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 مقدّمه -1

گرفتهه اتهت و   ه قرار مورد توّج اریبس یدر دوران کنون یارشته انیم یهاپژوهش

 لیه برخهوردار اتهتت ت     یعیوت ةاندک از دامن ةنیشیوجود پ با یمطالعات ادب ةدر حوز

بهازکرد  و بهه    یقهان ادبه  م ّق یرا فهرارو  یدیه جد یهها افه   کهرد یرو نیبا ا یآثار ادب

 ت  شودیاز آنها منجر م یاتاز  تفسیرهای

که بهه دو شهکل    امیودرک پ افتیارتال، در د،یتول ندیآارتباط، عبارت اتت از فر

 ییهها امیه پ ةیه عبارت اتت ازکّ  یرکالمیت ارتباطات غشودیبرقرار م یکالم ریو غ یکالم

 ، طهرز سهتادن ی، اقرارگهرفتن  طرز کنند،یم مبادله زین را عالو  بر خود کالم، آنها که افراد

مصهنوعات، زمهان، مکهان،     رازبهان، یپ ،یاشارات اندام ،یا هر ، ارتباطات چدنیلباس پوش

 یامیه صورت مستقل پبه توانندیهستند که م یکالمریارتباطات غ یهاوتتت نشانه یقیموت

 شوندت رگذارتریتأث یکالم یهاامیکمک کنند تا پ ایو  ندیرا منتقل نما

اثهرش   یادبه  ة یکارگرفتن ذوق و قربا به خودکتاب ماندگار و گرانقدر در  یهقیب

خ صهر  بهه  عنهوان مهورّ  به دیرا نبا یهقیب» تکرد  اتت لیتبد یخیتار -یادب یرا به اثر

که به  یتک افرادکو ت یشمار آورد ب که تبک نگارش و رخنه در دل اجتماعات انسان

 ادیه  یبارز در داتتان زنهدگ  یتّیآنان پرداخته و از آنها به مثابه شخص یزندگ عیشرح وقا

در »کتهاب   نیه ( ا141، ص1931 صههبا، «)تجدا کرد  اتهت  نیخموّر گریکرد  او را از د

چسه  نگاشهته   و دل رایگ اریبس یصورت رمانبه ، یحقا شیو نما یپژوه قتیحق نیع

خوانهد مثهل آن اتهت کهه     یههر قسهمت از آن را مه    یکس یکه وقتیطوربه ؛شد  اتت

نرتههاند  از دتههت  انیههنههدارد تهها آن را بههه پا لیههگذرانههد ومیرا از نظههر مهه یداتههتان

 زیه حهاک  بهر آن ن   یو داتتان ییشکل روا از اینرو( 112ص، 1ج ،1931 ،یوتفی«)تبنهد

 ت کندیم جادیا یکالمریارتباط غ یهانشانه لیت   یبرا یمناتب تّیظرف

 یرکالمه یغ یهها ارتبهاط  ی ی_ت  یفیروش توصه  مقاله در صدد اتت تها بها   نیا  

 لیه ت   و ییرمزگشها  ،یبنهد طبقهه  ،یفمقاله معّر نیهد  ا تدینما لیرا ت   یهقیب خیتار

اتت، تا نشان داد  شود كه چگونه زبهان بهدن    یهقیب خیدرتار یرکالمیانواع ارتباطات غ



 __________________________________________________________________  
 119های تاریخ بیهقی     غیرکالمی در روایت های ارتباط

 

 

 بودن، تأكید كردن و جانشین شدن را در مّكملتواند كاركردهایی چون كنترل كردن، می

 داشته باشدت یهای تاریختكنار گفتگوهای كالمی شخصّی

 قیتحق ةنیشیپ - 1-1

انجام  یجامع  یتاکنون ت ق یفارت کیدر متون کالت یکالمریارتباطات غ ةدربار

 جم ه: از تنوشته شد  اتت نهیزم نیا در ییهانامهانیپا ریدر چندتال اخ نشد  اتتت

 در یرکالمیارتباط غ؛ (1919، زاد یع  ونی)کتایفردوت ةشاهنام در یرکالمیرتباط غا

 هّیمستور)تم یمصطف یهاداتتان در یرکالمیغ طارتبا ؛(1933، ینراق بایودمنه)فر هیک 

 (1913، ارافراختهی)الهریوزداتتان حسنک در یزبانروابط برون ةو مقال (1913، یحاجت

ها نوع ارتباط نیا یو و کارکردها هاامینکردن پ انیب و لینداشتن ت   لیدلکه به

باطات تار یهامقولهطور جامع مقاله به نیا ااّم تکندیقان را اقناع نمم ّق خوانندگان و

 نمود  اتتت لیو ت   یرا بررت یکالمریغ

 

 یرکالمیارتباط وارتباط غ فیتعار -2

ارتباط عبارت اتت از فراگرد انتقال پیهام از تهوی فرتهتند  بهرای     »شود گفته می

نظر فرتهتندة پیهام   كه در گیرندة پیام مشابهت معنی با معنی مورد مشروط بر آن گیرند ، 

( منظور از فراگرد، هر رویدادی اتت كه یه   31ص ، 1913)م سنیان راد، « ایجاد شود

بدین ترتیه    تاتت عم ی كه ممتد ةیا ن و ملتغییر ممتد در زمان را نشان دهد یا هر ع

هر چه معنی مورد نظر در فرتتندة پیام با معنی متجّ ی شهد  در گیرنهدة پیهام مشهابهت     

 تر خواهد بودت شته باشد، ارتباط كاملبیشتری دا

 (Bosmajian) «انیه بهوس ماج  گیه ها» را یکالمه  ریاز ارتباطات غ فیتعر نیبهتر

شهود کهه   یهها اطهالق مه   د یاز پد یعیبه دامنة وت یرکالمیارتباطات غ»ارائه داد  اتت: 

 یتها مدهد و نمادهها    یو اشهارة انهدام   یاچهر  انی: از بردیگیرا در برم یاحوزة گسترد 

 انیه تها جر  زیانگریتهأث  انیه از جر ،یو الل بهاز  یقیتا موته  شیاز رقص و نما ،یتّیوضع

تها   یاز ادراک فراحّسه  ،یاته یت یهها تا عهدنامه واناتیح ییق مروجو ةطیاز ح ک،یتراف
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 یهها یکوبیو از بالغت مرتبط با خشهونت تها بالغهت مربهوط بهه پها       یاتیق یهاانهیرا

   (13ص، 1911م  كروتكی،  و چموندی)رت«نینخست

 

   یرکالمیانواع ارتباط غ-3

 کننهد، یلمه  مه   را گریکهد ی زننهد، یلبخنهد مه   کنند،یم هیگر خندند،یها مانسان

 یهها امیزنندوتتت پیقدم م دهند،یه  دتت تکان م یبرا کشند،یآغوش م در را گریهمد

از  یهمرا  با تهاخت کالمه   اگر دارندت یارتباطات انسان ةدردامن یاژ ی، ته  ویرکالمیغ

 یرفتارهها  شهود، یحاصهل مه   یرترثّؤشهود ارتبهاط مه     اتهتفاد  زین یرکالمیغ یهامقوله

 :راتتیز یهاشامل مقوله یرکالمیغ

-نهفتهه  یهاامیاتت که هرکدام پ یاریبس یهاجنبه یدارا بعد نی: ایکیزیظاهرف -

صورت، مو، پوتت، قد، وزن،  یهایژگیبدن، و ةآورندت ازجم ه: اندازیوجود مهب را یا

 ت ورآالتیز مصنوعات و ،یاندام شخص ت،ّیابجّذ

تهر تکهان دادن،    ریه زننهد نظ یها حر  ماشار  وحرکت: حرکات رتاتر از واژ  -

 تن، برخاتتن وتتت سدتت دادن، نش ،یروبوت

 یهها هها ونگهرش  احساتات، حالت یایاتت که گو یرفتارچهر : چهر  پوشش -

توان به کمک آن یم و کندیم یاری گرانید تعامل با  یتنظ و تیهدا را در فرد اتت وما

 کردت   القا گرانیبه د عالقه وتتت را ،یمخالفت، ناباور

 گهران یتهوان بهه د  یک مه، م کی یحّت انی(: بدون بیداریرفتارچش )ارتباطات د -

 نیبه آنها تهوه  ای دیآنها را کنترل کرد، به آنها عش  ورز د،یگز یدور شد، از آنها کینزد

 کرد ت 

تهکوت ، مکه ،    ان،یه ب ةن و صدا، ل ن و دنیشن (: ازرازبانی)پییارتباطات آوا -

قابهل اعتمهاد بهودن،     ،یمثل: تن، جهن ، وضهع جسهمان    یالعاتافراد اّط شیلهجه وگو

 ت درک کردتوان یغ ، خش  وتتت رام ت،ّیبودن ، صداقت، شخص اکاریر
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 ییهاامیپ هاطی  درآن م وتصّر طیها از م اتتفاد  انسان ةن و مکان: از و فضا -

