
 حركات بدنيشناسي نشانهارتباطات غيركالمي و

نژادمحمدرضا پهلوان
ت علمي دانشگاه فردوسي مشهدهيئعضو 

:چكيده
بـان فارسـي   ز و  ايرانـي گ فرهن اين مقاله به بررسي ارتباطات غيركالمي و نقش حركات بدني در برقراري ارتباط در             

و حتّي سزايي در برقراري ارتباط دارند د كه حركات بدني نقش برسده در اين مقاله به اين نتيجه مينگارن. پردازدمي
،طـور كلـي  ه ب.دن ايفا كن در برقراري ارتباطهاي كالميتر از مهارتنقشي اساسيد نتوانهايي از اين حركات مي   جنبه

قويـت  هـاي كالمـي را ت    پيـام  -2.شـوند هاي كالمـي مـي     جايگزين پيام  -1: كنندكات از سه طريق عمل مي     اين حر 
ي سـر،   هـا انـدام  در اين بررسي حركـات مختلـف         .كنندهاي كالمي عمل مي    در جهت خالف و رد پيام      -3.كنندمي

ي هـا اندام دست، پا و همچنين حركت       ،)شودم، بيني، دهان و لب تقسيم مي      كه خود به اشارات ابروان، چش     (صورت  
.شودن فارسي پرداخته مي در زباهاو معني هر كدام از آنهاديگر مانند حركت شانه

 فرازبانشناسي،شناسي، نشانهتباطات غيركالمي، زبان بدن، حركتار:هاكليدواژه

مقدمه. 1
ثر رفتارهـاي   هـاي پژوهـشي خـود بتواننـد حجـم مـؤ           وشاند كه بـا ر    بسياري از پژوهشگران بر آن بوده     

 ولي بسياري از آنان     رسد؛نظر مي ه دشوار ب  كار بسيار . ردي و اجتماعي مشخص كنند    غيركالمي را در روابط بين ف     
يكي از پيشتازان . اند كه ميزان نسبي رفتارهاي غيركالمي را در مقابل رفتارهاي كالمي تخمين بزنند        توفيق يافته 

ت  درصد از معني در يـك وضـعي        35مشخص كرده است كه فقط    1"بيردويسل"و پيشروان مطالعات غيركالمي،     
پيشگام ديگري كه در . مي است غيركالدر زمرة آن  درصد باقيماندة65شود و   نتقل مي خاص با كالم به ديگري م     

هـاي  او نيز پيـام   .  است مريكايي ا -محقق ايراني "آلبرت مهرابيان " تحقيقات غيركالمي نامي بلندآوازه دارد       عرصة
 درصـد از معنـي بـا        7ت كـه فقـط      فرستاده شده در يك ارتباط بين فردي را تجزيه و تحليل كرده و دريافته اس              

گونـة  درصـد از پيـام كـه بـه           93. به مخاطـب منتقـل شـده اسـت        ) در قالب كلمات و جمالت    (هاي كالمي   پيام
 درصد بـا   55و  2"هاي آوايي نشانه" درصد آن با     38: استد   موار مي منتقل شده است، قابل تقسيم به اين       غيركال

تـوان چنـين نتيجـه       ولـي مـي    ؛ مختلف با يكديگر متفاوتند    هايها در پژوهش  ، يافته البته. 3"ايهاي چهره نشانه"
نقش آن در بسياري مـوارد در انتقـال   باطات بين فردي بسيار مهم بوده،  در ارت "هاي غيركالمي نشانه"گرفت كه   

.)272-273: 1374فرهنگي،  ("باشدفردي به فرد ديگر بسيار حياتي ميمعني از 
، كاربردي فـراوان بـه      ايشناسي اجتماعي و آموزش حرفه    ز روان پيام رساني بدن به عنوان بخش مهمي ا       

شناسي دارد و افراد در همه نوع مشاغل مرتبط با مسائل           يت، آموزش، امور اجتماعي و جامعه      مدير ويژه در حيطة  

1 Birdwhistel
2 vocal cue
3 facial cue
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...گـر و   راديو و تلويزيـون، سـخنران، كـارگردان، مـصاحبه          ي، وكيل، آموزگار، بازيگر، گويندة    اجتماعي اعم از قاض   
شناسـي اجتمـاعي    اصـلي روان رساني غيركالمي به عنـوان حيطـة     طور كلي، اطالع  هب. توانند از آن بهره گيرند    مي

كـه بخـواهيم در حـوزة       امـا درصـورتي    ت؛شناخته شده و اهميت علمي و كاربردي قابل توجهي پيـدا كـرده اسـ              
به . شودشناسي زبان مربوط ميي و جامعهسناش كاربردا به شاخةهسي به اين عناصر بپردازيم، مطالعة آن     شنازبان

شناسـي و ديگـر ارتبـاط        يكـي نـشانه    :كار داريـم  وطور كلي در اين زمينه با دو موضوع كلي سر         هعبارت ديگر، ب  
شناسـي داراي  فردينان دوسوسور معتقد است كه نشانه. شناسي داردشناسي ريشه در انسان   علم نشانه .ميكالغير

كند و شامل عبارات زباني و وسايل ه در جامعة انساني است كه براي ايجاد ارتباط عمل ميهمة وسايل به كار رفت
همگـاني اسـت و   شناسـي شناسي بخـشي از نـشانه  گويد زبان سوسور مي . هاستغيرزباني از قبيل حركات و اشاره     

يل كـه نظـامي اسـت       شناسي است و زبان به اين دل      شناسي قابل استفاده در زبان    قوانين كشف شده توسط نشانه    
اي است و همچون الگو و نمونة اصلي دانسته هاي نشانهترين نظام از انواع نظامهاي اختياري، مهممتشكل از نشانه

شناسي است؛ اما بـه دليـل گـستردگي علـم     اي از نشانهارتباط غيركالمي خود شاخه.)IV:1374توكلي، (شودمي
پردازيم و فقـط در جاهـايي كـه الزم بـه نظـر      ي ارتباطات غيركالمي ميشناسي در اين مقاله صرفاً به بررسنشانه

.شناسي كمك خواهيم گرفتبرسد از نشانه
رساني غيركالمي از طريق حركات چشم، حاالت چهره، آهنگ صدا، حاالت پيام رساني بدن همان اطالع

طـور مـؤثر يـا نـامؤثر در زنـدگي           هها و حركات بدني است كه كمابيش خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه، ب          بدن، ژست 
كنيم و بدين وسيله با تقويت يا تضعيف هر شكل از برخوردهاي اجتماعي، به روابط خود روزمره از آن استفاده مي

.دهيمبا ديگران شكل مي
.  از لحاظ فرهنگي مشخصعلم شناخت حركات مانند خود زبان هم ذاتي باشد و همكه رسد به نظر مي  

. ها يك معنـي را انتقـال دهنـد         مشخصي وجود داشته باشد كه در همة فرهنگ        د كه حركات بدني   رسبه نظر مي  
هـر چنـد    ؛هاي مخصوصي اسـت   كه داراي معاني مخصوص براي فرهنگ     هاي حركتي ديگري نيز وجود دارد       پيام

.)100-102: همان(شوندها ديده ميب فرهنگاين حركات در اغل
 اينكـه آيـا   نـد و ا اهميـت حـائز شود كه ارتباطات غيركالمي تا چه انـدازه   هم اكنون اين سؤال مطرح مي     

د؟ ناي وجود دارد كه از لحاظ فرهنگي مستقل باشند و براي هر انساني در هر فرهنگ ملموس باش           اشارات جهاني 
نظر ه صرفدهد كها انتقال مييقي معني واحدي را به ديگر انساندهد به طرا چيزهايي كه هر انساني انجام ميآي

از نژاد و فرهنگ و رنگ باشد؟ به بيان ديگر، آيا يك لبخند هميشه داللت بر يك حالت سرگرمي دارد؟ آيـا اخـم             
دهيم آيا اين هميـشه  را از اين طرف به آن طرف تكان ميهميشه نشان ناخشنودي است؟ هنگامي كه ما سرمان     

 است؟ آيا   "بله"ي  نبريم، آيا اين حركت به مع     ين مي  پاي  كه سرمان را به باال و       است؟ و يا هنگامي    "نه"به معناي   
ايـن حركـات در پاسـخ بـه يـك           آيـا    مردم همگاني و جهاني است و اگر چنين است         اين حركات براي همة   همة

