هجلِی شؼزپضٍّی (تَعتاى ادب) داًشگاُ شيزاس
غب ٨ٸؿت٭ ،ؾٯبزٶي اٴ ،٨ثٹبز  ،1395پيبپي 27

تحليل ارتثاطات غيزكالهی در تَعتاى عؼذی



هحوذّادی احوذیاًی پی
هحوذحغيي ًيکذاراصل
داٲؿ٧بٶ یبغٵد

چکيذُ
تَعتاى یا عؼذی ًاهِ كِ جْاى آرهاًی عؼذی را تِ تصَیز هیكشدذ تدزای هلااؼدات
هياىرشتِای ظزفيت فزاٍاى دارد .رفتارّای غيزكالهدی در فزایٌدذ ارتثدا هدیتَاًٌدذ
ًقشّای تکويلكٌٌذُ تکذیةكٌٌذُ تکزاركٌٌذُ كٌتدز كٌٌدذُ جاًشديٌی ٍ تككيدذی
داشتِ تاشٌذ؛ ااثتِ گاّی چٌذ ًقش را تا ّن ایفا هیكٌٌذ .تزخی پضٍّشگزاى در تؼضدی
هَقؼيتّا ارتثاطات غيزكالهی را اس ارتثاطات كالهی هْنتز هیداًٌذ؛ تيدزد ٍیغدل ٍ
آاثزت هْزاتياى ػقيذُ دارًذ كِ در فزایٌذ ارتثدا

 ۶۵تدا ۹۳درصدذ اًتقدا هؼداًی ٍ

هٌظَرّا اس طزیق رفتارّای غيزكالهی صَرت هدیگيدزد .در ایدي هقاادِ ًگارًدذگاى
ارتثاطات غيزكالهی را در تَعتاى عؼذی تحليل كدزدُ ٍ دریافتدِاًدذ كدِ عدؼذی در
كارتزد ارتثاطات غيزكالهی تِ اًَاع ستاىّدای تدذى كاركزدّدای ستداى اشدياء هاًٌدذ
ّذیِ ّا ٍ داراییّا اثداط ٍ جدَاّزات ٍ ػٌاصدز پيزاستداى چدَىۺ احدي ٍ ضدزیة
عخيگَیی تِخَتی تَجِ داشتِ؛ اٍ ّوچٌيي تا آگاّی اس تكثيز ایديگًَدِ اس ارتثدا ٍ
پيًَذ دادى آىّا تا كالم تز رعایی تيشتز هؼٌا در فضایًوایشی شؼز خَد افشٍدُاعت.

ٍاصُّای كليذیۺ ازتجبو ،ازتجبو ٖيس٢الٮي ،اٲتٟب ٨پيب ،٬ثٵغتبٰ غٓدي ،شثبٰ ثدٰ.
 .۱هقذهِ
اٲػبٰ ٮٵرٵدي ارتٯبْي اغت ٴ ثساي ز ّٚٲيبشٸبي خٵد ثبید ثب دی٧ساٰ ازتجابو ثسٞاساز
٢ٳد .ثدٴٰ ازتجبو ،ٸيچ ٓٚب٪يت ارتٯبْي ثيٱ اٚساد ؾ ٩٣ٲٯي٦ياسد .ٮًبٓ٪اب ازتجابيي،
ی٣ي اش ؾبخٷٸبي ْ٫ٵ ٬ارتٯبْي ٮٓبقس رٹبٰ ثٷ ؾٯبز ٮيزٴد ٢ٷ دز ایساٰ ثػايبز ٲٵپاب
ٴ رٵاٰ اغت .ثب ٴرٵد ایٳ٣ٷ ایٱ ٮًبٓ٪ب پعاش رٳ ٥رٹبٲي دٴ ٬زؾد ٢اسدٶ ٴ ٸٳاٵش
 اغتبدیبز شثبٰ ٴ ادثيب

ٚبزغي ( mohammadnikdar@yahoo.comٲٵیػٳدٶي ٮػئٵ)٨

 داٲؿزٵي د٢تسي شثبٰ ٴ ادثيب

ٚبزغي b.r mhadiahmadiani@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله59/2/62 6
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شالودههاي نظري و ابزارهاي روششناختي خاص خود را نيافته ،از ردیمترین ایاام ،در
كانون توجه همهي جوامع بشري رارار گرفتاه اسات؛ باه،اوري كاه یمياد مو ناا در
مقدمهي كتاب ارتباطشناسي مينویسد« :ورتي ما به زندگي و تاریخ فاردي و اجتمااعي
خود رجوع ميكنيم ،آشکار ميشود كه این پدیده به صاور هااي متتلاد در بياان و
گفتار و كردار ما و همچنين در فرهنگ و ادبيا ما از ایران باستان تا تمادن اساالمي و
بعد آن ،در ادبيا و شعر جاي دارد؛ البته در ادبيا و نوشتههااي الهاي ماا و در رارآن
كریم و دین و سنت ما ریشههاي عميق دارد .ميراث فرهنگي ما در تجزیه و تحليل ایان
پدیدهي ردیمي و رشتهي علمي و هنري جدید كه سالها آن را «ارتبا،اا » اميادهایام،
بسيار غني است» (محسنيان راد.)57 :59۳1 ،
در بحث ارتبا،ا غيركالمي ،پيش از این ،پژوهشهایي در ایران انجام شاده اسات
كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهد شد .بارري خليلي و زُليکااني ( )593۱زباان
بدن را در تاریخ بيهقي از نظر سياسي بررسي و تحليل كردهاند .براساس یافتههاي آناان،
چهره ،نمودار مهار یک سياساتمادار در مقولاههاایي مانناد خویشاتنداري،
یا
تمایل به ایجاد ارتباط و بياعتنایي است و بر مفااهيمي چاون تییياد ،تکا یأ ،تیساد،
تمستر و ظاهرسازي د لت دارد .همچنين آنان دریافتاهاناد زباان بادن یکاي از اناواع
فرازبان است كه اگرچه پيامش به ناف ترین شکل انتقال ميیابد ،هايچگوناه رد و نشاان
استنادپ یري به جا نميگ ارد؛ ازاینرو ،در یوزهي سياست بسياري از ناگفتنيهاا را باا
زبان بدن مي گویند .فرهنگي و فرجي (59۳۳و )59۳3نيز زبان بدن را در مثنوي معناوي
واكاوي كردهاند.
رضاایي ( )5939از منظاار آیاا و روایاا اسااالمي ،بااه بررساي نقااش رفتارهاااي
غيركالمي در ارتبا،اا انسااني پرداختاه اسات .همچناين ،رضاي و یااجتي ()593۱
نشانههاي ارتباط غيركالمي را در داساتان دو دوسات از هادا یادادي بررساي كارده و
دریافتهاند كه در این داستان ،از ميان ارتبا،ا غيركالمي ،بيشتر زیبایيشناسي تصاویر و
رفتارهاي یركتي در جریان انتقال پيام نقش دارند و رفتارهاي آوایي و رفتارهاي چهره،
نقش كمتري ایفا ميكنند.
 .۱ .۱تعریف ارتبا
«ارتباط عبار است از فراگرد انتقال پيام ازسوي فرساتنده باراي گيرناده ،مشاروط بار
آنکه در گيرندهي پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستندهي پياام ایجااد شاود ...و
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فراگرد هر رویدادي است كه یک تغيير ممتد در زماان را نشاان دهاد یاا هار عمال یاا
نحوهي عملي كه ممتد باشد .همان ستن هراكليتوس كه مايگویاد یاک انساان هرگاز
نميتواند دو بار پایش را در یک رودخانه بگ ارد ،به همين مطلأ اشاره مايكناد؛ زیارا
هم او و هم رودخانه تغيير كردهاند» (محسنيان راد17 :59۳1 ،و.)75
،بق مدل ریاضي كه در ارتباطشناسي محسنيان راد ارائه شده است ،هار چاه معناي
مورد نظر در فرستندهي پيام با معني متجلّيشده در گيرندهي پيام ،بيشتر مشابهت داشاته
باشد ارتباط كاملتر خواهد بود:
ارتباط كامل

معني مورد نظر و متجليشده درگيرندهي پيام
'm
 = 5ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا =
معني مورد نظر در فرستندهي پيام
m

اگر معني در گيرندهي پيام كوچکتر از معني مورد نظار فرساتندهي پياام باشاد ارتبااط
'm
نارص است  1 
m
'm
ارتباط با خود  +ارتباط كامل  1 
m
'm
عدم ارتباط  0 
m

