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نقش رفتارهای غیرکالمی در ارتباطات انسانی از منظر آیات و روایات اسالمی

ایرج رضایی1  

چکیده
با وجود نقش و اهمیت بسزایی که زبان یا ارتباط کالمی در تداوم حیات فردی و اجتماعی ما انسان ها 
دارد؛ با این همه، باید اذعان نمود که ارتباطات انسانی محدود به ارتباط کالمی نمی شود، بلکه 
بخش چشمگیری از ارتباطات انسانی از طریق ارتباط های غیرکالمی صورت می پذیرد. ارتباطات 
غیرکالمی، تمام پیام هایی است که انسان ها در ارتباطات میان فردی و عمدتاً در تعامالت حضوری 
و چهره به چهره از طریق نشانه ها و عالئم غیر زبانی به گونه ای مستقل و یا اغلب همراه با پیام های 
کالمی به یکدیگر ارسال می دارند. ارتباط های غیرکالمی طیف متنوعی از ُکنش ها و معانی رفتارها از 
حاالت چهره، نوع نگاه، رنگ رخسار، تا نوع راه رفتن و نشستن، طرز لباس پوشیدن و نظایر اینها را 
شامل می شود که هر یک به صورت خواسته یا ناخواسته پیام هایی را به دیگران انتقال می دهند و مبنای 
شکل گیری برداشت ها و داوری های دیگران دربارۀ ما می گردند. با این توصیف ، درنگ در فرهنگ 
اصیل روابط اجتماعی اسالم  و  بررسی بخش مهّمی از آیات قرآنی و روایات دینی، نشان می دهد که 
آموزه های جامع تربیتی و اخالقی  شریعت اسالم، قرن ها پیش از یافته ها و پژوهش های صورت گرفتۀ 
دانشمندان، در کنارتوّجه شایانی که به رفتارهای کالمی و زبانی داشته، بر اهمیّت و نقش رفتارهای 
غیرکالمی از جمله گشاده رویی و ُحسن ُخلق  به نیکی  واقف بوده و در تحلیل ماهیّت و همچنین 
به کارگیری شایستۀ آنها در مناسبات انسانی اهتمام و تأکید بلیغ داشته است. اهمیت این بررسی در 
پیوند با مأموریت های نیروی انتطامی از آنجاست که این نیرو یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی 
است که ارتباط مداوم و تعامل گسترده ای با اقشار گوناگون مردم دارد؛ از همین رو، توّجه افزون تر 
به مهارت های اجتماعی کارکنان ناجا و آموزش این مهارت ها از جمله رفتارهای غیرکالمی می تواند 

نقش بارزی در انجام شایسته تر وظایف و مأموریت های این نیرو، ایفا نماید.

   کلید واژه ها: آیات و روایات اسالمی، روان شناسی اجتماعی، ارتباطات میان فردی، رفتارهای 
غیرکالمی، زبان تن.

1(. استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین. 
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مقدمه

متون و منابع اصیل اسالمی که در رأس همۀ آنها قرآن کریم و اقوال و پیامبر بزرگوار 
اسالم)ص( و سیره ائّمۀ  معصوم)ع( قرار می گیرد؛ نگاهی منشوری و جامع بر ساحت ها 
و ابعاد وجودی انسان داشته، به گونه ای که هیچ یک از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها 
را اعم از ماّدی و معنوی نادیده نگرفته و برای هر یک از آنها راهبرد و برنامه ای روشن 
و مدّون دارد. رویکرد اسالم به انسان، واقع بینانه و ترکیبی از دو رویکرد آفاقی و اَنُفسی 
است؛ به سخن دیگر، برنامه ها و آموزه های تربیتی و معرفتی دین اسالم از یک سو، ناظر 
به بُعد فردانی و ساحت تنهایی او بوده و از سویی دیگر، به حیات اجتماعی او بذل توّجه 
و عنایت شایان دارد. جهان نگری و انسان شناسی اسالم، مبتنی بر سعادت و خوشبختی 
واقعی انسان در دو عرصۀ زندگی فردی و اجتماعی و انطباق و سازگاری کامل این دو 
با یکدیگر است. اساسًا اسالم در متن حیات جمعی، انسان را مّد نظر قرارداده و از این 
رهگذر به زندگی او معنا می دهد. بی جهت نیست که اعمال عبادی انسان مسلمان چون 
حج و نماز، زمانی  ارج و ارزشی افزون مایه می یابد که به صورت جمعی گزارده شود. 
سفارش های مکّرر و موّکد اسالم به برقراری و استحکام پیوندهای خویشاوندی و آنچه 
که در لسان و فرهنگ دینی ما اصطالحا " صلۀ ارحام" خوانده می شود و همچنین تأکید 
در رعایت حال همسایه و نیز احترام و توّجه به حقوق دیگران و اهمیت حّق النّاس و 
مواردی از این دست، همگی نشان از رویکرد اجتماعی ممتاز دین اسالم درمقایسه با ادیان 
دیگر دارد. از همین حیث، بخش چشمگیری از تعالیم اخالقی اسالم، به حوزۀ رفتارهای 
جمعی و روابط اجتماعی مسلمانان باز می گردد. این تعالیم با وجدان و خرد جمعی بشری 
سازوار است و مبنای تنظیم مناسبات و تعامالت اجتماعی انسان مسلمان به شمار می آید.
جوهر و جان مایۀ همۀ تعالیم و اعمال و مناسک دینی و عبادی اسالم، در نهایت استقرار 
فضیلت های اخالقی در نفوس و نهاد  انسان هاست. ژرف ترین و اساسی ترین دغدغه های 
پیشوایان راستین دین اسالم، دغدغه های اخالقی و معنوی است. اگر اعمال عبادی و 
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جوارحی فرد مسلمان به تحّول معنوی و اخالقی او نینجامد؛ در میزان الهی که به احوال 
می نگرد نه به اقوال، چندان وزنی نخواهد یافت. بی سبب نیست که رسول اکرم)ص( 
هدف اصلی از رسالت و بعثتش را اِتمام و اِکمال فضائل اخالقی می داند: "اِنّما بُِعثُت أُلَتّمَم 
َمکارم اأَلخالق". نگاهی به زندگی پیشوایان دینی نزد آنکه چشمی برای دیدن و گوشی برای 

شنیدن دارد، نشان می دهد که آنها در همه جا به فضائل اخالقی دعوت می کردند و خود الگوی 
زنده و اُسوۀ حسنه ای در این راه بوده اند.

خداوند رحمان در قرآن کریم، رسول مهربانش را صاحب سجایای عظیم اخالقی معرفی 
می کند."َو اِنَّک لََعلی ُخُلٍق عظیم")القلم/4(." با توجه به اینکه تعبیر"علی" مفهوم سلطه را در بر 
دارد بعضی از مفّسران چنین استفاده کرده اند که پیامبر)ص( سلطۀ کاملی بر فضائل اخالقی 
داشته است؛ آن چنان که این فضائل  گویی جزیی از وجود او را تشکیل می داد، و بدون 

تکلف آنها را ظاهر می ساخت." )مکارم شیرازی، 1378: 140/1(.
در جایی دیگر، رسولش را به صفت نرم خویی می ستاید و از درشت خویی و سخت 

دلی مبّرا می داند و این همه را نشانی از رحمت خود نسبت به او می داند:
وا ِمن َحولَِک َفأعُف َعنُهم َو أَستغِفر لَُهم...)آل عمران/159( "؛  " َفِبما َرحَمٍۀ ِمَن اهلل لِنَت لَُهم َولَو ُكنَت َفّظاً َغلیَظ القلِب أَلنَفضُّ
پس به مهر و رحمت خداوند با آنان نرم خوی شدی، و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از 

پیرامونت پراکنده می شدند؛ بنابراین از آنان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه...".

