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 چکیده

 از خود داستانی هایشخصیت آفرینش برای نویسندگان

 نمایش که اندکرده استفاده غیرمستقیم و مستقیم هایشیوه

 غیرمستقیم، پردازیشخصیتۀ زیرمجموع در رفتارها

 از ترقی گلی .گیردمی دربر نیز را غیرکالمی رفتارهای

 خلق با توانست که است ایران در نویسداستان بانوان اولین

 که آثاری زمینۀ در را خاصش شیوۀ و سبک خود، آثار

 درونیات و ذهنیات بروز و قوی پردازیشخصیت بر مبتنی

 چگونگی مقاله این در .کند تثبیت آنهاست،

 هایشخصیت ارتباط برقراری طریق از پردازیشخصیت

 شامل که غیرکالمی رفتارهای از استفاده با داستان

 از پدر داستان اساس بر است، غیرارادی و ارادی رفتارهای

 این. است گرفته قرار نظر دقت و بررسی مورد ترقی گلی

 یعنی ،ارتباط متفاوت گونه سه که داده نشان بررسی

 رفتارهای طریق از -تراکنشی فراگرد و فراگرد جریان،

 است تشخیص قابل داستان هایشخصیت میان غیرکالمی

 خلق کردن آشکار ها،شخصیت آفرینش در یمؤثر نقش که

 ،این بر عالوه. است دهکر ایفا آنها احساسات و خو و

 هاشخصیت بین ارتباط نوع تبیین در کالمی غیر هایرفتار

 .دارد بسزایی سهم مخاطب، با آنها ارتباط برقراری و

 

 غیرکالمی، ارتباطات شخصیت، داستان، :هاکلیدواژه

 .تراکنشی فراگرد و فراگرد جریان،
 

 نور مشهددانشگاه پیام، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی .1

  n.naseri@pnu.ac.ir  )نویسنده مسئول(.                           

 مشهد. نوردانشگاه پیام ،. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی2

 

 

Survey of Character and 

Characterization in Short Stories of 

Goli Taraghi 
Nosrat Naseri Mashhad1

, Saedeh Safari Kang2 

 

 
 

Abstract 
in art of story writing character has been 

introduced as one of the most basis elements of 

story. writers use direct and indirect methods in 

order to create story characters, that actions in 

sub category of indirect characterization, also 

includes unverbal behaviors. Goli Taraghi is 

one of the first women of the storyteller in Iran, 

who was able to establish her own style in the 

field of works based on a strong 

personalization and the appearance of their 

mentalities and their internalities. In this 

article, how to characterize the person by 

connecting the characters of the story using 

non-verbal behaviors that involves voluntary 

and non-verbal behaviors, based on the story of 

the father of the flower of the progression, has 

been studied and carefully considered. This 

study has shown that three different types of 

communication - flow, process, and transaction 

processing - can be distinguished through non-

verbal behaviors among story characters that 

have played a significant role in the creation of 

characters, revealing their mood and emotions. 

In addition, non-verbal behaviors have a 

significant contribution to explaining the type 

of relationship between the characters and their 

relationship with the audience. 
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 مقدمه

 پراکنده خاطرات داستان مجموعه از پدر، داستان

 در را داستان این ترقی. است ترقی گلی نوشتۀ

 این اما کرده، بازنویسی دنیا دو داستان مجموعه

. است نکرده کم قبلی ۀنوشت ارزش از چیزی بازنویسی

 در جزئیات به بیشتر پرداختن دلیل به پژوهش این در

 انتخاب مجموعه این از پدر داستان دنیا، دو مجموعۀ

 .است شده

 و برجسته قلم اهل ترقی، اهلطف فرزند گلی 

 دنیا به تهران در وی. است« ترقی» مجلۀ امتیاز صاحب

 هاینام به کوتاه داستان مجموعه چند دارای و آمد

 و هستم گِوارا چه هم من دنیا، دو پراکنده، خاطرات

 آقای هایعادت بازگشت، هایرمان و دیگر جایی

 .است زمستانی خواب و زری کاکل دریاپری الف،

-خاطره صورت به ترقی گلی هایداستان بیشتر

 داستانیش هایشخصیت برای معموالً و است نویسی

 برای ترقی که ابزاری. گیردمی الگو واقعی افراد از

 برده، را بهره بیشترین آن از هاشخصیت معرفی

 طریق از آنها ارتباط دادن نشان با هاشخصیت توصیف

-شخصیت روش، این با او. است غیرکالمی رفتارهای

 با راحتی به مخاطب که کندمی خلق را پویایی های

 .دشومی آشنا آنها خلقیات

 تجلی صحنه اجتماعی، زندگی که طورهمان

 ،است افراد میان اجتماعی تعامالت و ارتباطات انواع

 بازتابی که است باورپذیر و موفق زمانی ،هم داستان

 داستان ،همچنین. باشد تعامالت و ارتباطات این از

 که شودمی ماندگارتر خواننده ذهن در وقتی

 شکل را داستان و شوند عمل وارد خود هاشخصیت

 پردازند،می اجتماعی تعامل به افراد کههنگامی». دهند

 شود،می ردوبدل غیرکالمی عالئم شماری،بی تعداد

 نگاه، برخورد نظیر غیرکالمی، رفتارهای این کلیۀ

 حس هیجانی نظر از و کنندمی ارسال قوی هایپیام

 کنار در را ارتباط تداوم بر میل و اعتماد عالقه،

 صلیبی،)« دهندمی انتقال عالقگیبی و تنفر احساس

1390 :102). 