 است؟ احساس غريزي
 حركات در اين مقاله ابتدا به بررسي اهميت اينبرقراري ارتباط دارند، سزايي در با فرض اينكه اين حركات نقش ب

 رايـج   انزبانـ رسيبين فا  اشارات متداولي كه     پردازيم و سپس به ذكر برخي از      ها در برقراري ارتباط مي    نو نقش آ  
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.خواهيم پرداختاست، 

طرح موضوعاهميت و . 2
هـا همـه جـا      جهـاني . هستند2اي منطقه يا غيرجهاني   بعضي ديگر و1جهانيغيركالمي  بعضي از حركات    

يكا و چه در يك قبيلـة      مرها آشنا هستند؛ براي مثال، چه در ايران، چه در ا          ها با آن   انسان همةاند و شناخته شده 
 مثبتـي از آن  زدن در شرايط طبيعي معاني خوبي را به همراه دارد و تقريباً همـه برداشـت خـوب و              لبخند ،بدوي
هـا همـان    جهـاني ايـن ). شـوند ر مـي ادبي تعبيمتضادي كه امروزه  معاني كنايي و انواع معاني      البته به جز  (دارند  
.اندند كه از كودكي به همراه ما بودههايي هستنشانه

هـا،  انـسان  ارتبـاط    ترين شـيوة  ي ابتداي دارد كه بيان مي    معرفي شد  يلهلم ونت وكه توسط   3اشارهنظرية  
حتي كه است؛ به طوريزمان طور طبيعي و همهچنين زباني ب.شودها ايجاد مياي است كه با دست و اشاره  نشانه

، آوريماي را بر زبان مي   طور لفظي كلمه  هخوانيم، عالوه بر اينكه ب    كسي را به طرف خود فرا مي       كه   امروزه هنگامي 
ود را ندانيم، به اشاره متوسـل  زبان مخاطب خكنيم و در شرايطي كه كت دست نيز آن كلمه را همراهي مي    با حر 

ها به تدريج به    بق است و اين   ها منط ها و فك   دست با حركت زبان و لب      شارة هر ا  كند كه ه مي وي اضاف .شويممي
اند و انسان اين مسير تحول را طي كرده است تا از زبان اشاره به         فكي تبديل شده    لبي و اشارة   اشارة زباني، اشارة  

.)3: 1985يول، (زبان گفتاري رسيده است 
چنـدين . تر از زبان گفتاري استكنند زبان بدن بسيار مهم ادعا ميادوارد هالمانندشناسانبرخي روان

ميزان استفاده از زبان گفتاري در مقايسه با زبان بدن          : دليل اول دليل در حمايت از اين عقيده عرضه شده است؛        
 آنچه شـخص احـساس    هفت درصد از، فقطدهد كه در يك ارتباطيك تحقيق نشان مي نتايج  .بسيار ناچيز است  

گوناگون ارتباط غيركالمـي    هاي  هيجانات با استفاده از مسير    شوند و نود و سه درصدِ       ر كلمات بيان مي    د ،كندمي
شناسان ادعـا   روان. زبان بدن نسبت به زبان گفتاري از پويايي بيشتري برخوردار است          : دليل دوم گردند؛بيان مي 

.شوند غيركالمي رد و بدل و فهمانده مي    كلدو نفر، بيش از پنجاه و پنج درصد معاني به ش          كنند كه در رابطة   مي
جه گرفته اسـت كـه    بين دو نفر را مورد ارزيابي قرار داده و چنين نتي          اس ميزان استفاده از زبان بدن       شنيك روان 

.تر از پـنج ثانيـه عمـر دارنـد    كنند و جمالت عادي، كمتر از بيست دقيقه در روز صحبت مي اشخاص معمولي كم  
 و از زبـان     "من خـسته هـستم    ":كنندها استفاده مي   كوچك از كلمات براي بيان واقعيت      ايههمچنين اكثر بچه  
پ كردن در هنگـام نـاراحتي و چـ    گريه يا اخمكنند؛ مانندِبادل هيجانات و عواطف استفاده مي    بدن بيشتر براي ت   

افـراد ايـن   ر رابطـة  ن اهميـت ارتبـاط غيركالمـي د       در نشان داد  : دليل سوم چپ نگاه كردن در هنگام عصبانيت؛     
بـه عبـارت ديگـر، زبـان بـدن غالبـاً       . كنـد  بدن، حقايق را غيرقابل كتمـان مـي        حقيقت انكارناپذير است كه زبان    

 زبان بدن نـسبت بـه زبـان         همچنين.سازدر مي كنيم، آشكا را از وراي آنچه در كالم بيان مي       احساسات واقعي ما    

1 universal
2 particular
3 The gesture theory
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"صـحبت "تواند رساتر   يك عمل نسبت به لغات و كلمات مي       .كالمي داراي قدرت متقاعدكنندگي بيشتري است     
. دهنـده ارت اطمينانكننده باشد تا گفتن يك عبتواند بيشتر حمايت بخش مي فشردن اطمينان يك درآغوش . كند

ند تواي غيركالمي است و نميها دليلي بر اهميت حركات بدن و نشانه، فقطرسد اين مواردبه نظر مياين با وجود 
نـشانة غيركالمـي   رفاً بـه توصـيف معنـي چنـد    جايي كه اين مقالـه صـ  ين كاركردهاي زباني باشد؛ اما از آن جايگز

.)11-14: همان(هاي زباني خودداري شده استپردازد، از پرداختن به ساختمي
:هستندهاي غيركالمي ايفاگر سه نقش طور كلي نشانههب

 سر را به پايين يا باال حركـت         "خير" يا   "بله"جاي گفتن   هبمثالً  شوند؛هاي كالمي مي  جايگزين پيام .1
.دهيممي

اي بـشاش و لبخنـد      مثالً همراه خوشامدگويي بـه مهمـان چهـره        كنند؛هاي كالمي را تقويت مي    پيام.2
.كنيم هم چاشني ميآميزمحبت

 از بيـان يـك      مثالً در يك جمع پنج نفـره پـس        كنند؛عمل مي هاي كالمي   در جهت خالف و رد پيام     .3
.كنيمران عدم صحت آن جمله را اعالم مي با زدن چشمكي به ديگ،جمله به طرف مقابل

گامي كه در جهت خـالف   ولي هن ؛هاي غيركالمي در ايفاي نقش اول و دوم در خدمت ارتباط زباني هستند            نشانه
فرهنگـي،  (گيـرد ه قـرار مـي    بست دو سوي  كنند ارتباط زباني در شرايط بن     عمل مي ) نقش سوم (هاي كالمي   پيام

1374 :153(.
اي در واقع مردم غيرحرفه. ر مهم استهاي غيركالمي در نشان دادن نيات اصلي سخنگويان بسيانقش سوم نشانه  

هـاي  در حقيقـت نـشانه    . قـرار دهنـد    "دروغ گفـتن  "هاي زباني در خدمت     ند نشانه ها را مان  توانند اين نشانه  نمي
ي توانند احساسات خـود را در شـكل     ميفقط افراد بسيار ماهر     .كنند مشت ما را باز مي     دست ما را رو و    غيركالمي  

دروغين پنهان كنند؛ مثالً ترس و وحشت سهمگين خود را با خنده بپوشانند يا تنفـر شـديد خـود را بـا ماسـك              
.)47: 1374زندي، (عالقه و محبت پنهان نمايند

، 1هـاي مربـوط بـه فاصـله    نـشانه : وارد ذيل را نـام بـرد      موانتميي غير كالمي    هااز جملة نشانه  
ديداري خواهيم هاي  به بررسي نشانهر اين مقاله فقطد. 4هاي آواييو نشانه3هاي ديداري، نشانه2هاي زمانينشانه

.)273-276: 1374فرهنگي، (پرداخت 

1 spatial cue
2 temporal cue
3 visual cue
4 vocal cue
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:اعتقاد دارندفقط به اين عوامل در توصيف فرآيند ارتباطبرخي
گفتار

 زبان

نوشتار

فرآيند ارتباط

(Body language/ Kinesics)حركات بدن 
هاي صداآهنگ و ويژگيانفرازب

(Proxemics)رعايت فاصله 
...كردن ونوع لباس پوشيدن، آرايش

:نداكنندة مسئلة فرازباند است ده مشخصة ذيل توصيفعتقم) 1972(يل رژآ
(Bodily contact)تماس بدني -1

