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چکیده:
ارتباط غیرکالمی یعنی هنر استفاده از حرکات بدن ،آواها ،حالتهای چهره ،پوشش ،مکان و زمان در
جریان برقراری ارتباط با مخاطب است .در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی نو و میان رشتهای روایت
های تاریخ بیهقی از منظر ارتباطات غیر کالمی تحلیل شود و نشان داده شود که بیهقی از انواع ارتباطات غیر
كالمی برای روایت تاریخ بهره گرفته و تاریخی زنده ،حساس و پویا روایت کرده است تا باورپذیری وقایع
را بیشتر کند .در این مقاله انواع رفتارهای غیرکالمی مثل :حرکات و اشارات بدن ،زمان ،مکان ،مصنوعات،
پیرازبان  ،زیباییشناسی ،رفتارهای چهره وتماسهای بدنی تحلیل ،طبقهبندی و رمزگشایی شدهاند .بررسیها
نشان میدهد که ارتباطات غیرکالمی در تاریخ بیهقی بیشتر برای تکمیل کردن پیام کالمی بهکار رفتهاند .امّا
در مواردی جانشین ارتباط كالمی شده یا پیامهای كالمی را مورد تأكید بیشتر قرار دادهاند .همچنین از میان
رفتارهای غیرکالمی بیشتر حرکت اندامها و ارتباط دیداری در جریان انتقال پیام نقش دارند .بدین ترتیب
مشخّص میشود که زبان بدن بهعنوان یک زبان رمزی و بی سر و صدا ،امّا تأثیرگذار ،ظرفیّت نمایشی تاریخ
بیهقی را باال برده و سبک ارتباطی و تیپهای شخصیّتی آن را ملموس وعینی کرده است.
واژگان کلیدی :روایت ،ارتباط غیر کالمی ،زبان بدن ،تاریخ بیهقی.
 تاریخ دریافت مقاله29/4/92:

تاریخ پذیرش نهایی49/7/13:

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولm.mahmoodi75@yahoo.com :
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 -1مقدّمه
پژوهشهای میان رشتهای در دوران کنونی بسیار مورد توجّه قرار گرفتهه اتهت و
در حوزة مطالعات ادبی با وجود پیشینة اندک از دامنة وتیعی برخهوردار اتهتت ت یهل
آثار ادبی با این رویکهرد افه ههای جدیهدی را فهراروی م قّقهان ادبهی بهازکرد و بهه
تفسیرهای تاز ای از آنها منجر میشودت
ارتباط ،عبارت اتت از فرآیند تولید ،ارتال ،دریافت ودرک پیام که بهه دو شهکل
کالمی و غیر کالمی برقرار میشودت ارتباطات غیرکالمی عبارت اتت ازکّیهة پیهامههایی
که افراد عالو بر خود کالم ،آنها را نیز مبادله میکنند ،طرز قرارگهرفتن ،ایسهتادن ،طهرز
لباس پوشیدن ،ارتباطات چهر ای ،اشارات اندامی ،پیرازبهان ،مصهنوعات ،زمهان ،مکهان،
موتیقی وتتت نشانههای ارتباطات غیرکالمی هستند که میتوانند بهصورت مستقل پیهامی
را منتقل نمایند و یا کمک کنند تا پیامهای کالمی تأثیرگذارتر شوندت
بیهقی در کتاب ماندگار و گرانقدر خود با بهکارگرفتن ذوق و قری ة ادبهی اثهرش
را به اثری ادبی -تاریخی تبدیل کرد اتتت «بیهقی را نباید بهعنهوان مهورّخ صهر

بهه

شمار آورد ب که تبک نگارش و رخنه در دل اجتماعات انسانی و تکتک افرادی که به
شرح وقایع زندگی آنان پرداخته و از آنها به مثابه شخصیّتی بارز در داتتان زنهدگی یهاد
کرد او را از دیگر مورّخین جدا کرد اتهتت»(صههبا ،1931 ،ص )141ایهن کتهاب «در
عین حقیقت پژوهی و نمایش حقای  ،بهصورت رمانی بسیار گیرا و دلچسه

نگاشهته

شد اتت؛ بهطوریکه وقتی کسی ههر قسهمت از آن را مهیخوانهد مثهل آن اتهت کهه
داتههتانی را از نظههر م هیگذرانههد ومی هل نههدارد تهها آن را بههه پای هان نرتههاند از دتههت
بنهدت»(یوتفی ،1931 ،ج ،1ص )112از اینرو شکل روایی و داتتانی حهاک بهر آن نیهز
ظرفیّت مناتبی برای ت یل نشانههای ارتباط غیرکالمی ایجاد میکند ت
این مقاله در صدد اتت تها بها روش توصهیفی_ت ی ی ارتبهاطههای غیرکالمهی
تاریخ بیهقی را ت یل نمایدت هد

این مقاله معرّفی ،طبقههبنهدی ،رمزگشهایی و ت یهل

انواع ارتباطات غیرکالمی درتاریخ بیهقی اتت ،تا نشان داد شود كه چگونه زبهان بهدن
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میتواند كاركردهایی چون كنترل كردن ،مكّمل بودن ،تأكید كردن و جانشین شدن را در
كنار گفتگوهای كالمی شخصیّتهای تاریخی داشته باشدت
 - 1-1پیشینة تحقیق
دربارة ارتباطات غیرکالمی در متون کالتیک فارتی تاکنون ت قی جامعی انجام
نشد اتتت در چندتال اخیر پایاننامههایی در این زمینه نوشته شد اتتت از جم ه:
ارتباط غیرکالمی در شاهنامة فردوتی(کتایون ع یزاد )1919 ،؛ ارتباط غیرکالمی در
ک ی هودمنه(فریبا نراقی)1933 ،؛ ارتباط غیرکالمی در داتتانهای مصطفی مستور(تمیّه
حاجتی )1913 ،و مقالة روابط برونزبانی در داتتان حسنکوزیر(الهیارافراخته)1913 ،
که بهدلیل نداشتن ت یل و بیان نکردن پیامها و و کارکردهای این نوع ارتباطها
خوانندگان و م قّقان را اقناع نمیکندت امّا این مقاله بهطور جامع مقولههای ارتباطات
غیرکالمی را بررتی و ت یل نمود اتتت
 -2تعاریف ارتباط وارتباط غیرکالمی
گفته میشود «ارتباط عبارت اتت از فراگرد انتقال پیهام از تهوی فرتهتند بهرای
گیرند  ،مشروط بر آنكه در گیرندة پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرتهتندة پیهام
ایجاد شود» (م سنیان راد ،1913 ،ص )31منظور از فراگرد ،هر رویدادی اتت كه یه
تغییر ممتد در زمان را نشان دهد یا هر عمل یا ن وة عم ی كه ممتد اتتت بدین ترتیه
هر چه معنی مورد نظر در فرتتندة پیام با معنی متجّی شهد در گیرنهدة پیهام مشهابهت
بیشتری داشته باشد ،ارتباط كاملتر خواهد بودت
بهترین تعریف از ارتباطات غیر کالمهی را «هایهگ بهوس ماجیهان» ()Bosmajian
ارائه داد اتت« :ارتباطات غیرکالمی به دامنة وتیعی از پدید هها اطهالق مهیشهود کهه
حوزة گسترد ای را در برمیگیرد :از بیان چهر ای و اشهارة انهدامی تها مدهد و نمادههای
وضعیّتی ،از رقص و نمایش تا موتهیقی و الل بهازی ،از جریهان تهأثیرانگیز تها جریهان
ترافیک ،از حیطة ق مروجویی حیوانات تا عهدنامهههای تیاتهی ،از ادراک فراحسّهی تها
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رایانههای قیاتی و از بالغت مرتبط با خشهونت تها بالغهت مربهوط بهه پهایکوبیههای
نخستین»ت(ریچموند و م

كروتكی ،1911 ،ص)13

-3انواع ارتباط غیرکالمی
انسانها میخندند ،گریه میکنند ،لبخنهد مهیزننهد ،یکهدیگر را لمه

مهیکننهد،

همدیگر را در آغوش میکشند ،برای ه دتت تکان میدهند ،قدم میزنندوتتت پیامههای
غیرکالمی ،ته ویژ ای دردامنة ارتباطات انسانی دارندت اگر همرا با تهاخت کالمهی از
مقولههای غیرکالمی نیز اتهتفاد شهود ارتبهاط مهؤثّرتری حاصهل مهیشهود ،رفتارههای
غیرکالمی شامل مقولههای زیراتت:
 ظاهرفیزیکی :این بعد دارای جنبههای بسیاری اتت که هرکدام پیامهای نهفتهه-ای را بهوجود میآورندت ازجم ه :اندازة بدن ،ویژگیهای صورت ،مو ،پوتت ،قد ،وزن،
جذّابیّت ،اندام شخصی ،مصنوعات و زیورآالتت
 -اشار وحرکت :حرکات رتاتر از واژ ها حر

میزننهد نظیهر تهر تکهان دادن،

روبوتی ،دتت دادن ،نشستن ،برخاتتن وتتت
 رفتارچهر  :چهر پوششی اتت که گویای احساتات ،حالتهها ونگهرشههایفرد اتت وما را در هدایت و تنظی تعامل با دیگران یاری میکند و میتوان به کمک آن
مخالفت ،ناباوری ،عالقه وتتت را به دیگران القا کردت
 رفتارچش (ارتباطات دیداری) :بدون بیان حتّی یک ک مه ،میتهوان بهه دیگهراننزدیک شد ،از آنها دوری گزید ،آنها را کنترل کرد ،به آنها عش ورزید یا به آنها تهوهین
کرد ت
 ارتباطات آوایی(پیرازبان) :از شنیدن صدا ،ل ن و ن وة بیهان ،تهکوت  ،مکه ،لهجه وگویش افراد اطّالعاتی مثل :تن ،جهن  ،وضهع جسهمانی ،قابهل اعتمهاد بهودن،
ریاکار بودن  ،صداقت ،شخصیّت ،غ  ،خش وتتت رامیتوان درک کردت
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 -فضا و مکان :از ن وة اتتفاد انسانها از م یط وتصرّ

