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�مقدمه�و�دلیل�اهمیت�این�کتاب

ــن� ــای�همی ــداری�و�حتــی�یکــی�از�بخش��ه ــت�و�نگه ــل�تربی ــرس�مث ــت�پ ــای�پ ــایر�کتاب�ه �در�س
کتــاب،�همــه�جــا�صحبــت�از�رفتارهــای�گربــه،�معانــی�اون�هــا�و�راه�هــای�تغیییــر�دادنشــون�شــده.�
بــه�عبــارت�دیگــه�تــا�ایــن�جــا�مــا�هیــچ�وقــت�در�مــورد�دیــدگاه�گربــه�نســبت�بــه�جهــان�اطرافــش�و�

قــدرت�و�چگونگــی�شــناخت�اون�ازش�حرفــی�نزدیــم.

در�ایــن�کتــاب�عــالوه�بــر�این�کــه�بخشــی�رو�بــه�درک�معانــی�رفتارهــای�مختلف�گربــه�اختصــاص�دادیم،�
می�خوایــم�بررســی�شــناختی�از�دیــدگاه�گربــه�داشــته�باشــیم�و�نگاهــی�گــذرا�بــه�اون�چــه�در�ذهنــش�
می�گــذره�بندازیــم�تا�بفهمیم�چــرا�گربه�مون�چنین�شــخصیتی�داره،�کارهای�خاصی�می�کنــه،�رفتارهایی�
رو�نشــون�مــی�ده،�چــه�درک�و�برداشــتی�از�رفتارهــا�و�کارهــای�مــا�داره،�چقــدر�مــی��تونــه�باهامــون�ارتبــاط�

برقــرار�کنــه�و�درکمــون�کنــه�و�چــه�چیــزی�همــه�این�هــا�رو�شــکل�مــی�ده.

برای�همین�هســت�که�نام�این�کتاب�رو�رفتارشناســی�و�روانشناســی�گربه�گذاشتیم.

ــوی�پشــمالوتون�رو�بشناســین�و�رابطــه�معنــی�داری� ــا�دوســت�کوچول ــن�واقع ــه�می�خوای ــس�اگ پ
ــا�دقــت�مطالعــه�کنیــن. باهــاش�برقــرار�کنیــن�مطالــب�ایــن�کتــاب�رو�ب



بخش 1:
نحوه برقراری ارتباط در گربه
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بخش1.�نحوه�برقراری�ارتباط�در�گربه�ها و�اهمیت�دانستن�آن

ارتبــاط، انتقــال اطالعــات بیــن دو موجــود زنده ســت کــه می تونــه در بیــن موجــودات یــک گونــه و 
یــا از دو گونــه متفــاوت صــورت بگیــره.

زبــان انســان شــکل خیلــی پیچیــده ای از ارتبــاط درون گونه ایــه و بــه مــا ایــن امــکان رو مــی ده کــه 
طیــف وســیعی از اطالعــات در مــورد خودمــون و دانشــی کــه از تجربیاتمــون به دســت آوردیــم رو 

بــا دیگــران بــه اشــتراک بذاریــم.

ولــی ارتبــاط بیــن ســایر موجــودات یــک گونــه از جملــه گربه هــا به طــور کلــی شــامل هشــدار بــرای 
دفــاع و حملــه، خوش امدگویــی، درخواســت غــذا و اطالعــات اولیــه در مــورد یــک گربــه خــاص مثــل 

وضعیــت ســالمت جســمی ویــا شــرایط جنســی اون می شــه.

البتــه منظورمــون ایــن نیســت کــه گربه هــا احساســات زیــادی رو درک نمی کنــن مثــل خوشــحالی، 
ناراحتــی، تــرس، اضطــراب، آرامــش و ... . بــا وجــود این کــه فهــم احساســات و افــکار گربــه به نظــر 
ــا مطالعــه حــرکات و حالت هــای اون هــا  کار ســختی می رســه ولــی اطالعــات زیــادی هســت کــه ب

می شــه دریافــت.

گربه هــا بیــان ایــن اطالعــات از روش هــای مختلفــی اســتفاده می کنــن مثــل تولیــد صداهــای 
مختلــف، زبــان بــدن، حالت هــای چهــره، بــو و ... .

هــر کــدوم از ایــن روش هــا بــرای تشــخیص، مزایــا و معایــب خودشــون رو دارن و اگــه مــا بخوایــم 
زبــان گربــه رو یــاد بگیریــم و منظــور اون رو بفهمیــم در خیلــی از مــوارد الزمــه همــه عالئــم رو بــا 

هــم در نظــر بگیریــم.

ایــن رو هــم فرامــوش نکنیــم کــه روشــی کــه یــک گونــه بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده می کنــه 
بــه هــدف و مخاطبــش بســتگی داره. مثــال رفتــار گربــه بــرای رســوندن یــک منظــور بــه صاحبــش بــا 

روشــی کــه همــون مفهــوم رو بــه گربــه ای دیگــه می رســونه تــا انــدازه ای متفاوتــه.
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اجــداد گربه هــای خونگــی امــروزی مثــل گربــه وحشــی افریقایــی تنهایــی رو ترجیــح مــی دادن. بــرای 
ــی  ــاع از اون می شــد ول ــرو و دف ــن قلم ــغ شــامل تعیی ــن گربه هــای بال ــاط بی ــن بیشــتر ارتب همی
خونگــی شــدن گربه هــا تغییــرات اجتماعــی و رفتــاری زیــادی در اون هــا ایجاد کــرد، حتی بــه زندگی 
در گــروه عالقمنــد شــدن بنابرایــن نیــاز پیدا کردن، سیســتم ارتباطی خودشــون رو چــه درون گونه 

و چــه در ارتبــاط بــا گونه هــای دیگــه گســترش بــدن.

بــه عنــوان مثــال گربه هــای خونگــی امــروزی رفتارهــای قلمروطالبــی اجدادشــون رو کــه بــرای زندگی 
انفــرادی بــود، بــه ارث بــردن ولــی در عیــن حــال مهارت هــای اجتماعــی مختلفــی در اون هــا شــکل 
ــه قلمــرو  ــاط برقــرار کنــن و گاهــی اجــازه ورود ب ــا ســایر افــراد گونه شــون ارتب ــا بتونــن ب گرفتــه ت

خــود رو بــه هــم بــدن.

چــه بــرای اولیــن بــار صاحــب گربه شــده باشــین و چه مدت هاســت که بــا یکی از این دوســت های 
کوچولــو زندگــی می کنیــن خیلــی وقت هــا پیــش میــاد کــه می خوایــن بدونیــن گربه تــون دقیقــا 
چــه حــال و هوایــی داره و یــا داره بــه چــی فکــر می کنــه و یــا رفتــاری کــه شــما در رابطــه باهــاش 

نشــون دادیــن باعــث چــه حســی در اون شــده.

چــه چیــزی در یــک رابطــه مهم تــر از اینــه کــه احساســات و افــکار طــرف مقابــل رو درک کنیــن و 
بــه شــکل درســتی در مقابــل اون پاســخگو باشــین.

ــه  ــارج از گون ــا موجــودات خ ــه و چــه ب ــا همدیگ ــه چــه ب ــراری ارتباطــات گرب ــا نحــوه برق در این ج
ــم: ــه ســه دســته کلــی تقســیم کردی ــه انســان رو ب خودشــون از جمل

ارتباط از طریق تولید صدا 	

ارتباطات دیداری 	

ارتباط از طریق بو 	

که در بخش های بعدی مورد بررسی قرار می دیم.



بخش 2:
برقراری ارتباط یا صدا
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