بنابراین نقش ارتبا،ا غيركالمي این است كه در كنار ارتبا،ا كالمي سابأ شاود تاا
معني مورد نظر فرستندهي پيام ،كاملتر به گيرنده انتقال یاباد و ارتباا،ي بهتار صاور
پ یرد.
 .۲ .۱انواع ارتبا
ارتباط را به دو نوع كالمي و غيركالمي تقسيم كردهاند :ارتباط كالمي هماان،اور كاه از
معني كلمه برميآید به معني نوعي از ارتباط است كه بهوسيلهي زباان ایجااد مايشاود؛
ارتبا،ا غيركالمي كه به آن «زبان بدن» هم گفته ميشود «یوزهي گساتردهاي را دربار
ميگيرد :از بيان چهرهاي و اشارهي اندامي تا مُد و نمادهاي وضعيتي ،از ررص و نمایش
تا موسيقي و لبازي ،از جریان تیثيرانگيز تا جریان ترافياک ،از یيطاهي رلمروجاویي
یيوانا تا عهدنامههاي سياسي ،از ادراک فرایسي تا رایاناههااي رياساي و از بالغات
مرتبط با خشونت تاا بالغات مرباوط باه پاایکوبيهااي نتساتين» (ریچموناد و ماک
كروسکي.)53 :59۳۳ ،
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نقش ارتبا،ا غيركالمي بسيار مهم است؛ به،وري كه بعضاي محققاان در برخاي
مورعيتها آن را یتي از ارتبا،ا كالمي نيز مهمتر ميدانند؛ پژوهشاگراني مانناد بيارد
ویسل ) (Bird whistellو آلبر مهرابيان عقيده دارند كه در جریاان ارتبااط۵1 ،تاا39
درصد انتقال معاني و منظورها از ،ریق رفتارهاي غيركالمي صور ميگيرد (فرهنگاي،
 .)272 :59۳۱گاهي یک لبتند بهتر از واژهها و كلما ميتواند ایساسا ماا را منتقال
كند و یک چشمک منظور ما را رساتر و عميقتر به متا،اأ مايفهماناد؛ یتاي گااهي
ممکن است صحبتهاي شاتص یااكي از خاوشیاالي باشاد ،دریااليكاه یاا
چهرهاش از نارایتي او یکایت دارند .در این صور متا،أ رفتارهاي غيركالماياش
را ترجيح ميدهد و آنها را مالک عمل ررار خواهد داد .ميتوان گفات كاه «پياامهااي
غيركالمي ،در مقایسه با زبان ،معمو ً بسيار سریعتر ارسال و دریافت مايشاوند ،تحات
كنترل و بازبيني كمترياند ،در ابالغ نگرشها و هيجانها نيرومندتر عمل مايكنناد و در
القاي ارزشها ،نگرشها ،دوستيها ،ساایر واكانشهااي شتصاي و انتقاال هيجاان باه
دیگران نقش بسيار مؤثرتري دارند» (فرگاس .)57۵ :5973 ،در ادبياا و شاعر فارساي
نيز بزرگان ما به این مهم توجه داشتهاند؛ براي مثال سعدي در بوستان ميگوید:
یکایاات كناننااد و ایشااان خمااوش
دو كس را كه با هم بود جان و هوش
(سااعدي)۱۳ :59۳5 ،
اهميت ارتبا،ا غيركالمي از آنجاست كه این رفتارها بهمراتاأ بايش از ارتبا،اا
كالمي افکار ،ایساسا و استعدادهاي شاتص را انتقاال مايدهناد؛ زیارا افاراد كمتار
توانایي كنترلكردن آن را دارند .مردم اغلاأ مايكوشاند كاه ایساساتشاان را از ،ریاق
كنترل رفتارهاي غيركالمي خود متفي نگه دارند؛ اما پنهانكااري در ایان ناوع ارتبااط،
معمو ً بيهوده و بي نتيجه است و ایساسا وارعي فرد در رفتارهاي غيركالمي او نماود
ميیابند (نک :فرگاس)57۵ :5973 ،؛ بنابراین توانایي درک و استفاده از مهار هاي ایان
نوع ارتباط ،نهتنها به درک بهتر خوانندگان از متون یاري ميرساند ،بلکه باعث ميشاود
فرد در فرآیند بررراري ارتباط با دیگران بسيار موفقتر عمل كند.
 .۲كاركردهای پيامهای غيركالمی
هر دو نوع ارتباط كالمي و غيركالمي ،به هم وابستهاند و گاهي اورا همراه با هام ر
ميدهند؛ براي نمونه ،كسي كه دریال ستنراني است با یركاا سار و دسات و نگااه
خود با متا،بان ارتباط برررار مايكناد« .صاحبتكاردن نياز خاود آميتتاه باه عناصار
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غيركالمي چون :تُن صدا ،سکو هاي بين جملهها و غيره است» (محسانيان راد:59۳1 ،
 .)2۱7نقشهایي كه پيامهاي غيركالمي ميتوانند در ارتباط ميانفردي ایفاكنند عبارتنداز:
 .۱ .۲تکميلكردن
برخي پيامهاي غيركالماي باا پياامهااي كالماي هماراه و هماهناگ هساتند .یاک پياام
غيركالمي عالوهبر كاملكردن پيام كالمي ،آن را تقویات و روشان و شافا مايكناد و
معنایي «صحيح» از پيام كالمي را در اختيار متا،أ ميگ ارد؛ بهعنوان مثال ،ورتي یکاي
از دوستان خود را ميبينيد و ميگویياد« :از دیادنت خاوشیاالم» و همزماان او را در
آغوش ميكشيد ،پيام فرستادهشده رويتر و اثرگ ارتر خواهد بود.
 .۲ .۲تکذیبكردن
بعضي پيامهاي غيركالمي ،پيام كالمي را نقض و تک یأ و خنثي ميكنند یا مغایر باا آن
هستند .ورتي پيام غيركالمي و كالمي مغایر با هم هستند ،مردم بيشتر تمایل دارناد پياام
غيركالمي را باوركنند؛ براي نمونه، ،ر مقابل ممکن است باا لحناي سارد و صادایي
خصمانه بگوید« :مشکلي پيش نيامدهاست ».لحن در اینجا یکي از اجزاي پيرازبان است.
 .۹ .۲تکراركردن
پيام غيركالمي كه تکراركنندهي پيام كالمي است ،گونهاي از پيام است كه اگر كاالم هام
وجود نداشته باشد ،ميتواند به،اور مساتقل عمال كناد؛ ماثالً ورتاي كاه بتواهياد در
رستوران ،به اندازهي دو نفر غ ا سفارش بدهياد ،هنگاامي كاه مايگویياد دو غا ا ،دو
انگشت خود را نيز نشان ميدهيد؛ دروارع پيامهاي غيركالماي تکراركننادهي پياامهااي
كالمي هستند و برعکس.
 .۴ .۲كنترلكردن
تعاملهاي كالمي به سبأ كنترل و جهتي كه دارند ،سازمان یافتهاند .این كنترل و تادبير
ورتي با پيامهاي غيركالمي همراه شود ،بهتر باه نتيجاه مايرساد .پياامهااي غيركالماي
كنترلكننده عبارتند از :نگاهكردن یاا برگردانادن نگااه از شاتص دیگار ،باا بردن یاک
انگشت ضمن مکثكردن براي نشاندادن خاتمهي صحبتهاي خود ،آهنگ صدا را با
یا پایين آوردن و. ...
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 .۶ .۲جانشينی
ورتي پيامهاي غيركالمي بهجاي پيامهاي كالمي فرستاده ميشوند ،پدیدهي جانشيني ر
ميدهد .نگاه خصمانه به كسي،مانند گفتن جملهاي منفياست و یک مفهوم را ميرساند.
 .۵ .۲تككيدی
پيامهاي غيركالمي به منظور تیكيد ،تقویت ،تکيه یا برجستهكردن پيام كالمي به كار برده
ميشوند .مکثكردن پيشاز صحبتكردن ،یاكي از آن است كه آنچه گفته خواهد شاد،
بسيار اهميت دارد .این شش كاركرد هميشه به،ور جداگانه اتفاا نمايافتناد؛ همزماان
رويدادن آنها نيز كامالً امکانپ یر است(نک:ریچموند و مکكروسکي.)31-35 :59۳۳،
 .۹تحليل رفتارهای غيركالمی در بوستان سعدی
در مطالعهي زبان بدن ،دو رویکرد وجود دارد :یکي رویکارد سااختاري كاه رفتارهااي
یركتي را به تکرفتارها تقسيم ميكند؛ یعني ،رفتارهاي اعضاي بدن را به،ور جداگاناه
بررسي ميكند؛ دوم رویکرد متغير ظاهري كه بيشتر به كليت كنشهااي رفتااري توجاه
دارد و رفتارها را در كنار هم مطالعه ميكند (همان .)5۵5-513 :در ایان مقالاه رویکارد
دوم در كانون توجه ررار گرفته است.
 .۱ .۹كاربرد اشاره و حركت اندامها
مورعيتي كه اشاره و یركت بدن در آن به كار ميرود ،نقشي تعيينكننده در درک معناي
نهفته در آنها دارد .شرایط محيط ،مورعيت و ،بقهي اجتماعي ،سطح تحصيال و ...نيز
در برداشت معناي رفتارها و نوع و شيوهي رفتار مؤثر است (نک :یاجتي.)21 :59۳3 ،
 .۱ .۱ .۹حركت سر و دستها و اعضای دیگر بدن
یركت سر در انتقال پيام و ایجاد ارتباط ،بسيار نقاش دارد؛ زیارا سار ،عضاو اصالي و
فرماندهي بدن به شمار ميآید و متا،أ بيشتر از یركاا ساایر اعضاا ،یركات ایان
عضو را مدِنظر ررار ميدهد« .چارلز داروین یکي از اولين كساني باود كاه متوجاه شاد
انسانها و نيز یيوانا چنانكه در مورد خاصي عالرهمند یا متنفر باشند از یركاتدادن
سر خود در جها متتلد استفاده ميكنند» (پيز.)5۱2 :59۳۵ ،
بعد از سر ،دست بيشترین كاارایي را دارد؛ زیارا از ،ریاق اشااره مايتواناد توجاه
متا،أ را جلأ كند« .دستها در تکامل انسان مهمترین ابزار بودهاند و نسبت به سایر
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اعضاي بدن ارتباط بيشتري با مغز دارند» (پيس.)۱2 :59۳۳ ،
پایينانداختن سر به یالتي كه گویا شتص پاهاي خود را مينگارد ،نشااندهنادهي
شرم و خجالت است .در بوستان ایان یالات را در یکایات «شاکر مانعم» مايبينايم؛
پزشکي یوناني ملکزادهاي را مداوا ميكند؛ ولي شاه ،با بايتاوجهي باه او ،خادمتش را
نادیده ميگيرد:
باااه عاااين عنایااات نکاااردش نگااااه
دگاار نوباات آمااد بااه نزدیااک شاااه
خردمنااد را ساار فاارو شُ اد بااه شاارم

شنيدم كه مايرفات و مايگفات نارم

اگاااار دي نديچياااادمي گااااردنش

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

كنایههاي «زمين بوسه دادن» و «سر بر آستان كسي نهادن» كه در بوستان بساامد فاراوان
دارند ،گاهي نشانهي تسليم و ا،اعت محض و گاهي باه معنااي تعظايم و بزرگداشات
است .در یکایت پادشاهي كه به بيماري رشته دچار شده است ،ندیم پادشاه براي دادن
خبري دربارهي مرد مبارکنفس ،با بوسيدن زمين به خدمت او ميرسد:
كاااه مُلااکِ خداوناااد جاویاااد بااااد
نااادیمي زماااين مَلِاااک بوساااه داد
در ایاان شااهر مااردي مبااارکدم اساات

كه در پارسایي چون اویي كام اسات
(همان)۵۱ :

در اینجا بوسيدن زمين كاركرد تکميلي و تکرار دارد.
در یکي از یکایتهاي باب اول بوستان نيز ،شتصي كاه از دریااي عماان برآماده
است و خدمتگزاران شاه نوازشش كردهاند ،با یالتي به یضور شاه ميرسد كه دست بر
سينه گ اشته و سر بر آستان پادشاه دارد:
نيااایشكنااان دساات باار باار نهاااد
چااو باار آسااتان مَلِااک ساار نهاااد
(همان)۱۵ :
در این بيت از یركت سر و دست استفاده شده است .هار دو یركات كاه باه نشاانهي
ایترام و تعظيم انجام گرفتهاند ،در فرایند ارتباط ،كاركرد تکميلي دارند؛ زیرا باا نياایش
همراه هستند.
برجستهشدن رگهاي گاردن ،نشااندهنادهي عصابانيت و خشام فارد و همچناين
لجاجت و یکدندگي و برتري است .سعدي در یکایت «دانشمند» ،فقيهنمایااني را كاه
بر جهالت خود ثابتردم هستند ،نکوهش ميكند و ميگوید:
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د یاااال رااااوي بایااااد و معنااااوي

نااه رگهاااي گااردن بااه یجاات رااوي
(هماااان)553 :

شيخ اجل در همين یکایت ،مجادلهي فقيهاان را باهزیباایي باه تصاویر مايكشاد؛
فقيهاني كه گردنشان را به نشانهي برتري بر دیگران برميافرازند:
بااااه و نعاااام كاااارده گااااردن دراز
گشاااادند بااار هااام در فتناااه بااااز
تو گفتاي خروساان شاا،ر باه جناگ

فتادنااد در هاام بااه منقااار و چنااگ...

