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 دهيچک
هاي ایدئولوژي شیعی بازتابخوانی، یکی از مظاهر و سرایی و مقتلنویسی، مقتلمقتل

سرایی اسالمی است. مقتل -نگاري، ادبیات و هنرهاي تجسّمی و نمایشی ایرانیدر تاریخ

ترین عواطف غنایی آدمی در مرثیت است که در کالبد زبان فارسی، نمایشی از خالصانه

شود؛ اما گاهی لبریزي عاطفی، از گنجایی شعري گنجانده می يهگون نیو تصاویر ا

نیز  هاي بدنیو پیام در چنین هنگامی است که عناصر غیرکالمی و رودکالمی فراتر می

ي حاضر، تبیین نقش عناصر ارتباطیِ مقاله يهشود. مسئلخوانده میفرا زبانبه یاري 

ترین و طوالنی نیترغنایینوان یکی از عبدنی در مقتل میرزامحمود فدایی مازندرانی، به

 -تحلیلی -روش تحقیق ترکیبی )توصیفی با ،مقاتل منظوم فارسی است. این تحقیق

در هشتاد درصد مواقع، پیوند بین عناصر آمد:  دست شد و این نتایج به نجامآماري( ا

سانی بدنی ري پیامکالمی و غیرکالمی از نوع جانشینی است که نشان از اهمیت و گستره
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هاي بدنی در مقتل فدایی در خدمت ها و پیامدر مقتل فدایی مازندرانی دارد. نشانه

ساختار روایی و دراماتیك این متن است و در جایگاه عناصر روایی و نمایشی مختلف 

افکنی و گسترش طرح و ها، توصیفات روایی، گرهمندي شخصیت)فضاسازي، کنش

ي رثایی این مقتل را عاطفی جنبه -ها بار غناییاین نشانهکند. ( ایفاي نقش میرنگیپ

بخشی به تصاویر بسیار مؤثرند. تر شدن مفاهیم و جانو در حسی کنندمیبسیار تقویت 

رسانی بدنی در این اثر، کمك به انتقال و تقویت گفتمان عاشورایی کارکرد مهم دیگر پیام

 ایدئولوژیکی است. و منظورهاي اعالمی و تبلیغی مهم این گفتمان

 زبان عاطفی، شعر غنایی، فدایی، رسانی بدنی()پیام ارتباطات غیرکالمی: کليدی هایواژه

 سرایی.مقتلگفتمان عاشورایی، مازندرانی، 

   

 مقدمه. 1

ها، وقایع پیرامونی، جزئیات، رح علل، انگیزهش ،نگاري، مراد از مقتلدر اصطالح تاریخ»

نوعی در یك کشته شدن فرد یا افراد مشخصی است که به حوادث مقارن و پیامدهاي

ي زمانی، منشأ تحوّل در ابعاد مختلف فکري، سیاسی، فرهنگی، نظامی یا اجتماعی برهه

نگاري اسالمی، به نخستین نگارش مقتل در تاریخ (.39: 1394)قهرمانی شایق، « اندبوده

هایی هاي مقاتل، نمونهنخستین نمونه» :گرددي تاریخ تشیّع بازمیي عاشورا و حوزهحادثه

اما نخستین بار شیعیان عراق  ؛شده است ي قتل عثمان پرداختهشفاهی است که در واقعه

سنّی،  سانینورسد مقتلاي که به نظر میگونهبودند که مقاتل عثمان را مکتوب ساختند، به

 )حسینیان «عثمان پرداختندبیشتر متأثر از شیعیان و در برابر آراي آنان به نگارش مقتل 

، به ترسیم برخورد حاکمان و والیان ينگار(. شیعیان با پیشگامی در مقتل89 :1395، مقدم

ي (. ارادت شیعیان به امام سوم و حماسه90:همانرک. با شیعه و رهبران آن روي آوردند )

هاي محراب»ویژه ي مقتل را تا صفحات هنر و ادبیات نیز گسترانید، بهحسینی، دامنه

 «اندگرفته هاي معتبري قرار)ع(، موضوع مقتل دالشهدایي قتلگاه سنگار و گودابهخون

 (.95 :1383، )عناصري
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حسین ي حماسی است، به ذکر وقایع کربال و رثاي امامسرایی که نوعی مرثیهدر مقتل

 يتریصورت جزئبهي عاشورایی، شود. مقتل در مقایسه با مرثیه)ع( و یارانش پرداخته می

ي عاشورا در مقاتل، اغلب دهد. واقعهآن را موردتوجه قرار می هايي کربال و اتفاقواقعه

 .شودشکل روایی مطرح میاي حماسی و بهدر قالب منظومه

سراي مقتل منظوم میرزامحمود فدایی مازندرانی یا کلك مازندرانی، شاعر مرثیه

عنوان یکی شاه و محمدشاه قاجار، بهي فتحعلیدورهقمري و هم سیزدهم يهگوي سدپارسی

ترین بیت، طوالنی 3718شده است. این مقتل با  جهان اسالم ثبت يههاي دانشناماز مدخل

از همین روي برخی آن را  دارد؛یا بخش « نظام»شود که چهار بند فارسی شمرده میترکیب

، پیرو محتشم کاشانی و صباحی یسرایخود را در هنر مرثیه اند. فدایینامیده« چهار نظام فدایی»

ریزي عواطف سرکش هاي برونترین صحنهغنایی ءفدایی، جز داند. مقتل منظومبیدگلی می

سازي ، شاعر از هر عنصري براي روانيدر این مجالِ خوداظهار .است نیي انساو سوزنده

 .برددرونش در کالبد کلمات بهره می بخشی به آتشسیالن احساسات در بافت شعري و جان

است  و رمزگونه نهانی هاينشانی از این اشارات در عین صراحت و گویایی زبانی، سرشار

با  را هاي ژرفالگویی و بستگیشناختی و کهنکه در بطن خود مفاهیم عمیق روان

 همراه دارد.به فرهنگی و اجتماعی تاریخی، پیوستارهاي

سرایی را عناصر فرازبانی و ارتباطات غنایی و عاطفی مقتلبخش مهمی از بار 

در ادبیات، ارتباط کالمی و غیرکالمی بر هم منطبق  .دارند غیرکالمی و بدنی برعهده

اما  ؛طورارادي ارتباط لفظی را قطع کندتواند بهشوند. انسان میهم ارائه می هستند و با

