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Abstract 
Body language means the passage of speech and communication through non-verbal elements or 

silent language. This language includes a variety of behaviors, references, and gestures. Humans can 

hide their true identity behind words, but they cannot hide their body language. One of the 

characteristics of mystical experiences is the "inexpressibility" of the language of these experiences. 

Shams's lyric poetry, which is the culmination of the mystical lyric of the Persian language, also has 

many advantages in terms of scientific communication. In this article, the authors have tried to 

analyze the descriptive-analytical and historical background of Shams's ghazals in terms of the science 

of communication, especially non-verbal communication, and Rumi has also used all kinds of non-

verbal communication. That's why passionate lyric songs are beautiful and visual. A variety of non-

verbal behaviors such as eurythhmics and gestures, time, place, artifacts, percussion, music, facial 

behaviors, and physical contact have been analyzed and classified and deconstructed. The results 

show that non-verbal communication in Shams's lyric poems has been replaced by verbal 

communication; thus, it is clear that body language is a cryptic and noiseless language that has most 

of the functions of substitution, complementary, and emphasis on verbal speech in Shams’s ghazals. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 02-1 .صص، هـ. ش 1911 ، بهار1سال اوّل، شمارة 

 کالمی در غزلیات شمسروابط غیر

 *افراخته الهیار

 ، دانشگاه ارومیهادبیات فارسی دکتری زبان و آموختۀدانش

 فاطمه مدرسی

 دانشگاه ارومیه ،زبان و ادبیات فارسی استاد

 22/9/2933 تاریخ پذیرش:  12/8/2938 فت:تاریخ دریا

 چکیده
وعتۀ وستیعی از رفتار تا و    ممج و ایجاد ارتباط از طریق عناصر غیرکالمی یا زبان خاموش است.  ایتز زبتان    زبان بدن به معنای عبور از کالم

 ا پنهان کننتد، ویتی قتادر بته نهتان داشتتز       توانند نیّ. واقعی خود را در پسِ واژه ا میگردد  انسان ای اشاری و حرکتی را شامل می پدیده

کته آنهته را زبتان عتار  از بیتانش نتاتوان         تا است.  زبانی ایز تجربه« ذیریناپبیان» ای عرفانی   ای تجربهیکی از ویژگی زبان بدن نیستند 

از نظتر عوتوم ارتباطتات     ی اس.،زبان فارس عرفانی که اوج غزلغزییات شمس  کند )حاالت و رفتار ای خویش( بیان می اس. با زبان بدن

 راای غزییتات شتمس   رشتته  با نگا ی نو و میان تحویوی و -د با روش توصیفی انکردهایز مقایه سعی  در نیز امتیازات فراوان دارد  نگارندگان

بته    است. ره گرفتهبهکالمی غیراطات انواع ارتب ازو نشان د ند که مویوی  کنندویل تح ،کالمیارتباطات غیربه ویژه  ،از منظر عووم ارتباطات

حرکتات و اشتارات بتدن، زمتان، مکتان،       انتواع رفتار تای غیرکالمتی م تلِ      است.  میز سبب غزییتاتی پرشتور، زیبتا و ترتویری ستروده      

ژو ش پت نتتایِِ  انتد    و رمزگشایی شدهبندی طبقه  ای بدنی مورد تحویل قرارگرفته و، رفتار ای چهره و تماس، موسیقیمرنوعات، پیرازبان

 تای کالمتی را متورد    پیتام  ،ا در متواردی امّت  ؛انتد جانشیز ارتباط کالمی شده بیشترارتباطات غیرکالمی درغزییات شمس د د که نشان می

  ه است. بترد ترتویری غزییتات را بتاال     و . نمایشتی ظرفیّت  کته  کنندرا کنترل و سازماند ی می رفتار ای کالمی یا تأکید بیشتر قرار داده اند

مکّمتل بتودن و تأکیتد     جانشتینی،  بیشتتر کارکرد تای   صداس. کته  سر ود که زبان بدن یک زبان رمزی و بیشورتیب مشخص میبدیز ت

 دارد  در غزییات شمس گو ای کالمیو کردن را درکنار گف.

 رمزگشایی غیر کالمی، زبان بدن، غزییات شمس، ، ارتباط مویوی واژگان کلیدی:
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 پیشگفتار. 1

 تای ارتبتاط،   تر و نیتز گستترش گونته   تر و سریعبه عرر جدید و ضرورت ارتباطات شفا  ستم با وروددر اواسط قرن بی

تتوان    ای مختوف قرار گرف.  از ایز ر گذر متی  مطایعۀ ارتباط، به ویژه ارتباط غیرکالمی مورد توجّه پژو شگران حوزه

م کته بته دو شتکل کالمتی و غیرکالمتی برقترار       گف. ارتباط عبارت اس. از فرایند تویید، ارستال، دریافت. و درپ پیتا   

کننتد    ایی که افراد، عالوه بر ختود کتالم، آنهتا را نیتز مبادیته متی      شود  ارتباطات غیرکالمی عبارت اس. ازکوّیۀ پیام می

 انتدامی، پیرازبتان، مرتنوعات، زمتان، مکتان،     ای، اشارات طرز قرار گرفتز، ایستادن، طرز یباس پوشیدن، ارتباطات چهره

توانند به صورت مستقل پیامی را منتقل نمایند و یا کمتک کننتد    ای ارتباطات غیرکالمی  ستند که میموسیقی و    نشانه

 ( 21-23:2988ر پ  ریهموند و مک کروسکی، )  ای کالمی تأثیرگذارتر شوندتا پیام

در حتوزة مطایعتات ادبتی بتاوجود      است. و ه قترار گرفتته  ای در دوران کنونی بسیار مورد توجّت رشته  ای میانپژو ش

 ای جدیدی را فتراروی تحقیقتات   پیشینۀ اندپ از دامنۀ وسیعی برخوردار شده اس.  تحویل آثار ادبی با ایز رویکرد افق

  تای غزییتات شتمس   تتریز ویژگتی  ای از آنها منجر شده اس.  یکی از برجسته ای تازهادبی باز کرده اس. و به خوانش

گذشت. چنتدیز قترن از زمتان سترودنش       د تد و بتا وجتود   گاه تازگی و طراوتش را از دست. نمتی   زبانی اس. که  یچ

 تای بونتد    ای مویوی به منزیۀ دریتای جوشتانی از اندیشته   غزل»   ای ادبی باشدتواند منبعی غنی و پربار برای پژو ش می

 )صتفا،  «دادوال مختوتف دست. متی   حت شاعر اس.   کالمش مقرون به شور و ایتهاب شدیدی اس. که به گویندة آن در ا

391:2939 ) 

عناصتر غیرکالمتی است. کته بختش اصتوی آن را زبتان بتدن          ات مهم و پرکاربرد در غزییات شمسیکی از موضوع

 تای عرفتانی موالنتا را بیتان      انی، عرفتان پرشتور و  یجتان، تجربته    د د  غزییات شمس به عنوان یک اثتر عرفت  تشکیل می

تتوان  تتر متی  بته عبتارت دقیتق    کنتد  و شگرد ای مختوفی استفاده می ای خود از عناصر هکند و برای توصیف دیدگا می

توان آنها را زبان عرفان نامیتد و بته دو   کند که می ای متفاوتی استفاده میگف. مویوی در سرودن غزییات شمس از زبان

 تای اجتمتاعی و    تا و بافت.  .استاس موقعیّت   ا بتر  )زبان بدن( تقسیم کرد   ر یک از ایز زبان گونۀ کالمی و غیرکالمی

 ای  ستند اط و انتقال پیام ویژهکنند و در صدد ایجاد ارتباز ساختار، محتوا و مرادیق خاصّی استفاده می عرفانی

ارتباطتات  ، ارتباطتات  ای از منظتر عوتوم  نگتا ی میتان رشتته    تحویوتی و  - اس. تا با روش توصتیفی  صدد در ایز مقایه

هی را در بختش قابتل تتوجّ   غزییتات شتمس    ای غیرکالمتی در نشزیرا واک ؛غزییات شمس تحویل کندا در ر یغیرکالم

 آنها دریاف. کرد از توانات ارزشمندی را میاند که اطالعاختراص دادهفردی به خود میان ی ورفتار ای فرد

 باطتات غیرکالمتی و  مهنتیز تفستیر و     ای ارتفهتحویل انواع مؤیّ بندی، رمزگشایی و  د  از ایز مقایه معرفی، طبقه

د توانت ن داده شتود کته چگونته زبتان بتدن متی      تتا نشتا   ارتباطات غیرکالمی درغزییتات شتمس است.    کارکرد ایتحویل 

داشتته   گو تای کالمتی  و ر گفت. مل بودن، تأکید کردن و جانشتیز شتدن را درکنتا   کارکرد ایی چون کنترل کردن، مک

بته طتوری کته محققتانی     کننتد   انی زیر چتر ارتباط غیرکالمی معنا و مفهوم پیدا میاعمال انس ا و شة کنزیرا عمد ؛باشد

ات انتقتال معنتی و منظور تا در جریتان ارتباطت      درصتد  39تتا   36عقیتده دارنتد کته    « آیبرت مهرابیتان »و « بیرد ویسل»م ل 

 ر پ:)افتتد    تا متی  که بیز انستان  ددارن یرکالمی تأثیر زیادی بر اتفاقاتیبنابرایز ارتباطات غ؛ گیردغیرکالمی صورت می

  (16:2981محسنیان راد، 
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 . بیان مسأله1-1

تتریز تحقیقتات   ارتباطتات غیرکالمتی یکتی از پرجا بته     ای نو به جهان متز اس. وای متون ادبی دریههرشتهبررسی میان

ارزش نهفتتۀ    تای غیرکالمتی  وم ارتباطتات و رفتار دانشگا ی نیم قرن اخیر اس.  خوانش و تحویل متون ادبی از منظر عوت 

