
 ی شؼزپضٍّی )تَعتاى ادب( داًشگاُ شيزاسهجلِ

 27 پيبپي ،1395ثٹبز  ،اٴ٨ يؾٯبزٶ ،ت٭ٸؿ غب٨
 
 

 در تَعتاى عؼذی زكالهیيارتثاطات غ تحليل
 

 هحوذّادی احوذیاًی پی                 هحوذحغيي ًيکذاراصل
 یبغٵدداٲؿ٧بٶ 
 

 چکيذُ
كشدذ  تدزای هلااؼدات     تِ تصَیز هیعؼذی را  كِ جْاى آرهاًی اهًِ یعؼذیا  تَعتاى
َاًٌدذ  ت یهد ارتثدا    ٌدذ یفزاغيزكالهدی در   یرفتارّادارد. فزاٍاى  تيظزف ای رشتِ هياى
  جاًشديٌی ٍ تككيدذی   كٌٌدذُ  كٌتدز    تکزاركٌٌذُ  كٌٌذُ ةیتکذ  كٌٌذُ ليتکو یّا ًقش

تؼضدی   درپضٍّشگزاى   تزخیٌٌذ. ك ایفا هی گاّی چٌذ ًقش را تا ّن ااثتِ ؛داشتِ تاشٌذ
تيدزد ٍیغدل ٍ    ؛داًٌذ تز هی كالهی را اس ارتثاطات كالهی هْن ارتثاطات غيز  ّا هَقؼيت
اًتقدا  هؼداًی ٍ    درصدذ  ۹۳تدا  ۶۵ ارتثدا    ٌذیفزادر  ػقيذُ دارًذ كِ اتياىزآاثزت هْ

ِ  در گيدزد.   كالهی صَرت هدی  هٌظَرّا اس طزیق رفتارّای غيز    ًگارًدذگاى ایدي هقااد
ِ  دُكدز تحليل  عؼذی تَعتاىدر  را كالهی ارتثاطات غيز در  یعدؼذ اًدذ كدِ    ٍ دریافتد

 هاًٌدذ  اءيستداى اشد   یكاركزدّدا  تدذى   یاّد  ستاى اًَاع تِ یزكالهيكارتزد ارتثاطات غ
 ةیضدز  ٍۺ احدي  چدَى  زاستداى يپ ػٌاصدز  ٍ جدَاّزات  ٍ  اثداط  ّا  ییٍ دارا ّاِ یّذ

ٍ  گًَدِ اس ارتثدا    ایدي  زيكثاس ت یتا آگاّ ؛ اٍ ّوچٌييداشتِ تَجِ یَتخ تِ ییگَ عخي
   اعت. افشٍدُشؼز خَد  یشیًوا یدر فضا هؼٌا شتزيت ییرعاتز تا كالم   ّا آى دادى ًَذيپ

 غٓدي، شثبٰ ثدٰ.  ثٵغتبٰازتجبو، ازتجبو ٖيس٢الٮي، اٲتٟب٨ پيب٬، كليذیۺ  یّاُ ٍاص
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در  ترین ایاام،   ، از ردیمهشناختي خاص خود را نيافت نظري و ابزارهاي روشهاي  شالوده
،اوري كاه یمياد مو ناا در      باه  ؛تاسا گرفتاه  جوامع بشري رارار   ي توجه همه كانون
ورتي ما به زندگي و تاریخ فاردي و اجتمااعي   » :ویسدن مي يناسش ارتباط ي كتاب مقدمه

هااي متتلاد در بياان و     پدیده به صاور  شود كه این  آشکار مي ، كنيم خود رجوع مي
گفتار و كردار ما و همچنين در فرهنگ و ادبيا  ما از ایران باستان تا تمادن اساالمي و   

هااي الهاي ماا و در رارآن      البته در ادبيا  و نوشته ؛در ادبيا  و شعر جاي دارد ، بعد آن
زیه و تحليل ایان  ميراث فرهنگي ما در تج. هاي عميق دارد كریم و دین و سنت ما ریشه

، ایام  امياده  «ارتبا،اا  »ها آن را  علمي و هنري جدید كه سال ي ردیمي و رشته ي پدیده
 .(57: 59۳1 محسنيان راد، ) «بسيار غني است 

هایي در ایران انجام شاده اسات    در بحث ارتبا،ا  غيركالمي، پيش از این، پژوهش
زباان  ( 593۱)ي کاان يزُل و يليخل يبارر. ها اشاره خواهد شد ترین آن كه در ادامه به مهم

هاي آناان،   براساس یافته. اند ي از نظر سياسي بررسي و تحليل كردههقيب خیدر تاررا بدن 
داري،  خویشاتن  مانناد هاایي   مادار در مقولاه   یا   چهره، نمودار مهار  یک سياسات 

اعتنایي است و بر مفااهيمي چاون تییياد، تکا یأ، تیس اد،       تمایل به ایجاد ارتباط و بي
زباان بادن یکاي از اناواع     اناد   همچنين آنان دریافتاه . داردتمستر و ظاهرسازي د لت 

گوناه رد  و نشاان     یابد، هايچ  ست كه اگرچه پيامش به ناف ترین شکل انتقال ميافرازبان 
هاا را باا    سياست بسياري از ناگفتني ي هدر یوز رو، د؛ ازاینگ ار نمي جا  به تنادپ یرياس

ي معناو  يدر مثنورا زبان بدن نيز ( 59۳3و59۳۳) يفرجو  يفرهنگ .گویند زبان بدن مي
 .اند واكاوي كرده
 ينقااش رفتارهااا، بااه بررساي  ياسااالم ا یا و روا ا یاااز منظاار آ (5939)رضاایي  

( 593۱) يیااجت  و يرضا همچناين،  . پرداختاه اسات   يدر ارتبا،اا  انساان   يركالميغ
از هادا یادادي بررساي كارده و      دو دوسات در داساتان  را  يركالميارتباط غ يها نشانه

شناسي تصاویر و  از ميان ارتبا،ا  غيركالمي، بيشتر زیبایيدر این داستان، كه  اند دریافته
، رهآوایي و رفتارهاي چهرفتارهاي یركتي در جریان انتقال پيام نقش دارند و رفتارهاي 

 .دكنن ایفا ميكمتري  نقش
 

 ارتبا تعریف  .۱ .۱
مشاروط بار     ارتباط عبار  است از فراگرد انتقال پيام ازسوي فرساتنده باراي گيرناده،   »

و  ...ي پياام ایجااد شاود    ي پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده آنکه در گيرنده
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تغيير ممتد در زماان را نشاان دهاد یاا هار عمال یاا        فراگرد هر رویدادي است كه یک 

گویاد یاک انساان هرگاز      همان ستن هراكليتوس كه ماي . عملي كه ممتد باشد ي نحوه
زیارا    ؛كناد  به همين مطلأ اشاره ماي  تواند دو بار پایش را در یک رودخانه بگ ارد،  نمي

  (.75و17 : 59۳1  محسنيان راد،)« اند هم او و هم رودخانه تغيير كرده
هار چاه معناي     ،ارائه شده است راد محسنيان شناسي ارتباط،بق مدل ریاضي كه در 

مشابهت داشاته   ، بيشترپيام ي هشده در گيرند پيام با معني متجلّي ي همورد نظر در فرستند
 :تر خواهد بود كاملباشد ارتباط 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = 5 ارتباط كامل 
m

m '

  

پياام باشاد ارتبااط     ي هتر از معني مورد نظار فرساتند   پيام كوچک ي هگيرند اگر معني در

1نارص است
'

m

m  

1ارتباط كامل + ارتباط با خود 
'

m
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عدم ارتباط  0
'

m
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 تاا  شاود سابأ   يكنار ارتبا،ا  كالم در كه است نیا يركالميغ ارتبا،ا  نقش نیبنابرا
صاور    بهتار  يو ارتباا،  اباد یانتقال  رندهيتر به گ كامل ام،يپ ي فرستنده نظر مورد يمعن
 .ردیپ 
 

 انواع ارتبا  .۲ .۱
،اور كاه از    ارتباط كالمي هماان  :اند نوع كالمي و غيركالمي تقسيم كردهارتباط را به دو 
 ؛دشاو  زباان ایجااد ماي    ي وسيله هط است كه بآید به معني نوعي از ارتبا معني كلمه برمي

اي را دربار   گساترده  ي هیوز»شود  هم گفته مي« زبان بدن»ارتبا،ا  غيركالمي كه به آن 
اندامي تا مُد و نمادهاي وضعيتي، از ررص و نمایش  ي هاي و اشار از بيان چهره: گيرد مي

رلمروجاویي   ي جریان ترافياک، از یيطاه   تا زيانگريتیثبازي، از جریان  تا موسيقي و  ل
هااي رياساي و از بالغات     از ادراک فرایسي تا رایاناه  هاي سياسي، یيوانا  تا عهدنامه

و ماک   ریچموناد )« نتساتين هااي   مرتبط با خشونت تاا بالغات مرباوط باه پاایکوبي     
 .(53 :59۳۳ كروسکي،

پيام    ي هشده درگيرند معني مورد نظر و متجلي  

پيام  ي معني مورد نظر در فرستنده  

= 
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ي رخا ،وري كه بعضاي محققاان در ب   هب ؛نقش ارتبا،ا  غيركالمي بسيار مهم است 
بيارد   پژوهشاگراني مانناد   ؛انندد ر ميت مهم زينها آن را یتي از ارتبا،ا  كالمي  مورعيت
 39تاا ۵1 و آلبر  مهرابيان عقيده دارند كه در جریاان ارتبااط،   (Bird whistell)ویسل 

 فرهنگاي، ) گيرد درصد انتقال معاني و منظورها از ،ریق رفتارهاي غيركالمي صور  مي
ایساسا  ماا را منتقال    تواند يمو كلما   ها ژهگاهي یک لبتند بهتر از وا .(272: 59۳۱

گااهي   ؛ یتاي فهماناد  متا،اأ ماي   تر به و یک چشمک منظور ما را رساتر و عميق دكن
كاه یاا      دریاالي  ،یاالي باشاد   هاي شاتص یااكي از خاوش    ممکن است صحبت

اش  در این صور  متا،أ رفتارهاي غيركالماي . دارندیکایت اش از نارایتي او  چهره
هااي   پياام »توان گفات كاه    مي. ها را مالک عمل ررار خواهد داد دهد و آن را ترجيح مي

شاوند، تحات    تر ارسال و دریافت ماي  معمو ً بسيار سریع ،سه با زباندر مقای ،غيركالمي
كنناد و در   تر عمل ماي  ها نيرومند ها و هيجان اند، در ابالغ نگرش بيني كمتري كنترل و باز
هااي شتصاي و انتقاال هيجاان باه       ها، ساایر واكانش   دوستي ها،  نگرش ها،  القاي ارزش

در ادبياا  و شاعر فارساي     .(57۵ :5973 فرگاس،) «ثرتري دارندؤدیگران نقش بسيار م
 :گوید مي بوستانسعدي در  ؛ براي مثالاند نيز بزرگان ما به این مهم توجه داشته
 دو كس را كه با هم بود جان و هوش

 
 

 و ایشااان خمااوش كنانناادیکایاات  
 (۱۳ :59۳5سااعدي، )                   

 