112

درآن م یطها پیامهایی

چون :تعدّی ،تجاوز ،مشارکت ،تهاج وتتت حاصل میشودت
 لم (ارتباطات بساوایی) :موقعیّت وفرهنگ ههر جامعههای رفتارههای بسهاواییانسان راشکل میدهندکه مفاهیمی چون :نهوازش ،شهغل وحرفهه ،دوتهتی وصهمیمیّت،
موقعیّت اجتماعی ،عش وتتت ت را در برداردت
 زمان :عبارت اتت ازچگونگی ادراک ،اتتفاد  ،مطالعه ،تاختار ،تعبیر و واکهنشما به پیامهای زمانت
 -1-3زبان بدن()Body Language
ارتباط بههر شک ی در برگیرندة عناصر كالمی و غیركالمی اتت كه به آن ژتهت-
ها یا حركتهای جسمانی میگویندت پیام در درجة نخست با نشانههای آوایی و زبهان-
شناتی

ارائه و دانسته میشود ،امّا در درجة بعد نشانههای حركتی در تدقی معنا نقش

مهمّی دارندت(احمدی ،1911 ،صص )114 -112حرکت اندامها شهامل کّیهة اشهار هها،
حرکات تر ،رفتار چش  ،حرکات بدن ،بازوها ،پاها ،دتتها و انگشتان مهیشهودکه بهه
عنوان زبان بدن شناخته شد اتتت اشار ها و حرکات تر و بدن به گفتگوی کالمی مها
شفّافیّت بخشید و آن را تنظی میکنند و از این طری میتوان احساتات را انتقال دادت
در ذكر اقدامات ع ی قری

آمد اتت« :برنشست و به ص را آمد و جم ة لشهكر

حاضر شدندت»(بیهقی ،1911 ،ص )44و بیانگر پیش آمدن امر مهمّی اتهت كهه بایهد در
فضای وتیعی كه همة لشكریان بتوانند جمع آیند ،در میان گذاشته شهودت در چگهونگی
حركت لشكریان به هرات میخوانی « :رفتن گرفتند تخت به تعجیل؛ چنانكه كه
ك

بهر

نایستاد»ت(همان ،ص )44كه نشانة اشتیاق فراوان افراد برای پیوتتن به لشكر ت طان

مسعود اتتت بیهقی برخورد شخصیّتهای حهواد

در برابهر هه  ،و واكهنش آنهان در

مقابل وقایع را به بهترین وجه به تصویر كشاند اتتت واكهنش اعیهان و ترشناتهان در
پیوتتن به مسعود چنین توصیف شد « :اعیان و رویشناتان چون ندیمان و جز ایشهان
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بدنه ی ه كردند و تفت برفتند»(بیهقی ،1911 ،ص )44كه پیهام عالقهه و اشهتیاق آنهان بهه
پادشاهی مسعود را القا میكندت
بیهقی از زبان بونصر مشكان نقل میكند« :با من خالی كرد( ع ی قری

)»(همهان،

ص)42كه نشانة درددل كردن با بونصراتت و پیام صمیّمت و دوتهتی و مهورد اعتمهاد
بودن بونصر را القا میكندت در واقعة مرگ بونصر مشکان روایت شد اتت« :امیهر پهیش
از بار خ وتی کردی با وزیر و ارکان و تهاالران»(همهان ،ص )213کهه نشهانة رایزنهی و
نظرخواهی دربارة مهمّات امور اتتت بعد از دربنهد کهردن بوتههل« :امیرخهالی کهرد بها
خواجه و مرا بخواند» که نشانة اعالم رضایت ازعم کردخواجه و بهبهود اوضهاع اتهتت
بدین ترتی

روشن اتت که «ارتباط غیرکالمی فقط درموقعیّت و فضهایی کهه حهواد

روی می دهند تفسیر مهیشهود و چهه بسها در مهوقعیّتی دیگهر معنهای دیگهری داشهته
باشد»ت(فرهنگی ،1934 ،ص)113
بعد از رتیدن لشكر به هرات« :ت طان مسعود بهر نشسهت و بهه صه را آمهد ،بها
شوكتی و عددّتی»( بیهقهی ،1911 ،ص )43كهه نشهانة ازدحهام و شه وغی بهیش از حهدّ
تپاهیان و نشان دادن قدرت نظامی ت طان اتتت بیهقی از اقدام ع ی دایه چنهین تهخن
گفته اتت« :و از غزنین غالمان را بگردانید بود و به نشابور رفتهه»(همهان ،ص )43کهه
نشانة حمایت از مسعود اتت و این پیام را میرتهاند كهه پادشهاهی امیهر م مّهد را بهه
رتمیّت نمی-شناخته اتت ت زمانی كه خبر رتید ،ع ی قری

در را رتیدن بهه ههرات

اتت« :معتمدان میفرتتادند پذیرة وی ددماددم»(همان ،ص )41كه نشهانهای اتهت بهرای
نواختن و دل گرم نمودن وی تا اعتمادش را بیشتر ج

نمایند و پیام آن احتیهاط و دور

اندیشی برای ج وگیری از هر نوع طغیان و آشوب احتمالی به وتی ة ع ی قری
وقتی اجازة ورود به ع ی قری

اتتت

دادند« :ته جای زمین بوته داد»(همهان ،ص)41

رفتاری برای نشان دادن نهایهت احتهرام و ادب بهرای ورود بهه حضهور ته طان اتهتت
حاضران در دربار كه بازگشتند« :ته طان بها وی خ هوت كهرد»( بیهقهی ،1911 ،ص)21
برای كس

اطّالع و آگا شدن از كارها واقدامات صورت گرفته به وتهی ة ع هی قریه
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اتتت در ادامه« :منگیتراك حاج

113

زمین بوته داد»(همان ،ص )21رفتهاری اتهت بهرای

اظهار ادب و احترام وه چنین درخواتت و خواهشهی از ته طان اتهت كهه كهاركردی
جانشینی -تكمی ی دارد و دوبار زمین بوته دادن وی نشهانة رضهایت وی از بهرآوردن
خواتتهاش اتت و كاركردی جانشینی داردت
اقدام بوتهل زوزنی بعد از توطئة حذ

خوارزمشا « :را خوارزم فرو گرفتهه بهود

و نامهها را میگرفتند»(همان ،ص )914نشانة تفتیش و بازرتی افراد برای احتیاط بیشهتر
تا ماجرا فاش نشود و بموقع عم ی شود و این پیام را القها مهیكنهد كهه دربهار مسهعود
غزنوی بر پاشنة جاتوتی میچرخدت در ادامه آمد اتت« :معمّای مسعدی باز آوردنهد»
(همان ،ص )914برگرداندن نامة مسعدی نشانة لو رفتن و فاش شدن ماجراتهت و ایهن
پیام را میرتاند كه مأموران جاتوس و تفتیش در این عصر بسیار كارآزمود و مجهرّب
و آگا به وظایف و در كارشان موفّ هستندت اقدام خواجه احمدحسن بعد از آگهاهی از
معمّای مسعدی« :مسعدی را بخواندند به دیهوان»(همهان ،ص )914كهه پیهام مؤاخهذ و
م اكمه نمودن وی را میرتاند تا به حقیقت معمّا آگاهی پیدا كنندت
بعد از اعترا

مسعدی« :خواجه احمد فهرا شهد و روی بهه من(بونصهر ) كهرد و

گفت :بینی چه میکنند»ت(همان ،ص ) )912روی کردن به بونصر بهخاطر یافتن مخاطبی
آگا وکاردان اتت تدر بهدتت آوردن دل غازی نقهل شهد « :امیهر رو تهوی او کهرد و
گفت « :خوارزمشها مهارا بهه جهای برادراتهت» نگها امیهر ول هنش احتهرام آمیهز واز
ترنوازش اتت تبونصرمشكان كه پیام خواجه احمدحسن را برای ت طان مسهعود بهرد
اتت؛ نقل میكند« :من نشست  ،پ

روی به من كرد و گفت»(همان ،ص )912در تمهام

وقایع مه بونصر نقش پیام رتانی به ت طان را بهعهد دارد و این پیام را میرتهاند كهه
وی شخصیّتی میانجیگر ،مورد اعتماد و نزدی

به ت طان اتهتت اصهل بسهیار مهه در

روابط میان فردی ،وثاقت واعتماد اتت كه از ویژگیهای شخصیّتی بونصر اتتت
در جدول زیر نمونههای بازتاب رفتارهای حركتی درتاریخ بیهقی بها ذكهر پیهام و
كاركرد آنها آمد اتتت
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جدول رفتارهای حركتی -اشار ای در روایتهای تاریخ بیهقی
رفتار حركتی – اشاره ای

شماره صفحه

ت طان دتت بر آورد

41

پیام
دعوت و فراخواندن

كاركرد
تكمی ی -تأكیدی

ا ْتكُدار خوارزم به دیوان
آورد بودند ح قه برافگند

912

م رمانه وبا اهمیّت بودن

تأكیدی -تكمی ی

و بر در زد
چیزی نگفت و خدمت
كردم (بونصر)

912

نشست (بونصر) و اشارت
كرد تا ندما و حجّاب باز

ب كه فراتر آمد
قائد دتت به قراچولی كرد
عصایی كه داشت بر
شكافت
جز من جم ه برخاتتند و
برفتند

912

رعایت نكردن ادب و
912

غازی بازگشت به این
جان

آمد

احترام -بینظمی -ترمستی

جانشینی

و غرور
913

حم ه و هجوم

جانشینی

كنترل شدید را ها و
913

گماشتن جاتوتان

جانشینی

ومأموران بازرتی
111

111

و در باغ بنشستند
دتت از شراب بكشید

در میان گذاشتن مط بی

جانشینی

م رمانه

نقیبان هندوان بیامدند و
مردی تیصد هندو آوردند

نمودن و مرخّص شدن
خ وت كردن با بونصر و

گشتند
قائد جای خود ننشست

مالحظة عصبانیت ت طان را

جانشینی

مورد اعتماد بودن بیهقی
احتیاط در فروگیری اریارق
و قدرتمند بودن وی

جانشینی

تأكیدی -جانشینی

111

ناامید بودن ،غمگین بودن

جانشینی

113

پشیمانی

جانشینی
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مردم تاخته بر اثر یكدیگر
میرفت
انگشتری خویش(ت طان )
بدو داد
اعیان و خواجه باز گشتند

