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بررسي تطبیقي زبان بدن در دو رمان أیاممعه از كولیت خوری و بامداد خمار
از فتانه حاجسیدجوادی
فروزان شهركي  ،1عبدالباسط عرب یوسفآبادی ، *2علياصغر حبیبي
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 .6دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
 .2استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل
 .3دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

پذیرش6391/62/61 :

دریافت6391/3/33:

چکیده

ارتباطات غیرکالمی ،بهمثابة یکی از شاخههای روانشناسی ،گسترة وسیعی از فعالیتهای اندامی بددن را دربرمدی-
متون ادبی به درك خواننده از متن کمك میکند.

در پژوهش حاضر تالش شده است زبان بدن در رمان أیاممعه (6913م) از کولیدت خدوری و بامدداد خمدار

( )6391از فتانه حاجسیدجوادی ،با تکیه بر روش توصیفی د تحلیلی بررسدی شدود .زبدان بددن در هدر دو رمدان
کارکردی تقریباً یکسان دارد ( 62درصد أیداممعده و  63درصدد بامدداد خمدار) .کداربرد فدراوان مفداهیمی چدون
خوشحالی ،خشم ،ترس و اضطراب در رفتارهای غیرکالمی شخصیتهای زنانة دو اثدر موجدب بازتداب گسدتردة

آنها در زبان چهرة شخصیتها ( 11درصد أیاممعه و  11درصد بامداد خمار) شده است .چنین میزانی از کارکرد
زبان چهره بدان سبب است که چهره معموالً هنگام ارتباط بیشتر استفاده و دیده میشود.
واژههای كلیدی :روابط غیرکالمی ،زبان بدن ،حاالت چهره ،رفتارهای حرکتی ،أیاممعه ،بامداد خمار.

E-mail: arabighalam@uoz.ac.ir

* نویسندة مسئول مقاله:
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 .6مقدمه

 .8 -8بیان مسئله
«روانشناسی» و «ادبیات» رابطهای متقابل دارند؛ بدین شکل که «روان انسان ادبیات را میسدازد
و ادبیات روان آدمی را میپروراند» (امامی« .)669 :6311 ،ادبیات درپدی جدالی روب بشدر و

ازبین بردن احساسات منفی در اوست و روانشناسی سعی دارد احساسات لطیف را جدایگزین
احساسات منفی سازد» (شوقی .)53 :0531 ،ایدن رابطده از یدك سدو مادالی گسدترده بدرای
نوآوری در ژانرهای ادبی فراهم میکند و از دیگر سو تحلیلگر ابداعات برپایة نقد روانشناختی
میتواند « توانایی حل و کشف بسیاری از معماها و ماهدوالت را پیددا کندد و خوانندده را بده
شناخت بسیاری از اسرار تکوین این آثار رهنمون سازد» (رجائی.)696 :6311 ،

روانشناسان فرایند ارتباط را به دو نوع «کالمی» و «غیرکالمی» تقسدیم مدی کنندد (ربايعة ،
 )01 :3101و بر این باورند که «ارتباطات انسانی محدود به حوزة کالم نیسدت؛ بلکده بخدش
چشمگیری از آن از طریق ارتباطات غیرکالمی صورت میگیرد» (الفارس .)1 :6332 ،اینگونه

ارتباط دارای شاخههای متعددی است که زبان بدن از مهمترین آنهاسدت .زبدان بددن «شدامل

تمامی جنبههای ارتباطی ،بهجز واژگان ،است» (دویکات و ندی)01 :3102 ،؛ بددینگونده کده
پیامرسان بیآنکه از گفتار سودی ببرد ،پیام خود را به پیامگیر ارسال مدیکندد (أحمدد:3113 ،

 .)53برای این کار ،وی با سر اشاره و با لب ،انگشت و چشمهای خود نشانههای حداوی پیدام
را منتقل میکند« .حرکات اعضای بدن میتواند مبنای شکلگیری برداشتهای دیگدران دربدارة
پیامرسان شود» (رضایی .)31 :6393 ،نشانهها در ارتباطات روزمدره «از یدك سدو جدایگزینی

برای پیامهای کالمی است و از دیگر سو سبب تقویت آنها میگردد» (ربايع  .)31 :3101 ،از
اینرو زبان بدن در برخی از موقعیتها بهمراتب بیشتر از گفتار بیانکننددة افکدار و احساسدات
اشخاص است و میتواند «پیامهای ویژهای را منتقل کند که با زبدان گفتدار قابدل بیدان نیسدت»

(العدوی محمد .)3 :3102 ،در توضیح میافزاییم که زبان بدن مسئلهای فرهنگی است« .ممکن
است یك رفتار در یك فرهنگ حامل پیامی خاص در میان حامالن آن فرهنگ باشد ،اما در بین

اعضای فرهنگی دیگر دارای پیامی متفاوت باشد» (بیز .)00 :0991 ،بنابراین بدرای درك بهتدر
آن باید به چارچوبهای فرهنگی افرادی که از آن زبان بهره میبرند ،نیدز توجده کدرد (کیندزی

جومان.)03 :3101 ،

691

Downloaded from clrj.modares.ac.ir at 14:24 IRST on Sunday December 15th 2019

دورۀ  ،7شـمارۀ  ،3پـاییز

عبدالباسط عرب یوسفآبادی و همکاران

زبان بدن ،گذشتهاز اینکه در روابدط اجتمداعی کداربرد دارد« ،در ژانرهدای مختلدف ادبدی،

ازجمله نمایشنامه ،رمان و شعر ،به شکل متنوع قابل مشاهده است» (بهنام و دیگدران:6393 ،

 .)31در ادبیددات داسددتانی« ،اسددتفادة درسددت از ارتباطددات غیرکالمددی بدده شخصددیتپددردازی،
فضاسازی و درنتیاه به خواننده در درك اثر یاری مدیرسداند» (آذری و نبیدان .)6 :6393 ،از

آناا که زنها در روابط روزمره بخش اعظمی از پیامهایشان را بدا نمادهدا ،نشدانههدا و عناصدر
غیرکالمی منتقل میکنند« ،توانایی بیشتری برای درك زبان بدن نسبت به مردها دارند» (العدوی

محمد .)05 :3102 ،این نوع پیامرسانی را در داستانهایی که زنها مینگارند ،بهویدژه از زبدان
شخصیتهای زنانة داستان ،مشاهده میکنیم.
کولیت خوری (متولد 6931م) ،داستاننویس و ناقد سوریهایتبار و صاحب رمدان مشدهور
أیاممعه ،و فتانه حاج سیدجوادی (متولد  ،)6323داستاننویس و ناقد ایرانی و نویسدندة رمدان

مشهور بامداد خمار ،از معدود زنان رماننویسی هستند که پیامهایی را از طریق اندامهدای بددن
زنها و در هیئت رفتارهای غیرکالمی شخصیتهای زنانة داستان به مخاطب ارسال میکنند .در
أیاممعه و بامداد خمار سهم استفاده از حاالت چهره ،حرکات دست ،حداالت سدر و رفتارهدای
حرکتی شخصیت های داستان بهاندازهای است که محور شناخت و ارزیابی شخصدیتهدای دو
اثر قلمداد میشود.
 .2 -8هدف و روش تحقیق
پژوهش حاضر برآن است انواع زبان بدن و کارکردهای آن را در شخصیتهای زنانة دو رمدان
با تکیه بر روش توصیفی د تحلیلی بررسی و مقصدود دو نویسدنده را از انتقدال پیدام در قالدب
رفتارهای غیرکالمی این شخصیتها تبیین کند.
 .3 -8پرسشهای تحقیق
در پژوهش حاضر تالش میکنیم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:

