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ارتباطات غیرکالمی در شعر حافظ

نقش ارتباطات غیرکالمی در تفسیر و پذیرش حافظ از سوی مخاطبان
2

علیرضا قبادی ،1مسعود زارع مهرجردی
دریافت1394/8/5 :؛ پذیرش1394/12/5 :

چکیده
آثار مادی و غیرمادی شـعر حافظ در دورههای مختلف همواره مورد توجه کارشناسـان عرصههای
گونا گـون بهو یـژه ادبیاتشناسـان و مردمشناسـان ادبیـات قـرار گرفتـه اسـت؛ لیکـن بهنظـر میرسـد
بـا توجـه بـه میـزان نفـوذ و مانـدگاری ایـن اثـر گرانبهـا در جامعه ،این پدیـده میتواند از دیـدگاه علوم
دیگـر نیـز مـورد توجـه قـرار گیـرد؛ از جمله این علـوم میتوان به علوم ارتباطات اشـاره کرد که درواقع
بـه بیـان چگونگـی و چرایـی برقـراری ارتباطـات بیـن فرسـتنده و گیرنـده میپردازد .در ایـن مقاله از
میـان جنبههـای مختلـف ارتباطـی در شـعر حافظ ،به تحلیل ارتباطهـای غیرکالمی آن میپردازیم؛
نهـای مختلـف ،در وجـوه
ز یـرا بهنظـر میرسـد ،تمـام جنب ههـای مانـدگاری شـعر حافـظ در طـول قر 
کالمـی آن خالصـه نمیشـود و دالیـل غیرکالمـی نیز در ایـن ماندگاری نقش داشـتهاند .مقاله حاضر
تلاش میکنـد بـا تحلیـل ایـن اثر مهـم از دیـدگاه ارتباطات غیرکالمـی ،زیرکی و چیرهدسـتی صاحب
اثـر را در برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب ،فراتـر از مرزهـای کالم مـورد تفسـیر فرهنگـی قـرار دهـد .در این
راه از روش تحلیـل محتـوای کیفـی بهره جسـتهایم.
کلیدواژه :ارتباطات غیرکالمی ،ادبیات ،تفسیرگرایی فرهنگی ،نشانه ،معنا.
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مقدمه

ادبیـات یـک اثـر هنـری خلاق اسـت .اثـری کـه هنرمنـدی آن را میپـردازد (قبـادی.)25 :1385 ،
همچنیـن هـدف ادبیـات بهعنـوان اثـر مصنـوع هنرمند را میتـوان اینگونه بیان کرد :در وهله نخسـت،
یـک اثـر خلاق ،حقیقـت تجربـه آدمـی را بهصـورت اثـری زیبـا بـرای تعمـق بیـان مـیدارد و چـون
غایـت در زیبایـی همانـا تفکـر و تعمـق میباشـد ،اثـر خلاق نیـز در ایـن مفهـوم نیـاز آدمـی را بـه تفکـر و
ژرفاندیشـی بـرآورده میسـازد (قبـادی)25 :1385 ،؛ بنابرایـن ایجـاد تعمـق در مخاطـب میتوانـد از
مهمتریـن وجـوه تمایـز میـان ادبیـات و دیگـر هنرهـا باشـد.
سـارتر ( )1950معتقـد اسـت در ادبیـات برخلاف نقاشـی و موسـیقی ،انسـان بـا معانـی سـر و کار
دارد .معانـی ،نقاشـی نمیشـوند و در موسـیقی هـم قابـل مشـاهده نیسـتند .ایـن دو هنـر بـه هیـچ چیـز به
غیـر از خودشـان داللـت نمیکننـد (راودراد .)71 :1390 ،سـاحت ادبیـات و بهطـور خـاص شـعر ،از
مـواردی اسـت کـه در ظاهـر و در نخسـتین نـگاه ،بهواسـطه اسـتفاده مسـتقیم از نوشـتار و زبـان ،بیانگـر
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ارتبـاط کالمـی اسـت ،ولـی بـا اندکی تأمل میتـوان دریافت که موارد زیادی میتواند در نوع برداشـت
مـا از متنهـای مختلـف ولـی بـا مضمـون مشـابه نقـش داشـته باشـد؛ مـواردی کـه تا کنـون کمتـر بـه آنهـا
پرداختـه شـده و بهنظـر میرسـد جـای ز یـادی هـم بـرای کار داشـته باشـد .در ادبیـات ،ارتبـاط کالمی
و غیرکالمـی 1بـر هـم منطبـق هسـتند و بـا هـم ارائـه میشـوند .یـک شـاعر یا نویسـنده خـوب در چینش و
گزینـش کلمههـا در جایجـای نوشـته خـود مهـارت خاصـی را بـهکار میگیـرد .شـاعر بـا اسـتفاده از فـن
موسـیقی شـعر میتوانـد حالتهـای مختلـف شـادی و انـدوه ،حیـرت و حسـرت ،حرکـت و خـواب،
تفکـر و بیخیالـی و ...را بـه مخاطـب القـا کنـد .ایـن بحـث کمتـر بـه مقولـه سـاختار کلـی مر بـوط
میشـود و بیشـتر بـا نـوع انتخـاب و گزینـش واژ گان و چینـش آنهـا در کنار هم ارتبـاط مییابد (دادجو،
ً
 .)24 :1386وظیفـه شـاعر کشـف مـداوم اسـت .او معمـوال درصـدد یافتـن واژههایی اسـت که بهدلیل
قرابـت پنهانـیای کـه بـا یکدیگـر دارنـد ،وقتی کنار هم مینشـینند معانـی شـگفت میآفرینند (پرین،
 .)35 :1383البتـه نـه هماننـد كاربـرد ارتبـاط كالمـی و نهتنهـا بهسـبب معانـی آنهـا؛ بلكـه كلمـات
گاهـی بهموجـب صـدا و آواهایشـان بـهكار گرفتـه میشـوند و حتـی گاهـی بـرای اینكه تصو یـر خاصی را
در ذهـن مخاطـب ایجـاد كننـد ،سـاخته میشـوند.
بهجـز ایـن مـورد ،بهعقیـده مکلئـود 2فـرم یـک شـعر بـه همـان میـزان کـه مفاهیـم آن مـورد توجـه
1. Verbal and nonverbal Communications
2. MC Leod

هسـتند ،اهمیـت دارد (مجدنیـا .)13 :1384 ،از سـوی دیگـر ،میتـوان گفـت بسـتر ادبیـات و بهو یـژه
شـعر ،محـل داللتهـای فـراوان فرامتنـی اسـت کـه خواننـده را قـادر بـه تفسـیرهای متفاوتـی میکنـد.
در بررسـی شـعر همـواره بایـد درنظـر داشـت کـه بـا توجه به نظـم آهنگین و وقـوع متفـاوت عنصر خیال،
بایـد بـا دیدگاهـی زیباشناسـانه بـه شـعر نگریسـته شـود؛ هرچنـد زیبایـی کیفیتـی سـاده و تعریفناپذیـر
دارد ،امـا درک زیباشناسـانه ،موضوعـی مرکـب اسـت کـه هـم عوامـل عقلـی و هم عوامـل عاطفی در آن
دخالـت دارد (شـپرد .)110 :1375 ،بنابرایـن بـا درنظـر گرفتـن ایـن عوامـل و تغییـر هرکـدام ،مـا داوری
متفاوتـی نسـبت بـه زیبایـی خواهیـم داشـت.
ً
در ادبیـات منظـوم مـا کـه عمیقـا متناسـب بـا فرهنـگ و تمـدن دورههـای مختلـف بـوده و درواقـع
نمایانگـر و نماینـده نخسـت هنـر دوره تاریخـی خـود بهحسـاب میآیـد ،زیباییشناسـی شـعر همـواره
درگیـر زمینههـای منطقـی و همچنیـن زمینههـای ذوقـی و عاطفـی میشـود؛ زیـرا نـگاه علمـی صـرف بـه
شـعر ،تنهـا بخشـی از هنـر شـعر را مـورد بررسـی قـرار میدهد کـه دارای مؤلفههای تعریفشـدهای باشـد.
یا کوبسـن 1معتقـد اسـت شعرشناسـی بـه مسـائل سـاختار کالم میپـردازد؛ درنتیجـه شعرشناسـی را بایـد
جـزء مکمـل زبـان دانسـت (پاینـده .)94 :1381 ،در ایـن پژوهـش با توجه ویژه به شـعر و تفاوت مشـهود
موسـیقایی و آهنگین بودن آن نسـبت به ادبیات منثور ،سـعی خواهد شـد دسـتهبندیهای جدیدتری
بـرای جنبههـای غیرکالمـی شـعر کالسـیک فارسـی و بهویـژه شـعر حافظ معرفی شـود .هرچنـد در برخی
مواقـع بـدون بهکارگیـری ذوق و عاطفـه مخاطـب نمیتـوان از بعضـی اسـتدال لها گـذر کـرد.
 .1پیشینه پژوهش

پیـش از ایـن در برخـی از مقالههـا و پایاننامههـا دربـاره ارتباطـات غیرکالمـی در ادبیـات و داسـتان
مباحثـی مطـرح شـده اسـت کـه از آنجملـه میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
«بررسـی نمادهای ارتباط غیرکالمی در شـاهنامه» که بهعنوان پایاننامه در دانشـگاه آزاد اسلامی
توسـط ایـرج رضایـی تدویـن شـده اسـت و _بـا توجـه بـه محتـوای حماسـی شـاهنامه و توصیفهـای
گونا گـون بدنـی و صحنـهای _ زمینـه مناسـبی بـرای ورود بـه ایـن مبحـث داشـته اسـت .رضایـی در
ایـن پژوهـش بیشـتر بـه بررسـی نمادهـای ظاهـری اندامـی نظیـر حالتهـای چهـره و بـدن پرداختـه
اسـت .درواقـع ،رضایـی در ایـن پژوهـش بهطـور کامـل ارتباطهـای غیرکالمـی را منطبـق بـر زبـان بـدن
درنظـر گرفتـه اسـت کـه از ایـن نکتـه میتـوان بـا عنـوان یکـی از کمبودهـای رایـج پژوهشهـای مشـابه
)1. Roman Jakobson (1896-1982
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نـام بـرد .امـا از نقـاط قـوت ایـن پژوهـش میتـوان بـه گسـتردگی نمونهگیـری ایـن اثـر و دسـتهبندیها و
فیشبردار یهـای جامـع اشـاره کـرد .همچنیـن میتـوان گفـت کـه در ایـن پژوهـش سـبک و سـیاق
خاصـی بـرای بهکارگیـری توصیفهـای اندامـی بـرای فردوسـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
«نقـش ارتباطـات غیرکالمـی در داسـتانپردازی موالنـا» نیـز از مقالههایـی اسـت کـه توسـط
محمـد دانشـگر در زمینـه ارتباطـات غیرکالمـی در ادبیـات ،مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .دانشـگر
یتـوان
معتقـد اسـت ،بهواسـطه شـیوه داستانسـرایی موالنـا و همچنیـن جنبههـای عرفانـی اشـعار او ،م 
رویکـردی کارکـردی و سـاختاری را از منظـر ارتباطـات غیرکالمـی در ایـن اثـر در پیـش گرفـت .ایـن
پژوهـش ،محـور داسـتانپردازی موالنـا در اشـعارش را« ،گفتگـو» میداند .در همین راسـتا نیز هر گفتگو
را بـه دو عرصـه ارتباطـات کالمـی و غیرکالمـی تقسـیم میکنـد و ارتباطـات غیرکالمـی را بخشـی مهـم
ً
از اشـعار موالنـا درنظـر میگیـرد .در ایـن مقالـه ،برخلاف پژوهـش شـاهنامه ،اساسـا دسـتهبندیهای
مرسـوم مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و پژوهـش بـه سمتوسـویی تکنگارانـه و یکجانبـه از برداشـتهای
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یشـود کـه هرکجـا نامـی
غیرکالمـی کشـیده میشـود؛ تـا جاییکـه در بخشهایـی از آن ،اینگونـه القـا م 
از انـدام بـدن انسـان یـا حتـی درخـت برده شـده نیـز ،ارتباطی غیرکالمـی انجام گرفته اسـت .همچنین
میتـوان گفـت کـه پژوهـش ،جامعنگـری خـود را از دسـت داده و انتخـاب فضـای نمونـه ،بهصـورت
نامشـخصی انجـام شـده اسـت.
از دیگـر مـوارد مشـابه نیـز میتـوان بـه «بررسـی نمادهـای ارتباطـات غیرکالمـی در قـرآن»« ،بررسـی
ارتباطـات غیرکالمـی در داسـتان مصطفـی مسـتور» و در میـان مقالههـای دانشـگاهی خارجـی
میتـوان به«تأثیـر زیباییشناسـی غیرکالمـی در شـعر حافـظ »1اشـاره کـرد کـه در بیشـتر ایـن آثـار ،همـان
دسـتهبندی رایـج ارتباطـات غیرکالمـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه ادبیـات
فارسـی و بهو یـژه شـعر ،همـواره بهدلیـل شـرایط زمـان خـود ،سـخن در پـرده میگفتـه و گاهـی بـا بـهکار
گرفتـن انـواع و اقسـام آرایههـای ادبـی ،طنـز و ایهـام ،معانـی را وارونـه و یـا دوپهلـو بیان میکرده اسـت.
حتـی دربـاره قـرآن هـم کـه برآمـده از ادبیـات آن زمـان عـرب اسـت ،تا کنـون هـزاران شـرح و تفسـیر
مفصـل ،نـگارش شـده و میشـود .پـس نـگاه سـطحی و بـدون تأویـل و تفسـیر بـه ایـن آثـار نمیتوانـد
ادا کننـده حـق مطلـب آنهـا باشـد.

1. The Impact of Nonverbal Aesthetics in Hafiz’s Lyric

 .2طرح مسئله

شـعر حافـظ بـه ایـن دلیـل مـورد بررسـی تفسـیری ایـن پژوهـش قـرار گرفتـه کـه سرشـار از اشـارههای
سربسـته و نکتـهدار بـه مسـائل نا گفتنـی اسـت .حافـظ از میـان شـاعران ایرانـی ،تنها شـاعری اسـت که
هنـوز و پـس از گذشـت قرنهـا ،بـر سـر سـفره فرهنگـی مـردم حضـور دارد .ایـن نـوع کارکـرد فرهنگـی در
یـک جامعـه ،تنهـا و تنهـا از آثـار بـزرگ (بـا عنـوان سـرمایههای فرهنگی یـک جامعه) برمیآیـد و همین
موضـوع نیـز باعـث توجـه بـه ایـن اثـر ،در پژوهـش حاضـر بـوده اسـت .هرچنـد ممکـن اسـت از دیـدگاه
ً
متخصصـان ادبیـات ،الزامـا ایـن اثـر مهمتریـن و غنیتریـن آن در بیـن دیگـر آثـار نباشـد؛ امـا بهدلیـل
توجـه خـاص عمـوم مـردم و بهکارگیـری ایـن سـرمایه فرهنگـی در زندگـی روزمـره ،میتـوان گفـت از
نظـر کارکـردی ،اشـعار حافـظ گـوی سـبقت را از دیگـر آثـار بـزرگ ادب فارسـی ربوده اسـت .در ابیات
زیـادی میتـوان اشـارهها را بیـش از متـن اصلـی بـرای دریافـت اصـل نظـر شـاعر درنظـر گرفـت و مغـز
ادبیـات نغـز را از پوسـته کالم بیـرون کشـید .درواقـع اشـارههای غیرکالمـی ،شـعر حافـظ را بـه شـعری
تفسـیرپذیر ،عمیـق و چندمعنـا بـرای هـر مخاطبـی تبدیـل کـرده اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هـر مخاطب با
توجـه بـه پیشـینه فرهنگـی و اجتماعـی خـود قـادر خواهـد بـود بـه تفسـیر و رمزگشـایی از اشـعار حافـظ

بپـردازد .میتـوان گفـت دیـوان اشـعار حافـظ بـا عنـوان سـرمایه فرهنگـی ایرانـی ،آنگونـه کـه بوردیـو
( )14 :1384میگویـد ،بهمثابـه دانشـی اسـت کـه افـراد جامعـه را قـادر بـه تفسـیر کدهـای گونا گـون
فرهنگـی میکنـد .همچنیـن از منظـر تفسـیرگرایی فرهنگـی گیرتـز ،2ایـن اثـر فرهنگـی دارای جنب ههـای
نمادشناسـانه بسـیاری اسـت کـه مخاطـب میتوانـد با کالبدشـکافی ایـن نمادها به عمـق معنایی آنها
دسـت یابـد .یکـی از بسـترهای مهـم در تفسـیر نمادشناسـانه آثـار ادبـی ،بررسـی ارتباطـات غیرکالمـی
ایـن آثـار اسـت کـه بخـش مهمـی از اطالعـات و نشـانه3های نمادیـن اثـر را در خـود جای داده اسـت.