 کند  پژو ش حاضر به منظور بحت  پیرامتون  چندان مییری و تأثیرگذاری ایز متون را دوایز آثار و جنبۀ نمایشی و ترو

 تای  ایز پژو ش ایز اس. کته مقویته   تریز مسأیۀاس.  اصوی ،به ویژه ارتباطات غیرکالمی ،ارتباطات در غزییات شمس

 ؟ی دالی. دارندو بر چه مفا یم و کارکرد آنها چیس. کدامند یات شمسارتباطات غیرکالمی در غزی

 تحقیق پیشینة .1-0

 تای  ارتباطتات غیرکالمتی در داستتان   »مقتاالت   از جموته  است. انجتام شتده   ی تای پژو شکالمی ارتباطات غیردر زمینۀ 

کرد آنهتا را   تای غیرکالمتی و کتار   که نویسنده با انتخاب یک متز داستانی رفتار (2931:، سمیه)حاجتی« مرطفی مستور

، افراختته ، متریم؛  محمتودی ) «یهقتی بتاریخ غیرکالمی در  ارتباطات»ۀ آمار به ترویر کشیده اس.  با آوردن جدول و ارائ

انتواع ارتباطتات غیرکالمتی و کتارکرد آنهتا در حتوادت مهتم تتاریخ بیهقتی           ای است. کته در آن بته    مقایه (2936:یار ایه

 بحت   انتد  ارتباطات غیرکالمی نمتود بهتتر و آشتکارتری داشتته     ،ه به داستانی بودن موضوعه با توجّپرداخته شده اس. ک

روابتط بترون زبتانی در داستتان     »در مقایتۀ   مهم ایز مقایه بررسی مقویه زمتان و موستیقی از منظتر عوتوم ارتباطتات است.       

 تا،   تا، زمتان   تا، مکتان  .با بررستی شخرتیّ   اندان کوشیدهنویسندگ (2983:یار، ایهافراخته ، احمد؛رضی) «یروزحسنک 

    مهنتیز دبیتان کننت   تان حستنک وزیتر   تای داست  ای از ناگفتته ذاب و تتازه  ای غیرکالمتی تفستیر جت   سایر مقویه اشیاء و

 ،(2911فریبتا:  )نراقتی،  «دمنته  کویوته و ارتباطتات غیرکالمتی در  » در ایز زمینته نوشتته شتده است.؛ از جموته     یی  انامه پایان

 تای  نامته فقتط بترای مقویته    کته  تر دو پایتان    (2989کتتایون:   )عویتزاده،  «ایی از شتا نامه  ت ختش رتباطات غیرکالمی با»

کارشناستی ارشتد    نامتۀ  مهنتیز پایتان    و فاقد تحویل و ارزیتابی  ستتند   اندبسنده کرده و م ال غیرکالمی به آوردن شا د

ی را در  ای برجستته و حتوادت مهتم تتاریخ بیهقت     که با انتخاب بخش (2983:یار، ایه)افراخته «روابط غیرکالمی غزنویان»

است. و    ای غیرکالمی به خوبی تحویتل کترده   ا، از نظر رفتار گیری ا و انتقام ا، مرگفروگیری سه بخش مهم از جموه

باطتات  ارت تای  ایتز مقایته بته طتور جتامع مقویته      ده است.   را معرفتی کتر    ای تاریخ بیهقتی . ای ارتباطی شخریّسبک

 اس. ر غزییات شمس بررسی و تحویل کرده غیرکالمی را د

 ارتباط غیرکالمی و تعاریف ارتباط .0

 تای  ارتباط فرآیندی اس. آگا انه یا ناآگا انه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساستات و نظترات بته شتکل پیتام     

 گتر ا تدا  ختاص برقرارکننتدة ارتبتاط باشتد       و بیتان گردد و ممکز اس. ناگهانی، عاطفی کالمی و غیرکالمی بیان می

ارتباط عبتارت است. از فراگترد انتقتال پیتام از ستوی       »نویسد: در تعریف ارتباط می ارتباط شناسی محسنیان راد در کتابِ

« مشروط بر آنکه در گیرنتدة پیتام مشتابه. معنتی بتا معنتی متورد نظتر فرستتندة پیتام ایجتاد شتود             فرستنده برای گیرنده، 

ان را نشتان د تد یتا  تر     (  منظور از فراگرد،  ر رویدادی اس. که یک تغییتر ممتتد در زمت   11-12:  2981)محسنیان راد، 

توانتد دو بتار   گوید یک انستان  رگتز نمتی   یز  مان سخز  راکویتوس اس. که میا عموی که ممتد باشد و عمل یا نحوة

یعنتی ارتبتاط در شترایط زمتانی و مکتانی        انتد نته تغییتر کترده   ا  م او و  م رودخازیر ؛پایش را در یک رودخانه بگذارد

یم ارتبتاطی نیتز تغییتر    کند و اگر ارتباط مستمر نباشد و قطع گردد و شرایط عوض شود، مفتا  خاص معنا و مفهوم پیدا می
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بیشتتری   ابه.شتده در گیرنتدة پیتام مشت     در فرستندة پیام با معنتی متجوّتی   چه معنی مورد نظربدیز ترتیب  ر خوا ند کرد 

 تر خوا د بود داشته باشد، ارتباط کامل

تتریز  تتریز و کتاربردی  ا مهتم  ای زیتادی ارائته شتده است.، امّت      ا و توصیفکالمی تاکنون تعریفارتباطات غیراز 

 ای انتدامی انستان تتا محتیط زنتدگی و قومترو       .زیرا گسترة وسیعی از فعاییّ ؛اس. تعریف توصیفِ  ایگ بوس ماجیان

ای را شتود کته حتوزة گستترده     ا اطالق مییعی از پدیدهارتباطات غیرکالمی به دامنۀ وس»ی را در نظر گرفته اس.  حیوان

نمتایش تتا موستیقی و الل بتازی، از      ای و اشارة اندامی تا مُد و نماد ای وضعیتی، از رقتص و از بیان چهره گیرد؛در بر می

احستی تتا    تای سیاستی، از ادراپ فر  جتویی حیوانتات تتا عهدنامته    قومروۀ انگیز تتا جریتان ترافیتک، از حیطت    جریان تأثیر

 و متک کتروس   )ریهمونتد «  تای نخستتیز  خشون. تا بالغ. مربوط بته پتایکوبی   ای قیاسی و از بالغ. مرتبط با  رایانه

 ( 23:2988کی، 

 های ارتباط غیرکالمی. مقوله9

کشند، بترای  تم   آغوش می را در د،  مدیگرنکنیمس می گر رازنند، یگدیکنند، یبخند میخندند، گریه می ا میانسان 

 باطتات انستانی دارنتد  بهتتریز نمونتۀ     ارت ای در دامنۀ ای غیرکالمی، سهم ویژهو    پیام زنندد ند، قدم میدس. تکان می

غیرکالمتی نیتز    تای  ساخ. کالمتی از مقویته   اگر مراه با  اغ گرف. ای صام. سرتوان در فیومغیرکالمی را می ارتباط

 تا  تمتامی ایتز مقویته   سخز گفتز به تنهایی قادر به انجتام آن نیست.     زیرا شود؛ثرتری حاصل می، ارتباط مؤفاده شوداست

 شود می  ای زیریز رفتار ای غیرکالمی شامل مقویهبنابرا گذارند ثیر میارتباط مؤثر بریکدیگر تأ ایجاد برای

آورنتد؛ ازجموته   وجتود متی  ه بت  ای را تای نهفتته   ای بسیاری اس. که  رکدام پیتام دارای جنبه ایز بعد ظاهرفیزیکی: -

 زیورآالت  .، اندام شخری، مرنوعات و ای صورت، مو، پوس.، قد، وزن، جذابیّبدن، ویژگی اندازة

 تز،ست ستر تکتان دادن، روبوستی، دست. دادن، نش     ؛ ماننتدِ زننتد  ا حتر  متی  حرکات رساتر از واژه حرکت: شاره وا -

 برخاستز و   

تنظتیم   . و تدای  را در متا   ای فرد است. و نگرش  ا ووششی اس. که گویای احساسات، حای.چهره پ چهره: رفتار -

 به دیگران ایقاکرد  توان به کمک آن مخایف.، ناباوری، عالقه و    رامی و کنددیگران یاری می تعامل با

، از  ایمان به دیگتران نزدیتک شتویم   یم با چشمتوانیک کومه، می بدون بیان حتیما  ی(:چشم )ارتباطات بصر رفتار -

  نها تو یز کنیمبه آ یا بورزیم، به آنها عشق بگزینیم، آنها را کنترل کنیمدوری  آنها

 ، یهجته وگتویش افتراد اطالعتاتی م تلِ     بیان، سکوت، مکت   ازشنیدن صدا، یحز ونحوة ارتباطات آوایی )پیرازبان(: -

دست.  ه تتوان بت  متی  .، غتم، خشتم و    را  ل اعتماد بودن، ریاکار بودن، صداق.، شخرتیّ انی، قابسز، جنس، وضع جسم

 آورد 

تعتدی،    تایی چتون  پیتام   تا ترتر  درآن محتیط    ا از محیط وانسان استفادة ازنحوة قلمروجویی(:) ییپابوم و فضا -

 شود اوز، مشارک.، تهاجم و    حاصل میتج

کته مفتا یمی    د نتد شکل متی  رفتار ای بساوایی انسان راای فر نگ  ر جامعه . وموقعیّ ارتباطات بساوایی(:لمس ) -

 بردارد  در را . اجتماعی، عشق و   .، موقعیّصمیمیّ حرفه، دوستی و نوازش، شغل و چون

 یم رستمی  مفتا  و  ای زمانبه پیام عبارت اس. ازچگونگی ادراپ، استفاده، مطایعه، ساختار، تعبیر و واکنش ما زمان: -

