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 چكیده

است که انواع  یشناس نشانه یها از شاخه یکی یرکالمیارتباط غ
بدن،  یها افراد از جمله حاالت چهره، حرکت یحرکت یرفتارها
. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از ردیگ یها و... را در برم ژست

 یاثر احمد سعداو« بغداد یف نیفرانکشتا»رمان  ،یشناس روش نشانه
از جمله حاالت چهره، حاالت  یرکالمیارتباط غ یها را از منظر نشانه

قرار دهد. هدف  یفاصله و ... مورد بررس زانیم ا،یاش رازبان،یچشم، پ
انواع ارتباطات  لیو تحل ییرمزگشا ،یبند طبقه ،یپژوهش معرف نیا
ونه زبان بدن مذکور است تا نشان دهد که چگ  در رمان یرکالمیغ
مانند محبت، ترس، اضطراب، درو  و ... را  ییکارکردها تواند یم

 یرکالمیغ یرفتارها تیروا یبرا سندهینو زیانتقال دهد و ن
بهره برده است. نتایج نشانگر آن است  ییاز چه ابزارها ها تیشخص

مختلف دست، چهره و نوع نگاه کردن در  یها از حالت یکه سعداو
از  یبهره را برده است. و نیشتریمربوط به آنها، ب یکنار کارکردها

 ب،یعج یمانند ترس از وقوع امر یموارد انیب یها برا حالت نیا
کسب اطالع و .... استفاده کرده است. در  ،یترس، اضطراب و ناراحت

 یها امیدر رساندن پ زین یگرید یها ها و اندام موارد، حالت نیکنار ا
 ها، امیپ نیا یکارکردها نیشتریب نینهستند. همچ لیدخ سندهینو

 است. ینینشکارکرد جا
 

 ،یرکالمـ یارتبـاط غ  ،یشناسـ  نشانه ،یاجتماع یشناس زبان :ها کلیدواژه

 .بغداد یف نیفرانکشتا ،یبوکر، احمد سعداو ۀزیجا ،یرمان عرب

 

Abstract 

Non-verbal Communication is one of the branches 
of Semiotics that includes all types of motor 
behaviors such as facial expressions, body 
movements, and gestures in people. The present 
study seeks to examine the novel entitled 
Frankenstein in Baghdad by Ahmed Saadawi from 
the perspective of Non-Verbal Communication 
signs such as facial expressions, eye states, 
parasites, objects, distance, and so on and so forth. 
The aim of this study is to introduce, classify, 
decode, and analyze all kinds of Non-Verbal 
Communication in the novel to show how body 
language can convey, amongst other things, such 
functions as love, fear, anxiety, and lying, and also 
to show what tools the author uses to narrate non-
verbal behaviors of characters. The results show 
that Saadawi has benefited the most from the 
different positions of the hands and face and from 
different types of gaze, along with their related 
functions. He has used these modes to express, 
amongst other things, such concepts as fear of 
strange things, fear, anxiety and sadness, and 
gaining information. In addition to these, other 
modes and organs are also involved in conveying 
the author's messages. Also, most of the functions 
of these messages are substitution functions. 
 
Keywords: Social linguistics; semantics; non-verbal 
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  مقدمه
 تبیین مسألۀ پژوهش

و نیز اقتصادی، از نظر زمـانی،   مؤثری ابزارهایکی از  ها نشانه
هستند که پیام را در قالبی بسیار کمتر از حجم آن بـه دنیـای   

کنند. همـین عامـل سـبب شـده اسـت کـه        یمخارج عرضه 
ها و متعاقباً معنا  یامپابزاری مهم برای انتقال  عنوان به ها نشانه

در ابعادی گسترده با زندگی بشری آمیخته شوند. با توجه بـه  
در  هـا  نشـانه ی با رمزگشایی از شناس نشانهچنین امری، دانش 

 های گونـاگون، بـه تشـریح و شناسـاندن هرچـه بهتـر       پدیده
هـای   در زندگی بشری پرداخته اسـت. نشـانه   ها نشانهجایگاه 

بـدیل در   هاست که نقشـی بـی   غیرکالمی یکی از انواع نشانه
 زندگی امروز مردم یافته است.

ارتباطات غیرکالمی نسبت بـه چنـد   »با توجه به این که 
دهۀ گذشته رشد چشمگیری داشته، به طوری که کـاربرد آن  

الملـل، آمـوزش و    ه، روابـط بـین  در حیطۀ کسب و کار، رسـان 
« پرورش، به طور شایان توجهی مورد توجه واقع شـده اسـت  

(، بازتـاب قابـل   712: 9910نژاد سالمی و همکـاران،   )ابراهیم
شـود کـه    شناسی دیده می توجهی از این عناصر در حوزۀ زبان

ــی در    ــات غیرکالم ــش ارتباط ــی نق ــه بررس ــا ب ــۀ آنه مطالع
شـود. در   شناسی مربوط مـی  نشانهشناسی زبان و دانش  جامعه

شناسی رمان، کـه بخـش عظیمـی از ادبیـات      این میان نشانه
معاصر را به خود اختصاص داده، از جایگـاه و اهمیـت بـارز و    

 ای برخوردار است. ویژه

ترین مسـائلی اسـت    یکی از مهم ()زبان بدن 

که نویسندگان به صورت آگاهانه یـا غیرآگاهانـه در راسـتای    
اند. نویسـندگان درجـه    پردازی از زبان آن بهره برده شخصیت

هـای   اول عرب نیز از این خصیصه برای بهبود کیفیـت رمـان  
اند. نظر به این کـه جـایزۀ بـوکر عربـی      خویش استفاده کرده

های برتر  در انتخاب رمان «الجائزۀ العالمیۀ للروایۀ العربیۀ»

حاضــر  عربــی از جایگــاه خاصــی برخــوردار اســت، پــژوهش
شناسـی و بـا رویکـرد     کوشیده است با استفاده از روش نشانه

هـای علـوم ارتباطـات، بـه      گیری از آموزه ای و بهره رشته میان
اثـر احمـد سـعداوی،    « فرانکشتاین فـی بغـداد  »بررسی رمان 
هـای ارتبـاط غیرکالمـی را در آنهـا کشـف و       بپردازد و نشانه

 بندی کند. طبقه

 مبانی نظری پژوهش
های بشر بوده است. ایـن   ایجاد ارتباط همواره یکی از دغدغه

هـای گفتـاری، نوشـتاری و حرکتـی      مفهوم به کلیـۀ فعالیـت  
شود که توسط فرد برای انتقـال معنـی بـه فـردی      اطالق می

رود؛ این انتقال پیام  دیگر یا به تودۀ وسیعی از افراد به کار می
اینکه هـدف   رسانی ساده باشد یا ممکن است فقط یک اطالع

از انتقال پیام اثرگذاری یا نفوذ بر مخاطـب باشـد )فرهنگـی،    
(. ارتباط عبارت است از فن انتقال اطالعات، افکـار  99: 9972

و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر. بـه طـور   
کلّی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و بیان نیازهای خود 

(. 90: 9914آرا،  نمایـد )حکـیم   یاز وسایل گوناگونی استفاده م
 یـا  خواسـته  و غیرِآگاهانه یا آگاهانه فرآیندی فالحی ارتباط را

 بـه  نظرات و احساسات آن طریق از که دانسته است ناخواسته
 (.20:9971 فالحی،) شود می بیان پیام شکل

 گونـه  ایـن  را عـام  معنای در ارتباط مفهوم 9امری ادوین
 وسـیلۀ  به که فنی از بارت استع ارتباط» است: کرده تعریف
 شـخص  به شخصی از انسانی رفتارهای افکار و اطالعات، آن

 انتقـال  و ارتبـاط  ایجـاد  بـرای  فرد هر و شود منتقل می دیگر
مختلـف   هـای  روش از توانـد  مـی  دیگـران  بـه  خـود  های پیام

 را خود نشاط لبخند، یا نگاه با انسان که هنگامی. کند استفاده
 دوسـتیِ  شفاهی، با بیان که وقتی یا دهد می نشان دیگری به

 کـه  مـوقعی  ترتیب همین به فهماند، می دیگری به را خویش
 دیگـری  بـه  را خـود  پیـام  و نویسـد  نامه می دیگری به انسان
 سـاروخانی، )« کنـد  مـی  برقـرار  ارتباط وی با سازد، می منتقل

