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*نسيبه علمايى

چكيده
كاته،نگاه،حرا با تغيير در چهرد ر سخن خوًالتباط كالمى،گوينده معمو در هر ار

دد.اينكالمى.ياد مى.گرتباط غيراه مى.كند كه از آن به اره همربدن،تن صدا و غير
آن بهى نمايد.در قراكاوا وآن كريم رتباط در قره از ارهش بر آن است تا اين شيوپژو
كات بدن،تـن صـدا،ه،حـرتباط ماننـد حـاالت چـهـره ارنه.هايى از ايـن شـيـوگو

ان شناسىديده،بديهى است در علم روه گرى و تماس بدنى اشارخصائص ظاهر
ان شناسان در اينهش به تحقيقات روده لذا اين پژود اهتمام بوله مورنيز اين مقو

تباط غيراع ارفته در ميان انـوسى.هاى انجام گرد.بر اساس برره نيز عنايـت داربار
ده شده و همچنين نزه،بيش از حاالت ديگر اشـارآن به حاالت چهركالمى.در قر

اقعد اهتمـام وكالمى.مـوره بيشتر از ساير عالئم غـيـران شناسان حاالت چـهـررو
ديده است.گر

انى،روه،خصائص ظاهـركالمى،حاالت چهـرتباط غيـران،ارقره�ها:اژ كليـد و
شناسى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضا حاج اسماعيلى و دكتر مهدىقايان دكتر محمدرٍاهنما:آآن و حديث.«استـادان رم قرشد علوشناسى ارى كار.دانشجو*

ه الهيات؛اصفهان».م انسانى،گروان و عضو هيئت علمى دانشكده ادبيات و علومطيع؛استاد يار
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ح مسأله:طر
دررو،غير كالمى. است.سى.ها بيش از نيمى.از مكالمات روه.اى از برر بر اساس پار

ه و بدن،تماس چشمى،ش.هاست.حاالت چهره و ايما بيانگر احساسات و نگرزبان اشار
ه ازا تداعى مى.كنند،و در اين ميان حـاالت چـهـردن،هر كدام پيـامـى.رنگى صدا زچگـو

١تر است.ثركالمى.ديگر مونشانه.هاى غير

شخص عادىآيندهاى غير كالمى.مى.گويد:هر در تصديق نقش حساس فر٢دويسل بر
ه،معانى اجتماعـى ازد دو نفرخور دقيقه صحبت مى.كند،كه در يـك بـر١١ تا ١٠انه روز

اين بخشند.بنابرفه.هاى كالمى.و بقيه از طريق كانال غير كالمى.منتقل مى.شـوّلطريق مؤ
٣د.د و بدل مى.شوتباط از طريق كانال غير كالمى.راعظمى.از ار

آن نيزديده،اما آيا قرتباط غير كالمى.اهتمام گرت.هاى اران شناسى به مهاردر علم رو
ديده است به كدام يك ازح گرآن مطرع در قرضوداخته است؟و اگر اين موع پرضوبه اين مو

استاى تبيين اينهش در رى قائل شده است؟اين پـژوكالمى.اهميت بيشترتباط غيراع ارانو
ش يافته. است.ع نگارضومو

آيندى است كه طى آن اطالعات ودى فر ميان فر٥تباطار:٤دىتباط ميان فر.تعري� ار١ 
 و به٦د.ان در ميان گذاشته مى.شوكالمى.با ديگراحساسات،از طريق پيام.هاى كالمى.و غير

تبادل.افكار،انديشه.ها،احساسـات وآيند انتقال وت است از فرتباط عبارعقيدة دهستانـى ار
٧ل يكديگر.اد با استفاده از عالئم و نمادهاى مناسب به منظور تأثير،هدايت و كنترعقايد افر

فتارتباط و رن بيستم،مطالعة اراسط قردر اوان شناسى: در رو٨تباط غير كالمى�.ار٢
تباطاتفته تا اردم شناسى گرشته.هاى علمى. ـ مرى از رجه شديد بسيارد توغير كالمى.مور

انتباط گران ماهر،نه تنهـا ارتباط گرفت.ارار گران شناسى ـ،قرفته تـا روى گرو از معمار
ه در يكارتباط غير كالمى.هموان غير كالمى.خوبى نيز هستنـد.ارتباط گركالمى،بلكه ار

ىتباط كالمى.رواه با اركالمى.همرتباط غيراقـع ارفضاى خالى اتفاق نمى.افتد در بيشتر مو
ًالستند،اما معمـود،پيام.هاى مستقلى مى.فـرهاى غير كالمى.منفـرفتارمى.دهد.هر چنـد ر
ائهند،و ارهاى غير كالمى.تشكيـل مـى.شـوفتـارهى از ركالمى.از گـروبيشتر پيام.هاى غـيـر
قعيت.ها امكانكالمى.در تمام موه اهميت نسبى پيام.هاى كالمى.و غيرتعميمى.معتبر دربار

اكالمى،زيران گفت كه پيام.هاى كالمى.غالب هستند يا پيام.هاى غيرپذير نيست،و نمى.تو
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تباطى است كه مفاهيم و معانىتباط غير كالمى.ار ار٩د.سال پيام دارقعيت اربستگى به مو
دن، خنده،ه،نگاه.كرد،مثل.حاالت.چهرد و بدل مى.شواد ركات بدن بين افـراز طريق حر

١٠گريه و امثال آنها.

ا بهتباطى رهاى انسانى است كه پيـام.هـاى ارفتارسيعـى از رفتار غير كالمى.دامنـه و ر
ا مثل يك پيام تفسير كند و معنايى به آن نسبتفتار رى رد.اگر شخص ديگرد مى.آورجوو

تباط انسانى،د.به منظور ايجاد ارتباط غير كالمى.تبديل مى.شوفتار غير كالمى.به اردهد،ر
ا دريافتنده.اى هم آن پيام رستاده و گيرى منبعى فراه كالمى.يا غير كالمى،پيام بايد از سوخو

فتار غيرنده.ها رقات گيرد،گاهى اوستاده مى.شو پيام فرًا يا سهوًو تفسير كند.گاهى عمدا
١١ا مانند پيام.ها دريافت مى.كنند و گاهى دريافت نمى.كنند.كالمى.و كالمى.ر

عت گفتار،مقدار گفتاردن،از طريق تن صدا،سره بر كالمى.بواين مفاهيم،عالو بنابر
ـ ود.حرو لحن آن هم منتقل مى.شو ـ حاالت چهرضعيت نشستن روكات بدن  هى صندلى 

دتباط.اند.پيش از آنكه فرعى ارد نوتى،خوهاى غير صوفتارست ره و شادى ـ ژـ.غم و اندو
د سن،جنس،شغل،پايـگـاهى اطالعات زيادى در مـورلب به سخن بگشايـد،ظـاهـر و

تىهاى صوفتارفتار غير كالمى.شامـل راين رائه مى.دهد.بنابرى اراجتماعى و شخصيت و
تى است.و غير صو

ندگى،پيام.هاىدر اكثر تعامالت زان شناسـى:فتار غير كالمى�در رولفه�هاى ر.مؤ٣
اى.ه بر اجـزد.عالوسال و دريافت مـى.شـومان از چند كـانـال ارغير كالمى.به طـور هـم ز

١٢د كه شامل تماس جسـمـى،زبـان بـدند دارجوفتار غير كالمـى.نـيـز واى ركالمى،اجـز

ه ـ خصائصه،حاالت چهـرتكان دادن،نگاه خيرضعيت بدن،سـرست.ها،وكات،ژـ.حر
ت ـ است،كه در زير و بمى،بلندى و سكوًتى گفتار مثـالا زبان ـ بخش صوى،پيرظاهر

داخته شده است.ضيح آن پرزير به تو
كات بدن،د مثال حركاتى كه با بدن انجام داده مى.شوتمام حربدنى:١٣كاتال�:حر

ضعيت بدن،بيانگر احسـاسـات،افـكـاره،نگاه.هـا و وتكان دادن سر،حالت.هاى چـهـر
ط به دست.هاستكات،مربواشخاص و تقويت و تاكيد كلمات است.يكى از مهم.ترين حر

دنه كرات مانند گركات و اشارد.بعضى از حرجه مى.شودن كمتر به آن توف زكه هنگام حر
هنگ.هاىكات در فرات و حراى معانى جهانى است،در حالى كه سايـر اشـارمشت،دار

دهاى دادن اطالعات،كراى كاركات بدن داراى معانى مختلفى مى.باشند.حرمختل� دار
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١٤ل اجتماعى و تسهيل اهداف است.از حاالت عاطفى،كنترتنظيم تعامل،ابر

ابطاجع به حـاالت و روشار از اطالعـات رحالت بدن منبـعـى سـر:١٥ست�هـاب:ژ
ان.ا به ديگرش و چه سالنه سالنه،پيام.هايى رفتن چه با جنب و جواه ره رهيجانى است.نحو

اى زبانست.ها از اجزصلگى باشد.ژاند نشان دهنده اشتياق يا بى.حوستد كه مى.تومى.فر
ل:ع اوست.هاى مكمل گفتـار.نـوستى و ژى ژدمختـارع.اند:خوبدن هستند كه بـر دو نـو