ري نماید. گاهی حرکات کوچك یا بزرگ، تواند از ایجاد ارتباط زبان بدن جلوگینمی

طرف مقابل ارسال  اشارات، حاالت در صورت یا در کل بدن پیغام مهمی را از ما به

( معتقد است در ادبیات برخالف 1950سارتر )» (.64: 1399)پارسایی و همکاران،  کند.می

شوند و در موسیقی انسان با معانی سروکار دارد. معانی، نقاشی نمی ،نقاشی و موسیقی

 «کنندغیراز خودشان داللت نمیچیز بهمشاهده نیستند. این دو هنر به هیچهم قابل

(. ارتباطات غیرکالمی در شعر محملی براي زبان بدن در انتقال مفاهیم 71: 1390 )راودراد،
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 .است ان افکار، احساسات و استعدادهاي شخصیو جایگزین و مکمّلی براي بیشود می

طورارادي و غیرارادي در تجسمی کردن شعر و تقویت هاي رفتاري بهاین عواطف و کنش

گذار است. اثرشناختی عناصر مختلف آن از تصاویر، لحن، بار حسی و عاطفی و زیبایی

اورها و همچنین ازآنجاکه ارتباطات غیرکالمی اغلب ریشه در فرهنگ، اساطیر، ب

هاي گفتمان فرهنگی و ایدئولوژیکی متن در شعر، بنیان آنورود  ،ایدئولوژي اقوام دارد

 دهد.را افزایش می

 

 تحقيق هایپرسش و ئلهبيان مس. 1 .1

ي آمیز است که این اشعار را در زمرههاي نهانی و نکتهمقتل فدایی سرشار از اشارت

این ابیات، ارتباطات کالمی و در  داده. فداییشاهکارهاي رثایی ادبیات فارسی قرار 

کشیده و  تصویرالي کلمات به غیرکالمی و احساسات درونی را در رثاي موالیش، البه

کاوش در انواع فرایندهاي  ،اصلی این تحقیقي به مخاطب انتقال داده است. مسئله

ن فرایندها بر ابعاد ارتباطی غیرکالمی در مقتل فدایی مازندرانی براي تبیین اثرگذاري ای

تواند چنین تحلیلی می .است گفتمان متنک و مختلف این اثر، از زبان، لحن، تصاویر، تحرّ

 حاصل شود: زیر هايپرسشگویی به ازطریق پاسخ

 در مقتل فدایی چگونه است؟ یرکالمیي پیوند ارتباطات کالمی و غنحوه .الف

 ان روایی این اثر داشته است؟ارتباطات غیرکالمی چه تأثیري بر دستور زب .ب

بُعد رثایی این مقتل  شدن ترو حسیتر فرایند ارتباطات غیرکالمی چه تأثیري بر غنایی .ج

 نهاده است؟

 اي از ارتباطات غیرکالمی برده است؟د. گفتمان عاشورایی متن، چه استفاده

 

 اهداف و ضرورت تحقيق .2. 1

ترین و تصاویر عالی و جاندار، یکی از غنیمقتل فدایی ازنظر اشتمال بر زبان عاطفی 

شعر فارسی است. این اثر، مَظهر و ُمظهر هنرمندي یك انسان در  يهگون نیهاي انمونه
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 ییتنهابیان احساسات و غلیانات شدید روحی است. بدیهی است که عناصر زبانی به

موجود در  توانسته است حامل چنین حجم عظیمی از مضامین غنایی و بار عاطفینمی

این مقتل باشد. این امر ضرورت تحقیق در فرایندهاي غیرکالمی موجود در این اثر را 

گفته، اهداف زیر پیش هايپرسشوجو در دهد؛ بنابراین تحقیق حاضر از جستنشان می

 کند:را تعقیب می

 ؛در این اشعار یرکالمیي پیوند ارتباطات کالمی و غنحوه کردنمشخص  -

بر ابعاد روایی و رثایی اثرگذاري بیشتر  و تر شدنارتباطات بدنی در عاطفیتحلیل نقش  -

 متن؛

 نقش ارتباطات غیرکالمی در انتقال گفتمان عاشورایی این مقتل.سازي تبیین و برجسته -

   

 ی تحقيقپيشينه. 3. 1

سرایی فدایی و تحلیل ي مقتلچندین پژوهش در معرفی و بررسی شیوه ترشیپ

ی یفدا»ي در مقاله ،(1383است: طاهري ) شده هاي سبکی شعر رثایی انجامویژگی

اي از اشعار رثایی براي نخستین بار به معرفی این شاعر و ذکر نمونه« تالوکی مازندرانی

مصّحح مقتل فدایی است، در چند مقاله شِلدره که  يدون اکبریاو پرداخته است. فر

ي فدایی مازندرانی گزارشگر حماسه»، «ونشر در شعر فدایی مازندرانیلف»ازجمله 

همراه به« اشعار عاشورایی فدایی مازندرانی يهشناسانییبایبررسی ز»و « حسینی

رادوکس ونشر، پاهاي هنري شعر فدایی را در انواع ایهام، لفترین جلوههمکارانش، مهم

بررسی »ي در مقاله ،(4139و همکارانش ) یاند. محسنکردهآمیزي معرفی و حس

 مانند ییهاسازه ، فراوانی لغات عربی و هنر«شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانیسبك

هاي طوالنی و نیز انواع تصاویر بالغی تشبیهی و استعاري را انواع تکرار، تلمیح، ردیف

حاضر، اثري  اراند. در جستکردههاي ادبی و هنري این اثر معرفی پربسامدترین جنبه ءجز

به  ،هاي بدنی را در مقاتل فارسی و ازجمله مقتل فدایی مازندرانی بازجسته باشدکه پیام

دلیل تعدد وجوه دلیل اشتمال بر گفتمان مذهبی و هم بهسرایی، هم به؛ اما مقتلدست نیامد

http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/Components/ResearchViewer/%D8%B3%D8%A8%D9%83%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/Components/ResearchViewer/%D8%B3%D8%A8%D9%83%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/Components/ResearchViewer/%D8%B3%D8%A8%D9%83%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/Components/ResearchViewer/%D8%B3%D8%A8%D9%83%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/Components/ResearchViewer/%D8%B3%D8%A8%D9%83%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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سیار عظیمی هستند روایی، حماسی، نمایشی و غنایی، منابع پژوهشی ب –هنري و ادبی 