مراتاأ بايش از ارتبا،اا      رفتارها به اهميت ارتبا،ا  غيركالمي از آنجاست كه این
كمتار  زیارا افاراد    ؛دهناد  را انتقاال ماي   كالمي افکار، ایساسا  و استعدادهاي شاتص 

كوشاند كاه ایساساتشاان را از ،ریاق      مردم اغلاأ ماي  . دارند كردن آن را كنترل توانایي
، ارتبااط  ناوع  نیا اكااري در   اما پنهان ؛دارند  كنترل رفتارهاي غيركالمي خود متفي نگه

نماود  نتيجه است و ایساسا  وارعي فرد در رفتارهاي غيركالمي او  بيهوده و بي  معمو ً
هاي ایان   بنابراین توانایي درک و استفاده از مهار ؛ (57۵: 5973فرگاس،  :نک) یابند مي

شاود   بلکه باعث مي ، رساند یاري مياز متون  خوانندگان درک بهتر بهتنها  نهنوع ارتباط، 
 . تر عمل كند در فرآیند بررراري ارتباط با دیگران بسيار موفقفرد 
 

 كالمیرهای غي كاركردهای پيام. ۲
اند و گاهي اورا  همراه با هام ر    هر دو نوع ارتباط كالمي و غيركالمي، به هم وابسته

كسي كه دریال ستنراني است با یركاا  سار و دسات و نگااه     براي نمونه،  ؛دهند مي
كاردن نياز خاود آميتتاه باه عناصار        صاحبت ». كناد  ارتباط برررار ماي  ناخود با متا،ب
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: 59۳1 راد،محسانيان  ) «ها و غيره است هاي بين جمله سکو  ، ن صداتُ :غيركالمي چون

 :كنند عبارتندازفایافردي  توانند در ارتباط ميان هاي غيركالمي مي هایي كه پيام نقش (.2۱7
 

 كردن تکميل .۱ .۲
یاک پياام   . هااي كالماي هماراه و هماهناگ هساتند      غيركالماي باا پياام   هاي  برخي پيام

و كناد   ماي روشان و شافا       و آن را تقویات  ، كردن پيام كالمي بر كامل غيركالمي عالوه
ورتي یکاي   ،عنوان مثال به ؛گ ارد ميمتا،أ از پيام كالمي را در اختيار « صحيح» يمعنای

و را در او همزماان  « یاالم  از دیادنت خاوش  »: گویياد  مي و بينيد از دوستان خود را مي
 . رتر خواهد بودا گاثرتر و  شده روي پيام فرستاده  ،كشيد آغوش مي

 

 كردن تکذیب .۲ .۲
یا مغایر باا آن   دكنن خنثي مي  تک یأ و  و  پيام كالمي را نقض هاي غيركالمي،  پيام عضيب

ایل دارناد پياام   مردم بيشتر تم  ، ورتي پيام غيركالمي و كالمي مغایر با هم هستند. ندهست
،ر  مقابل ممکن است باا لحناي سارد و صادایي      نمونه،براي  ؛كنندغيركالمي را باور
 .است رازبانيپ ياجزا از يکی نجایا در لحن« .است مشکلي پيش نيامده»: خصمانه بگوید

 

 كردن تکرار .۹ .۲
كه اگر كاالم هام    از پيام است يا گونه  ،استپيام كالمي  ي تکراركنندهپيام غيركالمي كه 
 درماثالً ورتاي كاه بتواهياد      ؛،اور مساتقل عمال كناد     تواند به مي ،وجود نداشته باشد

دو  ،گویياد دو غا ا   ماي ، هنگاامي كاه   غ ا سفارش بدهياد  نفردو ي  ، به اندازهرستوران
هااي   پياام  ي هتکراركنناد  هاي غيركالماي  پيام ؛ دروارعدهيد انگشت خود را نيز نشان مي

 .المي هستند و برعکسك
 

 كردن كنترل. ۴ .۲
این كنترل و تادبير  . اند یافته  سازمان  ، هاي كالمي به سبأ كنترل و جهتي كه دارند تعامل

ماي  هااي غيركال  پياام . رساد  بهتر باه نتيجاه ماي     هاي غيركالمي همراه شود، ورتي با پيام
باا بردن یاک    ،شاتص دیگار  كردن یاا برگردانادن نگااه از    نگاه: كننده عبارتند از كنترل

آهنگ صدا را با   ،هاي خودصحبت ي هدادن خاتمكردن براي نشانانگشت ضمن مکث
 ... .آوردن ویا پایين 
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 جانشينی .۶ .۲
جانشيني ر   ي هپدید ، شوند هاي كالمي فرستاده مي جاي پيام هاي غيركالمي به ورتي پيام

 . رساند است و یک مفهوم را مي منفي ي ا مانند گفتن جمله،خصمانه به كسينگاه . دهد مي
 

 تككيدی .۵ .۲
برده  ردن پيام كالمي به كارك هتکيه یا برجست ،تقویت ،هاي غيركالمي به منظور تیكيد پيام
خواهد شاد،    گفته چهیاكي از آن است كه آن كردن،  از صحبت پيشكردن  مکث .شوند مي

همزماان    ؛افتناد  ،ور جداگانه اتفاا  نماي   این شش كاركرد هميشه به .دارداهميت  بسيار
 (.31-35: 59۳۳ كروسکي، و مک ریچموند:نک)پ یر است كامالً امکاننيز ها  دادن آن روي

 

 های غيركالمی در بوستان سعدی تحليل رفتار. ۹

یکي رویکارد سااختاري كاه رفتارهااي     : رویکرد وجود دارد دو ،بدنزبان  ي مطالعه در
،ور جداگاناه   یعني، رفتارهاي اعضاي بدن را به ؛كند تقسيم مي رفتارها یركتي را به تک

هااي رفتااري توجاه     دوم رویکرد متغير ظاهري كه بيشتر به كلي ت كنش؛ ندك بررسي مي
رویکارد   در ایان مقالاه   .(5۵5-513: همان) كند ميو رفتارها را در كنار هم مطالعه  رددا

 .در كانون توجه ررار گرفته است دوم
 

 ها كاربرد اشاره و حركت اندام .۱ .۹
درک معناي  در  كننده نييتع ينقش ،رود مورعيتي كه اشاره و یركت بدن در آن به كار مي

نيز ... اجتماعي، سطح تحصيال  و ي مورعيت و ،بقه ،شرایط محيط. ها دارد آن نهفته در
 .(21 :59۳3 ،يیاجت: نک) رفتار مؤثر است ي هدر برداشت معناي رفتارها و نوع و شيو

 بدن و اعضای دیگرها  حركت سر و دست. ۱ .۱ .۹
عضاو اصالي و    ،زیارا سار   ؛داردبسيار نقاش   ،ایجاد ارتباط در انتقال پيام و یركت سر

و متا،أ بيشتر از یركاا  ساایر اعضاا، یركات ایان       آید به شمار ميبدن  ي فرمانده
كساني باود كاه متوجاه شاد     چارلز داروین یکي از اولين ». دهد نظر ررار ميعضو را مدِ

دادن  مند یا متنفر باشند از یركات  ه در مورد خاصي عالرهك ن ها و نيز یيوانا  چنا انسان
 .(5۱2: 59۳۵پيز، )« كنند سر خود در جها  متتلد استفاده مي

تواناد توجاه    زیارا از ،ریاق اشااره ماي     ؛دست بيشترین كاارایي را دارد  بعد از سر، 
 اند و نسبت به سایر  ترین ابزار بوده ها در تکامل انسان مهم دست». دكنمتا،أ را جلأ 
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 .(۱2: 59۳۳ پيس،) «اعضاي بدن ارتباط بيشتري با مغز دارند

ي  دهناده  نشاان  نگارد،   به یالتي كه گویا شتص پاهاي خود را مي نداختن سرا پایين
 ؛بينايم  ماي « شاکر مانعم  »ایان یالات را در یکایات    بوستان  در. شرم و خجالت است
خادمتش را   تاوجهي باه او،   با باي  ،ولي شاه ؛كند اي را مداوا مي زاده پزشکي یوناني ملک

 :دگير نادیده مي
 دگاار نوباات آمااد بااه نزدیااک شاااه  

 

 باااه عاااين عنایااات نکاااردش نگااااه 
 

 د بااه شاارمشُاا خردمنااد را ساار فاارو
 

 گفات نارم   ماي  و رفات  شنيدم كه ماي  
 

 اگاااار دي نديچياااادمي گااااردنش   
 

 ماااانش از  نديچياااادي امااااروز روي 
 (579 :59۳5سعدي، )                   

 

 فاراوان  بساامد  بوستانكه در « نهادن  آستان كسي سر بر»و  «دادن بوسهن زمي» هاي كنایه
تسليم و ا،اعت محض و گاهي باه معنااي تعظايم و بزرگداشات      ي دارند، گاهي نشانه

دادن براي  پادشاه ، ندیماستدر یکایت پادشاهي كه به بيماري رشته دچار شده  .است
 :رسد به خدمت او ميزمين  با بوسيدن نفس،  مرد مبارکي  خبري درباره

 ک بوساااه دادلِااامَ نااادیمي زماااين  
 

 خداوناااد جاویاااد بااااد لاااکِكاااه مُ 
 

   دم اساات در ایاان شااهر مااردي مبااارک
 

 كام اسات   یياو چونپارسایي كه در  
 (۵۱ :همان)                              

 

 .تکميلي و تکرار دارد كاركرد نيزم دنيبوسدر اینجا 
برآماده  ، شتصي كاه از دریااي عماان    نيز  بوستانباب اول هاي  یکي از یکایتدر 
رسد كه دست بر  ، با یالتي به یضور شاه مياند كرده شو خدمتگزاران شاه نوازش است

 :سينه گ اشته و سر بر آستان پادشاه دارد
 ک ساار نهاااد لِااچااو باار آسااتان مَ  

 

 نهاااد كنااان دساات باار باار    نيااایش 
 (۱۵ :همان)                                

 

 ي هار دو یركات كاه باه نشاانه     . در این بيت از یركت سر و دست استفاده شده است
زیرا باا نياایش    ؛كاركرد تکميلي دارند در فرایند ارتباط، اند،  ایترام و تعظيم انجام گرفته

 .همراه هستند
ي عصابانيت و خشام فارد و همچناين      دهناده  نشاان  هاي گاردن،   شدن رگ برجسته

نمایااني را كاه    فقيه ،«دانشمند»سعدي در یکایت  .استگي و برتري ددن لجاجت و یک
 :گوید كند و مي نکوهش مي ردم هستند،  بر جهالت خود ثابت
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 د یاااال رااااوي بایااااد و معنااااوي
 

 هاااي گااردن بااه یجاات رااوي  نااه رگ 
 (553 :هماااان)                               

 

؛ كشاد  زیباایي باه تصاویر ماي     ي فقيهاان را باه   مجادله در همين یکایت،  شيخ اجل
 :دنافراز ي برتري بر دیگران برمي را به نشانه انكه گردنش فقيهاني

 گشاااادند بااار هااام در فتناااه بااااز   
 

 بااااه   و نعاااام كاااارده گااااردن دراز 
 

 جناگ  تو گفتاي خروساان شاا،ر باه    
 

 ...فتادنااد در هاام بااه منقااار و چنااگ    
 

 ميفااراز گااردن بااه دسااتار و ریااش   
 

 بلت یشايش سات و سا   كه دساتار پنباه   
 (همااااان)                                    

