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ABSTRACT 
Fiction is full of non-verbal cues, including body language cues. Examining stories from 
the perspective of non-verbal communication, especially body language, which is a 
chain of extensive cues and messages are received according to the context of 
communication, can lead to a new reading of the text. Azhar Gerjis in the novel“sleeping 
in the cherry Field” has used the signs of body language, including the language of the 
eyes, hands, head, touch, limbs and physical appearance. This research intends to use 
descriptive-analytical method based on semiotic approach to analyze the role and 
position of body language and their function in this novel. Research findings show 
Gerjis messages such as; Astonishment, anxiety, anger and rage, forgetfulness, fear, etc. 
are conveyed to the audience through body language, the unveiling of which plays an 
important role in discovering the message hidden in the text. Among the non-linguistic 
behaviors mentioned in the novel, eye language with (32%) has the most role during 
message transmission and language of physical appearance (facial hair) with (2%) has 
the least role and body language in this novel is more, alternative and substitute. It has 
become verbal communication but in some cases it has emphasized more to complete 
the verbal message or verbal messages. The use of body language in this novel has 
increased the theatrical capacity of the story. 
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  با سه « پل اکمن و والس فریسن»البالغه بر اساس نظریه شناسی زبان بدن در نهجحرکت»، «الخطابة المملوکیة آلیاتها ومضامینها»نویسنده سه مقاله پژوهشی

النوم فی حقل الکرز از أزهر جرجیس و همنوایی شبانه ارکستر صدا در دو رمان تأملی تطبیقی بر گفتارهای بی»و « کاربرد-زگذاریرم-منشأ»رویکرد 

 .نویسنده دو  مقاله همایشی«/ چوبها از رضا قاسمی بر پایه نظریه اکمن و فریسن
   های مختلف / عضویت مقاله همایشی بین المللی و ملّی / مسؤولیّت 50نویسنده بیشتر از مقاله علمی پژوهشی /  30ریاست دانشگاه رازی/ نویسنده بیشتر از

 نامه.پایان 30های مختلف / تألیف چند کتاب / راهنمایی و مشاوره بیشتر از در کارگروه
   مقاله همایشی و ترویجی. 30مقاله پژوهشی/ نویسنده  70استاد تمام/ سی سال سابقه تدریس در گروه/ مدیر گروه/ تألیف چندین کتاب/ نویسنده بیشتر از 
  مقاله همایشی. 30مقاله کنفرانسی و  40مقاله پژوهشی/ نویسنده   110استاد تمام/ سرپرست حوزه ریاست دانشگاه رازی/ تألیف چندین کتاب/ نویسنده 
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 1402تاریخ انتشار: بهار 
 نوع مقاله: علمی پژوهشی

 

 

 کلید واژگان:
 بدن، زبان شناسی،نشانه

 أزهر غیرکالمی، ارتباطات
 حَقل فی النومُ جرجیس،

 .الکرز

 چکیده

ها از منظر های غیرکالمی از جمله عالئم زبان بدن است. بررسی داستانادبیات داستانی سرشار از نشانه
های متنوعی با توجه های گسترده است و پیامای از نشانهویژه زبان بدن که زنجیرهارتباطات غیرکالمی به

قی در متن منجر شود. أزهر جرجیس عرا تواند به خوانشی تازه ازشود، میبه بافت ارتباطی دریافت می
از عالئم زبان بدن از جمله زبان چشم، دست، سر، المسه، اندام و ظاهر فیزیکی  النوم في حَقل الکرزرمان 

بهره برده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر رویکرد 
های پژوهش یافته ن بدن و کارکرد آنها در این رمان بپردازد.شناسی به واکاوی نقش و جایگاه زبانشانه

هایی چون؛ تعجّب و حیرت، اضطراب، خشم و غضب، فراموشی، ترس و... دهد جرجیس پیامنشان می
برداری از آنها در کشف پیام نهفته در متن سهم دهد که پردهرا به واسطة زبان بدن به مخاطب انتقال می

درصد( در جریان انتقال  32ن رفتارهای غیرزبانی در رمان ذکر شده، زبان چشم با )بسزایی دارد. از میا
درصد( کمترین نقش را دارد و زبان بدن  2پیام بیشترین نقش و زبان ظاهر فیزیکی )موی صورت( با )

در این رمان بیشتر، جایگزین و جانشین ارتباط کالمی شده است اما در مواردی نیز برای تکمیل کردن 
کارگیری زبان بدن در این رمان های کالمی را مورد تأکید بیشتر قرار داده است. بهیام کالمی یا پیامپ

 موجب افزایش ظرفیت نمایشی داستان شده است.

 

 أزهر» اثر الکرز حَقل فی النومُ رمان در بدن زبان شناسینشانه(. 1402. )تورج, وندزینی و, جهانگیر, امیری, محمدنبی, احمدی, زهرا, جلیلیان
 .38-20،( 1) 13,خارجی زبانهای در زبانشناختی پژوهشهای.«جرجیس
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 . مقدّمه1

های از دیرباز نویسندگان و شاعران در توصیف شخصیت
ها و اشعار خود توجّه بسیاری به حاالت و رفتار اشخاص داستان
ها و اشعار خود به اند. به همین منظور در خالل داستانداشته

اند و از این طریق وفور رفتارهای غیرکالمی را به کار گرفته
اند. بسیاری از ن داشتهتأثیر بسیاری در درک و دریافت مخاطبا

های پژوهشی خویش اند که با روشپژوهشگران بر آن بوده
بتوانند حجم مؤثر رفتارهای غیرکالمی را در روابط بین فردی 

اند که و اجتماعی مشخص کنند. بسیاری از آنان توفیق یافته
میزان نسبی رفتارهای غیرکالمی را در مقابل رفتارهای کالمی 

ی از پیشتازان و پیشروان مطالعات غیرکالمی، تخمین بزنند. یک
 35مشخص کرده است که تنها  (Birdwhistell)  لبیردویس

درصد از معنی در یک وضعیت خاص با کالم به دیگری منتقل 
درصد باقیماندة آن در زمرة غیرکالمی است.  65شود، می

 (272:1373)فرهنگی، 

ته از اینکه در روابط اجتماعی های غیرکالمی، گذشنشانه»
و ایجاد ارتباط در زندگی روزمره کاربرد دارد، در هنرهای 
گوناگون از جمله تئاتر، سینما و ادبیات به شکل متنوع قابل 
مشاهده است؛ مثال زبان بدن در ژانرهای گوناگون ادبی مثل 

عنوان متنی روایی کاربرد دارد. ویژه رمان بهنمایشنامه، شعر و به
ای به مثابة نویسنده یا شاعر از این نظام رمزگانی یا نشانه

کند همین امر ای مناسب برای انتقال پیام استفاده میوسیله
شود تا انتقال پیام به مخاطب با سهولت بیشتری سبب می

 (kort, 1997: 4) « صورت پذیرد
شناسی با تشابه ساختارهای مرتب و منظم حرکت

شناسی بسیار قابل توجه است و مشکل هر دانشمند زبان
شناسی به حرکت»شناس یکسان است: شناس با زبانحرکت

های ای مداومی توجه دارد که از ویژگیانتزاع تغییرات ماهیچه
شناختی مهم و ضروری برای فرآیند ارتباطی و نظام زیست

های اجتماعی خاص های تعاملی گروه، برای نظامدرنتیجه
 (192: 1970ردویسل، ی)ب« شودبرشمرده می

ای است رشتههای میانشناسی، یکی از پژوهشنشانه   
پردازد. ها میر آنها و درک معانی نهفته دکه به تحلیل نشانه

شناسی است. های نشانهشاخه ارتباط غیرکالمی نیز یکی از
بندی، رمزگشایی و تحلیل هدف این پژوهش، معرّفی، طبقه

اثر أزهر  النومُ فی حَقل الکرززبان بدن و کارکرد آنها در رمان 
شناسی ضرورت اصلی جرجیس است. بررسی آن از منظر نشانه

پژوهش حاضر است. نگارنده، در پی پاسخی به سؤاالت ذیل 
 است:
اهداف أزهر جرجیس در استفاده از تکنیک ارتباطات  -

 اند؟ویژه زبان بدن کدامغیرکالمی به
ا گیری از چه ابزارهایی و بزبان بدن در این رمان با بهره -