 کالم که هرگاه افراد، بین ارتباط برقراری هنگام

 باشند، تناقض دارای پیام ارسال در غیرکالمی عالئم و

 نادیده شده، بیان کالم به را آنچه صحنه، در رانگکنش

. کنندمی تمرکز غیرکالمی ارتباطات روی بر و گرفته

 کمتری فرصت که کوتاه داستان نویسنده ،بنابراین

 چنین از استفاده تواندمی دارد، داستان بیان برای

 بر تکیه با و کند جزئیات روایت جانشین را ابزاری

 است مایل که چنان را شخصیت غیرکالمی ارتباطات

 دلخواه سوی و سمت به را مخاطب و ندک معرفی

 .دهد سوق

 غیرکالمی رفتارهای شده تالش پژوهش این در

 ،«جریان» ارتباط( بندیتقسیم سه یا) حوزه سه در

 از پدر داستان براساس« تراکنشی فراگرد» و «فراگرد»

 مشخص تا گیرد قرار بررسی و بحث مورد ترقی گلی

 درونی، احساسات بروز برای نویسنده اینکه  شود

 هایشخصیت بین متقابل ارتباطات و روحی حاالت

 . است کرده عمل چگونه داستان

 

 داستان خالصه

 کس هر زند،می را آخر حرف پدر خانواده این در

 همۀ قوی و محکم پدر. شودمی جریمه کند، سرپیچی

 انگلیسی زبان معلم یک او. کندمی رهبری را خانواده

 زبان، معلم غزنی، مستر. آوردمی خانه به هندی

 برای بار یک ایهفته و شودمی خانواده از عضوی

 سر رود،می که بار آخرین. رودمی خود خانوادۀ دیدن
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 و الغر نظر به آیدمی وقتی و گرددنمی بر وقت

 گود چشمش زیر. کندمی سرفه است، شده چروکیده

-می خانه روانه استراحت برای را او پدر. است افتاده

-می راوی خانه به غزنی مستر همسر زمستان اول. کند

 و راوی: گویدمی چیزهایی هندی لهجه به و آید

-می اشخانه به هندی خانم و راننده همراه به پدرش

 شود،می خارج غزنی مستر خانه از پدر وقتی. روند

 ما نوبت کی تا هندی مردک از هم این»: گویدمی

 .«شود

 :گویدمی دکتر شود،می زخم پدر پای بعد مدتی

 به را پدر مدتی از بعد .«کنید بستری را پدر زودتر»

 اینکه تا است خالی و سرد خانه. برندمی خارج

 راست پای. دهدمی خبر را بازگشتشان مادر، تلگراف

 ،نداگذاشته مصنوعی پای آن جای به و اندبریده را پدر

 از بعد. گرددبرمی مستحکم و استوار همچنان پدر اما

-چشم به بار این آورد،می هجوم دوباره بیماری مدتی،

 چپش چشم. کنندمی عمل را او هایچشم. پدر های

 قلب به دیگر بار مرگ. دهدمی دست از را بیناییش

 شود،می متفاوت سفری آماده پدر. بردمی یورش پدر

 .طرفه یک بلیط با سفری

 

 ارتباطات در غیرکالمی رفتارهای نقش و ارتباط

 متقابل

 فراگرد» یا« فراگرد» ،«جریان» از است عبارت ارتباط

 ،«معنی منبع» دو حداقل میان پیام جاییجابه .«تراکنشی

 مشابهت گیر،ارتباط معنی منبع در آنکه به مشروط

 ایجاد گرارتباط معنی منبع نظر مورد معنی با معنی

 .(12: 1391 راد،محسنیان)« شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Flow 

درصد  93 گویندمی ارتباط علم متخصصان»

. دهدمی تشکیل بدن زبان را فردی میان ارتباط

 هاژهوا  طریق از ما هایپیام ازدرصد  7 تنها ،بنابراین

 صدا تن و لحن طریق ازدرصد  33 و شودمی منتقل

« شودمی منتقل بدن زبان طریق از هم آندرصد  60 و

 نزبا که دارند عقیده محققان اکثر .(9: 1390 کریمی،)