 

رفته و مبتناي بار    به كارفراوان سعدي دیگر كه در بوستان و آثار  هایي یکي از كنایه
را نشاان  است كه پشيماني فرد « گزیدن انگشت و پشت دست»غيركالمي است،  يرفتار
 :دهد مي

 باردن باه تيا     به تنادي سابک دسات   
 

 پشاات دساات دریاا   بَاار دبااه دناادان   
 (1۱ :همان)                               

 

تواند كاركرد جانشيني داشته باشد  مي ،اشدبكه با كالم همراه ن این یركت در صورتي
دهاان هبا گشات گاهي ممکن اسات ان . كاركرد تکرار دارد در صور  همراهي با كالم،و 

داناد كاه آن    وزیر از اینکه شااه نماي   در بيت زیر،  .تعجأ و شگفتي باشد بيانگر گرفتن
از روي تعجاأ   بدگویي كرده است، از او نزد شاه ، یساد  ليدلچين به  ستنشتص 

 :گيرد انگشت به دهان مي
 انگشاات باار لااأ گرفاات بتندیااد و 

 

 كااازو هرچاااه آیاااد نيایاااد شاااگفت   
 (۱3 :هماااان)                                

 

زمااني   براي مثاال  ؛ي افسوس نيز به كار رفته است گزیدن به نشانه دست ، بوستاندر 
 :بينند ناتوان مي اميررا در نجا   ، خودافتد و ،بيبان امير مصر بر بستر مرگ ميكه 
 فاااو  فرزانگاااان دساااتِزیدناااد گ 

 

 كاااه در ،اااأ ندیدناااد داروي ماااو  
 (۵1 :هماااان)                                

 

كند تا فردا به افساوس   بتشش دعو  ميو ، مردم را به ایسان دیگردر یکایتي سعدي 
 :دچار نشوند

 مکن، بر كد دست نِه هر چه هسات  
 

 كاه فاردا بااه دنادان بااري پشات دساات     
 (73: همااان)                                 
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در  دتوانا  ماي  ، نيز هاي گوناگون ها در مورعيت ررارگيري آن ي دیگر اعضاي بدن و نحوه

  .ثر وارع شودؤفرایند ارتباط م
 

 های چهره كاربرد حاات .۲ .۹
برخاي از   .كناد  چهره ا،العا  فراواني درخصوص یا   هيجااني افاراد منتقال ماي    »

ترین منبع ا،العااتي در تعاامال     گویند یا   چهره بعد از زبان، مهم پردازان مي نظریه
هااا  شاااهد ایاان مااد عا زمااان و یجاام كارهااایي اساات كااه نویسااندگان  داسااتان. اساات

نظر خود اختصااص  هاي موردِ شتصيت ي هنویسان به توصيد جزئيا  چهر ونمایشنامه
 (.۵9: 59۳۵ هارجي و همکاران، )« اند داده

 خندیدن .۱ .۲ .۹
چاه كساي، باراي چاه،     . خندیدن از فرهنگي به فرهنگ دیگر معني كامالً متفاوتي دارد»

شود، رسمتي از آماوزش   چقدر و چگونه بتندد و از این ،ریق چه چيزي نشان داده مي
(. 5۳: 59۳5  اسميت،) «آید این عناصر ارتبا،ي به شمار مي ي هفرهنگي هر شتص دربار

اولين معناایي كاه    .را القا كند متفاو تواند معاني  مي گوناگونهاي  خندیدن در مورعيت
كه دو  «ملک صالح»در یکایت  .اعالم رضایت و شادي است ،شود از خنده دریافت مي

باا آناان باه     اما ،شنود صالح ستنان آنان را مي پادشاهگفتند،  او بد و بيراه مي هدرویش ب
. پرساد  دليل ایان رفتاارش را ماي    اویکي از آنان از  .كند مي تاررفنيکي و یرمت بسيار 

 :خندد ملک در جواب از روي شادي مي
 شهنشه ز شاادي چاو گال برشاکفت    

 

 بتندیاااد و در روي درویاااش گفااات 
 

 م كااز غاارور یشااميَماان آن كااس نِاا
 

 كشاااام هاااام در  ز بيچارگااااان روي 
 (52۳ : 59۳5 سعدي،)                    

 

در یکایات  . ي ساتن اسات   باا گویناده   نوندهنبودن ش گاهي به معناي موافق ،خنده
اي  آیاا رلعاه  » :گویاد  شناس ماي  ارسالن به دانشمند یقيقت رزل« ارسالن با دانشمند رزل»

 :دهد چنين واكنش نشان مي دانشمند و« اي؟ ي من دیده تر از رلعه محکم
 اي خاارم اساات بتندیااد كاااین رلعااه 

 

 اسااات محکااامولااايکن ندنااادارمش   
 (۵۵ :همان)                                
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 ساتن  دنيشان پادشاه از  دنیخند ،نيز« و پادشاه بيدادگر درویش صاد »در یکایت 
زیارا باه    ؛ترسام  گویاد مان از زنادان نماي     درویش مي. مرد زاهد از روي تمستر است

 :گوید كنان مي پادشاه خنده. یک ساعت است ي اندازه
 بيهاااوده بااارد بتندیاااد كاااو ظااان 

 

 ندانااد كااه خواهااد در ایاان یاابس ماارد 
 (7۱ :هماااان)                                

 

، پيار  «كاردن سار خار بار تااک بساتان       شدن خر روستایي و علام  یکایت سقط»در 
 :خندد مي از روي تمسترنيز جهاندیده 

 جهاندیااده پيااري باار او برگ شاات   
 

 چنااين گفاات خناادان بااه نااا،ور دشاات 
 

 پااادر كااااین یماااار جاااان مدنااادار 
 

 ارتزكناااد دفاااع چشااام باااد از كشااا   
 (593 :هماااان)                              

 

را به  ده پسر ، پيران «دیگري گریزان بودعموزاده كه یکي از  وصلت دو»در یکایت 
هاا را   جاواب آن  يرضایتناجوان با زهرخندي از روي تیسد و . كنند توصيه مي جدایي

  :دهد مياین چنين 
 بتندیااد و گفتااا بااه صااد گوساافند   

 

 ...تغااااابن نباشااااد رهااااایي ز بنااااد  
 

 نااه صااد گوساافندم كااه سيصاادهزار  
 

 نبایااااد بااااه نادیاااادن روي یااااار    
 (5۱7 :همان)                                

 

از آمادن   پاس گماارد،   ل ميپندارد و او را به كار گِ اش مي شتصي كه لقمان را بنده
ي تلاخ   ا لقمان درمقابل او خنده .خواهد شناسد و از او پوزش مي لقمان را بازمي اش،  بنده

 :او از پوزش آن فرد است نارضایتيتیسد و  ي دهنده آورد كه نشان بر لأ مي
 بااه پااایش درافتاااد و پااوزش نمااود  

 

 ؟بتندیااد لقمااان كااه پااوزش چااه سااود 
 

 به سالي ز جاور  جگار خاون كانم    
 

 ؟در چاون كانم     هبه یک ساعت از دل با  
 (595 :همااان)                               

 

 كردن گریه .۲ .۲ .۹
یعناي شاتص    ؛است يعملدادن  از انجام تیرضا ي گاهي نشانه بوستانها در  كردن گریه

 ؛كناد  يش را اباراز ما  تیرضاكردن  و با گریه است يراض آن از هدر مورعيتي ررار گرفته ك
در جاواب  فروشاد،   يبهایش را معبدالعزیز نگين گرانابنكه  در یکایتي ،عنوان نمونه به

 :دارد تیاز عمل خود رضا كه يریالد ،گریدمالمتگران مي
 گفاات و باااران دمااع شاانيدم كااه مااي

 

 دویادش باه عاارو چاو شامع      فرو مي 
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 كااه زشاات اساات پيرایااه باار شااهریار

 

 اتواني فگاااااار نااااادل شاااااهري از  
 (1۱ :همااان)                                 

 

ایان ناوع   « ملک روم باا دانشامند  »در یکایت . ميدي استااگاهي هم گریه از سر ن
 :شود گریه دیده مي

 شاانيدم كااه بگریساات ساالطان روم   
 

 مااااردي ز اهاااال علااااوم نيااااک باااار  
 

 كااه پایااابم از دساات دشاامن نمانااد  
 

 جااز ایاان رلعااه در شااهر بااا ماان نمانااد  
 (11 :هماان )                                  

 

نوميادي   ي شاد نياز گریاه    یکایت پيري كه دعایش به درگاه خدا مستجاب نميدر 
 :شود دیده مي

 فااام اشااک یااارو   بااه دیباجااه باار،  
 

 یساار  بباریااد و گفاات اي غااالم   هباا 
 

 باااه نومياااادي آنگااااه بگردیاااادمي 
 

 از ایاان ره كااه راهااي دگاار دیااادمي     
 (5۱۵ :هماااان)                              

 

 مجناون شتصاي از  . دليل نرسايدن باه آرزوهاایش اسات     به فردستن زماني هم گری
ان چناين  او گریا  «آیاي؟  ي او نمي مگر شور ليلي را در سر نداري كه به ربيله» :پرسد مي

 :دهد پاسخ مي
 چااو بشاانيد بيچاااره بگریساات زار   

 

 كااه اي خواجااه دسااتم ز داماان باادار    
 

 مرا خود دلاي دردمناد اسات و ریاش    
 

 مااریشتااو نياازم نمااک باار جرایاات    
 (5۱۳ :هماااان)                              

 

اظهار عجز و نياز به درگاه محبوب یا شتصي كریم است كاه   ي نشانه نيزنوعي از گریه 
 .دارد فراواننسبتاً  يبسامد بوستاناین نوع گریه در . خواهند شفاعتگري كند از او مي

 نشااين  یکااي پاايش داناااي خلااو    
 

 زماااينبنالياااد و بگریسااات سااار بااار  
 

 كه باري بر ایان رناد ناپااک و مسات    
 

 زبااانيم و دساات دعااا كاان كااه مااا بااي  
 (525 :همان)                                

 

 های دیگرچهره حاات .۹ .۲ .۹
 خشام،  اضاطراب،  تارس،  مانند ،گوناگون يعا،فهاي یالت انگريبتواند  چهره ميرنگ 
بينايم كاه رئايس ده     ماي « لشاکرگاه سالطان  دهقان در »در یکایت  .باشد ...و تيعصبان
پدر با دیدن شوكت و ابهت سران سداه رناگ از   ،گ رند با پسرش بر سداه شاه مي روزي

 :شود اي پنهان مي و از ترس در بيغوله پرد رویش مي



 (62پياپی) 1931، بهار 1ی شماره ،8 سال/ (ادب بوستان)شعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــــ    

 

136 

 كااان همااه شااوكت و پایااه دیااد پساار
 

 پااادر را باااه غایااات فرومایاااه دیاااد   
 

 كه یالش بگردیاد و رنگاش بریتات   
 

 اي در گریتااات باااه پيغولاااهز هيبااات  
 (55۱ :هماااان)                              

 

جاواني مرتکاأ    در یکایتي، . شتص است شرمساريي  كردن چهره نيز نشانه عر 
 ،از صور  آن شاتص . كند نيکومحضر او را مشاهده مي يانسان ود وش ناپسند مي يعمل
 :شود عر  جاري مي شرم و خجالت،  دليل به