 .6زبان بدنِ شخصیتهای زنانه در کدام یك از رمانهای أیاممعه و بامداد خمار برجستهتر
است؟
 .2کدام یك از انواع زبان بدن شخصیتهای زنانه در این دو رمان پرکاربردتر است؟
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 .3پربسامدترین کارکردهای زبان بدن شخصیتهای زنانه در دو رمان کدام است؟
 .4 -8فرضیههای تحقیق
پژوهش برپایة فرضیههای ذیل شکل گرفته است:

 .6زبان بدن شخصیتهای زنانه در هر دو اثر بسامدی مشابه دارد.

 .2بهنظر میرسد حاالت چهره ازجمله برجستهترین زبان بدن در دو اثر باشد.
 .3بنابر درونمایة عاشقانة داستان أیاممعه ،گمان میرود کارکردهای مثبت زبان بدن در این
اثر بیشتر از بامداد خمار باشد.
 .5 -8ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیق در روابط و مناسبات ادبیات ملتها سبب آشنایی با مبادالت فکری و ادبی آنها میشود و
افزونبر اینکه بستری برای شناخت ادبیات خود فراهم میکند ،به شناساندن ادبیاتِ خود به دیگر
ملل یاری میرساند .از موضوعات درخور بررسی در این عرصه مطالعة دنیای زنان و مناسبات
فرهنگی است که زنان عربزبان و فارسیزبان با آن برخورد میکنند .این مناسبات در حوزة
ادبیات ،بهویژه داستانهای زنانه ،جلوهای ویژه دارد .این رفتارها ریشه در مسائل فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و تاریخی مشترك میان عربها و ایرانیان دارد و مطالعة آنها در شناخت زوایای پنهان این
دو فرهنگ به ما کمك میکند.
 .1 -8پیشینة تحقیق
پژوهشگران عربزبان دربارة روابط غیرکالمی و بازتاب آن در متون ادبی بسیار تحقیق کردهاند؛

ازجمله کالرو (2331م) در کتاب كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل حركاتهم اذعان میکند که

با بررسی حرکات بدن به رفتارها و افکار دیگران پی میبریم .ربايع (2363م) در پایاننامة لغ
الجسد في القرآن الكريم به رفتارشناسی زبان بدن شخصیتها در داستانهای قرآنی پرداخته
است .الابر (2363م) در مقالة «لغ الجسد في التراث العربي» به کارایی گستردة زبان بدن در

گفتمان سه گروه ناقدان ،فیلسوفان و ادبا میپردازد .شحرور (2339م) در کتاب فن التواصل
واإلقناع دليلك إلی النجاح في العمل والمجتمع رفتارهای غیرکالمی انسانها و اسرار درونی آنها
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بررسی

را
کرده است.

پژوهشگران فارسیزبان نیز به بازتاب زبان بدن در ژانرهای ادبی و متون مقدس

پرداختهاند؛ از آن جمله است :مروتی و دیگران ( )6392در مقالة «نوعشناسی مؤلفههای ارتباط
غیرکالمی در قرآن کریم» جایگاه ارتباطات غیرکالمی را در آموزههای دینی واکاویدهاند .بهنام

و دیگران ( )6393در مقالة «گفتار بیصدا :تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس» نشانههای
غیرکالمی را به انواع دیداری ،آوایی و نشانههای مربوط به فاصلة زبان بدن تقسیم میکنند و
بسامد تکرار هریك را با درنظر داشتن بافت غزل مولوی مشخص میکنند .باقری و زلیکانی
( )6393در مقالة «تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی» به بررسی مصادیق زبان بدن،
بهمثابة یکی از ابزارهای ارتباط غیرکالمی در تاریخ بیهقی ،میپردازند .قبادی و مهرجردی
( )6393در مقالة «ارتباطات غیرکالمی در شعر حافظ :نقش ارتباطات غیرکالمی در تفسیر و
پذیرش حافظ از سوی مخاطبان» معتقدند رمز ماندگاری شعر حافظ در وجوه کالمی آن
خالصه نمیشود و دالیل غیرکالمی نیز در ماندگاری آن نقش داشتهاند.
با توجه به پیشینة یادشده ،تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی تطبیقی زبان بدن در داستانهای
زنانة عربی و فارسی ،بهویژه آثار کولیت خوری و فتانه حاجسیدجوادی ،نپرداخته است.

بنابراین ،پژوهش حاضر بهدرستی نخستین پژوهشی است که زبان بدن را بهطور تطبیقی در
آثار مذکور بررسی کرده است.
 .2بحث

 .8 -2روانشناسي رفتاری
امروزه انسانها در دورانی زندگی میکنند که «ارتباطات نقش بسزایی در تحقق اهداف آنها

ایفا مینماید» (مروتی و دیگران .)611 :6392 ،افراد به دو طریق کالمی و غیرکالمی ارتباط
برقرار میکنند؛ ولی بخش درخور توجهی از ارتباطشان را رفتارهای غیرکالمی شکل میدهد

(رضایی .)33 :6393 ،هر فرد در عرض چند لحظه با بهکارگیری حرکات بدن پیامهای
متنوعی را به مخاطب ارسال میکند .در این نوع ارتباط« ،از زبان گفتار و نوشتار استفادهای

نمیشود؛ زیرا اساس آن بر واژگان ،جمالت و عبارات استوار نیست» (محمد صالح:2339 ،
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 .)66با درك این تفاوت میتوان گفت «ارتباط کالمی اساساً برای انتقال اطالعات بهکار می-
رود؛ درحالی که ارتباط غیرکالمی برای تبادل نگرشهای میانفردی» (بیز.)3 :0991 ،
روانشناسی رفتاری در پی ارزیابی همة جنبههای ارتباطی ،ازجمله واژگان ،نحوة ادای کلمات،
ژستها و حرکات بدنِ پیامرسان ،است .در این میان ،توجه بیشتر این شاخه از روانشناسی بر
رفتارهایی چون «لبخند زدن ،نوع نگاه کردن ،حرکات سر ،دست دادن ،تکان دادن شانهها ،در
آغوشگرفتن» (عبداهلل )666 :2333 ،است .روانشناسان رفتاری معتقدند پیامهای ارسالی

حرکات بدن «بیشترین تأثیر مستقیم را بر پیامگیر دارد» (أحمد)93 :3113 ،؛ زیرا پیامرسان
توان پنهان کردن پیامهای غیرکالمی را ،همچون پیامهای کالمی ،ندارد.
برای تفسیر بهتر رفتارهای غیرکالمی باید به شرایطی که در آنها حرکات بدن بهکار رفته
است ،توجه کنیم؛ زیرا «خاستگاه جغرافیایی و قومی ،موقعیت و طبقة اجتماعی و سطح
تحصیالت در برداشت معنای رفتارها مؤثر است» (حاجتی و رضی )612 :6396 ،و میتواند
«تصویر روشنی از فرهنگ پیامرسان و نحوة نگرش و دلبستگیهای ویژة او دراختیارمان

