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Abstract 
Body language is a communication technique that humans use to express the different emotions and 

reasons. Body language is the interpreter of human states and thoughts that have a special place today 

for psychologists and sociologists because of their importance in conveying the meaning of 

interpersonal relationships, including; the art of using body movements, facial expressions, clothing, 

space, and time. It can be said that the value of the analysis of these non-verbal signs, which are part 

of several thousand years old, is more in cultural, social and even aesthetic texts. Undoubtedly, the 

Masnavi of Jamshid and Khorshid, whose Salman Savji has dedicated it to Sultan Owais in 763, it is a 

representative of Iranian culture, civilization and thought. Therefore, this article tends to answer the 

question of whether the use of one of the body's components in this work is always consistent and 

stable in a limited category or in the different contexts. The purpose of this article is to show the 

importance of non-verbal communication in Jamshid and Khorshid. In fact, these two areas of 

communication are two inseparable aspects of the transmission of meaning, concepts, and emotions. 

Keywords: Analysis, Function, Body Language, Masnavi, Jamshid and Khorshid. 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:            Mandana_alimi@yahoo.com 

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 

 کارنامة متون ادبی دورة عراقی
 /https://motounadabi.razi.ac.irوبگاه نشریه: 

 

 

 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی
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 خورشید بدن در مثنوی جمشید و تحلیل کارکردهای زبان

 *ماندانا علیمی

 ایران آزادشهر، ،واحد آزادشهر اسالمی دانشگاه آزاد ادبیات فارسی، زبان واستادیار 

 سارا جاوید مظفری

 ایرانمربی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، 

 55/9/5933 تاریخ پذیرش:  51/55/5931 تاریخ دریافت:

 چکیده
ترجمدان   گیرندد  زبدان بددن   های مختلف بهره میآن برای بیان احساسات و داللت ها ازرود که انسانتکنیکی ارتباطی به شمار می زبان بدن

ال معنا و تنظیم روابد  بیندافردی   ت آنها در انتقبه دلیل اهمیّ -شناسان وجامعه شناسان  که امروزه برای روان استهای آدمی اندیشه حاالت و

هنر استفاده از حرکات بدن، آواها و حالت چهره، پوشد،، مکدان و زمدان در جریدان بریدراری ارتبدا  بدا         ای دارد که شاملِژهجایگاه وی -

و  های غیرکالمی که بخشی یدمت چندین هزارساله دارد، در بازشناسدی فرهنگدی  های این نشانهتوان گفت ارزش تحلیلمخاطب است  می

اوید    به ندام سدلنان   369گمان مثنوی جمشید وخورشید که سلمان ساوجی آن را درسال بیشتراست  بی اجتماعی و حتی زیباشناسی متون

 کدارکرد  کده آیدا   است الگویی به این سؤد پاسخاین مقاله درصد از این رو، فرهنگ، تمدن و تفکر ایرانی است  به پایان برده است، نمایندۀ

 متفداوت اسدت    گونداگون  هدای  بافت در یا شودمی محدود مقوله یک به پایدار و ثابت داللتی به همواره اثر، این در بدن اجزای از یک هر

ت اهمیّدت و  خاصدیّ  نمایدان سداختن   نیز این مقاله از هدفاست   محتوا توصیفی( - روش به شیوۀ )تحلیلی ت وروش این مقاله براساس ماهیّ

ناپدییر در انتقدال معندا،    دو وجده جددایی   این دو ساحت ارتباطی، در وایع است خورشید  کارکرد ارتباطا ت غیرکالمی در مثنوی جمشید و

 روند ها به شمار میتمفاهیم و عواطف شخصیّ

 تحلیل، کارکرد، زبان بدن، مثنوی، جمشید وخورشید  :ها کلیدواژه
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 پیشگفتار. 1

که بی، از نیمی از عمر خود را در دربدار حاکمدان ملدول بلدداد و آیربای دان       سلمان ساوجی از شاعران یرن هشتم است

بدا    (59391: 5933)دهخددا،   هل سال، صدرف مددا ایدن خانددان نمدود     به مدت چ ،خود رای استعداد سپری کرد و همه

  ت یبلدی خدود تدالش کدرد، سدود نبخشدید      در اواخر عمر از چشم جالیریان افتاد و هر چه برای کسب مویعیّد  ،وجود این

کده در اواخدر عمدر،     نابیندایی نشدینی و  رسدد همدین اندزوا و خانده    پ  به ناچار، به زادگاه خود )ساوه( بازگشت  به نظر می

از میان اثرهدای وی، ایدن    اثر نبوده است بی در گرای، غیر رسمی او به تصوف ،(611: 5919)هدایت،  گریبانگیرش شد

و از سدویی   نشدینی اسدت  عمدر او در روزگدار گوشده   که مصادف با اواخدر   ،به سبب زمان نگارش آن از یک سو منظومه

ت که بدر اهمیّد   ای  مسألهاستت اهمیّحائز  ،سرایی ادب فارسی به ویژه در یرن هشتممنظومهوی در  تاهمیّبه دلیل  دیگر

هدای  ه صدرف بده یلده   ات فارسدی و توجّد  گرایان به تاریخ ادبیّانتقاد از نگاه نخبه افزاید، در ابتدااین منظومه می بازنگری در

 )ر ک: حتدی تحقیقدات ادبدی ماسدت    نویسدی و   ادبیدات ی، از آفدات تحقیقدات تداریخ    ای که به تعبیر برخادبی است؛ نکته

غفلدت از   و هدای ادبدی در توصدیف آن یکدر گردیدده      ، خنا یا تسامحی است که در پژوه،دوم ةمرحلدر  (61 زریانی،

گدران بده تحلیدل یدا     است؛ چرا کده غالدب پدژوه،   ساخت آن صورت گرفتهق و تدبری که در کشف و معرفی ژرفعم

و همایون، یوسدف و زلیخدا و    آثاری چون هشت بهشت، همای به همراهاند  برای مثال پرداخته های میکورتفسیر منظومه

  (51-35: 5931)میرهاشمی، اند  مشابه آن دانستهفرهاد و شیرین 

له. بیان مسأ1-1  

 حرکتدی  و نوشدتاری  ،گفتداری  هدای فعالیدت  کلّیدة  به مفهوم این  است بوده بشر هایدغدغه از یکی همواره ،ارتبا  ای اد

 پیدام  انتقدال  ایدن   رودمدی  کدار  به افراد از وسیعی تودۀ به یا دیگر فردی به معنی انتقال برای ،فرد توس  که شودمی اطالق

 ایدن  در کده  باشدد  مخاطدب  بر نفوی یا اثرگیاری ،پیام انتقال هدف اینکه یا باشد ساده رسانیاطالع یک فق  است ممکن

 وسدیع  تدودۀ  یدا  فدرد  بدرانگیختن  یدا  اینداع  جهدت  در کارسداز  بسیار وسیله این از تا داردمی آن بر را ارتباطی عامل صورت

  (59: 5931 فرهنگی،) کند استفاده مخاطبان

کده نمداینگر    اسدت  ایراندی  برجسدتة  یکدی ازآثدار   خورشدید،  و ادبی چون منظومه جمشید یرنویسندگان برآنند که اث

ادبدی کالسدیک    انسانی( یدوم ایراندی، بدی، از هدر اثدر      –به سبب دربرداشتن نظام )اخالیی  ست و فرهنگ وتمدن ایرانی

بده   اجتماعی یوم ایرانی کمدک کندد؛   فرایند مناسبات فردی و یا حرکات بدن در گشایی رفتاررمز به بازشناسی و تواند می

بدرای دسدتیابی بده     شدود   خدا  من در   ترجیح واکنشدی  گیری وبه تصمیم «زبان بدن»درک مفاهیم نمادین  ی که بااگونه

 ،آنهدا بده تعبیدری    هایی کده هرکددام از  تشخصیّ خورشید نداریم  و دییق مثنوی جمشید ای جز منالعةچاره ،چنین هدفی

 ،ات داسدتانی ادبیّد  خصوصدا   ،اتادبیّ زبان بدن در غیرکالمی و توجه به اینکه رفتار با هنگ ایرانی هستند رف و نمودار رفتار

 آفریندی، تسدبک آفرینندده در شخصدیّ    را درشناسدایی فرهندگ،   مدا  هدا تحلیل این نشانه بررسی و نیز و نمود فراوانی دارد

یدومی یداری    ندوع فرهندگ اجتمداعی و    ،بده تعبیدری   ت سدبک زنددگی و  هدای رواندی وکیفیّد   تمویعیّ واب  میان فردی،ر

 رساند  می

 ارتبدا   شدیوۀ  تدرین ابتددایی  که داردمی بیان ،شد معرفی ونت ویلهلم توس  نوزدهم یرن در بار نخستین که «اشاره نظریة»

 بدا  همدراه  مدواردی  در و ناخودآگداه  طدور  بده  زبدانی  چندین   شودمی ای اد دست با که است هایینشانه و اشارات ،هاانسان
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 لفظدی  طدور  به اینکه بر افزون ،خوانیممی فرا خود سوی به را کسی که هنگامی امروزه حتی که چنان؛ رودمی کار به کالم

 را خدود  مخاطدب  زبدان  کده  شراینی در و کنیممی همراهی را کلمه آن نیز دست حرکت با ،آوریممی زبان بر را ای کلمه