ميفااراز گااردن بااه دسااتار و ریااش

كه دساتار پنباهسات و سابلت یشايش
(همااااان)

یکي از كنایههایي كه در بوستان و آثار دیگر سعدي فراوان به كار رفته و مبتناي بار
رفتاري غيركالمي است« ،گزیدن انگشت و پشت دست» است كه پشيماني فرد را نشاان
ميدهد:
بااه دناادان بَاارد پشاات دساات دریاا
به تنادي سابک دساتباردن باه تيا
(همان)1۱ :
این یركت در صورتيكه با كالم همراه نباشد ،ميتواند كاركرد جانشيني داشته باشد
و در صور همراهي با كالم ،كاركرد تکرار دارد .گاهي ممکن اسات انگشاتباهدهاان
گرفتن بيانگر تعجأ و شگفتي باشد .در بيت زیر ،وزیر از اینکه شااه نمايداناد كاه آن
شتص ستنچين به دليل یساد  ،نزد شاه از او بدگویي كرده است ،از روي تعجاأ
انگشت به دهان ميگيرد:
كااازو هرچاااه آیاااد نيایاااد شاااگفت
بتندیااد و انگشاات باار لااأ گرفاات
(هماااان)۱3 :
در بوستان ،دستگزیدن به نشانهي افسوس نيز به كار رفته است؛ براي مثاال زمااني
كه امير مصر بر بستر مرگ ميافتد و ،بيبان ،خود را در نجا امير ناتوان ميبينند:
كاااه در ،اااأ ندیدناااد داروي ماااو
گزیدناااد فرزانگاااان دساااتِ فاااو
(هماااان)۵1 :
ميكند تا فردا به افساوس

سعدي در یکایتي دیگر ،مردم را به ایسان و بتشش دعو
دچار نشوند:
كاه فاردا بااه دنادان بااري پشات دساات
مکن ،بر كد دست نِه هر چه هسات
(همااان)73 :
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دیگر اعضاي بدن و نحوهي ررارگيري آنها در مورعيتهاي گوناگون نيز ،مايتواناد در
فرایند ارتباط مؤثر وارع شود.
 .۲ .۹كاربرد حااتهای چهره
هيجااني افاراد منتقال مايكناد .برخاي از
«چهره ا،العا فراواني درخصوص یا
چهره بعد از زبان ،مهمترین منبع ا،العااتي در تعاامال
نظریهپردازان ميگویند یا
اساات .شاااهد ایاان ماادعا زمااان و یجاام كارهااایي اساات كااه نویسااندگان داسااتانهااا
ونمایشنامهنویسان به توصيد جزئيا چهرهي شتصيتهاي موردِنظر خود اختصااص
دادهاند» (هارجي و همکاران.)۵9 :59۳۵ ،
 .۱ .۲ .۹خندیدن
«خندیدن از فرهنگي به فرهنگ دیگر معني كامالً متفاوتي دارد .چاه كساي ،باراي چاه،
چقدر و چگونه بتندد و از این ،ریق چه چيزي نشان داده ميشود ،رسمتي از آماوزش
فرهنگي هر شتص دربارهي این عناصر ارتبا،ي به شمار ميآید» (اسميت.)5۳ :59۳5 ،
خندیدن در مورعيتهاي گوناگون ميتواند معاني متفاو را القا كند .اولين معناایي كاه
از خنده دریافت ميشود ،اعالم رضایت و شادي است .در یکایت «ملک صالح» كه دو
درویش به او بد و بيراه ميگفتند ،پادشاه صالح ستنان آنان را ميشنود ،اما باا آناان باه
نيکي و یرمت بسيار رفتار ميكند .یکي از آنان از او دليل ایان رفتاارش را مايپرساد.
ملک در جواب از روي شادي ميخندد:
بتندیاااد و در روي درویاااش گفااات
شهنشه ز شاادي چاو گال برشاکفت
ماان آن كااس نِ ايَم كااز غاارور یشاام

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

خنده ،گاهي به معناي موافقنبودن شنونده باا گوینادهي ساتن اسات .در یکایات
«رزلارسالن با دانشمند» رزلارسالن به دانشمند یقيقتشناس مايگویاد« :آیاا رلعاهاي
محکمتر از رلعهي من دیدهاي؟» و دانشمند چنين واكنش نشان ميدهد:
ولااايکن ندنااادارمش محکااام اسااات
بتندیااد كاااین رلعااهاي خاارم اساات
(همان)۵۵ :
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در یکایت «درویش صاد و پادشاه بيدادگر» نيز ،خندیدن پادشاه از شانيدن ساتن
مرد زاهد از روي تمستر است .درویش ميگویاد مان از زنادان نمايترسام؛ زیارا باه
اندازهي یک ساعت است .پادشاه خندهكنان ميگوید:
ندانااد كااه خواهااد در ایاان یاابس ماارد
بتندیاااد كاااو ظااان بيهاااوده بااارد
(هماااان)7۱ :
در «یکایت سقطشدن خر روستایي و علامكاردن سار خار بار تااک بساتان» ،پيار
جهاندیده نيز از روي تمستر ميخندد:
چنااين گفاات خناادان بااه نااا،ور دشاات
جهاندیااده پيااري باار او برگ شاات
مدنااادار جاااان پااادر كااااین یماااار

كناااد دفاااع چشااام باااد از كشاااتزار
(هماااان)593 :

در یکایت «وصلت دو عموزاده كه یکي از دیگري گریزان بود» ،پيران ده پسر را به
جدایي توصيه ميكنند .جوان با زهرخندي از روي تیسد و نارضایتي جاواب آنهاا را
این چنين ميدهد:
بتندیااد و گفتااا بااه صااد گوساافند
تغااااابن نباشااااد رهااااایي ز بنااااد...
نااه صااد گوساافندم كااه سيصاادهزار

نبایااااد بااااه نادیاااادن روي یااااار
(همان)5۱7 :

شتصي كه لقمان را بندهاش ميپندارد و او را به كار گِل ميگماارد ،پاس از آمادن
بندهاش ،لقمان را بازميشناسد و از او پوزش ميخواهد .لقمان درمقابل او خندهاي تلاخ
بر لأ ميآورد كه نشاندهندهي تیسد و نارضایتي او از پوزش آن فرد است:
بتندیااد لقمااان كااه پااوزش چااه سااود؟
بااه پااایش درافتاااد و پااوزش نمااود
به سالي ز جاور

جگار خاون كانم

به یک ساعت از دل باه در چاون كانم؟
(همااان)595 :

 .۲ .۲ .۹گریهكردن
گریهكردنها در بوستان گاهي نشانهي رضایت از انجامدادن عملي است؛ یعناي شاتص
در مورعيتي ررار گرفته كه از آن راضي است و با گریهكردن رضایتش را اباراز مايكناد؛
بهعنوان نمونه ،در یکایتي كه ابنعبدالعزیز نگين گرانبهایش را ميفروشاد ،در جاواب
مالمتگران ميگرید ،دریاليكه از عمل خود رضایت دارد:
فرو ميدویادش باه عاارو چاو شامع
شاانيدم كااه ماايگفاات و باااران دمااع
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كااه زشاات اساات پيرایااه باار شااهریار

دل شاااااهري از نااااااتواني فگاااااار
(همااان)1۱ :

گاهي هم گریه از سر نااميدي است .در یکایت «ملک روم باا دانشامند» ایان ناوع
گریه دیده ميشود:
باااار نيااااکمااااردي ز اهاااال علااااوم
شاانيدم كااه بگریساات ساالطان روم
كااه پایااابم از دساات دشاامن نمانااد

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

در یکایت پيري كه دعایش به درگاه خدا مستجاب نميشاد نياز گریاهي نوميادي
دیده ميشود:
ب اه یساار بباریااد و گفاات اي غااالم
بااه دیباجااه باار ،اشااک یااارو فااام
باااه نومياااادي آنگااااه بگردیاااادمي

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

زماني هم گریستن فرد به دليل نرسايدن باه آرزوهاایش اسات .شتصاي از مجناون
ميپرسد« :مگر شور ليلي را در سر نداري كه به ربيلهي او نميآیاي؟» او گریاان چناين
پاسخ ميدهد:
كااه اي خواجااه دسااتم ز داماان باادار
چااو بشاانيد بيچاااره بگریساات زار
مرا خود دلاي دردمناد اسات و ریاش

تااو نياازم نمااک باار جرایاات مااریش
(هماااان)5۱۳ :

نوعي از گریه نيز نشانهي اظهار عجز و نياز به درگاه محبوب یا شتصي كریم است كاه
از او ميخواهند شفاعتگري كند .این نوع گریه در بوستان بسامدي نسبتاً فراوان دارد.
بنالياااد و بگریسااات سااار بااار زماااين
یکااي پاايش داناااي خلااو نشااين
كه باري بر ایان رناد ناپااک و مسات

دعااا كاان كااه مااا باايزبااانيم و دساات
(همان)525 :

 .۹ .۲ .۹حااتهای دیگرچهره
رنگ چهره ميتواند بيانگر یالتهاي عا،في گوناگون ،مانند تارس ،اضاطراب ،خشام،
عصبانيت و ...باشد .در یکایت «دهقان در لشاکرگاه سالطان» مايبينايم كاه رئايس ده
روزي با پسرش بر سداه شاه ميگ رند ،پدر با دیدن شوكت و ابهت سران سداه رناگ از
رویش ميپرد و از ترس در بيغولهاي پنهان ميشود:

136

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،8شمارهی  ،1بهار ( 1931پياپی)62

پساار كااان همااه شااوكت و پایااه دیااد

پااادر را باااه غایااات فرومایاااه دیاااد

كه یالش بگردیاد و رنگاش بریتات

ز هيبااات باااه پيغولاااهاي در گریتااات
(هماااان)55۱ :

عر كردن چهره نيز نشانهي شرمساري شتص است .در یکایتي ،جاواني مرتکاأ
عملي ناپسند ميشود و انساني نيکومحضر او را مشاهده ميكند .از صور آن شاتص،
بهدليل شرم و خجالت ،عر جاري ميشود:
گااا ر كااارد بااار وي نکومحضاااري
یکاااي متفاااق باااود بااار منکاااري
نشساات از خجالاات عاار كاارده روي

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

اخمكردن و رويترشنمودن صفتي است كه در بوستان بارها به كار رفتاه اسات .او
در اكثر یکایتهایش مردم را از این رفتار بر ی ر ميدارد و آن را نکوهش ميكند:
كه دشامن اگار چاه زباون ،دوسات باه
مااازن تاااا تاااواني بااار ابااارو گاااره
(هماااان)79 :
را اینگوناه

همچنين سعدي ستتي درخواستكردن از انسانهاي ترشرو و بدمعاشر
بيان ميكند:
كسااي گفاات شااکر بتااواه از فااالن
یکاااي را تاااأ آماااد ز صاااایأد ن
بگفااات اي پسااار تلتاااي ماااردنم

بااااه از جااااور روي تاااارش بااااردنم
(هماااان)5۱7 :

او خانهاي را كه زن ابرو درهمكشيده در آن باشد ،از زندان بدتر ميداند:
كااه در خانااه دیاادن باار اباارو گااره
باااه زنااادان راضاااي گرفتاااار باااه
(هماااان)5۵9 :
شاعر شايراز ،در یکایات «زورآزمااي تنگدسات» ناارایتي جاوان را از بتات بادش،
اینگونه بيان ميكند:
گااه از بتاات شااوریده ،رویااش تاارش
گهااش جنااگ بااا عااالم خياارهكااش
(هماااان)75 :
در یکایت «عيسي(ع) و عابد و ناپارسا» هنگاميكه عابد ،مارد ناپارساا را مايبيناد،
ابروان را به نشانهي تنفر به هم گره ميزند:
تااارش كااارده باااا فاساااق ابااارو ز دور
وزان نيمااهعابااد سااري پاار غاارور
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كه این مُادبر انادر پاي ماا چراسات؟

نگونبتت جاهل چه در خورد ماسات؟
(همان)557 :

در یکایتي دیگر ،شتصي براي داوود ،ایي یالات مساتي یکاي از صاوفيان را باازگو
ميكند ،داوود نارایتي خود را از صحبت او با رفتاري غيركالمي نشان ميدهد:
بااااه آزار از او روي در هاااام كشاااايد
چو پير از جاوان ایان یکایات شانيد
(هماااان)51۳ :
در این یکایت ،مرد عابد تنفر خود را از غيبتكردن با روي درهمكشيدن نشان ميدهاد
و این یركت كاركرد جانشيني دارد.
 .۹ .۹نگاهكردن
اولين ارتبا،ي كه بين دو نفر برررار ميشود ،ارتبااط چشامي اسات؛ ازایانرو چشام و
تمااس چشامي ،در برراراري رواباط اجتماااعي باهخصاوص در ارتبا،اا غيركالمااي
وسيلهاي ردرتمند محسوب ميشود .چشمها در پيوستگي باا چهارهي آدمهاا یاوزهاي
وسيع از پيامها را منتقل ميكنند .افرادي كه در روابط اجتمااعي خاود ،ارتبااط چشامي
خوبي برررار مايكنناد ،مايتوانناد موفاقتار باشاند« .تمااسچشامي از رایا تارین و
نيرومندترین عالئم غيركالمي است .چشمها عشق ،مالل ،نفار  ،تارس و خصاومت را
بنا بر بافتِ مورعيتي ،القا ميكنند .به اینترتيأ ،چشمها در ابالغ غيركالماي بساياري از
نگرشها و هيجانا ميانفردي نقش مركزي را ایفا ميكنند» (صليبي.)55۵ :593۱ ،
 .۱ .۹ .۹نگاه یکسویه و نگاه خيرهی متقابل
در باب اول بوستان ،یکایتي است دربارهي ماردي كاه از دریااي عماان برآماده و باه
منصأ وزار رسيده است .جایگااه مارد ،یسااد دیگاران را برمايانگيازد و سابأ
ميشود آنان نزد شاه از او بدگویي كنند؛ ازاینرو ،شاه تصميم ميگيرد كه خاودش كاار
وزیر را زیر نظر بگيرد:
خلاااال دیااااد در راه هشاااايار ماااارد
نظااار كااارد پوشااايده در كاااار مااارد
پااريچهااره باار زیاار لااأ خنااده كاارد
كااه ناگااه نظاار زي یکااي بنااده كاارد
(سعدي)۱۳ :59۳5 ،
نوع نگاه پادشاه به وزیر كاركرد كنترلي دارد؛ اما نگااه وزیار باه شاتص زیباارو را
ميتوان از نوع نگاه خيرهي متقابل به یساب آورد كه كاركرد جانشيني دارد و دو ،ر
ميتوانند بهوسيلهي این نگاه ،یر هاي ناگفته را به هم تفهيم كنند.
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 .۲ .۹ .۹پرهيز از نگاه
در یکایت «مرزبان ستمکار با زاهد» ،پارسایي به نام خدادوست كه از خلق كناره گرفتاه
است ،همهي مردم را به یضور ميپ یرد؛ اما بهدليل بيدادگري مرزبان ستمکار ،نگاه خود
را از او دری ميكند؛ زیرا او را شایستهي نگاهكردن نميداند و از او متنفر است:
خدادوساااات در وي نکااااردي نگاااااه
بااه دیاادار شاايخ آماادي گاااهگاااه
ملااک نااوبتي گفااتش :اي نيااکبتاات

به نفار

ز مان در مکاش روي ساتت
(همان)1۵ :

در یکایت وصلت دو عموزاده كه یکي از دیگري بيزار بود و سركشي ميكرد ،نياز
پرهيز از نگاه و ایساس تنفر او را مشاهده ميكنيم:
یکاااي روي در روي دیاااوار داشااات
یکااي خلااق و لطااد پااريوار داشاات
یکاااااي خویشاااااتن را بياراساااااتي

دگاار ماارگ خااویش از خاادا خواسااتي
(هماااان)5۱7 :

در این یکایت ،یکي از عموزادگان خودش را ميآراید تا توجاه معشاو را جلاأ
كند؛ ولي معشو رویش را به دیوار ميكند تا او را نبيند و از او روي بر ميگرداند.
 .۹ .۹ .۹بیتوجهی مؤدبانه
یکایت «در محرومي خویشتنبينان» ماجراي شتصي است كه اندک بهارهاي از داناش
نجوم دارد و براي آموختن نزد استاد ميرود؛ ولي اساتاد باهدليال غارور بايجااي ایان
شتص به او توجهي نميكند و چيزي به او نميآموزد:
ولااي از تکباار سااري مساات داشاات
یکي در نجاوم انادكي دسات داشات
بااااار گوشااااايار آماااااد از راه دور

دلاااي پاااراراد  ،ساااري پرغااارور

خردمنااااد از او دیااااده بردوختااااي

در وي نياااااموختي
(هماان)52۳ :

یکااااي یاااار

 .۴ .۹ .۹خيره نگریستن
نگاه خيره به شتص مقابل ميتواند معاني فراوان داشته باشد .یکاي از نموناههااي ایان
نگاه كه در بوستان آمده ،نگاه تحقيرآميز است .در این نوع نگاه ،شتص ،فرد مقابلش را
از نظر علم و آگاهي در جایگاهي پایينتر از خود ميبيند:
نگااااهكااااردن عااااالم اناااادر ساااافيه
نگاااه كااارد رنجياااده در مااان فقياااه
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كه مرد ار چه بر سایل است اي رفيق

نياسااااااید و دوساااااتانش غریاااااق
(هماااان)1۳ :

این یركت كاركرد جانشيني دارد .نگاه تحقيرآميز ،جانشين یر هاي بسياري است كه
مرد فقيه در رویارویي با شتص مقابل ميتوانست بر زبان بياورد؛ ولاي هماين نگااه او
مفهوم همهي آن ستنان را دربر دارد.
نوع دیگر آن ،نگاه غضأآلود و همراه با مجازا اسات .در یکایات شتصاي كاه
خرش در گل مانده بود و بار سالطان نفارین مايكارد و از رضاا سالطان نفارین او را
ميشنيد ،نوع نگاه سلطان بر مرد از جنس مجازا گونه است:
كه سوداي این بار مان از بهار چيسات؟
بااه چشاام سياساات باار او بنگریااد
یکااي گفاات شاااها بااه تاايغش باازن

ز روي زماااين بااايخ عمااارش بکااان
(هماااان)39 :

در یکایتي دیگر نيز یجاج یوسد با نگاهي تيز ،ریتتن خون فردي را به سارهنگ
دیوان خود دستور ميدهد:
كاااه اكااارام یجااااج یوساااد نکااارد
یکایاات كننااد از یکااي نيااکماارد
بااه ساارهنگ دیااوان نگااه كاارد تيااز
در اینجا یر

كااه نطعااش بينااداز و خااونش بریااز
(هماااان)۵9 :

«كه» مفسر عمل یجاج است وكاركرد جانشيني دارد.

