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 مقدمه
، استاد یستلرای بیرد و پروفسور .استهای ارتباط غیرزبانی روشبدن بعنوان یکی از مهارت استفاده از زبانهای ارتباطی یکی از مهارت

 اغلب ارتباطات انسان بصورت استفاده از ایما و اشاره، ادا و اطوار، حالت ایستادن ولوئیز ویل، طی تحقیقاتی نشان داده است که دانشگاه 

 شوند.فاصله فرد برقرار می

شناسی، انورشناسی، جکنند عبارتند از: علوم اجتماعی، انسانتر استفاده میکه افراد از زبان بدن بصورت تخصصو شرایطی  عمده علوم

وبی های خنیز مثالهنرهای نمایشی مانند تئاتر، پانتومیم همچنین،  خانواده، قراردادهای شغلی و فروش.شناسی، مشاوره روانآموزش، 

هستند. لیکن، درهرحال، زبان بدن جزئی جدانشدنی از رفتارهای ناخودآگاه ما است. کافی است یک روز تصمیم بگیرید تا رفتارهای 

تان در خانه، را زیرنظر داشته و بازار، همکارانتان در محل کار و اعضای خانواده هایتان در کوچهدوستانتان سرِ کالس درس، همسایه

های خارجی را به یاد بیاورید، هایی را خواهید دید که هریک دارای پیامی مشخص است. اگر فیلمباشید. انواع و اقسام ایما و اشاره

 های فرهنگی با فرهنگ شما است.  از تفاوتبینید؛ اینها، ناشی های متفاوتی از ایما و اشاره را میجلوه

در اغلب اوقات بدن  زبان باشد.استفاده از ارتباط غیرزبانی فرایندی پیچیده است که وابسته به افراد، کلمات، تن صدا و حرکات بدن می

ی از برخی رفتارها و حرکات ما ناشدهد. ایراد اتکا به برداشت مبتنی بر زبان بدن این است که های درونی ما را نشان میواقعیت حالت

م بسیاری از مردتوانند تبدیل بر حس و حال درونی ما اثر بگذارند. های ما نیز میهای درونی. ازطرفی، عادتهای ماست نه حالتعادت

ند تا در کبدن، به ما کمک میهای زبان ترین ایما و اشارهآشنایی با معمول کنند.دانند و به آن توجه نمیبدن نمیهنوز هم چیزی از زبان

زندگی روزمره خود، شناخت بهتری از شرایط و افراد داشته باشیم، لیکن، بهتر است هرگز برداشت عجوالنه و تصمیم سریع در مورد 

 دیگران نگیریم. 

م که در زندگی ایی توجه کردههایبدن، اثر آالن پیاس است، بیشتر به ایما و اشاره-ای از کتاب زباندر این کتاب، که برداشت و گزیده

تری دارند. با این حال، باید یادآور شویم که حیطه کاربرد زبان بدن بسیار فراتر از مطالبی است که در این کتاب روزمره ما کاربرد فراوان

ار خواهیم گزند، سپاسای برای مترجمین داربصورت مختصر آمده است.  چنانچه خوانندگان محترم، دیدگاه، راهنمایی یا مطلب آموزنده

 a.r.absalan@gmail.comپست الکترونیک ما:  از طریق پست الکترونیک، با ما در ارتباط باشید.بود که 

با ایشان در  که پیش از این نیز افتخار همکاری مپسرند سباستین کَبنسخه حاضر از این کتاب بصورت رایگان و آنالین و به همت دکتر 

از کلیه عزیزانی که این کتاب را در  گردد.منتشر می www.FreeBooks4Doctors.com گاهایم، در وبا داشتهانتشار کتب دیگر ر

 .نندمندان دریافت نکهیچگونه مبلغی از عالقهکنند، خواهشمندیم، بابت انتشار این کتاب های خود منتشر میوبگاه

 ساالن و فرشته پرتوعبدالرحیم آب

  3131ماه آبان

http://www.freebooks4doctors.com/
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 درآمد پیش

ت های سامچارلی چاپلین و بسیاری از سایر بازیگران فیلم

ها تنها این مهارتهای غیرزبانی بودند؛ پیشگامان مهارت

وسایل ارتباطی موجود روی صحنه بودند. هر بازیگری تنها و 

تنها با ایما و اشاره یا حرکات و وضعیت بدنش بعنوان فرد 

 شد.دارای نقش خوب یا بد تقسیم بندی می

 مدعوت مهرابیان، هموطن ارمنی متولد ایران و استاد آلبر

، (UCLA)روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس 

درصد زبانی )تنها  7اثر تام یک پیام حدود یافته است که در

درصد آهنگین )شامل تن صدا، زیرو بم صدا و  83کلمات( و 

درصد غیرزبانی است. مهرابیان  55های صوت( و سایر مشخصه

اند که بیش از در مطالعات جداگانه دریافته Birdwhistellو 

 درصد از ارتباطات روزمره انسان بصورت غیرزبانی است. 55

انال غیرزبانی برای ک بسیاری از پژوهشگران براین باوراند که کانال زبانی برای انتقال اطالعات بعنوان اولین وسیله ارتباطی است، لیکت

ک آقا این پیام تواند به یباشد. بعنوان مثال، یک خانم میهای زبانی میاظهار نظر بین افراد، و در برخی موارد بعنوان جایگزینی برای پیام

  ست.پیغامی آشکار و واظح را انتقال داده ا؛ این خانم بدون آنکه دهان خود را باز کند "ببین، میکشمت"را برساند که 

توان از روی حرکات متوجه شد که منظور فرد ها میها، کلمات و حرکات با یکدیگر هماهنگ هستند. خیلی وقتفارغ از بحث فرهنگ

 چیست.

ما  شناختی نوعی حیوان است. همانند سایر موجودات شبیه به انسان،بسیاری از افراد برایشان سخت است که بپذیرند انسان از نظر زیست

اینجاست  جالب کند.های ما را کنترل میهای ما، زبان بدن ما و ایما و اشارههای ما، واکنششناختی هستیم که کنشقواعد زیست متاثر از

ند که کامالً کگردد که وضعیت ایستادن، حرکات و ادا و اطوارش داستانی را بیان میکه همین حیوان به نام انسان بسیار بندرت متوجه می

 آید متفاوت است.انش بیرون میبا آنچه از ده

 

 :(Perceptiveness, Intuition and Hunches)ادراک، بصیرت و گمان 

دانیم که بتواند منظور افراد را از ادا و اطوار غیرزبانی آنها متوجه شود و این از دیدگاه تکنیکی، ما شخصی را دارای ادراک یا بصیرت می

النی به من که ف "کنمحس می"یا  "کنمگمان می"گوئیم که مقایسه نماید. به عبارت دیگر، وقتی ما میهای زبانی ادا و اطوار را با پیام

کرد. این همان چیزی است که گویندگان آنرا آگاهی را تائید نمیگفتارش بدن آن فرد گوید، منظورمان این است که زباندروغ می
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شان باشد، ینهشان روی سشان پائین باشد و بازوهایهایشان نشسته باشند و چانهصندلینامند. بعنوان مثال، اگر شنوندگان روی شنونده می

لذا، متوجه خواهد شد که باید از روشی دیگر  نماید که مطلب را نتوانسته انتقال دهد.یک گوینده دارای درک خواهد فهمید یا حس می

 لیکن، یک گوینده فاقد ادراک در چنین شرایطی دچار دستپاچگی خواهد شد. برای درگیر کردن شنوندگان باید بیابد.

زنان نوعی توانایی  گویند.می (Women’s intuition) "بصیرت زنانه"تراند، و این واقعیت را به اصطالح ها عموماً از آقایان آگاهخانم

ن قابلیت درواقع همی بینند.را میریز جزئیات چشمان دقیقی که  مان اندازههای غیرزبانی دارند، و به هذاتی برای برداشت و کشف پیام

علت این است که مردان بسیار اندکی هستند که بتوانند به زنانشان دروغ بگویند و او را قال بگذارند، و علت اینکه چرا، برعکس، بسیاری 

 نشان آنرا حس کنند.توانند قبای پشمی روی چشمان شوهرانشان بیندازند بدون آنکه شوهرااز زنان می

 این بصیرت زنانه بویژه در زنانی که بچه کوچک دارند بارز است. برای چند سال اول زندگی، مادر تنها و تنها از طریق کانال غیرزبانی با

 .دکودک خود در ارتباط است و عقیده براین است که به همین دلیل نیز زنان دارای قابلیت ادراک باالتری نسبت به مردان هستن

 های انجام شده ایما و اشاره فرایندی یادگرفتنی است؛ این فرایند ژنتیکی، توارثی و مادرزادی نیست.براساس پژوهش
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 هابرخی اصول زبان بدن و مبنای آن

تیم، اخم خشمگین هسکه ناراحت یا خندیم؛ هنگامیکه شاد هستیم، میها در بین مردم جهان مشابه هستند. هنگامیبسیاری از ایما و اشاره

آوردن سر به نظر پائین گفتن با بلی گفتن است. "بلی"کردن یا دادن سر تقریباً همیشه به معنی تأئیدتکان شویم.نمائیم یا ترشرو میمی

که به  ییکی دیگر از حرکات شود.رسد یکی از مواردی است که مادرزادی باشد، زیرا در کودکان کر و کور نیز این عمل انجام میمی

وردن وقتی کودکی از شیرخ گفتن است. "نه"حرکت دادن سر از طرفی به طرف دیگر و به معنی  آموزیمدر کودکی میرسد نظر می

نماید؛ این حالت در را ادا می "نه گفتن"چرخاند تا ازپستان مادر دور شود، یعنی همان طرف میطرف و آنشود، سرش را اینسیر می

خ دهنده پاسآموزد که نشانای را میخورد نیز صادق است؛ لذا، کودک بخوبی ایما و اشارهدست والدین خود غذا میمورد طفلی که از 

  منفی یا مخالفت است.

ها به یکدیگر عالمت حمله است و حتی در جوامع مدرن نیز این نوع ها موجودات دیگر هستند. فشردن دندانریشه برخی ایما و اشاره

عنوان نشانه پوزخند یا حالت دشمنی به خود گرفتن است، هرچند، زبان بدن به 

زدن مبنای حالت تهدید را لبخدهایش حمله کند. فرد قرار نیست با دندان

 دادنهای غیرتهدیدگر برای نشانداشت، لیکن امروزه همراه با سایر حالت

 عالمت رضایتمندی است. 

دادن شمول است که برای نشاننای جهاانداختن نیز ایما و اشارهشانه باال

ها انهبرای ش گویید.ناآگاهی فرد یا نفهمیدن آن چیزی است که شما دارید می

اند لیکن سه حالت اصلی عبارتنداز: کف دست های ایما و اشاره فراوانحالت

 ها و ابرو باال بردن.دادن، قوزکردن شانهرا نشان

 دیگر متفاوت هایها با فرهنگبدنهای مختلف، ایما و اشارۀ زباندر فرهنگ

 بدن فرهنگ دیگردر زبان بدن معنی مخالفزبانیک  هستند و ممکن است

 داشته باشد.

 

 

 

  

 شانه باال انداختن. 3شکل 
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 (”Ring or “OK) "خوب است"ایما و اشاره حلقه یا 

ن است. ایاین عالمت در ایاالت متحده آمریکا ساخته شد و به معنی خوب بودن شرایط 

ا معانی خی کشورهشود لیکن در برعالمت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز استفاده می

در فرانسه به  معنی صفر یا هیچ است؛ در ژاپن به معنی پول بعنوان مثال:  خاص خود را دارد.

از بهمجنسمرد عالمت روزنه و گاهی به معنی بعنوان است؛ در برخی کشورهای مدیترانه 

 رود.بکار می

 

 ایما و اشاره انگشت شصت روبه باال

البردن وسایل با در بریتانیا، استرالیا و زالندنو ایما و اشاره شصت روبه باال سه معنی دارد:

د ، و وقتی سریع به سمت باال حرکت داده شو"خوب است"با جرثقیل یا باالبرها، پیغام 

؛ 2نی و انگشت نشانه یع "یک"در ایتالیا این عالمت یعنی  معنی فحش و ناسزاست.به 

را با انگشت  1رود. در استرالیا، آمریکا و مردم انگلیس عدد لذا برای شمارش بکار می

-دهند. در این حالت، انگشت شصت  نشاننشانه و دو انگشت وسطی دیگر نمایش می

  است.  5دهنده عدد 

 

 Vعالمت 

این عالمت توسط وینستون چرچیل، درخالل 

جنگ جهانی دوم، به نشانه پیروزی استفاده 

شد، اما جهت کف دست رو به جلو بود، می

ولی درحالتی که کف دست رو به گوینده 

ا در ام باشد، به نشانه توهین و فحش است.

اروپا به معنی پیروزی است. در اروپا و 

استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگر به 

  رود.نیز بکار می 2نشانه عدد 

 

 

 همه چیز  خوبه. 2شکل 

 نگران نباش. 1شکل 

 پیروزی از آنِ ماست.. 5شکل موفق باشی. 4شکل
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 ایما و اشاره انواع

هاست. مثالً، دهد قاطی کردن ایما و اشارهیکی از خطاهایی که در تشخیص ایما و اشاره رخ می

شوره سر، کک و مک روی سر، عرق کردن، عدم اطمینان، تواند ناشی از وجود خاراندن سر می

 ها را آشنا باشیم.گویی باشد؛ لذا، الزم است با انواع ایما و اشارهفراموشی یا دروغ

دهد که فرد درحال ارزیابی است. حالت دست به ای را نشان میحالت ایما و اشاره شکل روبرو،

نگشت اند و ابه سمت باالی گونه، درحالیکه، سایر انگشت دهان را پوشانده چهره، انگشت نشانه

ینده های گودرواقع این حالت بیانگر آن است که این فرد دارد به حرف شصت زیر چانه قرار دارد.