 ت شودیتجاوز، مشارکت، تهاج  وتتت حاصل م ،یچون: تعّد

 ییبسهاوا  یرفتارهها  یاوفرهنگ ههر جامعهه   تّی(: موقعییلم )ارتباطات بساوا -

 ت،ّیمیوصهم  یچون: نهوازش، شهغل وحرفهه، دوتهت     یمیمفاه دهندکهیانسان راشکل م

 برداردت  در عش  وتتت ت را ،یاجتماع تّیموقع

و واکهنش   ریادراک، اتتفاد ، مطالعه، تاختار، تعب یزمان: عبارت اتت ازچگونگ -

 زمانت  یهاامیما به پ

 (Body Language)زبان بدن -3-1

-كالمی اتت كه به آن ژتهت در برگیرندة عناصر كالمی و غیر یهر شک به ارتباط

 -و زبهان  های آواییت پیام در درجة نخست با نشانهندیگویهای جسمانی مها یا حركت

های حركتی در تدقی  معنا نقش درجة بعد نشانه شود، اّما درشناتی  ارائه و دانسته می

هها،  اشهار   ةیه ها شهامل ک ّ حرکت اندام (114 -112صص ،1911ی دارندت)احمدی، مهّم

بهه   شهودکه یانگشتان مه  و هاچش ، حرکات بدن، بازوها، پاها، دتت حرکات تر، رفتار

مها   یکالم یعنوان زبان بدن شناخته شد  اتتت اشار  ها و حرکات تر و بدن به گفتگو

 را انتقال دادت  تاحساتا توانیم  یطر نیو از ا کنندیم  یو آن را تنظ د یبخش تّیافشّف

برنشست و به ص را آمد و جم ة لشهكر  »ی  آمد  اتت: ذكر اقدامات ع ی قر در

اتهت كهه بایهد در     یپیش آمدن امر مهّم و بیانگر( 44ص ،1911بیهقی، «)تحاضر شدند

در چگهونگی   فضای وتیعی كه همة لشكریان بتوانند جمع آیند، در میان گذاشته شهودت 

كه كه  بهر   تخت به تعجیل؛ چنان گرفتندرفتن »خوانی : حركت لشكریان به هرات می

برای پیوتتن به لشكر ت طان  افراد( كه نشانة اشتیاق فراوان 44ص ،)همانت«ك  نایستاد

های حهواد  در برابهر هه ، و واكهنش آنهان در      تمسعود اتتت بیهقی برخورد شخصّی

 درمقابل وقایع را به بهترین وجه به تصویر كشاند  اتتت واكهنش اعیهان و ترشناتهان    

شناتان چون ندیمان و جز ایشهان  اعیان و روی»شد :  فیتوص نیوتتن به مسعود چنپی
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( كه پیهام عالقهه و اشهتیاق آنهان بهه      44ص ،1911بیهقی، «)بدنه ی ه كردند و تفت برفتند

 كندت  پادشاهی مسعود را القا می

 ،همهان («)با من خالی كرد) ع ی قری  »كند: بیهقی از زبان بونصر مشكان نقل می

دوتهتی و مهورد اعتمهاد     مت و(كه نشانة درددل كردن با بونصراتت و پیام صمّی42ص

 شیپه  ریه ام» :شد  اتت تیمرگ بونصر مشکان روا ةدر واقع تكندیبونصر را القا م بودن

و  یزنه یرا ةنشهان  کهه  (213ص ،همهان «)و ارکان و تهاالران  ریبا وز یکرد یاز بار خ وت

 کهرد بها   یرخهال یام» :کهردن بوتههل   دربنهد  از بعد ات امور اتتتمهّم ةدربار ینظرخواه

 بهبهود اوضهاع اتهتت    ازعم کردخواجه و تیاعالم رضا ةکه نشان «بخواند مرا خواجه و

کهه حهواد     ییفضها  و تّیفقط درموقع یرکالمیارتباط غ» روشن اتت که  یترت نیبد

داشهته   یگهر ید یمعنها  گهر ید یتّیمهوقع  در و چهه بسها   شهود یمه  ریتفس هندد یم یرو

 (113، ص1934 ،ی)فرهنگت«باشد

ت طان مسعود بهر نشسهت و بهه صه را آمهد، بها       »از رتیدن لشكر به هرات:  بعد

 ( كهه نشهانة ازدحهام و شه وغی بهیش از حهدّ      43ص ،1911 ،یهقه یب «)شوكتی و عدّدتی

تهخن   نیتپاهیان و نشان دادن قدرت نظامی ت طان اتتت بیهقی از اقدام ع ی دایه چنه 

( کهه  43ص ،همهان «)رفتهه  نشابوراز غزنین غالمان را بگردانید  بود و به  و»گفته اتت: 

د را بهه  رتهاند كهه پادشهاهی امیهر م ّمه     نشانة حمایت از مسعود اتت و این پیام را می

شناخته اتت ت زمانی كه خبر رتید، ع ی قری  در را  رتیدن بهه ههرات   -ت نمیرتمّی

ای اتهت بهرای   ( كه نشهانه 41ص ،همان)«د پذیرة وی ددماددمفرتتادنمعتمدان می»اتت: 

گرم نمودن وی تا اعتمادش را بیشتر ج   نمایند و پیام آن احتیهاط و دور  و دل ختننوا

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

( 41ص ،همهان «)ته جای زمین بوته داد»وقتی اجازة ورود به ع ی قری  دادند:  

رفتاری برای نشان دادن نهایهت احتهرام و ادب بهرای ورود بهه حضهور ته طان اتهتت        

 (21ص ،1911 ،یهقه یب «)وی خ هوت كهرد   ته طان بها  »حاضران در دربار كه بازگشتند: 

به وتهی ة ع هی قریه      تهصورت گرفالع و آگا  شدن از كارها واقدامات برای كس  اّط
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( رفتهاری اتهت بهرای    21ص ،همان«)منگیتراك حاج  زمین بوته داد»اتتت در ادامه: 

چنین درخواتت و خواهشهی از ته طان اتهت كهه كهاركردی      اظهار ادب و احترام وه 

تكمی ی دارد و دوبار  زمین بوته دادن وی نشهانة رضهایت وی از بهرآوردن     -جانشینی

 جانشینی داردت  كردیت و كاراش اتخواتته

را  خوارزم فرو گرفتهه بهود   »حذ  خوارزمشا :  ةاقدام بوتهل زوزنی بعد از توطئ

( نشانة تفتیش و بازرتی افراد برای احتیاط بیشهتر  914ص ،همان«)گرفتندها را میو نامه

كنهد كهه دربهار مسهعود     تا ماجرا فاش نشود و بموقع عم ی شود و این پیام را القها مهی  

« معّمای مسعدی باز آوردنهد »چرخدت در ادامه آمد  اتت: غزنوی بر پاشنة جاتوتی می

( برگرداندن نامة مسعدی نشانة لو رفتن و فاش شدن ماجراتهت و ایهن   914ص ،)همان

ب رتاند كه مأموران جاتوس و تفتیش در این عصر بسیار كارآزمود  و مجهرّ پیام را می

  هستندت اقدام خواجه احمدحسن بعد از آگهاهی از  در كارشان موّف و آگا  به وظایف و

( كهه پیهام مؤاخهذ  و    914ص ،همهان «)مسعدی را بخواندند به دیهوان »معّمای مسعدی: 

 رتاند تا به حقیقت معّما آگاهی پیدا كنندت  م اكمه نمودن وی را می

شهد و روی بهه من)بونصهر ( كهرد و      خواجه احمد فهرا »بعد از اعترا  مسعدی: 

 یمخاطب افتنی خاطربه کردن به بونصر یرو ( (912ص ،)همانت«کنندیچه م ینیب گفت:

و  کهرد  او یرو تهو  ریه ام» نقهل شهد :   یدتت آوردن دل غازبه تت تدرا آگا  وکاردان

واز  زیه احتهرام آم  ول هنش  ریه نگها  ام  «برادراتهت  یخوارزمشها  مهارا بهه جها    » گفت :

ترنوازش اتت تبونصرمشكان كه پیام خواجه احمدحسن را برای ت طان مسهعود بهرد    

( در تمهام  912ص ،همان«)پ  روی به من كرد و گفت ،من نشست »كند: نقل می ؛اتت

رتهاند كهه   عهد  دارد و این پیام را میوقایع مه  بونصر نقش پیام رتانی به ت طان را به

اعتماد و نزدی  به ت طان اتهتت اصهل بسهیار مهه  در      گر، موردتی میانجیوی شخصّی

 تی بونصر اتتتهای شخصّیروابط میان فردی، وثاقت واعتماد اتت كه از ویژگی

بیهقی بها ذكهر پیهام و     خیبازتاب رفتارهای حركتی درتار هاینمونه ریز جدول در

 كاركرد آنها آمد  اتتت
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 تاریخ بیهقیهای ای در روایتاشار  -جدول رفتارهای حركتی

 

 شماره صفحه اشاره ای –رفتار حركتی 
 پیام

 
 كاركرد

 تأكیدی -تكمی ی دعوت و فراخواندن 41 ت طان دتت بر آورد

اْتُكدار خوارزم به دیوان 

آورد  بودند ح قه برافگند  

 و بر در زد 

 تكمی ی -تأكیدی م رمانه وبا اهمّیت بودن 912

چیزی نگفت  و خدمت 

 )بونصر( كردم
912 

عصبانیت ت طان را  ةمالحظ

 ص شدننمودن و مرّخ

 جانشینی

 

نشست  )بونصر( و اشارت 

اب باز كرد تا ندما و حّج

 گشتند

912 

 خ وت كردن با بونصر و

در میان گذاشتن مط بی 

 م رمانه

 جانشینی

قائد جای خود ننشست 

 ب كه فراتر آمد
912 

رعایت نكردن ادب و 

ترمستی  -نظمیبی -احترام

 و غرور 

 جانشینی

 جانشینی حم ه و هجوم 913 قائد دتت به قراچولی كرد

عصایی كه داشت بر 

 شكافت
913 

ها و كنترل شدید را 

گماشتن جاتوتان 

 ومأموران بازرتی

 جانشینی

جز من جم ه برخاتتند و 

 برفتند
 جانشینی مورد اعتماد بودن بیهقی 111

نقیبان هندوان بیامدند و 

مردی تیصد هندو آوردند 

 و در باغ بنشستند

111 
احتیاط در فروگیری اریارق 

 و قدرتمند بودن وی
 جانشینی -تأكیدی

 جانشینی ناامید بودن، غمگین بودن 111 دتت از شراب بكشید

غازی بازگشت به این 

 جان  آمد
 جانشینی پشیمانی 113
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مردم تاخته بر اثر یكدیگر 

