یعني به جای اینکه همگي در برابر پادشاه روی پا بایستند ،پادشاه در برابر پهلوان خوود
ميایستد كه این موضوع در مورد كاوسشاه اتفا ميافتد و آن هم به خاار تندخویي و
زودخشمي كاووس است كه او را از منش و بزرگي پادشاهان دور كرده و مجبوور موي-
شود كه از چنين رفتارهایي عذرخواهي كند؛ برای میال:
چو از دور شد ،شاه بر پای خاسوت

بسي پوزش اندر گذشوته بخواسوت
(همان)919 :

در این بيت« ،بر پای خاستن» كاووسشاه ضمن ادای احترام و بزرگداشتن رستم،
بيانگر نوعي عذرخواهي هم هست .هم نين ،در بيت زیر بواز هوم پادشواه سومنگان در
برابر رستم به نشانة بزرگداشت و فرمانبری روی پا ميایستد:
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سوووپهد بووودو داد در كووواخ ،جوووای

همي بود بر پويش او بور ،بوه جوای
(همان)969 :

 نشانۀ ایستادگیکردن :پای داشتن (همان - )992 :نشانۀ تسلط و غلباه داشاتن:زیر پا بودن (هموان - )941 :نشانۀ جستوجاو و کنکااش :زیور پوای آوردن (هموان:
 -)969نشانۀ خلع کردن و کنار گذاشتن :پي كسي را از جایي بریودن (هموان-)962 :
نشانۀ نابود کردن :به پوای آوردن (هموان -)991 :نشاانۀ وارد شادن :پوای بوه جوایي
اندرآوردن (همان -)972 :نشانۀ حرکت کردن :ران بيفشردن (همان.)979 :
 -6 -1 -2دهان و لب و زبان
از اریق دهان و به كمک حركات زبان و لبها نيز با اارافيانموان ارتبواط برقورار
ميكنيم .بسياری از اصاالحات برگرفته از ایون عملکردهاسوت؛ میول :دهانوت را ببنود،
زبانت را گاز بگير و  . ...این مجموعه اندامها ،از جمله نشانگرهای بودني اسوت كوه در
داستان رستم و سهران كاربرد گستردهای داشوتهانود .از اورف دیگور ،گواهي انسوان از
حركات و اعمالي استفاده ميكند تا بر احساسات خود نظارت كند یا به كنترل واكنش-
های خود در مقابل دیگران بپردازد .اگرچه این حركات از سوی یک فرد انجام ميشود؛
اما برداشت پيام آن حركت بستگي به بافت و زمينة اجرای آن دارد.
برای میال ،حركت «لب به دندان گزیدن» ،حركتي است كه انسوان بورای تخليوه و
تسکين هيجانات دروني و تسلّ بر آنها انجام ميدهد؛ اما اینکه این حركت چوه پيوامي
را القا ميكند ،بسته به بافت و فضای اجرای آن دارد .زماني كوه گردآفریود بوا دليوری و
شجاعت تمام به مقابله با سهران ميرود ،سهران با گزیودن لوبش ،تعجوب و شوگفتي
خود را نشان دهد؛ زیرا مياندیشيد كه در دژ سفيد ،مبارز دیگری وجود ندارد:
چو سوهران شوير اوزن او را بدیود

بخندید و لوب را بوه دنودان گزیود
(همان)996 :
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اما همين حركت بدني در شبانگاهي كه تهمينه در كنار بالين رستم حاضر ميشوود،
عالوه بر نشاندادن تعجب و شگفتي تهمينه از شنيدن اعموال پهلوواني رسوتم ،اشوارهای
دارد به حسرت و آرزوی او در رسيدن به رستم:
چُوون ایوون داسووتانهووا شوونيدم ز تووو

بسي لوب بوه دنودان گزیودم ز توو
(همان)969 :

هم نين ،عبارت «لب گشودن» بسته به بافت سخن ،در داستان رستم و سهران در
دو معنای «خندان و شادمان» (همان )916 :و «سخن گفتن» (همان )917 :به كوار رفتوه-
است.
 نشانۀ کودکی :لب شويربوی (فردوسوي ،9921 ،ج)944 :6؛ از دهوان بووی شويرآمدن (همان -)961 :نشانۀ آسودن :بر لب خشک نم زدن (هموان -)944 :نشانۀ ساخن
نگفتن :لوب نگشوودن (هموان)991 :؛ دو لوب گشواده نکوردن (هموان - )946 :نشاانۀ
افسوس :لب پر از باد سرد (همان -)911 :نشانۀ نبرد و مبارزه :كام /دهان پور از خوا
بودن (همان - )979 :نشانۀ سخن گفتن :زبان گشودن (همان - )910 :نشاانۀ تشانگی:
زبان چا چا شدن (همان.)979 :
 -7 -1 -2تن و قسمتهای آن
در زیر به ارتباط غيركالمي كه از اریق قامت شخصيتها و قسمتهایي چون كمر
و ميان ،بر و سينه و پشت و كت

صورت ميگيرد ،پرداخته شدهاست.

نشانۀ تکاپو و خستگی :تن از خوی پر آن (فردوسوي ،9921 ،ج)979 :6؛ تون رابه جایي كشيدن (همان -)991 :نشانۀ بلندی :باالی سرو ماننود (هموان)979 :؛ بوه بواال
ستاره پسودن (همان -)972 :نشانۀ نبرد طوالنی و سخت :از تن خوی و خون ریخوتن
(همان)916 :؛ سوده شدن ميان از بند (هموان)974 :؛ بور از آهون سووده شودن (هموان:
 -)799نشانۀ غلبهیافتن :پشت بر زمين نهادن (همان)916 :؛ پشت كسي را خوم كوردن
(همان)911 :؛ بر سينة كسي نشستن (همان - )916 :نشانۀ قدرتمندی :پيل تون (هموان:
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)972؛ بر چون پيل (همان - )991 :نشانۀ نابودی :تن نهان شدن (هموان -)999 :نشاانۀ
شکستخوردن :تن به خا

درآمدن (همان -)977 :نشانۀ آسیبناپذیری :رویوين تون

(همان -)974 :نشانۀ آمادگی برای انجام کااری :ميوان بسوتن (هموان - )914 :نشاانۀ
پیری :گوژ پشت (همان -)912 :نشانۀ ترککردن :پشت كردن (هموان - )927 :نشاانۀ
آمادۀ تیراندازی شدن :بَر گشودن (همان.)999 :
 -8 -1 -2ابرو
حركات ابرو در ادن و فرهن