هم گره شده و بازویش از روی بدنش عبور گرده است )حالت کند؛ پاهای او محکم بهفکر می

یرشفاهی این جملۀ غ اش روبه پائین هستند )حالت ضدّیت و مخالفت(.ر و گونهدفاعی( درحالیکه، س

    ."مخالفم گویی دوست ندارم و با شمامی من آن چیزی را که شما"گوید که می

 

 

شان ن بودن و سردرگمی است که در شکل روبروحالت دیگر حالت تسلیم 

ود؛ آنها شداده شده است؛ این حالت در سیاستمداران بلندپایه بیشتر دیده می

اند شده هایشان به یکدیگر تابیدهو دست اندقرار گرفته معموالً پشت تریبون

)حالت دفاعی( و چانه رو به پائین )حالت اضطرار یا دشمنی(، درحالیکه، در 

 گویند.سخن می مورد نظرات و ادراکشان از مشکالت جوانان

 محتوای ایما و اشاره

نکته دیگر در مورد ایما و اشاره موضوع محتوا، زمینه یا علّت آن حالت ایما 

ا و هو اشاره است؛ بعنوان مثال، اگر فردی در اتوبوس نشسته باشد، دست

روبه پائین باشد، درحالیکه هوا سرد  اشپاهایش روی هم قفل شده و چانه

باشد، این حالت او به معنی حالت تدافعی نیست بلکه این فرد احساس سرما 

 لذا، تفسیر ایما و اشاره نیازمند آگاهی از زمینه بروز آن است.کند. می

 

 

 

 ارزیابی نقادانه. 6شکل

 ؟این دو نفر سردشان است یا حالت تدافعی دارند. 6شکل
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 های ایما و اشاره اثر دارندسایر عللی که روی تفسیر حالت

ای تنگ، استفاده هت، گاهی بند بودن دست فرد، مثالً فردی که ماهی در دستانش گرفته است، گاهی لباسهایی مانند آرتریگاهی بیماری

 دهند.کنند یا تفسیر و برداشت ما را از یک ایما و اشاره تغییر میاز زبان بدن را محدود می

 

 (Status and Power)وضعیت و قدرت 

ایگاه ج نقش دارند عبارتند از: قدرت و توان جسمی فرد، وضعیت و حالت فرد در آن لحظه،از عوامل دیگر که در استفاده از زبان بدن 

گذارند. مثالً، فردی که تحصیالت و موقعیت اجتماعی باال دارد اجتماعی فرد، که اینها همگی بر نوع ابراز ایما و اشاره اثر مستقیم می

، و دهدکان میتر بیشتر خود را تکند ولی فردی با سطح اجتماعی و دانش پائینیمعموالً، با تعداد کلماتی مختصر منظور خود را تفهیم م

 تا بتواند ارتباط برقرار کند. زند،کمتر حرف می

-قابل مشاهده باشند مربوط میها و اینکه چقدر برای سایرین دادن برخی ایما و اشارهسرعت نشان

گوید سریع با دو دستش جلو ساله به والدین خود دروغ می 5شود به سن افراد. مثالً، وقتی کودکی 

گوید، دهان را شبیه به اما وقتی یک فرد نوجوان دروع می .)شکل روبرو( گیرددهان خود را می

گیرد لیکن، فقط دستش را از ساله می 5فرد 

ها در اطراف داده، انگشتروی دهان عبور 

این حرکت در شوند. دهان به آرامی مالیده می

غ شود؛ وقتی فرد بالغ دروتر میایبالغین، حرفه

ها دهد که دستگوید، مغزش دستور میمی

دهان را بپوشانند، همانند کودک و نوجوان، 

از دهان دور شده  لیکن، در آخرین لحظه دست

و از ایما و اشاره صورت دور شده، به صورت 

 روبرو )سه شکل یابدایما و اشاره بینی تغییر می

 .را با یکدیگر مقایسه کنید(

 

 

 

 

 گویدوقتی کودک دروغ می .7شکل

   گویددروغ می جوان وقتی فردی. 8شکل  

   دگویوقتی فردی بالغ دروغ می. 3شکل  
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 انجام زبان بدن

ا توان بین ایما و اشاره مورد نظر بپرسش منفی است زیرا نمیتوان زبان بدن را بصورت اختیاری انجام داد؟ پاسخ عمومی این آیا می

اقت کف دست باز نشان از راستی و صدبعنوان مثال، آیند، هماهنگی خوبی ایجاد کرد. های ریز بدن و کلماتی که به زبان میسیگنال

های ریز گوید، سیگنالرحالیکه دارد دروغ میزند ددارد و به شما لبخند میهایش را به سمت بیرون نگه میدارد اما وقتی فرد کف دست

مکن است هایش مهایش ممکن است پائین بیایند یا گوشه لبشوند، ابروهایش منقبض میاین فرد مردمک چشم دهند.بدنش او را لو می

زی را که است که شنونده آن چینتیجه این  .در تضاد هستندایما و اشارۀ کف دستِ باز و خنده صادقانه با ها فشرده شوند، و این سیگنال

 کند.شنود، باور نمیمی

ا کنند و خیلی زبان بدن را اجر توانندای نیز بیش از چند دقیقه نمیتوان استفاده کرد و حتی افراد حرفهزبان بدن را برای مدت طوالنی نمی

ین سیاستمداران در ارائه زبان بدن تجربه و تبحر دارند و با همبسیاری از  شوند.های ناخودآگاه تبدیل میهایشان به سیگنالزود سیگنال

 شوند.های کاریزما تبدیل میوسیله به چهره

ه زدن برای الپوشانی استفاددادن و چشمکما از خنده، سرتکان شود.های صورت زیاد استفاده میها معموالً از حالتبرای پوشاندن دروغ

 .اردهای چهره ما تضاد وجود دهای بدن و سیگنالگویند و بین گفتار، ایما و اشارهحقیقت را میهای بدن ما کنیم، لیکن سیگنالمی

  . نیدکساید مراجعه اثر رابرت ال. وایت "زبان صورت"توانید به کتاب های صورت زیاد هستند و برای اطالعات بیشتر میسیگنال

 توان با موفقیت دروغ گفتچطور می

دروغ زبانی ما عمل از مستقل خودمختار و بطور  (Subconscious mind)گفتن در این است که حافظه تحت آگاه سختی دروغ

ند کشان، بدنشان شروع میهای دروغگیوند به محض شروع کردن حرفافرادی که دروغ می کند.بدن، ما را رسوا میلذا، زبان کند؛می

حافظه تحت آگاه انرژی اعصاب را طوری در اندام بروز درخالل دروغ گفتن،  گفتن آنهاست.هایی که حاکی از دروغبه ارسال سیگنال

شان همراه با دروغگویی است، مثل سیاستمداران، وکال، برخی افرادی که حرفه دهد که ایما و اشاره او با سخنان در تناقض است.می

 توان دروغ آنها را فهمید.کنند که سخت میان را تخلیص میکنندگان تلویزیون، جوری ایما و اشاره بدنشبازیگران و تبلیغ

گفتن، کنند تا ایما و اشاره واقعی را هنگام دروغ. این افراد تمرین می1کنند؛ ها استفاده میتخلیص ایما و اشارهدو روش برای این افراد از 

یاری از بر است. دوم اینکه، آنها بسو دروغگویی بوده و زمانها کسب تجربه از خود نشان دهند لیکن این کار بسیار دشوار، نیازمند سال

 حرکات ایما و اشاره را انجام ندهند، که اینکار نیز بسیار دشوار و مستلزم تمرین و تجربه است.

ابند؛ این یقال میها انتریز ایما و ریز اشاره گفتن، آگاهانه تالش کنید که از بروز ایما و اشاره خودداری نمائید،حتی اگر درحین دروغ

زایش خوردن پیشانی، افانقباض عضالت صورت، گشاد و تنگ شدن مردمک چشم، عرق پیشانی، تکان ها عبارتند از:ریز ایما و اشاره

 دهند.هایی که سیگنال دروغ از خود بروز میها و بسیاری دیگر از ایما و اشارههسرعت پلک زدن چشم

رسوا  های بدنتان را کمتر در معرض دید قرار دهید تابگویید، سعی کنید بدنتان کمتر دیده شود و اندامخواهید با موفقیت دروغ اگر می

ه همه بدن او بطوریک ،کنند و فرد متهم را زیر نور چراغنشوید. بازجوها برای اینکه از متهمّین اعتراف بگیرند از همین روش استفاده می
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ته، اید و نیم بدن شما پنهان است، یا پشت فنس باشید یا پشت یک در بسوالً، وقتی پشت میز نشستهمعم دهند.، قرار میدر معرض دید باشد

   زدن است.بهترین روش دروغ گفتن، پشت تلفن حرف تر است.دروغ گفتن بسیار راحت

 

 آموختبدن را توان زبانچگونه می

 های خود نیز آگاهی کسب نمایید.کنید، و به همین شیوه از ایما و اشاره های مردم را نگاهدقیقه ایما و اشاره 5کناری بایستید و روزی 

هایی است که میزان برخوردهای بیشتری با یکدیگر دارند؛ مثالً در فرودگاه بهترین روش یادگیری، ایستادن و نظاره رفتار مردم در مکان

بری صند شامل این موارد باشد: اشتیاق، عصبانیت، اندوه، شادی، بیتواها را بین مردم خواهید دید که میکه طیف وسیعی از ایما و اشاره

های بسیار خوبی برای یادگیری هستند. ها نیز مکانعملکردهای اجتماعی، جلسات شغلی و مهمانی ها.و بسیاری دیگر از ایما و اشاره

اویر، از روی بیاورید و سعی کنید، بادیدن اولین تصبدن است؛ صدای تلویزیون را پائین تلویزیون نیز وسیله خوبی برای یادگیری زبان

 ایددقیقه، صدا را باال بیاورید و ببینید که آیا آنچه که حدس زده 5افتد. سپس، هر حرکات افراد تشخیص دهید که چه اتفاقی دارد می

ید که چه بفهم توانیدزیون، میدرست بوده است. پس از مدتی توانایی این را کسب خواهید کرد که بدون گوش دادن به صدای تلوی

 دهند.چیزی است که افراد کر انجام می افتد؛ این کار شبیه آناتفاقی دارد می

 

 هاقلمروها و محدوده

کشورهای مختلف  کنند.همه موجودات، و ازجمله انسان، دارای قلمروهای خود هستند و برای خودشان و قلمروشان محدوده تعیین می

هایی تعریف داخل هر کشوری نیز محدوده نماید.دارند و نیروی نظامی هر کشوری از محدوده آن کشور حفاظت میهایی نیز محدوده

که ما  هایی استگوئیم حریم شخصی، درواقع منظور ما همین قلمروها و محدودهوقتی می گویند.شده که به آنها ایالت یا شهرستان می

، کشف کرده است که هر (Edward T. Hall)دکتر ادوارد تی. هال  کنیم.از آن حفاظت می دانیم و به شدّتآنها را مال خودمان می

 فردی در محدوده بدن خود یک قلمرو مشخص دارد.

اش متفاوت است؛ های مختلف حد و اندازهاین حباب اطراف فرد در فرهنگاین محدوده مانند حباب هوایی در اطراف فرد وجود دارد. 

دیگر ها بیشتر دوست دارند با فاصله درکنار یکبرند و این حباب برای آنها کوچک است لیکن غربیهای شلوغ لذت میها از مکانژاپنی

 قرار گیرند.
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 محوطه حباب فاصلۀ

 بندی نمود:ناحیه تقسیم 4توان به را می محوطه حباب

 باشدمیمتری فرد سانتی 45تا  15؛ که تا شعاع (Intimate zone)خودمانی  . حریم1

ن ای داند، مجاز هستند به این حریم او وارد شوند.داند. تنها افرادی که فرد آنها را محرم خود میمی مانیخود این فاسله را فرد حریم

-متر محدوده بسیار خودمانی محسوب میسانتی 15تا فاصله  ها، دوستان صمیمی و اقوام است.بچهحریم برای عشاق، والدین، همسران، 

 گردد.

-ای است که ما در مهمانیاین فاصلهاست؛  اینچ( 43تا  13متر ) 22/1سانتی متر تا  45که فاصله  (Personal zone). حریم شخصی 2

 کنیم.های دوستانه رعایت میهای کاری، عملکردهای اجتماعی و نشستها، تجمع

ها، تعمیرکاران وسایل و ما این فاصله را برای غریبه ؛فوت( است 12تا  4متر ) 5/8تا  22/1که  (Social zone). حریم اجتماعی 8

تفاده شناسیم اسآنها را نمیخوب تجهیزات خانه، پستچی، فروشندگان، همکاران تازه استخدام در محیط کارمان و افرادی که خیلی 

 کنیم. می

دهیم، این فاصله زیادی از افراد آدرس میهرموقع که به تعداد فوت است؛  12متر یا  5/8که باالی  (Public zone). حریم عمومی 4

    برای ایستادنمان مناسب است. 

 

 حباب کاربرد عملی فواصل محوطه

کنیم. اگر نزدیک شدن آنها بیش از حد مجاز باشد، ضربان قلب ما شوند این فاصله را رعایت میوقتی افراد غریبه به ما نزدیک می 

دهد و عضالت ما درحالتی قرار رسد، مغز نیز دستور انقباض عضالت را میشده و به مغز می یابد، هورمون آدرنالین ترشحافزایش می

اگر برای فردی غریبه باشید، سعی کنید فاصله خود را با او رعایت کنید؛ زیرا حتی اگر بازوی او  گیرند که حالت تدافعی بدن است.می

ندی خواهد داشت. لذا، حتی در محل کارتان سعی د، اما درونش احساس ناخوشایمندی بگیرید، هرچند که او لبخد بزنرا به نشانه عالقه

له اجتماعی گیرند درحالی که آنها فاصکنند که دیگران از او خیلی فاصله میافراد تازه استخدام احساس می کنید فواصل را رعایت کنید.

شوند و افراد یابد، این فواصل کمتر و کمتر مییکدیگر افزایش می کنند؛ به مرور که ارتباطات و شناخت افراد نسبت بهخود را رعایت می

 دهند که حتی به محدوده شخصی یا در مواردی حریم خصوصی آنها وارد شود.به او اجازه می 
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ه آنها ها با افرادی کدر مجالس، اعیاد و مناسبت ها را حفظ کنیم. مثالً روبوسی کردنکنیم که فاصله محدودهما در اغلب موارد سعی می

ای هها مجبوریم اجازه بدهیم دیگران وارد محدودهشناسیم معموالً متفاوت است. با این حال، در برخی مکانشناسیم یا آنها را که نمیرا می

شته های غربی، یک سری قوانین نانوها. در فرهنگها و باالبرها، پله برقیهای شلوغ مانند سینما، کنسرتخاص ما بشوند؛ مثالً در مکان

 این قوانین عبارتند از:شوند. های شلوغ به شدّت مراعات میوجود دارند که در مکان

  شناسند.. شما اجازه ندارید با هیچ کس سخن بگوئید، حتی کسانی که شما را می1

 کنید.. شما باید از تماس چشم به چشم با دیگران به هرشکل ممانعت 2

 هیچ تحریکی را نباید از خود نشان بدهید. -. شما باید چهره بی تفاوت خود را حفظ کیند8

 باید به نظر برسد که شدیداً غرق خواندن آن هستید.اگر کتاب یا روزنامه دارید، . 4

 تر باشد، میزان حرکت بدن شما باید کمتر باشد.. هرقدر دوروبرتان شلوغ5

  هستید به تعداد طبقات باالسرتان دقت کنید.. در باالبرها، مجبور 5

ی که هایشنویم. این برچسبرا در مسیر کار و بویژه در ساعات شلوغ شهر می "محزون"و  "ناشاد"، "بدبخت"اغلب ما کلماتی مانند 

   بینیم. زنند اغلب ناشی از برداشت اشتباه از آن چیزی است که میبینیم روی افراد میمی

 

 حبابمحوطۀ  فواصل. 31شکل
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ر های حدود مشخص تاثیفاصلهفاکتورهای فرهنگی که روی 

 گذارندمی

ها فواصل و حدود شخصی با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی فرهنگ

ازاینرو، ممکن است در یک فرهنگ فاصله تعریف شده در ذهن مردم برای 

 یکدیگر متفاوت باشند؛ مثالً در برخی کشورهای اروپایی ها باانواع محدوده

ای همتر است، لیکن، در برخی فرهنگسانتی 82الی  22حریم خودمانی تا 

ا فاصله هبعنوان نمونه، برای دانمارکی تواند کمتر باشد.دیگر این حریم می

ا این همتر جزء حریم خودمانی است درحالیکه برای استرالیاییسانتی 25

چنین، خیره نگاه کردن به افراد، در فرهنگ رسد؛ هممتر هم میسانتی 45حریم تا 

ند نگاه کردن خوشایها خیره ها چیزی عادی است لیکن برای استرالیاییدانمارکی

 .نیست

 

حرکت به سمت محدوده خودمانی یک فرد که در خالف سیستم جنسی او باشد، 

الحاً برند و اصطعالقه به شخصی بکار میدادن روشی است که مردم برای نشان

ند اجتناب ماگر فرد مقابل از نزدیک شدن فرد عالقه گویند.می "پیشروی"به آن 

اگر  .ایستدو عقب می مند فاصله خود را با او حفظ خواهد کردکند، فرد عالقه

وده مند به محدممانعتی پیش نیاید، فرد مورد عالقه اجازه خواهد داد تا فرد عالقه

  خودمانی او وارد شود.