99:9919.) 
انـد:   کردهارتباط را به دو نوع کالمی و غیرکالمی تقسیم 

هم گفتـه  « زبان بدن»طور که به آن  ارتباط غیرکالمی همان
ای  گیرد: از بیان چهـره  ای را در بر می حوزۀ گسترده»شود  می

و اشارۀ اندامی تا مد و نمادهای وضعیتی، از رقص و نمـایش  
بازی، از جریان تأثیرانگیز تا جریان ترافیک،  تا موسیقی و الل

ـ  هـای سیاسـی، از    ات تـا عهدنامـه  از حیطۀ قلمروجویی حیوان
های قیاسـی و از بالغـت مـرتبط بـا      ادراک فراحسی تا رایانه

« هــای نخســتین خشــونت تــا بالغــت مربــوط بــه پــایکوبی
(. ارتبـاط غیرکالمـی   91: 9911، 5کروسـکی  )ریچموند و مک

شناسـی یـا شـناخت رفتـار جسـمی،       عبارت است از: حرکـت 
شناسـی یـا    ر، المسـه فضاشناسی یا استفاده از فضا، صور ظاه

ــی،   ــاط، رفتارهــای آوای ــراری ارتب اســتفاده از المســه در برق
گذاری بر زمان، مصنوعات و اسـتفاده از   شناسی و ارزش زمان
 -917: 9914ها در رونـد ارتبـاط و ... )ر. ک لیتـل جـان،      آن

                                                                         
1. Edwin Emery 

2. Virginia P. Richmond and  James C. McCroskey 
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های غیرکالمی یا تصویری  (. این نوع ارتباط شامل نشانه912
چــون دیگــر  مــاعی اســت و هــمو دیــداری در مناســبات اجت

ها، دارای دال و مدلول است که با تغییر در دال، مـدلول   نشانه
کند؛ مثالً جمع شدن ابروها نشانۀ عصبانیت و باز  نیز تغییر می

شدن ابروهـا از یکـدیگر نشـانۀ رضـایت و خوشـحالی اسـت       
های ارتباط  شامل تمام جنبه»(. همچنین 99: 9915)شعیری، 

( و در حـوزۀ علـم   514: 9914)وود، « اشـد ب به جز کلمات می
گیــرد؛ ارتبــاط غیرکالمــی یکــی از  شناســی قــرار مــی نشــانه
 (. 94: 9910نژاد،  )پهلوان« شناسی است های نشانه شاخه

زبان بدن روشی ارتباطی است کـه گـام، ریـتم، کلمـه و     
دستور زبان خاص خود را داراست و اگر این کلمات ناسـاخته  

خود، به درستی ادا شود و به یکدیگر  از حروف و قواعد خاص
دهنـد. ایـن    را تشـکیل مـی  « عبـارات غیرشـفاهی  »بپیوندد، 
ها بعد از متصل شدن به یکدیگر عبارات و جمالتـی را   عبارت

هـای مـا را بـه دیگـران منتقـل کننـد        خواهند ساخت تا پیام
 (.19: 9911کروسکی،  )ریچموند و مک

 زبـان  مورد در که است محققانی از یکی 9کونکه الیزابت
 عنـوان  تحـت  کتاب خود در او. است پرداخته تحقیق به بدن
 کلمات که هنگامی»نویسد:  می «زاد آدمی زبان به بدن زبان»

 اندیشـه  توان نمی که زمانی یا کافی نباشد مقصود ادای برای
 حرکات از منظورمان رساندن برای کرد، بیان بلند صدای با را

 انگشـت  دادن قـرار  مثـال  طور به کنیم؛ می استفاده و اشارات
 عالمتـی  هـا  لب جمع نمودن زمان هم و دهان مقابل در اشاره
 طور به دست گرفتن باال همچنین. است سکوت برای متداول
 حـالی  در هم، کنار در ها انگشت داشتن محکم نگه و ناگهانی

« کـن  توقـف »معنـی   بـه  باشـد  جلو سمت به دست کف که

 .(90:9919 کونکه،)« است
، بـــه عنـــوان بنیانگـــذار علـــم 5فردینـــان دو سوســـور

را نشـانه نـام   « ترکیب مفهوم و تصویر صوتی»شناسی،  نشانه
ــق 17: 9915نهــاده اســت )سوســور،  (. وی نشــانه را از طری

دهـد. سوسـور معتقـد     توضـیح مـی   4و مدلول 9های دال مقوله
مفهوم، معنی یا مدلول و تصویر صـوتی، لفـظ یـا دال    »است 

(. نشانه، واحد معناداری 50: 9910سن،  )دینه« شود نامیده می
است که به عنوان چیـزی کـه در برابـر چیـز دیگـری )غیـر       

(. 21: 9911نیـا،   شـود )قـائمی   خودش( قرار دارد؛ تفسـیر مـی  
هـای گونـاگونی از قبیـل کلمـات،      توانند صـورت  ها می نشانه

                                                                         
1. Elizabeth Konke 

2. Ferdinand Dossusor 

3. signfier 

4. signfied 

معنـای ذاتـی    ها، تصاویر و حتی رفتارها را داشته باشند. نشانه
هـا را در   شوند کـه کـاربران، آن   ندارند و تنها زمانی نشانه می

 (.940: 9919گیرند )گیرو،  برابر معنایی به کار می
توانـد بـه عنـوان محـور شـناخت و       ارتباط غیرکالمی مـی 

های کالمی، ذهن خواننده را درگیـر و بـه خوانـدن     ارزیابی پیام
(. البتـه بایـد   921: 9912راد،  ادامۀ متن ترغیب کند )محسـنیان 

ارتباط غیرکالمی فقط در موقعیـت و فضـایی کـه    »دانست که 
شـود و چـه بسـا در مـوقعیتی      دهند، تفسیر می حوادث روی می

 (.517: 9974)فرهنگی، « دیگر معنای دیگری داشته باشد
؛ گیرد ها در دو بستر کالم و رفتار شکل می روایت داستان

ند، بیانی از کـنش غیرکالمـی   ک آنچه را که راوی روایت می»
هـا روایـت    هاست و آنچه را که به نقل از شخصـیت  شخصیت

در  (.941: 9971 )محمـدی، « کند کنش کالمی آنهاسـت  می
توانـد بـه عنـوان محـور      این میان ارتباطات غیرکالمـی مـی  

هـای داسـتان و ایجـاد تعلیـق از      شناخت و ارزیابی شخصیت
تاری، ایماها و اشارات های کُند و سریع رف العمل طریق عکس
 داستان ترغیب کند.  هخواننده را به خواندن ادام، ها شخصیت

 پیام )ارتباط( غیرکالمی دارای شش کارکرد است:
هـای   هـای غیرکالمـی بـا پیـام     : برخی پیامتکمیل کردن -9

کالمی همراه و هماهنگ هستند. یـک پیـام غیرکالمـی    
تقویت و روشـن  عالوه بر کامل کردن پیام کالمی، آن را 

از پیـام را در اختیـار   « صحیح»کند و معنایی  و شفاف می
گذارد؛ به عنوان مثال، وقتی یکی از دوستان  مخاطب می
و « از دیـدنت خوشـحالم  »گوییـد:   بینید و مـی  خود را می

شـده،   کشـید، پیـام فرسـتاده    زمان او را در آغوش مـی  هم
 تر و اثرگذارتر خواهد بود. قوی

های غیرکالمی، پیام کالمی را  بعضی پیام تکذیب کردن: -5
کننـد یـا مغـایر بـا آن      نقض و تکذیب و حتی خنثی مـی 

های کالمی و غیرکالمی مغایر بـا هـم    هستند. وقتی پیام
هستند، مردم بیشتر تمایل دارند پیام غیرکالمـی را بـاور   
کنند؛ برای نمونه، طرف مقابل ممکن است با لحنی سرد 

«. مشکلی پیش نیامده اسـت : »و صدایی خصمانه بگوید
 لحن در اینجا یکی از اجزای پیرازبان است.