 

'm 
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: 2988ریهمونتد و متک کروستکی،     ؛ نیتز 112-962:2988زیس. شناختی دارد )ر پ  فر نگی،  رسمی، فر نگی وغیر

212- 981)  

 کالمی در غزلیات شمستحلیل رفتارهای غیر. 4

یکی رویکرد ساختاری کته رفتار تای حرکتتی را بته تتک رفتار تا تقستیم         زبان بدن دو رویکرد وجود دارد؛ در مطایعۀ 

یت.  دوم رویکرد متغیتر ظتا ری کته بیشتتر بته کوّ      کند کند؛ یعنی رفتار ای اعضای بدن را به طور جداگانه بررسی می می

 -263: 2988متک کروستکی،    و پ: ریهمونتد ر ) کندرا در کنار  م مطایعه می ه دارد و رفتار ا ای رفتاری توجّکنش

232)  

 (هاامکاربرد اشاره و حرکت اند) هاحرکت اندام .4-1

معنتای نهفتته در آنهتا دارد و  تر      ای در درپکننتده  تعیتیز  نقشِ ،رودتی که اشاره و حرک. بدن در آن به کار میموقعیّ

 ای در زبان اس.  ارتباط به  ر شتکوی در برگیرنتدة عناصتر کالمتی و غیرکالمتی است. کته بته آن        حرکتی شبیه به کومه

و زبتان شناستیک ارائته و دانستته       تای آوایتی  در درجۀ نخس. بتا نشتانه   یند  پیامگو ای جسمانی مییا حرک. 2 ا ژس.

  (216- 211: 2988، پ احمتدی )ر نتا نقتش مهمتی دارنتد      تای حرکتتی در تتدقیق مع   درجۀ بعتد نشتانه   شود، امّا در می

شتود کته   ن متی انگشتا و  ا ا، حرکات سر، رفتارچشم، حرکات بدن، بازو ا، پا ا، دس.اشاره یۀشامل کوّ  ااندام حرک.

. بخشتیده و آن را  شتفافیّ  گتوی کالمتی متا   و  ا و حرکات سر و بدن به گف.شناخته شده اس.  اشاره به عنوان زبان بدن

چشم یتا یتب یتا ابترو یتا دست.        م الً  ر اشاره که به وسیوۀ» توان احساسات را انتقال داد کنند و از ایز طریق می تنظیم می

قابتل درپ   گوید که برای دیگتران کتامالً  خاموش و بی زبان خود، سخز از مفهوم میگیرد، در ورای ظا ر صورت می

وضع عاطفی خویش و نیز افکار و احساسات گوناگون خود را بتا حتاالت قیافته و حرکتات و     اس.  به قول اریک فروم، 

 «گیترد صتورت متی  تتر   ا توسط دیگران از گتوش دادن بته کومتات متا دقیتق     د یم که درپ آن ا چنان نشان میژس.

  (1-6: 2932)پورنامداریان، 

گیتریم، طترز راه رفتتز و ایستتادن، تغییتر      اعضای بدن ما از طریق ژستی کته متی  درفرایند ارتباطات جنبش و حرک. 

 تای ارتبتاطی را حرکت.ف گفتتاری      ا و چگونگی ایز متغیر ا بترای بتاز کتردن یتا بستتز کانتال       ای چهره و چشمحای.

 ( 211:2918رکو و  مکاران، ب ر پ:) گویند می

 استتتارگان وز ختتوان گتتردون فتتارغم  ۀ از کاستت
 

 ام ستتیدهی تتا یبهتتر گتتدارویان بستتی متتز کاستته    
 

 (112: 2981 )مویوی،

 که کارکرد جانشینی دارد  آمدگوی اس.معنی مردم دون  م. و خوش بهای غیرکالمی کنایه« کاسه ییسیدن»

 امتتروز  مهتتو آصتتفم، شمشتتیر و فرمتتان درکفتتم
 

  پتیش ستوطان بشتکنم    کشتان در تا گتردن گتردن   
 

 (111 :2981 مویوی،)

ای غیرکالمتی  شکستز گتردن نیتز کنایته    ا بودن اس. ای غیرکالمی به معنی آماده و مهیّکنایه شمشیر در کف داشتز 

 شکس. دادن و مطیع نمودن اس. به معنی 

 افتتالپ پیشتت. ستترنهد، امتتالپ پیشتت. پرنهتتد  
 

 ا، با دیگتران چتون آ تنم   ر دل گویدت: مومم تو 
 

 (122: 2981 مویوی،)
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بته معنتای    یی چتون ستر و دست.    تا حرک. اندام «پرنهادن»و « سرنهادن بر زمیز پیش کسی»چون در عبارات کنایی  

 باشد سپردگی و تواضع و فروتنی کردن میکالمی تسویم و سرغیر

 خوشتتم بهشتتم ور نتتد ی نیتتز  گتتر بتتد ی متتی 
 

  نگتترمو پتتا متتی ستتر ستتر بتتنهم، پتتا بکشتتم، بتتی   
 

 (112: 2981 مویوی،)

 مطتتترب عشتتتق ابتتتدم، زخمتتتۀ عشتتترت بتتتزنم  
 

  ریتتش طتترب شتتانه کتتنم، سِتتبوک. غتتم را بکتتنم    
 

 (119: 2981 مویوی،)

نیز به معنتی دست. کشتیدن از    « پا کشیدن»تسویم شدن در برابر خواس. معشوق اس.  کنایۀ غیرکالمی از « سر نهادن» 

کالمتی از  غیر کنایتۀ  «ریتش طترب شتانه کتردن    »به خواستۀ معشوق خویش اس.   عالیق خویش در راستای سرسپردگی

 خشم و خشون. نشان دادن اس.  نیز نشانۀ «سبو. غم را کندن»و  مالطف. و مهربانی کردن

 چتتو از دستتتش ختتورم بتتاده متتنم آزاد و آزاده    
 

 چتتو پتتیش او زمتتیز بوستتم بتته بتتاالی ستتماواتم    
 

 (191: 2981 مویوی،)

 فرودس. بودن اس.  خود و  مهنیز نشانۀ احترام گذاشتز به مقام برتر از نۀنشا «میز بوسیدنز»ک. رفتاری حر

 پتتایمدستت. و بتتی بتتینتتدارد پتتای عشتتق او دل  
 

 ختایم که روز و شب چو مجنونم، سر زنجیتر متی   
 

 (111: 2981 مویوی،)

 آن دم کتتتتته موتتتتتویی ز مووییتتتتت. موتتتتتویم   
 

 گتتتزانمچتتتون دستتت. بشتتتویی زمتتتز، انگشتتت. 
 

 (181: 2981 ،مویوی)

  «متتتتز آنجتتتتا نختتتتوا م» بستتتتی گفتتتتتم کتتتته
 

 ناییتتتتتتتتدم و جامتتتتتتتته دریتتتتتتتتدم بستتتتتتتتی 
 

 (139: 2981 مویوی،)

 ختتتتتتویش ضتتتتتترب کتتتتتتردیم زان خرقتتتتتتۀ
 

  تتتتتتا زیتتتتتز بتتتتته قبتتتتتای ششتتتتتتر آیتتتتتیم     
 

 (828: 2981 مویوی،)

 شتدی زدی  متراز خوبتان متی   در دیده چشمک می
 

  تا کنتون  کو یتک نشتان زان   آمدی،زنان میدستک 
 

 (312: 2981 مویوی،)

 «انگشت. گزیتدن  »و  . شتدید خشم و عربانیّ کنایه از «سر زنجیر خاییدن»ای رفتار ای حرکتی و کنایه در ابیات باال 

 کنایته از  «خرقته دریتدن  »و  . و خشتم فتراوان  عربانیّ از کنایه« ناییدن و جامه دریدن» سف و حسرت خوردن،تأ کنایه از

 رفتار حرکتتی دستک زنان و چشمک زنان آمدن نیز   به مقامی برتر اس.  وق و شوق صوفی و عار  برای دس. یافتز

 ا به عنوان زبان بتدن بته    ای غیرکالمی حرکات اندامایهتمامی ایز رفتار ا و کن در اس.  خوشحایی و سروراز  که کنایه

مبتیز ایتز نکتته است.      و دارند را کارکرد جانشینی کالم کند که اک راً ای خاصی را به مخاطب منتقل میکار رفته و پیام

عتد  و  میز ویژگتی بُ   ا بیان نمودهایفاظ به کمک حرکات اندام در جامۀ خویش را پذیرِ بیان  ای عرفانیِکه موالنا تجربه

 ترویری و نمایشی غزییات وی را دو چندان کرده اس. 