دن غير ممكنند كه صحبت كرار مى.گيرد استفاده قرد مختار،در جاهايى مورست.هاى خوژ
غ ـ يا اگر فاصلهخانه شلو در محيط.هاى پر سر و صدا ـ طبقه همك� يك كارًاست مثال

تند از:بـاالند عبـاركات خاصى كه معناى خـاصـى دارفين با يكديگر زياد بـاشـد.حـرطر
دنعصبانيت ـ،كج كرده ـ نشانگـره خورانداختن شانه ـ نشانه بى.اطالعى ـ،مشتهاى گـر

ـ بيانگر ـ نشانه ابرعالقه يا حيرسر  ـ بيانگرجه ـ،نگاه كراز توت ـ،به جلو خم شدن  عشقدن 
ـ است.نو ـ نشانگرست.هايى.اند كه با گفتار همرست.ها،ژم ژع دويا خشم  ـ و براه.اند  اىها 

س دادن معلمان و اساتيدان مثال هنگام درند.به عنوضيح اشياء و رويدادها به كار مى.روتو
ند كه نشانه تأكيد بر آن نكات است و به.هنگام.صـحـبـتا با انگشتان بشمـارنكات مهـم ر

١٦ندگان است.جه شنواى جلب توا تكان بدهند،اين بردن دست.ها رانى كردن يا سخنركر

اى كالمى.درازبان،يعنى:هر آنچه كه پس از كنار گذاشتن محتـوپير:١٧ازبانج:پير
ه بيان اين گفته.هـاازبان به نحـود و پيرگفتار باقى مى.ماند.زبان يعنى:آنچه گفتـه مـى.شـو

ا تعيين مى.كند.نشانه.هاىه گفتار است كه معناى گفته.هـا ر نحوًالد.معمواطالق مى.شو
عصبانيتعت گفتار وار مى.دهند.به همين دليل بين سرا تحت الشعاع قرتى كل پيام.ها رصو

ام است.تغيير شديد زير ود آرد عصبانى سريع.تر از فرد.گفتار فرد دارجوابطه مستقيمى.ور
س،عدمن شادى،عالقه،ترانه.هاى صدا هيجاناتى چودن كردن يا پايين بوبمى.صدا،باال بو

اخ داده و پيام رت،مكث و لهجه نيز در البالى گفتگو را منتقل مى.كند.سكـواطمينان ر
١٨متاثر مى.كند.

تبـاطت در ارى يكى از مالك.هاى قضـاوخصائص ظاهـر:١٩ىهـ:خصائص ظاهـر
ى شخص ـ بلندى ياضعيت ظاهركالمى.تاثير گذار است.وت غيردى است كه به صورفر
انىاود از اهميت فرخورلين برى و فيزيكى،نقص عضو ـ در اوتاهى قد،جذابيت ظاهركو
گى.هاىان به ويـژان منبع مهم اطالعاتى،ديگردار است،از ظاهر اشخاص به عنـوخوربر

ندگى شخصى،ه زا پيش بينى مى.كنند و دربارفتار اجتماعى آنها رند،رخاص آنان پى.مى.بر
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دخورلين براين در اوند.بنابرار مى.گيرت قرد قضاوه مورفقيت و شكست و غيرقابليت،مو
٢٠گذار است.ى مى.دهد،تاثيرتباطى روع ارجذابيت فيزيكى در اين.كه چه نو

دن يا تماس بدنى يكى از پيام.هاى انسانـىلمس كر يا تماس بدنى:٢١دنو:لمس كر
ستد،گر چه ممكن است در سطح جهانـى درتباطات،به شمار مـى.روى در اربسيار قو

خىف است،اما در برله.اى بسيار نامتعاردن مقـو در اياالت متحده،لمس كرًنباشد؛مثال
ىهنگ.ها،حاوخى فردن حداقل در برف است.لمس كرل و متعار معموًها كامالاز كشور

٢٢د.ا ناديده مى.گيرت كسى آن رى است،به ندرپيام بسيار قو

د.دستت مى.پذيرج از طريق حس المسـه صـورلين تماس انسان با دنيـاى خـار او
انند انتقالدن،همه مى.توا محكم فشردن،هل دادن يا دست كسى ردادن،دست به شانه ز

تى باشنـد.ت و بى.تفاوعكس نفردهنده پيام ناشى از صميميت و احساس محبت،يـا بـر
شك يا مادر كه اواد با پزتند از:تماس نوزليه هر انسانى عبارب المسه اى اوخى از تجاربر
ب اين تجارًاد.ظاهرام مى.سازا آراقبت مى.كند و او را شير مى.دهد،حمام مى.كند،از او مرر

گ و ميرخ مر اذعان داشتند كه نـر٢٣نند.آدلر و تـاودكان دارشد كوليه نقش مهمـى.در راو
اكزسيد،و حتـى در مـرصد رده و بيست،بـه صـد درن نوزش.گاه.هاى قـردكان در پـروركو

گدند.علت مرى مى.مردكان بر اثر بيمارسسات نيز كوستان.ها و مؤفته اى مثل بيمارپيشر
د.هاى لمس بستگى به بافت تعاملكردند.كاره كافى لمس نشده بود كه به اندازآنها اين بو

هص دست دادن با مخابردبانه؛به خصود.لمس اجتماعى و مؤابطه تعامل كنندگان دارو ر
دن ضربه زًم؛مثالستانه ـ گـرد و لمس دوفين مى.شوابر شدن پايگاه طرجب براين پيام،مو

ستانهف مقابل نشانه دوام دست طردن آرش كرازدن دست.ها و نوآهسته با دست،حلقه كر
سمى.فه.اى؛عملى فاقد جنبه.هاى شخصى است،تماس ر لمس حر٢٤ابطه است.دن ربو

د مانند:لمس بيمارار مى.شوقـرظاي� برخى وفقيت در انجام براى انجام با مـواست كه.بر
گى.هاى بسيار مهـمان از ويژابط بين همسرشك،لمس عاشقانه صميـمـى.در روسط پزتو
٢٥د.جين تلقى مى.شوتباط غير كالمى..در بين زوار

تباطن ارناگون حاالت گـواموان شناسى پيـر پس از نيم نگاهى به يافته.هاى عـلـم رو
داختـهه پـرآن در اين حـوزسى ديـدگـاه قـرات آن در مخاطـب،بـه بـرركالمـى.و تـأثـيـرغيـر

ه به اين مفاهيم اشـارً يا كنايتـاًاحتاآن كه صـردى در قرگان كاربراژهش ودد.اين پـژومى.گر
ائه مى.دهد.ا ارد ردار
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آنتباط»�در قرگان�«اراژسى و.برر٤
تند از:ند،عباره دارتباط كالمى.يا غير كالمى.تصريح يا اشارآن به اره.هايى كه در قراژ و

كمّه لعلّا اللقوّا و اتابطوا و را و صابروا اصبروذين ءامنوّها الّيا أيآيه شريفه.«ابطه:ال�:مر
م مسلمـانـاناى عمـونامه جامع چـهـار مـاده.اى بـرنده بـردار،دربر)٣/٢٠٠ان،(آل عمـر»نتفلـحـو

ن».همه مطلق و بدوااتقو»..و..«اابطور»..و..«اصابرو»..و..«ااصبروگان..«اژهاى اين آيه يعنى واست..امر
ك معصيتترقيدند،در نتيجه منظور از صبر،صبر بر شدائد،صبر در اطاعت خدا و صبر بر

اساس آنده كه برا».آورا در باب مفاعله.«صابروا در ادامه صبر راد است،زيرو صبر تك تك افر
».پس از صبر بيانگر آن است كه دراابطورف تحقق مى.يابد.و دستور به.«ماده فعل بين دو طر

ه،يعنى اين.كه جمعيتى به اتفاق يكديگر اذيت.هافه نياز است و مصابرابطه سالم به صبر دو طرر
كاتى كه در صفتى تكيه دهد و در نتيجه برا به صبر ديگرد را تحمل كنند و هر يك صبر خور

ى است كه هم دردد و اين معنا امرصبر هست،دست به دست هم دهد و تاثير صبر بيشتر گر
ـ اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفر ـ محسوفته شود  ـ اگرد  س است و هم در اجتماع 

د كه تك تـكن باعث مـى.شـودـ چـوفته شـون او در نظر گـرنسبت به حال اجـتـمـاع و تـعـاو
ابطه ازا».مرابطود.كلمه.«و رها يكى شـوصل كنند و همه نيروا به هم وى يكديگر راد،نيروافر

ى در مكانى مانند:بستن اسب درفته شده است و.«رباط» به معناى بستن چيزماده.«رباط».گر
فته، سپس به همين تناسب به معناى محافظتى و محافظت به كار راى نگهداريك محل بر

ة وّن قوّا استطعتم مّا لهم موّو أعدمايد:«اقبت به طور كلى آمده است،خداى قادر مى.فرو مر
ـ گر)٨/٦٠(األنفال،»باط الخيلّمن ر ه.كلمه .«رباط».مبالغه در.«ربط».است،و..«ربط»..همان عقد 