پیام غیرکالمی که تکرارکنندۀ پیـام کالمـی    تکرار کردن: -9
ای از پیام است که اگر کالم هم وجود نداشته  است، گونه
تواند به طور مستقل عمل کند؛ مثالً وقتـی کـه    باشد، می

نفر غذا سفارش بدهید، بخواهید در رستوران، به اندازۀ دو 
گوییـد دو غـذا، دو انگشـت خـود را نیـز       هنگامی که می

های غیرکالمـی تکرارکننـدۀ    دهید؛ در واقع پیام نشان می
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 های کالمی هستند و برعکس. پیام
های کالمی به سبب کنترل و جهتی  تعامل کنترل کردن: -4

اند. این کنتـرل و تـدبیر وقتـی بـا      یافته که دارند، سازمان
رسـد.   های غیرکالمی همراه شود، بهتر به نتیجه مـی  امپی

کننده عبارتند از: نگاه کردن یا  هایِ غیرکالمیِ کنترل پیام
برگرداندن نگاه از شخص دیگر، باال بردن یـک انگشـت   

هـای   ضمن مکث کردن برای نشان دادن خاتمۀ صحبت
  خود، آهنگ صدا را باال یا پایین آوردن و ...

هـای   های غیرکالمی بـه جـای پیـام    پیام وقتی جانشینی: -2
دهـد.   شوند، پدیدۀ جانشـینی رخ مـی   کالمی فرستاده می

ای منفی است و  نگاه خصمانه به کسی، مانند گفتن جمله
 رساند. یک مفهوم را می

های غیرکالمی بـه منظـور تأکیـد، تقویـت،      پیام تأکیدی: -0
د. شـون  تکیه یا برجسته کردن پیام کالمی به کار برده می

مکث کردن پیش از صحبت کردن، حاکی از آن است که 
 آن چه گفته خواهد شد، بسیار بااهمیت است. 

افتند؛  این شش کارکرد همیشه به طور جداگانه اتفاق نمی
پـذیر اسـت )ر. ک    زمان روی دادن آنها نیز کـامالً امکـان   هم

 (.12-19: 9911ریچموند و همکاران، 

 پیشینه پژوهش
» ( در مقالـۀ 5090) نوزاد احمـد اسـود  

ضـمن  « 

هـای اصـلی    توضیحاتی در مورد رمان، به معرفـی شخصـیت  
هـای فرعـی    و شخصـیت « شسـمه »، «هادی العتـاگ »یعنی 
کـه شخصـیتی   « ابوزیـدون الحـالق  »، «فرج الـدالل »مانند 
نگـار جـوان و ...    روزنامـه « محمـد السـوادی  »خو دارد،  زشت
ۀ پردازد. در قسمت دوم داستان نیـز بـه توضـیحاتی دربـار     می

پردازی و نمودهـای آن در رمـان مـذکور     های شخصیت روش
 پرداخته است.

 نامـۀ کارشناسـی ارشـد    در پایـان  (5097عبداهلل ونوغی )
«

به بررسی رئالیسم جـادویی و فانتسـتیک در ایـن    « 
رمان پرداخته است که از واقعیت و منطق بـه سـوی مـاورای    
واقعیت و عقل حرکت کرده و نویسنده در خالل زبان روایـی  
و عناصر روایی مانند زمان و مکان و شخصیت به بررسی این 

 ابعاد پرداخته است. 
ــۀ 5091و عبــد نصــیف ) ســاجد کامــل یاســین ( در مقال

«

به بررسـی جنبـۀ فـانتزی ترسـناک رمـان       «
مذکور پرداخته است. آنها در البـالی مقالـه بـه موضـوعاتی     

عربی اشـاره  مانند: ادبیات ترسناک در ادبیات جهان و ادبیات 
اند. در بخش دوم مقاله نیز به بررسی ترس در رمـان و   داشته

تجلی آن در قالب عناصـر روایـی ماننـد شخصـیت، پیرنـگ،      
اند که شـاید عنـوان    اند. نیز اشاره داشته زمان و مکان پرداخته

فرانکشتاین به این خاطر انتخاب شده تـا بیـانگر تروریسـمی    
 ی به وجود آمده است.باشد که در اثر تهاجم و اشغالگر

ای از رمان  زندگینامۀ احمد سعداوی و خالصه

 فرانکشتاین فی بغداد
م در بغداد به دنیـا آمـد. وی در    9179احمد سعداوی در سال 

نگاری کار  ها و مجالت و مؤسسات روزنامه بسیاری از روزنامه
ــرده اســت. در ســال  ــا  5002ک م. خبرنگــار شــبکه  5007ت

ـ   بی بی وده اسـت. اکنـون در تولیـد و نگـارش     سی در بغـداد ب
هـای تلویزیـونی و نگـارش     های مسـتند و تهیـۀ برنامـه    فیلم

»هـای شـعری    کند. وی دارای دیوان سناریو عمل می
و « »، «»، «

ــان «» ــت. از وی رم ــای اس » ه
»و« »، «
 به چاپ رسیده است.  «
هایی اسـت کـه    ، روایت غریبهفرانکشتاین فی بغداد رمان

انـد. داسـتان زنـدگی مـردی بـه نـام هـادی         در رنج مشترک
هـای بـدن    کشد که با دوختن تکه دستفروش را به تصویر می

 5002هـای خـونین سـال     ها و درگیری شدگان بمباران کشته
آورد کـه بـا دمیـده شـدن روح      وجود می عراق، کالبدی را به
دست هـادی،   ۀشدگان در آن کالبد ساخت یکی از همان کشته

ن الجویی از عام های بغداد به انتقام گیرد و در خیابان جان می
جو تبدیل به  ا بعد از مدتی انتقامامت ؛پردازد کشتارهای بغداد می
کـرده   شود که مقصد و هدف اصلی را گم جانی خطرناکی می

هـای   شود. شخصیت و عامل وحشتی فراگیر در کل کشور می
کنند و  داستان اندوه و آشفتگی غریبی را به خواننده منتقل می

ــ ــوم را دیگــر از هــم   ۀدر میان ــده، ظــالم و مظل رمــان، خوانن
 (.940: 9912)افضلی و گندمی،  دهد تشخیص نمی

ها  آن ۀاین داستان به ترس و هراس مردم، وحشت روزمر
ای کـه هـر روز شـاهد مـرگ و      ی در شـهر و منطقـه  از زندگ

پردازد؛ مردمی که انگار دیگر با هم اشتراکی  نابودی است، می
معنـا   ندارند، غریبه هستند و رنج و درد دیگـران برایشـان بـی   

هایی را با خـود بـه    یک خبرنگار جوان که دردها و زخم .است

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/917
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/917
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/917
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گـویی کـه تمـام     و درو   کشد، دسـتفروش شـلخته   دوش می
ــ ــاس     دگیزن ــروش اجن ــد و ف ــتی و خری ــب و مس او در فری
است، زنان غمگینی که تنها به باورها  دردنخور خالصه شده به

اند، سرتیپ تحقیرشده در دوران رژیـم   و خرافات خود چسبیده
بعث و سـرانجام قهرمـان اصـلی رمـان بـا نـام فرانکشـتاین        

های اصـلی   شخصیت ،بغدادی که هم قاتل است و هم مقتول
ـ      .دهند ل میرا شک ا بسـیار  داسـتان اگرچـه واقعـی نیسـت امت

نگارش درآمده است. انزجار از  ۀباورپذیر و هوشمندانه به رشت
زده حـاکم اسـت    جنگ و فضای وحشتی که در بغـداد جنـگ  

شـیوایی نهادینـه    طـرز  همراه با اختناقِ موجود، در داستان بـه 
ۀ شده است. این مخلوقِ سعداوی شبیه فرانکشتاین یـا پرومتـ  

( مری شلی است و خودِ نویسنده نیز در ابتـدای  9191مدرن )
  کتاب خویش به این موضوع اشاره داشته است.
هـایی تخیتلـی    رمان فرانکشتاین فی بغداد یکـی از رمـان  
واژۀ فانتزی کـه  »است که در گونۀ فانتزی نوشته شده است؛ 

 Phantasyو  Fantasyدر فرهنگ آکسفورد بـه دو شـکل   
و از ریشــۀ یونــانی  Phantasiaضــبط شــده، از واژۀ التــین 

، هـوس و  Fantasyگرفته شده است. معنی و مفهوم اصـلی  
، به معنای تخیـل  Phantasyنوآوری خیالی )ابداع خیالی( و 

 (.09: 9911و اندیشه است )موسوی و همکاران، 

 بحث اصلی پژوهش
در الزم به ذکر است به علت محدودیت صفحات، سعی شـده  

هر بخش چند مثال تحلیـل شـده، سـپس بـه ذکـر نشـانه و       
 کارکرد آن در قالب شماره صفحات پرداخته شود.