 رفتارهای چهره .4-1-1

و رابطتۀ تنگتاتنگی   میان چهرة انسان بتا رو  ا  گوید که و می ه و بررسی داشتهارسطو بیش از  مه در خروص چهره تجرب
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 بترد قیافته بته ما یّت. درونتی انستان پتی       توان با عالیم موجود در چهرة انسان و حاالت و شکل ظتا ری وجود دارد و می

 ه کترد؛ جّت بته چهترة آنتان تو   بایتد    ای کالمی افتراد بردن به صح. یا تناقض پیامبرای پی  (23: 2981پ  آیسکریی، )ر 

  ایشان مخایفت.، نابتاوری، تنفتر و یتا عشتق و      ا با چهره  انسان ای فرد اس. ا و نگرش، حای.چهره گویای احساسات

 توان به چهار دسته تقسیم نمود:ای را در غزییات شمس میارتباطات چهره  د ندقۀ خود را نسب. به چیزی نشان میعال

 نگاه کردن. 4-1-1-1

 بنتدی کترد   توان آنها را دستته فا یم مختوفی را ایقا کند و انواع متفاوتی دارد که براساس باف. ارتباطی میتواند ممی نگاه

 ا و  یجانات میان فتردی نقتش    ا در ابالغ غیرکالمی بسیاری از نگرشچشم»  (2913:131 سامووار و  مکاران، ر پ:)

 ( 223: 2831 صویبی،) «کنندمرکزی را ایفا می

 یعنی دو نفر مستقیماً به چهرة  مدیگر نگاه کنند  رة متقابل:نگاه خی -

 آمتتدم آمتتدم، از پتتیش آن یتتار  آمتتدم، بتتاز بتتاز
 

 خوارآمتدم مز نگتر، بهتر تتو غتم     مز نگر، در در 
 

 (126: 2981مویوی،) 

روحتانی ختویش   موالنتا از ستفر    باشد میو ایز تکرار مزید بر تأکید و تنبیه نیز اس.  «متقابل نگاه خیرة»که حاکی از 

 کته متقتابالً   باشتد  ه کند و  وش و حواسش فقط بته ستم. وی  خوا د که فقط و فقط به او توجّبرگشته و از مخاطب می

 تا بتواند ارمغان خویش را که از ایز سفر روحانی آورده اس. در اختیارش قرار د د کند دارد به مخاطب نگاه می

 گریستز، به معنای دق. در احوال باطنی و روحی موالنا نیز اشاره دارد نعالوه بر حرک. رفتاری خیره در ابیات زیر

 متز کته نشناستی مترا     چندان که خوا ی درنگر در
 

 امای مز صتد صتف. گردیتده   زیرا از آن کِم دیده 
 

 (112: 2981 مویوی،) 

 از تتتوام ای شرتتهره قمتتر، در متتز و در ختتود بنگتتر
 

 کتتتز اثتتتر خنتتتدة تتتتو گوشتتتز خندنتتتده شتتتدم   
 

 (123: 2981 ی،مویو)

نگتا ی است. کته یتک نفتر بته چهترة شتخص دیگتری           :هی(تـوجّ اعتنایی و بی)بی نگاه یك سویه یا نگاه گذرا -

  شودامّا نگاه متقابالً جواب داده نمی اندازد؛ می

 مز مرغ ال وتی بدم، دیتدی کته ناستوتی شتدم؟    
 

 دامتتش ندیتتدم، ناگهتتان در وی گرفتتتار آمتتدم    
 

 (126: 2981 مویوی،)

 خبتر ی نان طوب، در مز نگر، واهلل که مستتم بتی  ا
 

 امام، متتز شتتیرة افشتتردهمتتز گتترد خنبتتی گشتتته   
 

 (333: 2981 مویوی،)

 ای کیمیتتا ای کیمیتتا در متتز نگتتر زیتترا کتته متتز  
 

 صتتد دیتتر را مستتجد کتتنم صتتد دار را منبتتر کتتنم  
 

 (123: 2981 مویوی،)

 .گرداندمیرا از دیگری براس. و شخص نگا ش  که رفتاری عمدی پرهیز از نگاه: -

 رویتتتتتممگتتتتتردان روی ختتتتتود ای دیتتتتتده  
 

 بتتتته متتتتز بنگتتتتر کتتتته تتتتتا از تتتتتو بتتتترویم     
 

 (813: 2981 مویوی،)
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  وتته، ای ستتردِهِ مستتتان، بتته غضتتب روی مگتتردان      
 

 کتتته متتتز از عربتتتده ناگتتته قتتتدحی چنتتتد بشکستتتتم 
 

(812: 2981 مویوی،)  

جم،  تای گونتاگونی م تل عالقته، تهتا     ط اطرا  باشد و پیامتواند به شخص یا محیخیره نگریستز میخیره نگریستن:  -

 .    ایقا کندآزردگی، عربانی. و

 نگتتر انتتدر رر صتتفراییم  تتیز خیتتره خیتتره متتی 
 

   رکس که او مکتی بتود دانتد کته متز بطحتاییم       
 

 (129: 2981 مویوی،)

ی کته منکتر افکتار روشتز و     کست آیودة منکر احواالت روحانی موالنا دارد ) نگریستز نشان از حای. غضب که خیره 

فهمانتد کته وی   ه بتا طعنته نیتز دارد و بته متدعی متی      حایتی  مرا کنندهپاسخ موالنا به ایز انکار و (سیر روحانی وی اس.

 کارکرد جانشینی دارد  و شایستگی درپ ایز حاالت را ندارد

. یکدیگر بتا خبتر نباشتند    ز نیّگان اکنند عمدی نیس. و اگر تعاملدر عووم ارتباطات  ایز نوع رفتار چشم حذف نگاه: -

پ: ریهموند و متک کروستکی،   ر ) گرددتفا م میشود و باع  سوءاشتباه می ،با پر یز از نگاه که رفتاری عمدی اس.

2988 :111-112)  

  ای ایز جهان،  م چشم بستتم  تم د تان   از نقش
 

 رنتتگ و بتتو آمتتوختمدی عجتتب، بتتیبنتتتتتا نقتتش 
 

 (118: 2981)مویوی،

گرفتتار نفتس امتاره نشتود وگرنته جتایی کته        تا بوده اس.. ندادن به دنیا و امیال دنیوی حذ  نگاه موالنا ا میّ دییل 

 ،دس. آفرینش و  نرنمایی او نگتاه کنتد  انه به نقاش چیرهمیکتاب آفرینش و نگاه ریزبیز و حک خوا د از طریقموالنا می

 شود نگا ش دقیق می

 خنده .4-1-0

خند و ز رخنتد نمتود پیتدا     ای متفاوتی م ل خنده، قهقهه، خوش به شکل فتار ای ارتباطی چهره اس. کهیکی دیگر از ر

خندیدن از فر نگتی  » ای گوناگونی باشد  تواند حامل پیاممی . و زمان و مکان استفاده از آنه به موقعیّبا توجّ کند ومی

چه، چقدر و چگونه بخندد و از ایتز طریتق چته چیتزی نشتان       به فر نگ دیگر معنی کامالً متفاوتی دارد  چه کسی، برای

: 1 ج 2982)استمی.،   «آیتد شود، قسمتی از آموزش فر نگی  ر شخص دربارة ایز عناصر ارتباطی به شتمار متی  داده می

28 ) 

 سوی گل کته خنتدانی؟  زد چمشک آن نرگس به می
 

 «کته یتار انتدر کنتار آمتد      خنتدانم »بدو گفتا کته   
 

 (933 :2981)مویوی،

 خنتدد کسی سنگ اندر او بندد چو صادق بود متی 
 

 ن تار آمتد   کِش از خسرو چرا شیریز نخندد خوش؟ 
 

 (913: 2981 مویوی،)

 داند   مهنیز کیفیت. خندیتدن  ای اس. وصال معشوق میمعشوق را که رفتاری چهره چهرة موالنا دییل خندان بودن 

نتد ستنگ ختوردن از جانتب     داند  ر چارمغان از جانب معشوق میخوش خندیدن( را نیز به خاطر رسیدن ) صادقعاشق 

 معشوق باشد؛ زیرا کوور اندازی از جانب معشوق رفتاری غیرکالمی برای خواندن و دعوت اس. نه برای جفا و راندن 
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 گریه .4-1-9

بتال آن بتوده است.    که فرد از شرایط مطووبی کته بته دن  د دزمانی رر میگریستز معموالً   ای جسمی،ناراحتیاز ای جد

ادعتای ختویش کته     صتدق زیر موالنا بترای   ابیاتدر   شود و معموالً نشانۀ عدم تسوط بر شرایط و ناامنی اس.محروم می

آیتود بتودن   رر بودن و اشکگواه را مجموعۀ حاالت او از جموه زرد ا کشیده اس.، بهتریز در فراق محبوب چه سختی

موالنا بعد از رسیدن به مقامات عایی ستیر و ستووپ عرفتانی، تغییتر احتوال       اند داند که گوا انی صادقچهرة خویش می

و ایز خنده نشان از رضای. قوبی موالنتا است. از احتوال     بیان کرده اس.« ریه بدم خنده شدمگ»با تعبیر  روحی خویش را

 روحی خود 

  «قاضتتی گتتواه خوا تتد   ،بتترای دعتتوی »گفتتتا: 
 

 «متتت.رر عالگتتتواه اشتتتکم، زردیِّ  »گفتتتتم:  
 

 (131: 2981 مویوی،)

 متترده بتتدم، زنتتده شتتدم، گریتته بتتدم خنتتده شتتدم
 

 دویتت. عشتتق آمتتد و متتز دویتت. پاینتتده شتتدم    
 

 (123: 2981 مویوی،)

 های ظاهری چهرههنشان .4-1-4
تتریز منبتع    بعتد از زبتان، مهتم   طتوری کته    ؛ بته کنتد چهره اطالعات فراوانی در خروص حاالت  یجانی افراد منتقل متی 

توانیم به وسیوۀ حاالت چهره ناراحتی، عدم اطمینان، اعتمتاد، دیواپستی و    را   ما می»اتی در تعامالت ارتباطی اس.  اطالع

 (62: 2911احدیان، « )گیرندگان پیام منتقل نماییم به

 رو محتستب را غمتز کتز   « ندُز یکت مِ»مِ خر مستم زِ
 

 اممتتر محتستتب را و تتتو را  تتم چاشتتنی آورده     
 

 (333 :2981،مویوی)

است.   فریتب دادن  ن دادن امری اس. که اینجتا نشتانۀ  غمز کردن، حرکات مشترپ چشم و ابرو برای فهماندن یا نشا 

 که کارکرد جانشینی دارد 

 امرختتان چتتون گوبنتتان بشتتکفته گتتلبتتا دیبتتران 
 

 امصتتف.  مهتتون ختتزان افستتردهبتتا منکتتران د ی 
 

 (333: 2981 مویوی،)