پارسي دارای كاركردها و معاني مختلفي است .ایون

حركووت در داسووتان رسووتم و سووهران در جهووت تقویووت فضووای حماسووي و رزمووي و
هم نين ،ترسيم عينيتر حاالت و روحيات قهرمانان و مبوارزان بوه كوار مويرود .بورای
میال ،زماني كه پيغام آمادگي كاوسشاه برای مبارزه با سهران به دست رستم مويرسود،
رستم چنين دستور ميدهد:
بفرمووود تووا رخووش را زیوون كننوود

سووواران بُروهووا پوور از چووين كننوود
(همان)921 :

نشانگر «ابرو را چيندار كردن» بيان كنندة جدی و مصمم بودن سواران در آموادگي
برای مبارزه با سهران است .این نشانگر بدني هم نين در بيتي دیگر اینگونوه بازتوان
ميیابد:
كمندی به فتورا

بور ،شسوت خوم

خووم انوودر بوورو ،روی كوورده دژم
(همان)917 :

ضمن كاركرد حماسي و رزمي این نشانگر بدني ،از آن در جهت توصويفات غنوایي
و عاشقانه نيز استفاده ميشود :نشانۀ زیبایی :ابرو كمان (همان.)966 :
 -9 -1 -2گوش
شولمن ) (Shulmanدر مورد پيامهای غيركالمي كه از اریق گوش دریافوت موي-
شوند ،ميگوید« :ارتباط غيركالمي ،فق شامل حوزههایي از دریافت پيام از اریق چشم
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نيست و گوش نيز در این مورد نقش دارد .ااالعات دیداری معموال به اور همزمان بوا
ااالعات شنيداری و پيامهایي كه ممکن است هماهن

یا متناقض باشند ،دریافت موي-

شود» (محسنيانراد - .)679 :9974 ،نشانۀ مراقب و مترصد بودن :گوش سووی جوایي
نهادن (فردوسي ،9921 ،ج -)991 :6نشانۀ توجهکردن :گوش به كسي داشوتن (هموان:
.)921
 -11 -1 -2زبان بدن در میدان نبرد
در كنار توجه به حركات اندامهای بدن ،پهلوانان و مبارزان در ميدان نبرد ،ابزارها و
وسایلي هم ون گرز ،شمشير ،سپر ،كمان ،نيزه ،درع و  ...و هم نين حيواناتي بوهویووه
اسب (رخش) و متعلقات آن مانند عنان و لگام ،زین ،تن

و ركان و  ...را به كار موي-

گيرند تا از اریق آنها پيامي را به مخااب انتقال دهند .در واقع ایون مووارد ،گونوهای از
كاربرد زبان اشياء بهویوه جن افزارها در داستان رزمي و پهلواني رستم و سهران گفتوه
شده است« :زبان اشياء ،عبارت است از نمایش ارادی یا غيورارادی كاالهوای موادی كوه
توس انسانها به كار گرفته ميشوند» (فرهنگي .)679 :9911 ،میال در بيت زیر« ،زیون-
كردن رخش» نشانة آمادة سواركاری و «در نای رویين دميدن» نشانة حركت لشکر است
كه رفتارهایي آگاهانه و ارادی هستند:
بفرمووود تووا رخووش را زیوون كننوود

دم انووودر دم نوووای رویوووين كننووود
(فردوسي ،9921 ،ج)941 :6

لباس ،جن افزارها و چگونگي استفاده از آنها و وضوع ظواهر ،توأثير شوگرفي بور
قضاوتها و نگرش ما نسبت به مبارزان و پهلوانان داستان دارد و در ضومن ،مويتوانود
نشانگر مقام و پایگاه اجتماعي و معرف ویوگيهای رفتواری و نگورش شخصويتهوای
داستان باشد؛ برای میال« ،ببربيان» جامة رزمي مخصوص رستم اسوت .یوا در بيوت زیور
«بيكاله و كمر رفتن» رستم ،بيانگر نيت اوست كه قصد دارد بدون جن

و به صوورت

غيررسمي و پوشيده ،نزدیک لشکر سهران شود و ااالعاتي كسب كند:
كوووه دسوووتور باشووود مووورا تووواجور

كووز ایوودر شوووم بوويكوواله و كموور

__________________________________________________________________
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ببينم كوه ایون نوجهواندار كيسوت؟

بزرگان كدامانود و سواالر ،كيسوت؟
(همان)914 :

در بيت زیر ،گودرز برای دلداری دادن به رستم و كاستن غوم مورگ فرزنودش ،بوا
استفاده از ابزارها ،پيام و منظور خود را ميرساند:
شووکاریم یکسوور همووه پوويش موورگ

سری زیر تواج و سوری زیور تورگ
(همان)919 :

در این بيت ،گودرز برای تأثيرگذاری و مقبوليوت سوخنان خوود در دل رسوتم ،بوه
زیبایي با استفاده از دو ابزار محوری و یک عضو بدن ،دو قلمروی جداگانه و به نووعي
یکدیگر را برای او ترسيم ميكند .بنابراین ،منظور از «سری زیر تاج و سری زیر

مخال

ترگ» ،پادشاهي و جنگاوری است و در مفهوم كليتر ،یعني همة انسانها با هور مقوام و
جایگاهي در چنگال مرگ اسيرند.
ماابق سایر بخشها در این بخش نيز از یک رفتار ،چنود مفهووم در بافوت داسوتان
رستم و سهران به دست ميآید؛ برای میال ،از عبارت «آوای كوس برخاسوتن» ،معنوای
حركت كردن (همان )917 :و فراخواندن و احضاركردن لشوکر (هموان )911 :دریافوت
ميشود.
سایر نمونههای دیگر در این بخش عبارتاند از :نشانۀ آمادۀ نبردشدن :این پيام ،از
پربسامدترین معاني است كه از اریق جن افزارها و ادوات جنگي بوه مخااوب منتقول
ميشود .در واقع ،چگونگي و شيوة بهكارگيری ابزارهوای ميودان نبورد ،بيوانگر آموادگي
مبارزان برای آغاز نبرد است كوه شوامل ایون مووارد اسوت :گورز را از زیون بركشويدن
(فردوسي ،9921 ،ج)979 :6؛ بر پيل كوس بسوتن (هموان)916 :؛ تيوغ پسوودن (هموان:
)912؛ نيزه به كِفت داشتن (همان)979 :؛ تيغ از ميان بركشويدن (هموان)912 :؛ كمنود از
فترا