 حاالت چشم
چشم نقشی بزرگ و جدی در روشن ساختن درونیات فـرد  

ای است که هر چه  کند؛ در واقع چشم همانند آیینه ایفا می
دهـد، همچنـین انسـان     افتد بازتاب مـی  را در آن اتفاق می

فهمد  ه را که در پی کشف آن است، از طریق چشم میآنچ
دارد  و چشـــم، پـــرده از هویـــت حقیقـــی انســـان برمـــی

(. نویسـنده داسـتان را بـا یـک     974: 5009الـدین،   )حسام
گونه خواننده را در جریان فضا و  انفجار آغاز ساخته تا بدین

اوضاع حاکم بر عراق قرار داده و از جانب دیگر خواننـده را  
ۀ داستان ترغیـب کنـد؛ در ایـن بخـش نویسـنده از      به ادام

ای است بـرای   چشمان ترسیده سخن گفته است که نشانه
ترس از وقـوع یـک امـر عجیـب وغریـب کـه کـارکردی        
جانشینی دارد. نیز وقوع انفجار در ایستگاه اتوبوس دال بـر  

   ناامنی موجود در شهر بغداد است:

(9« )

 ( 99: 5099)سعداوی،  «

ترجمه: بعد از دو دقیقه از رفتن اتوبوس کیا، کـه ایلیشـوا   
ۀ افـراد داخـل   مادر دانیال سوار آن بود، انفجار روی داد. همـ 

اتوبوس به سرعت به عقب نگریستند و در ورای شلوغی و بـا  
 چشمانی ترسیده، ذرات ترسناک دود را دیدند.

هادی، که شخصیتی پرحرف و دروغگـو اسـت، مـدام در    
گویی در مورد یـک شخصـیت    خانه عزیز مصری به یاوه قهوه

پردازد. نیروهای امنیتی نیـز کـه در میـان مـردم      )شسمه( می
خانه حضور دارند. عزیز مصـری کـه از    اند در این قهوه کندهپرا

خانه ناخشنود است با چشمک بـه   ورود دو فرد غریبه به قهوه
گویی بردارد. در این بخـش   فهماند که دست از یاوه هادی می

چشمک زدن نشانۀ مواظب بودن، حفظ زبان و سکوت اسـت  
د؛ زیـرا  جانشینی برای رفتار هادی دار -که کارکردی کنترلی 

الشعاع خود قرار  جایگزین کالم شده و رفتار هادی را نیز تحت
خانـه   داده است. حضور مأموران امنیتی در محلی مثـل قهـوه  

نشانۀ تالش آنها در جهت کسب اطالعـات و امنیتـی بـودن    
 اوضاع بغداد است: 

(5« )

» 

 ( 10)همان: 

ای برگشت کـه   ترجمه: عزیز مصری با استکان چای تازه
آن را مقابل هادی عتاگ قـرار داد و بـه او چشـمک زد، کـه     
هادی فوراً معنای آن را فهمید. عزیز مصری از حضور این دو 

 جوان ناراحت بود.

 حاالت چشم .1 جدول

 صفحه کارکرد مدلول دال
 97 جانشینی تعجب فراوان چشمان برآمده

 992 جانشینی یادآوری چیزی در گذشته ها بستن چشم

 925 تأکیدی نخوابیدن هاله سیاه دور چشم

 حاالت چهره
هـای غیرکالمـی و    ترین عضو در شناسایی پیـام  چهره مهم

تـرین دلیـل اهمیتـت     اصـلی »شود؛  تفسیر آنها محسوب می
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چهره در ارتباطات انسانی این است که معموالً این بخش از 
بدن در هنگام تعامل، بیشتر قابـل رؤیـت اسـت. وقتـی بـا      

کنیم  گوییم، معموالً به چهرۀ آنها نگاه می دیگران سخن می
توجهیتم. حاالت چهره و  های بدن بی اغلب به سایر قسمت و

هایمان نسبت به سایر رفتارهای غیرکالمی، ارتباطات  چشم
)ریچمونـد و  « دهـد  روزمرۀ ما را بیشتر تحت تأثیر قرار مـی 

چهــرۀ هــر شــخص »(؛ زیــرا 915 -919: 9911همکــاران، 
: 9972دارترین عضو در تمـام بـدن اسـت )فرهنگـی،      معنی
« تـرین منبـع اطالعـاتی اسـت     بعد از زبان، مهـم »( و 512

 (.09: 9977)هارجی و همکاران، 
زیبایی و خوبی صورت از کارکردهـای چهـره اسـت کـه     
دربردارندۀ پیام مثبت و تأثیرگذار است. در رمان شاهد ارتبـاط  
و حتی گفتگوی ایلیشوا با مـارگورگیس مقـدس هسـتیم کـه     

وشی داده است. در این حسب پندار ایلیشوا، به او وعدۀ خبر خ
دهندۀ مثبت بـودن شخصـیت قـدیس     بخش چهرۀ زیبا نشان

است که با کارکردی جانشینی از جانب نویسنده به کار گرفته 
 شده است: 

(9« )

» 
 (  59: 5099)سعداوی، 

نگریسـت، پـس    ترجمه: شب در سایۀ فانوس نفتـی مـی  
های تصویر قدیمی را از پشت شیشۀ رنـگ و رو رفتـه    چروک
دید؛ امتا کماکان چشمان قدیس و چهرۀ نرم و زیبـای او را   می
 دید. می

روی برگرداندن از کسی نشانۀ عـدم توجـه بـه او اسـت؛     
ی عراق چند نفر از منجمین و پیشگویان را یکی از ادارات سرّ

جمع کرده است تا شاید خبری از شسمه کسب کنند. در میان 
آنها منجم کبیـر وجـود دارد کـه شـاگردش خویشـتن را از او      

تر دانسته است؛ بنـابراین سـعی دارد کـه تـا حـد       باالتر و آگاه
ممکن از روبرو شدن با او خودداری کنـد. در یکـی از همـین    

ها، زمـانی کـه مـنجم کبیـر وارد اتـاق شـده، شـاگرد         صحنه
صورتش را به سمت دیوار برگردانده و خود را بـه خـواب زده   

 است که کارکرد کنترل کردن دارد: 

(4« )
» 

 (  525)همان: 
ترجمه: نگاه دیگری به شاگردش انداخت که خـود را بـه   
خواب زده بود؛ در حالی که صورتش را به سمت دیوار گرفتـه  

 بود تا با استادش چشم در چشم نشود.
بلعیدن آب دهان نشـانۀ تـرس از یـک موقعیـت خـاص      
است؛ منجم کبیر کـه پـس از عـدم موفقیـت در دسـتگیری      

د رفـتن بـه سـوی    شسمه از شغل خویش اسـتعفا داده و قصـ  
منزل را دارد، در بین راه ماشینی کرایه کرده؛ امتـا راننـده کـه    

شب، در یکـی   گویی در انتخاب مسیر دچار اشتباه شده و نیمه
های تاریک بغداد سرگردان شده است، از روی ترس  از خیابان

آب دهانش را بلعیده است. این عمل با توجه به همراهی پیام 
 کرد تکمیل کردن دارد: کالمی بعد از آن، کار

(2« )

» 
 (  991: 5099)سعداوی، 

ترجمه: پیوسته از پشت عینـک طبـی کلفـتش بـه جلـو      
چرخاند تـا بـه عقـب نگـاه      مینگریست، سپس گردنش را  می

کند. آب دهانش را بلعید و به منجم پیر گفت: به گمانم راه را 
 ام. گم کرده

 حاالت چهره .2جدول 

 صفحه کارکرد مدلول دال
 01 جانشینی تعجب از امری کج کردن دهان
پوشاندن چهره با 

 دست
ترس و 
 وحشت

 970 جانشینی

 599 جانشینی شادی خبیثانه خاراندن چانه

 پوشش
انتخاب نوع پوشش، جنس آن و نو یا کهنـه بـودن لبـاس،    

هــای غیرکالمــی اســت کــه از جانــب  یکــی دیگــر از پیــام
نویسنده، با اهداف و تفاسیر خاصی به کار گرفته شده است. 