 ريباااود بااار منک ااا  یکاااي متفاااق  
 

 گااا ر كااارد بااار وي نکومحضاااري    
 

 كاارده روي نشساات از خجالاات عاار 
 

 كااه آیااا خجاال گشااتم از شاايخ كااوي   
 (532 :هماااان)                               

 

او . به كار رفتاه اسات   بارها بوستان نمودن صفتي است كه درترشكردن و روي اخم
 :كند را نکوهش مي  دارد و آن ی ر مي برهایش مردم را از این رفتار  در اكثر یکایت

 مااازن تاااا تاااواني بااار ابااارو گاااره 
 

 دوسات باه   ،چاه زباون   كه دشامن اگار   
 (79 :هماااان)                                

 

گوناه   را این رو و بدمعاشر  ترشهاي  از انسان كردن سعدي ستتي درخواستهمچنين 
 :كند بيان مي

 د ن صاااایأ یکاااي را تاااأ آماااد ز
 

 ر بتااواه از فااالن گفاات شااک   كسااي 
 

 بگفااات اي پسااار تلتاااي ماااردنم   
 

 بااااه از جااااور روي تاااارش بااااردنم 
 (5۱7 :هماااان)                              

 

 :داند از زندان بدتر مي كشيده در آن باشد،  هم رد  اي را كه زن ابرو او خانه
 باااه زنااادان راضاااي گرفتاااار باااه   

 

 كااه در خانااه دیاادن باار اباارو گااره      
 (5۵9 :هماااان)                              

 

ناارایتي جاوان را از بتات بادش،      «زورآزمااي تنگدسات  » در یکایات شاعر شايراز،  
 :كند بيان مي گونه این 

 كااش گهااش جنااگ بااا عااالم خيااره  
 

 رویااش تاارش ،گااه از بتاات شااوریده  
 (75 :هماااان)                                

 

 ،بيناد  را ماي  مارد ناپارساا   ،كه عابد هنگامي «ناپارساو عابد و ( ع)عيسي»در یکایت 
 :زند مي  ي تنفر به هم گره ابروان را به نشانه

 عابااد سااري پاار غاارور    وزان نيمااه
 

 دور تااارش كااارده باااا فاساااق ابااارو ز 
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 ؟ر انادر پاي ماا چراسات    دب كه این مُا 

 

 ماسات؟  خورد بتت جاهل چه در نگون 
 (557 :همان)                                 

 

د ،ایي یالات مساتي یکاي از صاوفيان را باازگو      و، شتصي براي داودیگر در یکایتي
 :دهد نارایتي خود را از صحبت او با رفتاري غيركالمي نشان ميد وداو، كند مي

 چو پير از جاوان ایان یکایات شانيد    
 

 هاااام كشاااايد بااااه آزار از او روي در 
 (51۳ :هماااان)                              

 

 دهاد  كشيدن نشان مي كردن با روي درهم غيبت مرد عابد تنفر خود را از در این یکایت، 
 .این یركت كاركرد جانشيني دارد و

 

 كردن نگاه .۹ .۹
 و چشام  رو نازایا  ؛چشامي اسات   ارتبااط شود،  كه بين دو نفر برررار مي ارتبا،ياولين 
در ارتبا،اا  غيركالمااي   صاوص خ باه  ياجتماااع رواباط  يبررارار  در ،يچشام  تمااس 

 اي  هاا یاوزه   آدم ي ها در پيوستگي باا چهاره   چشم .شود يم بمحسو ردرتمند يا لهيوس
افرادي كه در روابط اجتمااعي خاود، ارتبااط چشامي     . كنند ها را منتقل مي وسيع از پيام

تارین و   چشامي از رایا    تمااس » .تار باشاند   توانناد موفاق   كنناد، ماي   خوبي برررار ماي 
و خصاومت را   نفار ، تارس   ها عشق، مالل،  چشم. نيرومندترین عالئم غيركالمي است

در ابالغ غيركالماي بساياري از    ها ترتيأ، چشم به این. كنند بنا بر بافتِ مورعيتي، القا مي
 .(55۵: 593۱صليبي، ) «كنند فردي نقش مركزي را ایفا مي ها و هيجانا  ميان نگرش

 متقابل ی هسویه و نگاه خير یکنگاه . ۱ .۹ .۹
 باه ماردي كاه از دریااي عماان برآماده و       ي درباره است ي، یکایتبوستاندر باب اول 

و سابأ   زديا انگ يما را بر گاران یدیسااد    مارد،  گااه یجا. است دهيرس وزار  منصأ
گيرد كه خاودش كاار    شاه تصميم مي رو، ازاین ؛آنان نزد شاه از او بدگویي كنند شود يم

 :بگيردوزیر را زیر نظر 
 نظااار كااارد پوشااايده در كاااار مااارد  

 

 خلاااال دیااااد در راه هشاااايار ماااارد  
 

 كااه ناگااه نظاار زي یکااي بنااده كاارد 
 

 خنااده كاارد  لااأ زیاار چهااره باار پااري 
 (۱۳ :59۳5 سعدي،)                      

اما نگااه وزیار باه شاتص زیباارو را       ؛نوع نگاه پادشاه به وزیر كاركرد كنترلي دارد
ي متقابل به یساب آورد كه كاركرد جانشيني دارد و دو ،ر   توان از نوع نگاه خيره مي
 .كنند  هاي ناگفته را به هم تفهيم ي این نگاه، یر  وسيله توانند به مي
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 پرهيز از نگاه .۲ .۹ .۹
پارسایي به نام خدادوست كه از خلق كناره گرفتاه   ،«مرزبان ستمکار با زاهد»در یکایت 
بيدادگري مرزبان ستمکار، نگاه خود دليل  اما به ؛پ یرد مردم را به یضور مي ي است، همه

 :و متنفر استاداند و از  كردن نمي نگاه ي شایستهرا زیرا او  ؛كند مي  و دری ارا از 
 گاااه   بااه دیاادار شاايخ آماادي گاااه    

 

 نکااااردي نگاااااهخدادوساااات در وي  
 

 بتاات اي نيااک :ملااک نااوبتي گفااتش
 

 به نفار  ز مان در مکاش روي ساتت     
 (1۵ :همان)                                

 

كرد، نياز   بود و سركشي مي زاريب يدر یکایت وصلت دو عموزاده كه یکي از دیگر
 :كنيم تنفر او را مشاهده ميایساس پرهيز از نگاه و 

 وار داشاات    یکااي خلااق و لطااد پااري
 

 یکاااي روي در روي دیاااوار داشااات   
 

 یکاااااي خویشاااااتن را بياراساااااتي
 

 دگاار ماارگ خااویش از خاادا خواسااتي  
 (5۱7: نهماااا)                              

 

 جلاأ  راآراید تا توجاه معشاو     از عموزادگان خودش را مي يدر این یکایت، یک
 .گرداند يبر م يرو اوكند تا او را نبيند و از  ولي معشو  رویش را به دیوار مي كند؛

 دبانهؤتوجهی م بی .۹ .۹ .۹
 از داناش اي  شتصي است كه اندک بهاره  ماجراي «بينان  در محرومي خویشتن» یکایت

ایان   جااي  يبا غارور   دليال  ولي اساتاد باه   ؛رود نجوم دارد و براي آموختن نزد استاد مي
 :آموزد نميكند و چيزي به او  به او توجهي نمي شتص

 یکي در نجاوم انادكي دسات داشات          
 

 بااااار گوشااااايار آماااااد از راه دور    
 

 خردمنااااد از او دیااااده بردوختااااي   
 

 ولااي از تکباار سااري مساات داشاات     
 

 ساااري پرغااارور  ،دلاااي پاااراراد  
 

 یکااااي یاااار  در وي نياااااموختي 
 (52۳ :هماان )                              

 

 
 

 نگریستن  خيره .۴ .۹ .۹
هااي ایان    ز نموناه ایکاي   .داشته باشد اني فراوانتواند مع نگاه خيره به شتص مقابل مي

 را  مقابلش فرد شتص، در این نوع نگاه،. آميز است آمده، نگاه تحقير بوستاننگاه كه در 
 :بيند تر از خود مي جایگاهي پایيناز نظر علم و آگاهي در 

 نگاااه كااارد رنجياااده در مااان فقياااه   
 

 عااااالم اناااادر ساااافيهكااااردن  نگااااه 
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 چه بر سایل است اي رفيق كه مرد ار

 

 نياسااااااید و دوساااااتانش غریاااااق  
 (1۳ :هماااان)                                

 

ي است كه بسيارهاي  جانشين یر  ،نگاه تحقيرآميز. این یركت كاركرد جانشيني دارد
ولاي هماين نگااه او     ؛توانست بر زبان بياورد با شتص مقابل مي رویارویيمرد فقيه در 
 .دربر داردآن ستنان را  ي مفهوم همه

در یکایات شتصاي كاه    . آلود و همراه با مجازا  اسات  نگاه غضأ ،نوع دیگر آن
كارد و از رضاا سالطان نفارین او را      مانده بود و بار سالطان نفارین ماي    خرش در گل 

 :گونه است شنيد، نوع نگاه سلطان بر مرد از جنس مجازا  مي
 بااه چشاام سياساات باار او بنگریااد       

 

 كه سوداي این بار مان از بهار چيسات؟     
 

 یکااي گفاات شاااها بااه تاايغش باازن  
 

 ز روي زماااين بااايخ عمااارش بکااان   
 (39 :هماااان)                                

 

را به سارهنگ   يفرد خون تتنیرتيز،  يیجاج یوسد با نگاه زين گرید يدر یکایت
 :دهد يدستور م دیوان خود

 ماارد      یکایاات كننااد از یکااي نيااک   
 

 كاااه اكااارام یجااااج یوساااد نکااارد  
 

 بااه ساارهنگ دیااوان نگااه كاارد تيااز    
 

 كااه نطعااش بينااداز و خااونش بریااز     
 (۵9 :هماااان)                                

 

 .دارد ينيمفسر عمل یجاج است وكاركرد جانش« كه»یر   نجایدر ا
 

 امس و تما  بدنی .۴ .۹
، (دوسات یاا غریباه   )كننده  مانند لمس ،اي توجه به عوامل متتلد زمينه تماس بدني با»

 محال كاار،  ) و محايط تمااس  ( كوتاه، ،و ني، آهسته یا ساتت ) ماهيت تماس جسمي
جنساي، مراربات و    ي  هجاذبا  ، توجاه  ، تسلط ، عا،فه ي هتواند نشان مي، ...(خانه و ، خيابان

دهناد كاه هار     هایي، شواهد موجود نشان مي با وجود چنين پيچيدگي. پرخاشگري باشد
آذربایجااني و  )« انجاماد  به واكنش مثبت ماي  اغلأتر رلمداد شود،  ورت لمس پ یرفتني

 : توان به ارسام زیر تقسيم كرد لمس را مي (.۱۵: 59۳7همکاران، 
 جاوزیت تهاجمی .۱ .۴ .۹

 بزم تركان  صحبت از مریدي است كه د  و چنگ مطربي را در بوستان، ازبتشي در 
  :كنند ها مرید را مجازا  مي شکسته است و آن