 

 

 

 

های مختلف برای افراد معانی متفاوتی دارند؛ چنانچه فرد این معانی را نداند از رفتار فرهنگها در رعایت فاصله خودمانی و سایر فاصله

ایی کنند در فاصله دورتری از افراد آسیافراد برداشت اشتباهی خواهد داشت. مثالً، در یک میهمانی یا اجالس افراد آمریکایی سعی می

اس تری به فرد آمریکایی قرار گیرد؛ دراین حالت، فرد آمریکایی احساصله نزدیککند در فقرار گیرند درحالیکه، فرد آسیایی سعی می

ت. کند در فاصله مناسب ایستاده اسکند، لیکن، فرد آسیایی گمان میکند که فرد آسیایی دارد به محوطه خودمانی او تجاوز میمی

 .شودمنجر به برداشت اشتباه از رفتار میفرهنگ ها در هر کنیم که عدم آشنایی با این محدودهازاینروست که یادآوری می

محدوده قابل قبول در هنگام . 33شکل

 شهریانارتباط با هم

محدوده قابل قبول در هنگام ارتباط با افراد خانواده یا دوستان بسیار نزدیک؛ اگر فردی غریبه . 32شکل

 کنید که این فاصله را حفظ نمایید.دهید و سعی میوارد این محدوده شود، شما سریع واکنش می
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 های شهریفاصله

مشهری، کنند؛ افراد غیرهگیرند و باهم مصافحه میتری از هم قرار میرسند در فاصله نزدیککه به یکدیگر میافراد همشهری هنگامی

ن زندگی هرقدر جمعیت شهری که در آ .کنندمصافحه میگیرند و رسند در فاصله دورتری از یکدیگر قرار میکه به یکدیگر میهنگامی

گام مصافحه، فاصله تر باشد هنگیریم؛ هرقدر شهر ما شلوغمیفاصله کمتری ییکدیگر  از پرسیکنیم بیشتر باشد، هنگام سالم و احوالمی

 ما از یکدیگر کمتر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

در  یرند.گکنند و در فاصله زیادی از یکدیگر قرار میکنند، از دور به یکدیگر سالم میافرادی که در شهرهای بسیار خلوت زندگی می

ن است که: به ایدهند؛ این حالت بیشتر به معنی د و دست تکان میایستنمتر یا بیشتر میسانتی 222تا  122نواحی روستایی افراد با فاصله 

  این حالت نوعی پیام منفی و حالت دفاعی دارد. محدوده من نزدیک نشوید؛ من مالک این ناحیه هستم.

 

 

 

 

 

 

 

 سالم و احوالپرسی دو هموطن. 34شکل احوالپرسی دو همشهری سالم و. 31شکل

سالم و احوالپرسی دو همشهری . 35شکل

 که شهرشان خیلی شلوغ نیست
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 قلمرو و مالکیت

یل اتومب هایی شامل خانه، محل کار وچنین محدوده نماید؛گردد، به شدت از آن حفاظت میقلمروی که توسط هر شخص تعیین می

همه ما برای خود در خانه یا محیط کار قلمروهایی را مشخص  اند.از سایر فضاها مجزا شده هستند که توسط دیوارها، در ورودی و فنس

نش ورود کس دیگری به آن قلمرو واکدانند که مال خودشان است و نسبت به ها آشپزخانه و رختشویخانه را قلمروهایی میکنیم؛ خانممی

 هاادی که آنو نسبت به افر  هستندقلمرو ما  کنیم دراز آنها استفاده میکه درخانه یا محل کار  هاییو کتاب ها، قلم، لباسصندلی دهند.می

مان این گذاریم هدفجا میخود را در کتابخانه روی میز یا ژاکت  قلم که کتابگفهنگامی دهیم.کنند واکنش نشان میرا تصاحب می

ل براساس مطالعات دکتر دسموند موریس این مح ؛"احب نکنیدباشد، آنرا تصاین جا محل نشستن من و قلمرو من می"است که بگوییم 

  دانیم.دقیقه از آنِ خود می 77را تا مدت 

 

 وسایل نقلیه

نیم که محدوده ککند و ما تصور میتری را ایجاد میبرایمان محدوده بزرگبطور معمول هنگامیکه در حال رانندگی هستیم، وسیله نقلیه ما 

 .متر اطرافمان است 12تا  9های ما تا شعاع 

 

 مود:ها را نتوان این برداشتبراساس آنچه که فراگرفتیم از شکل روبرو می

. زن و مرد، هردو، همشهری هستند و مرد در اطراف زن یک محوطه خودمانی 1

 کرده است.ایجاد 

انی ضرری به ناحیه خودمتری نسبت به زن دارد و به طور بی. مرد ناحیه خودمانی2

 زن وارد شده است.

مرد از فرهنگی آمده است که ناحیه خودمانی آنجا کوچک است و زن از . 8

  یک منطقه اطراف شهری است.

 

 

 

 

 

این آقا با این خانم چه نسبتی . 36شکل

 تواند داشته باشد؟می
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 ایما و اشاره کف دست

 

 

 باز بودن و صداقت 

در طول تاریخ، کف دستان باز به معنی حقیقت، صداقت، 

بسیاری از سوگندها با استفاده  وفاداری و صداقت بوده است.

و به  گیرداز ایما و اشاره کفِ دستِ باز که باالی قلب قرار می

  .شوندیاد می ،شوندحضار نشان داده می

وضعیت پایه کف در برخوردهای روزمره، مردم از دو جور 

 به اولین بار کفِ دستِ بازِ روبه باال کنند.دستِ باز استفاده می

وردن آپائین به مفهوم پائینمفهوم درخواست پول یا غذا بود. کفِ دستِ بازِ روبه

 غازِ مجدد است. یا آ

 

مایل شتوان صداقت فرد را ارزیابی کرد این است که به هایی که مییکی از راه

خواهد بطور کامل با شما میکه فردی هنگامی های او نگاه کنید.کفِ دست

د این ای ماننو جمله کندش را باز میدستیکی یا هردو صداقت داشته باشد کفِ 

 ."بطور کامل با شما صادق باشماجازه بدهید "گوید: را می

خواهد حقیقت را نگوید که همچنین، مردی که راجع به دیرآمدنش به خانه می

گذارد یا به دور هایش را درون جیبش میکجا بوده است، بطور معمول دست

 پیچد.بازوهایش می

      

 

 

 

 

وقتی کفِ دستان فرد را بتوانید . 37شکل

 ببینید، یعنی این فرد صداقت دارد.

 اجازه بدهید با شما روراست باشم.. 38شکل
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 دادنبرای فریباستفاده عمدی از کف دست 

اور گفتن به آنها استفاده کنیم، ولی آنها ما را بباز برای فریب دادن افراد و دروغتوانیم از حالت دستِ شما ممکن است بپرسید: آیا می

علوم نباشد م های ایما و اشاره بدن شما طوری باشند کهوقتی دروغ می گویید ممکن است سایر حالت ،کنند. پاسخ این است: بله و نه. زیرا

ا نیز حتی از کفِ دستِ بازِ شم ،بطوریکه ؛های ایما و اشاره بدن، شما را لو بدهندگویید یا اینکه ممکن است سایر حالتدارید دروغ می

ارند که د هاییهای زبانی، مهارت باالیی در استفاده از ایما و اشارهای کسانی هستند که عالوه بر دروغدروغگوهای حرفه کاری برنیاید.

  د.نکندروغ آنها را تکمیل می

 

 قدرت کفِ دست

ه شود، وقتی از این عالمت به درستی استفاد شود.ترین پیامی است که توسط کفِ دستِ انسان نشان داده میایما و اشارۀ کفِ دست، قوی

 د. ، را دارسکوت لیت و قدرت دستوردادن، ولی دراز مسؤ درجاتیکننده از آن، فرد استفاده

کفِ دستِ بسته با انگشت . 8 ؛کفِ دستِ روبه پائین .2. حالت کفِ دستِ روبه باال؛ 1سه نوع ایما و اشاره دستور کفِ دست وجود دارد: 

 ست.اابانیی خیدرازکردن گداهابودن، غیرتهاجمی است که یادآور حالت دستکفِ دستِ روبه باال به عنوان ایما و اشاره مطیع باز. نشانه

دارید، دارای مسؤلیت خواهید بود و در این حالت اگر موضوعی را بگوئید، بعنوان پائین نگه میشما کفِ دستتان را به سمت  هنگامیکه

تان رتبه شما باشد بهتر است کفِ دستبیند فردی همکار و همگردد. اگر فردی که ایما و اشاره شما را مییک دستور از آن برداشت می

خواهید کاری انجام دهد فرد زیردستتان باشد، از حالت اگر فردی که شما از او می  درخواست شما را اجرا نماید.روبه باال باشد، تا او 

 نمائید.کفِ بسته و انگشت نشانه باز استفاده می

نگشت نشانه باز اکنیم. سعی کنید حالت ها استفاده میهایی است که ما در سخنرانیحالت انگشت نشانه باز، یکی از پرکاربردترین حالت

      افرادی بگذارید.    توانید تاثیر مثبت بیشتری رویرا با کفِ باز و کفِ بسته تمرین کنید؛ بزودی درخواهید یافت که، با این ایما و اشاره، می

  

 ایما و اشاره غالب کفِ دست. 21شکل تائیدی کفِ دستایما و اشاره . 33شکل

 ایما و اشاره تهاجمی کفِ دست. 23شکل
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 هاانواع ایما و اشاره

 دازیم:پرها میایما و اشاره آشنایی پیدا کردیم، به برخی از انواع ایما و اشارهاکنون که با کلیات موضوع 

 

 در مصافحه ایما و اشاره غالب، مغلوب و برابر

 های پرکاربرد است. مصافحه یکی از ایما و اشاره

 دارد. دستش روبه پائین است چیرگیفردی که کفِ فردی که نسبت دست فردی که روبه باالست کفِ ، 28در شکل 

یک نسبت به دیگری احساس اند و هیچهردو فرد با یکدیگر برابر شده 24در شکل  نیز موقعیت دستِ مغلوب را نشان داده است. 22شکل 

 نماید.ضعف و کمتر بودن نمی

 

  

 

 

 

 

 

 

کند، مغلوب فردی خواهد بود که خود را دراز می همچنین، فردی که زودتر دست

 نماید )شکل روبرو را ببینید(.دست خود را با تاخیر دراز می

  

 

 دست دیگری دادنکنترل خود را به . 22شکل

 کنترل دیگری را به دست گرفتن. 21شکل

 هردو نفر نسبت به یکدیگر برابراند. 24شکل

راست ایستاده است، نسبت به مردی که مردی که سمت . 25شکل

 سمت چپ ایستاده، برای دست دادن حالت غالب دارد.



 و فرشته  پرتو  ساالن مروری بر زبان بدن؛ ترجمه عبدالرحیم آب                                                                                 18

 

ها بنماید، احساس چیرگی را ایجاد دادن دستها نوعی ایجاد حالت چیرگی است و فردی که زودتر شروع به تکانتکان دادن دست

یرگی ها ممانعت کنید تا حالت و احساس چبیاورید و از تکان دادن دستتوانید پای چپ خود را پیشکند. برای مقابله با این حالت میمی

 فرد مقابل برشما خنثی شود.

 حرکت تکان دادن دست را در جهت عمودی هدایت کنید.در مرحله بعد، پای راست خود را وارد فضای خودمانی قرد مقابل بنمائید و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آورد و با مرد سمت راست )غالب(، پای چپش را جلو می. 26شکل

 دهدمرد سمت چپ )مغلوب( دست می

وارد  مرد سمت راست )غالب(، پای راستش را. 27شکل

کند )تجاوز به محدوده فرد محدوده خودمانی فرد می

مغلوب(؛ سپس، حالت تکان دادن دست را به حالت 

 دهد.عمودی تغییر می
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 دست تکان دادن

حه، ها، بویژه در هنگام مصافشود تکان دادن دستهایی که زیاد استفاده مییکی از ایما و اشاره

 است. 

تی هاست که وقحالت کفِ دست رو به پائین یکی از این حالت

به معنی حالت تهاجمی است و با تکان دادن دست همراه باشد 

دهد که فرد مایل نیست با شما ارتباط برابر و مبتنی بر نشان می

ن های مختلفی برای مقابله با ایاحترام متقابل داشته باشد. راه

حالت وجو دارد )به عنوان مثال روشی که در باال به آن اشاره 

 یولی همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده است یکشد(؛ 

ها این است که از باال مچ فرد را بگیرید و سپس آنرا از بهترین راه

دادن دستکشی در شکل زیر نشان داده شده است؛ در این نوع مصافحه دستِ فردی را که به سمت شما دست دادن و تکان  تکان بدهید.

ول های مصافحه است که بطور معمیکی از روشفشاریم؛ دست دادن و تکان دادن دستکشی گیریم و میدراز شده است، با دو دست می

د که با آنها ها را برای افرادی بکار ببریکنند؛ لیکن، بهتر است فقط این نوع مصافحه و تکان دادن دستسیاستمداران از آن استفاده می

 خیلی صمیمی هستید. 

 

 

 

 

 

همانند سیاستمداران، ممکن است این نوع مصافحه فقط 

برای کسب منافع از طریقی باشد که خودتان هم متوجه 

نشوید؛ در چنین مواقعی سیاستمدار خارجی با این نوع 

دهد لیکن از دست دادن به شما صداقت خود را نشان می

 برد.هواسی شما بطریق دیگری بهره میاعتماد و بی

 

 روبه پائین که به معنی غلبه داشتن استکفِ دست باز . 28شکل

 دست غالبایما و اشاره کفِ مهار. 23شکل

 حالت دستکش. 11شکل

 دست دادن یک سیاستمدار اینطوری است.. 11شکل
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یکی از انواع مصافحه است و هنگامی رخ  دست دادن ماهی مرده:

-یکند دلسرد، بکنید فردی که با شما مصافحه میدهد که احساس میمی

 خوشبختانه گویند.حال است؛ این حالت را حالت ماهی مرده میرمق و بی

نرا کنند معنی آبسیاری از افرادی که از این نوع ایما و اشاره استفاده می

 دانند. در چنین حالتی بهتر است دلیل این دلسردی و بی رمقی را از دوستتان بپرسید.نمی

 

در این نوع مصافحه  فرد خیلی محکم دست  دست دادن خشونت آمیز:

دهد؛ این حالت ناشی از عصبانیت است و درچنین حالتی شما را فشار می

به جز دفاع لفظی، فیزیکی یا کوبیدن متاسفانه راهی برای دفاع وجود ندارد 

 مشت توی بینی فرد.