1

 .3پرسشهای پژوهش

 .1نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی در اشـعار حافـظ کدامنـد؟؛  .2ایـن نشـانهها در کار حافظ از چه
معنایـی برخوردارنـد؟ و  .3چگونـه ارتباطـات غیرکالمـی در تبلیـغ و اشـاعه مکتـب حافـظ نقـش ایفـا
میکننـد؟
)1. Pierre Bourdieu (1930-2002
)2. Interpretation of Culture by Geertz (1926-2003
3. Sign
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 .4مفاهیم اصلی پژوهش
 .4-1ارتباطات غیرکالمی

از ارتباطـات غیركالمـی تا كنـون تعریفهـای بسـیاری ارائه شـده اسـت .بهعنوان نمونـه ،مایكل آرژیل
ایـن تعریـف را مطـرح میكنـد« :ارتباطـات غیركالمـی یـا پیامرسـانی بدنـی ،هنگامـی روی میدهـد
كـه یـک فـرد بهوسـیله حالتهـای چهـره ،لحـن صـدا و یـا هـر مجـرای ارتباطـی دیگـر ،فـرد دیگـری را
تحـت تأثیـر قـرار دهـد .ایـن امر ممكن اسـت عمدی یا غیرعمدی باشـد» (آرژیـل .)12 :1990 ،همچنین
سیمككروسـكی 2در كتـاب «رفتـار غیركالمـی در روابـط میانفـردی» بـه ایـن تعر یـف رسـیده اسـت:
«فرا گـردی نشـانهوار كـه یـك شـخص ،معنایـی برانگیزاننـده را در ذهـن شـخص یـا اشـخاصی دیگـر
بهوسـیله انـواع پیامهـای غیركالمـی ایجـاد میكنـد (فرهنگـی و آذری .)89 :1385 ،بهعبـارت دیگـر،
ارتباطـات غیرکالمـی بهطورکلـی بـه تمـام جنبههـای ارتبـاط بهجـز کلمههـا اطلاق میشـود .ارتباطـات
غیرکالمـی عبارتنـد از پیامهـای آوایـی و غیرآوایـی کـه بـا وسـایلی غیـر از وسـایل زبانـی و زبانشناسـی،
ارسـال و تشـریح شـدهاند (فرهنگـی.)15 :1375 ،
مـا در زندگـی روزمـره بهطـور مرتـب پیامهـای غیرکالمـی میفرسـتیم .ایـن پیا مهـای غیرکالمـی در
کنشهـای متقابـل انسـانی میتواننـد بسـیار مهمتـر از اعتبـاری باشـند کـه مـا بـرای آنهـا قائلیـم .زبـان
تهـا و
گفتـاری ،نشـانهای از هوشـیاری انسـان اسـت .بههمینترتیـب ارتبـاط غیرکالمـی نیـز شـامل حرک 
اشـارههای ارادی میشـود ،ضمـن اینکـه حرکتهـای غیـرارادی ماننـد تغییـر در انـدازه مردمـک را نیـز
دربـر میگیـرد؛ عال ئمـی کـه بـه آنهـا ،عالئـم خـودکار میگوینـد و حرکتهایـی کـه فقط تا حـدودی زیر
نظـارت ارادی مـا هسـتند .ماننـد آنچـه چهـره ،میـزان صـدا و فاصلـه فیزیکـی دیگـران بـه مـا میگو یـد،
وجـود فاصلـه بیـن فرسـتنده و گیرنـده ،خـود نوعـی پیـام اسـت (محسـنیانراد .)246 :1385 ،درواقـع
ً
پیامهایـی کـه بـا اسـتفاده از کلمههـا و جملههـا فرسـتاده میشـوند ،معمـوال بـا نظـم غنـی از عال ئـم
غیرکالمـی همـراه هسـتند کـه پیـام کالمـی را حمایـت ،اصلاح و یـا حتـی عـوض میکننـد.
کسـوم معانـی اجتماعـی از
اون هارجـی 3معتقـد اسـت کـه در ارتباطـات میانفـردی معمولـی ،ی 
طریـق مؤلفههـای کالمـی و دو سـوم باقیمانـده از طریـق کانالهـای غیرکالمـی انتقـال مییابـد .بیـر
دوسـل 4نیـز مشـخص کـرده اسـت کـه تنهـا  35درصـد معنـی در یـک وضعیـت خـاص بـا کالم منتقـل
1
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1. Michael Argyle
2. James C. Mc Croskey
3. Owen Hargie
4. Bier Dwhistell

میشـود و  65درصد باقیمانده آن در زمره غیرکالمی اسـت (فربودنیا .)69 :1392 ،البته دانشـمندان
دیگـری نیـز ماننـد آلبـرت مهرابیان سـهم ارتباطـات غیرکالمی را بیش از این میداننـد و حتی معتقدند
 93درصـد انتقـال معانـی در جریـان ارتبـاط از طریـق رفتارهـای غیرکالمی صورت میگیـرد .بااینحال
نتـر از
تا کنـون نسـبت پژوهشهایـی کـه در زمینـه ارتباطـات غیرکالمـی انجامشـده بهمراتـب پایی 
پژوهشهـای مشـابه در زمینـه کالم بـوده اسـت.
 .4-2رابطه ارتباطات غیرکالمی با ارتباطات کالمی

رابطه جایگزین :1مانند تکان دادن سر به طرف باال و پایین به عالمت تأیید و «بله» گفتن.
رابطه مکمل :2مانند همزمانی تکان دادن سر به طرفین بههمراه گفتن کلمه «نه».

رابطـه متعـارض :3گاهـی حـرکات بدنـی یـک فرد در تعـارض با پیام کالمی او انجام میشـود .گریگوری
باتسـون 4این حالت را در قالب نظریه بنبسـت دوسـویه معرفی میکند (فربودنیا.)98 :1392 ،
رابطه مؤکد :5در این رابطه ،پیام غیرکالمی ،پیام کالمی را مورد تأ کید قرار میدهد (فرهنگی.)18 :1375 ،
 .4-3تفاوتهای ارتباطات کالمی و غیرکالمی

 .1ارتبـاط غیرکالمـی قابـل اعتمادتـر اسـت .پنهـان نمـودن و وانمـود کـردن نشـانههای غیرکالمـی بسـیار
دشـوارتر از پنهـان کـردن نشـانههای کالمـی اسـت؛  .2ارتبـاط غیرکالمـی چندکانالـی اسـت (کنسـی، 6
 ،)44 :2011درحالیکـه ارتبـاط کالمـی تنهـا از یـک کانـال _بهعنوان مثـال در ارتباط رو در رو از طریق
زبـان ،در ارتبـاط غیرمسـتقیم مکتـوب از طریـق نوشـتار و _ ...منتقـل میشـود؛ و  .3ارتبـاط غیرکالمـی
یکسـره و مـداوم اسـت .درحالیکـه ارتبـاط کالمـی در بسـیاری از مواقـع بـا سـکوت از بیـن مـیرود،
همزمـان ارتبـاط غیرکالمـی جریـان دارد (برکـو و دیگـران.)107 :1382 ،
7

 .4-4نشانههای غیرکالمی

انـواع رفتارهـای حرکتـی افـراد ازجملـه حالـت چهـره ،حرکتهـای بـدن ،ژسـتها ،و حرکتهـای
تنظیـم مکالمـه از مهمتریـن نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی هسـتند کـه در ایـن مقالـه نیـز اسـتفاده
زیـادی از آنهـا خواهیـم کـرد .نشـانههای غیرکالمـی را بهطورکلـی میتـوان به موارد زیـر طبقهبندی کرد:
1. Substituting Relationship
2. Complementing Relationship
3. Conflicting Relationship
4. Gregory Bateson
5. Accenting Relationship
6. Kinsey
7. Nonverbal Communications Codes
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حالتهـای چهـره؛ وضـع ظاهـری؛ عوامـل صوتـی یـا فرازبـان1؛ عوامـل بویایـی؛ فاصلـه فیزیکـی2؛
شـرایط محیطـی ،زمـان و مـکان؛ اشـاره و حركتهـای دسـتها؛ الگوهـای بینفـردی ارتبـاط تماسـی
یـا المسـهای.
 .5چارچوب نظری

در ایـن پژوهـش بـا تکیـه بـر نظریـه تفسـیرگرایی فرهنگـی گیرتـز ،تلاش خواهیـم کـرد راهـی مناسـب
بـرای پاسـخگویی بـه پرسـشهای پژوهـش در پیـش گیریـم .کلیفـورد گیرتـز بـر معنایـی و نمادیـن بـودن
مفهـوم فرهنـگ تأ كیـد دارد و بـا رد روشهـای شـناختی _اثباتـی ،روششناسـی خـود را بـا تأ كیـد بـر
تفسـیر فرهنـگ و مطالعـه آن همچـون یـك متـن ،مطـرح میکنـد (گیرتـز .)32 :2000 ،درواقـع گیرتـز بـرای
رسـیدن بـه تفسـیر فرهنـگ ،ابتـدا بـه سـاختار فرهنـگ و بهویـژه کارکـرد آن توجـه خاصـی دارد و پـس
از آن معتقـد بـه وجـوه نمادشناسـانه فرهنـگ اسـت تـا بـا کالبدشـکافی ایـن نمادهـا بـه عمـق معنایـی
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آنهـا دسترسـی پیـدا کنـد .بـه بیـان دیگـر ،کارکـرد اثـر فرهنگـی در میـان جوامـع هـدف ،نهتنهـا یـک
محصـول ،بلکـه نمـادی بـا قابلیـت رمزگشـایی و خوانـش از جامعـه مبـدأ خـود ،در نـگاه جوامـع دیگـر
خواهـد بـود .بنابرایـن بـا تکیـه بـر ایـن نظریـه ،تلاش خواهیـم کـرد بـا اسـتفاده از ویژگیهـای ارتباطات
غیرکالمـی و نـگاه نمادشناسـانه بـه اشـعار حافـظ ،بـه تفسـیری درسـت و منطقـی از معانـی پنهـان آن
دسـت یابیـم.
 .6روش پژوهش

در ایـن پژوهـش ،جمـعآوری اطالعـات موردنظـر ،بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوای کیفی براسـاس
رویکـرد عرفـی انجـام شـده اسـت .بهطورکلـی ،فلیـک ( )15 :1388ویژگیهـای اساسـی پژوهشهـای
کیفـی را در  .1تناسـب نظریههـا و روشهـا؛  .2تأثیـر متقابـل پژوهشـگر و پژوهـش و  .3تنـوع رویکردهـا
و روشهـا در پژوهـش کیفـی میدانـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه متـن مـورد مطالعـه از آثـار شـاخص
و همگانـی جامعـه ایرانـی و جهـان اسـت ،تحلیـل محتـوای کیفـی ،بیشـتر بـا تکیـه بـر دانـش عمومـی
جامعـه انجـام شـده و تـا حـد امـکان سـعی شـده اسـت بـا تـن نـدادن بـه مباحـث تخصصـی دانـش
ادبیـات ،و بـا تکیـه بـر فرهنـگ عمومـی جامعـه و علـم ارتباطـات ،نگاهی نـو ،کیفی و تفسـیری در این
1. Facial Expression, Appearance, Vocal Cues & Paralanguage
2. Proxemics

موضـوع بهدسـت آوریـم .همانگونـه کـه میدانیـم در تحلیـل محتـوای کیفـی ،پژوهشـگر میکوشـد ،بـه
ً
تحلیـل مـورد بپـردازد ،بـه زوایـای ذهنی نویسـنده یا کارگزار رسـوخ کند ،خود را بهجـای او نهد و دقیقا
منظـور او را از واژههـای نمادیـن بهدسـت آورد (سـاروخانی .)281 :1389 ،همچنیـن امتیاز بارز تحلیل
محتـوای كیفـی براسـاس رویكـرد عرفـی کـه در ایـن پژوهـش مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت ،بهدسـت
آوردن اطالعـات مسـتقیم و آشـكار از مطالعـه ،بـدون تحمیـل مقولـه یـا نظریههـای ازپیشتعیینشـده
ً
اسـت .تحلیـل محتـوای کیفـی گرچـه دیگـر سـروکار ویـژهای با اعـداد و ارقام نـدارد ،اما دقیقـا به همین
دلیـل و بهسـبب تفسـیرپذیری متنهـای ادبیـات فارسـی ،بـرای دسـتیابی بـه نشـانهها و معانـی بـه متـن
مراجعـه میکنـد و چنیـن رویکـردی همانگونـه کـه در ادامـه خواهیـم دیـد ،زوایـای مختلـف اشـعار،
تعـداد بیشـمار آرایههـای ادبـی ،ارجاعهـای درونمتنـی و فرامتنـی و ...تحلیلگـر را نا گزیـر از ورود بـه
زوایـای مختلـف پنهـان و آشـکار متـن ادبـی میکنـد.
روشـن اسـت کـه تفسـیر ابعـاد مختلـف بزرگـی همچـون دیـوان اشـعار حافـظ ،بـدون درنظـر گرفتـن
عناصـر نمادیـن فـراوان آن ماننـد میخانـه ،مـغ ،صوفـی ،دردی ،صافی و ...کاری بیسـرانجام و بدون
نتیجـه خواهـد بـود و در همیـن راسـتا ،رویکـرد تفسـیری و نمادیـن در ایـن پژوهـش بـهکار گرفتـه شـده
اسـت .بـرای تکمیـل ایـن رویکـرد و در ادامـه ،بهطـور خالصـه به تبیین روششـناختی محتوای آشـکار
و پنهـان پرداخته شـده اسـت.
 .6-1محتوای آشکار و پنهان