؛ شودمی استفاده اطالعات تبادل برای بیشتر گفتاری

 را هاانسان بین ارتباط غیرکالمی، زبان کهحالی در

 رسانیاطالع برای جانشین هم گاهی و سازدمی برقرار

 مرد یک به تواندمی زن یک مثال برای. است شفاهی

 کند، ارسال درک قابل پیامی آن با و بیندازد نگاهی

 .(15: 1386 پیس،) «باشد گفته کالمی اینکه بدون

 صورت  حرکات و بدن اعضای توسط که هاییپیام

 لتشکی را غیرکالمی ارتباط و بدن زبان شود،می منتقل

. است فرد درونی وضعیت گویای بدن زبان. دهندمی

...  و بهت آرامش، خستگی، خشم، تواندمی مثال برای

 .دهد نشان را
  

  1جریان. 1

 کنش اصطالح از خود آثار از یکی در فلکید کری

 یک صورت به گاه را ارتباط وقوع و کندمی استفاده

 اصطالح این از نیز دام استیو. داندمی طرفهیک فراگرد

 کنش مثابۀبه را ارتباط وقتی گویدمی و کرده استفاده

 ار پیامی که شودمی دیده ایفرستنده کنیم، تصور

 گذاشتن. نشود چه و شود دریافت چه فرستد،می

 مثال دریا در آن انداختن و بطری یک درون پیامی

 فراگرد این. است کنش مثابۀ به ارتباط از واضحی

 راد، نمحسنیا) نامید« جریان» توانمی را طرفهیک

1391 :31). 
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 1فراگرد. 2

 هن ،دارد« متقابل کنش» حالت ارتباط موارد، بیشتر در

 دوطرفه فراگرد یک ارتباط موارد این در. کنش حالت

 مثابۀبه را دوطرفه فراگرد این دام. طرفهیک نه است

 نگاهی چنین در :گویدمی و کندمی نگاه متقابل کنش

 آن در که شودمی محسوب ارتباطات عنوانبه کنشی

 .افتد اتفاق -بیشتر یا - نفر دو بین اطالعات تبادل

. پویاست بلکه نیست، ایستا چیزی فراگرد اصوالً

 و اندمتقابل هایکنش دارای فراگرد یک داخل اجزای

 ثیرتأ دیگری از و گذاردمی تأثیر دیگری بر یک هر

 .(32همان: )« گیردمی

 تغییر حال در مداوم طور به و پویاست فراگرد

 اندمتقابل هایکنش دارای فراگرد یک یاجزا .است

 تأثیر دیگری از و گذاردمی تأثیر دیگری بر یک هر و

 معانی متفاوت، زمان دو در ما رفتار یک. پذیردمی

 هایزمان در فرد یک همچنین و رساندمی را مختلفی

 از را برداشت یک متفاوت، شرایط تحت و مختلف

 از ما اکنون رفتار زیرا ؛ندارد ما مشابه رفتارهای

 تجربیات و گرفته تأثیر مانگذشته ارتباطی تجربیات

 یرتأث تحت را ما آیندۀ هایبرداشت و رفتارها ما فعلی

-توانایی محیط، مثل هاییمؤلفه وجود. دهندمی قرار

 روی بر جایگاه و احساسات تجربیات، ها،دیدگاه ها،

 فراگردی هر این بر عالوه. دارد اثر ارتباط فراگرد

 کاری اثر توانیمنمی هرگز ما و است ناپذیربرگشت

. بریمب بین از کامل طور به ،ایمداده انجام قبالً که را

 شده برقرار ارتباط یک شده برقرار که ارتباطی هر

 .ماندمی باقی

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Process 

2. Trans actional 

 

 2تراکنشی فراگرد .3

 امر یک را ارتباط تواننمی ارتباط تراکنشی الگوی در

 وابستگاِنه حالتی دارای را آن باید بلکه دانست، منفرد

 ما که نیست چیزی ارتباط که مفهوم این به. دانست

 که است چیزی بلکه دهیم،می انجامش دیگران برای

 نتیجه در. دهیممی انجامش آنها با مشترک طوربه ما

 هم دیگر طرفبه وابسته طرف، دو از هریک موفقیت

 بیش چیزی به نفر دو بین متقابل کنش وقتی. هست

 درک این به دو آن و شود منجر لفظی هایپیام تبادل از

 دارند، دوست فهمند،می را یکدیگر که برسند مشترک

-می دادوستد هم با یا دارند نیاز هم به و شناسندمی

 گیردمی خود به تراکنشی ماهیت ،ارتباط آنگاه کنند،

 .(39همان: )

 و فرستنده بین تفکیک تراکنشی، ارتباطات در

 و فرستادن عمل. است قرارداد یک پیام، گیرنده

 موارد. شودمی انجام همزمان طور به پیام دریافت

 و مستقل عمل دو این که نیست معنی این به ذکرشده

-می را پیام فرستنده بلکه نیستند، یکدیگر از مجزا

 هدوبار و داردمی دریافت را پیامی بالفاصله و فرستد

 بر مبتنی که مطلوب نتیجه تا شودمی تکرار عمل این

 تعاملی ارتباطی و شود حاصل ،است ارتباطی اهداف

 .آید وجود به پیوسته صورت به و

  

  3چهره هایحالت

 که است شخص عضو اولین ،چهره اینکه به توجه با

 اولین تواندمی ،شودمی دیده دیداری ارتباط در

 فرد احساسات و روحی حاالت زمینۀ در را اطالعات

3. Facial expressions 
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 هایپیام تناقض یا صحت به بردن پی برای .دهد انتقال

 حاالت» .کرد توجه افراد چهره به توانمی افراد، کالمی

 حرکات وسیلهبه غیره و شادی و غم مثل روحی

 جنبش به مغز فرمانبه غریزی طوربه که عضالت

. دارندوامی وقوسکش به را چهره پوست آیند،درمی

-وقوسکش این محصول که چهره هایخوردگیچین

 شناخت برای خوبی راهنمای هستند، مکرر های

  .(35: 1368 کریمی،) «باشندمی اشخاص روحیات

 رنگ بیان با را انگلیسی معلم شدن بیمار راوی

-می نشان دهانش و هاگونه و چشم ترسیم و چهره

 گونهاین بگوید، زبانش از چیزی اینکه بدون دهد،

 که است سیاه چنانآن هایشچشم زیر»: دهدمی نشان

 شده گشادتر دهانش و فرورفته هایشگونه. ترسیممی

 دادن نشان برای بعد و( 184: 1381 ترقی،) «است

 و سر از عرق»: گویدمی چنین او، بیماری شدت

 .(185: همان) «است جاری رویش

 هندی، زنی که را انگلیسی معلم همسر او

 همسرش بیماری از و است کشیدهسختی و بردهرنج

 زنی». کندمی توصیف گونهاین است، ناراحت سخت

 ظاهری صورت. (جاهمان) «سوختهسیاه و چروکیده

 ارتباطی جریان نوع از همسرش و غزنی مستر چهره

 خودشان و نیست ارتباط ایجاد برای هرچند. هستند

 در اطالعاتی اما ،ندارند تعمدی حاالت این بروز در

 .دهدمی آنها روحی حاالت و سرگذشت مورد

 

  چشم. 1

 سازدمی عیان را درونی تمنیات ترینعمیق نگاه، برق

 ارتباط که اعضایی ازجمله .(17: 1368 کریمی،)