 

 

 

 و  بازوی کشیده شق دست دادن

شق دست دادن پیغام خوبی را به همراه ندارد و به نشانه 

کننده با شما چندان تمایلی این است که فرد مصافحه

ز شما اش را اارتباط برقرار کند، لذا، فاصلهندارد با شما 

کند و موقع مصافح به حالت دست کشیده و بیشتر می

 کند.شق شده، مصافحه می

 

 

  مصافحه انگشتی

چندان  فرد ، همانند حالت باال،یکی از انواع مصافحه است و در این حالت نیز

 تمایلی به برقراری ارتباط با شما ندارد.

 حالت ماهی مرده. 13شکل

 چرخ گوشتی برای دست. 12شکل

 به زور دست دادن .11شکل

 انگشتی ِپس زدن  نوک .14شکل
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 بازو کشیدن به سمت خود

این هم نوعی مصافحه است و معنی آن این است که فرد یا 

خواهد در کنار شما احساس امنیت ندارد و با این کار می

احساس امنیت نماید، یا اینکه در فرهنگی بزرگ شده است 

-های خودمانی کوچکتراند و لذا فرد میآنجا محدوده که در

 تر خود وارد کند.خواهد شما را به محدوده نزدیک

 

 صمیمیت بیشتر

کسانی که هنگام مصافحه از دست چپشان نیز برای 

اهند خوکنند، میهای شما استفاده میگرفتن دست

اهی گتر خود با سایرین را نشان دهند؛ قویارتباط 

این نوع مصافحه با گرفتن مچ دست، گاهی با گرفتن 

فتن شانه همراه است؛ و گاهی با گر یا بازو آرنج

یشتر بویژه شانه، نشانه صمیمیت بو  گرفتن آرنج، بازو

لیکن، نواحی بازو و  فرد با مصافحه شونده است.

که  شوندفته میلمس و گر یشانه بیشتر توسط افراد

هنگام مصافحه نوعی برانگیختگی احساس را هم 

در مواردی که افراد به دروغ از تکان دادن دو  .دارند

رخورد تمداران یا بکنند، مانند سیاسدست استفاده می

اول فروشندگان با مشتریان جدیدشان، درواقع این 

هند و ددلیل دستهای فرد مقابل را تکان میافراد بی

توان گفت آورند؛ میصمیمیت را بوجود میحس 

نند ککه اینها به نوعی دارند خودکشی اجتماعی می

  زنند.و فرد را کنار می

  

 بازو کشیدن .15شکل

 بازو نگه داشتن .17شکل مچ نگه داشتن .16شکل

 گرفتن شانه .13شکل فشردن آرنج .18شکل
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 ایما و اشاره دست و بازو

 مالیدن کفِ دستها به یکدیگر

گی برانگیختهای نشان دادن مالیدن کفِ دستها روی یکدیگر یکی از روش

-است؛ برای مثال مرد فروشنده درحالی که کفِ دستهایش را به یکدیگر می

  ."رئیس، ما یک سفارش حسابی داریم"گوید: مالد، به رئیس خود می

سرعت مالش کفِ دستها روی هم نیز مهم است. فردی که سریع کفِ 

سی اما ک مالد، انتظار نتیجه مثبتی از کارش را دارد.دستهایش را روی هم می

خواهد به شما بگوید که این مالد، میکه آرام کفِ دستهایش را روی هم می

قیت ماحصل کار من است نه کار شما؛ لذا، در این نوع مالیدن کفِ دستها موف

 نند هنگامکبه یکدیگر، فرد نوعی حالت تدافعی نیز دارد. فروشندگان سعی می

مالند دستهایشان را تند به یکدیگر بهایشان در موقع فروش، کفتوصیف جنس

  تا حالت تدافعی را نشان ندهند.

ا انتظار مثبتی مالد، دچار برانگیختگی یفردی که در زمستانی سرد در محلی ایستاده و کفِ دستهایش را به یکدیگر می یک جمله خطا:

 د.خواهد دستهایش گرم شوننیست، بلکه، می

 

 

 

 

 

 

 هاسایر انگشت بهانگشت شست مالش 

اده این ایما و اشاره توسط فروشندگان زیاد استف ها در بیشتر مواقع، نشانه درخواست پول است.مالش انگشت شست به سایر انگشت

ی و ابفرستید. لیکن، این نوع ایما و اشاره یکی از مواردی است که افراد حرفهشود. همچنین، کسانی که انتظار دارند برایشان پول می

  دادن آن خودداری نمایند.مدیران باید از نشان

 

 "عجب چیزی است!" .41شکل

 "این پیشنهاد خوبی برای شما نبود!" .43شکل
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 قفل کردن دستها به یکدیگر

زیرا در بیشتر مواقع این حالت با لبخند و صدای شاد و بلند شود، این حالت در نگاه اول به عنوان یک حالت تدافعی در نظر گرفته می

اگر فرد به حرف شما   ."دهیدرا از دست می یخوب شما دارید چیز"که:  خواهید بگوئیدبرخی مواقع خاص میلیکن، در همراه است. 

مثال  شود. برایرنگشان سفید میخورند و هایتان به یکدیگر جوش میگوش ندهد، حالت شما از این نیز بدتر خواهد شد و انگشت

تدافعی  این حالت، یک حالت ها را به یاد بیاورید.هایشان برای مشتریتوانید حالت فروشندگان را در هنگام فروش و توصیف جنسمی

های قفل شده انگشت. حالت 1تواند به سه شکل بروز نماید: این نوع ایما و اشاره می دهد.است و نظر منفی شما را نسبت به فرد نشان می

های قفل شده و دست روی میز )حدود قسمت وسط بدن هنگامیکه فرد . حالت انگشت2و روبه چهره فرد )روبه باال و در حالت نشسته(؛ 

 .های قفل شده و روبه پائین )درحالت ایستاده(. حالت انگشت8پشت میز نشسته است(؛ 

    

  

 

 

 

 

 

 

ها را به سمت دست .42شکل

 یکدیگر قفل کردنباال در 

ها را روبه دست .41شکل

قسمت وسط بدن در یکدیگر 

 قفل کردن

 ها را روبه سمت پائین بدن در یکدیگر قفل کردندست .44شکل
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 های برج ماننددست

روی این ایما و اشاره گذاشته است. این حالت، نوعی  Birdwhistellاین نام را 

درحقیقت، افرادی که مطمئن هستند،  دهد.حالت اطمینان و دلگرمی را نشان می

ن حالت کنند، ایکنند یا از ایما و اشاره بدنی کمتر استفاده میاحساس رجحان می

ور بط دارند.م میدهند و با این ایما و اشاره پیغام اطمینان خود را اعالرا نشان می

معمول، مدیران در هنگام دستور دادن برای انجام کاری، این حالت را از خود 

 کاربدهند. این حالت بیشتر بین حسابداران، وکال، مدیران و مانند اینها، نشان می

 د.رومی

نشان دادن دیدگاه . برج مانند روبه باال؛ که برای 1باشد: این حالت به دوشکل می

 .او است و نظر فرد و حین صحبت کردن

  دادن است نه صحبت کردن.. حالت برج روبه پائین؛ که فرد در این حالت مشغول گوش2

 ها بیشتر به استفاده از حالت برج روبه پائین تمایل دارند.نیرنبرگ و کالرو، دو پژوهشگر، معتقداند که خانم

باال باشد و سرش را به سمت عقب و باال ببرد، وقتی فرد در حالت برج روبه 

 دهنده غرور و تکبر فرد خواهد بود.این حالت بیشتر نشان

ن، شود لیکمانند یک واکنش مثبت تلقی میهای برجهرچند حالت دست

تواند بکار برود و در برخی مواقع هم در موارد مثبت و هم در موارد منفی می

   شود.نیز از آن اشتباه برداشت می

یی همراه هادر بیشتر مواقع ایما و اشاره دستان برج مانند با سایر ایما و اشاره

داز دهند؛ بعنوان مثال: اگر فرد بعشوند که حقیقت رفتار فرد را نشان میمی

باز داشته باشد، سرش روبه باال باشد و پاهایش مانند، کفِ دستِدستان برج

 .ایل دارد و نگاهش به موضوع مثبت استبه پیش بیاید، نشان از تائید و تم

، از نداشتهب لیکن، اگر فرد بعداز ایما و اشاره دستان برج مانند، کفِ دستان

و پاهایش به عقب حرکت باشد  رش رو پائینسهایش به دور بازوها، دست

به های شما را قبول ندارد و نگاهش کنند، به این معنی است که حرف

  موضوع، منفی است.

 

 برج روبه باال .45شکل

 نپائیبرج روبه ب .46شکل
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 هاها، بازوها و مچگرفتن دست

لو و با یک شان رو به جگیرند، چانهاند که موقع راه رفتن، سرشان را باال میدر خانواده سلطنتی انگلستان مردان زیادی را توصیف کرده

ایر کشورها های سلطنتی ساین عادت نه فقط در خاندان سلطنتی انگلیس بلکه در اغلب خانواده گیرند.دست، دست دیگرشان را میکفِ 

زدن در حیاط مدرسه زنی، مدیران مدارس در حین قدمهای درحال گشتهای عمومی نیز این رفتار در پلیسدر مکان  شود.نیز دیده می

همچنین، با این کار فرد  لذا، این حالت، نوعی حالت برتری و اطمینان یا هردو با هم است. شود.و نظامیان در محل کارشان مشاهده می

دست، دست دیگر را گرفتن نباید با حالت حالت با کفِ گذارد تا نشان دهد که ترس ندارد.شکم، قلب و گلوی خود را در معرض می

 افعی است ولی در اینجا یک حالت اطمینان را داریم. در شکل زیرقفل کردن دستها اشتباه شود؛ حالت قفل کردن دستها یک حالت تد

 .  دهدشان میرا ندست، روی دست را گرفته، اطمینان و اعتماد بیشتری از حالتی که کفِ دست، مچ را گرفتهفرد با کفِحالتی که در

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

ایما و اشاره  .47شکل

 احساس برتری و اطمینان

اشاره با ایما و  .48شکل

 دست مچ را گرفتن

ایما و اشاره  .43شکل

 باالی بازو را گرفتن
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 دادن انگشت شستنشان

رتری، ها در بیشتر مواقع برای نشان دادن باین حالت شناسی، نشان دادن انگشت شست به معنی نشان دادن قدرت و خودبینی است.در کف

ایما و اشاره انگشت شست نوعی ایما و اشاره مثبت است و در بیشتر مواقع توسط مدیر به زیردستان نشان داده  تسلط و حتی تهاجم است.

نند کشود و در بیشتر مواقع این افراد از این عالمت موقعی استفاده میاین عالمت توسط یک عاشق به معشوقه خود نشان داده می شود.می

 های فاخر پوشیده باشند. که لباس

ز خانمها و آقایان هیئت منصفه، بنده متواضعانه ا"گوید: کند، روبه هیئت منصفه نموده و میاما قاضی دادگاه درحالیکه احساس غرور می

اگر  ند.کاش نگاه میگیرد و به نوک بینیدهد، سرش را باال می؛ این درحالی است که انگشت شست خود را نشان می"خواهم ...شما می

بود، یک می گذارد، کتش بازرفت و یک پا را جلو میبایست به پیشگاه هیئت منصفه میخواست متواضع باشد، میع میقاضی به واق

 گرفت.  داد، یا حتی زیر جایگاه هیئت منصفه قرار میدستش نمایان و حالت برتری را نشان نمی کفِ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن در ون جیب کت، جلیقه یا ژاکت دست .51شکل

 "حقیر ... از نظر بنده". 53شکل
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ود را شست خدهند که چندان در معرض دید نباشند؛ برای مثال: انگشتهای شست را جوری قرار میبطور معمول، برخی افراد انگشت

حساسات زنان دارای ا دهند تا به این شکل نشان دهند که دیدگاه خود برتر بینی ندارند.درون جیب جلو یا پشت شوار یا ژاکت قرار می

گشت چرخاند و انهمچنین، درحالتی که بازکن فوتبال روی توپ پای خود را می دهند.غالب یا تهاجمی نیز این حالت را از خود نشان می

   خواهد بیان کند که من خیلی بزرگ هستم و پیروزی از آنِ ماست.دهد، میشست را به حالت دست به کمر نشان می

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 زنی که احساس برتری دارد.. 51شکل ند.اانگشتان شست از جیب پشت بیرون زده. 52شکل
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 غالبیدگاه دداشتن یک عالوه بر  تدافعیمنفی و  وبه باال باشد، حاکی از نوعیهای تابیده شده به دور بازو که انگشت شست ردست

 پای او روی توپ درحال چرخیدن است. شود و این حالتاین حالت در بازیکن فوتبال هم دیده می است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنش از  خواهد با دوستش بیرون برود وبرای مثال، مردی که می کار برود.احترامی نیز بهتواند به معنی استهزاء و بیانگشت شست می  

در این حالت، مرد حالت  ."این زنها همگی مثل هم هستندمیدونی، "گوید: دهد و میشاکی است، زنش را با انگشت شست نشان می

حساسیت دارند؛ با این وجود، برخی از آنها، خودشان از همین عالمت لذا، اغلب زنها نسبت به عالمت انگشت شست  تهاجمی به زن دارد.

 کنند.استفاده می سایر افرادشوهرشان یا برای 

 

 

  

این زن جماعت، همگی سرو ته " .55شکل

 "اند.یه کرباس

 وضعیت انگشت شست روبه باال. 54شکل
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 ایما و اشاره دست بر صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریب دادن، شک و تردید داشتن، دروغگویی

هایی دارد که شما را متوجه اش حالتخواهد شما را فریب دهد، در چهرهتوانید فرد دروغگو را شناسایی کنید؟ فردی که میچطور می

  شماست.ه او درحال فریب دادن سازد کمی

بینیم، ا میها ربه عبارت دیگر، وقتی ما ناحق خواهد شما را فریب بدهد.گوید فرد میای است که به شما میدست بر صورت، ایما و اشاره

مان و روی گوشهایهایمان جلوی چشم جلوی دهانمان، کنیم کهدهیم، تالش میشنویم یا فریب میها را میگوییم و ناحقناحق سخن می

 با دست بگیریم.را 

پیش از این در مورد دروغگویی و ایما و اشاره آن در سنین مختلف مطالبی را گفتیم؛ در این حالت، ایما و اشاره شامل گرفتن جلوی 

کردن یا نزدیکدهان در سنین کودکی با دو دست، گرفتن جلوی دهان با یک دست یا نزدیک کردن دست به دهان در سنین جوانی، 

هنده دروغگو دنکنیم که همیشه این موارد نشان لیکن، فراموشو تغییر مسیر آن به سمت بینی توسط فرد بزرگسال است. دست به دهان 

 گیرد.یمبا دست یا بازو هایش را ، گوشخواهد حرف والدینش را بشنودنمی برای مثال، کودکی که نیست.یا دروغ شنیدن فرد  بودن

ی که در به هرحال، دکتر دسموند نشان داده است پرستاران اشاره دست بر صورت را براحتی تفسیر نمائید.لذا، نباید سعی کنید که ایما و 

بر صورت  گویند، از ایما و اشاره دستگویند، نسبت به پرستارانی که حقیقت را به بیماران میمورد سالمتی بیمارانشان به آنها دروغ می

 کنند.بیشتر استفاده می
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 دهانحالت حفاظ 