 و شادمانی اس.  خوشحایی نشانۀ فتز چهرهشک

 روزی که عکتس روی او بتر روی زرد متز فتتد    
 

 امزنگتیِ نتو ب ترده    ما ی شوم، رومتی رختی، گتر    
 

 (333: 2981 مویوی،) 

رویی ستفید  ۀو رومی رر بودن نشان ن اس.غیرکالمی ترسان و شرمسار بودن و خجای. کشید ۀنشان روی زرد داشتز 

 و عدم جذابی. اس. چردگی سیه نشانۀ و زنگی رر بودن و زیبایی

 کتتشتش متتا را بکشتتی؟ فشتتانی چتته کنتتی،ستترکه 
 

 ات افتزون شتود، افتزون شتررم    سترکه  کشتشم از 
 

 (112: 2981 مویوی،)

 رویی و ناراحتی معشوق اس.  ز حای. ترشمبیّ فشانی کردنسرکه 

 تپیتتتتدجهیتتتتد و دل بنتتتتده متتتتیابتتتتروم متتتتی
 

 نمتتود رو کتته چنتتیز بختت. در قفاستت. ایتتز متتی 
 

 (919: 2981 مویوی،)
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بترای نشتان دادن از خبتری     ترتویر ای غیرکالمتی است. کته موالنتا      یکی از زیباتریز تپیدن دلبا پریدن ابرو  مراه  

پرشِ اعضتا، ج ستتکزِ عضتالتِ کوچتک بتدن و جهتش و       » یعنیاختالج  آن را به کار برده اس.  ای نیکیا حادثهخوش 

 ست.ِ جُو در حکایت. باز  (211:2981کویوه و دمنته،  )اس. « مجنبش بدون اختیار آنها، م ل جستز گوشۀ یب و پوک چش

و نظتر او  میشته ستوی    تر باشد با اخالج دایتم، و     که چشم راس. او از چپ خررد  ر گشاده ابرو»کار دمنه آمده اس.: 

مجمتوع   کته  (218-211:2981)کویوته و دمنته،    «و مکر و منبعِ فجتور و غتدر باشتد    زمیز افتد،  اتِ ناپاپ او مجمع فساد

تر بودن چشتم راست. از چتپ، نگتاه او متدام بته ستم. پتاییز بتودن و          حرکات رفتار ای حرکتی گشاده ابرو، کوچک

 گا ی  جهش ابرو به تنهایی و آن  م گاه کند، نهمفهوم نامبارکی و شوم بودن را بیان می اختالج  میشگی نه موق.،

 و ارتباطات المسه() بساوایی. 4-0

تیجتۀ  در ن یزان یمس کتردن و  تد  از یمتس کتردن    ریز شکل ارتباطات اس.  نحوة یمس کردن، متتماس بدنی بنیادی

در آغتوش کشتیدن،    کتردن، دس. دادن، نتوازش    ایی دارد م لآید  یمس کردن گونه نجار ای فر نگی به وجود می

بستاوایی  انواع ارتباطتات  در ادامه   (911-911: 2988مک کروسکی، و ریهموند؛ 931-939، پ  آرژیل)ر  گرفتز بازو

 کنیم بررسی می را در غزییات شمس

 تجاوزی -لمس کردن تهاجمی  .4-0-1

 ایتز نتوع   تواند نوعی تجاوز به شتمار رود  گاه می تر اس.  یمس کردنای مناسبکالمی از بیان  ر کومهپاسخ غیر گا ی

 ( 266: 2988بویتون، )شود تماس فیزیکی باع  عربانی. ما می

  تتتر نفستتتی ستتتوی گریبتتتان بتتتتی دستتت. بتتترم
 

  تتتتتا بتتتتدرد پیتتتتر نم تتتتتا بخراشتتتتد رر متتتتز 
 

 (116: 2981)مویوی،

 صمیمی -لمس کردن دوستانه . 4-0-0

با احساسات و عواطتف ختود نشتان     کنندگانافتد  تعامل ای میان فر نگی بیشتر اتفاق میدر ایز نوع تماس بدنی تفاوت

 .و یا  مدیگر را دوس. دارند د ند که چقدر برای یکدیگر ارزش قائوندمی

  امزیتف خوشتش کشتیده    ام،مز به شتهی رستیده  
 

 امام گرچتتته چنتتتیز پیتتتاده شتتته گرفتتتته ۀ خانتتت 
 

 (113: 2981 مویوی،)

 چتتتتو زیتتتتف انتتتتدازِ متتتتز، ستتتتاقی، درآیتتتتد 
 

 بتتتته دستتتتتی زیتتتتف و دستتتتتی جتتتتام گیتتتترم  
 

 (131: 2981 مویوی،)

  چتتتتتو بتتتتتر گتتتتتورم بختتتتتوا ی بوستتتتته دادن
 

  متتتتتانیم کنونرختتتتتم را بوستتتتته ده، کتتتتتا   
 

 (816: 2981 مویوی،)

  متتتا را کنتتتار گیتتتر تتتتو را ختتتود کنتتتار نیستتت. 
 

 عاشتتتق نتتتواختز بتتته ختتتدا  تتتیچ عتتتار نیستتت.  
 

 (913: 2981 مویوی،)

 تای  دوستانه و عاشقانه حتاکی از نتوع نگترش عرفتانی موالنتا و یطافت. اندیشته        -در غزییات شمس یمس صمیمانه  

 باشد ا ده و وصال به معشوق میمش  ای ناب روحانیروحانی او و تجربه
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 مؤدبانه -لمس کردن اجتماعی  .4-0-9

یگتری در یتک نقتش اجتمتاعی انجتام      تماس جسمی ما برای آشنایی ویا اظهتار ادب و رعایت. اصتول بتا د    در ایز نوع، 

 آمدگویی یا سالم و احوایپرسی  زمان خوش مانند پذیرد؛ می

 انجت  جتانِ  جتانِ  نشان، ای جتانِ نشیز، پیشمپیشم
 

 پتترکز دیتتم گتتر کشتتتیم، بتتیخم ببُتتر گتتر ینگتترم   
 

 (119: 2981 مویوی،)

 عملی -ای . لمس کردن حرفه4-0-4

 ؛ ماننتد نامنتد معاشترتی متی  س را خن تی یتا یمتس غیر   کنند، ایز نوع یمای مردم را یمس میای از افراد از یحاظ حرفهعده

 ، آرایشگران و     پزشکان، پرستاران

 ن، دستی فتروکش بتر بترم    ان ای دل طبیب عاشقا
 

 تا بخ. و رخ. و تخ. خود بر عرش و کرسی برزنم 
 

 (119: 2981 مویوی،)

 ارتباطات پیرازبان و .4-9

پیهیتدگی   و درجتۀ  یحتز  توفت  کومتات،   شامل نحتوة  کهتباط صوتی بدون استفاده از کومات اررت اس. از زبان عباپیرا

ایعمتل درونتی و حایت.    از عالیتم غیربیتانی، متنعکس کننتدة عکتس     صدا یکی   (991: 2913 وود،) باشدجمالت نیز می

د نتدة عالقته و    ، کنترل و توسعه یابد  رسایی صدا نشتان  ای بیانیتواند جه. تقوی. مناسب برای پیام گوینده اس. و می

.، حجتم صتدا،   کیفیّ چون ای دیگری فهو عامل ارزشمندی در انتقال مطووب پیام بیانی اس.  مؤیّ ه به شنونده اس.توجّ

 (223-228: 2913کوتنر،  پ:)ر  کنند ای متفاوتی را ایقا میدرجه و آ نگ صدا با توجه به شرایط مختوف پیام

 لحن .4-9-1

غمگتیز،   توانتد شتاد،  د د  یحز متی شان میدر کالم اس. و نوع رفتار نویسنده با موضوع یا خواننده را ن فضاسازی یحز،

    (91:2988 زبه،رو) ، صمیمانه و   باشدجدی

  افزا اس. .جهخبری خوش و ر اوردی ب د ندة آور که حامل و بشارتیحز شادی

  تتا را بتتردرم متتز آفتتتاب انتتورم، ختتوش پتترده   
 

 متتتز نوبهتتتارم آمتتتدم تتتتا خار تتتا را بتتترکنم      
 

 (122:2981مویوی،)

 یحز  مراه با غضب و خشم:

  بگفتتتت.:  تتتتای خمتتتتوش  « آنتتتتی»گفتتتتتم: 
 

 مستتتتت. آن کتتتتته متتتتتن  در زبتتتتتان نامتتتتتده  
 

 (313: 2981 مویوی،)

 سکوت .4-9-0

شتود  یکتی   دس. به دامان زبان اشارات متی  ، ای عرفانی خویش عاجز ببیند  ، زبان عبارات را از بیان تجربه ر گاه عار

روحتانی و شترایط زمتانی و مکتانی ایقاکننتدة       بته فضتای تجربتۀ   ه از ایز را کار ا سکوت اختیار کردن اس. که با توجّت 

نتد نماینتدة مفتا یم مختوفتی چتون      توا تای مختوتف، متی   ستکوت در ارتباطتات، در فر نتگ   »  اوتی است. متفت  تای   پیام

دن، عدم موافق.، شترمگیز بتو  ، در فکر بودن، افسردگی، موافق.، گشتگی، سرکوب شدگی، ابراز قهر احساسی، گم بی

 ( 63 :2981راد،محسنیان) «ادای احترام کردن و    باشد
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 «بتس  نیست. ستبب ستکوت مگتر ایتز و      و حیرت موجب صم. و سکوت است. »اند: سبب سکوت را حیرت گفته

گریته، ستکوت و جتزآن( را از     تای رفتتاری )نعتره،    یکی از کتنش  عار  در حیز تجربۀ عرفانی  (231:2911 )گیالنی،

یابد که عتار  قتادر بته بیتان حتال ختویش       میدرد د که برای مخاطب مهمل اس. و مخاطب فقط  میز را میخودش 