ت كه ربط سست.تر از عقد و عقد محكم.تر از ربـط اسـت..«ربـاط».بـهـ است،با اين تفـاو
ها و همچنين به معـنـىابطه».به معنى محافظـت مـرزند دادن است، و.«مـرمعنى بستن و پيـو

دانات..«رباط»..گفته مى.شوى حيواقبت از هر چيز ديگر مى.آيد،و به محل بستن و نگاهدارمر
امش دل و «ربط قلب».به معنـاى آر٢٦ب.«رباط».مى.گويـد.ا عرا رانسرو بهمين تناسب كـارو

٢٧ن خاطر است،گويا به محلى بسته شده است..سكو

ا على المصائبديده است كه:أنه قال:«معناه اصبرو بيان گر(ع)ايتى از امام باقر  در رو
م است كه بر مصائبا».به اين مفهوكم»؛.يعنى:«اصبروا عدوابطوكم و را على عدوو صابرو

ى دشمنا»..يعنى:جلوابطوى كنيد و..«رابر دشمن پا فشارا».يعنى:در برشكيبا باشيد و.«صابرو
٢٨لشكر كشى كنيد.
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اا فقالوو ربطنا على� قلوبهم إذ قـامـوديده است كه:«ه گرآن اشار در جائى ديگر از قـر
ääنه إلا مـن دودعوّض لن نات و األرمـاوّ السّبنـا رّرب ää ä؛و)١٨/١٤(كه�،ً» لقد قلنا إذا شـطـطـاًهـا

خاستند و گفتنـد:ك.].بردانيديم آنگاه كه.[به قصد مخالفت با شـرار گـرا استودل.هايشان ر
اند،كهاهيم خوا نخودى رگز معبومين است.جز او هردگار آسمان.ها و زدگار ما پرورپرور

اب گفته.ايم.ت قطعا ناصودر اين صور
تباط صحيحند و ارامش دل و محافظت از هم.ديگر به پيواى آراين اساس انسان.ها بربر

ند.دن،نياز داركرارقربر
ىدن نيـروصل كرم وه به مفهـوا مصابره است،زيـرابطه از نظر معنا اعم از مصـابـر مر

دن.صل كـرت است از همين وابطه عبـارابر شدائد است،و مـراد جامعه در برمت افـرمقاو
ها،در جميـعها و كارابر شدائد،بلكه همه نـيـرومت در برى مقاوها،اما نه تنها نـيـرونيرو

ابطهاد از مرن مرشى.و چوخا و خوندگى دينى،چه در حال شدت و چه در حال رن زشؤو
ابطه نباشد گوسد،و اگر مـرد برت خواين است كه جامعه به سعادت حقيقى دنيـا و آخـر

اد،به.تنهايىاينكه صبر من و تو،به تنهايى و علم من و تو به تنهايى،و هر فضيلت ديگر افر
ا تامين مى.كند و بعضى از سعادت،سعادتلى بعضى از سعادت رسعادت آور هست،و

د:».اضافه. كراابطوا و را و صابرواصبروحقيقى نيست،به همين جهت دنبال سه جملـه:«
٢٩»،كه البته منظور از اين فالح هم فالح تام حقيقى است.نكم تفلحوّه لعلّا اللقوّاتو«

صلسيدن است گويند:«ول به معنى رصوصل و وه اتصال از ماده واژوب:اتصال:
آنى است در قرى به چيزاقع متصل شدن چيزسيد و آن در وال»..خبر به من رصوالى الخبر و

»كائهمه فهو يصل إلى� شـرّه و ما كان للّكائهم فال يصل إلى اللفماكان لشـرآمده است كه.«
دف نمى.شواه خدا صرسد و در راى بت.هايشان است به خدا نمى.ر؛آنچه بر)٦/١٣٦(األنعام،

سد.اى خداست به بت.ها مى.رلى آنچه برو
دن هم بهدن و جمع كرصل به معناى متصل كركان است.و� بدعت.هاى مشرآيه دربار

ام در شادى و غم كه باعث شادىتباط همان جمع شدن با اقو اتصال و ار٣٠د.كار مى.رو
دن مى.كنند و همين باعث ايـجـاداد در كنار هم،احساس با هم بـود و افرو نشاط مى.شـو

صل يا ـ صله ـ يعنى:با فالنىه واژمان سختى.ها و مشقت است.و وت قلب آنان در زقو
حمه»صل رت «ود،مالى به او داد.و عبارسيد،به او نيكى كرصل او رد،به وار كرقرند برپيو

صل الى مكان يعنى:به آن جا و٣١د.د محبت كرندان خود،به خويشاوحم كريعنى صله ر
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سيد.از اين ماده در باب تفصيلصل الى بنى فالن».يعنى:نسبش به فالن طايفه رسيد.و «ور
/٢٨(القصص،».نروّهم يتذكّل لعللنا لهم القوّصو لقد وآن آمده است.در آيه شريفه.«نيز در قر

سته به بعضىا پشت سر هم ـ و بعضى پيوت است.يعنى:سخنان راى كثرصيل بر،تو)٥١
صل».كه به معناى صلـه وه.«واژ يكى از معانى اصلـى و٣٢ند.سانديم تا پند گـيـرـ به آنها ر

انم به عنوفته است كه در فصل چهارگرارجه قرد توام است در اسالم بيشتر مورتباط با اقوار
دد.ه مى.گرندان بدان اشارحام و خويشاوتباط با ارت ارمهار

دخورتباط و برعى در ارى».به نوّماده.«لقى،لقاء،التقاء،لقته،تلـقج:لقى ـ مالقاة ـ:
٣٣د.دو چيز يا دو كس با هم به.كار مى.رو

د،و.«لقىد كرخورا ديد،به او بر مالقات يا از ريشه لقيه يلقاه لقاء است.يعنـى:او ر
دة:به اودة و بالمود.القيت اليه الموفت،مرش ردگاره»يعنى:فالنى به ديدار پرورّفالن رب

؛با آنها)٦٠/١(الممتحنة،»دةن إليهم بالموتلقـومايد:«دم.خدا مى.فردم،محبت كرستى كردو
ـ محبت كنيد ـ.و آيه مباراظهار دو ؛)٢٥/٥٧قان،(الفر»ة و سالماّن فيها تحيّويلقكه «ستى كنيد 

ستى وان آمده كه خدا دود كافرند.البته اين آيه در مورت و سالم روبرو مى.شوّدر آن با تحي
ت.«القى الله الشىء فىد و مسلمانان نهى مى.كند.و عبارا نسبت به دشمنان خومحبت ر

د.وا در دل.ها افكند.و.«القى اليه السالم».يعنى:به او سالم كرب».يعنى:خدا آن چيز رالقلو
دخورسيدند،به هم براند از ريشه. «التقى يلتقى إلتقاء». باشد؛آن دو به هم ريا مالقات مى.تو

مايد:دند.خدا مى.فرد كرخوره به هم برا ديدند.«التقى الجمعان».دو گرودند،همديگر ركر
؛به هم در آميخت دو دريا)٢٠و٥٥/١٩حمن،(الر»خ اليبغيانج البحرين يلتقيان بينهما برزمر«
حوّيلقى�الر «٣٤د مى.كنند ميان آن دو حايلى است كه بهم تجاوز نمى.كنند.خورا كه با هم برر

ا از آن. جهت.روز قيامت ر)٤٠/١٥(غافر،»القّم الته على� من يشاء من عباده لينذر يومن أمر
لين و آخرين،ظالـم ومين،خدا و خلـق،اوالق گفته.اند كه در آن اهل آسـمـان و زّم التيو

/١١د،(هو»همّا ربهم مالقـوّإنا مالقات كنند.به قرينـه «م،انسان و عملش،يكديگـر رمظلو
٣٥دگار خويشند.؛هر آينه آنها ديدار كنندگان پرور)٢٩

اين مالقات چه از ريشه.«التقى يلتقى إلتقاء».باشد و چه از ريشه..«لقيه يلقاه لقاء» بنابر
د دو يا چند نفر با يكديگر كه درخورا كه هر دو به معناى برد صحيح است،چرهر دو مور

اثر اين ديدار به همديگر محبت مى.كنند.«لقاء».يعنى:روبرو شدن و يا مصادف شدن با
و مانند آيه.«٣٦»،ًى.ء و مصادفته معاّقاء مقابلة الشّاغب چنين است:«اللت رشى.ء.و عبار
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ن با اهل ايمان روبرو شدند گوينـد ايـمـان؛چو)٢/١٤ة،(البقـر»ـاّا آمنا قالوذين آمنـوّا الإذا لقـو
دن .است: و به معنى عطاكر٣٧دن و تفهيم و اعطا است.ديم.«تلقته».به معنى:روبرو كرآور

د.و به معناىا عطا كر؛و به آنها بهجت و سرور ر)٧٦/١١.(االنسان،»ًاة و سروراهم نضرّو لق«
ا جز بـه؛آن ر)٢٨/٨٠(القـصـص،»نابـروّالـص ̇̇̇̇˙إاهـا ّو ال يـلـقتفهيم شدن نـيـز آمـده مـانـنـد:«