(Proximity)ميزان فاصله -2

(Posture)حالت بدن -3

(Physical appearance)ظاهر فيزيكي -4

(Facial & gestural movement)حركات صورت و بدن -5

(Direction of gaze)) نگاه(مسير ديد -6

(Timing of speech)بندي صحبت مدت و زمان-7

(Emotional tone of speech)حالت عاطفي گفتار-8

(Speech errors)خطاهاي گفتار -9

(Accent)لهجه -10

:طور خالصه در پيوستار زير نمايش دادهها را بتوان تمام اين ويژگيرسد كه مينظر ميه اما ب
زبان كالميزبان غيركالمي ولي آواييزبان غيركالمي و غيرآوايي

 و زبان همان كلمات و جمالت زباني هستند، 1 مقصود از زبان كالمي-ته شد طور كه قبالً نيز گفنهما-در اينجا 
بودن نيز به آوايي. كنددرنظر گرفتن نظام گويشي اشاره مي بدون ، به حركات بدنغيركالمي و غيرآوايي فقط

.كنداشاره مي... يا باال بودن صدا و بمي صدا، فشار كلمه و جمله، پايين و صدا، زيرهايي از جمله آهنگِويژگي

:نمايش داداين صورت توان به را مي ارتباط غيركالمي مدل پاية
زبرداريرم                                رمزگذاري

"ب" ممكن است توسط فـرد  ، از حالت عاطفي خود به شكل يك عالمت يا پيام غيركالمي      "الف"رمزگذاري فرد   

1verbal

حالت ب عالمت غيركالميحالت الف
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"الـف ":در اينجا چند احتمـال وجـود دارد       .  درست يا نادرست باشد    اين رمزبرداري ممكن است   . رمزبرداري شود 
گيرد؛ مثالً هـر دو ممكـن   فاده از رمزي مشترك صورت مي ا است كند و اين كار ب     رمزبرداري مي  "ب"رمزگذاري و   

. را برسانند"دوستي و عالقه"يكي كاهش فاصله يا نزداست 
اي  گيرنـده "ب"اي ضـعيف يـا    فرستنده"الف" به اين دليل كه    د؛كنزبرداري نادرستي مي   رم "ب"-1

.اندكردهضعيف بوده است و يا هر دو ضعيف عمل 
. ممكن است آن را باور بكند يا نكند"ب"فرستد كه اي مي پيام گمراه كننده"الف"-2
"ب" اطالعـاتي اسـت كـه        دارنـدة  اما رفتارش دربر   باط ندارد؛  به هيچ وجه قصد برقراري ارت      "الف"-3

 دسـت  دادن سـر بـه  يافت اين نكتـه كـه تكيـه     مثالً، در  ست قادر به رمزبرداري از آن باشد؛      ممكن ا 
.حوصلگي استاي از خستگي و بينشانه

 باورهاي مرسوم ولي نادرست دربارة مفهـوم    شايد از روي   "ب" قصد برقراري ارتباط ندارد و       "الف"-4
پـردازد و مـثالً دزديـدن نگـاه را عالمتـي از              اشـتباه بـه رمزبـرداري مـي        كالمي بـه  رساني غير پيام

.)12: 1378آرژيل، (كند كاري فرض ميفريب
 كالمـي فرهنگـي فراگرفتـه    عناصـرِ انـد و همچـون     ارتباط غيركالمي وابسته به فرهنگ    هاي  بيشتر جنبه 

مفـاهيم  - بيان احـساسات نقـش دارنـد         دتاً در كه عم -معدودي از رفتارهاي غيركالمي جهاني      جز  ه  ب. شوندمي
هـاي  گيرنـد و برحـسب ويژگـي      هاي مشخصي از صورت شكل مي     اغلب در قالب حركات بدني يا حالت      ،فرهنگي

.)25-1370:26جهانگيري،(فرهنگي متغيرند 
هـر . ا انواع زيادي لبخنـد وجـود دارد       زنند ام ها لبخند مي   همة انسان  نمونة خوب اين مورد لبخند است؛     

هـم  حتـي در درون يـك فرهنـگ    . گيردكار مي ه لبخند را به طريقي متفاوت براي منظورهاي متفاوتي ب         ،فرهنگ
دار، لبخنـد حـاكي از پوزخنـد، لبخنـد     ال، در فرهنگ ايراني لبخنـد كنايـه   مثبراي. خندهاي زيادي وجود دارد   لب
ايـشان نمايـان    هاي كـه دنـدان    د بـه گونـه    تري هستن ها داراي انواع گسترده   برخي فرهنگ . داريم... مسخرآميز و ت

در يك جامعة   . ي مشخص و معين هستند    شود از لحاظ فرهنگ   هايي كه در آن لبخند ايجاد مي      شود و موقعيت  مي
 در هاي فرهنگي كه ناشـي از تفـاوت  يكي از نمونه. جاد سوء تفاهم شود تواند باعث اي  چند فرهنگي اين مطلب مي    

اي از احترام نـسبت بـه       ها به عنوان نشانه   اين بچه . استمريكايي و ژاپني    هاي ا چه مربوط به ب   ،عادت لبخند است  
ين لبخند را دال  آنگلويي ان كه معلما در حاليزنند؛گيرند، لبخند ميها هنگامي كه مورد سرزنش قرار مي    بزرگتر
انشان نيز صورت گام مرگ عزيزكند كه حتي در هنها را ذكر ميسنت لبخندزدن ژاپني1البار. دانندميادبي  بر بي 

كند تا به اين وسيله غم خود را به  بلكه فرد داغديده تبسم مي     نيست؛ هاخاطر سنگدلي آن  هاين لبخند ب  . گيردمي
زير را مطرح كـرده     موارد   2رود، كروت كار مي هدادن فروتني ب  در ميان حاالتي كه براي نشان     . ندديگران منتقل نك  

هاي دستها را در داخل     آيد و سپس آن   هايشان به هم مي   كنند كه دست  ميالي تعظيم   ها در ح  يسوماتراي: است
.)72: 1972فاست، (كنند ها را تا پيشاني بلند ميهند و آندطرف مقابل قرار مي

1 Labarre
2 Krout
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ا ام؛جهاني باشد) مفاهيم ديداري(م غيركالمي يابيم كه ممكن است برخي از عالياز موارد ياد شده درمي
.دارندفاوتي ني متامع

 تحقيقپيشينة. 3
هـاي   و ديـدگاه بررسـي تعـاريف گونـاگون   ، در ايـن قـسمت بـه     غيركالمـي هايمپيااهميتبا توجه به 

.پردازيمآن ميدربارة شناسان مختلف  و زبانانديشمندان
ر چندان ، كا تعريفي جامع و مانع از ارتباطات غيركالمي ابتدا چنين به نظر برسد كه ارائةدراست ممكن 
اگر كلمـة  .دهد نشان مي   خود را  ، دشواري كار   ورود به عوامل جداكننده و مشترك،       اما به محض   دشواري نيست؛ 

كه ي  اي از حروف   به معني كلمات كه مجموعه     "كالمي" در نظر گرفته شود و كلمة      "جز" و   "نه" به معني    "غير"
ايـن خـود آغـازي      .  بدون كلمات و حروف    ني ارتباط كنند، در آن صورت ارتباط غيركالمي يع      مفهومي را القاء مي   

ارتباط مبتنـي بـه   "ي كه به دهان آدمي وابسته است و   يا ارتباط  "ارتباط آوايي " اگر ما تمايزي بين      .مناسب است 
به همين . و بعضي ديگر خير اندهاي غيركالمي، آوايي  رسيم كه برخي از پيام     قائل شويم، به اين نتيجه مي      "كلمه

ير به سهولت ايـن نكتـه را نـشان    جدول ز.ها خيرهاي كالمي، آوايي هستند و برخي از آن   ري از پيام  ترتيب بسيا 
:دهدمي

هاي ارتباطيشيوهارتباطات آواييارتباطات غيرآوايي
ارتباط كالميكلمات گفتاريكلمات نوشتاري

حركات، وضع ظاهر، حركات 
...چهره، حالت بدن و

صدا طنين صدا، فرياد، كيفيت 
...)بلندي و كوتاهي، ضريب و(

ارتباط غيركالمي

هاي آوايـي و غيرآوايـي كـه بـا وسـايلي غيـر از وسـايل زبـاني و                    پيام:غيركالمي عبارت است از   ارتباط  بنابراين،
.)21-22: 1375فرهنگي،(اندشناسي ارسال و تشريح شدهزبان

