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در  زبانی تن فرهنگی ارتباطات   ای به جغرافیای   اشاره
 زاده جمال کوتاه های داستان
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 اردبیلی محّققفارسی دانشگاه  ادبّیاتدانشجوی دکتری زبان و  
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 اردبیلی محّققفارسی دانشگاه  ادبّیاتدانشیار زبان و 

 هیخدابخش اسداللّ 
 اردبیلی محّققفارسی دانشگاه  ادبّیاتاستاد زبان و 

 (175تا  155)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 15/6/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از  کارل ساورانداز مکتب چشم نظرّیۀو  آدلر آلفرداجتماعی  موقعّیترفتار زبانی و  نظرّیۀاین پژوهش با تکیه بر 

د. طبق کنبررسی می غیر کالمیزاده را از نظر زبان بدن و ارتباطات های جمالداستان متن جهانتعریف جغرافیا، 
به انسان  توّجهانداز متن، با است. در چشمهای اجتماعی و محیطی موقعّیترفتارهای زبان، انعکاسی از  ،آدلر نظرّیۀ

شود که انسانی تشکیل می مختلفهای گاهی داستان از گونه گیرد.و تغییرات رفتاری، جغرافیای فرهنگی شکل می
ن فرهنگ و فضای ، مبیّ های انسانیکند. سنخشناسی انسان نمایان میاساس گونه خود را بر جغرافیای فرهنگی خاّص 

تحلیلی و -، از روش توصیفیغیر کالمیدر این مقاله، با بررسی ارتباطات  ند.هستداستان  ۀنویسند رانذهن و دو
ها شخصّیتزبانی ای به نسبت کارکرد ارتباطات تنای استفاده شده است. هدف از پژوهش، اشارهمطالعات کتابخانه

های انسان، در داستان است. نتایج مفهومی آن بر روابط گونه تأثیرزاده و های جمالدر داستان یهای انسانو سنخ
زاده برای بیان زاده بسیار پررنگ است و جمالکالمی در جمال که ارتباطات غیراست  حاصل از این پژوهش این

و فقر واژگانی  این روش ویاز دالیل یکی برد. زبانی و رفتار بدنی بهره میاحساسات و مفاهیم نامحسوس، از تن
 ،بر نمودار از نظر فراوانی، بنا .توان نام برد از جمله خشم و شادی را می. استهای مناسب مفهومی برابرینداشتن 

« زبان»عضو بدنی  مؤّلفۀزبانی به شود و کمترین رفتار تنده میدی «چشم» مؤّلفۀدر  غیر کالمیبیشترین رفتار زبانی 
 ق دارد.تعلّ 
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 ه مقّدم .1
 تأثیرای است و  رافیا از موضوعات پایهدر جغرافیای فرهنگی، رابطۀ فرهنگ و جغ ،یکلّ  طور به

رافیا بر غاز توّسع تعریف ججغرافیای فرهنگی که گیری جغرافیای فرهنگی دارد. کلمستقیمی در ش
 است.  کارل ساور انداز چشم ۀگرفته از نظریّ  بر گیرد، شکل میانداز       ای چشمبنم

با است؛ هر رفتار گیری فضا و محیط باعث دگرگونی و شکل، یمدار فرهنگحضور انسان و 
انداز کارل ساور، باید گفت رفتار و مکتب چشم اجتماعی آدلر موقعّیترفتار زبانی و  نظرّیۀتکیه بر 

ارتباط با سبک کنش و واکنش اجتماعی است که بی یاجتماعی و نوع موقعّیت ۀو اعمال بشر زائید
ایی اندازهای جغرافیاست؛ چشم اندازشمبررسی و ایجاد چاز منظر ساور،  جغرافیازندگی نیست. 

ه بر نقش انسان در انتخاب و نظریّ گیرد. این ت میئکه از فرهنگ نشساختی است  انسان ۀمنزل به
های بیرونی  ودشامل نم ،بخشی از فضای جغرافیایی ۀمنزل انداز را به دارد؛ و چشم تأکیدتغییر 

 انداز کارل ساور، بر اساس چشم نظرّیۀبر  . بنادهد آن را شکل میداند که انسان با فرهنگش  می
 شماربه برون  جهان   گر عنوان راوی و تصویر گرا را به واقع متن   ان  هج ،دو جهان ۀتطبیق و مقایس

ساخت، چون  از فضا، محیط و انسان های زبانی، تصویرشده با نشانه های انداز . نیز چشمآوریم می
است؛ زیرا بیرونی گرا، همان جهان شده در داستان واقع ان خلقـجه این، بنابر است؛برون  ن  جها
لذا دارد. ... را  فضا و زبان، فرهنگی،-، تولیدات فکریختسا نملزومات از جمله انسان، انسا ۀهم
گرا دید؛ با این تفاوت که واقع متن    جهان  انداز  انداز جهان برون را در چشم توان همان چشم می

حضور انسان  . در جغرافیای فرهنگی،شوند میق انداز متن با واژگان به تصویر کشیده و خل چشم
از موارد  اش، یکی  محوری انسان و فرهنگ با وجود الزامی است.ش، ویژگی خاّص  عّلت به

های داستان  شخصّیتفرهنگ ارتباطات  زاده، متن جمال جهان   انداز چشمجغرافیای فرهنگی، در 
در  است. مؤّثرها و فضا بر رفتار انسان موقعّیتدر  کنش و واکنش ارتباطی، .استزاده  جمال

، نمود نخست یابد: میزبانی، به دو شکل نمود   ارتباطات   فرهنگی  زاده، جغرافیای داستان جمال
انسان است و  ۀدهند شکل ،محیط .کالمی غیر  زبانی  و دیگر، ارتباطات ؛کالمی- زبانی  ارتباطات

همان  ؛دانیمانداز میدر جغرافیا محیط را همان چشم .رفتار انسان قابل تغییر است ،محیط تدبیربا 
آدلر پیوند  موقعّیتو رفتار زبان  اب غیر کالمیارتباط  از لحاظگیرد و شرایطی که فرد در آن قرار می

یا زبانی  ی تنجغرافیای فرهنگزاده،  جمال کوتاههای  ها در داستان شخصّیتبا وجود کند. برقرار می
  .برجسته است متن جهان  در  ،رفتارهای زبان بدن

های  داستان های  شخصّیت، در زبانیتن کارکرد ارتباطات ، بیان نسبت  پژوهش ازهدف 
و  توصیفی با روش  پژوهش این  .استه داستاناین در  ،نسانیهای ا بر روابط گونه تأثیرزاده و  جمال

ها و  مؤّلفه ج  استخرا ای و خانه مطالعات کتاب نمودار، روش   نی، رسم  افراو ، سنجش  تحلیلی
 است.انجام شده  زبانی های تن داللت
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انداز فرهنگی  گویای نوعی چشم ،از نظر آدلر، داستان ت،کالمی موقعیّ  به رفتار غیرباتوجه 
یا  کالمی غیررفتار  ،باطات انسانیـارت ،نگیـجغرافیای فره از مسائل مهّم زبانی است.  ارتباطات تن

زاده و گرایی داستان جمالعـبه واق توّجهبا ند از: ا های این پژوهش عبارت پرسش است. زبان بدن
 نسبت   ؟رای بیان مفاهیمش بهره برده استب ،از زبان بدن چرا چقدر وزاده جمال ،متن    جهان  

توان به زاده تا چه حد میهای جمالداستانزبانی در به تن توّجهها چگونه است؟ با مؤّلفهفراوانی 
  برد؟پی ،است ایرانیۀ ات جامعبخشی از روحیات و باور و نیّ  که رفتار اجتماعی

این نوع ارتباطات  زاده های جمال استاند در. ای دارد ویژه اهّمّیت غیر کالمیارتباط شناخت 
شاخص و  ۀکند. نویسند ای از تاریخ ایران آشنا می فرهنگ دوره ۀ، ما را با روان و روحیغیر کالمی

  جامعه است. رفتارهای اجتماعی و ارتباطی فرهنگۀ دهند مستقیماا انعکاس ،معموالا  گرا واقع
 : شود می اشاره از نظر پیشینه تحقیق به آثار زیربا توجه به موضوع 

 است. اندازها پرداخته بیشتر به مبانی جغرافیای فرهنگی و چشمکه  (1390) جغرافیای فرهنگی  
 کیدبا  ،اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی پذیری فرهنگ تأثیریشتر بکه ( 1397) بر جغرافیای ایران تأ

 کند. را بررسی میفیای سرزمین ایران محیط جغراحاکم بر 
  این اثر ما را به تماشا و تحلیل و بازنمایی بدن در ژانرهای مختلف  :(1398) ادبّیاتتاریخ بدن در

 کند. دعوت می
 داند و آن یشناسی نمای از جامعهشناسی بدن را شاخهاین اثر جامعه :(1398) شناسی بدنهـجامع

 .دهد قرار میرا در جایگاه علوم اجتماعی 
 «در این ، (1392) «زاده علی جمالمحّمدی داستان شخصّیتهای  با تیپ ،رابطۀ کارکردهای زبان