 چه کارکردهایی انجام شده است؟
 . پیشینة پژوهش2

النومُ فی حَقل های پژوهش حکایت از آن دارد که رمان یافته
، تاکنون در هیچ پژوهش علمی مورد أزهر جرجیساثر  الکرز

برای م.  2019است. این رمان در سال  بررسی قرار نگرفته
اوّلین بار به چاپ رسیده است که نامزد بهترین رمان جایزه 

هایی دربارة م. شده است؛ امّا پژوهش2020بوکر عربی در سال 
فرآیند ارتباط غیرکالمی در دیگر آثار صورت گرفته است که 

 شود:به مواردی از آنها اشاره می در ذیل
نقش ارتباطات »ای با عنوان ، در مقاله(1386دانشگر )

گیری از منابع با بهره« پردازی موالناغیرکالمی در داستان
صول ارتباطات غیرکالمی، علمی ابتدا منظور از این اصطالح، ا

های آن با ارتباطات کالمی ها و تفاوتهای آن، شباهتویژگی
را شناسایی و سپس چگونگی استفاده موالنا از این ابزار ارتباطی 

 کند.پردازی آن بازگو میویژه در داستانرا در مثنوی به

ارتباط غیرکالمی »در پژوهشی با عنوان  (1395افراخته )

انواع رفتارهای غیرکالمی  «های تاریخ بیهقیدر روایت

مثل: حرکات، اشارات بدن، زمان، مکان، مصنوعات، پیرازبان، 
بندی و رفتارهای چهره و تماس بدنی را تحلیل، طبقه

دهد که ارتباطات ان میها نشرمزگشایی نموده است. بررسی
غیرکالمی در تاریخ بیهقی بیشتر برای تکمیل کردن پیام 

چنین از میان رفتارهای غیرکالمی اند. همرفته به کارکالمی 
ها و ارتباط دیداری در جریان انتقال پیام بیشتر حرکت اندام

 نقش دارند. 
در حوزة  ادبیات عربهایی که در از جمله پژوهش

توان به؛ المی صورت گرفته است میارتباطات غیرک
در مقالة  (1398زاده و پروینی )پوری، غیبی، حاجیباوان

اثر  الطلّیانیناسی ارتباطات غیرکالمی در رمان شنشانه»

اشاره کرد. نتایج پژوهش نشانگر آن است  «شکری المبخوت

های مختلف چهره و کارکرد مربوط به که المبخوت از حالت
آن، بیشترین بهره را برده و این حالت برای بیان مواردی مانند؛ 
ترس از وقوع امری عجیب، رضایت، تمسخر و تحقیر، خجالت، 

و ها شرم و... استفاده کرده است. در کنار این موارد، حالت
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های نویسنده دخیل های دیگری نیز در رساندن پیاماندام
 .ها، کارکرد جانشینی استهستند و بیشترین کارکرد این پیام

شناسانة کارکرد نشانه»در مقالة  (1399باوان پوری )

فرانکشتاین فی باطات غیرکالمی در رمان رفتارها و ارت

های ارتباط از منظر نشانه «اثر احمد سعداوی بغداد

غیرکالمی این رمان را در حاالت چهره، حاالت چشم، پیرازبان، 
 اشیا، میزان فاصله و ...مورد بررسی قرار داده است. 

لغة » ای با عنواننامهدر پایان م(2010عبد الغنی ربایعة )

به رفتارشناسی زبان بدن  «الجسد فی القرآن الکریم
و در پی اثبات  استهای قرآنی پرداخته ها در داستانشخصیت

 قرآن کریم است. وجود زبان بدن در
لغة الجسد فی »در پژوهشی  م(2011عبداهلل المحروق )

به تحلیل تاریخچة زبان بدن و فرهنگ « المقامات الهمذانی
شناسی شناسی، قیافهعربی  و ارتباط آن با علوم دیگر ماند نشانه

هایی از زبان بدن در مقامات همدانی را پرداخته است. و نمونه
 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

لغة الجسد فی أشعار »نامة در پایان م(2013القادره )
شناسی و فلسفی زبان بدن های روانبیشتر به جنبه« صعالیک

پرداخته است و نویسنده مفهوم آن را در اشعار صعالیک بیان 
 نموده است.

توان به از جمله منابع عربی در زمینة زبان بدن می
، (2007لیلی شحرور )هایی از قبیل: اسرار لغة الجسد اثر نمونه

خالد عبد الروؤف الجبر لغة الجسد فی االتراث العربی اثر 
، عالم (2015أحالم فتحی عبد الهادی)اثر  ، لغة الجسد(2017)

از   نمود.اشاره  (2020سارة وهاجر عبد الرحمن )لغة الجسد اثر 
 جمله منابع التین در زمینه زبان بدن عبارتند از:

 
1. the power of body language, reiman Tonya 

(2007)/2. Emotions Revealed, Pual Ekman (2003)/3. 

What Every body is saying, Joe Navarro (2008) /4. 

Body language, Harvey segler (2016)./5. Body 

language. How to read others thoughts their Gestures, 

Allan pease and Barbara Pease (2004)./6. Language 

& body language, Vijendra pratap singh (2018). /7. 

body language in literature,Mellissa persival & 

others(2000)/8. Rabbinic body language non verbal 

communication in palestinion Rabbinic literature of 

late antiquity, Hazser Catherine (2017). 

 . معرّفی رمان3

ای است اثر أزهر جرجیس، خالصه النومُ فی حَقل الکرزرمان 
از درد و رنج همه مردم عراق طی چهل سال و اینکه درد عرب 

های عربی بلکه به تمام کشورهای خارجی نه تنها به سرزمین
 تسرّی پیدا کرده است.

کند. نویسنده، داستان را در دو مکان عراق و نروژ روایت می
جوی رشتة یک شهروند عراقی و دانش« راوی داستان»سعید 

کند و زبان و ادبیّات عربی بوده است او با مادرش زندگی می
شود و پدرش توسط نیروهای بعثی عراق دستگیر و زندانی می

دهند. براساس یک اش نمیهیچ وقت خبری از او به خانواده
سری حوادث رخ داده در کشور عراق از جمله ناآرامی و 

یرد به کشور نروژ گمشکالت اقتصادی و ... سعید تصمیم می
های زیادی ها و مرارتسفر کند. در طول سفر دچار سختی

شود و از چندین کشور به صورت غیرقانونی و از طریق می
رسد. کند و به کشور نروژ میهای قاچاق انسان عبور میماشین

شود. در اداره گیرد و در هتلی ساکن میدر آنجا پناهندگی می
« تونا ینسین»د و با شخصی به اسم شوکار می پست مشغول به

گیرد و فامیلی خود را گردد و تصمیم به ازدواج با او میآشنا می
دهد؛ امّا مرگ تونا، سعید را به شدّت تغییر می« ینسین»به 

کند. در یکی از روزها عبیر دوست عراقیش، ایمیلی به متأثّر می
د را به تر خوکند که هر چه سریعفرستد و درخواست میاو می

عراق برساند؛ چرا که تفحص شهیدان به اتمام رسیده و باید 
های پدرش برگردد. در زمانی که در نروژ برای گرفتن استخوان

شود؛ کند روح پدرش بارها جلوی چشمش ظاهر میزندگی می
گیرد تواند چهرة او را واضح ببیند. در نهایت تصمیم میامّا نمی

ن سفید به وطن برگردد. سعید با پوشیدن شلوار لی و پیراه
هنگام بازگشتش برای داشتن امنیّت دو شناسنامة تقلّبی برای 

های پدرش را با خود کند و روزی که استخوانخود فراهم می
های کند، اشخاصی نقابدار با گرفتن کیسة او استخوانحمل می

کنند و او را در سیاه چالی پدرش را زیر چرخ ماشینشان خرد می
دهند. تا شدّت مورد اذیت و آزار قرار میکنند و بهی میزندان

یابد. در اینکه توسط یکی از همان نقابدارها از آنجا رهایی می
به نروژ برگردد. قبل از رفتن  دوبارهگیرد نهایت تصمیم می

گذارد؛ امّا در اثر روزی با عبیر در هتلی قرار مالقات می
دهد ، انفجار مهیبی رخ میهایی که در عراق وجود داردناآرامی

