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چکیده
خی اي هوشمند براي آفرینش تاریبیهقی به عنوان نویسنده

گونی ازجمله ارتباط غیرکالمی گونهزنده از شگردهاي 
ثرتر معنا با ارتباط ؤبهره برده است. وي براي طرح م

اي همایهاز دستاستفاده غیرکالمی به پیوند این شیوه با 
است. ارتباط غیرکالمیبیانی از جمله کنایه پرداخته

هاي غیرکالمی در یک عبارت است از تمامی محرّك
(فرستنده) و هم منبعۀمحیط ارتباطی که هم به وسیل

امی آید و داراي ارزش پیآن از محیط به وجود میةاستفاد
ست بالقوّه براي فرستنده و گیرنده است. این امر ممکن ا

وسیعی از ۀ تواند به دامنعمدي یا غیرعمدي باشد و می
،گیرداي را در بر میگستردهةشود که حوزها اطالق پدیده

ی، ضعیتاندامی تا مُد و نمادهاي وةاي و اشاراز بیان چهره
نواعاین میان ابازي. دراز رقص و نمایش تا موسیقی و الل

مصدري نقش بسزایی در ارتباطات ۀویژه کنایکنایه به
هايپس از معرفی مؤلّفه،دراین مقالهغیرکالمی دارد.

بههاارتباط غیرکالمی و اهمیت نقش کنایه در این ارتباط
ظر ل آنها پرداخته شد. دستاورد پژوهش نااستخراج و تحلی

ره واشاۀي مختلف، مؤلّفهابراین است که از میان مؤلّفه
نظر، حرکت به دلیل حمایت و طرفداري از شخص مورد

هت و...بتنزّل مقام، نشان دادن قدرت و انفرت به علت 
زمان به دلیل عجله و شتاب ۀمؤلّفو باالترین بسامد
.ه استاشترا دکمترین بسامد 

،بدن،ارتباطات غیرکالمی، زبانتاریخ بیهقی: هاکلیدواژه
.، اشاره، ظاهر فیزیکیکنایه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگاه مازندران. ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 1

Mohseni@umz.ac.ir
دانشگاه ،آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانش. 2

jafari9066@yahoo.com.                              مازندران

The Metonymy Role in Non-Verbal
Communication of Beihaqi’s History
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Abstract
Beihaqi as intelligent a writer to create a
living history of various techniques, including
nonverbal communication is used. He
efficient means of nonverbal communication
plan to link these practices with the subject's
expression of metonymy. Nonverbal
communication consists of all nonverbal
stimuli in a communication environment by
both the source (transmitter) and its use of the
environment there and has potential value for
the message sender and recipient. So
nonverbal communication or message body,
as happens when a person with
communication channels, affect another
person. This may be intentional or
unintentional and can be applied to a wide
range of phenomena that covers a wide area,
from the expression of the face and body
pointing to the fashion and status symbols,
from dance and drama to play music and
mute. In this Essay, after introducing the
components of nonverbal communication and
the importance of the role of metaphor in
relation to the extraction and analysis were
discussed. The researcher is that the various
components , the physical appearance of the
person's social status and position , preparing
for work , courage and militancy , dandyism
and charm ...and gesture component for
supporting and in favor of the person , hate
the demotion , showing the power and
grandeur , and had the highest frequency .

Keywords: Beihaqi History, Nonverbal
Communication, Body Language, Metonymy.

1. Associate Professor of Persian Language and
Literature, Mazandaran University.
Mohseni@umz.ac.ir

2. M.A. in Persian Language and Literature,
Mazandaran University (Corresponding Author).
jafari9066@yahoo.com



1396زمستان، 21پیاپی ،اول، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 12

مقدمه
که از شاهکارهاي ادب فارسی به شمارتاریخ بیهقی

نویسی اي از تاریخاز جهت موضوع نمونه،رودمی
ته زیبایی را در سادگی آمیخ،ءمستند و از حیث انشا

ال شیوایی نثر در اوج کملحاظاین اثر هم از .است
نگاري. توجه به زبان است و هم از نظر فن تاریخ

بهابوالفضل بیهقی غالبًا بنابر عادت معهود، معطوف
ایجاز مخصوص نویسنده و جمالت کوتاه، گهگاه 

زار ترین ابو توصیف به عنوان مهمبلند و پرتکرار او
نگر است که به زبان او تپندگی خاصی یئروایت جز

هایی مثل . ویژگی)276: 1391زاده، (گلیدهدمی
،شناختیییارتباط کالمی و غیرکالمی، بیان زیبا

ن ، صرف و نحو و ترکیبات و تعبیرات آکاربرد لغات
، دقّت رعایت ایجاز و مساوات،در بیان حکایات

ها و ، دوري از تکّلفوقایعالوصف وي در شرح زاید
آور، سادگی و روان بودن هاي ماللتتسجیع

ثر است. بیهقی در اسبک او را متمایز کرده،جمالت
هاي فوق، از نقشخود عالوه بر استفاده از ویژگی

نده زکالمی براي مؤثر کردن و کنایه در ارتباطات غیر
نگه داشتن اثر خویش استفاده کرده است. 

وسیعی از رفتارهاي ۀرکالمی دامنرفتار غی
- هاي ارتباطی را به وجود میانسانی است که پیام

آورد. اگر شخص دیگري رفتار را مثل یک پیام 
تفسیر کند و معنایی به آن نسبت دهد، رفتار 

شود. فرد غیرکالمی به ارتباط غیرکالمی تبدیل می
تواند چه تنها یا در حضور شخص دیگري باشد، می

ر اما فقط در حضو،غیرکالمی استفاده کنداز رفتار
ر فسیتها فرد یا افراد دیگري که رفتار وي را مثل پیام

دهند از ارتباطکنند و معنایی به آن نسبت میمی
کند.غیرکالمی استفاده می

هاي ارتباط ارتباط غیرکالمی شامل تمامی جنبه
ها و به جز کلمات است که نه تنها شامل ژست

ز اداي کلمات را نیة، بلکه نحوشودمیحرکات بدن 
،ها، وقفهآهنگ اداي کلماتمانند.گیردمیدربر

هاي غیرکالمی بر بلندي صدا و لهجه. این ویژگی
تباط گذارند. عالوه بر این، ارمیتأثیرمعناي کلمات 

ط هاي مؤثر بر محیجنبهغیرکالمی شامل آن دسته از
مانند.شودیز مین،گذارندمیتأثیرکه بر تعامل 

افرادةهاي چهر، ظاهر و حالتجواهرآالت و لباس
بدن، ترین کارکرد زبان). مهم285: 1379(وود، 

ی، المفرستادن پیام، تنظیم ارتباط، تأکید بر ارتباط ک
گیري در بحث استابراز حاالت عاطفی و نوبت

). 270: 1379(وزیرنیا، 

هاي پژوهشسؤال
ي ارتباطات هامؤلفهدر کدام یک از کنایه )الف

؟ کاربرد بیشتري داردتاریخ بیهقیغیرکالمی در
گیري بیهقی از نقش کنایه در این علت بهره)ب

ها چه بوده است؟ مؤلفه

پژوهشۀپیشین
ارتباطات غیرکالمی ۀهاي زیادي در زمینپژوهش

ةهایی که درباراما تعداد پژوهش،انجام شده است
ز انقش ارتباطات غیرکالمی در آثار ادبی انجام شده 

رود.انگشتان یک دست فراتر نمی
ارتباطات «اي با عنوان نامهدر پایانحاجتی

،)1389(» غیرکالمی در آثار داستانی مصطفی مستور
اخته است.دبه بررسی و تحلیل این موضوع پر

بررسی «اي با عنوان همچنین ایرج رضایی در مقاله
طریق پردازي ازشخصی فردوسی در شخصیتسبک
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، ارتباطات غیرکالمی را )1389(»توصیفات اندامی
به پژوهشیاما هیچ ،مورد بحث و بررسی قرار داد

اي نکرده اشاره» نقش کنایه در ارتباطات غیرکالمی«
است.