:ويسدنريف خود از ارتباطات غيركالمي ميبوس ماجيان در تع
پوشـانند،  شود كه پهنة وسيعي را مي گفته مي هاييواژة ارتباط غيركالمي به دامنة وسيعي از پديده       

      هاي نمادي تا رقص، تئاتر، موسـيقي و پـانتوميم، از جريـان             د، از وضعيت  از بيان چهره تا اشاره و م
سـي، از ادراك مـافوق   جويي حيوانات تا تـشريفات ديپلما   ذاري تا جريان ترافيك، از حاكميت     تأثيرگ

هـاي  خشونت تا علم معاني مربوط به رقص     حسي تا كامپيوترهاي تمثيلي و از علم معاني مربوط به           
.)243: 1369محسنيان راد،(يابتداي

هاي صامت او يـادآور  ذكر حركات چارلي چاپلين در فيلمشولمن بحث ارتباط كالمي را در كتاب خود با    
اش، هايش، چهرهدست.گردانش ارتباط برقرار كندانست بدون كالم با شا چاپلين تونويسد كه چارليشود و ميمي

ما در زندگي روزمره مرتباً ":افزايداو مي .كردندهاي او را منتقل مي     پيام ه،هايش هم دارش و لباس  راه رفتن خنده  
دهـيم و اشـاره    حركـت مـي    هايمـان را  آوريـم، دسـت   ميدا در زنيم، اَ چشمك مي فرستيم،هاي غيركالمي مي  پيام
تر از اعتباري باشد كه ما براي     توانند بسيار مهم  هاي متقابل انساني مي    كنش هاي غيركالمي در  اين پيام .كنيممي
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. قائل هستيمهاآن
؛كنـيم مان صحبت مييي آواي هااندامز اظهار كرده است كه ما با        شناسي به نام ديويد آبركرومبي ني     زبان

مـستقيم وجـود   غيركالمي رابطـة  بنابراين بين رفتار كالمي و دهيم؛ بدنمان عمل گفتگو را انجام مي ميا با تما  ام 
.)XI: 1374توكلي، (دارد 

ز رفتار كالمي   هايي ا اعتقاد دارند كه حتي جنبه    ) 1978(ن از جمله رافلر انگل      اي از محققا  همچنين پاره 
هنگامي كه تنهـايي    دهد كه گفتار كودكان     ه وضوح نشان مي   تحقيقات وي ب  .اندهاي زباني مقدم بر كسب مهارت   

تر هستند، حركات بدني    هايي كه پرحرف  اي از حركات توأم است و بچه       پيوسته با مجموعه   ،كنندبا خود بازي مي   
اي رفتارهـاي   معتقد است كه پاره   ) 1982( ترويك -موريل ساويل .دهنداز خود نشان مي    با گفتار    همراهبيشتري  

داروين .هاي اوليه مشترك بوده استيد بين انسان امروزي و انسان   كودكان است و شا     همة "طبيعي"،الميغيرك
دارد كـه در تمـام جوامـع نـشان دهنـدة      هايي از صورت وجـود      حالت"لين كسي بود كه اظهار داشت       او) 1872(

.نيـز تأييـد كردنـد   ) 1978(و  ني چـون هـارپر، ونيـز و ماتـاراز         را بعدها محققا  اين نظريه   ؛  "احساس واحدي است  
در ) 1967(سـلوبين  و ) 1964(گـامپرز  ،)1964( تريپ -اروين،)1962(ن زيادي از جمله هايمز      همچنين محققا 

اي از قوانين ساختاري و واژگان از يك سو و كاربرد به عنوان مجموعه-زبان در تند كه القول هسله متفقاين مسئ
آنچه در تبيين ابعاد معنايي يك پيام بيشترين تأثير         - گفتن از سوي ديگر    آن در بافت اجتماعي به هنگام سخن      

 بلكه عناصر و مقوالت غيرزباني يا به عبارت ديگر رفتار غيركالمي است كـه               ،ا دارد، روابط ساختاري زبان نيست     ر
.)85-88:همان(خواندآن را بعد پنهان جمله مي) 1984 (فرونالد واردا

است صائب تبريزي كه يكي  اند و از آن جمله      سزايي داشته  شاعران ايراني سهم ب    ،اط غيركالمي  اهميت ارتب  دربارة
:شودباطات غيركالمي در جهان محسوب ميترين كارشناسان ارتاز قديمي

ومـنـــشار ميــگ يــــن تنـ دهنچةـــز غرفـــنجي حبي ميا سر بسته،هزار نكتة
 مـضمون را در سـكوت از لبـان او            او هـزار   ،كه دهان يار صائب بسته است     الي است كه در ح    معني بيت فوق اين   (

.)شنودمي
:اوحدي كرماني

ورتــــر در صـــت اثــساعنــــمز را كه ـزيورتـــر در صـنگرم به چشم سزان مي
ورتـــــصگر درـــد مـــــتوان ديــمعني نوريمـــما در صاين عالم صورت است و

:گويدرخشي ميآذرعدي
توانــــتن نـوان ديدن و گفــــكه من آن راز تست نهان امن ندانم به نگاه تو چه رازي

رـ ضميرّــــدهد از سر ميــــرنگ رخساره خبي تو پريشاني نيستــگر بگويم كه مرا ب
تــــن و توسـگاهي كه زبان مــپاسخم گو به نگويموش كن با لب خاموش سخن ميگ

هاي حاالت بدن، مطالعة گوناگوني": المي بدين صورت تعريف شده است  ارتباط غيرك  ،هازباندر فرهنگ   
.)428: 1992كريستال،  (" ميان شخصي و تماس لمسي در ارتباط انسانيفاصلة

، هـا  نشانه-1: كند ميركالمي را به چهار دسته تقسيمم غيصدا يا به عبارتي عاليديويد لوئيس الفباي بي   
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.)85: 1380لويس،  (هاكننده منطبق-4ها، كننده تنظيم-3ها، كننده روشن-2
ات تواننـد معـادل كلمـه يـا كلمـ     مي وجود دارد كه مـي ، عاليملل دنياهاي مختلف   در فرهنگ : هاشانهن

و ت   مثال، غواصان پس از پوشيدن تجهيزات غواصي بـا دو انگـشت شـس              موجود در آن فرهنگ قرار گيرند؛ براي      
خواهنـد  در اينجـا مـي    . رسـانند  را مـي   "بسيار خوب "اين طريق معني    دهند و از    نشانه عالمت حلقه را نشان مي     

 براي يهاي ديگر جايه فرهنگ خاص است و در فرهنگها متعلق بخيلي از نشانه. "ه چيز آماده استهم"بگويند 
 گـردن خـود را بـا    ،وم خودكـشي اي رساندن مفه نو مردم بر  در گينة  "پايوا"در جبهة جنوبي    . تعبير دقيق ندارند  

 نـوعي  اين نـشانه، . گيرندخود را نشانه مي   دو انگشت گيجگاه    ها با يك يا     مريكايي در اين حالت ا    گيرند؛دست مي 
را مشت كرده، سپس به شدت هاي خود ها براي رساندن اين مفهوم دستكه ژاپنيدر حالي. حه استاشاره به اسل

.دهندتكان مي
كنند؛ براي رسمي و مخصوص به خود استفاده ميهاينشانهاي نيز معموالً از مجموعهها عضي از سازمانب

مثال، مديران استوديوي تلويزيون هنگام ارتباط با مجريان براي نشان دادن اشكال فنـي، انگـشت نـشانه دسـت                    
چيزي شبيه بـه حـرف انگليـسي       گذارند و با اين حركت      ر روي نوك انگشت نشانه دست چپ مي       راست خود را ب   

"T"دهند را نشان مي.
جمـالت كوتـاه را تـشكيل       ،در حالت دوم  كار روند كه    هها ممكن است به تنهايي و يا در كنار هم ب          نشانه

، مشغول صحبت كـردن  سئولشويد و در آن منشي مل، وقتي به محل كار شخصي وارد مي براي مثاخواهند داد؛ 
.كند كه بنشينيدارف ميكند و تعها از شما عذرخواهي ميبا استفاده از نشانهتاري به سبب گرف، با تلفن است

توانند در مـوارد متعـددي ماننـد تأكيـد بـر            كنند و مي  سخن گفتن عمل مي   همسو با   : هاكنندهروشن
عمـال وزن  افراد، كشيدن تصوير مفاهيم در فضا، دنبال كردن حـوادث و ا عبارات، نشان دادن نوع روابط كلمات و  