یکـی از مسـائل بحثبرانگیـز در حـوزه تحلیـل محتـوا ایـن اسـت کـه آیـا تحلیـل محتـوا ،تنهـا بـه قواعـد
آشـکار و مشـخص درون متـن میپـردازد ،یـا بـه محتـوای پنهـان و ضمنـی در متـن نیـز توجـه دارد.
مدافعـان تحلیـل محتـوای آشـکار اسـتدالل میکننـد کـه پرداختن به محتـوای پنهـان ،عینیت پژوهش
را دچـار خدشـه و خلـل میکنـد و ذهنیـت پژوهشـگر را در اسـتنباط محتـوای پنهـان بازمیگـذارد .از
سـوی دیگـر ،حامیـان پرداختـن بـه محتـوای پنهـان در تحلیـل محتـوا معتقدنـد محـدود کـردن تحلیـل
محتـوا بـه محتـوای آشـکار ،ایـن شـیوه را سـطحی و فاقـد یافتههـای علمـی قابلتوجـه میکنـد .بـا توجه
بـه ایـن دیدگاههـا و بـا توجـه بـه ماهیـت شـعر و ادب فارسـی ،بهسـادگی میتـوان دریافـت کـه توجـه
ً
صـرف بـه محتـوای آشـکار نهتنهـا امکانپذیـر نیسـت ،بلکـه اساسـا چنیـن تحلیلـی در صـورت انجـام
شـدن ،بخشـی از اصلیتریـن ویژگیهـای ایـن هنـر را نادیده انگاشـته و بهطور حتم جایـی از مطلب را
نادیـده رهـا خواهـد کـرد؛ زیـرا در طـول سـالیان دراز ،بهدلیل شـرایط جامعه ،شـعر فارسـی تنهـا پناهگاه
رازهـای نا گفتـه نسـل معاصـر زمـان خـود در بیـان وا گویههـای اجتماعـی بـوده و همچنیـن میراثی اسـت
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رازگونـه کـه بـا کلیدهـای زبـان و ادب فارسـی ،بـرای نسـلهای بعـدی قابلگشـایش اسـت .عواملـی
چـون طبقـه ،سـن ،جنسـیت ،و تعلـق قومی و نـژادی مخاطب و مانند آن در شـکلگیری معانی ضمنی
دخالـت دارنـد (سـجودی )78 :1387 ،و درواقـع ،شـناخت محتـوای پنهـان اشـعار و بهطورکلـی
ادبیـات ،محـل تالقـی ادبیـات و تفسـیرگرایی فرهنگـی بهحسـاب میآیـد .گشـودن ایـن نمادهـا و
نشـانهها و تبدیـل آنهـا بـه معنـای قابلتفسـیر ،از طریـق ایـن ویژگـی ادبیـات انجـام میشـود.
 .6-2جامعه آماری

قالبهای متفاوت شعری در مجموعه دیوان حافظ بهکار گرفته شد ه است که هرکدام از آنها میتوانند
جامعـه نمونـه ایـن پژوهـش باشـند ،امـا بهدلیـل آشـنایی مناسـب مخاطـب عـام و تأثیرپذیـری جامعـه از
مجموعـه دیـوان شـعرهای حافـظ در طـول تاریـخ ،بهتریـن جامعـه نمونـه بـرای انجـام تحلیـل محتـوای
ی اسـت؛ ز یـرا از
کیفـی شـعر حافـظ ،کل دیـوان حافـظ اعـم از غـزل ،قصیـده ،مثنـوی ،رباعـی و دوبیتـ 
میـان آنهـا قطعههـا و بیتهـای زیـادی در زندگـی روزمـره مـردم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و موسـیقیها
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و نگارههـای زیـادی بـر اثـر آنهـا پدیـد آمدهانـد .درواقـع ایـن پیوسـتهای غزلیـات حافـظ نیـز بخشـی از
مجموعـهای اسـت کـه در ایـن پژوهـش ،مـورد بحـث قـرار گفتـه اسـت .بنابرایـن ،جامعـه نمونـه مـا تمـام
شـعرهای نسبتدادهشـده بـه حافـظ اسـت کـه طـی قرنهـا حفـظ و ترویـج شـدهاند .هرچند به تناسـب
حجـم غزلیـات و تأثیرگـذاری آنهـا ،بیشـتر نمونههـای گزینششـده ،در ایـن قالـب سـروده شـدهاند.
 .6-3روش نمونهگیری

در ایـن پژوهـش از روش نمونهگیـری «تمامشـماری» اسـتفاده شـده اسـت کـه براسـاس آن ،نمونههـای
ﻣﻮرد بررسـی ،منطبـق بـا جامعـه نمونـه درنظـر گرفتـه میشـوند .بـر ایـن اسـاس ،بهدلیـل تکیـه بـر
برداشـتهای عمومی ،پیوسـتگی مفهومی شـعرها در قالبهای مختلف و همچنین شـهرت بسـیاری
از شـعرهای ضمیمـهای دیـوان حافـظ ،تمـام ایـن دیـوان را مدنظـر قـرار دادهایـم؛ چـون ایـن روش بـه ما
در رسـیدن بـه مصداقهـای موردنظـر کمـک میکنـد و در تفسـیرها و برداشـتها از ایـن اشـعار نیـز ایـن
موضـوع درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
 .6-4واحد پژوهش

منظـور از واحدهـای پژوهـش ،واحدهایـی هسـتند کـه بایـد بـرای انجـام یـک تحقیـق از نـوع تحلیـل
محتوا مشـخص شـوند .این واحدها اجزایی از محتوا هسـتند که از سـوی پژوهشـگر انتخاب و تعریف
میشـوند .بـا توجـه بـه اینکـه متـن یـا واحـد مـورد تحلیـل مـا در ایـن پژوهـش ،ادبیـات منظـوم اسـت،
واحدهـای پژوهـش را در چنـد دسـته میتـوان طبقهبنـدی کـرد .مصراعهـا کـه نیمخطهـای هـر بیـت

هسـتند و در ایـن پژوهـش بـه ایـن دلیـل کـه اغلـب ،معنـای موردنظـر در یـک مصـراع تمـام نمیشـود،
ً
کمتـر بـهکار گرفتـه شـدهاند .بیتهـا کـه معمـوال دارای معانـی کاملتـری نسـبت بـه مصراعهـا هسـتند،
امـا بـه ایـن پیشفـرض کـه تمامی آنها کامل هسـتند ،نمیتـوان ا کتفا کرد؛ زیرا در بسـیاری از غزلیات،
شـیوه موقوفالمعانـی در دو بیـت و گاهـی در چندیـن بیـت بهصـورت پیدرپی تکرار شـده اسـت .بر
همیـن اسـاس در بیشـتر بخشهـای پژوهـش ،بـا درنظـر گرفتـن این نکته کـه برای تحلیـل محتوای این
اشـعار و بهمنظـور درک بهتـر فضـای واحـد پژوهـش ،بهتـر اسـت بیـت پیـش و یـا پـس از ایـن بیـت نیـز
مـورد بررسـی قـرار گیـرد ،سـعی شـده اسـت دسـتکم یـک بیـت کامـل و یـا حتـی دوبیـت کامل پشـت
سـر هـم بیـان شـود و حتـی گاهـی موقعیـت آن در کل شـعر نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
 .7یافتههای پژوهش

حافـظ بارهـا از مضمـون ارتبـاط غیرکالمـی اسـتفاده کـرده و بـا اشـاره مسـتقیم بـه ایـن مقوله ،رمزگـذاری و
رمزگشـایی اهـل نظـر را کـه مصـداق معنـای ارتباط غیرکالمی اسـت ،از ویژگیهای اهل بشـارت میداند:
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکتهها هست بسی محرم اسرار کجاست

(غزل )4 :19
همچنیـن عنصـر «راز» کـه یکـی از واژههـای آشـنای شـعر حافـظ اسـت و همـواره در عرفـان جایگاه
ویـژهای دارد ،یکـی از جایگاههـای اشـارت و نظـر بـا عنـوان عنصری از عناصر ارتباطـات غیرکالمی در
ایـن غزلیـات اسـت کـه حافـظ بهویـژه در غزلیاتـی کـه بـا مضمونهـای عارفانه سـروده اسـت ،به خلق
بسـتری غیرکالمـی و بهکارگیـری عناصـری ویـژه بـرای تبیین ایـن مضامین پرداخته اسـت:
گفتــا نــه گفتنــی اســت ســخن گرچــه محرمی

درکــش زبــان و پــرده نگ ـهدار و مــی بنــوش
(غزل )4 :285

این نا گفتنیها تا جایی پیش میرود که سوسن ده زبان را نیز از گفتن بازمیدارد:
ز مــرغ صبــح ندانــم کــه سوســن آزاد

چــه گــوش کــرد کــه بــا ده زبــان خمــوش آمــد
(غزل )6 :175

در جـای دیگـری حافـظ دعـوت بـه خموشـی در مقابـل فـاش کـردن رمـوز عشـق در پیـش اهـل
عقـول میکنـد:
بــه درد عشــق بســاز و خمــوش کــن حافــظ

رمــوز عشــق مکــن فــاش پیــش اهــل عقــول
(غزل )9 :306
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در بیت زیر حافظ با اینکه زبانخاموش است ،اما همواره درحال رد و بدل کردن کالم است:
ا گرچــه عــرض هنــر پیــش یــار بیادبی اســت

زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است
(غزل )1 :64

همیـن چنـد بیـت را میتـوان بـا عنـوان تعریفهـای مهمـی از ارتباطـات غیرکالمـی برشـمرد و
بهانـهای بـرای جسـتجوی بیشـتر در کاربـرد انـواع ارتباطـات غیرکالمـی در شـعر حافـظ بهدسـت آورد.
بنابرایـن و براسـاس آنچـه تا کنـون دیدیـم ،شـعر حافـظ سرشـار از نا گفت ههـا و رمزگذار یهـا اسـت
و حافـظ در اشـعار خـود همـواره بـا تأییـد اینکـه «زبـان خامـه» ناتـوان از بیـان همـه رمـوز اسـت ،در
پـی بیـان غیرمسـتقیم و فـارغ از کالم و همچنیـن دادن نشـانههای مشـخص بـه مخاطـب خـود بـرای
رمزگشـایی از نمادهـا و تفسـیر معانـی ایـن نا گفتههـا اسـت .شمیسـا مهمتریـن توجـه حافـظ را در بیـان،
در اسـتعاره و تشـبیه و نمادسـازی میدانـد (دادبـه )172 :1391 ،کـه عنصـر اخیـر میتوانـد محلـی برای
کنـدوکاو نشانهشناسـانه و تفسـیریـفرهنگی باشـد .همچنیـن زرینکـوب ( )35 :1369معتقـد اسـت
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اینکـه تعـداد کثیـری از غزلیـات دیـوان حافـظ شـیرازی حتـی بهزعـم بعضـی تمامـت آنهـا ،در آنچـه از
الفاظ و اشـارات سـنتی غزل فارسـی در آنها هسـت ناظر به معانی رمزی و کاشـف از تجارب روحانی
اسـت ،امـری اسـت کـه امـروز محققـان مـا را در آن بـاب مجـال تردیـد نیسـت .در ایـن میـان حافـظ
البتـه عناصـری را بـرای در میـان گذاشـتن راز درنظـر گرفتـه و حتـی آنهـا را بـرای انتقـال مفاهیـم رازگونـه
(نمادهـا) و نشـانههای رمزگشـایی (معناشناسـی و تفسـیر) آن بـهکار میگیـرد (الـس.)52 :1988 1،
بـرای نمونـه میتـوان بـه نقـش ارتباطـی «بـاد صبـا» و «هاتـف» بـرای بیـان نا گفت ههـا در سرتاسـر
غزلیـات حافـظ اشـاره کـرد .بهویـژه «بـاد صبـا» کـه عالوهبـر ظاهـر شـدن بـا عنـوان کنشـگر ارتباطـی،
همـواره پیامرسـان و بازگوکننـده رازهـای مگـو بـه دیگـران اسـت .بـاد صبـا در اشـعار حافـظ ،نقشهای
ارتباطـی بسـیاری را برعهـده دارد در نقـش منبـع مطلـع اسـت ،در جایـگاه فرسـتنده ،خبررسـانی
میکنـد ،پیـام میدهـد ،در نقـش مجـرا یـا کانـال ،پیـام و مفاهیـم را منتقـل میکنـد ،در جاهایـی نقـش
پیـک و قاصـد را دارد ،گیرنـده پیـام اسـت ،معنـا را در ذهـن گیرنـده متبلـور میکنـد و خالصـه اینکـه
نقشهـای ارتباطـی گونا گونـی را میتـوان از بـاد صبـا مشـاهده کـرد (کیـا )11 :1389 ،و ایـن نقشهـا را
میتـوان در بیتهـای زیـادی نمونـه آورد .ماننـد:
صبا از عشــق من رمزی بگو با آن شــه خوبان

کهصدجمشیدو کیخسرو غالم کمتریندارد
(غزل )8 :121
1. Wilma Eles

نگارنـدگان ایـن پژوهـش بـر ایـن باورنـد کـه صرفنظـر از تمـام ویژگیهـای منحصربهفـرد و عمومی
غزلیـات حافـظ ،ایـن شـاعر بـا خلق فضایی یکسـان ،با عنوان بسـتری جاری در تمام اشـعار ،توانسـته
اسـت به رمزگشـایی آنها بسـیار کمک کند؛ زیرا هیچ شـاعری با این کیفیت ،برای خلق شـخصیتها
و نمادهـای تفسـیرپذیر در طـول یـک دیـوان کامـل تلاش نکـرده اسـت .نمادهایـی ماننـد «سـاقی»،
«مـی»« ،میخانـه»« ،دیـر مغـان»« ،صوفـی»« ،خرقـه»« ،دردی»« ،صافـی» و ...کـه بهمثابـه نخـی برای
دانههـای تسـبیح دیـوان غزلیـات حافـظ بـهکار گرفتـه شـدهاند؛ اتفاقـی که هرگـز در غزلهای سـعدی،
خاقانـی و دیگـران بـا ایـن ظرافـت و کیفیـت نیفتـاده اسـت (هرچنـد میتـوان شـاهنامه را در مرتبـهای
دیگـر دارای ایـن ویژگـی دانسـت) .ایـن نشـانهها ماننـد شـخصیتهای یـک داسـتان یـا رمـان عمـل
میکننـد و در هـر جایـی از شـعرها ،سـر برمیآورنـد و خواننـده را بـا ویژگیهایـی کـه حافـظ پیشـتر بـرای
آنهـا تعریـف کـرده اسـت ،درگیـر میکننـد و بهعبـارت دیگر ،خواننـده را در دریافت معانـی این نمادها
و دسـت یافتـن بـه تفسـیری متناسـب یـاری میکننـد .درواقـع خواننـده ،دسـتگاه رمزگشـایی خـود را
بـرای فهـم شـعر حافـظ در محـل ظهـور ایـن نشـانهها بـهکار میانـدازد ،کـه ا گـر جـز ایـن باشـد ،تأو یـل و
تفسـیر بیتهایـی ماننـد ایـن بیـت ،سـخت و یـا حتـی غیرممکـن خواهـد بـود.
در ایــن صوفیوشــان َدردی ندیــدم

کــه صافــی بــاد عیــش ُدردنوشــان

(غزل )3 :386
در ادامـه بـه بررسـی نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی در شـعر حافـظ خواهیـم پرداخـت .بایـد
توجـه داشـت کـه برخـی از ایـن نشـانهها بـا توجـه بـه شـکل بهکارگرفتهشـده و همچنیـن شـیوه اسـتفاده
از قابلیـت ظاهـری اشـعار فارسـی ،قابلبررسـی و بازیابـی معنایـی اسـت .هرچنـد بـه بـاور عـدهای،
اینگونـه بررسـی اشـعار ،مـا را از عمـق معنـا دور میکنـد ،اما بیگمان ،بررسـی این جنبه از شـعر فارسـی،
بسـیار پراهمیـت و درعینحـال مغفـول مانـده اسـت .برخـی از شـارحان دیـوان حافـظ ،ورای لطایـف
حکمـی و عرفانـی کالم ،دقایـق ظاهـری سـخن خواجـه را نیـز درخـور تفسـیر و تحقیق دقیـق یافتهاند و
بـه مجـرد تفسـیر عرفانـی آن ا کتفـا نکردهانـد (زرینکـوب .)32 :1369 ،همانگونـه کـه خواهیـم دیـد،
ایـن نشـانهها بـه دسـتههای حالتهـای چهـره ،حالتهـای بـدن ،وضـع ظاهـری ،عوامـل صوتـی و
فرازبـان ،عوامـل بویایـی ،اشـاره و حرکـت دسـتها ،فاصلـه فیزیکـی و همچنیـن الگوهـای بینفـردی
ارتبـاط تماسـی یـا المسـهای تقسـیم شـدهاند .بایـد بـه ایـن نکته توجه داشـت که نسـبت بـهکار گرفته
شـدن ایـن نشـانهها در شـعر حافـظ بـا توجـه بـه ماهیـت شـعری آن ،بـا ارتباطـات شـفاهی و معمـول
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متفـاوت اسـت و بهطـور مشـخص ،بیشـتر کاربردهـا در جاهایـی اسـت کـه همراهـی بیشـتری بـا متـن
وجـود داشـته باشـد و در تأییـد و تحکیـم متـن بـهکار رفتـه باشـد.
 .7-1حالتهای چهره