 مناسبت ها وارتباطات انسانی علی القاعده، بر دو پایۀ گفتار و کردار که به مجموع 
آنها "رفتار" اطالق می شود، شکل می گیرد. از منظر اسالم، زندگی انسانها زمانی روی 
در کمال و سعادت خواهد داشت که رفتارهای کالمی )گفتار( و غیرکالمی )کردار( او 
بر آداب و هنجارهای شایسته و قواعد روشن و نیکوی اخالقی که آموزه های دینی به 
تفصیل و با ذکر جزئیات، منظومه اش را تدوین کرده، سامان یابد. ناگفته پیداست که در 
این میان، انطباق و سازگاری الگوهای رفتاری کارکنان نیروی انتظامی با مبانی تربیتی و 
اخالقی دین اسالم به دلیل اهمیت و ماهیت مأموریت های ناجا و تعامل گستردۀ این نیرو 
با افراد و نهادهای اجتماعی، اهمیتی به مراتب افزون تر می یابد. مردم، پلیس را بیش از 

Archive of SID

www.SID.ir



50

13
93

ن 
ستا

 زم
- 3

ه 1
مار

-ش
هم

ازد
ل ی

سا

سایر نهادها، نماینده و معّرف حکومت می دانند و هرگونه عملکرد او را اعم از مثبت 
یا منفی از  این زاویه، ارزیابی و داوری می کنند؛ از همین رو، آموزش مهارت های ارتباطی و 
الگوهای رفتاری مناسب بر مبنای تعالیم اسالمی بایستی در رأس و محور برنامه های آموزشی 

و تربیتی افسران و مأموران نیروی انتظامی قرار گیرد.  
با این توضیح، در این نوشتار، نخست رفتارهای غیرکالمی و انواع متنّوع آن چون حاالت 
چهره، نوع نگاه، رنگ رخسار، نوع نشستن و راه رفتن، لحن کالم که هر کدام از این موارد 
می تواند ُمعِرّف و بیانگر کیفیات اخالقی و روحی ویژه ای چون ُحسن ُخلق، تواضع، 
عطوفت، مهر و رحمت، شفقت و همچنین مفاهیم و معانی مخالف آنها چون ترش رویی، 
کبر و غرور، درشتی و خشونت به شمار آید؛ از زاویۀ علم ارتباطات غیرکالمی و روان 
شناسی اجتماعی واکاوی و بررسی شده و سپس به قدر ُوسع کوشیده ایم با مراجعه به 
اُّمهات متون دینی و روایی ، و با استناد به پاره ای از آیات و روایات، پرتو تازه ای به 
موضوع مورد بحث این نوشتار بیفکنیم و احتماال به فهم و شناخت ژرف تر و  دقیق تری 
از  ابعاد تربیتی و بخشی از آموزه های اخالقی و سلوک اجتماعی دین اسالم، نائل آییم.

1-مبانی نظری

1-1-ابعاد و ساحات شخصیت و منش آدمی

انسان در جهان نگری و انسان شناسی قرآنی و عرفانی، موجودی پیچیده و دیریاب و دارای 
آفاق و الیه های پنهان و ظرفیت های بی کران وجودی است. آموزه های دینی و تربیتی اسالم 
در شناخت و تبیین ابعاد شخصیتی آدمی براستی از ژرفا و جامعیتی شگفت آور و بی نظیر 
برخوردار است. این تعالیم نورانی که مبتنی بر بینش قرآنی و سلوک پیشوایان دینی است، 
تصویری چنان روشن از ضمیر آدمی ارائه می دهد که درک و فهم عمیق و التزام عملی به 

آن ها، بی تردید، رستگاری و سعادت انسان در دو جهان را در پی خواهد داشت. 
 در این میان، آن گونه که برخی از پژوهشگران دینی اشاره کرده اند:
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"روشن ترین و در عین حال کوتاه ترین تعبیر قرآنی در تبیین شخصیت آدمی تعبیر "شاکلۀ" است." 
کلٌّ یَعَمُل َعلی شاکَِلتِه" )االسراء/84(؛ یعنی هرکس بر حسب ساختار)روانی و بدنی( خود عمل 
می کند. »شاکله« از ریشۀ َشکل و به معنای مهار کردن حیوان است و به خود مهار "شکال" می گویند. از 
آنجا که روحیات، سجایا و عادت های هر انسانی او را به رویه ای خاص مقید می کند، به سجایای 

آدمی "شاکله" اطالق می گردد" )وطن دوست و دیگران، 1388: 27/1(.
  از سویی دیگر، بررسی ها و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که:

"شخصیت و منش هر یک از ما انسان ها، مجموعًا از پنج ساحت تشکیل می شود:

1-ساحت باورها یا ساحت معرفتی و عقیدتی ؛ 2-ساحت احساسات، عواطف و هیجانات؛ 
3-ساحت خواسته ها یا ساحت اداری وجودمان؛ 4-ساحت گفتار؛ 5-ساحت کردار.

در توضیح این مطلب باید گفت: صرف نظر از تفاوت هایی که ما انسان ها از لحاظ 
فیزیکی یا جسمی با یکدیگر داریم )تفاوت در جنسیت، رنگ پوست، قد، وزن و غیره( 
بر اساس دانش روان شناسی، تمایزها و تفاوت های شخصیتی و منشی ما انسان ها از 
پنج عامل اساسی و مهم پیش گفته نشئت می گیرد. در این میان، به سه ساحت نخست، 
ساحات درونی و به دو ساحت دیگر؛ یعنی گفتار و کردار، ساحات بیرونی وجود ما اطالق 
می شود. سه مورد اولی را از آن حیث، درونی می گویند؛ زیرا تنها  خود فرد و نه کس 
دیگر، به آنها دسترسی مستقیم و بالواسطه دارد و دو مورد دیگر را از آن حیث، بیرونی 
می گویند؛ زیرا عالوه بر خود فرد، دیگری نیز به عنوان یک ناظر بیگانه به آنها دسترسی 
مستقیم و بی واسطه دارد؛ به عبارت دیگر، این دو مورد اخیر به همان اندازه که در معرض 
ادراک و تیررس نگاه خود ما هستند، به همان نسبت در معرض ادراک و تیررس نگاه 
دیگری نیز هستند؛ اما سه ساحت درونی وجود ما فقط در دسترس مستقیم و بی واسطه 
خود ما هستند و دیگری اگر بخواهد به این سه، دسترسی داشته باشد به صورت باواسطه 
از طریق گفتار و کردار ما می تواند به این مقصود دست یابد؛ به سخن دیگر، ما انسان ها 
با گفتار و کردارهایمان، دیگران را به خلوتگاه و نهانخانۀ وجودمان راه می دهیم و از این 
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طریق، پرده از صحن ضمیر می گشاییم و نهان خود را عیان کرده و در پرتو آفتاب می افکنیم. 
دیگران از طریق گفتار و کردار ما به صورت با واسطه به درون ما راه می یابند. آنها می گویند 
کسی که فی المثل چنین گفتار یا چنین کرداری داشته باشد، علی القاعده باید چنین باورها یا 

چنین احساسات ، عواطف، هیجانات و یا چنین خواسته هایی داشته باشد )ملکیان، 1393(.
یا  به سخن دیگر می توان گفت: آنچه در ضمیر آدمیان می گذرد و ما آن را "حال" 
نیز دربارۀ بعضی  اشخاص می گویند فالن  مردم  ایشان می خوانیم و عوامِ  "حاالت" 

شخص آدم اهل حال یا اهل دلی است؛ امری است به هرحال درونی که جز از رهگذر 
ظهورات قولی یا فعلی ایشان به هیچ روی قابل بحث و تحقیق نیست. ما راهی برای 
او. به زبان  یک شخص نداریم جز از طریق تأمل در رفتار و گفتار  "احوال"  شناخت 
ساده، حال و قال، دو روی یک سّکه اند)شفیعی کدکنی،1392: 24( از این منظر، این 
یکی)=قال( دیگری)=حال( را آیینگی می نماید؛ البته میزان این آیینگی در افراد مختلف با 
توجه به سنخ روانی افراد، قابلیت های بیانی، بافت ارتباطی و شرایط اجتماعی و فرهنگی 
یکسان نیست. تردیدی نیست که به هر اندازه، یکرنگی، اخالص، صمیمیت و صداقت 
در فضای روابط اجتماعی و مناسبات انسانی یک جامعه بیشتر باشد و به هر میزان که به 
آموزش مهارت های اجتماعی در نظام آموزشی یک کشور توجه و اهتمام افزون تری شود؛ 
این  آیینگی شفاف تر و به حقیقت نزدیک تر است. در غیر این صورت، فعل و قول 
اشخاص جز رفتارهایی نمایشی، ریاکارانه و دروغین نخواهد بود که نه تنها حال نهان را 
عیان نمی دارد؛ بلکه به صورت معکوس و وارونه در مسیر پنهان کاری و فریب دیگران 
سوق می دهد. این همان پدیدۀ نامبارکی است که در تعابیر دینی از آن با عنوان "نفاق" 
و "ریا" نام برده می شود؛ مهم ترین آفت جوامع دینی که درخت دیانت را اندک اندک و 
به صورت ناپیدا از درون می پوساند و جز پوستۀ فاقد روح و فاقد معنایی از اقوال و افعال 
دینی بر جای نمی گذارد.  با این توصیف، می توان بهتر دریافت که چرا این همه در متون 
دینی و روایی ما و به تبع آن در متون ادبی ما که خود بخش قابل مالحظه ای از آن منبعث 
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و الهام یافته از متون دینی و روایی ماست؛ به کّرات و با شیوه های مختلف بر این مطلب تأکید 
شده است که گفتار و کردار یک فرد نشان دهندۀ شخصیت و منش اوست و ما در جای خود 