 ولـي هـر نـوع    ؛شوند دست و بازو ظاهر مي     وسيلةهها در غالب اوقات ب    كنندهروشن. كار روند هدر كلمات ادا شده ب    
. ناميدكنندهوان روشنتيحركت بدني را كه در تبادل كالمي نقشي داشته باشد، م

.  گوناگون هـستند   دهند، بسيار كه مورد استفاده قرار مي    هايي  كنندهنوع و تعداد روشن   ها به لحاظ    انسان
ناسان به نـام  شي از مردميك. هاستها خيلي بيشتر از ساير ملتبعضي از ملتدرها كنندهفاده از روشن  ميزان است 

".تواند حرف بزند نمي ديگر، دست عربي را بگيريد،كردناگر هنگام صحبت": گويد مي"روبرت باراكات"
ا را مـورد  هـ  سـپس آن كـرد؛ ها را مشاهده و بررسي مـي هاي برخورد انسان   حركت آهستة فيلم   "ويليام كوندون "

ين ا. دهنداهاي تحقيق غيركالمي را تشكيل مي كارهاي تحقيقاتي او يكي از سنگ بن      . دادتجزيه و تحليل قرار مي    
ت بدن خـود نـوعي     كردن، بين صدا و حركا    هاي عادي، هنگام صحبت   دانشمند فاضل معتقد است كه همة انسان      

موفـق  ارتباط  بين صدا و عضالت براي برقراري       شده  هاي هماهنگ در واقع چنين كنش   . كنندهماهنگي ايجاد مي  
.نقش اساسي دارند

رف مقابل ناشي   هاي ط كننده گاهي اوقات از بازتاب روشن     ،كندها استفاده مي  از آن يي كه هر كس     هاكنندهروشن
.شودمي

يـا در بعـضي   -طـرفين  صورت، يكي از در غيراينزماني داشته باشند؛گر هم ها همچنين بايد با يكدي    كنندهروشن
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.د رنجيدف مقابل خواهاز مصاحبت با طر-موارد هر دو طرف 
ها در شـروع يـا      آن. روندكار مي هگرفتن ب ند كه براي نوبت   ها عاليمي هست  كننده تنظيم :هاكنندهمتنظي

. كندكننده عمل ميدست دادن به عنوان يك عامل تنظيمراي مثال،  بده دارند؛پايان صحبت نقش مهمي را برعه  
. فرد استشأن، نشان دادنِ دارد و آني نيز به دنبال پيام مهم ديگراز طرف ديگر، اين عمل 

توان استفاده كرد و به او فهماند كه فزايش يا كاهش سرعت طرف مقابل ميها براي اكنندههمچنين از تنظيم
. به ديگري واگذار كندحبت خود ادامه دهد يا نوبت رابايد به ص

 سر خود اگر فردي. نددادن سر و استفاده از نگاه، موارد كاربرد زيادي دارها، يعني تكانكنندهدو نوع از تنظيم
 واگذار و نوبت صحبت را به اوخواهد به طرف مقابل بفهماند كه بايد عجله كند دهد، ميرا با سرعت زياد تكان مي

شتر و بيـ حركـات را كـم    سـرعت آن  ،هاي خود ادامه دهداگر شنونده بخواهد متكلم به صحبت كه   در حالي  كند؛
.دهدت و به او گوش ميمند اسهعالقطرف مقابل هاي خواهد بگويد كه به حرفاو با اين كار مي. كندتأمل مي

نظـارت بـر   شوند كه براي   اعمالي را شامل مي   اشارات و ساير    ها حركات،   كننده منطبق :هاكنندهمنطبق
هـايي  ز ايـن حركـات معمـوالً درموقعيـت    ا.رونـد كار ميههاي خود در مقابل ديگران ب     احساسات يا كنترل واكنش   

ند كه ممكن خبريم؛ هر چها بيكنندهما معموالً از وجود منطبق.  باشدشود كه درآن تنش ايجاد شده  استفاده مي 
، ممكن است در هنگام عصبانيت نرمة گوش خود  براي مثالها استفاده كنيم؛ت از آنرّاه كاست بر حسب عادت ب

.)28-42: 1384كرمي،(را به يكديگر بماليمهاي خود بگيريم و بكشيم و يا دست لباس خود را و يا گوشة
معنـي  . كننـد  تأكيد مـي   ها بر اهميت ارتباط غيركالمي    اكثر آن توان گفت كه    هاي مطرح شده، مي   بر پاية ديدگاه  

رد مطـرح  ا اما در زبان فارسي به جز مـو اند؛بررسي شده... يسي، ژاپني و  انگلمانندي هايبعضي از حركات در زبان  
 لـذا  سـت؛ شناسي حركات بدن انجام نشده ا توصيف ديگري از نشانه-ئوري دارد   ت كه آن هم بيشتر جنبة    -شده

.شودبدن پرداخته ميي هااندامترين اخصشسمت به معني و مفهوم حركات در اين ق

هادادهتجزيه و تحليل . 4
هاي در اين تحقيق اندام.تندطور كه گفته شد، هر يك از اعضاي بدن ما داراي زبان خاص خود هسهمان

در هـا اندامجايي كه حركات متفاوت اين      اند و از آن     ي صورت انتخاب شده   هااندامدست، پا و    شاخص بدن مانند    
 زياد است، صرفاً به توصيف معنايي هاانتقال پيام و ايجاد ارتباط با مخاطب نقش بسزايي دارند و بسامد كاربرد آن

، حركات  هااندامروش كار به اين صورت بوده است كه بعد از انتخاب اين             . الذّكر پرداخته شده است   ي فوق هااندام
 سـپس    و انـد آوري شـده  نين بر پاية شم زباني نويسنده جمع      متفاوت و معني هر حركت از منابع متفاوت و همچ         

انـد  زبان كـه دانـشجويان مقطـع كارشناسـي بـوده      را به پنجاه گويشور فارسيهافهرستي از حركات و مفاهيم آن 
 خواسته شد كه هر يك از معاني فوق را با شم زبـاني خـود چـك نمـوده و طبيعـي بـودن يـا                           هاشد و از آن   داده

هـاي  از ميـان داده   . توانند معني ديگـري را بـه آن اضـافه نماينـد            و اگر مي   نندن آن را مشخّص ك    غيرطبيعي بود 
.آوري شده از گويشوران فوق توصيف زير به دست آمده استجمع
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:اشارات سر)الف
:باشداين معاني شامل  ممكن است "حركات سر"
.پاسخ مثبت:ينپايحركت سر به طرف . 1
.پاسخ منفي:الحركت سر به طرف با. 2
. توافق  استة نشان گاهي وگاهي براي دعوت ديگران به آرامش: ينو پايدادن سر به طرف باال تكان. 3
.عالقگي استعالمت مخالفت و بي: مت چپ و راستدادن سر به ستكان. 4
.كاري در آن جهتدادن هاي مختلف به عالمت انجام حركت سر به يكي از جهت. 5
.كردنِ موضوع دركين به معنييبه باال و پا و آرام سر مداومحركت . 6
. به معني مخالفت يا ندانستن جواب مورد نظر"نچ"طرف چپ و راست با گفتن يكباره بحركت .7
.هاي پي در پي براي ابراز تأسف و تأثر"نچ"طرف چپ و راست با گفتن ه بحركت . 8
.م شدهعمل انجاعدم انتظارِ:دادن سر به طرفينتكان. 9

.ارينشانة غم و اندوه، پشيماني و شرمس:هاكردن سر به طرف شانهكج. 10
. تفكر و يا محاسبهنشانة:خاراندن سر با ابروهاي باال آمده. 11
.سالم كردن: طرف پايينه  سر بحركت. 12
:ي صورتهاانداماشارات )ب

.شودبيني، دهان و لب پرداخته ميچشم، ابرو، يِ هاانداممت به حركات و معاني مختلف در اين قس
: اشارات ابروان.1
).همراه با دست بر كمر زدن(ابرو در هم كشيدن به معني عصبانيت .1-1
.اال انداختن ابروان به معني نهب.1-2
.احتراميها به معني تحقير و بيتغيير حالت چشمال انداختن يكي از ابروان به همراه با.1-3
.ها به معني تعجباختن دو ابرو و گشادكردن چشمباال اند.1-4