چهـره ،نخسـتین جایـگاه نشـاندهنده وضعیـت عاطفـی افراد اسـت و در روابط میا نفـردی و اجتماعی
نقش بسزایی را ایفا میکند (کارن 1و دیگران)9 :2009 ،؛ زیرا میتوان بازخوردهای شخصی و اجتماعی
کالم و پیشـامدهای پیرامـون را در حالتهـای چهـره جسـتجو کـرد .درواقـع چهـره پـس از سـخن گفتـن،
مهمتریـن منبـع اطالعاتـی افـراد اسـت .بهطورکلـی در چهـره انسـان ،شـش هیجـان مختلـف و اساسـی
بهروشنی تجلی میكند كه عبارتند از :خشم ،ترس ،شادی ،غم ،تعجب و تنفر .یافتههای روانشناسان
نشـان میدهد كه ارتباط میان تجارب هیجانی و حاالت چهره ،ارتباطی واقعی و بسـیار اساسـی اسـت
(فرانـزوی )83 :1386 ،کـه در ادامـه ،مصادیـق و نشـانههای آن را بـا عنوان ظهور این دسـته از ارتباطات
غیرکالمـی در شـعر حافـظ بررسـی خواهیـم کرد .بهطورکلی میتـوان به خنده زیر لـب ،حالتهای ابروها
و پیشـانی ،انـواع ارتباطـات چشـمی ،لـب بـه دنـدان گزیـدن و رنـگ رخسـاره در اشـعار حافظ بـا عنوان
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مصادیق اسـتفاده مسـتقیم از حالتهای چهره اشـاره کرد.
 .7-1-1خنده زیر لب

در دیـوان حافـظ دو بـار از ترکیـب خنـده زیـر لـب اسـتفاده شـده اسـت؛ یکـی در شـعری عاشـقانه و
دیگـری در غزلـی عرفانـی کـه البتـه هـر دو در همیـن معنـای مسـتقیم و معمـول بـهکار رفتهانـد .در مصرع
نخسـت یکـی از ایـن دو بیـت ـکـه در ادامـه آمـده اسـتـ کلمـه «نـاوک» نیـز کـه خـود یکـی دیگـر از
مصادیـق مـورد بررسـی مـا اسـت ،توسـط حافـظ بـهکار گرفتـه شـده اسـت:
آنکــه نــاوک بــر دل مــن ز یــر چشــمی میزنــد

قوت جان حافظش در خنده زیرلب است
(غزل )8 :31

 .7-1-2حالت ابروها و پیشانی

دیوان حافظ سرشـار از بیان حالتهای ابروها و پیشـانی اسـت که بهصورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم
بـهکار رفتـه اسـت .ایـن مـوارد پـس از ارتباطـات چشـمی ،بیشـترین کاربردهـا را در اشـعار حافـظ
دارنـد و بهنظـر میرسـد کـه ایـن فراوانـی ،متناسـب بـا ویژگیهـای فرهنگـی جامعـه ایرانـی اسـت؛
زیـرا در فرهنـگ ایرانـی نیـز برخلاف جوامـع اروپایـی ،حرکتهـای چشـم و ابـرو و پیشـانی درصـد
بیشـتری از کانالهـای ارتباطـی غیرکالمـی را نسـبت بـه سـایر انـدام بـه خـود اختصـاص میدهنـد.
1. Karen Moustafa Leonard

ابرو نمودن که به قرینه جلوهگری بهکار رفته است:
شــیدا از آن شــدم کــه نــگارم چــو مــاه نــو

ابــرو نمــود و جلوهگــری کــرد و رو ببســت
(غزل )3 :30

گـره گشـودن از پیشـانی /گـره از جبیـن گشـودن کـه بهنوعـی بـه همـراه شـدن و همنشـین شـدن و
دوری از کجخلقیهـای مرسـوم معشـوق اشـاره دارد .ایـن مفهـوم در میـان غزلـی عاشـقانه آمـده اسـت:
گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است

خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی
(غزل )4 :474

ت نیـز در بسـیاری از اشـعار
خویکـرده _ بـا واو ناخوانـا _کـه بهمعنـای عـرق بـر جبیـن نشسـته اسـ 
ً
حافـظ بـهکار رفتـه اسـت؛ ماننـد بیـت ذیـل کـه اساسـا دربـاره شـرح حالتهـای زلـف و جبین و چشـم
و دهـان و پیرهـن اسـت و خـود بهتنهایـی ،نمونـه خوبـی بـرای بیـان چیرهدسـتی حافـظ در ارتباطـات
غیرکالمـی بهحسـاب میآیـد:
زلف آشفته و خویکرده و خندان لب و مست

پیرهن چا ک و غزلخوان و صراحی در دست
(غزل )1 :26

 .7-1-3ارتباطات چشمی

بیشـترین کاربـرد ارتباطـات غیرکالمـی در اشـعار حافـظ ،ارتباطـات چشـمی اسـت کـه در اینبـاره
سـعی شـده اسـت تـا حـد امـکان ،مضامیـن مرتبـط ارتباطـی آن شناسـایی شـوند .مطالعـه پیامهـای
فرستادهشـده توسـط چشـم ،شـامل تمـاس چشـمی ،چشـمک ،حرکتهـای چشـم ،و بـزرگ شـدن
مردمـک چشـم ،همـواره توجـه ویـژه پژوهشـگران علـوم ارتباطـات 1را بهخـود جلـب کـرده اسـت .در
شـعر حافـظ میتـوان دسـتهبندیهایی شـامل مصادیقـی همچـون چشمگشـاد داشـتن ،چشـم مسـت،
چشـم بیمار ،چشـم خمار ،غمزه چشـم ،کرشـمه چشـم ،نگاه زیرچشـمی ،چشـم نگران ،گوشـه چشم
داشـتن ،نـاوک چشـم و ...را دربـاره ارتباطـات چشـمی بیـان کـرد.
چشم گشاد داشتن که کنایه از انتظار کشیدن است:
گرچـه افتـاد ز زلفـش گرهـی در کارم

همچنـان چشـم گشـاد کرمـش مـیدارم
(غزل )1 :324
1. Communications
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بهـای شـعر فارسـی
چشـم (نرگـس) مسـت ،خمـار ،شـهال و بیمـار و مشـابه آن از پرکاربردتریـن ترکی 
اسـت کـه حافـظ نیـز خـود از پیشـروان اسـتفاده از ایـن ترکیبهـا بهشـمار مـیرود .تعداد ایـن ترکیبها
بهقـدری زیـاد اسـت کـه نمیتـوان از هرکـدام نمونـهای آورد .بیتهـای زیـر ازجملـه کاربردهـای ایـن
نـوع از ارتباطـات غیرکالمی هسـتند.
بـه یـاد لعـل تـو و چشـم مسـت میگونـت

ز جام غم می لعلی که میخورم خون است
(غزل )2 :54

بـه مـژگان سـیه کـردی هـزاران رخنـه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
(غزل )1 :354

راه دل عشـاق زد آن چشـم خمـاری

پیداست از این شیوه که مست است شرابت
(غزل )4 :15

ً
غمـزه چشـم /کرشـمه چشـم کـه در معنایـی دلبرانـه بـهکار مـیرود و تقریبـا بـا مـوارد بـاال یکسـان
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اسـت؛ اما ازاینرو بهصورت سـرفصلی جدا آورده شـده که این حالتها در مقایسـه با «چشـم شـهال»
ً
و «چشـم بیمـار» و ماننـد اینهـا از نظـر ارتباطـات ،حالتـی ارادی اسـت ،درحالیکـه مثلا حالـت کسـی
کـه چشـم شـهال یـا چشـم مسـت دارد ،نوعـی حالـت غیـرارادی و خـدادادی ب هشـمار میآیـد و خارج از
اراده صاحـب جمال اسـت:
چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی

جانـا روا نباشـد خونریـز را حمایـت
(غزل )5 :94

سحر کرشمه چشمت به خواب میدیدم

زهـی مراتـب خوابـی کـه بـه ز بیداریسـت
(غزل )9 :66

نـاوک و نـگاه زیرچشـمی :نـاوک کـه در لغـت بهمعنـای تیـر کوچـک و زهـردار ،و قـادر بـه ایجـاد
ً
زخمهـای عمیـق اسـت ،در شـعر فارسـی معمـوال بـا عنـوان مشـبهبه بـرای مـژگان چشـم که آن هـم کوتاه
و نـازک و تیـز اسـت بـهکار گرفتـه میشـود .حافـظ بیـش از  10بـار از ایـن واژه اسـتفاده کـرده کـه بیشـتر
داللـت بـر نگاهـی عمیـق و نافـذ داشـته اسـت؛ بنابرایـن نـاوک چشـم را نیز میتـوان در زمره نشـانههای
غیرکالمـی آورد .در بیـت زیـر ایـن نـگاه نافـذ بهصـورت زیرچشـمی اسـت:
آنکه ناوک بر دل من زیرچشمی میزند

قـوت جـان حافظـش در خنده زیرلب اسـت
(غزل )8 :31

گوشه چشم بر کسی یا چیزی داشتن:
آنان که خا ک را به نظر کیمیا کنند

آیـا بـود کـه گوشـه چشـمی بـه مـا کننـد
(غزل )1 :196

چشم حقارت:
من مست
مکن به چشم حقارت نگاه در ِ

کــه آبــروی شــریعت بدیــن قــدر نــرود

(غزل )6 :224

چشـم شـوخ :در بیـت زیـر حالتـی از چشـم را بیـان میکنـد کـه هنـگام خرسـندی و سرخوشـی
و رضایتمنـدی نمایـان میشـود .البتـه بـا ایـن معنـا ترکیبهـای دیگـری ماننـد «غمـزه شـوخ» و «شـوخ
دیـده» نیـز در اشـعار حافـظ بـهکار رفتـه اسـت.
ز چشـم شـوخ تـو جـان کـی تـوان بـرد

کــه دایــم بــا کمــان انــدر کمیــن اســت

(غزل )3 :55
همانگونـه کـه پیشـتر نیـز گفتـه شـد ،اینگونـه ترکیبهـا در اشـعار حافـظ بسـیار زیـاد بهچشـم
میخـورد و نمونههـای آن را بهسـادگی در جایجـای دیـوان حافـظ میتـوان یافـت .همچنیـن
ترکیبهـای فراوانـی در شـعر حافـظ را میتـوان نـام بـرد کـه بـا کلمـه چشـم سـاخته شـدهاند ،ماننـد
«چشـمزخم»« ،چشـم بـد»« ،چشـم کـرم» و ...ولـی ایـن ترکیبها را که بیشـتر در اصطالحـات روزمره
کاربـرد دارنـد و ارتباطـی بـا حالتهـای اصلـی چشـم پیـدا نمیکننـد ،بیـان نمیکنیـم.
 .7-1-4حالتهای لب و دهان

در ادامـه بـه ترکیبهایـی اشـاره میکنیـم کـه از حالتهـای ترکیبـی لـب و دندان ایجاد میشـوند .در
اینجـا مالحظـه خواهیـم کـرد کـه چگونـه ایـن عناصـر بدنـی در ترکیـب نشـانهای خـود بـه معناسـازی
در اشـعار حافـظ کمـک میکننـد .درواقـع ترکیبهـای لـب و دهـان عالوهبر بیان احساسـات روحی
و درونـی ،پیکـره منظـم ارتباطـات اجتماعـی را نیـز شـکل میدهنـد .نکتـه جـذاب و قابلتوجـه در
تلاش بیکـران حافـظ ایـن اسـت کـه لـب و دهـان بـا پیکربنـدی درونی و بیرونـی کنشـگر و مخاطب
همـراه میشـوند و رونـد فعـال تفسـیر 1را شـکل میدهنـد .در ایـن مـورد بارهـا مالحظـه میشـود کـه
عال ئـم یکسـان ،توانایـی برقـراری ارتباطـات متنـوع را بهلحـاظ روانـی ،اجتماعـی و فرهنگـی شـکل
دادهانـد .اینـک در گزارههـای زیـر بـه چگونگـی ایـن رخـداد ادبـی _ اجتماعـی در پیکربنـدی
ارتباطـات توجـه میکنیـم.
1. Active Process of Interpretation
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لـب بـه دنـدان گزیـدن :صورتـی از ارتبـاط غیرکالمـی اسـت کـه میتوانـد حامـل پیامهایـی نظیـر
نهی کردن از گفتار و کردار ،حیرت و شـگفتی ،غم و اندوه و یا خشـم باشـد .دسـت به دهان گرفتن،
دسـت بـه دنـدان گزیـدن ،لـب ورچیدن ،انگشـت به دهان ماندن و ...از صورتهـای دیگر بیان این
حالتهـا اسـت کـه در ادبیـات بـهکار رفتهانـد .ماننـد ایـن بیت:
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

کاخـر ملـول گـردی از دسـت و لـب گزیـدن
(غزل )5 :392

همچنین در بیت ذیل ،حافظ لب گزیدن را در دو معنای متفاوت بهکار گرفته است.
ســوی مــن لــب چــه میگــزی کــه مگــوی

ل ــب لعل ــی گزی ــدهام کـــه مپـــرس
(غزل )5 :270

انگشـت بـر دنـدان گرفتـن :ایـن مفهـوم نشـانهای غیرکالمـی بـرای داللـت بـر متعجـب بـودن و
کوتاهشـده انگشـت حیـرت بـر دنـدان گرفتـن اسـت:
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در اینظلمتسراتا کیبهبویدوستبنشینم

گهــی انگشــت بــر دنــدان گهــی ســر بــر ســر زانــو
(قطعه )1 :24

در ایـن نمونـه حافـظ ،شـکل دلدادگـی و فاصلـه در کنـار هـم قرارگیـری دو دلباختـه متعالـی را رقـم
میزنـد .نخسـت نشـان میدهـد کـه دلدادگـی محتـاج نزدیـک آمـدن اسـت و دوم ،نشـان میدهد که
حفـظ فاصلـه ارتباطـی بـر مبنـای حرکتهـای 1لـب و دهـان تنظیم میشـود.
 .7-1-5رنگ رخسار

رنـگ چهـره بهدلیـل ویژگـی نمایشـی و جنبـه بصـری قابلمالحظـهاش ،نقـش مهمـی را در ارتبـاط
غیركالمی و افشای هیجانات ایفا میكند .سه رنگ اصلی چهره در تعابیر .1 :زردروی :در بافتهای
مختلـف بـا معناهایـی چـون بیمـار و ضعیفحـال ،ترسـان و هراسـان ،غمنـا ک و اندوهگیـن ،محـروم
یهـای خشـمگین،
و ناامیـد ،شرمسـار و خجالـتزده و نشـان عاشـق راسـتین؛  .2سـرخ روی :بـا معن 
شـادمان ،سـالم و تندرسـت ،شـرم و تشـویش؛  .3سـیاهروی :با معنیهایی چون گناهكار و رسـوا بسیار
ً
موردنظـر شـاعران مـا بـوده اسـت .معموال رنگ زرد و سـیاه و الژورد برای توصیـف هیجانهای منفی و
رنـگ سـرخ و ارغوانـی جهـت توصیـف و نمایـش هیجانهـای مثبـت بـهكار مـیرود (شـفیعی کدکنی،
 .)227 :1383حافـظ ،رنـگ رخسـار را بیشـتر در  3معنـا بـهکار بـرده اسـت.
1. Movements

زردرویی و مترادفهای آن:
زردرویی میکشم زان طبع نازک بیگناه

س ــاقیا جام ــی ب ــده ت ــا چه ــره را گلگ ــون کن ــم
(غزل )4 :349

سرخرویی و مترادفهای آن:
به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام

خ ــون دل عک ــس ب ــرون میده ــد از رخس ــارم
(غزل )2 :324

سیهرویی:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان

ت ــا س ــیهروی ش ــود ه ــر ک ــه در او غ ــش باش ــد
(غزل )3 :159

 .7-2وضع ظاهری و حالتهای بدن

ت اولیـ ه در مـورد افـراد اسـت
ی قضـاو 
ی بـرا 
ب پایـها 
س و ظاهـر ،اغلـ 
از دیـد ارتباطـات غیرکالمـی ،لبـا 
ت بـه شـخص دارد .ایـن شـاخه از ارتباطـات غیرکالمـی
ن نسـب 
ی دیگـرا 
ی بـر قضاوتهـا 
و تأثیـر شـگرف 
امـروزه در مباحـث مربـوط بـه مدیریـت بـدن و زبـان بـدن مـورد توجـه قـرار میگیـرد .بیـر دوسـل بـرای
نخسـتینبار واژه مطالعـات از طریـق حرکتهـای بـدن را بـه علـم ارتباطات معرفی کرد .دوسـل تخمین
زده است که بیش از هفتصد هزار عالمت فیزیکی ممکن وجود دارد که از طریق حرکتهای اعضای
بـدن میتـوان بـه آنهـا دسـت یافـت و مفاهیمـی را به دیگـران منتقل کـرد (فربودنیـا .)96 :1392 ،در میان
تمـام حالتهـا و توصیفهـای غیرکالمـی ،حافـظ در توصیـف حالتهـای ظاهـری و حـاالت بـدن
و آنچنانکـه خواهیـم دیـد در توصیـف صحنـه ،فضـا و دکوپـاژ بیشـترین مهـارت را بـهکار بسـته اسـت.
هرچنـد در مـورد دوم بهتریـن نـوع از آن در ادبیـات فارسـی نیسـت؛ امـا در مـورد نخسـت ،بهکارگیـری
بهموقـع و شـورانگیز ایـن توصیفهـا ،بخـش مهمـی از بـار مالحـت و زیبایـی اشـعار را برعهـده گرفتـه
ً
اسـت .توصیـف لبـاس و وضـع ظاهـری و همچنیـن شـرح حالتهـای بـدن کـه معمـوال دربـاره بلنـدای
قـد و زلـف اسـت ،از مهمتریـن کاربردهایـی اسـت کـه در ایـن بخـش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
بیـت زیـر کـه پیـش از ایـن نیـز دربـاره آن سـخن گفتیـم ،یکـی از بهتریـن نمونههـای کاربـرد همزمـان و
متواتـر وضـع ظاهـری و حالتهـای بـدن اسـت.
زلف آشفته و خویکرده و خندانلب و مست

پیرهنچا ک و غزلخوان و صراحی در دست
(غزل )1 :26
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بیـت زیـر هـم نمونـه مناسـبی بـرای ایـن منظـور خواهـد بـود کـه در آن هـم حالـت بدنـی و هـم وضـع
ظاهـری و لبـاس تشـریح شـده اسـت:
دوش رفتم به در میکده خوابآلوده

خرق ــه تردام ــن و ســـجاده شـــرابآلوده
(غزل )1 :423

 .7-3شرایط محیطی

بسـیاری از ارتباطشناسـان از اهمیـت شـرایط محیطـی در ارتباطـات ،بهطور کامـل آ گاهند و معتقدند
شـرایط محیطـی مختلـف میتوانـد معانـی مختلفـی را از موضوعـی خـاص متجلـی کنـد .درواقع یک
معنـا در شـرایط مختلـف مکانـی و زمانـی میتوانـد معانـی متفاوتـی را بـرای افـراد مختلـف متجلـی
سـازد .در ایـن بخـش بـه مـواردی خواهیـم پرداخت کـه حافظ در آنها به تشـریح و توصیف صحنهای
کـه اتفـاق اصلـی داسـتان شـعر در آن رخ میدهـد ،میپـردازد .حافـظ در جاهـای مختلـف از تکنیـک
فضاسـازی ،اعـم از نـور و سـردی و گرمـی هـوا و نیـز چینـش ایـن صحنههـا اسـتفاده کـرده اسـت .در
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بسـیاری از بیتهـا میتـوان تشـبیههای «مجلـس رنـدان» و یـا «مجلـس انـس» را یافـت کـه در آنهـا
حافـظ بـا مهـارت کامـل در وصفشـان کوشـیده اسـت .از بارزتریـن توصیفهـای شـرایط محیطـی در
شـعر حافـظ میتـوان بیـت زیـر را نـام بـرد کـه در مصـرع نخسـت ،نهایـت ظرافـت را در توصیـف فضا و
صحنـه بـهکار گرفته اسـت.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کج ــا دانن ــد ح ــال م ــا س ــبکباران س ــاحلها
(غزل )5 :1

همچنین در غزلی با مطلع:
ِ

عشقبازی و جوانی و شراب لعلفام

مجلــس انــس و حر یــف همــدم و شــرب مــدام
(غزل )1 :309

حافظ تشبیههای زیادی را در هشت بیت به زیبایی گنجانده است .از قبیل:
بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین
بـ ݘ
ـاده تلــخ تیــز خوشخــوار ســبک

گلش ــنی پیرامن ــش چ ــون روض ــه دارالس ــام
نقلــش از لعــل نــگار و نقلــش از یاقــوت خــام

 .7-4عوامل بویایی

مطالعـه ارتبـاط بینفـردی از طریـق شـامه بـا وجـود اهمیـت زیـادی کـه دارد ،در پژوهشهـای ارتباطی
نادیـده گرفتـه شـده اسـت .توصیـف عوامـل بویایـی در شـعر حافـظ بسـیار پرکار بـرد اسـت .از نظـر

تعـداد ،بایـد گفـت کـه بیـش از  30مـورد از عوامـل مختلـف بویایـی نظیـر عطـر ،بـو ،مشـام و شـمیم در
ایـن شـعرها بـهکار رفتـه اسـت.
هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است

در مجلــس مــا عطــر میامیــز کــه مــا را

(غزل )5 :46
زان ب ــوی در مش ــام دل م ــن هن ــوز بوســـت

عمریســت تــا ز زلــف تــو بو یــی شــنیدهام

(غزل )7 :59
ت و حركتهای دستها و پاها
 .7-5اشارا 

در زندگـی روزمـره شـاید بارهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده باشـیم كـه بسـیار ی از آدمهـا بـا دسـتهای خـود
ی را بـه
ی گونا گونـ 
ف دسـت ،پیامهـا 
ی كـ ه آنهـا بـا حركتهـای مختلـ 
ن معنـ 
ن میگوینـد؛ بـ ه ایـ 
سـخ 
ی برقـرار میكننـد .دانشآمـوز ی
ط مؤثـر 
ن ارتبـا 
ق بـا آنـا 
ن طریـ 
ن خـود القـا كردهانـد و از ایـ 
مخاطبـا 
ن آموختههـای خـود بـ ه معلمـش دارد؛ معلمـی كـ ه مفاهیـ م نهفتـه در ذهـن خـود را بـا
كـ ه سـعی در بیـا 
ن خـود بهصـورت
ن انگشـتا 
ت داد 
ح میكنـد؛ روانـكاوی كـ ه بـا حركـ 
ن تشـری 
ی دانشآمـوزا 
ص بـرا 
خلـو 
منظـم بـر روی میـز بـه سـخنان بیمـار گـوش میدهد و ...همگـی از این ابزار اسـتفاده میکننـد و درواقع
میتـوان گفـت ،كمتـر كسـی اسـت كـ ه از آن بهرهمنـد نمیشـود .در شـعرهای حافـظ نیـز حالتهـای
دسـتوپا را بهعنـوان ابـزاری مهـم در ارتباطـات غیرکالمـی ،میتـوان در سـه بخـش تفکیـک کـرد کـه
در ادامـه بـه آن خواهیـم پرداخـت .امـا الزم بـه ذکـر اسـت کـه بیشـترین تأ کیـد حافـظ ،همانگونـه کـه
پیشـتر نیـز بیـان شـد ،بـر حرکتهـای چهـره اسـت و حرکتهـای دسـت چـه از نظـر تعـداد و چـه از نظـر
تنـوع ،هرگـز بـه کاربردهـای حرکتهـای چهـره نمیرسـد.
دستافشـانی و پایکوبـی :در مقایسـه نسـبی حافـظ بـا دیگـر شـاعران ،بهویـژه فردوسـی و موالنـا،
میتـوان اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه واژ گان «دستافشـانی» و «پایکوبـی» ،در اشـعار حافـظ بسـیار
ً
کمتـر بـهکار رفتـه و اساسـا اینگونـه توصیفهـا در آن کمتـر بهچشـم میخـورد .نمونـه زیـر از همیـن
نمونههـای انـدک اسـت کـه هـر دوی ایـن واژ گان را در خـود جـای داده اسـت.
چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
که دستافشان غزل خوانیم و پا کوبان سراندازیم
(غزل )4 :374

دسـت بـه دعـا بـرآوردن :بهطورکلـی دعـا و نیایـش در شـعر حافـظ و دیگـر شـاعران بـزرگ ایرانـی
جایـگاه خاصـی دارد .در شـعر حافـظ نیـز واژه دعـا بسـیار پرکاربـرد بـوده و بیـش از سـیوپنج بـار بـهکار
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رفتـه اسـت .ترکیبهایـی ماننـد تیـر دعـا ،مفتـاح دعـا و دسـت دعـا از ترکیبـات مـورد عال قـه حافـظ
بهشـمار میرونـد .امـا در ایـن بخـش نمونـهای را در مـورد «دسـت بـه دعـا بـرآوردن» میآور یـم؛ ز یـرا
بهراسـتی توصیـف واضـح و قابلتکیـهای بـرای حالـت دسـت در زمـان دعـا و نیایـش اسـت.
زان شب که من از غم به دعا دست برآرم

ام ــروز مک ــش س ــر ز وفـــای مـــن و اندیـــش
(غزل )4 :325

کاله /دستار :کاله برانداختن درواقع نوعی ابراز شادمانی کردن و به وجد آمدن است:
حبابوار براندازم از نشاط

کاله

ا گ ــر ز روی ت ــو عکس ــی بـــه جـــام مـــا افتـــد
(غزل )2 :114

در دیوان حافظ واژه کاله کج شدن نیز در معنی سرافکندگی و شکست بهکار رفته است:
کاله سـروریت کـج مبـاد بـر سـر حسـن

کــه زیــب بخــت و ســزاوار ملــک و تــاج ســری
(غزل )8 :459
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همچنین دستار ،در این اشعار کاربردهای ویژهای دارد:
ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

س ــر و دس ــتار ندان ــد کـــه کـــدام انـــدازد
(غزل )3 :150

سـاقی مگـر وظیفـه حافـظ ز یـاده داد

کاش ــفته گش ــت ط ــره دســـتار مولـــوی
(غزل )9 :486

 .7-6الگوهای بینفردی ارتباط تماسی یا المسهای

فرهنگهـای مختلـف بـرای ابـراز احساسـات و یـا انتقال پیامهـای مختلف ،همـواره الگوهای متفاوت
تماسی را بهکار میگیرند .برای نمونه میتوان از تعاملهای دیپلماتیک مقامات کشورهای مختلف در
جلسـههای رسـمی یا نحوه دسـت دادن یا ابراز عالقه و برخوردهای روزانه جوامع مختلف نام برد .این
مبحـث نیـز از سـرفصلهای مهـم ارتباطـات غیرکالمـی بوده و همچنین از شـاخصهای فرهنگشناسـی
معاصر بهشـمار میآید .جسـتجوی این نوع تعاملها در ادبیات نیز بخشـی از این بررسـیها و تفسـیرهای
فرهنگـی اسـت .در مـورد شـعر حافـظ ،دسـت بـر گیسـو بـردن ،دسـت بـر کمـر (میـان) بـردن و دسـت بـر
گـردن بـردن از ترکیبهایـی اسـت کـه میتـوان در اینجـا بـه آنهـا اشـاره کـرد؛ البتـه ممکـن اسـت بتـوان از
واژ گان دیگری نیز چنین برداشـتهایی داشـت ،اما همانگونه که پیشـتر نیز گفته شـد ،معیار ما در این
پژوهـش ،فرهنـگ عامه و برداشـتهای عمومی اشـعار حافظ اسـت.

دست بر گیسو بردن:
دسـت در حلقـه آن زلـف دوتـا نتـوان کـرد

تکی ــه ب ــر عه ــد ت ــو و ب ــاد صب ــا نت ــوان کـــرد
(غزل )1 :136

مــن گـ ــدا ه ـ ــوس س ــروقــامت ـ ــی دارم

ک ــه دس ــت در کم ــرش ج ــز ب ــه س ــیم و زر ن ــرود

دست بر کمر بردن:

دست بر گردن بردن:
ایدوستدستحافظتعویذچشمزخماست

(غزل )7 :224
ی ــارب ببین ــم آن را در گردن ــت حمایـــل
(غزل )8 :307

 .7-7عوامل صوتی یا فرازبان

زبـان آوایـی دارای دو عنصـر اساسـی اسـت :کیفیتهـای صـداماننـد «دانـگ» یـا «گام»« ،دامنـه»،
«طنیـن»« ،کنتـرل لـب» و «تلفـظ» و «ادا» ،یا صدای منفک از سـاختارهای زبانشناسـی ،مانند گریه،
خنـده و غرغـر و امثـال آنهـا (محسـنیان راد .)272 :1385 ،کانالهـای آوایـی نقـش مهمـی در بیـان
کنـش طرفیـن ارتبـاط ایفـا میکننـد .واضـح اسـت که این نـوع از ارتبـاط غیرکالمی هم در زمـان برقراری
ارتبـاط کالمـی در جریـان اسـت و هـم در نبـود آن میتوانـد جریـان داشـته باشـد .در ادامه سـعی داریم
پـا را از ایـن محـدوده فراتـر بگذاریـم و بـا تکیـه بـر عوامـل ارتباطـی شـعر ،ماننـد موسـیقی و وزن شـعری،
بـه دیدگاهـی ارتباطـی دسـت پیـدا کنیم.
 .7-7-1موسیقی شعر و وزن

مجموعه عواملی که زبان شـعر را از زبان روزمره ،به اعتبار بخشـیدن آهنگ و توازن ،اعتبار میبخشـد
و در حقیقـت از رهگـذر نظـام موسـیقایی سـبب رسـتاخیز کلمههـا و تشـخص واژهها در زبان میشـوند
را میتـوان گـروه موسـیقایی نامیـد (شـفیعی کدکنـی .)8 :1383 ،تفـاوت شـعر بـا ادبیـات منثـور همیـن
ویژگـی موسـیقی داشـتن و مـوزون بـودن آن اسـت .ایـن موسـیقی ،دو کارکـرد عمـده را در طـول شـعر
برعهـده دارد .1 :لذتبخـش اسـت؛  .2میتوانـد بـه تقویـت معنـی و اسـتحکام ارتبـاط کمـک کنـد
(پریـن .)84 :1383 ،البتـه وزن و عـروض تنهـا عوامـل موسـیقایی در شـعر نیسـتند و عوامـل مختلفـی
در ایـن موضـوع دخیلنـد .در همیـن راسـتا شـفیعی کدکنـی ( )1383موسـیقی شـعر را در چهـار گـروه
موسـیقی بیرونـی (وزن عروضـی) ،موسـیقی کنـاری (قافیـه ،ردیـف ،تکرارهـا و ترجیعهـا) ،موسـیقی
درونـی (مجموعـ ه هماهنگیهـای آوایـی و واژی ماننـد جنـاس) و موسـیقی معنـوی (ارتباطهـای
پنهانـی عناصـر واحدهـای شـعری) تقسـیمبندی میکنـد .در بخـش عوامـل صوتـی یـا فرازبـان گفتـه
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شـد کـه کانالهـای آوایـی ،نقـش مهمـی در بیـان کنـش طرفیـن ارتبـاط ایفـا میکننـد و بهعنـوان نمونـه
از عواملـی ماننـد ادا و تلفـظ ،گام و دامنـه و ...نـام بـرده شـد.
 .7-7-1-1وزن شعر و ارتباط غیرکالمی