عار ، بسته به احوال درونتی و نتوع معرفتتی     فاوت در برابر معرف. و شناخ. اس. نیس.  سکوت و نعره دو واکنش مت

و  )جالیتی  د تد اش نباشتد، نتاگزیر یکتی از ایتز دو کتار را انجتام متی       که بدان دس. یافته اس.، اگر قادر به بیان تجربته 

  (261: 2931دیگران،

 موته روان باش چو شطرِن روان خامش و ختود ج 
 

 کتتز رر آن شتتاه جهتتان فتترّر و فرخنتتده شتتدم    
 

 (123:2981 مویوی،) 

و استرار ایهتی کته بتر وی مکشتو  شتده است.،         که موالنا توصیه به سکوت و دم برنیاوردن از گفتتز حقتایق ایهتی    

تتا مبتادا استرار     به یب فروبستز از  کر حقایق اس.بند . عرفانی پایزیرا وی آشنای اسرار غیب شده و طبق سنّ ؛دکن می

  «مز عر  اهلل کل یسانه» شونددردسر میتابند و مایۀ ا الن ایز سخنان را بر نمیزیرا نا ؛ایهی فاش شود

 بستتتتتتیم د تتتتتانِ ختتتتتود و بتتتتتاقیِ غتتتتتزل را 
 

 م کتتته متتتا بستتتته د تتتانیم   ی. بگتتتویآن وقتتت 
 

 (118: 2981 مویوی،) 

 خمتش بتاش  » پرنتد پتس بایتد ستکوت اختیتار نمتود       متی  شوند یاوی معتقد اس. که از گفتز بسیار، معانی پنهان می 

ختویش بتاز    رستد کته زبتان از ادای وظیفتۀ    ای متی موالنا گاه بته مرحوته  (  113:  مان) «خمش باش، دریز مجمع اوباش

 «بالغ. خاموشتی و شتعر ستکوت   »کدکنی از آن به استاد شفیعی که کارایی ندارد اشو در معنی شناخته و عرفی ماند می

 ( 261:  مان) ندکیاد می

 حتر  و صتوت و ختایی از  رگونته شتائبۀ     دم و گفتتار و بتی  د اس. که طبل بیان را باید به کنار نهتاد و بتی  وی معتق

درغزییتات، در  تر غزیتی یتک معنتی      « خمتوش  خمتش، » تخوتص ه بته  شهرت و خود نمایی وارد حریم ایهی شد  باتوجّ

 خاصی دارد 

 حیرانی و پختگی سکوت، نشانۀ

  در ایتتتتز حیتتتترت فتتتترو رو خمتتتتش بتتتتاش و
 

 بهتتتتتل استتتتترار را کاستتتتترار ایتتتتتز استتتتت.   
 

 (133: 2981 مویوی،) 

  خمتتتتش کتتتتردم کتتتته غیتتتترت بتتتتر د تتتتانم  
 

 یگتتتام استتت. و یگتتتام استتت. و یگتتتام استتت.    
 

 (111: 2981 مویوی،)

 خامش کز و حیران نشیز، حیتران حیترت آفتریز   
 

 کنتد  پخته سخز متردی ویتی گفتتار خامت. متی      
 

 

 (961: 2981 مویوی،)

 «چه ختامش کترده ای؟  »مش که بوبل باز را گفتا: خا
 

 ام گفتا: خموشی را مبتیز درصتید شته صتد م ترده      
 

 (333: 2981 مویوی،)

 گویی. ضریب سخن4-9-9

 رچته   گوینتد  گویی متی ضریب سخز رود،سخنوری به کار میو  گو او در یک زمان معیز در گف.تعداد کوماتی که 



 19 روابط غیر کالمی در غزلیات شمس
 

 

 بود  تر خوا دز تندتر و آمرانهبیشتر باشد، یح تعداد کومات

 کو خمر جان؟ کو آسمان؟ کو ریستمان؟  کو خمر تز؟
 

 تتو مست. جتتام ابتتری، متز مستت. حتوض کتتوثرم      
 

 (121: 2981 مویوی،)

 . شدید اس. خشم و عربانیّ ۀنشان که تکرار کومات با حای. پرسشی

  ایتوثقی تتویی  ةتویی،  م عترو  م کوه و  م عنقا 
 

 تویی،  م باغ و سترو و سوستنم    م سقّا  م آب و 
 

 (122: 2981 مویوی،)

 حایی اس. انبساط خاطر و شادی و خوشگویی نشان د ندة ضریب سخز

 زبان اشیاء .4-4

شتوند  زیتور    تا بته کتار گرفتته متی     ارادی کاال ای مادی که توسط انسانعبارت اس. از نمایش ارادی یا غیرزبان اشیاء 

جتوا رات، عینتک، کیتف، کتاله،      شود مرنوعات شخری نامیده می ،روداس به کار میآالتی که برای زین. بدن و یب

)ر پ:  کنتد کند بتا دیگتران ارتبتاط برقترار متی     آنها استفاده می تی که ازشخریّ ۀچمدان، عرا، شمشیر، نیزه و    به وسیو

 ( 281: 2981ییتل جان، 

 هاها و نوشیدنیخوردنی .4-4-1

 وردم. صد نقل و متی  ی! آ گوید: سالم عوّیک!
 

 زنتتمستتپا ان متتی دةمتتز شتتا م و شا نشتتهم، پتتر  
 

 (122:2981مویوی،)

 دم بتته دم از ختتونِ جگتتر ستتاغرِ خونابتته کشتتم    
 

  رنفستتتی کتتتوزة ختتتود بتتتر در ستتتاقی شتتتکنم  
 

 (116: 2981 مویوی،)

  از آن بتتتتاده کتتتته یطتتتتف و خنتتتتده باشتتتتد    
 

 چشتتتیدمیتتتب، متتتیحوتتتق و بتتتیچوگتتتل، بتتتی 
 

 (139: 2981 مویوی،)

 بته عنتوان شتا د و م تال آوردیتم       تایی کته  نوشتیدنی  ه به فضای روحانی و عرفانی حاکم بر غزییتات شتمس،  توجّ با 

  معرف. ایهی  ستندۀ اری از چشمرمز ایی نمادیز از برخورد شراب، باده، نقل و می و کباب

 هاپوشیدنی .4-4-0

 تای ظتا ری صتوفیان و    نشتانه  کنتد  یکتی از  گران منتقل ه دیب اطالعاتی تواندظا ری انسان و نوع یباس پوشیدن می قیافۀ

 بوده اس.  و    جبّه ،دستار پوشیدن، خرقه ی قرون گذشتهزا دان در ط

 زا تتتتتتتد در آیتتتتتتتد  اگتتتتتتتر در خرقتتتتتتتۀ 
 

 شتتتتتتتوم حتتتتتتتاجی و راه شتتتتتتتام گیتتتتتتترم  
 

 (131: 2981 مویوی،)

 ای بر درت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشتم! 
 

 مست. ودیربتا  زیرا که سرمس. و خوشم زان چشتم   
 

 (163: 2981 مویوی،)

  عشتتتتتتق تتتتتتتو آورد شتتتتتتراب و کبتتتتتتاب   
 

  عقتتتتل بتتتته یتتتتک گوشتتتته نشتتتتتز گرفتتتت.   
 

 (992: 2981 مویوی،)
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 کمتر و کتاله عشتقش بته دوکتون متر مترا بتس         
 

 چه شتد از کوته بیفتتد؟ چته غتم ار کمتر نتدارم؟        
 

 (816: 2981 مویوی،)

  گتتتترو کتتتتردی بتتتته متتتتی دستتتتتار و جُبّتتتته    
 

 ر ایتتتتتز استتتتت. ستتتتتزای جُبدتتتتته و دستتتتتتا   
 

 (133: 2981 مویوی،)

 و رمز قدرت و حکوم. اس.  داشتز کاله و کمر، خیل و حشم، نشان از حشم. و شکوه فراوان

 کوبییپا رقص و ،موسیقی .4-5

نتگ را بته ختوبی     ای ترس، دیهره، شتادی، مرتیب. و ج  تواند حای.ای خاص کارآیی دارد و میموسیقی تنها در یحظه

 موستیقی  داننتد  اغوب موسیقی را ابزاری برای بترانگیختز عواطتف متی    ( 221-222: 2988احمدی،  پ:ر )تفسیر نماید 

  تتا ر نمتتون کنتتد  و شتترایط زنتتدگی آن   تتا.گر را بتته زنتتدگی نهتتان و نادیتتدنی شخرتتیّ   ابایتتد شتتنونده و تماشتت  

  (982:2989رابیگر،)

 تتتتا کتتته قونتتتدردلِ متتتز داد م تتتیِ مُتتتذ لِ متتتز  

  چتترر زدمچتترر بگردیتتد بستتی تتتا کتته چنتتیز   
 

 رقتتص کنتتان، دیتتق کشتتان جانتتب خّمتتار شتتدم   

  یتتار بناییتتد بستتی تتتا کتته در ایتتز غتتار شتتدم       
                     

 (121:2981مویوی،)

 بنتتال ای یتتار! چتتون ستترنا کتته ستترنا بهتتر متتا نایتتد
 

  تتای پتتر آتتتش کتته در ستترنا دمیدستتتم  ازآن دم 
 

 (191: 2981 مویوی،)

 ندرقرتت برضتتربِ د ِ حُکمتت. ایتتز خوتتق  متتی
 

 تتتتو رقرتتتد یتتتک پتتترده؟ نپنتتتدارم ة بتتتی پتتترد 
 

 (163: 2981 مویوی،)

 د تتتتل کوبتتتتان بتتتترون آیتتتتیم از ختتتتویش    

 د تتتتل زن، گرنباشتتتتد، عیتتتتد عیتتتتد استتتت.   
 