هنر«هایی با عنوان وحیدیان کامیار در مقاله
) و 1387(» حکیم توس در داستان رستم و اشکبوس

ا شاعر بکه ) معتقد است 1375(» کنایه، نقاشی زبان«
تواند در قالب یک نقاشی یا تصویر با کنایه می

) 1393- 94(مخاطب ارتباط برقرار کند. حسن بساك
ر دتصاویر کنایی تحلیل «اي با عنوان نیز در مقاله
نقش کنایات در زیبایی بیانةباردر» تاریخ بیهقی

خته است.بیهقی دبیر پردا

چارچوب مفهومی
ارتباط غیرکالمی.1

زبان و اندیشه چنان در هم تنیده شده است که گاه
شود آدمیان در اصل ناگزیر بودند راه فراموش می

با گو با یکدیگر را بیاموزند و این ارتباط راوگفت
هاي صوتی اختیاري براي سراسر جهان، ابداع نماد

که فکر نامگذاري برقرار کنند. فرض بر این است
ري تاشکال ارتباطی سادهۀیافتها، تحولبراي پدیده

هاي دست و بدن و نوعاًمانند ایما و اشاره، حرکت
جیک است که ر، سوت و جیکرخِزوزه، خِ
مینان کنند. ظاهراً این اطگان ادا میپرندو جانوران 

دارد که زبان و اندیشه با هم تحول یافته ووجود
ك دیگري بوده است. توانایی آدمی در هرکدام محرّ

تداوم بخشیدن و گسترش دادن به دانش، قدرت 
سریع فرهنگی را در اختیار او قرار دادۀتوسع

).10–11: 1371(آذرنگ،

- ارتباط شامل تمامی حرکات بدنی، مشخصه

هاي ظاهري، خصوصیات صدا و نوع استفاده از فضا 
غیرکالمی،ارتباط» ریچموند«و فاصله است. از نظر 

- نهکند. نشااثر یک پیام فردي را به سادگی منتقل می

هاي عصبیواکنشۀتوانند به وسیلهاي غیرکالمی می
ذاتی یا رفتارهاي اکتسابی در یک فرهنگ ایجاد 

بدن، اصوات سو، به شکل زبانْشوند و از دیگر
آوایی، فضا و مجاورت، زمان، شامّه، عطر و بو، 

مصنوعات، حرکت و سبک شناسی، محیط و زیبا
).18: 1388(ریچموند، ندشوگر پدیدار ارتباط

ارتباط غیرکالمی که اغلب از طریق بدن و به 
اي مطمئن گیرد، وسیلهآگاهانه صورت میطور نا

،براي انتقال پیام از شخصی به شخص دیگر نیست
تر از زبان شفاهی است. ارتباطات ما با اما واضح

غیرکالمی خودمان و دیگران، ه اشارات ـه بـتوج
) و زمانی 186: 1377(کول، دـر باشـتواند مؤثّمی
توان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که رفتار می

د یا به اصطالح هفرد را مورد بررسی قرار دۀگذشت
هاي رفتاري حال و وـن الگـ(ارتباط بیسازيهم

اطات کالمی و ـان ارتبـگذشته و هماهنگی می
هاي ). بیشتر جنبه119: 1378(برکو، رکالمی) کردغی

ارتباط غیرکالمی، وابسته به زبان و فرهنگ هستند و 
گرفته به همان ترتیب که عناصر زبانی فرهنگی فرا

ند؛ به جز معدودي از آیمیبه دست شوند، می
در بیان هعمدبه طور رفتارهاي غیرکالمی جهانی که 

هنگی اغلب در احساسات نقش دارند. مفاهیم فر
ی از ـهاي مشخصتـقالب حرکات بدنی یا حال

هاي حسب ویژگیرد و برـگیل میـورت شکـص
مثًال رفتار غیرکالمی خاص که .ندهسترفرهنگی متغیّ 
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براي کودکان مناسب است، ممکن است مناسب 
). 26: 1378(جهانگیري، ساالن نباشدبزرگ

هايوسیعی از رفتارۀرفتار غیرکالمی دامن
هاي ارتباطی را به وجود ه پیامـت کـانی اسـانس

آورد. اگر شخص دیگري رفتار را مثل یک پیام یـم
ه آن نسبت دهد، رفتار ـایی بـد و معنـر کنـتفسی

د شود. افراغیرکالمی به ارتباط غیرکالمی تبدیل می
چه تنها باشند یا در حضور شخص یا اشخاص 

ها تفسیرپیامل ـارشان را مثـدیگري باشند که رفت
ط دهند، از ارتباکنند و معنایی به آن نسبت میمی

کنند. براي مثال در سطحی غیرکالمی استفاده می
رابسیار پیش پا افتاده، وقتی تنها هستیم و خودمان

اگر ایم.خارانیم از رفتار غیرکالمی استفاده کردهمی
این کار را در حضور شخص دیگري انجام دهیم و 

اي ن عمل را مانند یک پیام به گونهآن شخص ای
تعبیر و تفسیر کند که مثًال ما عصبی هستیم، از 

:1388(ریچموند، ایمارتباط کالمی استفاده کرده
88.(

افراد از ۀهاي مکالمترین مهارتیکی از مهم
زبان «کند که زبان، صورت خارجی پیدا میۀناحی
صورت هاي شود. با توجه به بررسینامیده می» تن

گرفته بیش از نیمی از مکالمات رو در روي افراد، 
که حرفی زده قبل از آن» زبان تن«المی هستند. غیرک

اغلب کند.ها را مخابره میها و نگرششود، احساس
گو در شرایط مطلوبی وکسانی که در مکالمه و گفت

قرار ندارند، متوجه نیستند که حالت بدنشان، مثل 
ي روي سینه گذاشتن، دردست را به طور ضرب

برقرار نکردن تماس چشمی و تبسم نکردن، دلیل 
اصلی ارتباط بد آنهاست. افراد با نخستین عالمات و 

شوند و مورد کنند، درك میاشاراتی که مخابره می

ارتباط آنها بستگی به ۀگیرند و ادامقضاوت قرار می
،). بنابراین13: 1389(گابور، اولیه داردةاین اشار

د از طریق ظاهر ـتوانها میامـا و پیـهاوتـن قضای
فیزیکی، اشاره و حرکت، چهره و رفتار چشمی، 

پایی، بساوایی، محیط و زمان رفتار آوایی، فضا و بوم
هاي ارتباط غیرکالمی صورت بپذیرد به عنوان مؤلّفه

هاي غیرکالمی در قالب ن پیامـی ایـی گاهـیا حت
یرد که کنایه از جایگاه پذشگردهاي بالغی انجام می

اي در این میان برخوردار است.برجسته

کنایه.2
یکی از شگردهاي ادبی که به انباشت معنا در متن 

کنایه است. کنایه در لغت به معناي ،انجامدمی
پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است 

(مجازي) (حقیقی) و دورکه داراي دو معنی نزدیک
شود هم معنی وضعی می،الزمیتۀعالقاست که به 
غت هم معنی کنایی را. علماي علم بالو را اراده کرد 

پسس،کنایه را ابتدا در مفهوم گسترده به کار بردند
ا ه راطالق آن را محدودتر ساختند. سّکاکی کنایۀدامن

داند که غرض از آن، الزم معناي آوردن لفظی می
1317(سکّاکی،آن معنیةدیگر است با جواز اراد

ة) که تقریبًا تمامی آراي صادرشده دربار870ق:
ثر از این نظر سکاکی است.  أکنایه مت

سخن را تا حدِّ چهکنایه، نقاشی زبان است، 
دهد: هم سخن است هم نقاشی. تصویر اعتال می

سخن است و داراي مفهوم و پیام و نقاشی است 
وحیدیان (تواند مفهوم پیام را نشان دهدچون می

). کنایه این توان را دارد که شعر را 55: 1375کامیار، 
نقاشی کند که ةوارد حوز،که هنر شنیداري است

معموًال در ارتباط «). 60:(همانهنري است دیداري
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همان اثر، سکوت حاکم ةمیان یک نقاشی با بینند
شود. سکوت توازن مطلق جسم، ذهن و روح و می

وب با زندگی است. برخورد و منش مطلةشیو
اما ،است» مستوي«بنابراین، نقاشی گرچه سطحی 

نشان از دنیاي مجازي دارد، ولی همین دنیاي مجازي 
هاي ها و زیباییها، خواستهآرمانةکنندتواند بیانمی

).1388(گودرزي، یک فرهنگ باشد
بیهقی با این شگرد بالغی هم در تاریخ خود 

این شگرد کردار و نقاشی کرده و هم توانست با 
هاي اثرش را در قالب الگوهاي رفتارگفتار شخصیت

در ادامه به غیرکالمی و زبان بدن توصیف کند.
المیهاي ارتباطات غیرکجایگاه کنایه در انواع مؤلفه

شود. گفتنی است برايپرداخته میتاریخ بیهقیدر 
تاریخ بیهقیپرهیز از آوردن مشخصات کامل چاپ 

ها، تنها به ذکر صفحه بسنده شده پس از نقل قول
است.