به برخی از شواهد و نمونه های فراوان از این دست اشاره خواهیم کرد.
شایان ذکر است که به مجموع گفتار و کردار؛ یعنی دو ساحت بیرونی وجود ما در روان 
شناسی "رفتار"  و به سه ساحت درونی وجود ما در روان شناسی امروز "ذهن" گفته می شود. 
از همین رو، روان شناسی، از یک منظر، به دانشی از دانش های بشری اطالق می گردد که به 

مطالعه و بررسی ذهن و رفتار آدمی می پردازد.

2-1-رفتار های کالمی و غیر کالمی

با توجه به آنچه گفته شد، روان شناسان و رفتارشناسان، رفتارها و ارتباطات انسانی 
را برای مطالعه و بررسی دقیق تر به دو نوع کلی تفسیم می کنند: الف: رفتارهای 

کالمی؛ ب: رفتارهای غیرکالمی.
 از همین رو، از میان تعاریف متعددی که از ارتباط انسانی صورت گرفته، شاید بتوان 

این تعریف را از منظر این نوشتار، جامع تر و وافی تر به مقصود دانست:
ارتباط انسانی فرایندی است که یک شخص مفهومی را به ذهن شخص یا اشخاص 

دیگر با استفاده از پیام های کالمی یا غیرکالمی منتقل می کند )ریچموند،1387: 81(. 
 با این تعریف، با وجود نقش و اهمیتی که زبان و کالم در مناسبات انسانی دارد و در 
متون دینی و روایی ما نیز بر مهارت های گفتاری و شرایط و آداب آن درنگ و تأکید بسیار 
شده است؛ باید گفت: ارتباط صرفاً فرایندی کالمی و مبادلۀ معانی و پیام ها از طریق زبان 
محسوب نمی شود؛ بلکه "پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که ارتباط تا حدود 
زیادی فرایندی غیرکالمی است. نتایج این پژوهش ها ثابت می کند که تنها 35 درصد از 
معانی و پیام ها در یک وضعیت خاص ارتباطی از طریق کالم یا زبان به دیگری یا دیگران 

منتقل می شود و 65 درصد باقی مانده در زمرۀ غیرکالمی است" )فرهنگی،1387: 272(.
 "آلبرت مهرابیان" یکی از صاحب نظران بنام حوزۀ مطالعات غیرکالمی، از این هم فراتر رفته و در 
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مقاله ای بیان کرده  که در موقعیت های آزمایش شده توسط او، فقط 7 درصد از تأثیری که افراد بر 
دیگران می گذارند کالمی و 93 درصد باقی مانده از نوع غیرکالمی است )مهرابیان، 1968(.

به هر روی، نتایج این پژوهش ها هرچه باشد نشان از اهمیت رفتارهای غیرکالمی در مناسبت 
ها و تعامالت انسانی دارد. در این میان به نظر می رسد هرچه ارتباط، میان فردی تر و از غنای 
عاطفی و انسانی بیشتری برخوردار باشد، نقش رفتارهای غیرکالمی و پیام های حاصل از آن 
افزون تر خواهد بود؛ برای مثال، در مناسبت ها عاشقانه، دوطرف بدون مبادلۀ هیچ کالمی 

ممکن است تنها با یک نگاه، دنیایی از معانی را به یکدیگر انتقال دهند. 
    »دو کس را که با هم بود جان و هوش    حکایت کنانند و ایشان خموش«  

                                                                                                 )سعدی،1375: 48(

"رفتارهای غیرکالمی غالبًا اطالعات ارزشمندی دربارۀ احساسات دیگران در اختیار ما 

می گذارند و نقش مهمی در بسیاری از اَشکال تعامل اجتماعی از قبیل جّذابیت فردی، 
نفوذ اجتماعی، کمک رسانی، پرخاشگری و تعامل پزشک- بیمار ایفا می کنند؛ عالوه بر 
این، مشکل است بتوان این عالیم را از دید دیگران مخفی نگه داشت. اطالعاتی که از 
طریق این رفتارها و عالیم غیرکالمی منتقل می شوند و تفسیری که ما از این داده ها ارائه 
می دهیم با عنوان "ارتباط غیرکالمی" مطرح می گردد )آذربایجانی و دیگران،1382: 39(.
" ارتباط غیرکالمی" شامل طیف متنوعی از رفتارهای اندام های انسانی است که خواسته 
یا ناخواسته به صورت مستقل و یا اغلب همراه با رفتارهای کالمی پیام هایی را به دیگران 
انتقال می دهد؛ از حاالت متنّوع چهره چون نوع نگاه )تماس چشمی(، رنگ رخسار و 
حاالت پیشانی گرفته تا ایما و اشاره با حرکات سر و چشم و ابرو، استفاده از حرکات و 

اشارات دست، تُن صدا، نوع نشستن و راه رفتن، حاالت بدن و مانند اینها.

3-1- نقش چهره در ارتباطات انسانی

چهره در ارتباطات انسانی به دالیلی چند از اهمیت افزون تری برخوردار است. نخست 
اینکه این بخش از بدن به هنگام تعامل قابل رؤیت است. ما انسان ها هنگام گفت و گو اغلب 
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به چهرۀ هم نگاه می کنیم تا سایر قسمت های بدن. دیگر اینکه عواطف و هیجان های آدمی 
چه آنهایی که از نظرگاه روان شناختی، مثبت تلقی می شوند و چه آن هایی که منفی به شمار 
می آیند؛ چون مهر و شفقت، شگفتی و حیرت، حزن و شادی، رنج و مالل، خشم و غضب، 
نفرت و نخوت و بیم و امید، همگی بیش و کم و به نسبت های متفاوت با توجه به بافت 
ارتباطی و سنخ روانی افراد )برون گرا-درون گرا( در  چهرۀ آنان تجّلی و بازتاب می یابد. 
روان شناسان، ارتباط  میان چهره و تجارب هیجانی را ارتباطی واقعی و اساسی می دانند؛ از 
همین رو، برخی چهره را تصویر روح دانسته اند. هّویت و فردیّت انسان با چهرۀ او پیوندی 
مستقیم دارد به گونه ای که تفکیک این دو از یکدیگر ناممکن به نظرمی آید. دلیل دیگر 
اهمیت چهره آن است که چهره چند رسانه ای است و چون اطالعات به طور همزمان در 
چند کانال از چهره جریان می یابد، مدیریّت و کنترل آن به قصد پنهان کاری و فریب کاری 

به مراتب دشوارتر است.
رفتارشناسان جهت بررسی دقیق تر چهره آن را به سه ناحیه تقسیم می کنند: ناحیۀ فوقانی 
چهره شامل ابروها و پیشانی؛ ناحیه ی میانی چهره شامل چشم ها و پلک ها؛ و ناحیۀ پایین 
چهره که شامل گونه ها و بینی و دهان می شود )ریچموند،1387: 203(. در میان اجزای 
چهره بیش از همه رفتارهای چشم و داللت های متنّوع معنایی آن و همچنین رنگ رخسار 
به دلیل جنبه های بصری و نمایشی فوق العاده آن از اهمیت باالیی برخوردار است. معموالً 
اولین ارتباطی که بین دو نفر برقرار می شود، ارتباط چشمی است. اگر این ارتباط برای 
یکی از دو طرف یا هر دو طرف خوشایند نباشد، کاماًل مشخص است که هیچ نوع ارتباط 
دیگری روی نخواهد نداد. در اهمیت ارتباط چشمی همین بس که بگوییم: "ما بدون 
بیان حتی یک کلمه می توانیم با چشم هایمان به هم نوعانمان نزدیک شده، از آنها دوری 
گزیده، آنها را کنترل کرده، به آنها عشق ورزیده، از آنها متنّفر شده، به آنها حمله کرده یا 

آنها را مورد توهین قرار دهیم" )همان: 216(.
 در جوامعی که مناسبت های انسانی بیمارگونه و بر اساس سلسله مراتب قدرت تعیین 
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می شود نه بر مبنای معیارهای اخالقی و ارزش های اصیل انسانی، افراد تمایل چندانی 
به نظر دوختن به چهره یکدیگر ندارند. این در حالی است که چشم دوختن مهربانانه و 
مشفقانه در چهرۀ دیگری و او را در شمار آوردن و آالم و آمال او را به عیان لمس کردن، 
مدخلیّت و نسبتی تام در سلوک و زیست اخالقی و معنوی ما دارد؛ زیستن و سلوکی که 
جوهره و شالودۀ آن مبتنی بر آموزه های وحیانی و اقوال و احوال شریف نبوی و سیرۀ 

معصومان )ع( و اولیای دین است.