113
113
191

كدخدای غازی و قومش از
بیغولهها بیرون آمدند و
نزدی

امان دادن -عفو و تأمین
جانی
پایان واقعه-آتودگی خاطر

تكمی ی
جانشینی
كنترلی

آرام و مساعد بودن اوضاع
191

وی رفتند

دتت وپایش كار نمیكرد

اعالم آماد باش

113

 -اطمینان خاطر از عدم

تأكیدی -جانشینی

برخورد
119

عدم اختیار -مستی

جانشینی

191

حفظ و كنترل اوضاع

جانشینی

غازی نشسته زمین بوته داد

191

مجروح بودن

جانشینی -تاكیدی

اتبان از غالمان جدا كردند

191

عدم اطمینان -خ ع تالح

جانشینی

پیاد یی هزار با تالح
بایستانیدند برچپ و راتت

اریارق جامه و كال وموز
خواتت وبپوشید

119

آمدنِ اریارق هر روز به
درگا با چند مرتبهدار و

114

تپركش
اریارق دتت فرو میكرد و
یخ می برآورد و میخورد
تپر غازی را همچنان تیر
در نشاند بفرتتاد

119
191

اجابت امر ت طان -مطیع
بودن
جسارت و گستاخی-
نمایش قدرت
عدم اختیار -مستی
آرام نمودن ت طان -دفع
خطر -تس ی شدن

تكمی ی

كنترل كردن

جانشینی
تكمی ی -تأكیدی

بررتی و ت یل جدول نشان میدهد كه ارتباطات میهان فهردی شهكل گرفتهه در
رفتارهای حركتی -اشار ای بیشتر بر اتاس ت طه و دوتتی اتت كه اكثهرا كاركردههای
جانشینی و تأكیدی -تكمی ی دارند ت وضهعیّت نابسهامان و جهوّ جاتوتهی و حاكمیّهت
اتتبدادی دربار در نوع رفتارها تأثیر بسیار زیادی داشته اتت ،بهطوریكه این رفتارهای
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حركتی اكثرا پیام ههایی چهون ،تسه ی  ،تهرس ،ناامیهدی ،اغفهال ،جاتوتهی ،م اصهر ،
مصادر  ،انتظار وتتت را القا میكنندت
 -4رفتارهای چهره «ارتباط دیداری»()visual communication

ارتطو بیش از همه در خصوص چهر تجربه و بررتی داشته و اعالم میدارد كه:
میان چهرة انسان با روح او رابطة تنگاتنگی وجود دارد و میتوان بها عالیه موجهود در
چهرة انسان و حاالت و شكل ظاهری قیافه به ماهیّت درونی انسهان پهی برد(آلسهكرلی،
 ،4934ص )41برای پیبردن به ص ت یا تناقض پیامهای كالمی افراد ،بهه چههرة آنهان
توجّه باید كرد ،چهر گویای احساتات ،حالتها و نگرشهای فرد اتتت انسهانهها بها
چهر هایشان مخالفت ،ناباوری ،تنفّر و یا عش وعالقة خود را نسبت بهه چیهزی نشهان
میدهندت ارتباطات چهر ای را در این روایتها میتوان به چهار دتته تقسی نمود:
 -1-4نگاه کردن ()Eye contact

نگا میتواند مفاهی مخت فی را القا كند و انواع متفاوتی دارد كهه براتهاس بافهت
ارتباطی میتوان آنها را دتتهبندی كرد(تامووار و همكاران ،4932 ،ص)913
 -1-1-4نگا خیرة متقابل :یعنی دو نفر مستقیما به چهرة همدیگر نگا كنندت «این
حرکات چشمی ،تغییرات جانبی وغیرارادی چش هابه افراد اتت وکامال با رونهد ایجهاد
شناخت همرا میباشدت یعنی ،وقتی درحال فکرکردن هسهتی  ،نگاهمهان را بهه دیگهران
میدوزی  ،امّا وقتی پردازش اطّالعات متوقّف شد به تمت گیرندة پیام بر مهی گهردی »
(ریچموند ،4933 ،ص )999در مذاكرة ص ح امیر مسعود با اعیان ری روایت شد اتت:
«اعیان ری در یكدیگر نگریستند»ت(بیهقی ،4933 ،ص )43نهوع نگاهشهان خیهرة متقابهل
اتت و نشانة دهشت و حیرتی بزرگ اتت كه به آنان دتت داد و كهاركرد آن ههدایت
و تنظی تعامل برای ادامة ارتباط وهمكاری اتتت هنگهام رایزنهی و مشهورت در مهورد
غزو هانسی« :وزیر در حاضران نگریست»(بیهقی ،4933 ،ص )194كه پیام نظرخواهی و
اعالم موافقت حاضران را میط بد و كاركردی تأكیدی داردت قائد م نجهوق وقتهی پهیش
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خوارزمشا عربد آغاز كرد« :خوارزمشا در احمد نگریست»(همان ،ص )109ایهن پیهام
را القا می كند كه نقشة طراحی شهد را بایهد اجهرا كهرد و كهاركردی جانشهینی دارد تها
خواجه را به تعامل وادار نمایدت
 -2-1-4نگا ی تویه یا نگا گذرا :نگاهی اتت كه ی
دیگری میاندازد ،امّا نگا متقابال جواب داد نمیشودت ع ی قری

نفر بهه چههرة شهخص
در گفتگوی خهود بها

بونصر میگوید« :چندان اتت كه ت طان مسعود چش بر من افگند بیش شما مرا نبینید»
(همان ،ص )41نوع نگا ت طان ی تویه میتواند باشد ،زیهرا زیردتهتان و بخصهوص
كسانی كه خطای بزرگی مرتك

شد اند ،یارای نگریستن بهه ته طان را ندارنهد و پیهام

انتقام گرفتن را القا میكندت
 -3-1-4پرهیز از نگا  :كه رفتاری عمدی اتت و شخص نگهاهش را از دیگهری
بر میگرداندتاین رفتار« کامال آگاهانه اتت ونشان میدهدکه شما به ص بتکردن طر
مقابل عالقه ندارید»ت(تامووار ،4932 ،ص )912امیرمسعود بعد از فروگیری ع ی قریه
به خوارزمشا پیغام داد« :ع ی تا این غایت نه آن كرد كه انداز و پایگا او بودت چهرا بهه
خوارزمشا ننگریست»(بیهقی ،4933 ،ص )19نگا نكردن ع هی قریه

بهه خوارزمشها

نوعی پرهیز از نگا اتت كه پیام عدم تواف  ،پیروی نكردن و همداتهتان نبهودن وی را
القا میكندت
 -4-1-4بی توجّهی مؤدّبانه :در این نوع رفتار چشمی ،تعامل صورت نمیگیهردت
فقط به فرد اجاز میدهد كه از حضور دیگری آگاهی یابد ،امّها بهرای بهاز كهردن بهاب
گفتگو توقّعی نداشته باشدت یعقوب لی

كه خراتان را تصرّ

كرد ،همهه بهه او تقّهرب

جستند به جز« :ته تن از پیران كهنترِ داناتر(کهه) تهویِ یعقهوب ننگریسهتند»ت(همهان،
ص )941كه نوع نگاهشان بی توجّهی مؤدّبانه بود اتت ،زیرا نشاندهنهدة وفهاداری بهه
فرمانروای خودشان یعنی طاهر بود كه كاركرد آن قطع تعامل و ارتباط اتتت بونصر كهه
طب فرمانِمسعود به هرات رفته اتت« :هر روزی به خدمت مهیرفهت وتهوی دیهوان
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رتالت نمینگریست»ت(همان ،ص )43نشانة بیتوجّهی بونصر به مقام ومسئولیّت اتهت
و یا ترس از آیندة خود ،زیرا وی منسوب به پدریان اتتت
 -2-4خنده
«خندیدن از فرهنگی به فرهنگ دیگر معنی كامال متفاوتی داردت چهه كسهی ،بهرای
چه ،چقدر و چگونه بخندد و از این طری چه چیزی نشهان داد مهیشهود ،قسهمتی از
آموزش فرهنگی هر شخص دربارة این عناصهر ارتبهاطی بهه شهمار مهیآیهد»ت(اتهمیت،
 ،4934ج ،9ص)43
ع ی قری

كه به ده یز ترای ت طان نشسهته اتهت در مقابهل خهدمت و احتهرام

دیگران« :زهرخند میزد»( بیهقی ،4933 ،ص )43كه نشانهای بر ناامیدی و یأس اتهتت
بیهقی دربارة ویژگی شخصیّتی ع ی قری

مینویسد« :وبهه ههیر روزگهار مهن او را بها

خندة فراخ ندیدم الّا همه تبسّ »(همان ،ص )43كه پیامهایی چهون جهدّیت ،خردمنهدی،
شهكو واقتههدار و اههل مههزاح نبههودن را القها مههیكنهدت قائههد م نجههوق كهه ته طان بههاد
خوارزمشاهی را در تر وی انداخته اتت و به خوارزمشها بهیاحترامهی مهیكنهد ،امّها:
«خوارزمشا بخندیهد»(همهان ،صهص901و903و  )940خندیهدن خوارزمشها در طهول
ماجرای قائد همه از روی تمسخر و مزاح بود اتهت و ایهن پیهام را القها مهیكنهد كهه
خوارزمشا از قبل تدبیری برای این موضوع اندیشید  ،و نگهران موضهوع نیسهتت ایهن
رفتارها چون همرا گفتار صورت گرفتهاند ،كاركردی تكمیلكنند دارند ،یعنی پیامههای
كالمی را شفّا تر و رتاتر میكنندت
 -3-4گریه
توای ناراحتیهای جسمی ،گریستن ،معمهوال وقتهی ظهاهر مهیشهود كهه فهرد از
شرایط مط وبی كه بهدنبال آن بود اتت م روم میشود و معموال نشانة عدم تسهّط بهر
شرایط و ناامنی اتتت
بونصههر مشههكان بههرای خههداحافظی ازع ههی قریه