کند. در این هنگام سعید شخصی را وهمه را غرق در خون می
بیند که شلوار لی و پیراهن سفید به تن کرده و سوخته است می

اش را به بیند؛ امّا این بار چهرهو در آن حوالی پدرش را می
بیند. خدمتکار هتل سعید در نروژ به امداد صورت واضح می

دهد؛ امّا قبل از رسیدن یهوشی سعید در هتل را میرسان خبر ب
جا گذاشته و از رئیس رود و یادداشتی بهآنها، سعید از دنیا می

روزنامه )هلنا( خواسته، تمام تخیاّلت بازگشتش به عراق و 
محروم ماندن از دیدن وطنش را در روزنامه چاپ کند و جسدش 

 را در باغ گیالس آقای یاکوب دفن کند.
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 شناسیهوم. مف4

 شناسی. نشانه و نشانه4-1

واسطة آن، معنا یا پیام ابزاری است که فرد یا گروهی بهنشانه 
ها حاصل ارتباط بین دالّ رسانند. نشانهای را به دیگران میویژه

چیزی  عنوانبهنشانه، واحد معناداری است که »و مدلول است. 
« شودفسیر میکه در برابر چیز دیگر )غیرخودش( قرار دارد؛ ت

های گوناگونی توانند صورتها مینشانه (59: 1389نیا، )قائمی
ها از قبیل کلمات، تصاویر و حتّی رفتارها را داشته باشند. نشانه

شوند که کاربران، می معنای ذاتی ندارند و تنها زمانی نشانه
شناسی، گیرند. علم نشانهها را در برابر معنایی به کار میآن

ها، انتقال پیامی به کند که هدف از آنهایی را بررسی مینشانه
شناسی با بررسی علم نشانه (39: 1383)گیرو، دیگری است. 

واسطة کند تا افراد دنیای اطراف خود را بهها کمک مینشانه
گذاری و ای رمزهای نشانهها درک کنند و نظامنشانه

ها سازد تا از رهگذر این نشانهمیرمزگشایی شوند و افراد را قادر 
شناسی نشانه» بتوانند با جهان اطراف خود ارتباط برقرار کنند.

پردازد و دایره و گسترة ها میها و مدلولبه مطالعه روابط دال
ها و ها، رمزینههای ارتباطی نظیر زبانشناخت آن همگی نظام

 .(82: 1390لو، )نبی«. گیردعالمتی و ... را در برمی هاینظام
ابزاری نیرومند و مؤثّر در  عنوانبهها و رمزها، استفاده از نشانه

 کهطوریتمامی ابعاد زندگی در حال افزایش روزافزون است؛ به
ها در نظر ها، انتقال معنا از طریق نظام پیامکارکرد اصلی نشانه

گرفته شده است. از سوی دیگر، یکی از پرکاربردترین و 
شناسی ها در تحلیل انواع متون، تحلیل نشانهمؤثّرترین روش

شناسی های نشانهآنهاست. ارتباط غیرکالمی یکی از شاخه
 (.14:1386)پهلوان نژاد، است. 

های درون متن شناسی ساختارگرا در پی کشف نشانهنشانه
است و ساختارگرایان، معنا را در روابط میان اجزای متن 

ها هستند، جویند، آنها با خوانش خالق در پی یافتن نشانهمی
 (.215: 1393)خواجوی، ت یابند. تا به مفهوم متن دس

و کشف روابط  شناسی به مطالعه روابط بین دال و مدلولنشانه

  (.216پردازد )همان: بین این دو می
 و زبان بدن  . ارتباط غیرکالمی4-2

ها ارتباط های ایجاد ارتباط در بین ما انسانیکی از راه
های ارتباط به جز کلمات شامل تمام جنبه»غیرکالمی است که 

به عبارتی در این نوع ارتباط، عنصر  (284: 1379)وود، « هستند
عمل برقراری ارتباط دخالتی در انتقال پیام ندارد. کالم 

دربردارندة ارتباط کالمی، غیرکالمی و پیرازبانی است که 

دهد. برای محتوای پیام را با گزینش و آرایش کلمات انتقال می
آنکه ارتباط به نحو مؤثری برقرار شود، افراد باید بتوانند از سه 

ام خود به دیگران حیطه فوق برای انتقال صریح و روشن پی
طور های ارسالی را بهاستفاده کنند، ضمن اینکه بتوانند پیام

 (windle&warren,2011:2)دقیق دریافت و درک کنند.
و ارتباطات، مفهوم ارتباط را  شناسیروانمتخصّصان علم 

کنند: ارتباط عبارت است از فن در معنایی عام چنین تعریف می
انتقال اطالعات، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به 

طور کلّی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران شخص دیگر، به
نماید. و بیان نیازهای خود از وسایل گوناگونی استفاده می

هر دو نوع ارتباط کالمی و غیرکالمی،  (36: 1384)حکیم آرا، 
دهند؛ برای اند و گاهی اوقات همراه با هم رخ میهم وابستهبه

نمونه کسی که در حال سخنرانی است با حرکات سر و دست 
کند. صحبت کردن نیز ا مخاطبان ارتباط برقرار میو نگاه خود ب

های بین خود آمیخته به عناصر کالمی چون: تُن صدا، سکوت
هایی نقش (247: 1385)محسنیان راد، ها و غیره است. جمله
فردی ایفا کنند توانند در ارتباط میانمی میهای غیرکالمکه پیا

 عبارتند از:
های های غیرکالمی با پیامبرخی پیام تکمیل کردن: .1

کالمی همراه و هماهنگ هستند. یک پیام غیرکالمی عالوه 
بر کامل کردن پیام کالمی، آن را تقویّت، روشن و شفاف 

اطب از پیام کالمی را در اختیار مخ« صحیح»کند و معنایی می
 گذارد.می

های غیرکالمی، پیام تکذیب کردن: بعضی پیام .2
ها کنند یا مغایر با آنکالمی را نقض و تکذیب و خنثی می

هستند. وقتی پیام غیرکالمی و کالمی مغایر با هم هستند، 
 مردم بیشتر تمایل دارند پیام غیرکالمی را باور کنند.

پیام تکرار کردن: پیام غیرکالمی که تکرارکننده  .3
ای از پیام است که اگر کالم هم وجود کالمی است، گونه

 طور مستقل عمل کند.تواند بهنداشته باشد، می

های کالمی به سبب کنترل و کنترل کردن: تعامل .4
با  اند. این کنترل و تدبیر وقتیجهتی که دارند، سازمان یافته

 رسند. های غیر کالمی همراه شوند، بهتر به نتیجه میپیام

های غیرکالمی به جای جانشینی: وقتی پیام .5
 دهد. های کالمی فرستاده شوند، پدیده جانشینی رخ میپیام

منظور تأکید، تقویت، های غیرکالمی بهتأکیدی: پیام .6
 6شوند. این تکیه یا برجسته کردن پیام کالمی به کار برده می

وی زمان رافتد؛ همطور جداگانه اتّفاق نمیکارکرد همیشه به
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)ریچموند و مک پذیر است. دادن آنها نیز کامالً امکان
 (95-91: 1388کروسکی، 

ارتباط به هر شکلی دربرگیرندة عناصر کالمی و غیرکالمی 
ها یا زبان بدن، ژست»است که به ارتباطات غیرکالمی 

شود. پیام در درجه نخست هم گفته می« های جسمانیحرکت
شود. اما های آوایی و زبان شناسیک ارائه و دانسته میبا نشانه

ش مهمّی های حرکتی در تدقیق معنا نقدر درجة بعد نشانه
ها شامل کلیة حرکت اندام (104: 1388)احمدی، دارند. 

ها، حرکات سر، رفتار چشم، حرکات بدن، بازوها،پاها، اشاره
عنوان زبان بدن شناخته شده شود که بهها و انگشتان میدست
ها و حرکات سر و بدن به گفتگوی کالمی ما . اشارهاست

توان کنند و از این طریق میشفافیت بخشیده و آن را تنظیم می
احساسات را انتقال داد. کسب مهارت در استفاده از زبان بدن 

 باشد.ها جهت بهبود روابط انسانی مییکی از مؤثرترین شیوه
ای را در زمینة گستردهپل اکمن و والس فریسن نیز تحقیقات 

 اند. هدف آنان شناخت بهتردادههای غیرکالمی انجامفعالیت
ها و رفتار افراد و همچنین احساسات، خلق وخوی شخصیت

درک بهتر هر گونه تعامل میان اشخاص و آگاهی از ماهیت 
روابط و کیفیت ارتباط در جریان تعامل بوده است. 