 شاانيدم كااه در باازم تركااان مساات      
 

 مریاادي د  و چنااگ مطاارب شکساات   
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 چو چنگش كشيدند یاالي باه ماوي      
 

 رويه باا  چااون د  زدناادش  و  غالمااان 
 (51۵ :59۳5 ساااعدي،)                      

 

هااي نااتوان چاه     پرسد كاه پرساتيدن بات    شتصي از برهمني مي ، ي دیگردر یکایت
كيشاان خاود را    و دیگار هام   شاود  ماي شتص برهمن نارایت  ؟سودي براي شما دارد

ساگ   ي سعدي هجوم آنان را به یملاه  .برند كننده هجوم مي ها به سؤال آن. خواند فرامي
 :كند براي استتوان تشبيه مي
 و پيااران دیاار       مغااان را خباار كاارد  

 

 انجماااان روي خياااارندیاااادم در آن  
 

 فتادناااااد گباااااران پازنااااادخوان      
 

 چااو سااگ در ماان از بهاار آن اسااتتوان 
 (57۳ :هماااان)                              

 

دوران كاودكي خاود باه تصاویر     از را  يا خاا،ره ساعدي   زينها  تدر یکي از یکای
 :آورد برميرراري فریاد  كند و از بي يپدرش را گم م ،ي روز عيد در همهمه او ؛كشد مي

 راااراري خاااروش        بااارآوردم از باااي 
 

 پاااادر ناگهااااانم بماليااااد گااااوش    
 

 چشام آخار  چناد باار          كه اي شاو  
 

 بگفاااتم كاااه دساااتم ز دامااان مااادار   
 (535 :هماااان)                              

 

 صميمی انهدوست .۲ .۴ .۹
كناد و   عفاو ماي   اش یق و سنجيده ههاي ب یر  دليل به راروستایي  پادشاه، ي،در یکایت
 :بوسد گيرد و مي دربر مي

 بااه دسااتان خااود بنااد از او برگرفاات    
 

 سااارش را ببوسااايد و در بااار گرفااات 
 

 باااازرگيش بتشاااايد و فرماناااادهي   
 

 شااااا  امياااادش برآمااااد بهااااي   ز 
 (۵3 :هماااان)                                

 

بادون بار زباان     ضمن عفو مجرم،  او زیرا ؛این یركت پادشاه كاركرد جانشيني دارد
 .بتشد بوسد و یتي به او فرماندهي مي و مي دكش مياو را در آغوش  آوردن ستني، 

تاوان لماس را از ناوع     ماي  ،زدایاد نياز   خاک از روي پدر ماي  ،دختردر یکایتي كه 
 :آورد شماردوستانه و صميمي به 

 خانااه بااود     بااه ره در یکااي دختاار   
 

 زدود مااايباااه معجااار غباااار از پااادر   
 (5۳۳ :هماااان)                               
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 مؤدبانهاجتماعی .۹ .۴ .۹

یریار باه ماردي     ،ااري  ،اميار خاتن   رناعات،   ي دربااره هاي سعدي  در یکي از یکایت
 :پرهيزد ميبوسد و از گرفتن آن  ن مرد دستش را ميآ دهد،  ضمير مي روشن

 ز شادي چو گلبارگ خنادان شاکفت      
 

 :و دسااتش ببوساايد و گفاات  ندوشاايد  
 

 خاتن    چه خوب اسات تشارید ميار    
 

 ي خویشاااتن تااار خرراااه  وزو خاااوب 
 (5۱۳ :هماااان)                               

 

آیاد   نوعي لمس اجتماعي و مؤدبانه به یساب ماي  ،بوسيدن دست امير در این یکایت، 
 .كه كاركرد جانشيني دارد

ترس از هنادوان،   سبأراوي به  ،«پرستان ضاللت بت هندوستان و سفر»در یکایت 
تمااس  ایان رفتاار او نياز از ناوع     . هاا بوساه بزناد    شاود بار دسات بات آن     مجبور مي 

كااربرد   كه با ع رگفتن همراه شده است، دليل این و به  آید به شمار مي دبانهمؤ اجتماعي
واهي و تکارار عا رخ   بار  زدن بر دسات بات،    بوسه به ستن دیگر،  ؛تکرار و تیكيد دارد

 :كند او د لت مي شدن پرست تیكيد بر بت
 شاادم عاا رگویان باار شااتص عاااج     

 

 باار تتاات ساااج ،بااه كرسااي زركوفاات 
 

 بتااک را یکااي بوسااه دادم بااه دساات    
 

 پرساات كااه لعناات باار او باااد و باار باات 
 (5۳۱ :هماااان)                              

 

 عملی یا فهحر. ۴ .۴ .۹
 ازاین ناوع  . ا مردم تماس بدني دارندبي خود  شغل و یرفه ردم به مقتضاياز م گروهي
از جمله كساني كه باا ایان   . گویند اي مي به آن تماس یرفه ومعاشرتي است غير  ،تماس

اي از اساأ بار زماين     زاده ملاک  ؛ براي مثاال، پزشکان هستند نوع تماس سروكار دارند، 
توانند او را معالجه  از پزشکان نميكس  هيچ. شود جا مي هاي گردنش جابه افتد و مهره مي
 :آید ي كار برمي فقط فيلسوفي از یونان از عهده؛ كنند

 ساارش را بديچيااد و رگ راساات شااد   
 

 ن خواساات شاادمِااو گاار وي نبااودي زَ 
 (579 :هماااان)                               

 

 :است اي گرفتن نيز از نوع لمس یرفه نبض
 سااالي آمااد بااه ناازد ،بيااأ          كهاان

 

 ناليااادنش تاااا باااه ماااردن رریاااأ   ز 
 

 راي اي نياک  ،ناه  كه دستم باه رگ بار  
 

 كاااه پاااایم هماااي برنيایاااد ز جااااي   
 (5۳9 :همااان)                               
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 صميمیعاشقانه .۶ .۴ .۹
آغوشاي باا كنيازک از ناوع لماس       تالش میمون براي هام « میمون با كنيزک» در یکایت

 :عاشقانه است
 چااو دور خالفاات بااه ماایمون رساايد     

 

 ...پيکااار كنيااازک خریاااد  یکاااي مااااه 
 

 شاااأ خلاااو  آن لعبااات یاااورزاد   
 

 مون نااادادیمگااار تااان در آغاااوش مااا 
 (۵3 :هماااان)                                

 

 .آورد شمار بهتوان آن را از نوع تهاجمي نيز  امتناع كنيزک از این عمل مي دليل بهچند هر
كناد كاه در سافر هناد ساياهي       پيري روایات ماي  سعدي از رول دیگر،  يدر یکایت

 :كه زیبارویي را در آغوش كشيده است هالمنظر را دید كریه
 در آغااوش وي دختااري چااون رماار     

 

 فروباااارده دناااادان بااااه لبهاااااش در  
 

 چناااان تااانگش آورده انااادر كناااار     
 

 كاااه پناااداري الليااال یغشاااي النهاااار   
 (517 :هماااان)                              

 

تاوان از ناوع عاشاقانه     ماي  ،آیاد  یکایت ماي  ي كه در ادامه گونه این نوع لمس را همان
 :گوید زیرا هر دو ،ر  به آن تمایل داشتند و كنيزک خطاب به پير مي ؛دانست

 ماارا عمرهااا دل ز كااد رفتااه بااود        
 

 ي خااام ماان    كنااون پتتااه شااد لقمااه 
 

 وي آشفته باود  بر جان بر این شتص و 
 

 كااردي از كااام ماان در هگاارمش بااكااه 
 (517 :همان)                              

 

 حس بویایی .۶ .۹
 «میمون با كنيازک » در یکایت .داردكننده  در ایجاد ارتباط، نقشي تعييننيز بویایي یس 

 :ستاو، بوي بد دهان با میمون ارتباط از ایجادعلت امتناع كنيزک 
 بگفاات از كااه دل باار گزنااد آمااد        

 

 بگفاات ار كشااي ور شااکافي ساارم      
 

 ماان ناپسااند آمااد    چااه خصاالت ز  
 

 ز باااوي دهانااات باااه رنااا  انااادرم   
 (۵3 :هماااان)                                

 

 

عبيار  در ت ،آیاد  پرستان هندو باه مشاام ماي    بوي بدي كه از بتنيز  ي دیگردر یکایت
 :گونه بيان شده است سعدي این

 شاااابي همچااااو روز رياماااات دراز 
 مااااي عظيااااارده بودم گناهامگر ك

 وضااو در نماااز  مغااان گاارد ماان بااي    
 أ ع ابي اليمااااردم در آن شاااااكه ب
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 هرگااااز نيااااازرده آب   كشيشااااان 

 
 هاااا چاااو ماااردار در آفتااااب    بغااال 

 (573 :همان)                               
 هاها و نوشيدنیخوردنی. ۵ .۹

 يشاته باشاد و پياام   مهام دا  يفردي نقشا  تواند در ارتبا،ا  ميان كه ميدیگر از عواملي 
زورآزماااي »در یکایاات . هااا هسااتند هااا و نوشاايدني خااوردني د، كناا منتقاالخاااص را 

 :نالد ، جواني از بتت و اربال خویش مي«دست تنگ
 گااااه از كااااار آشاااافته بگریسااااتي

 

 تاار زیسااتي ایاان تلااخكااه كااس دیااد از  
 

 بااره   و كسااان شااهد نوشااند و ماارغ   
 

 نبينااااد تااااره ماااارا روي نااااان مااااي 
 (75 :هماااان)                                

 

دي منا ي توانگري و ثروت دهنده نشان ، ها مانند آنهایي  شهد و نوش و بره و خوردني
جاوانمردي  »یکایات  در  .اسات  متصاوص فقياران   نان و تره غ اي در مقابل،  است و

كناد كاه    كشد و كباب مي اسأ خود را مي ي سلطان روم،  او براي فرستاده ،«یاتم ،ایي
 :از توانگري او نيز یکایت دارد دادن جوانمردي یاتم،  ضمن نشان

 سااما،ي بيفکنااد و اساابي بکشاات    
 

 بااه داماان شااکر دادشااان زر بااه مشاات  
 (3۱ :هماااان)                                

 

 كوبیموسيقی و پای. ۷ .۹ 
داننااد، موساايقي بایااد   اغلااأ موساايقي را اباازاري بااراي باارانگيتتن عوا،ااد مااي   »

هاا   هاا و شارایط زنادگي آن    نادیادني شتصايت   را به زنادگي نهاان و   تماشاگر/شنونده
 ،از موسايقي و اصاطالیا  خااص آن    انبوستدر . (9۳5 :59۳9رابيگر، )« رهنمون كند

مانناد اعاالن    ،ه است و از دیگر كاركردهاي آنشدبراي برانگيتتن یس شادي استفاده 
در یاک  ؛ البتاه  خباري نيسات  ، مراسم جشان و ساوگ   نظامي،  ي هرژ جنگ یا پيروزي، 

 :به كار رفته استعنوان اعالن یركت كاروان  بهموسيقي  نمونه،
 فروكوفااات ،بااال شاااتر سااااروان    

 

 بااااه مناااازل رساااايد اول كاااااروان   
 (5۳1 :59۳5ساااعدي، )                    

 