٣٨ند.ا نياموزصبرپيشگان فر

ـ معاشر ف اصلى.«ع،ش،ر»ة».از سه حرالفاظ.«عاشر،يعاشر،معاشرت ـ:د:عاشر
فتد،رخاست كر با او نشست و بر٣٩د.ت و همدمى.كرديده به معنى با او معاشرمشتق گر
٤٠د.و آمد كر

ندگى كنيـدنان به شايستگى ز؛با ز)٤/١٩(النساء،»ف بالمعروّهنو عاشرو در آيه شريفه.«
ظائ�ن است اعـم از ود با زظائ� مرى كنيد.اين جمله شامـل وفتارش رنان بايد خـويا با ز

»ف بالمعروّهنعاشرونان در جمله..«ف با زجه معروت به واجب و مستحب.معناى معاشرو
ا انكارا بشناسند،و آن رد آن ردم در مجتمع خوى است كه مرف»..به معناى هر امركلمه.«معرو

د بهمـوا مقيد فـرنان ردن بـا زت كرن دستور به معـاشـرنكنند،و بدان جاهل نبـاشـنـد،و چـو
تى است كه در بين مامورين به ايننان معاشرت با ز معناى امر به معاشـرًاف»..قهرقيد.«معرو

ف و شناخته شده،ودان معروتى كه از نظر مرف باشد.و معاشرامر يعنى:مسلمانان معرو
ىند كه هر يك كارار گيرد اين تكلي� قراد موره همه افرف است،و باآلخردر بين آنها متعار

لل آن كار است انجام دهند،و آنچه از محصومند محصود و جامعه نيازا كه در طاقت دارر
اد جامعها در اختيار ساير افراد رد اختصاص دهد،و مازدش است،به خود نياز خوش موركار

تىد،اين همان معاشرد بگيرم داران آنچه الزل كار ديگراد محصوار داده،در مقابل از مازقر
افتار رد از جامعه غيـر ايـن رف است،و اما اگر يك فـراد جامعه مـعـرواست كه در نظر افـر

ان به او ستم كنندد؛و آن اين است كه ديگرض دارم است كه غير اين تنها يك فربكند،معلو
ند.به اين معنا كهده،تابع و غير مستقل سازا باطل نمواى جامعه رئيت برو استقالل او در جز

د،و شخصه.اى نبران بهرلى او از حاصل كار ديگرند،وه.مند بشوان از حاصل كار او بهرديگر
».يعنى:بهف بالمعروّهنعاشروو و نيز در مجمع البيان آمده:«٤١ار دهند.د استثنا قرا موراو ر

ق ايشان،اعم از انصاف در قسمت،نفـقـه واد از آن اداء حقوآميزيد.كه مـرنيكى با آنهـا در
ند و به او سخن بد نگويد و با اوا نزف اين است كه او رفتار است؛و معروخوبى سخن و ر

د هم همان.طورفتار مى.كند مرد اين است كه هر طور او رگشاده.رو باشد و گفته.اند مقصـو
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د در نظامن و مـرابطه زى رارقرنگى بـرد و چگـوخورع براين در اين آيه نـو بنابـر٤٢فتار كنـد.ر
ت با معناى امر به معاشرًاف،مقيد شده كه قهرد و با كلمه معروا به كلى بيان مى.داراده رخانو

ف و شناخته شده باشد.تى است كه در بين مسلمانان معرونان،معاشرز
،اصل.«صفح».به)١٥/٨٥(الحجـر،»فح الجميلّفاصفح الصدر آيه شريفـه.«هـ:صفح:

ت،صفحه.سنگ،صفحه. شمشيـر.ى چيز است،مثل:صفحه.صـورمعناى جانب و رو
د.حقيقتش اين است كه صفحـهاض كر،يعنى:از او اعـرًاغب مى.گويد:صفح صفحـار

ى اغماض و بخشـشدان در اين آيه از روگرى بر رو٤٣داند.ا از او بر گرت خويش رصور
دن و مانند آن .است،وى گاهى به خاطر بى.اعتنايى و قهر كرداندن از چيزى گرا رواست.زير

ا با كلمه جميـلق بالفاصله آن رانه،لذا در آيه فـوارگوگاهى به خاطر عفو و گذشـت بـزر
ق صفح با عفو در اين اسـت كـه فـر٤٤ساند.ا برم رصي� مى.كند،تا مـعـنـى دوـ.زيبا ـ تـو

 آمده:«العفو(ع)ايتى از امام على نش است،رواخذه و سرزن مؤ«صفح».به معناى عفو بدو
ده.اند.در.«صفح»مون عتاب تفسير فرا به عفو بدو.«صفح».ر(ع) امام على ٤٥من غير عتاب»؛

ش نشان دادن،پس معناىى خوت است از:رويك معنى اضافى نهفته است،و آن عبار
ش هم به او نشـانى خودم روا عفو كـره بر اين.كـه او ر«صفحت عنه».اين است كـه عـالو

دم،و ياد نياورى خوا ديدم در حالى كه به روى او ر.دادم،و يا اين است كه من صفحه رو
ده و به صفحهق زدم ورده بوا در آن ثبت كرم او راين است كه آن صفحه.اى كه گناه و جـر

دهق زا ورات او ردن كتاب اخذ شده،گويا كتاب خاطـرق زد شدم و اين معنا از ورديگر ر
ا وفاعفوده:«موى هم آمده و فـره عفو و صفح،پهلواژآن كريـم دو و و لذا در قر٤٦است.

لىد كه انسان عفو مى.كند ون گاهى مى.شو،چو)٢/١٠٩ة،(البقر»هه بأمرّى يأتى اللّاحتاصفحو
كلىست بدن انسان صفحه مى.گويند.به طـورصفح.نمى.كند.در مجمع آمده به ظاهر پو

ك� دست اوك� دستم ظاهرد.«صافحته».يعنى:ظاهربه ظاهر هر چيز صفحه گفته مى.شو
ى است.درد.پس كلمه مصافحه به معناى ماليدن ك� دست به دست ديگرا مالقات كرر

ىدم و روآخذه نكرا بخاطر گناهش مؤل است؛يكى اينكه:او رمعنى .«صفحت عنه».دو قو
ت.عبارتش باشد از من نديد.وى كه باعث تغيير صورى اينكه چيزش نشان دادم.ديگرخو

قى گذشتم.از همين است.«صفحت الكتاب».كتابقى به ورقة».يعنى:از ورحت الورّ«صف
٤٧دم.ق زا ورر

ى به محلى ـ اتصالند دادن،بستن چيزآن يعنى پيوتباط در قر حاصل سخن اين كه ار
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مان سختى.هـادن در زحيه و احساس با هم بوجب تقويـت روى به چيز ديگر ـ كه مـوچيز
آن،دوتباطى در قرگان اراژدد كه وآن،دانسته مى.گرتباط در قره.هاى اراژسى ود.با بررمى.شو

ند.ا شامل مى.شوتباط كالمى.و غير كالمى.رع ارنو

آنكالمى�در قرتباط غير.ار٥
تنـده شده كه عـبـارنه آن اشارآن به شش گـوگذار در قـركالمى.تاثـيـرهاى غيـرفتـار از ر

ى وكات بدن،تماس چشمى،لحن و تن صدا،خصائـص ظـاهـره،حراز:حاالت چهـر
اى انسان،تـاكالمى.بـرجه به نشانه.هاى غيـردن يا تماس بدنى است.اهميـت تـولمس كـر

ه وى پديد آيد حاالت چهـرگاره و گفتار،ناسازبدان.جاست كه هر گاه بين حاالت چـهـر
 (ع)ى امام علـىتر از سخن اسـت.از ايـن رواتب مهم.تر و معتـبـرفتار غير كالمـى.بـه مـرر

٤٨مايد:لسان الحال أصدق من لسان المقال.مى.فر

ثر و ازتباط مؤامل مهم در ايجـاد ارست آن،از عود دركالمى.و كاربر نشانه.هاى غيـر
ه بازا تسهيل مى.بخشد؛چهرايند گفتگو رجنبه.هاى مهم نشانه.هاى غير كالمى.است كه فر

ستهنه نگاه پيوگرنه اند.وو تبسم،دست دادن و معانقه،تماس مستقيم و مناسب از اين گو
فإذا جاءآن آمده:«نه كه در قرى چشم.ها نمايانگر خشم و مخالفت است،همان گوو جبر
؛از)٣٣/١٩اب،(االحز»تذى يغشى� عليه من الموّن إليك تدور أعينهم كالأيتهم ينظروف رالخو

ضّرذين فى قلوبهم�مّأيت الرآمده است.يا «دش درگ چشمها در حدقه به گرس زياد از مرتر
»ضذين فى قلوبهم�مرّالاد از.«؛مر)٤٧/٢٠(محمد،»ت عليه من الموّن إليك نظر المغشىينظرو

»؛ت عليه من الموّالمغشـىمنينى هستند كه ايمانشان ضعي� است.. و معناى جمله.«.مؤ
فته و.«غشى على فالن»،معنايش ايـن اسـت كـهار گرگ قـرات مركسى است كه در سكـر

دن يعنى:همان نگـاهن پلك ز و نگاه بـدو٤٩ضه.اى فهمش از كار افتـاد.فالنى در اثر عار
انى نيست،بلكه به مـعـنـىس و نگره فقط به معنى اظهار تـنـفـر،تـره،البته نگاه خيـرخيـر

ان،است.د و ديگرد بر سخنان خوعى تاكيد عملى فرعشق،محبت و نو
ن اسالمى.نه تنها عاليم غير كالمى.بـيـانـگـردر متوآن:ال�:عاليم غير كالمـى�در قـر

ـ عاليم غير كالمى.ـنى معرهيجان.ها و حاالت درو فى شده است،بلكه صريحا زبان حال 
٥٠ى به حساب آمده..«أصدق المقال ما نطق به لسان الحال.»گوياتر و صادق تر از زبان گفتار

٥١و..«لسان الحال أبلغ من لسان المقال».