نههزد وی رفتههه اتههت« :ع ههی

بگریست»(بیهقی ،4933 ،ص )43گریستن نشانة یأس و ناامیدی از وضعیّت پهیش آمهد
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اتت ،گویی آنچه را كه در انتظار اوتت میبیند ومیداند ،این رفتار غیركالمی كاركردی
جانشینی دارد؛ گریستن غازی در خ وت با كسان خود(همان ،ص )993نیهز نشهانة نها-
امیدی ،و احساس ناامنی كردن اتت و پیام بیاعتمادی به ت طان وخطر مهرگ را مهی-
رتاندت ت طان مسعود بوالعالی طبی

را نزد غازی فرتتاد تا وی را معالجه كند« :غهازی

بگریست و بسیار دعا كرد»(همان ،ص )994گریستن غازی از روی شوق اتهت و پیهام
امیدوار بودن به عفو و بخشش ت طان را القا میكند و كاركردی تأكیدی -تكمی ی داردت
امّا گریستنهای دیگر غازی(همان ،صص990و )994درماندگی و زبونی غهازی را
كه تا دیروز برای خود كسی بود نشان میدهدت ت طان مسعود وقتی امیرك را بها پنجها
قرابه شراب نزد اریارق فرتتاد« :اریارق بسیار بگریست»(همان ،ص )999كهه گریهة وی
از تر شوق اتت و این پیام را میرتاند كه نواخت دوبارة امیهر در دل وی اثهر نمهود
اتت و از شدّت هیجان به گریه افتاد اتت ،این رفتار كاركردی جانشینی داردت
 -4-4نشانههای ظاهری چهره
«ما میتوانی به وتی ة حاالت چهر ناراحتی ،عدم اطمینان ،اعتمهاد ،دلواپسهی وتتت
را به گیرندگان پیام منتقل نمایی »ت(احدیان ،4934 ،ص)14
بیهقی حالت چهرة بونصر مشكان را هنگهام رفهتن بهه ههرات« :تهخت اندیشهه-
مند»(بیهقی ،4933 ،ص )41توصیف كرد اتت كه حکایت ازترس و نهاراحتی او داردت
«اتتادم خواجه بونصر مشکان تخت ترتان بود و به دیوان رتالت نمینشست»ت(همان،
ص)11تدرماجرای رنجش بونصر مشکان بعد از اینکه از رفتهار امیهر مسهعود آگها شهد
آمد اتت« :پ

از آن غمناک و اندیشه مند میبود»(همان ،ص )149كه نشانة آزردگهی

خاطر و عدم اطمینان از ت طان اتتت حالت خشمگینی چههرة ع هی دایهه« :و خشهمش
میآمد» عصبانیّت ،نارضایتی و حسادت وی از توجّه بیش از حّد ت طان به غازی را القا
میكندت چهرة« :تهخت فروشهدة» ع هی قریه (بیهقی ،4933 ،ص )43پیهام ناامیهدی و
آگاهی از ترنوشت شوم خود را القا میكندت
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بعد ازفروگیری غازی ،بیهقی روایت میكند« :م مودیان تهخت غمنهاك شهدند»ت
(همان ،ص )994این پیام را میرتاندكه غدر و خیانت آنان برای ت طان آشكار خواههد
شدت خوارزمشا موقع رفتن« :متربِِّد برفت»(همهان ،ص )909كهه پیهام دلواپسهی و عهدم
اطمینان و ترس را القا میكندت و «تخت اندیشهمند بودن » خواجه احمد حسن بعهد از
فروگیری اریارق(همان ،ص )991نشانة عهدم رضهایت وی از بهههه ریختگهی اوضهاع،
حر شنوی ت طان از ناالیقان و ترس از بدتر شدن وضعیّت اتتت
 -5ارتباط لمسی ()Haptic communication

تماس بدنی بنیادیترین شكل ارتباطات اتتت ن وة لم كردن ،میزان لم كهردن
و هد

از لم كردن ،در نتیجة هنجارهای فرهنگی به وجود میآیدت لم كردن گونهه-

هایی دارد مثل ،دتت دادن ،نوازش كردن ،در آغوش كشیدن ،گرفتن بازوت(ریچمونهد و
م

كروتكی ،4933 ،صص)900-904
 -1-5لمس كردن تهاجمی -تجاوزی :برخی اوقات پاتخ غیركالمی از بیان ههر

ك مهای منات تر اتتت لم كردن ،گا میتواند نوعی تجاوز بههشهمار رود ،ایهن نهوع
تماس فیزیكی باع

عصبانیّت ما میشودت(بولتون ،4933 ،ص)411

بیهقی در روایت فروگیری ع ی قری

مینویسد« :و ع هی را اتهتواركرد بودنهد»ت

(بیهقی ،4933 ،ص )14تخت دربند كشیدن ع ی قری

نوعی لم

تهاجمی اتهت كهه

پیام خطاكار و خائن بودن را القا میكندت در توصیف چگهونگی برخهورد بها منگیتهراك
روایت شد اتت« :تی غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و كال وموز از وی جدا
كردند»(همان ،ص )14كه نشانة بیآبرو كردن وشكستن حشمت حاج

اتتت در ادامهه

میخوانی كه« :فرّاشان ایشان را به پشت برداشتند»(همان ،ص )14كه نشاندهندة در غل
و زنجیر بودن دتتهایشان اتتت فروگیری اریارق نیز مثل ع ی قری

و برادرش اجهرا

میشود« :غالمان دیگر درآمدند و موز از پایش جدا كردند»(همان ،ص )999كهه نشهانة
خ ع تالح وی اتت و خواری و خفّت را بیان میكندت بند برپای اریارق نهادن و قبهای
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وی را پههار كههردن و دور انههداختن(همان ،ص )994همههه بیههانكننههدة لمه

112

تهههاجمی-

تجاوزی اتت ت
بیهقی در روایت فروگیریها و جنگهای به وقوع پیوتتة تاریخش بیشهتر از ایهن
نوع لم

بهر گرفته اتتت

 -2-5لمسكردن دوستانه -صمیمی :در این نوع تماس بدنی تفهاوتههای میهان
فرهنگی بیشتر اتّفاق میافتدت تعاملكنندگان با احساتات و عواطف خود نشان میدهنهد
كه چقدر برای یکدیگر ارزش قائ ند و یها همهدیگر را دوتهت دارنهدت بونصهر په
دیدارش با ع ی قری

از

نقل میكند« :این فصل بگفت و مهرا در آغهوش كشهید»(همهان،

ص )43كه نشانة خالی كردن غصّهها و ناراحتیهاتت و پیهام صهمیّمت ودوتهتی بهین
بونصر و ع ی قری
حاج

بازوی وی بگرفت»(همان ،ص )42این شكل از لم كردن در اینجها بهه تهب

حمایت از ع ی قری
ق

را القا میكنهد ت هنگهام ورود ع هی قریه

در ههرات« :منگتیهراك

اتت كه تست و متزلزل شهد و نشهانة احتهرام و ادب و قهوّت

بخشیدن به وی اتتت غازی كه در بیه به اتتقبال امیر مسعود رفتهه اتهت« :امیهر

فرمود تتت و بازو گرفتند»(همان ،ص )94كه عالمت ونشانة احترام و عزّت بود اتهت و
در تاریخ بیهقی در مورد شخصیّتهای مؤثّر بهكار رفته اتتت(همان ،صص933و)914
 -3-5لمس كردن اجتماعی -مؤدّبانه :یعنی ،تماس جسمی ما برای آشنایی و یها
اظهار ادب و رعایت اصول با دیگری که در ی

نقش اجتماعی انجام مهیپهذیرد ،ماننهد

زمان خوشآمدگویی یا تالم و احوالپرتیت ع ی قریه

بعهد از بههجهای آوردن رته

احترام و ادب« :ت طان دتت او را داد تا ببوتد»ت(همان ،ص )43این رفتار حاكی از این
اتتكه افراد دارای قدرتِ بیشتر كمتر لم

پذیرند و تا ت طان اجازة لم

ندهد كسی

اجازة مبادرتكردن به این كار را ندارد و نشهاندهنهدة تشهریفات خهاصّ دربهاری نیهز
هستت
 -4-5لمسكردن حرفهای -عملی :عهدّ ای از افهراد از ل هاح حرفههای مهردم را
لم

میكنند ،این نوع لم

را خنثهی یها لمه

غیرمعاشهرتی مهینامنهد؛ ماننهد لمه
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پزشكان ،پرتتاران ،آرایشگران وتتت ت وقتی غهازی را مجهروح بهه دربهار آوردنهد ،امیهر:
«بوالعال را كه از طبیبان خاصّه بودند نزدی

غازی فرتتاد»ت(بیهقهی ،4933 ،ص )994یها

در مرگ بونصر مشكان« :بوالعال آمد چیزها كه نگا میبایست كرد ،نگها كهرد»(همهان،
ص )149وقتی بوالمظفر برغشی(وزیر تامانیان) از اته

افتهاد بهود ،بهه دتهتور امیهر:

«طبیب  ،چوب بند و ط ی آورد و پای ببست»(همان ،ص )944كه همة كارهای طبیبهان
صرفا لم

حرفهای -عم ی بود اتتت

 -6ارتباط آوایی()Vocal communication
صدا یكی از عالی غیربیانی ،منعك كنندة عك العمل درونهی و حالهت گوینهد
اتت ومیتواند به منظور تقویّت منات