  (51 :5916 ،نژاد پهلوان) شویممی متوسل اشاره به تنها ،ندانیم

 جمشدید  منظومدة  بررسدی  بدا  تدا  کنندد مدی  تالش ،اجتماعی رواب  ای اد در بدن زبان رویکرد از استفاده با نویسندگان

 ایسدام  سدو  یدک  از که گونهبدین  کنند تبیین سلمان ساوجی اشعار در را اندامی حرکات تنوع و کاربرد میزان وخورشید،

 گفتمدانی،  شناسدی نشدانه  از استفاده با دیگر، سوی از و کشدمی تصویر به اثر این در را «صدا بی گفتارهای» کاربرد تنوع و

 کند بررسی می اشعارش بافت در مخاطب و گوینده برخورد طرز و احساسات بازیابی در را مقوله این کاربرد

   تحقیق پیشینه. 1-2

 در جهدت  همدین  به  اند داشته هتوجّ اجتماعی رواب  ای اد در «بدن زبان» تاهمیّ به اجتماعی علوم و شناسی جامعه محققان

 در (5336) هدال  اسدتوارت   اسدت  شدده  تدألیف  مختلف هایفرهنگ منابق فرانسوی و انگلیسی زبان به آثاری ،زمینه این

 ایدن  در وی  کندد مدی  کیدد تأ رابنده  ای داد  در بدنی حرکات 5رمزگشایی و رمزگیاری مدل به خود شناختیجامعه نظریة

 ان دام  مشدرو   و پدییر تلییدر  پارامترهدای  چهارچوب در کندکهمی تشبیه تبادلی فرایندی به را ارتباطی پویای فرایند ،مدل

  کند ارائه اجمالی صورت به را بالقوه هایتمویعیّ از طیفی تواندمی مدل این بنابراین  شودمی

 در و کندد مدی  منرا را بدن پدیدارشناسی بحث ،بار نخستین برای ،فرانسوی پدیدارشناس فیلسوف ،(5361)مرلوپنتی

 عندوان  بدا  کتدابی  (1155)فدونتنی  ژاک  ورزدکید میتأ شناسنده – بدن مفهوم بر مبتنی دیالکتیک بر خود فلسفی منالعات

 در را انسدان  بددن  ،اثدر  ایدن  در نویسدنده   گدردد مدی  معناشناسدی  مباحدث  پیرامدون  آن موضدوعی  مدار که دارد معنا و بدن

 بده  آن از بخشدی  در کده  کدرده اسدت  عرضده   یهدن  و زبان بدن، عنوان با کتابی( 1111)ویولی  داندمی ثرمؤ معنا آفرین،

 یداد  سدازی اسدتعاره  برای کاربردی ابزاری عنوان به بدن از و پردازدمی سازیاستعاره در اجتماعی زندگی و فرهنگ نق،

    کندمی

شناسدی  نشدانه  اطدات غیرکالمدی و  ارتب»مقالده  یکدی از آنهدا    بسیار ان ام شدده اسدت   زبان بدن  دربارۀتحقیق  ،در ایران
نقد، حرکدات بددنی در     در این مقاله نویسنده به بررسی ارتبدا  غیرکالمدی و   است  (5916)پهلوان نژاد، «بدنیحرکات 

کده حرکدات بددنی     رسدده در این مقاله به این نتی ه مینگارن پردازد زبان فارسی می بریراری ارتبا  در فرهنگ ایرانی و

هدای کالمدی   تدر از مهدارت  توانند نق، اساسیاز این حرکات می هاییحتی جنبه و یراری ارتبا  دارندنق، بسزایی در بر

 یراری ارتبا  ایفاء کنند در بر

 هدا، یکی از وجوه مشدترک داسدتان   حاجتی( )رضی، ،«های ارتبا  غیرکالمی در داستان دو دوستتحلیل نشانه» مقالة

الده  ایدن مق  شدود  غیرکالمی آشکار می که به دو شکل کالمی و های داستانی استروایت کیفیت وکمیت میان شخصیت

و  مکدان  زمدان،  رفتارها، :های ارتبا  غیرکالمی از جمله، این داستان را از منظر نشانهایرشتهدرصدد است تا با نگاهی بین

هایی که نویسنده کوشیده است از طریق عناصرکالمی بده خوانندده منتقدل کند،آشدکار     بیان کند تا پیام زیباشناسی تصویر

 ید نما

( اشداره کدرد    5931 )محققیان،پرچ« شناسی ارتباطات غیرکالمی در آیات یرآن کریمنشانه» مقالةتوان به همچنین می
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 رفتارهدا،  هدای ارتبدا  غیرکالمدی از جملده:    نشدانه  صدد است متن یرآن کدریم را از منظدر  در در این راستا پژوه، حاضر

گشدایی  رمز مدی بده انسدان منتقدل نمدوده،     غیرکال که خداوند از طریدق عناصدر   را هاییبررسی کند تا پیام مکان و    زمان،

 هدای علدوم ارتباطدات،   بدا اسدتفاده از نظریده    ی وابا نگاهی میدان رشدته   ،از معرفی انواع ارتباطات برهمین اساس بعد نماید 

  ستاتحلیل یرار گرفته  متون یرآن کریم مورد ت زیه و ارتباطات غیرکالمی بازیافته در

بدا واکداوی مفداهیم     (5933 همکداران،  زاده و)یاسدم « مفاهیم وکارکردهای ارتباطات غیرکالمی درشداهنامه » مقالةدر 

 فرهنگدی  پیچیددۀ  مفداهیم پوشدیده و   شاهنامه تالش شده اسدت  های برجستةهای غیر زبانی شخصیتدر کُن، «زبان بدن»

 وی اتفداق کده کدامال    ، نده از ر های شداهنامه زبان بدن در شخصیت د که بازنماییآیمی نتایج تحقیق بر از شود گشایی رمز

بده   غیرایراندی  اجتمداعی ایدوام ایراندی و    فردی و های رفتاردر الگو اندیشی اوباز به یصد جلب توجّه مخاطب و آگاهانه و

 رداخته شده است پ (نماد سازی وبیشتر از رهگیر کنایه)بازشناسی هویّت فرهنگ ایرانیان  بهوجود آمده است و 

مفداهیم زبدان بددن     بده  ارتباطدات غیرکالمدی  محوریدت   بدا  توان چنین گفدت کده مقداالت یکدر شدده     در م موع می

اجتمداعی مدردم    بازشناسی فرهندگ اجتمداعی یدا رفتارشناسدی فدردی و      به یصدشاهنامه  در فق  یک مورددکه ان پرداخته

بدا هددف    حاضدر  مقالدة قدت  در حقی با ایدن مقالده متفداوت اسدت      آن هم از جهت ساختار کامال  و ایران نوشته شده است

فرهندگ غیربدومی    تقابل بدا  در تقاطع فرهنگ ملی و ،احساسات برای انتقال مفاهیم وها صیتگشایی زبان بدن در شخرمز

 و های منظومه جمشدید بلکه از رهگیر نمایان کردن شخصیت اشعاری که حاصل کالم شاعرانه نیستند، نوشته شده است؛

 گردد خورشید نمایان می

   پژوهش نظری بنیان .2 

 حدوزۀ  در عناصدر  ایدن  از تدوجهی  یابدل  تداب باز شناسدی، روان و اجتماعی علوم در غیرکالمی هاینشانه اهمیت از گیشته

 شناسدی نشدانه  داند،  و زبدان  شناسیجامعه در 5غیرکالمی ارتبا  نق، بررسی به آنها منالعة که شودمی دیده شناسیزبان

 کده  اسدت  انسدانی  جامعة در رفته کار به وسایل همة دارای شناسینشانه که است معتقد دوسوسور فردینان  شودمی مربو 

 :5913 ،سوسدور ) بدردارد  در را هااشاره و حرکات یبیل از غیرزبانی وسایل و زبانی عبارت و است ارتبا  ای اد آن هدف

 کلمدات  ایدن  اگدر  و داراسدت  را خدود  خدا   زبدان  دستور و کلمه ریتم، گام، که است ارتباطی روشی «بدن زبان»  ( 96

 را «شدفاهی  غیدر  عبدارات » بپیونددد،  یکددیگر  بده  و شدود  ادا درسدتی  بده  خود، خا  یواعد و دستور با حروف از ناساخته

 بده  را مدا  هدای پیدام  تدا  ساخت راخواهند جمالتی و عبارات ،یکدیگر به شدن متصل از بعد هاعبارت این  دهندمی تشکیل

 نقشدی  تواندد می اجتماعی برخوردهای اغلب در» صدابی گفتار ترتیب، این به  (15: 5913 ریچموند،) کنند منتقل دیگران

  (3: 5911 ،لوئی ) «بزند ریم را افراد شکست یا موفقیت حتی و باشد داشته کننده تعیین

 کندد؛ مدی  ایفدا  را ثریمدؤ  نقد،  اجتمداعی  رواب  ای اد در غیرکالمی رفتارهای دهدمی نشان شده ان ام هایپژوه،

 یدک  در معندی  از %91 فقد   که است کرده ثابت ت ربی شواهد گیر از غیرکالمی، منالعات پیشتازان از ،1بیردوسیل مثال 

 :5931 ،فرهنگدی ) اسدت  غیرکالمدی  روابد   مرهدون  ،باییماندده  %61 و شدود مدی  منتقل دیگری به کالم با خا  وضعیت