بگذارد» (حامد مطاوع .)3 :2333 ،بنابراین در روانشناسی رفتاری اگر همة عوامل درنظر

گرفته نشود« ،درك و فهم اشارات اعضای بدن کاری سخت محسوب میگردد» (کالرو،
.)01 :3113

 .2 -2زبان بدن در أیاممعه و بامداد خمار
زبان بدن شامل تمام پیامهایی است که افراد با حاالت چهره ،نحوة نگاه و حرکات بدن خود به
دیگران منتقل میکنند (رضی و افراخته )33 :6319 ،و تکنیکی برای معرفی شخصیتهای

داستانی و شیوههای پرداخت آن بهشمار میآید .بهدلیل حضور گستردة شخصیتها در رمان،
این ژانر ادبی خاستگاه ارتباطات غیرکالمی و بهتبع آن زبان بدن شخصیتهاست .این امر
زمانی جلوه میکند که بدانیم با توجه به تفاوت سبك نگارش زنانه و مردانه شیوههای کاربست
انواع زبان بدن در هریك از این دو سبك متفاوت است« .زنان نویسنده در ارتباط کالمی
شخصیتهای داستانهایشان بیش از مردان از عوامل غیرزبانی ،همچون اعضای بدن ،لحن و
آهنگ کالم ،بهره میگیرند» (برهوم )015 :3113 ،؛ زیرا «زنان از توانایی ذاتی برای درك و
تفسیر عالئم غیرکالمی برخوردار هستند» (بیز.)9 :0991 ،
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زبان بدن که به حاالت چهره ،حرکات دست ،حرکات سر و رفتارهای حرکتی تقسیم
میشود ،دارای کارکردهای متفاوتی است که در ادامه به بررسی تطبیقی برجستهترین موارد آن
در دو اثر مذکور میپردازیم.
 .1 -2 -2حاالت چهره
در روابط میانفردی حاالت چهره از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا «این بخش از بدن در
هنگام تعامل با دیگران بیشتر قابل رؤیت است» (ریچموند و مكکروسکی.)69 :6311 ،
مخاطب از طریق حاالت چهره بیشتر میتواند «به حاالت درونی مخاطب و احساسات واقعی او

پی ببرد» (ربايع )12 :3101 ،؛ زیرا در چهرة هر فرد هیاانات اساسیِ «خشم ،ترس ،شادی ،غم،
تعاب و تنفر» (الفارس )53 :0153 ،قابل مشاهده و درك است.
«خنده» از جلوههای هیاانات درونی مخاطب است که در موقعیتهای متفاوت مفاهیم
متعددی را دربرمیگیرد .خنده و حاالت آن ،به مثابة رفتاری غیرکالمی ،دارای کارکردهای
متعددی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
جدول  :8كاركردهای زبان خنده در دو رمان
ردیف
0

خوشحال

ُ
ابتسمت بحنان.
(ريم)

تأیید

ُ
ابتسمت ولم أرد.
(ريم)

3

ی
کردن

5

تمسخر

ابتسمت ساخرة.
(ريم)

1

ناامیدی

3

پنهانکار
ی

ابتسمت بحُزن.
(ريم)
ضحكت بالرغم
مني( .ريم)

ارجاع

كاركرد

 332سودابه قهقهه زد.
 331عمه خندید.
 332پوزخندی از سر تمسخر زد.
(مادر رحیم)

 539پوزخند تلخی زدم( .محبوبه)
15

232

با صدایی گرفته بهزور خندید.
(نزهت)

ارجاع

أیاممعه

بامداد خمار

30
05
313
131
93
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در ردیف  ،6دو نویسنده برای بیان خوشحالی مفرط ریم و سودابه از اتفاق خوشایندی که
برایشان رخ داده است ،از زبان خندة (ابتسمتُ و قهقهه زدن) بهگونهای استفاده میکنند که گویای
رضایتمندی آنان است .هر دو نویسنده با آگاهی از این مطلب که خنده در موقعیتهای
هیاانبرانگیز بهراحتی ایااد و منار به خالی شدن هیاانات درونی اشخاص میشود ،از آن

استفاده کردهاند .در ردیف  3 ،2و  3نیز زبان خنده بهتنهایی یا بههمراه واژگانی بهکار رفته است
که بر تأیید ،تمسخر و ناامیدی گوینده داللت دارد و از طریق آن گوینده بدون گفتار قادر است با
مخاطب ارتباط برقرار و پیام خود را به او منتقل کند .در ردیف  ،1یکی از مرموزترین حالتهای

خنده (پنهانکاری) را مشاهده میکنیم .در مثال اول ،ریم در شرایط دوگانهای قرار گرفته است :از
طرفی نمیخواهد با زیاد صحبت کند و از طرف دیگر نمیخواهد او را ناراحت ببیند؛ بنابراین با

خندهای خاص (ضحكت بالرّغم مني) احساسات خود را پنهان میکند .در بامداد خمار ،وقتی
نزهت و خانوادهاش از ماجرای عالقة محبوبه به آن ناار مطلع میشوند ،نزهت برخالف سایر
اعضای خانواده سعی میکند با خندة دروغین (بهزور خندید) احساساتش را پنهان کند .از نظر
روانشناسان« ،فردی که نمیخواهد احساسات واقعی خود را بروز دهد ،بهویژه زمانیکه قصد
دارد خشم یا اندوه خود را پنهان کند ،این صورتك خوشحال را بر چهره میزند» (کینزی جومان،
.)13 :3101
با دقت در کارکردهای زبان خنده در أیاممعه و بامداد خمار درمییابیم که بخش درخور

توجهی از انواع خنده در دو رمان حاوی پیام خوشحالی مفرط است ( 11درصد بامداد خمار و

 13درصد أیاممعه) .این میزان کارکرد نشان میدهد که هر دو نویسنده قصد دارند با نادیده
گرفتن فشارهای جامعة مردساالر و سختیهایی که زنان در چنین جامعهای متحمل میشوند،
نوعی خوشحالی را به شخصیتها القا کنند .شایان ذکر است طیف معنایی خنده در این دو
رمان بسیار متنوع است؛ بهطوری که تقریباً یكچهارم از حاالت چهرة شخصیتهای دو رمان

( 31درصد أیاممعه و  31درصد بامداد خمار) صرفاً به زبان خنده اختصاص دارد.

