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نوشتۀ » هایش چشم«هاي غیر کالمی در رمان   ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر
  بزرگ علوي

  

 ir.ac.semnan@hasanzadeh.a*دکتر عبداهللا حسن زاده میرعلی

   دانشیار دانشگاه سمنان 

  یدري آبکنارغزاله ح

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
 معضالت بیانِ به گرا واقع اي شیوه به که بزرگ علوي است اثر ترین مطرح »هایش چشم« رمان

 عناصرِ از خود داستان نمودن گراتر براي هرچه واقع علوي. پردازد می سیاسی و اجتماعی
 کارکردهاي این مقاله در است؛ بنابراین، دهبر بهره گسترده صورت  به غیرکالمی ارتباطات

. است گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد »هایش چشم« داستان در غیرکالمی ارتباطات و رفتارها
 که دهد نشان اي رشته میان دیدگاهی و توصیفی - تحلیلی روشی با تا است برآن تحقیق این

 پیشبرد در و بوده آگاهانه اندازه هچ تا غیرکالمی در این کتاب ارتباطات هاي مشخصه کاربرد
 بررسی با همچنین. است داشته نقش آن به اجتماعی و سیاسی زمینۀ بخشیدن و داستان
 را کتاب چشم و عنوان غیرکالمی رفتارهاي بسامد میان رابطۀ غیرکالمی رفتارهاي فراوانیِ
 گرا واقع و استاند پیشبرد جهت در آگاهانه علوي که دهد می نشان پژوهش این .سازد آشکار
 نیز، که از اجتماعی و هاي سیاسی  دغدغه.است برده بهره غیرکالمی ارتباطات از آن نمودن
نظیر عنصر  ارتباط غیرکالمی برخی از عناصر واسطۀ است، به داستان رئالیستی هاي ویژگی

 مانند ارتباط غیرکالمی هاي ویژگی از تعدادي. یابد بیشتري توانسته است نمودمحیط، 
 کاربرد گستردگی که برخوردارند باالیی بسامد از »چشم« و »پیرازبان» «رفتارهاي حرکتی«
  .است تأمل قابل داستان، موضوع و همخوانی با عنوان دلیل به »چشم«

17/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/5/1397 :تاریخ دریافت مقاله   
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 مقدمه

گراي ایرانی است  هاي واقع یکی از رمان) 1375 -1281(اثر بزرگ علوي » شهای چشم«رمان 
لحن ... «. زمان با روایت داستانی رمانتیک، سعی در آشکار نمودن معضالت جامعه دارد که هم

هاي عشقی اروپایی، یک اثر را به  آثار علوي چه بسا رئالیستی است و صرفاً تأثیر داستان
هاي  گونه است، منتها با گرایش نیز همین) 1331(هایش  شمچ. کند رمانتیسم بدل نمی
هایش علوي، ضمن پرداختن به بخشی از  چشم«). 84 :1383تسلیمی، (» اجتماعی و سیاسی

هاي روحی فرنگیس، زنی  زندگی هنرمندي مبارز به نام استاد ماکان؛ به موشکافی در حالت
هایش   رمان، پیدا کردن صاحب چشممحور اصلی این. زیبا از طبقۀ ثروتمند پرداخته است

: گوید نویسی خود می بزرگ علوي دربارة شیوة داستان). 2 :1391، آقاخانی صادقی و(» است
این کاري بود که . توانستم، بنویسم من سبک رئالیسم را انتخاب کردم، چون طور دیگري نمی«

در من » داستایوسکی« که البته تحت تأثیر نویسندگان بزرگ دنیا بودم و یقین دارم. من کردم
طور رومن  خیلی تأثیر داشت و نویسندگان آلمان، استفان تسوایک، آرتور شمینسلر و همین

درویشیان، (» من از اینها یاد گرفتم و اینها نویسندگان سرشناس رئالیسم دنیا هستند«روالن، 
1375 – 1376: 42.(  

رن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول در از اوایل ق ي جنبشی ادبی، حدوداًرئالیسم به منزله«
ي دوم و سوم قرن  شکل غالبِ نگارش داستان بود؛ با پیدایش مدرنیسم در دهه1914سال 