برای پیهامههای بیهانی ،كنتهرل و توتهعه یابهدت

رتایی صدا ،نشاندهندة عالقه و توجّه به شنوند اتت ،و عامهل ارزشهمندی در انتقهال
مط وب پیام بیانی اتتت مؤلّفههای دیگری چون ،كیفیّت ،حج صهدا ،درجهه و آهنهگ
صدا با توجّه بهه شهرایط مخت هف پیهامههای متفهاوتی را القها مهیكننهدت(ك تنهر،4931 ،
صص)443-442
 -1-6لحن :ل ن ع ی قری

در وداع با بونصهر مشهكان تراتهر پیهام ناامیهدی و

هراس را القا میكند« :گفت بدرود باش ای دوتتِ نی

كهه روزگهارِ دراز در یه

جها

بود ای و از یكدیگر آزار نهداری »ت(بیهقهی ،4933 ،ص )41ل هن خهود بیهقهی كهه بهه
صورت جمالت معترضه در اثنای تاریخ آمد اتت :مثال ل ن او در «بودی كهه ته طان
آنجا بودی به ترای عدنانی وتتت بودی كه بدان بناهای خویش بودی»ت(همان ،ص )43به
تب

از دتت رفتن این مكانهای با شكو تأتّف برانگیز وحسرتبار اتتت
آیا ل ن بكتغدی حاج  ،هجوآمیز و ت قیرآمیز نیست؟ «گفت :غهازی گُربهزی از

گربزان و اریارق خری از خران»(همان ،ص )943ل ن گفتار خواجه احمد حسن بعد از
فروگیری اریارق ،نومیدانه ،حسرتآور و انتقادی اتت« :قومی تاختهانهد  ،م مهودی و
مسعودی و به اغراض خویش مشغول تتت»ت(همان ،ص )991یا ل ن ترزنشآمیهز همهرا
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با عصبانیّت امیر مسعود با بوتههل زوزنهی« :بوتههل را بخوانهد و گفهت تهاكی از ایهن
تدبیرهای خطای تو؟»ت(همان ،ص)902
 -2-6سكوت« :تكوت در ارتباطات ،در فرهنگهای مخت ف ،میتوانهد نماینهدة
مفاهی مخت فی چون بیاحساتی ،گ گشتگی ،تركوبشدگی ،ابراز قهر ،در فكر بهودن،
افسهردگی ،موافقههت ،عهدم موافقههت ،شهرمگین بههودن ،ادای احتهرام كههردن وتتت باشههد»ت
(م سنیان راد ،4933 ،ص)11
خوارزمشا كه به مشورت با بونصر پرداخته اتت« :بدین تخن بونصهر ،قهوی دل
گشت و دَم دركشید»ت(بیهقی ،4933 ،ص )14تكوت وی نشانة رضایتمندی واحساس
آرامش اتتت امیر مسعود به كوش
مورد نواخت وگروهی را مورد غض

م مودی در افغان شهال رفتهه اتهت ،و عهدّ ای را
قرار میدهد ،روایت شد اتت« :نرتد خهدمت-

كاران ایشان را كه اعتراض كنند  ،هر كسی را كه قضای زنهدگی بهه كهار شهد»ت(همهان،
ص )934كه تكوت در اینجا نشانة تس ی  ،همراهی و اطاعتپهذیری در برابهر پادشها
اتت ،این نوع تكوت بهترین مصداق برای اجتناب از خطر در حكومتهای اتهتبدادی
اتتت
 -3-6بلندی یا شدّت صدا :ب ندی یا شدّت صدا بها توجّهه بهه فضهای ارتبهاطی
وموقعیّت اجتماعی اشخاص مفاهی متعدّدی داردت وقتهی خبهر فراركهردن غهازی را بهه
گوش ت طان رتاندند آمد اتت« :چون به درگا شدی هزاههزی تهخت بهود و مهردم
تاخته»ت(همان ،ص )992فریاد و آشوب در دربار در اینجا نشاندهندة آماد شدن لشكر
برای دتتگیری غازی اتتت بگتگین حاج

وقتی اریارق را در كنار گرفت و ترهنگان

دیگر آمدند و او را گرفتند« :اریارق آواز داد بگتگین را كه ای برادر نهاجوانمرد بهر مهن
این كار تو آوردی؟!»(همان ،ص )999طنین صدای اریهارق نشهانة عصهبانیّت همهرا بها
تعجّ

از خیانتكاری بگتگین اتت ،كه حاج

وی بود اتتت
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 -7نقش مصنوعات در انتقال پیام
زبان اشیاء عبارت اتت از نمایش ارادی یا غیر ارادی کاالهای مهادّی کهه توتّهط
انسانها بهکارگرفته میشوندت زیورآالتی که برای زینهت بهدن و لبهاس بههکهار مهیرود
مصنوعات شخصی نامید میشهود ،جهواهرات ،عینهک ،کیهف ،کهال  ،چمهدان ،عصها،
شمشیر ،نیز وتتت به وتی ة شخصیّتی که از آنها اتتفاد میکند با دیگران ارتبهاط برقهرار
میکنندت(لیتل جان ،4934 ،ص)433
 -1-7هدایا :گرفتن و دادن هدیه  ،میتواند پیهامههای رضهایت ،اطمینهانبخشهی،
رشو  ،فری  ،خیانت كردن وتتت را القا كندت «اتتفاد ما از وتای ی کهه در اختیهار داریه
میتواند بیانگر دهنکجی ،احترام ،ه رنگ شدن ،اعتماد ،خیانت ،ثروتمند یها فقیربهودن
وتتتباشد»ت(فرهنگی ،4934 ،ص)930
ع ی قری

وقتی به حضور ت طان رتید« :عقدی گوهر تخت قیمتی پیش ت طان

نهاد و هزار دینار تیا داری داشت از جهت وی نثار كرد»ت(بیهقی ،4933 ،ص )43هدیه
اركان حكومتی و زیردتتان نشهانة نزدیه

دادن به تالطین غزنوی از جان

شهدن بهه

ت طان ،در متن حكومت قرارگرفتن ،رتیدن به مقهام ومنزلهت برتهر و بیهان چهاكری و
بندگی خود به ت طان برای ج
اظهار چاكری و بندگی و ج
صرّا

اعتماد وی اتتت امّا در اینجها نشهانهای اتهت بهرای
اعتماد ت طان تا از تقصیرات وی بگذردت دربهارة تهعید

كدخدای غازی روایت شد « :به خ عتهی و تهاخت زركهه یافهت ایهن مشهرفی

بكرد»ت (همان ،ص )14نشان میدهد هدیه دادن از طر
دتت برای فری

و پیشبرد اهدا

افراد ترشناس به افهراد زیهر-

تیاتی به كار میرفته كه در ایهنجها پیهام رشهو و

تطمیع نمودن جهت خیانت ورزیدن را القا میكندت پذیرش ایهن نهوع هدیهه بهه عقیهدة
بیهقی از خصوصیّات «چاكرپیشگان خامل ذكر ك مایه»(همان ،ص )941اتتت
اقدام متقابل غازی واریارق ،وقتی كه ت طان مسعود ندیمانی را با صراحیهای پهر
از شراب نزد آنان فرتتاد« :ندیمان را ات

و اتتام زر و جامه و تهی دادنهد و غالمهی

ترك و مطربان را جامه و تی بخشیدند»ت(همان ،ص )994نشانة خهدمتگهزاری اتهتت
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این رفتار مسعود نشان میدهد كه یكی از حربههای وی برای فروگیری تاالران بهزرگ
تغافل آنها به شیوة نواختن بود اتت و این اتباب همه دانه بود تا به نوعی آنهها را بهه
میانة دام گرفتار كندت
 -2-7ثروت و داراییها :روشی كه ههرک

بهرای انتخهاب و اتهتفادة از اشهیاء

برمیگزیند منبعی از اطّالعات در مورد او برای دیگران فراه مهیکنهد و از ایهن طریه
دربار اش قضاوت میكنندت
ع ی قری

در گفتگو با بونصر مكشان میگوید« :و تخت آتان اتت بر مهن كهه

این خزانه و پیالن و فوجی قوی از هندوان و از هر دتتی پیش كهن و غهالم انبهو كهه
دارم وتبع و حاشیت و را تیستان گیرم»ت(بیهقهی ،4933 ،ص )41خزانهه ،فیهل ،لشهكر،
غالم و حش و چاكران نشانة تأثیرگهذاری ،ترشناتهی ،قدرتمنهدی و ثروتمنهدی ع هی
قری

اتت ،واین پیام را القا مهیكنهد كهه ثهروت ،دارایهی و لشهكر مهیتوانسهته بهرای

حكومت دردتر آفرین باشدت
 -3-7نامهها :ت طان مسهعود بعهد از وتوتهة بوتههل زوزنهی بهرای فروگیهری
خوارزمشا « :به خطّ خود م طّفه نبشت ونام هری

از حش داران ببرد بر م ل»ت(همهان،

ص )904وقتی نامه به خط ت طان باشد نشانة م رمانه و مه بهودن امهری اتهت و در
اینجا پیام آن اطمینان دادن به قائد م نجوق و اعتمادتازی و قویدل گرداندن وی اتت
تا در انجام مأموریّت با اعتماد به نف

بیشتری عمل نمایدت امّا زمانی كهه عبهدوس ایهن

راز را فاش كرد« :مسعدی دروقت به معمّایی كه نهاد بود با خواجهه احمهد عبدالصهمد
اینحال به شرح باز نمود»ت(همان ،ص )904نوشتن نامه به صورت رمهز و معمّها نشهانة
م ك كاری اتت تا كسی به موضوع و م توای آن پی نبرد و نشان میدهد كهه دربهار
مسعود غزنوی كامال بر پاشنة جاتوتی میچرخد و هرل ظه امكان افشای اتهرار و لهو
رفتن نقشهها وجود دارد و بیانكننهدة وضهعیّت خفقهان عصهر مسهعودی اتهتت تهدبیر
خواجه احمد حسن برای ج وگیری از فساد و فتنه« :مسعدی را گفته آید تا هه اكنهون
معّما نامهای نویسد با قاصدی از آن خویش ویكهی بهه اتهكُدار»(همهان ،ص )901ایهن
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اقدام نشانهای بر دروغ نمایاندن م توای نامة قب ی و وارونه ج هو دادن مهاجرا اتهت و
این پیام را القا میكند كه دو عامل مه ؛ یكی تطمیهع و دیگهری ترتهاندن و اجبهار ،در
ارائة گزارش های دروغ و غیرواقعی وكیالن ،دبیران و بریدان عصر غزنوی بسهیار مهؤثّر
بود اتتت
 -4-7خوردنیها ونوشیدنیها« :از لباتی که میپوشی تا غذایی که میخهوری و
نوشیدنیای که میآشامی وتتتهمه بیانگر ارتباط و معهرّ
ماتت»(فرهنگی ،4934 ،ص )940صر
هایی مثل شراب در مجال
اجتماعی عالی افراد ج