هـای   کند و برای ارائه دادن پیام پوشش، ارتباط برقرار می»
ن به کامالً صریح دربارۀ هویت، موقعیت و عضو گروهی بود

(. مـوریس معتقـد   79: 9914)راپـاپورت،  « شود کار برده می
ها عالوه بر کارکرد راحتی و محافظت از بـدن و   است لباس

پوشش بدن از عیوب، نقش نمایش فرهنگی را نیز بر عهده 
دارد. به باور او پوشیدن لباس بدون انتقال نشانۀ اجتمـاعی،  

ــاران،     ــد و همک ــت )ریچمون ــرممکن اس . (997: 9911غی
چگونگی لباس پوشیدن، رنگ و نوع لباس، اطالعات بسیار 

کننـدۀ   دهد. لبـاس نمایـان   زیادی در اختیار دیگران قرار می
هـای مـورد قبـول اشـخاص نیـز اسـت        هـا و ارزش  دیدگاه

 (.49و  45: 9970)سوسمان و همکاران، 
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زمانی که هـادی بـرای جمـع کـردن وسـایل کهنـه بـه        
فـراوان، بـا روح جـوانی     رود، پس از جسـتجوی  قبرستان می

روبرو شده که روی قبرش نشسته اسـت. نویسـنده بـا دقتـی     
فراوان بـه وصـف پوشـش جـوان پرداختـه اسـت. پوشـیدن        

ای از عدم توجه به سنت اسـت. ایـن    های مد روز نشانه لباس
 پیام کارکرد جانشینی دارد: 

(0« )

 (  40: 5099)سعداوی،  «

شـرت سـرخ    ترجمه: در پایان جوان نابالغی را دید که تی
ای در مچـش بـود و گردنبنـد     به تن داشت و دو النگوی نقره

 سیاه نخی داشت.
ای از سنتی بودن  پوشیدن دشداشه و داشتن تسبیح نشانه

شش در محـیط عربـی بـه وفـور مـورد      فرد است؛ این نوع پو
گیرد. نویسنده نیـز از ایـن پوشـش در رمـان      استفاده قرار می

 خویش بهره برده که کارکرد جانشینی برای پیام کالمی دارد: 

(7« )

 ( 11)همان:  «

الدالل را بـا دشداشـۀ خاکسـتری و تسـبیح     ترجمه: فرج 
 کرد. سیاهش دید که ایستاده با یکی از مترجمان صحبت می

 پوشش .3جدول 

 صفحه کارکرد مدلول دال
 972 جانشینی عزاداری و ماتم لباس سیاه

 ها حاالت دست
های مهم بدن هستند که نقشی غیرقابل  ها یکی از اندام دست

زیرا غالباً همراهی خاصی بـا کـالم    انکار در انتقال معنا دارند؛
دست یکی از پرکاربردترین اعضـای بـدن در ارتبـاط    »دارند. 

روزانه است و از قدرتی بسیار در انتقال پیام برخـوردار اسـت.   
کنـد.   تر و نافذتر از کالم عمل مـی  در مواقعی نیز بسیار صریح

هـایی گونـاگون    های مختلف دست، جهت انتقال پیـام  قسمت
ها  دست»(؛ زیرا 94: 9917)پیز، « گیرند فاده قرار میمورد است

« نسبت به سایر اعضای بدن ارتباط بیشـتری بـا مغـز دارنـد    
 (.45)همان: 

ها به هم نشانۀ حسرت و زیان اسـت؛ فـرج    مالیدن دست
الدالل و ابوأنمار دو تن از همسایگان هستند که چشم دیـدن  

که هتـل ابوأنمـار   همدیگر را ندارند. پس از انفجار در خیابانی 

ها دچار آسـیب   های هتل و برخی اتاق در آن قرار دارد، شیشه
ــده ــرت    ش ــده وی از روی حس ــبب ش ــر س ــن ام ــه ای ــد ک ان
هایش را به هم بمالد. در این پیام کارکرد جانشینی بین  دست

 دال و مدلول برقرار گشته است:

(1 )

)سعداوی،  «

5099 :59  ) 
فـرج الـدالل بـا صـدای      چشمت به خدا باشدب -ترجمه: 

کشـید و ابوأنمـار را    بلندش فریاد زد در حـالی حـروف را مـی   
هـایش را بـه    داد که او را دیده بود که دست مخاطب قرار می

 مالید. طر احساس زیان به هم میخا
هـای   تکان دادن دست به نشانۀ خداحافظی یکی از پیـام 

های مختلف است؛ زمانی که  غیرکالمی رایج در میان فرهنگ
السعیدی قصد ترک مجله و سفر به لبنان را دارد، امور مجلـه  
را به دست محمود السوادی سپرده است. این پیام نیـز دارای  

 : کارکرد تکمیلی است

(1« )

 ( 917)همان:  «

ترجمه: به محمود نگاه کرد و امور مخصوص مجله را به 
او گوشزد کرد، سپس لبخندی زد و در حالی که دستش را به 

رفیـق موفـق باشـی ...     بـرد، گفـت:   نشانۀ خداحافظی باال می
 خوشی؟

 حاالت بدن
هـای   هـای مختلـف بـدن کـه پیـام      در این بخش بـه حـاالت  

سازند، اشاره شـده اسـت. بـاال     غیرکالمی مختلفی را منتقل می
هـای غیرکالمـی    رفتن ضربان قلب به نشانۀ ترس یکی از پیام

است که در رمان حاضر نیز بازتاب یافته است. زمانی که هادی 
بیند که جسدی کـه وی قطعـات    نزل برگشته و میالعتاگ به م

آن را به هم دوخته است، سر جای خود نیست ضربان قلبش به 
سرعت باال رفتـه کـه کـارکرد جانشـینی پیـام کالمـی را ایفـا        

 کند: می

(90« )

 (  45: 5099)سعداوی،  «

ترجمه: داخل اتاقش شد و به جسـتجو پرداخـت. دوبـاره    
ها کرد در حالی کـه ضـربان قلـبش بـه      شروع به گشتن اتاق
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شد و دردهایی را که به استخوانش رسـیده   سرعت افزوده می
 کرد.  بود، فراموش می

قرار دادن پا روی هم نشانۀ انتظار برای وقـوع عمـل یـا    
ست؛ زمانی که هادی العتـاگ مشـغول جسـتجوی    رویدادی ا

مواد کهنه در قبرستان است با جـوانی روبـرو شـده کـه روی     
سنگ قبر خویش نشسته و پا روی هم قرار داده اسـت. ایـن   

 پیام نیز دارای کارکرد جانشینی است: 

(99« )
 ( 40)همان: « 

دی نشسته و پـای روی پـای دیگـر    ترجمه: روی قبر بلن
 قرار داده بود.

تکان دادن سر به نشانۀ تأیید و شناختن کسی نیـز یکـی   
های غیرکالمی پرکاربرد است که سـعداوی نیـز آن را    از پیام

به کار برده است. زمانی که جنـازۀ چهـار گـدا کـه شـبانه در      
خوابیدند، پیـدا شـده، پلـیس در ایـن بـاره از فـرج        خیابان می

الل نیز سؤاالتی کرده که وی بـا سـر جـواب مثبـت داده     الد
 است. این پیام نیز دارای کارکرد جانشینی است: 

(95« )

 ( 10: 5099)سعداوی،  «

الدالل بپرسد کـه  ترجمه: سپس برگشت تا دوباره از فرج 
شناسد. فرج سر را به نشانۀ جواب مثبـت تکـان داد    آنها را می

کرد که خون درون رگهایش شـروع بـه    در حالی که حس می
 خشک شدن کرده است.

 حاالت بدن .2جدول 

 صفحه کارکرد مدلول دال
 07 جانشینی کسب اطالع چرخاندن سر

 پیرازبان
های دهانی در  شامل تمامی نشانه 9رفتارهای آوایی یا پیرازبان

مجرای گفتاری به جز کلمات است. اهمیت رفتـار آوایـی بـه    
عنوان یک نوع ارتباط غیرکالمی به دلیل تـأثیری اسـت کـه    

هـای آوایـی    هـا دارد. نشـانه   روی ادراک محتوای کالمی پیام
هــای زیــادی را دربــارۀ جنســیت، موقعیــت اجتمــاعی و  پیــام

هیجــان در اختیــار دیگــران  اقتصــادی، محــیط، شخصــیت و
(. پارازبـان  592: 9911گذارد )ر. ک ریچموند و همکاران،  می

های غیرزبانی همچون کیفیت صدا، ندا، صـدای خنـده،    پدیده

                                                                         
1. Para Language  

گیـرد. ایـن رفتـار     هق، سرفه و سکوت را دربر می صدای هق
کنـد )کورتـه،    غیرزبانی نقش بسیار مهمی در زندگی بازی می

9117 :50- 51 .) 
نیــز گــاه بــه خــودی خــود، پیــام غیرکالمــی  اصــوات
های شنیداری از طریق  نمادها و نشانه»شوند.  محسوب می

شـوند. ایـن    اندام حس گوش و نظام شنوایی دریافـت مـی  
های ذهـن درآمیختـه    صداها با تجربیات شخصی و پیشینه

)کریمـی،  « کننـد  ای را تولیـد مـی   شوند و معنای ویـژه  می
9910 :09.) 