 است. های زبانی اقشار پرداختههای زبانی گونهمقاله بیشتر به سازه
 «این : (1390) «راهبردی مفهومی در جغرافیای فرهنگی های فرهنگی؛ انداز چشمشناسی نشانه

  است.  ساخت درسطح زمین پرداخته جغرافیای فرهنگی انسانبه مقاله 
 «در  :(1397) «زادهجمال یکی بود و یکی نبودهای ت و نمایش امر بدنی در داستان، فردیّ هوّیت

 .پردازد می قشربندی اجتماعیبه نوعی  جسمانی و بعد اجتماعی به ۀاین مقاله، از جامع
 «تکیه این مقاله بیشتر بر مفاهیمی چون ظاهر بدندر : (1390) «سبک زندگی و مدیریت بدن 

 .دارد
 «بیشتر که  (1397) «شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگیجامعه

 دارد.جسمانی  جامعۀرویکرد 
 «پردازد پیشامدرن میات این مقاله به ادبیّ : (1387) «ای مناقشات شناسی بدن و پارهجامعه. 
  « دوره ای از زنان در به این مقاله  :(1388) «زنان ایرانی ۀزاده دربارهای جمالدیدگاهنقد و بررسی

 فرهنگ مقطعی ایران عصر قاجار اشاره دارد.
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 جغرافیای فرهنگی ارتباطات تن زبانی .2
از آنجا که تغییر فضا و تغییر طبقات  .یستارتباط با سبک زندگی ن بی زبانی تنرفتار ارتباطی 

سبک ارتباطی  و روش ،موقعّیتگرفتن انسان در قرار ،اجتماعی، باعث ایجاد سبک زندگی است
حرکات بدنی  و گیرد قرار می اندستفراهمچون  یمانند انسانی که در میان طبقات ؛خود را دارد خاّص 
سخنانی پنهانی  ،جمعکه در  یا انساندهد ی و امر بدنی ویژه و متناسبی را انعکاس می خاّص 

 گیرد. یا در مقابل ناشنوایان قرار می خواهد بگوید می
تمامی رفتارها در زندگی  ،سبک زندگی» (Antony Giddens) آنتونی گیدنز دیدگاه بر بنا اّما
به نقل )« ها و طبقات اجتماعی وجود دارد شود که در دنیای مدرن در تمام گروه ه را شامل میروزمّر 

در  ،شناس بار آلفرد آدلر، روان  ننخستی را« Life-Style»ۀ از آنجا که واژ .(1 ارزاده و احمدی، صستّ از 
همان،  ←) ه استبرد کار  به ،گیرد در دوران کودکی شکل می که برای اشاره به منش انسانی م1929

اساس  شود و بر میسبک زندگی با تغییرات جامعه حاصل که  گفت درست استتوان  ، می(2ص
نسبی در زمان  یمدرن وابسته نیست و امر جامعۀاّما فقط به  ،الگوی مصرف بیشتر نمود دارد

  .است
شناسی فردی، هرگونه نماد ظاهری، مثل  روان» از نظر شناس و از شاگردان فروید، روانآدلر، 

)آدلر، ص « داند شی فرد مین  ای از ساختمان عمقی و م   تغییرات چهره، طرز گفتن و رفتار را نشانه
 .(110 ، ص1 )باطنیدانند  شناسان، نوعی رفتار می همچنان که ارتباطات زبانی را روان. (1۶1

 موقعّیتاست که معموالا بر اثر  کالمی غیرجمله ارتباطات زبانی  یا زبان بدن، از زبانی تن
درخواست کمک، با واحد برای خطر و افراد در مواجهه با مثالا  ؛رود انسان و اجتماع به کار می

از حرکات چشم و ابرو استفاده  ،کاری پنهان براییا  ،سازند حرکتی دست، پیام کمک را پدیدار می
 :… کنند و می

را  مشّخص ۀکنند و معموالا بیانگرتر است و عقید های بدن از طریق زبان بدن صحبت می اندام
 (.112 آن رابرتس، ص کند )فیست، جی فیست و تر از کلمات افشا می واضح

ای  بیشتر مجموعه کالمی غیردانند، ارتباطات  ها می ای از نشانه شناسان، زبان را مجموعه زبان
ر صوتی و ای ذهنی و انتزاعی میان تصّو  نشانه از نظر سوسور، رابطه»ند. هستاز نمادهای حرکتی 

 ،جرج هربرت میدکنش متقابل نمادین از  نظرّیۀبر  بنا. (29 ، ص2 )صفوی« مفهوم آن صورت است
 اداهای غیر کالمی نیز نماد هستند: ،مریکاییافیلسوف 

کنش متقابل نمادین،  .نیز نماد هستند کالمی غیرهای ارتباطی  یا شکل کالمی غیراداها و اطوارهای 
ات، برای ات و ظرایف متقابل بین اشخاص و چگونگی استفاده از این جزئیّ ما را به جزئیّ  هتوّج 
ر از این مکتب، شناسان متأثّ  کند. جامعه دهند، جلب می گویند و انجام می دادن به آنچه دیگران میمعنا

 ، ص2 کنند )گیدنز می توّجهزندگی هر روزی  ۀچهره، در متن و زمین  به  اغلب به کنش متقابل چهره
28-29.) 
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فرهنگی  ۀریش اجتماعی رفتار آدلر، رفتارهای انسان که هم موقعّیتعوامل و  نظرّیۀبر  با تکیه 
زبانی محیط، فضا و سبک  ۀنمادین، به فرهنگ جامع غیر کالمیهای ارتباطات  دال و مدلولو  ،دارد

ی طبق سبک زندگی جایز است و در موقعّیتخنده، در  زبانی تنمثالا  ؛گردد زندگی انسان برمی
حرکتی، مفهوم  ۀجمله، مراسم شادی و غم، این ساز از ؛تاجتماعی دیگر، جایز نیس موقعّیت

شناسایی غریزه، بلکه  روی زیستنی ۀوسیل به نهآدلر معتقد است که رفتار انسان »خودش را دارد. 
 .(115 فر، ص )شایگان« شود تعیین می عوامل اجتماعی ۀوسیل به

اندازها  به چشم نسبت انسان، عملکردهای و اجتماعی زندگی و جامعه گیری شکل از بعد فرهنگ
ر و فرهنگ نیز بر مبنای تفکّ  ،سازد که جامعه فرهنگ را می  آید؛ پس همچنان و تغییرات به وجود می

 :گیردشکل می موقعّیتبه  توّجهتطبیق انسان، با 
که چیزی و رخدادی  آید. باید گفت هنگامی دست میه رفتار ب ۀمفهوم است که از مشاهد یکفرهنگ 

 (.7۶ آید )آشوری، ص رابطه با اندام در نظر گرفته شود، رفتار به شمار میدر 
لی فرهنگی توان گفت تغییر رفتار سبب تغییر و تحّو  پس رفتار انسان باعث فرهنگ است و می

گاهی، زبان ظرکند و از ن از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا می»شناسان معتقدند که:  است. روان
 .(7 )میلر، ص« نش فرهنگی بشر استترین آفری بزرگ

تواند فضا و  د. عوامل اجتماعی میکن عوامل اجتماعی تعیین می را رفتار انسان ،آدلر نظرّیۀبنا بر 
ه و بر نظریّ  نامیم. با تکیه  می «جغرافیای فرهنگی»یا  «جغرافیا»محیطی را شامل شود که آن را 

 توانیم بگوییم: میاز تعریف جغرافیا  ،آمریکاییدان  انداز کارل ساور، جغرافی مکتب چشم
خورد  برداری انسان از زمین پیوند می بهرهبه ی است که مشّخصهای دیدنی و عناصر  انداز پدیده چشم

اندازهای فرهنگی و انسان در  و هدف از مطالعات جغرافیایی، بررسی تغییرات محیط طبیعی به چشم
اندازهای  به اعتقاد او چشم .شناسایی است قابل نیصورت عینی و ذه طول زمان است که به

یابد  ها سرچشمه گرفته و ظهور می تولید انسانی است که مستقیماا از فرهنگ آن ۀمنزل جغرافیایی، به
 (. 27 )لشکری تفرشی و احمدی، ص

آشکار فرهنگ هر جامعه  ۀبه فرهنگ، سبب و نشان توّجهانداز با  تعریف جغرافیا از منظر چشم
ها را بازتولید  و خود در طول زمان، فرهنگ هها بود اندازها محصول فرهنگ چشم»است؛ چراکه 

 .(29 )کرنگ، ص« کند می
ای متفاوت  شود و صفات و معانی وجودی قائل می ،انداز برای چشم (Carl Sauer) کارل ساور