(Friesen.1972:353&Ekman)  به زبان بدن در زبان عربی

شود. در ذیل به چندین تعاریف از زبان گفته می «الجسد ةلغ»

 شود:بدن اشاره می

إشارات وإیماءات جسدیة ترسل رساالت محددة » .1
ر الدفینة، فی مواقف وظروف مختلفة، تظهر لک المشاع

وتخرجها للسطح، فتصل من خاللها معلومات أو أفکار عن 
الشخص اآلخر بحیث الیستطیع إخفاء األفکار التی تدور فی 

 (34: 2007)بنی یونس،  «ذهنه

یأتیها اإلنسان مجموعة األفعال والحرکات التی » .2
لینقل إلی الغیر ما یرید من معان ومشاعر مثل تعبیرات الوجه، 

)المکاوی؛  ...«حرکات العیون، حرکة وضع الرأس، حرکة الیدین 

 (68-67م: 1998السید، 

لفظی تحمل معنی متفق علیه جزء من االتصال غیرال» .3
 (225م: 2007)منیر،  «بین المرسل والمستقبل

تستطیع هذه اللغة توصیل معلومة دون علم » .4
 (31م: 2005برغوث، ) «صاحبها

النومُ فی حَقل های زبان بدن در رمان لیل نشانه. تح5
 الکرز

 . زبان چشم5-1

تواند چشم در چهره انسان، عنصر مهمّی است که می
 چشم»های مختلفی را به صورت غیرکالمی انتقال دهد. پیام

 کلیة بازتاب. دارد جریان ذهن در که است تفکّراتی آیینة
 مشاهده چشم در مستقیم طوربه توانمی را ذهنی فرآیندهای

 گردیده انجام روانشناسی و اعصاب حوزة در که تحقیقاتی. نمود
 از ذهنی مختلف تفکّرات به نسبت چشم که است آن از حاکی

 (36: 1399 ودایع،) «دهدمی نشان متفاوت هایواکنش خود
طور مؤثّر در بهبود و توانند بههای چشمی میتکنیک

و کوچک شدن  کار روند. بزرگهای ارتباطی بهمهارتپیشرفت 
هایی از قبیل تعجّب و حیرت، تواند پیامها میمردمک چشم

 خشم و... را منتقل کند.
 گشادکردن چشم

در این بخش نویسنده از چشمانی باز سخن گفته است که 
است. این پیام، جزء « تعجّب وحیرت»نشانة پیام غیرزبانی 
 شود.محسوب می کارکردهای جانشینی

وقتی فردی هیجان »گوید آلن پیز در این زمینه چنین می
برابر اندازة طبیعی فراخ  4شود، مردمک چشمانشزده می

های های عصبانیت و منفی مردمکشود بالعکس، حالتمی
 عنوانبهطور معمول که بهکند، طوریآنان را منقبض می

معروف « ورچشمان جفت ک»یا « چشمان مهره مانند کوچک»
 (113: 1389)پیز، « شوندمی

با قرار گرفتن در موقعیّتی خاص و با شنیدن سخن  سعید
جای بیان با شود. بهزده میمبنی بر جدایی از او، شگفت« تونا»

در هیئت زبان بدنِ چشم، که « با گشاد کردن چشم»گفتار 
هیچ  کند.کارکرد جانشینی دارد، مفهوم تعجّب را ابراز می

ن حالت تعجب عبارتی به اندازة باز شدن چشم قادر به نشان داد
 نیست.

کاَن جفناها ذابَلین، یحتضنان دمعًا ِمن شأنِه أن یُغرق وادي »
هامسدال لو انهمر، لکنَّها تماسکْت، وشرعْت بالحدیِث. قالْت وهي 

أریُدَک أن تعرف یا سعید بأنَّک »تقبُض علی کفَّیها، وبدفعٍة واحدٍة: 
یابسًة مثل شجرِة سقیَت حیاتي وجعلَتها مورقًة، وأنّها لوالک لظّلت 

تیٍن مّیتٍة، لیس فیها سوی العمِل والقراءِة والروتین الیومي.. لکّني، 
فتحُت فمي وعینّي مثل « رغم ذلک، ال أستطیُع أن ُأکمل الطریَق..

: 2019)جرجیس،  «صبّی تلقّی خبراً بموِت أبَویه في حادِث سیرٍ 

چشمانش پژمرده بود در حالیکه چشمانش »ترجمه:  (117
شد اشکی را در آغوش گرفته بودند اشکی را که اگر سرازیر می

شد؛ اما او آن )اشک( را غرق می« هامسدال»خاطر آن درة به
که دو دستش نگه داشت و شروع کرد به سخن گفتن. درحالی

را محکم کرده بود )مشت کرده بود( به یکباره گفت: سعید از 
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خواهم که بدانی همانا تو زندگیم را سیراب کردی و آن تو می
را پُر بار قرار دادی اگر تو نبودی زندگیم همیشه خشک مثل 
درخت انجیر مُرده بود، زندگیم جز کار و خواندن و تکرار هر 

توانم راه را کامل کنم. ود آن، نمیروز نیست. اما من، با وج
ای که خبر مرگ پدر و دهان و چشمم را باز کردم مثل بچه

 «در تصادف رانندگی به او داده شودمادرش 
 درخشش چشم

دهد مندی را نشان میدرخشش چشم نوعی خوشحالی و عالقه
تا به مقصودشان که ایجاد ارتباطی عاطفی و پیوندی عمیق 

گذارد قرار مالقات می« تونا»که سعید با است، برسند. زمانی 
کشد و با احترام به هنگام رسیدن تونا صندلی را برای او کنار می

شود و این ایستد، تونا از حرکت سعید خوشحال میجلوی او می
گردد. این حالت خوشحالی موجب درخشش چشمان او می

 چشم با کارکردی جانشینی نشانگر شادی و خوشحالی است.

یوٍم أخبرُت تونا بأّني سأکون بانتظارِها عنَد الثامنِة مساًء  ذات»
في المقهی. وصلُت قبَل الموعِد بساعتین. کنُت مضطرباً، ُأکِثر من 
النظِر إلی الساعِة، وأراقُب الباَب. دّقْت الثامنة، فوصلْت تونا. أزحُت 

، ووقفُت أماَمها بإجالٍل کما یفعُل الُنُدُل المهذّ  بون فی لها الکرسیَّ
مطاعَم خمٍس نجوٍم. ضحکْت والتمعْت عیناها الجمیلتان، ثم 

: 2019جرجیس، )«تساءلْت عما وراِء تلَک الحرکِة الالمعتادة!

 غروب هشت ساعت که گفتم تونا به روز یک »ترجمه:  (115
. رسیدم قرار از قبل ساعت دو. هستم منتظرش خانهقهوه در
 چشم در به کردم، می نگاه ساعت به زیاد بودم، ریخته همبه

 برایش را صندلی. رسید تونا و شد هشت ساعت. بودم دوخته
 که کاری شبیه ایستادم، پایش پیش قدتمام و زدم عقب

 می انجام ستاره پنج های رستوران در مؤدب های پیشخدمت
 این پشت پرسید بعد و زدند برق زیبایش چشمان خندید،. دهند

 «!است نهفته چیزی چه غیرعادی کارهای
 زبان دست  .2-5

های خود برای انتقال مفاهیم ای از دستگونهها بهانسان همه
ها جایگزین کنند و گاهی نیز حرکات و اشارات دستاستفاده می
ترین ابزار ها در تکامل انسانی مهمدست»شود. کالم می

اند و نسبت به سایر اعضای بدن ارتباط بیشتری با مغز بوده
 عنوانبهها در زبان اشاره دست .(42: 1387)پیس، « دارند

های ای دارند. ناشنوایان از دستابزاری کارآمد، جایگاه ویژه
  گیرند.خود برای انتقال پیام به مخاطب بهره می