زین گشودن (همان)912 :؛ خفتان پوشيدن (هموان)917 :؛ بَور بوه خفتوان بوودن

(همان)974 :؛ بازو به خفتان بودن (همان)974 :؛ به چن
)910؛ ببربيان پوشيدن (همان)971 :؛ شمشير هندی به چن

گرزة گاو رن

داشتن (همان:

آمدن (همان)991 :؛ سوليح
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و كمر بستن (همان)960 :؛ شمشير در بر افگندن (هموان)917 :؛ درع پوشويدن (هموان:
)996؛ گره بر ترگ زدن (هموان)996 :؛ نيوزه بوه دسوت بوودن (هموان)927 :؛ شمشوير
بركشيدن (همان)999 :؛ گرز به چن

بودن (همان)969 :؛ مغفر بر سور داشوتن (هموان:

)917؛ ترگ بر سر نهادن (همان)996 :؛ به سر كاله آهنين گذاشتن (هموان)971 :؛ كمور
بر ميان بستن (همان - )919 :نشانۀ آمادگی برای سوارکاری و تاختوتااز :رخوش را
زین كردن (همان)961 :؛ تن

اسب را بستن (همان)921 :؛ به اسب پای آوردن (هموان:

)971؛ عنان تگاور بسودن (همان -)946 :نشانۀ شکستدادن :بر اسب بوه پوای ندیودن
(همان)991 :؛ از زین برگرفتن (همان - )999 :نشانۀ ترککردن نبرد :شمشير و ببربيوان
را از تن دور كردن (همان)910 :؛ شمشير را در نيام گذاشتن (همان)910 :؛ خُود از سور
برداشتن (همان - )999 :نشانۀ دورشدن از یکدیگر :عنان از یکودیگر بوه چور بوردن
(همان -)979 :نشانۀ احترام و بزرگداشت :از اسب فرود آمدن (هموان -)912 :نشاانۀ
شتابان تاختن :عنان باره را سپردن (همان - )979 :نشاانۀ آماادۀ حرکات شادن :بنوه
برنهادن (همان -)916 :نشانۀ دفاع و محافظت از خاود :سوپر بور سور آوردن (هموان:
 - )999نشانۀ اقامتکردن :سراپرده و خيمه زدن (همان -)916 :نشانۀ گاریختن :لگوام
تابيدن (همان -)926 :نشانۀ مبارزۀ نزدیک و رویارو :كمان را به بازو افکنودن (هموان:
 -)999نشانۀ آمادۀ تیراندازیشدن :كمان را به زه كردن (همان - )976 :نشاانۀ کُشاتی
گرفتن :دوال كمر یکدیگر را گرفتن (همان -)976 :نشانۀ آمادۀ شکارشدن :كمر بسوتن
(همان -)991 :نشانۀ بازگشتن :عنان را پي اندن یوا برگرایيودن (هموان - )991 :نشاانۀ
گستردگی تصرفات :سر نيزه از آفتان گذرانودن (هموان -)962 :نشاانۀ جنگجاویی و
دالوری :زمين را با خنجر شستن (همان -)961 :نشانۀ گیجکردن دشمن و ضاربهزدن
به او :عنان و سنان را تابيدن (همان -)999 :نشانۀ اسیر کردن :بند كردن (همان-)991 :
نشانۀ جنگجو و مبارز :كمندافگن (همان -)999 :نشاانۀ ساوارکار چاباک :عنوان دار
(همان)991 :؛ عنان پي (همان.)991 :

__________________________________________________________________
ارتباطهای غيركالمي در داستان رستم و سهران فردوسي 919
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 -12 -1 -2زبان بدن در سوگواری
ميتوان داستان رستم و سهران را جدا از جن ها و اعموال پهلوواني و رزموياش،
سوگنامهای حماسي ناميد .در واقع ،همين جنبة تراژیک آن است كه سوبب نفووذ در دل
انسانها و برجستگي آن در ميان سایر داستانها شده اسوت .بوه گفتوة خوود فردوسوي،
داستاني «پر آن چشم» است كه به دليل درخشوش عنصور عاافوه در آن و هوارموني و
تناسب حركات بودني برگرفتوه از آیوينهوا و مراسوم سووگواری بوا موضووع داسوتان،
احساسات هر انسان صاحبدلي برانگيخته ميشود .بور ایون اسواس ،بسوامد و كواركرد
حركات و نشانگرهای بدني كه معرف اینگونه احساسات و آالم درونوي شخصويتهوا
باشد در این داستان بسيار برجسته و مشهود است .در این بخش ،افعال و مصنوعاتي كه
در انتقال پيام غم و اندوه در داستان رستم و سهران حضور دارند ،بررسي ميشوند.
هنگامي كه انسان به غم و اندوهي دچار ميشود ،دو نوع واكنش از خود بروز موي-
دهد :یکي ،واكنشهای ابيعي و ارگانيکي بدن است؛ میال در بيت زیر كه از بيوتهوای
برجسته و درخشان فردوسي در ارامة احساسات و عواا

درونوي بوا اسوتفاده از زبوان

بدن است ،ميتوان در ملموسي از چگونگي اوضواع روحوي پودر (رسوتم) در مورگ
فرزندش (سهران)داشت:
همي ریخت خون و همي كند موی

سرش پر ز خا

و پور از آن روی
(همان)917 :

واكنشهایي چون «خونریختن»« ،مویكندن»« ،اشکریختن» واكنشهوای ابيعوي و
ارگانيکي بدن رستم هستند كه او در مواجهه با غم مرگ فرزندش ،از خوود بوروز موي-
دهد .در بيتهای پایاني تراژدی رستم و سهران ،به وفور بوا چنوين حركوات و عالیوم
سوگواری روبهرو ميشویم .عالیم غيركالميای كه نه تنها احساسوات ایرانيوان بوهویووه
رستم را به تصویر ميكشند؛ بلکه اغلب نشان ميدهند كه آنها چگونه با احساسات خود
كنار ميآیند.
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916

جدا از واكنشهای ابيعي بدن در هنگام ناراحتي ،واكنشها و حركوات دیگوری در
بدن ایجاد ميشوند كه محصول یادگيری و آموزش هستند و به وسيلة تکورار تجربيوات
مختل