هاي غنایی و وجو در زیرساختکه هم از حیث تحلیل گفتمانی و هم ازلحاظ جست

تري نیاز دارد و کشف مختصات سبکی و ادبی پربسامد، نمایشی به تحقیقات وسیع

ي ادبی نخواهد بود؛ بنابراین نمایشگر ابعاد هنري و بار عاطفی و غنایی عظیم این گونه

تر کردن یکی از وجوه چندبعدي چون تحقیق حاضر، به قصد برجستهانجام تحقیقاتی هم

رسانی بدنی، کامالً ضروري ها، یعنی پیاماي از این مقتلي موجود در نمونهو چندمنظوره

 رسد.به نظر می

 

 مفاهيم اصلی پژوهش. 2

 ارتباطات غيرکالمی. 1. 2

که هماهنگ هستند هاي غیرکالمی اعمالی نمادین هستند که با جمالت و عباراتی فعالیت

بلکه بیانگر معانی  کنند؛ها فقط اطالعات را فاش نمیشوند. ایناز زبان ما خارج می

کند. انواع رفتارهاي خاصی نیز هستند. ارتباط غیرکالمی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می

هاي تنظیم مکالمه از هاي بدن و حرکته حالت چهره، حرکتحرکتی افراد ازجمل

زیادي از  يهاي ارتباطات غیرکالمی هستند که در این مقاله نیز استفادهترین نشانهمهم

بندي کرد: توان به موارد زیر طبقههاي غیرکالمی را میطورکلی نشانهبه .ها خواهیم کردآن

اشاره و  ،یزیکی، شرایط محیطی، زمان و مکانف يهاي چهره، وضع ظاهري، فاصلهحالت

ارتباطات غیرکالمی »: ايالگوهاي بین فردي ارتباط تماسی یا المسه و هاهاي دستحرکت

هاي چهره، لحن حالت يوسیلهدهد که یك فرد بهرسانی بدنی، هنگامی روي مییا پیام

تأثیر قرار دهد. این امر ممکن صدا و یا هر مجراي ارتباطی دیگر، فرد دیگري را تحت

م یارتباط تمام رفتارها، عالدراین»(. 12: 1990)آرژیل، « است عمدي یا غیرعمدي باشد

ها بسیاري از آن»(. 17: 1389خانی، )رستم «شوندي پیام میو اشیا باعث مبادله

 (.156: 1392)هیبلز،  «ها نباشنداند و افراد ممکن است متوجه فرستادن این پیامغیرارادي
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هاي فرستیم. این پیامهاي غیرکالمی میطورمرتب پیامما در زندگی روزمره به

تر از اعتباري باشند که ما براي توانند بسیار مهمهاي متقابل انسانی میغیرکالمی در کنش

اي از هوشیاري انسان است. به همین ترتیب ارتباط ها قائلیم. زبان گفتاري، نشانهآن

هاي شود، ضمن اینکه حرکتهاي ارادي میها و اشارهنیز شامل حرکتغیرکالمی 

ها عالئم گیرد؛ عالئمی که به آنمردمك را نیز دربرمی يغیرارادي مانند تغییر در اندازه

هایی که فقط تا حدودي زیر نظارت ارادي ما هستند؛ مانند گویند و حرکتخودکار می

گوید، وجود فاصله بین یکی دیگران به ما میفیز يآنچه چهره، میزان صدا و فاصله

 (.246: 1385محسنیان راد، رک. فرستنده و گیرنده، خود نوعی پیام است )

تر شدن زبان ادبی و هایی، امکان غناییدارا بودن ویژگی دلیلهارتباطات غیرکالمی ب

د. کنیسر میتر با مخاطب را در بافت کالم ادبی منیز برقراري ارتباط مؤثرتر و اقناعی

زیرا پنهان نمودن و  ؛اعتمادتر از ارتباط کالمی استتوان گفت ارتباط غیرکالمی قابلمی

 ؛هاي کالمی استهاي غیرکالمی بسیار دشوارتر از پنهان کردن نشانهوانمود کردن نشانه

جهت است که استفاده از فرایندهاي غیرکالمی بر بار حسی و عاطفی کالم تأثیر بدین

گذارد. همچنین از مزایاي ارتباط غیرکالمی آن است که این فرایندها اغلب میمثبت 

در ارتباط رودررو  راي نمونهب ،که ارتباط کالمی تنها از یك کانالدرحالی ؛چندکاناله است

ي نکته»شود. ازطریق زبان، در ارتباط غیرمستقیم مکتوب ازطریق نوشتار و... منتقل می

که ارتباط کالمی در بسیاري درحالی ؛المی یکسره و مداوم استدیگر آنکه ارتباط غیرک

)برکو و  «زمان ارتباط غیرکالمی جریان داردرود، هماز مواقع با سکوت از بین می

 (.107: 1389، همکاران

 یابد:ارتباطات غیرکالمی در چهار شکل با ارتباط کالمی پیوستگی می

 فرستاده کالمی هايپیام جايبه غیرکالمی هايپیام وقتی جایگزین: یرابطه .الف

 به پایین و باال طرفبه سر دادن تکان دهد؛ مانندمی رخ جانشینی يپدیده شوند،می

 گفتن.« بله» و تأیید عالمت
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 تقویت، را آن کالمی، پیام کامل کردن بر عالوه غیرکالمی پیام یك مکمّل: یرابطه .ب

 مانند ؛گذاردمی اختیار در را کالمی پیام از «صحیحی» معناي وکند می شفاف و روشن

 «.نه» يکلمه گفتن همراهبه طرفین به سر دادن تکان زمانیهم

 را آن کالمی، پیام کامل کردن جايبه غیرکالمی هايپیام از برخیمتعارض:  یرابطه .ج

 هستند. آن با مغایر یا کنندمیخنثی  و تکذیب نقض،

 یا و تکیه گذاشتن تقویت تأکید، منظوربه غیرکالمی هايپیام گاهی»مؤکّد:  یرابطه .د

 صحبت او با که کسی کردن شوند؛ مثالً لمسمی برده کار به کالمی پیام برجسته کردن

 (.18: 1375)فرهنگی،  «بخشدمی تأکیدي حالت شود،می بر آنچه گفته کنیم،می

 

 رسانی بدنی در مقتل فدایی مازندرانی. بررسی پيام3

 و دستور زبان روایی و نمایشی زبان بدن .1. 3

 ؛سال پیش موردتوجه قرارگرفته شصتهاي اخیر از ي بررسیدانش زبان بدن در گستره

زبان بدن یا حرکت گفتاري عبارت ». اما زبان بدن، از بدو پیدایش انسان وجود داشته است