 چشم کند،می برقرار دیگران با تریژرف و مستقیم

 عضو ترینصادق چشم: گفت توانمی ،بنابراین .است

 عناوینی با انگلیسی معلم توصیف از بعد ترقی. است

 مرد قیافه، بد واردتازه دیو، هندی، گدای یک چونهم

 ای،جمله با ناگهان چرده،سیه و چرب و چرک

 شخصیت درونی عدبُ و سازدمی او از متفاوت ایچهره

 چشم مثل قرمزش، هایچشم». سازدمی آشکار را او

 آزاردهنده زشتی و زندمی برق شیطان، هایبچه

 مقوایی نقابی انگار. شودمی ناپدید آنی برای صورتش،

 آن، پشت و است زده صورتبه ما ترساندن برای

 ترقی،) «است مخفی داشتنیدوست و ساده ایچهره

1381 :178) 

 نگاه آنها به هابچه خنده تقابل در غزنی مستر

 کنندمی برداشت ارتباطی فراگرد این از آنها و کندمی

 .کنند برقرار او با دوستی رابطه توانندمی که

 ؛کند القا را مختلفی مفاهیم تواندمی نگاه

 نگاه از ترقی گلی داستانی شخصیت که طورهمان

. یابددرمی خود به نسبت را آنها احساسات دیگران،

 :همان)« بیندمی ما متحیر نگاه در را خودش زشتی»

177). 

 قصد زیرا ؛است ارتباطی جریان یک ها،بچه نگاه

 را غزنی مستر به اطالعاتی دادن یا ارتباط برقراری

 .ندارند
 

 متقابل خیره نگاه. 1-1

 از یا عاشقانه نگاه نوع از تواندمی متقابل خیره نگاه

 یک برای» .دیگر دالیل به گاهی یا باشد دشمنی روی

. ماندمی خیره من صورت روی نگاهش آن،

 و شودمی باز هم دهانش شود،می باز هایشچشم
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 .(201: همان)« شناسدمی مرا شکفد،می صورتش

 .است تراکنشی فراگرد یک اینجا در خیره نگاه

 دو هر. شوندمی خیره هم به یکدیگر دیدن با نفر دو

 متوالی هایپیام و هستند گیرنده و فرستنده نفر،

 هزاران آوردن یاد به که نگاهی. شودمی ردوبدل

 .دارد پی در را خاطره و تصویر

 سؤال که او از. گویدنمی چیزی امروزش از»

: همان)« بردمی ماتش و کندمی نگاهمان خیره کنیم،می

 که کندمی سعی داستانی شخصیت این (.184

 امروزش زندگی از وقتی و کند زندگی درگذشته

. بردمی ماتش و رودمی فرو فکر به شود،می صحبت

 به سؤال این با او زیرا ؛است فراگرد ارتباط یک این

 .افتدمی زندگیش و واقعی خود یاد

 

  خیره نگاه. 2-1

 نگاهم» .باشد داشته مختلفی دالیل تواندمی خیره نگاه

 نگاه این .(186 :همان)« است بیرون تاریکی به دوخته

 ارتباط برقراری قصد راوی و است جریان یک خیره

 این به مبهوت، و گیج ما، همۀ». ندارد را کسی با

 نگاه، این. (177:  همان) «کنیممی نگاه بدقیافه واردتازه

 وضع از را داستان هایشخصیت بهت و تعجب

 .است ارتباطی جریان یک و دهدمی نشان واردتازه
 

 سویهیک نگاه. 3-1

 منظور به و گذراست و کوتاه نگاهی سویهیک نگاه

 جریان یک ،بنابراین و گیردنمی صورت تعامل

 سویهیک به تظاهر شخص اینکه مگر. است ارتباطی

 با مادر». است فراگرد صورت این در که کند بودن

« کندمی نگاه...  و خانم اعظم شوکت به لبخند و غرور

 .(179: همان)

 با همراه مادر کند،می بیان ترقی که طورهمان

 فراگرد یک مادر نگاه. کندمی نگاه هامیهمان به فخر

 نظر به جریان ظاهر در چند هر ؛است ارتباطی

 .رسدمی

 با که بزرگی ۀخان خالی جای و هاخرابه به پدر

. دارد تفاوتبی نگاهی است، ساخته عالقه و عشق

 یا و حسرت بدون شمیران، خالی جایبه( پدر»)

 .(188 :همان)« نگردمی اعتراض،

« کندمی نگاه خروجی در به و پدر به ملتمسانه»

 وارد بار اولین برای وقتی انگلیسی معلم. (177 :همان)

-می روهروب خانواده متحیر نگاه با شود،می خانواده

 به نگاه با را او خجالت احساس و ترس ترقی. شود

 .است جریان ارتباط یک این کند،می بیان خروجی در

 

 نگاه از پرهیز. 4-1

 ،گیرد صورت مختلفی دالیل به تواندمی نگاه از پرهیز

. مقابل طرف با کردن صحبت به نداشتن عالقه مثالً

. است مؤدبانه توجهیبی نوعی نگاه از پرهیز گاهی

 خجالت خاطر به است، ممکن همچنین نگاه از پرهیز

 زیر سرش». باشد جمعی میان در غربت احساس و

 این،و ( جاهمان)« داردبرنمی زمین از چشم و است

 .است  جریان ارتباط  یک
 

  گریه. 2

 پدر داستان در. عاطفی -غریزی است رفتاری گریه

 رساندمی را شخصیت نگرانی و اضطراب گاهی گریه،

 گریه» که هستم من فقط. را او ناراحتی و غم گاهی و

 .(186 :همان)« پنهانی و جویده هایگریه کنم،می

 نگرانش انگلیسی، معلم بیماری شدت دیدن با راوی

 تا هندی مردک از هم این»: گویدمی( پدر») .شودمی

 دو این در .«گیردمی اشگریه و« شود ما نوبت کی
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 مستر انگیزغم مرگ و بیماری خاطر به هاگریه مورد