و مرتب كردن آنها با هوم ،كسوب مويشووند و معمووال هموان درجوة اامينوان

واكنشهای ابيعي را دارند؛ مانند آتش زدن به سراپرده ،تخوت و زیون كوه نشوانهای از
آیين سوگواری است:
بووه پووردهسوورای آتووش انوودر زدنوود
همووان خيمووة دیبووه از رن و

رن و

بوور آتووش نهادنوود و برخاسووت عووو

بور سور زدنود

همه لشکرش خوا

همان تخوت و پرمایوه زیون پلنو
همووي گفووت :زار ای جهانوودار نووو
(همان)914 :

در داستان رستم و سهران همانند دیگر حركات ،در موورد نشوانگرهای سووگواری
نيز یک رفتار ميتواند دو مفهوم را القا كند؛ برای میال« ،گریستن» هوم در معنوای ابوراز
ناراحتي (همان )919 :و هم القاكنندة مرگ و نابودی (همان )999 :است.
 نشانۀ غم و اندوه :ناراحتي و غم از آغاز داسوتان رسوتم و سوهران توا پایوان آنوجود دارد .به همين دليل ،بودیهي اسوت كوه نشوانگرها و رفتارهوای مخصووص ایون
احساس در سراسر داستان دیده شوند؛ از جمله :جامه دریدن یا چوا

زدن (فردوسوي،

 ،9921ج ،)911 :6خود را خستن (همان)917 :؛ خون ریختن (هموان)914 :؛ خوا بور
سر ریختن (همان)914 :؛ كمر گشادن (همان)917 :؛ شایستة بند بودن (همان)914 :؛ بور
خا

نشستن (همان)914 :؛ كور شدن (همان)911 :؛ گریستن (همان)917 :؛ پيادهشودن

از اسب (همان)919 :
 -نشانۀ مُردن :بالين كسي خا

بودن (همان)912 :؛ خشوکشودن (هموان)911 :؛

دیبا بر روی گستراندن (همان -)914 :نشانۀ درد و رنج :به خود پي يدن (همان.)979 :
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 -13 -1 -2زبان بدن در پادشاهی
در این بخش افعال و مصنوعاتي هم ون تخت ،كواله ،افسور و  ...كوه مربووط بوه
قلمروی پادشاهي ميشوند و در انتقال پيام نقشي دارند ،مورد تحليل قرار ميگيرنود .در
بسياری از كشورهای شرقي و جنوبي ،افراد ،زمين زیرپای اشوخاص باالدسوت را موي-
بوسند .یک زیردست از این اریق فرودستي خود را ابوراز مويكنود .در راه رسويدن بوه
دموكراسي در جهان ،این رسمها هم تکاملي دموكراتيک داشتهاند و از بوسيدن زمين بوه
زانو زدن و بعد خمشدن تا كمر یا تعظيمكردن رسيدند .امروزه ،ما فق با تکاندادن سور
این كار را انجام ميدهيم (مولکو .)601 :9912 ،در داستان رستم و سهران نيز به چنوين
نمونههای بازميخوریم؛ میال «نماز بردن» نشانهای از احترام و بزرگداشت پادشاه است:
چووو رفتنوود و بردنوود پيشووش نموواز

برآشووفت و پاسووخ نووداد ایوو بوواز
(همان)942 :

 نشانۀ احترام و بزرگداشت :كاله بر سر گذاشتن (همان)949 :؛ پيادهشدن (همان: .)912گفتني است كه در داستان رستم و سهران« ،پياده بودن /شدن» در بيان چند
مفهوم به كار رفته است :گاهي در مفهوم احترام و بزرگداشت پهلوان یا پادشاه بویوه
رستم است (همان)949 :؛ گاهي پيادهبودن جهانپهلواني هم و رستم ،نشانة نن

و

رسوایي اوست (همان)960 :؛ گاهي پيادهبودن رستم ،نشانة پنهان كاری و مخفي داشتن
خود از دشمن است تا بدون سروصدا به دشمن نزدیک شود (همان)914 :؛ و گاهي هم
پيادهبودن رستم ،نشانة غم و اندوه او در مرگ فرزندش است (همان.)917 :
هم نين ،فردوسي به زیبایي از یک ابزار پادشاهي (كاله) ،چندین پيوام و مفهووم را
به خواننده القا ميكند :نشانۀ خودنمایی و سرافرازی کاردن :كواله برافوراختن (هموان:
 -)967نشانۀ بزرگ و واالمرتبه :كاله به سر داشتن (همان -)960 :نشانۀ خوار و زبون
کردن :كاله از سر ربودن (همان -)914 :نشانۀ پادشاهی کردن :با كاله نشستن (هموان:
.)911
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 -14-1-2زبان بدن در سایر افعال
در این بخش ،افعالي كه ارتبااي به حوزههای پيشين نداشوتند ،اموا در انتقوال پيوام
نقش مؤثری دارند بررسي ميشوند .داستان رستم و سهران ،سراسر جنوبش و تکواپو و
حركت است؛ بنابراین ،از هر حركت شخصيتها ميتووان پيوامي دریافوت كورد .بورای
میال ،در بيتهای زیر ،از یک حركت چند پيام به ذهن ميرسد كه چگونگي و جزميات
حركت است كه معاني آنها را از یکدیگر متمایز ميسازد .زماني كه سهران ،نشانيهوای
هر كدام از پهلوانان ایراني را از هجير سؤال ميكند و نوبت به رستم ميرسد ،سهران با
بيان عبارت «او بر جای خودش ميجوشد» ،بيقراری و بيتابي دروني رستم را ترسويم
ميكند:
بسووي پيوول برگسووتوانور بووه پوويش

همي جوشد آن مرد بر جای خویش
(همان)920 :

به سهران گفتند كه زندرزم كشته شده اسوت ،او از شونيدن ایون خبور سراسويمه و
مضارن شد و «از جای سریع برجست»:

همانگه چوو بشونيد ،برجسوت زود

بيامووود بووور زنووود بووور سوووان دود
(همان)912 :

زماني كه رستم با تأخير به نزد كاووسشواه رسويد ،كواوس بوا از جوای برخاسوتن،
خشم و عصبانيت خود را از رستم اینگونه بروز ميدهد:
خود از جای برخاست كاووس كوي