 رفتمی
 تكمی ی اعالم آماد  باش 113

خویش)ت طان ( انگشتری 

 بدو داد
113 

عفو و تأمین  -امان دادن

 جانی
 جانشینی

 كنترلی آتودگی خاطر-پایان واقعه 191 اعیان و خواجه باز گشتند

كدخدای غازی و قومش از 

ها بیرون آمدند و  بیغوله

 نزدی  وی رفتند

191 

آرام و مساعد بودن اوضاع 

اطمینان خاطر از عدم  -

 برخورد

 جانشینی -تأكیدی

 جانشینی مستی -عدم اختیار 119 كرددتت وپایش كار نمی

یی هزار با تالح پیاد 

 بایستانیدند برچپ و راتت
 جانشینی حفظ و كنترل اوضاع 191

 تاكیدی -جانشینی مجروح بودن 191 غازی نشسته زمین بوته داد

 جانشینی خ ع تالح -عدم اطمینان 191 اتبان از غالمان جدا كردند

جامه و كال  وموز  اریارق 

 خواتت وبپوشید
119 

مطیع  -اجابت امر ت طان

 بودن
 تكمی ی

آمدِن اریارق هر روز به 

دار و درگا  با چند مرتبه

 تپركش

114 
 -جسارت و گستاخی

 نمایش قدرت
 كنترل كردن

كرد و اریارق دتت فرو می

 خورد یخ می برآورد و می
 جانشینی مستی -عدم اختیار 119

همچنان تیر  تپر غازی را

 در نشاند  بفرتتاد
191 

دفع  -آرام نمودن ت طان

 تس ی  شدن -خطر
 تأكیدی -تكمی ی

 

دهد كه ارتباطات میهان فهردی شهكل گرفتهه در     بررتی و ت  یل جدول نشان می

ای بیشتر بر اتاس ت طه و دوتتی اتت كه اكثهرا  كاركردههای    اشار  -رفتارهای حركتی

ت جاتوتهی و حاكمّیه   ت نابسهامان و جهوّ  تكمی ی دارند ت وضهعیّ  -جانشینی و تأكیدی

كه این رفتارهای طوریاتتبدادی دربار در نوع رفتارها تأثیر بسیار زیادی داشته اتت، به
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ههایی چهون، تسه ی ، تهرس، ناامیهدی، اغفهال، جاتوتهی، م اصهر ،         حركتی اكثرا  پیام

 كنندت  مصادر ، انتظار وتتت را القا می

 

 (visual communication«)یداریارتباط د»رهای چهره رفتا -4

: دارد كهبیش از همه در خصوص چهر  تجربه و بررتی داشته و اعالم می ارتطو

توان بها عالیه  موجهود در    وجود دارد و می یمیان چهرة انسان با روح او رابطة تنگاتنگ

پهی برد)آلسهكرلی،   انسان و حاالت و شكل ظاهری قیافه به ماهّیت درونی انسهان   چهرة

های كالمی افراد، بهه چههرة آنهان    ص ت یا تناقض پیام هبردن ببرای پی (41ص ،4934

هها بها   ت انسهان های فرد اتتها و نگرشه باید كرد، چهر  گویای احساتات، حالتتوّج

ر و یا عش  وعالقة خود را نسبت بهه چیهزی نشهان    هایشان مخالفت، ناباوری، تنّفچهر 

 دتته تقسی  نمود:  ارتوان به چهها میای را در این روایتاطات چهر دهندت ارتبمی

 (Eye contactنگاه کردن ) -4-1

تواند مفاهی  مخت فی را القا كند و انواع متفاوتی دارد كهه براتهاس بافهت    می نگا 

 (913ص ،4932بندی كرد)تامووار و همكاران، ها را دتتهتوان آنارتباطی می

 نیا» به چهرة همدیگر نگا  كنندت نگا  خیرة متقابل: یعنی دو نفر مستقیما  -4-1-1

 جهاد یا رونهد  با هابه افراد اتت وکامال چش  یرارادیوغ یجانب راتییتغ ،یحرکات چشم

  گهران یبهه د  را نگاهمهان   ،یال فکرکردن هسهت حدر یوقت ،یعنی تباشدیشناخت همرا  م

 « یگهرد  یمه  بر امیپ ةرندیبه تمت گ ف شدالعات متوّقپردازش اّط یوقت ااّم  ،یدوزیم

: مسعود با اعیان ری روایت شد  اتتدر مذاكرة ص ح امیر  (999، ص4933 چموند،ی)ر

( نهوع نگاهشهان خیهرة متقابهل     43ص ،4933)بیهقی، ت«اعیان ری در یكدیگر نگریستند»

كهاركرد آن ههدایت   اتت و نشانة دهشت و حیرتی بزرگ اتت كه به آنان دتت داد  و 

تعامل برای ادامة ارتباط وهمكاری اتتت هنگهام رایزنهی و مشهورت در مهورد      ظی و تن

( كه پیام نظرخواهی و 194ص ،4933بیهقی، «)وزیر در حاضران نگریست»غزو هانسی: 

ط بد و كاركردی تأكیدی داردت قائد م نجهوق وقتهی پهیش    اعالم موافقت حاضران را می
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ایهن پیهام    (109ص ،همان«)نگریست احمدخوارزمشا  در »از كرد: خوارزمشا  عربد  آغ

كند كه نقشة طراحی شهد  را بایهد اجهرا كهرد و كهاركردی جانشهینی دارد تها        را القا می

 نمایدت وادار خواجه را به تعامل 

تویه یا نگا  گذرا: نگاهی اتت كه ی  نفر بهه چههرة شهخص    نگا  ی  -4-1-2

شودت ع ی قری  در گفتگوی خهود بها   متقابال  جواب داد  نمی اندازد، اّما نگا دیگری می

« بر من افگند بیش شما مرا نبینید چندان اتت كه ت طان مسعود چش »گوید: بونصر می

تواند باشد، زیهرا زیردتهتان و بخصهوص    می تویهی ( نوع نگا  ت طان 41ص ،)همان

ته طان را ندارنهد و پیهام    اند، یارای نگریستن بهه  كسانی كه خطای بزرگی مرتك  شد 

 كندت  انتقام گرفتن را القا می

پرهیز از نگا : كه رفتاری عمدی اتت و شخص نگهاهش را از دیگهری    -4-1-3

کردن طر  به ص بت شما دهدکهیآگاهانه اتت ونشان م کامال » رفتار نیگرداندتابر می

فروگیری ع ی قریه   امیرمسعود بعد از  (912، ص4932 )تامووار،ت«دیمقابل عالقه ندار

بودت چهرا بهه    ع ی تا این غایت نه آن كرد كه انداز  و پایگا  او»به خوارزمشا  پیغام داد: 

( نگا  نكردن ع هی قریه  بهه خوارزمشها      19ص ،4933 ،یهقی)ب«خوارزمشا  ننگریست

نوعی پرهیز از نگا  اتت كه پیام عدم تواف ، پیروی نكردن و همداتهتان نبهودن وی را   

 كندت  القا می

گیهردت  بانه: در این نوع رفتار چشمی، تعامل صورت نمیهی مؤّدبی توّج -4-1-4

حضور دیگری آگاهی یابد، اّمها بهرای بهاز كهردن بهاب       دهد كه ازفقط به فرد اجاز  می

  كرد، همهه بهه او تّقهرب    عی نداشته باشدت یعقوب لی  كه خراتان را تصّرگفتگو توّق

  ،)همهان ت«تِر داناتر)کهه( تهوِی یعقهوب ننگریسهتند    پیران كهنته تن از »جستند به جز: 

دهنهدة وفهاداری بهه    ، زیرا نشانبود  اتتبانه هی مؤّدكه نوع نگاهشان بی توّج (941ص

فرمانروای خودشان یعنی طاهر بود كه كاركرد آن قطع تعامل و ارتباط اتتت بونصر كهه  

دیهوان   تهوی رفهت و خدمت مهی هر روزی به »طب  فرمانِ مسعود به هرات رفته اتت: 
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ت اتهت  هی بونصر به مقام ومسئولّیتوّج( نشانة بی43ص ،)همانت«نگریسترتالت نمی

 و یا ترس از آیندة خود، زیرا وی منسوب به پدریان اتتت

 خنده  -4-2

از فرهنگی به فرهنگ دیگر معنی كامال  متفاوتی داردت چهه كسهی، بهرای     خندیدن»

شهود، قسهمتی از   چه، چقدر و چگونه بخندد و از این طری  چه چیزی نشهان داد  مهی  

)اتهمیت،  ت«آیهد آموزش فرهنگی هر شخص دربارة این عناصهر ارتبهاطی بهه شهمار مهی     

 (43ص ،9ج، 4934

ه اتهت در مقابهل خهدمت و احتهرام     قری  كه به ده یز ترای ت طان نشسهت  ع ی

ای بر ناامیدی و یأس اتهتت  ( كه نشانه43ص ،4933بیهقی، «) زدزهرخند  می»دیگران: 

وبهه ههیر روزگهار مهن او را بها      »نویسد: تی ع ی قری  میبیهقی دربارة ویژگی شخصّی

، خردمنهدی،  یتهایی چهون جهدّ  ( كه پیام43ص ،همان«)ا همه تبّس خندة فراخ ندیدم اّل