شخصهیّت و مقهام اجتمهاعی

غذاینادر و گرانقیمت واتتفاد از نوشیدنی-

عصر غزنوی میتواند توجّه دیگران را به ارزش و موقعیّت
كندت منگیتراك حاج

به ت طان مسعود میگوید« :بند مثهال

داد اتت شوربایی تاختن»( بیهقی ،4933 ،ص )14بههنظهر مهیرتهد شهوربا یكهی از
غذاهای اعیانی و اشرافی عهد غزنوی اتت كه منگیتراك برای مهمهانی كهردن بهرادرش
ع ی قری  ،حاج

بزرگ ،تدارك دید اتتت

نشستن اركان حكومت برتر تفر برای خوردن و آشامیدن نیز حهاكی از رعایهت
نمودن پایگا ومقام اجتماعی آنان اتت« :خوانچه ها آوردن گرفتند؛ پیش امیر بر تخهت
یكی ،و پیش غازی و پیش اریارق یكی ،و پیشِ عارض بوتهل زوزنی و بونصر مشكان
یكی ،پیش ندیمان هر دو تن را یكی و الكشته و رشته فرمود بودند ،بیاوردنهد تهخت
بسیار»ت(همان ،ص )942كه ت س ه مرات

اركان حكومت غزنوی به خهوبی بهه تصهویر

كشید شد اتتت ت طان به تنهایی در رأس حكومهت اتهت ،حتّهی هنگهام خهوردن و
آشامیدن تنها بر تر ی
هر دو نفر بر تری

تفر و بر تخت مینشیند امّا تایر اركهان حكومهت بهرزمین و
تفر مینشینند و كسی اجازة نشسهتن بهر روی تخهت را نهدارد و

بخوبی اندیشة تایة خداپنداری ت طان در برههای از تاریخ را نشان میدهد كه امهر وی
چه درتت و چه غ ط در تمام موارد فصلالخطاب بود اتتت نشستن افراد بر تر تفر
بر اتاس نوع شغل و مسهئولیّت آنهان اتهت ،چنهانكهه تپهسهاالران(اریارق و غهازی)،
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ی
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در كنار ه بهر تهر

تفر نشسته اندت
 -.8ارتباط مکانی()Environmental communication
هال ،فضا را «زبان خاموش یا بعد تاكت مینامد»ت(بركو وتهی  ،4939 ،ص)142

بنابراین ،م یط بیشتر از طری غیرزبانی وكمتر از طری زبانی به فرد نشان میدههد كهه
چگونه را برود ،بنشیند ،بایستد و دتت كسی را بگیهرد ،در چهه فاصه های از شهخص
دیگر بایستد و برای چه مدتیت(اتمیت ،4932 ،ج ،9صص )94-99ن وة اتهتفادة مها از
فضا ،ادّعای مالكیّت بر آن ،دفاع از آن یا اجازة ورود دیگران به آن بهه میهزان زیهادی از
را پیامهای غیركالمی ارتال شد  ،تعیین میشودت ق مرو را میتوان به ته دتهته تقسهی
کردت(فرگاس ،4932 ،ص)909
 -1-8قلمرو اوّلیه(اصلی)«: :این ق مرو بیشهتر اوقهات از تهوی دیگهران م تهرم
شمرد میشود و بدون اجازة مالک مورد تجهاوز قهرار نمهیگیهرد»ت(ریچمونهد،4933 ،
ص )930بهعبارت دیگر ق مروی اتت كه م

اختصاصی صاحبش بهحساب مهیآیهدت

این ق مرو را مكان غیررتمی نیز مینامند ،مانند خانهت روابط بین افراد در این مكهانهها
صمیمانه و راحت اتتت بیهقی در ماجرای كشته شدن قائد از زبان بونصر نقل مهیكنهد:
«ی

روز به خانة خویش بودم»(بیهقی ،4933 ،ص )902كه پیام راحتی و آتایش را القا

میكندت بیهقی از خانههای تابستانی ،زمستانی و بهاری نام میبرد كه مخصوص تالطین
بود و دیگران ح ّ ورود به این مكانها را نداشتهاند « :ت طان بهر تخهت بهود تتت بهدان
خانة بهاری»ت(همان ،ص )43همچنین از نشستن ت طان به قصرها ،كوش هها و صهفّه-
های نو تخن گفته كه گر چه بقیّة اركان حكومت نیز برای اجرای فرامین حكهومتی در
این مكانها حضور به ه میرتاند اند ،امّا ،ترای های مخصوص خاندان ت طنتی بود
اتتت
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از باغهایی با نامهای خاص نیز یاد شد اتت كه اختصاصهی بهودن و در تمّه
افراد خاص بودن را القا میكند و نشانهای بر رفا  ،ثروتمندی وترشناس و وجیه بهودن
صاحبان آنان اتت و پیام لهذّتجهویی ،تفهریح و آتهودگی خهاطر را مهیرتهاند و در
معاشرتهای عصر غزنوی مقام و منزلت اجتماعی افراد در این مكانهها در نظهر گرفتهه
میشد« :اتتادم به باغ رفت و بوال سن دلشاد را فرمود تا آنجها آمهد»ت(همهان ،ص)149
این یعنی ،رعایت كردن «اصل همتایی» كه یكی از اصول اتاتی در نگهداشهت ارتبهاط
انسانی اتتت
 -2-8قلمرو ثانویه(فرعی)« :این ق مرو معموال با شخص یا گرو خاصی کهه در
آنجا یا اطرا

آن دید میشوند ارتباط داردت هرجا که افراد برای ب ه ههای اجتمهاعی

گرده آیند این نوع ق مرو مشهود اتت»ت(ریجموند ،4933 ،ص )934انسهانهها بعهد از
ق مرو اص ی وقت زیادی را در این مکانها میگذرانندت مكانهایی مثل دفتر كار ،كالس
درس وتتت ت مكانهای رتمی م سوب میشوندت برخوردها و رفتارها در ایهن مكهانهها
ترد و مقرّراتی اتتت
بعد از فروگیری ع ی قری

روایت شد اتهت« :بهوالفتح رازی را بهه جامههخانهه

بردند»(بیهقی ،4933 ،ص« ،)994ع ی دایه را به جامهخانه بردند»(همان ،ص )991جامهه
خانه كه اصطالح امروزی آن «لجستی » اتت ،مكانی رتمی و نظامی بهشمار میرفتهه،
بردن شخص به آنجا نشانة خ عت پوشیدن بود اتت و پیام به مقام ومنزلتی نهو دتهت
یافتن ورضایت و تواف را القا میكندت
یكی دیگر از مكانهای ثانویه ،ق عهها  ،بازداشتگا ها یا حب گا ها بود اتت كه
هرگا نامی از آنها آورد میشود ،پیامهایی چون عدم اعتماد ،خیانتكهاری ،جاتوتهی،
تنبیه ،فروگیری و ت

مقام و منزلت را القا میكندت مثل ق عة كالنجر ،تكاوند ،منهدیش

و تتت نمونة دیگر از مكانهای ثانویه دفترها یا دیوانهای وزارت ،عرض و اتتیفاتت كه
نشانة نظ و مقرّرات اجتماعی و نوع حكومتی عصر غزنوی اتتت
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 -3-8قلمرو عمومی :این ق مرو تابع مالكیّت موقّهت اتهتت «ورود بهه آن بهرای
همگان آزاد اتت و به ندرت ت ت كنترل دایمی شخصی یها گروههی اتهتت بیشهترین
نزاعهای مربوط به مالکیّت درایهن ق مهرو اتّفهاق مهیافتهد»ت(فرگهاس ،4932 ،ص)904
مكان-هایی مثل صندلیهای تینما ،میزهای رتتوران ،كتابخانه ،جایگا های اتوبوس وتتت
كه افراد به طور موقّت آن را تصاح

میكنندت

در تاریخ بیهقی مكانهایی مثل؛ مساجد ،میدانها ،ص را ،دشتها ،رباطها ،كوی-
ها ،بازارها ،و شكارگا ها ،ق مرو عمومی م سوب میشوندت
 -9نماد شناسی
در ع وم ارتباطات این مب
عبارت اتت از « انتقال یه

به عنوان زیباییشناتی غیرکالمی مطرح مهیشهود و

پیهام یها حالهت از طریه رنهگ ،موتهیقی و نهور پهردازی

درارتباطات غیرکالمی»ت(بركو ،4933 ،ص)441
 -1-9موسیقی :موتیقی تنها در ل ظهای خاص كارآیی دارد و میتوانهد حالهت-
های ترس ،دلهر  ،شادی ،مصهیبت و جنهگ را بخهوبی تفسهیر نمایدت(احمهدی،4933 ،
صص)444-449
بیهقی در روایت تاریخش از موتیقی برای بیان موارد زیر اتتفاد نمود اتت:
 -1-1-9شادی :خ یفة بغداد وقتی برای امیر مسعود لهوا و پهرچ فرتهتاد« :امیهر
فرمود تا بوق و دهل زدند»(بیهقی ،4933 ،ص )44كه نشانة خوشه الی فهراوان مسهعود
اتت و این پیام را القا میكند كه وی ولیعهد پدر و خ یفة امیرالمؤمنین اتتت وقتی خبر
خطبهخواندن به نام مسعود به ترهنگ كوتوال رتید« :مثال داد تا بر ق عت دهل و بهوق
زدندت»(همان ،ص )1كه باز ه نشانة شادی و بشارت خبر خوش اتتت
 -2-1-9اعالن جنگ یا پیروزی در جنگ :اقهدام مغهرور آل بویهه وقتهی قصهد
حم ه به ری را داشت« :بوق زدند و تتت»(همان ،ص )91كه نشانهای برای اعالن جنگ و
حم ه اتتت امیر مسعود وقتی خبر شكست مغرور آل بویه را شنید« :فرمهود تها بهوق و
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دهل زدند»(بیهقی ،4933 ،ص )93كه نشانة غ به و پیروزی در جنهگ وهمچنهین تب یه
قدرت و شكو ت طنت اتتت در روایت بیهقی از نبرد خوارزمشا با ع هی تگهین آمهد
اتت« :كوس فرو كوفتند و بوق بدمیدند و نعر برآمهد»(همهان ،صهص990و993و)991
كه نشانة اعالم آمادگی برای جنگ و روحیه بخشیدن به لشكر اتتت كهوس و بهوق بهه
ریت حماتی بود تا لشكریان را برای نبرد با دشمن ترغی