.گيرندها معاني مختلفي به خود ميم حاالت ابرو با توجه به حالت چش، در مورد ابروها بايد گفت كه بيشتر:نكته
:ها اشارات چشم.2

ا داراي زبـان مخـصوص بـه خـود          هـ چشم. كنندترين نقش را بازي مي    ها مهم  چشم ،از حاالت رخساري  
 و ها از فرهنگي به فرهنگينگاه. دهند و خستگي يا نگراني را نشان ميكنندكنند، اخم ميها تبسم مي آن.ندهست

هـا برعهـده    متقابل در محاوره   اما تماس چشمي نقش مهمي در تنظيم ارتباط          از قومي به قومي متفاوت هستند؛     
.دارد 

از دسـتگاه   تـر    زيرا دستگاه بينـايي مهـم      ست؛دار ا اطالعات بينايي در هر تبادلي از اهميت خاصي برخور        
هاي بينايي و شنوايي بـه ناچـار يكـي را           ي قرار گيرند كه در داشتن دستگاه      ها در شرايط  اگر انسان . شنوايي است 

 كـه نـشانة اهميـت بيـشترِ        دليل ديگـري  . گزيننددم دستگاه بينايي را برمي     درصد از مر   95انتخاب كنند، حدود    
: ند به فعاليت بپردازنـد توان دو دستگاه مذكور مي،ه در آن، مسافتي است ك    به شنوايي است   دستگاه بينايي نسبت  
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چنانچه تبادل اطالعات را يك طرفه كنيم تـا بـر       .  كمتر از بيست پا محدود است      حد مطلوب كار گوش در فاصلة     
اگـر دو نفـر در   . كنـد وز نمي دور شويم از يك صد پا تجاتوانيم از گوينده  فزاييم، حداكثر مسافتي كه مي     بي فاصله

 بالفاصـله   ،بينـايي هاي بسيار زياد شنوايي نسبت بـه        معمول مشغول صحبت باشند، محدوديت    طور  هاين فاصله ب  
.نمايان خواهد شد

ن شـرايط    در حالي كـه سـرعت نـور در همـا            پا در ثانيه است؛    11 در سطح دريا     سرعت صوت همچنين  
 تـا   50 بـين    -توانـد درك كنـد     ديگر بسامدهايي كه گوش انسان مـي       فاز طر . باشد مايل در ثانيه مي    186000

توانـد  كه بسامد نوري كه چشم انسان مي در حالي از محدوديتي نسبي برخوردار است؛  – سيكل در ثانيه     15000
العـاتي كـه از     در نتيجـه اط   .  سيكل در ثانيه بـاالتر رود      000/000/000/000/000/10تواند از   تشخيص دهد، مي  

كنـيم  تي است كه از طريق گوش دريافت مـي        تر از اطالعا  كنيم بسيار ارزشمندتر و دقيق     چشم دريافت مي   طريق
.)19-20: 1376يمي، كر(

:ت چشم عبارتند ازامعاني متفاوت حرك
.كردن چشم به معني دقت در گفتار مخاطب تنگ .2-1
. براي ابراز عصبانيت مناسب نباشديته موقعها بر هم هنگامي ككردن و فشردن دندانز گوشة چشم نگاه ا.2-2
.چشم غره رفتن به معني عصباني بودن.2-3
دست اعالم مخالفت، اعالم مسرت، دعوت به كاري در خفا،       :  چشمك زدن با يك يا دو چشم به چند معني          .2-4

.انداختن مخاطب يا شخص ثالث
.ها به معني بلهبستن چشم.2-5
.ه معني تعجبكردن چشمان بگشاد.2-6
.هاردن احساس لذت دروني با بستن چشممايان ك ن.2-7
.كردن به معني اعتراضپشت چشم نازك.2-8
.كردنتفكر: خيره شدن به يك نقطه.2-9
. گفتگوتمايل براي ادامة: ن به طرف مقابلنگاه كرد.2-10
.تمايل به قطع گفتگو: قطع نگاه به طرف گفتگو.2-11
. دروغ يا شوخي بودن سخنان گفته شدهنشانة:زدن چشمك.2-12
. خشم مفرطنشانة:كردن بيش از حد چشم باز.2-13
. خوشحالينشانة:ها همراه با لبخندش از اندازة چشمكردن بي باز.2-14
 خـستگي از گفتـار      نـشانة ):همراه با حركات آرام سر و كشيدن نفـس        ( اين طرف و آن طرف نگاه كردن       .2-15

.ده و تقاضاي مؤدبانه قطع ارتباط زبانيگوين
. غمنشانة: آه كشيدن با چشمان بسته.2-16

دهند را هم نشان مي   ... ، خشم، تمسخر و   ها بايد گفت كه حاالتي مانند نفرت، عشق، افسوس        در مورد چشم  : نكته
.ها در قالب كلمات آسان نيست و نياز به تصوير داردكه توصيف آن
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:بيني.3
ن اسـت كـه فـرد     آكنـد، نـشانة  اش تماس پيدا ميدست فردي در هنگام گفتگو با بينيوقتي : س بيني لم .3-1

. پريـشان و آشـفته اسـت    امـا بـاطن فـرد    ؛نظـر برسـد  ه ظاهر وي ممكن است آرام ب   . كندموضوعي را كتمان مي   
.مان دروغ استزدن به بيني يك حركت غيرارادي براي پوشاندن دهان و كتشناسان معتقدند كه دستروان

هـا پديـد   شوند، چين و چـروك مـابين چـشم    وقتي عضالت اطراف بيني منقبض مي   : چين و چروك بيني    .3-2
. تنفر است و مفهوم دقيق آن يعني يك طرد ماليم تا تنفر شديدكنندةافشاآيد كه مي

.و نشانة نفرت و بيزاري و طرد استخوردگي بيني به يك سپيچ: يچيدن بينيپ.3-3
. خشم، غضب و عصبانيت: كردن بينيراخف.3-4
ور ضـمني نـشانة  طه رود ب ميكردن سر به عقب، به سمت باالوقتي بيني با كج: ني به سمت باالركت بي ح.3-5

."!من برتر هستم، من بهتر از شما هستم": گويدآن است كه فرد مي
. عصبانيت و خشم زيادنشانة: هاي بيني گشادشدن پره.3-6
:ها اشارات دهان و لب.4
.ين به معني تعجب يا تـأثر يا تحسرگرفتن لب پاي گاز.4-1
.تمسخراعتنايي يا و ابروان به طرف باال به معني بيين هان بسته با حركتي به طرف پاي د.4-2
. ديگري يا تكذيب گفتةدن به معني استهزازبان در آور.4-3
.باز ماندن دهان به معني تعجب.4-4
.ين به راست و چپ به معني تمسخر و حركت فك پاي"يه يه يه"هان كجي همراه با گفتن د.4-5
.توهين به طرف مقابل:آب دهان انداختن.4-6
 خستگي يا فارغ شـدن از كـاري         نشانة:ها و فوت كردن هوا به بيرون       كردن دهان از هوا و باد كردن لپ        پر.4-7

.خسته كننده
.تأسف از خطايي كه صورت گرفته است: ايينگزيدن لب پ.4-8
.شوخي و يا تمسخر: بان درازي كردن ز.4-9
خميـازه  . جـود دارد   اجتماعي نيز و   آلودگي تنها دليل خميازه نيست؛ بلكه خميازة      خواب:  خميازه كشيدن  .4-10

.گاهي براي نشان دادن كسل شدن و خسته شدن از سخنان طرف مقابل است
: دست اشارات)ج
بـه معنـي   :  يك دست به طـرف بـدن  ا انگشت سبابةحركت تمام يا ساعد يا كف يك يا دو دست يا انگشتان ي        . 1
بيشتري از دست  قسمت  ، مخاطب دورتر و هيجان بيشتر باشد      هر چه فاصلة  ("برو"به معني   :  و دور از بدن    "بيا"

.)آيدبه حركت در مي
"!ه كاري كرديبه به چ": زدن كبابت دست به طرفين مثل بادحرك. 2
"!چقدر هوا گرم است": دنبا دو دست به صورت باد ز. 3
.تعجب و تأثر: زدن دست به پشت دست ديگر. 4