با  کند و آن را معنایی خارج می انداز، از تک به چشم توّجهگیرد و جغرافیا را با  برای آن در نظر می
ی کلّ  ۀدست دواندازها در ابتدا، به  کند. چشم به مفاهیم عینی و ذهنی تقسیم می ،به فرهنگ توّجه
و  عینی ۀدست دوبه خود نیز انداز فرهنگی  چشمشوند؛  تقسیم می انداز فرهنگی چشمو  طبیعی انداز چشم
به  توّجهاّما بشر با  ،انداز طبیعی است چشم یککه جنگل و کوه . مانند است قابل تقسیم ذهنی

پارکی با امکانات کتابخانه، جایگاه مطالعه، سینما، جای تفریح و  مثالا ؛ دهد فرهنگ آن را تغییر می



 زاده جمال کوتاه های زبانی در داستان ای به جغرافیای  فرهنگی ارتباطات  تن اشاره /160

انداز ذهنی یا معنوی مانند باورها،  انداز فرهنگی عینی است. چشم از چشم ،ها و متنی کتابحتّ 
 .…  راسم وعقاید، م

اسم  یکها شاید فقط  این نشانه ؛شود شناخته میهایی باز رافیای فرهنگی با نشانهجغ باید گفت
، دریای خزر مکان محدودی را به ذهن می باشد که فقط گاهی حالت نمادین دارد؛  که آورد؛ مثالا

برگرفته از فرهنگ ها ی در ذهن جامعه دارد؛ پس نمادکه جایگاه و مفهوم خاّص  مثل میدان آزادی
 ااّل معنی ندارد.و ،جامعه است

 باید گفت:  ،غیر کالمیاز نظر ارتباط جغرافیا با رفتار یا رفتار 
توان رفتار انسان را  رفتار انسان است و با کنترل محیط، می ۀدهند  شکل ،واتسن معتقد بوده که محیط

شناسانه، اثرگذار بر رفتار فردی  تغییر داد. از نظر رفتارگرایی و جغرافیایی شخصی، عوامل روان
الخصوص از دیدگاه مکتب  های جغرافیایی، علی آنکه در بررسی این عامل با بنیان است؛ حال  بوده 

ند از: ادراک ا عبارتکه شود  امل در ارتباط با فرد و رفتارهای فردی مطرح میع دوجغرافیای رفتاری، 
 های ذهنی افراد. محیطی و تصاویر و نقشه

شده، از  رؤیت  های قابل ها یا عارضهموقعّیتیعنی تفسیر ذهنی، در  ،بحث ادراک در جغرافیا
شده، از دنیای واقعی  افتات دریاّطالع ۀ، در نتیجفرآیند یکگانه است؛ یعنی  طریق حواس پنج

-80شود )حمزه، ص های ادراکی در ذهن فرد ثبت می دریافت ۀوسیل )محیط طبیعی و انسانی( به
84 .) 

انداز فرض کرد که همان شرایط و  چشم یکبه جغرافیای فرهنگی، محیط را  توّجهتوان با  می
اندازهای فرهنگی،  لذا چشم؛ کند ست که رفتار فرد را تعیین میاجتماعی آلفرد آدلر ا موقعّیت

اندازهای گوناگونی  ای که دارد، چشم با نشانه متن  جهان  و  شود میبررسی و مطالعه « متن» ۀمثاب  به
 یم.یرو هرمزگان روب و نشانه با فرهنگی، جغرافیای منظر از انداز چشم قرائت در ما نمایاند. می ما به را

یابی عمل  عالئم جهت ۀمثاب  ها به زیرا آن ؛های متن ضروری است خلق جهان ۀدهند  عوامل نشان
 (.174 ران، صهمکاکنند )نورگارد و  می

خود را با محیط سازگار  انسان ،از آنجا که جغرافیای فرهنگی به اعمال انسان اشاره دارد
هایشان پیوند  ینهای اجتماعی با سرزم کند که چگونه گروه سازد. جغرافیای فرهنگی کشف می می
 .(2۶ ، صرانهمکاو  )اتکینسون یابند می

جسمانی،  جامعۀنمادها گاهی در  زیرا ؛ر استهای هر سرزمین، گاهی متغیّ  این پیوند در انسان
 :خود را دارد معنای رمزنگاری خاّص 

کند و اداهای بدنی انسانی،  دیگر تغییر می ۀجامع یکهای بدنی هر نفر در این روابط از  موقعّیت
ای که خود را به بازیگران تحمیل طبیعت زایشی و زیستی نهتی هستند مرتبط با جامعه و فرهنگ، واقعیّ 

 .(۶8-۶5 کند )لوبرتون، ص
هر اجتماعی زبان  زیرا ؛های اجتماعی دانست موقعّیتجا باید ییر را از نظر جغرافیایی در اینتغ
 کنند. میایجاد  یپذیرند و رفتار ارتباطی خاّص  می تأثیر خودش را دارد که از عوامل برونی خاّص 
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آ یند؛ عوامل محیطی به حساب می« زبان»، تغییرات اجتماعی عامل مهم در تغییرات به تعبیری
 (.122 ، ص1 زبانی هستند )صفویترین عوامل برونساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی، از مهم

ارتباطی برقرار است که  ، چنانانداز، رفتار زبانی غیر کالمی و عوامل محیطی میان چشم
را برای  موقعّیتبارز عوامل محیطی رفتار  ۀنماد تصویری، نمون .است موقعّیترفتار در  ۀکنند تعیین

 زبانیبیمارستان، ما را به تندر محیط  «سکوت پرستار»همان نماد تصویری  ؛کندما تعیین می
 دارد. میوا

بلکه شرایط  ،بدن را نه سلول هوّیتای اجتماعی فرهنگی است که ارزش نمادین دارد. ساختهبدن، بر
تمامی  ،بنابراین ؛سازد که بر بدن سایه افکنده استای میفرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی

 (.33-32 ران، صهمکاهای بدنی، معانی ضمنی و تصریحی دارند )زرقانی و کنش
های حرکتی، در نمای ظاهر و چه سازه به وجود پررنگ زبان بدن، چه از نظر امر بدنی   توّجهبا 
های حرکتی و امر بدنی، سبب آشکاری رفتار فردی در سازه و زاده نمای ظاهریهای جمالداستان
 د. شوآن زمان می جامعۀفردی و اجتماعی  هوّیت

اجتماعی او  هوّیتشخصی او باشد، بیانگر  وّیته ۀدهندنمای ظاهری فرد بیش از آنکه نشان
اند و پوشش ی از یکدیگر جدا نشدهکلّ  ی امروز هم هنوز بهاجتماعی، حتّ  هوّیتبود. لباس و 

مانده است ای آنان باقیای از نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفهصورت نشانه افراد، همچنان به
 (.144 ، ص1 )گیدنز

تابند و کالهشان را ان را میتراشند و سبیلشها را که ریششان را میکالهیک دسته از این سیاه
نامند. این دسته طرفدار بعضی تغییرات و فکلی می ،گذارندانگشت کوتاه نموده و یک ور میچند

 .(11۶ ، ص۶ زادههستند )جمال« دیوان»انجمن  ۀنام در نظام« رفورم»
 

 زاده های جمال و داستان زبانی تنارتباط  .3
 ،آنق یاز طر ها انسانکه غیر کالمی  وکالمی ، ارتباط، عملی است از نظر جامعۀ انسانی و زبانی

 کنند.  احساس و فکر خویش را منتقل می
از وسایل مختلف ها،  به آن های خود کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام طور به

، دهد نشاط خود را به دیگری نشان می ،ان با نگاه و یا لبخندوقتی انس ،مثال طور به ؛کند استفاده می
طور عمدی بیان  ه، بن احساس یا حالت را در قالب کالمبدون اینکه آ ؛نوعی ارتباط برقرار کرده است

 .(50 ص )کریمی، کند
 ءجز شود. زبان های ظاهری او آشکار می بیشتر از طریق رفتار و دگردیسی ،ویژگی درونی انسان

 ییا توانش توانایی ،دارد. زبان در اصلریشه در ذهن انسان  که فرهنگ ارتباطی هر سرزمین است
نمود  ،یکی :شود بیشتر در دو حالت صادر می ،ینمود این توانای .(135 ص ،2 )باطنیذهنی است 

از  شود یرا م زبانی تنا امّ نمود حرکتی. نمود آوایی مربوط به ارتباط کالمی است؛  ،دیگر ؛ وآوایی
ارتباط غیر  توان دید. را در زبان ناشنوایان می زبانی تنشباهت بارز  .دستۀ نمود حرکتی دانست

این با  ؛است اتاّطالعروشی برای انتقال  ،نوعی رفتار بدن یا زبان بدن است در اصلکالمی که 
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 ،اوارو)ن شود ت فیزیکی و ... انجام می، حرکاادا و آدابهای صورت،  تفاوت که از طریق حالت
 ،لین ارتباط در انسانیا اّو  ترین قدیمی  ،به فیزیک انسان از نظر بدنی و حرکتی توّجهبا  .(20ص

 گفت:  باید غیر کالمیارتباط  است. از نظر ریشۀ زمانی   غیر کالمییا  زبانی تنط ارتبا
اعمال از طریق لمسیدن،  چنین ارتباطی ؛دارد غیر کالمیارتباط  ،توّلدی پیش از حتّ  نوزاد با مادر خود،