كنهدت قائههد م نجههوق كهه تهه طان بههاد   شهكو  واقتههدار و اههل مههزاح نبههودن را القها مههی   

كنهد، اّمها:   احترامهی مهی  خوارزمشاهی را در تر وی انداخته اتت و به خوارزمشها  بهی  

( خندیهدن خوارزمشها  در طهول    940و 903و901صهص  ،همهان «)خوارزمشا  بخندیهد »

كنهد كهه   و ایهن پیهام را القها مهی    قائد همه از روی تمسخر و مزاح بود  اتهت   اجرایم

موضهوع نیسهتت ایهن     خوارزمشا  از قبل تدبیری برای این موضوع اندیشید ، و نگهران 

ههای  كنند  دارند، یعنی پیاماند، كاركردی تكمیلرفتارها چون همرا  گفتار صورت گرفته

 ت  دكننتر و رتاتر میا كالمی را شّف

 گریه  -4-3

شهود كهه فهرد از    گریستن، معمهوال  وقتهی ظهاهر مهی    های جسمی، توای ناراحتی

ط بهر  شود و معموال  نشانة عدم تسه ّ دنبال آن بود  اتت م روم میشرایط مط وبی كه به

 شرایط و ناامنی اتتت  

ع ههی »بونصههر مشههكان بههرای خههداحافظی ازع ههی قریهه  نههزد وی رفتههه اتههت:  

ت پهیش آمهد    از وضعّینشانة یأس و ناامیدی  گریستن (43ص ،4933بیهقی، «)بگریست
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داند، این رفتار غیركالمی كاركردی بیند ومیاتت، گویی آنچه را كه در انتظار اوتت می

 -( نیهز نشهانة نها   993ص ،نگریستن غازی در خ وت با كسان خود)هما ؛جانشینی دارد

-اعتمادی به ت طان وخطر مهرگ را مهی  امیدی، و احساس ناامنی كردن اتت و پیام بی

غهازی  »ت طان مسعود بوالعالی طبی  را نزد غازی فرتتاد تا وی را معالجه كند: رتاندت 

( گریستن غازی از روی شوق اتهت و پیهام   994ص ،همان«)بگریست و بسیار دعا كرد

 تكمی ی داردت  -كند و كاركردی تأكیدیبه عفو و بخشش ت طان را القا می بودنامیدوار 

( درماندگی و زبونی غهازی را  994و990صص ،های دیگر غازی)هماناّما گریستن

ت ت طان مسعود وقتی امیرك را بها پنجها    دهدیكه تا دیروز برای خود كسی بود نشان م

وی  ( كهه گریهة  999ص ،همان«)اریارق بسیار بگریست»ق فرتتاد: قرابه شراب نزد اریار

نمهود    كه نواخت دوبارة امیهر در دل وی اثهر   رتاندیاز تر شوق اتت و این پیام را م

 ت هیجان به گریه افتاد  اتت، این رفتار كاركردی جانشینی داردت شّد اتت و از

 های ظاهری چهره نشانه -4-4

توانی  به وتی ة حاالت چهر  ناراحتی، عدم اطمینان، اعتمهاد، دلواپسهی وتتت   می ما»

 (14ص ،4934)احدیان، ت«را به گیرندگان پیام منتقل نمایی 

-تهخت اندیشهه  »بونصر مشكان را هنگهام رفهتن بهه ههرات:     بیهقی حالت چهرة 

 ازترس و نهاراحتی او داردت  تیتوصیف كرد  اتت كه حکا (41ص ،4933بیهقی، «)مند

، )همانت«نشستیرتالت نم وانیبه د و اتتادم خواجه بونصر مشکان تخت ترتان بود»

مسهعود آگها  شهد     ریه از رفتهار ام  نکهیرنجش بونصر مشکان بعد از ا ی(تدرماجرا11ص

 یآزردگه  ةن( كه نشا149ص ،)همان«بودیمند م شهیپ  از آن غمناک و اند» آمد  اتت:

  و خشهمش »حالت خشمگینی چههرة ع هی دایهه:     از ت طان اتتت نانیعدم اطم خاطر و

ه بیش از ّحد ت طان به غازی را القا ت، نارضایتی و حسادت وی از توّجعصبانّی« آمدمی

( پیهام ناامیهدی و   43ص ،4933بیهقی، ع هی قریه )  « تهخت فروشهدة  »كندت چهرة: می

 كندت  آگاهی از ترنوشت شوم خود را القا می
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 ت«م مودیان تهخت غمنهاك شهدند   »كند: بیهقی روایت می ،ازفروگیری غازی بعد

غدر و خیانت آنان برای ت طان آشكار خواههد   رتاندكهیاین پیام را م (994ص ،)همان

( كهه پیهام دلواپسهی و عهدم     909ص ،همهان «)د برفتمتربِِّ»ع رفتن: شدت خوارزمشا  موق

خواجه احمد حسن بعهد از  « مند بودن تخت اندیشه»كندت و  اطمینان و ترس را القا می

ریختگهی اوضهاع،   هه  عهدم رضهایت وی از بهه    ( نشانة991ص ،فروگیری اریارق)همان

 اتتتت شنوی ت طان از ناالیقان و ترس از بدتر شدن وضعّیحر 

 

 (Haptic communication) یارتباط لمس -5

كهردن  كردن، میزان لم ترین شكل ارتباطات اتتت ن وة لم بدنی بنیادی تماس

-كردن گونهه آیدت لم كردن، در نتیجة هنجارهای فرهنگی به وجود میو هد  از لم 

 و )ریچمونهد تهایی دارد مثل، دتت دادن، نوازش كردن، در آغوش كشیدن، گرفتن بازو

 (900-904صص ،4933م  كروتكی، 

برخی اوقات پاتخ غیركالمی از بیان ههر   تجاوزی: -لمس كردن تهاجمی -5-1

شهمار رود، ایهن نهوع    تواند نوعی تجاوز بهه كردن، گا  میتر اتتت لم ای منات ك مه

 (411ص ،4933شودت)بولتون، ت ما میتماس فیزیكی باع  عصبانّی

ت «و ع هی را اتهتواركرد  بودنهد   »نویسد: وگیری ع ی قری  میبیهقی در روایت فر

( تخت دربند كشیدن ع ی قری  نوعی لم  تهاجمی اتهت كهه   14ص ،4933بیهقی، )

كندت در توصیف چگهونگی برخهورد بها منگیتهراك     پیام خطاكار و خائن بودن را القا می

كال  وموز  از وی جدا با و را بگرفتند و ق وتی غالم اندر آمدند و ا: »روایت شد  اتت

آبرو كردن وشكستن حشمت حاج  اتتت در ادامهه  ( كه نشانة بی14ص ،همان«)كردند

غل  دهندة در( كه نشان14ص ،همان«)فّراشان ایشان را به پشت برداشتند»خوانی  كه: می

ت فروگیری اریارق نیز مثل ع ی قری  و برادرش اجهرا  اتتهایشان و زنجیر بودن دتت

 ( كهه نشهانة  999ص ،همان«)غالمان دیگر درآمدند و موز  از پایش جدا كردند»شود: می

كندت بند برپای اریارق نهادن و قبهای  خواری و خّفت را بیان می خ ع تالح وی اتت و
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 -كننههدة لمهه  تهههاجمی( همههه بیههان994ص ،دور انههداختن)همان كههردن ووی را پههار 

 تجاوزی اتت ت 

های به وقوع پیوتتة تاریخش بیشهتر از ایهن   نگها و جدر روایت فروگیری بیهقی

 نوع لم  بهر  گرفته اتتت  

ههای میهان   در این نوع تماس بدنی تفهاوت  صمیمی: -كردن دوستانهلمس -5-2

دهنهد  كنندگان با احساتات و عواطف خود نشان میافتدت تعاملفاق میفرهنگی بیشتر اّت

په  از   ارزش قائ ند و یها همهدیگر را دوتهت دارنهدت بونصهر      کدیگریكه چقدر برای 

 ،همهان «)و مهرا در آغهوش كشهید    فتاین فصل بگ»كند: با ع ی قری  نقل می دیدارش

مت ودوتهتی بهین   هاتت و پیهام صهمیّ  ها و ناراحتیه( كه نشانة خالی كردن غّص43ص

منگتیهراك  »ههرات:  كنهد ت هنگهام ورود ع هی قریه  در     بونصر و ع ی قری  را القا می

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

ت كه تست و متزلزل شهد  و نشهانة احتهرام و ادب و قهوّ     اتت حمایت از ع ی قری 

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

 ت بود  اتهت و ( كه عالمت ونشانة احترام و عّز94ص ،مانه«)فرمود تتت و بازو گرفتند

 (914و933صص ،اتتت)همان هكار رفتر بههای مؤّثتدر تاریخ بیهقی در مورد شخصّی

یها   یعنی، تماس جسمی ما برای آشنایی و بانه:مؤّد -لمس كردن اجتماعی -5-3

پهذیرد، ماننهد   در ی  نقش اجتماعی انجام مهی  که اظهار ادب و رعایت اصول با دیگری

جهای آوردن رته    پرتیت ع ی قریه  بعهد از بهه   آمدگویی یا تالم و احوالزمان خوش

( این رفتار حاكی از این43ص ،)همانت«تدت طان دتت او را داد تا ببو»احترام و ادب: 

كه افراد دارای قدرِت بیشتر كمتر لم  پذیرند و تا ت طان اجازة لم  ندهد كسی اتت

دربهاری نیهز    دهنهدة تشهریفات خهاصّ   دن به این كار را ندارد و نشهان كراجازة مبادرت