بدن. ما ازطریق ژستی ي فرایند ارتباطات ازطریق جنبش و حرکت اعضاي است از مطالعه

خود و  يهاهاي چهره و چشمطرز راه رفتن و ایستادن، تغییر حالت ،گیریمکه می

 «کنیمها ارتباط برقرار میچگونگی ترکیب این متغیرها براي باز کردن یا بستن کانال

ي زبان اي دربارههاي گستردهشناسان، پژوهششناسان و انسانروان .(127: 1389)برکو، 

زبان » :تر به نام رفتار غیرکالمی استي بزرگاند که جزئی از خانوادهانجام داده بدن

 ها، ارتباطات گفتاري شماها و سایر نشانهغیرشفاهی ازطریق لحن بیان، طرز قیافه، ژست

 (.116: 1393یاسین، )آل «کندرا پشتیبانی می

مایشی این نوع ادبی، دلیل ماهیت غنایی و ندر بررسی ساختار روایی مقاتل، به

وجوي نقش ارتباطات غیرکالمی در شناخت دستور زبان روایی مقاتل، کمك جست

ي شعري خواهد کرد. سهم بسیاري از عناصر روایی شایانی به فهم نظام روایی این گونه

 ها وکاريافکنی، خویشو نمایشی مربوط به درام مانند فضاسازي، توصیفات، گره
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هاي ناشی از حرکات بدنی ادا روایت، توسط پیام رنگیپي توسعهفرایندهاي فعلی و 

دلیل ماهیت ي ادبی، بهدر این بحث آن است که در این گونه توجهقابلي شود. نکتهمی

یابد و طرح داستان اغلب بر اي میغنایی آن، بدن برجستگی و محوریت ویژه -حماسی

 تمرکز دارد: افعال بدنی یا جراحت و قطع عضوي از اعضاي بدن

 ن نوفل پلیدـــه ز کیــر آن میانه دــناگ

 راست ز دوشش جدا فتادکه دستنوعی

 س کافري که باد جدا دست او ز تنــپ

 ا کرد استوار و به دندان گرفت مشكــپ

 

 شناسآن میر حق يی به شانهــــزد ضربت 

 ت تیغ میان امید و یاســــاز چپ گرف

 امیر ناس ت چپ آنــن فکند دســـاز ت

 راي بردن آن آب داشت پاســود را بــخ

 (62: 1377)فدایی،                         

 ه تیري به سوي شاهـــناگه فکند حرمل

 ه گلویش گذر نمودــــن آن ز تشنپیکا

 تشنه دوختشاهروي بازوي آنبهحلقش

 د شه تشنه زان گلوـــر را کشیـــآن تی

 شه شهیدف ز خون گلویش ـرد کــپر ک

 

 ا به حلق همان نازنین مکانـــکرد از قض 

 بنشست روي بازوي آن شاه انس و جان 

 ر زد کمان و دو آمد از او نشانــك تیـــی

 وي پاره چو فواره شد روانــخون زان گل

 مانسافشاند خون ز چشم و فشاندش بر آ

 (65همان: )                                 

 ادبه به کف شمر بیــر برهنـــبا خنج

 خوديده شاه شهیدان ز بیـــبگشود دی

 

 آن خسرو عرب يهــــبنشست روي سین 

 الجوشنت لقبا تویی که آمده ذيــــگفت

 (74همان: )                                 

 ءی آن از حماسه و مرثیه که هر دو جزافتگیبیترکو  ماهیت روایی و دراماتیك مقتل

هاي شعري هستند، به شاعر این فرصت را داده است تا از زبان بدن ترین گونهپرتحرک

اهمیت تسلط بر » هاي ذهنی خود بهره گیرد:براي تصویري کردن کالم و تکمیل مضمون

زبان بدن کمتر از فصاحت و بالغت نیست. کسب مهارت در استفاده از زبان بدن یکی 

 (.42: 1387پور فراشاه، )دهقان «باشدروابط انسانی می ها جهت بهبوداز مؤثرترین شیوه

ي آن، بیش مایهدلیل تلفیقی بودن درونهاي بدنی در این نوع شعر، بهي انواع پیامگستره
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ها عالوه بر تقویت مبانی گفتمانی و تأکید لحن و ایفاد از سایر انواع شعر است. این پیام

الگویی براي مخاطب ی و اجتماعی و گاه کهنهاي فرهنگحاوي نشانه ازآنجاکهمعنا، 

ي کالم و غناي عاطفی آن بسیار افزوده است. زبان بدن ازطریق انواع گذارهستند، بر اثر

هاي ذهنی در توصیف و طراحی عناصر مختلف روایی و نمایشی، نقش مهمی ایفا تداعی

هاي مختلف یتها و موقعمخاطب را با صحنه اریعتمامکند و موجبات درگیر شدن می

 آورد:شعري پدید می

 نمودنکج  گردن- 

 رنگی سیاهـــام غالمـــر امـــاز لشک

 ه پیش آن شه و گردن نمود کجـــآمد ب

 

 واد کشور هند و دیار زنگـــال ســـخ 

 تشنه اذن جنگکرد از شه لبدرخواست

 (54: 1377)فدایی،                        

 در خود پيچيدن-

 د از او زاده زیادــسخن شنی چون این

 

 یـهم اژدها چنان خشم ز دــش دهیچیپ 

 (86همان: )                                

 رسانی اعضای چهرهپيام .1. 1. 3

 فرديمیان روابط در و است افراد عاطفی وضعیت يدهندهنشان جایگاه نخستین چهره،»

 زیرا ؛(877-850: 2009همکاران،  و )کارن« کندمی ایفا را بسزایی اجتماعی نقش و

 هايحالت در را پیرامون پیشامدهاي و اجتماعی کالم و شخصی بازخوردهاي توانمی

ظاهرسازي در کنار نمایش احساسی که همان بیان خودجوش  .کرد جووجست چهره

اند و قوانین خاص احساسات است )تعجب، ترس، خشم، شادي و... که ذاتی و جهانی

 از پس چهره شود. درواقعبا حاالت چهره منعکس می (فرهنگی در ابرازشان وجود دارد

 شش انسان،ي چهره در طورکلیبه .است افراد اطالعاتی منبع ترینگفتن، مهم سخن

 شادي، ترس، اند از: خشم،عبارت کند کهمی تجلی روشنیاساسی به و مختلف هیجان

 هیجانی تجارب میان ارتباط که دهدمی شناسان نشاننروا هايیافته» :تنفر و تعجب غم،

 (.83: 1386، )فرانزوي «است اساسی بسیار و واقعی ارتباطی چهره، حاالت و
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مندي از حاالت و حرکات اجزاي مختلف صورت که هر سرایی فدایی، بهرهدر مقتل