«تماس چشمی» یکی از ظریفترین ارتباطهای غیرکالمی زبان نگاه است .اغلب افراد با
برقراری تماس چشمی در عرض چند لحظه پیامهای متفاوتی را ،بسته به شرایط و موقعیت ،به
طرف گفتوگو منتقل میکنند .این پیامها داللت بر ترس ،شادی ،عشق ،تمسخر یا خشم دارد.
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جدول  :2كاركردهای زبان نگاه در دو رمان
ردیف
3

ایااد
ارتباط

5

دقت

1

بررسی
کردن
تفکر عمیق

ارجاع

0

اتّسعت
(ريم)

ارجاع

كاركرد
تعاب

3

أیاممعه

بامداد خمار

عيوني 311 .چشمانش گرد شده بود95 .
(عصمت)

ُ
نظرت إليها متسائل  319 .حیرتزده نگاهش میکنم053 .
(ريم)
(محبوبه)
التقت نظراتُنا( .ريم  530هر دو به هم خیره شدیم13 .
و زياد)
(محبوبه و رحیم)
تأ ّملت في أنحاء  033نگاهی به چپ و راست کرد329 .
الغرف ( .ريم)
(رحیم)
تسم ّرت
نظراتي  512به قالی جلوی پایم خیره شدم31 .
علي المذياع( .ريم)
(محبوبه)

در ردیف  ،6ریم و عصمت بعد از شنیدن خبر عایبی از مخاطب شگفتزده میشوند و
نوع تعابشان را با نگاهی حاوی باز شدن چشم و نشاندهندة تعاب («اتّسعت عیونی» و

«چشمانشان گرد شد») بروز میدهند .در ردیف  ،2وقتی ریم و محبوبه عالقهمند به ادامة
گفتوگو با مخاطب خویشاند ،بهجای زبان گفتار و درخواست ادامة گفتوگو از مخاطب
بهصورت صریح و با خیره شدن («نظرت إليها متسائل » و «حیرتزده نگاهش میکنم») پیام را
به مخاطب القا میکنند .در ردیف  3و  3نیز گوینده با نوع نگاهی که دالّ بر دقت و بررسی

است و بیآنکه از زبان گفتار بهرهای ببرند ،مقصود خویش را به مخاطب ارسال میکنند .در
ردیف  ،1وقتی ریم و محبوبه قصد دارند عمیقتر دربارة مطلبی بیندیشند ،بهجای بیان مستقیم
و توصیف حالت خود با تکیه بر عباراتی که دالّ بر زبان نگاه است («تس ّمرت نظراتي علی
المذياع» و «خیره شدم») عالقة خویش را به تفکر عمیق به مخاطب منتقل میکنند.

با بررسی هر دو رمان شاهد استفادة فراگیر شخصیتها از ارتباطات چشمی مناسب هستیم.
این کارکرد بسته به بافت ارتباط حامل مفاهیم گوناگونی است؛ بهطوری که تداوم تماس چشمی
شخصیتهای دو اثر منار به ادامة گفتوگو و ابراز عالقه به طرف مقابل میشود و برعکس،
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نبودِ تماس چشمی به قطع ارتباط و بیاعتمادی دو طرف میاناامد .در مقایسة استفاده از تماس
چشمی شخصیتها تقریباً هر دو رمان بهصورت برابر حدود یكسوم حاالت چهره را به خود
اختصاص دادهاند ( 36درصد أیاممعه و  31درصد بامداد خمار) .این میزان کارکرد نشان از
تشابه دو رمان در استفاده از زبان نگاه دارد.
«گریه» واکنشی رفتاری است که «گاه در مواجهه با احساس اندوه و گاه از غلبة عواطفی
دیگر ،همچون شادی ،ترس و درماندگی ،بروز میکند» (کالهچیان و جمشیدی:6392 ،

 .)661از نظر روانشناسی ،گریه در سه سطح متفاوت روی میدهد .6 :شرایط فیزیولوژیکی
موجب گریه میشود .2 .خلقیات ،احساسات و حاالت عاطفی منار به گریه میشود.3 .

احساسات ژرفتر ناشی از حاالت عرفانی موجب گریه میشود (معتمدی.)6319 ،
جدول  :3كاركردهای زبان گریه در دو رمان

ردیف
0

اندوه

5

شادی

ارجاع

كاركرد

اختنق صوتي بالعبرات51 .
(ريم)
تجمع الشك ُر دمعا في 93
عينَيه( .زياد)

هقهق به گریه افتادم( .محبوبه)

ارجاع

أیاممعه


بامداد خمار

31

از شدت عشق و سرمستی اشکم 53
9
سرازیر شد( .محبوبه)

در ردیف  ،6وقتی ریم و محبوبه متوجه میشوند اتفاقی خالف خواستهشان رخ داده است
(مخالفت خانواده با کار کردن ریم در خارج از خانه و مخالفت خانواده با ازدواج محبوبه)،
اندوهگین میشوند و اندوه خود را بهجای بیان ،با گفتار با گریهای در هیئت زبان بدن ابراز
میکنند .مخاطب با درك این مطلب که «هنگام گریه تغییراتی در ساختار بدن پدید میآید که

حالت اندوه انسان به دیگران منتقل میشود» (عرفات الحلو ،)13 :3113 ،پیام نهفته در زبان گریة
آنها را دریافت میکند .در ردیف  ،2نوع دیگری از گریه بهکار رفته است :گریهای که داللت بر
شادی فرد دارد؛ بدین شکل که زیاد و محبوبه بهجای اینکه خرسندی خود را از اتفاق
خوشایندی که برایشان رقم خورده است با زبان گفتار اعالم کنند ،گریه میکنند و اشك شادی در
چشمانشان نمایان میشود.
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با بررسی فراوانیِ زبان گریه در دو رمان دریافتیم که این زبان بهصورت تقریباً برابر حامی

اندکی از حاالت چهرة هر دو اثر ( 63درصد أیاممعه و  61درصد بامداد خمار) را به خود
اختصاص داده است .این نزدیکی فراوانی ،مشابهت دو اثر را در استفاده از زبان بدن نشان

میدهد .همچنین تقریباً  91درصد از زبان گریه در هر دو رمان به کارکرد متعارف گریه (ابراز
اندوه) اختصاص داده شده که علت آن درونمایة هر دو داستان است :آمیزهای از غم و اندوهی
که جامعه و اطرافیان بر شخصیتهای زنانة داستان تحمیل میکنند.
«لب و دهان» نیز ،مانند دیگر حاالت چهره ،دارای حاالت و حرکاتی است که هرکدام از
آنها حاوی پیامهای متعددی میتواند باشد .روانشناسان با تأکید بر این مطلب که لب و دهان
در ارتباطات روزمره کارکرد مهمی دارند (نافارو ،)311 :3101 ،این عضو از بدن را «آوردگاه

چهره» (ریچموند و مكکروسکی )233 :6311 ،توصیف کردهاند که هریك از حاالت آن
«میتواند داللت بر کسالت ،عالقه ،غم ،شادی ،تحقیر ،تنفر ،خشم ،نافرمانی ،تعاب و غیره

داشته باشد» (همان.)233 ،

جدول  :4كاركردهای لب و دهان در هر دو رمان

ردیف
3

محبت

5

خشم

ارجاع

0

اندوه

تقلّصت شفتاي( .ريم)

313

حين اقترب منّي
وأمسك بيد ّ
ي وقّبّلها.
(زياد)
ك ّزت أسنانها( .ريم)

319
513

لبهایش میلرزید( .پدر
محبوبه)
مرا در آغوش گرفت و

ارجاع

كاركرد

أیاممعه


بامداد خمار

525
032

بوسید( .مادر منصور)