اندیشید، به کمک حرکات سر و آنچه در ذهنتان بدان می»
سازید، در حقیقت ردّ خفیفی از معنای می دست خود منعکس

کنید. تلویحی آنچه کلماتتان گویای آن نیست، تجربه می
تواند منعکس کنندة واقعیت باشد و شاید حرکات دست شما می

اید، در هوا ترسیم کنید، تا هم بتوانید آنچه را دیده و یا شنیده
در  (.23-22: 1398)کوئیلیام، « آن را به دیگران انتقال دهید

هایی از ارتباط غیرکالمی توسط زبان دست در ذیل به نمونه
 کنیم:اشاره می النومُ فی حَقل الکرزرمان 

 ضربه زدن به پیشانی دالّ بر فراموشی

طور غیرکالمی فراموشی خود را با ضربه گوید: او بهآلن پیز می
دهد. گویی به زدن به سر یا پیشانی یا پشت گردن نشان می

زند. اگرچه ضربه زدن به سر به شکلی نمادین خود را می
فراموشی مرتبط است؛ امّا با وضعیتی که با دست به سر یا 

دهد که دربارة شما و زند، نشان میپیشانی یا گردن خود می
پیش آمده چه احساسی دارد. اگر به پیشانی بزند نشان موقعیّت 

اش هراسان نشده دهد که با تذکّر شما مبنی بر فراموشیمی
 (81: 1389)پیز، است. 

التذکرِة. لکّني لم مددُت یدي في جیِب المعطِف إلخراِج ثمَن »
أجُد المحفظَة. تذّکرُت بأّني نسیُتها تذکرَة علی الکومدینو في غرفِة 

« خرا بالکائنات»النوم، فلطمُت جبهتي عندئٍذ وهتفُت متذّمرًا: 
)جرجیس،  «َضحَک السائُق لسماِعه ذلک وقال العلیَک ارکبْ 

دستم را برای بیرون آوردن هزینة بلیط »ترجمه:  (26: 2019
درون جیب پالتو بردم اما کیفم را پیدا نکردم. بیاد آوردم که 
بلیط را بر روی کمد اتاق خواب فراموش کردم. در آن لحظه 

لعنت به »به پیشانیم زدم و از روی عصبانیت فریاد زدم 
نده از شنیدن آن خندید و گفت مشکلی نیست ران« موجودات
 «سوار شو

نویسنده عالوه بر ارتباط کالمی با مخاطب از طریق زبان 
دست یعنی ضربه زدن به پیشانی که یک نشانة غیرکالمی 

دارد. به عبارتی است پیام فراموشی سعید را مؤکّداً ابراز می
ی سعید ضربه زدن به پیشانی با کارکردی تکمیلی نشانة فراموش

 از به همراه آوردن بلیطش است.
 ترس و اضطراب نشانه ناخن جویدن

کان جوُف الشاحنِة مظلماً، وصوُت األنفاِس عالیاً، تعّثرُت بساِق »
أحدهم، فاعتذرُت له بالعربّیٍة سهوًا، لکنَّه أجاَب بصوٍت منخفٍض 

شابّاً ممسکاً بطرِف سترتي. کان « وباللغِة ذاتها: الیهم، تعال اجلسْ 
صغیراً ِمن فلسطیَن، الیتعّدی عمُره السادسةَ عشرةَ علی أغلِب الظّن، 
قلقًا یقرض بأظافرِه و یتحّدُث ِمن بیِن أسنانِه المطبقِة. قال، بعَدما 
جلسُت إلی جوارِه بأّن الشرطَة کانت قد أمسکْت به مّرتین قبَل ذلک 

 «أم ال.. وأودعْته السجن، وأنّه الیدري إن کان الطریُق آمناً 
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وسط کامیون تاریک بود و »ترجمه:  (67: 2019)جرجیس، 
ها بلند بود، به پای یکی از آنها برخورد کردم، غیر صدای نفس

ن با عمد به زبان عربی از او معذرت خواستم. اما او با همان زبا
که گوشة صدای آرام جواب داد: مهم نیست بیا بنشین درحالی

عمرش ژاکتم را گرفته بود. جوانی کوچک اهل فلسطین بود که 
. از روی کردسال تجاوز نمی16ترین حالت از در خوشبینانه
های بهم جوید و از پس دندانهایش را میترس ناخن

شستم گوید بعد از اینکه کنارش ناش سخن میچسبیده
گفت که پلیس قبل از این دو بار دیگر او را دستگیر کرده و می

داند و نمیبه زندان انداخته است )تحویل داده است( و اینکه ا
 «که راه امن است یا نه

ناخن جویدن نشانة ترس و اضطراب از یک موقعیّت   
های قاچاق خاص است. جوان فلسیطنی که از طریق کامیون

خواست به کشورهای عربی پناهنده شود از ترس گیر انسان می
جوید این حرکت های دستش را میافتادن به دام پلیس، ناخن

می غیرکالمی دالّ بر ترس اوست با توجّه به همراهی پیام کال
 همراه آن، کارکردی تکمیلی دارد.

ا با کشیدن سیگار ها اضطراب خود رکه سیگاریدرحالی» 
مانند آراستن خود،  افراد غیرسیگاری رفتارهایی کنند،آشکار می
ها از خود هو دیگر اشار اخن، ضرب گرفتن انگشتانخوردن ن
 (126: 1389)پیز، « دهند.نشان می

 تماس انگشت با لب بیانگر دعوت به سکوت

کّنا ننفُذ األوامَر بطریقِة مثل تلک التي یُمارُسها قطیُع الخراِف مع »
، فقد ُسِمَع صوُت «ُأشششش»الرعاة. وضَع إصبَعه علی فِمه وقال: 

جرجیس، ) «تفّتُش في المکان کالِب تقترُب. کانت دوریٌّة شرطةٌ 

ما دستورات را در راه مثل آن کاری که »ترجمه:  (69: 2019
دهد، انجام دادیم. انگشتش گلة گوسفند همراه چوپان انجام می

ی سگی در آن را بر دهانش گذاشت و گفت هیسسس. صدا
شد. ماشین گشت بود که آنجا را بررسی نزدیکی شنیده می

 کرد.می
صورت غیرقانونی از گیرد بههنگامی که سعید تصمیم می

مرز کشورها به نروژ مهاجرت کند توسّط شخصی به اسم 
کند. روزی که در حال عبور از مرزها از مرزها عبور می« هاری»

این که مهاجران به دست  برای« هاری»ها هستند، رهبر آن
خواهد که ساکت باشند و سر و صدا ها میپلیس نیفتند از آن

نکنند. در واقع با زبان بدنِ دست )انگشت نهادن بر لب( که 
بیانگر سکوت کردن است پیامی غیرکالمی به مهاجران ارسال 

کند. و از آنجا که این حرکت دست با کالم هیسسس همراه می
تأکیدی تکمیلی دارد. هر گاه انگشت اشاره شده است کارکردی 

ای به طرف باال بیاید یعنی ساکت طور عمودی برای لحظهبه
نژاد، ( )پهلوان150: 1399( )ودایع، 26: 1396)کریمی، « باش

1386 :28) 

 زبان سر .3-5

حرکت سر در انتقال پیام و ایجاد ارتباط، بسیار نقش دارد؛ زیرا 
ها و حرکات آید. اشارهشمار میسر عضو اصلی و فرماندة بدن به

بخشد و آن را سر و بدن به گفتگوی کالمی ما شفافیت می
توان احساسات را انتقال داد. کند و از این طریق میتنظیم می

ها و نیز ه متوجّه شد انسانداروین از اولین کسانی بود ک»
مند یا متنفّر باشند از حیوانات چنانچه درمورد خاصّی عالقه

)پیز، کنند. حرکت دادن سر خود در جهات مختلف استفاده می
از  مُ فی حَقل الکرزالنودر رمان  جرجیس أزهر (106: 1389
یک نوع ارتباط غیرکالمی به وفور  عنوانبههای سر حرکت

 بهره برده است از جمله:
 شادمانی و یا خشم نشانه

در تحقیقات خود دریافته است که عالئم  (Ekman) اکمن»
مبادله شده توسط سر و گردن بیانگر این نکته هستند که چه 