ي مفاهیم فرهنگی و اجتماعی است، نمودي و نیز دربردارنده یییك حاوي بار معنا

 برجسته، هنرمندانه و اثرگذار بر بافت شعري دارد:

 ابرو و پيشانی ای حرکاتهای نشانهپيام -

داري از عواطف و حرکات ابرو و تأثیر آن بر تغییرات اعصاب پیشانی، حاالت معنی

مختلف را  يهاشده در فرهنگیی تعریفهااحساسات مختلف را در چهره ایجاد و پیام

وتخم: نارضایتی، عبوسی، تکبر... ابروگشادگی: رضایت، مهربانی، کند )اخمالقا می

 شگفتی، شادمانی، ترس...(:

 ها زديز جفا خندهشان گاه آن به گریه

 

 شان به جبین داشتی عبوسگاه این ز کینه 

 (92: 1377)فدایی،                         

 چشمیهای رسانیپيام -

ها، زبان گویاي بدن به ها و تمدنهاي معنادار آن در تمام فرهنگچشم، حاالت و نگاه

از  يحاالت و عواطف مختلف انسانی و بیانگر خاموش بسیار فگریآید و توصشمار می

هاي مختلف خبري، طلبی، تمنایی، اعراض، خشم، تکبر و فرادستی، مفاهیم در موقعیت

هاي چشمی در ادبیات غنایی زبان زبان نگاه و پیام .تواضع، شرم و فرودستی و... است

هاي مختلف غنایی از تغزل تا مرثیه و مقتل، نقش مهمی عواطف آدمی است و در گونه

 خود بسیار بهره برده است: زیانگاز این امکان در روایت حزنکند و فدایی نیز ایفا می

 د بر آن کاروان غمــر فکنــی نظـلخت

 

 اره کرد که راندند اشترانـــر اشـــدیگ 

 (39: )همان                                

 سر شاه دین فکند يسوی نظر بهــلخت

 

 پرید از رخ و اشکش بر آن چکیدرنگش 

 (94همان: )                                

 ر گشود سوي باب مهربانـی نظــلخت

 

 ار او به لب کوثر آه آهـــت از کنـــرف 

 (120همان: )                               
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 لب و دهان یهاحالت -

 ش نهاد و زبانش همی مکیدـلب بر لب

 لب اد در دهنش شاه تشنهـــم نهـخات

 

 وار شدــان سوگـحالشان زمین و زمبر  

 رار شدـدن دل برقــــی تپیـــزان اندک

 (63همان: )                                

 رنگ رخسار -

 بین از تپانچه صورت طفالن بنفشه رنگ

 

 دران را چو کهرباـــذار بی پـــبنگر ع 

 (50: )همان                                 

 د بلرزید حر چو بیدــپلیرف آن ــاز ح

 

 مانند کهربا ول بهــگ او ز هـــشد رن 

 (53مان: )ه                                 

 م ز سیلی عدوان بنفشه رنگـبین صورت

 

 م ز آتش هجران خود کبابـر دلـــبنگ 

 (93همان: )                                 

 های بدنی متوالینشانه .2. 1. 3

شدن مواقع  تریعمیق و شگرف در حس يریتوصیفات ترکیبی از حاالت ظاهري بدن، تأث

کند. این توصیفات ویژگی دراماتیك شعري و انتقال مفاهیم غنایی در این مقتل ایفا می

و لحظات و حسیات مختلف اشخاص روایت را پیش چشم مخاطب  کندمیاثر را تقویت 

هاي بدنی، به اي از پیامدر این ترکیبات، مجموعه .آوردبه تصویر و تجسم کامل درمی

دنبال هم ي زرد...( بهاالعدادوار )حلق خشك، چشم تر، گونهي متوالی و سیاقتگونه

. آید و بخش مهمی از فضاسازي، توصیفات روایت و بار عاطفی متن را برعهده داردمی

هایی گویا از یك هایی، پیامتنیك بههاي بدنی متوالی که هرالم، پیامگونه از کدر این

وار نشینی کالم، سلسلهدهند، در محور همدار را انتقال میحرکت یا حالت بدنی معنی

حماسی، فضاي  -هاي رواییي کاملی از وضعیت شخصیتآید و مجموعهدنبال هم میبه

داستان یا گفتمان روایت را همراه با اثرگذاري عمیق غنایی و درنهایت ایجاز و 

 کند:گویی به متن اهدا میدهفشر
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 يکریدلی خسته پاي شکستههـتشنلب

 و مانده در صف میدان کربالـــتنها چ

 

 يی درد پرورـغمر ـــاي اسیدهـــوامان 

                                    زري                                   يهبا حلق خشك و چشم تر و گون

 (66: )همان                                 

 ه کنی رو به رزمگاهــه و گرسنــتشنلب

 تشتجگرازگلوبهلختریخت و اینگفت

 ه و مهجور از وطنــه و شکستــخستدل 

 الله در چمنچون و گلشنصحنبهگلچون

 (32همان: )                                    

 
 در مقتل فدایی مازندرانی رسانی بدنیپيامانواع  .1ی نمودار شماره

ی راث ی م الم رک نداهی غی رای واع ف ان
ی  فدای

ارتباطات چهره

حالت اربو و پیشانی
ارتباطات چشمی

گاه خیره متقابل ن
گاه یکسوهی و گذرا ن
خیره نگریستن حالت اهی لب و داهن

رنگ رخسار

توصیفات رتکیبی
یرفتاراه و کنش اهی حرکت 

فضا و زبان حال
زمان

حالت اهی بدن

گردن کج نمودن
گرستن و گرهی کردن

بوهس زدن
آه کشیدن

فغان کردن
خم شدن اقمت

رد خود پیچیدن
اشارات و 

اهی دستحرکت
و اپ 

تجسم فوقیت

تجسم زندیکی دو چیز

تجسم ربرتی داشتن

تجسم سختی اه و انمالیمات
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 رسانی بدنی و رثاپيام .2. 3

هاي خودآگاه و ناخودآگاه بدنی براي تصویري کردن سوز جگر و سرایان از کنشمرثیه

این  .انددردمندي العالج انسانی در حالت سوگواري، به زیبایی و هنرمندي بهره جسته

رین حسیات عاطفی انسانی است. بیان این حرکات و اعمال تاعمال برآمده از خالصانه

کند. مرثیه به باري سرشار میهاي اندوه و غمبیخودانه، زبان و واژگان را حامل پیام

هاي بدنی تأمین هاي احساسی و غنایی نیاز دارد که بخش بزرگی از آن را با پیامتکانه

اي مراثی نظر از پارهزیرا صرف ؛تمرثیه فرازهاي تالقی عاطفه و تخیل اس»کند: می

خاصه در مراثی  ،فرمایشی و رسمی، غالب مراثی داراي عاطفه و تخیلی قوي است

گونه اغراق نمودي بیرون از عواطفی متراکم است برجسته. این دست از مراثی بی هیچ

 (. 9 :1369، )امامی« هایی از ابداعات مخیل، امکان تجلی پیداکرده استکه با آمیزه

هاي شکل نشانهام مختلف بهاي از رفتارهاي بدنی، در تمدّن انسانی و در میان اقوپاره

هاي یابد. این پیامي آدمی نمود میفرهنگی دیرپایی از حاالت و تجربیات مختلف زیسته

ی مانند: گریستن، آه کشیدن، بر حرکات بدنی در سوگ و رثا نیز پربسامد و پرتکرار است.