 ندوع  چهدره،  ناگهانی تلییر سر، انحراف» که کندمی کیدتا  بدن زبان کارگیری به اهمیت در کورت باربارا همچنین  (131

 را احساسدات  از وسدیعی  طیدف  تواندمی صحبت هنگام در کالم آهنگ و سرعت ،(آن کوتاهی و بلندی) صدا تُن خنده،
                                                                                                                                                                          
1. NVC Non verbal communication 
2. Bierdusil 
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  (91 :5333 کورت،) «بکشد تصویر به

   ارتباط تعریف. 2-1

 تسدهیم  و تفداهم  ،تفهدیم  فراگرد  است شده ارائه ارتبا  از متعدد تعاریفی ارتباطات، علوم نظرانصاحب از بسیاری توس 

 نقنده،  یدک  از گونداگون  ارتبداطی  وسدایل  یدا  اطالعات انتقال فراگرد از است عبارت ارتبا  (11: 5913 ،فرهنگی) معنی

    (19: 5963 راد، محسنیان) دیگری به دستگاه یک یا شخص یک

   ارتباط چگونگی. 2-2

 طریدق  دو از فدردی  بدین  ارتباطدات  ولدی  ،دنشدو مدی  منتقدل  هاپیام    و هنر دود، موسیقی، نوشتاری، مئعال طریق از گرچه

    است غیرکالمی و کالمی

 :دارد وجدود  نیدز  دیگدر  غیرکالمدی  کانال هفت(    و آهنگ تُن، لحن،) صوت از غیر شود،می مشاهده که گونه همان

(    و رنددگ موسددیقی،) شناسدی زیبددایی ،(بوهددا) شدامه  ،(حددریم فاصددله، مکدانی،  مویعیددت) فضددا ،(زمدانی  مویعیددت) زمدان 

 جدواهرات  هدا، عیندک  آرایشدی،  لدوازم  لبداس، ) مصدنوعات  ،(   و پوست رنگ و بدن شکل و اندازه) فیزیکی مشخصات

 (513: 5931 اعرابی،) (   و

 
 مدثال    یابدد مدی  ظهدور  و بدروز ( و    مویعیدت  ت هیدزات،  لدوازم، ) محدی   در    و چهره و بدن مختلف حاالت است بدیهی

 بددنی  اشدارات  با همراه( گیریکناره نزدیکی، فضا،) فاصله میزان    و دخانیات استعمال لیوان، گرفتن دست در چگونگی

 ،(مصدنوعات ) شخصدی  لدوازم  و ت هیدزات  گزیددن بر و( شناسدی زیبدایی ) هدا رندگ  آرایشی، نوع انتخاب عالوه به  است

 - سدال  در هفتده  در روز شدبانه  در زمدان ) سکنات و حرکات بروز زمان و محی  در گرفتن یرار با ،(شامه) عنرها استعمال

 مدا  بحدث  ادامدة  مبندای  زیدر  صورت به ارتباطی هایکانال کلّی شکل بنابراین  است اشارات و حرکات تظاهر زمینة ،(سن

  (511:همان) بود خواهد
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 (قلمرو و حریم) فضاسازی. 2-9

 بدا  کداری  هدای مویعیدت  در کده  دیگراندی  و ما بین دهیممی ترجیح که فضایی ؛است فضاسازی معمول، رفتارهای از یکی

 بدا  ویتدی  زندان  عمومدا   و ایسدتند مدی  هم به ترنزدیک بیگانه، افراد به نسبت ،دوستان  باشد داشته وجود داریم برخورد آنها

 کارکندان »  دارندد  کمتدر  شخصی بین فضای به نیاز هستند صحبت طرف مردان با که زمانی به نسبت کنندمی مکالمه زنان

 مقامدات  کده  حدالی  در اسدت  محددود  آن کداری ی فضدا  و گیرندمی یرار فضا یک در زیاد احتمال به ترپایین مقامات در

 اسدتفاده  مشدخص  هدایی صدندلی  از و دهندد مدی  یدرار  بدزر   میزهایی کنندگان، مالیات و خود بین یوی احتمال به باالتر

 «دارد جلسده  در حاضدران  سدایر  به نسبت بیشتر ثیریأت ،یوی احتمال به نشیندمی میز ترینمقدم پشت که شخصی  کنند می

    (161-169: 5919 سیدجوادین،)

 عندوان  بدا  مبداحثی  در(    و چهدره  و پوسدت  رندگ  و بددن  شدکل  و انددازه ) فیزیکی مشخصات که است یکر به الزم

چده بده    اگدر   است ملتأ یابل خود جای در و بوده منرا شناسیچهره و( بدن شکل و اندازه) مرفولوژی یا شناسیریخت

  (55: 5931 بهاری،) آید حساب به اشارات و حرکات تظاهر زمینة یا بسترعنوان 

   بدن زبان. 9

 تکامدل  سدال  میلیدون  یدک  طدی  کده  اسدت  تع ب بسی جای  کردمی استفاده اشاره و ایما از خود نیازهای برای لیهاوّ بشر

 هدای جنبده  حتدی  و بددن  اشدارات  و حرکدات  و مکنوندات  و درونی احساسات برون، و درون جسم، و روا ارتبا  انسان،

 ارتباطدات  غیرکالمدی  هدای جنبده  که طوری به شده، وایع هیتوجّبی مورد(    و سرعت تُن؛ آهنگ؛ لحن،) ارتبا  صوتی

nonverbal_communication (بدن زبان - صوتی )مدردم  عمدوم  و گرفته یرار منالعه مورد فعاالنه میالدی 5361 دهة از 

 زنگنده، ) سداخت  منتشدر  مدیالدی  5331 سدال  در حرکدات  زبدان  مدورد  در کتدابی  fast Julius که شدند آن متوجه زمانی

5931 :5)  

   اشارات و حرکات انواع. 9-1

 :کرد تقسیم دسته چهار به توانمی را اشارات و حرکات

  مشهور و یراردادی اشارات و حرکات: هانشانه  5

  هادست توس  خصوصا  شود؛می تولید گفتار نماییبزر  و ییدتأ جهت که اشاراتی و حرکات: گرهاروشن  1

  رودمی کاره ب سرعت تعدیل یا( یدرت نوبت،) جایگاه تعیین برای که اشاراتی و حرکات: هاکنندهتنظیم  9

 کنتدرل  یدا  احساسدات  بدر  نظدارت  بدرای  کده  شدود مدی  شدامل  را اعمدالی  سدایر  و اشدارات  و حرکدات : هدا کنندده مننبق  1

    رودمی کاره ب یگراند مقابل در خود های واکن،

 و هدا ژسدت  ،(مردمدک  شدن باز) نگاه چهره، حاالت: از است عبارت کالمیغیر هایپیام شد، مشاهده که گونههمان

 یهدا جنبده  سدایر  و لبداس  فضدایی،  رفتدار  بددنی،  هدای تمداس (    و نشسدتن  ایستادن، طرز) بدن حالت بدنی، حرکات سایر

 هدایی بخد،  زیدر  بده  بیشدتر،  متلیرهدایی  تعدداد  مبندای  بدر  توانمی را موارد این از یک هر  بو کالمیغیر آواگری ظاهری،

  (513 :5933 ،وود) کرد تقسیم

   منظوم ادبیات در بدن زبان. 7

 کده  اسدت  غیرکالمدی  %39 و است ارتبا  کل از %3 کالم طریق از ارتبا  بریراری که دهدمی نشان تحقیقات و منالعات
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 یبدل  هدا یدرن   دارد اختصدا   بددن  زبدان  اشدارات  و حرکدات  بده  %11 و(    و سرعت تُن، آهنگ، لحن،) صورت به 91%

 زبدان  - صدوتی ) غیرکالمی زبان به خود اعتقاد بلکه اند، داشته اشاراتی موضوع این به تنها نه ایرانی اندیشمندان و متفکران

  است شده وایع غفلت مورد کامال  امر این متمادی، سالیان طول در سفانهمتأ ولی اند؛نموده بیان را( بدن

 کده  اسدت  ایشدان  آثدار  نفدوی  و معندی  اثدر  علت به است، زنده شعرا از بعضی اشعار و نام و یاد دراز، سالیان از پ  اگر

 شدعر  زبدان  بده  کده  منالدب  از بسیاری این، از گیشته  دارد    و سن ی نکته و بسیار تالش سرشار، یوق عرفان، از حکایت

 همدین  بده  شداید  و داد خواهدد  دسدت  از را خدود  نفدوی  و جیابیت شود، گفته یا نوشته نثر به اگر است، نافی و جیاب زیبا،

  است درآمده المثلضرب صورته ب اشعار از بعضی دلیل

 نیسددت پریشددانی حددال مددرا کدده بگددویم گددر

 کدددرد بایدددد ویدددوع از پدددی، وایعددده عدددال 
 

 ضدمیر  سدرّ  از دهدد مدی  خبدر  رخسداره  رنگ 

 دسددت از کددار رفددت چددو ندددارد سددود دریدد 
 

 (515 :5931 ،سعدی)

 منتقدل  آیندده  هدای نسدل  بده  را خدود  داند،  و رسانده ثبت به اشعار یالب در نبوغ خود را که گویپارسی حکیمان بسا چه