2-رفتارهای غیرکالمی در متون و منابع اسالمی 

1-2-"سیما و چهره" در آیینة  آیات و روایات دینی
براساس انسان شناسی قرآنی، ُخلق و خو و احوال روحی آدمی بیش ازهمه در رنگ 
رخسار و حاالت چهرۀ او نمایان است. از منظر بینش قرآنی، همان گونه که آشفتگی، 
کدورت و تیرگی ضمیِر منکراِن عالم غیب و کسانی که از تجارِب ایمانی و معنوی محروم 
و بی بهره اند در رخسار آنها نمایان است؛ به همان نسبت، صفای باطن اهل معنا در چهرۀ 
آنان پیدا وپدیدار است. پرتِو نورانیّت و صفای اهل ایمان، از پردۀ رقیق و نازک جسم 
ایشان گذر کرده و چشم جان ناظران و صاحبان بصیرت را به نور خود روشن می سازد. 
آری! آثار ایمان و نشانه های بندگی خداوند در سیمای مؤمنان نمودار است."...سیماُهم فی 
جود...")فتح/29(. از آنجا که حق تعالی، سیما و رخساره را نشان دهندۀ  ُوُجوِهِهم ِمن َأثر السُّ

احوال درون دانسته، از این رو عارفان ربّانی از دیدن چهره و نشانه های ظاهری اشخاص، 
راز درون آنان را می شناسند.

ف خوانده است    چشم عارف سوی سیما مانده است«     »حق چو سیما را معرِّ
)مولوی، 1375: 1267/5(

 و یا "هرچه تو در دل پنهان داری از نیک و بد، حق تعالی آن را بر ظاهر تو پیدا گرداند؛ 
هرچه بیخ درخت، پنهان می خورد، اثر آن بر شاخ و برگ ظاهر شود")فیه مافیه: 188( 
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  »هر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه    نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما«
                                                ) مولوی، 1387: غزل 35(

با این همه، باید متذکر شد که این شناخت، نصیب هر کسی نخواهد بود؛ تنها مؤمنان 
راستین که صاحبان فراست اند و به نور الهی می نگرند مطابق حدیث مشهور" اِّتقوا ِفراَسۀ المومن 
َفأنُّه َینُظر بُِنور اهلل" )از فراست و زیرکساری مومن بپرهیزید چرا که او به نور الهی می نگرد(، 

بهره ور از این شناخت خواهند بود.
 همچنین در قرآن سخن از نیازمندانی می رود که از شّدت عفت و مناعت طبع، فقرشان را 
از دیگران پنهان می دارند و به اصرار از مردم چیزی نمی خواهند؛ از همین رو، فرد ناآگاه آنان 
را توانگر و بی نیاز می پندارد اما رسول خدا، فقرآنان را از سیمای ایشان می تواند بازشناسد.

"...َیحَسُبُهم الجاهُل اَغنیآَء ِمَن التََّعفَُّف َتعِرُفُهم بِسیماُهم الَیسَئُلون الّناَس ِالحافٍا...)البقره/273(

این آیه در عین حال، متضمن آموزه و نکتۀ معرفتی و اخالقی ژرفی در فضیلت انفاق 
و مسئولیت اجتماعی منفقان است و آن اینکه مؤمنان که بالطبع اهل انفاق اند؛ به تأّسی از 
پیامبر بزرگوار و مهربانشان، جود و انفاق آنها فقط شامل حال نیازمندانی نمی شود که به 
قول و فعل در کوی و برزن اظهار نیاز می کنند و بر طبل حاجت خود می کوبند؛ بلکه 
آنان در مواقع بسیار، خود قدم پیش گرفته و با نظر دوختن هم دالنه و آگاهانه در سیمای 
نیازمندان خویشتندار، که با کمال احتیاج، از خلق استغنا می ورزند و آبروی فقر و قناعت 
نمی برند، در رفع نیاز ایشان می شتابند. مؤمنان و محسنان، احسان و انفاقشان، بی نفاق و 
دیگر آنکه با رفق و مدارا و گشاده رویی و خوش خویی همراه است نه با تظاهر و منّت، 
و نه با تندی وعبوسی و ترش رویی؛ چرا که آنان رفع حوایج مادی دیگری را در حقیقت، 
پاسخی به نیاز معنوی خویش می یابند؛ از همین رو، این دسته از ُمنفِقان نه تنها منتّی بر 
گدایان ندارند؛ بلکه به نوعی، خود را وامدار گدایان می دانند. به تعبیر عمیق و زیبای ماّلی 
روم، همان گونه که گدا محتاج جود ماست؛ صفت جود ما نیز، که از اسماء و صفات 

ُحسنای االهی است؛ جهت تجّلی و پدیداری، محتاج اظهار نیاز ارباب حاجت است.
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        »بانگ می آمد که ای طالب بیا             ُجود، محتاج گدایان، چون گدا
       ُجود می جوید گدایان و ِضعاف            همچو خوبان، کآینه جویند صاف

       روی خوبان،زآینه زیبا شود                روی احسان، از گدا پیدا شود 
      چون گدا آیینه ُجود است، هان            َدم ُبود بر روِی آیینه زیان« 

 )مولوی، 1375: 2744-48/1(

 در میان سخنوران و شاعران بزرگ ادب فارسی که کام جانشان را از چشمۀ زالل کالم 
َوحیانی و سیرۀ پیشوایان دین سیراب کرده اند؛ احتماالً بیش از همه، شیخ مصلح الدین 
سعدی شیرازی شاید به دلیل آنکه بسیار مردم آمیز و اهل سیر و سیاحت  و َحشر و نَشر 
با گونه های مختلف مردم با روحیات و ُخلقیات و تیپ های گوناگون شخصیتی بوده،  بر 
گشاده رویی و ُخلق و خوی نیکو، درنگ و پافشاری داشته است؛ تا بدان جا که می گوید:

 »اگر َحنَظل خوری از دست خوش خوی /  به از شیرینی از دست ُترش ُروی«
)سعدی،112:1374(
 سعدی که در سخنی نغز و دالویز، "دیو خوش طبع" را "بِه از حورِ گره پیشانی" می داند 

در همین معنای گشاده رویی و ُجود بی منّت، حکایتی شیرین و شنیدنی دارد:
"درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت: فالنی نعمتی وافر دارد، اگر بر حاجت تو واقف 
شود در قضای آن توقّف روا ندارد. گفت: من او را ندانم. گفت: َمنَت رهبری کنم. دستش گرفت 
و به منزل آن کس درآورد. یکی را دید لب فروهشته و ابرو درهم کشیده و تند نشسته. برگشت 

و سخن نگفت. پرسیدندش: چه کردی؟ گفت: عطای او به لِقای او بخشیدم" )همان: 113(.
 گذشته از انفاِق با وفاق و بی نفاق، اهمیت چهره و نظر دوختن مشفقانه و متواضعانه 
به آن درتعامالت انسانی و فرهنگ روابط اجتماعی اسالم تا حّدی است که قرآن کریم 
در سفارش لقمان به فرزندش، روی گردانی از مردم به هنگام گفت و گو را که می تواند 
َک  ر َخدَّ نشانی از کبر و غرور و بی توّجهی به آنان باشد، نکوهیده و نهی کرده است؛ "َوالُتَصعِّ
لِلّناس...")لقمان/18("؛ متکبّرانه روی از مردم برمگردان..." در تفسیر این آیه، به نکات باریک 
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و قابل تأّملی اشاره شده است:                                                                                                          
"تصعر، از ماده صعر )بر وزن خطر( در اصل نوعی بیماری است که به شتر دست می دهد و گردن 