شناسي زبان و زبانةمجل

26

.زدن دست به ران يا صورت يا سر يا پشت دست ديگر در هنگام تأثر شديد. 5
.پول: ماليدن شست به انگشت اشاره. 6
."!خجالتم مده": ختنگشت اشاره زدودن و بر زمين ريعرق پيشاني با ان. 7
كف دست يا دادن فراخي و تنگي و بزرگي و كوچكي و زيادي و كمي مقدار با فاصله دو بازو و يا ساعد يا نشان. 8

. يك دستانگشتان اشاره يا فاصلة شست از انگشتان چسبيدة
.كشيدنآغوش براي نشان دادن قصد در آغوشكردن باز. 9

."!ترشنود؛ بلندگوشم نمي": سباندن انگشتان باز به الله گوشچ گوش و گذاشتن شست پشت اللة. 10
."!اي ناقال":  انگشتاندادن سبابه و بستن بقيةتكان. 11
.دو شاخ محبت براي گرفتن سيگار مجاني. 12
."چاره چيست؟": دادن كف دستو طرف آويزان و نشانها در ددست. 13
.بيان اطمينان و قول:  ضربدرورتبه صكشيدن با انگشت ي خطدر هوا روي سطح. 14
.هاريق گرفتن دو الله گوش با كف دستدادن عجز از صداي زياد از طنشان. 15
:نمودن كف دست به صورت افقي به معناي. 16

."كف دست مو نداره"همراه با گفتن ندارم؛-.گويممن رك و شجاع هستم و حقيقت را مي-
"ور هستي؟چط": چرخش مچ با انگشتان باز. 17
."اجاره دادن باال خانه": اشاره كردن و اداي عالمتي از نفيبا انگشت به سر . 18
.اطاعت): يك يا دو دست(از چسبيده بر چشم چهار انگشت ب. 19
.اطاعت و خداحافظي: ت بر سينه و تمايل بدن به جلوكف دس. 20
"جالت آور استخ": زدن و با سرانگشت كندن گونه خودبا دست سيلي بر روي. 21
.سكوت: ها يا نوك بينينگشت سبابه بر لبا. 22
."دماغ سوخته"اصطالح : سطح داخلي سبابه به پره بيني زدنچند بار با . 23
. گفتن"مرگ من گفتن"تمنا و خواهش و : گرفتن چانه با دست. 24
.نمودن احساس لذت دروني: دست برهم ماليدن. 25
: گويديا دستانش مانند ماهي شل است، ميكند و ها انگشتان دستش را دراز مي    كه تن فردي  : دادن شل دست. 26
 مطيع و تـسليم بـودن    نشانة همچنين. صميميت را دوست ندارد   چنين كسي   ".مايل نيستم به من دست بزنيد     "

ن برساند  كند، امكان دارد چني   ده مي دادن استفا ر يك موقعيت كاري از اين نوع دست       هرگاه آقايي د  . باشدنيز مي 
.كه قصد دارد مخفيانه اعمال نفوذ در موقعيت نمايد

گردد، هاي فشرده استفاده    چپ براي دربرگرفتن و پوشاندن دست     ست  دهرگاه از : دست دادن با هر دو دست     . 27
. افراددرست مانند در آغوش گرفتن صميمانةرساند، راستي و صميميت زياد را مي

خصوصاً در مورد (. ممايل به گفتگو با شما نيست: گويدفرد مي. يركاهانه استزاين ژست آب: هاي پنهانتدس. 28
).هايي كه عميقاً در جيب فرو شده باشددست
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هـا  وقتي كف دست  . رو و پذيراست  ه طرف باال باشد، شخص گشاده     ها ب وقتي كف دست  : ها به روي زانو   دست. 29
.ين باشد، ممكن است پاي فريبكاري در ميان باشدپاي

كردن به هنگام حساب يا يادآوري و همچنين براي نهفتن احـساس            خاراندن پرة بيني با سبابه به معني فكر       . 30
.دروني كه از سر دواندن كسي عارض شود

براي تأكيـد ايـن     (اهانت و استهزاء  "بيالخ" يا   "بيا"ال و اداي لفظ     كردن دست و اشاره با شست باز به با        گره. 31
).كند اداي حركت بر بازوي اول تكيه ميزمان باست ديگر هم چهار انگشت د،عالمت

.هيجان: كرده بر بدن خودزدن مشت گره. 32
. افقي باالي هر چشم براي نظاره با دقتچهار انگشت بستة. 33
.شادي: م و شست بر حسب عادت اشخاص مختلفبشكن با انگشت ميانه يا انگشت چهار. 34
.به معني قهركردن انگشتان كوچك قالب. 35
.آغاز يا پايان مكالمه:دادندست. 36
.اند برخاستن فرد يا افرادي كه نشستهدعوت به:بردن دستباال. 37
.دعوت به آرامش/ پذيرفتن سخن گوينده:آوردن دستپايين. 38
. عدم تمايل به شنيدن سخنان طرف مقابلنشانة:هاگذاشتن دست روي گوش. 39
.احترام به طرف مقابل:شتندست روي سينه گذا. 40
.احترام به طرف مقابل:كردن دو دست در جلوي بدنقالب. 41
.احساس برتري به طرف مقابل:كردن دو دست در پشت بدنقالب. 42
.تصميم به گردش به چپ يا راست: اتومبيل بيرون آوردنةدست از پنجر. 43
وان فهميد چـه كـسي اينجـا        تترديد مي بي. گري است ه شور و اشتياق و سلط     ةنشان: دادن بسيار محكم  دست. 44

.دهدفرمان مي
.كوبيدن دست بر روي ميز به معني سكوت. 45
.پشيماني از انجام كاري): دادن سر به طرفينهمراه با تكان(پشت دست ديگر زدن با يك دست بر . 46
.كردنتشويق و تحسين: زدندست. 47
."بد شانسي آوردم" ، "اك بر سرم شدخ": با دو دست روي سر كوبيدن. 48
كـردن از   دعـاكردن، التمـاس و خـواهش      :  نگه داشتن آن در جلوي سـينه       چسباندن كامل دو دست به هم و      . 49

.كسي
.ايفهميدن آني مسئله:زدن يك بشكن تنها. 50
.خوشحال بودن: طور مداومهزدن با دو دست ببشكن. 51
.كار بودن طلبزدن نشانةها را به كمردست. 52
.بودنكاردست به سينه ايستادن نشانة عصباني و طلب. 53
.به معني رعايت سكوت) خصوصاً در كالس درس(دست به سينه نشستن . 54
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"!آيد بوي بدي مي": بيني خود را گرفتنبا دو انگشت . 55
. ديگرتن از رانندةدگي به منظور راه گرف اتومبيل بيرون آوردن به هنگام رانندست خود را از شيشة. 56
در اين حالت ممكن است فرد نخواهد خود را مشتاق جلوه           . "ام سر رفته  حوصله": ها زير چانه  گذاشتن دست . 57

".من قادر نيستم روي سخن شما تمركز كنم"دهد ولي پيام واقعي او اين است كه 
هايي است تك واژهو مشتاقانه به تكت كامل اين عالمت نشانگر آن است كه توجه شنونده با دق: نوازش چانه. 58

.باشدهمچنين حركتي متفكرانه مي. آوردكه گوينده به زبان مي
ين چانـه انجـام     ره بـر سراسـر پـاي      انگـشت اشـا   ژست قبلي كمي متفاوت است و با        اين ژست با    : مالش چانه . 59
.  آن باشد كه شنونده حرف گوينده را باور نداردگيرد و ممكن است نشانةمي
 بـا   اين ژسـت معمـوالً  .رساندوضوع گفته شده و يا شنيده شده مي     ترديد و دودلي را در مورد م      : مالش گردن . 60

. آيدانگشت اشاره بر روي كنارگردن، درست زير گوش پديد مي
رخاند كه دستش باال و     چبه طرفي مي  فردي كه دستش را دراز كرده و سپس دستانش را           : دادن محكم دست. 61

هـاي سياسـي و     اغلـب در موقعيـت    ايـن نـوع حركـت     . جـويي دارد  پايين قرار گيرد، سعي در برتري     كف دستش   
.ديپلماتيك كاربرد دارد

.سالم/ خداحافظي/ ابراز احساسات به مخاطب: دادندست تكان. 62
در فرهنگ غرب به معني تشكر يا آرزوي موفقيت و در فرهنگ ايرانـي بـه معنـي                  :دادن انگشت شست  نشان.63