تجزیه و تحلیل
ظاهر فیزیکی.1

،ستیمهکسی که با او در ارتباط اولین پیامی که ما به 
ود. شمان منتقل میظاهر فیزیکیۀفرستیم، به وسیلمی

شخص دیگري مورد تأیید ۀاگر این پیام به وسیل
ته قرار نگیرد، او نباید انتظار ارتباط بیشتري داش

ه هاي بسیاري است کباشد. ظاهر فیزیکی داراي جنبه
ز ا.آورنداي را به وجود میهاي نهفتههر یک پیام

هاي مربوط بهبدن، شکِل بدن، ویژگیةاندازجمله
صورت، مو، رنگ پوست، قد، وزن و لباس و اشیایی 

د واننتکنیم. هر یک از این موارد میکه ما استفاده می
دات مهمی در ارتباط ما با دیگران داشته باشتأثیر

).97: 1388(ریچموند، 

اتی که تأثیردرصد از 59کول معتقد است که 
شامل وضعیت ،گذاریمدر اولین برخورد به جاي می

ظاهري ما یعنی طرز لباس پوشیدن و لوازم شخصی 
بته عوامل دیگري که کمتر قابل کنترل ماست. ال

م سهیتأثیرمانند سن، قد و وزن نیز در این ،هستند
هاي). البته بعضی از جنبه197: 1377(کول، هستند

ییر اما در صورت تغ،توان تغییر دادفرد را کمتر می
برداري آن از سوي دیگران وجود دارد احتمال رمز

: 1378،(آرژیلحسب خصوصیات شخصیمثالً بر
کسانی که با آنهاة). بسیاري از افراد دربار423

شان، طرز براساس وضع ظاهري،کنندمالقات می
ا ند یشان، اینکه آیا در نظر افراد جّذابلباس پوشیدن

ه نه و چه اشیایی را براي زینت اعضا و جوارحشان ب
هایشانآالتی در لباسبرند یا از چه زیورکار می

. دهند، انتظاراتشان را افزایش میکننداستفاده می
ی توان آن را نوعی از جّذابیت فیزیکمی،بنابراین

دانست که عبارت است از میزان ادراك ما از 
اش هاي فیزیکیشخصی دیگر که به علت ویژگی

- 106: 1388(ریچموند، رسدجذّاب به نظر می
104 .(

ا محمد از مهد به زیر آمد و بند داشت، بامیر- 
ص(و کاله ساده و قباي دیباي لعل پوشیدهکفش 

61.(
که نوعی از مصنوعات در ظاهر » بند داشتن«

کنایه از اسیر و گرفتار،آیدفیزیکی به حساب می
بودن شخص است که به طور عمد و آن هم براي 

انتقال پیام غیرکالمی به مخاطب استفاده شد.
و من اسب تاختن گرفتم...، طیلسان از من - 
).222ص(ده و من آگاه نهجدا ش
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الشکل هاي متحدتوان از لباسرا می» طیلسان«
براي خطیبان و قاضیان دانست که براي مشخص 
کردن موقعیت اجتماعی خودشان به طور آگاهانه از 

آنها با این ظاهر،کردند. در واقعآن استفاده می
-را به مخاطب القا می» تصویري از خود«فیزیکی 

کنایه از » طیلسان پوشیدن«،ترتیبکردند. بدین 
شدن اما جدا،جایگاه دیوانی و اجتماعی داشتن است

. طیلسان از سوار بر شتاب در تاخت او ناظر است
[بیهقی] به شصت و پنج آمده و چه عمر من- 

).229ص((بوسهل) بباید رفتبر اثر وي
اما بیهقی،آمدن کنایه از پیري است65عمر به 

واست وضعیت ظاهري خود را ازجمله خ65با ذکر 
پیري (چین و چروك صورت، رنگ مو، افتادگی 

و...) به صورت کنایی بنمایاند و خود را به پلک
ملزم کند.» و صادقانهگزارش منصفانه«

دیگر روز... هزاهزي سخت بود و مردِم - 
).279ص(رفتندساخته بر اثر یکدیگر می

تجهیزات کنایه از آماده و صاحب » ساخته«
تواند به عنوان جنگی است. این ظاهر فیزیکی می

پیامی غیرکالمی براي دیگران رمزگذاري شده باشد 
که به صورت کنایی، توصیفی است از آمادگی این 

افراد براي جنگ.
تر ر ایشان صد و سی غالم سلطانی بیشو بر اث- 

).420ص(خط آورده که...
صورت ۀکنایه از موي تازه رُست» خط آوردن«

ر سن کم غالمان است. نویسنده دةکننداست که بیان
نوجوانبه صورت کنایی خواسته است تا این جمله

به ،که دال بر زیبایی آنان استرابودن غالمان
مخاطب القا کند. 

و احمد ینالتگین پیش آمد قباي لعل پوشیده - 
).420ص(و خدمت کرد

کنایه از بزرگی و مهم بودن » قبا پوشیدن«
هاي خُلقی که براي بیان حالتاستشخصیت احمد 

استفاده از رنگ.خود از آن استفاده کرده است
- تواند دلیلی باشد براي جذابیّت و شیک(سرخ) می

پوشی وي. پیام غیرکالمی حاصل از این جمله نیز 
هم از نوع لباس و هم از نوع رنگ لباس است.

و امیر ماتم داشتن ببسیجید و دیگر روز که - 
).441ص(بار داد با دستار و قبا بود سپید

ن در اینجا کنایه از عزادار بود» سپید پوشیدن«
ه امیر است؛ زیرا در گذشته رسم بر این بوده است ک

.ندکرددر مراسم عزا و ماتم از رنگ سپید استفاده می
).1111ص(سر برهنه پیش امیر آوردن- 
کنایه از براي مجازات » سر برهنه آوردن«

کاله و پوشش به چه اسیران را بی،آوردن است
در این عبارت ،بنابراین.آوردندحضور سلطان می

نیزد تواند کنایه از خطاکاري این افرامی» سر برهنه«
باشد که به عنوان پیام غیرکالمی به شکل ظاهري 

براي مخاطب رمزگذاري شده است.

اشاره و حرکت.2
افراد در برخوردهاي اجتماعی خود، از حرکات بدنی 

کنند، هر چند حرکات دست بسیار زیادي استفاده می
ها معموًال به معنی حرکت از همه گویاتر است. ژست

ها، سرها یا سایر دستـۀه وسیلـدن بـارادي ب
هاي بدن به منظور انتقال اطالعات استبخش

کاربرد ژست بر کارایی انواعی ). 347: 1378(آرژیل، 
افزاید و کسانی که توان کالمی رسانی میاز اطالع
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ها استفاده بیشتر از سایرین از ژست،تري دارندقوي
).371(همان: کنندمی

ها و حرکات بدن اغلب احساس واقعی اشاره
دهند. فرد را که در پِس کلمات اوست انتقال می

ن در آن به کار اره و حرکت بدـه اشـی کـموقعیت
نـاره را تعییـه در اشـروند، اغلب معناي نهفتمی
توانندکند. افراد از طریق حرکات بدنی خود میمی

شده را ات ادااتشان را انتقال دهند، کلمتاسـاحس
تقویت و بر روي آن تأکید ورزیدند و حتی گاهی 

م بدن هزبان«.گویند، نقض کننداوقات آنچه را می
گذاري شامل کلمات، جمالت و اعرابمانند زبان 

است. هر حرکتی به تنهایی یک کلمه است و کلمات 
توانند معانی متفاوت و زیادي داشته باشند و می

معنی صحیح کلمه نیز فقط در محتواي تمام جمله به
.)23: 1386(پیس، آیددست می

درصد 41بیش از «توان گفت که می،در واقع
را اشارات غیرکالمی اولین برخوردتأثیراز 

کند. نوع اشارات غیرکالمی در اولین مشخص می
برخورد، محبوبیّت و تخصص ما را نزد سایرین 

ران ـدیگۀزند و باعث جلب توجه و عالقرقم می
ۀ). مطالع198: 1377(کول، دشوت به ما میـنسب

ارتباطی تأثیرۀحرکت بدن عبارت است از مطالع
ۀبدن. رفتار جنبشی شامل کلیةحرکت و اشار

ها، حرکات سر، حالت و حرکات بدن، اشاره
شودها و انگشتان و... میبازوها، پاها، دست

).157: 1388(ریچموند، 
).11ص(دسراي پرده بیرون بردنو فراشان - 
به عنوان یک عالمت » سراي پرده بیرون بردن«