خود را کج می کند، سپس به هرگونه روی گردانی اطالق شده است. این تعبیر ممکن است 
بیانگر این معنی باشد که بدخلقی نوعی بیماری  شبیه کارهای حیوانی است و جالب اینکه 
نهی از این کار تنها در مورد مؤمنان نیست؛ بلکه در مورد همه انسان هاست. در روایتی از 
ر..." فرمود: مفهومش آن است که صورت  امام صادق)ع( نقل شده که در تفسیر جمله "والُتَصعِّ
را از مردم برمگردان و از کسی که با تو سخن می گوید به عنوان توهین و بی اعتنایی صورت 

برمتاب" )مکارم شیرازی، 1378: 114/3(.                                         
از سویی دیگر، یکی از روشن ترین و مؤثرترین تصویرهای قرآنی در پیوند با رفتارهای 
غیر کالمی، تصویری است که قرآن کریم از روز قیامت و احوال بهشتیان و دوزخیان ارائه 
می دهد. براساس این آیات؛ سرور، آرامش، و سپیدی باطن بهشتیان را که از رحمت االهی 
و دیدار جمال حضرت حق  و در نهایت رستگاری برخوردار گشته اند، می توان در چهرۀ 
آنان مشاهده کرد؛ همان گونه که اندوه، حسرت، محرومیت و سیاهی باطن دوزخیان و 
در نهایت شقاوت ایشان در چهرۀ آنان به وضوح آشکار است. "َیوَم َتبیَّضُّ ُوُجوٌه َو َتسَودُّ 
ُوُجوٌه...")آل عمران/106("؛ در آن روز چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه گردد...اما 

ُیعَرُف  در جایی دیگر، می فرماید:  سپید رویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند." 
الُمجرموَن بِسیماُهم...")الرحمن/41("؛ تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند..." در آیات 

دیگر، دلیل سپیدی سیمای پاکان بیان شده است: "در آن روز، صورت هایی شاداب و 
مسرورند؛ زیرا به پروردگارشان می نگرند")قیامت/23-22(. در بخشی از آیه 46 سوره 
اعراف آمده است: "...َوَعَلی اأَلعراِف ِرجاٌل َیعِرُفون بِسیماُهم...")...و بر جایگاه اعراف، مردانی 
به سیمایشان شناسند...(. همچنین در آیاتی دیگر، در توصیف شرمساری  اند که  نشسته 
گناهکاران در پیشگاه خداوند در آن روز که پرده های انکار و غفلت به یک سو می اُفتد و 
حقیقت آشکار می شود؛ از همین رو، مجرمان از پروردگار می خواهند تا دیگر بار در آن روز 
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بی بازگشت، برای انجام کار شایسته به دنیا بازگردند؛ آمده است: "َولَو َتری اِذ ُمجرموَن ناِكسوا 
ُروِسهم ِعنَد َربِِّهم ...)سجده/12(. افزون بر این، در قلمرو عالم شهادت و زندگی این جهانی، 

اساس مناسبت های انسانی و تعامالت اجتماعی اسالم، مبتنی بر ُحسن ظن، گشاده رویی و 
خوش ُخلقی است. رسول اکرم)ص( نیک خویی را نیمی از دین دانسته است :"ُحسُن الُخلِق 
ِنصُف الدین")نهج الفصاحه: 211(. در سخنی دیگر، از این هم فراتر رفته و اسالم را همان 

خوش رویی دانسته است؛ "ااَِلسالُم ُحسُن الُخلِق")هندی، 1409ق: 173/3(؛ همچنین فرموده 
اند: "أكَمَلُکم ایمانًا َأحَسُنُکم ُخلقًا )مجلسی، 1403ق: 387/68("؛ کسی که ایمانش از همه کامل تر 
باشد، حسن خلقش از همه کامل تر است. "پیامبر اسالم خوش خلقی را الزمه محبوبیت 
َأحَسَنُکم َأخالقًا"  ِألَیَّ  ُکم  َأَحبِّ ِانَّ ِمن   " نزد خود دانسته است؛ چنان که می فرمایند:  مسلمانان 
)شیروانی، 1386: 138(؛ "هرکس از شما خوش خلق تر است نزد من محبوب تر است." در 
رفتارشناسی و تبیین چرایی و حکمت گشاده رویی و خوش خلقی مؤمنان، می توان گفت: از 
آنجا که انسان مؤمن، تسلیم اراده و مشیّت خداوند مهربان است و همواره خود را در محضر 
االهی حاضر می بیند و حضرت حق را ناظر بر گفتار و رفتار خویش می پندارد، از رضایت 
باطن و آرامش واقعی برخوردار است. این سکینه و آرامش درونی در لحن کالم، نوع 
نگاه، و همه اعمال و حرکات و سکنات انسان مومن، به ویژه حاالت چهرۀ او، تجّلی 
ملموس و بارز دارد؛ به گونه ای که حتی کافران را نیز گاه به رشک و حسرت وا می دارد:

 »مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد          کافر از ایمان او حسرت خورد«
)مثنوی، 1375: 3355/5(

 مؤمنان در برابر مصیبت ها، سختی ها و جور وجفای مردمان، جانی شکیبا و تنی مقاوم دارند 
. قلبشان، سرشار از مهر و شفقت نسبت به بندگان خداوند است و چون متأّدب و متخّلق به 

آداب و اخالق االهی اند در اصالح امور انسان ها تا می توانند می پویند و می کوشند.

                 »من ندیدم در جهان جست وجو       هیچ اهلیت به از خوی نکو«
)همان:810/2(
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                »بندگان حق رحیم و بردبار              خوی حق دارند در اصالح کار«
                »مهربان، بی رشوتان، یاریگران         در مقام سخت و در روز گران«

)همان: 2222-23(

 اهل ایمان درمواجهه با خلقان، حزن و اندوهشان را در دل پنهان می دارند و چهره ای 
بّشاش و شاد و پیشانی باز و گشاده دارند. امام علی)ع( می فرماید: "المومن بِشُرُه فی َوجِهِه 
و ُحزِنه فی قلِبه")سید رضی،1370: 1243( "؛ مؤمن شادیش در چهرۀ اوست و اندوهش 

درون دل." پیامبر بزرگوار اسالم که خداوند او را صاحب "ُخلق عظیم" دانسته ) "و اِنَّک 
خیَمۀ" )شیروانی، 1386: 104(؛  لََعلی ُخلُق عظیم"، قلم/4(، فرموده است: "ُحسُن الِبشِر َیذَهُب بِالسَّ

"گشاده رویی کینه را از میان می برد." اهمیت گشاده رویی در نزد خاتم پیامبران که از سوی 

خداوند "رحمًه للعالمین" معرفی شده تا بدان جا است که می فرمایند: "ِأنَّ اهللَ تعالی ُیبِغُض 
ُس فی ُوجُوه اِخواِنه")همان: 116("خداوند کسی را که در مقابل برادرانش عبوس باشد،  الُمَحبِّ

دشمن می دارد." امام باقر)ع( می فرماید:"خوش رویی وگشاده رویی باعث جلب محبت 
مردم و نزدیکی به خداوند است و ترش رویی و گرفتگی باعث دشمنی و دوری خداوند 

است")الحرانی،1369: 217(.
اقوال و روایات معصومان)ع( در اهمیت حسن ُخلق و مدارا و گشاده رویی با انسان ها 
چندان فراوان است که حتی ذکر بخشی از آنها در این مقال کوتاه، سخن را به درازا می کشاند. 
این چند نمونه نیز از باب تیّمن و تبّرک و اثبات ُمّدعای این نوشتار آورده شد و همچنین 

به مصداق این سخن که:
                      »آب دریا را اگر نتوان کشید       هم به قدر تشنگی باید چشید«

2-2- رفتارهای چشم و نوع  نگاه از منظر آیات و روایات 

پیش از این به اهمیت تماس چشمی و کارکرد سازنده و یا نامطلوب  آن اشاراتی داشته ایم. 
اینکه چشم ها در فرایند ارتباطات انسانی، در مقایسه با سایر اجزای چهره از اهمیت 

افزون تری برخوردارند.
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" چشم ها همواره منبع ارزشمند اطالعاتی دربارۀ حالت های عاطفی بوده اند؛ در حالی که سایر 