هایی است که توسط بزرگساالن استفاده ایما و اشاره حفاظ دهان یکی از ایما و اشاره

شود و از کودکی باقی مانده است؛ در این حالت، فرد جلوی دهان را گرفته، و می

انگشت شست روی صورت قرار گرفته است؛ این واکنشی است که مغز دستور آن 

کن است مم آمیز جلوگیری کند.یبنده و نیرنگهای فررا داده از فرد از گفتن حرف

  دهد.باشد ولی همان معنی را می نیز "دست جلوی دهان"های دیگری از حالت

ا و گوئید نیز همین ایمنکته اینجاست که اگر فرد حس کند دارید به او دروغ می

 د.کنبازجویی میدهد. مثل وقتی که پلیس دارد از متهم اشاره را نشان می

 

 دست زدن به بینی

ای همان دست جلوی صورت است. لیکن، افراد بزرگسال مهارت آن را به مرور کسب این نوع ایما و اشاره، شکل پیشرفته و حرفه 

دهد ستور میدگوید، مغز در این حالت، فرد وقتی دروغ می اند که به جای گرفتن دست جلوی صورت، دست را به سمت بینی ببرند.کرده

شود و جهت حرکت را از دهان به سمت بینی تغییر که دست را به سمت صورت و جلوی دهان ببرد، لیکن، در لحظات آخر متوجه می

 کردن فرد است.گاهی نیز این حرکت دادن دست، همراه با صدا در آوردن از بینی است و به قصد گمراه دهد.می

 

 مالش چشم

الش شود؛ این کار نوعی تگفتن استفاده میدادن، ابهام ایجاد کردن یا دروغی دیگری است که برای مهار فریبهایکی از ایما و اشاره

دید هایشان را شبطور معمول، مردان چشم دهید.می گوئید یا او را فریب می برای نگاه نکردن به چهره فردی است که دارید به او دروغ

دهند، که یا به دلیل نحوه و زیر چشم را مالش میلیکن، زنان با حرکت آرام  کنند.را نگاه میدهند و اطراف یا کف زمین خارش می

 نند.کزنان از خیره شدن به چشم افراد نیز پرهیز می دار شدن پوست و چشم است.عملکرد آرام آنهاست یا به دلیل پیشگری از لک

نیز اصالحی است که  "هاگفتن از الی دنداندروغ"

ا را هدر این حالت فرد دندان کنند.ها استفاده میبرخی

 مالد و خیرههایش را میفشارد، چشمبه یکدیگر می

این نوع ایما و اشاره بیشتر توسط  کند.نگاه می

ر شود و کمتر دها مشاهده میبازیگران سینما در فیلم

   شود.زندگی واقعی دیده می

 حفاظ دهان .56شکل

 مالش چشم .58شکل دست زدن به بینی  .57شکل
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 مالیدن گوش

 های شیطانی و بصورت مالیدنای است برای نشنیدن حرفاین ایما و اشاره

درحقیقت، این عملکرد، نسخه بزرگسالی همان  کند.ها نمود پیدا میگوش

-التح حرکت کودکان در گرفتن دوتا گوش موقع شنیدن جمالت زشت است.

مالیدن پشت گوش، انگشت در گوش کردن های دیگر مالیدن گوش شامل 

)درحالیکه انگشت درون گوش به جلو و عقب برود(، خاباندن گوش بطوریکه 

ای است از اینکه فرد به اندازه این ایما و اشاره نشانه سوراخ گوش پوشیده شود.

   خواهد سخن بگوید.کافی شنیده است یا اینکه می

 

 خاراندن گردن

با انگشت نشانه ناحیه زیرگوشِ گردن یا حتی لبه گردن را در این ایما و اشاره 

دقیقه نیز فرد گردن خود را خارش  5. ممکن است حتی حدود دهندخارش می

دهنده شک و تردید یا عدم قطعیت است و شاخص دهد. این نوع ایما و اشاره نشان

  . "مطمئن نیستم که موافقم"گویند: افرادی است که می

  

 کشیدن یغه

وید دچار گفردی که دروغ می ،دسموند موریس توضیح داده است که برطبق تحقیقات

شود و مالش یا خاراندن برای رفع احساس خارش در نواحی صورت و گردن می

ه هایی است کسرفه کردن نیز یکی دیگر از ایما و اشاره احساس آن ضروری است.

دروغ گفتن به مقدار ناچیز در ناحیه گردن  دهد.هنگام دروغ گفتن از خود نشان میفرد 

-کند. در هنگام عصبانیت یا نامیدی هم این حالت عرق ناچیز ایجاد میایجاد عرق می

دهد تا هوا جریان یابد و احساس اش را تکان میشود و فرد برای خنک شدن گردن، یغه

ود شچنانچه، این حالت را در فردی مشاهده کردید، از او بپرسید: آیا می خنکی کند.

یان کنید. این تر بلطف کنید و تکرار بفرمائید؛ یا، امکان دارد که این نکته مبهم روشن

  او را از بازی دادن شما منحرف کند. دنتوانخواهشی ممکن است ب یهاجمله

 

 مالش گوش .53شکل

 گردنخارش  .61شکل

 خنک کردن گردن .63شکل
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 انگشت در دهان

ودک ککند که زیر فشار باشد. همچنین، و اشاره استفاده میفرد موقعی از این ایما 

کند تا به مادر خردسال، بصورت ناآگاهانه با گذاردن انگشت در دهان، تالش می

د باوجو گذارد.خواهد؛ این کودک سایر اشیاء را هم در دهان میبفهماند که شیر می

وز بودن فرد است، لیکن بردهنده دروغگو نشان "انگشت در دهان"اینکه ایما و اشاره 

باشد؛ لذا، در برخورد با چنین این حالت به معنی این است که فرد تحت فشار می

    .و به او کمک کنید تالش کنید که فرد را مطمئن بسازید "ایایما و اشاره"

 

 

 درست و اشتباه تفسیر کردن

ما و که تفسیر این نوع از ای نمایدکند، نوعی بار منفی را در ذهن فرد ایجاد میبه هرحال، وقتی بروز می "صورتدست بر "ایما و اشاره 

منفی را  کرفتوانیم در نظر بگیریم این است که فرد نوعی تنها چیزی که در حین مشاهده این نوع ایما و اشاره می .کنداشاره را دشوار می

مایی باشد، نتواند ابهام و تردید باشد، فریب باشد، عدم قطعیت باشد، بزرگسؤال این است که: این فکر منفی چیست. می در ذهن دارد.

 ترس یا دروغی آشکار باشد. لذا، ایما و اشاره دست بر صورت، نیازمند تفسیر صحیح است.

برای  اش دست بزند؛ این کار او ناشی از تردیدیا بینیگوشش به برای مثال، وقتی درحال بازی شطرنج هستید، حریف شما ممکن است 

ها را از او ببینید. گاهی اوقات، ممکن است ایما و ای از ایما و اشارهشما در خالل بازی ممکن است مجموعه انجام حرکت بعدی است.

مثال، وقتی شما یک مهره شطرنج را حرکت ای را نشان دهد که حاکی از اطمینان او از اشتباه شما در انجام یک حرکت است. برای اشاره

خاراند؛ این ایما و اشاره به این معنی است که او در مورد حرکت گیرد یا بینی یا گوشش را میدهید، او دستش را جلوی دهانش میمی

، یه وسط فرد حریفت ،"دست بر صورت با بار منفی"های ایما و اشارهبیشتر لذا، انجام  شما یا حرکت بعدی خود، دچار تردید است.

   شما برای برد است.باالتر شانس  معنی

دارد: مأمور شده بودم تا از یک فرد خارجی که تقاضای آالن پیاس، نوسنده کتاب زبان بدن، در یک تجربه واقعی از خود اظهار می

زارده پاهایش را بصورت متقاطع روی هم گها و اقامت در کشورم، برای اشتغال، را داشت مصاحبه بگیرم. هنگام مصاحبه گرفتن، او دست

جه های او متواز حالت داد و کمتر از یک سوم از زمان مصاحبه را به چشمان من خیره شده بود.هایش را نشان نمیبود، چندان کفِ دست

 رد.کان من نگاه نمیبه چشم زد و هنوز هماش دست میبه چشم و بینی پاسخ به سؤاالتمهنگام  گوید.شدم که حقیقت را به من نمی

من دلیل اخراج او از محل کارش در کشورش را از خودش پرسیده بودم. بعد از اتمام مصاحبه، از کارفرمایش  تصمیم گرفتم او را نپذیرم.

 و من از روی ایماکه در کشور دیگری بود دلیل اخراج او از کارش را پرسیدم. حدس من درست بود؛ او به من پاسخ دروغ داده بود. 

 هایش صحیح نیست.های او متوجه شده بودم که حرفاشاره

 اینجا اطمینان مجدد نیاز است .62شکل
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ایی هگاهی اوقات در برخی برخوردها ممکن است شما هم زبان بدن منفی و هم مثبت را در رفتار فرد ببینید. علت چیست؛ در چنین حالت

ود. برای شچند لحظه، دچار دیدگاه مخالف میکند و بعد از های منفی یا مثبت را پیدا میفرد دچار تردید است و ابتدا یکی از دیدگاه

مثال: اگر از فردی پرسشی کردیم و او جلوی دهانش را گرفت، بینی، گردن یا چشمش را مالید، سپس کفِ دستانش را نشان داد و از 

شش مثبت بوده آن واکن حالت گاردِ بسته به حالت باز درآمد، یعنی اینکه در ابتدا به پرسش شما واکنشی منفی نشان داده لیکن بعداز

 است.

تواند گاهی پیچیده شود؛ عدم اطالع از کاربردهای مختلف ایما و می "هاایما و اشاره"دهند که تفسیر افراد از ها نشان میاین برداشت

 نا باشیم. و اشاره آش های مختلف کاربرد ایمالذا، باید با گونه گردد.گیری اشتباه در مورد افراد میمنجر به برداشت و تصمیم  اشاره

 

 

 های گونه و چانهایما و اشاره

نده خوب یک فروش کند همه به او گوش بدهند و تعداد شنودنگانش هم زیاد باشد.یک سخنران خوب کسی است که وقتی صحبت می

دست بر "یا  "دست بر گونه"ایما و اشاره  کند، خریداران حرفش را باور کنند.کسی است که وقتی در مورد کاالیش به دروغ تبلیغ می

  های سخنران یا فروشنده چیست.تواند این حقیقت را نشان دهد که مخاطبان یا خریداران نظرشان راجع به حرفمی "چانه

 خستگی

اده ددهنده خسته بودن اوست و غیراز این نیست که او دستش را زیر سرش قرار کند نشانوقتی شنونده دست خود را حفاظ زیر سرش می

؛ در این حالت، شدت حفاظت از سر بستگی دارد به میزان خستگی فرد تا از پائین افتادن سرش، در صورت خواب رفتن، جلوگیری کند.

گذارد لیکن در شرایط خستگی شدید، سرش را روی میز گذارده و خُروپف در شرایط خستگی کم، فرد فقط دستانش را زیر سر می

 کند.می

زدن مستمر با انگشتان روی میز یا پازدن مستمر روی زمین درحالیکه سخنران ضربه 

صله بودن حوصبر و بیزند نشان دهنده خسته شدن نیست بلکه نشانه بیدارد حرف می

است؛ در چنین حالتی، بهتر است که سخنران تغییری در روش خود ایجاد کند ولی نه 

های خستگی امپی ا محتوای سخنرانی اثر بگذارد.به شکلی که این تغییر روی سایرین ی

 های خود را پایان دهد.شدن حاکی از آن است که سخنران باید حرفحوصلهو بی

سرعت ضربه مستمر زدن روی میز یا پازدن روی زمین حائز اهمیت است؛ هرقدر 

 شدن بیشتر است. حوصلهسرعت بیشتر باشد، نشانه بی

 

 

 خستگی .61شکل
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 ارزیابی

شانه و اغلب انگشت ن گردد،داده روی چانه مشخص میایما و اشاره ارزیابی با دست بسته تکیه

اطر ادب به رود لیکن به خجذابیت موضوع کم کم برای فرد ازبین می روبه باال قرار گرفته است.

ته زیر سر را گرفدهد. در این ایما و اشاره پاشنه کفِ دست طور جزئی تغییر در حالتش رخ می

دهنده جذابیت دروغین است. جذابیت واقعی با ایما و اشاره ای نشان این حالت بیشتر نشان است.

 ود.دارنده و حفاظ سر بکار برشود که در آن دست روی گونه باشد، نه اینکه بعنوان نگهداده می

نی ای اینچنیجمله های جلب توجه این است که فرد ارائه دهنده مطلب بایکی از بهترین روش

گر ، تا چند لحظه دیخوشحال خواهم شد که به عرایض بنده توجه کنید، زیرا"جلب توجه کند: 

ف های سخنران به شدّت معطواینکار توجه شنوندگان را به صحبت ."کنمهایی میاز شما پرسش

اشند ب مان فردیکه مبادا تا چند دقیقه دیگر هدارد زیرا شنوندگان از این ترس خواهند داشت می

 به پرسشی پاسخ دهند. که باید 

هنگامیکه انگشت نشانه بصورت عمودی روی گونه قرار گرفته و انگشت شست پشتیبان چانه باشد،به این معنی است که شنونده دیدگاهی 

ه منفی ادامه تا نشان دادن دیدگا کِشدمالد یا آنرا میگاهی انگشت نشانه چشم را می راجع به موضوع گوینده دارد. نقادانهمنفی یا تفکری 

تری یتر باشد، به مدت طوالنهای شنوندگان طوالنیگذارد، هرقدر این حالتبه دلیل اینکه حالت ایما و اشاره روی نظر فرد اثر می یابد.

ردن شنوندگان ر دهد، یا با درگیرکاین حالت به معنی این است که گوینده هرچه سریعتر باید عملکردش را تغیی یابد.دیدگاه منفی ادامه می

واند تیاجاد یک حرکت ساده با دست بطوریکه فرد شنونده حالت و موقعیت بدنش را کمی تغییر دهد می کردن بحث.یا با تمام  در بحث

ت پشتیبان شود، لیکن انگشت شسگاهی اوقات این نوع ایما و اشاره با ایماو اشارۀ جلب توجه اشتباه می منجر به تغییر دیدگاه فردگردد.

 گوید. میدر مورد دیدگاه نقادانه فرد به شما حقیقت را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی جذاب .64شکل

 ها بیشتر اینگونهخانم .66شکل

 گیرندشان را میچانه

 طرز فکری منفی دارد .65شکل
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 گرفتن چانه

غلب افراد، نه ا نگاه کنید، چیز جالبی را متوجه خواهید شد.دفعه بعد که درحال ارائه یک نظریه به گروهی از مردم بودید، با دقت به آنها 

هنگامیکه شما به قسمت بحث  گیرند.دهند و حالت ایما و اشاره ارزیابی را به خود میهمه آنها، یک دست را روی صورتشان قرار می

بگویند، حالت ایما و اشاره ارزیابی در آنها ازبین خواهید راجع به آن اظهارنظر کنند یا دیدگاهشان را رسید و از حضار میموضوعتان می

   دهد.را از خود نشان می "گرفتن چانه"رود و فرد ایما و اشاره دست از روی صورت به زیر چانه می رود.می

نها از وضعیت آخواهید اظهار نظر کنند و حالت گرفتن چانه به معنی این است که شنونده تصمیمی گرفته است. وقتی که شما از افراد می

 منفی یا مثبت آنها به سخنان شما خواهد بود. دهنده تصمیمکند، حرکات زیر نشانگیری تغییر میارزیابی به وضعیت تصمیم

به ایما و اشاره  "چانه گرفتن"اما اگر ایما و اشاره  نشان دادن ایما و اشاره دست و پای ضربدری به معنی تصمیم منفی او نسبت به شماست.