تواند برگردانی از پیام کالمی باشد که از روي می
قصد و آگاهانه و متوجه ساختن دیگران به کار گرفته 

شد و با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر آن دوره 
(چادر پردهکنایه از سفر پادشاه است؛ چراکه سراي

شاهی) را به آن سمت که پادشاه قصد سفر داشت، 
افراشتند.برمی

و اعیان و بزرگان لشکر در پیشو بار دادند - 
).17ص(او بنشستند و بایستادند

هایی است که از عالمت» نشستن و ایستادن«
- متافراد درباري است. این نوع عالجایگاه کنایه از 

بازتاب ،پذیردها که به صورت آگاهانه انجام می
بدین معنی که برخی از .فرهنگ رایج آن دوره است

اي هم و عدهنشستن ةاه اجازبزرگان در مجلس پادش
جلس متوانستند در تنها می،تري داشتندپایینۀکه رتب

شاهانه بایستند.
بر پاي خواست و زمین بوسه حسن سلیمان- 

).20ص(داد
به عنوان یکی از» زمین بوسیدن«مصدر کنایی 

پیام غیرکالمی ةهاي رایج درباري در بردارندرسم
احترام و ادب به عنوان یک وظیفه و آن هم به شکل 

ام ـاز طرف شخص انجت که ـاسد ـخواست و عم
پذیرفت.می

توان از را می» برخاستن و زمین بوسه دادن«
گذار دانست که حسن تأثیرهاي نمایشی حالت

سلیمان عامدانه و براي بیان احساسات و عواطف 
توان گفت که ه است یا میدرونی خود استفاده کرد

ت و ـهاي خود را تقویوي با این حرکات، گفته
م ل و مقوِّهاي کالمی و غیرکالمی خود را مکمّ امـپی

دیگري که در این ۀهمدیگر قرار داده است. نکت
شود، این است که بوسه برجمله به ذهن متبادر می

زمین زدن معموًال با حرکت چشمی همراه است.
).28ص(نان با کسی رفتنعنان به ع- 



1396زمستان، 21پیاپی ،اول، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 18

کنایه از نوعی عالقه و همدلی است که به 
گذار صورت تأثیرهاي نمایشی عنوان یکی از حالت

پذیرفت.می
ددادنهو صدقدها کردنقرباناعیان نیشابور - 

).36ص(
» قربانی کردن و صدقه دادن«در کنایی ـمص

ر نوعی از عالمت است که معموًال به طوةکنندبیان
آگاهانه براي بیان کنشی فرهنگی در جوامع اسالمی

است که بعد از رفع حاجات یا دفع خطر صورت 
ورده توان آن را کنایه از برآمی،گیرد. بنابراینمی

حاجات دانست.ةشدن یا برآورند
نگفتم که این َملِک چون مستوفزي بود و - 

).79ص(روي به بلخ داشت
است که به » خیزنیم«به معناي » مستوفز«

تواند عالمتی صورت کنایی به کار رفته است و می
قراري.باشد براي شتاب و عجله در کار و بی

و آن بود که غوریان در رمیدند و هزیمت - 
).170ص(رفتند تا...شدند و آویزان آویزان می

- متنظیتوان از نوع را می» آویزان آویزان رفتن«
ورت ـهایی دانست که معموًال غیرعمدي صکننده

گیرد و واکنشی کنایی است حاصل همان شکست می
انجامد.که به رمیدن و گریختن می

ص(راندو امیر... خوش خوش بر اثر آن می- 
171.(

کنایه از آرامش خاطر و » خوش خوش راندن«
اي دانست توان آن را نشانهمیودلهره نداشتن است 

گذاري بر لشکر و جرأت بخشیدن تأثیره امیر براي ک
به آنها با توجه به شرایط جنگ کامًال آگاهانه از این 
حرکت استفاده کرده است. به عبارت دیگر، امیر به 

پیام با تحت کنترل گرفتن حرکات ةعنوان فرستند

جنگ در لشکر خود ۀخود، نوعی انگیزه براي ادام
شکست دهند.ایجاد کرده است تا دشمن را 

رون بی[امام] رضا، َروَّحَُه اهللاُ، دست راست را- 
).191ص(کرد تا بیعت کند

،»راستبیرون کردن دست«در این عبارت 
کنایه از اعتماد به طرف مقابل براي گرفتن بیعت 
است که معموًال با دست راست و کامًال عمدي به 

گیرد.ایمان و اعتماد موّثق صورت میۀنشان
و چون افشین این سخن بشنید، لرزه بر اندام ا- 

).224ص(افتاد
ن توارا می» لرزه بر اندام افتادن«مصدر کنایی 

ر ها دانست که در این جمله دکنندهنوعی از تنظیم
وواکنش به اضطراب و ترس و دلهره صورت گرفته 

معموالً کنشی است غیرعمدي که به طور ناخودآگاه 
است.در افشین ایجاد شده

ها درزار بایستاد و دست[حسنک] برهنه با اِ - 
).224ص(هم زده

حرکتی از » دست در هم زدن«مصدر کنایی 
هاست؛ بدین معنی که رفتاري کنندهنوع تنظیم
در اینجا در واکنش به اضطراب و وستاغیرعمدي 

توان درماندگی از سوي حسنک صورت گرفته یا می
ات اجتماعی وتأثیراثر آن را رفتاري دانست که بر 

حسنک با این رفتار نوعی .محیطی رخ داده است
ود خهاي کالمی دیگران به حالت دفاعی در برابر پیام

گرفته است.
جنبانیدندي... که وي خردمندان... سري می- 

).227ص(گویی است[بوسهل] گزافه
به معناي تأیید» سر جنبانیدن«مصدر کنایی 

ه فحواي کالم و اینجا با توجه با در ام،کردن است
نوعی تمسخر به حساب » گوییگزافه«ةچنین واژهم
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هاي وي برخالف کردن گفتهآید یا حتی تأییدمی
رضایت قلبی است.  

).229ص(از جاي شدن- 
هاي زبان بدِن این عبارت نوعی از حالت

عصبانی شدن آن نمایشی است که مفهوم کنایی 
احساسات ةکنندو تقویتتواند مکّمل و میستا

عامل این پیام غیرکالمی هم باشد.
بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، - 

).229ص(برخاست نه تمام
بروزةکنندبیان» ناتمام برخاستن«صدر کنایی م

احساسات توأم با نفرتی است که بوسهل براي 
تواندچنین میترام کاذب استفاده کرده است و هماح
پیام ی بوسهل با حسنک به عنوان یکن دشمنمبیّ 

هاي ی از خودنماییئغیرکالمی باشد. این ژست جز
عمدي براي بیان احساسات کاذب اوست. از سوي 

مع نوا شدن با جبرخاستن ناتمام بوسهل بر هم،دیگر
ناظر است.رغم میل باطنی اوبه

حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وي - 
اي هچهبند استوار کرد و پایزاردست اندر زیر کرد و اِ 

اختبّه و پیراهن بکشید و دور اندازار را ببست و جُ 
).234ص(با دستار

کاتی اجباري است که حسنک این حرکات، حر
به اطاعت و بعضی دیگر راۀها را به نشانآناز بعضی 

- انجام داده است. این فضاي توصیفاعتراضۀنشان

شدن حسنک براي هتوان کنایه از آمادشده را می
رفتن دانست.باالي دار

سواران سوي عامّه تاختند و آن شور - 
بنشاندند و حسنک را سوي دار بردند و به جایگاه 
رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، بنشاندند 

ص(ها فرود آوردو جلّادش استوار ببست و رسن
235.(

شده به هاي ذکراشاره و حرکات در فعل
کنایی، پیام غیرکالمی را با فضاي خشونت صورت 

ناامیدي و حتی ،اندوه،غم،همراه با ایجاد ترس
کند.میءمرگ شخص به مخاطب القا

قائد بانگ بر او زد و دست به قراچولی - 
).459ص(کرد...