دندانها را چنان برهم فشرد051 ...
(مادر)

در ردیف  ،6ریم و پدر محبوبه قصد ابراز اندوهی را دارند که نمیتوانند در قالب عبارات
بیان کنند؛ لذا برای انتقال احساس اندوه به مخاطب از زبان بدن لب و دهان بهره میگیرند
(«تقلّصت شفتاي» و «لبهایش میلرزید») .در ردیف  ،2دو نویسنده به توصیف صحنة
محبتآمیز میان زیاد و محبوبه (أمسك بيد ّ
ي) و محبوبه و مادر منصور (مرا در آغوش گرفت و
بوسید) میپردازند و آن را با زبان بدنِ لب و دهان (بوسیدن) تصویر میکنند («قّبّلها» و
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«بوسید») تا بهجای زبان گفتار و استفاده از واژگان محبتآمیز عمق احساسات شخصیتها را
با حاالت لب و دهان آنان توصیف کنند .در ردیف  ،3وقتی ریم و مادر محبوبه در معرض
رفتار پرخاشگرانة مخاطب قرار میگیرند و قصد ابراز عکسالعمل منفی خویش (خشم) را
دارند ،بهجای ترسیم و توصیف این حالت و احساس در قالب زبان گفتار از زبان بدن لب و
دهان («ك ّزت أسنانها» و «دندانها را چنان برهم فشرد )»...استفاده شده و شدت خشم آنان
ترسیم شده است.
با بررسی زبان لب و دهان در دو رمان دریافتیم که در بامداد خمار از زبان بدن لب و دهان
بیشتر از أیاممعه استفاده شده است ( 9درصد أیاممعه و  63درصد بامداد خمار) که این تفاوت
ارتباط مستقیمی با تعداد بیشتر شخصیتهای بامداد خمار از أیاممعه دارد.
 .2 -2 -2رفتارهای حركتي
رفتارهای حرکتی به حاالت راه رفتن ،دویدن ،نشستن و غیره اطالق میشود که در ارتباطات
روزمره ،اطالعاتی را دربارة اخالق ،شخصیت افراد ،روحیات و وضع روانی اشخاص منتقل
میکنند (فرهنگی .)213 :6313 ،این نوع رفتار بدنی در خالل گفتوگوهای شخصیتهای
دو داستان بهگونهای مشهود است که پیام مورد نظر با ساختار مناسب به مخاطب القا میشود.
نمونهمثالهای زیر ازجملة این موارد است:
جدول  :5كاركردهای رفتارهای حركتي در هر دو رمان
ردیف
0

عاله داشتن

ُ
هرعت إلی ناديا.
(ريم)

3

ترس

ُ
ُ
وارتبكت
ارتجفت
ناديا( .ريم)

5

عالقه

ُ
جلست إلی جانبه.
(ريم)

1

استراحت
کردن

ُ
ارتميت علی الديوان
األخضر( .ريم)

ارجاع

كاركرد

ارجاع

أیاممعه

بامداد خمار

51

دواندوان وارد شدم.
(محبوبه)

93

 301بدنم مثل بید میلرزید.
(محبوبه)

 093برگشت و کنارم نشست.

231

(عصمت)

 301دراز کشیدم کنار پسرم.
(مادر)

11
533
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3

دغدغة فکری

 050راه میرفتم؛ مینشستم.

أنا أروح وأجيء في
بيتي( .ريم)

521

(محبوبه)

در مثالهای باال ،شاهد بروز رفتارهای حرکتی متعددی از جانب شخصیتهای زنانة

داستان هستیم که هرکدام از آنان حاوی پیامهایی به مخاطب است .برای مثال در ردیف  ،2ریم
و محبوبه برای بیان شدت ترس خود بهجای اینکه صریح و مستقیم از عباراتی استفاده کنند که
بیانگر ترسشان باشد ،از رفتار حرکتی («ارتجف» و «لرزیدن») استفاده میکنند .در ردیف ،3
ُ
جلست إلی جانبه» و «کنارم نشست») نشاندهندة ابراز عالقة
رفتار حرکتی نشستن کنار کسی («

شخصیت داستانی به طرف مقابل است .در ردیف  1نیز ،آمدوشد ریم و محبوبه («أروح

وأجيء» و «راه میرفتم؛ مینشستم») نشان از دغدغة فکری آنان دارد.
از ماموع بررسیها در رفتارهای حرکتی دو رمان دریافتیم که این نوع زبان بدن با کارکرد

متناسب ( 61درصد أیاممعه و  23درصد بامداد خمار) گویای احساسات درونی شخصیتهای

داستان است؛ بهگونهای که به مخاطب اجازه میدهد با تحلیل رفتارهای حرکتی آنان دربارهشان
قضاوت کند؛ امری که به درك خواننده از دو داستان کمکی شایان میکند.
 .3 -2 -2حركات دست
از انواع دیگر زبان بدن که در ارتباطات غیرکالمی حامل پیامهایی به مخاطب است ،حرکات
دست است .حرکات دست که جایگزین خوبی برای زبان کالمی است« ،در مواقعی بسیار

صریحتر و نافذتر از کالم عمل میکند» (جالس .)090 :3113 ،پیامهای دست به مخاطب،
بسته به بافت ارتباط ،متفاوت است (أحمد)33 :3115 ،؛ مثالً داللت بر محبت ،اندوه ،دوستی،
قطع ارتباط ،خشم و غیره دارد.
جدول  :1كاركردهای حركات دست در دو رمان
ردیف

اینبار با آغوش باز جلو آمد.

03
2

ارجاع

محبت

ارجاع

0

كاركرد

أیاممعه

بامداد خمار

ارتمت بين ذراعَيه 539
بِطَيش( .راني )

231

(زنعمو)
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3

خشم

5

عکسالعمل

ُ
ظللت َمطبق
ولكنّني
أصابعي علی المجل ِ.
(ريم)
كان ُم َّ
كتف اليدَين13 .
(ريم)

003

کاله را در دست میفشرد و
میپیچید( .رحیم)
دست را به سینه زدم( .محبوبه)