 نیست، ارتباط برقراری قصدبه چون و است غزنی

 . است جریان
 

 خنده. 3

 معانی مختلف هایموقعیت و هافرهنگ در خندیدن

 فتدریا خنده از معموالً که معنی اولین .دارد متفاوتی

: گویممی» .است شادمانی و رضایت شود،می

: انهم)« است راضی خندد،می« ... پولدار نویسنده»

 اهمیت خیلی فرزندان پیشرفت به که پدر .(194

 خود پای روی همیشه دارد، دوست و دهدمی

 عقان دخترش جواب با نباشند، وابسته او به و بایستند

 .دهدنمی نشان دیگری العملعکس و شودمی

 ناراحت که کسی کردن امیدوار برای خنده گاهی

 و بیندمی مرا هایاشک» .رودمی کار به است،

 پدر لبخند زیرا ؛است فراگرد یک گریه این .«خنددمی

 دخترش به بخشیدن روحیه و ارتباط قراری بر قصد به

 پدر، ۀخند اینجا در .(190: همان) است( راوی)

 معلم». دهدمی نشان را او طلبمبارزه و قوی روحیۀ

 و خوشبو و تمیز عروسی چون آراسته انگلیسی،

 :همان)« شودمی حاضر صبحانه میز سر رو،خنده

 جریان یک که انگلیسی معلم بودن روخنده .(179

 و او مهربان شخصیت دهندهنشان است، ارتباطی

 در شدن پذیرفته و جدید شرایط از رضایت احساس

 . است راوی خانواده میان

 خوشحالی به تظاهر است، ممکن گاهی خنده،

 ایجاد مقابل شخص در خوبی حس معموالً که باشد

 لب روی ماسیده لبخندهای با ها،همسایه» .کندنمی

 «آیندمی ما دیدن به تبریک، و سالم عرض برای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. touch  

 غیرکالمی ارتباطات این در خندیدن .(193 :همان)

 آن به تظاهر چه و خوشحالی بیانگر چه است، فراگرد

 غیرکالمی، ارتباطات با آشنایی فواید از یکی. باشد

. است گفتار و رفتار هماهنگی عدم تشخیص

 برخالف ها،همسایه لب روی ماسیده هایخنده

 خوشحال پدر بهبود از که دهدمی نشان آنها تبریک

 .نیستند
 

 1جسمی تماس

 لاوای در غیرکالمی عالئم ترینمهم از کردن، لمس

 را او مراقبین و نوزاد میان دلبستگی که است زندگی

 لمسی هاینقشه ها،فرهنگ اکثر در. کندمی تضمین

 هچگون کجا، کسی، چه دهندمی نشان که دارند وجود

 فرگاس،) شود لمس تواندمی کسی چه توسط و

1379 :203). 
 

 تجاوزی - تهاجمی کردن لمس. 1

 و عصبانیت باعث همیشه فیزیکی، ارتباط این

 حال در هابچه داستان این در. شودمی ما ناراحتی

 ،است بسته را چشمش که انگلیسی معلم برای بازی،

. است  تهاجمی تماس نوعی این و گیرندمی پا پشت

: 1381 ترقی،)« گیردمی پا پشت برایش برادرم»

« بدهم؟ هلش که کندمی اشاره ما به برادرم» .(180

 نوعی سر، پشت از و ناگهانی دادن هل (.181: همان)

 قصد به چند هر ؛شودمی محسوب تهاجمی تماس

 این در ارتباط. است گرفته صورت بازی و شوخی

 و رودمی در کوره از». است فراگرد هاتماس نوع

 خاطر به پزشک (.196: همان)« پیچاندمی را او گوش

 قند بیماری که بیمارانش غذایی رژیم نکردن رعایت
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 این. زندمی کتک را آنان عصبانیت شدت از دارند،

 .است ارتباطی فراگرد پزشک، رفتار

 

 صمیمی - دوستانه کردن لمس. 2

 و داشتن دوست دهندهنشان معموالً  تماس نوع این

 وقتی داستان در. است احساسات ابراز برای روشی

 اب بدنی تماس با دهد،می دست از را خود چشم پدر

 زابرا بر عالوه و کندمی برقرار ارتباط خود دختر

 نشان او به عملی صورتبه  را  حمایتش احساسات،

 امنهشا به را دستش. گیردمی را بازویم». دهدمی

 دستش با. ... کندمی نوازش را صورتم و گونه. مالدمی

 نفشرد با مادر ،همچنین .(195: همان)« زندمی حرف

 ارفش را دستم مادر» .دهدمی آرامش او به دختر دست

 سترم دیدن به رفتن از بعد پدر .(191: همان)« دهدمی

 به و شودمی خم». کشدمی او سر به  را دستش غزنی،

 نوع این که( 186: همان)« کشدمی دست او سر

 صمیمی و دوستانه تماس توانمی هم را هاتماس

 و دوستانه هایتماس برقرارکنندۀ. کرد محسوب

 اطمینان و آرامش احساس ایجاد بر عالوه صمیمی،

 ارتباط این و یابدمی آرامش نیز خود مقابل، فرد برای

. است شده دوطرفه و متقابل کنش یک به تبدیل

 .است تراکنشی فراگرد یک ارتباط این بنابراین،

 

 عملی - ایحرفه لمس. 3

 و پزشک توسط شدن معاینه هنگام در که هاییتماس

 تماس افتد،می اتفاق موهایمان اصالح هنگام در یا

 هایموقعیت در اگر هاتماس این. هستند ایحرفه

 حد از بیش است ممکن گیرند، صورت دیگری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Territoriality 

 پدر داستان در ترقی. برسند نظر به نامناسب و دوستانه

 برای فراوانی هایتماس که نویسدمی هاییموقعیت از

. گیردمی صورت آن از بعد و غزنی مستر نجات

 و اندگرفته را غزنی مستر سنگین بدن همگی»