« ؛ مثل خشم یا شادمانیانداحساساتی برای فرد مطرح بوده
 (301: 1389)فرهنگی، 

بأّن الرئیَس قد زاَر في أحِد األیاِم مزرعةً للدجاج، وهّدَد یقولون »
بأنّه سیقوُم بالتفتیِش عن البیِض، ومن ال یجد تحَتها خمَس بیضاٍت، 
یقطع رأَسها ویرمَیها إلی الکالِب. فارتعب الدجاُج، وباضْت کّل واحد 
خمس بیضاٍت بالتماِم و الکماِل. شرع بعد ذلک بالتفتیِش، فکأّن 

یرفُع دجاجةً یجُد تحَتها خمَس بیضاٍت، فیهّز رأَسه ویقوُل کلمَة کّلما 
لکّنه فی النهایِة رفَع واحدَة منهن، فوجَدها قد « عفیة»الشهیرِة:

باضْت بیضًة واحدًة فقط. قّطَب عنَد ذاک حاجبیه الکثیفیِن وصرَخ: 
ألم أقل خمَس بیضات؟ فرّدْت المسکینُة بصوٍت مرتجٍف: لکّني 

: ترجمه (39: 2019جرجیس، ) «ی الرئیسدیک یا سیدّ 
. رودمی مرغداری دیدار به رئیس روزها، از یکی در گویندمی»
 مرغی هر. کرد خواهد بازرسی را هامرغتخم که کندمی تهدید و

 هاسگ جلوی و کَندمی را سرش نباشد مرغتخم 5 آن زیر که
 تخم 5 کامل بطور روز هر و ترسندمی هامرغ. اندازدمی
 مرغی که زمان هر. شودمی شروع بازرسی، آن از بعد. گذارندمی
 دادمی تکان را سرش. دیدمی مرغتخم 5 آن زیر کرد،می بلند را
 در اما. «باشد عافیت»: آوردمی زبان به را مشهورش کلمه و

 گذاشته تخم یک فقط دید و کرد بلند را هامرغ از یکی نهایت
: زد فریاد. کشید درهم را پرپشتش ابروهای لحظه آن در است،
: داد جواب لرزان صدایی با بیچاره تخم؟ 5 بودم نگفته مگر

 «خروسم من ولی سرورم
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جرجیس نویسنده عراقی در رمانش به حاکمی ظالم اشاره 
ها را مجبور به گذاشتن پنج تخم در هر مرغکند که تمام می

کرد کند و هرگاه زیر هر مرغی، پنج تخم مرغ را پیدا میروز، می
گفت: عافیت. این حرکت سر، به داد و میسرش را تکان می

با کارکردی تأکیدی تکمیلی، « عافیت»سبب همراهی با کالم 
 کند.رضایتمندی و خشنودی حاکم را تداعی می

 گفتن« بله»تأیید کالم و بیانگر 

طلبُت ِمن السائِق أن یوصلني إلی دکان حمزَة العطّار خلَف »
حيِّ السریان إن کان یعرفه هزَّ الرجُل برأِسه خافضًا صوَت 

ترجمه:  (161 :2019)جرجیس،  «المذیاِع وقال ارکبْ 

از راننده خواستم که مرا به دکان حمزه عطار پشت محله »
مرد سرش را تکان داد  -شناسداگر او را می-سریان برساند

 « که صدای رادیو را کم کرد و گفت سوار شودرحالی
راننده در جواب سؤال مسافر با حرکت سر، کالم او را تأیید 

گوید: ت. پیز میکند و کارکرد این حرکت، جانشینی اسمی
یا « بله»تکان دادن سر تقریباً در تمام دنیا برای نشان دادن »

)پیز، « رود که شکلی از پایین آوردن سر استکار می تأیید به
1389 :20) 

 زبان حرکت اندام .4-5

ها شامل رفتارهایی هستند که از حرکت چند این نوع حرکت
شوند. در چنین رفتارهایی امکان جدا عضو بدن ترکیب می

کردن رفتار و اختصاص آن به یک عضو مشکل است و غالباً 
شود. یک رفتار در نظر گرفته می عنوانبهبه صورت پیوسته 

ن را توانند احساساتشاافراد از طریق حرکات بدنی خود می
انتقال دهند، کلمات ادا شده را تقویّت و بر روی آن تأکید ورزند 

کنند. گویند، نقض میچه را میو حتی گاهی اوقات آن
معتقد است که  (1999گلدین مدوف )( 159: 1388ریچموند، )

توانند معرف افکار و احساسات باشند. او حرکات بدنی می
همچنین معتقد است که این حرکات برای فهم گفتمان شفاهی 

 (756: 1399)رشیدی، بسیار با اهمیت است. 
 پنهان شدن پشت مانع دالّ بر ترس

پنهان شدن در پشت یک مانع، واکنش طبیعی بشر است که »
د. آموزمیهای ابتدایی زندگی برای حفاظت از خود در زمان

بیند، در پشت کودک هر گاه خود را در موقعیّتی ترسناک می
« دشومیاشیایی از قبیل میز، صندلی، مبل و دامن مادر پنهان 

 (83: 1389)پیز، 

في حیاتي. کنُت حیَنها تذّکرُت صوَت أّوِل طائرٍة حربّیٍة سمعُته »
في التاسعة ِمن عمري، أداعُب الکرَة في الزقاقی مع رفاقي، فدّوی 

في األرجاِء صریَخ صّفارات أنذار جعلنا نهرُع خائفین نحو 
بیوتِنا.دخلُت البیَت مسرعًا واختبأُت تحَت عباءِة أمي بأنتظاِر وقوع 

 اولین صدای یاد »: ترجمه (28: 2019)جرجیس، « الکارثة
 سال نُه زمان آن. شنیدم عمرم در که افتادم ایجنگی هواپیمای

 همه در و کردم می بازی توپ کوچه در دوستانم با که داشتم
 هایمانخانه سمت به زدهوحشت شدمی منعکس آژیر صدای جا

 چادر زیر فاجعه انتظار به و شدم خانه وارد بسرعت و دویدیم
 «شدم پنهان مادرم
زمان با حملة آمریکا به عراق در سعید زمان کودکیش هم 

های دورة صدام بوده است. روزی سعید با دوستانش در کوچه
کند؛ امّا با دیدن هواپیماهای جنگی به شدّت عراق بازی می

و زیر چادر مادرش پنهان  گذاردترسد و پا به فرار میمی
یک نوع رفتار غیرکالمی « پنهان شدن زیر چادر مادر»شود. می

شود که بیانگر ترس و اضطراب سعید از جنگ و محسوب می
 ویرانی است و کارکرد این حرکت، تأکیدی است. 

 پایین آورن ارتفاع بدن دال بر احترام به طرف مقابل

در طول تاریخ، پایین »که: کند آلن پیز در این زمینه اشاره می
منظور ایجاد روابط آوردن ارتفاع بدن در مقابل فرد دیگر به

 (179: 1389)پیز، « کار رفته استمافوق و زیر دست به 

تونا. أزحُت لها الکرسّی، ووقفُت الثامنة، فوصلْت · دّقت»
أماَمها بإجالٍل کما یفعُل الُنُدل المهّذبون فی مطاعَم خمٍس 
نجوٍم. ضحکْت والتمعْت عیناها الجمیلتان، ثم تساءلْت عما 

فابتسمْت « هل أنِت مستعّدة؟»قائاًل: وراِء تلَک الحرکِة الالمعتادة! 
ودفعْت شفَتیها الجمیلتین إلی األمام، مع نصِف إغماِضة في إشارِة 

وأخرجُت ِمن جیِب سترِتي علی رکبَتّي لعدِم الفهم.أثتیُت عندئٍذ 
 «تونا، هل تقبلین الزواج مني؟»خاتمًا وقّدمُته إلیها قائاًل: 

 و شد هشت ساعت »: ترجمه (115: 2019جرجیس، )

 پایش پیش قدتمام و زدم عقب برایش را صندلی. رسید تونا
 رستوران در مؤدب های پیشخدمت که کاری شبیه ایستادم،

 برق زیبایش چشمانخندید و . دهند می انجام ستاره پنج های
 نهفته چیزی چه غیرعادی کارهای این پشت پرسید بعد و زدند
 جلو را زیبایش هایلب و زد لبخندی ای؟آماده: گفتم و !است

 چیزی متوجه اینکه نشانة به کرد بسته نیمه را چشمانش و داد
از جیب کُتم انگشتری را بیرون آوردم و به او تقدیم .است نشده

  «کنی که با من ازدواج کنی؟ول میتونا آیا قب»کردم و گفتم: 
هنگام خواستگاری از تونا به خاطر احترام به او بر سعید 

شود به عبارتی خود را در برابر او روی دوپای خود خم می
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دهد و این حرکت از بدن یک نشانة کوچک نشان می
 غیرکالمی است که دال بر احترام گذاشتن به طرف مقابل است.