برافروخووت بوور سووان آتووش ز نِووي
(همان)942 :

هم نين ،فردوسي رفتارشناس ،با استفاده از یک حركت جسوم (دم زدن) ،چنودین
معنا را خلق ميكند :نشانۀ تسخیر و تعلا کاردن :دم زدن (هموان -)991 :نشاانۀ رفاع
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خستگی و آسودن :دم برزدن (همان - )944 :نشانۀ سکوتکردن :دم بركشيدن (همان:
.)919
سایر افعال كه بيانگر پيامي هستند ،عبارتاند از :نشانۀ هم اندازهبودن :رسن برزدن
(هموان -)910 :نشااانۀ تاارککااردن :چيووزی را بور زمووين زدن (همووان -)910 :نشااانۀ
منتظربودن :نشستهبودن (هموان -)911 :نشانۀ خستگی و بیحوصالگی :شوتان آمودن
(همان -)969 :نشانۀ مهربانی و دلجوییکردن :ماليدن (همان -)961 :نشانۀ بیقاراری
و اضیراب :از خورد و آرام و خوان دورشودن (هموان -)941 :نشاانۀ اخیااردادن و
آگاهکردن :به تندی پسودن (هموان -)911 :نشاانۀ خشام و نااآرامی :جوشوان بوودن
(همان )921 :دمان بودن (همان - )999 :نشانۀ مانعشدن :به كسي انودرآویختن (هموان:
 -)910نشانۀ مقاومت و ایستادگی :تابيدن با كسي (همان -)972 :نشاانۀ پُرخاوری :از
مغز استخوان گَرد برآوردن (همان)991 :
نوع و شيوة راه رفتن شخصيتهای داستان نيز مويتوانود پيوام و معنوای خاصوي را
منتقل كند كه نمونههایي از آن ذكر ميشود :نشانۀ آزار نرساندن در حرکاتکاردن :در
رفتن بر كسي شتان نکردن (هموان -)910 :نشانۀ آهسته و بیسروصدا آمدن :خراموان
آمدن (همان -)966 :نشانۀ خشمگین و غضبناک آمدن :به تنودی گوذر كوردن (هموان:
 -)947نشانۀ با آرامش و آهستگی رفتن :گرازان آمدن (همان -)942 :نشانۀ جلوهکنان
و با خودنمایی رفتن :گرازان رفتن (همان.)914 :
 -2 -2نشانههای آوایی
بر اساس عقيدة «آلبرت مهرابيان» ( %91 )Albert Mehrabianاز  %19انتقال پيام بوه
گونة غيركالمي از اریق نشانههای آوایي اسوت (فرهنگوي .)679 :9911 ،در ایون بواره،
جورج ال تراگور ( ،)Gorge L.Tragerاصواالح «پوارالنگویج» ( )para-languageرا
اولين بار به كار برد كه به صورت «زبان آوایي» ترجمه شده و اشاره دارد بوه چيزهوایي
كه ورای زبان یا عالوه بر آن است .ایون موضووع را «جوليواتي وود» ()Julia T Wood

__________________________________________________________________
912

كاوشنامه ،سال بيستویکم ،بهار ،9911شماره44

تحت عنوان «پيرازبان» بررسي كرده كه عبارت است از ارتباط صوتي بودون اسوتفاده از
كلمات (وود.)901 :9971 ،
 -1 -2 -2بلند گفتن
بلندی صدا مبين شخصيت و ویوگي شخصويت انسوانهاسوت؛ بورای میوال ،افوراد
تهاجمي دارای بلندی صدای بيشتر نسبت به دیگرانانود .در داسوتان رسوتم و سوهران،
بيشترین خروش و صدای بلند (هفت مورد) كه نشانة شخصيتي خشومگين و تهواجمي
است ،از آن سهران است كه در بيشتر مبوارزههوای ایون داسوتان حضووری مسوتقيم و
پررن

دارد و همواره ،به دنبال كسب نام و آوازه است و از ارفي هم سن كم او چنين

روحيهای را سبب شده است؛ برای میال:
ز تندی ،به جوش آمدش خون به رگ

نشسوووت از بووور بوووارة تيوووز تو و

خروشوويد و بگرفووت نيووزه بووه دسووت

به آوردگه رفوت چوون پيول مسوت
(فردوسي ،9921 ،ج)927 :6

«خروشيدن» یکي از پربسامدترین نشوانههوای آوایوي در داسوتاني رزموي-تراژیوک
رستم و سهران است كه امری ابيعي اسوت؛ زیورا مبوارزه و سووگواری كوردن هموراه
خروش و فریاد است .البته «خروشيدن» در داستان رستم و سهران در معواني مختلفوي،
به كار گرفته ميشود؛ از جمله :نشانۀ خشم و عصبانیت (همان - )999 :نشاانۀ غام و
اندوه (همان - )912 :نشانۀ خبردادن و آگاهکردن (هموان -)970 :نشاانۀ شاادمانی و
سرور (همان -)914 :نشانۀ هشدار دادن (هموان -)912 :نشاانۀ شاکایت و اعتارا
(همان.)997 :
سایر آواهای بلند كه بيانگر پيام و معنایي هسوتند ،عبوارتانود از :نشاانۀ خشام و
عصبانیت :بيشترین بسامد بلندی صدایي كه در داستان رستم و سهران شنيده ميشوود،
بيانگر معنای خشم و عصبانيت است؛ میل :بردميدن (هموان)999 :؛ تيوز گفوتن (هموان:
)991؛ بان

بر زدن (همان)942 :؛ نعره زدن (هموان - )914 :نشاانۀ اطاالعدادن :آواز

دادن (همان)921 :؛ فغان بركشيدن (همان -)912 :نشانۀ خشام و همااوردطلبی :ویلوه
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كردن (همان -)996 :نشانۀ جنگجو :پرخاشجو (همان -)944 :نشانۀ غم و اندوه :عَوو
برخاستن (همان -)914 :نشانۀ پریشانی و آشفتگی :نوان بودن (همان.)960 :
 -2 -2 -2آرام گفتن
 نشانۀ برنامهچینی و نقشاهکشای :بوه راز سوخن گفوتن (فردوسوي ،9921 ،ج:6 -)966نشانۀ اهمیت و بزرگی کار :به راز سخن گفتن (هموان -)949 :نشانۀ بادگویی
و غیبتکردن :به راز سخن گفتن (همان -)910 :نشانۀ اعترا