 هستت

ای مهردم را  ای از افهراد از ل هاح حرفهه    عهدّ  عملی: -ایكردن حرفهلمس -5-4

ماننهد لمه     ؛نامنهد كنند، این نوع لم  را خنثهی یها لمه  غیرمعاشهرتی مهی     لم  می
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پزشكان، پرتتاران، آرایشگران وتتت ت وقتی غهازی را مجهروح بهه دربهار آوردنهد، امیهر:       

یها   (994ص ،4933بیهقهی،  )ت«غازی فرتتاد زدی بوالعال را كه از طبیبان خاّصه بودند ن»

 ،همهان «)نگها  كهرد   ،بایست كردبوالعال آمد چیزها كه نگا  می»در مرگ بونصر مشكان: 

والمظفر برغشی)وزیر تامانیان( از اته  افتهاد  بهود، بهه دتهتور امیهر:       ( وقتی ب149ص

 بیبهان ( كه همة كارهای ط944ص ،همان«)چوب بند و ط ی آورد و پای ببست ،طبیب »

 عم ی بود  اتتت -ایصرفا  لم  حرفه

  

 (Vocal communication)ییارتباط آوا  -6

العمل درونهی و حالهت گوینهد     كنندة عك یكی از عالی  غیربیانی، منعك  صدا

ههای بیهانی، كنتهرل و توتهعه یابهدت      ت منات  برای پیهام تقوّی به منظورتواند  اتت ومی

ه به شنوند  اتت، و عامهل ارزشهمندی در انتقهال    دهندة عالقه و توّجرتایی صدا، نشان

ت، حج  صهدا، درجهه و آهنهگ    كیفّی ن،های دیگری چوفهمط وب پیام بیانی اتتت مؤّل

 ،4931ك تنهر،  )تكننهد ههای متفهاوتی را القها مهی    ه بهه شهرایط مخت هف پیهام    با توّج صدا

 (443-442صص

ل ن ع ی قری  در وداع با بونصهر مشهكان تراتهر پیهام ناامیهدی و       لحن: -6-1

دراز در یه  جها     گفت بدرود باش ای دوتِت نی  كهه روزگهارِ  »كند: هراس را القا می

( ل هن خهود بیهقهی كهه بهه      41ص ،4933، )بیهقهی ت«نهداری  از یكدیگر آزار  ای  وبود 

بودی كهه ته طان   »: مثال  ل ن او در تصورت جمالت معترضه در اثنای تاریخ آمد  ات

( به 43ص ،)همانت«آنجا بودی به ترای عدنانی وتتت بودی كه بدان بناهای خویش بودی

 ر اتتت  باف برانگیز وحسرتهای با شكو  تأّتتب  از دتت رفتن این مكان

گفت: غهازی ُگربهزی از   »آیا ل ن بكتغدی حاج ، هجوآمیز و ت قیرآمیز نیست؟ 

( ل ن گفتار خواجه احمد حسن بعد از 943ص ،همان«)گربزان و اریارق خری از خران

انهد ، م مهودی و   قومی تاخته: »آور و انتقادی اتتفروگیری اریارق، نومیدانه، حسرت

آمیهز همهرا    ( یا ل ن ترزنش991ص ،)همانت«تتتمسعودی و به اغراض خویش مشغول 
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بوتههل را بخوانهد و گفهت تهاكی از ایهن      »ت امیر مسعود با بوتههل زوزنهی:   با عصبانّی

 (902ص ،)همانت«تدبیرهای خطای تو؟

توانهد نماینهدة   های مخت ف، میتكوت در ارتباطات، در فرهنگ» سكوت: -6-2

شدگی، ابراز قهر، در فكر بهودن،  تركوبگشتگی، احساتی، گ مفاهی  مخت فی چون بی

ت           «افسهردگی، موافقههت، عهدم موافقههت، شهرمگین بههودن، ادای احتهرام كههردن وتتت باشههد    

 (  11ص، 4933)م سنیان راد، 

بدین تخن بونصهر، قهوی دل   »كه به مشورت با بونصر پرداخته اتت:  خوارزمشا 

مندی واحساس نشانة رضایت( تكوت وی 14ص ،4933بیهقی، )ت«گشت و َدم دركشید

ای را  آرامش اتتت امیر مسعود به كوش  م مودی در افغان شهال رفتهه اتهت، و عهدّ    

-نرتد خهدمت »دهد، روایت شد  اتت: مورد نواخت وگروهی را مورد غض  قرار می

 ،)همهان ت«كاران ایشان را كه اعتراض كنند ، هر كسی را كه قضای زنهدگی بهه كهار شهد    

پهذیری در برابهر پادشها     جا نشانة تس ی ، همراهی و اطاعتر اینكه تكوت د (934ص

های اتهتبدادی  اتت، این نوع تكوت بهترین مصداق برای اجتناب از خطر در حكومت

 اتتت  

ه بهه فضهای ارتبهاطی    ت صدا بها توّجه  ب ندی یا شّد ت صدا:بلندی یا شّد -6-3

فراركهردن غهازی را بهه     دی داردت وقتهی خبهر  ت اجتماعی اشخاص مفاهی  متعّدوموقعّی

چون به درگا  شدی  هزاههزی تهخت بهود و مهردم     »گوش ت طان رتاندند آمد  اتت: 

دهندة آماد  شدن لشكر نشان نجافریاد و آشوب در دربار در ای (992ص ،)همانت«تاخته

برای دتتگیری غازی اتتت بگتگین حاج  وقتی اریارق را در كنار گرفت و ترهنگان 

اریارق آواز داد بگتگین را كه ای برادر نهاجوانمرد بهر مهن    »را گرفتند: دیگر آمدند و او 

ت همهرا  بها   ( طنین صدای اریهارق نشهانة عصهبانیّ   999ص ،همان«)این كار تو آوردی؟!

 كاری بگتگین اتت، كه حاج  وی بود  اتتت    از خیانتتعّج
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 نقش مصنوعات در انتقال پیام    -7  

ط کهه توّته   یمهادّ  یکاالها یاراد ریغ ای یاراد شیعبارت اتت از نما اءیزبان اش 

 رودیکهار مه  بهدن و لبهاس بهه    نهت یز یکه برا یآالتوریشوندت زیکارگرفته مها بهانسان

کهال ، چمهدان، عصها،     ف،یه ک نهک، یجهواهرات، ع  شهود، یم د ینام یمصنوعات شخص

ارتبهاط برقهرار    گرانیبا د کندیکه از آنها اتتفاد  م یتّیشخص ة یوتتت به وت ز ین ر،یشمش

 (  433ص ،4934جان،  تلیت)لکنندیم

بخشهی،  ههای رضهایت، اطمینهان   تواند پیهام دادن هدیه ، می گرفتن و هدایا: -7-1

  یه دار اریه اخت کهه در  ی یوتا اتتفاد  ما از» كردن وتتت را القا كندت رشو ، فری ، خیانت

 ربهودن یفق ایه  ثروتمند انت،یخ اعتماد، شدن، رنگه  احترام، ،یکجدهن گرانیب تواندیم

 (930، ص4934ی، )فرهنگت«وتتتباشد

عقدی گوهر تخت قیمتی پیش ت طان »ع ی قری  وقتی به حضور ت طان رتید: 

( هدیه 43ص ،4933بیهقی، )ت«نهاد و هزار دینار تیا  داری داشت از جهت وی نثار كرد

شهدن بهه   تتان نشهانة نزدیه    دادن به تالطین غزنوی از جان  اركان حكومتی و زیرد

 چهاكری و  بیهان  و مقهام ومنزلهت برتهر    هگرفتن، رتیدن بت طان، در متن حكومت قرار

بهرای   ای اتهت بندگی خود به ت طان برای ج   اعتماد وی اتتت اّما در اینجها نشهانه  

اظهار چاكری و بندگی و ج   اعتماد ت طان تا از تقصیرات وی بگذردت دربهارة تهعید   

تهاخت زركهه یافهت ایهن مشهرفی       به خ عتهی و »كدخدای غازی روایت شد : ا  صّر

-ز طر  افراد ترشناس به افهراد زیهر  دهد هدیه دادن انشان می (14ص ،ان)هم ت«بكرد

جها پیهام رشهو  و    كه در ایهن  رفتهدتت برای فری  و پیشبرد اهدا  تیاتی به كار می

یرش ایهن نهوع هدیهه بهه عقیهدة      كندت پذتطمیع نمودن جهت خیانت ورزیدن را القا می

 ( اتتت  941ص ،)همان«هچاكرپیشگان خامل ذكر ك  مای»ات  بیهقی از خصوصّی

های پهر  اقدام متقابل غازی واریارق، وقتی كه ت طان مسعود ندیمانی را با صراحی

ندیمان را ات  و اتتام زر و جامه و تهی  دادنهد و غالمهی    »از شراب نزد آنان فرتتاد: 

گهزاری اتهتت   ( نشانة خهدمت 994ص ،)همانت«ن را جامه و تی  بخشیدندترك و مطربا
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های وی برای فروگیری تاالران بهزرگ  از حربه یكیدهد كه این رفتار مسعود نشان می

همه دانه بود  تا به نوعی آنهها را بهه    تغافل آنها به شیوة نواختن بود  اتت و این اتباب

 میانة دام گرفتار كندت 

كه ههرک  بهرای انتخهاب و اتهتفادة از اشهیاء       یروش ها:ثروت و دارایی  -7-2

و از ایهن طریه     کنهد یالعات در مورد او برای دیگران فراه  مه گزیند منبعی از اّطیبرم

 كنندت    اش قضاوت میدربار 

و تخت آتان اتت بر مهن كهه   »گوید: ع ی قری  در گفتگو با بونصر مكشان می

و فوجی قوی از هندوان و از هر دتتی پیش كهن  و غهالم انبهو  كهه     این خزانه و پیالن 