 محکم بستن در نشانة تخلیة خشم و غضب

نها احساسات فرد را به تصویر عالئم غیرکالمی، نه ت»
دهند او چگونه با احساسات کنار کشند؛ بلکه اغلب نشان میمی
آید، مثالً ممکن است خشم خود را با تنش عضالنی سرکوب می

کند و یا احساساتش را از طریق به زمین کوبیدن پا، تکان دادن 
ها، محکم بستن در اتاق یا مواردی از این قبیل تخلیه دست

 (13: 1396)کریمی، « کند

ادرُت المکتَب دوَن أن ألقي التحیَة علیها. أغلقُت الباَب غ»
خلفي بقّوٍة شعرُت معها بأّن جناَب المدیرِة قد قفزْت ِمن مکانِها 

: ترجمه (130: 2019)جرجیس،  «بالسقفِ وانضرب رأَسها 
شدّت بدون آنکه خداحافظی کنم، کتابخانه را ترک کردم. به»

در را، پشت سرم بستم. احساس کردم همراه آن )بستن در( 
 «از جایش پرید و سرش به سقف خوردخانم مدیر 

گیرد که به وطنش برگردد و در باألخره سعید تصمیم می
های پدرش تالش کند به همین دلیل به جستجوی استخوان

رود تا استعفای خود را تحویل اداره بدهد. ادارة پست در نروژ می
دهد و خانم مدیر که استعفانامه را جلوی دست مدیر قرار می

زهر خندی  دل خوشی از سعید که یک بیگانه بود نداشت با
استعفای او را امضا کرد و این حرکت مدیر باعث خشم و 

شود. در واقع سعید خشم و غضب خود را از عصبانیّت سعید می
 کند.لبخند مدیرش با محکم بستن در اتاق، تخلیه می

 لمس و تماس بدنی )بساوایی( .5-5

ترین شکل ارتباطات است و مؤثّرترین ابزار تماس بدنی بنیادی
رود. شمار میل بسیاری از احساسات و عواطف بهبرای انتقا

تماس بدنی نشانة عالقّه و پذیرش است. به عبارت دیگر، 
ای از احساسات مثل رنجش، خودداری از لمس کردن، مجموعه

)ریچموند، دهد. خصومت، عصبانیّت و بد گمانی را انتقال می
1388 :298) 

گوید: در فرهنگ ما آرام لمس کردن فرگاس چنین می
معموالً عالمت صمیمیّت و عالقّه است و در فرد مورد لمس 

: 1373)فرگاس، کند. یک واکنش تحریکی جزیی ایجاد می
دهندة محبّت، عشق و دلبستگی تماس زیاده از حد، نشان (306

 (304: 1388)ریچموند و مک کروسکی، عاطفی و روانی است. 

َمها في عصرُت یدیَها وطبعُت علی رأِسها قبلًة، فألصقْت ف»
ُعنقي وشّمَتني شّمًة طویلًة، ثم انفجرْت بالبکاِء مثل سحابٍة ماطرٍة. 

 (44: 2019)جرجیس، « احتضنُتها، مسحُت علی کتفیها

 دستش را فشردم و سرش را بوسیدم دهانش را به»: ترجمه

گردنم چسباند و مرا به مدت طوالنی بویید. با گریه مثل ابر پر 
هایش را لمس باران منفجر شد. او را در آغوش گرفتم و شانه

 «کردم
مادر سعید به هنگام ترک وطن پسرش به شدّت غمگین 

ریزد سعید برای آرام کردن زا اشک میشود و مثل ابر بارانمی
هایش را لمس ند و شانهزاو بر سر و صورت مادرش بوسه می

کشد. سر و چشم بوسیدن و به کند و او را به آغوش میمی
با کارکردی جانشینی، در  آغوش کشیدن رفتارهایی هستند که

 غیرکالمی عالقّه و محبّت هستند. پیامبردارنده 
 ظاهر فیزیکی .5-6

های های غیر زبانی مربوط به ظاهر فیزیکی مانند دیگر پیامپیام
موی کنیم، مهم هستند. غیرکالمی که از دیگران دریافت می
های ظاهر فیزیکی است صورت )ریش و سبیل( یکی از نشانه

مردی »های خاصی به مخاطب باشد. تواند حاوی پیامکه می
غ، خوش قیافه، که صورتش موی زیاد دارد احتماالً فردی بال

بانفوذ، شجاع، کوشا، متکی به خود و آزاداندیش ارزیابی خواهد 
 (133: 1388)ریچموند و مک کروسکی، « شد.

 «لم تخبرني أمي بأّن أبي کان ِممن یطیلوَن لحاهم»
مادرم به من نگفته بود »ترجمه:   (125: 2019جرجیس)

 «سانی بوده که ریشش بلند بوده استکه پدرم از ک
دفعُت الغطاَء عن جسدي وذهبُت إلی الحّماِم. کان المطُر في »

الصیِف. أخرجُت ماکنَة الحالقِة الخارِج یهطل بغزارٍة، رغم أننا في 
 «ِمن الُدرِج وبدأُت بجزِّ لحیتي. کانت طویلًة ومبعثرًة وقبیحةً 

لباسم را درآوردم و به حمام »ترجمه:  (23: 2019)جرجیس، 
بارید با وجود آنکه فصل شدت میرفتم. باران در بیرون به

تابستان بود. ماشین ریش تراش را از کشو بیرون آوردم و شروع 
 «یشم. ریشم بلند و مشوش و زشت بودکردم به تراشیدن ر

ای از تقابل و مبارزه میان تراشیدن ریش توسط سعید نشانه
سنت و مدرنیته است سعید که از کشور مذهبی عراق به کشور 

کرده با تراشیدن ریشش پیامی به مخاطب اروپایی سفر 
رساند اینکه او آزاداندیش است و از سنتی که پدرش پایبند می

کند و کارکرد زند و از سنت قدیم دوری میآن است سر بازمی
این نوع پیام از نوع جایگزینی است از آن روی که بیانگر 
شخصیت غیر سنتی و امروزی سعید است که برخالف سنت 

 کرده است. پدرش عمل
اما نویسندة روایت، پدر سعید را با ریش بلند به مخاطب 
معرفی کرده زیرا هدف او از این نوع نشانة غیرکالمی معرفی 

فردی سیاسی، مبارز، معتقد، شجاع و  عنوانبهاین شخصیت 
 کوشا بوده است.

file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx
file:///C:/Users/rahman/Downloads/النوم%20فی%20حقل%20الکرز.docx


  

 

30 

 
 

انه
نش

سی
شنا

 
ان

زب
 

دن
ب

 
 در

ان
رم

 «
ومُ

الن
 

 فی
قل

حَ
 

رَز
لکَ

ا
» 

» اثر
هر

أز
 

س
جی

جر
»

 

 
 
 
 

 
 
 

 «النومُ فی حَقل الکرز»موی صورت( در رمان جدول بسامد و درصد زبان )چشم، دست، سر، اندام، المسه و  .1

 درصد بسامد مؤلفه

 32.85 91 زبان چشم

 23.10 64 زبان دست

 5.77 16 زبان سر

 29.96 83 هازبان اندام

 5.77 16 زبان المسه

 2.52 7 زبان ظاهر فیزیکی )موی صورت(

  277 جمع کل

 «النومُ فی حَقل الکرز»نمودار بسامد و درصد زبان )چشم، دست، سر، اندام، المسه و موی صورت( در رمان  .2

  

 

          

 گیرینتیجه. 6

های مختلف به اینکه توسعه و گسترش سیستمبا توجّه 
ارتباطات سبب تعامل گسترده بین مردم کشورهای مختلف 