 اید. توان گفت که تاثیر مورد نظرتان را روی فرد گذاردهتغییر یابد، آنوقت می "خواندن"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصمیم گیری .67شکل
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 گیریهای تصمیمتغییرات ایما و اشاره

عینک را از چشم کند؛ او ممکن است های ارزیابی استفاده میای از ایما و اشارهزند اغلب از مجموعهشخصی که عینک به چشم می

د پیپ خود کشفردی که پیپ می گیری را نشان بدهد یک دسته عینک را در دهان بگذارد.خواهد ایما و اشاره تصمیمبردارد و وقتی می

گیری دست یا قلم خود را در دهان بگذارد، به این معنی است که او مصمم اگر بعداز یک پرسش، فرد برای تصمیم گذارد.را در دهان می

روشندگان با ف دهد تا پاسخ سریع را به تاخیر بیندازد.گیری مجدد دارد و انگشت یا قلم او به این فرصت را مییست یا نیاز به تصمیمن

  .کننددانند با دهان پر حرف زدن کار زشتی است، لیکن برای اینکه تصمیم عجوالنه نگیرند اینکار را میوجود اینکه می

 

 "دست بر صورت"های اشارهترکیب مجموعه ایما و 

-گیری بصورت مرکب میهای خستگی، ارزیابی یا تصمیمبرخی اوقات ایما و اشاره

 های فرد هستند.دهنده یکی از دیدگاهآیند، که هریک از آنها نشان

سمت چانه است، دهد که حرکت به ایما و اشارۀ ارزیابی را نشان می تصویر روبرو

زی را فرد چی یابد.گیری نیز دارد بروز میدرحالیکه در همان موقع ایما و اشاره تصمیم

 یرد.گتصمیم می نیز  کند و در همان حالکه به او پیشنهاد شده است، دارد ارزیابی می

کند به از دست دادن توجه و جالب بودن موضوع طرح هنگامیکه فرد شنونده شروع می

 کند به افتادن.ط سخنران، سرِ شنونده شروع میشده توس

 

 

 

توسط  دهد که درحال ارزیابی است و سرشاین تصویر فردی را نشان می

ونده که بیانگر جالب نبودن موضوع از دیدگاه شن انگشت شست پشتیبانی شده،

  است.

 

 

 

 

مجموعه ارزیابی و  .68شکل

 تصمیم گیری

 گیری و خستگیمجموعه ارزیابی، تصمیم .63شکل
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 سرمالیدن و ضربه زدن به 

ت گردن کند، مالیدن پشیکی از انواع یغه کشیدن که به شکل شدیدتری بروز می

ن فردی که ای گویند.می "دردِ گردن"با کف دست است که به آن ایما و اشاره 

دهد از خیره شدن به چشمان شما ممانعت کرده و پائین نوع ایما و اشاره را نشان می

انیت یا عصب این نوع ایما و اشاره همچنین برای نشان دادن نااُمیدی کند.را نگاه می

ند و زکند، که در این حالت، ابتدا فرد با کف دست به پشت گردن مینیز بروز می

  کند.سپس، شروع به مالیدن گردن می

انجام دهد و او فراموش خواهید در زمان معینی کاری را وقتی از زیردستتان می

کرده است که آن کار را به اتمام برساند، خواهید دید که با دست روی سرش یا 

. اگر روی قسمت جلوی سرش زد یعنی از اینکه از فراموش زندبه پشت گردنش می

واهد بگوید که خزبانی مییاید مرعوب نیست و اگر به قسمت پشت گردنش زد یعنی اینکه با زبان بکردن چیزی که شما به یادش آورده

ای همالند بیشتر تمایل به دیدگاهآندسته از افرادی که از روی عادت پشت گردن خود را می ."ایدشما باعث ایجاد درد در گردن من شده"

دارند و افراد  ی بازتریهادر برابر اشتباهاتشان دیدگاهمالند افرادی هستند که منفی یا نقادانه دارند، ولی افرادی که جلوی سرشان را می

   هستند. کن تریگوشحرف

 

 

 

  

 "اوه خدای من، بازهم". 71شکل

ایما و اشاره احساس درد  .73شکل

 در گردن
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 های بازومانع

 ایما و اشاره بازوهای بسته

چک در های کوبچه گیریم تا از خطرات در امان باشیم.هایی است که درطی عمر یاد میپشت یک مانع قایم شدن یکی از اولین پاسخ

 5حدود سن شود، شوند. به مرور که کودک بزرگ میخطر پشت میز، دیوار، صندلی، اسباب خانه و دامن مادرشان قایم میهنگام 

در سنین  .و دستانش را جلوی صورتش بگیرد خود انجام دهدپشت بازوهای  گیرد که این رفتار قایم شدن را به صورتیاد میسالگی، 

ای بازوهایش را آزاد بگذارد و به عوض آن پاهایش را پشت بازوها قایم شدن را تغییر دهد و تا اندازهگیرد که این رفتار نوجوانی، یاد می

 هم بیندازد.روی

ا روی دادن بازوهگیرد که این حالت ایما و اشاره را کمتر در معرض دید قرار دهد و لذا، با تابشود یاد میبه مرور که فرد بزرگتر می 

یک چیز خیلی ویژه است: هنگامیکه فرد  کند، تا به این شکل از شرایط خطر، خود را در امان نگه دارد.ایجاد میسینه، نوعی حفاظ 

رد احساس دهد فعصبی است، دیدگاه منفی یا تدافعی دارد، بازوهایش را محکم روی سینه نگه می دارد، و این حالتی است که نشان می

 کند.تهدیدشدن می

دود دهند تا حرا نشان می "بازوهای بسته" های درسی از آنها حالتآموزانی که در حین پرسشدانشداده است که مطالعه محققین نشان 

لذا، این موضوع در فرایند آموزش اهیمت  اند.دهند، مطالب را آموختههای بازوهای باز را نشان میدرصد کمتر از کسانی که حالت 83

موزان آکردن به حالت بازوهای دانششما با نگاه بازوهای بسته همچنین، حاکی از دیدگاه منفی فرد نسبت به سخنان مدرس است. دارد.

واند ناشی از تکنید، ارزیابی نمایید؛ حالت بازوهای بسته میهای آنها را نسبت به موضوعی که بحث میتوانید دیدگاهیا دانشجویانتان می

 باشد.یا سخنران نداشتن یا دفاع از دیدگاه خود در برابر دیدگاه معلم عصبانیت، قبول 

ل دهد؛ لذا، کند و فرستنده پیام فقط باید به درستی پیام را انتقافراموش نکنیم که در ارتباطات غیرزبانی، مفهوم پیام را گیرنده درک می

گه داشتن بازوهایتان کنید با ناست شما وقتی پیامی را دریافت می ممکن مربوط به گیرنده است نه فرستنده. برداشت و درک صحیح از پیام

ام به معنی دهند که این حالت در گیرنده پیبه حالت متقاطع یا قراردادن در پشت و گردنتان، احساس راحتی کنید، لیکن مطالعات نشان می

 است. ،دیدگاه و ایما و اشاره منفی فرد
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 بازوهای متقاطعایما و اشاره استاندارد 

وقتی هردو بازو بصورت متقاطع روی هم بسته شده باشند، این به معنی تالش برای حفاظت از خود در برابر شرایط نامتعارف است. 

 های بسیاری برای حالت بازوهای متقاطع وجود دارند لیکن سه مورد حائز اهمیت آن عبارتند از:وضعیت

 گرفتن؛  سفت( متقاطع بازوهای) سینه به دست. 2به سینه(؛ . بازوهای متقاطع استاندارد )دست 1

 . ایما و اشاره بازوهای گره خورده8

 )دست به سینه(؛ شکل روبرو . بازوهای متقاطع استاندارد3

بازوهای متقاطع استاندارد نوعی ایما و اشاره کلی و در همه جای دنیا به معنی حفاظت از خود یا 

ود، شکند مشاهده میحالت در جاهایی که فرد احساس امنیت نمی داشتن دیدگاه منفی است. این

 تریا و آسانسور. ها، کافهها، صفوف اتوبوس یا سایر صفپلهمانند: راه

 اگر در طی سخنرانی خود به شنوندگان حمله زبانی کنید خواهید دید که بسیاری از آنها حالت

خنرانان س گیرند تا به زعم خود در برابر حمله شما از خود دفاع کنند.دست به سینه به خود می

دانند که با مشاهده این حالت در افراد باید از یخ شکنی قوی استفاده کنند تا فضای ای میحرفه

  عدم اطمینان و احساس خطر ایجاد شده در جمعیت را بتوانند ازبین ببرند.

ر کنید؛ بینید، کمی فکحین صحبت کردن با دیگران حالت ایما و اشاره دست به سینه )بازوهای متقاطع( را در افراد می هنگامیکه در

ن کنید. در چنیاحتمال دارد که شما درحال حرف زدن راجع به چیزی باشید که فرد با آن مخالف است؛ یا شاید دارید از او انتقاد می

ری عوض کنید که فرد نسبت به سخنانتان موضع منفی نگیرد، هرچند ممکن است سایر افراد با سخنان شرایطی بهتر است حرفتان را جو

تا موقعی که "فراموش نکنید:  گوید.گوید ولی محیط زبانی دروغ میشما موافق باشند. حقیقت این است که محیط غیرزبانی دروغ نمی

ه های خوب برای تغییر حالت این ایما و اشاره این است کیکی از راه ."جود داردبازوها بصورت بسته باقی مانده باشند، طرز فکر منفی و

اینکار  متوجه خودتان بسازید.او را قلم یا چیزی را به دست فرد بدهید تا تمرکز او را از حالت ایما و اشاره دست به سینه برهم بزنید و 

 شود. اگر شما به یکهای علمی زیاد دیده میاین حالت دست به سینه در کنگره شود او به حالت و دیدگاه بازتری درآید.باعث می

ستهایش دکنگره علمی رفته باشید، بویژه درحین ارائه پوسترها، فرد ارائه دهنده در برابر داورها ابتدا به صورت دست باز و درحالی که کف

 کنند به حالتورها، حتی اگر فرم داوری در دست داشته باشند، سعی میکند. در این حالت دادهد، مطالب خود را ارائه میرا نشان می

نند با خوب کگوید و لذا تالش میکنند فرد ارائه دهنده دارد برای آنها از موضع قدرت سخن میدست به سینه بایستند؛ زیرا احساس می

الت، فرد رسد و در این حپس نوبت پرسش داوران فرا میگوش دادن به سخنانش نقطه ضعفی در کار او پیدا کنند. در این حالت، افراد س

 کند از طرف داوران مورد حمله قرار گرفته است.دهد؛ زیرا احساس میارائه دهنده ایما و اشاره دست به سینه را نشان می

حالت استاندارد  .72شکل

 عبور بازوها از روی هم
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کنم پرسشی کر میز آنها بپرسید: فشان دور کنید این است که اتوانید بکنید تا دستهای افراد را از روی سینهیکی دیگر از کارهایی که می

کنید. و سپس به عقب برگردید تا نشان دهید که غیراز شما کس دیگری هم هست خواهید بدانید. یا، چه فکر میدارید، چه چیز را می

 خواهد سخن بگوید.که می

 

 دست به سینه )بازوهای متقاطع( سفت گرفتن. 2

اگر همانند ایما و اشاره دست به سینه، فرد مشت خود را محکم بسته باشد، این حالت او حاکی 

های بهم فشرده و صورت قرمزشده ها اغلب با دندناناین حالتاز دیدگاه خصومت و دفاع است. 

هستند، که در این شرایط امکان حمله بدنی یا زبانی خیلی زیاد است. اگر علت این حالت خصمانه 

باز استفاده کنید. فردی که در این حالت  دستِمشخص نباشد بهتر است از ایما و اشارۀ کفِ 

 باشد، نوعی دیدگاه تهاجمی دارد. 

 

 

 

 

 ایما و اشاره بازوهای گره خورده. 1

دهد از یکدیگر حالت فرد چنان محکم بازوهایش را گرفته است که اجازه نمیدر این 

بازشوند و بدنش در معرض قرار گیرد. گاهی اوقات آنقدر محکم گرفته که حتی خون به 

ا و شود. این نوع ایمرسد و رنگ پوست دستش سفید میها و قورک دستش نمیانگشت

ه انپزشکان، در اتاق انتظار هستند، یا کسانی کاشاره در افرادی که در مطب پزشکان یا دند

گاه این حالت نوعی دید شود.خواهند با هواپیما پرواز کنند زیاد دیده میاولین بار است می

 دهد.به شدّت منفی را نسبت به شرایط نشان می

 

کند ممکن است حالت دست به سینه با مشت گره کرده را داشته باشد در دادگاه، مدعی العموم، بازپرس یا کسی که از متهم پرسش می

 گره خورده را نشان دهند.درحالیکه وکیل متهم یا خود او بازوهای 

 

 

-مشت گره کرده، نشان .71شکل

 دهنده دیدگاهی دشمنانه است

فرد موضعی سفت و  .74شکل

 محکم دارد



 و فرشته  پرتو  ساالن مروری بر زبان بدن؛ ترجمه عبدالرحیم آب                                                                                 41

 

ن بار برای مثال اگر برای اولی توانند روی ایما و اشاره بازوهای تابیده به هم اثر بگذارند.شرایط می

هید. دبینید، تنها برای آنها دست تکان میجدید خود را میکارمندان به عنوان رئیس اصلی، است که 

کنند در فاصله اجتماعی از شما قرار گیرند و کفِ دستشان روی دست دیگرشان و در آنها سعی می

می چرخاند تا کرا می انیشهابه ندرت بازوآنها پشتشان یا یک دستشان در جیبشان خواهد بود. 

این افراد کمی بعد از دست تکان دادن برای رئیس جدیدشان، ایما  .دنعصبی بودن خود را نشان ده

ا و هم کارمند هردو ب دهند. هم رئیس اصلیرا بطور کامل یا ناقص نشان می "بازوی بسته"و اشاره 

 ها احساس راحتی و خوشایندی دارند.این نوع ایما و اشاره

شود، و حتی ممکن است خود را در جایگاه اما سرکارگر، که به نوعی رئیس کارگران محسوب می

د هم کند، درحالیکه این کارگر جدیرئیس اصلی ببیند، وقتی با یک کارگر جدید برخورد می

ر یگتکان دادنشان برای یکدرسند، دستسطح سرکارگر است، وقتی به هم میکند هماحساس می

هد دبا حالت خودبرتربینی است، و کارگر جیدی ایما و اشاره بازوهای بسته را از خود نشان می

عمودی به سمت باال هستند؛ این نوع ایما و اشاره حاکی بطوریکه هردو انگشت شست او بصورت 

است که  ت روبه باال به این معنیایما و اشاره انگشت شس از آن است که دیدگاه کارگر جدید نسبت به سرکارگر دیدگاه سردی است.

     تابیم تا از خود حفاظت کنیم.داریم و بازوهایمان را دور هم می "اطمینان به خود"ما نوعی دیدگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها موقعفرم ایستادن رئیس .75شکل

 کارمندانشانبازدید از 

خواهد نشان این فرد می .76شکل

 دهد که دیدگاه او غالب است.