(نوعی دست به قراچولی«مصدر کنایی 
توان عالمتی دانست براي را می» شمشیر) کردن

معموًال نسبت به سایر ارتباطات تهدید کردن که
(بانگ زدن) غیرکالمی همراه است با ارتباط کالمی

که کامًال آگاهانه صورت گرفته است.
اف ـا استخفـهوتـه خلـه بـودم کـو شن- 

ص(هاي دو شاخ را به پاي بینداختندکردند و کاله
716.(

نوعی از خلعت است و مصدر » کاله دو شاخ«
مت توان نوعی از عالرا می» داختنبه پاي ان«کنایی 

نیمدانست که از سر برداشتند و براي اهانت به ز
انداختند. این حرکت که واکنشی عمدي از سوي 

ب تواند در پاسخ به کاري باشد که باعامل است، می
میل وي نبوده و از این پیام غیرکالمی به جاي 

اعتراض استفاده کرده است.
بستمیو کمر پوشیدمیسالح آلتونتاش - 

).1112ص(
» سالح پوشیدن و کمر بستن«مصدر کنایی 

نه جنگ شدن که کامًال آگاهاةعالمتی است براي آماد
پیام غیرکالمی صورت ةاین کنش توسط فرستند

گرفته است.
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چهره و رفتار چشمی.3
ترین دلیل اهمیت چهره در ارتباطات انسانی اصلی

این بخش از بدن حینِ عبارت است از اینکه معموالً 
). 191: 1388(ریچموند، تعامل، قابل رؤیت است

چهره گویاترین کانال ابراز عواطف است و این 
چون همهایی توان بر حسب جنبهعواطف را می

خوشایندبودن یا ناخوشایندبودن و سطح برانگیختگی
یز نهاي چهره فکنیبندي کرد. با این همه برونتقسیم

مثالً در شادي، غم، ،ا جاي دارددر انواع مجزّ
). گاه چهره 138: 1378(آرژیل، شگفتی، خشم و...

به طور همزمان بیش از یک احساس را به نمایش 
در خوانند، حالتی کهمی» آمیزه«گذارد که آن را می

هاي مختلف هاي مختلف در بخشفکنیآن برون
ره اغلب سرنخی از شود. حالت چهچهره ظاهر می

شود که میشمردهمی در فرد ئعاطفی داوضعیت 
ده خاص استفاتأثیرتوان عمدًا از آن براي ایجاد می
).244- 255(همان: کرد

قدرتمند در ۀتواند یک وسیلتماس چشمی می
آن بر تأثیربرقراري روابط اجتماعی باشد. چشم و 

ها بوده است. االیام مورد توجه انسانافراد از قدیم
نگاه خانمان برانداز، نگاه «مثل هاییگذارينام

رق ـار، بـهشداردهنده، چشم شور، چشمان خم
ه افراد به طور ـد کـدهان میـنش» ها و...مـچش

ها و حاالت نگاه مردمکةاندازناخودآگاه متوجه
با عنوان شوند. هث در کتاب خوددیگران می

ترین و ها روشننویسد که چشممیچشمان رسواگر
که دهند؛ چراهاي انسانی را انتقال میپیامترین واضح

ها آزادانه دارند و مردمکدید قرارۀهمیشه در نقط
). معانی بسیاري در 157: 1386(پیس، کنندعمل می

تماس چشمی وجود دارد که در هر فرهنگی براي 

اي است. مطالعه خود حائز اعتبار و اهمیت ویژه
رتباط بصري ا«تماس چشمی را در ارتباطات، ةدربار

). 57: 1385(دیمیک، نامندمی» یا ارتباطات چشمی
[محمد] برخواند و لختی تاریکی در وي - 

).9ص(پدید آمد
محمد را به ةبیهقی براي اینکه حالت چهر

شکل ادبی بیان کند و توانسته باشد تا از ارتباط
جوید غیرکالمی با مخاطب خود به بهترین نحو سود

س و ترةکنندتواند بیانکرده و میاز کنایه استفاده
اندوه امیر محمد باشد که از طریق چهره به عنوان

.ترین کانال ابراز عواطف انجام پذیرفته استگویا
).46ص(زدنزهر خنده- 

اي رمزگذاري شده در این عبارت کانال چهره
ه دانست. بدین معنی ک» آمیزه«توان نوعی از را می

ۀهاي درونی خود دو جنبتشخص براي ابراز حال
خوشایند و ناخوشایند بودن را در نظر گرفته و 

. هاي مختلف را از چهره انجام داده استفکنیبرون
»زهر«ةکه مبّین شادي است با توجه به واژ» خنده«

اي از روي توان آن را به صورت کنایی خندهمی
به طور غیرمستقیم از موقعیت خشم دانست که فرد

کند. ابراز ناراحتی میآمدهپیش
ص(، هیچ چیز نگفتپوشیده نگاه کردامیر - 

178.(
پنهانی و » پوشیده نگاه کردن«مصدري ۀکنای

آگاهانه و دزدانه دیدن است.
).402ص(چشم بر کسی ماندن- 

است که » خیره نگریستن«این نگاه از نوع 
فرستنده هوش و حواس و تمرکز خود را بر روي 

اغلب نگاهی سخت و طوالنی ودیگري گذاشته
- است. این نگاه کنایه از نوعی هتِک حرمت و بی
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شود که پیام غیرکالمی غیرمؤدبانه احترامی شمرده می
کند.میرمزگذاريرا 

روي سرخش زرد شد و با وي چیزي نگفت- 
).979ص(

در این جمله هم سرخی و هم زردي صورت 
ی کنایه شود. سرخمیي شمرده اهاي چهرهاز حالت

اما زردي ،دغدغه بودن فرد استاز شادبودن و بی
پیام است که به ةکنایه از ترس و اضطراب فرستند

اي براي بیان ناخوشایند کانال چهرهۀعنوان جنب
احساس درونی و آن هم به طور ناخواسته نمود پیدا

کرده است.

رفتار آوایی. 4
یا هاي ارتباطی صدا، ارتباط آواییجنبهۀمطالع

شود. زبان نامیده میا پیراـآوایی یانـزبۀالعـمط
هاي صدا و کاربردهاي آن بر این موضوع یـویژگ

تأثیرشوند، هاي کالمی دریافت میکه چگونه پیام
گذارند. برخی از محققان بر این باورند اي میعمده

ا ـردي بـفانـات میـه بیشترین معنی در ارتباطـک
هاي کالمیشوند تا پیاممیهاي آوایی تحریکپیام
اري از ـر و بسیـ). آرچ98: 1388وند، ـچمـ(ری

پژوهشگران آوایی معتقدند که در یک رابطه، اغلب 
که رساند و نه آنچه بیان، مفهوم واقعی را میةنحو

شود. در بسیاري از مواقع کل معنی کالم گفته می
شود. در یک بیان او مشخص میةگوینده با نحو

درصد 7مشخص شد که در یک تعامل تنها بررسی 
- معنیِ پیام از طریق محتواي گفتار کالمی منتقل می

هاي آوایی درصد از طریقِ سایر نشانه38شود و 
هاي دهانی به نشانهۀیابد. زبان آوایی کلیانتقال می

- جز خود کلمات، در مجراي گفتاري را شامل می

اما چیز ،شودمثالً در کنایه چیزي گفته می.شود
گوید یابد. وقتی کالم ما چیزي میدیگري انتقال می

آمیز گوید، کنایهوایی مخالف آن را میهاي آو نشانه
ایم. کنایه رفتاري است که ما برايصحبت کرده

- 236(همان: آموزیمبرقراري ارتباط آن را می
235.(

هاي گفتار، هم به عنوان بخشی از ارتباط لحن
شود و هم به عنوان بخشی از میشمردهکالمی 

،نـ). بنابرای53: 1385(دیمیک، ارتباط غیرکالمی
کلمات به تنهایی داراي اهمیت «توان گفت که می

هستند، با این حال فقط بخش ناچیزي از پیام 
دهند. چگونگی اداي آن دریافت شده را تشکیل می

صدا، ۀکلمات یعنی لحن صدا، زیر و بمی و درج
مات و تأکید و فشار بر روي آن سرعت اداي کل

کلمات همگی در برقراري ارتباط از اهمیت بسیاري 
برخوردارند. این عوامل نه تنها بر روي پیامی که

ر روي بگذارند، بلکه میتأثیرشود، نهایتًا دریافت می
نخستین برداشت دیگران از گوینده بسیار مؤثر

).19: 1377(کول، »ندهست
که زبان فرا این محتشم، خردمندانۀو بهان- 

).50ص(بزرگ توانستند کرد آن بود که...
به » زبان فرا کسی بزرگ کردن«مصدر کنایی 

هاي آوایی است. معناي اعتراض و از نوع وابسته
اعتراض کردن که نوعی از پیام کالمی است معموالً 

خشم ةکنندبا شدت و بلندي صدا همراه است و بیان
و عصبانّیت است.