 .۴ .۹امس و تما بدنی
«تماس بدني با توجه به عوامل متتلد زمينهاي ،مانند لمسكننده (دوسات یاا غریباه)،
ماهيت تماس جسمي (كوتاه، ،و ني ،آهسته یا ساتت) و محايط تمااس (محال كاار،
خيابان ،خانه و ،)...ميتواند نشانهي عا،فه ،تسلط ،توجاه ،جاذباهي جنساي ،مراربات و
پرخاشگري باشد .با وجود چنين پيچيدگيهایي ،شواهد موجود نشان ميدهناد كاه هار
ورت لمس پ یرفتنيتر رلمداد شود ،اغلأ به واكنش مثبت مايانجاماد» (آذربایجااني و
همکاران .)۱۵ :59۳7 ،لمس را ميتوان به ارسام زیر تقسيم كرد:
 .۱ .۴ .۹تهاجمیتجاوزی
در بتشي از بوستان ،صحبت از مریدي است كه د و چنگ مطربي را در بزم تركان
شکسته است و آنها مرید را مجازا ميكنند:
مریاادي د و چنااگ مطاارب شکساات
شاانيدم كااه در باازم تركااان مساات
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چو چنگش كشيدند یاالي باه ماوي

غالمااان و چااون د زدناادش بااه روي
(ساااعدي)51۵ :59۳5 ،

در یکایتي دیگر ،شتصي از برهمني ميپرسد كاه پرساتيدن باتهااي نااتوان چاه
سودي براي شما دارد؟ شتص برهمن نارایت مايشاود و دیگار هامكيشاان خاود را
فراميخواند .آنها به سؤالكننده هجوم ميبرند .سعدي هجوم آنان را به یملاهي ساگ
براي استتوان تشبيه ميكند:
ندیاااادم در آن انجماااان روي خياااار
مغااان را خباار كاارد و پيااران دیاار
فتادناااااد گباااااران پازنااااادخوان

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

در یکي از یکایتها نيز ساعدي خاا،رهاي را از دوران كاودكي خاود باه تصاویر
ميكشد؛ او در همهمهي روز عيد ،پدرش را گم ميكند و از بيرراري فریاد برميآورد:
پاااادر ناگهااااانم بماليااااد گااااوش
بااارآوردم از بااايراااراري خاااروش
كه اي شاو چشام آخار

چناد باار

بگفاااتم كاااه دساااتم ز دامااان مااادار
(هماااان)535 :

 .۲ .۴ .۹دوستانهصميمی
در یکایتي ،پادشاه ،روستایي را بهدليل یر هاي بهیق و سنجيدهاش عفاو مايكناد و
دربر ميگيرد و ميبوسد:
سااارش را ببوسااايد و در بااار گرفااات
بااه دسااتان خااود بنااد از او برگرفاات
باااازرگيش بتشاااايد و فرماناااادهي

ز شااااا امياااادش برآمااااد بهااااي
(هماااان)۵3 :

این یركت پادشاه كاركرد جانشيني دارد؛ زیرا او ضمن عفو مجرم ،بادون بار زباان
آوردن ستني ،او را در آغوش ميكشد و ميبوسد و یتي به او فرماندهي ميبتشد.
در یکایتي كه دختر ،خاک از روي پدر مايزدایاد نياز ،مايتاوان لماس را از ناوع
دوستانه و صميمي به شمار آورد:
باااه معجااار غباااار از پااادر مااايزدود
بااه ره در یکااي دختاار خانااه بااود
(هماااان)5۳۳ :
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 .۹ .۴ .۹اجتماعیمؤدبانه
در یکي از یکایتهاي سعدي درباارهي رناعات ،اميار خاتن، ،ااري یریار باه ماردي
روشنضمير ميدهد ،آن مرد دستش را ميبوسد و از گرفتن آن ميپرهيزد:
ز شادي چو گلبارگ خنادان شاکفت
ندوشاايد و دسااتش ببوساايد و گفاات:
چه خوب اسات تشارید ميار خاتن

وزو خاااوبتااار خرراااهي خویشاااتن
(هماااان)5۱۳ :

در این یکایت ،بوسيدن دست امير ،نوعي لمس اجتماعي و مؤدبانه به یساب مايآیاد
كه كاركرد جانشيني دارد.
در یکایت «سفر هندوستان و ضاللت بتپرستان» ،راوي به سبأ ترس از هنادوان،
مجبور ميشاود بار دسات بات آنهاا بوساه بزناد .ایان رفتاار او نياز از ناوع تمااس
اجتماعيمؤدبانه به شمار ميآید و به این دليل كه با ع رگفتن همراه شده است ،كااربرد
تکرار و تیكيد دارد؛ به ستن دیگر ،بوسهزدن بر دسات بات ،بار تکارار عا رخواهي و
تیكيد بر بتپرستشدن او د لت ميكند:
بااه كرسااي زركوفاات ،باار تتاات ساااج
شاادم عاا رگویان باار شااتص عاااج
بتااک را یکااي بوسااه دادم بااه دساات

كااه لعناات باار او باااد و باار بااتپرساات
(هماااان)5۳۱ :

 .۴ .۴ .۹حرفهایعملی
گروهي از مردم به مقتضاي شغل و یرفهي خود با مردم تماس بدني دارند .این ناوع از
تماس ،غيرمعاشرتي است و به آن تماس یرفهاي ميگویند .از جمله كساني كه باا ایان
نوع تماس سروكار دارند ،پزشکان هستند؛ براي مثاال ،ملاکزادهاي از اساأ بار زماين
ميافتد و مهرههاي گردنش جابهجا ميشود .هيچكس از پزشکان نميتوانند او را معالجه
كنند؛ فقط فيلسوفي از یونان از عهدهي كار برميآید:
و گاار وي نبااودي زَمِ ان خواساات شااد
ساارش را بديچيااد و رگ راساات شااد
(هماااان)579 :
نبضگرفتن نيز از نوع لمس یرفهاي است:
ز ناليااادنش تاااا باااه ماااردن رریاااأ
كهاانسااالي آمااد بااه ناازد ،بيااأ
كه دستم باه رگ بار ناه ،اي نياکراي

كاااه پاااایم هماااي برنيایاااد ز جااااي
(همااان)5۳9 :
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 .۶ .۴ .۹عاشقانهصميمی
در یکایت «میمون با كنيزک» تالش میمون براي هامآغوشاي باا كنيازک از ناوع لماس
عاشقانه است:
یکاااي مااااهپيکااار كنيااازک خریاااد...
چااو دور خالفاات بااه ماایمون رساايد
شاااأ خلاااو

آن لعبااات یاااورزاد

مگااار تااان در آغاااوش ما ایمون ناااداد
(هماااان)۵3 :

هرچند بهدليل امتناع كنيزک از این عمل ميتوان آن را از نوع تهاجمي نيز بهشمار آورد.
در یکایتي دیگر ،سعدي از رول پيري روایات مايكناد كاه در سافر هناد ساياهي
كریهالمنظر را دیده كه زیبارویي را در آغوش كشيده است:
فروباااارده دناااادان بااااه لبهاااااش در
در آغااوش وي دختااري چااون رماار
چناااان تااانگش آورده انااادر كناااار

كاااه پناااداري الليااال یغشاااي النهاااار
(هماااان)517 :

این نوع لمس را همانگونه كه در ادامهي یکایت مايآیاد ،مايتاوان از ناوع عاشاقانه
دانست؛ زیرا هر دو ،ر به آن تمایل داشتند و كنيزک خطاب به پير ميگوید:
بر این شتص و جان بر وي آشفته باود
ماارا عمرهااا دل ز كااد رفتااه بااود
كنااون پتتااه شااد لقمااهي خااام ماان

كااه گاارمش ب اه در كااردي از كااام ماان
(همان)517 :

 .۶ .۹حس بویایی
یس بویایي نيز در ایجاد ارتباط ،نقشي تعيينكننده دارد .در یکایت «میمون با كنيازک»
علت امتناع كنيزک از ایجاد ارتباط با میمون ،بوي بد دهان اوست:
چااه خصاالت ز ماان ناپسااند آمااد
بگفاات از كااه دل باار گزنااد آمااد
بگفاات ار كشااي ور شااکافي ساارم

ز باااوي دهانااات باااه رنااا انااادرم
(هماااان)۵3 :

در یکایتي دیگر نيز بوي بدي كه از بتپرستان هندو باه مشاام مايآیاد ،در تعبيار
سعدي اینگونه بيان شده است:
مغااان گاارد ماان باايوضااو در نماااز
شاااابي همچااااو روز رياماااات دراز
كه باااااردم در آن شااااأ ع ابي اليم
مگر كارده بودم گناهاااااي عظياااام
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كشيشااااان هرگااااز نيااااازرده آب

بغااالهاااا چاااو ماااردار در آفتااااب
(همان)573 :

 .۵ .۹خوردنیها و نوشيدنیها
از عواملي دیگر كه ميتواند در ارتبا،ا ميانفردي نقشاي مهام داشاته باشاد و پياامي
خاااص را منتقاال كناد ،خااوردنيهااا و نوشاايدنيهااا هسااتند .در یکایاات «زورآزماااي
تنگدست» ،جواني از بتت و اربال خویش مينالد:
كااه كااس دیااد از ایاان تلااختاار زیسااتي
گااااه از كااااار آشاااافته بگریسااااتي
كسااان شااهد نوشااند و ماارغ و بااره

ماااارا روي نااااان مااااينبينااااد تااااره
(هماااان)75 :

شهد و نوش و بره و خوردنيهایي مانند آنها ،نشاندهندهي توانگري و ثروتمنادي
است و در مقابل ،نان و تره غ اي متصاوص فقياران اسات .در یکایات «جاوانمردي
یاتم ،ایي» ،او براي فرستادهي سلطان روم ،اسأ خود را ميكشد و كباب ميكناد كاه
ضمن نشاندادن جوانمردي یاتم ،از توانگري او نيز یکایت دارد:
بااه داماان شااکر دادشااان زر بااه مشاات
سااما،ي بيفکنااد و اساابي بکشاات
(هماااان)3۱ :
 .۷ .۹موسيقی و پایكوبی
«اغلااأ موساايقي را اباازاري بااراي باارانگيتتن عوا،ااد ماايداننااد ،موساايقي بایااد
شنونده/تماشاگر را به زنادگي نهاان و نادیادني شتصايتهاا و شارایط زنادگي آنهاا
رهنمون كند» (رابيگر .)9۳5 :59۳9 ،در بوستان از موسايقي و اصاطالیا خااص آن،
براي برانگيتتن یس شادي استفاده شده است و از دیگر كاركردهاي آن ،مانناد اعاالن
جنگ یا پيروزي ،رژهي نظامي ،مراسم جشان و ساوگ ،خباري نيسات؛ البتاه در یاک
نمونه ،موسيقي بهعنوان اعالن یركت كاروان به كار رفته است:
بااااه مناااازل رساااايد اول كاااااروان
فروكوفااات ،بااال شاااتر سااااروان
(ساااعدي)5۳1 :59۳5 ،
سعدي همچنين در یکایت «سماع اهل دل» اصطالح «زیر» و «بم» را به كار ميبارد
و كسي را كه شور ررص و ،رب در سرش نباشد انسان نميداند:
باااااه آواز مرغاااااي بنالاااااد فقيااااار
نااه باام دانااد آشاافتهسااامان نااه زیاار
نبيناااي شاااتر بااار ناااواي عااارب