وتشوی نمایندت

 -3-1-9نمایش رژة نظامی یا مارش نظامی :غازی كه با لشكری آماد و بهزرگ
به اتتقبال امیر مسعود رفته اتت« :فرمود آوازهای بوق و دهل و نعهرة مهردان بخاتهت
تخت ب ند»(همان ،ص )94نشانهای برای نمایش رژ  ،نهواختن مهارش نظهامی و اعهالم
آمادگی و جانفشانی لشكر برای پیشبرد اهدا

ت طان اتتت

 -4-1-9مراسم جشن وسوک :وقتی كه رتول از بغداد خبر مرگ خ یفه القهادر-
باهلل را آورد« :آواز بوق و دهل و كاته پیل بخاتت ،گفتهی روز قیامهت اتهت»(همهان،
ص )993كه نشانة تعزیت و تس یت مرگ خ یفه اتتت بعد از ته روز تعطی ی بازارها و
دیوانها «دهل و دبدبه بزدند»(همان ،ص )932به نشانة تهنیهت انتصهاب خ یفهة جدیهد
القائ بامراهللت
در روایت ی یی برمكی نقل شد اتت« :خ هوت كهرد و رود و كنیهزك و شهراب
خواتت تتت ت می خورد و رنِگرنِگ تماعی و زخمهیهی و گفتهاری مهیشهنید»(همهان،
ص )449كه جایگا موتیقی شاد را در مرات باد خواری و خوشگذارنی نشان میدهدت
نواختن موتیقی در عید فطر ،جشن مهرگان وتتت ت پیام جشن و ترور و شادمانی را القها
میكندت
 -5-1-9دهل بر درگاه زدن :رت بهود اتهت كهه بهر درگها پادشهاهان بهرای
تعویض نوبتیان ،طبل نوبت میزدند و پنج نوبت مینواختند كه مفهوم پادشاهی كردن را
داردت پنج نوبت مقارن اوقات نمازهای پنجگانه بود اتتت در ذكر وزارت خواجه احمد
حسن میخوانی كه« :دهل درگا بزدند»(همان ،ص )441كه نشانة شروع كار روزانهه در
دربار و نشان دادن عظمت و شكو ت طنت اتتت
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چنین اتتنباط میشود كه بیهقی هرگا از ك مهة كهوس اتهتفاد نمهود  ،مهرادش
همان موتیقی حماتی و جنگ اتت و زمانی كه ك مة بوق را بهكار میبرد بهرای نشهان
دادن بشارت وشادی اتتت هرگا ه از مطرب و كاته پیل اتتفاد نمود  ،مرات بسیار
با شكو تهنیت و تعزیت را روایت كرد اتتت
 -2-9رنگ :برخی رنگها مشخّصكننهدة مسهیر ههد

هسهتند و برخهی دیگهر

تمبول قدرت طبقات اجتماعی و نیروی آنها ،بعضی هه بیهانكننهدة صهفات مردانهه و
زنانه یا غرایزحیوانی و انسانی هستندت رنگهها حهاالت ،احساتهات و وضهع جسهمانی
انسان را نشان میدهند و بدون واتطة مفاهی درون ما را بیهان مهیكننهدت(ف مار،4931 ،
صص )43-94
 -1-2-9سرخ :در نبرد خوارزمشا با ع ی تگین كه فرماندة هر دو تپا بر باالیی
ایستاد بودند« :از عالمت ترخ و چتهر بههجهای آوردنهد»ت(بیهقهی ،4933 ،ص )990در
روانشناتی ،رنگ قرمز به مفهوم اعتماد به نف
بر ترس و اعتماد به نفه

اتت ت بنا براین خوارزمشا برای غ بهه

بیشهتر ایهن رنهگ را انتخهاب نمهود اتهتت یكهی دیگهر از

كاركردهای این رنگ ،نمایاندن قدرت مردانه اتتت
 -2-2-9سیاه :رتول خ یفة بغداد وقتی نزد امیرمسعود آمد« :تالم كهردتتت ت و بها
تیا بهود»(همهان ،ص )933كهه تهیا پوشهیدن نشهانة مصهیبت اتهت و پیهام مهرگ و
درگذشت خ یفه را القا میكندت وقتی اعیان ری با امیهر مسهعود اعهالم موافقهت كردنهد:
«تیا داران پنج تن را به جامهخانهه بردنهد»(همهان ،ص )42تهیا داران همهان حاجبهان
مخصوص ت طان هستند كه لباس رتمی آنها تهیا بهود اتهتت در اینجها رنهگ تهیا
مشخّصا نشانة گرو خاصی درجامعه(حاجبان) اتت كهه امهروز بهه آن یهونیفرم گفتهه
میشودت همانطوركه جامة پیكان(قاصدان) نشانة مخصوصی داشته اتتت
 -3-2-9سفید :در خ عتپوشیدن خواجهه احمدحسهن بهه وزارت آمهد اتهت:
«قبای تقالطون بغدادی بود تپید تپید»(همان ،ص )441رنهگ تهفید در ایهنجها پیهام
مورد احترام و قبول دیگران واقع شدن ،احساس خوش بودن واتتقالل را القا مهیكنهدت
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امیر مسعود بعد از شنیدن خبر مرگ پدر« :بار داد با قبا وردائی و دتهتاری تهپید ،همهه
اعیان و تتت تپیدها پوشید »ت(بیهقی ،4933 ،ص )99كه نشهانة مصهیبت و عهزا اتهتت در
تاریخ بیهقی تفید پوشیدن در توکواری و مرگ رایج بود اتت(البتّه در بهین غزنویهان
وگرنه اعراب تیا میپوشیدند) یعنی كامال ضدّ حالت مرتوم در جامعة كنونی ما بهود
اتتت این رفتار در مات خ یفة بغهداد نیهز تكهرار مهیشهود« :و همهة اولیهاء و حشه و
تاجیكان با تپید آمدند»ت(همان ،ص)932
 -4-2-9زرد :درخشش رنگ زرد احساتات انسان را ت ریک میكند وانسهان از
اندو آزاد میشود« :حصیری آن روز در جبّهیی بود زرد مَرغُهزی»(همهان ،ص )410كهه
پیام شادیبخشی و مورد توجّه بودن را القا میكندت
چنین اتتنباط میشود كه رنگ لباسها و پوشش شخصیّتهای تهاریخ بیهقهی بها
جامعهای كه در آن زندگی میكنند تنات

دارد و هنجارشكنی بین افراد و عهر

رایهج

در جامعه دید نمیشودت
 -11زمان وارتباطات()Chronemics communication
زمان ،باع

برقراری ارتباط میشود و ارتباط ما بها دیگهران را ت هت تهأثیر قهرار

میدهد ،براتاس اتتفادة دیگران از زمان ،در مورد آنها قضاوت میكنی ت هال میگویهد:
«زمان صریحتر از واژ ها ص بت میكند ،زمان ارتباط زیادی بر قرار مهیكنهد و آشهكارا
حر

میزند»ت(ك تنر ،4931 ،ص)499
زمان بخشی از ارتباطات غیركالمی اتت و بر آنچه انجام میدههی و زمهانی كهه

برای آن صر

میكنی حكومت میكند؛ یعنی ما تابع زمان هسهتی ت تقسهی بنهدیههای

گوناگونی از زمان ارائه شد اتت كه بهطور مختصر به آنها پرداخته میشودت
 -1-11وقت تكزمانه و چندزمانه :ن وة اتتفادة ما از زمهان را توصهیف

مهی

كند و وقت غیررتمی بهشمار میآیندت به زمان بنهدی كهردن فعالیّهتههای تهر وقهت،
تقسی كار و ترعت كار وانجام ی

فعّالیّت در ی

زمان خاص ،وقت ت زمانه گویندت
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وقتی كه به گرفتاری اكثر مردم تأكید میكند ونظ بخشیدن به رویهدادها و زمهانبنهدی
كردن آنها جدّیت كمتری دارد وقت چندزمانه گویندت افرادی كه به این وقت عمل می
كنند عقید دارند كه در آن واحد ،از عهدة چندین كار برمیآیندت(آذرنهگ ،4933 ،ص)9
زمان غیررتمی در عصر غزنوی بیشتر از نوع «وقت چند زمانه» بود آنچنانكه بهطهور
ه زمان چند كار انجام گرفته اتت ،مثال در فروگیری ع ی قری

،غازی به تپهسهاالری

میرتد و منشور فرمانروایی از ت طان دریافت میكندت طهاهر دبیهر بهه دیهوان رتهالت
انتخاب میشود ،خوارزمشا به خوارزم فرتتاد میشود ،منگیتراك عزل میشهود و هه
زمان به موضوع حسن