  .(19 ص شود )فورزدیل، می
 ،کنیم. تمام حرکات بدن مشاهده میهم  نابینایانیعنی لمسیدن را در  ،غیر کالمیاین نوع زبان 

  . مثل پوست، چشمان، ابروان، بینی، سر، دهان، پاها و ... ؛را داردخود  معنی خاّص 
بودن اعضا و هم  لحاظ متفاوت هم به ،بدنی مختلفی از زبان نا، معمتن جهان   انداز  در چشم

 ءجز ،ارتباط کالمی مانند زبانی تناز آنجا که  شود. مشاهده می ترکبودن حرکات عضو مش متفاوت
 زبانی و فرهنگ وجود دارد. ارتباطی بین تن ،انسان است ارتباطیرفتاری فرهنگ 

 دیگر جهان متفاوت است و این امر های شود و با فرهنگ خصوص آموخته میب زبانی در فرهنگ  تن
 .(70 ص ،همان) صادق است مشّخصانواع ارتباطات  دربارۀ تمام

جامعۀ زبانی  مثالا ) زبانی        در یک جامعۀتواند  می زبانیفرهنگ ارتباطات تن که ا باید گفتامّ 
گروهی از  زبانی جامعۀکه  دانیم زیرا می؛ دشوداد معنایی نمایان قرار و در بگیردشکل  (ناشنوایان

یکدیگر  و جغرافیایی از نظر زبان با اجتماعی های فردی،تمام تفاوت از صرف نظر است که مردم
تا بهتر بتواند  رنگ است پر زاده، زبان بدن جمالهای  داستاندر  .(125 ص )ساغروانیان، ندا مشترک

 دهد.  شادی و ... را نشان  ،خشم، ترس، تعّجب ت نامحسوس  حاال
زاده، نشانی از سبک زندگی دارد؛ تغییر فضا و مکان و از نظر های جمالزبانی در داستانتن

زبانی است و از عوامل ایجاد تن ،دهدهای اجتماعی را انعکاس میموقعّیتجغرافیای رفتاری که 
زاده و الـجم ۀهای دورانـپذیری از غرب و انستأثیرکی به دوران مدرنیته، ـهمچنین نزدی

های متمایزکننده است؛ لذا شدگی و حرکتروز هسبک زندگی و سبب ب ۀکنندهایش، ایجاد داستان
زبانی در نمایش نمادین تنویژه در الگوی مصرف و همچنین در  زبان بدن، در امر بدنی، به

نویسی و زبان نویسنده، روایت را بر مبنای  داستانۀ . شیونمایان است زادهالـهای جم داستان
های اجتماعی فتایان و پهلوانان که سبک  گونه موقعّیتگیرد؛ از جمله  و زندگی در نظر می موقعّیت

 زبانی دارند. ی در زندگی و تنخاّص 
ای نامه ژگی زندگیـتی باشد، از ویـشناخ بیش از آنکه بر وقوف  روایت زادهفراداستانی آثار جمال ۀجنب

 .(5۶ عابدینی، ص)میر شودها، همچنین از طبع شوخ نویسنده ناشی میرمان
ی تغییر چهره نیز باعث بروز احساسات گردند، حتّ  چون احساسات باعث تغییر چهره و بدن می

  .(25 ص ،اردز)ادو شود می
ایی مبن ،زند زبانی می دست به تن، و حّس باطنی اساس غریزی ی اگر برحتّ انسان، طور کّلی  به

 :دارد
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فیزیولوژیکی دارند. ما در هر  تی اجتماعی و نه صرفاا لحن و متن کاربردشان، ماهیّ  ها،ترکیب حس
 از ایآن را به مجموعه ،کنیم و برای این کارهایمان رمزگشایی میحسلحظه جهان را از طریق 

 .(82 ص )لوبرتون، کنیم یی یا چشایی بدل میات تصویری، شنیداری، بویایی، بساوااّطالع
 

 زاده های جمالزبانی در داستان های مفهومی تنای به داللت اشاره. 3-1
انسان، در دو حالت و سه  یبدن ۀعملکرد و ناحی به توّجهزبانی، با  زاده تن های جمال در داستان

  :یابد میجایگاه نمود 
 پوستی تغییر فرآیند .2 ؛حرکتی فرآیند .1حالت:  

 از نظر جایگاه دیدار:  زبانی تن
 ؛پوست، چشم، ابرو، گردن، دهان، زبان و ...همراه با  ، صورتمانند سر :باالی تن. 1
 ؛... سینه وۀ قفس مانند دوش یا کتف، دست، :میان تن. 2
 . پاها، زانو و ... مانند :پایین تن. 3

 

 صورت زبانی تن مؤّلفۀ. 3-2
پوستی، ابروانی،  فرآیندمثل  ،ست که با حالت و حرکات خاّص تابلوی راهنما مانند ،انسان ۀچهر

 ،ب و هنرمندانهای مجّر  انسان کالم  . در کند هایی را صادر می ... پیام لبی، زبانی، دندانی و
روی آدم با »گویند:  دارد. می آنزبانی صورت و اعضای شنویم که حکایت از تن جمالتی را می

 زبانی تنای به  اشاره شعر، ایندر  یا ،دارد و نشاط  که اشاره به شادی« رود و باز جایی می هگشاد
 شده است. صورت

 مست و لب خندان و کرده خوی و آشفته زلف
 

 دست در صراحی و خوان غزل و چاک هنپیر 
 (39 حافظ، ص)                                          

ها  شکلاین در  ،ارادی است معموالا غیر و غیر کالمیبیانگر حاالت عاطفی  که االت چهرهح
( ج؛ خورده کشیده با پیشانی چین درهم ۀچهر (ب؛ تفاوت و خنثی بی ۀچهر (الف :یابد میانعکاس 

زده،  حیرت ۀچهر (ـه؛ یع عضالتحرکات سر و ها قرار، جویدن لب بی ۀچهر( ده؛ گشاد ۀرچه
 ،غم و صدها عالئم رفتاری دیگر که هرکدام گویای عواطف و هیجانات،؛ زده شگفت و نگران
 .(206ص ،)کریمی ... است ونشاط 

 

 پوست زبانی تن مؤّلفۀ. 3-3
ای است که  مؤّلفۀ پوست .است زبانی صورت پوستحاالت تن ،غیر کالمیهای  یکی از عالمت

 ؛زمانی که شخص اضطراب یا تب دارد مثل ؛قابل دریافت است از طریق لمس فیزیکی و دیداری
ها و حالت  یا از طریق حرکتدهد  را انعکاس می هایی پیام ،از نظر رنگپوست  در این زمان

 .دکن میرا صادر  هایی پیامشدن،  و برجسته هناد هنابر پیشانی و یا دافتادن  چین همچون ،فیزیکی



 زاده جمال کوتاه های زبانی در داستان ای به جغرافیای  فرهنگی ارتباطات  تن اشاره /164

متأثر از اثرات اندیشه و تألمات روانی و اعضا،  ۀاز هم بیشبوده،  انسان نمایدرون ۀآیین ،پوست
 .(202ص ،همانروحی است )

 

 نیست پریشانی حال مرا که بگویم گر
 

 ضمیر سّر  از دهد می خبر رخسار رنگ 
 (617 سعدی، ص)                             

 مثل تصویر ؛رساند ، پیام را آشکارا میپوست با دگردیسی زبانیتن ،زاده جمال های داستاندر 
 و ... شدن شدن، برافروخته رخها، س خوردن سگرمه ، گرهصورت عبوس

 ص ،«6جمال زاده ») و حالش دگرگون شد وار از حدقه بیرون آمددیوانه هایش دیدم سرخ شد و چشم
111). 

به خواننده منتقل پوست  ۀاز ناحی داستان شخصّیت و خشم   دگرگونی و نارضایتی در اینجا
گاهی می شخصّیتاز فضا و  بدین ترتیب، و شود می   یابیم. های داستان آ

 .(157 ص،  «3جمال زاده ») [...] اش را برافروخت و گفت حاجی آقا مکثی کرد و قیافه

گاهیالبتّ  ای در فرهنگ و سبک زمینه ،در مقایسه با اجتماع داریمزبانی یا بدن تن ازای که ما ه آ
ا باید امّ  ،نداردرواج تی چندان های سنّ سبک زندگی در فرهنگ زندگی دارد. گیدنز معتقد است

شود؛ آقا برافروخته می لذا، حاجی ؛ها، باعث سبک زندگی استای از عادتمجموعهکه  گفت
 خورد.بر هم میتی زندگی سنّ  عادت   چون

شخص  تاز نیّ با این توصیف، است و  عصبانّیتبرافروختگی، نشان  فرآیندبا  ،پوست ۀپوی تن
 یم.شو از حال درون او باخبر میو 

اش نشست، سر  های عرق بر پیشانی که ناگهان دانه  حالی افروخته در ۀرنگ پریده و چهر حاجی آقا با
  .(158 ص ،3همان ) را به زیر انداخت

   ص ،2 زاده جمال)هم آمد ه های دماغش بهه و پّر دبرگشته مثل قیر سیاه شرنگ صورت آخوند 
351). 