« گیرندمی بغل زیر را او سر» .(182: همان)« کشندمی

 داده فرو که را آبی تا دهیممی فشارش» .(183: همان)

 مستر کنار نشیندمی( مادر») .(جاهمان)« بیاورد باال

. (جاهمان)« دمدمی او دهن توی بار چندین و غزنی

-می صورت غزنی مستر به کمک برای که رفتارها این

 .هستند فراگرد گیرند،
 

 1پاییبوم

 برای مختلف هایمکان از استفاده نحوۀ و انتخاب

 قرار مثل ترجزئی امور برای حتی یا کار و زندگی

 ار ما کالمی غیر رفتارهای عنوان به تواندمی مالقات

 از دیگری خصوصیات و مالی تمکن سلیقه، ذوق، با

 فرهنگ، یک عنوان به ما». کند آشنا فرد هر شخصیت

 از دیگر هایفرهنگ استفادۀ چگونگی مقابل در

 هاستفاد متفاوت ایگونه به فضاهایمان از فضاهایشان،

 ستهب فضا از  ماناستفاده در ما فردی، طور به. کنیممی

. هستیم متفاوت پیشینه و شخصیت جنسیت، سن، به

 از دفاع آن، بر مالکیت ادعای فضا، از ما استفاده نحوۀ

 راه زا زیادی میزان به آن، به دیگران ورود اجازۀ یا آن،

 «شودمی تعیین شده، ارسال کالمی غیر هایپیام

 .(267: تا، بیکروسی مک و ریچموند)

 ترخصوصی چقدر هر اطراف محیط معموالً

 .داریم آن چیدمان و ینیتز برای بیشتری اختیار باشد،

 کار دفتر یا و اتاق و خانه مثل هاییمحیط ،بنابراین

 تموّل و افراد شخصیت مورد در اطالعاتی تواندمی
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 شود،می ترعمومی چه هر محیط و کند ارائه آنها

 بندیطبقه. شودمی تراجتماعی و تررسمی روابط

 قلمروهای بین که است کرده مطرح آلتمن را قلمروها

 دفتر مانند)« ثانویه» قلمروهای ،(خانه مانند)« اولیه»

 مانند)« عمومی» قلمروهای و( مشترک کار

« است شده قائل تمایز ...(و مدرسه بیمارستان،

 .(202: 1373 فرگاس،)
 

  اولیه قلمرو. 1

 که ایخانه. است زندگی محل و خانه اولیه، قلمرو

 متعددی جمالت با کند،می زندگی آن در راوی

 هم دنبال ردیف اتاق،...  اتاق،» .است شده توصیف

 روزهای مال. باالست طبقۀ پذیرایی سالن. قطار مثل

. است محترم هایمهمان و خاص هایمناسبت و عید

 آقا حسن آشپزخانه. است پنهان هامالفه زیر اثاثش... 

 از پر شمیران باغ... .  باغ به رو ،است خانه قلب

 زندگی زیرزمین توی هاتابستان... . است حیوانات

 ترقی،)« است کاشی حوض دیوار پای... . کنیممی

 قبیله یک زندگی محور شمیران خانه» .(174: 1381

 معماری و باغ بزرگ، خانه این .(175 :همان)« است

 ،همچنین .است خانواده این تموّل دهندهنشان آن

 را خانه این نقشۀ که خانواده این پدر دهد،می نشان

. است کاردان و منظم مردی است، کشیده خودش

 خانواده این که کندمی بیان توصیفات این ،همچنین

 خانه این در و هستند خاص هایمهمان پذیرای

 توصیف اما ،شودمی برگزار مختلف هایمناسبت

. دهدمی ما به دیگری اطالعات غزنی مستر خانۀ

 بیرون هایخرابه پشت. است دنیا سر آن اشخانه»

 هایپیت و آشغال از پر که سنگی حیاطی ته شهر،

 چراغ نور... بوده، ماشین کهنۀ هایالستیک و قیر

 تهیۀ .(185 :همان)« است شمع یک اندازه به سقف

 نداشتن و خانواده رفاه برای راحت و مناسب مسکن

 هرچند و است مالی توانایی عدم دلیل به هم امکانات

 اما ،دهدمی دیگران به اشخاص مورد در را اطالعاتی

 یک و گیردنمی صورت ارتباط برقراری برای عموماً

 .شودمی محسوب جریان

 

 ثانویه قلمرو. 2

 بعد افراد که شودمی اطالق هاییمکان به ثانویه قلمرو

. کنندمی سپری آن در را توجهیقابل وقت خانه از

 ولی ،است مسکونی منزل چند هر شمیران خانه

 کار محل آن باغ و آقا حسن کار محل آن آشپزخانۀ

 اتاقی غزنی، مستر آمدن از بعد» .است باغبان مرتضی

. است خالینیمه انباری. کنندمی آماده او برای را

. اندازندمی آن کف کهنه فرش کنند،می تروتمیزش

 معلم به را آن و گذارندمی تویش چراغ و میز و تخت

 ارک محل با آشنایی. (178 :همان) «دهندمی انگلیسی

 شغل مورد در اطالعاتی باغبان مرتضی غزنی مستر

 ارتباط یک و دهدمی ما به داستان هایشخصیت این

 .است جریان

 

 عمومی قلمرو. 3

 و است موقت مالکیت تابع که عمومی هایمکان 

 این در معموالً. است آزاد همگان برای آن برای ورود

 تنها. افتدمی اتفاق مالکیت برای هاییرقابت هامکان

 شده، برده نام آن از داستان این در که عمومی مکان

 .است بیمارستان
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 1مصنوعات

 و خوریممی که غذایی تا پوشیممی که لباسی از

 و اطارتب بیانگر همه...  و آشامیممی که نوشیدنی

 فرهنگی،) ماست اجتماعی مقام و شخصیت معرف

1374 :310). 