زیرلبی :ژكان گردیودن

(همان -)926 :نشانۀ حسرت و افسوس :آه كشيدن (همان.)911 :
 -3 -2 -2سکوت کردن
سکوت ،معرف قدرت انسانهاست .سکوت در ارتبااات و در فرهن های مختل
مي تواند نمایندة چندین معنای گوناگون باشد كه دو موورد از آنهوا در داسوتان رسوتم و
سهران آورده شده است :نشاانۀ تارس و بایم (فردوسوي ،9921 ،ج - )921 :6نشاانۀ
خشم و عصبانیت (همان.)942 :
 -4 -2 -2خندیدن
هر حركتي هميشه بخشي از یک الگوست كه معنای آن ،به بهترین وجوه در بافوت
یا زمينة وقوع آن قابل دریافت ميشود .یک حركت بدن مانند كلمهای از یوک سوار یوا
بند است .آن كلمه ميتواند معنای بسيار داشته باشد؛ اما فق در بافت آن بند اسوت كوه
ميتواند معنای مورد نظور آن را بوه درسوتي در كورد (بولتوون .)994-991 :9919 ،از
جمله ،خندهها كه دارای زبان پي يدهای هستند و در داستان رستم و سوهران ،بسوته بوه
زمينه و بافت داستان معاني مختلفي را القا ميكننود :بورای میوال ،پيرازبواني منفوي میول
ریشخندزدن یا پوزخند ،ارتباط نزدیکي با حقارت و نارضایتي شخصويتهوا در داسوتان
رستم و سهران دارد:
بخندید سهران و گفوت :ای سووار

بوووه زخوووم دليوووران نوووهای پایووودار
(فردوسي ،9921 ،ج)979 :6
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در داستان رستم و سهران ،خندیدن در مفهوم «تمسخر و استهزا» بيشوترین بسوامد
را در ميان سایر معاني دارد .نشاانۀ مکار و حیلاه (هموان - )992 :نشاانۀ دوساتی و
صمیمیت (همان - )912 :نشانۀ شادمانی و خوشحالی (همان - )991 :نشاانۀ دلباری
(همان.)994 :
 -5 -2 -2لحن گفتار
عالوه بر نشانه های آوایي ذكرشده ،بر اساس ترتيب و نوع جمالت و نوع كلمات و
سایر شگردهای زباني ميتوان لحن گفتاری بين شخصيتهای داستان را بهوضوح در
كرد .بنابراین ،راهنماهای بياني ،عواا

ما را از یکدیگر متمایز ميكنند و انسان نسوبت

به احساس دیگران كه در غالب لحن ) (toneصدا تبلور یافته است ،واكنش نشوان موي-
دهد و در سخن گفتن با دیگران ،لحن صدا مويتوانود در موؤثركردن مقصوود و منظوور
یاری برساند تا احساسات و اهدافمان روشنتر بيان شوند (فرهنگي)969 :9911 ،؛ برای
میال ،كاوسشاه در برابر تعلل و تأخير گيو و رستم در آمدن نزد وی با لحني خشومگين
و تحقيرآميز و آهنگي تند خاان به گيو ميگوید:
كه رستم كوه باشود كوه فرموان مون

كند سسوت و پي ود ز پيموان مون؟

بگيوورد و ببوور زنووده بوور دار كوون

وزو نيووز بووا موون مگووردان سووخن
(فردوسي ،9921 ،ج)942 :6

اندكي بعد ،گفتار رستم ،با تکرار جمالت سوؤالي ،جموالت كوتواه و آهنگوي تنود،
لحني خشمگينانه و انتقادآميز به خود ميگيرد:
چه خشم آورد؟ شاه كاووس كيست؟

چرا دست یازد به من؟ اوس كيسوت؟
(همان)947 :

در ضمن ،تظاهرات و حركات چهرهای نيز بر روی لحن و آهن

صدا تأثيرگذارند؛

میال گردآفرید پس از رهایي از چنگال سهران ،به دژ سفيد پنواه مويبورد و بوا لحون و
خندهای تمسخرآميز خاان به سهران ميگوید:
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چرا رنجوه گشوتي چنوين؟ بوازگرد!

هووم از آموودن ،هووم ز دشووت نبوورد

بخندیوود و او را بووه افسوووس گفووت

كووه تركووان ز ایووران نيابنوود جفووت
(همان)992 :

سهران با لحني تمسخرآميز و نکوهشآميز با هجيور (هموان )921 :و هم نوين بوا
كاووس (همان )921 :سخن ميگوید .هجير نيز در ادامة گفتگوو بوا سوهران ،بوا لحنوي
اعتراضي و انتقادی با او حرف ميزند (همان .)922 :رستم در جوان كالم تند و گزنودة
كاووس با لحني تمسخرآميز و انزآميز به او جوان ميدهد (همان .)942 :هنگوامي كوه
سهران فریب سخنان رستم را ميخورد و او را رها مي كند تا بوار دیگور بوه نبورد هوم
بروند ،آن ه را بين آنها اتفا افتاده بود ،به هومان ميگوید .هومان نيز با لحنوي تووبيخي
و نکوهشي با سهران صحبت مي كند (همان .)919 :در نهایت ،هنگامي كه رستم ،تيوغ
بر پهلوی سهران ميزند ،سهران در آخرین لحظههای دیدار بوا پودر خوود ،بوا لحنوي
سرزنشآميز با او گفتگو ميكند (همان.)917 :
بدین ترتيب ،ميتوان گفت كه در داستان رستم و سهران پربسامدترین لحن كوالم،
لحن تمسخرآميز و انتقادی است؛ چرا كه پادشاهي تندخو و جواني جویای نام و پودری
مغرور حوادث داستان را پيش ميبردند و دست به كارهای ناپخته و نسنجيده مويزننود؛
به همين جهت ،سزاوار استهزا و نکوهشاند.
 -3 -2نشانههای مربوط به فاصلۀ بدنی
به نحوة استفادة انسان از فضاها Proncemics ،گفته ميشوود .یکوي از مهومتورین و
روشنترین نشانههای بدني ،نزدیکي و دوری است كه ایون موضووع عوالوه بور سون و
جنس ،به شدت تحت تأثير فرهن