03
0
53

در ردیف  ،6رانیه و زن عمو برای ابراز محبت به مخاطب بهجای کاربرد عبارتهای
متعارف و توصیفی استقبال و خوشامدگویی با تکیه بر حرکات دست و بدن («ارتمت بين
ذراعيه بطيش» و «با آغوش باز جلو آمد») حالت استقبال را بهگونهای عمیقتر به مخاطب
منتقل میکنند .در ردیف  ، 2شکل توصیف انگشتان و فشردن یك شیء با آنها («مطبق
أصابعي علی المجل ِ » و «کاله را در دست میفشرد و میپیچید») داللت بر خشم و عصانیت
ریم و رحیم دارد که بهنوعی ج ایگزین زبان گفتار شده است .در ردیف  ،3وقتی ریم و
محبوبه از رفتار مخاطبشان رضایت ندارند ،به جای اینکه با زبان گفتار با مخاطب درآویزند،
دست روی سینه می گذارند و به رفتار وی عکس العمل نشان میدهند.
با بررسی حرکات دست در دو رمان درمییابیم که دو نویسنده با تصویرپردازی شیوة
قرارگیری دستهای شخصیتها احساسات درونی آنها را بازگو میکنند و شخصیت پنهانشان
را به مخاطب عرضه میکنند .در بررسی کلی دریافتیم که میزان استفاده از حرکات دست در
بامداد خمار بیشتر از أیاممعه است (أیاممعه 63درصد و بامداد خمار  61درصد) .علت این امر
در دو چیز خالصه میشود :نخست ،در تفاوت شیوة روایت دو رمان ،بهطوری که شیوة روایت
در أیاممعه اولشخص است و در بامداد خمار سومشخص .در شیوة اولشخص که «روایت
اغلب در راستای نمایش اعماق ذهن شخصیت داستانی و افکار گفتهنشدة او بهکار میرود»
(جینیت )263 :6991 ،و همچنین شخصیت داستانی تالش میکند «عملی اناام دهد و چیزی
را قضاوت کند و نظرش را دربارة آن بیان نماید» (الباردی ،)3 :2333 ،طبیعی مینماید که محور
ارتباطات بیشتر بر پایة ارتباط کالمی باشد و بهتبع آن حرکات سر نیز از نمود کمتری برخوردار
باشد .از دیگر سو ،روایت سومشخص ،در مقایسه با اولشخص ،بیشتر بر پایة ارتباطات
میانفردی است و اساس این گونة ارتباطی توأمان ،آمیزهای از ارتباط کالمی و غیرکالمی است
(محمد .)663 :2366 ،علت دومِ بسامد باالی کارکرد حرکات دست در بامداد خمار این است
که در روابط غیرکالمی ،دست بعد از صورت گویاترین عضو بدن است؛ بهطوری که حاوی
پیامهایی است که دیگر اعضای بدن توانایی انتقال آن را به مخاطب ندارند.
239
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 .4 -2 -2حركات سر
حرکات سر نیز در بیان رفتارهای انسان نقش دارد و عامل مهمی در ارتباط میان افراد بهشمار
میآید .در فرهنگهای گوناگون ،بسیاری از حرکات سر حاوی پیام یکسان است .برای مثال
«اشارة با سر یا تکان دادن آن از سمتی به سمت دیگر حرکتی است که انسانها در همهجای
دنیا برای بیان مخالفت خود با چیزی از آن بهره میگیرند .همچنین وقتی شخصی سر خود را
بهآرامی تکان میدهد معموالً بدین معناست که وی به سخن گوش فرامیدهد» (کینزی جومان،

 .)13 :2363سر شخصیتهای أیاممعه و بامداد خمار با اهداف متفاوتی حرکت میکند :در
بعضی از موقعیتها بهمنظور تأیید و یا ردّ پیامهای کالمی است یا برحسب شرایط جایگزین
زبان گفتاری میشود.
جدول  :7كاركردهای حركات سر در هر دو رمان

3

عکسالعمل

ُ
رفعت رأسي( .ريم)

 350باز سر بلند کردم( .محبوبه)

031

5

اندوه

ه َّز رأ َسه ُمستنكرا.
(زياد)

33

با تأسف سرش را تکان داد.
(رحیم)

523

ردیف

ارجاع

0

تأیید

ُ
هززت رأسي
بقبولي ( .ريم)

15

سرم را به عالمت مثبت تکان
دادم( .محبوبه)

ارجاع

أیاممعه

كاركرد

بامداد خمار

330

در ردیف  ،6وقتی ریم و محبوبه قصد تأیید رفتار مخاطب را دارند ،بهجای استفاده از زبان
گفتار سر خود را تکان میدهند تا احساس درونی خود را به این رفتار بروز دهند .همچنین در
ردیف  ،2ریم و محبوبه با بلند کردن سر خود بهسمت باال تالش میکنند عکسالعمل خود را
به رفتار نامناسب مخاطب نشان دهند .در ردیف  3نیز ،زیاد و رحیم با حرکت دادن سر
به سمت چپ و راست و با پرهیز از استفاده از زبان گفتار ،اندوه و افسوس خود را از
رفتارهای نادرست مخاطب ابراز میکنند.
با بررسی حرکات سر در دو رمان چنین دریافتیم که زبان حرکات سر بهصورت یکسان
کمترین حضور را در هر دو اثر ( 1درصد) دارد .این میزان کارکرد نشان از آگاهی هر دو
263
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نویسنده از کارآمدی حاالت چهره و رفتارهای حرکتی در مقایسه با حرکات سر در ارتباطات
غیرکالمی شخصیتهای داستان دارد.
 .3تحلیل آماری دادهها
پیش از تحلیل آماری کارکردهای زبان بدن در أیاممعه و بامداد خمار باید بگوییم تعداد کل
واژگان بامداد خمار ( 631.333واژه) تقریباً دوبرابر تعداد واژگان أیاممعه ( 31.333واژه)
است و همچنین تعداد واژگان سازندة زبان بدن در بامداد خمار ( 63.613واژه) نیز تقریباً
دوبرابر تعداد واژگان سازندة زبان بدن در أیاممعه ( 133واژه) است؛ لذا میزان استفاده از زبان
بدن در هر دو رمان تقریباً یکسان است (أیاممعه  62درصد و بامداد خمار  63درصد).
جدولهای زیر بهترتیب فراوانی کارکردهای زبان بدن در دو رمان را نشان میدهد.
جدول  :1كاركردهای رفتارهای حركتي در دو رمان

266
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بر اساس جدول فوق و با مقایسة آمار کارکردهای حاالت چهره در هر دو رمان درمییابیم
که «خوشحالی» پربسامدترین کارکرد زبان خنده« ،اندوه» پربسامدترین کارکرد زبان گریه،
«تفکر و بررسی» پربسامدترین کارکرد تماس چشمی و «ابراز محبت» پربسامدترین کارکرد
زبان لبها و دهان در هر دو رمان است .این مشابهت در کارکردهای حاالت چهره نشان از
نزدیکی ارتباطات غیرکالمی دو رمان و بهتبع آن سبك نگارش نویسندگان آن دارد.
جدول  :3كاركردهای رفتارهای حركتي در دو رمان

رفتارهای حرکتی که دومین زبان بدن پرکاربرد در دو رمان بهحساب میآید ،دارای
کارکردهایی است که بیشتر آنها نشانگر خشم ،ترس ،اضطراب و اندوه طرفین گفتوگوست.
این پیامها که بیشتر از جانب شخصیتهای زنانة دو اثر بروز مییابد ،گویای نارضایتی آنها
دربرابر تفکرات نادرست جامعة مردساالری است که هرکدام از آنها گرفتار آن شدهاند و
اکنون با زبان خاموش و با رفتارهای غیرکالمیشان به آن عکسالعمل نشان میدهند.
جدول  :81كاركردهای حركات دست در دو رمان

262
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با نگاه به جدول باال درمییابیم که کارکردهای حرکات دست در هر دو رمان ،از لحاظ
فراوانی مشابهت تقریباً نزدیکی با یکدیگر دارند؛ اما تفاوت فاحش آن در میزان استفاده از برخی

از کارکردهای منفی زبانِ دست است؛ بدین شکل که کارکرد خشم در بامداد خمار تقریباً 23برابر
أیاممعه ( 11دربرابر  )3و کارکرد اندوه 33برابر آن ( 33دربرابر  )6است .از دیگر سو ،برخی از