بارد   مي را به كار« بم» و« زیر» اصطالح «سماع اهل دل»یکایت در سعدي همچنين 
 :داند انسان نمي و كسي را كه شور ررص و ،رب در سرش نباشد

 نااه زیاار   سااامان آشاافتهنااه باام دانااد  
 

 باااااه آواز مرغاااااي بنالاااااد فقيااااار 
 

 نبيناااي شاااتر بااار ناااواي عااارب    
 

 چاونش باه رراص انادر آرد ،ارب     كه  
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 شااتر را چااو شااور ،اارب در سرساات   
 

 اگاااار آدمااااي را نباشااااد خرساااات  
 (555 :همااان)                               

 

 :گوید پيکري ستن مي آمدن پري  ررص از لحن خنياگر و بهنيز در یکایتي از باب سوم 
 شااانيدم كاااه بااار لحااان خنيااااگري   

 

 بااه ررااص اناادر آمااد پااري پيکااري     
 (5۱2 :همان)                                 

 

  :كند گونه تصویر مي ي گنجه را این زاده نوشي ملک ده مجلس باهمچنين او 

 مسات  یکي غایأ از خاود، یکاي نايم   
 

 یکااي شااعرگویان صاارایي بااه دساات   
 

 ز سااویي باارآورده مطاارب خااروش  
 

 ز دیگاار سااو آواز ساااري كااه نااوش     
 

 رنااگ لعاال  یریفااان خااراب از مااي 
 

 چنگي از خاواب در بار چاو چناگ     سر 
 (525 :هماااان)                               

 

 ءكاركردهای زبان اشيا .۸. ۹
كاه   هاایي  لبااس . اشاره دارد ،مدهي ينسبت م مانپيرامون ءي كه به اشيایابه معن ءزبان اشيا

بتشاي از   ،همه مویمان،و آرایش زینتي  ءاشيا، مكني جواهراتي كه استفاده مي ، مپوشي مي
ي خاود انتتااب    هاا را باا اراده   آن مازیرا   ؛گویند ها با ما ستن مي آن. هستند ءزبان اشيا

 يا نکتاه ي ناامزدي و انگشاتر ازدواج،   یلقاه . لباس و جواهرا  گویاتر هستند. مای كرده
 .(9۱1: 59۳9 ،مایرز: نک) ندكن يي شتص بيان مرا درباره ژهیو

 جواهرات ابا  و .۱ .۸ .۹
. دكنا تواند ا،العاتي را به دیگاران منتقال    پوشيدن مي ي ظاهري انسان و نوع لباس ريافه

ي  پوشاند دربااره   هاایي كاه ماي    ي لبااس  دهد كه افراد بر پایاه  بينز نشان مي مطالعا  گي
  .(9۱۱: همان: نک) كنند یکدیگر داوري مي

تني محتشم در لباسي » سعديها وجود دارند كه به رول  گروهي از انسان بوستاندر 
د، افارادي  شاو  د ن یااد ماي   ها با ناام صاایأ   آنه معمو ً از كاین گروه . هستند «یقير

 این افاراد  .كنند تظاهر ميبه آن كار یا اینکه فقط  ندا سلوک و هستند كه یا وارعاً اهل سير
 سافاهت در معناي  »یکایات  . پوشند كه گاهي بسايار كهناه و منادرس اسات     عبایي مي

د و چاون  كنا  ماي ،ماع  دلي  شتصي گستا  است كه در لباس صایأ ماجراي «اهالن نا
 :كند نکوهش را آغاز مي ، شود چيزي دستگيرش نمي

 خمااوش      ایاان كژدمااان از كااه زنهااار 
 

 ...  پاااوش ي صاااو  نااادهر پلنگاااان د 
 

 سااااديد و ساااايه پاااااره بردوختااااه   
 

 ...بضااااااعت نهااااااده زر اندوختاااااه  
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 باااار كننااااد عبااااایي بليالنااااه در  

 

 زن كنناااد  ي جامااه   یاابش   دخاال   بااه  
 (52۵ :59۳5  سعدي،)                       

 

 پااوش بااود قل ااخ  لااق خُ یکااي خااوب
 

  كااه در مصاار یااک چنااد خاااموش بااود  
 (511 :هماااان)                               

 

 برفتنااااد و گفتنااااد و آمااااد فقياااار  
 

 تنااااي محتشاااام در لباسااااي یقياااار  
 (۵۱:همااان)                                   

 

، بسته به شاین  پادشاه گانوابستكه افراد محتشم و  بودهها  پوشيدنيدیگر از  يربا نوع
توانست جنس رباایش   مثالً كسي مي؛ پوشيدندميهاي گوناگون آن را  جنس و مقامشان، 

آید، ميان این لباس  سعدي برمي،ور كه از ستنان  را از یریر یا ا،لس انتتاب كند و آن
 :است هآگنده بودیشو  از نوعي

 ربااا گاار یریاار اساات و گاار پرنيااان      
 

 باااه ناچاااار یشاااوش باااود در مياااان  
 

 تاااو گااار پرنيااااني نياااابي مجاااوش   
 

 كااارم كاااار فرماااا و یشاااوش بداااوش 
 (97 :هماااان)                                

 

اعتاراو   اسات آستر  شربای يدو رو هردر یکایتي شتصي بر فرماندهي دادگر كه 
 :خواهد كه ربایي چيني بر تن كندكند و از او ميمي

 شاااانيدم كااااه فرماناااادهي دادگاااار   
 

 ربااااا داشااااتي هااااردو روي آسااااتر  
 

 روز یکاااي گفااات اي خسااارو نياااک
 

  ز دیباااااي چينااااي ربااااایي باااادوز   
 (12 :هماااان)                                

 

در . مهام داشاته باشاند    يبرراراري ارتبااط باا دیگاران نقشا     توانند در  نيز مي جواهرا 
 :عبدالعزیز آمده است یکایت سعدي از ابن

 كااه بااودش نگينااي باار انگشااتري      
 

 فرومانااااده در ريمااااتش جااااوهري   
 

 فااروز بااه شااأ گفتااي از جاارم گيتااي
 

  دري بااااود در روشاااانایي چااااو روز  
 (1۱ :همااان)                                 

 

 .است عبدالعزیز ابنتمکن مالي  انگريبنگين وجود این 

 ها و دارایی ها هدیه .۲ .۸ .۹
 و دنا كن مورعيت اجتماعي و ارتصاادي دیگاران منتقال ماي     ي ههایي را دربار ها پيام هدیه
 .ناد ارتصاادي افراد  و صيت، مورعيات اجتمااعي  ميزان ردر ، ثرو ، شت ي هدهند نشان
بهاا كاه خلفاا و پادشااهان باه رسام تکاریم و         هاى فاخر و گاه سایر اشياى گاران  جامه
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دادن مورعياات  نشااان ، ضاامنبتشاايدند منصاابان و بزرگااان مااب راادردانب بااه صااایأ
دادن هدیاه،   گارفتن و  .ندشد گيرندگان نيز مي یافتن خلعت منزلت سبأ، گاندهند خلعت

 .باشد... فریأ و كردن، رشوه،  ينان، خيانترضایت، تعظيم، ا،م ي هدهند تواند نشان مي 
عناوان خلعات باه یکاي از      یریر به ،اريختن  امير ، بوستانهاي  در یکي از یکایت

از اینکاه   پسیاتم ،ایي نيز دیگر  يدر یکایت .(5۱۳: همان) دهد ضمير مي مردان روشن
 :دهد به ا،رافيانش خلعت مي ، شدكُ اسأ نامدارش را براي راصد سلطان روم مي

 كسان را درم داد و تشارید و اساأ  
 

  كسااأ  نااه اخااال  نيکااو  اساات  ،بيعااي 
 (3۱: همااان)                                  

 

دساتار   جاماه،   درویاش كهان   تکاریم و بزرگداشات  راضي براي  ، «دانشمند»در یکایت 
 :فرستد ميبراي او خویش را 

 برون آماد از ،اا  و دساتار خاویش         
 

 باااه اكااارام و لطفاااش فرساااتاد پااايش   
 

 كاااه هيهاااا  رااادر تاااو نشاااناختيم    
 

 بااااه شااااکر راااادومت نداااارداختيم   
 

 معااار  باااه دلاااداري آماااد بااارش 
 

  كااه دسااتار راضااي نهااد باار ساارش      
 (553 :هماااان)                              

 

 پيرازبان .۳ .۹
پيرازبان شامل اصواتي  ؛پيرازبان عبار  است از ارتباط صوتي بدون استفاده از كلما » 

مثال بلنادي،    ؛هااي ایان اصاوا  اسات     زدن و ویژگاي  نفاس  هاا و نفاس   زمزماه  :چون
 ي لحان و درجاه   ، تلفظ كلماا   ي هپيرازبان شامل نحو. آهنگ، زیر و بم و آهنگ ضرب

: ؛ به بيان دیگر پيرازبان مواردي چون(99۱: 5973وود، )« باشد پيچيدگي جمال  نيز مي
 .گيرد ویي، ميزان بلندي و شد  صدا، مکث و سکو  را دربر ميگ لحن، ضریأ ستن

عنوان یک نوع ارتباط غيركالمي به سبأ تیثيري است كاه بار    اهميت رفتار آوایي به»
هاي زیاادي   هاي آوایي پيام نشانه. هاي ما دارد اک یاصل از محتواي كالمي پيامرروي اد
محيط، شتصايت و هيجاان    ،رتصاديي پيشينه، جنسيت، مورعيت اجتماعي و ا را درباره

 (.291: 59۳۳ریچموند و مک كروسکي، )« گ ارد در اختيار دیگران مي
 احن .۱ .۳ .۹
ماالي، اجتمااعي، سياساي،    )رواني و ماادي   كسي، به لحاظ مورعيت فکري و اینکه چه»

« در انتتااب لحان ماؤثر اسات     ،گویاد  كند و چه چيزي را مي روایت مي...( فرهنگي و
 .(2۳1: 59۳7نياز،  بي)
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 رفتاار  ناوع لحان، فضاساازي در كاالم اسات و      .اسات از عناصر داستان  يکیلحن 

تواناد شااد، غمگاين، جادي،      لحان ماي  . دهد نویسنده با موضوع یا خواننده را نشان مي
ممکان اسات آرام، عصابي، رسامي،      ؛ همچناين، ،نزآميز، ایساساتي، تمسترآلود باشد

. بازتاب یاباد ... یا مؤدبانه و( مشدي داش)صميمانه، عاميانه، مغرورانه، نوميدانه، جاهالنه 
ها، كيفيت معناایي و موسايقایي كاالم و دیگار      ، نمادها و نشانهها ه، جملواژگانساختار 
 (.97: 59۳5روزبه، : نک)د نشو ایجاد لحن مي سبأسبکي یک اثر،  هاي ویژگي

 باه  را عمارم  يباار  خاواهم  يمكه  دیگو يمبه مرد عار   کلهتُ كه يهنگامبراي نمونه 
متالفت او  ي نحوه و عار  لحن رم،يگ شيپ در را خداوند عباد  و نمينش خلو  كن 
 :است رازبانيپ از يسعد ي استفاده ي دهنده عمل، نشان نیبا ا

 نفاااس روشاان  يدانااا  ديچااو بشاان  
 

 تکلااه بااس يبرآشاافت كااا يتنااد بااه 
 

 سات يجاز خادمت خلاق ن    به قتی،ر
 

 سااتيدلااق ن سااجاده و و حيبااه تسااب  
 (11: 59۳5 سعدي،)                       