است .هر اندازه كه فاصلة جغرافيوایي كسوي بوه موا

نزدیکتر باشد ،با او احساس دوستي بيشتری ميكنيم و آنکه دورتر است ،كمتر او را به
خاار ميآوریم .بنابراین ،با افزایش فاصلة فيزیکي ،فاصلة رواني نيز افزایش ميیابد .این
مالب ،یادآور این ضرنالمیل است كه «از دل برود هر آنکه از دیده برفت» (فرهنگوي،
.)697 :9911
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 -1 -3 -2نزدیکی
از ارز نشستن چند نفر كنار یکدیگر ميتوان به نوع رواب آنها پوي بورد .ایون «كود
نشستن» ارتباط زیادی با نوع راباة آنان و هميناور ردهبندیهوای اجتمواعيشوان دارد
(مولکو .)909 :9912 ،برای میال ،زماني كه رستم از دور به لشکر سهران نگاه ميكنود،
ميبيند كه:
چووو سووهران را دیوود بوور تخووت بووزم

نشسووته بووه یکدسووت بوور زنوود رزم

بووه دیگوور چووو هومووان سوووار دليوور

دگوووور بارمووووان نووووامبردار شووووير

ز تركان بوه گورد انودرش صود دليور

جوووان و سوورافراز چووون نوورّه شووير
(فردوسي ،9921 ،ج)914 :6

فاصلة بدني و ارز نشستن هومان و بارمان در كنار سوهران ،نشوانگر ارجمنودی و
نزدیکي آنها نزد سهران و راباة صميمانة بين آنهاست .هم نوين ،قرارگورفتن تركوان و
غالمان در ااراف سهران و ميزان فاصلهای كه بوا سوهران دارنود ،بيوانگر فرموانبری و
اااعت آنها از سهران است .بنابراین ،هر فاصلهای در رواب بين افراد مويتوانود تعوابير
مختلفي را داشته باشد؛ مانند :نشانۀ دوستی و صمیمیت :با هم نشسوتن (هموان)910 :؛
پيش كسي بودن (همان)971 :؛ با هم بودن (همان)910 :؛ به نزدیک كسي رفتن (هموان:
)912؛ بَر كسي رفتن (همان.)911 :
 نشانۀ مشورتکردن و تصمیمگیری :با هم نشسوتن (هموان)940 :؛ پويش كسويرفتن (همان)911 :؛ به نزدیک كسي رفتن (همان)941 :؛ بر كسي رفتن (هموان- )961 :
نشانۀ اطاعت و فرمانبرداری :به گرد كسي بودن (همان)911 :؛ بوه پويش كسوي بوودن
(همان)926 :؛ بر كسي انجمن شدن (همان ،)961 :به نزدیک كسي رفتن (هموان)916 :؛
بَر پادشاه شدن (همان -)929 :نشانۀ احترام و بزرگداشات :بزرگوان بوا او بهوم رفوتن
(همان)910 :؛ بر خویش نزدیک جایش گزیود (هموان )972 :بَور كسوي رفوتن (هموان:
)961؛ پذیره رفتن (همان)960 :؛ پيشباز آمدن (هموان -)912 :نشانۀ مبارزهکردن :پويش
كسي شدن (همان)911 :؛ تن

اندر آمدن به كسي (همان)999 :؛ بَر كسي شدن (هموان:
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 - )972نشانۀ عشق و عالقه :فاصلة بدني كه این پيام را در داستان القا ميكند ،به راباة
عاشقانة بين رستم و تهمينه :بَر و پيش كسي بودن (همان)964 :؛ به بوالين كسوي آمودن
(همان) 966 :؛ به عالقة سهران به گردآفرید :سهران با او (گردآفرید) بهم رفت (همان:
 )991و هم نين به راباة رستم با پسرش :بيامد بَر پور خسته روان (همان )910 :اشواره
دارد  -نشانۀ اعالم حضور و زندهبودن :پيش سپاه آمدن (هموان -)911 :نشاانۀ پیاام-
رسانی :به نزدیک كسي شدن (هموان - )946 :نشانۀ نصیحتکردن :بوه نزدیوک كسوي
رفتن (همان.)941 :
 -2 -3 -2دوری
نشانۀ بیگانگی و دشمنی :دور بوودن (فردوسوي ،9921 ،ج)911 :6؛ از دور دیودن(همان - )911 :نشانۀ آمادۀ فرمانبرداری و خدمت :بر در بودن (هموان -)911 :نشاانۀ
رفع خستگی و استراحتکردن :از یکدیگر دور ایستادن (همان)979 :
در پایان ،نموداری از مباحث مذكور ،آورده شده است تا خواننده به اهميت و توأثير
بسزای زبان بدن در شاهنامه پوي ببورد و در

روشونتوری از احساسوات و هيجانوات

دروني شخصيتها به دست آورد.
نشانههای دیداری
نشانگر بدنی

تعداد پیام

نشانگر بدنی

تعداد پیام

چهره

40

ابرو

4

دست

92

گوش

9

چشم

92

گيسو

9

سر و گردن

61

زبان بدن در ميدان نبرد

76

پا و اجزای آن

91

زبان بدن در سوگواری

61

دهان و لب و زبان

92

زبان بدن در پادشاهي

99

تن (سينه ،كمر و كت )

99

زبان بدن در سایر افعال

99
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نشانههای آوایی
نشانگر بدنی

تعداد پیام

نشانگر بدنی

تعداد پیام

بلند گفتن

90

خندیدن

99

آرام گفتن

1

لحن گفتار

96

سکوت كردن

9
نشانههای مربوط به فاصلۀ بدنی

نشانگر بدنی

تعداد پیام

نشانگر بدنی

تعداد پیام

نزدیکي

29

دوری

2

نتیجهگیری
نشانگرهای بدني مورد استفاده در داستان رسوتم و سوهران كوه شوامل  9094بيوت
است ،در معاني و پيامهای بسيار متنوعي به كار رفتهاند؛ حتي شاعر در مووارد متعوددی،
از یک حركت مشابه چندین معنا خلق كرده است .در نگاه كلي ،نشانههوای دیوداری بوا
 996معني بيشترین كاربرد را در انتقال پيام به مخااوب برعهوده داشوتهانود .پوس از آن،
نشانههای مربوط به فاصلة بدني با  27معني و سپس نشانههای آوایي با  29معنوي و بوا
اندكي اختالف نسبت به نشانههای مربوط به فاصلة بدني در جایگاه بعد قرار ميگيرند.
با نگاه و بررسي دقيقتر آمار به دستآمده و میالهای ذكرشده ،مويتووان گفوت ،از
ميان عالیم دیداری مختل