د و ـآمک از آن در میـان را نیـدریـو پ- 
).52ص(ژکیدند و آخر بیفکندندشیـم

به معناي غرغرکردن است از نوع » ژکیدن«
آوایی و در این عبارت اختالف نظر و ةکنندمشخص
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فرستنده از شخص مورد نظر را  به صورت ۀسلیق
رساند.کنایی می

چون رسوالن بدان مغروران رسیدند و پیغام - 
).169ص(بگزاردند، بسیار اُشُتلُم کردند و گفتند...

به معناي الف زدن است که با » اشتلم کردن«
ان تومی،تندي و بانگ و فریاد همراه است. بنابراین

آن را با کیفیت صدا همراه دانست که کنایه از 
خودنمایی است.

نامه] واقف گشتم... نیک [سوگند چون بر آن- 
ص(بترسیدم از سطوِت محمودي و خشک بماندم

186.(
را به عنوان پیام » خشک ماندن«مصدر کنایی 

توان نوعی از سکوت دانست که با غیرکالمی، می
توجه به شرایط، اطالعات زیادي از احساسات فرد 

کند که در این عبارت مبّین ترس و مخابره میرا 
اضطراب است.

ون به خادم رسیدم، به حالی بودم عرق بر چ- 
).224ص(من نشسته و دم بر من چیره شده

توان به معناي را می» چیره شدندم بر کسی «
ةکننددانست که از نوع مشخص» نفس زدننفس«

ی آوایی یا همان آواهاي غیرزبانی و کنایه از خستگ
فرد است.

زدندي که و خردمندان... پوشیده خنده می- 
).227ص(گویی استگزافهوي

که در» پوشیده خنده زدن«بیهقی از پیرازباِن 
هاي آوایی مربوط به واژهةکنندواقع همان مشخص

غیرزبانی است، استفاده کرده که کنایه از نوعی 
بوسهل است. ةهاي بیهودتمسخر بر گفته

خواند جنبانید و چیزي میحسنک... لب می- 
).234ص(تر آوردندتا خودي فراخ

(زمزمه کردن) از »لب جنبانیدن«مصدري ۀکنای
احساسات ۀتواند نشانهایی است که میزبانپیرا

حسنک از قبیل غم و ناراحتی، ترس از موقعیت 
بردار شدن و... باشد.

گرفت و خواجه احمد حسن... قومی را می- 
).498ص(خاییدندمردمان او را می

ن اد کردن و بد گفتبه معناي انتق» خاییدندمی«
است که خشم و عصبانیت فرستنده را به صورت 

ز ا ات و بلندي صدکند و معموالً با شدّکنایی بیان می
سوي فرستنده همراه است.

جویی)(قلمروپاییفضا و بوم.5
به مطالعات مربوط به فضا و فاصله، اصطالح» هال«
دو یامیانۀنهاده است و آن را فاصل» جواريهم«

ن داند. دانشمنداچند نفر در ارتباطات اجتماعی می
ا راجتماعی ۀعلوم اجتماعی در این زمینه معیار فاصل

بط حاکم بر رواۀگیرند و از طریق آن فاصلبه کار می
ر تنفّکنند که دوست داشتن یاگیري میافراد را اندازه
نهد ویک قدم فراتر می» هال«رساند. از هم را می
گوید: در میان اشخاص دارد. وي میۀسخن از فاصل

- بوم«طبیعت انسان رفتاري وجود دارد که ما آن را 

اندن نامیم. براي به تحقق رسمی» جوییپایی یا قلمرو
ار ـاین رفتار، آنها این احساس را این گونه به ک

ایی خود را با دیگران تنظیم و جۀگیرند که فاصلیـم
را براي خود معّین و آن دیگري را در وراي آن 

د کننیاي را که انتخاب مویژهۀ تصور کنند. البته فاصل
ز اي ایعنی رابطه،بستگی به تبادل آنها با دیگران

کنش متقابل افراد و احساس و عملکرد آنها دارد
). 278: 1374(فرهنگی، 
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واند و سخت نزدیکم داشتمرا تنها پیش خ- 
).58ص(

اده اي که در اینجا میان دو نفر اتفاق افتفاصله
صمیمی دانست. این ۀتوان از نوع فاصلاست را می

ز این تواند کنایه امی» تنها«ةفاصله با توجه به واژ
هایی که دیگران را باشد که شخص براي بیان گفته

ورد عالقهدانسته با فرد موصالح به دانستن آن نمی
آن هم با اختیار خود در میان گذاشته است.

ص(بر دست راست و دسِت چپ نشاندن- 
231.(

در دو طرف وزیر نشستن کنایه از قدر و 
ه عالقه و صمیمیت آنان نسبت بمنزلت افراد یا حتی

در دست چپ یا «مصدري ۀدیگر است. کنایهم
ره خابتواند این پیام غیرکالمی را ممی» راست نشستن

کند که معموًال شخصی که از احترام بیشتري 
برخوردار است در سمت راست و آنکه از احترام و 
،صمیمیت کمتري نسبت به دیگري برخوردار است

نشیند.در سمت چپ می
عبدوس دست بدو داد و وفا ضمان کرد و - 

).282ص(وي را پذیرفت و در آگوش گرفت
ده از نوع فضایی که در این جمله اتفاق افتا

،صمیمی است که طرفین قادرند همدیگر را لمس کنند
فینالبته با توجه به اینکه لمس اتفاق افتاده است طر

ر توانند با کانال نگاه به شکل مطلوب با همدیگنمی
فت گتوان می،ارتباط غیرکالمی داشته باشند. بنابراین

م تراحو ااستفاده از این پیام غیرکالمی کنایه از عالقهکه 
فرستنده و گیرنده نسبت به همدیگر است.

گیريجهت. 1-5
اي است که در آن شخص رویش گیري زاویهجهت

یابی بدن کند. این زاویه با جهترا به دیگري می

ها. با این وجود ارتباط دارد نه با جهت سر یا چشم
توان بخشی از ارتباط غیرکالمی یابی را میجهت

اجباري در کار نباشد و فرد دانست، به شرطی که 
توان گفت که می،آزادانه آن را اختیار کند. بنابراین

هاي انتخابی صمیمّیت است که یابی از سرنخجهت
هاي گوناگون ترکیبات مختلفی از آنها در موقعیت
).316- 317: 1378(آرژیل، شودانتخاب می

اي خواست و روي سوي ـر پـحاجب ب- 
).9ص(ه دادحضرت کرد و زمین بوس

در این جمله به باجحاي که »گیريجهت«
(پایتخت) انجام داده بود، آگاهانه و سمت حضرت

براساس اختیار صورت گرفته که کنایه از عالقه و 
اعتقاد وي به خاندان غزنوي است.

شهر را فرمود داري زدن بر کرانِ ۀخلیف- 
ص(مصلّاي بلخ... و خلق روي آنجا نهاده بودند

233.(
ت و رفتار آگاهانه کنایه از عل» گیريجهت«این 

- و کسب خبر از اتفاقات غریبکنجکاوي مردم 

الوقوع بود.

(لمس و تماس بدنی)بساوایی.6
یانسانزندگیو نیروي آن به قدمت حس بساوایی

که انسان پاي به هستی نهاده و تاریخ است. از زمانی
او تحّول ایجاد خود را به خاطر آورده، این نیرو در 

کرده و او را برانگیخته است. پژوهشگران ارتباطات 
کم به اهمیت آن وقوف یافته و اجتماعی نیز کم

ی ـاطـارتبۀروزه آن را یکی از ُکدهاي برجستـام
میزانةدهندنشان،دانند. لمس طرف مقابِل ارتباطمی

صمیمیت با اوست. هر اندازه فراگرد ارتباطی با یک 
از ،رودي صمیمیت و خصوصی شدن مینفر به سو
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کردن شود. هر فرهنگ لمسلمس بیشتر استفاده می
از است و مردم آن جامعهرا تا حدّي مجاز دانسته

ند.نکدر ارتباطات اجتماعی استفاده میرمز بساوایی
هاي ارتباطات بین اشخاص در مورد لمس پژوهش«

استاین واقعیت ةکنندافراد در مناظر عمومی بیان
که این عمل به پایگاه اجتماعی از جهات مختلف 

، نژاد و جنس اقتصادي، سن- مانند پایگاه اجتماعی
بستگی دارد. افراد با جایگاه اجتماعی و اقتصادي

ه دهند کتر در بیشتر جوامع به خود جرأت نمیپایین
اشخاص مربوط به جایگاه اجتماعی باالتر را لمس 

دان و زنان در مقابل کنند. همین وضع در مورد مر
).305- 307: 1374(فرهنگی، »هم وجود دارد