( خزانهه، فیهل، لشهكر،    41، ص4933بیهقهی،  )ت«دارم وتبع و حاشیت و را  تیستان گیرم

منهدی و ثروتمنهدی ع هی    تترشناتهی، قدر  گهذاری، غالم و حش  و چاكران نشانة تأثیر

توانسهته بهرای   لشهكر مهی  كنهد كهه ثهروت، دارایهی و     قری  اتت، واین پیام را القا مهی 

 حكومت دردتر آفرین باشدت  

ت طان مسهعود بعهد از وتوتهة بوتههل زوزنهی بهرای فروگیهری        ها: نامه -7-3

 ،)همهان ت«داران ببرد بر م لبه خّط خود م ّطفه نبشت ونام هری  از حش » :خوارزمشا 

در  مه  بهودن امهری اتهت و    م رمانه و ة( وقتی نامه به خط ت طان باشد نشان904ص

دل گرداندن وی اتت تازی و قویو اعتماد جوقجا پیام آن اطمینان دادن به قائد م ناین

ا زمانی كهه عبهدوس ایهن    ت با اعتماد به نف  بیشتری عمل نمایدت اّمتا در انجام مأمورّی

مسعدی دروقت به معّمایی كه نهاد  بود با خواجهه احمهد عبدالصهمد    »راز را فاش كرد: 

و معّمها نشهانة    مهز نوشتن نامه به صورت ر (904ص ،)همانت«باز نمودحال به شرح این

كهه دربهار    دهدیم نشان نبرد وپی م ك  كاری اتت تا كسی به موضوع و م توای آن 

چرخد و هرل ظه امكان افشای اتهرار و لهو   مسعود غزنوی كامال  بر پاشنة جاتوتی می

عصهر مسهعودی اتهتت تهدبیر      ت خفقهان كننهدة وضهعیّ  ها وجود دارد و بیانرفتن نقشه

مسعدی را گفته آید تا هه  اكنهون   »از فساد و فتنه:  وگیریخواجه احمد حسن برای ج 

( ایهن  901ص ،همهان «)ای نویسد با قاصدی از آن خویش ویكهی بهه اتهُكدار   مّعما نامه
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ای بر دروغ نمایاندن م توای نامة قب ی و وارونه ج هو  دادن مهاجرا اتهت و    اقدام نشانه

یكی تطمیهع و دیگهری ترتهاندن و اجبهار، در      كند كه دو عامل مه ؛پیام را القا میاین 

ر های دروغ و غیرواقعی وكیالن، دبیران و بریدان عصر غزنوی بسهیار مهؤثّ  ارائة گزارش

 بود  اتتت 

 و  یخهور یکه م ییغذا تا  یپوشیکه م یلبات از» ها:ها ونوشیدنیخوردنی -7-4

 یمقهام اجتمهاع   و تّی  شخصه معهرّ  و ارتباط گرانیوتتتهمه ب  یآشامیکه م اییدنینوش

-قیمت واتتفاد  از نوشیدنیگران و نادرصر  غذای (940، ص4934 ،یفرهنگ«)ماتت

ت ه دیگران را به ارزش و موقعّیتواند توّجهایی مثل شراب در مجال  عصر غزنوی می

بند  مثهال  »گوید: ت طان مسعود میاجتماعی عالی افراد ج   كندت منگیتراك حاج  به 

رتهد شهوربا یكهی از    نظهر مهی  ( بهه 14ص ،4933 ،یهقیب«) تاختن یداد  اتت شوربای

غذاهای اعیانی و اشرافی عهد غزنوی اتت كه منگیتراك برای مهمهانی كهردن بهرادرش    

 تدارك دید  اتتت   رگ،ع ی قری ، حاج  بز

امیدن نیز حهاكی از رعایهت   اركان حكومت برتر تفر  برای خوردن و آش نشستن

پیش امیر بر تخهت   خوانچه ها آوردن گرفتند؛: »اتتنمودن پایگا  ومقام اجتماعی آنان 

یكی، و پیش غازی و پیش اریارق یكی، و پیِش عارض بوتهل زوزنی و بونصر مشكان 

مود  بودند، بیاوردنهد تهخت   و رشته فر هیكی، پیش ندیمان هر دو تن را یكی و الكشت

كه ت س ه مرات  اركان حكومت غزنوی به خهوبی بهه تصهویر     (942ص ،)همانت«بسیار

ی هنگهام خهوردن و   كشید  شد  اتتت ت طان به تنهایی در رأس حكومهت اتهت، حّته   

نشیند اّما تایر اركهان حكومهت بهرزمین و    آشامیدن تنها بر تر ی  تفر  و بر تخت می

ن بهر روی تخهت را نهدارد و    نشینند و كسی اجازة نشسهت هر دو نفر بر تری  تفر  می

دهد كه امهر وی  ای از تاریخ را نشان میخداپنداری ت طان در برههتایة بخوبی اندیشة 

الخطاب بود  اتتت نشستن افراد بر تر تفر  فصل چه درتت و چه غ ط در تمام موارد

(، )اریارق و غهازی تپهسهاالران  كهه نهان ت آنهان اتهت، چ  بر اتاس نوع شغل و مسهئولیّ 
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ندیمان به ترتی  در كنار ه  بهر تهر    دیوان)بوتهل زوزنی و بونصر مشكان( و صاحبان

 ی  تفر نشسته اندت  

 

 (Environmental communication)یارتباط مکان -.8

( 142ص ،4939)بركو وتهی ،  ت«نامدزبان خاموش یا بعد تاكت می»، فضا را هال

دههد كهه   م یط بیشتر از طری  غیرزبانی وكمتر از طری  زبانی به فرد نشان می ،بنابراین

ای از شهخص  چگونه را  برود، بنشیند، بایستد و دتت كسی را بگیهرد، در چهه فاصه ه   

ن وة اتهتفادة مها از    (94-99صص ،9ج، 4932دیگر بایستد و برای چه مدتیت)اتمیت، 

ا اجازة ورود دیگران به آن بهه میهزان زیهادی از    ت بر آن، دفاع از آن یعای مالكّیفضا، اّد

توان به ته دتهته تقسهی    شودت ق مرو را میهای غیركالمی ارتال شد ، تعیین میرا  پیام

 (909ص ،4932)فرگاس، تکرد

م تهرم   گهران ید یتهو  از اوقهات  شهتر یب ق مرو نیا:» قلمرو اّولیه)اصلی(: -8-1

، 4933 ،چمونهد ی)رت«ردیه گینمه  قهرار  تجهاوز  مالک مورد ةاجاز بدون و شودیشمرد  م

آیهدت  حساب مهی اتت كه م   اختصاصی صاحبش به ق مروی گریعبارت دبه (930ص

هها  بین افراد در این مكهان  ابطنامند، مانند خانهت رواین ق مرو را مكان غیررتمی نیز می

كنهد:  مهی صمیمانه و راحت اتتت بیهقی در ماجرای كشته شدن قائد از زبان بونصر نقل 

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

 الطینكه مخصوص ت بردیهای تابستانی، زمستانی و بهاری نام مكندت بیهقی از خانهمی

ت طان بهر تخهت بهود تتت بهدان     »اند : ها را نداشتهبود  و دیگران حّ  ورود به این مكان

 -هها و صهّفه  همچنین از نشستن ت طان به قصرها، كوش  (43ص همان،)ت«خانة بهاری

ة اركان حكومت نیز برای اجرای فرامین حكهومتی در  بقّی های نو تخن گفته كه گر چه

اند، اّما، ترای های مخصوص خاندان ت طنتی بود  رتاند ها حضور به ه  میاین مكان

 اتتت  
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  در تمّ ه  د  اتت كه اختصاصهی بهودن و  های خاص نیز یاد شهایی با ناماز باغ 

رفا ، ثروتمندی وترشناس و وجیه بهودن   ای بركند و نشانهافراد خاص بودن را القا می

رتهاند و در  جهویی، تفهریح و آتهودگی خهاطر را مهی     صاحبان آنان اتت و پیام لهّذت 

گرفتهه  هها در نظهر   عصر غزنوی مقام و منزلت اجتماعی افراد در این مكان یهامعاشرت

( 149ص ،)همهان ت«اتتادم به باغ رفت و بوال سن دلشاد را فرمود تا آنجها آمهد  : »شدیم

كه یكی از اصول اتاتی در نگهداشهت ارتبهاط   « اصل همتایی»این یعنی، رعایت كردن 

 انسانی اتتت

 کهه در  یخاص گرو  ایشخص  با معموال  ق مرو نیا» قلمرو ثانویه)فرعی(: -8-2

 یاجتمهاع  یهها ب ه   یبرا که افراد هرجا داردت ارتباط شوندیم د یاطرا  آن د ای آنجا

از  هها بعهد  ( انسهان 934، ص4933 جموند،ی)رت«اتت مشهود ق مرو نوع نیا ندیگرده  آ

مثل دفتر كار، كالس  هاییكانگذرانندت مها میمکان نیق مرو اص ی وقت زیادی را در ا

هها  برخوردها و رفتارها در ایهن مكهان  شوندت های رتمی م سوب میدرس وتتت ت  مكان

 راتی اتتت  ترد و مقّر

خانهه  تح رازی را بهه جامهه  بهوالف : »د  اتهت بعد از فروگیری ع ی قری  روایت ش

( جامهه 991ص ،همان«)خانه بردندع ی دایه را به جامه»، (994ص ،4933بیهقی، «)بردند

، رفتهه شمار میمی بهاتت، مكانی رتمی و نظا« لجستی »خانه كه اصطالح امروزی آن 

اتت و پیام به مقام ومنزلتی نهو دتهت     بردن شخص به آنجا نشانة خ عت پوشیدن بود

 كندت  یافتن ورضایت و تواف  را القا می

ها بود  اتت كه گا ها یا حب گا ها ، بازداشتهای ثانویه، ق عهیكی دیگر از مكان

كهاری، جاتوتهی،   چون عدم اعتماد، خیانتهایی شود، پیامهرگا  نامی از آنها آورد  می

كندت مثل ق عة كالنجر، تكاوند، منهدیش  تنبیه، فروگیری و ت   مقام و منزلت را القا می