اجزای چهره را می توان تحت کنترل خود درآورد؛ اما چشم ها یکی از قسمت هایی هستند که 
کمترین کنترل را می توان بر آنها اعمال داشت؛ در نتیجه، چشم ها و نواحی که آنها را احاطه 
کرده اند، احتماالً نسبت به سایر قسمت های صورت، اطالعات دقیق تری را دربارۀ حالت های 
عاطفی آشکار می کنند. با این همه، از یاد نبریم که بهترین برداشت های ما در مورد هیجان های 

دیگران زمانی شکل می گیرد که کل چهره را مّد نظر قراردهیم" )ریچموند،1387: 218(.
 ناگفته پیداست که چشم ها، مهم ترین وسیلۀ پیوند ما با جهان محسوس و اصلی ترین 
دلیل،  به همین  ما هستند؛  نهان ذهن و روان  به جهان  ها  داده  مفاهیم و  دریچۀ ورود 
شریعت اسالم به مراقبت از رفتارهای چشم، حساسیت و تأکید خاصی نشان داده است. 
تواند حاکی  نامحرمان که می  به  پیاپی  از نگاه های خیره و  انسان مسلمان را  به ویژه 
از امیال شهوانی باشد، به شّدت برحذر داشته است. بی گمان، نگاه ناپاک و گناه آلود، 
خاستگاه بسیاری از آلودگی ها و بیماری ها روحی و از عوامل اصلی  بر هم زنندۀ تعادل 
و سالمت نفس و بهداشت روان انسان است. رویکرد اسالم در مواجهه با امراض چه 
امراض جسمانی و چه امراض روحانی، پیش از هر چیز، رویکردی پیشگیرانه و مبتنی 
بر اصل احتما و پرهیزگاری است. اصلی که امروزه چون گذشته، در دانش پزشکی بر 
آن توجه  و توصیۀ بسیار می شود. قرآن کریم از پیامبرش می خواهد تا به مردان و زنان 
این کار  نامحرمان( فرو گیرند و پاک دامنی ورزند که  )از  ایمان بگوید که دیده ها  با 
وا من  برای آنها پاکیزه تر است؛ زیرا خداوند به آنچه می کنند آگاه تر است." ُقل للُمومنین َیُغضُّ

َأبصاِرِهم...َو ُقل للُمومناِت َیغُضضَن من َأبصارِهّنَ")نور/32-31(.

 چشم های اهل ایمان تربیت شده و در هدایت و مدیریت کامل اراده و خواست ایمانی 
و معنوی آنان است. چشم های آنان پاسبان امین و سخت گیری است که هر بیگانه ای 
را به حریم خلوت خانۀ روح که جایگاه معشوق االهی است راه نمی دهد. نگاه های 
مؤمنان سطحی، سرسری، سرگردان، ناآرام و غافالنه نیست؛ بلکه از سِر عبرت، حکمت، 
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بصیرت و ژرف نگری است. آرامش درونی مومنان و تواضع، قناعت، خشوع، و مهر و 
شفقت آنان در حالت و نوع نگاهشان به وضوح آشکار است. پیامبر بزرگوار اسالم و اهل 
بیت گرامی او واجد عالی ترین مراتب این فضیلت ها بوده اند. یکی از بلند ترین و زیباترین 
توصیفات خداوند سبحان از پیامبر اسالم در قرآن کریم ، توصیفی است از نگاه ایشان در 
شب معراج؛ زمانی که از آن همه زیبایی و جمال باغ عالم ملکوت، دیدۀ مبارک ایشان به 
تعبیر زیبای حکیم نظامی "سرمۀ مازاغ" یافته بود و از مشاهدۀ غیر حق به ذّره ای انحراف 

و طغیان دچار نیامد؛ "مازاغ الَبصر و ماَطغی")نجم/17(.
 

           »زان گل و زان نرگس كان باغ داشت     دیدة او سرمه "مازاغ" داشت«

3-2-زبان تن یا رفتارهای اندامی از منظر آیات و روایات

عالوه بر "سیما و چهره"، حرکات و رفتارهای سایر اندام های بدن نیز هر کدام به صورت 
نمادین بر معانی، نگرش ها، روحیات و ُخلقیات خاصی  داللت می کنند و باعث شکل 
گیری برداشت های متفاوت  و تلقی های گونه گون دیگران از ما می شوند؛ به همین دلیل 
در آیات و روایات دینی در کنار گفتار و رفتارهای کالمی تأکید و سفارش بسیاری بر نوع 
کردار و چگونگی رفتارهای غیرکالمی صورت گرفته است که طبعاً هر انسان بهنجار و 
خردمندی  که خواهان روابط و مناسبات اجتماعی سالم، مؤثر و سازنده با دیگران است 

نمی تواند به آنها بی توّجه باشد.
با این اوصاف، یکی از نشانه های اهل ایمان و بندگان راستین خداوند، فروتنی و تواضع 
است؛ از سویی دیگر، کبر، غرور، خودشگفتی و خود محوری، ویژگی و نشانۀ کسانی 
است که فریب شیطان خورده و از راه رهایی و رستگاری و مسیر بندگی خداوند دور 
افتاده اند. آثار تواضع و تکبّر هر کدام در ژست ها، اطوار و حاالت بدن و نوع راه رفتن 
و نشستن نمایان است. حرکات و رفتار مؤمنان مبتنی بر تواضع  است. آنها به نرمی در 
زمین گام بر می دارند و هنگامی که جاهالن آنها را مخاطب سازند به آنها سالم می گویند:
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 .)63 َسالما")فرقان/  قالو  الجاهلوَن  خاَطَبُهم  اِذا  و  َهونًا  األرِض  َعلی  َیمُشوَن  ألَّذیَن  حمن  الَرّ ِعباُد  "َو 

الگوی رفتاری مؤمنان این آموزه ارجمند لقمان حکیم به فرزندش براساس روایت قرآن 
کریم است: "...َو ال َتمِش ِفی األرِض َمَرحًا ِانَّ اهلَل الُیِحبُّ ُكلَّ ُمختاٍل َفُخوٍر )لقمان/18( و در روی 
زمین با ناز و غرور راه مرو، همانا خداوند هیچ خود پسند فخر فروش را دوست ندارد." 
در جایی دیگر، خداوند خطاب به پیامبرش که البته خود آراسته به فضیلت تواضع است؛ 
اما از باب تعلیم انسان ها می فرماید: " َو التمِش ِفی اأَلرِض َمَرحًا اِنََّک لَن َتخِرَق اأَلرَض و لَن َتبُلَغ 

الِجباَل ُطوال")اسراء/37( در تفسیر آیات فوق آمده است:

"طی آیات سوره فرقان از آیه 63 تا آیه 74 دوازده فضیلت بزرگ از اوصاف برجسته و 

فضایل اخالقی گروهی از بندگان خاص ذکر شده و جالب اینکه نخستین آنها تواضع است. 
این نشان می دهد که همان گونه که "تکبر" خطرناک ترین رذایل است، تواضع مهم ترین 
یا از مهم ترین فضایل می باشد... . "هون" مصدر و به معنی نرمی و آرامش و تواضع است. 
استعمال مصدردر معنی اسم فاعل در اینجا به خاطر تأکید است؛ یعنی آنها چنان متواضع 
و آرامند که گویی عین تواضع شده اند؛ و به همین دلیل در ادامه آیه می فرماید: و هنگامی 
که جاهالن آنها را مخاطب سازند )و سخنان نابخردانه گویند( به آنها سالم می گویند )و با 

بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند( )مکارم شیرازی، 1378: 71/2(؛
همچنین به نکتۀ دقیقی درباب راه رفتن متواضعانه اشاره شده است:

"ناگفته پیداست که منظور این نیست که فقط راه رفتن آنها متواضعانه است؛ بلکه منظور 
نفی هر گونه کبر و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی کیفیت راه رفتن 
که ساده ترین کار است آشکار می شود؛ زیرا  ملکات اخالقی همیشه خود را در ال به الی 
گفتار و حرکات انسان نشان می دهند تا آنجا که در بسیاری از مواقع از چگونگی راه رفتن 

انسان می توان به بسیاری از صفات اخالقی او راه برد" )همان: 72(.
در روایتی، پیامبر اکرم)ص( که در حقیقت طبیب نفوس بشری و امراض روحانی انسان هاست؛ 
تحلیلی روانشناختی از حرکات متکبّرانه ارائه می دهند و این گونه حرکات را گونه ای از بیماری 
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روحی و حاکی از نوعی جنون می دانند:
"دیوانه واقعی کسی است که متکبرانه گام بر می دارد، دائمًا به پهلوی خود نگاه می 