هستند، ولی با رمزگانی که دارند، باعث دفاعی  سازوکارمعموالا نوعی هرچند  تغییرات پوستی
آمیز خود، یعنی برتری اغراق ۀآدلر معتقد است که افراد برای محافظت از عقد شوند. میافشاگری 

. (124 ، صفیست، جی فیست و آنرابرتس)د نکنت نفس، از پرخاشگری استفاده میعّز  محافظت از
 خود را به رمزگان بیان کرده است. های بینی، پیام خاّص هشدن پّر  شدن رنگ و نزدیک سیاه

 

 خنده زبانی تن مؤّلفۀ. 3-4
این خود  ؛«داری زده استفالنی لبخند معنی»گوییم:  می وگوهای خود با یکدیگر ما در گفت

 .کند ب میهایی را مرتّ  نوعی برای خود پیام به که ر صورت و لب و دهان استزبانی از رفتاتن معّرف
 شادی ۀلبخند نشان. دهد میخبر یکدیگر  دربارۀ ت افرادت و ذهنیّ که از نیّ است  ای پویهتن خنده

خندیدن با یکدیگر  از نظر، فرهنگ هر سرزمین دارد.بستگی هم  موقعّیتا به مکان و امّ است؛ 
  زدن.خندیدن و لبخند خندیدن یا کشیدهبلند ،مثالا  ؛هایی دارد تفاوت
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و نوعی  عصبانّیتت است و خوشحالی یا از سر کتمان یا اثر لّذ  ؛دو حالت دارند لبخندها
که  در مقابل لبخند، پوزخند وجود دارد گویند. میکه به آن لبخند تمسخر هم  غلبه بر آنپوشش و 

حالت ، همچنان که لبخند و خندیدن ؛گیرد به خود می حالتی خاّص از نظر فیزیکی  صورت ،در آن
شوند و  روند و به سمت باال کشیده می هنگام خنده تو می ،های لب گوشه» مثالا ؛ خود را دارد خاّص 

« آید لب باال می ۀپوزخند یک گوش [در] اّما؛ گیرد ی شکل میها، خّط  از بینی تا قسمت بیرونی لب
رساند. در  دانستن فرد مقابل را می اهّمّیت پوزخند معموالا مفهوم تحقیر و بی .(31-29 ص )ادواردز،
 معنی این، گاهی در متن که خودش را دارد معانی خاّص  ،لبخند و پوزخند، زاده های جمال داستان

 آید. زبانی می               تن
 ]...[ رفت. لبخند بر لبانش نقش بست ودر فکر فروتی خوب گوش کرد و سر را به زیر انداخت و مّد 

 .(11۶ ص ،3ه زاد جمال)
نوعی تطبیق دو دنیا  ،رفتندر فکر فرو ۀرساند و قرین دنیای متفاوت با مخاطب را می ،این لبخند

 عی است.تصنّ  ای هیک خند که دده انجام می در ذهنرا 
 .(93ص ،4همان نقش بست ) شیخ دهان حاج ۀلبخند تلخی بر گوش ،ز شنیدن این سخنانا
 است. غلبه بر آندرد و  لبخند از سردر اینجا 

  .(110 ص ،1 وهم) بود ر آمیختهمیزبان با پوزخندی که با یک دنیا تحقیر و تنّف 
 است. مشّخص پوزخندمفهوم در این مثال 

همان نقش بست و از کشکول خود یک مشت پول سیاه درآورد ) بر روی لبان درویش لبخند عجیبی
 (.130، ص2

شناسی است ت و کنترل بدن دارای بار نشانههرگونه عالمت، تغییر، کنش، مدیریّ از آنجا که 
به رمزگان پول  توّجهبلکه با  ،نیست تعّجب، بیان ، لبخند عجیب در مثال یادشده(44)زرقانی، ص

. حرکتی مطلب را رسانده است ۀبا ساز ،آنکه کالمی بگویدبی ؛ یعنیسیاه، نوعی تحقیر است
 رجسته است.قدرت لمس، در زبان بدن، بسیار ب

 

 ابرو زبانی تن مؤّلفۀ. 3-5
 کردن یا در خمابرو، ا های پویه از موارد تن .گیرد حرکت ابرو عمالا از رفتارهای چشمی نشئت می

 نی ندیدداشتن و حتّ ن و دوست عصبانّیتمثالا اعالم ؛ هایی دارد که پیام ستها کشیدن سگرمه هم
 زیادنفس   به اعتماد ۀدادن به ابرو نشان کردن در زمان ناراحتی قوس غیر از اخم چیزهای ناخوشایند. به

و  اندکنفس   به اعتماد ۀآوردن ابرو معموالا نشان که پایین  حالی و احساسات مثبت است، در
لذا برای  .(202 ص )ناوارو،دهد  را نشان میکه ضعف و تزلزل فرد  است احساسات منفی و رفتاری

 ی دارد.ت، حالت و جهت ابروان معنی خاّص آشکاری نیّ 
 ص ،3جمال زاده ) [...] و گفت: ی حکیمانه قورت داد و ابروها را باال کشیدآب دهان را با همان تأنّ 

  ؛(120
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گاهی حرکت  است.زیرا به سمت باال رفته ؛ حرکت ابرو در جهت فکر مثبت استدر این مثال 
 ؛ مثال:است یرضایتنابه سمت باال معنی ابرو 

 .(124 ص ،4 وهمو به همین قدر اکتفا نمود )قلتشن دیوان ابروها را به رسم عدم موافقت باال انداخته 
 ؛ مانند این:رساند گری و درماندگی را می چاره، رفکّ تحرکت ابرو و خمیدن آن 

 .(7۶ ص ،5 وهم) ر فروبردهابرو انداخته سر به جیب تفکّ به  خم
، در طبیعت ای که در ترکیب انسان به کار رفتههلیّ ت و همان مواد اّو سنی بدن از شخص جدا
شخص  ۀسّنتی، بدن را متمایزکنند جامعۀچند در . هر(47 )لوبرتون، صرود پیرامونی او نیز به کار می

ای را فرهنگی جامعۀها یا حرکتی، گروههای زبان بدن و بعضی از سازه که ا باید گفتامّ  ،دانندنمی
 ه:مثالا در این نمون ؛کنددیگر جدا می جامعۀاز 

وار الم علیکم غّرایی تحویل و سری در مقابل موالنا فرود آورد یک ابرو را به باال انداخت و مشهدی
 (225 ، ص2همان )

های فرهنگی دیگر، از لحاظ فرهنگی و سازه جامعۀها از طیف و مشهدی جامعۀیف و ط 
ی که با زبان بدن، فرهنگ و سبک زندگی طور به ؛شود شناسی میجدا و گونه ،خود حرکتی خاّص 

 شود.متمایز می انسانی ۀاین گون
 

 دهان زبانی تن مؤّلفۀ. 3-6
حرکات دهان و  .استه، سقف دهان و بزاق ها، زبان، لثّ  دهان، دندان ۀشامل لب، حفر دهان

گرفتن، جویدن و ارد و رفتارهایی چون لیسیدن، گازخود را د یک معنای خاّص هر اشهمجموع
  رسانند: را می پیامی رکدامه ،ها دادن و کشیدگی لبشکل

شوند و  ها ناپدید می یا وقتی لب ،معموالا نشان استرس یا اضطراب است ،شوند ها ناپدید می وقتی لب
و  نفس در سطح پایینی است  به احساسات و اعتماد ،گردد های دهان به سمت پایین برمی گوشه

معموالا فرد راضی است و وقتی فرد دچار  ،اند ها کامل وقتی لب. دیاب اضطراب و استرس افزایش می
کنیم  هایمان را غنچه یا جمع می لب یمانرفته ناپدید و کیپ خواهند شد. ز ها رفته لب ،استرس است

 .(219-218 ص )ناوارو، دیگری باشیم ۀکسی یا موضوعی مخالف یا در فکر گزین که با
 :دهان های حالت

 ها پایین دهان باز و لب ،شوند و در هنگام ترس ها از هم جدا می دهان باز و لب ،تعّجبدر هنگام 
ها به  لب ،و در حالت خشم شود رود و بینی چروک می و در حالت تنفر، لب باالیی باال می افتاده است

  .(29-28 ص ،)ادواردز آید های آن پایین می شوند و گوشه هم فشرده می
 :شود میبیان زبانی در متن  تن پیام ،زاده، معموالا  تان جمالمتن داسدر های دهان  در تن پویه

 . (30 ص ،۶ جمال زاده) به دهن سرگردان مانده بودیم ر انگشتو متحیّ  ما مات
 آمده است. تعّجبر و تحیّ معنی در مثال یادشده 