وزیر پرداخته میشودت

 -2-11زمان خطّی و غیرخطّی :اگر حواد

و وقایع بر اتاس ترتی

زمهانی در

كنار ه چید شد باشد و روابط عّی و مع ولی زمان حواد

را شكل داد باشد زمهان

خطّی و مستقی اتتت امّا ،اگر زمان بهه ریخته باشد و حواد

تكّههتكّهه از زمهانههای

مخت ف در كنار ه قرار گرفته باشند و حواد
گرفته نباشد زمان غیرخطّی اتتت(م

كی ،4933 ،ص)91

زمان در روایت اكثر وقایع و حواد
در اثنای حواد
را براتاس ترتی

از فالشب

بر پایهة عّهت و مع هولی دقیه شهكل

تاریخ بیهقی ،خطّی و مستقی اتهت ،و اگهر

اتتفاد شد  ،به ن وی اتت كه خوانند میتواند حواد

زمانی و روابط عّی و مع ولی در كنار ه قرار دهدت

 -11نتیجهگیری
با بررتی جنبههای ارتباطی در این پژوهش مشخّص میشود ،كه بیهقی از انهواع
مخت ف ارتباطات غیركالمی برای روایت تاریخش بههر گرفتهه اتهتت مؤلّفهة اشهار و
حركت نسبت به تایر جنبههای ارتباطات غیرزبانی بسامد بیشهتری داشهته اتهت ،زیهرا
تخنان گفته شد را نمیتوان از حركات شخصیّتهایی كه آن تخنان را به زبهان مهی-
آورند جدا كردت این رفتارهای حركتی برشخصیّت فرد و بهافتی كهه رفتهار در آن شهكل
گرفته مبتنی اتتت ارتباطات میان فردی شكل گرفته ،بیشتر بر اتهاس ته طه و دوتهتی
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اتت كهه اكثهرا كاركردههای جانشهینی و تأكیهدی دارنهدت ارتباطهات چههر ای ،گویهای
احساتات ،حالتها و نگرشهای افراد درگیهر ماجراتهت و پیهامههایی مثهل ،دوتهت
داشتن ،ناامنی ،تنفّر ،ناباوری و حیرت را القا میكند و كاركرد تأكیهدی و كسه

اطّهالع

داردت
از بین ق مروهای تهگانة مکانی ،ق مرو ثانویه بیشتر اتتفاد شد اتت کهه نشهان
میدهد م لّ وقوع حواد

تاریخ بیشتر در مكانهای رتمی بود اتتت بیشهتر تعامهل

های میانفردی بین شخصیّتها در ق مرو ثانویه صورت گرفته اتت و رفتارهای انجهام
گرفته در این مكانها یا ترد و بیروح و مقرّراتی اتت(فروگیریها ،حب هها و تتت)كهه
پیام بیاعتمادی ،خیانت و جاتوتی را می رتهاند یها رفتارههای خوشهایند امّها تهوأم بها
مقرّرات اتت كه رضایتمندی و اعتماد را نشان مهیدههدت(نواخهتهها ،گماشهتهها و
خ عت دادنها)
به نور و رنگ در مقایسه با تایر كانهالههای ارتبهاطی كمتهر توجّهه شهد اتهتت
نویسند رنگها را بیشتر در توصیف لباسها ذكهر كهرد اتهت و در روایهت فضهاها و
توصیف ص نهها بهكار نرفته اتتت امّا ،موتیقی كاربرد چش گیری در تاریخ بیهقی دارد
و از آن برای نشان دادن مرات جشن و توک ،اعالن جنگ ،اخبار پیروزی و تتت اتتفاد
شد  ،پیامهای شادی وترس را القا میكندت
از بین انواع تماس جسمی ،لم كردن تهاجمی -تجهاوزی و دوتهتانه -صهمیمی
بیشترین ارتباطات بین شخصیّتها را شامل میشهودت از مؤلّفههههای ارتباطهات آوایهی،
بیشتر ل ن گفتار شخصیّتها و تكوتشان مّد نظر بود اتتت تهكوت خهدمتكهاران و
زیردتتان نشانة حكومت اتتبدادی و نبود آزادی اتتت شخصیّتهایی كه ل ن خشه -
گینانه دارند و صدایشان از شدّت و ب ندی برخوردار اتت افراد رد بهاالی حكومهت و
دارای مقام ومنزلت باالی اداری هستندت
مصنوعات از جم ه :نامهها ،هدایا ،خوردنیها و نوشیدنیهها بها توجّهه بهه فضهای
حاك برجامعه هر كدام پیامهای خاصّی را القا مهیكننهد و بیهانكننهدة نهوع رابطهة بهین
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شخصیّتها اتتت زمان در تاریخ بیهقی ،از نظر جهتیابی فرهنگی بیشتر رتمی اتت ت
در وقت غیر رتمی بیشتر جنبة چند زمانة آن مدّ نظر بود اتت ت از نظر روان شناختی،
بیشتر زمان حال را مورد بررتی قرار میدهد كه زمانی خطّهی و مسهتقی اتهتت ن هوة
اتتفادة شخصیّتها از زمان بیانكنندة موقعیّت اجتماعی ،عالقه و شخصیّت آنان اتهتت
تبادل عاطفهها و احساتات بهوتی ة ارتباط غیركالمی(بهویژ ارتباطات چهر ای) نسبت
به ارتباط كالمی بیشتر اتت ،این امر نشان میدهد كه ارتباط غیركالمی بیشتر از ارتبهاط
كالمی مورد پذیرش واقع میشودت
روند و شاخصههای حواد

در دربار غزنویان یکسان و مشابه بود اتتت ت یهل

روایتها ضعفهای ت طان مسعود را آشکار میکند و نشان میدهد مسهعود شخصهیّتی
مستبد ،دهنبین ،حی هگر و ک تدبیر اتتت
منابع و مآخذ
 -4آذرنگ ،عبدال سین( ،)4930اطّالعات و ارتباطهات ،تههران ،انتشهارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اتالمیت
 -9آرژیل ،مایكل( ،)4933روانشناتی ارتباطهات وحركهات بهدن ،ترجمهة مهنهاز
حیدری ،تهران ،انتشارات مهتابت
 -9آلسكرلی ،آلسكر( ،)4931هنرو فنّ چهر شناتهی(فیزیوگنومی) ،ترجمهة قهدیر
گ كاریان ،تهران ،انتشارات طالیهت
 -4احدیان ،م مّد( ،)4934مقدّمات تكنولوژی آموزشی ،چاپ دوازدهه  ،تههران،
نشر و تب ی بشریت
 -1احمدی ،باب ( ،)4933از نشانههای تصویری تا متن :به تهوی نشهانه شناتهی
ارتباط دیداری ،چاپ پنج  ،تهران ،نشر مركزت
 -1اتمیت ،آلفردجی( ،)4934ارتباطات و فرهنگ ،ج ،9ترجمهة اكهرم ههادیزاد
مقدّم ،طاهر فیضی ومهدی بابایی اهری ،تهران ،انتشارات تمتت
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 -3برکو ،ری ام وهمکاران( ،)4939مدیریّت ارتباطات ،ترجمة تید م مّد اعرابهی
و داوود ایزدی ،چاپ پنج  ،تهران ،پژوهشهای فرهنگیت
 -3بركو ویت  ،لئونارد( ،)4939روانشناتی اجتمهاعی ،م مّهد حسهین فرجهاد و
عباس م مّدی اصل ،چاپ دوم ،تهران ،نشر اتاطیرت
 -2بولتون ،رابرت( ،)4933روانشناتی روابط انسانی(مهارتهای مردمی) ،ترجمة
حمیدرضا تهرابی ،چاپ پنج  ،تهران ،انتشارات رشدت
 -40بریسیج ،جوز ( ،)4939زبان تن(هنهر دیهدن آنچهه دیگهران مهیاندیشهند)،
ترجمة باقر ثنایی و فرشاد بهادری ،تهران،انتشارات بعثتت
 -44بیهقی ،م مّد بن حسین( ،)4933تاریخ بیهقی ،تص یح م مّد جعفهر یهاحقّی
و مهدی تیّدی ،تهران ،نشر تخنت
 -49ریچموند ،ویرجینیاپی و جمیزم

كروتكی( ،)4933رفتارهای غیركالمی در

روابط میانفردی(درسنامة ارتباطات غیركالمی) ،ترجمة فاطمه تادات موتهوی و ژیهال
عبداهلل پور ،زیر نظر غالمرضا آذری ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دانژ ت
 -49تههامووار ،الری اِ و همكههاران( ،)4932ارتباطههات بههین فرهنههگههها ،ترجمههة
غالمرضا كیانی و اكبر میرحسینی ،تهران ،نشر بازت
 -44صهبا ،فروغ( ،)4920تاریخ بیهقی در بوتة نقد جدید ،قه  ،انتشهارات فهارِس
ال جازت
 -41فُرگاس ،جوز

پی( )4939روانشناتی تعامل اجتماعی(رفتار میهانفهردی)،

ترجمة مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی ،تهران ،انتشارات ابجدت
 -41ف مار ،كالوس برند( ،)4931رنگها و طبیعت شفابخش آنها ،ترجمهة شههناز
آذرنیوش ،تهران ،انتشارات ققنوست
 -43فرهنگی ،ع یاکبر( ،)4934ارتباطات انسانی(مبانی) ،تهران ،خدمات فرهنگهی
رتات
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 -43ك تنر ،جان داب یو( ،)4931ارتبهاط گفتهاری میهان مهردم ،ترجمهة تهیّد اكبهر
حسینی و قات كبیری ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات امیركبیرت
 -42لیتل جهان ،اتهتیفن( ،)4934نظریههههای ارتباطهات ،ترجمهة تهیّد مرتضهی
نوربخش و تیّد اكبر میرحسنی ،تهران ،انتشارات جنگلت
-90م سنیان راد ،مهدی( ،)4933ارتباطشناتی ،چهاپ هشهت  ،تههران ،انتشهارات
تروشت
 -94م

كی ،رابرت( ،)4933داتتان :تاختار ،تب

و اصهول فهی نامههنویسهی،

ترجمة م مّد گذرآبادی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات هرم ت
 -99یوتفی ،غالم سین( ،)4939بهرگههایی در آغهوش بهاد ،تههران ،انتشهارات
ع می ت