رامش نشانۀ پایان یافتن اندوه است. ایـن  سخن گفتن با آ
بـیش از  »نوع لحن سخن گفتن خود یک نوع نشانه است که 

« کنـد  هر عامل دیگری سمت و سوی سـخن را تعیـین مـی   
(. در ایــن بخــش از رمــان، نویســنده از 19: 9919)فروغــی، 
حد ایلیشوا سخن گفته که از بازگشت پسرش بسیار  شادی بی

لقد ا توجه به آمیختگی پیام کالمی )شادمان است. این پیام ب
( با رفتار غیرکالمی )لحن گفتار( دارای کـارکرد  انتهی حزنی

 تأکیدی است: 

(99« )

» 
 (  01: 5099)سعداوی، 

ترجمه: زمانی که از او در مورد سربند سرخ رنگش سؤال 
کـرد،   کرد با آرامش و در حالی که به راه پیش رویش نگاه می

اندوهم پایان یافته است. خداوند اخیراً نـدایم را شـنیده    گفت:
 است ...

العمل طرف مقابـل یکـی    سکوت در برابر کالم یا عکس
سـکوت در ارتباطـات،   »ت. های پیرازبان اس دیگر از زیرشاخه

توانـد نماینـدۀ مفـاهیم مختلفـی      های مختلف، می در فرهنگ
شدگی، ابـراز قهـر، در    گشتگی، سرکوب احساسی، گم چون بی

فکر بودن، افسردگی، موافقت، عدم موافقت، شرمگین بـودن،  
 (.20: 9912راد،  )محسنیان« ادای احترام کردن و ... باشد

ی شسمه از زبان هـادی  ها محمود که به شنیدن حکایت
العتاگ عادت کرده است، دائماً سـعی دارد بـا وی بـه گفتگـو     
بنشیند. وی از هادی سؤال پرسیده که عاقبت چه خواهد شـد  
و این موجود ناشناخته چه بالیی سـر مجـرمین خواهـد آورد.    
هادی برای جواب دادن به این مسأله لحظاتی سکوت کـرده  

ردن وی بـرای جـواب دادن   دهندۀ فکر ک است. این امر نشان
 به محمود است. این پیام دارای کارکرد تکمیلی است:



 12    ... «بغداد یف نیفرانکشتا»رمان در  یرکالمیکارکرد رفتارها و ارتباطات غ ۀشناسان نشانهو همکاران:  یپور باوان

(94 )

)سـعداوی،   «

5099 :940  ) 
ممکن است که پایان شود؟ کجا  عاقبت چه می -ترجمه: 

محمود پرسید و هادی العتاگ اندکی سکوت کرد سپس  یابد؟
کشـد. تمـام مجرمـانی کـه در حـق او       جواب داد: همه را می
 مرتکب جرم شوند.

 پیرازبان .7جدول 

 صفحه کارکرد مدلول دال
 51 جانشینی دویدن با عجله نفس نفس زدن

 915 جانشینی اضطراب صدای لرزان

 زبان اشیا
زبان اشیا عبارت است از نمایش ارادی یا غیرارادی کاالهـای  

شـوند. زیـورآالتی    ها به کار گرفته مـی  مادی که توسط انسان
رود مصنوعات شخصی  که برای زینت بدن و لباس به کار می

شود؛ جواهرات، عینک، کیف، کاله، چمدان، عصـا،   نامیده می
ا اسـتفاده  شمشیر، نیزه و ... به وسـیلۀ شخصـیتی کـه از آنهـ    

: 9914)لیتل جـان،  « کنند کند با دیگران ارتباط برقرار می می
(. اشیای قدیمی و آنتیک نشانۀ ثروت و مکنت مالی فرد 917

است؛ هادی العتاگ که به خـوبی بـه ثـروتِ خفتـه در منـزل      
هـای   هـای مختلـف و در زمـان    ایلیشوا واقف است، به بهانـه 

وازم قیمتی منزلش را بـه  خواهد که اشیا و ل گوناگون، از او می
 او بفروشد. این پیام دارای کارکرد جانشینی است: 

(92« )

 (  97: 5099)سعداوی،  «

هـایی را کـه در    ترجمه: همچنین از او خواست که آنتیک
اش جمع کرده است بـه او بفروشـد؛ دو سـاعت دیـواری      خانه

هـای   شـده از سـاج در انـدازه    سـاخته  بزرگ، میزهـای چـوبی  
های کوچـک گچـی و    ها و مجسمه ها و فرش مختلف. قالیچه

 عاجی از مریم مقدس و کودک.
ماشین مرسدس نشانۀ ثروت و دارایی و رنگ سیاه نشانۀ 
مرموز بودن است؛ نویسنده به ماشـین مرسـدس سـیاه رنـگ     
السعیدی اشاره کرده که در طول داستان شخصـیتی متمـوتل،   
ولی مرموز است و در نهایت نیز به طرز عجیبی از بغداد فـرار  

شود. ایـن پیـام دارای    کرده و در مکانی نامشخص مخفی می
 ارکرد جانشینی است: ک

(90« )

 ( 15)همان:  «

ترجمه: محمود همراه علی بـاهر السـعیدی بـا مرسـدس     
کرد در حالی کـه   سیاه رنگش خارج شد. گاهی این کار را می

 گذاشت. ات فراوانی برای او باقی نمیسعیدی اختیار

 اشیا .6جدول 

 صفحه کارکرد مدلول دال
ساعت رولکس 

 گرانبها
 577 جانشینی ثروت و مکنت مالی

 نماد
های ارتباط غیرکالمی است که  نماد یکی دیگر از انواع روش

بیانگر تعبیر و تفسیری خاص از سوی خواننده است. در رمان 
سعداوی شـاهد حضـور نمادهـای مختلـف هسـتیم. انتخـاب       
عنوانِ محل کار، دال بر توجه به دین و قومیـت اسـت؛ فـرج    
الدالل با وجود اینکه شخصـیتی چنـدان مـذهبی نیسـت و از     

های خـالی از سـکنه یـا     انب نویسنده به عنوان غاصب خانهج
شان معرفی شـده اسـت،    راندن افراد بدبخت از خانه و کاشانه

را « الرسـول »امتا برای بنگاه معامالت ملکی خـویش عنـوان   
برگزیده است که شاید بیانگر نوعی تضاد و تمسخر از جانـب  

ل ابوأنمار نویسنده باشد. از دیگر سو نیز درست روبروی او هت
را بـرای آن برگزیـده کـه    « العروبـه »است که نویسـنده نـام   

 نشانگر دید قومیتی اوست: 

(97« )
» 

 (. 91: 5099)سعداوی، 
مالت ترجمه: فرج الدالل بود ... زمانی که درب بنگاه معا

ملکی الرسول را گشود ... و ابوأنمار صـاحب هتـل العروبـه را    
 دید... .

الکرسی نشانۀ اعتقـاد دینـی فـرد اسـت؛ نـاهم       وجود 
منزل هادی العتاگ بـوده کـه حضـوری     عبدکی دوست و هم

کوتاه در رمان داشته، سپس در یک انفجار کشته شده اسـت.  
و میگسـار   العتاگ در طول رمـان بـه عنـوان فـردی الابـالی     

معرفی شده است؛ امتا با توصیفی کوتاه از جانـب نویسـنده در   
توان او را شخصیتی دانست که اعتقاد دینی به  مورد ناهم، می
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 اسالم داشته است. این پیام نیز دارای کارکرد جانشینی است: 

(91« )

 ( 95)همان: « 

ای که بعد از تعمیرش در آن ساکن شدند، پس  ترجمه: خانه
الکرسی بود روی  آیۀقطعه کارتن بزرگ چهارگوشی را که حاوی 

 یکی از دیوارهای اتاقی گذاشت که در آن ساکن بودند.