 کتتتته متتتتا را عتتتتزم ستتتتاقی شتتتتد مرتتتتمم     

  جهتتتتتتتان پرعیتتتتتتتد شتتتتتتتد واهلل اعوتتتتتتتم   
 

 (131: 2981 مویوی،)

 بتتتتتته غیتتتتتتر عشتتتتتتق، آواز د تتتتتتل بتتتتتتود 
 

  تتتتتتتر آوازی کتتتتتتته در عتتتتتتتایم شتتتتتتتنیدم 
 

 (139: 2981 مویوی،)

ای بتوده است. بترای    نشتانه  طبتل نیتز   کوبیدن نواختند  ا میکه  مراه د ل در جشز اس. یکی از ساز ای بادی سرنا

شتر    در ای کته منوچهری دامغانی در قرتیده  حرک. شوند و از قافوه عقب نمانند  دةتا کاروانیان آما اعالم حرک. قافوه

 تا در  ال طبل نخستیز را نواخته اس.  در قدیم به  نگام حرکت. کتاروان  طب سوطان محمود غزنوی اس. گفته اس.:سفر 

 حرک. کاروان بوده اس.  آوردند و طبل آخریز نشانۀا در میگا ی، سه بار با فاصوه طبل را به صد ر منزل

 تبیتتتتتتتتره زن بتتتتتتتتزد طبتتتتتتتتل نخستتتتتتتتتیز
 

 بندنتتتتتتتد محمتتتتتتتل شتتتتتتتتربانان  متتتتتتتی  
 

  (221:2911)حاکمی، 

 زمطتتتتتتترب نایتتتتتتتۀ سُتتتتتتترنای ختتتتتتتوا م  

 بزن آن پتردة نوشتیز کته متز از نتوش تتو مستتم       

 ز ز تتتتتتتتتره زاری طنبتتتتتتتتتور ختتتتتتتتتوا م   

 بتتده ای حتتاتم مستتتان، قتتد  زفتت. بتته دستتتم    
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 ای عاشقان، ای عاشقان،  نگام کتو  است. از جهتان   
 

 رستد طبتل رحیتل از آستمان    در گوش جانم متی 
 

 (812: 2981)مویوی،

 ایتتز خانتته کتته پیوستتته در او بانتتگ چغانتته استت. 
 

 رسید که ایتز خانته چته خانته ست.؟     از خواجه بپ 
 

 (163: 2981 مویوی،)

 شده اس. کوبی از آن استفاده میکه به  نگام پای اس. آالت ضربی سازی از خانوادةچغانه 

 ستتتتتتماع آرام جتتتتتتان زنتتتتتتدگان استتتتتت.  
 

 کستتتی دانتتتد کتتته او را جتتتانِ جتتتان استتت.      
 

 (139: 2981 مویوی،) 

شتده  متی   ا و محافتل ختاص صتوفیه برپتا    هی اس. که در خانقاخوانی و نوازندگسماع مجموعه مراسم رقص و آواز

ستماع بتاع ی   (  »9:2911)مایتل  تروی،   «انتد نمتوده اصطال  متی « از اوییاءنم»و « اقنماز عشّ» ای آن را به صورت»  اس.

بینی عارفان بوده است. و نتوعی ایهیتات و خداشناستی ختاص را در نزدشتان تحقتق بخشتیده         بزرگ در دگرگونی جهان

شناسیم که سماع آنان نتوعی پترواز مترغ رو  است.     در سرتاسر قومرو ترو  اسالمی دو کس را می»(  1) مان: « س.ا

در حقیقت. م تل ایتز    (  21 متان:  ) «شتده است.  در عایم  وی. انسانی که سماع آنان چیزی جز تزکیۀ روحانی توقی نمی

طور که او را بتا جانتان قتویی است. کته      باشد؛  مانمیی اس. که شادی فقط مختص او اس. که موالنا را با شادی عهد

صتوفیانه و نتوعی وارد روحتانی    « وق.»و « حال»مانند  ؛بوده اس.« آمدنی» سماع دقیقاً در سماع او جانان نیز جانِ او باشد 

 شده اس. آمده اس. و آغاز و انجام آن نیز محدود به روز و شب نمیبه حساب می

بترای ایجتاد آمتادگی روحتی و      آور و ایبتته بیشتتر شتادی    چه حزیز آور و ا چه شادیوسیقیایز م از نظر موالنا  مۀ

 پتردة دیگتر متزن جتز پتردة     »دارد: دیدارِ خویش باز می جز پردةدیگر  بوب اس. و مطرب را از نواختز پردةوصال به مح

وی نیتز بتا موستیقی و    در رقص باشتد،  که در دنبال آفتاب  ایچون خویش را مانند  ره و (111: 2981)مویوی، «دیدار ما

 تای نظریتۀ   غزییات شمس اثری اس. که نشتانه » زیرا ؛وار و رقران در پی وصال آفتاب حق اس.کوبی  رهسماع و پای

گرایتی و نظریتۀ بستط عرفتانی     شود بوکه غایب فضای عرفانی ایز کتاب سرشار از تفکتر شتادی  قبض در آن مشا ده نمی

، امیتد بته   ی عشتق در عتایم  ستتی   تجوّت  ؛ از جموته ثر است. گرایی او مؤسطنیز در شیوة تفکری ب ای دیگری فهیّاس.  مؤ

نتاو  )ظهیتری « کنتد زید و بر شادی تکیه میشادمانه می شود وتسویم غم و اندوه نمی ستیزی و    در نتیجۀرحم. حق و غم

و آفترینش، رقتص شتکو مندی است. کته بتا        به نظر موالنا خداوند نوازندة ساز عشق اس.  (268-231:2983، و شفیعی

 ساز خدا آغاز شده اس. و  مۀ کائنات در رقص با خدا  ستند 

  بر ضرب د ِ حُکمت. ایتز خوتق  متی رقرتند     
 

 پتتتردة تتتتو رقرتتتند یتتتک پتتترده؟ نپنتتتدارم بتتتی 
 

 (2168 دیوان شمس، غزل)

کتوبی عارفانته   و رقتص و پتای  بترای بترانگیختز حتس شتادی و ستماع      از موستیقی   موالنا در غزییات شمسبنابرایز  

خبتری  مراسم جشز و ستوگ   نظامی، رژة مانند اعالن جنگ یا پیروزی، از کارکرد ای دیگر آن، و استفاده نموده اس.

 نیس. 

 زمان و ارتباطات .4-6

 از زمتان  بر استاس استتفادة دیگتران    د د با دیگران را تح. تأثیر قرار می شود و ارتباط ماباع  برقراری ارتباط می نزما
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زمتان ارتبتاط زیتادی بتر قترار      د  کنت  ا صحب. متی تر از واژهزمان صریح»گوید: کنیم   ال میدر مورد آنها قضاوت می

 ( 211: 2913کوتنر، ) «زندکند و آشکارا حر  می می

. حکومت  ،کنتیم د یم و زمانی که برای آن صتر  متی  غیرکالمی اس. و بر آنهه انجام میزمان بخشی از ارتباطات 

 یتابی جهت.  تتریز نتوع آن  کته مهتم   ای گوناگونی از زمان ارائه شده اس. بندی یعنی ما تابع زمان  ستیم  تقسیم کند؛می

چگونگی احساس، تفکر با ادراپِ افراد از زمان و چگتونگی تتأثیر زمتان بتر      :عبارت اس. ازاس. که شناختی زمانروان

تفتاوت در   حتال و آینتده    کننتد: گذشتته،  ان را به سه دسته تقستیم متی  اه زمارتباطات و زندگی روزمرة آنها  از ایز دیدگ

یتابی  آورد  زمان در غزییتات شتمس از نظتر جهت.     ای ارتباطی بسیاری به وجود میشناختی تفاوت  ای روانیابیجه.

ات بتا فعتل ماضتی بیتان     اگرچته بعضتی از ابیت   انتد   عنی اتفاقات در زمان حال رر دادهی شناختی مربوط به حال اس.؛ روان

ای کته بته دییتل نبتودن مخاطتب در حتیز       تجربته  ؛باشتد اما بیانگر زمان حال و تجربۀ روحی و عرفانی موالنا متی  ؛اند شده

بته صتیغۀ   تتا بته عتایم صتحو و بیتداری برگتردد،        تجربه و به دییل اینکه مدت کوتا ی از آن تجربه روحی گذشتته است.  

  اندماضی بیان شده

   متتتره متتتز روی نهتتتادم ستتتوی رهنتتتیم شتتتبی 
 

 در  تتتوس ختتتوبی او جانتتتب گوتتتزار شتتتدم      
 

 (121:2981مویوی،)

 زد ز بطتر صورت جان، وقت. ستحر، ال   متی   
 

 بنتتده و خربنتتده بتتدم، شتتاه و خداونتتده شتتدم      
 

 (123: 2981 مویوی،)

 در  تتتتتتتر ستتتتتتتحری ز مشتتتتتتترق عشتتتتتتتق
 

  مهتتتتتتتون خورشتتتتتتتید متتتتتتتا بتتتتتتترآییم   
 

 (828: 2981 مویوی،)

 ن پیغتتتامبر خوبتتتان رستتتد  تتتر ستتتحر پیغتتتام آ  
 

 ایتتمکایرّتتال، بیهارگتتان! متتا عاشتتقان را چتتاره    
 

 (899: 2981 مویوی،)

 « صتتتتتبح آمتتتتتد» خروستتتتا! چنتتتتتد گتتتتتویی: 
 

 نمایتتتتتد صتتتتتبح را ختتتتتود نتتتتتور مشتتتتتکات 
 

 (132: 2981 مویوی،) 

 دوش چتتته شتتتب بتتتود کتتته در نتتتیم شتتتب     
 

 بتتتتترق ز رخستتتتتار تتتتتتو جستتتتتتز گرفتتتتت.  
 