د كه در آنها تجلى هيجانات مختل� از طريقه مى.شواياتى اشارن به آيات و رو اكنو
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ديده است.فى گرنى معرخى احساسات و حاالت دروكالمى.نشانه برعاليم غير
ابطه زبان بدنى با حاالت و هيجان.هاآن رى از آيات قربسيارل:حاالت و زبان بدن:او

تند از:ار داده است،عبارجه قرد توا مورر
بعكّو اخفض جناحك لمن اتكات بدنى:بر اساس آيه شريفه.«اضع با حرابطه تو.ر١

تن باشند و پر واضع و فرومنين متوابر مؤاد در بـر؛بايد افر)٢٦/٢١١٥اء،(الشعر»منينمن المؤ
نداضع،حالت بدنى فرزآن به توى از قراند.و آيه ديگـرايشان بگسترحمت برأفت و ربال ر

و اخفض�لهماابر ايشان است.«فتن بدن در برتر گرد فرود كه مقصوه دارالدين اشارنسبت به و
.در اين آيـه)١٧/٢٤اء،(االسر»ايانى صغـيـرّحمهما كمـا رب� ارّّبحمة و قـل رّ� من الرّلّجناح الـذ

ديده است.ه گرابر پدر و مادر اشاراضع و محبت در برج توشريفه به او
ه و هوّن الل المنافقين يخادعوّإنكات بدنى:بر اساس آيه شريفه.«ابطه نفاق و حر.ر٢

دخور.شخصيت نامتعادل و بر)٤/١٤٢ (النساء،»ا كسالىة قامولوّا إلى الصخادعهم و إذا قامو
ديك و باا به آنان نزد رمنين خود مؤديده تا آنان با اظهار ايمان در نزگانه منافقان باعث گردو

ى و اعمالاهند با اظهار ايمان ظـاهـرده بخوحضور در مجالس و محافل آنان خدعـه كـر
خى از آنها به حالـتد از قبل آنان استفاده نمايند،در حالى كه بـه بـرخالى از حقيقت خـو

ند درند.خـداواى نماز مى.ايستند و در حقيقت هيچ اشتها و ميلى به نماز نـداركسالت بر
»دةّسـنّم خشـب مّكأنهمايـد:«داخته مى.فـرگى.هاى آنان پـرخى از ويـژه منافقين بـه بـرسور

خالىت.هايى بى.معنا و هيكل.هايى توح،و صور؛يعنى:آنها اجسامى..بى.رو)٦٣/٤ن،(المنافقو
اده و تصميم محكم و ايمانىن نور و صفايى،و نه ارد استقاللى،نه در دروند،نه از خودار
٥٢!.ارده بر ديوب.هاى خشك تكيه زن چوست همچوند،دردار

ان شعيب بهكت يكى از دخترص� حرآن در وكات بدنى:قرم با حرابطه حيا و شر.ر٣
.اين آيه)٢٨/٢٥(القصص،»تمشى على استحياءمايد:«دن پيغام مى.فـراى بر بر (ع)سىى موسو

ه نور جهت مقابل آنفتن پيدا است و در سوراه ربيانگر اين است كه عفت و نجابت از طرز ر
� ليعلم ما يخفينّجلهنو اليضربن بأرنه تبيين مى.نمايد:«ا اين گوكت ره حرا هشدار داده،شيور

نند تا صداى .زيور.آالتشان از قبيلمين نزا محكم به زد ر؛پاهاى خو)٢٤/٣١.(النور،»من زينتهن
د جلب ننمايند.ا به خومان رجه نامحره و دستبند به صدا در نيايد و توارشوخلخال و گو

/٢٥قان،(الفر»الم على� يديهّ الظّم يعضيوكات بدن:«ت با حر.احساس ندامت و حسر٤
اين گزيدن انگشتد.بنابرا مى.گزد رط ندامت انگشت خو؛ستم.كار در روز قيامت از فر)٢٧
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نشانگر ندامت است.
هت مريم به عيسى اشار؛حضر)١٩/٢٩(مريم،»ت إليه….….فأشاره:«.ايماء و اشار٥

فاى بـهسند.او به.خاطر وا از او بپرد و به آنها فهمانيد كه با او صحبت كنند و جـريـان ركر
د.ه كرار و اشارقرتباط برت با زبان بدن اره سكوروز

ابخى از اعره به تفكر جاهالنه بره با اشارآن در اين باركات بدن:قرمندگى با حر.شر٦
ى ومسـار؛به.خاطـر شـر)١٦/٥٩(النحـل،»ر بـه�ّء ما بـشم من سـوى� من القـواريتومايـد:«مى.فـر

احتى است.افكندگى و ناردم مخفى مى.شد.پنهان شدن نشانه سرافكندگى از مرسر
انى كه نسبت بـه؛متكبـر)٢٢/٩(الحج،»ثانى عطـفـهكات بدن:«.تكبر و غرور با حـر٧

داندن،بى.اعتنايىى گرجه.اند.با شكستن پهلو،يعنى:روشن بى.توسخنان الهى و داليل رو
از مى.كنند.ا كه نشانه تكبر است ابرد رخو

إذامايد:«ه اهل كتاب مى.فرآن درباركات بدن:قر.احساس عصبانيت و خشم با حر٨
تن اهل كـتـاب بـه خـلـو؛چـو)٣/١١٩ان،(آل عمـر»ا علـيـكـم األنـامـل مـن الـغـيـظوّا عـضخـلـو

فتناين گاز گرند.بنابرند مى.گزا از شدت خشمى.كه بر شما دارد رانگشت خوند،سر.مى.رو
ك. انگشتان با دندان نشانه خشم و غيظ است.نو

اء خصيصه.اىه اسرند متعال در سورع با حاالت بدنى:خداوع و خضوابطه خشو.ر٩
وع ايشان است..«خشوع وآن مايه خضومايد،و آن اين است كه قردم با ايمان ذكر مى.فراى مربر

عاى سجده معناى خشو،خرور بر)١٧/١٠٩اء،(االسر»عان و يزيدهم خشون لألذقان يبكوّويخر
ا افادهع رده تا معناى خضـوا به اضافه گريـه آورد،در اين جمله آن رده بوموساند فـرا مى.رر

ع»..تذلل وح بدنى است و..«خشوارت با جوا.«خرور».به تنهايى تذلل و اظهار حقاركند،زير
ع واى خدا خضود كه:ايشان براظهار مذلت با قلب است،پس خالصه آيه چنين مى.شو

٥٣ع مى.كنند.خشو

ان شناسـى .به روًاحتا در حكمت .نهج البالغـه صـر (ع)امام علىه:م:حاالت چهـردو
ظهر فى فلتات لسانه و صفحـات ˙إ ًمايد:«ما أضمر أحد شيئـاد و مى.فـره داره اشارچهر

نـگش.هاى زبان و را در دل پنهان نكند مگر آن.كه در لـغـزى رجهه.».؛يعنى:كسى چـيـزو
چنـدد هرانى و شخصيتى فرگى.هـاى روتيب تمام ويژاهد شد.با اين تـرخسار آشكار خور

اى شناسايىخسار،و لذا برى در رپنهان باشد،در دو جا بروز مى.كند:يكى در گفتار و ديگر
ه يخى در دريا مى.ماند كه بخش اعظمان شناسان به كوخى رول براد كه به.قوشخصيت افر
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كالمى.از طريـق حـاالتتباط غيرآن هست كه حاكـى اردى در قـرارن آب است.موآن درو
ه و تماس چشمى.است،از جمله:چهر

ان خويشتنداراقعى و فقيرمندان ود نيازن:در مورنج.هاى درود و ره و در.حاالت چهر١
اهند وى نمى.خـودم چيزح است،يكى:آنها حفظ ظاهر مى.كنند،لـذا از مـردو نكته مطـر

م:آن كه دقتاضح بر باطن نيست.دوند.يعنى:ظاهر دليل وانگر مى.پندارا تودم آنان رمر
مايـد:آن.كريم مى.فـرى كه قرن آنها حكايت مى.كنـد بـه.طـوردهاى دروة آنان از دردر چهـر

اند مستمندانى كه حفظ ظاهر مى.كنند و ديگر،در مور)٢/٢٧٣ة،(البقر»فهم بسيماهم…تعر«
ن.ه خبر مى.دهد از سر دروخسارنگ رلى رند وتمند مى.شمارا ثروآنان ر