کند، پهلوهای خود را به همراه شانه ها تکان می دهد؛ او دیوانه واقعی است...«
.")مجلسی، 1403ق: 57/76(

 این امر نشان می دهد که امراض اخالقی و روحی مانند امراض جسمانی با آثار و عالئم 
بیرونی همراه است؛ همان گونه که فی المثل، آثار نارسایی قلبی و انسداد رگ های عروقی بر 
چهره و ظاهر بیمار آشکار می شود، آثار و عالئم بیماری های اخالقی نیز در گفتار و کردار 
فرد بیمار، تجّلی بارزی دارد. در بسیاری از آیات و روایات دینی از رذیلت های اخالقی به 
"داء" که به معنی بیماری است؛ یاد شده است. برای مثال، امام علی)ع( در نهج البالغه در 
سخنی بلند و ارجمند، قرآن را شفاخانۀ بیماری های مهلکی چون کفر و نفاق و گمراهی 
معرفی می کند و از مردمان می خواهد برای درمان بیماری های خود از قرآن یاری بجویند.

الل.)سید رضی، 1370: خطبه 176(. "َفاسَتشفوهُ ِمن أَدوائُِکم...َفِأنَّ ِفیِه ِشفاًء ِمن أَكَبِر الّداِء َو ُهَو الُکفُر َوالّنفاِق و الَغیُّ و ألضَّ

 از این منظر"روح انسان همچون جسم انسان گرفتار انواع بیماری ها می شود و برای 
بهبود و سالمت آن باید دست به دامن طبیبان روحانی و مسیحانفسان معنوی شود و از 
داروهای ویژه ای که برای هر یک از بیماری های اخالقی وجود دارد بهره گیرد تا روحی 
سالم، پرنشاط و پرتالش و فّعال پیدا کند. شایان توجه است که در دوازده آیه قرآن مجید از 
بیماری های اخالقی تعبیر به مرض شده است.")مکارم شیرازی، 1378: 127/2(؛ همچنین 
در قرآن کریم از قلبی که از هرگونه بیماری های اخالقی و روحانی برکنار باشد به "قلب 
سلیم" تعبیر شده است. در روز حساب، مال و فرزند سودی نمی بخشد مگر کسی که با 
قلب سلیم به پیشگاه خدا حاضر شود."...ِأاّل َمن َأَتی اهلُل بَِقلٍب َسلیم")شعراء/آیات 88 و89( با 
الهام از همین رویکرد قرآنی است که موالنا، انبیا و اولیای االهی را از زبان خود آنان طبیبان 
روحانی و معنوی بشر معرفی می کند؛ طبیبان ُمشفِق و بی مزد و منّتی  که خود به سراغ 

بیمار می روند و برای مداوا و انجام رسالتشان از کسی مزد و پاداش نمی خواهند:
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                    »ما طبیبانیم، شاگردان حق                       بحر ُقلزم دید ما را َفأنَفلق
                    آن طبیبان طبیعت دیگرند                      که به دل از راه نبضی بنگرند
                    ما به دل بی واسطه خوش بنگریم            کز فراست ما به عالی منظریم
                    آن طبیبان را ُبَود بوی دلیل                    وین دلیل ما ُبَود وحی جلیل

                    دستمزدی می نخواهیم از کسی              دستمزد ما رسد از حق بسی«
                                                )مولوی، 1375: دفتر سوم، ابیات 2700 به بعد(

 به هر تقدیر، بزرگان اخالق آثار و نشانه های بیماری اخالقی چون کبر و غرور و حسد 
را و همین طور طریق مداوای آنها را به تفصیل و با موشکافی و باریک بینی بسیار ذکر 
کرده اند. آثار این بیماری ها گاه در چهره افراد ظاهر می شود؛ مانند اینکه شخص متّکبر 
در برابر اشخاص مختلف به ویژه افراد فرودست، گره در ابرو و چین در پیشانی می افکند 
و یا روی درهم کشیده و از مواجهه کالمی و غیرکالمی با ایشان می پرهیزد و یا آنکه به 
چشم حقارت  بدانها می نگرد. گاهی نیز این آثار در حرکات و کردار شخص خودخواه و 
متکبّر پدیدار می شود؛ مانند رفتار برخی از مدیرانی که برخالف سیرۀ ائّمه و اولیای دین، 
به مدت طوالنی و غیر الزم، افراد را در انتظار مالقات خود نگه می دارند و یا در عادتی 
رایج و به غایت ناپسند، در حالی که خود نشسته اند؛ زیر دستان را وادار می کنند تا در برابر 
ایشان ایستاده سخن بگویند و یا سخن بشنوند و یا آنکه زمینه و شرایط ُکرنش و چاپلوسی 
دیگران را نسبت به خویش مهیّا می کنند. ناگفته پیداست که همۀ این رفتارها با نّص صریح 

آیات و روایات و مبانی اخالقی زیستن، تعارض اساسی و آشکار دارد.
از  تواضع حکایت  مقابل،  در  دارد؛  روحی  بیماری  از  نشان  تکبّر  اگر  سو،  دیگر  از   
سالمت اخالق و روان آدمی می کند. از همین جاست که بخشی از توصیفات غیرکالمی 
قرآن کریم با موضوع تواضع پیوند می یابد، و آن زمانی است که خداوند، پیامبرش را با 

تعبیر خاصی به تواضع همراه با محبت نسبت به مؤمنان سفارش می کند:
"َوأخِفض َجناَحَک لمن أتََّبَعَک ِمن المومنیَن "شعرا؛215" )ای پیامبر!( بال و پر خود را برای مؤمنانی 
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که از تو پیروی می کنند بگستر )و نسبت به آنها مواضع و مهربانی کن(. شبیه همین عبارت 
در جای دیگری )ِحجر/88( این بار هم در خطاب به پیامبر)ص( به کار رفته است: "َوأخِفض 
َجناَحَک لِلمومنین"؛ این تعبیر با اندک تفاوتی در خطاب به فرزندان در تعامل و مواجهۀ مهربانانه 

و فروتنانه با پدران و مادران پس از آنکه آنها را پیشتر به احسان در حق والدین و نگفتن حتی 
َمۀ...")أسراء/24(. ل ِمَن الرحَّ "اُف" توصیه کرده، به کار رفته است: "وأخِفض لَُهما َجناَح ألذُّ

"خفض" در اصل به معنی »پایین آوردن « است و "جناح" به معنی بال؛ بنابراین "َوأخِفض َجناَح" 

کنایه از تواضع آمیخته با محبت است. همان گونه که پرندگان هرگاه می خواهند به جوجه 
های خود اظهار محبت کنند بال و پر خود می گسترانند و آنها را زیر بال و پر می گیرند تا هم 
در برابر حوادث احتمالی مصون بمانند و هم از تشتت و پراکندگی حفظ شوند؛ پیامبر اسالم 
نیز مأمور بود بدین گونه مؤمنان را زیر بال و پر خود بگیرد.")مکارم شیرازی، 1378: 2/ 72(.