  است بدن زبان خا  طور به و غیرکالمی زبان منالب این جملة از  اندکرده

 مثنوی جمشید وخورشید در بدن زبان. 0

 آن خوانندده  بسدا  چه ولی دارد؛ را خود خا  هایپیام است، آمده شاعران اشعار در اشارات و حرکات حاالت، از آنچه

 بخشدی  عندوان  بده  بددن  زبان به خصوصا  و پرداخته غیرکالمی زبان به سلمان ساوجی اما بداند منظوم ادبیات عوارض از را

 تواندد مدی  کده  معندا  اهدل  نظدر  و عارفانده  نگداه   اسدت  نمدوده  تبیین گوناگون، ابعاد در را آن و داشته اعتقاد ارتبا  از مهم

  پردازیممی وی اشعار به نظری بدن زبان نگاه از فق  ما و نیست بحث این منظور ،باشد داشته مکاشفاتی

 های چهرهکاربرد حالت. 0-1

 اخدم کدردن،   ابدرو بداالدادن،   با استفاده از حرکاتی چون افراد شود های غیرکالمی محسوب میچهره یکی دیگر از نشانه

صدو   فراواندی در خ چهدره اطالعدات   » کنندد  با مخاطب ای اد می ارتبا  خود را ،که صحبتی بکنندبخند زدن بدون آنل

ترین منبدع اطالعداتی   مهم از زبان، گویند حاالت چهره بعدپردازان میکند؛ برخی از نظریهحاالت هی انی افراد منتقل می

نویسدان بده توصدیف    نمایشنامه ها وکارهایی است که نویسندگان داستانح م  زمان و ،شاهد این مدّعا در تعامالت است 

 ( 69: 5916 همکاران، جی ور)ها «مورد نظر خود اختصا  داده اندای هشخصیت جزئیات چهرۀ

 خندیدن. 0-1-1

مهدم زبدان بددن دانسدت گاهی      یکدی از عناصدر  آن را تدوان  های ارتبا  غیرکالمی است که مدی خنده یکی دیگر از نشانه

خشدنودی فدرد    و است که نشان از رضایت وگاهی خندیدن به صورت یهقهه است کده نشدان از شدادی    فق  لبخندخنده 

خندیددن از فرهنگدی بده فرهندگ دیگدر      » باشدد  استهزاء می نشانی از تمسخر واست که  طور گاهی نیشخند همین واست 

 ،شدود ز ایدن طریدق چده چیدزی نشدان داده مدی      ا و چگونه بخنددد  چقدر و برای چه، چه کسی، متفاوتی دارد  معنی کامال 

خندیددن در    (63: 5931 )فرهنگدی، « آیدد عناصر ارتباطی به شدمار مدی  ن ای شخص دربارۀ تی از آموزش فرهنگی هریسم

سدخنی  یرینشد تدوان  ، مدی شود دریافت کدرد که می یاولین معنای تواند معنای متفاوت القا کند های گوناگون میمویعیت

 دارد بیان میبرای جمشید ، سخنانی ریص خورشید در هنگام مستی و ،دراین بیت رضایت باشد  وکالم همراه با خنده و
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 ای خسددرو چددین »بدده شددیرین خنددده گفددت:  

 

 گرفتددددده کدددددوه چدددددون فرهادمسدددددکین   

 

 (5911 بیت، 511: 5913 ساوجی،سلمان )

ا ر مانند شمعی هستی که م ل  بدزم مدا   ،دلچسبت شیرین و وید با خندۀگمیخورشید به جمشید  ،جای دیگر یا در و

 آید ناله به سرمی با آمدنت گریه وآه و کنی وروشن می

 بخنددددد ای شددددمع و بددددزم مددددا برافددددروز   

 

 کدددده امشددددب برسددددرآمد گریدددده و سددددوز 

 

 (5913 بیت، 511: همان)

ریخدت امدا   ، اشدک مدی  شدت شوق که از در حالی ؛دلفریب است و زیبا همان خورشید ،صنم بیت ییل منظور از در 

 نمود چندان میرا دو زیبایی او خواند ورا خندان می غزل خود

 زیند(عمق میدر نقا  کم هاروی تخته سنگ بر و جانوران گیاهی شکل هستندهمان  )مرجان:

 صددددنم کددددرد از دو مرجددددان گوهرافشددددان

 

 خوانددد ایددن غددزل برخددوی، خندددان   همددی 

 

 (5631 بیت ،513 )همان:

 نحدو خواهد همه چیز بده  دل، می دارد وبه مناسبت ورود خورشید برپا می این بیت هنگامی که جمشید م لسی را در 

هایتدان پرازخندده   لدب  و وآرزو بیان داریدد  گوید سخنان گرم همراه با امیدوازندگان مین به منربان و گیرد و احسن ان ام

چدرا کده    ؛باشیدسعادتمند داشته ایبال چون خورشید  وبخت خوش پیروز برای چهرۀ هایی شاداب وچهره ومهربانی باشد و

 کند را بیان می نوازی ومهربانی شماخنده به نوعی مهمان

 دَم گَددددددرم و لددددددب پ رخنددددددده داریددددددد

 

 رخ فددددددرخ، پددددددی فرخنددددددده داریددددددد  

 

 (1191، بیت 511: همان)

 گریه. 0-1-2

متفداوت اسدت  اشدک    ریختن که گریستن با اشک بایدگفت  های رفتاری است  یکی از واکن، گریه کردن یا گریستن

 باعدث آن  اسدت و مدواد شدیمیایی موجدود در     آور گداز اشدک   یدا  پیداز  چشم به یک محرک شیمیایی مانند بوی واکن،

پدیدد   بدوی پیداز   از کده  اشدکی نسدبت بده   آیدد   انگیدز پدیدد مدی    مثال ، اشکی که با دیدن یک فیلم غم ریختن است اشک 

گریه بدا   گیرد اغلب در موایعی که فرد غمگین است صورت می که وضعیتی احساسی استگریه   متفاوت است آید، می

   کند میواکن، و نمود ای اد  ،و در بسیاری موارد با ناله و تلییر حالت چشمان از اشک جاری شدن

ریدزیم  شددت دلتنگدی اشدک مدی     کده از  است یار دوری از ه ران و گاه نشان از ارد؛ای بسیار ده عالئم ونشانهگریه 

 فقد  او  بخاطر خورشید منقلب شدده و  که دیده و ینشان از اشک جمشید بر اثر خواب ،این بیت گریه در کنیم وگریه می

 کند به دل هرانسانی نفوی می ارزشمند مانند شده و اشک جمشید به مراوریدی البتهخواهد؛ را می

 سددددفتنالیددددد و د ر اشددددک مددددی همددددی

 

 گفددتبدده زاری ایددن غددزل بددا خددوی، مددی   
 

 (131، بیت 11: همان)

 تدو  ه زیبارو وجدود دارد؛ این سرزمین این هم کند که دری که پادشاه پسر خود را نصیحت میهنگام، بیتی دیگر یا در 

آهدی از  گزینم؛ امّدا جمشدید   می هر زیبارویی بخواهی برای تو بر دار وبر  از او دست وداری  چرا فق  خورشید را مدّ نظر

 دست من نیست  ،این حال های من روان است واشک ،از سوز دوری محبوب گویدمی آورد وته دل برمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
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 زاده ز دل آهدددددددی بدددددددرآورد ملدددددددک

 

 سددددوز دل بدددده چشددددم آب اندددددر آورد  ز 

 

 (111، بیت 65)همان:  

 دلد، را گریدان و   عزیدز  واثر ندارد  در وی های اودانست که نصیحت پدر حال پریشان جمشید را دید و کههنگامی  

 شد غمگین  آشفته و خود موهای به مانندشدت ناراحتی  همان لحظه ازملموم دید، 

 چدددو ندددور چشدددم خدددود را دیدددد گریدددان   

 

 همدددان دم گشدددت چدددون ز لفددد، پریشدددان 

 

 (113 بیت ،63 )همان:

 چهره هایحالت. دیگر 0-2

، ایدن بیدت   در باشد  عصبانیت و    خشم، اضنراب، ترس، مانند های عاطفی گوناگون،تواند بیانگر حالترنگ چهره می

گویدد  به آرامدی مدی   با ناراحتی و وود شیدل، از غصه پر م بسیار خشمگین و ،بیندزاده را میپادشاه ویتی حال زار ملک

 برو از حال پسرم خبری بیاور 

 لبالددددب پ ددددر ز خشددددم و غصدددده بِنهفددددت  

 بدددددرو از مدددددن بپدددددرس آن ندددددازنین را    
 

 بددده زیدددر لدددب سدددخن پدددرداز را گفدددت:     

 بدددددددان لرزیدددددددۀ تددددددا  و نگددددددین را  
 

 (113و  116 بیت ،61 )همان:

 گونه در شعر نمایان است:است این  تشوی، جمشید از عشق به خورشید بیت دیگر که سخن از اضنراب و یا در و

 دانم کندون خوب و میصورتی در پی، دارم 

 

 صددورت جمعیددت حددال پریشددان مددن اسددت  

 

 (151 بیت ،63 )همان:

 نگاه کردن. 0-2-1

هدا بدا   به طوری کده خیلدی از انسدان   های یکدیگر را جیب کند؛ د انرژینتوانمیها   عتقدند که نگاهشناسان مخیلی از روان