چون به صّفه رسید، سی غالم... او را - 
ص(و موزه از وي جدا کردندکالهبگرفتند و قبا و 

49.(
توان کنایه از در این جمله را می» گرفتن«

خشونت و خصومت دانست که به شکل تماس 
جویانه ستیزهبدنی رمزگذاري شده است. این رفتار

در حالت پرخاشگري انجام شده و شخص به 
صورت غیرکالمی قدرت فیزیکی خود را به رخ 

کشد. حریف می
بوسه بر خواجه وي را در کنار گرفت و - 
.)219ص(ي زدوروي 

).219ص(بوسه دادخواجهدست حصیري - 
را » بوسه دادن«در قسمت باال مصدر کنایی 

و صمیمیت فرستنده نسبت توان نوعی از عالقهمی
به گیرنده دانست. البته در نظام درباري این نوع 

پایین بودن جایگاه اجتماعی فرستنده ۀلمس نشان
نسبت به گیرنده بوده و فرستنده را مجاب به 

توان می،رمزگذاري این نوع پیام کرده است. بنابراین

این نوع تماس را به عنوان ابراز نگرش فرد
رد.برشم(گیرنده) بت به دیگري(فرستنده) نس

[خضر] گفت: دست مرا ده و عهد کن. - 
دست بدو دادم و پیمان کردم، دستم نیک بیفشرد

).249ص(
توان نوعی تماس بدنی را می»دست فشردن«

اط ر کرد که مفهوم کنایی ارتبدوستانه و صمیمی تصوّ 
»ندست داد«اما رمز رساند. طرفین با یکدیگر را می

ه همان عهد و پیمانی است که بین طرفین منحصر ب
بسته شده است.

و حاجب بونصر بازوي رسول گرفت، وي را - 
).506ص(از بین صفّه نزدیک تخت آورد و بنشاند

را » بازو گرفتن«باال مصدر کنایی ـۀدر جمل
ابل بودن جایگاه اجتماعی طرف مقباالۀ توان نشانمی

عالقه و دانست که فرستندگان آن براي ابراز 
غیرکالمی استفاده ۀاحساسات خود از این مؤلّف

کردند.

محیط.7
نشدنی معرفیجابهمحیط را فضایی ثابت یا جا،هال
ا هها، ادارههاي فیزیکی خانهمانند ویژگی.کندمی

اي و.... تغییر دادن، حرکت دادن یا اصالح کردِن فض
که براي فضايدر حالی؛ثابت کاري بس دشوار است

ثابت یا اشیاي قابل حمل، بسیار آسان است.نیمه
ی ادراك ـونـهاي گوناگکی به روشـط فیزیـمحی
بر رفتارهاي یتعاملهايشود. ادراك محیطمی

راشمحیط اطراففردگذارد. میتأثیرفردارتباطی 
که عمدًا ادراك خاصی را در دکنین میئطوري تز

جود کنند، به وها استفاده میافرادي که از این محیط
).325و 323: 1388(ریچموند، دبیاور
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رها ها بر زدند و س[حسن] مثال داد... سه پایه- 
).36ص(را بر آن بنهادند...

به عنوان یکی از » زدنسه پایه«مصدر کنایی 
ن آکه از استاین پیام غیرکالمی مبّینابزار محیطی

پیروزي و ۀبراي گذاشتن سر دشمنان آن هم به نشان
استفاده یا حتی اوج انتقام از حریف عبرت دیگران 

کردند.می
ر روز چون از در کوشک ـه هـان کـچن- 

ص(اي سخت بزرگ با او بوديبازگشتی، کوکبه
192.(

مبّین » بزرگ با کسی بودنۀکوکب«مصدر کنایی 
گفتنی است اقتدار و عظمت و توانایی شخص است.

درت سیاسی براي بزرگسنتی، صاحبان قۀدر جامع
نشان دادن جایگاه حکومتی خود از رمزهاي ظاهري 

هاي نظامی و محافظتیهمراه ساختن گروهچون بههم
کردند.با خود استفاده می

).227ص(این مرد بر مرکب چوبین نشست- 
همان تابوت و یکی از اشیایی » مرکب چوبین«

از نویسندهاست که در طبیعت اطراف وجود دارد و 
مرگ حسنک، به عنوان ۀسازي واقعآن براي برجسته

،نیک ارتباط غیرکالمی در نظر گرفته است. بنابرای
مرگ طرف ،»بر مرکب چوبین نشستن«مصدر کنایی 

کند.مقابل را تداعی می
و خداوند را بباید دانست که... روزگار او- 

).55ص(عروسی آراسته را مانست]امیر ماضی[
. بین دو نماز بارانکی خرد خرد روز شنبه..- 

).410ص(کردبارید، چنان که زمین تَرگونه میمی
ان االول سوي منجوقیامیر روز آدینه دوم ربیع- 

رفت به شکار و آنجا بسیار تکّلف رفت و جهانی 
).477ص(سبز و زرد و سرخ بود

در این چند جمله نویسنده با توصیفات 
وهدرمحیطی را بیان کهاي طبیعی و ویژگی، ماهرانه

اول از روزگار خوش ۀبه صورت کنایی در جمل
دوم از توصیفات جّوي و در ۀمحمودي، در جمل

از طبیعت بهاري سخن گفته است.سومۀجمل

زمان.8
رادنیز مؤثر است. وقتی افزمان،در فراگرد ارتباطی

کارگیري زمان در ارتباطات خود با دیگران از به
ن ن به زمانااز نظر علم ارتباطات، آ،گویندسخن می

ۀرجاند. زمان و نوع ارتباط و دو ارتباطات پرداخته
صمیمیت با طرف مقابل و رسمی بودن رابطه، وضع 

د. یک تأخیر کنارتباطی ما را با دیگري روشن می
هاي متداول در مجلس که چشمگیر و خارج از معیار

واند ـترود، میر میـکت فراتزاـاز حدِّ ادب و ن
ین مفهوم ا«.داشته باشدهاي ناگواري به همراه پیامد

در فضاهاي » زود«است یا » دیر«نکته که چه چیز 
، هر فرهنگ نسبت به زمانمعانی ویژه دارد.فرهنگی

هاي نگرش خاص خود را دارد که نسبت به فرهنگ
توان در دیگر یقینًا متفاوت و متمایز است و نمی

ها را یکسان در نظر گرفت. هاي متفاوت آنفرهنگ
ا بها نیز در این موارد انسانطبیعی است که رفتار 

- 286: 1374(فرهنگی، »دیگر متفاوت استیک
285.(

ن وقت را، ـر تسکیـد که از بهـانو گفته- 
).16ص(امیرمحمد را به غزنین خوانده آمد تا...

در این جمله زمان از نوع غیررسمی است؛ 
کند. تعبیر ق را به ذهن القا نمیچراکه مفهوم دقی

، داشتغیررسمی بودن آن ةبارتوان دردیگري که می
توان آن را کنایه از نشاندن امیرمحمد این است که می
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ی با ـا حتـاب و اضطرار یـا شتـدر بـبر تخت پ
.از افراد حکومتی دانستبرخیخواست

اعداد.9
ۀنوع دیگري از مؤلف،ارتباط غیرکالمی اعداد

بندي است که در تقسیمتاریخ بیهقیغیرکالمی در 
گاهی کثرت اي به آن نشده است. ریچموند اشاره

عی اعداد مبّین توصیف کنایی چیزي فراتر از حّد واق
شود. یبهت و حیرت مموجبخودش است که 

آمیزي از موضوعی نیز کثرت اعداد گاه وصف اغراق
شود. میفضاسازي و توصیفۀتواند باشد که مایمی

در بعضی از مواقع نویسنده براي تحقیر بیگانه در
گیرد.برابر نیروهاي خودي از رمز عددي کمک می

اگر کسی اینجا آمدي و قصد فساد کردي و «
شوکتش هزار یا دو هزار یا کمتر و بیشتر بودي تا ده 
هزار، البته جوانان و دلیران ما سالح برداشتندي تا 

پیروزي خداي، عَزَّ و َجلَّ، کفایت شرِّ آن مفسدان به 
).19ص(»کردندي

د در اینجا اعداد هزار، دوهزار و ده هزار هرچن
ر فراوانی است، اینان در برابۀراي مفسدان نشانـب

ت جوانان و دلیران مسلح حکومت، به دید ـکفای
آمدند.نمی

گیري نتیجهبحث و 
و براي طرح مؤثر تاریخ خود از زبان کالمیبیهقی 

غیرکالمی بهره برده است. وي براي این مقصود گاه 
میان انواع سراغ شگردهاي بالغی رفت که در