 نماد .2جدول شمارۀ 

 صفحه کارکرد مدلول دال
ماشین هومر آمریکایی در 

 خیابان
ناآرامی 
 اوضاع

 570 جانشینی

 بو
تواننـد   بنابر تحقیقات دانشمندان علم ارتباطات، عطر و بو مـی 

هــای عــاطفی و حتــی فیزیکــی افــراد و حیوانــات را  واکــنش
رسـد یـا    برانگیزانند. بویی که از فرد بـه مشـام سـایرین مـی    

نماید، هریـک بـه نوبـۀ خـود در      عطری که وی استعمال می
مـوده  های ضمنی بسیاری را منتقـل ن  ارتباطات اجتماعی، پیام

که در حداقل حالت، سبب طرد یا جذب سایرین به سـمت او  
ــی ــی،   م ــد )موس ــانۀ  201: 5009گردن ــروب نش ــوی مش (. ب
اعتقادی به دین از جانب هادی العتـاگ   الخمر بودن و بی دائم

پـردازی   ها یـا شخصـیت   است؛ سعداوی در توصیف شخصیت
های غیرکالمی توجه خاصی داشـته اسـت.    آنها، به نقش پیام

 پیام دارای کارکرد جانشینی است:  این

(91« )
 ( 97: 5099)سعداوی،  «

رو و نامهربـان اسـت    ساله و زشت ترجمه: او مردی پنجاه
 رسید. که دائماً بوی شراب از او به مشام می

ها در برابر حشرات  ای برای حفظ لباس بوی نفتالین نشانه
به صورت ظاهری و از دیگر سـو بیـانگر عالقـۀ ایلیشـوا بـه      
یادگارهای فرزندش دانیال اسـت. ایـن پیـام نیـز بـا کـارکرد       

 جانشینی بیانگر عالقۀ مادر به فرزند خویش است: 

(50« )

 ( 04)همان:  «

ترجمه: برگشت؛ در حالی که بـا خـودش پیـراهن سـفید     
چروک و بلوز قدیمی سبز رنگ و شلوار جین آورده بود کـه از  

 آمد. تمام آنها بوی قوی نفتالین می

ای از  بوی سیبی کـه بـه مشـام محمـود رسـیده، نشـانه      
مکان و نیز عالقۀ سرتیپ سرور، از اعضای پیشین  خوشبویی

حزب بعث، به بوی سیب اسـت. دارای کـارکرد جانشـینی در    
 کالم است: 

(59« )
 ( 12)همان:  «

ترجمه: وارد دفتر بزرگی شدند؛ در حالی که محمـود حـین   
 خوشی را در هوا استنشاق کرد که بوی سیب بود.ورودش بوی 

 نوع نگاه کردن
نگاه به عنوان عامل اصلی ارتباطات در بـین موجـودات زنـده    

هـا محسـوب    انسـان  ۀحیوانـات و چـه در حـوز    ۀچه در حـوز 
گردد و اهمیت آن تا بـدانجا اسـت کـه محـور رفتارهـای       می

کالمـی   نگاه هر چند جز ارتباطات غیر .گیرد اجتماعی قرار می
تواند تا حد زیادی ارتباط  آید ولی فقدان نگاه می به حساب می

کالمی را نیز مختل سازد. ارتباطگران معتقدند که نگاه کردن 
های دیگران اعم از محبت،  فکنی ای برای دریافت برون وسیله

تفاوتی، نگرانـی، اضـطراب و...    کینه، بیزاری، نفرت و حتی بی
ای را برای ما ارسـال   عالیم تهدیدکنندهتواند  بوده و حتی می

 ؛بنابراین نگاه هم عالمت است و هـم کانـال ارتبـاطی    ؛نماید
)ر.ک: علیپـور   عالمت برای گیرنده و کانـال بـرای فرسـتنده   

نگاه تند نشـانۀ عصـبانیت شـخص اسـت؛     (. 9911مالباشی، 
هادی العتاگ پیوسته بر سر راه ایلیشوا قرار گرفته و مدام از او 

واهد که وسایلش را به او بفروشد. این نوع نگـاه کـردن   خ می
 برای ایلیشوا آزاردهنده است و کارکرد جانشینی دارد: 

(55« )

 ( 91: 5099)سعداوی،  «

ترجمه: در حالی که پیوسته هادی العتاگ در راه با تکـرار  
ساخت، تا جایی کـه از   کردن پی در پی طلبش او را آزرده می

کـرد؛   های سنگین دشمنانه اکتفا مـی  او دوری گزید و به نگاه
کـه در  کوشید با چشمانش او را بسوزاند، زمـانی   گویی که می

 شد.  خیابان از کنارش رد می
شسمه هر بار با انتقامگیری از مجرمان، بخشـی از بـدن   

ــی  ــویش را از دســت م ــه وی   خ ــواردی ک ــی از م داد؛ در یک
گنـاه   چشمانش را از دست داده، مجبور به کشـتن فـردی بـی   

شده و چشمان او را جایگزین چشمان خویش سـاخته؛ امتـا از   
جیه جادوگر، که یکـی از یـاران   این کار ناراحت است. ولی تو
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شسمه است، برای این کار گناهکار بودن آن فرد است. نگـاه  
 تمسخرآمیز در این پیام از نوع جانشینی است:

(59« )
  

-  

 ( 979)همان:  «  -

دود را از دهانش به سمت هوا پرتاب کرد و بـا   -ترجمه: 
 تمسخر به من نگاه کرد:

 آیا جسد قدیس واقعاً مقدس و پاک است؟ -

 منظورت چیست؟ -

 کرد، پس مجرم است. او مدام سالح حمل می -

 لمس کردن )بساوایی(
ترین شـکل ارتبـاط    ارتباط بساوایی، نخستین و شاید بنیادی»

ترین اشکال زندگی، برای تعامل بـا   شود. ابتدایی محسوب می
هـای   محیط اطرافشان به لمس کردن متکی بودند ... . مقوله

مؤدبانه،  -عملی، اجتماعی - ای لمس کردن عبارتند از: حرفه
ــتانه ــقانه  -دوس ــمیمی و عاش ــمیمی -ص ــد و « ص )ریچمون
وجود فاصـلۀ فیزیکـی بـین    (. »900 -917: 9911همکاران، 

رستنده و گیرنده در ارتباطات غیرکالمی مهـم اسـت. چهـار    ف
متـر(،   سانتی 20تا  92نوع فاصله وجود دارد: فاصلۀ صمیمی )

 950متر(، فاصلۀ اجتمـاعی )  سانتی 950تا 20فاصلۀ شخصی )
ــا  ــانتی 550ت ــومی )   س ــلۀ عم ــر( و فاص ــا  9مت ــر( 7ت « مت

(. لمس کردن دال بر محبت است 570: 9912راد،  )محسنیان
ای کـه تـابوت خـالیِ     ه کـارکرد جانشـینی دارد؛ در صـحنه   ک

نگهبانی که در حادثۀ انفجـار تروریسـتی سـوخته اسـت، بـه      
اش تحویل داده شده است، خانوادۀ وی با اندوه فراوان  خانواده

 –انـد. ایـن فاصـله از نـوع عاشـقانه       آن را در آغوش کشـیده 
 صمیمی است: 

(54« )

 (  49: 5099)سعداوی،  «

ترجمه: تابوتی که به مقبرۀ نجف منتقل شد، فرضی بـود.  
همسر جوانش آن را در آغوش گرفت و با سوز بر او گریست. 

ای طوالنی بود، مادر و خـواهران   بیه زوزههمراه فریادی که ش
 و برادران و همسایگانش نیز چنین کردند.

گـاه   گاهی نیز لمس کردن دال بر طلب آگاهی اسـت؛ آن 
های اصـلی بغـداد روی    که انفجاری مهیب در یکی از خیابان

افتنـد. در ایـن    دهد، تعداد زیادی از افراد روی زمـین مـی   می
تانش قصد دارند بفهمند یکـی  محمود السوادی و دوس  صحنه

از این جسدهای افتاده، زنده است یا مرده. این پیـام کـارکرد   
 جانشینی دارد: 

(52« )

 ( 09)همان:  «

ترجمه: به جسد نزدیک شدند و محمود با دسـتش آن را  
 لمس کرد که ناگهان جسد حرکت کرد.