هصي� چهـرآن در توه،مانند:خشم،قـرنى بر حاالت چهر.تأثير هيجان.هـاى درو٢
دان،مر)١٦/٥٨(النحـل،»ا و هو كظيمّدجهه مسو وّظلمايـد:«اب جاهلى مى.فـرخى از اعربر

الدت دختر به آنهـا داده مـى.شـد از شـدت خـشـمده وه جاهليت هنـگـامـى.كـه مـژدر دور
ه.هاشان سياه مى.شد.چهر

ّم تبيضيومايد:«ند متعال مى.فراد:خداوگى.هاى افره و صفات و ويژ.حاالت چهر٣
اد درگى.هـاى افـر،در قيامـت بـا آشـكـار شـدن ويـژ)٣/١٠٦ان،(آل عمـر»هجـو وّده و تسـوجـوو

ند.ه.هايشان از هم باز شناخته مى.شوچهر
؛)٥٥/٤١حمن،(الر»ن سيماهمموف المجريعره مشخص هستنـد،«ان از چهر.تبهكار٤

تشان.تجلى يافتن باطن ناپاكان بر صور
،)٦٨/٤٣(قلم،»ّةهقهـم ذلهم ترخاشعة أبصـاره:«م و حيا با حاالت چهـرابطه شـر.ر٥

فته است.ا گردشان رجوى تمام وارچشم.هاى كفار به زير افتاده و خو
،)٣٩ و٨٠/٣٨(عبس،»ةة ضاحكةمستبشرمئذ مسفره يوجووه:«.نمايان شدن شادى در چهر٦

….جاء البشيـر ألـقـاهخشان،خندان و شاداب اسـت و «ن صبـح ـ درسيماى پاكان ـ چـو
ه.اش گشاده شد.س� چهرب با شنيدن خبر آمدن يو؛يعقو)١٢/٩٦س�،(يو» جههعلى� و
»عيمّة النههم نضرجوف فى وتعر».و.«ار لفى نعيم األبرّإنه:«مى.و نشاط در چهر.خر٧

ا بشناسد.نق راند آثار روه.هاى بهشتيان نظر كند،مى.تو؛هر كس به چهر)٢٤و٨٣/٢٢(المطففين،
ه.هايشان پيداست.ى از نعمت.هاى بهشت در چهردارخورمى.ناشى از برخر

م:تن صدا و لحن كالم:سو
ه شده آنجا كهاى سخن اشارعايت حيا در كيفيت سخن گفتن و محتوآن به ر.در قر١
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الض� و قلن قوذى فى قلبه مـرّل فيطمع الال تخضعن بالقـومان مى.دهد:«نان پيامبر فـربه ز
س انگيز سخن نگوييد،سخن شايسته بگوييد.ك و هو؛ناز)٣٢/ ٣٣اب،(االحز»ًفاعروّم

ند درنى از تن صدا و لحن كالم مشخص است.چنانچه خـداو.هيجان.هاى درو٢
،از طرز سخنانشـان)٤٧/٣٠(محمد،» لهم فى لحن القـوّفنو لتعرمايد:«د منافقان مى.فـرمور

اغبنه است.رد.سخن ايشان كنايه.دار و تعريض گـونيشان پى بـران به حاالت درومى.تو
دانى،گرى.اش برت.هاى جارّا از سنمى.گويد:كلمه.« لحن».بيشتر به معناى آن است كه كالم ر

ا جابه.جا كنى،كه اين عمل ناپسندى است،ا نگويى و يا نقطه.ها و كلمات آن راب آن ريا اعر
د،كهى و كنايه سخن گفتن. استعمال مى.شودن و به.طور فحوف زو گاهى هم سربسته حر

ءد و در نظر آنان پسنديـده و جـزاج دارا و ادباء بيشتـر روار شعراين قسم استعمـال در بـاز
ا از طرز سخن گفتنشاندى آنان رد:تو به زو در نتيجه معناى آن اين مى.شو٥٤بالغت است..

نه است نه تنها لحن زبان بلكهن سخن ايشان كنايه.دار و تعريض گواهى شناخت،چوخو
جهد نيز توارثر است و گوينده بايد به اين موه و نگاه و بدن در تفهيم مفاهيم موحاالت چهر
داشته باشد.

م:تماس چشمى:چهار
»هـما من أبصاروّمنين يغـضلمؤّقـل لمان،«دان نسبت به نامحـره مرهيز نگاه خيـر.پر١

منات�يغضضن منلمؤّو قل لمان،«نان نسبت به نامحره زهيز از نگاه خير.وپر)٢٤/٣٠(نور،
.)٣١/ ٢٤(النور،»ّ…هنأبصر

ذين فىّأيت الرد كه:«آن تصريـح دارنى؛آيه قره با احساسات دروابطه نگاه خيـر.ر٢
نه بدو.نگاه خير)٤٧/٢٠(محمد،»ت عليه من الموّن إليك نظر المغشىض ينظروّرقلوبهم م

انى است.س و نگردن نشانگر ترپلك ز
ندگى اجتماعىا به زى انسان رهاى مادى و معنونيازآن:ى در قرپنجم:خصائص ظاهر

ايات برآن و رونمندى كه قر به همين منظور اگر انسان بر طبق نظام قانو٥٥كشانده است.
ان.تجربـها در كنار ديگـرندگى اجتمـاعـى راحتى يـك زكت كنـد بـه رار است،حرآن استـو

من داده.اند كـهه ظاهر انسان مؤاتى دربار تذكـر(ع)ايات اهل بيت آن كريم و رومى.كند.قـر
دد.ط مى.گرد مربوتباط غير كالمى. هر فربيشتر به ار

منان و بندگان خـاصگى.هاى مـؤه ويژند متعال دربـاراضعانه:خداوفتن متـواه ر.ر١
نذين يمشوّحمان الّو عباد الرده است.«اضعانه ذكر نموفتن متواه را رگى رلين ويژالهى،او
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ند.اه مى.رواضع ر؛بندگان خاص خدا كسانى هستند كه با تو)٦٣/ ٢٥قان،(الفر»ناض هوعلى األر
ىدر رو؛ )١٧/٣٧اء،(إسرً»حاض�مرو ال تمش فى األرمايد:«در جايى ديگر خداى متعال مى.فر

اه نرو.مين با حالت مستى رز
ده فره كه نشانة شادى در چهر.لبخند و گشاده رويى:لبخند از جمله حاالت چهر٢

آن كريمانبهاست.قرابط اجتماعى بسيار گرشرويى و در رومينه خواست.لبخند و تبسم ز
الوهم كشيدن نهى مى.كند.«ده و از ابرو دردى نموخورش بره گشاده و خوش به چهرسفار

نگى معتقدهم نكش.ديل كاردم دراى مرا بره ات ر.چهر)٣١/١٨.(لقمان،»تصعر خدك للناس
مانىه.اش گاهى تا ابد پايدار مى.ماند،و تا زق مى.آيد،اما خاطـرعت براست لبخند به سر

دن از نظر اخالقى و دينى گشاده رويى و متبسم بو٥٦د،به دست نمى.آيد.كه بخشنده نشو
فته و همه انسانها طالب آن هستند و ازار گرد تأكيد قران شناسى اصلى است كه مورو رو

د.اد مقابل مى.گذارات مثبتى در افرانى اثرنظر رو
داشت.هاىال بره كه معموتاهى،تندى و غير.لحن صدا:كيفيت صدا شامل بلندى،كو٣

صيه.هاى الهىان از تودهاى لفظى مناسب و تعامالت با ديگرخورد.بره.اى از آن مى.شوويژ
.«غض)١٩/ ٣١(لقمان،» ت�الحميـرات�لصو أنكر األصـوّتك� إنو اغضض من صـواست.«

ان است بدترين صداها،صداى خر٥٧دن است..تاه صدا كرت».به معناى آهسته و كوصو
دهاى لفظى نامناسبخورايات به قهقهه تفسير شده است.آن هم از مصاديق بركه در رو

 نقل شده اين آيه به عطـسـه.اى كـه بـا(ع)ايات كه از امام صـادق است،و در بعضـى از رو
ديده در حقيقتد،و يا داد و فرياد به هنگام سخن گفتن،تفسير گـرت بلند ادا مى.شوصو

٥٨شنى از آن است.بيان مصداق رو

ندگى است كهك زل مشترى،اهميت به نظافت از اصواستگى ظاهراسته:آر.ظاهر آر٤
ه ائمهت اصيل در سيرّان يك سند،بلكه به عنونه تنها اسالم در بيانات متعدد بر آن تأكيد دار

ا زينتكم�يابنى ءادم خذومايد:«ند متعال مى.فرده است.چنانچه خداول بو متداو(ع)مين معصو
٧/٣١اف،(االعرق» زّبات من�الرّّيج لعباده و الطتى أخرّه الّم زينة اللّ مسجد… قل من حرّعند كل�

داريد…بگو چه كسـىد برفتن به مسجد با خـوا به هنگـام رد رند آدم،زينت خـو؛اى فرز)٣٢ـ.
ده است؟ام كرا حره رى.هاى پاكيزد آفريده و روزاى بندگان خوا كه برزينت.هاى الهى ر