 .(248 ص ،3همان اش را به من دوخت ) زده بازمانده و نگاه حیرت تعّجبدهانش از زور 
  رساند. را می تعّجب بودن دهان، بیانبازدر اینجا 
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پایین آورد و به این اشاره به من رساند  ۀرا به روی لب باال های فّک  دندان ،کمال آرامی و آهستگی ولی با
  .(80 ص ،۶همان ) که صدایت درنیاید

 دعوت به سکوت است. ،همچنان که خود نویسنده معنی کرده استحرکت دندان و لب،  این
 در این مثال: دادن سر و لوچه و تکان  بیان کدورت و ناراحتی، با جلوه دادن لب

 .(144 ص ،2 وهم) سر را تکان دادتی ولوچه را جلو آورده و مّد  لب ]... [ موالنا به حالت کدورت
 :بیان ترس و وحشت

 .(147 ص ،5همان ) کرد تار می و  تیرهرا در مقابل چشمم،  دنیا و ]...[ خورد یم به هم میها دندان
فرهنگ عادت بدنی، فرهنگ اجتماعی و  ،زاده معموالا زبانی دهان، زبان بدن در جمالدر تن

 ی است که دور از سبک زندگی نیست. بدن جامعۀ
گانی، نفردی و نمودهای فرهنگی داللت دارد )بای ۀط فرد، توسعجوی معنا توّس و سبک زندگی بر جست

 . (۶1 دوست و احمدی، ص ایران
 

 چشم زبانی تن مؤّلفۀ. 3-7
های خویش ما را با  حالت چشم با .(197 ص )ناوارو، شود های روح خوانده می های ما پنجره چشم

ها به  چشم ،یزاده در حالت کلّ  های جمال در داستان کند. و احساسات درونی افراد آشنا می ها تنیّ 
به نمودار به  توّجهبا  ، و ما در اینجارسانند خود را می معنی خاّص که هریک  جلوه دارند  حالتچند 
  .یمکن هایی بسنده می نمونه

ای را دوست ندارند  یا صحنه؛ ها معانی گوناگونی دارد بستن غیرارادی چشم ها: حالت بستن چشم
چشم به خاطر یادآوری و تمرکز  گاهی بستن  اّما است؛احساس ترس و مخالفت  بیان یا ،ببینند
 کند.  های مختلف اظهار معنی می بستن چشم به شکل .هرچند ارادی باشد ؛است

را دوست ندارم. رمز کوتاه  یعنی آنچه شنیدم یا دیدم ؛گذارند کامالا روی هر دو چشم مییک دست را 
منفی است. ، از اینکه نگاه فرد به موضوع گفتگوباشد  سرنخی ممکن است وگو ها در طول گفت چشم

نشانگر هیجانات ، ها مدت آن ات یا بستن طوالنیاّطالعها در زمان شنیدن  کردن پلکتأخیر در باز
کامالا از شنیدن  ،یعنی ،بندد هایش را کامالا فشرده می ناخوشایند است. وقتی که شخص چشم و منفی

  .(203 ص کند )ناوارو، خبر منفی جلوگیری می
اثر  برزدن که  پلک .(119 ص )پیز، نشان خودبرتربینی است ،کردن گاهی بستن چشم و صحبت

زاده،  جمال های در داستان بستن چشم است.از موارد بستن چشم  ،بودن است اضطراب و عصبی
کردن چشم مشاهده ریزو زدن  کردن، به هم رفتن چشم، پلک های پشت چشم نازک بیشتر به حالت

  :شود می
و دوفواره دود از دو پشت چشمش را نازک کرد جعفرخان لبش را از پستانک لوله بافور برداشت و 

 (81 ص ،۶زاده  جمال) سوراخ بینی و دو لب، جهانید
 ، ص1ج ، )دهخداکردن است  اثر کبر و غرور مژگان را به هم نزدیک بر ،کردن پشت چشم نازک

 شدن چشم اشاره دارد. یک حرکت منفی چشم است. به بسته یعنی ؛(508
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 .(158 ص ،3 زاده جمال) هایش به هم رفت را به زیر انداخت و چشم سر
  :رساند را می بد ۀحادث نپذیرفتنکردن و  فراموش ،به هم رفتن چشم

 وهم) ها را بسته و باز نمود چند بار پلکآمد پهلوی من روی نیمکت نشست و آب دهان را قورت داد؛ 
  .(2۶2 ص ،3

 کشد. فرد مضطرب را به تصویر می
 ؛(89 ص ،5 وهم) درازی داری و های دور هایش را مالید و گفت: عجب نقشه چشم

 رساند. مینبودن را  موافق لمس چشم مفهوم 
 

 پیام رفتاری چشم باز
رضایت  عالقه و ۀچشمانش به نشان و کند مادرش را دنبال میۀ ، چهرتوّلدساعت پس از  72نوزاد 

  .(207-20۶ ص )ناوارو، مثبت است ای بودن چشمان نشانهشود. باز گشاد می
 اامّ  ؛اند کردهح همواره هیجانات مثبت را مطر، زنند بازی که برق میهای  در تفسیر چشم

باز  های حالت چشم .رساند مثل خشم و ترس را هم می ،های باز گاهی معنی منفی چشمزدن  برق
 شود. میدر هر دو حالت مثبت و منفی مشاهده  زاده داستانی جمال در متن

 :ر و امیدداشتنانتظا به معنی باز چشم
  .(۶4 ص ،۶ زاده جمال) باز منتظر بود های جمعیت با دهان و چشم و گوش

 :چشم که رسانای مفهوم محبت استزدن  برقحالت 
 ص ،2 همو)ور بود  های شهالیی مهر و محبتش شعله ذوق و شادمانی از چشم ۀدر حالی که شرار

114). 
 :رساند باز که خشم را می زن   برقچشمان 

  .(219 ص ،)همان بارید هرچند آتش از چشمانش می
  :چشم باز، معنی ترس و هراس

  .(83 ص ،4 همو) بجهد بیرون بود از حدقه هایش که از زور هول و هراس نزدیک چشم
 :اعالم رضایت زنندۀ برقهای باز و  چشم

 .؛(10۶ ص ،همان) ور گردید ها شعله چشم ۀنشاط و سرور در حلق
زبانی چشم، رسانای دو مفهوم اعتماد و اضطراب است که در رفتارهای مختلف تن مؤّلفۀ

رساند یا نفس شخص یا اعتماد متقابل نسبت به هم را می به اعتماد گاهیزبانی چشم نمود دارد.  تن
داده است و رخ رخ دهد یا  خواهد که می است ایاز حادثه اضطرابزبانی چشم، بیان گاهی تن

 این، یک کنش متقابل اجتماعی است. 
کنش و واکنش نشان  ،آن، نسبت به کسانی که اطراف ما هستند ی است که طّی فرآیندکنش متقابل، 

های متقابل، تماس چشمی تقریباا تواند مثال خوبی باشد؛ در اکثر کنشستن، میـنگری دهیم. خیرهمی
 .(150 کوتاه و گذرا است )گیدنز، ص
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 دوختن پیام رفتاری چشم
به معنای آن است که دوستشان داریم یا شمول و  کردن دیگران یکی از رفتارهای جهان مستقیم نگاه

  .(29 ص وارو،خواهیم تهدیدشان کنیم )نا ا میی ،مشان کنجکاوی درباره
دوختن حالت  ا گاهی این چشمامّ  ؛شود زاده این نوع رفتار چشم دیده می جمال های داستان در

نگاه از باال به پایین یا دزدیدن  ،مثالا  ؛صورت خیره نیست گیرد و به کردن کل بدن را به خود میسیر
 بینیم. های داستان می شخصّیتدر میان  کردن را نگاه نگاه یا از باالی عینک

 : گوید میاز باال به پایین  کتاب خود دربارۀ نگاه  37در صفحۀ  ادواردز
معموالا خود را باالتر از شما احساس  ،اگر فردی سرش را باال بگیرد و از باال به پایین به شما نگاه کند

 .کند می
واقعی ارتباط بنا ۀ بینید، پای می« درچشم چشم»تنها زمانی که فرد دیگری را و پیز معتقد است 

 .(115 ص)شود  می
 .(157 ص ،3 زاده جمال) ای؟تو با جواد با ماشین نرفته مگر :آقا نگاهش را به او دوخت و گفت حاجی

دوختن  نگاه؛ (3۶ ص ،)ادواردزنگریستن به چشم و پیشانی  یعنی ،قدرتشدن از نوع  خیره
 رساند. می (کارگر)مقابل  طرف  نسبت بهرا  اوحاجی قدرت و برتری 

  .(144 ص ،2 زاده جمالنگاه خود را به زمین دوخت )موالنا به حالت کدورت، 
ه ؛ البتّ دارد به خود بخشی دوختن به زمین که نوعی دزدیدن نگاه است، در اینجا مفهوم آرام چشم

 .(38 ص ،)ادواردز دزدند شان را از طرف مقابل مینگاه ،هستندناامید و عصبانی  ،که افراد هم زمانی
 (24 ص ،5زاده  جمال) !گفت: ای کاش ،چشمانش را در چشمان من دوخته ،ناگهان