كه  تتهای وزارت، عرض و اتتیفاثانویه دفترها یا دیوان هایمكانو تتت نمونة دیگر از 

 نوع حكومتی عصر غزنوی اتتت   رات اجتماعی ونشانة نظ  و مقّر
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ورود بهه آن بهرای   »ت اتهتت  موّقه  تاین ق مرو تابع مالكّی قلمرو عمومی: -8-3

 نیشهتر یهمگان آزاد اتت و به ندرت ت ت كنترل دایمی شخصی یها گروههی اتهتت ب   

 (904ص ،4932فرگهاس،  «ت)افتهد یفهاق مه  اّت ق مهرو  نیه درا تّیوط به مالکبمر یهانزاع

های اتوبوس وتتت جایگا  خانه،كتاب های تینما، میزهای رتتوران،هایی مثل صندلی-نمكا

 كنندت  ت آن را تصاح  میكه افراد به طور موّق

-ها، كویها، رباطها، ص را، دشتهایی مثل؛ مساجد، میدانتاریخ بیهقی مكان در

 شوندت  ها، ق مرو عمومی م سوب میها، بازارها، و شكارگا 

 

 ینماد شناس -9

شهود و  یمطرح مه  یکالمریغ یشناتییبایمب   به عنوان ز نیع وم ارتباطات ا در

انتقال یه  پیهام یها حالهت از طریه  رنهگ، موتهیقی و نهور پهردازی          » عبارت اتت از

 (  441ص ،4933)بركو، ت«یرکالمیدرارتباطات غ

-توانهد حالهت  ای خاص كارآیی دارد و میموتیقی تنها در ل ظه موسیقی: -9-1

 ،4933مصهیبت و جنهگ را بخهوبی تفسهیر نمایدت)احمهدی،      های ترس، دلهر ، شادی، 

 (444-449صص

 بیهقی در روایت تاریخش از موتیقی برای بیان موارد زیر اتتفاد  نمود  اتت:   

امیهر  »خ یفة بغداد وقتی برای امیر مسعود لهوا و پهرچ  فرتهتاد:     شادی: -9-1-1

شه الی فهراوان مسهعود    ( كه نشانة خو44ص ،4933بیهقی، «)و دهل زدند فرمود تا بوق

كند كه وی ولیعهد پدر و خ یفة امیرالمؤمنین اتتت وقتی خبر اتت و این پیام را القا می

مثال داد تا بر ق عت دهل و بهوق  »ترهنگ كوتوال رتید:  هخواندن به نام مسعود بخطبه

 بشارت خبر خوش اتتت  كه باز ه  نشانة شادی و (1ص ،همان«)زدندت

اقهدام مغهرور آل بویهه وقتهی قصهد       :یا پیروزی در جنگاعالن جنگ  -9-1-2

ای برای اعالن جنگ و ( كه نشانه91ص ،همانتتت«)بوق زدند و »حم ه به ری را داشت: 

فرمهود تها بهوق و    »حم ه اتتت امیر مسعود وقتی خبر شكست مغرور آل بویه را شنید: 
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در جنهگ وهمچنهین تب یه      روزیپی ( كه نشانة غ به و93ص ،4933بیهقی، «)دهل زدند

قدرت و شكو  ت طنت اتتت در روایت بیهقی از نبرد خوارزمشا  با ع هی تگهین آمهد     

( 991و993و990صهص  ،همهان «)كوس فرو كوفتند و بوق بدمیدند و نعر  برآمهد »اتت: 

كه نشانة اعالم آمادگی برای جنگ و روحیه بخشیدن به لشكر اتتت كهوس و بهوق بهه    

 لشكریان را برای نبرد با دشمن ترغی  وتشوی  نمایندت تا  بود ریت  حماتی 

 غازی كه با لشكری آماد  و بهزرگ  نمایش رژة نظامی یا مارش نظامی: -9-1-3

فرمود آوازهای بوق و دهل و نعهرة مهردان بخاتهت    : »به اتتقبال امیر مسعود رفته اتت

می و اعهالم  ای برای نمایش رژ ، نهواختن مهارش نظها   ( نشانه94ص ،همان)«تخت ب ند

 ت طان اتتت   ا برد اهدفشانی لشكر برای پیشآمادگی و جان

 -ل از بغداد خبر مرگ خ یفه القهادر وقتی كه رتو :کمراسم جشن وسو -9-1-4

 ،همهان «)گفتهی روز قیامهت اتهت    ،آواز بوق و دهل و كاته پیل بخاتت»باهلل را آورد: 

از ته روز تعطی ی بازارها و ( كه نشانة تعزیت و تس یت مرگ خ یفه اتتت بعد 993ص

( به نشانة تهنیهت انتصهاب خ یفهة جدیهد     932ص ،همان«)دهل و دبدبه بزدند»ها دیوان

 القائ  بامراهللت  

خ هوت كهرد و رود و كنیهزك و شهراب     : »روایت ی یی برمكی نقل شد  اتت در

   ،همهان «)شهنید یهی و گفتهاری مهی   رِنگ تماعی و زخمهخواتت تتت ت می خورد و رِنگ

ت دهدیخواری و خوشگذارنی نشان م( كه جایگا  موتیقی شاد را در مرات  باد 449ص

شادمانی را القها   فطر، جشن مهرگان وتتت ت پیام جشن و ترور و عید نواختن موتیقی در

 كندت  می

درگها  پادشهاهان بهرای     رت  بهود  اتهت كهه بهر     درگاه زدن: بر دهل -9-1-5

كه مفهوم پادشاهی كردن را  نواختندیم زدند و پنج نوبتتعویض نوبتیان، طبل نوبت می

خواجه احمد  ت در ذكر وزارتگانه بود  اتتداردت پنج نوبت مقارن اوقات نمازهای پنج

( كه نشانة شروع كار روزانهه در  441ص ،همان«)دهل درگا  بزدند»خوانی  كه: حسن می

 دربار و نشان دادن عظمت و شكو  ت طنت اتتت  
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كهوس اتهتفاد  نمهود ، مهرادش      شود كه بیهقی هرگا  از ك مهة چنین اتتنباط می 

برد بهرای نشهان   كار میهمان موتیقی حماتی و جنگ اتت و زمانی كه ك مة بوق را به

دادن بشارت وشادی اتتت هرگا  ه  از مطرب و كاته پیل اتتفاد  نمود ، مرات  بسیار 

 اتتت   د با شكو  تهنیت و تعزیت را روایت كر

كننهدة مسهیر ههد  هسهتند و برخهی دیگهر       صها مشّخبرخی رنگ :رنگ -9-2

دة صهفات مردانهه و   كننه نیروی آنها، بعضی هه  بیهان   ل قدرت طبقات اجتماعی ووتمب

هها حهاالت، احساتهات و وضهع جسهمانی      حیوانی و انسانی هستندت رنگزنانه یا غرایز

 ،4931كننهدت)ف مار،  مهی  ندرون ما را بیها  دهند و بدون واتطة مفاهی انسان را نشان می

 (43-94صص  

در نبرد خوارزمشا  با ع ی تگین كه فرماندة هر دو تپا  بر باالیی  :سرخ -9-2-1

( در 990ص ،4933)بیهقهی،  ت«جهای آوردنهد  از عالمت ترخ و چتهر بهه  »ایستاد  بودند: 

خوارزمشا  برای غ بهه  شناتی، رنگ قرمز به مفهوم اعتماد به نف  اتت ت بنا براین روان

ایهن رنهگ را انتخهاب نمهود  اتهتت یكهی دیگهر از         تربر ترس و اعتماد به نفه  بیشه  

 كاركردهای این رنگ، نمایاندن قدرت مردانه اتتت  

تالم كهردتتت ت و بها   »رتول خ یفة بغداد وقتی نزد امیرمسعود آمد:  سیاه: -9-2-2

بت اتهت و پیهام مهرگ و    ( كهه تهیا  پوشهیدن نشهانة مصهی     933ص ،همهان «)تیا  بهود 

كردنهد:  اعهالم موافقهت   كندت وقتی اعیان ری با امیهر مسهعود   درگذشت خ یفه را القا می

داران همهان حاجبهان   ( تهیا  42ص ،)همهان «دخانهه بردنه  تیا  داران پنج تن را به جامه»

مخصوص ت طان هستند كه لباس رتمی آنها تهیا  بهود  اتهتت در اینجها رنهگ تهیا        

   اتت كهه امهروز  بهه آن یهونیفرم گفتهه       گرو  خاصی درجامعه)حاجبان(صا  نشانة مشّخ

 پیكان)قاصدان( نشانة مخصوصی داشته اتتت   طوركه جامةشودت همانمی

: خواجهه احمدحسهن بهه وزارت آمهد  اتهت     پوشیدن در خ عت سفید: -9-2-3

پیهام  جها  ( رنهگ تهفید در ایهن   441ص ،همان«)قبای تقالطون بغدادی بود تپید تپید»

كنهدت  مورد احترام و قبول دیگران واقع شدن، احساس خوش بودن واتتقالل را القا مهی 
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با قبا وردائی و دتهتاری تهپید، همهه     ادبار د»امیر مسعود بعد از شنیدن خبر مرگ پدر: 