 نگه داشتن یک دست با دست دیگر .77شکل
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ها نیاز ای مشتریهاند اثر بگذارند یا نه، به تجزیه و تحلیل ایما و اشارهیافت خریداران توانستهاینکه ببینند آیا روی رهفروشندگان برای 

توضیحات  توانیم ارائههای مثبت در مشتری مشاهده کردیم، میاگر ایما و اشاره انگشت شست روبه باال را همراه با سایر ایما و اشاره دارند.

ر مشاهده اما برعکس، اگ ایم.رها کرده و با خیال راحت به فروش کاال به مشتری بپردازیم زیرا تاثیر مثبت را روی او گذاردهمحصول را 

ته و این مشتری از چنگ ما در رف دار داشت، باید بدانیم کهخورده را نشان داد و چهره خطکردیم که فرد ایما و اشاره بازوی بسته و گره

رای خرید توان دیدگاه او را ببود، به سختی می "نه"اگر پاسخ مشتری  .در مورد اینکه آیا سفارشی دارد یا نه، بپرسیمبهتر است از او 

ر شوید و به ا بگوید، از تصمیم او باخبکند تا پیش از اینکه فرد زبانی چیزی را به شماستفاده از زبان بدن به شما کمک می عوض کرد.

 دهد.را می شما فرصت ارائه چیز دیگری

 

-پوشند، مانند پلیس و نظامیان، کمتر از ایما و اشاره دست به سینه استفاده میهای محافظ میکنند یا لباسافرادی که سالح حمل می

 نمایند.نمایند؛ علت این موضوع این است که آنها احساس امنیت بیشتری می

 

 موانع بازو بسته نسبی

اریم. خواهند بگویندکه ترس داغلب مفاهیم واضحی دارند و بطورکلی میایما و اشاره بازو بسته کامل 

 دهیم و با یک دست، قسمتی از دستهای دیگری از بازوهای بسته را نشان میدر بیشتر اوقات ما گونه

 گیریم تا نوعی مانع را ایجاد کنیم.دیگرمان را می

   

 

 

 

شود که فرد در آن جلسه برای حضار، غریبه باشد یا اعتماد به نفس خود را بسته نسبی بیشتر در جلساتی مشاهده می ایما و اشاره بازو

داشتن دست فرد توسط خودش است؛ این حالت ایما و اشاره توسط نگه "موانع بازوها"های یکی دیگر از حالت ازدست داده باشد.

نظران معتقداند صاحب ای دریافت کنند یا سخنرانی ارائه دهند.اند یا منتظر هستند جایزهایستادهیابد که در مکانی شلوغ افرادی بروز می

دهد تا احساس امنیت هیجانی آزاد شود و مانند کودکی است که در شرایط ترسناک دست که این حالت ایما و اشاره به فرد اجازه می

  گیرد.والدین خود را می

 

 حفاظ نسبی با یک دست .78شکل
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 های بازوهای بسته تغییرشکل یافته ایما و اشاره

ند. این افراد شوند که بطور مستمر در مواجهه با سایرین هستاین نوع ایما و اشاره بازوهای بسته تغییرشکل یافته بیشتر در افرادی مشاهده می

شود که به خواهند کسی متوجه نمیدادن این حرکات شامل سیاستمداران، فروشندگان، مجریان تلویزیون و غیره هستند؛ این افراد با نشان

در این حالت دستها بصورت متقاطع هستند لیکن به جای گرفتن دستِ دیگر، کیف دستی،  خاطر عدم اعتمادبه نفس عصبی هستند.

حساس امنیت رد اشود و فبا انجام این کارها، حفاظ ایجاد می گیرند.آستین یا سایر قسمتهای نزدیک به بازویشان را میدستبند، ساعت، دم

لش برای بازی فرد با بندِ ساعت یا کیف پوکوتاه، همچنین، در مواردی که دم آتسین در دسترس نباشد، مثل پوشیدن لباس آستین کند.می

کند؛ ممکن است دستهایش را به یکدیگر ببندد یا با نخی از پیراهنش بازی کند یا هرکار دیگری که منجر شود به اینکه کردن استفاده می

 ها در مجالس است.بهترین مکان برای دیدن این نوع ایما و اشارهبه نوعی بازوهایش جلوی بدنش را بگیرند. 

ا کیف پولی زدن و گرفتن کیف دستی یدهند زیرا امکان چنگکل یافته را نشان میزنان کمتر از مردان ایما و اشاره بازوهای بسته تغییرش

های این نوع ایما و اشاره گرفتن لیوان نوشابه با دو دست است. درواقع، گرفتن لیوان با دو دست را دارند. یکی دیگر از شایعترین حالت

ایما و  اید.از ایما و اشاره بازوهای بسته استفاده نمدادن عصبانیت خود انشود فرد حفاظی ایجاد کند که دیگر نیاز نباشد برای نشباعث می

 ستند.شوند و بسیاری از افراد متوجه انجام آنها نیبطور معمول توسط همه افراد استفاده می "بازوهای بسته تغییرشکل یافته"های اشاره

 

 

 

 مخفی کردن عصبانیت .73شکل

استفاده از کیف دستی  .81شکل

 برای ایجاد حفاظ

ی برااستفاده از دسته گل  .83شکل

 ایجاد حفاظ
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 موانع پا

 ایما و اشاره پاهای بسته

ه از هدف از بازوهای بسته این است ک ایما و اشاره بازوهای بسته، پاهای بسته نیز حاکی از دیدگاه منفی و حالت تدافعی است.همانند 

زوهای بسته با این حال، با هدف از پاهای بسته این است که از سیستم جنسی حفاظت شود. های فوقانی بدن حفاظت گردد وقلب و بخش

ها در مورد خانم هنگام تفسیر پاهای بسته باید مواظب باشید که باشد.دهنده دیدگاه منفی و بارزتر از پاهای بسته میبیش از پاهای بسته نشان

ه این طرز نشستن لیکن، متأسفان کنند طوری بنشینند که در شأن یک خانم محترم است.ی میها سعدچار اشتباه نشوید، زیرا بسیاری از خانم

  شود تا حالت تدافعی برای آنها درنظر گرفته شود.آنها باعث می

 دو حالت کلی برای وضعیت پاهای بسته و نشسته وجود دارد، پاهای بسته ایستاده و پاهای قفل شده.

 متقاطعحالت استاندارد پاهای 

کند، معموالً پای راست از روی پای چپ. این حالتی استانداردی است که در فرهنگ یک پا از روی پای دیگر بطور متقاطع عبور می

هرحال این هب دیدگاه منفی یا تدافعی باشد. تواند نشانگرعصبانیت،شود و میها دیده میها و نیوزلندیها، انگلیسیها، استرالیاییاروپائی

 ا مورد ارزیابی قرار گیرد.هالتی است که بیشتر جنبه تدافعی داشته و نباید به تنهایی آنرا تفسیر کرد بلکه باید در کنار سایر ایما و اشارهح

مچنین، ه کنند مشاهده شود.اند و احساس ناراحتی میبرای مثال این حالت ممکن است در افرادی که به مدت طوالنی روی صندلی نشسته

ه از دهد به این معنی است کشود. هنگامیکه فرد بازوهای بسته و پاهای بسته را همزمان نشان میدر هوای سرد نیز این حالت مشاهده می

 شود، بخصوص زنانی که از شوهرشان ناراضی هستند.این حالت در زنان بسیاری از کشورها مشاهده می ورزد.صحبت کردن امتناع می

 تواند وجود داشته باشد.کنید، علل مختلفی برای این نوع ایما و اشاره میطور که مالحظه میلذا، همان

 

 

 

 

 

 

 

 
 دهداین خانم دارد نارضایتی خود را نشان می .81شکل حالت استاندارد عبور پاها از روی هم .82شکل
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 پاهای قفل شده

تر توسط این حالت پاهای قفل شده بیش نوعی دیدگاه استداللی یا رقابتی وجود دارد.دهنده این هستند که در این حالت پاهای متقاطع نشان

باشد،  ای وجود داشته باشد، اگر فرد آمریکاییدر شرایطی که چنین ایما و اشاره شود.ها که حس رقابتی قوی دارند استفاده میآمریکایی

افراد فرهنگ وع نباشد، کار راحتی است. لذا، تفسیر این نوع ایما و اشاره به تفسیر سخنان او بسیار دشوار خواهد بود، لیکن اگر انگلیسی 

  بستگی دارد.

ویید که گاگر در یک کنفرانس مشغول سخنرانی باشید درحالیکه افراد صاحبنظر فراوانی در آنجا حضور داشته باشند، وقتی سخنی می

 ا به خود خواهند گرفت.ر نها باشد، خواهید دید که حالت روبروخالف دیدگاه علمی آ

سپس، اگر محتوای سخنانتان طوری تغییر یابد که حالت رقابتی یا استداللی را برای آنها بوجود بیاورد، خواهید دید که حالت آنها به 

-اگر حرف دهند که سخنان شما در همان حال و هوا ادامه یابد. لیکنشکل زیر تغییر خواهد کرد. آنها این حالت را تا موقعی ادامه می

هایی مانند کمردرد، پادرد یا گرفتگی عضالت از این حالت به حالت دیگری های شما طول بکشد، به دلیل چاق بودن افراد یا بیماری

 دهند.تغییر وضعیت می

افرادی که دیدگاهی سرسختانه و سریع به یک دلیل یا ابهام ارائه شده دارند اغلب با  

دهند. این گیرند و پاها را گیره دست قرار میرا می یک یا هردو دست خود پاهایشان

عالمتی است از طرز فکر سرسختانه و لجوجانه؛ تعامل با این نوع طرز تفکر و دیدگاه 

ای است تا منجر به شکستن مقاومت این قبیل افراد شود های ویژهنیازمند رهیافت

 )شکل زیر(.

 

 

 

 

 

 نشستن آمریکایی .84شکل

 اندبازوها، پاها را سرجایشان قفل کرده .85شکل
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 ایما و اشاره ایستادن با پاهای متقاطع

ارند؛ در دمیدر این حالت بطور معمول افراد بازوها و پاهایشان را بصورت متقاطع و بسته نگه

اگر ند. ابینید که این افراد با فاصله بیشتری از یکدیگر ایستادهاین وضعیت، اگر دقت کنید، می

ای کت هباز بیشتر دقت کنید خواهید دید، درصورتی که کت یا ژاکت پوشیده باشند، دکمه

اگر از آنها سؤال کنید، خواهید دید که در میان افراد گروهشان یا  اند.و ژاکت خود را نیز بسته

این افراد شاید براحتی سخن بگویند و ظاهری راحت هم داشته باشند،  سایرین غریبه هستند.

 شان حاکی از راحت نبودن آنهاست.بازوهای بستهلیکن 

ابیده اند، بازوهایشان تبینید که نزدیک به هم ایستادهشما در همان اجتماع افراد دیگری را می

ند و انیست، کفِ دستهایشان باز است، ظاهری راحت دارند، روی یکی از پاهایشان تکیه کرده

  د.شونبراحتی وارد فضاهای خودمانی یکدیگر می

ای آنها های از تغییرات در وضعیتشوند مجموعهکم کم که افراد گروه با یکدیگر آشنا می

 . ستااز حالت بسته و راحت نبودن به حالت باز و راحت  ؛ این تغییرات شامل تغییریابدنمود می

 

 

 

 

 باز روش ایستادنِ

 در بسیاری از این کشورها مشابه است؛ یعنی "وضعیت باز"دهند که قرار گرفتن در نواحی جهان نشان میمطالعات انجام شده در برخی 

 ر باشد:تواند شامل مراحل زیتغییر از حالت بسته به حالت باز بطور معمول می اند.های ایستادنِ باز مشابههای مختلف حالتدر فرهنگ

 بطور متقاطع هستند. : وضعیت تدافعی، که بازوها و پاها1مرحله 

 آیند.شوند و به وضعیت ایستادن طبیعی درمی: پاها باز می2مرحله 

ه )و دست شوند لیکن دیگر به حالت بستآیند و کفِ دستها ئر حین سخن گفتن باز می: بازوها از حالت بسته به حالت باز درمی8مرحله 

 شوند.داشته میهمچنین، از بازوی دیگر هم دور نگه آیند.به سینه( درنمی

کند یا ممکن است روی استخوان شود که دست شروع به ایما و اشاره میشوند و یکی از بازوها طوری باز میبازوها باز می: 4مرحله 

 باسن یا درون جیب قرار گیرد.

 ایستادن به حالت تدافعی .86شکل
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فرد ممکن است روی یک پا به پشت سر برگردد و پای دیگرش را فشار دهد تا چیز جالبی را که پیدا کرده به مخاطب خود  :5مرحله 

 نشان دهد.

را کند و  ها را تند، برخیگذارد؛ یعنی برخی ایما و اشارهفراموش نکنیم که مصرف مشروبات الکلی، روی برخی از حرکات افراد اثر می

 دهد. ی از آنها را تغییر مییا نحوه ایفای برخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت تدافعی یا احساس سرما

دفاعی یا احساس سرما دستها یا پاهای خود را در بسیاری از مواقع ممکن است افراد به دلیل حس 

ه جای کند دستهایش را بدر بیشتر مواقع فرد وقتی احساس سرما می به شکل متقاطع قرار دهند.

و حالتی مانند حالت بازوهای بسته تدافعی به خود  گذاردآنکه زیر آرنج قرار دهد، زیر بغلش می

متقاطع، راست، سفت، محکم و سخت فشرده در برابر پاها نیز درحالت سرما بصورت  گیرد.می

ندند بافرادی که از روی عادت دست و پاهایشان را بصورت متقاطع می گیرند.یکدیگر قرار می

د عصبی، تر بودن ذکر کنند تا اینکه بگوینبیشتر تمایل دارند علت این کار را احساس سرما یا راحت

   خجالتی یا محتاط هستند.

 

 

 های بازهای باز و دیدگاهبدن .88شکل های بستههای بسته و دیدگاهبدن .87شکل

 این خانم سردش است، اما شاید تصمیم دارد به حمام برود. .83شکل
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 اشاره آرنج قفل شدهایما و 

دادن بازوها یا پاها حاکی از دیدگاه منفی یا تدافعی است؛ این موضوع قطع کردن یا تاب

نسخه مردانه آرنج قفل شده، اغلب  آرنج قفل شده نیز مصداق دارد.ایما و اشاره در مورد 

 ههای قفل شده روی دستگیرند یا دستشده که روی زانو قرار میهای گرهبصورت مشت

 یابد.صندلی، بروز می

گیرند، پاها ممکن است در نسخه زنانه کمی فرق دارد؛ زانوها درکنار یکدیگر قرار می

ا روی هها از روبروی یکدیگر باشند یا اینکه یکی از دستیک طرف باشند و دست

 دیگری و روی قسمت باالیی پا افتاده باشد.