نگداه   انواع متفداوتی دارد:  ،ها از جهت ارتبا نگاه انسان شوند ر،گاه منزجر وگاه عاشق یکدیگر مینگاه کردن به یکدیگ

 گزاری و   سپاس گاه به طبیعت حاکی ازن نگاه عاشق به معشوق، به فرزند، مادر

درای داد روابد     هدا گداه بده انسدان   ن از ایدن رو چشدم و   نگاه کردن است  شود،بریرار می نفر ین ارتباطی که بین دواول

ای حدوزه  هدا آدم هدا در پیوسدتگی بدا چهدرۀ    چشم شود ی یدرتمند محسوب میاوسیله بدنتماعی به خصو  در زبان اج

 توانندد در ان دام امدور   نگاه زیبایی به همه دارند، می افرادی که در رواب  اجتماعی خود، کنند ها را منتقل میوسیع از پیام

کینده یدا رن د،     ،دشدمنی  ،ترس نفرت، ،نشأ عشقتواند مدر حقیقت نگاه کردن به هرچیزی می دیگران باشند  تر ازموفق

  (556: 5931 )صلیبی،نگر وایعیات درون هر انسان هستند ها بیادر حقیقت چشم را نشان دهد 

بدون آنکده او متوجده   لیت ببری  را ببینی و که بتوانی اونگاه دزدکی به معشوق است؛ به نحوی  ها،از انواع نگاهیکی 

 زیبدای  شدکافی، چهدرۀ   از خورشدید رفدت،   ،معشوق زیبای خود شید به خانةهنگامی که جم این بیتدر نگاه عاشق گردد 

 خورشید را دید  ،معشوق خود

 چددددو مدددده در منزلددددی بِنشسددددت جمشددددید

 

 دیددد از شددکافی عکدد  خورشددید  کدده مددی  

 

 (5151، بیت 553: 5913)سلمان ساوجی، 

شدیدای   والده و  هنگدامی کده عاشدق    بیند زیبایی، چیزی نمیه عاشق به معشوقِ خود که در او جز نگا ،یا در این بیت و 
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بداندد کده چقددر از منظدر مدن       تدا به خود نگاه کند دید من  شود یک بار معشویم ازمی گوید:گونه میاین ست،معشوق ا

 دلنشین است  یابل ستای، و

 تدر کداو یدک نظدر    شود بر من زمن آشفتهمی

 

 منظددر خددود را بدده چشددم مددن تماشددا کنددد     

 

 (5119، بیت 551)همان:  

 و برای، زیبا و کندرا در هرحالتی ستای، می او یا در این بیت که معشوق نگاه بسیار زیبایی به عاشق خود دارد و و 

 خیاالت خود سپری کنی  در اوهام و نوشی من را نبینی وباده اثر حتی اگر بررسد؛ ظر میجیاب به ن

 بیدددنم کدده هسدددتی بدده چشددم خدددوی، مددی   

 

 باشددددد درسددددرت سددددودای مسددددتی کدددده  
 

 ( 5311 ،591 )همان:

 تماس بدنی لمس و. 0-9

ق، ها از این طرید به طوری که انسانتماس بدنی است؛  لم  کردن افراد و های غیرکالمی، نشانه های ارتبا  و یکی از راه

دنی با توجده بده عوامدل    ماس بت» ارتبا  عاطفی بریرار نمایند  کنندسعی می ودهند و احساسات خود را بروز می  عواطف

محدی    و آهسته یدا سدخت(   طوالنی، )کوتاه، ماهیت تماس جسمی دوست وغریبه(، )لم  کننده ، مانندیامختلف زمینه

 بدا  باشدد   پرخاشدگری  ومرایبدت   جنسدی،  جایبدة  توجه، تسل ، عاطفه، تواند نشانةمی    ( خانه، خیابان، )محل کار، تماس

واکدن،  اغلدب بده    یلمداد شدود،  ترپییرفتنی ویت لم  دهند که هرشواهد موجود نشان می ،هاییوجود چنین پیچیدگی

 بندی نمود توان به چند طریق یسمتلم  کردن افراد را می (16: 5913 همکاران، )آیربای انی و «ان امدمثبت می

 تجاوزی -. تهاجمی 0-9-1

تدوان بده یسدمتی از    ؛ به طدور مثدال مدی    اوزی وجود داردت -نشانی از تهاجمی  جمشید وخورشید منظومة در هربخشی از

در عدالم مسدتی از خدود     ورود ر م لد  ریدص وآواز بده خدواب مدی     هنگامی کده جمشدید د   داستان جمشید وخورشید،

 :اشاره کرد ،شودخود می بی

 عندددددددان اختیددددددداراز دسدددددددت رفتددددددده 

 

 کمدددان بشکسدددته تیددددر از شسدددت رفددددت    

 

 (5953، بیت 516: 5913)سلمان ساوجی، 

به بارگداه خدود    فرستد تا جمشید رابه دنبال جمشید می شکر کنیزک خود را ،یا در بیت دیگر هنگامی که خورشید و 

جمشدید را   بیداوریم و  ه راجدام بداد  اسدت بایدد    از او پییرایی ویژه ان ام گیرد به طدوری کده خورشدید معتقدد     وفراخواند 

 درآید  ناراحتی به این خماری و سرمست کنیم تا او از

 بدددددددین گلددددددزار بایددددددد داد بددددددارش  

 

 بدددده جددددام بدددداده بِشکسددددتن خُمددددارش     

 

 (5115، بیت 556)همان: 

غدم دوری   و جدز نالده   چنگ زیبای خود را شکست و، شده بود یراری که جمشید از فراق معشوق خود بیهنگامیا  و 

 از یار چیزی نداشت 

 زبدددده یدددداری شکسددددته چنددددگ را پشددددت

 

 در م شددددتبمانددددده نددددای و نددددی را بدددداد   

 

 (5335 بیت ،595 :همان)

 صمیمی - دوستانه. 0-9-2
رابندة یلبدی آنهاسدت      هدا و صمیمی است که نشان از ارتبا  میان انسان دوستانه و رابنة های ارتبا  کالمی،یکی از نشانه
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یسمتی از داستان جمشدید  در   اشاره کردخلو  داشتن  نگاه مهربانی و دعای خیر کردن وبه  توانمی نیزهای آن  از نشانه

شدکوه پادشداه    هیبدت و نیدز  پادشداه چدین    رسدد و همراهان خود به چدین مدی   هنگامی که جمشید با غالمان و خورشید، و

 گوید:گونه میاین کند واز او صمیمانه استقبال می ،بیندجمشید را می

 بددده زیدددر لدددب دعدددای، گفدددت صدددد راه   

 

 مالیدددد کدددای شددداه رخددد، در پدددای مدددی  

 

 (953بیت  ،16 :همان) 

 ات بددددادهمیشدددده روز و شددددب پیددددروزی 

 جهدددددان در سدددددایة عددددددل تدددددو ایمدددددن
 

 سددرت سددبز و ر خددت سددرخ و دلددت شدداد     

 یلددددم ز آمددددد شددددد تیدددد  تددددو سدددداکن   
 

 (5119و  5111بیت  ،31 :)همان

به او احتدرام بسدیار    خواند ومی در این بیت که پادشاه چین ملک جمشید را به نزدیک خود به رسم صمیمیت فرا یا و 

 گیرد میدر کنار خود جایی برای او در نظر  و گیارد می

 ملدددک جمشدددید را نزدیدددک خدددود خواندددد

 

 داد و بنشددداند  سدددربلندی  ،روشسَددد چدددو   

 

    (5111 بیت ،31 :)همان

صدمیمیت پد     احترام واو هم به رسم  بیند،ه پادشاه چین را میهنگامی که ملک جمشید احترام ویژ ،تیا در این بی و 

 مالد پای، میبه  به نشان احترام سرش را لب و لب بر بوسد وروی او را می ،سپاس فراوان از حمد و

 پدددد  از حمددددد و ثنددددا رویدددد، ببوسددددید

 

 لدددب، بدددر لدددب سدددرش در پدددای مالیدددد     
 

 (5161 بیت ،39 :)همان

 دبانهؤم -. اجتماعی 0-9-9

دیگدران، بایدد حرکدات و رفتارهدای      بده  خود و جلب توجه و احترامویار و احترام برانگیز از برای نشان دادن شخصیتی با

رعایدت برخدی آداب    آموختده ایدم   های اجتمداعی  گرچه بیشتر آنها را در آمد و رفتمناسبی داشته باشیم؛ رفتارهایی که ا

سدان متشدخص   تان ارتقاء یابد و از یک فرد عامی به یدک ان اجتماعیاجتماعی به شما کمک خواهد کرد تا شأن و منزلت 

 تبدیل شوید    تکماال و با

کده چگونده   گونده  بده ایدن   ؛کنندد به زمان ایامت پادشاه در چین اشاره می ،دانایان یسمتی از داستان جمشید وخورشید، در

 آمدند ی احترام میادا تمام پادشاهان به پابوسی و و شدان ام میطبق میل او  همه چیز بر احترام یائل بودند و برای او

 زمانددددددده تدددددددابع حکدددددددم روانددددددد،  

 

 سدددددالطاین خددددداک بدددددوس آسدددددتان،   

 

 (156 بیت ،15 :همان) 

شدروع   برخداک زد و  عیرخواهی سرش را ای پوزش وبرپادشاه شد،  متوجه کینة یا در جایی دیگر هنگامی که مهراب و