( كه نشهانة مصهیبت و عهزا اتهتت در     99ص ،4933بیهقی، )ت«اعیان و تتت تپیدها پوشید 

 ه در بهین غزنویهان   واری و مرگ رایج بود  اتت)البّتکدن در توتاریخ بیهقی تفید پوشی

 بهود  كنونی ما  حالت مرتوم در جامعة پوشیدند( یعنی كامال  ضّدوگرنه اعراب تیا  می

اولیهاء و حشه  و    ةو همه »شهود:  اتتت این رفتار در مات  خ یفة بغهداد نیهز تكهرار مهی    

 (  932ص ،)همانت«تاجیكان با تپید آمدند

از  كند وانسهان می ت ریکدرخشش رنگ زرد احساتات انسان را  :زرد -9-2-4

( كهه  410ص ،همهان «)یی بود زرد َمرُغهزی در جّبه حصیری آن روز»شود: اندو  آزاد می

 كندت   ه بودن را القا میبخشی و مورد توّجپیام شادی

های تهاریخ بیهقهی بها    تها و پوشش شخصّیشود كه رنگ لباسچنین اتتنباط می

كنند تنات  دارد و هنجارشكنی بین افراد و عهر  رایهج   ای كه در آن زندگی میجامعه

 شودتدر جامعه دید  نمی

  

 (Chronemics communicationزمان وارتباطات)  -11

  شود و ارتباط ما بها دیگهران را ت هت تهأثیر قهرار      زمان، باع  برقراری ارتباط می

گویهد:  كنی ت هال میمان، در مورد آنها قضاوت میدهد، براتاس اتتفادة دیگران از زمی

كنهد و آشهكارا   كند، زمان ارتباط زیادی بر قرار مهی ها ص بت می تر از واژزمان صریح»

 (499ص ،4931ك تنر، )ت«زندحر  می

دههی  و زمهانی كهه    زمان بخشی از ارتباطات غیركالمی اتت و بر آنچه انجام می 

ههای  كند؛ یعنی ما تابع زمان هسهتی ت تقسهی  بنهدی   میكنی  حكومت برای آن صر  می

 شودت  طور مختصر به آنها پرداخته میگوناگونی از زمان ارائه شد  اتت كه به

مهی    ن وة اتتفادة ما از زمهان را توصهیف    زمانه و چندزمانه:وقت تك -11-1

تهر وقهت،   ههای  تآیندت به زمان بنهدی كهردن فعالّیه   شمار میكند و وقت غیررتمی به

زمانه گویندت ت در ی  زمان خاص، وقت ت الّیتقسی  كار و ترعت كار وانجام ی  فّع
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بنهدی  ونظ  بخشیدن به رویهدادها و زمهان   دكنوقتی كه به گرفتاری اكثر مردم تأكید می

می  یت كمتری دارد وقت چندزمانه گویندت افرادی كه به این وقت عمل كردن آنها جّد

 (9ص ،4933، )آذرنهگ تآیندیكه در آن واحد، از عهدة چندین كار برمكنند عقید  دارند 

طهور  كه بهچناننبود  آ« وقت چند زمانه»زمان غیررتمی در عصر غزنوی بیشتر از نوع 

زمان چند كار انجام گرفته اتت، مثال  در فروگیری ع ی قری  ،غازی به تپهسهاالری  ه 

كندت طهاهر دبیهر بهه دیهوان رتهالت      دریافت میرتد و منشور فرمانروایی از ت طان می

شهود و هه   شود، منگیتراك عزل میشود، خوارزمشا  به خوارزم فرتتاد  میانتخاب می

 شودت زمان به موضوع حسن  وزیر پرداخته می

اگر حواد  و وقایع بر اتاس ترتی  زمهانی در   ی:ی و غیرخّطزمان خّط -11-2

كنار ه  چید  شد  باشد و روابط عّ ی و مع ولی زمان حواد  را شكل داد  باشد زمهان  

ههای  ه از زمهان تّكه هریخته باشد و حواد  تّكه ه ا، اگر زمان بهی و مستقی  اتتت اّمخّط

مع هولی دقیه  شهكل     ت وبر پایهة عّ ه   حواد مخت ف در كنار ه  قرار گرفته باشند و 

 (  91ص ،4933م  كی، )تی اتتگرفته نباشد زمان غیرخّط

ی و مستقی  اتهت، و اگهر   روایت اكثر وقایع و حواد  تاریخ بیهقی، خّط در زمان

تواند حواد  ب  اتتفاد  شد ، به ن وی اتت كه خوانند  میدر اثنای حواد  از فالش

 ی در كنار ه  قرار دهدترا براتاس ترتی  زمانی و روابط عّ ی و مع ول

 

 گیری نتیجه -11

شود، كه بیهقی از انهواع  ص میهای ارتباطی در این پژوهش مشّخبا بررتی جنبه 

فهة اشهار  و   مخت ف ارتباطات غیركالمی برای روایت تاریخش بههر  گرفتهه اتهتت مؤلّ   

زیهرا  های ارتباطات غیرزبانی بسامد بیشهتری داشهته اتهت،    حركت نسبت به تایر جنبه

-كه آن تخنان را به زبهان مهی   هاییتخصّیتوان از حركات شتخنان گفته شد  را نمی

ت فرد و بهافتی كهه رفتهار در آن شهكل     آورند جدا كردت این رفتارهای حركتی برشخصّی

گرفته مبتنی اتتت ارتباطات میان فردی شكل گرفته، بیشتر بر اتهاس ته طه و دوتهتی    
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ای، گویهای  ارتباطهات چههر    ینی و تأكیهدی دارنهدت  اتت كهه اكثهرا  كاركردههای جانشه    

ههایی مثهل، دوتهت    های افراد درگیهر ماجراتهت و پیهام   ها و نگرشحالت اتات،احس

الع كند و كاركرد تأكیهدی و كسه  اّطه   ر، ناباوری و حیرت را القا میداشتن، ناامنی، تنّف

 داردت 

ق مرو ثانویه بیشتر اتتفاد  شد  اتت کهه نشهان    ،یمکان ةگانبین ق مروهای ته زا

لتعامه  های رتمی بود  اتتت بیشهتر  وقوع حواد  تاریخ بیشتر در مكان دهد م ّلمی

ها در ق مرو ثانویه صورت گرفته اتت و رفتارهای انجهام  تفردی بین شخصّیهای میان

(كهه  هها و تتت ا، حب هراتی اتت)فروگیریو مقّر حروها یا ترد و بیگرفته در این مكان

رتهاند یها رفتارههای خوشهایند اّمها تهوأم بها        اعتمادی، خیانت و جاتوتی را میپیام بی

هها و  هها، گماشهت  )نواخهت تدههد یمندی و اعتماد را نشان مه رات اتت كه رضایتمقّر

 ها(  خ عت دادن

ه شهد  اتهتت   ههای ارتبهاطی كمتهر توّجه    نور و رنگ در مقایسه با تایر كانهال  به

ها ذكهر كهرد  اتهت و در روایهت فضهاها و      ها را بیشتر در توصیف لباسرنگ نویسند 

دارد  یهقیگیری در تاریخ بكار نرفته اتتت اّما، موتیقی كاربرد چش ها بهتوصیف ص نه

، اعالن جنگ، اخبار پیروزی و تتت اتتفاد  کبرای نشان دادن مرات  جشن و تو و از آن

 كندت  را القا میهای شادی وترس شد ، پیام

صهمیمی   -تجهاوزی و دوتهتانه   -كردن تهاجمیبین انواع تماس جسمی، لم  از

ههای ارتباطهات آوایهی،    فهه از مؤّل شهودت ها را شامل میتبیشترین ارتباطات بین شخصّی

كهاران و  ها و تكوتشان ّمد نظر بود  اتتت تهكوت خهدمت  تبیشتر ل ن گفتار شخصّی

-كه ل ن خشه   هاییتشخصّیآزادی اتتت  اتتبدادی و نبودزیردتتان نشانة حكومت 

ت و ب ندی برخوردار اتت افراد رد  بهاالی حكومهت و   گینانه دارند و صدایشان از شّد

 دارای مقام ومنزلت باالی اداری هستندت 

ه بهه فضهای   هها بها توّجه   ها و نوشیدنیها، هدایا، خوردنیاز جم ه: نامه مصنوعات

كننهدة نهوع رابطهة بهین     كننهد و بیهان  ی را القا مهی های خاّصام پیامحاك  برجامعه هر كد
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یابی فرهنگی بیشتر رتمی اتت ت ها اتتت زمان در تاریخ بیهقی، از نظر جهتتشخصّی

آن مّد نظر بود  اتت ت از نظر روان شناختی،  ةدر وقت غیر رتمی بیشتر جنبة چند زمان

 ی و مسهتقی  اتهتت ن هوة   كه زمانی خّطه  دهدبیشتر زمان حال را مورد بررتی قرار می

ت آنان اتهتت  ت اجتماعی، عالقه و شخصّیكنندة موقعّیاز زمان بیان هاتاتتفادة شخصّی

ای( نسبت  چهر  اتویژ  ارتباطوتی ة ارتباط غیركالمی)بهها و احساتات بهتبادل عاطفه

دهد كه ارتباط غیركالمی بیشتر از ارتبهاط   به ارتباط كالمی بیشتر اتت، این امر نشان می

 شودت   كالمی مورد پذیرش واقع می

 لیه و مشابه بود  اتتت ت   کسانی انیغزنو حواد  در دربار یها و شاخصه روند

 یتّیمسهعود شخصه   دهد یو نشان م کند یم آشکار را ت طان مسعود یهاضعف هاتیروا

 اتتت ریتدبگر و ک  هیح ن،یبمستبد، دهن
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