مثالهـای زیـادی را میتـوان مطـرح کـرد کـه موسـیقی شـعر را ناخـودآ گاه بهعنـوان عنصـر ارتبـاط
غیرکالمـی معرفـی میکننـد ،امـا بهطورکلـی میتـوان با مقایسـه کاربـرد وزنهای مختلـف در طول تاریخ
شـعر فارسـی ،ایـن نتیجهگیـری را تکمیـل کـرد .بـرای نمونـه در اینجـا بـه مقایسـه وزن دوبیتـی و وزن
بهکاررفتـه در شـاهنامه حکیـم تـوس میپردازیـم.
دوبیتـی کـه همـواره بـر وزن «مفاعیلـن مفاعیلـن مفاعیـل» سـروده میشـود ،از قالبهـای کهـن
و خـاص ایرانـی اسـت و بخـش مهمـی از ادبیـات تـوده و فرهنـگ عـوام مـا در قالـب دوبیتـی اسـت
ً
(شـفیعی کدکنـی .)217 :1383 ،مضمونهـای بهکارگرفتهشـده در دوبیتـی طـی صدهـا سـال عمومـا
عاشـقانه و حزنانگیـز و یـا مفاهیـم حـب وطـن و دوری از موطـن بـوده اسـت .از سـوی دیگـر ،فردوسـی
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همـه بیتهـای شـاهنامه را بـر وزن «فعولـن فعولـن فعولـن فعـول» سـروده اسـت و همانگونـه کـه
میدانیـم ،محتـوای آن سرتاسـر حماسهسـرایی قدرتمنـد و جنگآورانـه اسـت .حـال بـا مقایسـه ایـن
دو وزن میتـوان دریافـت کـه بهدلیـل ویژگـی موسـیقایی ،بهسـختی بتـوان جـای مفاهیـم آنهـا را بـا هـم
عـوض کـرد؛ یعنـی کمتـر دوبیتـیای میتـوان یافـت کـه بـا مضمـون حماسـی سـروده شـود و برعکـس
کمتـر شـعری را میتـوان بـا مضمونهـای عاشـقانه بـر وزن معـروف شـاهنامه پیـدا کرد .در همه شـعرهای
کالسـیک فارسـی ایـن حالـت وجـود دارد و بهجـز مواردی خاص ،وزن و موسـیقی شـعر نسـبتی معنادار
بـا محتـوا داشـته و تکمیلکننـده محتـوا و مضمـون اسـت.
دربـاره شـعر حافـظ نیـز ایـن قاعـده وجـود دارد و ترکیـب وزنهـای عروضـی در شـعرهای حافـظ
نمایانگـر ایـن ویژگـی وزنهـای عروضـی اسـت .حـدود  70درصـد از بیتهـای غزلیـات حافـظ تنها در
 3وزن سـروده شـدهاند و ایـن نکتـه شـاهدی بـر ایـن ادعـا اسـت که قابلیتهـای وزنها یکـی از عوامل
تأثیرگـذار بهصـورت غیرکالمـی در اشـعار کالسـیک فارسـی بـوده و هسـت .مقایسـه پیشـین دربـاره وزن
دوبیتـی و شـاهنامه را میتـوان بهعنـوان نمونـه در اینجـا نیـز تکـرار کـرد .جایـگاه وزن دوبیتـی در ایـن
طبقهبنـدی بـا داشـتن سـهم  5/4درصـدی از کل بیتهـا ،پنجم اسـت و جایگاه وزن شـاهنامه با دارا
نکـه پیشـتر نیـز گفتـه
بـودن سـهم  1/3درصـدی از کل بیتهـا ،دوازدهـم اسـت .ایـن تفـاوت را چنا 
شـد ،میتـوان بـا قابلیتهـای ارتباطـی وزنهـا در موضوعهـای متفـاوت مرتبـط دانسـت؛ بـه ایـن معنی
کـه وزن را میتـوان در زمـره نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی قـرار داد.

 .7-7-2ردیف

ردیـف ،یکـی از ویژگیهـای شـعر پارسـی اسـت کـه در ادبیـات هیـچ زبانـی ،تـا آنجـا که آ گاهـی داریم
ً
به وسـعت شـعر پارسـی نیسـت (شـفیعی کدکنی .)177 :1375 ،درواقع ردیف را باید افزونهای کامال
ایرانـی نامیـد کـه بنـا بـر ویژگیهـا و تمایزهـای زبـان فارسـی نسـبت بـه زبانهـای دیگـر بهوجـود آمـده
اسـت .امـا پرسـش ایـن اسـت کـه چگونـه ردیـف میتوانـد بهعنـوان عنصـر ارتبـاط غیرکالمـی مطـرح و
بـهکار بـرده شـود؟ ردیـف شـعر ،سـیر تکامـل وارونهای را پیموده و براسـاس نیاز سـاختاری شـعر فارسـی
و تفاوتهـای آن بـا شـعر عربـی بهوجـود آمـده و بـهکار گرفتـه شـده اسـت .عامـل ایـن تفـاوت و نیـاز را
میتـوان در ارتبـاط ردیـف بـا قافیـه و نیـاز بـه موسـیقی قافیـه در شـعر جسـتجو کـرد .در عربـی قافیههـا
بهتناسـب اعرابـی کـه در آخـر کلمـه وجـود دارد ،قابل کشـش و امتداد بیشـتری هسـتند ،اما در فارسـی
چـون آخـر کلمـات قافیـه ،سـا کن اسـت ،حـرف آخـر کلمـه قافیـه قابلکشـش و امتـداد نیسـت و همیـن
امـر باعـث میشـود کـه در موسـیقی قافیـه ،بـه وجـود کلمـات مشـترک بیشـتری نیـاز پیـدا شـود تـا جای
ایـن کمبـود را پـر کنـد (شـفیعی کدکنـی .)177 :1375 ،بـه ردیـف بـاد در ایـن غـزل نـگاه کنیـد:
دوش آ گهـی ز یـار سـفرکرده داد بـاد

م ــن نی ــز دل ب ــه ب ــاد ده ــم ه ــر چ ــه ب ــاد ب ــاد

کارم بـدان رسـید کـه همـراز خـود کنـم

ه ــر ش ــام ب ــرق الم ــع و ه ــر بام ــداد بـــاد
(غزل )2 :102

ترکیـب موسـیقایی ردیـف و قافیـه ،هرچنـد کار را بـرای سـراینده دشـوار کـرده اسـت ،امـا سـهم
بهسـزایی در ایجـاد زیبایـی متعـادل در ذهـن مخاطـب ایفـا میکنـد .بهطـور مشـخص بایـد گفـت
کـه ایـن همنشـینی چیـزی فراتـر از معنـی کلمههـای بهکاررفتـه را بـه ذهـن مخاطـب متبـادر میکنـد
(ارتباطـات غیرکالمـی).
تكـرار منظـم الفـاظ همشـكل و همصـدا پـس از قافیـه ،بیشـتر زیـوری شـنیداری اسـت كـه تأثیـر
صوتـی قافیـه را نیـز افـزون خواهـد كـرد و لـذت موسـیقاییای را كـه از آهنـگ كلمـهای در ابتدای شـعر
داریـم ،بهصـورت پیوسـته تـا آخـر شـعر ،در ذهـن مـا تكـرار و تثبیـت میكنـد (طالبیـان.)73 :1384 ،
ردیـف درواقـع باعـث بهوجـود آمـدن فضایـی بـا دایـره واژ گان متناسـب بـا خـود میشـود و اسـتعارهها
و تشـبیهها بهگونـهای چیـده میشـود کـه درنهایـت ،خـط مفهومـی خـود را بـا ردیـف حفـظ کنـد.
بنابرایـن بهنظـر نمیرسـد کـه ردیـف در غـزل حافـظ ،نقـش کماهمیتتـری از قافیـه و یـا دیگـر واژ گان
بیـت داشـته باشـد (دادجـو .)102 :1386 ،البتـه هـر ردیفـی را نمیتوان دارای شـرایط ایجـاد ارتباطات
غیرکالمـی دانسـت؛ زیـرا بسـیاری از ایـن ردیفهـا تنهـا بـرای سـاختن ترکیبهـای در دسـترس زبـان
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فارسـی بـهکار گرفتـه شـدهاند و نمیتواننـد در برقـراری ارتباطـی غیرکالمـی کارایـی داشـته باشـند .در
مجمـوع میتـوان ردیفهایـی در شـعر حافـظ را دارای ویژگیهـای ارتباطـات غیرکالمـی دانسـت کـه
مشـمول یکـی از مـوارد زیـر باشـد.
 .7-7-2-1ردیف بهعنوان همنشین معنایی یا موسیقایی با قافیه و سایر اجزای بیت

رابطـهای كـه میـان قافیـه و ردیـف و دیگـر كلمـات از لحـاظ تشـابه صوتـی یـا وحـدت آوایـی وجـود
دارد ،بهعنـوان یـك اصـل در سراسـر دیوان حافظ قابل بررسـی اسـت (شـفیعی كدكنـی)202 :1383 ،؛
یعنـی ردیـف ،نقـش مکمـل و سـاماندهنده پیکـر آوایـی بیـت ،ردیـف و قافیـه را برعهـده دارد .ماننـد
حـرف «ش» در بیـت:
ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

دلــم از عشــوه شــیرین شــکر خــای تــو خــوش
(غزل )1 :287

 .7-7-2-2ردیفهای پرسشی و الزامآور

این دسـته ،شـامل ردیفهایی اسـت که الزامی را در کار خواننده ایجاد میکنند یا پرسشـی را مطرح
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میکننـد کـه الزامـی در خـود نهـان دارد .بـه بیـان دیگـر ،ایـن نـوع از ردیفهـا بیشـتر دسـتمایه بیـان و
القـای جهانبینـی و یـا تذکرهـای اخالقـی اسـت .ردیفهایـی ماننـد ،مـا را بـس ،که مپـرس ،بایدش،
غـم مخـور و ...نمونههـای مشـهور آن هسـتند.
 .7-7-2-3ردیفهای گروهی و جملهای

ایـن دسـته از ردیفهـا درواقـع وظیفـه القـای معانی خاص موردنظر شـاعر را در ذهـن مخاطب برعهده
دارنـد .بهعبـارت دیگـر ،آوردن جملـهای کامـل در پایـان هـر بیـت و تکـرار آن میتوانـد ناخـودآ گاه
اطالعاتـی اساسـی در مـورد اندیشـههای شـاعر و همچنیـن فضـای کلـی حا کـم بـر شـعر بـه مخاطـب
ارائـه کند.
دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمیارزد

بــه مــی بفــروش دلــق مــا کزیــن بهتــر نم ـیارزد
(غزل )1 :151

ردیـف از نگاهـی دیگـر ،تكـرار آوایـی كامـل بهشـمار مـیرود و ماننـد انـواع تكـرار ،ارزشهـای
خاص خود را دارا اسـت .یكی از اهداف تكرار ،برجستهسـازی اسـت .شـاعر میتواند برای برجسـته
كـردن یـك كلمـه ،مضمـون یـا تصویـر ،بـا قـرار دادن آن در ردیـف ،آن را مهمتـر جلـوه دهـد (طالبیـان،
 .)75 :1384در ایـن غـزل ،مخاطـب بـا هجمـه کلمـه «نمـیارزد» در ذهـن خـود روبـهرو میشـود و این
یشـود .حتی
جهانبینـی شـاعر بـا ترفنـد تکـرار ایـن کلمـه بهصـورت ناخـودآ گاه بـه مخاطـب منتقـل م 

بـدونآنکـه مفهـوم کلـی غـزل را درنظـر بگیریـم ،بیدرنـگ بـه جانمایـه غـزل تنهـا و تنهـا بـر اثـر وجـود
ایـن ردیـف ،دسـت خواهیـم یافـت.
 .7-7-3واجآرایی

گاهـی اوقـات تکـرار یـک یـا چنـد همخـوان ،سـایر آواهـای بیـت را چنـان تحتالشـعاع قـرار میدهـد
کـه سـایر صداهـا کمتـر در حافظـه شـنیداری باقـی میمانـد (عظیمـی .)63 :1388 ،تکـرار صدایـی
ً
یـک یـا چنـد حـرف در بیتهـا ،معمـوال توسـط سـراینده و بهصـورت هدفمنـد بـرای انتقـال مفهومـی
خـاص و در برخـی از مـوارد نیـز تنهـا بـرای افزایـش زیبایـی آوایـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد کـه ایـن
ارتبـاط افـزوده را میتـوان نشـانه ارتبـاط غیرکالمـی درنظـر گرفـت .البتـه دربـاره شـعر حافـظ بـا توجـه به
تسـلط وی بـر ارکان ادبیـات فارسـی میتـوان بهکارگیـری هدفمنـد ایـن آرایـه را به قصد ایجـاد تأثیرهای
ارتباطـی غیرکالمـی حتمـی دانسـت؛ زیـرا در دیـوان حافـظ هیـچ لفـظ و آوا و ترکیبـی ،جـز در هـدف
یتـوان
و معنـای معیـن و صحیـح خویـش بـهکار نرفتـه اسـت (دادجـو .)57 :1386 ،همانگونـه کـه م 
صـدای دریـدن و پـردهدری را از البلای مصـراع زیـر (تکـرار َدرَ ،پـرَ ،در) شـنید« :ترسـم کـه اشـک در
غـم مـا پـردهدر شـود» (غـزل .)1 :226
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 .7-7-4همنشینی و مجاورت

در میـان اشـعار حافـظ بـه بیتهایـی برمیخوریـم کـه دلیـل انتخـاب آنهـا وجـود همخـوان مشـترک بـا
کلمـات مجـاور خـود اسـت (عظیمـی .)72 :1388 ،وجود همخوان مشـترک به ایـن معنی که واژ گانی
ً
بـا تلفـظ هماننـد یکدیگـر (و نـه الزامـا از نظـر نوشـتاری) در دو کلمـه وجود داشـته باشـد ،مانند:
به صدر مصطبهام مینشـاند ا کنون دوسـت

گ ــدای ش ــهر نگ ــه ک ــن ک ــه می ــر مجل ــس ش ــد
(غزل )4 :241

و همچنین بیت:
شـراب تلـخ صوفـی سـوز بنیـادم بخواهـد برد
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لبم بر لب ِنه ای ســاقی و بســتان جان شیرینم
(غزل )2 :324

بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه تا کنون داده شـد ،در ایـن فرآیند ارتباطی غیرکالمـی در زمینه عوامل صوتی
و فرازبانی رخ داده اسـت.
 .7-7-5لحن ،تن صدا

یکـی از مهمتریـن نشـانهها و مصادیـق ارتبـاط غیرکالمـی عنصـر لحـن و تـن صـدا اسـت کـه بـار ز یـادی
را در انتقـال کالم بـهدوش میکشـد .لحـن ،رنـگ بـا معنـی احساسـی اثـر ادبـی اسـت کـه بخشـی

ارتباطات غیرکالمی در
شعر حافظ ...