، زاده با فضاسازی جمال به معنی تقاضای کمک است که در داستانکردن  نگاه خیره  گاهی خیره
 کرده است. هوای سرد نگاه را معنی

 

  سر زبانی تن مؤّلفۀ. 3-8
فضای متن داستان، در ر ا بیشتامّ ؛ اند ها را معنی کردهاین حرکتها  از کتاب رخیچند در بهر

 کنیم. میبررسی  زبانی، تن ۀو تطبیق با جامع به متن توّجهها را با  نمونه
 :بیان رغبت و رضایتبه معنی حرکت سر، 

  .(57 ص ،6 همو) دعا کرد [… [ به جان من و اوالد من وجنبان  سر و گردن
 :ییدأت معنی هسر، بحرکت 

  .(77 ص ،همان) جان سری تکان داد و گفت: خوب باشدجعفر
است. این  زاده حرکت سر با بیان مفهوم و قرائن کامالا قابل فهم آمده  جمال های در داستان

  :، حالت جهان شمول داردزبانی تن
  .(22 ص ،1 همورحمت است ) ،نوکر سرکار :سر را به رسم ادب خم نموده و گفت

)یعقوبی محور است  تمراتبی و منزل آداب، نوعی زبان اشارت است که در خدمت روابط سلسله
 .(71 کامیاب، ص و سراییجنبه
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 گردن زبانی تن مؤّلفه. 3-9
آشکار  مشّخصسیار ساده و ب را  مفاهیم، وی نثر همچون زادهدر متن جمال ،گردن زبانی تن
 و گرفتن، ابراز غرور، بیان حقارت و انتظار، گذاشتن، حالت تدافعی و قدرت مثل احترام ؛کند می

مشترک برجسته  مفهوم زبانی تن ۀو در جامع ؛معموالا با فضای داستان متناسب است کهکنجکاوی 
  است.

 اقبالی استکه دچار افسردگی یا بد کسی است ۀدربارنظر  اظهار «باال بگیرسرت را »قدیمی  ۀگفت
 .(230 ص ،ناوارو)

 .رکت در اصل مربوط به گردن استاین ح
 :احترام و رضایت بیان

  ؛(57ص ،6زاده  جمال) گفت خادم آستان شمایم شد و می یشد و راست م گردنش خم می
 :جهت گردن، بیان شجاعت و قدرت است

 (؛ 231 ص ،2 وهمسینه را جلو می دهد ) ۀدزدیده و طبل گردن را
 :بیان حقارت و التماس و ...

عمر و برای یک کف نان خالی  های پر از اشکو چشمبا گردن کج ها تا آن وقت و لختی ها گرسنه
 .(172 ص ،1 همو) خواستندت صاحب خبر را دراز میعّز 

 

 دست و شانه زبانی تن مؤّلفۀ. 3-10
مثالا  ؛سزایی دارد هبلکه در حالت محسوس هم نقش ب ،تنها در حالت نامحسوس حالت نه این

ها  دست ،زبانیکند. در تنآید و از بدن یا ما محافظت می سریعاا دستانمان به جلو می، هنگام افتادن
…  و بینیخودبرترچون دفاع، فرمان، بیان ادب و احترام، غرور،  ایگیرند که معانیهایی میحالت
   .رساند را می

 :بیان همدردی و دلداری
 ص ،6 همو) «مأمن ایرانی برادر تو ؟!کجا بودم فرنگی من ،جان پسر» گفتم: گذاشته اش شانه بر دست

41). 
ویژه ایرانی  به و زبانی، شرقیاین تن که نهادن، باید گفت چشم نهادن و بر  سینه بر دستبارۀ در

 دارد. ریشه های اجتماعی طبقاتی و منزلت ۀدر فاصلاست که نشان سبک زندگی است و 
ها هاست که تمایزها و شباهتشخصّیت هوّیتکردن بدنمندی و  فاصله در مقام بعد پنهان، در نمایان

 .(20سرایی، ص )کامیاب و یعقوبی جنبه کنددهد و منزلت اجتماعی را آشکار میرا نمایش می
 :در مقام منزلت اجتماعیبیان احترام به نشانۀ زبانی دست، تن

بر سر نهاد و خندان   ها را از سینه، بر چشم و از چشمهی عقب رفت و جلو آمد و لحیه جنباند و دست
 .(57 ، ص6 زاده جمالکرد ) اجدادمسر و گردن جنباند؛ دعا به جان اوالد و 

 :زبانی حالت دست به کمر          بیان نوعی از تنبرای بودن،  کمر به دست
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-143 ص ،2 همو) چشمم روشن ی به اعتراض آمیخته به کمر زد و گفتتعّجبدو دست به عالمت 
144). 

این  ،ها به سمت جلو کمر و شست به حالت دست، مثالا ؛ هایی دارد کمر حالت به زیرا دست
در  ایستادن کمر به رساند. یا دستوانه و ناراحت و وجود مشکل را میحالت معموالا مفهوم کنجکا

حالت سلطه و وجود مشکل و  ،ی که دیده نشودطور بهباشد؛ ها به عقب یا پشت  شست حالی که
 .(147-146 ص)ناوارو، رساند  اعتراض را می

 :بی احترامی و تحقیربه نشانۀ زبانی دست،  تن
 ،2 زاده جمالانید )ادبی را می رس حرکت رکیکی کرد که منتهای تحقیر و بی ،میرپنج به کمک دست

  .(219 ص
غیر از بیان  شود که به استفاده می زبانی تنگاهی از حرکات  ،زاده جمال های در متن داستان

 :زبانی داردتن ۀای به جامع مفهوم، اشاره
توان آن را به المللی که می همین اشاره بین ۀوسیل سر انگشت شست را به روی انگشت سبابه نهاد به

، 4 همومایه فطیر است )فهماندند که بی ،تفسیر و تعبیر نمود «سخنم تلخ نخواهی دهنم شیرین کن»
 .(131 ص

باالانداختن کامل  طور کّلی، بهگویای این مطلب است.  «المللی بین»استفاده از لفظ  در اینجا
رسش رئیس از پ مثالا ؛معانی بسیاری داشته باشد ،به شرایط توّجهبا ، ممکن است یا ناقص شانه

نداشتن در  صداقت ، نشانۀرو شود هدادن یک شانه روبکه شاید با باال ،شغلی رضایت بارۀکارمند در
ا امّ ؛ (128-127 ص )ناوارو،ا تزلزل است یدی تعهّ بی ۀنشانانداختن ناقص شانه باالپاسخ است، یا 

ارتباط بی ،از جمله نوع پوشـش ،و امر بدنی شخصّیتزبانی با انعـکاس مفهـومی تن گفت توانمی
ق و حاضرجواب را مردانه، آدم موفّ  ۀنفس، سلط به چون اعتماد ن مفاهیمیکه مبیّ  یطور بهنیست؛ 

مآبی ، شکلی  فرنگی ۀمحوران رب انگشت بر سینه و تشخیص بدنانداختن شانه و ضرساند. باالمی
 . (105، 99، 23 )بریسیج، ص خودبرتربینانه به شمار می آیدادایی است و 

زدن  قایم ضربش را گرفته و بنای قدمته و با هشت انگشت به روی سینه ای باال انداخشانه جناب موسیو
 .(39 ص ،6 زاده جمال) بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند را گذاشته

 :یابد ها انعکاس میکه در شانه غم درون است غلبه بربیان هیجان و  گاهی
 وهم) [...] هایش معلوم بود که بغض گلویش را گرفته شانهآمدن مرتب  رفتن و پاییندر حالی که از باال

  .(218 ص ،2
 

 پاها زبانی تن مؤّلفۀ. 3-11
حواس، افکار و  ۀاتی درباراّطالعهایمان  تان هستند. پاها و ساقترین بخش بدنپاها صادق

 ص  )ناوارو، […] دهیم و کنند. رقص و باال و پایین پریدنی که امروزه انجام می احساساتمان منتقل می
72-73). 
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پاهایی که با سرخوشی  مثالا ؛ گیرندر میـدر نظ یـهاییم و پیامـهای پا، مفاهارـرفتبرای 
پیدا  Lت پا اگر حالت شسیا جهت پا یا  اند، پاهای خوشحال ،دنرو د و یا باال و پایین مینجنب می
شما  پذیرشهایشان برای  یا اگر دو نفر پاهایشان را به همراه تنه ،خواهد برود میفرد یعنی ؛ کند

های داستان در .(81-75 ص ،همان) ستکامل و واقعی ا به معنای خوشامدگوییحرکت دادند، 
 انعکاس دارد.  در متن بیشتر ،حرکت های پاطبق عادت نویسنده، مفهوم و منظور  ،زاده جمال

 .(143 ص ،2 زاده جمال) ندنظامی دادها را به هم کوبید و سالم پاشنه
نظامی است که به جای بیان  ۀبیان احترام مرسوم یک گروه و دستدر اینجا حرکت پاها برای 