شگردهاي بالغی، کنایه در ایجاد ارتباط غیرکالمی 
تاریخ گذار است. میزان کنایات به کار رفته در تأثیر

به عنوان ارتباط غیرکالمی در جدول زیر آمده بیهقی
است:

به عنوان ارتباط غیرکالمیتاریخ بیهقیمیزان کنایات به کار رفته در . 1جدول 

مؤّلفه
ظاهر 
فیزیکی

اشاره و 
حرکت

چهره 
و رفتار 
چشمی

رفتار 
آوایی

پایی فضا و بوم
(قلمروجویی)

بساوایی
طبیت و 
محیط 
اطراف

زمان
جمع

4111119562911255297تعداد
80/1337/3740/685/1876/970/341/868/1100درصد

از دستاورد پژوهش ناظر بر این است بیهقی 
د، ظاهر فیزیکی به دلیل بیان مقصوۀکنایه در مؤلّف

و...؛گزارش منصفانه، ذکر جوانی، موقعیت اجتماعی
،رفتار چشمی به دلیل زهرخنده، نگرانیۀدر مؤّلف

رفتار آوایی بهۀدر مؤلّف؛حیرت، هتک حرمت و...
؛دلیل خودنمایی، پیروزي، تمسخر، ناسزاگویی و...

ل ـلیه دـی) بجوی(قلمروپاییومـا و بـفضـۀدر مؤّلف

در ؛عالقه، احترام، کنجکاوي از چیزي مبهم و...
محیط و طبیعت اطراف به دلیل عبرت ۀمؤلّف

جویی و... گرفتن، ابراز عواطف، شکرگزاري، جنگ
بساوایی به دلیل جایگاه اجتماعی، ابراز ۀو در مؤلّف

کنایه در عواطف و احساسات و... سود برده است.
زمان به دلیل اینکه بیهقی خود را موظّف به ۀمؤلّف

و سعی دانستذکر جزء به جزء و دقیق حادثه می
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ادث را براي مخاطب خود بیان وکرده تا زمان ح
کند، از کمترین بسامد برخوردار بوده است؛ چراکه 

» عجله و شتاب«براي بیان زمانۀاز کنایه در مؤلف
اشاره و ۀ فمؤلّکنایه در اما،استفاده کرده است

حرکت به دلیل خشم و غضب، ترس و هزیمت، 
آرامش خاطر، ادب و احترام و... باالترین بسامد را 

اشاره و حرکت، بیشتر ۀدر مؤلفداشته است.
ایشی ـاسات نمـاحسةدهندرفتارهایی که نشان

گذار بوده و کنایه در آن نقش داشته، اندامی تأثیر
.گرددبدن او برمیبوده و فرد آن را انجام داده و به

که تعدادي از این درحالی؛مانند بوسه بر زمین دادن
درونی بوده و » از جاي شدن«ها مانند حالت

با وسایل انجام ن تعدادي هم مانند بوق و دهل زد
شده است.

پیام غیرکالمی اشاره و حرکت، ۀدر مؤلف
هاي بزرگ درباري که شخصیتعالمت به دلیل این

اط قدرت و اُبهت خود بیشتر از ارتببراي نشان دادن
ادهاط زبانی استفـاي ارتبـه جـاره بـانِی اشـغیرزب

کردند و زیردستان نیز با حرکات خود از جمله می
برخاستن و خم شدن، احترام خود را نسبت به این 

دادند، بیشترین بسامد را داشته بزرگان نشان می
است.

شناسِی هاي روانبا توجه به اینکه در کتاب
مربوط به ارتباطات غیرکالمی بیشتر به رفتارهاي 

ی نساناند و تقریبًا به رفتارهاي غیراانسانی پرداخته
هايراي به رفتااشارهتاریخ بیهقیتوجه بودند، در بی

غیرانسانی در جاهاي مختلف شده که حاوي پیام 
ه غیرکالمی خاصی بوده که به شکل کنایی به کار رفت

:جملهاز.است

و من به خشم بازگشتم و اسب در تگ - 
).224ص (ايشدهافگندم چون مدهوشی و دل

نوعی از عالمت است » در تگ افگندن اسب«
که پیام غیرکالمی شتاب و عجله را به صورت کنایی

کند.پیام مخابره میةبه گیرند
که در اینغیرکالمی ۀنوع دیگري از مؤلّف

در اعداد است. پیام غیرکالمی ،دشپژوهش مطرح 
این رمزگذاري کارکردهاي مختلف ارتباطی ازجمله 

گیرد.مبالغه و مقایسه انجام می
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. ترجمهمدیریت ارتباطات). 1378برکو، روي (

- محمد اعرابی. چاپ اول. تهران: دفتر پژوهش

هاي فرهنگی.
). 1393- 1394ان و بهار ـزمستاك، حسن (ـبس

،لسال او». تحلیل تصاویر کنایی در تاریخ بیهقی«
.35- 48صص،شماره

. به اریخ بیهقیت). 1387محمدحسین (،بیهقی
(جلد اول و دوم و رهبرکوشش خلیل خطیب

مهتاب.: سوم). چاپ دوازدهم. تهران
چگونه با زبان). 1386(پیس، باربارا و پیس، آلن

آذر محمودي. چاپ . ترجمهبدن حرف بزنیم
دوم. تهران: اشاره.
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نگ زبان بازتاب زمان، فره). 1378، نادر (جهانگیري
: مقاالت). چاپ اول. تهران(مجموعه و اندیشه 

آگاه.
ارتباط غیرکالمی در آثار ). 1389(حاجتی، سمیه

کارشناسی نامهپایانداستانی مصطفی مستور.
احمد رضی. استاد مشاور: ارشد. استاد راهنما:

علی تسلیمی. دانشگاه گیالن.
- کنایه لغزان«). 1386(دیگرانده مرده، حیدرعلی و

نشریه دانشکده. »ترین موضوع در فن بیان
دانشگاه شهید باهنر ،ادبیات و علوم انسانی

.22شماره،کرمان
. NLPآمیز با ارتباط موفقیت). 1385(دیمیک، سالی

: علی اسماعیلی. چاپ دوم. تهرانترجمه
شباهنگ.

بررسی سبک شخصی «). 1389(، ایرجرضایی
پردازي از طریق توصیفات فردوسی در شخصیت

،دانشگاه فردوسی مشهد،جله بهار ادبم. »اندامی
سوم.شماره،سال سوم

روسی، جیمز سی. ریچموند، ویرجینیابی و مک
. فرديرفتار غیرکالمی در روابط میان). 1387(

غالمرضا فاطمه سادات مولوي با مقدمهترجمه
دانژه.: آذري. تهران

یوسف بن الدین ابویعقوب سکاکی  خوارزمی، سراج
:مصر. مفتاح العلومق.). 1317(ابوبکر محمد 

.مطبعه ادبیه
. نیمبانی ارتباطات انسا). 1373اکبر (، علیفرهنگی

تایمز.: جلد اول. چاپ اول. تهران
فهمیدن، فهماندن و ارتباط ). 1377کول، کریس (

پروانه کاریا.. ترجمهمؤثّر
مه. ترجهاي گفتگومهارت). 1389گابور، دون (

اپ هفتم. تهران: پیک ـی. چـه داغـدي قراچـمه
بهر.

تحلیل «). 1391زاده، پروین و گورویی، رضا (گلی
شناسی تاریخ بیهقی بر مبناي ترکیبات سبک

شناسی نظم و فصلنامه تخصصی سبک. »اشتقاقی
.شماره چهارم،سال پنجم،نثر فارسی (بهار ادب)

. یرکالمینقاشی: ارتباط غ). 1388گودرزي، مجید (
چاپ اول. تهران: عصر هنر.

شی کنایه، نقا«). 1375زمستان (یوحیدیان کامیار، تق
.8. شماره نامه فرهنگستانهمجل.»زبان

ن هنر حکیم توس در داستا«). 1387(ــــــــــــــ 
. دورهپژوهشنامه ادب غنایی. »رستم و اشکبوس

.10. شماره6
چاپ اول. .زبان شناخت). 1379(، سیمانیاوزیر

قطره.: تهران
ــاوود ــان). 1379(، جولی ــات می ــردي، روانارتباط -ف

ـــل اجتمـــاعی ـــرداد شناســـی تعام . ترجمـــه مه
مهتاب.:  فیروزبخت.  چاپ دوم.  تهران