کارکردهای منفیِ زبانِ دست ،همچون خاالت و مخالفت ،هیچ فراوانیای در أیاممعه ندارد؛ اما
در بامداد خمار دارای فراوانی نسبتاً زیادی است .علت آن در دو عامل وجود دارد :عامل
اجتماعی و عامل فنی .عامل اجتماعی به شرایط و وضعیت جامعهای برمیگردد که سیدجوادی
در بامداد خمار بهتصویر میکشد؛ جامعهای که بیشتر از جامعة أیاممعه خفقان اجتماعی ،آشفتگی
روحی و فشارهای روانی بر زنهای داستان دارد؛ لذا طبیعی مینماید که رفتارهای غیرکالمی دالّ
بر خشم و انزجار زنان در این رمان پربسامدتر باشد .عامل فنی به زاویة دید داستان و موضوع آن
برمیگردد .در أیاممعه زاویة دید اولشخص است و این امر مانع از ارتباطهای غیرکالمی بیشمارِ
دست میان شخصیتهای داستان میشود؛ اما در بامداد خمار سومشخص بودن راوی و بیرونی
بودن زاویة دید ارتباطات غیرکالمی دستِ بیشتری را میان شخصیتها میطلبد .همچنین موضوع
داستان أیاممعه که بیشتر حول محور خاطرات گذشتة شخصیت اصلی میچرخد و بیشتر
رخدادها در قالب گفتوگوی درونی ارائه میشود ،استفاده از ارتباطات غیرکالمیِ دست کمتری
را ایااب میکند.
جدول  :88كاركردهای حركات سر در دو رمان
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با توجه به جدول باال ،کارکرد اندوه در حرکات سر شخصیتهای بامداد خمار بیشترین
فراوانی را دارد؛ بدان سبب که اتفاقات این داستان بیشتر مربوط به کشمکشهای درونی
شخصیتهای زنانة داستان با فضای جامعة مردساالر است .لذا از رخدادهایی که برایشان اتفاق
میافتد بیشتر اندوهگین میشوند و به آن عکسالعمل نشان میدهند .درمقابل شخصیتهای
زنانة أیاممعه بهجای اینکه با حرکات سر واکنش نشان دهند و اندوهگین شوند ،بیشتر نقش
تأیید را بازی میکنند .این وجه تمایز نشان میدهد که زنهای أیاممعه سعی میکنند کمتر در
تعارض با جامعه و افراد آن قرار گیرند؛ از این رو مصیبتهایی را که بر سرشان میآید،
میپذیرند و تأیید میکنند .این درحالی است که زنان بامداد خمار دربرابر چنین اتفاقات و طرز
تفکراتی عصیان میکنند و به مخالفت و مقابله میپردازند.
 .4نتیجه
پاسخ به سؤال اول پژوهش این است که زبان بدن در هر دو رمان تقریباً کارکردی یکسان

دارد ( 62درصد أیاممعه و  63درصد بامداد خمار) .این تشابه بیان می کند که سبك نگارش
دو نویسنده و همچنین طراحی الگوهای مناسب برای رفتارهای غیرکالمی شخصیتهای
داستان در هر دو اثر تقریباً یکسان است .جدول زیر گویای این موضوع است.
جدول  :82بسامد و درصد حضور زبان بدن در دو رمان

كل واژگان سازندۀ زبان

درصد حضور زبان بدن در

بدن

رمان

أیاممعه

31333

1133

%62

بامداد

631333

63613

%63

كل واژگان

خمار

8

پاسخ به سؤال دوم این است که پربسامدترین زبان بدن در دو رمان متعلق به حاالت چهره

( 11درصد أیاممعه و  11درصد بامداد خمار) و پس از آن رفتارهای حرکتی ( 61درصد

أیاممعه و  23درصد بامداد خمار) است .تشابه نزدیك در استفاده از این دو زبان بدن بیان

میکند که در ارتباطات غیرکالمی ،بهویژه زمانی که طرفین گفتوگو زن باشند ،حاالت چهره
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بیشتر قابل رؤیت است و حاالت نشستن ،راه رفتن و ایستادن بیشتر قابل استفاده؛ به همین
دلیل ،مخاطب از طریق گریه ،خنده و حرکات چشم و لب و دهان گوینده و همچنین
رفتارهای حرکتی او پرده از حاالت درونی و احساسات وی برمیدارد.
جدول  :83بسامد و درصد حضور انواع زبان بدن در دو رمان

أیاممعه
بامداد خمار

حاالت

رفتارهای

حركات

حاالت

جمع

چهره

حركتي

دست

سر

كل

فراوانی

131
٪11

631
%61

16
%63

33
٪1

111
٪633

فراوانی

113

درصد

٪11

313
%23

239
%61

13

6131

٪1

٪633

درصد

پاسخ به سؤال سوم این است کارکردهای زبان بدن در أیاممعه بیشتر در دایرة مفاهیم
مثبت ،همچون خوشحالی ،ابراز محبت ،آرامش خاطر ،دلداری ،ایااد ارتباط و اندیشیدن ،قرار
میگیرد؛ درحالی که کارکردهای زبان بدن در بامداد خمار بیشتر در دایرة مفاهیم منفی ،همچون
خشم ،انزجار ،قطع ارتباط ،ترس ،اضطراب ،اندوه ،مخالفت و غرور ،قرار دارد .علت اصلی این
تفاوت در اختالف دو رمان در زاویة دید ،شرایط اجتماعی و روحیات شخصیتهای زنانة
آنهاست؛ بهگونهای که شخصیتهای زنانة أیاممعه بیشتر تأییدکننده و سازشطلباند و در
بامداد خمار بیشتر اندوهگین ،مغرور و عصیانگرند.
جدول  :84بسامد كاركردهای مثبت و منفي زبان بدن در دو رمان
حاالت چهره
+

أیاممعه

312

بامداد خمار

311

−
21
1
12
2

حاالت سر

جمع كل

رفتارهای حركتي
+

−

+

−

+

−

−

12

11

19

23

21

61

11

299

13
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66

11
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پينوشت

 .6با توجه به اینکه هر دو رمان اثری فیزیکی هستند و قابلیت تبدیل به فایل ورد و شمارش واژگان آن با کمك
نرمافزارهای معتبر واژگان سنج مقدور نبود ،کل واژگان و همچنین واژگان سازندة زبان بدن در این دو اثر
دستی شمرده شد.

منابع
-

آذری ،پروا (« .)6396مشخصههای زبان و روایت زنانه در داستانهای نویسندگان زن» .کتاب
ماه ادبیات .ش .16صص.31-29

-

آذری ،غالمرضا و فاطمه نبیان (« .)6393تحلیل محتوای ارتباطات غیرکالمی شخصیتهای

-

آرژیل ،مایکل ( .)6311روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن .ترجمة مرجان فرجی .تهران:
دانژه.
ّ
أحمد ،محمد األمين موسی (2332م) .اإلتصال غير اللفظي في القرآن الكريم .الشارق  :دار
الثقاف و اإلعالم.
امامی ،نصراهلل ( .)6311مبانی روشهای نقد ادبی .تهران :دیبا.
الباردي ،محمد (2333م) .إنشائي الخطاب في الرواي العربي الحديث  .ط .6تونس :مرکز
النشر الجامعي.
باقری خلیلی ،علیاکبر و مرضیه زلیکانی (« .)6393تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی».