 بخش، پادشاه یرارگیرد  تا شاید مورد عفو وبه عیرخواهی کرد 

 چدددو مهدددراب آتددد، کدددین ملدددک دیدددد   

 

 پدددی، او بددده سدددر در خددداک غلنیدددد  بددده  

 

 (191 بیت ،63)همان: 

 بزرگدان چدین بدرای ادای احتدرام و    پادشداه بدا غالمدان خدود همدراه اسدت،        کده  یهنگام ،در یسمت دیگر این مثنوی 

مدورد یبدول شداه     تدا یار برای او زر وگوهر نثار کردند بس و را بوسیدند پای او دست و به پای او افتادند و گداشت وی،ربز
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 یرار گیرد 

 سدددددران چدددددین بددددده پدددددای، درفتادندددددد

 نثدددددددارش را زر وگدددددددوهر فشددددددداندند 
 

 سراسدددر دسدددت و پدددای، بوسددده دادندددد     

 بدددده خسددددرو جددددان شددددیرین برفشدددداندند 
 

 (361و  369 بیت ،11ان: )هم

را مانندد یدک طداووس بده      که او شودپادشاه چین به پادشاه جمشید یافت می از ادای احترام هایینیز نشانهدر بیت زیر  

 د نمایمیشکوه آن پادشاه آراسته  ارزشمند به رسم هیبت و یدایاه ها وخلعت

 زمدددین بوسددددید و ییصددددرعیرها خواسددددت 

 

 هدددا بیاراسدددتچدددو طاوسددد، بددده خلعدددت  

 

 (5159 بیت ،31 :)همان

 صمیمی - . عاشقانه0-9-7

، خدواب  پی شدراب  های پی دراثر جام برنوشی کرد، شروع به باده و، م ل  بزمی آراسته بود هنگامی که پادشاه جمشید

شاه را چدون گدل در آغدوش     کنیزک پادشاه از این فرصت استفاده نمود و،بماند؛ شکر نتوانست بیدار او مستولی شد و بر

  همراهی کردند آنها را نیز غالمان کشید و

 شددکر چددون گُدددل درآوردش بدده آغدددوش   

 

 دوشغالمدددددان، بدددددرون بردندددددد بدددددر    

 

 ( 5911 بیت ،516)همان: 

گیدرد  زیبای خورشید در تنگنا یرار مدی  خاطر موهای بلند وه ب ،گیرده پادشاه در کنار خورشید یرار مییا هنگامی ک و 

 وگیدرد  این حرکت پادشاه در عدیاب یدرار مدی    نیز به دنبال خورشید زند ومستی بسیار، موهای وی را چنگ می بخاطر و

هدای  لبداس  گیرندد و جمشید در کنارهم یدرار مدی   و زیبارو خورشیدخاطر رسیدن به وصال خورشید بود؛ ه ب هااینتمامی 

 شود ره میتن، پا بر خورشید تماما 

 ملددددک آشددددفته بددددود از دسددددت زلفدددد،

 ملدددک خورشدددید در تددداب شدددد از دسدددت

 سددددمن بددددوی و صددددبا جددددم را کشددددیدند
 

 ز مسددددتی دسددددت زد در شسددددت زلفدددد، 

 سدددددددیراببگردانیددددددد از او گلبددددددر    

 اش بدددددددرتن دریدندددددددد  سراسدددددددرجامه
 

 (5131-5136، بیت 511)همان: 

 ییحس بویا. 0-7
 ( بویدایی شدنوایی  ،بیندایی  ،سداوایی ب ،چشدایی  از:نه است  )چهار حد  دیگدر عبارتندد    کی از حواس پن گایح  بویایی 

کند  با توجه به نزدیکی این ح  بدا حد  چشدایی، در صدورت اخدتالل در       امکان تشخیص بوهای مختلف را فراهم می

 د شو تضعیف می توانایی درک مزه نیزح  بویایی )مثل زمان سرماخوردگی( 

خورشدید، پادشداه بده    و  که در داستان جمشید؛ به طوریانتقال پیام در زبان بدن است انواع ح  بویایی یکی دیگر از

بدوی   ،دلددادگان  در چشدم عاشدقان و   ،دغباری که از کوی معشدوق بیاید   است حتی گرد و معتقد رود وسرزمین روم می

 خوش عنبراست 

 غبدددددداری کددددددز در معشددددددوق آیددددددد  

 

 بددددده چشدددددم عاشدددددقان عنبدددددر نمایدددددد   

 

 (655 بیت ،35)همان:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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برای خورشدید   از پی، ، در م لسی کهکندورشید آماده میبرای دیدار خخود را هنگامی که جمشید  ،بیت دیگر در

 رباید تا هوش از مدهوشان بِ پراکنندعبیر، عنبر و الدن می بوهای خوش از جملهاست  آماده کرده

 برگشدددددایندهدددددا را بگدددددو تدددددا نددددداف 

 

 عبیددددددددر و عنبددددددددر و الدن بسددددددددایند   

 

 (615بیت ، 39 )همان:

بدویی از آن   تدا  ندد کبا خدود فکدر مدی    ،گرددمیبه دنبال خورشید  به در در هنگامی که پادشاه جمشید نیزبیت این  در

  بدهندرا اجازه راه یافتن به بارگاه او  تا معشوق زیبا پیدا کند

 مگددددددر بددددددویی از آن گلددددددزار یددددددابی 

 

 درون پددددددددددردۀ او بددددددددددار یددددددددددابی  

 

 (5111 بیت ،35 )همان:

 کارکردهای زبان اشیاء. 0-0

آرایدی از تحقدق   صحنه توان ادعا کرد اشیاء ومی واز گفتار کالمی است فراتر  ای زبانی وزبان اشیاء در حقیقت نظام نشانه

 ی واتوان گفت اشدیاء کارکردهدای آرایده   این اساس می بر زبانی است  ایت سمی نظام نشانه دیداری وبه نحوی،  ،مادّی

 د   نکنچیزی داللت می بر هاشوند که هرکدام در ارتبا  با شخصیتهایی تبدیل میرند که به نشانهتزیینی دا

جدواهراتی کده    پوشدیم، هدایی کده مدی   لبداس  اشداره دارد   دهدیم که به اشیاء پیرامونمان نسبت مدی  به معنایی زبان اشیاء

 هدا زیدرا مدا آن   گویندد؛ ما سخن مدی  ها بانآ بخشی از زبان اشیاء هستند  همه ،آرای، مویمان اشیاء زینتی و کنیم،استفاده می

  (911 :5919 هستند )مایرز، جواهرات گویاتر لباس و؛ ایمخود انتخاب کرده با ارادۀ را

 لباس . 0-0-1

هایی به رنگ شداد اسدتفاده   زمانی از لباس ما کهد؛ به طوریندر کارکردهای غیرزبانی مؤثر باش دنتواناشیاء گاه می

 رندگ  تیدره هدای  لبداس  مدا از  اسدتفادۀ یدا   ودر نظدر گیرندد   گرم خون نشا  و هایی باانسان را دیگران ماکنیم که  می

وگدردن خدود    زیدورآالت بده سدر   مدا  همچنین زمانی که  وست گی ماحوصلهنشان از بی ناراحتی و غم و گرنمایان

تواندد  ندوع لبداس پوشدیدن مدی     ظاهری انسان و ییافة یّت دادن به خود است اهم یویی و خوش گر نشان ،اندازیم می

 پوشدند دربدارۀ  هدایی کده مدی   لبداس  پایة بر دهد که افرادنشان می بینزمنالعات گی به دیگران منتقل کند اطالعاتی 

 اوبدرای   بتواندد در دل چینیدان نفدوی کندد و     کده بهتدر  رآنخاطه پادشاه جمشید بد   (911 )همان:کنند یکدیگر داوری می

 کند لباسی فاخر از تاجران بر تن می و گیارد، کالهی از چینیان بر سر مییائل شوندعزت بیشتری  احترام و

 کددددددداله چینیدددددددان بنهددددددداده برسدددددددر 

 

 یبددددددددای تدددددددداجران آورده در بددددددددر    
 

 (319و  13 بیت :5913 ،ساوجیسلمان )

را شدروع   خدوان چندگ خدود   کرد وکنیدزک آوازه الم مستی سپری میخورشید در عهنگامی که  ،بیت دیگر دریا  و 

 را از تن بینداخت  خود خریة خورشید لباس خود را پاره کرد وبه نواختن کرد، 

 چددو شددهناز ایددن غددزل در چنددگ بنواخددت   

 

 صددنم زد جامدده چدداک و خریدده انددداخت     
 

 (5139 بیت ،511 )همان:

 هادارایی هدایا و. 0-0-2

  باشدد دوسدتی   انتقدال محبدت و  های راه ازکی یتواند که هدیه می؛ به طوریستهامیان انسان یارتباط بهترین وسیلة هدایا



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  45
 

 

 از ایدن رو،   یلمداد شود ایتصادی افراد مویعیت اجتماعی و شخصیت، ثروت، میزان یدرت، دهندۀنشان تواند همچنین می

 ،بخشدیدند  بزرگان می منصبان و دانی به صاحبیدر به رسم احترام و اشیاء ارزشمند که پادشاهان ییمت وگوهرهای گران

 رشدوه،  اطمیندان،  تعظدیم،  کده نشدانی از رضدایت،   گیرندگان هم یدرت خلعت وندگان دهشد هم یدرت خلعتباعث می