 

  لباس. 1

 پایۀ بر افراد که دهدمی نشان بینزکی مطالعات

 اورید یکدیگر درباره پوشند،می که هاییلباس

 .(304: 1383 مایرز،) کنندمی

 یک که پدر دارد، توقع داستان این در راوی

 به و لنگان شده قطع انگلیس در درمان برای پایش

 مردی به چشمش ولی ،شود وارد دیگران کمک

 برای او آیدمی دور از محکم و استوار که افتدمی

 عصایی» .گیردمی کمک مصنوعات از پدر، توصیف

 با. ... دارد سر به انگلیسی کالهی و دست به چوبی

: 1381 ترقی،) «زندمی آقا حسن پای به عصایش

193). 

 ندارد، مناسبی وضع و سر چون انگلیسی معلم

 اما ،ندارد قرب و ارج خانواده، آشپز حتی کسی پیش

 دستور پدر». گرددبرمی اوضاع نو هایلباس پوشیدن با

 دو و بخرند نو شلوار و سفید پیراهن برایش دهد،می

 و. ... بخشدمی او به را خودش هایکفش از جفت

 و خوشبو و تمیز عروسی چون آراسته انگلیسی، معلم

 :همان)« شودمی حاضر صبحانه میز سر رو،خنده

179). 

 سلیقه با یا راحتی برای صرفاً اگر پوشیدن لباس

 پوشیدن اما ،است جریان یک شود، پوشیده شخصی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. manufactures 

 زمان و مکان در که...  و شیک رسمی، هایلباس

 روی بر گذاریتأثیر برای و شودمی پوشیده خاصی

 .است فراگرد ارتباط است مخاطب

 

 هانوشیدنی و هاخوردنی. 2

 تجمال این .(189 :همان)« یخ آب خواهد،می آب»

. دهدمی نشان بیماری پیشرفت خاطر به را پدر عطش

: همان)« کنند رعایت را او غذایی دستورات مجبورند»

 قند تولید آنچه یا شیرین، چیزهای خوردن» (.194

 توصیف .(196 :همان)« است قدغن برایشان کند،می

 مجبورند و دارند قند بیماری که است کسانی حال

 بیندمی( دکتر»). کنند رعایت را خاصی غذایی رژیم

 دبلن فریادش و اندآورده خانه از را پدر غذای که

 و باسواد اینکه وجود با پدر .(جاهمان) «شودمی

 کسی از عمر تمام در اینکه خاطر به ،است باهوش

 حرف به دهد،می دستور همه به و نداشته شنویحرف

 . دهدنمی گوش دکتر

 قصد به و هستند جریان رفتارها این تمام

 اطالعاتی ولی ،گیرندنمی صورت ارتباط برقراری

 .دهندمی ما به افراد شخصیت حتی و بیماری دربارۀ

    

 مصنوعات سایر. 3

 اشیاء و وسایل از شغلشان خاطر به افراد معموالً

 ستا باغ ته باغبان مرتضی». کنندمی استفاده خاصی

: همان)« رسدمی کششن با و شنودمی را ما هیاهوی

 زندمی بغل زیر را بزرگش زنبیل( آقا حسن»). (182

 از ادهاستف (.196: همان)« شودمی بازار راهی شتابان و

 .است جریان ارتباط اینجا در مصنوعات
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 1زبانی پیرا هاینشانه

 بندی،زمان مقصود غیرکالمی، ارتباطات حیطه در

 که است گفتار سرعت و بلندی آهنگ، زیروبمی

 محتوای با ناپذیریجدایی پیوند ،نیستند کالمی اگرچه

 نیز هاآواگری یا صوتی هاینشانه دیگر. دارند گفتار

 پیام ندۀکنابالغ توانندمی تنهایی به که دارند وجود

 با بازدم یا زدن سوت خمیازه، گریه، مانند .باشند

 هدشوا پیرازبانی، هاینشانه این بین در بلند صدای

 تأکید صدا سرعت و زیروبمی در تغییر بر پژوهشی

 و منفی یا مثبت هیجانات دهندۀنشان که دارند

 اضطراب، و برانگیختگی ابالغ در صدا. ناخوشایندند

 برای توانمی صوتی هاینشانه از. است مؤثر عالمتی

 .کرد استفاده دروغ به بردن پی
 

 آهنگ ضرب. 1

. است کالم کندی و تندی میزان وزن، یا آهنگ ضرب»

 کالم آهنگ ضرب. است لحن سرعت آهنگ، ضرب

 نیست ایمقوله- هاشخصیت کالم و نویسنده کالم -

 قائده از کمابیش و بگیرد سرچشمه تفنن و ذوق از که

 نداستا خود با باید کالم آهنگ ضرب. کندمی تبعیت

 هماهنگ کامالً آنها موقعیت و آن هایشخصیت و

 آهنگ ضرب بغرنج و هیجانی شرایط در مثالً .باشد

 نیاز،بی)« است ندکُ عاطفی آرام نثر در و تند کالم

1394 :63). 