های نمادین در فرهنگ ورزش است که برای  گاهی حرکتشود. پاها انجام می زبانی تنبا  ،سالم
  :است یانسانۀ فرهنگ قشر  و گون معّرفانواعی دارد و  خود

پای جنگلی و  سهاقسام و انواع پاها را از پای اول و پای دوم و پای سوم و  ،تنگ گوش ،هاللّ قا لطفآ
 .(293 ص ،همان) شرح داد [...] وپای ضربی و پای چکشی و پای تبریزی 

  .(64 ص ،4 وهم) رودینه میهایشان به روی س شود و دست پاهایشان بالاختیار جفت می
احترام مفهوم  بیشتر و حضور کمرنگی دارند ،زبانیظر تنپاها از ن ،زاده جمالهای مذکور  داستاندر 
 کنند.بیان میرا 

زبانی پا، بر اساس اجتماعی، گاهی تن موقعّیتبه نظر آدلر از لحاظ رفتار زبانی و  توّجهبا 
شود. برای بیان ت بدن میخویش، از جمله ورزش، منجر به رعایت سبک آن و مدیریّ  موقعّیت

های حرکتی خود، با نمایش و سازه جامعۀت بدن به تقاضای فرهنگی خویش از راه مدیریّ  هوّیت
 توّجهاجتماعی زورخانه، با  موقعّیتپهلوانی و فتّوت و  هوّیتهمچنان که  دهد.زبانی پاسخ میتن

ارتباط با  رساند. گیدنز، بدن را درداری را می معنی ۀها، رابطبه سبک ورزشی، تغییر و حرکت اندام
 هوّیتدادن به  هایشان، برای شکلدهد و بر این باور است که افراد از بدنخود، قرار می هوّیت

 .(32 نوری، روحانی و هاشمی، صخواجهبه نقل از )کنند استفاده می خویش شخصی
فرزی و  . چنان بهدادصدا می فرنگی ۀکوبید که مثل ترقّ می یندر ضمن چرخیدن، چنان به زم کف پا را

، 2زاده  جمالچرخید که چشم انسان از تشخیص پشت و رویش عاجز بود )چاالکی میان گود می
 .(280ص

 

 سکوت زبانی تن مؤّلفۀ. 3-12
نمایان و  های دیگر در پیوند با اندام اا راکثاثرپذیری آن ست، کوت که رویکرد پرورشی آن بیشتر اس

 شود. برجسته می
حضوری که ؛ ی کردتلّق  «حضور»توان آن را حالت  ا میامّ  ؛کنند میصدا تعریف  اغلب سکوت را نبود  

 .(155 صاند سکوت حکیمانه )کریمی،  لذا گفته ؛شود باعث کشف می
 مجو را جو راو ت جویدمی بحر          جو همچو گفتن و ستا بحر خامشی

 (595 ص ،4 ج ،موالنا)                                                                       
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د که پس از آن به دار میکه انسان را به واکاوی و درنگ وای ذهنی است فرآیندسکوت باید گفت 
رسد. در متن  نتیجه می ورسد. در سکوت انسان به تطبیق و قضاوت و گزینش قدرت انتخاب می

تانی است و با درنگ و به فکر های داسشخصّیت  ۀبیان تجرب سکوت، زبان   ،زاده جمال های داستان
 .شود می با سکون بدنی نمایان همراه ،رفتن فرو

 :سکوت حکیمانه، بیان تجربه در تصمیم گیری است
س رو به ـر ماند و سپتی ساکت و متفکّ ر شده است. مّد خواست نشان بدهد که متأثّ میر نمیا

  .(15 ص ،3 زاده جمال) [...] :تـگف ،ی کردهـباش یـدوستاقچ
 :شود نمودار می حرکتی بدناز بیای؛ که چون لوحی سکوت ناگفته

و  تعّجبتی ساکت ماند و سپس لب زیرین را به عالمت رفت و مّد فیلچه در فکر فرو
  .(215 ص ،همان) سری جنباند انکار به جلو آورد و

، کالمیغیر چون صدای  ؛بدن است اندام، سکون غیر کالمیسکوت حکیمانه در ارتباطات 
هاست در زبان سکوت بدن، از سبک مصرف نمایش سکون بسیار برخوردار است. در حرکت اندام

های زبانی سازه گاهی با ؛های گوناگون جلوه داردزاده، زبان سکوت، به صورتجمال های داستان
 :«ماندن واج و هاج»، شود؛ مثالا کنایات به تصویر کشیده می

 ۀواج مانده بود؛ چون از فرمایشات جناب شیخ، تنها، کلم و سخنان، هاجنمدی از شنیدن این  کاله  
 (. 34 ، ص6 هموکاظمی، دستگیرش شده بود )

کند. و گیجی با مکثی و سکونی از چهره و دهان جلوه می تعّجبتصویری از رمضان، مبنی بر 
رکتی ـحدر بی مانه است کهـکوت حکیـت سـزاده، به حالهای جمالدر داستان زبان سکوتگاهی 

 :ستا بســیار یهاگویای حرف
، 2 وهمساخت )زد و ابداا لب به سخن، آشنا نمیهایش را به گنبد دوخته، به سیگارش پک میچشم

 .(367 ص
ه که بار عاطفی فراوانی دارد؛ البتّ  بدن است اندامزبان سکوت ارتباط غیر کالمی، با سکون در 

 اگر قرائت درستی داشته باشیم.
م نیست و تکلّ  اززبانی که عاجز  ؛کندمی یمعّرفزبان  منزلۀ زاده سکوت را به جمال گاهی

سکوتی  این قطعه .غیر کالمیاین یعنی ارتباط  ؛کشد ها به تصویر میسرشاری این زبان را از گفته
 :رساندپر از سخن را می

ما  ،زبانمنیست که بیکش نباید حرف بزند، سکوت که دلیل بر این گفت کی به تو گفته که پاشنه
  .(273 ص ،3 وهم) مجز بر تکلّ نه عا ؛ساکتیم
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 انداز شش داستان نمودار: چشم
 

 نتیجه .4
، نخست :زاده، به دو شکل نمود داردهای جمال فرهنگ رفتاری ارتباطات زبانی در داستان

، واحد رفتاری داستانزبانی. در یا تن غیر کالمیو دیگر، ارتباطات زبانی  ؛ارتباطات زبانی کالمی
 معّرفپویه، زبانی تن جامعۀو امر بدنی و  استزبان بدن، با اجتماع و اقتضای فضا متناسب 

یکی به  :زاده، دو دلیل اساسی داردهای جمالپویه در داستانبه کارگیری تن .فرهنگی دوران است
بیان دیگر،  ؛...  م، شادی، حسادت وشبیان پیام نامحسوس چون خ برایواژگان معادل،  نبودخاطر 

. در بررسی واحدهای رفتاری اندام پوست، خنده، ینمودن موضوعات و نّیات درون تجربه و دیداری
بیان موضوعاتی چون  ؛ مانندفی داردزبانی بیشتر رویکرد منابرو، دهان، لب و چشم، رفتار تن

 ،... ترس، حیرت، مخالفت، خجالت، اضطراب، طعنه، تمسخر و، نارضایتی، عصبانّیت خشم،
  .است ی دورانشناخت شناختی و جامعه که نشانی از روان

نین ـپویه و کارکرد را دارد. همچزبانی چشم، بیشترین تن ، بر اساس نمودار، تننظر فراوانیاز 
از  تأثیرزبانی بیزاده تنجمال های . در داستاناست انـزب یـو بدنـعضوط به ـزبانی، مربکمترین تن

ر است، . از آنجا که سبک زندگی از تغییر دوران و جغرافیای فضا و مکان متأثّ یستنسبک زندگی 
 گذارند.  نمایش می به را خاّص  زندگی سبک بدنی، امر و زبانیتن رفتارهای با گاهی انسانی، هایسنخ

احترام و  ۀنمادهای طبقاتی از مقولهای بدنی، مصرف، نمایش ۀهایی چون سلیقنشانه
سبیل  ؛ مانندشودهای اجتماعی برجسته میهای اجتماعی است که در ژستخاکساری گونه

همه، نشان  ،... کوفتن و سینه پایین، با انگشتان چهارضرب بر به باال نهادن، نگاه از دادن، کاله کج تاب
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گذارد و مبّین چگونگی ارتباطات نمایش میست که به هادستو فرو هاطبقاتی فرادست جامعۀاز 
 گردد.میبر های انسانی آن روزگار است که به سبک زندگیسنخ و زبانی غیر کالمی

صدایی  زبانی از تک جامعۀهای مختلف انسانی، زبانی و فراوانی سنخهمچنین نظر به تن
های توان در داستاننمادها، میزبانی و رسد. با تکیه بر تنصدایی میدـشود و به چنخارج می

 قرائت کرد.گویا  ا وآشکار شناختی ایران آن زمان را از نظر اجتماعی و روان زاده،جمال
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