 

 

 

 

بندد و از جنبه روانی، تجربه نشان داده شده است که در هنگام مصاحبه، فرد زانوهایش را میبه 

یشتر حضار بینید بکنید، میگفت: در دادگاه وقتی به افراد نگاه میگیرد. وکیلی میلبش را گاز می

اهند خومیگفت: اغلب این افراد او می اند.با حالت زانوهای بسته و محکم به هم قفل شده نشسته

 کنند.کنند و احساساتشان را مهار میچیزی بگویند، لیکن، خود را کنترل می

نند، همین کخواهند چیزی بگویند، لیکن خود را کنترل میدرحین مصاحبه شغلی نیز افرادی که می

مصاحبه برخیزید و اطراف فرد راه اگر شما به جای نشستن، درحین  دهند.حالت را از خود نشان می

بروید، اگر میز جلوی خودتان یا فرد مصاحبه شونده را بردارید، آنوقت مصاحبه شونده زانوهایش 

   شود.ی میان شما و او ایجاد میترو خودمانی کند و جوّ بازتررا از یکدیگر باز می

 

 

زانوهای بسته ممکن است ناشی از عادت باشند؛ اغلب افرادی که عادت دارند هنگام نشستن روی صندلی این نوع ایما و  ایما و اشاره

گویندکه این تنها یک عادت است و ربطی به دیدگاه ما ندارد. درحالیکه، این حرف آنها چندان صحیح اشاره را از خود بروز بدهند، می

در اذهان  داشتن این حالت ایما و اشارههای تدافعی دارند و به مرور زمان نگهجزو افرادی هستند که دیدگاه نیست. درواقع بیشتر این افراد،

م است. لذا، نگر و متخاصکند که این فرد دارای ایما و اشاره زانوهای بسته فردی منفیافرادی که با آنها در تعامل هستند این را تداعی می

 مدل مردانه پاهای بسته .31شکل

مدل زنانه  .33شکل

 پاهای بسته



 و فرشته  پرتو  ساالن مروری بر زبان بدن؛ ترجمه عبدالرحیم آب                                                                                 49

 

بعالوه،  ؛و در خود اعتماد به نفس ایجاد نمائید های منفی را از خود دور کنیدتوانید دیدگاهز یکدیگر میبا تمرین باز کردن زانوها ا

  دیدگاه دیگران را نیز نسبت به خود تغییر دهید.

 

 قفل کردن پاها

جاد کند و، دیدگاهی تدافعی را ایشود تا باالی یک پا دور یک پای دیگر قفل میباشد. این نوع ایما و اشاره بیشتر منحصر به خانمها می

 ونگراست.پشت درتوانید مطمئن باشید که این خانم از نظر روانی منزوی است یا مثل الکیابد، میهنگامیکه این ایما و اشاره بروز می

 شود.رو دیده میاین حالت بیشتر در زنان خجالتی و کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پاهای قفل شده در حالت نشسته .31شکل ایستادن درحالت پاهای قفل شده .32شکل
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 های پرکاربردسایر ایما و اشاره

 لتی است که بطور معمول افرادی که جایگاه خاصی در گروهحاگشاد نشستن روی صندلی: 

دهند. بیشتر این حالت در هنگامی دیده دارند، یا رئیس یک گروه هستند، از خود نشان می

ی خود سایر افراد گروه در جلوفیزیکی یا زبانی شود که فرد بخواهد حفاظی در برابر حمله می

آنها با این کار خود، افراد گروه را تحت  های او خسته باشند.داشته باشد و دیگران هم از حرف

 دهند.کنترل قرار می

خواهید از این اتفاق جلوگیری کنید و اجازه ندهید چنین فردی پا را از حدّ خود فراتر اگر می

 بگذارد، او را روی یک صندلی دسته دار بنشانید تا موقعیت اینطور نشستن از او گرفته شود. 

 

 

 

 

 نخ لباس را کندن

ت عالقه بودن فرد به آنچیزی استوجهی و بیدهنده بیهایی است که نشانیکی از ایما و اشاره

وب، توانید از این فرد بپرسید: خگوئید. در چنین حالتی میکه شما دارید راجع به آن سخن می

 کنم شما در این مورد نظری داشته باشید.نظر شما راجع به عرایض بنده چیست. فکر می

 

 

 

 

 

 

  

 باز نشستن روی صندلی .34شکل

 نخ لباس را کشیدن .35شکل
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 های سراشارهایما و 

ای ههای سر ذاتی هستند. برای مثال، آنها ایما و اشارههای سر متنوع و زیاد هستند؛ برخی محققین معتقداند که ایما و اشارهایما و اشاره

فرد  هایی است کهاشاره، جزو اولین ایما و "نه"ها، بویژه دانند، زیرا، این ایما و اشارهکنند و منشاء آنرا ذاتی میرا عنوان می "نه"و  "بله"

هایی جزو اولین ایما و اشاره "نه"برخی دیگر معتقداند که ایما و اشاره  دهد.از خود نشان می

گویند، کودک شیرخوار وقتی از شیر باشد؛ آنها مینه اینکه ذاتی  "گیردیاد می"است که فرد 

 فهماند که دیگر سیر شده است. مادر سیر شد، با تکان داد سر، به مادر می

 سه حالت اصلی سر عبارتنداز: 

در افرادی مشاهده  دهد. این حالتسر رو به باال: شکل مقابل حالت استاندارد سر را نشان می

دارند. در این حالت به ندرت حرکات  دیدگاهی خنثی نسبت شودشود که به آنچه ارائه میمی

به  دست"در این شرایط گاهی ایما و اشاره ارزیابی بصورت  کنند.جزئی توسط سر بروز می

 شود.داده مینشان "گونه

 

 

 

 

 افتد، حاکی از آن است که موضوع برای فرد جذاب است. وقتی سر به یک طرف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت خنثایِ سر .36شکل

 حالت غرق جذابیت .37شکل
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واند این تسر رو به پائین است، یعنی فرد دیدگاهی منفی نسبت به موضع دارد و حتی میوقتی 

ه های حیاتی اگر فرد سرش روبگیریدر شرایط تصمیم حالت نشاندهنده قضاوت فرد باشد.

پائین باشد، وقتی نتوانید به شکلی یا طرفندی سر او را باال بیاورید، احتمال دارد در برقراری 

 او ناتوان باقی بمانید.ارتباط با 

 

 

 

 

ه ها یا افرادی که احساس اعتماد باین نوع ایما و اشاره بیشتر در حسابداران، وکال، مدیران فروش، مدیران بانک دو دست پشت سر:

من "دیم:شبخوانیم، با این جمله روبرو می توانستیم ذهن این افراد بااگر می شود.نفس، برتری، یا رجحان در موضوعی دارند، مشاهده می

ا این نوع ایما و اشاره ر ."همه چیز تحت کنترل است"یا حتی  "شاید تو هم یک روز مثل من باهوش بشوی"یا  "دانم ها را میهمه پاسخ

 وند.شند نسبت به آن حساس میبیندانند و مردم وقتی این حالت را در افراد مینیز می "همه چیز را دانستن"به عنوان ایما و اشاره 

های زیادی برای مدیریت کردن رفتار این افراد وجود دارد؛ برای مثال، راه

نم راجهع به کتوانید کفِ دستهایتان را نشان دهید و بگوئید، فکر میشما می

توانید لطف کنید و توضیح دهید. دانید؛ یا، میموضوع بحث ما چیزی می

دستهایتان را باز نگه دارید، و منتظر جواب باشید. سپس، عقب بروید و کف

راه دیگر، وادار کردن فرد برای تغییر وضعیتش است تا دیدگاه او نیز عوض 

توانید در مورد چیزی که از چشم او دور است سخن بگوئید و از او میشود. 

ز یبرداری از ایما و اشاره آن فرد نبخواهید برای دیدن آن چیز بیاید جلو. کپی

ای را که او از خود نشان توانید همان ایما و اشارهروش خوبی است؛ یعنی می

  داده است، از او تقلید کنید و انجام دهید. 

 

 

 

 

 حالت عدم توافق .38شکل

شاید کسی پیدا بشه که به ". 33شکل

 "اندازه من باهوش باشه
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کی خواسته بگوید رقابتی دارند؛ یعنی با این طرز نشستن، ابتدا یدهنده دو وکیل باشد که نسبت به یکدیگر احساس برابر بودن تواند نشانتصویر زیر می

 تر هستم ولی آن یکی نیز وضعیت وکیل دیگر را تقلید کرده و پاسخش داده که: نه، من از تو چیزی کمتر ندارم.که من از تو خبره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "من به همان اندازه که تو باهوشی، باهوشم". 311شکل
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 اشاره تهاجمی و آمادگی ایما و

ها را در نظر بگیرید: کودکی که آماده پذیرش دستور والدین خود است، دونده یا این وضعیت

زدن داور است و هرکجا که نقطه شروعی برای مسابقه باشد؛ همه اینها ورزشکاری که منتظر سوت

 ند.آورباش در میها فرد را به حالت تهاجمی و آمادهو امثال این وضعیت

ود های خشوند. در هنگام مسابقات ورزشی فرد دستها باعث ایجاد وضعیت انتظار میاین حالت

هرچند این حالت را گیرد. دهد و حالت تهاجمی به خود میرا روی استخوان باسن یا پاها قرار می

لت این حا دهنده ایما و اشاره تهاجم است.گویند، لیکن این حالت نشانمی "آمادگی"ایما و اشاره 

ات گاهی اوق در این حالت فرد آماده حمله روبه جلو است. نامند.نیز می "یابندهدست"را وضعیت 

 کنند.دادن قدرت و برتریشان نسبت به زنان استفاده میمردان از این حالت برای نشان

ر به نظر تآورند تا بزرگکرده درمیپرندگان نیز هنگام حمله یا تهاجم، پرهایشان را به حالت پف

ردان نیز از این م رسد.گذارد، بزرگتر به نظر میبرسند. انسان نیز وقتی دست روی استخوان باسن می

  کنند.دادن اینکه این مکان جزو قلمرو آنهاست، استفاده میحالت برای نشان

وانید تدهد، تحت نظر بگیرید؛ اینگونه میاین نوع ایما و اشاره بروز میهای فرد را که بعد از حائز اهمیت است که سایر ایما و اشاره

برداشت صحیحی از دیدگاه او داشته باشید. برای مثال: اگر کُت فرد باز یا بسته باشد یا 

سته بودن ب تواند به شما کمک کند.دستش روی استخوان باسن فشرده شده باشد، می

ترسد، اما، باز بودن کُت در ی است که فرد میکُت در حین حالت تهاجمی به این معن

حین حالت تهاجمی به این معنی است که فرد ترسی از حمله کردن ندارد بطوریکه سینه 

  زبانی، باز گذارده است.و قلب خود را، با زبان بی

های لباس نیز استفاده های معرفی کننده مدلمانکنهای تهاجمی توسط انواع حالت

رز هایی است که طخواهند بگویند که این مدل لباس برای خانمشوند؛ این افراد میمی

فکر تهاجمی، روبه جلو و پیشرو دارند. گاهی این افراد فقط یک دست را روی استخوان 

 گاهی اوقات دهد.ن میگذارند و دست دیگرشان ایما و اشاره دیگری را نشاباسن می

رو را )شکل روب شودایما و اشاره طرز فکر نقادانه نیز به این نوع ایما و اشاره افزوده می

 .ببینید(

 

 

 آماده عمل. 313شکل

دست به کمر بودن برای نشان . 312شکل

 دادن جذابیت بیشتر لباس
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 آمادگی در حالت نشسته

حالت در  آمادگی "تواند تشخیص آن را یاد بگیرد، ایما و اشاره هایی که یک فرد مذاکره کننده مییکی از ارزشمندترین ایما و اشاره

واند از او تبرای مثال، اگر یک فرد فروشنده بعد از توضیحاتش در مورد کاال این وضعیت را در مشتری خود دید، می است. "نشسته 

ود سایر ایما رکه توانسته کاالی خود را بفروشد؛ در این حالت، فرد خریدار انتظار می بخواهد که سفارشش را بدهد و انتظار داشته باشد

خود  را از "دست زدن به چانه"و ایما و اشاره  "بازوهای بسته  "فرد حالتبرعکس، اگر را نیز نشان دهد.  "گیریتصمیم"های و اشاره

بی نیز توسط افراد عص "آمادگی در حالت نشسته"ایما و اشاره  توان گفت که احتمال موفقیت فروش محصول کم است.نشان دهد، می

شاره این نوع ایما و ا یعنی شما را پرت کند بیرون.-خواهد کار دیگری انجام دهداست که این فرد می شود و بیانگر ایننشان داده می

   گوید.بسیار ارزشمند است زیرا قصد و نیت فرد را به طور صحیح به شما می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماده اقدام. 311شکل
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 کنندهوضعیت شروع

ایما و اشاره آمادگی در حالت نشسته، پیامی است 

-هبه این معنی که: گفتگو را به اتمام برسانید و با تکی

های صندلی دادن هر دو دست روی زانو، یا دسته

هرگاه این نوع ایما و اشاره را در  یابد.بروز می

هایتان را به مخاطب خود دیدید، بهتر است حرف

این کار کنترل روانی و حفظ تسلط اتمام برسانید. 

  کند.شما را بر شرایط فراهم می

 

  

 

 

 

  

دست روی زانو, آماده . 314شکل

 ثبحتمام کردن یک برخورد یا یک 

سرجای خودت، صندلی رو بگیر: به سمت جلو . 315شکل

 خم شو و صندلی رو به سمت خودت بکش
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 خطر در کمین است. 317شکل

 

 مرد-تهاجم مرد

کشند، دهد که برای یکدیگر قد میشکل روبرو دو مرد را نشان می

ست. شان درون کمربند ادستهایشان روی استخوان باسن و انگشتان شست

ند و ابه دلیل اینکه هردو نفر در یک زاویه نسبت به یکدیگر قرار گرفته

نیمه پائینی بدن آنها راحت است، به این معنی است که این دو مرد دارند 

ارد.  دکنند و احتمال حمله آنها به یکدیگر وجود نیکدیگر را برآورد می

این نوع گفتگو ممکن است یک گفتگوی استداللی یا دوستانه باشد اما 

ا از روی هفضای گفتگو ممکن است بطورکامل راحت نباشد تا اینکه دست

 ده شود.استفا "هادست کفِ "استخوان باسن برداشته شود و از ایما و اشاره 

کامل در مقابل یکدیگر قرار گیرند درحالیکه  اگر این دو مرد بطور

پاهایشان محکم به زمین چسبیده باشد، ممکن است حمله اتفاق بیافتد )مثل 

 شکل زیر(.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکدیگر را برآورد کردن. 316شکل



 و فرشته  پرتو  ساالن مروری بر زبان بدن؛ ترجمه عبدالرحیم آب                                                                                 58

 

 

این کتاب آمده  چیزی است که درکاربرد زبان بدن  بسیار فراتر از آنبدن، اثر آالن پیاس. -و برداشتی بود از کتاب زبان این متن گزیده

 های زبان بدن ارائه گردید. توصیه ما به شما این است که برای آشنایی بیشتر با کاربردهاترین شکلاست. لیکن، در این کتاب تنها  ساده

 بدن داشته باشید.-های دیگر زبان بدن، نگاهی اجمالی به سایر کتب زبانو شکل

اگردان، ها، شکند تا درک بهتری از شرایط و رفتارهای مشتریان، دوستان، افراد خانواده، همکالسیتواند به شما کمک بدن می-زبان

 اطافیان خود داشته باشید.استادان و 

 توانید برای ما به آدرس پست الکترونیکی که در بخش مقدمه نوشته شده است، ارسال نمائید.های خود را میفراموش نکنید که دیدگاه

 ز باشیدموفق و پیرو

 ساالن؛ فرشته پرتوعبدالرحیم آب



 

 

 

 

 

 