ریختن، بوسه بر جنازه زدن، ناخن به رخسار کشیدن، به دور جنازه  سر بر خاکسر زدن، 

قراري عمیق آدمی تابی و بیي بیگشتن و نظایر آن که اغلب حرکاتی غیرارادي و نتیجه

ي هاي بدنی آشکار و پرتکرار در شعر رثایی است. نتیجهدر عزاي عزیزان است، جزو پیام

نی در شعر، گویاتر شدن مفاهیم و تداعی معانی و بد -هاي فرهنگیوجود چنین نشانه

 هاي حسی در ذهن مخاطب آشنا با این عناصر ارتباطی غیرکالمی است:صحنه

 گریستن  -

تصاویر کنایی  هراندازهباري است. ترین پیام بدنی مبیّن اندوه، گریستن و اشكمحسوس

شود،  وپرداختهساختهزدگی ي بالغی براي توصیف سوگ و مصیبتهايصورتگرو سایر 

ي روشن و صریح بدنی، یعنی گریه کردن برابري در اثرگذاري با این نشانه کدامچیه

گساري پیوند را با اندوه نیتركینزدنخواهد کرد. به همین مناسبت است که در مرثیه که 

ها، فضاسازي و دارد، این پیام بدنی بسیار پربسامد است و در توصیف حاالت شخصیت
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هاي مؤنث شود. شخصیتهاي روایی از آن به فراوانی بهره برده میموقعیت سازيحسّی

در حادثات  پشت دهیخمو مذکر وابسته به خاندان امام شهید، زمین و زمان و چرخ 

وگوها هاي متناسب این نهضت را چه در گفتي کربال، با گریستن، پیاممختلف حماسه

 کنند:عالم و اشعار میهاي حماسی و رثایی اپردازيو چه در صحنه

 لبان آن دو تشنهــخود گریستند چنبی

 

 بارکز حالشان زمین و زمان گشت اشك 

 (59: 1377)فدایی،                       

 د کشید آه سوزناکــزینب چو این شنی

 

 ده گشت روان بر مثال جوـاشکش ز دی 

 (67همان: )                                

 وگفتحبیب اشك ز مژگان گشوددم آن

 دا خجلـــگردد حبیب پیش حبیب خ

 

 ي علم،دار که در سایهـــا روا مـــشاه 

 و آنجا ز راه حسرت و خسران کشد ندم

 (56همان: )                                

 ت ذوالجناح فرود آمد و نشستــاز پش

 

 د آن تن و بگریست زارزارـــبرکشیدر 

 (60همان: )                                

 بگذاشت پیکرش به بر کشتگان به خاک

 

 وز دیده خون گریست ز درد آن شه کبار 

 (همان)                                     

 گریستخونچویعقوبپشتدهیخمچرخ

 تـتشنگان گریسچشم ستاره از غم لب

 

 ار نهان شد به قعر چاهـف نهــتا یوس 

 ب همی ز اول شب تا به صبحگاهـآن ش

 (45همان: )                                

 اي پر عطشـــههاي پر نم و دلاز دیده

 

 ك تا به ماهی و شد آه تا به ماهــشد اش 

 (همان)                                     

 آه کشيدن -

هاي بدنی اشك را در رسانایی پیام تیباري است و خاصمکمّل گریستن و اندوه ،آه سرد

ها در مواقع گفتمانی گیري شخصیتي ارتباط غیرکالمی موضعدارد. همچنین این نشانه

 دهد:کند و بار عاطفی فضا و توصیفات روایت را افزایش میمتفاوت را اعالم می
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 و شاه قافله را در میان ندیدـــب چـزین

 

 فغاند و کشید از جگر ــآهی ز دل کشی 

 (39همان: )                                 

 ود دریدــزینب چو این شنید گریبان خ

 ب سرشـــلاد شه تشنهــبر دامنش نه

 

 د بر ترابــد از دل و غلتیـــآهی کشی 

 چهره آببهفشاندوفشاندشخونوزدیده

 (42همان: )                                 

 ادرکنی یا حسین د کهـــدل کشی آهی ز

 خون کشیدغرقهآنروي صورت بهدستی

 

 ل او شاه کربالـمقت يوـــس د بهــــآم 

 ه یا ُحرّ مرحباــف کـــگفتی ز روي لط

 (54: مانه)                                 

 از کین کشید شمر چو خنجر به حنجرش

 

 رفت از زمین به عرش برین آه خواهرش 

 (75همان: )                                    

 بوسه زدن -

هاي مختلف بدن )دست، پا، سر، پیشانی هاي مختلف غنایی و بر محلبوسه زدن در جایگاه

هاي عاطفی و احساسات گوناگون از احترام، محبت، بزرگواري، ارادت، و...( حاوي پیام

ي بدنی در بدرود آخر محل بروز این نشانهترین سرایی سوزناکدر مقتل .پرستش و... است

ي با عزیزان و زمانی است که دیگر امیدي به دیدار در این جهان وجود ندارد. بوسه بر جنازه

 هاي سوگواري و مصیبت است:ترین نشانهحسی يهشهدا و مقتوالن ازجمل

 ت این و بوسه داد به پاي شه شهیدــگف

 

 اضطراردادش اجازت آن شه دوران به  

 (59: )همان                               

 سر سرم فداتا به آه و ناله که اي ـــگفت

 رو سوي قبله داشتو داد بوسه بر سرمی

 

 دیرا ساز روسفـــز مــدر روز رستخی 

 ار سرش را ز تن بریدـــالد نابکـــج

 (94همان: )                               

 فتاد و به پاي خاستدر پاي او ز پاي 

 ر ز دندان از آن بدنـــد تیــکشیگه می

 دــــه شهیـــاي شـــداد بوسه به پمی

 د زارزارـــد از دل و نالیـــآهی کشی 

 ر آن پیکر نزارـك بـــفشاند اشگه می

 وز دل فگارــــه ز ســـکرد گاه نالمی
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 ریخت گه ز کاسه سم خاک بر سرشمی

 

 تن آن شه کبار ت گه به دورـــگشمی

 (79همان: )                              

 فریاد/ نعره زدن/ فغان کردن -

فریاد برکشیدن در فرازهاي گوناگون حماسی و رثایی، جایگاه مهمی در تصویري شدن 

بدنی برحسب  ياین نشانه دارد.زبان روایت و انتقال مفاهیم عاطفی گوناگون به مخاطب 

حال و کالم، زبان گویاي احساسات آدمی از اندوه، درد، عجز، خشم، حمله، شکایت و... 