 (992: 2981 مویوی،)

 م بیتتا کتته نوبهتتار آمتتدمتته دی رفتت. و بهمتتز  تت
 

 زار آمتتدزمتتیز سرستتبز و ختترّم شتتد زمتتان الیتته   
 

 (913: 2981 مویوی،) 

 تای  جتران است. کته در ایتز       ا، پش. سرگذراندن شبموالنا، ایز وق. سحر ا صبح آمدن درحقیق. در اندیشۀ 

 تا تبتدیل بته صتوح     جنتگ  تا تبتدیل بته کویتد و      ا تبدیل بته گتو ر، قفتل    ای صادق ز ر ا تبدیل به شکر، سنگ صبح

افتتد و جتان نیتز واقتف     شوند و دل از یذت جام ایهی در دام یار متی شوند  عاشق به معشوق واصل و در واقع یکی می می

 شود و دس. در دامز صتبح وصتال بزنتد،   خوا د از دام و ظومات شب ر ا که سریع میطورگردد  موالنا  مان اسرار می

آورد و بتا رستیدن   طور که باغ نیز در طتول فرتل زمستتان دم برنمتی     مان انگارد؛حرم میزمستان )دی و بهمز( را نیز نام
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 تای  دانتد و بهتار را زمتان شتکفته شتدن اندیشته      موالنا نیز زمستان را زمستان اندیشه و فکر می یابد،بهار تویدی دوباره می

ز تی  ز تی بتاغ!   » ز عایم باال شکفته شتده است.   داند و ایز باغ و بستان ایهی اس. و عایم روحانی اس. که اناب ایهی می

موالنا به خاطر اترال به ستحرگا ان جایگتا ی نیکتو یافتته      شبان نیز در اندیشۀنیمه(  113:  مان)« باغی! که بشکف. زباال

 اس. 

 مکان .7. 4

 (613:2989برکو ویتس، ) نامدخاموش می ساک. یا زبان ، فضا و مکان را بعدشناس آمریکاییمردم  ال، 

  بحمتتتتتتتداهلل بتتتتتتتر عشتتتتتتتقِ او بجستتتتتتتتیم  
 

 از ایتتتتز تنگتتتتی کتتتته محتتتتراب و چویپاستتتت.  
 

 (112:2981 موالنا،) 

ان و شترایع  ایتز   ادیت  و چویپا رمز مسیحی. اس.  به عقیدة موالنا عشق حقیقتی اس. فتوق  متۀ  محراب رمز مسومانی  

 کارکرد جانشینی دارد ی کالممقویه از رفتار غیر

 ایتتمار موتتک بتتوده ایتتم، یتت دهمتتا بتته فوتتک بتتو  
 

 کته آن شتهر ماست.    باز  متان جتا رویتم جموته     
 

 (921: 2981 مویوی،)

 دریتتتا رستتتید ة درج عطتتتا شتتتد پدیتتتد، غتتترّ   
 

 صتتبح ستتعادت دمیتتد صتتبح چتته؟ نتتورِ خداستت. 
 

 (921: 2981 مویوی،)

 ز ترکستتتتتان آن دنیتتتتا بُنتتتتۀ ترکتتتتانِ زیبتتتتارو 
 

 بتته  ندوستتتان آب و گتتل بتته امتترِ شتتهریار آمتتد  
 

 (933: 2981 مویوی،) 

 بویایی .4-8
از  بته حتق را بتوی ختوش و پتر      عشتق ای دارد  موالنا یکی از دالیتل  کنندهنیز در ایجاد ارتباط، نقش تعییز  حس بویایی 

 داند وصل می عنبر و مشک ایز خانۀ

 خاپ و خس ایز خانه  مه عنبتر و مشتک است.   
 

 بانتتگ در ایتتز خانتته  متته بیتت. و ترانتته استت.     
 

 (163: 2981 مویوی،)

 ای فتنۀ روم وحبش، حیران شدم کایز بتوی ختوش  
 

 پیتترا ز یوستتف بتتود یتتا ختتود روان مرتتطفی     
 

 (168: 2981 مویوی،)

 کته دست. جتود او    بو، بنگرو  ش رنگاده خوای ب
 

 کنتد کنتد، بترتز حرامت. متی    جان حالیت. متی   بر 
 

 (168: 2981 مویوی،)

 ای ست. در جهتان  چاپ شده س. آسمان، غوغته 
 

 رستتدمتتد، ستتنجق یتتار متتی دعنبتتر و مشتتک متتی 
 

 (963: 2981 مویوی،)

حظته بتوی ختوش معشتوق را     خویش برای وصال به محبوب ازیی اس.،  ر ینا که غرق در وجد و شوق عارفانۀ موال 

به  میز دییل در تمام غزییات شمس بوی خوش عنبر و مشک را بر فضای روحتانی غزییتات وی چیتره     ؛کنداستشمام می

 بینیم می
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 نتیجه

ثرتر تتر و متؤ  آن را از ارتباط کالمی مهم  ایی.گران در موقعیّارد که برخی پژو شتی دکالمی چنان ا میّرتباطات غیرا

آن یرا ایز نتوع ارتبتاط و پیونتد    ز ؛انده داشته ای گوناگون ارتباط غیرکالمی توجّبه شکل دانند  شاعران و نویسندگانمی

از ارتبتاط غیتر کالمتی از طریتق رفتار تای       ید  بختش مهمت  کنت پذیرتر متی  امکان را انتقال معنا در فضایی نمایشی با کالم

ینش آن نقش اصتوی دارنتد  موالنتا    در آفر الت گوناگون بدن و حرک. سر و دس.گیرد که حاغیرحرکتی صورت می

 تای  شتیوه  دن، گریستتز و خندی یی چون احای. توصیف  ای خود را دو چندان کرده اس. ایز روش، کارایی جموه با

ای ارتبتاطی در ایتز پتژو ش مشتخص      ت بتا بررستی جنبته    کشتد  آن، بخش مهمی از معنا را در کالم موالنا به دوش متی 

 نتایِ پژو ش عبارتند از: مّا بهره گرفته اس.  کالمی طات غیراز انواع مختوف ارتبا که موالنا شود می

زیرا ستخنان گفتته شتده     اس.؛بیشتری داشته  کاربرد زبانیغیر  ای ارتباطاتاشاره و حرک. نسب. به سایر جنبه فۀمؤیّ  2

. شخرتیّ  جدا کرد  ایز رفتار ای حرکتی بتر  ،آورند ایی که آن سخنان را به زبان می.توان از حرکات شخریّرا نمی

   فرد و بافتی که رفتار در آن شکل گرفته مبتنی اس. 

دوست. داشتتز،    ایی م تل   ای افراد درگیر ماجراس. و پیامرش ا و نگای، گویای احساسات، حای.چهره ارتباطات  1

 تا و  تبتادل عاطفته   کند و کارکرد تأکیدی و کسب اطالع دارد و حیرت را ایقا میتنفر، ناباوری، ناراحتی، غضب ناامنی، 

بتاط غیرکالمتی   د تد کته ارت   ایز امر نشتان متی   نسب. به ارتباط کالمی بیشتر اس.  ای احساسات به وسیوۀ ارتباطات چهره

 شود  بیشتر از ارتباط کالمی مورد پذیرش واقع می

و بیتان   بترای نشتان دادن مراستم ستماع و رقتص عارفانته       دارد و از آنی کاربرد چشمگیری در غزییات شتمس  موسیق  9

 کند    ای شادی و شور و نشاط روحی را ایقا می ای شاد عارفانه استفاده شده، پیام تجربه

ایتز بهتتریز     باشتد پربسامدتریز نوع یمس متی  وتریز صمیمی بیش -دوستانه اع تماس جسمی، یمس کردن انواز بیز   1

 فکنی احساسات یطیف انسانی و عرفانی باشد  ل عارفانه اس. که باید گواه بروننشانۀ قایب غز

 ؛ ازجموته الیتل بستیاری دارد  ستکوت موالنتا د  د نظر بوده است.   م و سکوت طات آوایی، بیشتر یحز ای ارتبافهمؤیّ از  6

 رسیدن به قرب حق و مشا ده  ،تعجب ،حیرت

را ایقتا    ای شادی و وصتل  ر کدام پیام ه به فضای حاکم بر غزییات ا با توجّ ا و نوشیدنیخوردنی ء از جموهزبان اشیا  3

    کنندمی

کننتدة حتاالت    ستتفادة موالنتا از زمتان بیتان    ة ا  نحتو د تد زمان حال را مورد بررسی قرار متی  بیشتر شناختیاز نظر روان  1

 اس. عرفانی وی  روحی و تجربۀ

. خروصتیّ « بیتان ناپتذیری  » ای ناب عرفانی اوست. کته   بیشتر رفتار ای موالنا ناشی از حای. سماع و خوره و تجربه  8

 ته اس. یذا وی با حای. و رفتار ای خویش از ایز حقایق بیشتر پرده برداش باشد ویژة ایز تجارب می

 ها یادداشت

بته معنتای ژست.    « gesture»عنای ژس. گرفتز و  مهنیز معادل به م« posture pose»ژس. در انگویسی معادل کومۀ  (2)

 تا، بتدن و بته     تا، عضتوه  خوانند  کینه سیک نظامی اس. از حرک. یب می« کینه سیک» ای حرک. را اس.  نظام نشانه

بتر دارد:    تا را در از حرکت.  ای وستیع انتد  کینته ستیک گستتره    تتار یتاری د نتده    ا که در رساندن معنای گفویژه دس.
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  تتای متتدنی و    در بتتر دارنتتدةفضتتایی افتتراد، بتتازی - تتای مکتتانی . تتای جتتانوران، موقعیّتت  تتای انستتانی، ژستت. ژستت.

 ( 216: 2988 احمدی، گوییم )رپ: ای جسمانی میعناصرکالمی و غیرکالمی اس. که به آنها ژس. یا حرک.
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