 

 نظار  از چناد  هر كه نديب يمرا  يدوست يدمشق، راو يسال در رحط ي دیگر،تییکا در
 :بر استتوان مانده است ياز او فقط پوست ،است توانگران از مکنت و ثرو 
 يخاااو زهيپااااك اریااا يگفاااتم ابااادو 

 

 يآمااد بگااو  شااتيپ يچااه درماناادگ  
 

 باار ماان كااه عقلاات كجاساات  دیاابغر
 

 سااؤالت خطاساات يو پرساا يچااو داناا 
 (1۳: هماااان)                                

 

ناوع   دليال  را باه  پرسشاگر  كاه  دهاد  يمنشان  ،رديگ يمبه كار  دهنده پاسخ فرد كه يلحن
 .كند ميمالمت  پرسشش

 گویی سخن  ضریب .۲ .۳ .۹
  ساتنوري باه كاار    گوهاا و و گفات  یک زمان معاين در  كس در تعداد كلماتي را كه هر

 تنادتر و   لحان  ،هرچه تعداد كلما  بيشتر باشد .گویند گویي مي ضریأ ستن گيرد، مي
 .تر خواهد بود آمرانه
 يشتصا  ؛رود يمبه در مسجد  وزهیبه در يريپ ،«روندگان ثبا  و صبر» تییکا در

 :دیا گو يما  ريپ. به تو بدهند يزيكه چ ستيخلق ن ي هخان ،خانه نیا كه آورد يمبانگ بر 
 :«ندارد شیبتشا يكس یال بر كه ستيك آن از خانه نیا پس»

 خطاسات  لفاظ  چاه  نیا خموش بگفتا
 

  ماساااات خداونااااد خانااااه خداوناااد  
 (5۱1: هماااان)                              
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 ريا خشم با پ يكه از رو دهد يمنشان  آورد، يمبر زبان  ندهیكه شتص گو يكلمات تعداد
 . دیگو يمستن 

  بلندی و شدت صدا  ميزان .۹ .۳ .۹
بلنادي یاا   باودن   مناساأ  ثر، ؤهاي اساسي یک فراگرد ارتباط كالمي م شرط یکي از پيش
 مباارک  ريا و از پ است رشته دچار شده يماريكه به ب يملک تییکا در. ستشد  صدا

 :است يوبلند شد با  ههمرا و تند پير لحن كند، دعا او يشفا يبرا كه خواهد يمردم  
 خام باوده پشات    ر يپ ستن نیا ديشن

 

 درشااات يباااانگ بااارآورد يتناااد باااه 
 

 دادگاار باار اساات مهربااان یااق كااه
 

  نگااار یاااق شیبتشاااا و يببتشاااا 
 (۵۱: همااان)                                

 

 (pauses) مکث .۴ .۳ .۹
، گياري  افکاار، تصاميم    پارورش  مانناد  تواناد كاركردهاایي    جریان ارتباط ماي مکث در 

 (.۵: 597۳و همکاران،  بركو: نک)باشد داشته ... خودنگري و ،دادن گوش 
الادعوه   از درویاش مساتجاب   رپادشااه بيماا  پيشين، هنگاامي كاه   یکایت همان در 

باودن   زناداني درویاش ظلام و ساتم پادشااه بار ماردم و        ،كند  خواهد كه برایش دعا مي
اي باراي   مکاث پادشااه و ارتبااط دروناي او زميناه     . كناد  مي ياو یادآور گناهان را به بي

 :گيري پادشاه است نگري و تصميم خود
 شاانيد ایاان سااتن شااهریار عجاام    

 

 ز خشاام و خجالاات برآمااد بااه هاام     
 

 برنجيااد و پااس بااا دل خااویش گفاات
 

 گفت  درویش  چه این  است یق؟رنجم  چه 
 (۵۱ :59۳5 سااعدي،)                       

 

 :كند مرد روستایي را عفو مي مل، یاز مکث و ت  در یکایت پادشاه غور نيز پادشاه پس
 زمااااني سااارش در گریباااان بماناااد 

 

  پااس آنگااه بااه عفااو آسااتين برفشاااند   
 (۵3 :هماااان)                                

 

 سکوت .۶ .۳ .۹
 :مفاهيم متتلفي چون ي هتواند نمایند هاي متتلد، مي در فرهنگ ، سکو  در ارتبا،ا »

، موافقات  ، افساردگي  ، باودن  فکار  ابراز رهر، در ، شدگي سركوب ، گشتگي گم ، ایساسي بي
 .(1۵: 59۳1راد،  محسنيان)« باشد... و كردن ایترام    اداي ، بودن شرمگين ، موافقت عدم 

افتاد و   كه پادشاه از سداه خود جدا مي  هنگامي، «پادشاه غور با روستایي»در یکایت 
مارد روساتایي از پادشااه     رود،  ي روستایي فقيار ماي    هنگام از روي ناچاري به خانه شأ
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 ؛كناد  نامناسأ از پادشاه یاد ماي ي او با الفاظ .نالد و از ظلم و ستم او مي كند بدگویي مي

 :گوید كند و چيزي نمي ستنان سکو  مي آناما شاه در مقابل 
 شه این جمله بشنيد و چيازي نگفات  

 

 بر نمد زین بتفات  شأببست اسأ و  
 

 شااأ بااه بيااداري اختاار شاامرد همااه
 

  ز ساااودا و اندیشاااه خاااوابش نبااارد   
 (۵۳ :59۳5سعدي، )                       

 

و  نيشارمگي  مانندهيمي مفابيانگر تواند  بر خشم و عصبانيت، مي افزوندليل سکو  شاه 
در  ؛ باراي مثاال،  ي رضایت از وضع موجاود اسات   سکو  گاهي نشانه .باشد يسركوب

كاردن شتصاي مادیون و     ، كریمي كه به خا،ر ضمانت«دل كرم مردان صایأ»یکایت 
 :كند سکو  اختيار كرده و اعتراضي نمي  در زندان ،افتد بدهکار به زندان مي

 شاانيدم كااه در یاابس چناادي بمانااد 
 

  نااه شااکو  نوشاات و نااه فریاااد خوانااد   
 (۳1 :همااان)                                    

 

 

 گيری نتيجه. ۴
از  ، آن راهایي در مورعيت ،ارتبا،ا  غيركالمي چنان اهميتي دارد كه برخي پژوهشگران

در  نياز،  شااعران و نویساندگان ادب فارساي   . دانناد  ثرتر ماي ؤتر و ما  مهم ارتباط كالمي
 . اند توجه داشتهغيركالمي  هاي گوناگون ارتباط ، به شکلآفرینش شاهکارهاي خود

در كااربرد ارتبا،اا     يكاه ساعد   ميابیا  يپاژوهش درما   نیا هاا در ا  هداد ليا با تحل
 يهاا  وهيشا باه  باار   ۱5 ؛ اوداشته اسات توجهي ویژه  يبه لمس و تماس بدن ،يركالميغ

 ،يا یرفاه  ،يتهااجم  ،يمياشاقانه، صام  ع از جملاه لماس  لمس و تماس بدني  گوناگون
 يركالميكل ارتبا،ا  غ از %53 ارتباط، از نوع نیا. است اشاره كرده يماعتمؤدبانه و اج
چهره باا   يهاو یالت( %51) مرتبه 95با  كردن هیگر. گيرد دربر مي را بوستانموجود در 

؛ همچناين،  ددارنا  ررار يركالميغ ارتبا،ا ه دوم و سوم گایجادر  تکرار، (%5۱) بار 23
 ،یيایا بو یاس باه نقاش    توجه، بوستانكاررفته در  در ميان انواع ارتبا،ا  غيركالمي به

 (.2و5ي  نمودار شماره: نک)انواع دیگر است  از ركمتدر ارتباط،  فضا و يقيوسم
معناا در   انتقاال دادن آن باا كاالم،   وناد يارتبااط و پ  از خاص نوع نیبا درنظرگرفتن ا

 يرفتارهاا  قیاز،ر يركالميمهم از ارتباط غ يبتش .شود يم رتریپ  امکان يشینما یيفضا
 نشیدر آفر ،كه یا   گوناگون بدن و یركت سر و دست گيرد صور  مي يیركتيرغ
خاود را دو   يهاا  جملاه  یيكاارا  موضاوع،  نیا به توجه با يسعد. دندار ياصل نقش آن
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 ارتبااط  ي همقولا  باه  او کردیروآشکارساختن  در ابزار نیااز  استفاده. چندان كرده است
، دنیا خند :چاون  یيهاا  یالات  توصيد. داشته استبسزا  ينقشدر اشعارش  يكالمريغ
 يمعنا را در كاالم ساعد   ياديبتش بن و رنگ چهره، آن يها وهيش و ستنی، نگرستنیگر

كاالم و معناا در شاعر     يهاا  لطافات  رفاتن  ينبا ازبه آن سبأ  يوجهت يب و رديگ يدربر م
 و يكاوب  يپاا  و يقيهاا، موسا   يدنيهاا، نوشا   يخوردنموضوعاتي مانند  توجه به. شود يم

در جریاان ارتبااط،    ،(هاا  یاي دارا و هیا ، هدآ   نات یز، لبااس ) ءاياش يزبان يكاركردها
 و سابأ  دارناد  ديا كیو ت ينيكاردن، تکارار، كنتارل، جانشا     ليا تکم :ليازرب یيكاركردها

 درت با ها، بسياري از بتشسعدي در  .دنشو مي ارتباط فرایند رت مطلوبرسيدن  انجام به
اساتفاده از   يبا  و كارده  نياي تب را افاراد  يارتصااد  و ياجتمااع  مورعيات ، موضوع نیا به

به زباان فقاط در    او. است ساختهرا آشکار  ها آن جایگاهردر ، ثرو  و  زانيم ،كلما 
عناصار   دیا د از. است داشته ارتباط از ژر  و دیظر يدرك بلکه ،ستهیید واژگان ننگر

 شمار به( Fiction)يداستان عمل عنوان به را یركا  نیا اعظم بتش توان يم زيداستان ن
 .غيرمستقيم دانست يپرداز تيشتص و آن را آورد
 

 در بوستان یركالميغهای ارتباطات  نشانه از یسعد ی هاستفاد زانيم: ۱ ی شماره نمودار
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 بوستان در یركالميغ ارتباطاتهای  كاربرد نشانه ینمودار درصد: ۲ ی شماره نمودار

 
 

 بوستان در یركالميغ ارتباطاتهای  بسامد نشانه: ۱ ی هشمار جدول
 نوع ارتبا  بسامد تيشماره صفحه و ب

، (3۱1ب75)، (35۱ب۵3)، (۳3۳ب۵3)، (۳۳۱ب۵۳)، (13۱ب17) ،(9۵۱ب۱7)
، (5۱97ب35)، (5۱9۱ب35)،(5۱2۱ب35)،(5979ب۳3)،(55۱۱ب۳۱)،(33۳ب79)
، (253۱و2539ب529)،(25۵1و25۵۱ب522)،(2۱۳2ب553) ،(5۳۳7ب555)
، (27۳۵ب5۱۳)، (2۵۵2ب5۱2)، (299۱ب523)، (22۱1ب521)، (2533ب529)
5۵۵)،(9531ب5۵۵)،(9592ب5۵9)،(23۵3ب517)،(231۳ب51۵)،(2393ب511)
، (912۵ب573)، (9۱92ب57۵)، (9۱59ب571)، (99۵5ب579)، ( 92۱۳ب
، (9۳۱۵ب539)، (9۳5۳ب535)، (9792ب5۳۳) ،(9۵59ب5۳9)، ( 912۳ب5۳۱)
 (93۳۱ب533)، (9۳73ب53۱)، (9۳15ب539)