 است:

 ش کودکان ـــگ العطـــردا ز بانـــف

 

 اک به گردون دون صداــرود ز خبر می 

 (48: )همان                                 

 کشید و به صوت بلند گفت ايپس نعره

 لبوتاخت باره سوي شاه تشنهگفت این

 بر سم ذوالجناح همی سود روي خویش

 

 را خلد خدا گشت رهنماــن دم مـــکای 

 د پیاده و با چشم پر بکاـــب شــاز اس

 ه عجز و گریه به فرزند مرتضیــتا بـگف

 (54همان: )                                 

 سرزد چوآب کفبریخت آب و بهازکف

 و تاخت برون از شط فرات کرد مشكپر

 

 سان طاسهحسرت ب يپر آب کرد دیده 

 اه سپهدار ناسپاسـر سپـــگ بـــزد بان

 (62همان: )                                 

 از دل کشید نعره که ادرکنی یا اخاه

 بگذاشت با خروش و فغان دست برکمر

 

 آمد به گوش شاه چو آن عجز و التماس 

 ه که اآلن انکسرـــآه و نال هـــا بـــگفت

 (همان)                                     

 خم شدن قامت -

 نیت شه شمشاد قد حســقام دـــگردی

 

 اـار محنت آن نوجوان دوتـر بـــدر زی 

 (49: )همان                                 
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 ه و گفتا که یا اخیــد آن شـــآهی کشی

 امین گفت کاي رسول ه جبرئیلــبا گری

 

 ار محنت امت بود دوتاـــم ز بـــپشت 

 غمگین مشو که هست خدا غافرالخطا

 (28همان: )                               

 بر سر زدن - 

 سر کرد شکوه با سر و غلتان به سر فتاد

 لب، نموداد بر لب آن تشنهـب را نهـــل

 

 بر سرزنان به پاي سر شاه شیخ و شاب 

 جان را نثار آن سر خونین به اضطراب

 (93: )همان                               

 ه پاي سرش ز پاـــاد بـبر سرزنان فت  پاي خاستبهونشستخاکبهدلازضعف

 (98همان: )                               

 خاک بر سر ریختن -

 ریختخاکی وبر زخم فرقمشتبگرفت

 

 خاکم و خاکم بود به کار یعنی که مشت 

 (30: )همان                                

 ناخن به رخسار کشيدن -

 دل گریه در گلوب شکستهـــا زینـــب

 سرپس از من مزن به دهیکاي خواهر حم

 

 رد شاه تشنه بدین نوع گفتگوـــکمی 

 اره نکوــن مزن ز غصه به رخســـناخ

 (66: )همان                                 

 به دور جنازه گشتن -

 ریخت گه ز کاسه سم خاک بر سرشمی

 

 ت گه به دور تن آن شه کبارـــگشمی 

 (79: )همان                                

 ه آن زمانـــسان نگین حلقاهل حرم به

 

 و به دور شه چارمین زدندـــاز چارس 

 (82: )همان                                
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 مقتل فدایی مازندرانیبعد رثایی  ع فرایندهای ارتباطی غيرکالمی درتوزی .2ی نمودار شماره

 

 های بدنی. گفتمان عاشورایی و پيام4

گفتمان  .دیآیساز تاریخ اسالم به شمار مانیکربال یکی از رخدادهاي مهم و جر يهواقع

 فرهنگیو هویت اجتماعی و اثرپذیري را از این واقعه داشته شیعی بیشترین و ایدئولوژي 

در پردازش  ،کربال يهگزارشگران واقع»است.  گرفتهشکلنهضت عاشورا تأثیر تحت تشیع

گران چرایی و چگونگی حادثه، شرح احوال یاران امام حسین، شرح احوال دیگر کنش

و حماسی  ماورایی ،تاریخی، عاطفی، عرفانی يهانگرشاز عاشورا،  يهآن و ابعاد واقع

غنایی و حماسی  -ي عاطفیتگریروا، سهم طبعاًاند. در بعد هنري و ادبی، مند شدهبهره

ها بوده است. بخش مهمی از گفتمان عاشورا، گفتمان عاطفی آن بیش از دیگر دیدگاه

آن را شکل  ترین رویکردسازي وجه یا وجوه عاطفی محورياست گفتمانی که برجسته

هایی چون ابراز انزجار، اندوه، ایثار، پاداش، عقوبت دهد. این گفتمان با شاخصمی

« پردازي تبیین شده استاخروي و  دنیوي، تشنگی، تنهایی، غربت، گریستن و داستان

 (.109: 1399و همکاران،  پورولی)

 کردند کوفیان چو بر آن شاه عرصه تنگ

 اندمخالف ستادهاه ـــو سپــاز هر دو س

 بستند پاي صلح و گشودند دست جنگ 

 گ هژبر و دم پلنگـــبا بال ببر و چن

25%

40%

35%

پیام رسانی اعضای چهره نشانه های بدنی متوالی پیام رسانی بدنی و رثاء
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 اه نصرت اسالم و نصر دینــسپ سوكی

 بادپاارز و در شیهه ـــد مبــدر نعره ش

 شد چوسندروسیالنکوس رويازبانگ

 اي و جوش سپاه و غریو بوقـز آواي ن

 آور از دو سوگ پیامـر خدنـــشد طای

 وي وفا میانـــک يهــــان کعبـــقربانی

 ان هاشمیـــان ز جوانـــاد قامتــشمش

 وتبز شوق شهادت به تاب شانیهادل

 ا سپر و هم زدودشانــهد سینهــــکردن

 چاچی کمان زدند يو ز چلهــاز چارس

 قد که از سر زین سرنگون شدير سروه

 