عنوان یک دهکدة جهانی مطرح شده است و امروزه دنیا به
های جوامع دیگر، از جمله شود، آشنایی و شناخت فرهنگمی

ناپذیر آنان امری اجتنابآشنایی با معانی و مفاهیم زبان خاموش 
 است.
که نامزد  النومُ فی حَقل الکرزأزهر جرجیس در رمان  

تر م. بوده است، برای محسوس 2020جایزه بوکر عربی در سال 
های مردم عراق و بیان درد و رنج کردن حوادث و مصیبت

وفور ها، در کنار ارتباطات کالمی از ارتباطات غیرکالمی بهآن
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و به انواع آنها به خوبی توجّه نشان داده است.  بهره برده است
تحلیل ارتباط غیرکالمی در رمان ذکر شده عالوه بر 
تأثیرگذاری بر مخاطب به نویسنده این امکان را داده تا 

صورت موجز ولی مؤثر انتقال دهد. جرجیس های خود را بهپیام
درصد( از  85/32های غیرکالمی چشم )در این رمان از نشانة

برای « گشاد کردن مردمک چشم، درخشش چشم»مله: ج
استفاده کرده « تعجّب و حیرت، خوشحالی»مفاهیمی چون 
درصد( در  10/23های غیر زبانی دست )است. از نشانة

ضربه زدن به پیشانی، ناخن جویدن، تماس انگشت »های حالت
فراموشی، ترس و »هایی چون برای القای مدلول« با لب

 بهره برده است.« ه سکوتاضطراب، دعوت ب
النومُ درصد( در رمان  77/5های غیر کالمی سر )نشانه 

شادی و »بیانگر مفاهیم و معانی چون  فی حَقل الکرز
« رضایتمندی، خشم و عصبانیت و تأیید کالم طرف مقابل

هستند. جرجیس از ارتباطات غیرکالمی از طریق حرکت 
شدن پشت مانع که پنهان »درصد( از جمله:  96/29ها )اندام

دالّ بر ترس و وحشت، خم شدن سمت شخصی که دالّ بر 
« احترام و تکریم، محکم بستن در دالّ بر تخلیة خشم و غضب

درصد( در رمان  77/5به وفور بهره برده است. زبان المسه )
ذکر شده بیانگر عالقّه و صمیمیّت بین دو طرف رابطه است. 

دو سنت مذهبی ای تقابل بردرصد(  52/2زبان ظاهر فیزیکی )

 به کار گرفته شده است. حقل الکرز يالنوم فو مدرنیته در رمان 

با بررسی انواع ارتباطات غیرکالمی در رمان ذکر شده  
ایم که حاالت زبان چشم بیشترین و ظاهر فیزیکی دریافته

اند و کارکرد جانشینی از میان شش کمترین بازتاب را داشته
کارکرد زبان بدن، بیشترین بسامد را داشته است و در انتقال 

 ا دارند. رمزهای نهفته در کالم نویسنده، بیشترین نقش ر
-بههای اجتماعی و یا سیاسی خود را با نویسنده دغدغه

کند و های غیرکالمی تا حدودی بازگو میمشخصه کارگیری
جریانات سیاسی و اجتماعی عراق را در دورة اشغال توسط 
نیروهایِ هم ائتالف آمریکا و درد و رنج مردم آن که مضمون 

کشد. کارکرد ارتباطات اصلی رمان است را به تصویر می
غیرکالمی در رمان بیشتر در دایرة مفاهیم منفی همچون؛ 

انزجار، ترس، اضطراب، اندوه و غم، سوگواری و... قرار خشم، 
دارد علّت اصلی این امر شرایط اجتماعی و روحیات 

های این رمان های موجود در آن است و شخصیتشخصیت
. مردم بیشتر از زبان کالمی، غمگین هستندبیشتر اندوهگین و 

های همواره احساسات واقعی خود را با زبان خاموش )نشانه
 کنند. غیرکالمی( بیان می

 منابع و مآخذ

 فارسی

ریق توانیم از ط)چگونه می زبان بدن(. 1389پیز، آلن )

ترجمة زهرا حسینیان. . های بدن افکار دیگران را خواند؟(اشاره
 چاپ یازدهم. مشهد: ترانه.

کتاب جامع ارتباطات (. 1387پیس، آلن و باربارا پیس )
چاپ دوم. فریبرز باغبان.  ترجمة. غیرکالمی؛ زبان بدن

 : پژوهش توس.مشهد
رکالمی و ارتباطات غی(. 1386پهلوان نژاد، محمدرضا )

سال  شناسی.مجلة زبان و زبان. شناسی حرکات بدنینشانه
 .13-30. صص (2سوم. شمارة )

ارتباطات متقاعدگرانه و (. 1384حکیم آرا، محمدعلی )

 چاپ اول. تهران: سمت. .تبلیغ

(. بررسی 1393خواجوی، مهوش و طهماسبی، فرهاد )
شناسی شناختی شعر )مسافر( سپهری بر مبنای نشانهنشانه

پژوهشهای زبانشناختی ساختارگرا؛ الگوی ریفاتر و یاکوبسن. 
 .242-215. صص (2) شماره -4. دورهدر زبانهای خارجی

(. مشارکت در کالسهای 1399رشیدی، ناصر و پرویز، مریم )
زبان خارجی رابطه بین رفتارهای  عنوانبهزبان انگلیسی 

پژوهشهای های غیرکالمی فراگیران. غیرکالمی و پاسخ
. صص (4)شماره -10دوره  زبانشناختی در زبانهای خارجی،

752-775. 
(. 1388ریچموند، ویرجینیاپی و جیمزسی، مک کروسکی )

)درسنامه  رفتارهای غیر کالمی در روابط میان فردی
ترجمة فاطمه سادات موسوی و ژیال  ارتباطات غیر کالمی(.

 عبداهلل پور، زیر نظر غالمرضا آذری. چاپ دوم. تهران: دانژه.
شناسی تعامل اجتماعی، روان (.1373فرگاس، جوزف.پی )

 ی و مهرداد فیروز بخت.خشایار بیگ . ترجمهرفتار میان فردی
  تهران: ابجد. چاپ اوّل.

. چاپ اوّل. 1. جارتباطات انسانی(. 1389فرهنگی، علی اکبر )
 تهران: تایمز.

چاپ اوّل. قم:  .بیولوژی نص(. 1389نیا، علیرضا )قائمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
چاپ  بدن )ارتباط غیرکالمی(. زبان(. 1396رامین ) کریمی،

 هشتم. تهران: شالک.

ترجمة ثریا  .اسرار زبان بدن(. 1398کوئیلیام، سوزان )

 شریفی. چاپ پنجم. تهران: نسل نو اندیش.
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. ترجمة محمد نبوی. شناسینشانه (.1383یر )گیرو، پی

 چاپ دوم. تهران: آگه.
، چاپ چهارم، ارتباط شناسی (،1385محسنیان راد، مهدی )

 تهران: انتشارات سروش.
شناسی مایکل (. کاربرد نظریه نشانه1390لو، علیرضا. )نبی

پژوهشهای زبانشناختی در ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما. 
 .94-81. صص )2 (شماره -1. دورهخارجیزبانهای 

چاپ پنجم، تهران:  ،مهندسی زبان بدن(، 1399ودایع، پویا )

 نسل نو اندیش.
، ترجمه مهرداد ارتباطات میان فردی(، 1379وود، جولیاتی )

 فیروز بخت، چاپ دوم، تهران: مهتاب.

 عربی
، مذکرة تعلیمیة لطلبة االتصال اإلقناعیم(، 2005برغوث، علی )

 مستوی ثالث، غزة: جامعة األقصی.
سیکولوجیا الواقعیة م(، 2007بنی یونس، محمد محمود )

 دارالمسیرة.، عمان: 1، ط واالنفعاالت

الطبعة األولی.  .النومُ فی حَقل الکرز(. 2019جرجیس، أزهر )

 بیروت: الحمرا.
االتصال م(، 1998مکاوی، حسن عماد مکاوی؛ السید، لیلی )

 ، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.ونظریاته المعاصرة
، االتصال الفعال للعالقات العامةم(، 2007منیر، محمد حجاب )

 ار الفجر للنشر والتوزیع.القاهرة: د
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