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

اگاااار آدمااااي را نباشااااد خرساااات
(همااان)555 :

در یکایتي از باب سوم نيز از لحن خنياگر و بهررصآمدن پريپيکري ستن ميگوید:
بااه ررااص اناادر آمااد پااري پيکااري
شااانيدم كاااه بااار لحااان خنيااااگري
(همان)5۱2 :
او همچنين مجلس بادهنوشي ملکزادهي گنجه را اینگونه تصویر ميكند:
یکااي شااعرگویان صاارایي بااه دساات
یکي غایأ از خاود ،یکاي نايممسات
ز سااویي باارآورده مطاارب خااروش

ز دیگاار سااو آواز ساااري كااه نااوش

یریفااان خااراب از مااي لعاالرنااگ

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

 .۸ .۹كاركردهای زبان اشياء
زبان اشياء به معنایي كه به اشياء پيرامونمان نسبت ميدهيم ،اشاره دارد .لبااسهاایي كاه
ميپوشيم ،جواهراتي كه استفاده ميكنيم ،اشياء زینتي و آرایش مویمان ،همه ،بتشاي از
زبان اشياء هستند .آنها با ما ستن ميگویند؛ زیرا ما آنهاا را باا ارادهي خاود انتتااب
كردهایم .لباس و جواهرا گویاتر هستند .یلقاهي ناامزدي و انگشاتر ازدواج ،نکتاهاي
ویژه را دربارهي شتص بيان ميكنند (نک :مایرز.)9۱1 :59۳9 ،
 .۱ .۸ .۹ابا و جواهرات
ريافهي ظاهري انسان و نوع لباسپوشيدن ميتواند ا،العاتي را به دیگاران منتقال كناد.
مطالعا گيبينز نشان ميدهد كه افراد بر پایاهي لبااسهاایي كاه مايپوشاند درباارهي
یکدیگر داوري ميكنند (نک :همان.)9۱۱ :
در بوستان گروهي از انسانها وجود دارند كه به رول سعدي «تني محتشم در لباسي
یقير» هستند .این گروه كه معمو ً از آنها با ناام صاایأد ن یااد مايشاود ،افارادي
هستند كه یا وارعاً اهل سير و سلوکاند یا اینکه فقط به آن كار تظاهر ميكنند .این افاراد
عبایي ميپوشند كه گاهي بسايار كهناه و منادرس اسات .یکایات «در معناي سافاهت
نااهالن» ماجراي شتصي گستا است كه در لباس صایأدلي ،ماع مايكناد و چاون
چيزي دستگيرش نميشود ،نکوهش را آغاز ميكند:
پلنگاااان درنااادهي صاااو پاااوش...
كااه زنهااار از ایاان كژدمااان خمااوش
سااااديد و ساااايه پاااااره بردوختااااه

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

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

یکااي خااوبخُلااق خل اقپااوش بااود

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

برفتنااااد و گفتنااااد و آمااااد فقياااار

تنااااي محتشاااام در لباسااااي یقياااار
(همااان)۵۱:

ربا نوعي دیگر از پوشيدنيها بوده كه افراد محتشم و وابستگان پادشاه ،بسته به شاین
و مقامشان ،جنسهاي گوناگون آن را ميپوشيدند؛ مثالً كسي ميتوانست جنس رباایش
را از یریر یا ا،لس انتتاب كند و آن،ور كه از ستنان سعدي برميآید ،ميان این لباس
از نوعي یشو آگنده بوده است:
باااه ناچاااار یشاااوش باااود در مياااان
ربااا گاار یریاار اساات و گاار پرنيااان
تاااو گااار پرنيااااني نياااابي مجاااوش

كااارم كاااار فرماااا و یشاااوش بداااوش
(هماااان)97 :

در یکایتي شتصي بر فرماندهي دادگر كه هر دو روي ربایش آستر اسات اعتاراو
ميكند و از او ميخواهد كه ربایي چيني بر تن كند:
ربااااا داشااااتي هااااردو روي آسااااتر
شاااانيدم كااااه فرماناااادهي دادگاااار
یکاااي گفااات اي خسااارو نياااکروز

ز دیباااااي چينااااي ربااااایي باااادوز
(هماااان)12 :

جواهرا نيز ميتوانند در برراراري ارتبااط باا دیگاران نقشاي مهام داشاته باشاند .در
یکایت سعدي از ابنعبدالعزیز آمده است:
فرومانااااده در ريمااااتش جااااوهري
كااه بااودش نگينااي باار انگشااتري
بااه شااأ گفتااي از جاارم گيتاايفااروز

دري بااااود در روشاااانایي چااااو روز
(همااان)1۱ :

وجود این نگين بيانگر تمکن مالي ابنعبدالعزیز است.
 .۲ .۸ .۹هدیهها و داراییها
هدیهها پيامهایي را دربارهي مورعيت اجتماعي و ارتصاادي دیگاران منتقال مايكنناد و
نشاندهندهي ميزان ردر  ،ثرو  ،شتصيت ،مورعيات اجتمااعي و ارتصاادي افرادناد.
جامههاى فاخر و گاه سایر اشياى گاران بهاا كاه خلفاا و پادشااهان باه رسام تکاریم و

616

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،8شمارهی  ،1بهار ( 1931پياپی)62

راادردانب بااه صااایأمنصاابان و بزرگااان مااببتشاايدند ،ضاامن نشاااندادن مورعياات
خلعتدهندگان ،سبأ منزلتیافتن خلعتگيرندگان نيز ميشدند .گارفتن و دادن هدیاه،
ميتواند نشاندهندهي رضایت ،تعظيم ،ا،مينان ،خيانتكردن ،رشوه ،فریأ و ...باشد.
در یکي از یکایتهاي بوستان ،امير ختن ،اري یریر بهعناوان خلعات باه یکاي از
مردان روشنضمير ميدهد (همان .)5۱۳ :در یکایتي دیگر نيز یاتم ،ایي پس از اینکاه
اسأ نامدارش را براي راصد سلطان روم ميكُشد ،به ا،رافيانش خلعت ميدهد:
،بيعااي اساات اخااال نيکااو نااه كسااأ
كسان را درم داد و تشارید و اساأ
(همااان)3۱ :
در یکایت «دانشمند» ،راضي براي تکاریم و بزرگداشات درویاش كهانجاماه ،دساتار
خویش را براي او ميفرستد:
باااه اكااارام و لطفاااش فرساااتاد پااايش
برون آماد از ،اا و دساتار خاویش
كاااه هيهاااا
معااار

رااادر تاااو نشاااناختيم

بااااه شااااکر راااادومت نداااارداختيم

باااه دلاااداري آماااد بااارش

كااه دسااتار راضااي نهااد باار ساارش
(هماااان)553 :

 .۳ .۹پيرازبان
«پيرازبان عبار است از ارتباط صوتي بدون استفاده از كلما ؛ پيرازبان شامل اصواتي
چون :زمزماههاا و نفاسنفاسزدن و ویژگايهااي ایان اصاوا اسات؛ مثال بلنادي،
ضربآهنگ ،زیر و بم و آهنگ .پيرازبان شامل نحوهي تلفظ كلماا  ،لحان و درجاهي
پيچيدگي جمال نيز ميباشد» (وود)99۱ :5973 ،؛ به بيان دیگر پيرازبان مواردي چون:
لحن ،ضریأ ستنگویي ،ميزان بلندي و شد صدا ،مکث و سکو را دربر ميگيرد.
«اهميت رفتار آوایي بهعنوان یک نوع ارتباط غيركالمي به سبأ تیثيري است كاه بار
روي ادراک یاصل از محتواي كالمي پيامهاي ما دارد .نشانههاي آوایي پيامهاي زیاادي
را دربارهي پيشينه ،جنسيت ،مورعيت اجتماعي و ارتصادي ،محيط ،شتصايت و هيجاان
در اختيار دیگران ميگ ارد» (ریچموند و مک كروسکي.)291 :59۳۳ ،
 .۱ .۳ .۹احن
«اینکه چهكسي ،به لحاظ مورعيت فکري و رواني و ماادي (ماالي ،اجتمااعي ،سياساي،
فرهنگي و )...روایت مي كند و چه چيزي را ميگویاد ،در انتتااب لحان ماؤثر اسات»
(بينياز.)2۳1 :59۳7 ،
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لحن یکي از عناصر داستان اسات .لحان ،فضاساازي در كاالم اسات و ناوع رفتاار
نویسنده با موضوع یا خواننده را نشان ميدهد .لحان مايتواناد شااد ،غمگاين ،جادي،
،نزآميز ،ایساساتي ،تمسترآلود باشد؛ همچناين ،ممکان اسات آرام ،عصابي ،رسامي،
صميمانه ،عاميانه ،مغرورانه ،نوميدانه ،جاهالنه (داشمشدي) یا مؤدبانه و ...بازتاب یاباد.
ساختار واژگان ،جملهها ،نمادها و نشانهها ،كيفيت معناایي و موسايقایي كاالم و دیگار
ویژگيهاي سبکي یک اثر ،سبأ ایجاد لحن ميشوند (نک :روزبه.)97 :59۳5 ،
براي نمونه هنگاميكه تُکله به مرد عار ميگوید كه ميخاواهم بااري عمارم را باه
كن خلو نشينم و عباد خداوند را در پيش گيرم ،لحن عار و نحوهي متالفت او
با این عمل ،نشاندهندهي استفادهي سعدي از پيرازبان است:
بااهتناادي برآشاافت كاااي تکلااه بااس
چااو بشاانيد داناااي روشااننفاااس
،ریقت بهجاز خادمت خلاق نيسات

بااه تساابيح و سااجاده و دلااق نيساات
(سعدي)11 :59۳5 ،

در یکایتي دیگر ،در رحطسالي دمشق ،راوي دوستي را ميبيند كه هر چناد از نظار
ثرو و مکنت از توانگران است ،از او فقط پوستي بر استتوان مانده است:
چااه درماناادگي پيشاات آمااد بگااوي
بااادو گفاااتم اي یااار پااااكيزهخاااوي
بغری اد باار ماان كااه عقلاات كجاساات