 ود خیبر و نصرانی فرنگـا یهـــیك ج

 رنگشد به رنگبار معرکه میچرخ از غ

 چنگچهره چنگجنگ بردل و برزدطبل

 د وحشتی که آب شدي زهره نهنگــش

 شست جفا به ناوک دست ستم به سنگ

 ام ببستند تنگ تنگــــت امـــخدم در

 سرنگيهخان نیزکنان ز شوق بهجوالن

 وهنگجنان داده هوشحوربهسرهایشان

 زنگوص ز مرآت سینه ـــآن صیقل خل

 ر آن راستان خدنگــه پیکـــناراستان ب

 رفتی سرش به نیزه و تن زیر سم خنگ

 (53: )همان                               

هاي بدنی بیشترین نقش را برعهده ادبی این نهضت، پیام-شناسی گفتمانیدر نشانه

دارد و شعائر اصلی این قیام از حقانیت و مظلومیت کاروان حسینی، احیاي مظاهر ایمانی، 

یابد. ی انعکاس میرکالمیغتا جاودانگی قیام ثاراهلل، در عناصر ارتباطی  حق راه درایثار 

هاي بدنی که در شرح رشادت و شهادت قهرمانان این داستان وجود دارد و نیز نشانه

ی تجلهاي بدنی که در فریادهاي سوگواري و انواع عزاداري بازماندگان این حادثه پیام

 ترین عوامل و عناصر گفتمانی نهضت عاشورا را دربردارد: است، اصلی افتهی

 ت بتول ملك خدمـــرفاب درد ـــاز ت

 

 وي شکسته از این دار ششدريـــبا پهل 

                                                      (29: )همان                                 

 ف به قربوس زین گرفتـقنداق او ز لط

 

 بهر امتحان اد پیش صف ازــد ستـــآم 

 (65: )همان                                 

 ب سپندوار ز جا جست با خروشـزین

 

 است ظلم چه خواهی ز ما همیگفتا بس 

 (86همان: )                                 
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نخلی به پیش قصر يشاخهگیسوي او به  

پرخمش سايسمن وانــد گیســـبستن  

 

 نما همیا چو میوه شود خوشــبندید ت 

 درخت از جفا همیچون نسترن به شاخ 

 (87همان: )                                

 بادداشت که دستش بریدهدستچوبی به

 

 زدیش بوسزد بر آن لبی که نبی میمی 

 (92همان: )                                

 ه دندان من یزیدــست بچوب ستم زده

 

 حیا حیارد همان بیـــو نکـــاز روي ت 

 (98همان: )                                

 ن حوران نهاد سرــه دامــاز خستگی ب

 

 د ز کوثر و وز آب سلسبیلـــسیراب ش 

 (58همان: )                                

 حیاار بیـــزه ستمکــــش ستیـــزد آت

 د شیرگیر و شیر خدا را ببست دستـش

 

 کافريم احمدي از راه ـــاب علــبر ب 

 بها دُريوز ضرب در شکست عجب بی

 (29همان: )                                
 

 ی پيوستاری ارتباطات کالمی و غيرکالمی در مقتل فدایی مازندرانی. نحوه5

گفته شد که عناصر غیرکالمی در چهار شکل تأکیدي، تکمیلی، جایگزینی یا  ترشیپ

ي این رابطه در مقتل هاي آماريِ میزان و نحوهیابند. دادهمعارضه با عناصر کالمی ربط می

 است: قرارنیازافدایی 

 
 توزیع فرایندهای ارتباطی غيرکالمی در مقتل فدایی مازندرانی .3ی نمودار شماره 
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هاي آن است که در مقتل فدایی، عناصر ارتباط غیرکالمی و پیام نگرل این اطالعات بیاتحلی

گري، ایفاي معانی، تصویرگري روایت و در شدهبدنی در اغلب مواقع جانشین عناصر کالمی 

ي جانشینی در مقایسه با سایر انواع است. فراوانی رابطه کردهو انتقال احساسات ایفاي نقش 

هاي بدنی در روابط میان عناصر کالمی و غیرکالمی، نشان از جایگاه برجسته و پربسامد پیام

گویاي آن است که این عوامل مستقالً و بدون همراهی عناصر  سرایی فدایی دارد ومقتل

ي تأکیدي و تکمیلی در هده است. دو رابطکالمی، براي بیان معانی مختلف فراخوانده ش

 اي در متن یافت نشد:ي تعارضی نمونه. براي رابطهاندگرفته قرارجایگاه بعدي 

 ر آن کاروان غمـــد بــلختی نظر فکن

 

 که راندند اشتران ردــاشاره کر ـــدیگ 

 (39: )همان                                

 چوآب کفسرزد بهوآببریختکفاز

 فراتتاخت برون از شطوپرکرد مشك

 

 سان طاسحسرت به يپر آب کرد دیده 

 اه سپهدار ناسپاســـبر سپ گـــزد بان

 (62همان: )                                 
 

 گيری. نتيجه6

رسانی در مقتل فدایی مازندرانی از بررسی و تحلیل نقش عناصر ارتباطی غیرکالمی و پیام

 :میافتی این نتایج دستبه 

رسانی بدنی )اندامی، اعضاي چهره و ترکیبی( دستور زبان گو است و پیاممقتل، روایت -

هاي آرایی و توصیفات، کنشصحنه مانندروایی مقتل را در پردازش عناصر روایی مختلف 

 ؛است کردهشخصیت و فرایندهاي فعلی در هر دو بعد حماسی و رثایی شکل داده و تقویت 

بسیاري ، اندي غنایی به شمار آوردهترین گونهسرایی را حسیمرثیه، ي رثایی اثرجنبه -

هاي بدنی به وام گرفته رسانهاي عاطفی و اثربخشی احساسی خود را  از پیاماز موقعیت

ها و داري در بسیاري از تمدنهاي فرهنگی کهن و ریشهها اغلب نشانهاست. این پیام

بار در ذهن ها و مفاهیم غمدر تداعی معانی و آشناسازي صحنه جهتنیازا اقوام هستند و

 ؛مخاطب جایگاه مهمی دارد
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هاي سرایی، انتقال و تقویت مؤلفهرسانی بدنی در مقتلنقش کلیدي و مهم دیگر پیام -

 ؛گفتمانی نهضت عاشورا است

درصد  هشتادي پیوند بین عناصر ارتباطی کالمی و غیرکالمی در مقتل فدایی، در نحوه -

 ي عناصر غیرکالمی در متن است.مواقع از نوع جانشینی است که نمودار نفوذ عمیق و گستره
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