عمـده از معنـای کامـل آن را تشـکیل میدهـد (پریـن .)87 :1383 ،البتـه تفـاوت ایـن عنصـر بـا دیگـر
ً
مصادیـق ارتبـاط غیرکالمـی ایـن اسـت کـه تـن صـدا و لحـن معمـوال همـراه بـا ارتبـاط کالمـی صـورت
میپذیـرد و بـدون ارتبـاط کالمـی ایـن نـوع از ارتبـاط غیرکالمـی نیـز جایـی نـدارد .بررسـی ایـن عامـل
کلیدی در ارتباطات روزمره و کالم بسـیار سـادهتر از بررسـی آن در ادبیات اسـت؛ بهویژه در جاهایی
کـه علـم نشانهشناسـی وارد میشـود و بهطـور مسـتقیم نمیتـوان بـه ایـن عناصـر دسترسـی پیـدا کـرد .در
ادامـه لحـن و تـن صـدا را بـه دو دسـته تقسـیم کردهایـم؛ یکـی لحـن و تـن صـدای توصیفـی کـه شـامل
مصداقهایـی اسـت کـه بهصـورت مسـتقیم بـه لحـن و تـن صدا اشـاره شـده اسـت و دیگری برداشـتی
اسـت کـه خواننـده و مخاطـب بـا پیشـینه و زمینـه فرهنگـی خـود و همچنیـن اسـتفاده از اشـترا کهای
فرهنگـی و اجتماعـی بـا شـاعر ،لحـن و تـن صـدای غالـب را در ذهـن خـود تداعـی میکنـد.
 .7-7-5-1نشانههای توصیفی
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یتـوان
همانگونـه کـه پیشـتر گفتـه شـد ،مقصـود از نشـانههای توصیفـی ،مصداقهایـی اسـت کـه م 
در قالـب توصیـف و تشـبیه از متـن برگرفـت .در اینجـا نیـز در ابتـدا نشـانههای توصیفـی را مـورد بررسـی
قـرار میدهیـم .صلای سرخوشـی در بیـت زیـر کـه بـر نوعـی قهقهـه و خوشـحالی از روی سرمسـتی و
سرخوشـی اشـاره دارد.
شـکفته شـد گل حمـرا و گشـت بلبـل مسـت

ص ــای سرخوش ــی ای صوفی ــان بادهپرس ــت
(غزل )1 :25

کلمـه نالـه در بیـت زیـر اشـاره بـه معنـای نزدیکتـر کـه لحـن زار یگونـه و همـراه بـا غم اسـت ،مـورد نظر
اسـت نـه معنـای دورتـر کـه اشـاره بـه گوشـه عشـاق در موسـیقی اصیـل ایرانـی دارد .همچنیـن اشـاره بـه
کلمـه بانـگ کـه صـدای بلنـد و نزدیـک بـه فریاد اسـت:
عالــم از نالــه عشــاق مبــادا خالــی

ک ــه خوشآهن ــگ و فرحبخ ــش هوای ــی دارد
(غزل )2 :123

کامــم از تلخــی غــم چــون زهــر گشــت

بان ــگ ن ــوش ش ــادخواران یـــاد بـــاد
(غزل )2 :103

واژههـای «نعرهزنـان» و «افغـان» در ابیـات زیـر همگـی از نشـانههای توصیفـی لحـن و تن صدا هسـتند
کـه بـا عنـوان نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی در شـعر حافظ مورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند:
ایــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل

ت ــا س ــراپرده گل نع ــره زنـــان خواهـــد شـــد
(غزل )3 :164

شــمع دل دمســازم بنشســت چو او برخاســت

و افغــان ز نظربــازان برخاســت چو او بنشســت
(غزل )4 :27

 .7-7-5-2نشانههای برداشتی

لحن تحیر و سردرگمی :به این بیت توجه کنید:
دوش از مسـجد سـوی میخانـه آمـد پیـر مـا

چیســت یــاران طریقت بعــد از این تدبیــر ما ؟
(غزل )1 :10

در مصرع نخسـت ،عمل غیرعادی و ّ
تحیربرانگیز ،همان عزیمت پیر و مرشـد از سـمت مسـجد به
میخانـه اسـت کـه حا کـی از نوعـی تحـول در سـبک و سـیاق ذهنی و نوعی سـفر درونی اسـت و مصرع
دوم بـه زیبایـی پرسشـی متحیرانـه را مطـرح میکنـد .برداشـت مـا از مصـرع دوم نمیتواند جـز این لحن
باشـد .حتـی بایـد توجـه کنیـم کـه عالمتهـای سـؤال و تعجـب رایج در زمان گذشـته وجود نداشـته و
ایـن نکتـه بـر صالبـت و موفقیـت ایـن بیـت در رسـاندن لحـن ّ
متحیرانـه و حا کـی از سـردرگمی مر یـدان
میافزاید.
لحـن وعـظ و خطابـه :در بیـت زیـر حافـظ در مقـام واعظـی ظاهـر میشـود و لحـن او نیـز وعظگونـه
و خطابهای اسـت.
میکنـد حافـظ دعایـی بشـنو آمینـی بگـو

روزی م ــا ب ــاد لع ــل شکرافش ــان شـــما
(غزل )10 :12

ّ
لحـن تحکـم و تهدیـد :بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،میتـوان لحـن تهدیدآمیـز بیـت ز یـر را
دریافـت کـرد:
تیـر آه مـا ز گـردون بگـذرد حافـظ خمـوش!

رح ــم ک ــن ب ــر ج ــان خ ــود پرهی ــز ک ــن از تیرم ــا
(غزل )7 :10

لحـن طنـز :البتـه طنـز در شـعر حافـظ ،بحثـی گسـترده و جامـع را میطلبـد کـه در ایـن پژوهـش
نمیگنجـد ،امـا بـه ایـن دلیـل کـه طنـز ایهامآمیـز و رندانـه حافـظ یکـی از ارکان اسـتوار شـعر اوسـت ،در
جاییکـه در راسـتای بیـان دوپهلـوی مطالـب بـهکار رفتـه اسـت ،از نشـانههای ارتباطـات غیرکالمـی
محسـوب میشـود:
دیعزیزی گفتحافظمیخوردپنهانشراب

ای عزیــز مــن نــه عیــب آن بــه کــه پنهانــی بود؟
(غزل)9 :218

 .7-7-6سکوت

تا کنـون در منابـع ارتباطـی ،بهنـدرت سـکوت را بهعنـوان یکـی از اجـزای ارتبـاط آوردهانـد (اندرسـون،
 ،)112 :1387امـا بهنظـر میرسـد نادیـده گرفتـن نقـش سـکوت در ارتباطـات ،بهمعنـای از دسـترفتن
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بخـش مهمـی از تحلیلهـای غیرکالمـی در ارتباطـات باشـد؛ چـون ا گرچـه در سـکوت ،صـدا خامـوش
اسـت ،امـا نشـانهها و اشـارهها هنـوز کارکـردی و معنیسـاز باقـی میماننـد .بهعنـوان مثال در موسـیقی،
سـکوتها دارای طبقهبنـدی و عال ئـم اختصاصـی هسـتند و اهمیـت ایـن نتهـا ،همتـراز بـا نتهـای
یتـوان
دیگـر موسـیقی اسـت .در ادبیـات و بهویـژه شـعر ،کـه پیونـدی نا گسسـتنی بـا موسـیقی دارد ،م 
سـرفصل مهمـی را بـه سـکوت در شـعر اختصـاص داد .بهطـور خـاص در مجموعـه شـعرهای حافـظ،
ً
عالوهبر انواع ضمایر متصل و کسـرههای اضافه ،که غالبا در دیوان حافظ ،موسیقیسـاز هسـتند ،گاه
بـه مکثهایـی در فواصـل واژ گان ،ترکیبـات و عبـارات شـعری برمیخوریـم کـه عامـل موسیقیسـازی
در شـعر هسـتند (دادجو )191 :1386 ،که فضای معنیسـازی و احسـاس آفرینی را زنده نگه میدارند
و همیـن موجـب اتصـال و بقـای ارتبـاط میشـود .ماننـد سـکوتهایی کـه در مصـرع دوم ایـن بیـت
بـهکار رفته اسـت:
زیرکیرا گفتمایناحوالبین،خندیدو گفت

صعب روزی بوالعجب کاری پریشــان عالمی
(غزل )3 :470
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همانگونـه کـه میبینیـم در اینجـا سـاخت شـعری ،یعنـی فرازهـا ،فرودهـا و سـپس سـکوتها بهدنبـال
هـم احسـاسآفرینی میکننـد و سـه سـکوت معیـن در مصـرع دوم ،نقـش بسـیار مهمـی در انتقـال مفهوم
موردنظـر بیـت برعهـده دارنـد و غیرقابلحـذف و جایگزینـی هسـتند.
 .7-8فاصلههای ارتباطی

میشـل آرگیـل 1و همکارانـش معتقدنـد کـه یکـی از نیازهـای بـزرگ بـرای ادامـه تبـادل در میـان
شـرکتکنندگان در یـک ارتبـاط ،ایجـاد یـک سـطح راحتـی از محـرم بـودن اسـت .آنهـا محـرم بـودن
را بهعنـوان محصـول نـگاه خیـره ،فاصلـه فیزیکـی و حضـور لبخنـد در رفتارهـای یکدیگـر تعر یـف
میکننـد .بهعنـوان مثـال ،هرچـه فاصلـه نزدیکتـر باشـد ،کمتـر بـه چهـره نـگاه میکننـد (محسـنیان
راد .)280 :1385 ،ادوارد هـال 2نیـز بـا سـهم قائـل شـدن بـرای فرهنگهـای مختلـف ،بـه مطالعـات
مربـوط بـه فضـا و فاصلـه میپـردازد و آن را همجـواری 3مینامـد کـه داللـت بـر فاصلـه بیـن دو یـا چنـد
نفـر در ارتبـاط اجتماعـی دارد (فربودنیـا .)97 :1392 ،در مجمـوع میتـوان گفـت ،در علـوم ارتباطـات
و پژوهشهـای اجتماعـی ،فاصلـه فیزیکـی بیـن فرسـتنده و گیرنـده در ارتباطـات غیرکالمـی اهمیـت
ً
زیـادی دارد و معمـوال دسـتهبندی زیـر در مـورد ایـن فاصلـه صـورت میگیـرد:
1. Michael Argyle
2. Edward Hall
3. Proxemics

فاصلـه صمیمـی13( 1تـا  32سـانتیمتر)؛ فاصلـه شـخصی( 2تـا  102سـانتیمتر)؛ فاصلـه اجتماعـی

3

( 102تـا )200؛ فاصلـه عمومـی 6( 4تـا  7متـر).
در اشـعار حافـظ فاصلههـای ارتباطـی کمتـر نمونههـای توصیفـی دارنـد؛ بنابرایـن بـرای درک ایـن
فاصلههـا بایـد بـه برداشـتهای عمومـی از ایـن اشـعار قناعـت کـرد .البتـه ایـن برداشـتها بـا توجـه بـه
وجـود جنبههـای خصوصـی و اجتماعـی شـعر حافـظ ،میتوانـد متفـاوت باشـد ،اما در بسـیاری از این
بیتهـا بهراحتـی میتـوان فاصلـه ارتباطـی را بـا توجـه بـه لحن کالم و یا واسـطه ارتباط بهدسـت آورد.
 .7-8-1فاصله صمیمی

ایـن فاصلـه ارتباطـی در شـعر حافـظ را بیشـتر بایـد در اشـعار عاشـقانه او جسـتجو کنیـم؛ زیـرا ایـن نـوع
فاصلـه بیشـتر بیانگـر شـخصیترین حالتهـای افـراد در شـعر اسـت و مـا نیز با توجه بـه همین موضوع،
اشـعار عاشـقانه حافـظ را بسـتری بـرای ظهـور فاصلـه صمیمـی درنظـر میگیریـم .واژ گانـی چـون بوسـه،
آغـوش و همچنیـن بیـان رازهـا در ایـن نـوع فاصلـه اتفـاق میافتـد؛ زیـرا بـه گفتـه حافظ:
رازی کـه بـر غیـر نگفتیـم و نگوییـم

ب ــا دوس ــت بگویی ــم ک ــه او مح ــرم راز اس ــت
(غزل )4 :40

ً
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه کاربـرد ایـن واژ گان در هـر جـای شـعر ،الزامـا بیانگـر فاصلـه صمیمی نیسـت
و ممکـن اسـت تنهـا توصیفـی سـاده ،رخ داده باشـد .بیـت زیـر کـه بهطـور مشـخص از غزلـی عاشـقانه
انتخاب شـده اسـت را میتوان بهعنوان نمونهای برای بیان فاصله صمیمی در شـعر حافظ مطرح کرد:
سـه بوسـه کـز دو لبـت کـردهای وظیفـه مـن

ا گ ــر ادا نکن ــی ق ــرضدار م ــن باشـــی
(غزل )8 :457

 .7-8-2فاصله شخصی

ایـن فاصلـه را میتـوان نوعـی گفتگـوی دونفـره نیمهمحرمانـه و شـخصی درنظـر گرفـت کـه بیشـتر بیـن
دو دوسـت صمیمـی و درعینحـال بـا صمیمیتـی کمتـر از نـوع پیشـین رخ میدهـد .در ایـن مـورد پیشـتر
دربـاره نقـش بـاد صبـا در مجموعـه اشـعار حافـظ سـخن گفتیـم .در اینجـا نیـز الزم اسـت نقـش هاتـف
غیـب را کـه در بسـیاری مواقـع بـا عنـوان بشـارتدهنده عمـل میکنـد ،تبییـن کنیـم؛ زیـرا هاتـف بـا
وجـود تفاوتهایـی کـه بـا بـاد صبـا دارد و البتـه بهصـورت مـوازی ،نقـش دریافـت و فرسـتادن پیـام را
1. Intimate distance
2. Personal distance
3. Social distance
4. Public distance
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ً
برعهـده دارد ،بـا ایـن تفـاوت کـه دارای حریمـی محدودتـر و صرفـا پیامآورنـده از عالـم غیـب اسـت،
ولـی بـاد صبـا نقشـی عمومیتـر و بیشـتر پیامرسـان بـه دیگـران در فضایـی عمومـی را برعهـده دارد؛
بنابرایـن میتـوان هاتـف را در شـعر حافـظ بـا عنـوان نماینـده فاصلـه ارتباطـی شـخصی در مکالمات و
نقلقولهـا درنظـر گرفـت.
سـحر ز هاتـف غیبـم رسـید مـژده بـه گـوش

ک ــه دور ش ــاه ش ــجاع اس ــت م ــی دلی ــر بن ــوش
(غزل )1 :283

 .7-8-3فاصله اجتماعی

فاصلـه اجتماعـی را میتـوان در مکالمههـای گروهـی کوچـک جسـتجو کـرد؛ ز یـرا ایـن گروهها نسـبت
بـه فاصلـه شـخصی دارای ابعـاد رسـمی بیشـتری هسـتند و درعینحـال ضوابـط و روابـط اجتماعی نیز
بـر آنهـا حا کـم اسـت .بهعبـارت دیگـر میتـوان ایـن دسـته را بهدلیـل وجـود مشـترکات گروهـی نیـز مـورد
بررسـی قـرار داد .حتـی میتـوان یـک گام پیشـتر رفـت و رهبـران فکـری گروههـا را در ایـن فاصلههـا نیـز
جسـتجو کـرد .بیـت زیـر عالوهبـر اینکـه نمایانگـر یـک فاصلـه ارتباطـی اجتماعـی اسـت ،نقـش «پیـر»
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کـه رهبـر فکـری گـروه بهشـمار میآیـد را نیـز مشـخص میکنـد.
دوش از میخانـه آمـد سـوی مسـجد پیـر مـا

چیســت یــاران طریقــت بعــد از ایــن تقدیــر مــا
(غزل )1 :10

 .7-8-4فاصله عمومی

ایـن نـوع فاصلـه در شـعر حافـظ بسـیار در دسـترس و مشـهود اسـت؛ زیـرا حافـظ در اشـعار خـود بـا
توجـه بـه جنبههـای جهانبینـی کـه در آن یافـت میشـود ،درواقـع عمـوم مـردم جهـان را مـورد خطاب
خـود قـرار میدهـد .بـاد صبـا در ایـن میـان نقشـی اساسـی ایفـا میکنـد و حافـظ بیشـتر بـا اسـتفاده از
پیامرسـانی همچـون او پیامهایـی را بـه افـرادی بـا فاصلههـای ارتباطـی عمومـی کـه بیشـتر حا کمـان و
بـزرگان وقـت هسـتند و همچنیـن جوامـع مختلـف میفرسـتد .ماننـد بیـت زیـر:
ای صبـا بـا سـا کنان شـهر یـزد از مـا بگـو