 نتایج
دهد سعداوی با آگاهی کامل از ارتباطـات   ا نشان میه بررسی

جای رمان فرانکشـتاین   غیرکالمی و کارکردهای آن، در جای
پـردازی فضـای    پردازی یا صحنه فی بغداد، به قصد شخصیت

موجود در رمان، از ایـن نـوع پیـام بهـره بـرده اسـت. وی از       
مضامینی مانند ترس و اضطراب، ناراحتی، تعجب و عصبانیت 

کنار شادی به قصد نشان دادن، ترس و اضطراب حاکم بر در 
جامعه و قهرمان اصلی داستان بهره برده است. وی در رمـان  

ها به نویسنده ارائه کـرده   خویش توصیف فراوانی از شخصیت
است؛ وی ایلیشوا را زنی دیندار و معتقد نشان داده که در کنار 

تـاگ شخصـیتی   باشـد. هـادی الع   این امر، بسیار لجباز نیز می
طلب است که نویسنده این خصوصـیت وی   حریص و فرصت

را با استفاده از حالت چشم نشان داده است. فرج الـدالل نیـز   
شخصیتی حریص است که البته سعی دارد شخصیت خـویش  

پـردازی نیـز سـعداوی از     را موجه نشان دهد. در زمینۀ صحنه
راب و عناصر فراوانی برای توصیف تم اصلی ماجرا، که اضـط 

 .ترس بهره برده است
هـای زیـر بـرای     نویسنده به ترتیب تعداد بسـامد از روش 

بیان پیام غیرکالمی خویش بیشترین استفاده را کـرده اسـت:   
ها، حاالت بـدن،   ها، حاالت چهره، حاالت چشم حاالت دست

نوع نگاه کردن، پیرازبان، زبان اشیا، نماد، لمس کـردن، بـو و   
فرضیه را که حاالت دسـت و چهـره    پوشش. این امر نیز این

های غیرکالمـی هسـتند،    پرکاربردترین حاالت در انتقال پیام
گانۀ ایـن نـوع پیـام،     سازد. در بین کارکردهای شش اثبات می

جانشــینی بیشــترین کــاربرد را داشــته و چنــد مــورد کــارکرد 
تأکیدی، تکمیل کـردن و کنتـرل کـردن مشـاهده شـد؛ امتـا       

و تکرار کردن در رمان فاقد بسامد  کارکردهای تکذیب کردن
بودند. این امر نیـز تقریبـًا بـا نتـایج مقـاالت مشـابه پیشـین        

 همخوانی دارد.
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 منابع
ــژاد میابــراه  دوســتیافســر و عل ،یجعفــر، جعفــر ،یســالم ن

 یرکالمـ یارتبـاط غ  یبررسـ »(، 9910) میابراه ،یقهفرخ
در  انیو واکــنش مشــتر یورزشــ یفروشــندگان کاالهــا

 تیریمـد  یۀ، نشـر «شـهر تهـران   یورزشـ  یها فروشگاه
 .719 -104، صص 4 ۀ، شمار1 ۀدور ،یورزش

 یقـ یخـوانش تطب »(، 9912) نینسـر  ،یو گنـدم  یعل ،یافضل
ــه ــا مؤلف ــمیمدرن پســت یه ــان س ــا در رم ــت یه و  یپس
ـ ادب یهـا  پـژوهش  ،«بغداد یف نیفرانکشتا  ،یقـ یتطب اتی

 .992 -902، صص 9 ۀ، شمار4 ۀدور
ــوان ــژاد، پهل و  یرکالمــیارتباطــات غ»(، 9910محمدرضــا ) ن
، 9 ۀدور ،یشناس زبان و زبان ،«یحرکات بدن یشناس نشانه
 .99 -94، صص 0 ۀشمار

ـ تعب ی(، زبان بدن )راهنمـا 9917آلن ) ز،یپ حرکـات بـدن(،    ری
 زنگنه، چاپ سوم، تهران: جانان. دیسع ۀترجم

ـ (، ارتباطات متقاعدگرانـه و تبل 9914) یمحمدعل آرا، میحک  غ،ی
 تهران: سمت.

 ۀترجمـ  ،یشناس بر نشانه ی(، درآمد9910) یآنه مار سن، نهید
 مظفر قهرمان، آبادان: پرسش.

 یکردیشده، رو ساخته طیمح ی(، معن9914آموس ) راپاپورت،
تهران: پردازش  ب،یفرخ حب ۀترجم ،یرکالمیدر ارتباط غ
 .یشهر یزیر و برنامه

(، 9911) سی جیمز. کیـسوکر کـمو  پی یرجینیاو ،یچموندر
 نامۀــ س)در یدفر نمیا بطدر روا یــ غیرکالم یاـهرفتار
 یوـموس داتاـس هـفاطم ۀـترجم(، یـغیرکالم تاـتباطار
ــالیو ژ دوم،  پچا ،یآذر غالمرضا نظر یرز ر،لهپواعبد ـــ
 .هنژ: داانتهر
و ارتباطـات، تهـران:    یشناسـ  (، جامعه9919باقر ) ،یساروخان

 انتشارات اطالعات.
ــمان، در  تتباطاار تجربۀ(، 9970) یپد مساو  الیل سوســــ

: مشهد ،عایید ـــلهلا بـــحبی ۀـــترجم ،انیـــنسا طـــبروا
 .سیدوفر هنشگادا
 ۀترجم ،یعموم ی(، دورۀ زبانشناس9915دو ) ناندیفرد سوسور،

 چاپ دوم، تهران: هرمس. ،یکورش صفو
ـ د معناشناسـی  –(، نشـانه  9915) درضـا یحم ،یریشع  ،یداری

 تهران: سخن.
چــاپ ســوم،  ،یســخنور نی(، آئــ9919) یمحمــدعل ،یفروغــ

 تهران: زوار.

 
 

تهـران:  (، ی)مبان ی(، ارتباطات انسان9974) اکبر یعل ،یفرهنگ
 رسا. یخدمات فرهنگ

هنــر  -یرکالمــی(، ارتباطــات غ9972) اکبــر یعلــ ،یفرهنگــ
 .ی: دانشگاه آزاد اسالمبدیاستفاده از حرکات و آواها، م

و  یکالم یها وهیش یارتباط انسان»(، 9971) ومرثیک ،یفالح
تعـاون،   یۀنشر ،«یدر سازمان و روابط عموم یکالم ریغ

 .20-21، صص 994 ۀشمار
نـص، قـم: پژوهشـگاه     یولـوژ ی(، ب9911) رضـا یعل ا،ین یقائم

 .یاسالم شهیفرهنگ و اند
در  یرکالمـ یو غ نینمـاد  ی(، الگو9910) میعبدالعظ ،یمیکر

 .تیترب یتهران: مناد ،یینامر تیو ترب میتعل
 ۀترجمـ  زاد، ی(، زبان بدن به زبان آدمـ 9919) زابتیال کونکه،

 .رمندیتهران: ه ،یزهرا نعمت
تهران:  ،یمحمد نبو ۀترجم ،یشناس (، نشانه9910) رییپ رو،یگ

 نشر آگه.
 دیس ۀارتباطات، ترجم یها هی(، نظر9914) فنیجان، است تلیل

 تهران: جنگل. ،یرحسنیاکبر م دینوربخش و س یمرتض
ـ م ؛یشناسـ  (، ارتبـاط 9912) یمهـد  راد، انیمحسن  ،یفـرد  انی

 تهران: سروش. ،یجمع ،یگروه
ــنقــد ادب یشناســ (، روش9971) یمحمــدهاد ،یمحمــد  اتی

 کودکان، تهران: سروش.
ــو ــطف ،یموس ــال یمص ــه ) ،یو جم ــانتز»(، 9911عاطف  ،یف
ادب  ،«رانیـ جهـان و ا  اتیآن در ادب ۀخچیو تار یستیچ

 .09 -74، صص 5 ۀ، شمار9 ۀدور ،یفارس
 ی)روانشناســ یفــرد انیــ(، ارتباطــات م9914) یاتیــوود، جول

چـاپ دوم،   روزبخـت، یمهرداد ف ۀ(، ترجمیتعامل اجتماع
 تهران: شهر کتاب و مهتاب.

ـ وید کسـون، یو د نیستیاون، ساندرز، کر ،یهارج (، 9977) دی
ـ در ارتباطـات م  یاجتماع یها مهارت  ۀترجمـ  ،یفـرد  انی
 تهران: رشد. روزبخت،یو مهرداد ف یگیب اریخشا

 
(، 5009زکی ) میکر ن،یالد حسام

. 
(، 5099أحمــد ) ســعداوی،

. 
ــ ــ ،یموس ــد ا م (، 5009) نیمحم
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