-

آثار برگزیدة سیمین دانشور» .فرهنگ ارتباطات .د .6ش .2صص.23-6

متنپژوهی ادبی .د .69ش .11صص.99-19
برکو ،ریام و دیگران ( .)6311مدیریت ارتباطات .ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی.
تهران :پژوهشهای فرهنگی.
برهوم  ،عيسی (2332م) .اللغ والجنس :حفريات لغوي في الذكورة واألنوث  .عمان:
دارالشرق.
بهنام ،مینا و دیگران (« .)6393گفتار بیصدا :تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس» .فنون

ادبى .دانشگاه اصفهان .د .1ش .2صص.31-31
بيز ،آلن (6991م) .لغ الجسد كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إيماءاتهم .ترجم سمير
شمخاني .بيروت :الدار العربي للعلوم.
بيز ،آالن باربرا (2331م) .المرجع األكيد في لغ الجسد .رياض :مكتب الجرير.
الجبر ،خالد عبدالرؤف (2361م)« .لغ الجسد في التراث العربي» .فلسطين :مجل جامع
القدس .العدد  .31صص.13-66
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جالس ،ليليان (2331م) .أعرف ما تفكر فيه :أربع شفرات لقراءة الناس تحسن من حياتك.
طبع  .63رياض :مكتب الجرير.
جينيت ،جيرار (6991م) .خطاب الحکاي  :بحث في المنهج .ترجم معتصم ،محمد و
عبدالجليل األزدي .القاهرة :المجلس األعلى للثقاف .
حاجتی ،سمیه و احمد رضی (« .)6396کارکرد کنشهای ارتباطی برونزبانی در داستانهای

مصطفی مستور» .کاوشنامة زبان و ادبیات فارسی .دانشگاه یزد .د .63ش .21صص.691-611
حامد مطاوع ،أنمار (2333م) .اإلتصال غيرالكالمي .الرياض :دار عالم الكتب.
حسامزاده ،منصور همایون ( .)6319زبان بدن :ارتباط غیرکالمی و کالمی .چ .2تهران :پورنگ.
دويكات ،فخري مصطفي و يحيي محمد ندی (2361م)« .درج التوافر مهارات التواصل
بلغ الجسد لدی معلمي المدارس الحكومي األساسي في شمال الضف الغربي من وجه
نظرهم» .مجل جامع فلسطين التقني لألبحاث .العدد  .2صص.12-13
ربايع  ،أسام جميل عبدالغني (2363م) .لغ الجسد في القرآن الكريم .رسال الماجستير.
فلسطين :جامع النجاح الوطني .
رجائی ،نامه ( .)6311آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
رضایی ،ایرج (« .)6393نقش رفتارهای غیرکالمی در ارتباطات انسانی از منظر آیات و روایات
اسالمی» .بصیرت و تربیت اسالمی .سازمان عقیدتی سیاسی ناجا .د .66ش .36صص.12-31
رضی ،احمد و الهیار افراخته (« .)6319تحلیل روابط برونزبانی در روایت بیهقی از بر دار
کردن حسنك وزیر» .د .61ش .19صص.11 -29

ریچموند ،ویرجینیاپی و جیمزسی مكکروسکی ( .)6311رفتارهای غیرکالمی در روابط
میانفردی .ترجمة فاطمهسادات موسوی و ژیال عبداهللپور .چ .2تهران :دانژه.
شحرور ،ليلی (2339م) .فن التواصل واإلقناع دليلك إلی النجاح في العمل والمجتمع.

بيروت :دار العربي للعلوم.
شوقی ،عباس ( .)6313فردوسی پاکزاد .تهران :مؤسسه مطبوعات عطائی.
عبدهللا ،عودة (2333م)« .اإلتصال الصامت وعمقه التأثيري في اآلخرين في ضوء القرآن
الكريم والسن النبوي » .بيروت :المسلم المعاصر .السن  .1العدد  .662صص.633-633
العدوي محمد ،عفاف (2361م) .لغ الجسد .ط .6بيروت :دار الساقي.
عرفات الحلو ،فاطم (2331م) .اإلتصال الصامت و تأثيره في اآلخرين .رسال الماجستير.
غزة :جامع اإلسالمي .
عقيل ،محسن (2363م) .موسوع الفراس فی معرف لغ الجسد .بيروت :دار المحج
البيضاء.
الفارس ،فاطم رضا (6332ق) .ورش العمل .جامع الملك سعود.
فرهنگی ،علیاکبر ( .)6313ارتباطات انسانی .تهران :تایمز.
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قبادی ،علیرضا و مسعود زارع مهرجردی (« .)6393ارتباطات غیرکالمی در شعر حافظ :نقش
ارتباطات غیرکالمی در تفسیر و پذیرش حافظ از سوی مخاطبان» .مطالعات میانرشتهای در

علوم انسانی .د .1ش .6صص.613-669
كالرو ،هنري (2331م) .كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل حركاتهم.ترجم مجموع من
المترجمين .طبع  .1دمشق :دار الفاضل.
کالهچیان ،فاطمه و زهرا جمشیدی (« .)6392بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکالمی
در شازده احتااب» .جستارهای داستانی در ادب فارسی .دانشگاه رازی .د .6ش.3
صص.633-666

کونکه ،الیزابت ( .)6392زبان بدن به زبان آدمیزاد .ترجمة زهرا نعمتی .چ .2تهران :هیرمند.
كينزی جومان ،كارول (2363م) .لغ الجسد :علم وأسرار لغ الجسد في العمل .كويت:
مكتب الجرير.
متري ،حليم (6933م)« .علم النفس وأثره في األدب واإلجتماع» .القاهرة :المجل  .العدد
 .33صص.11-33
محمد صالح ،عماد فاروق (2339م) .أساليب االتصال غيراللفظي و زيادة فاعلي اجتماعات
الجماعات الصغيرة .رسال الماجستير .عمان :جامع السلطان قابوس.
محمد ،بشری ياسين (2366م) .روايات حنان الشيخ دراس في الخطاب الروائي .بغداد:
دارالشؤون الثقافي .
مروتی ،سهراب و دیگران (« .)6392نوعشناسی مؤلفههای ارتباط غیرکالمی در قرآن کریم».

دین و ارتباطات .دانشگاه امام صادق (ع) .د .23ش .33صص.693-611
معتمدی ،غالمحسین (6319/2/21ش)« .روانشناسی گریه» .روزنامة همشهری:
www.hamshahrionline.ir
نافارو ،جو (2363م) .ما يقوله کل جسد .ط .2الرياض :مکتب الجرير.
نیكدار اصل ،محمدحسین و محمدهادی احمدیانی (« .)6391تحلیل ارتباطات غیرکالمی در
بوستان سعدی» .شعرپژوهی .دانشگاه شیراز .د .1ش .6صص.263-611
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