چین بده رسدم   پادشاه  برای ،یابدمی هزمانی که پادشاه جمشید به سرزمین چین را به نمای، گیاشته شود  ،است    و فریب

 یدایوت و  و عنبدر  شدک و م  از بوهدای خدوش چدون    و زیبدا  بهدا و هدایی گدران  لبداس  ،نشان دادن یدرت پادشاهی احترام و

  ردهای ابریشمین برای پیشک، با خود همراه دا پارچه

 متدددداعی چنددددد بددددا خددددود داشددددت زیبددددا

 

 م شدددددک و عنبدددددر و یدددددایوت و دیبدددددا  ز 

 

 (331، بیت 31: 5913)سلمان ساوجی، 

 کند:گونه روایت می دشاه جمشید اینیا در جایی دیگر از هدایای پا و

 بسددددددی آورده چددددددون بدددددداد بهدددددداری 

 

 حریددددددر چینددددددی و م شددددددک تتدددددداری  
 

 ( 5113 بیت ،39 )همان:

 پیرازبان. 0-4

عناصدر    گیرندد  دار بدودن در نظدام زبدان یدرار نمدی      رغم معنی هایی از رفتار کالمی، مانند مکث و تلییر لحن، علی آن جنبه

ند  به عبارت دیگدر، زبدان یعندی    ثر معنا و بریراری بهتر ارتبا  کمک کنؤتوانند به انتقال م پیرازبانی مواردی هستند که می

ی دانی را نیدز بده    ها اطالعات هد  پیرازبانو معنا را تلییر ده د مفهومتوان می چهگوییم و پیرازبان یعنی نحوه بیان آنآنچه می

گفتدار، زیدری، بمدی و بلنددی صددا      هدا، سدرعت   کیدد أهدا، ت ریدتم گفتدار   رهای پیرازبانی شاملابزا  کنندشنونده منتقل می

 هدا زمزمده  پیرازبان شامل اصواتی چدون  پیرازبان عبارت است از ارتبا  صوتی بدون استفاده از کلمات؛»در وایع   باشد می

 نحدوۀ  پیرازبدان شدامل   بم وآهندگ،  و زیر ،ضرب آهنگ ،بلندی مثل های این اصوات است؛زدن و ویژگینف  نف   و

 مدواردی چدون   پیرازبدان  ،بده بیدان دیگدر     (991: 5933 )وود، «باشدپیچیدگی جمالت نیز می درجة لحن و تلفظ کلمات،

اهمیدت رفتدارآوایی بده عندوان     » گیرد برمی در سکوت را مکث و شدت صدا، میزان بلندی و گویی،ضریب سخن لحن،

 هدای مدا دارد   ادراک حاصدل از محتدوای کالمدی پیدام    روی  ثیری اسدت کده بدر   کالمی بده سدبب تدأ   ارتبا  غیریک نوع 

هی دان در   شخصدیت و  محی ، ایتصادی، مویعیت اجتماعی و جنسیت، ،پیشینه های زیادی را دربارۀهای آوایی، پیام نشانه

  (191 :5911 ی،مک کروسک )ریچمنود و «گیارداختیار دیگران می

 حن. ل0-4-1

ویتدی  دهدد  ایدن تعریدف یعندی اینکده      که با ابراز سخن خود را نشدان مدی   باشداحساس گوینده می ۀم بیان کنندلحن کال

  متوجده شدد   کالم او را از طریق لحن کدالم او  توان نوع احساس موجود درگوید، میکند یا سخنی میکسی صحبتی می

 آن بده  نسدبت  را به خود اختصدا  داده کده اگدر علدم و داند، کدافی       به همین دلیل لحن کالم، یک وزن اساسی از بیان

 کده  هسدتند  زیدادی  افراد سفانهمتأ  برسانیم جمع یا مقابل طرف به را خود مفهوم و منظور توانیمنمی خوبی به باشیم، نداشته

کنندده را ابدراز   حالخوشد  ایجملده  اگدر  یعندی  ؛شدوند مدی  اشدتباه  و ایدراد  دچدار  گفدتن  سخن هنگام به لحن ای اد نوع در

ز ادا کدردن آن  گونده جملده بهتدر ا   ضعیف عمل کرده و ادا نکردن این الزمه است و این نوع لحنخالی از ح   ،کنند می

 ت اسدت  صدالب  بدا  بیدان  یدک  دهنددۀ  تشکیل چون ؛گرفت کم دست راحتی به تواننمی را کالم لحن است  به بیان دیگر
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چده   کندد و روایت مدی  فرهنگی و   ( ،سیاسی اجتماعی، )مالی، مادی روانی و و به لحاظ مویعیت فکری ،اینکه چه کسی»

  (111 :5913 نیاز،)بی «ثراستدر انتخاب لحن مؤ گوید،چیزی را می

وع یدا خوانندده را نشدان    نوع رفتار نویسنده با موضد  فضاسازی در کالم است و ،لحن لحن یکی از عناصرداستان است 

 ،همچندین ممکدن اسدت آرام     باشدد احساسداتی و تمسدخرآلود    طنزآمیدز،  جددی،  ،غمگدین  شداد، تواند لحن می دهد می

هدا، کیفیدت   نشدانه  نمادهدا و هدا و  ساختار واژگان جمله بازتاب یابد ملرورانه و نومیدانه  ،عامیانه ،صمیمانه رسمی، ،عصبی

  (93 :5915)روزبه، شوندلحن می سبب ای اد های سبکی یک اثردیگر ویژگی موسیقایی کالم و معنایی و

راز دل  جمشدید  هنگدامی کده    دارد خشم درون فرد لحن کالم است که نشان از عصبانیت وانواع خشم یکی دیگر از 

بدرای رفدتن بده     تدا شداید مدادر بتواندد پددر را     کندد  از او خدواه، مدی   زدریکه اشک می درحالی و ویدگ مادربه  خود را

 د نمایسرزمین خورشید راضی 

 مادرآمددددد رفتدددده درخشددددم  بدددده سددددوی 

 

 روان بدددر بدددر  گُدددل بددداران، از چَشدددم    

 

 (111 :63، 5913 )سلمان ساوجی،

از  پدرداز گفدت:  زیدر لدب بده سدخن     و خشدمگین شدد   وبسدیارغمگین   ،که پدر جمشید از راز پسدرآگاه شدد   هنگامی 

  تخت ما به لرزش درآید چه کسی باعث شده تا  و چگونگی نازنین بپرس 

 و غصدددده بنهفددددت لبالددددب پ ددددر ز خشددددم 

 بدددددرو از مدددددن بپدددددرس آن ندددددازنین را    
 

 پددددرداز را گفددددت: بدددده زیرلددددب سددددخن  

 بِدددددددان لرزیدددددددۀ تددددددا  و نگددددددین را  
 

 (113و  116 بیت ،61 :همان)

 گوییخنضریب س. 0-4

گدویی   نگیدرد، ضدریب سدخ   کدار مدی  ه عدین در گفتگوهدا و سدخنوری بد    تعداد کلماتی که هر کد  در یدک زمدان م   به 

مگدر اینکده    ؛شدود مدی گویی به میزان فراوانی برای هر انسانی ثابت است و کمتر دستخوش تلییر  ضریب سخن  گویند می

هدای بیشدتر در   تدر همانندد ضدریب کنددتر و مکدث     ضدریب سدریع   ،اتفاق خاصی برای او رخ داده باشدد  بده همدین دلیدل    

ضریب سریع بده هنگدام   همچنین  رسد که به ترس یا غضب یا غم و اندوه و افسردگی بستگی دارد  گویی به نظر می سخن

 دهند اندوه و افسردگی خود را نشان می ترس و خشم و ضریب کند به هنگام غم و

داندد  نمدی  ودهد میگوش فرا پادشاه به سخنان آنها رسد،مان خود به بارگاه پادشاه چین میهنگامی که جمشید با غال

 گوید:به پادشاه جمشید می ست ا کند تاجرفکر می چه کسی است و او

 ای و ره گدددددددیاریغریددددددب وخسدددددددته 

 

 رفیقددددددی نیسددددددتت، جددددددایی نددددددداری  

 

 ( 313 بیت ،11 )همان:

اه چدین  هنگامی کده پادشداه بده بارگد     خورشید هستیم  ابیات مثنوی جمشید و در جای دیگر شاهد ضریب سخن در و 

آیدای مدن نباشدد     گویدد تدا سدرور و   پدرداز مدی  ولی سدخن  ؛اندستند تا ببینند چه هدایایی آوردهفررسد، کنیزکی را می می

 توانم کاالی خودم را به شما عرضه کنم  نمی

 پدددرداز چدددین گفدددت: ای خداوندددد سدددخن

 

 خداوندددددنشدددداید عددددرض کدددداال بددددی    

 

 (5131 بیت ،31 )همان:



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  42
 

 

 میزان بلندی صدا. 0-4

کده باعدث نداراحتی اطرافیدان      یلندد صداهای ب صدای بلند یا فریاد است  ثر،از وسایل ارتباطات غیرکالمی مؤ دیگر کیی

آگداهی   هنگامی که پادشاه از حدال پسدر    ارداعتراض د شکایت و نشان از هاصدا و این سر نامند صدا می و سر گرددمی