بات وّيّ لهم الطّيحلمايد:«ش اهداف پيامبر مى.فـراف ضمن شماره اعرسور١٥٧ در آيه 
اى آنهـاا بـرد و ناپاكـى.هـا ردم حالل مى.شـمـراى مرا بـره.ها ر»؛و پاكـيـزم عليهم الـخـبـائـثّيحـر
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ا طبع سلـيـمت سليم هم.آهنگ است،طيبـات و آنـچـه رت پيامبر بـا فـطـراى دعوام».محتـوحر
٥٩آميز مى.باشد بر آنها تحريم مى.كند.د،و آنچه خبيث و تنفراى آنها حالل مى.شمرمى.پسندد،بر

تب، تميز،شيدن لباس.هاى.پاك،مر اين آيات،بيانگر آن است كه مسلمانان بايد از پو
دگز بر خوا هرند و اين نعمت.ها ره.مند شودن عطر و مانند آن،بهرها،به كار بردن. موشانه ز

انشناسان گفته.اند:نه كه روى كنند.همان گوداره.برام نكنند،بلكه از آن به نحو احسن بهرحر
تند از:زيبايى،نيكى،دانايى و مذهبى،بايدحى است كه عباراى چهار حس روانسان دار

اين از نظر علمى.اگر به حس زيبايى.د،بنابرت صحيح اشباع شوهمه اين حس.ها به صور
اهد داشت.دد،قطعا آثار نامطلوبى به دنبال خوجه نگرتو

ـ اين است كه يكى از مصاديق آشكار نمو ـ كه بخشى از شكر نعمت است  دن نعمت 
ث»ّك فحدّا بنعمة ربّو أماسته داشته باشد.«شد و ظاهر آره بپوانسان لباس مناسب و پاكيز

ان انسان اثر نعمت رگو و آشكار كن.چوا بازت ردگار؛و نعمت.هاى پرور)٩٣/١١(الضحى،
دن آنچه خدا به او بخشيده است در حـقف كرد مشاهده كند،نبايد از مصـرندگى خوبر ز
ده است اجتناب كنـد،وا نهى كرتى كه اسالم آن رّهبانيد،و بايد از حالت رد دريغ ورزخو

شادردن ربيع بن زياد از بركه هنگام شكايت كر(ع) منيندر حديث مأثور از امام امير المؤ
ى مى.جويـد،وشد و از همگـان دورد كه او لباس بد مـى.پـوعاصم بن زياد به او گفتـه بـو

نند،و چوى بياورد وا به نزش شده،دستور داد تا او رن پسره كسان و حزهمين سبب اندو
٦٠دند.ت نموايش تالوا بركه ضحى رة مبار سور١١احتى آية ا ديد با نارى رو

تباطان يك اصل اساسى در امر ارام گذاشتن به عنودن:احترام و تكريم نمو.احتر٥
 دليل بر اهميت آن)١٧/٧٠اء،(االسر»منا بنى آدمّو لقد كرآن..«دى است كه آيه صريح قرميان فر

شداردند:كسى كه برموادر دينى فرد اهميت تكريم بر در مور(ص)ل خدا سواست.همچنين ر
ام و تكريم،هم كالمى.است و هم غـيـر احتر٦١ده اسـت.ام كرا اكرند رام كند خـداوا اكرر

تباط كالمـى،مان بـا اردن و به.طور همـزدبانه صحبـت كـرمانه و مـؤكالمى.اينكه محـتـر
ن دست به سينه گذاشتن و كمى.به جلو متمايل شدن و خم شدن هنـگـامنشانه.هايى چـو

اتصا زيارجه باالتر هستند ـ خصوستان و اشخاصى كه از لحاظ مقام و درمالقات با دو
ام گذاشتن است.كالمى.است كه بيانگر تكريم و احترد از عاليم غير خو(ع)ائمه 

لى گاهى نشانه تمسخـر.خنديدن:گاهى خنديدن نشانه محبت و شادى اسـت و٦
ان پس؛كافر)٤٣/٤٧ف،خر(الز»نا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكوّفلماست.در آيه شريفه.«
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دن آيات خدا خنديدند.گاهى خنده ازار شمراء و خواز شنيدن آيات الهى به منظور استهز
تىّعنى أن أشكر نعمتك ال� أوزّبلها و قال ر من قوًم ضاحكاّفتبسى شادى است مانند.«رو

ا شنيد،از شدتچه رقتى سخن مور و(ع)ت سليمان ؛حضر)١٩/ ٢٧(النمل،»…ّأنعمت على�
ا به كجا كشانيده؟ش رده،و كارمود،كه خدا تا چه حد به او إنعام فرسرور و ابتهاج تبسمى.كر

انىت و علم منطق طير،و ملك و سلطنت،و لشكريانى از جن و انس و طير،به او ارزنبو
مايد،و بهى الهام فـرا به واست مى.كند كه شكر نعمت.هايـش رداشته،لذا از خدا در خـو

٦٢فقش كند.ضاى او باشد موهايى كه مايه ركار

تباطاقع اره در يك فضاى خالى اتفاق نمى.افتد در بيشتر موارتباط غير كالمى.همو ار
د،پيام.هاىهاى غير كالمى.منفرفتارى مى.دهد.هر چند رتباط كالمى.رواه با اركالمى.همرغير

هاى غيرفتـارهى از ركالمى.از گـرو بيشتر پيام.هاى غـيـرًالستند،اما معمـومستقلى مـى.فـر
ه اهميت نسبى پيام.هاى كـالمـى.وائه تعميمى.معتبـر دربـارند،و اركالمى.تشكيل مـى.شـو

ان گفت كه پيام.هاى كالمى.غالبقعيت.ها امكان پذير نيست و نمى.توكالمى.در تمام موغير
ان مثال در به عنو٦٣د.سال پيام دارقعيت ارا بستگى به موكالمى،زيرهستند يا پيام.هاى غير

تت كالمى.است و هم به صورتباط به صورند هم ارتباط با خداوع اراندن بهترين نونماز خو
ه ـ همه وع،سجده،تشهد و غيركوغير كالمى.هر يك از حاالت بدنى در نماز ـ قيام،ر

اند است و نمى.توابر معبودن در برعى تكريم،تعظيم و سر تسليم فرو بـرهمه نشانگر نـو
تباط كالمى.يا غير كالمى.غالب است.گفت كدام يك ار

ارترين.ابزثردن از موآن:تماس بدنى يا لمس كردن در قرتماس بدنى يا لمس كرششم:
د.تماس بدنى نشانه عالقه واط� به شمار مى.روى از احساسات و عواى انتقال بسياربر

عه.اى از احساسات منفـى مـثـل.ى از آن،مجمـوددارت ديگر خـوش است و به عبـارپذيـر
٦٤ا انتقال مى.دهد.مت و عصبانيت يا بدگمانى رنجش،خصور

ت قائلدن و تماس بدنى بايستى تفاوه،لمس كـراژشايان ذكر است كه بين اين دو و
گاهانهكات اتفاقى و نا آ مى.گويد:تماس بدنى به حر٦٥ايتن وينردوى.كه گورشد به طور

گاهانهد عمدى و آدن عملكرد در حالى كه لمس كرهر يك از قسمت.هاى بدن گفته مى.شو
دن در حين انجام يك عملد،و لمس كرت مى.گيرسط دست.ها صورآنهاست كه بيشتر تو

٦٦د.ى دارا بيش تر نشان داده و بار معنايى بيش ترنقش شخص ر

ستانه و صميمى.مـانـنـددبانه مانند دست دادن و تـمـاس دوستانه و مـؤ.تمـاس دو١
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فع حقد و كيـنـهستـى و ردت و دوجب مودى مـوتباط ميـان فـرمصافحه،كـه هـر دو در ار
فحّفاصفح الصآن آيه شريفـه..«ايات بيشتر از آن ياد شده است.در قـرند،كـه در رومى.شو

.آمده است.)٨٥/ ١٥(الحجر،»الجميل
ش نشان دادن همان دست دادن و مصافحه ـ گذاشتن شانه بر شانهى خواين روبنابر

د.تحيت و سالم نشانه سالمتـى وف شوطرد كينه.ها بـرمخاطب ـ است كه منجر مى.شـو
مصافحه نشانه امنيت است.