.فحش غيركالمي
.دعوت به سكوت:انگشت روي بيني گذاشتن.64
).دماغ سوخته(به معني خيط كاشتن مخاطب :انگشت روي بيني كشيدن.65
."وقت تمام است"/"ساعت چند است؟": زدن بر روي آندادن ساعت مچي و نشان. 66
.تأمل و انتظار: زدن انگشتان دست بر روي ميز. 67
. تـابي و ناشـكيبايي دارد   با انگشتان نواختن، داللت بر بيمضراب زدن و يا ريتم يكنواختي را: حركت انگشت . 68

...اين يك حركت نمادين گريز است
هنگامي كه فردي انگشتان خود را بـه هـم فـشرده و چانـه و دهـان خـود را روي سـر                        : كردن انگشتان مناره. 69

.باشدني كه شخص به اميد شنيدن جواب مينند زمادهد، نشانگر تفكر عميق است، ماقرار ميانگشتان 
.كوشد كه آرام بماند ولي مي؛د در اين حالت خشمگين استفر: هاكردن انگشتمشت. 70
: پاهااشارات) د
.  احساس برتري يا عدم احترام براي طرف مقابلنشانة:دراز كردن پا هنگام نشستن روي زمين. 1
. احساس برتري يا عدم احترام براي طرف مقابلشانةن:دراز كردن پا روي ميز كار. 2
. احساس فرودستي يا احترام به طرف مقابلنشانة:كردن پاها هنگام نشستنجفت. 3
وسـط كودكـان مـورد اسـتفاده قـرار          اين حركت خصوصاً ت   ( عصبانيت   دهندةنشان:  بر روي زمين   كوبيدن پاها . 4

).گيردمي
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:ي ديگرهااندامحركت ) ه
.اعتنايي به موضوعاطالعي همراه با بياظهار بي: ها انداختن شانهباال.1
. قطع ارتباط زبانيرخواست غيرمؤدبانةاحترامي يا دبي: كردن به طرف گفتگوپشت.2

هايي كه مورد يتها و موقعها بسته به محيطتوجه داشت كه هر يك از اين نشانهالبته بايد به اين مسئله 
هـا كـه در اغلـب مـوارد         آن به معاني بـارز      يرند حامل معاني متفاوتي هستند كه در اينجا فقط        گ مي استفاده قرار 
 بدان علت  در حالت عصبانيت لبخند بزند فقط مثال ممكن است يك فرده شده است؛ براي اشار،دشوبرداشت مي

.كه بنا به داليلي نخواهد عصبانيت خود را بروز دهد

گيرينتيجه. 5
شايد يكـي   .گيرندفرهنگ را دربرمي   وسيعي از هر     دامنةه شد، ارتباطات غيركالمي     مشاهدطور كه   همان

طـور   همان . انتقال دهند  ها را با زبان   ه مردم دوست ندارند برخي از پيام      از داليل استفاده از زبان بدن اين باشد ك        
انتقال پيـام مكمـل يكـديگر عمـل          دو نوع ارتباط كالمي و غيركالمي الزم و ملزوم يكديگرند و در            كه گفته شد،  

هاي اخير است كـه      در سال  ؛ ولي فقط   وجود داشته است   كنند و نيز مشخص شد كه ارتباط غيرزباني هميشه        مي
اي علمي ه بتوان آن را به شيوه    ها و الگوهايي است ك    ، فرمول ها شده است و اين نيازمند روش      توجهآگاهانه به آن    

.توصيف و مطرح كرد
تيب كـه  ند و به همان تركالمي وابسته به زبان و فرهنگ هست  هاي ارتباط غير  شد كه بيشتر جنبه    ديده   همچنين

 معدوي از رفتارهاي غيركالمي جهاني كه عمدتاً در بيان  جزه  ب.گردندشوند، كسب مي  عناصر زباني فرا گرفته مي    
،مفاهيم فرهنگي ) اندي ذاتي  دسته رفتارهاي غيركالم   همچون گريستن و خنديدن كه اين     (احساسات نقش دارند  

هـاي فرهنگـي    گيرند و بر حـسب ويژگـي      هاي مشخصي از صورت شكل مي     اغلب در قالب حركات بدني يا حالت      
هاي غيركالمي متمايزي براي خود هستند و افراد بـراي ايجـاد            ها داراي شيوه  همة فرهنگ بعبارت ديگر .متفاوتند

.شان را بياموزند و الگوهاي صحيح جامعههاارتباطي كامل و جامع به ناچار بايد روش
هاي ارتباط زباني به هم بافته هستند و ايـن          نظام. نيست كه از افراد جدا باشد     زبان حركات بدني چيزي     

يـد  آي تحقيـق برمـي    هـا معني بعضي ازداده   از همچنانكه.در سرشت شخصيت و در داخل جامعه بافته شده است         
گـاه  كدام از ما هيچ    و البته هيچ   سازدشكار مي  آ  را ساس افراد در مورد ديگران    ارتباطات غيركالمي، شخصيت و اح    

.طور كامل داراي دانشي از هر نوع عالمت غيركالمي نخواهيم بوده ب
ي مورد بررسي در اين تحقيق دوازده معني براي حركـت سـر، چهـار معنـي بـراي حركـت       هابرپاية توصيف داده 

ها با يازده معني و اشـارات متفـاوت دسـت بـا             انزده معني، اشارات دهان و لب     ابروان، حركات متفاوت چشم با ش     
شود؛ كه در اين ميان حركات متفاوت دست بيشترين معني و مفهوم را دارد و بـه نظـر                   هفتاد معني مالحظه مي   

. در فرايند ارتباط از بسامد كاربرد بااليي برخوردار است اين اندامرسدمي
كـار  اشارات ممكن است توأم با گفتار و يا به تنهـايي بـه            دهد كه   ي پژوهش نشان مي   هادادهعالوه بر نتايج فوق،     

همچنين بعضي از حركات كـه بـراي اثبـات يـا نفـي مـورد                .  مانند دست تكان دادن و گفتن واژة خداحافظ        روند
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ت به سر يا بـه ران بـه         مانند زدن دس  . روندجمعي به كار مي   گيرند، گاهي جداگانه و گاهي دسته     استفاده قرار مي  
بافـت ممكـن اسـت معنـاي متفـاوتي      هر تعبير ارتباطات غيركالمي در به طور كلّي    . معني تأثّر يا ناراحتي شديد    

.داشته باشد

نابعم
.انتشارات مهتاب: تهرانجان فرجي،  ترجمة مر.شناسي ارتباطات و حركات بدنروان.)1378(آرژيل، مايكل 

.انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان: تهران.زبان بدن كودكان.)1380(ابراهيمي، بهمن 
. دانشگاه فردوسي مشهد.ارشدكارشناسينامة پايان.سي و ارتباط غيرزبانيشنانشانه.)1374(كلي، عليتو

س .وم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات و علمجلة دانشكدة.»رفتار غيركالمي«.)1370 (جهانگيري، نادر
.205-1،220، ش 24

.انتشارات نسل نوانديش: تهران.كالم جسم.)1385(آرين ابوك  وجيمز، جودي
.نورانتشارات دانشگاه پيام: تهران.ان فارسيريزي درسي آموزش زباصول و مباني برنامه.)1383(بهمن زندي،

. خدمات فرهنگي رساسةمؤس:  تهران.1ج.ارتباطات انساني مباني.)1374(فرهنگي، علي اكبر 
انتشارات دانشگاه آزاد : ميبد.استفاده ازحركات و آواها هنر-ارتباطات غيركالمي.)1375 (ــــــــــــــ

.اسالمي
.تهران: انتشارات تربيت.الگوهاي غيركالمي و نمادين در تعليم و تربيت نامرئي.)1376(كريمي، عبدالعظيم

.سسه انتشارات مهر جالينوسمؤ: مشهد ترجمة جالينوس كرمي، . راز موفقيتزبان بدن.)1380(لوئيس، ديويد 
.انتشارات سروش: تهران.شناسيارتباط.)1368(راد، مهدي محسنيان

Abercrombie,D. (1968). “Paralanguage”. British Journal of Disorders of Communication. 1989, 
39, 22-30.

Argyle, M. (1972). Non-verbal Communication in Human Social Interaction. 1992, 40, 35- 43.
Birdwhistel,R. (1970). Kinesics and Context.Philadelphia: University of Pennsylvania press.
Crystal,D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language.Cambridge: Cambridge University 

Press.
Fast Julius, R. (1972). Body Language. New York: Pocket books.
Yule ,G. (1985). The Study of Language. second Edition, Cambridge: Cambridge University 

Press.