چااو دان اي و پرس اي سااؤالت خطاساات
(هماااان)1۳ :

لحني كه فرد پاسخدهنده به كار ميگيرد ،نشان ميدهاد كاه پرسشاگر را باهدليال ناوع
پرسشش مالمت ميكند.
 .۲ .۳ .۹ضریب سخنگویی
تعداد كلماتي را كه هر كس در یک زمان معاين در گفاتوگوهاا و ساتنوري باه كاار
ميگيرد ،ضریأ ستنگویي ميگویند .هرچه تعداد كلما بيشتر باشد ،لحان تنادتر و
آمرانهتر خواهد بود.
در یکایت «صبر و ثبا روندگان» ،پيري به دریوزه به در مسجد ميرود؛ شتصاي
بانگ بر ميآورد كه این خانه ،خانهي خلق نيست كه چيزي به تو بدهند .پير مايگویاد:
«پس این خانه از آن كيست كه بر یال كسي بتشایش ندارد»:
خداوناااد خانااااه خداونااااد ماساااات
بگفتا خموش این چاه لفاظ خطاسات
(هماااان)5۱1 :
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تعداد كلماتي كه شتص گوینده بر زبان ميآورد ،نشان ميدهد كه از روي خشم با پيار
ستن ميگوید.
 .۹ .۳ .۹ميزان بلندی و شدت صدا
یکي از پيششرطهاي اساسي یک فراگرد ارتباط كالمي مؤثر ،مناساأباودن بلنادي یاا
شد صداست .در یکایت ملکي كه به بيماري رشته دچار شدهاست و از پيار مباارک
ردم ميخواهد كه براي شفاي او دعا كند ،لحن پير تند و همراه با شد وبلندي است:
باااهتنااادي بااارآورد باااانگي درشااات
شنيد این ستن پير خام باوده پشات
كااه یااق مهربااان اساات باار دادگاار

ببتشااااي و بتشاااایش یاااق نگااار
(همااان)۵۱ :

 .۴ .۳ .۹مکث ()pauses
مکث در جریان ارتباط مايتواناد كاركردهاایي مانناد پارورش افکاار ،تصاميمگياري،
گوشدادن ،خودنگري و ...داشته باشد (نک :بركو و همکاران.)۵ :597۳ ،
در همان یکایت پيشين ،هنگاامي كاه پادشااه بيماار از درویاش مساتجابالادعوه
ميخواهد كه برایش دعا كند ،درویاش ظلام و ساتم پادشااه بار ماردم و زنادانيباودن
بيگناهان را به او یادآوري ميكناد .مکاث پادشااه و ارتبااط دروناي او زميناهاي باراي
خودنگري و تصميمگيري پادشاه است:
ز خشاام و خجالاات برآمااد بااه هاام
شاانيد ایاان سااتن شااهریار عجاام
برنجيااد و پااس بااا دل خااویش گفاات

چه رنجم؟یقاست اینچه درویش گفت
(سااعدي)۵۱ :59۳5 ،

در یکایت پادشاه غور نيز پادشاه پس از مکث و تیمل ،مرد روستایي را عفو ميكند:
پااس آنگااه بااه عفااو آسااتين برفشاااند
زمااااني سااارش در گریباااان بماناااد
(هماااان)۵3 :
 .۶ .۳ .۹سکوت
«سکو در ارتبا،ا  ،در فرهنگهاي متتلد ،ميتواند نمایندهي مفاهيم متتلفي چون:
بيایساسي ،گمگشتگي ،سركوبشدگي ،ابراز رهر ،درفکارباودن ،افساردگي ،موافقات،
عدمموافقت ،شرمگينبودن ،ادايایترامكردن و ...باشد» (محسنيان راد.)1۵ :59۳1 ،
در یکایت «پادشاه غور با روستایي» ،هنگامي كه پادشاه از سداه خود جدا ميافتاد و
شأهنگام از روي ناچاري به خانهي روستایي فقيار مايرود ،مارد روساتایي از پادشااه
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بدگویي ميكند و از ظلم و ستم او مينالد .او با الفاظي نامناسأ از پادشاه یاد مايكناد؛
اما شاه در مقابل آن ستنان سکو ميكند و چيزي نميگوید:
ببست اسأ و شأ بر نمد زین بتفات
شه این جمله بشنيد و چيازي نگفات
همااه شااأ بااه بيااداري اختاار شاامرد

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

دليل سکو شاه افزونبر خشم و عصبانيت ،ميتواند بيانگر مفاهيمي مانند شارمگيني و
سركوبي باشد .سکو گاهي نشانهي رضایت از وضع موجاود اسات؛ باراي مثاال ،در
یکایت «كرم مردان صایأدل» ،كریمي كه به خا،ر ضمانتكاردن شتصاي مادیون و
بدهکار به زندان ميافتد ،در زندان سکو اختيار كرده و اعتراضي نميكند:
نااه شااکو نوشاات و نااه فریاااد خوانااد
شاانيدم كااه در یاابس چناادي بمانااد
(همااان)۳1 :
 .۴نتيجهگيری
ارتبا،ا غيركالمي چنان اهميتي دارد كه برخي پژوهشگران ،در مورعيتهایي ،آن را از
ارتباط كالمي مهمتر و ماؤثرتر مايدانناد .شااعران و نویساندگان ادب فارساي نياز ،در
آفرینش شاهکارهاي خود ،به شکلهاي گوناگون ارتباط غيركالمي توجه داشتهاند.
با تحليال دادههاا در ایان پاژوهش درمايیاابيم كاه ساعدي در كااربرد ارتبا،اا
غيركالمي ،به لمس و تماس بدني توجهي ویژه داشته اسات؛ او  ۱5باار باه شايوههااي
گوناگون لمس و تماس بدني از جملاه لماس عاشاقانه ،صاميمي ،تهااجمي ،یرفاهاي،
مؤدبانه و اجتماعي اشاره كرده است .این نوع از ارتباط %53 ،از كل ارتبا،ا غيركالمي
موجود در بوستان را دربر ميگيرد .گریهكردن با  95مرتبه ( )%51و یالتهاي چهره باا
 23بار ( )%5۱تکرار ،در جایگاه دوم و سوم ارتبا،ا غيركالمي ررار دارناد؛ همچناين،
در ميان انواع ارتبا،ا غيركالمي بهكاررفته در بوستان ،توجه باه نقاش یاس بویاایي،
موسيقي و فضا در ارتباط ،كمتر از انواع دیگر است (نک :نمودار شمارهي 5و.)2
با درنظرگرفتن این نوع خاص از ارتبااط و پيوناددادن آن باا كاالم ،انتقاال معناا در
فضایي نمایشي امکانپ یرتر ميشود .بتشي مهم از ارتباط غيركالمي از،ریق رفتارهااي
گوناگون بدن و یركت سر و دست ،در آفرینش
غيریركتي صور ميگيرد كه یا
آن نقش اصلي دارند .سعدي با توجه به این موضاوع ،كاارایي جملاههااي خاود را دو
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چندان كرده است .استفاده از این ابزار در آشکارساختن رویکرد او باه مقولاهي ارتبااط
غيركالمي در اشعارش نقشي بسزا داشته است .توصيد یالاتهاایي چاون :خندیادن،
گریستن ،نگریستن و شيوههاي آن و رنگ چهره ،بتش بنيادي معنا را در كاالم ساعدي
دربر ميگيرد و بيتوجهي به آن سبأ ازباينرفاتن لطافاتهااي كاالم و معناا در شاعر
ميشود .توجه به موضوعاتي مانند خوردنيهاا ،نوشايدنيهاا ،موسايقي و پاايكاوبي و
كاركردهاي زباني اشياء (لبااس ،زیناتآ  ،هدیاه و دارایايهاا) ،در جریاان ارتبااط،
كاركردهایي ازربيل :تکميالكاردن ،تکارار ،كنتارل ،جانشايني و تیكياد دارناد و سابأ
بهانجامرسيدن مطلوب تر فرایند ارتباط ميشوند .سعدي در بسياري از بتشها ،با درت
به این موضوع ،مورعيات اجتمااعي و ارتصاادي افاراد را تبياين كارده و باياساتفاده از
كلما  ،ميزان ردر  ،ثرو و جایگاه آنها را آشکار ساخته است .او به زباان فقاط در
ید واژگان ننگریسته ،بلکه دركي ظرید و ژر از ارتباط داشته است .از دیاد عناصار
داستان نيز ميتوان بتش اعظم این یركا را بهعنوان عمل داستاني( )Fictionبه شمار
آورد و آن را شتصيتپردازي غيرمستقيم دانست.
نمودار شمارهی  :۱ميزان استفادهی سعدی از نشانههای ارتباطات غيركالمی در بوستان
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نمودار شمارهی  :۲نمودار درصدی كاربرد نشانههای ارتباطات غيركالمی در بوستان
%2 %2 %1 %1
تماس بدنی

%4

%19

گریه کردن

%5

حالت های چهره
خندیدن

%6

حرکت دست ها
نگاه کردن

%6

لباس و جواهرات
هدیه و دارایی

%15

حرکت سر

%8

پیرا زبان
خوردنی و نوشیدنی
مکان(فضا)
موسیقی
بویایی

%8

%14
%9

جدول شمارهی  :۱بسامد نشانههای ارتباطات غيركالمی در بوستان
نوع ارتبا
تما

بسامد

بدنی

و امس

۱5

گریهكردن
95

شماره صفحه و بيت
(۱7ب17( ،)9۵۱ب۵۳( ،)13۱ب۵3( ،)۳۳۱ب۵3( ،)۳3۳ب75( ،)35۱ب،)3۱1
(79ب۳۱(،)33۳ب۳3(،)55۱۱ب35(،)5979ب35(،)5۱2۱ب35( ،)5۱9۱ب،)5۱97
(555ب553( ،)5۳۳7ب522(،)2۱۳2ب25۵۱و529(،)25۵1ب2539و،)253۱
(529ب521( ،)2533ب523( ،)22۱1ب5۱2( ،)299۱ب5۱۳( ،)2۵۵2ب،)27۳۵
(511ب51۵(،)2393ب517(،)231۳ب5۵9(،)23۵3ب5۵۵(،)9592ب5۵۵(،)9531
ب579( ،) 92۱۳ب571( ،)99۵5ب57۵( ،)9۱59ب573( ،)9۱92ب،)912۵
(5۳۱ب5۳9( ،) 912۳ب5۳۳( ،)9۵59ب535( ،)9792ب539( ،)9۳5۳ب،)9۳۱۵
(539ب53۱( ،)9۳15ب533( ،)9۳73ب)93۳۱
(۱3ب1۱( ،)۱۱۱ب11( ،)125ب۵9(،)1۱۳ب7۱۱و75( ،)7۱5ب72(،)311ب،)37۳
(۳9ب۳۱( ،)5295ب32(،)523۳ب39( ،)5۱11ب3۱( ،)5۱3۱ب،)5۱3۱
(31ب3۵( ،)5193ب5۱۳( ،)511۵ب5۱3( ،)5۳51ب55۵( ،)5۳۱۱ب،)533۵
(557ب557( ،)2۱97ب525( ،)2۱۱9ب525( ،)2592ب592( ،)25۱۱ب،)2۱57
(599ب59۱( ،)2۱97ب593( ،)2۱۳5ب5۱3( ،)217۵ب57۵( ،)2739ب،)9۱91
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حااتهای
چهره