بسامد معنایي نشانگرهای مورد استفاده در ميدان نبرد بوا 76

نمونه و حركات چهره با  40نمونوه و نشوانگرهای دسوت بوا  92نمونوه بويش از سوایر
نشانگرهای دیداری است .در ميان نشانههای آوایي ،بلندگفتن با  90نمونه برجسوتگي و
بسامد بيشتری نسبت به سایر نشانگرها دارد .هم نين ،در ميان نشوانههوای مربووط بوه

__________________________________________________________________
ارتباطهای غيركالمي در داستان رستم و سهران فردوسي 609
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فاصلة بدني ،فاصلة نزدیک با  29نمونه و اختالف بسيار نسبت به فاصلة دور ،بيشوترین
بسامد را در داستان رستم و سهران دارد.
بنابر ماالب موذكور ،یکوي از عناصور تأثيرگوذار و مهوم داسوتان رسوتم و سوهران،
ارتباطهای غيركالمي است .به اور تقریبي ،نيمي ( )426از مجمووع بيوتهوای داسوتان
رستم و سهران ( )9094در مبادلة ااالعات و معاني غيركالمي نقوش دارنود كوه سوبب
شده تقابل و تعامل شخصيتها و هماهنگي گفتار و رفتارشان در موقعيتهای مختلو
برقرار شود .به همين جهت و به دليل همسویي با فضای كلي داسوتان رزموي-تراژیوک
رستم و سهران ،فردوسي تمامي نشانههای دیداری ،آوایي و فاصلة بدني را در تحکويم
و تیبيت درونمایه و موضوع اصلي داستان ذكر كرده است؛ از جمله ،در كاربرد حركوات
چشم ،بيشترین توجه را به پيام «غم و اندوه» دارد.
در حركات سر و گردن ،بيشترین بسامد پيام مربوط به «بزرگي و ارجمندی» و نيوز
«غم و اندوه» است .در حركات چهره ،معنای «حركت و توجوهكوردن» و سوپس «غوم و
اندوه» بيشترین بسامد را در ميان سایر معاني دارند .در ميان حركات دست ،پيوام «آغواز
كردن به انجام كوار بوهویووه مبوارزه» و «قدرتمنودی و تسول » پيوامهوای برجسوتهانود.
«ایستادگي و مقاومت» برجستهترین معنای حركات پا به شمار ميآید.
در ميان نشانگرهای دهان و لب و زبان« ،سخن گفتن» كاربرد گسوتردهتوری نسوبت
به سایرین دارد« .قدرتمندی و بلنود قوامتي» در ميوان نشوانگرهای تون و قسومتهوای
مختل

آن (سينه ،كمر و كت ) بسامد باالتری دارند .پيوام «جودی بوودن» در حركوات

ابرو« ،توجهكردن» در نشانگر گوش بيشترین نمونهها را دارا هستند.
در حركووات و نشووانگرهای ميوودان نبوورد« ،آمووادگي بوورای مبووارزه» بووا  61نمونووه از
برجستهترین پيامهای غيركالمي داستان است .در نشوانگرهای سووگواری ،پيوام «غوم و
اندوه» با  66نمونه اختالف بسوياری بوا سوایر پيوامهوای دیگور دارد .ميوان نشوانگرهای
پادشاهي ،معنای «احترام و بزرگداشت» بسامد باالتری دارد و در نهایوت ،زبوان بودن در
سایر افعال استفاده شده در داستان ،بيشتر پيام «خشم و ناآرامي و بويتوابي» را در ذهون
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مخااب القا ميكند .هم نين ،در حوزة بلندی صدا ،معنای «خشم و عصوبانيت» و «غوم
و اندوه» نسبت به سایرین برجسته است.
در ارتباط با خندیدن و لحن گفتار ،پيام «تمسوخر و خشوونت» بواالترین بسوامد را
دارند .سکوت نيز در القای پيام «ترس و بيم» بهكار رفتوه اسوت .در نهایوت ،در فاصولة
نزدیک شخصيتها و مبارزان به یکدیگر ،معنای «فرمانبری و اااعوت» بوا بسوامد  97و
«نبرد و مبارزه كردن» با بسامد  91از بيشترین بسامد برخوردارند و در فاصولة دور نيوز،
معنای «دشمني» كاربرد گستردهای دارد.
هدف از بيان آمار و ااالعات مذكور ،ایون اسوت كوه تموامي نشوانگرها و حركوات
شخصيتها در راستای اثربخشي و ملموسكردن دو مفهوم برجستة داستان ،یعني رزم و
حزن است .برای میال ،حركات ابرو و چشم كه به لحاظ نشانهشناختي جایگاه ویووه ای
را در ادن عاشقانه و غنایي دارند ،فردوسي آنها را همسو با معنوای خشوونت و انودوه
آورده است یا توجه به بلندی صدا كه متناسب با ميدان رزم و ابراز اندوه بااني اسوت و
نيز لحن تمسخرآميز و خشن مبارزان كه متناسب با رجزخوانيهای آنوان و تحقيركوردن
یکدیگر است و یا فاصلة نزدیک شخصويتهوا بوه یکودیگر و تمواسهوای تهواجمي-
تجاوزی كه هماهن

با بافت و فضای رزمي آورده شدهاند و نيز استفادة تموام و كموال

از زبان جن افزارها و در نهایت كاربرد گستردة آیوينهوا و نمادهوای سووگواری بورای
انتقال پيام.
بنووابراین ،اگوور نگوواهي دقيووق بووه ماالووب فووو بينوودازیم ،مشووخص موويشووود كووه
پربسامدترین و برجستهترین پيامها ،یکي« ،غم و اندوه» و دیگری «خشم و نبرد» اسوت
كه كامال هماهنو

بوا داسوتان تراژیوک-حماسوي رسوتم و سوهرانانود .ایون ماالوب،

تأیيدكنندة این است كه یکي از علل موفقيت فردوسي در شاهنامهسرایي ،توجة ویووة او
به زبان بدن است كه آن را در جهت پویایي ،حركوتپوذیری و حقيقوتنموایي جریوان
داستان و اثرگذاری بيشتر بر مخااب و اقناع او استفاده كرده است.
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