4-2- تُن و لحن کالم و صدا

تغییرات و نوسانات در گفتار یکی دیگر از راه های ارتباط غیرکالمی است که "عالیم 
فرازبانی" نامیده می شود و معانی معتنابهی را با خود منتقل می کند. زیر و بمی صدا، 
بلندی، آهنگ، سرعت، موزون بودن، و تردید و تأّمل در کالم اطالعات خاصی را منتقل 
می سازد )آذربایجانی و دیگران،43:1382(. باید توجه داشت که بررسی کیفیت و نشانه 
زبان  و  نحوی  معانی  و  مایه  درون  بررسی  از  مستقل  و  فارغ  امری  کالم  های صوتی 
شناختی گزاره های کالمی است؛ به عبارت دقیق تر، یک گزاره کالمی در یک چشم انداز 
کلی از لحاظ معناشناسی دو گونه پیام را به مخاطب انتقال می دهد؛ یکی پیام های نحوی 
و دیگر پیام های لحنی. این دو ممکن است با یکدیگر سازگاری و هم پوشانی داشته باشند 
و یا اینکه کامال ناسازگار و در تقابل با یکدیگر باشند؛ برای مثال، تصور نمایید شخصی 
را که با لحنی غضب آلود و کین توزانه به دیگری اظهار لطف و محبت می کند، و یا 
کسی که با لحنی بُزدالنه از شجاعت سخن می گوید و یا فرد دیگری که با لحنی نفاق 
آمیز، اظهار عشق و دوستی می کند و یا آن که با لحنی آمیخته با تردید، از گوهر دیریاب 

Archive of SID

www.SID.ir



68

13
93

ان
ست

-زم
 31

ره 
شما

 - 
هم

ازد
ل ی

سا

ایمان سخن به میان  می آورد. در همۀ این موارد، مخاطب صاحب فراست و آگاه به 
نشانه شناسی زبان تن، که مومنان نیز در شمار اینانند، لحن کالم را بر معنی نحوی و 
دستوری آن ترجیح می دهد؛ در حالی که افرادی که از رمزگشایی و بازخوانی زبان بدن و 
رفتارشناسی عالئم غیرکالمی جاهل و یا بی توّجه و غافل اند، ممکن است فریب خورده 
و دلباخته معنی ظاهری و نحوی کالم گوینده شوند. در قرآن کریم، درباره نشانه های 
اهل نفاق، از این نکته سخن به میان آمده که منافقان را، هم از قیافه و هم از لحن کالم و 
طرز سخن گفتن آنها می توان باز شناخت. "اگر ما بخواهیم، آنان را به تو نشان می دهیم تا آنها را با 
قیافه شان بشناسی، هرچند می توانی آنان را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال 
شما را می داند" )محّمد/30(. پیش از این آیه، سخن از کسانی می رود که کینه های شدیدشان را 
که به تعبیر عمیق قرآن نوعی مرض و بیماری روحی به شمار می آید؛ در دل، پنهان می دارند و 
به پندار باطل، گمان می کنند که خداوند باطن آن ها را ظاهر نمی سازد )همان:29(؛ اما بدان 
سان که در آغاز این نوشتار اشاره رفت، هیجانات متنّوع آدمی که یکی از ساحات انفسی 
شخصیت و منش آدمی است، در کرانه آفاقی وجود او یعنی گفتار و کردار روزی به ِگل 
خواهد نشست و اختفای آنها از چشم ناظران آگاه و صاحبان بصیرت برای همیشه ممکن 
نخواهد بود. به بیان شاعرانه و تمثیلی مولوی، که مبتنی بر جهان نگری غیب مدار است؛ 
رفتارهای آدمی چون حرص و کبر و آز، نزد آن کس که بهره یاب از شامۀ معنوی است، 
رنگ و بوی دارد؛ رنگ و بویی چنان ناخوش و ناپاک و دل آزار چون بوی سیر و پیاز که 
قابل کتمان نیست. آنکه پیاز خورده اگر سوگند یاد کند که از پیاز و سیر پرهیز و تقوا کرده، 

در حقیقت کاری جز کوبیدن بر طبل رسوایی خویش نکرده است.
                 »بوِی کبر و بوِی حرص و بوِی آز             در سخن گفتن بیاید چون پیاز
                 گر خوری سوگند من کی خورده ام       از پیاز و سیر تقوی کرده ام

                   آن دم سوگند،  غّمازی  کند                 بر دماغ هم نشینان، برزند«
)مولوی، 1375: 166-68/3(
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 بر همین اساس، کسی که نتواند یار صادق و موافِق یکدله را از یار کاذب و منافِق ده دله 

بازشناسد، باید از مشام خود که در اثر اشتغال مطلق به امور حّسی و آمیختگی به غرض ها و 

هوس ها فاسد و تباه شده گله کند نه از کس دیگر. اگر در یک سخن، احتمال صدق و کذب 

به یکسان می رود؛ با این همه، هر یک از این دو، عطر و بوی مخصوص به خود دارد که 

نزد آن کس که نصیبی از بینی معنوی دارد، پنهان نمی ماند. رایحه ای  دلپذیر و شامه نواز 

چون رایحه عود و ُمشک و یا بویی گزنده و دل آزار چون بوی سیر و پیاز.

     »گر بیان نطق، کاذب نیز هست           لیک بوی از صدق و کذبش ُمخِبرست

     آن نسیمی که بیآید از چمن              هست  پیدا از َسموم ُگولَخن
     بوِی صدق و بوِی کذِب گول گیر         هست پیدا در نفس چون ُمشک و سیر

     گر ندانی یار را از َده دله                    از َمشام فاسد خود کن ِگله«
 )همان: 4892-95/6(

3- نتیجه گیری

با توجه به مطالب پیش گفته، به روشنی  درمی یابیم که فرهنگ اصیل روابط اجتماعی اسالم، الگوهای 

رفتاری و سبک ارتباطی انسان مسلمان را در تمام ابعاد زندگی فردی و  اجتماعی با دقت و باریک بینی 

بسیار، تبیین و ترسیم کرده است. بی گمان، ریشۀ بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری های موجود به 

عدم پای بندی و فاصله گرفتن افراد از این  الگوهای رفتاری باز می گردد. 

در این میان، با استناد به پاره ای از آیات و روایات و تفسیر و تحلیل آنها از منظر روان 

شناختی و ارتباطی، نشان داده ایم که آموزه های معنوی و اخالقی دین اسالم که بر پایۀ 

شناخت و تحلیلی ژرف از ساحات و ابعاد وجودی انسان شکل گرفته، افزون بر رفتارهای 

کالمی، بر نقش و اهمیت رفتارهای غیرکالمی نیز مانند ُحسن خلق، گشاده رویی، تواضع 

و پرهیز از عبوسی، درشت خویی و تکبّر در تنظیم درست مناسبت های انسانی و تعامالت 
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میان فردی قرن ها پیش از دستاوردها و پژوهش های اخیر، کاماًل واقف بوده است. اسالم 
برای حصول به این مقصود، برنامۀ مدّون داشته و و در این راه توصیه ها و سفارش های 
فراوانی به پیروانش کرده است. این آموزه ها و سفارش ها، که تنها به نمونه های اندکی از 
آنها در این نوشتار اشاره شد، مویّد یافته های آن دسته از دانشمندان در حوزۀ علوم رفتاری 
است که بررسی و گزارش دقیق رفتارهای پیچیدۀ آدمی را وجهۀ همت خود قرار داده اند.

4-پیشنهادها

- از آنجا که هرگونه حرکت به سمت وضعیت مطلوب، نیازمند شناخت دقیق و واقع بینانه 
از وضعیت موجود است؛ ابتدا پیشنهاد می شود نظام و فرهنگ رفتاری رایچ نیروی انتظامی در 
دو حوزۀ رفتارهای کالمی و غیرکالمی در تعامالت درون سازمانی و برون سازمانی با استفاده 
از روش های علمی به دقت آسیب شناسی شده و به صورت کالن مورد بازنگری، ارزیابی و 

تحلیل جّدی قرار گیرد.

- قواعد و الگوهای رفتاری مطلوب نیروی انتظامی مطابق با آموزه های دینی از سوی کارشناسان 

و پژوهشگران به روشنی و  با ذکر جزییات، شناسایی و تبیین شود. 

- این قواعد و الگوهای منسجم رفتاری در قالب کتاب ها و سایر منابع آموزشی با زبانی 

شیوا و مستدل و با کیفیتی مناسب، تهیه و تدوین شود و در اختیار مراکز آموزشی، دانشجویان 

و افسران پلیس قرار گیرد.

- آموزش مهارت های ارتباطی و رفتارشناسی کالمی و غیرکالمی در برنامه ها و سرفصل های 

آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در مقیاس و  حجمی بیشتر گنجانده شود. 
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The Role of Nonverbal behavior in human communication from 
Islamic verses and narrations

Iraj Rezaie 1

Abstracts
In this article, an important portion of Quran verses and Islamic narrations is investigat-

ed from nonverbal communications via an analytic and comparative approach.  Nonverbal 
communication which is an important field in social psychology and human communica-
tion consists of all messages that human beings send in interpersonal communications and 
mainly in face to face interaction via signs and non-linguistic signals. This study shows 
Islamic cultural doctrines were aware of the importance and role of nonverbal behavior 
and emphasized it from many centuries ago. However, teaching police officers about the 
nonverbal behavior has an indispensable role in developing police organization.

 Keywords: :Islamic verses and narrations, social psychology, interpersonal communica-
tions, nonverbal behavior, body language                                              
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