 توی داغ، سیخ مثل مادر، عصبانی صدای»

 به زده است؟ خبرتان چه: رودمی فرو گوشمان

 .(182: 1381 ترقی،)« سرتان؟

« آب توی افتاده شد خفه. مرد مستر خانم،»

 جا(.همان)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paralinguistic 

-نشان مادر، کالم آهنگ ضرب ضریب رفتن باال

 رفتن باال و صداهاست و سر از او عصبانیت دهندۀ

 دهندۀنشان هاشخصیت سایر سخنگویی ضریب

 چون و اندگرفته قرار آن در که است حساسی موقعیت

 .ندهست جریان، نگرفته صورت تعمد با
 

 صدا شدت و بلندی میزان. 2

« کندمی بیدار را همه که ست بلندی جیغ من جواب»

 .(182: همان)

 پا و دست از خطر احساس از بعد داستان راوی

. کندمی آگاه را همه بلندی جیغ با غزنی مستر زدن

 قصد و باشد ترس روی از فقط اگر راوی زدن جیغ

 هرچند است، جریان باشد، نداشته را خطر اعالم

 . کند آگاه خطر از را دیگران

 خیلی: گویدمی نشنود، پدر که طوری یواش،»

 هک غزنی مستر (.181: همان)« بیرون بیایید. امگرسنه

 ترس از بزند، حرف فارسی خانه در ندارد، حق

 مستر رفتار این. کندمی صحبت آهسته شدن جریمه

 در مبهوت و مشکوک ها،آدم». است فراگرد غزنی

 اینجا در .(174: همان)« کنندمی زمزمه هم گوش

 از و است زدن حرف سر پشت معنی به کردن زمزمه

 انجام همزمان طور به پیام دریافت و ارسال که آنجا

 کنش با و تعاملی صورت به ارتباط این و شودمی

 .است تراکنشی فراگرد یک گیرد،می انجام متقابل
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 سکوت. 3

 مختلف هایتـموقعی و هاگـرهنـف در سکوت

 تفکر، قهر، ابراز تفاوتی،بی چونهم مفاهیمی تواندمی

 برداشته در را شرم و ترس احترام، ید،أیت افسردگی،

 .باشد

 زدن حرف به قادر کسی و خواهدمی توضیح»

 .(183: همان)« نیست

 حیاط به و شنودمی را صدا و سر وقتی مادر

 آنها اما ،خواهدمی توضیح هابچه و آقا حسن از آیدمی

 است، شده خفه استخر در غزنی مستر کنند،می فکر که

 مورد این در. نیستند زدن حرف به قادر

 سکوت مادر جواب در هابچه. است فراگرد سکوت،

. دهندمی نشان را دادن جواب از ترس این و کنندمی

 شدت از رود،می غزنی مستر دیدن به پدر وقتی»

 علت که( 185: همان)« آیدنمی در صدایش بیماری

 غزنی، مستر سکوت. است بیماری شدت سکوت این

 هستم من فقط ،زندنمی حرف کس هیچ». است جریان

: همان)« پنهانی و جویده هایگریه کنم،می گریه که

 و دـکردن سکوت ناراحتی شدت از همه .(186

 در. نگرندمی را غزنی مستر زندگی رـآخ اتـلحظ

 ناراحتی خاطر به چون ،است جریان سکوت هم اینجا

 . است غزنی مستر وضعیت از

 

  
 پدر داستان در های ارتباطات غیرکالمیکاربرد نشانه .1نمودار 
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 گیرینتیجهبحث و 

 جریان، یعنی ارتباط نوع سه هر پدر، داستان در ترقی

 . گیردمی کار به را تراکنشی فراگرد و فراگرد

 سه هر شامل پدر، داستان در چهره هایارتباط

. است تراکنشی فراگرد و فراگرد جریان، ارتباط نوع

 هاخنده و است جریان ارتباط هاگریه و چهره حالت

 هم دیداری هایارتباط در. است فراگرد ارتباط بیشتر

 نگاه یک فقط و دارد وجود فراگرد و جریان ارتباط دو

 تراکنشی فراگرد ارتباط دهد،می رخ هامدت از بعد که

 .دشومی مرور گذشته خاطرات نگاه، این در. است

 داستان، این در تراکنشی فراگرد ارتباط بیشترین

 صورت بدنی تماس طریق از که است هاییارتباط در

  از راوی با مادر و درـپ ایـهتماس. گیردمی

 

 

 ایحرفه هایتماس در اما ،است تراکنشی فراگرد نوع

 ارتباطات در. هستیم فراگرد ارتباط شاهد تهاجمی و

 و است فراگرد نوع از ارتباط بیشترین هم زبان پیرا

 تراکنشی فراگرد کمتری تعداد و جریان رفتارها بقیه

 .شودمی دیده

 قصد به و است جریان هم مصنوعات از استفاده

 مثل اطالعاتی اما ،گیردنمی صورت ارتباط برقراری

 .دهدمی ارائه خواننده به را داستان هایشخصیت شغل

 و درونیات بروزدهنده معموالً  جریان ارتباط

-نمی صورت عمدی اینکه به توجه با و است غرایز

 شخصیت از خصوصیاتی دهندۀنشان بیشتر گیرد،

 و است گرفته شکل زمان مرور به که باشدمی داستانی

-می نشان را شخص فردی خصوصیات حقیقت در

 از رفتارهایی شامل بیشتر  فراگرد ارتباط. دهد

 در و خاص هایموقعیت در که هاستشخصیت
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بسامد جریان فراگرد فراگرد تراکنشی

 کاربرد فراگرد ترکنشی، فراگرد، جریان و بسامد در داستان پدر .2نمودار 
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 دهندمی نشان خود از ،اندگرفته قرار آن در که شرایطی

 . است افراد بین رابطه نوع و تعامالت دهندهنشان و

 بین داستان این در که تراکنشی فراگرد ارتباط

 دهندۀنشان شود،می برقرار هاشخصیت سایر و پدر

 آگاهانه نا و آگاهانه همه که اوست از خصوصیاتی

 خود وظایف اویند، پردۀسسر و تسلیم همه .اندپذیرفته

 سایر رفتار .دهندمی انجام و دانندمی ناگفته را

 .دهدمی نشان را پدر  اقتدار و نظم ها،شخصیت

 این، بر عالوه غیرکالمی رفتارهای در تراکنشی فراگرد

 هر از بهتر را طرفه دو و عمیق عواطف و احساسات

 .دهدمی نشان کالمی
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