کای س ــر ح ــق ناشناس ــان گ ــوی چ ــوگان ش ــما
(غزل )11 :12

نتیجهگیری

ایـن مقالـه ،اثـری ادبـی بـا نـام غزلیـات حافـظ را بـا نـگاه جامعهشناسـی و ارتباطـات مـورد بررسـی قـرار
داده اسـت .شـعر حافـظ همـواره از نظـر سـخنان نغـز و دلنشـین و رندانـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت
کـه بیشـتر ایـن توجـه بهدلیـل برداشـتهای تفسـیری متفـاوت از ایـن مجموعـه فرهنگـی و هنـری بـوده

اسـت .اشـعاری کـه سرشـار از نمادهـای اجتماعـی ،فرهنگـی ،مذهبـی و عرفانـی اسـت را نمیتـوان
بـا نگرشـی سـطحی و بـدون درنظـر گرفتـن معانـی پنهـان و آشـکار آن مـورد تفسـیر سـاختی ،کارکـردی،
نشانهشـناختی و معنیشـناختی قـرار داد .همچنیـن تفسـیر ابعـاد مختلـف ایـن اثـر بـدون درنظـر گرفتن
عناصـر نمادیـن متعـدد آن ماننـد میخانـه ،مغ ،صوفـی ،دردی ،صافی و ...کاری بیسـرانجام و بدون
نتیجـه خواهـد مانـد .امـا فـارغ از ارزشهـای تفسـیری ،فرهنگـی و نمادیـن ایـن واژ گان ،مبحـث مهـم
دیگـری بـا عنـوان ارتباطـات غیرکالمـی کـه حـاوی بسـیاری از عناصـر نمادیـن آشـکار و پنهـان اسـت را
میتـوان در ایـن اثـر جسـتجو کـرد.
بـا ایـن نـگاه ،عالوهبـر دسـتیابی بـه مصداقهـای بـارز و عمومـی ارتباطـات غیرکالمـی ماننـد
فاصلهگذار یهـا ،تشـریح حالتهـا ،سـپیدخوانی ،جایـگاه اجتماعـی گوینـده و مخاطـب و مبحـث
سـکوت ،تلاش شـد بـا ورود بـه سـرفصلهایی جدیدتـر ،پنجرههایـی بـرای توسـعه دیـدگاه ارتباطـات
غیرکالمـی در ادبیـات گشـوده شـود .همچنیـن بررسـی لحـن و تـن صدا در این اشـعار نیـز حاصل همین
رویکـرد تفسـیرگرایانه و ارتباطاتـی بـوده اسـت کـه بهویـژه در بخـش نشـانههای برداشـتی ،دیـدگاه
نشـانهای حا کـم بـر تفسـیرگرایی اسـت که پژوهشـگر را بـه برداشـتهای معنا گرایانه رهنمون میسـازد.
در ارتباطـات غیرکالمـی ،دسـتهبندیهای متفـاوت فاصلههـای ارتباطـی مـورد تأ کیـد قـرار گرفتـه
اسـت .بـا توجـه بـه حا کـم بـودن دیـدگاه تفسـیری و ارتباطـی ،تلاش شـد فاصلههـای ارتباطـی کـه
بهنظـر میرسـد محصـول لحنهـای برداشـتی نیـز باشـند ،در چهـار دسـته فاصلـه صمیمـی ،فاصلـه
شـخصی ،فاصلـه اجتماعـی و فاصلـه عمومـی مـورد بررسـی قـرار گیرنـد .البتـه همانگونـه کـه پیشـتر نیـز
ً
در تفسـیرگرایی گفتـه شـد ،بهواسـطه اختلاف زمینههـای فرهنگـی و تفسـیری ،احتمـاال در اینگونـه
برداشـتها اختالفنظرهایـی نیـز در میـان مخاطبـان وجـود خواهـد داشـت (سـلک )14 :2000 ،و ایـن
ً
نمونـه برداشـتها الزامـا بهتریـن آن نخواهـد بـود ،بلکـه هـدف از طـرح ایـن مسـئله ،ایجـاد تفکـری
جدیـد در راسـتای ایجـاد بسـتری نشـانه _معناشناسـانه در برخـورد بـا ادبیـات بـوده اسـت.
یـفرهنگـی ،ضـرورت نگه داشـتن ارتباطات تعاملـی را در
بهعلاوه توجـه بـه ماهیـت زندگـی اجتماع 
ذهن ثابت کرده است .در تعامل اجتماعی _فرهنگی هنگامیکه فرآیند ارتباطی برقرار میشود ،فرآیند
یشـود .میدانیـم کـه نشـانهها دارای شـکل و فـرم
معنیسـازی و معنیرسـانی از طریـق نشـانهها فعـال م 
هسـتند و ایـن اشـکال و فرمهـا در معـرض برداشـتهای تفسـیری قـرار میگیرنـد (شـروین)19 :1957 1،
همچنیـن میدانیـم کـه نشـانه بـه مفهومـی غیـر از خـود اشـاره میکند و به همین سـیاق ،معانـی متفاوت
1. Sherwin
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و گونا گـون بـا ذات خـود را تعقیـب میکنـد .توجـه به ایـن دو ویژگی ،ما را متوجه این کار بزرگ حافظ
کرد که او چگونه بدون گفتن و نگارش و با تدوین شـکل و قواره اعضای بدن توانسـته اسـت مدرسـه
معناشناسـی ،معنافرسـتی و معنافهمـی را تدویـن کنـد .ایـن کار بزرگ حافظ بهزیبایـی ،معانی موجود
ولـی ناپیـدای زبـان و فرهنـگ را بـه هـم پیونـد داده و ضمـن برقـراری خویشـاوندی بین زبانشناسـی و
فرهنـگ ،نیـاز متقابـل آنهـا بـه یکدیگر را نشـان میدهد.
نکتـه دیگـری کـه از ایـن اندیشـه ژرف حافـظ بهلحـاظ فرهنگـی ،اجتماعـی و ارتباطـی فهمیـده
میشـود ،توجـه بـه نشـانگر بـودن حالتهـای بدنـی اسـت .نشـانگر بودن بـه این معنا کـه عضو خاص
موردنظـر ،شـکلی را بـه خـود میگیـرد کـه تابـع فضا و مکان اسـت .فضـای اولیه و مـکان اولیه را حافظ
میدهـد؛ امـا کنشـگر بـر مبنـای خودفاعلـی خـود ایـن فضـا و مـکان را تغییـر میدهـد و به همین سـیاق،
شـکل پیامرسـانی ا گرچـه ثابـت میمانـد ،ولـی مفهـوم آن در چرخـه تفسـیر نو یـن قـرار میگیـرد (مـک
گیـو )82 :2004 1،و بـه ایـن مفهـوم ،محتوایـی کـه بازنمایـی میشـود را در عیـن یکسـان نگـه داشـتن
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شـکل و فـرم ،تغییـر میدهـد .بـه ایـن لحـاظ در سراسـر ایـن مقالـه نویسـندگان بـه زیبایـی سـاختها،
کارکردهـا ،نشـانهها و معانـی و درنهایـت تفسـیر آنهـا بهصـورت غیرکالمـی توجـه داشـتهاند و در آخـر
یافتنـد کـه حافـظ بـرای همیشـه اندیشـمندی تفسیرسـاز اسـت.

1. R. Jon McGee
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Abstract
Different aspects of the poetry of Hafez have been studied so far. The material
and non-material features of his poetry have been examined in different fields
such as literature and anthropology. Due to the influence and importance of
Hafez’s poetry, it seems that it can be studied from the perspective of other
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fields as well. Communications science is among these fields, dealing with
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how and why communications are established between the speaker and the

Abstract

audience. In the present article the nonverbal aspects in the poetry of Hafez are
studied. It seems that the verbal aspects of his poetry are not the only factors
that have made it remain popular with the audience through generations;
nonverbal aspects have played a great part as well. This article aims to examine
the literary work in terms of nonverbal communications in order to demonstrate
the skill of the poet in establishing communications with its audience beyond
the boundaries of speech; the poet’s mastery over this feature is also culturally
interpreted. The utilized method is qualitative content analysis.
Keywords: Nonverbal communications, literature, interpretation of culture,
sign, meaning.

1. Assistant Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran. ghobadi@khu.ac.ir
2. M.A. in Cultural Communications, Soore University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
mehrjardy@gmail.com

Bibliography
Anderson, P. (Jun 09, 2008). Ta’āmol-e gheyr-e kalāmi: Raftār, sedā va sokut [Nonverbal
interaction: Action, sound and silence] (E. Esfandiyār, Trans.). Retrieved from
http://www.aftabir.com
Argyle, M. (1990). Ravānšenāsi-ye ertebāt va harekāt-e badan [Bodily communication]
(M. Faraji, Trans.). Entešārāt-e Mahtāb.
Azimi, M. J. (2010/1388). Musiqi-ye še’r-e Hāfez [Music of Hafez poetry]. Tehran, Iran:
Markaz-e Našr-e Dānešgāhi.
BerkoR. M., Wolvin, A. D., & Wolvin, D. R. (2001/1382). Modiriyat-e Ertebātāt-e fardi
va omumi [Communicating: A social and career focus] (S. M. A’rābi, & D. Izadi,
Trans., 3rd ed.). Tehran, Iran: Daftar-e Pažuhešhā-ye Farhangi.
Bourdieu, P. (1384/2006). Šeklhā-ye sarmāye [The forms of capital]. In A. Khakbaz & H.
Puya (Eds.), Sarmāye-ye Ejtemāi’i: E’temād, Demokrasi va Towse’e [Forms of social
capital: Trust, democracy and development]. Tehran, Iran: Našr-e Tirāže.
Clifford, G. (2000). The interpretation of culture (2nd ed.). Basic Books, USA: New York.
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

24

Vol. 8
No. 1
Winter 2016

Dadbeh, A. (1391/2013). Hāfez: zendegi va andiše [Hāfez: Life and thought]. Tehran,
Iran: Markaz-e Dāyeratolma’āref-e Bozorg-e Eslāmi.
Dadju, Dorre (1386/2007). Musiqi-ye še’re Hāfez [Music of hafez poetry]. Tehran, Iran:
Entešārāt-e Zarbāf-e Asl.
Eles, Wilma (1988). Communication and culture: an introduction. McMillan, Florida:
USA.
Farbodniya, B. (1392/2013). Nazariyehā va Mafāhim-e Ertebātāt dar ravābet-e omumi,
ruznāmenegāri va tablighāt [Theories and concepts of communications in public
relations, journalism and advertisement] (1st ed.). Tehran, Iran: Entešārāt-e
Maktab-e Māhān.
Farhangi, A. A. (1375/1996). Ertebātāt-e gheyr-e kalāmi [Nonverbal communications:
the art of kinesics and vocal cues]. Tehran, Iran: Islamic Āzad University, Meybod
Branch.
Farhangi, A. A., Azari, Gh. (1385/2006). Tahlil mohtavā-ye ertebātāt-e gheyr-e kalāmi
dar beyn-e komediyanhā-ye sinamā-ye sāmet-e kelāsik-e hālivud [Analysis of
nonverbal communication among the comedian actors of classic Hollywood silent
cinema]. Honarhā-ye Zibā, 25, 86-97.
Flick, U. (1388/2010). Darāmadi bar tahqiq-e keyfi [An introduction to qualitative,
research] (H. Jalili, Trans.). Tehran, Iran: Našr-e Ney.
Franzoi, S. L. (1386/2008). Ravānšenāsi-ye ejtemāi [Social psychology] (M. Firuzbaxt,
Trans., 3rd ed.). Tehran, Iran: Mo’assese-ye Xadamāt-e Farhangi.

Goman, C. (2011). How culture controls communication. Forbes publisher, USA: New
York.
Hafez-e Shirazi (1379/2000). Divān-e Hāfez [Anthology of Hāfez] (Allāme Qazvini & G.
Ghani, Eds.). Tehran, Iran: Entešārāt-e Lowh-e Mahfuz.
Karen, M., Leonard, J., Scoter, R. V., & Padilla, F. (2009). Culture and communication:
Cultural variations and media effectiveness. Indiana University Administration and
Society, Sage Journals, 41(7): 850-877.
Kiya, A. A., Saghei, S. (1389/2011). Motāle’e-ye naqšhā-ye bād-e sabā dar še’r-e Hāfez
az manzar-e ertebāti [A communicative analysis of the roles of Saba wind in Hafez’
poetry]. Tehran, Iran: Pažuhešgāh-e Olum-e Esāni va Motāle’āt-e Farhangi.
Laurence, P. (1383/2005). Darbāre-ye še’r [Sound and sense: an introduction to poetry]
(F. Rākei, Trans.). Tehran, Iran: Entešarāte Ettelā’āt.
Majdniya, M. (2006, February 26). Vāqe’iyathā-ye ertebātāt-e gheyr-e kalāmi [Realities
of nonverbal communications]. Šarq Newspaper, p. 13.
McGee R. J., & Warms, R. L. (2004). Anthropological topological: An introductory history
(3rd ed.). McGraw-Hill, USA: New York.
Mohseniyan Rad, M. (1385/2007). Ertebātšenāsi: Miānfardi, goruhi, jam’i
[Communicology: An innovative definition and model for communication process].
Tehran, Iran: Entešārāt-e Soruš.
O’reilly, K. (2005). Ethnographic methods. Oxford: New York: Routledge.
Payande, H. (1381/2002). Darāmadi bar Adabiyāt [An introduction to literature] (4th
ed.). Tehran, Iran: Entešārāt-e Dānešgāh-e Payām-e Nur.
Qobadi, A. (1385/2007). Tafsir-e Ejtemā’i-ye Folklur qowm-e Torkman [The social
picture of Torkman trib] (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran,
Facultury of Social Sciences, Tehran, Iran.
Ravadrad, A. (1390/2012). Nazariyehā-ye jāme’ešenāsi-ye honar va adabiyāt [Theories of
sociology of art and literature] (2nd ed.). Entešārāt-e Dānešgāh-e Tehrān.
Shafi’i Kadkani, M. R. (1375/1996). Sovar-e xiyāl dar še’r-e fārsi [The imagery of Persian
poetry] (6th ed.). Tehran, Iran: Entešārāt-e Āgah.
Shafi’i Kadkani, M. R. (1383/2005). Musiqi-ye še’r [Music of poetry] (6th ed.). Tehran,
Iran: Entešārāt-e Āgah.
Sarokhani, B. (1389/2011). Ravešhā-ye tahqiq dar olum-e ejtemāi [Research methods in
social sciences] (16th ed.). Tehran, Iran: Pažuhešgah-e Olum-e Ensāni va Motāle’at-e
Farhangi.
Sell D. R. (2000). Literature as communication. John Benyamin publishing, Amsterdam:
Nederland.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

25

Abstract

Sheppard, A. (1375/1996). Mabāni-ye falsafe-ye Honar [Introduction to the philosophy
of art] (A. Ramin, Trans.). Tehran, Iran: Entešārāt-e Elmi va Farhangi.
Sherwin J. S. (1957). Literature and communication: A search for unifying principle,
Journal of Communication, 7(2): 74. doi: 10.1111/j.1460-2466.1957.tb00260.x
Sojoodi, F. (1387/2008). Nešāne šenāsi-ye kārbordi [Applied semiotics]. Tehran, Iran:
Našr-e Elm.
Tālebiyān, Y. (1384/2005). Arzeš-e čand jānebe-ye radif dar še’r-e Hāfez [Multilateral
value of Radeef in the Hafez’s poetry]. Pažuhešhā-ye Adabi, 8, 7-28.
Zarrinkub, A. (1369/1990). Az kuče-ye rendān (6th ed.). Tehran, Iran: Entešārāt-e Amir
Kabir.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

26

Vol. 8
No. 1
Winter 2016