نكنوّفى كتاب مظاي� مانند.«خى وفقيت براى انجام موفه اى و عملى بر.تماس حر٢
اياتى كـه ازى از روان به پيـروى از مفسر.بسيـار)٧٩و ٧٨/ ٥٦اقعة،(الو»نـروّالمطه ̇̇̇̇˙إه ّايمـسّل

ضـون غسل و وآن بدواز مس كتابت قـرا به عدم جـود شده اين آيه رار و(ع)م امامان معصـو
ك نمى.كننـد وا جز پاكان درآن رى ديگر حقايق و مفاهيم عالـى قـرده.اند.از سوتفسير كـر

قدرم است،و هرك حداقل مفاهيم آن الزاى درح.«حقيقت جويى».است برحداقل پاكى رو
٦٧اهد شد.ن خواى آن افزوآن و محتوك انسان از مفاهيم قرد درپاكى و قداست بيشتر شو

آن يافت نشد.فه اى و عملى انسان با انسان ـ در قرع تماس ـ تماس حرالبته اين نو
ع تماس بدنى تماس جنسى بـيـن.تماس عاشقانه،صميمى،از مهم.ترين ايـن نـو٣

فمن؛«)٤٣/ ٤(النساء،»ساءّالمستم النشده است.«نه تعبيرآن كريم از آن اين گوجين كه در قرزو
نيكو � أنى�ّبقالت ر؛«)٤/ ٥٨(المجادلة،»اّم يجد فصيام شهرين متتابعين� من قبل أن يتماسّل

ن لى غالم و لم يمسسنى بشر وقالت أنى� يكو؛«)٤٧/ ٣ان،(آل عمر»لد و لم يمسسنى بشرلى و
.)٢٠/ ١٩(مريم،»ًّالم أك بغي

ى كه با ساختنات سامرمجاز (ع) سىت مودن.حضر.تماس اجتماعى مانند دست ز٤
ى يانه تماس بـا ود او از اجتماع و منع هر گوا،طرد ردم شده بواف مرساله باعث انحـرگو

ىان،اعالم مى.كند.به طور كلى آنچه از مظاهر اجتماع انسانى است ازوتماس او با ديگر
ة لك فى الحيوّقال فاذهب فإند يكى از سخت.ترين شكنجه.ها است.«د،و اين خوقدغن نمو

٦٨ن. نكن،به من دست نزّا مس،«ال مساس».يعنى:مر)٩٧/ ٢٠(طه،.»ل ال مساسأن تقو

 نتايج
، (ع)بت يعقوصي� حضره و سيما در توجوآن حاالت و حاصل سخن اين كه در قر

آنكالمى.در قرتباط غيرد از اراران،بيشترين موان،منافقان و تبهكاربهشتيان،جهنميان،كافر
عايت حيـا درد اختصاص داده و تن صدا و لحن كالم در شناخت منـافـقـان و را به خـور
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د از عاليم غير كالمى.هستند،و از ديگريافته.ها اين است كهكيفيت سخن،كمترين مـور
د آن دركالمى.اهميت داده ـ به دليل كاربـره بيشتر از ساير عالئم غيـرآن به حاالت چهـرقر
ه بعـد ازكالمى.حاالت چـهـران شناسان در بين عالئـم غـيـرد روآن ـ و همچنـيـن در نـزقر

صانى در خصـواوه،اطالعـات فـرد و آنان معتـقـدنـد:چـهـرى دارزبان،اهميت بـيـشـتـر
ا زبان ـ،خصائـص.ان مى.دهد و همچنين اهميت به لحـن كـالم ـ پـيـرهيجان.هاى ديـگـر

ستانه،دن يا تماس بدنى صميمانـه ـ دوكات بدن،تماس چشمى،لمـس كـرى،حرظاهر
كاته از جمله مشتربانه و حاالت چهـرّدستانه مـؤفه.اى.ـ عملى،تماس دواجتماعى،حـر

ه تبيينآن در حوزهش آن است كه قران.شناسى. است.از ديگر يافته.هاى اين پژوآن و روقر
دى نظيرارد و به موه دارابط انسان اشارى در روكالمى.به اهميت خصائص ظاهرتباط غيرار
استه و داشتنعايت تن صداى آهسته،ظاهر آراضعانه،لبخند و گشاده رويى،رفتن متواه رر

د ماننـدان شناسان به جذابيت فيزيكى فـرد،در حالى كه روشش مناسب تاكيد مـى.ورزپو
آن كريـمى قائل شده.اند.قرست اهميت بيش تـرنگ مو و پـولباس،قد،تيپ و هيكـل،ر

دتباط دو جنس مخال� مى.شماران يك اصل مهم در ارا به عنوشش رعايت حجاب و پور
شم است اما ارزاى حفظ عفـت الزه بر اين كه بـران شناسان لبـاس عـالولى به نظـر روو
آمد،مقام،شغل،شخصيـت وه درا دربـارجهى به.دليل اين كه مطالـبـى رتباطى قابل تـوار

تباط كالمى.و غير البته در ميان ار٦٩د.ا آشكار مى.سازاد رى ديگر از مشخصات افربسيار
تباط غير كالمى.در يك فـضـاىا اران گفت كه كدام يك غالب اسـت،زيـركالمى.نمى.تـو

ىتباط كالمـى.رواه با اركالمى.هـمـرتباط غيـراقـع ارخالى اتفاق نمى.افتد و در بيـشـتـر مـو
 بيشترًالستند،اما معمود،پيام.هاى مستقلى مى.فركالمى.منفرهاى غيرفتارمى.دهد.هر چند ر

ائه تعميمى.معتبرند،و اركالمى.تشكيل مى.شوهاى غيرفتارهى از ركالمى.از گروپيام.هاى غير
.قعيت.ها امكان پذير نيستكالمى.در تمام موه اهميت نسبى پيام.هاى كالمى.و غيردربار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جم�دى،ترتباطات ميان فـرت.هاى اجتماعى در ار.مهار١

.٦٣بيگى و فيروزبخت/
2. Birdwhistell

.٤٩دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار٣
4. inter personal Communication

5.Communication

.٢١دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار٦
.١٢ندگى/ت.هاى ز.مهار٧

8. Non verbal Communication

ىسوجم� مودى،ترابط ميان فركالمى.در روفتار غير.ر٩
.٨٨ه پور/ّو عبدالل

.١٧خانى/تباطات،سارو.جامعه شناسى.ار١٠



١٩٠ قرآن از نگاه ديگر سال�هيجدهم

.٨٨دى/ابط ميان فركالمى.در روفتار غير.ر١١
12. body language

13. Move ments

.٥٥دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار١٤
15.Gesturals

 ـ٥٦دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار١٦
٥٩.

17.paralanguage

.٧٤دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار١٨
19.Apparent features

شسـه در ايـجــاد و پــرورد مـدرسـى عـمــلــكــر.بـرر٢٠
سطـهه متوان دختـر دورت.هاى اجتماعى دانش آمـوزمهـار

.٥٤اده/شهر اصفهان،فاتحى ز
21.Touch

.٣٠٣ ـ.٣٠٠دى/ابط ميان فركالمى.در روفتار غير.ر٢٢
23. Adler & Town

.٥٤دى/تباطات ميان فرت.هاى اجتماعى در ار.مهار٢٤
.٣٠٤دى/ابط ميان فركالمى.در روفتار غير.ر٢٥
.٧/٢٢١نه،.تفسير نمو٢٦
.٣/٢٣٤.همان،٢٧
.٢/٩١٨.مجمع البيان،٢٨
.٤/٩٢ان،.الميز٢٩
.٧/٢٢٢آن،س قر.قامو٣٠
.١/٢٢٠٦سيط،.المعجم الو٣١
.٨٧٣دات/؛المفر٧/٢٢٣آن،س قر.قامو٣٢
.٥/٢١٥.العين،٣٣
.٢/١٧٨٣سيط،.المعجم الو٣٤
.٦/٢٠٢آن،س قر.قامو٣٥
.٧٥٤دات/.المفر٣٦
.٦/٢٠٢آن،س قر.قامو٣٧
.١٤/٣٩٩نه،.تفسير نمو٣٨
.٢/١١٥١اد،ايى نژجم� انزائد،تر.الر٣٩
.٢/١٢٨٩سيط،.المعجم الو٤٠

.٤/٤٠٦ان،.الميز٤١
.٣/٤٠.مجمع البيان،٤٢
.٤٨٦دات،.المفر٤٣
.١/١٢٨نه،.تفسير نمو٤٤
.٣/٢٧الثقلين،.تفسير نور٤٥
.١٢/١٨٨ان،.الميز٤٦
.٤/١٣٢آن،س قر.قامو٤٧
الكـلـم/؛غرر الـحـكـم و درر٥٤/٢٢ار،األنـو.بحـار٤٨

١٥٣.
.١٨/٢٣٩ان،.الميز٤٩
.٢/٤٦٣ى،انسارالحكم،خوح.غرر.شر٥٠
.٥٤/٢٢ار،األنو.بحار٥١
.٢٤/١٥٣نه،.تفسير نمو٥٢
.١٣/٢٢٣ان،.الميز٥٣
.٧٣٨دات/.المفر٥٤
.٢/٣٣٢ى،عه آثار شهيد مطهر.مجمو٥٥
.١٠٨ى جمه.جعفرست يابى،تر.آيين دو٥٦
.٦٠٧دات/.المفر٥٧
.٨/٥٠٠.مجمع البيان،٥٨
.٢٧/٣٨٧نه،.تفسير نمو٥٩
.١٨/١٧١.تفسير هدايت،٦٠
.٧٤/٣١٩ار،االنو.بحار٦١
.١٥/٣٥٣ان،.الميز٦٢
.٩١دى/ابط ميان فركالمى.در روفتار غير.ر٦٣
.٢٩٨.همان/٦٤

65.Gordon, wain right.

.١٢٠جمه كريمى/.زبان بدن،تر٦٦
.٢٣/٢٦٨نه،.تفسير نمو٦٧
.٦/٢٥٧آن،س قر.قامو٦٨
.١٣٢جمه كريمى/.زبان بدن،تر٦٩