کده نددیمان، بده داد    دهد هیچ ک  را نبیند؛ بده طدوری  ترجیح می ست واغمگین  گیر ویافت، متوجه شد جمشید گوشه

 آمدند 

 داداندددددر پددددرده راه کدددد  نمددددی  چددددو 

 

 نددددددددددیمان، برآوردندددددددددد فریددددددددداد 

 

 (936 بیت ،13 )همان:

هدایی خدود کسدی    تن در و در بیابان سرگردان شدد  شود وغرق  خاطر خورشید نزدیک بود در دریاه هنگامی که جمشید ب

 :را برای کمک نیافت، فریاد زد

 دارم و فریددداد رسدددی نیسدددت فریددداد همدددی

 

 فیددروزه کسددی نیسددت پندددار در ایددن گنبددد   

 

 (131 بیت ،11 :)همان

 نتیجه

هدای  وجی در آفرین، شاهکار خود بده شدکل  که سلمان سا شودشخص میاین پژوه، م های ارتباطی دربا بررسی جنبه

از حرکدات بیروندی انسدان     های غیرکالمی زبان بدنهای کن،با استفاده از ظرفیت گوناگون زبان بدن توجه داشته است 

او بده تصویرسدازی    است  رویکرد گستردۀکالم پرداخته  ترسیم فضای عاطفی به انتقال معنا و خندیدن،گریستن و   انند م

هدای  ای اد زمینده  جلب توجه مخاطب وابتدا  شود نتای ی چند من ر  تواند به اهداف وهای رفتاری مینشانه از حرکات و

هدای غیرکالمدی   مفداهیم کدن،   گیدری از معدانی و  بهدره  دوم خورشید؛ اندیشی در کن، زبان بدن در مثنوی جمشید وباز

ترسدیم کیفیدت زبدان     هدا و نمایی بیشتر شخصدیت سازی و وایعسوم ملموس اجتماعی ایرانیان؛ مسائل فرهنگی و برای ارائة

یکراسدت  بده   الزم باشدد  یالب نمادهای رفتارمحور مدی  تقویت وجوه زیباشناختی در چهارم انتقال فضای عاطفی؛ بدن در

 دبانده و مؤ ،تهداجمی  ،صدمیمی  انه،قلمد  عاشد   شدامل هدای بددنی   یابیم کده تمداس  میاین پژوه، در ها دربا تحلیل داده

 ،%51دارایدی   هددایا و  ،%51لبداس   ،%53نگداه کدردن    ،%56خندیددن   ،%91گریه کردن  اشاره شده است و %11اجتماعی 

 % است 6بویایی  و %55پیرازبان 

فضدای   انتقدال معندا در  امکدان   ،مپیوند دادن آن بدا کدال   این نوع خا  از ارتبا  و دییق به دست آمده،اساس آمار  بر

سداوجی بدا توجده بده      حاالت گوناگون بدن در آفرین، آن نق، بسزایی دارند توان گفت می ود کنبیشتر می رانمایشی 

نگداه   خندیددن، گریده کدردن،   هدایی چدون   توصیف حالت  را دوچندان کرده است های خود، کارایی جملهاین موضوع

ت کدارکرد ارتباطدا   اهمیّدت و  دهدد این نتایج نشان می وگیرد میبر تبا  کالمی ساوجی را درهای آن در ارشیوه کردن و

دو  سداحت ارتبداطی   ایدن دو  کارکرد ارتباطات زبانی نیسدت و  خورشید کمتر از اهمیّت و غیرکالمی در مثنوی جمشید و

 روند ها به شمار میعواطف شخصیت مفاهیم و ،ل معنایر در انتقایناپوجه جدایی

 ها یادداشت
 پردازیم:شان داده شده است میآن ارتباطات کالمی براساس نمودار ن دراین یسمت ما به ابیاتی که در
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 -1161-5513-5533-5531-5536-5519-5516-319-131-113-111-611-615-131-116-113-116-931-911-965-131گریه:

 -5115-5316-5311-5119-5111-5151-5159-5116-661-131-111-111نگاه کردن:

 1351-1931-1196-1153-1111-5631-5913-5911-131-133-911خندیدن:

 5651-5151-5513-5113-631-131-116-133و دارایی: هدایا

 5631-5113-5911-5163-5133-361-116پیرازبان:

 5111-5161-5131-613-931-111لباس:

 5116-5111-331-133-163بویایی:

 
 دیو خورش دیجمش یزبان بدن در مثنو یکارکردهامیزان استفادة  (1)نمودار 

 
 دیو خورش دیجمش یزبان بدن در مثنو یکارکردهادرصد  (2) نمودار

 هدای بددنی کده شدامل لمد  عاشدقانه،      ، تمداس خورشید باید گفت و جمشید آماری ارتبا  غیرکالمی در منظومة با توجه به بررسی تحلیل

ایدن اسداس ایدن منظومده بده طدور کامدل غندایی          بربیشترین آمار را دارد و  نگاه، لب و زیبایی معشوق چون زلف وتوصیف  تهاجمی و ،یمیمص

خدورد   شادمانی بده چشدم مدی    خنده و دوری است بیشتر از وصال و ثار ادبی غنایی، گریه کردن که همان نشان از فراق وآبه مانند دیگر  و است

هدایا کده نشدان    از آن به ترتیب بعد باالترین آمار و، استن نگاه کردن که اولّین وسیلة ارتباطی غیرکالمی از دیگر وسایل ارتبا  غیرکالمی چو

 رود بویایی است در این منظومه به کار می لباس، ،پیرازبان دوستی، از عشق و

 منابع
 دانشگاه  پژوهشگاه حوزه و :یم ،روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی ،5913،همکاران آیربای انی و -

 تهدران:  داوود ایدزدی،  اعرابدی و  محمدترجمدة سدید   ،عمـومی  ؛ فـردی و مـدیریت ارتبااـات   ،5931، همکاران ام و روی، برکو، -

 های فرهنگی پژوه،

    درسا: تهران ،شناسی نظری و علمیانسان ،5931،شهریار بهاری، -



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  47
 

 

داسدتان کوتداه    شناسدی رمدان و  ای مدوجز بده آسدیب   بدا اشداره   ،شناسـی روایت نویسی ودرآمدی برداستان، 5913، فتح اهلل نیاز، بی -

 فراز  تهران: درایران،

، 1 مارۀشد  ،9 سدال  ،شناسـی  زبان و زبان مجلة ،«بدنی حرکات شناسینشانه و غیرکالمی ارتباطات»، 5916، محمدرضا نژاد، پهلوان -

51-99 

 روزگار  :، تهرانایرانادبیات کالسیک ، 5915، محمدرضا ،روزبه -

  ینره: تهران مولوی، سادات فاطمه ترجمة ،رفتار غیرکالمی در روابط میان فردی ،5931، ویرجینیایی ریچموند، -

  سخن :، تهرانتاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ،5911ریانی، سید مهدی، ز -

  جانان: تهران ،زبان بدن ،5931سعید،  زنگنه، -

 سخن  تهران: ،چاپ اول ،مصحح عباسعلی وفایی ،کلیات،5913سلمان،  ،ساوجی -

 نشرکتاب  بنگاه ترجمه و تهران: چاپ اول، ،همنمصحح فریدون و ،خورشید مثنوی جمشید و ،5911، ----------- -

  دهستان: تهران ،(فروغی علی محمد شدۀ تصحیح نسخة) کلیات سعدی ،5931، الدین مصلح شیخ شیرازی، سعدی -

  هرم : تهران صفوی، کورش ترجمة ،شناسی همگانیدورة زبان ،5931، دو فردینان سوسور، -

  دان،: تهران ،مدیریت رفتار سازمانی ،5919 ،رضا سید جوادین، سید -

-515، 1سدال   ،پژوهـی فرهنگـی  جامعه ،«غیرکالمی در کن، متقابل اجتماعی سهم ارتباطات تحلیلی بر» ،5931، ژانست ،صلیبی -

553  

    اسالمی آزاد دانشگاه: میبد ،ارتباط غیرکالمی ،5931 ،اکبرعلی فرهنگی، -

  رسا فرهنگی خدمات سسةمؤ: تهران ،5 لدج ،ارتبااات انسانی ،5931، ------------ -

 سیما  و صدا دانشکدۀ تهران: صابر آملی،حوا  ترجمة ،پویایی ارتبااات انسانی، 5919، میشله مایرز مایزر،گیل و -

    سروش: تهران ،شناسیارتباط ،5963 ،مهدی راد، محسنیان -

 مهتاب  :تهران ل،اوّ چاپ فرجی، ترجمة ،شناسی ارتبااات و حرکات بدنروان ،5931 ،آرژیل مایکل مرجان، -

 چشمه :، تهرانهای غنایی منظومنظیره، 5931میر هاشمی، سید مرتضی،  -

 مهتاب  تهران: ،مهرداد فیروزبخت ترجمة ،میان فردی؛ روانشناسی تعامل اجتماعیارتبااات  ،5933، جولیاتی وود، -

 بخدت،  فیدروز  مهدرداد  خشدایار بیگدی و   ترجمدة  ،های اجتماعی در ارتبااات میان فـردی مهارت ،5916، همکاران واون  ،هارجی -

 رشد  تهران:

  جالینوس مهر: مشهد کرمی، جالینوس ترجمة ،موفقیت راز بدن زبان ،5911 ،دیوید لوئی ، -
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