23

خندیدن
2۱

حركت
دستها

5۳

نگاهكردن
5۳

ابا

و

52

جواهرات
هدیه و

52

دارایی
حركت سر

5۱

پيرازبان

3

خوردن و

۱

(573ب912تا5۳7( ،)91۱ب53۱( ،)972۱ب53۳(،)97۳2ب)93۵۵
(75ب79( ،)319ب35(،)5۱۱2ب552( ،)5۱9۳ب55۱( ،)532۱ب،)53۵۳
(557ب529( ،)2۱۱۱ب529( ،)25۳9ب529( ،)25۳۵ب529( ،)25۳7ب،)253۱
(52۱ب52۱( ،)22۱7ب22۱3و52۵( ،)225۱ب527( ،)22۵3ب،)2239
(52۳ب2955و595( ،)2952ب5۱7( ،)2932ب51۳( ،)2712ب،)2339
(5۵2ب5۵9( ،)95۱1ب5۵9( ،)952۱ب5۵7( ،)9523ب5۵3( ،)9251ب،)921۳
(573ب532( ،)91۱5ب539( ،)۳۱59ب539( ،)9۳12ب531( ،)9۳1۵ب)9۳3۵
(۱۳ب19( ،)971ب۵9( ،)۱35ب7۱۱و۵۵( ،)7۱5ب7۱( ،)۳57ب،)39۱
(31ب5۱2( ،)5193ب5۱3(،)5۵۳2ب529( ،)5۳۱۱ب52۱( ،)22۱2ب،)2253
(521ب59۱( ،)22۱3ب595( ،)2913ب59۱( ،)2۱۱1ب593( ،)2۱77ب،)213۱
(5۵۱ب5۵۵( ،)9597ب573( ،)95۳۳ب5۳7( ،)9153ب)9755
(۱۵ب۱۵(،)95۳ب۱3( ،)929ب1۱( ،)۱۱7ب۵1( ،)۱27ب۵3( ،)۳۱1ب،)۳37
(73ب۳5( ،)5591ب۳۵( ،)557۳ب35( ،)5957ب3۱( ،)5۱91ب،)51۱9
(5۱1ب553( ،)5715ب553( ،)2۱۳9ب51۳( ،)2۱37ب57۱( ،)9۱۱9ب،)99۳2
(573ب573( ،)915۱ب)9157
(1۵ب1۳5و1۳( ،)1۳2ب32( ،)۵22ب5۱۱( ،)5۱73ب5۱7( ،)5725ب،)5۳۱1
(55۵ب55۳( ،)2۱5۱ب525( ،)2۱72ب525( ،)25۱1ب529( ،)25۱۳ب،)25۳2
(52۳ب517( ،)2922ب5۵2( ،)23۳2ب5۵۵( ،)9۱3۳ب5۵7( ،)9539ب،)9253
(579ب57۵( ،)99۵9ب)9۱93
(12ب1۱( ،)۱۵5ب۵۱( ،)159ب55۵( ،)775ب55۳( ،)2۱۱9ب،)2۱75
(52۱ب52۱( ،)25۱9ب52۵( ،)22۱7ب52۵( ،)22۵۱ب52۵( ،)22۵1ب،)2275
(59۳ب511( ،)21۵7ب)2325
(۵۱ب۳2( ،)۵۵7ب3۱( ،)525۱ب3۱( ،)5933ب3۱( ،)5۱۱۳ب،)5۱5۵
(32ب39( ،)5۱۱۵ب553( ،)5۱۳9ب553( ،)2۱39ب5۱۱( ،)2۱3۵ب،)2۵۱5
(5۱۱ب5۱۳( ،)2۵۱۳ب)27۳1
(۵۳ب۵۳( ،)۳72ب۵۳( ،)۳7۵ب۳۱( ،)۳۳2ب۳5( ،)55۱۱ب۳۳( ،)557۳ب،)591۳
(557ب52۱( ،)2۱99ب5۱۵( ،)25۱9ب579( ،)27۱۱ب)99۵۱
(11ب1۳( ،)1۱2ب۵۱( ،)۵57ب۵۳( ،)779ب۳2( ،)۳۵7ب۳9( ،)5531ب،)527۱
(3۵ب3۳( ،)51۵1ب59۱( ،)5۵۱5ب)2۱۵۳
(75ب۳۵( ،)31۵ب۳3( ،)5952ب52۱( ،)5973ب)2529

نوشيدن
مکان

۱

(۱3ب۱7( ،)935ب1۵( ،)99۵ب553( ،)1۵3ب)2۱79

موسيقی

9

(5۱2ب592( ،)5۵۳3ب5۳1( ،)2۱2۱ب)9۵۱1

بویایی

2

(7۱ب573( ،)35۱ب)91۱۳

تحليل ارتباطات غيرکالمی در بوستان سعدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 613

فهرست منابع
آذربایجاني و همکاران .)59۳7( .روانشناسي اجتماعي با نگرش به مناابع اساالمي .رام:
پژوهشگاه یوزه و دانشگاه.
اسميت ،آلفرد جي .)59۳5( .ارتبا،ا و فرهنگ .ج ،2ترجمهي اكرم هاديزاده مقادم و
همکاران ،تهران :سمت.
بارري خليلي ،علياكبر و مرضيه زُليکاني« .)593۱( .تحليل سياسي زبان بادن در تااریخ
بيهقي» .متنپژوهي ادبي ،شماره ،۵1صص.33-73
بركو ،روي .ام و همکاران .)597۳( .مادیریت ارتبا،اا ؛ فاردي و عماومي .ترجماهي
سيدمحمد اعرابي و داوود ایزدي ،تهران :پژوهشهاي فرهنگي.
بينياز ،فتحاهلل .)59۳7( .درآمدي بر داستاننویسي و روایتشناسي؛ با اشارهاي موجز باه
آسيأشناسي رمان و داستان كوتاه در ایران .تهران :افراز.
پيز ،آلن .)59۳۵( .زبان بدن؛ راهنماي تعبير یركا بدن .ترجمهي سعيده لرپري زنگنه،
تهران :جانان.
پيس ،آلن و باربارا پيس .)59۳۳( .كتاب جامع ارتبا،ا غيركالمي؛ زبان بدن .ترجماهي
فریبرز باغبان ،تهران :پژوهش توس.
یاجتي ،سميه .)59۳3( .تحليل ارتبا،ا غيركالماي در داساتانهااي مصاطفي مساتور.
پایاننامهي كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن.
رابيگر ،مایکل .)59۳9( .كارگرداني مستند .ترجمهي یميدرضاا ایمادي ري ،تهاران:
ساري.
رضایي ،ایرج« .)5939( .نقش رفتارهاي غيركالمي در ارتبا،ا انساني از منظر آیاا و
روایا اسالمي» .بصير و تربيت اسالمي ،شماره ،95صص.72-۱7
رضي ،ایمد و سميه یاجتي« .)593۱( .تحليل نشانههاي ارتباط غيركالماي در داساتان
دو دوست» .مطالعا ادبيا كودک ،شماره ،9صص.55۱-35
روزبه ،محمدرضا .)59۳5( .ادبيا معاصر ایران (نثر) .تهران :روزگار.
ریچموند ،ویرجينيا و جميز سي مکكروسکي .)59۳۳( .رفتارهاي غيركالمي در رواباط
ميانفردي (درسنامهي ارتبا،ا غيركالمي) .ترجمهي فا،مهسادا موساوي و ژیاال
عبداهللپور؛ زیر نظر غالمرضا آذري .تهران :دانژه.
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سعدي ،مصلحالدین .)59۳5( .بوساتان (ساعديناماه) .تصاحيح و توضايح غالمحساين
یوسفي ،تهران :خوارزمي.
صااليبي ،ژاساانت« .)593۱( .تحليلااي باار سااهم ارتبا،ااا غيركالمااي در كاانش متقاباال
اجتماعي» .جامعهپژوهي فرهنگي ،سال ،2شماره ،2صص.553-5۱5
فرگاس ،جوز  .پي .)5973( .روانشناسي تعامل اجتماعي؛ رفتار ميانفاردي .ترجماهي
خشایار بيگي و مهرداد فيروزبتت ،تهران :ابجد.
فرهنگي ،علياكبر .)59۳۱( .ارتبا،ا انساني .تهران :مؤسسهي خدما فرهنگي رسا.
ااااااااااااااااا و یسين فرجي59۳۳( .و« .)59۳3زبان بدن از نگاه مو ناا در مثناوي
معنوي» .فرهنگ و ادب ،ج ،2شماره ،3صص.۱۵2-۱23
مایرز ،گيل و ميشله مایرز .)59۳9( .پویایي ارتبا،ا انساني .ترجمهي یوا صابر آملي.
تهران :دانشکدهي صداوسيما.
محسنيان راد ،مهدي .)59۳1( .ارتباط شناسي .تهران :سروش.
موناري ،برونو، .)59۳7( .رایي و ارتبا،ا بصري؛ رهيافتي بار روششناساي بصاري.
ترجمهي پاینده شاهنده ،تهران :سروش.
وود ،جولياتي .)5973( .ارتبا،ا ميان فردي؛ روانشناسي تعامال اجتمااعي .ترجماهي
مهرداد فيروزبتت ،تهران :مهتاب.
هاارجي ،اون و همکااران .)59۳۵( .مهاار هااي اجتمااعي در ارتبا،اا مياانفااردي.
ترجمهي خشایار بيگي و مهرداد فيروزبتت ،تهران :رشد.