 
 
۱5 

 یتما  بدن
 و امس

 ،(37۳ب72)،(311ب75) ،(7۱5و7۱۱ب۵9)،(1۱۳ب11) ،(125ب1۱) ،(۱۱۱ب۱3)
 ،(5۱3۱ب3۱) ،(5۱3۱ب39) ،(5۱11ب32)،(523۳ب۳۱) ،(5295ب۳9)
 ،(533۵ب55۵) ،(5۳۱۱ب5۱3) ،(5۳51ب5۱۳) ،(511۵ب3۵) ،(5193ب31)
 ،(2۱57ب592) ،(25۱۱ب525) ،(2592ب525) ،(2۱۱9ب557)، (2۱97ب557)
 ،(9۱91ب57۵) ،(2739ب5۱3) ،(217۵ب593) ،(2۱۳5ب59۱) ،(2۱97ب599)
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 (93۵۵ب53۳)،(97۳2ب53۱) ،(972۱ب5۳7)، (91۱تا912ب573)

، (53۵۳ب55۱) ،(532۱ب552) ،(5۱9۳ب35)،(5۱۱2ب79) ،(319ب75)
 ،(253۱ب529) ،(25۳7ب529) ،(25۳۵ب529) ،(25۳9ب529) ،(2۱۱۱ب557)
 ،(2239ب527) ،(22۵3ب52۵) ،(225۱و22۱3ب52۱) ،(22۱7ب52۱)
 ،(2339ب51۳) ،(2712ب5۱7) ،(2932ب595) ،(2952و2955ب52۳)
 ،(921۳ب5۵3) ،(9251ب5۵7) ،(9523ب5۵9) ،(952۱ب5۵9) ،(95۱1ب5۵2)
 (9۳3۵ب531) ،(9۳1۵ب539) ،(9۳12ب539) ،(۳۱59ب532) ،(91۱5ب573)
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 یها حاات
 چهره

، (39۱ب7۱) ،(۳57ب۵۵) ،(7۱5و7۱۱ب۵9) ،(۱35ب19) ،(971ب۱۳)
 ،(2253ب52۱) ،(22۱2ب529) ،(5۳۱۱ب5۱3)،(5۵۳2ب5۱2) ،(5193ب31)
 ،(213۱ب593) ،(2۱77ب59۱) ،(2۱۱1ب595) ،(2913ب59۱) ،(22۱3ب521)
 (9755ب5۳7) ،(9153ب573) ،(95۳۳ب5۵۵) ،(9597ب5۵۱)

 
2۱ 

 دنیخند

 ،(۳37ب۵3) ،(۳۱1ب۵1) ،(۱27ب1۱) ،(۱۱7ب۱3) ،(929ب۱۵)،(95۳ب۱۵)
 ،(51۱9ب3۱) ،(5۱91ب35) ،(5957ب۳۵) ،(557۳ب۳5) ،(5591ب73)
 ،(99۳2ب57۱) ،(9۱۱9ب51۳) ،(2۱37ب553) ،(2۱۳9ب553) ،(5715ب5۱1)
 (9157ب573) ،(915۱ب573)

 
5۳ 

 

حركت 
 ها دست

 ،(5۳۱1ب5۱7) ،(5725ب5۱۱) ،(5۱73ب32) ،(۵22ب1۳) ،(1۳2و1۳5ب1۵)
 ،(25۳2ب529) ،(25۱۳ب525) ،(25۱1ب525) ،(2۱72ب55۳) ،(2۱5۱ب55۵)
 ،(9253ب5۵7) ،(9539ب5۵۵) ،(9۱3۳ب5۵2) ،(23۳2ب517) ،(2922ب52۳)
 (9۱93ب57۵) ،(99۵9ب579)

 
5۳ 

 كردن نگاه

 ،(2۱75ب55۳) ،(2۱۱9ب55۵) ،(775ب۵۱) ،(159ب1۱) ،(۱۵5ب12)
 ،(2275ب52۵) ،(22۵1ب52۵) ،(22۵۱ب52۵) ،(22۱7ب52۱) ،(25۱9ب52۱)
 (2325ب511) ،(21۵7ب59۳)

ابا  و  52
 جواهرات

 ،(5۱5۵ب3۱) ،(5۱۱۳ب3۱) ،(5933ب3۱) ،(525۱ب۳2) ،(۵۵7ب۵۱)
 ،(2۵۱5ب5۱۱) ،(2۱3۵ب553) ،(2۱39ب553) ،(5۱۳9ب39) ،(5۱۱۵ب32)
 (27۳1ب5۱۳) ،(2۵۱۳ب5۱۱)

و  هیهد 52
 ییدارا

 ،(591۳ب۳۳) ،(557۳ب۳5) ،(55۱۱ب۳۱) ،(۳۳2ب۵۳) ،(۳7۵ب۵۳) ،(۳72ب۵۳)
 (99۵۱ب579) ،(27۱۱ب5۱۵) ،(25۱9ب52۱) ،(2۱99ب557)

 حركت سر 5۱

 ،(527۱ب۳9) ،(5531ب۳2) ،(۳۵7ب۵۳) ،(779ب۵۱) ،(۵57ب1۳) ،(1۱2ب11)
 (2۱۵۳ب59۱) ،(5۵۱5ب3۳)، (51۵1ب3۵)

 زبانرايپ 3

 و  خوردن ۱  (2529ب52۱) ،(5973ب۳3) ،(5952ب۳۵) ،(31۵ب75)
 دنينوش

 نمکا ۱ (2۱79ب553) ،(1۵3ب1۵) ،(99۵ب۱7) ،(935ب۱3)

 یقيموس 9 (9۵۱1ب5۳1) ،(2۱2۱ب592) ،(5۵۳3ب5۱2)

 ییایبو 2 (91۱۳ب573) ،(35۱ب7۱)
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: رام  .روانشناسي اجتماعي با نگرش به مناابع اساالمي  . (59۳7) .آذربایجاني و همکاران
 .پژوهشگاه یوزه و دانشگاه

و  زاده مقادم  اكرم هادي ي ه، ترجم2ج .ارتبا،ا  و فرهنگ. (59۳5). جي اسميت، آلفرد
 .سمت: ، تهرانهمکاران

 خیتاار زبان بادن در   ياسيس ليتحل» .(593۱). يکانيزُل هيمرض و اكبر يعل ي،ليخل يبارر
 .33-73صص ، ۵1مارهش، پژوهي ادبي متن  .«يهقيب

ي  هترجما  .؛ فاردي و عماومي  مادیریت ارتبا،اا    .(597۳). ام و همکاران .يوبركو، ر
 .هاي فرهنگي پژوهش: سيدمحمد اعرابي و داوود ایزدي، تهران

اي موجز باه  با اشاره؛ شناسي نویسي و روایت درآمدي بر داستان .(59۳7) .اهلل نياز، فتح بي
 .افراز: تهران .شناسي رمان و داستان كوتاه در ایرانآسيأ

 ،سعيده لرپري زنگنه ي هترجم .راهنماي تعبير یركا  بدن ؛زبان بدن .(59۳۵) .، آلنزپي
 .جانان: تهران

 يترجماه  .زبان بدن؛ كتاب جامع ارتبا،ا  غيركالمي .(59۳۳). پيسآلن و باربارا پيس، 
 .توسپژوهش : تهران ،فریبرز باغبان

 .هااي مصاطفي مساتور    تحليل ارتبا،ا  غيركالماي در داساتان   .(59۳3) .سميهیاجتي، 
 .كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن ي نامه پایان

: تهاران ،  ري ایمادي رضاا  یميد ي هترجم. مستندكارگرداني (. 59۳9. )مایکلرابيگر، 
 .ساري

و  ا یا از منظر آ يدر ارتبا،ا  انسان يركالميغ ينقش رفتارها»(. 5939. )رضایي، ایرج
 .72-۱7، صص95مارهش، ياسالم تيو ترب ر يبص .«ياسالم ا یروا
در داساتان   يركالما يارتباط غ يها نشانه ليتحل»(. 593۱. )يیاجت هي ایمد و سم ،يرض

 .55۱-35صص ،9مارهش ،كودک ا ي مطالعا  ادب. «دو دوست
 .روزگار: تهران .(نثر)ایران ادبيا  معاصر  .(59۳5) .روزبه، محمدرضا

رفتارهاي غيركالمي در رواباط   .(59۳۳) .كروسکي مکسي  ریچموند، ویرجينيا و جميز
سادا  موساوي و ژیاال    فا،مه ي هترجم .(ارتبا،ا  غيركالمي ي هدرسنام)فردي  ميان

  .دانژه: تهران .زیر نظر غالمرضا آذري ؛پور عبداهلل
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 نيغالمحسا  حيتوضا  و حيتصاح  .(ناماه  يساعد ) بوساتان  .(59۳5). نیالد مصلح ،يسعد
 .يخوارزم: تهران ،يوسفی

تحليلااي باار سااهم ارتبا،ااا  غيركالمااي در كاانش متقاباال »(. 593۱. )ژاساانتصااليبي، 
 .553-5۱5، صص2مارهش، 2الس، پژوهي فرهنگي جامعه. «اجتماعي

 ي ترجماه  .فاردي  رفتار ميان ؛شناسي تعامل اجتماعي روان .(5973). پي. فرگاس، جوز 
 .ابجد: تهران ،خشایار بيگي و مهرداد فيروزبتت

 .خدما  فرهنگي رسا ي سسهؤم: تهران. ارتبا،ا  انساني .(59۳۱). اكبرفرهنگي، علي

 يمثناو زبان بدن از نگاه مو ناا در  »(. 59۳3و59۳۳. )يفرج نيو یس ااااااااااااااااا
 .۱۵2-۱23صص ،3مارهش، 2ج ،فرهنگ و ادب. «يمعنو

 .یوا صابر آملي يترجمه. پویایي ارتبا،ا  انساني(. 59۳9) .مایرز شلهيمایرز، گيل و م
 .صداوسيما يدانشکده: تهران

 .سروش: تهران .يارتباط شناس. (59۳1) .يمهد، راد انيمحسن

 .شناساي بصاري  رهيافتي بار روش  ؛،رایي و ارتبا،ا  بصري. (59۳7). برونو ي،رمونا
 .سروش: تهران ،شاهنده هپایند ي هترجم

 ي هترجما  .شناسي تعامال اجتمااعي   روان ؛ارتبا،ا  ميان فردي .(5973) .وود، جولياتي
 . بمهتا: تهران ،مهرداد فيروزبتت

 .فااردي هااي اجتمااعي در ارتبا،اا  مياان     مهاار   .(59۳۵) .هاارجي، اون و همکااران  
 .رشد: خشایار بيگي و مهرداد فيروزبتت، تهران ي هترجم

 
 