بیستم، جنبش رئالیسم رو به افول گذاشت لیکن رئالیسم به منزله ي سبکی از داستان نویسی 
ینی و بیانِ فارغ از عواطف ي عرئالیست ها بر مشاهده... استمرار یافته و هنوز هم وجود دارد

داستان نویس رئالیست در پی این است که خودِ واقعیت را، بی هیچ . شخصی تأکید می کنند
هدف داستان « در واقع ).27:1389پاینده،( ».پذیر کنداي، براي خواننده دسترسدستکاري

رو به رو » دگیخود زن«نویسان رئالیست این است که خواننده از راه ادبیات تا حد امکان با 
  )29: همان(» .شود، نه نسخه اي بدلی و تحریف شده از زندگی

. ي جهانی واقعی است و نه آرمانیگرا در پی ارائه نیز مانند دیگر نویسندگان واقعبزرگ علوي 
در روایتِ داستان به کار برده است، استفاده از انواع کارکردهاي یکی از شگردهایی که او 

            در این مقاله سعی بر آن است با روشی  . و زبان بدن استغیرکالمی ارتباطات
هاي ارتباطات غیرکالمی در رمان  اي، به بررسی مؤلفه رشته  تحلیلی و با رویکرد میان-توصیفی 



  ...هاي  ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر           رخسار زبان          1398، تابستان 9شماره   /
 

63

کردن این مسأله  هدف از این تحقیق مشخص. نوشتۀ بزرگ علوي، پرداخته شود» هایش چشم«
اند یا خیر و تا چه اندازه  می آگاهانه توسط نویسنده به کار رفتهآیا ارتباطات غیرکال: است که

است و  هرکدام از این رفتارها فراوانی بررسیاند؟ مورد دیگر  در پیشبرد داستان نقش داشته
تا چه اندازه توانسته بر اساس میزان بسامد آن » چشم« کاربرد رفتار پرداختن به این مورد که

د؟ و درنهایت این نکته که این رفتارهاي غیرکالمی تا چه حد از تحت تأثیر عنوان کتاب باش
 ند؟لحاظ سیاسی و اجتماعی قابل تحلیل و بررسی هست

 پیشینۀ تحقیق - 1

نامه صورت گرفته است؛  در زمینۀ ارتباطات غیرکالمی، تعدادي پژوهش در قالب مقاله و پایان
هاي   غیرکالمی در مجموعه داستانبررسی و تحلیل ارتباطات«). 1388(نراقی، فریبا : از جمله

 واحد تهران مرکزي؛ رضی و -نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی پایان. »کلیله و دمنه
، »مرزي در روایت بیهقی از بر دار کردن حسنک وزیر تحلیل روابط برون«). 1389(افراخته 

). 1390( و حاجتی ؛ رضی58 – 29، صص 69مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، پاییز، شماره 
مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، بهار . »هاي ارتباط غیرکالمی در داستان دو دوست تحلیل نشانه«

بررسی «). 1392(؛ کالهچیان و جمشیدي 114 - 91، صص1، شمارة 2و تابستان، دورة 
 مجلۀ ادبیات داستانی، تابستان،. »کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در شازده احتجاب

). 1394(؛ محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادي احمدیانی 134 -  109، صص 3شماره 
بوستان (فصلنامۀ شعرپِژوهی . »تحلیل و رمزگشایی ارتباطات غیر کالمی در بوستان سعدي«

، دي ماه؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در زمینۀ تحلیل و توصیف 8، دانشگاه شیراز، دورة )ادب
   .تانجام نگرفته اس» هایش چشم«ن کارکرد زبان بدن در رما

 ارتباط غیرکالمی؛ چیستی و چرایی؟  -2

 مهم ترین و قدرتمندترین ابزار در رشد اجتماعی انسان می باشد که می تواند در ،ارتباطات
برخالف آنچه به نظر می رسد ارتباط . تمام سطوح زندگی او و جامعه تأثیر مستقیم بگذارد

ي تعریفی دقیق از ي آن ارائهوضیح نیست، بلکه کارکرد پیچیدهکلمه اي آسان و بی نیاز از ت
 به شخصی از اطالعات انتقال معنی به ارتباطات«. این کلمه را تقریباً ناممکن ساخته است

 ها، آگاهی انتقال به را خود بیداري ساعات از درصد پنج و هفتاد ما بیشترِ. است دیگر شخص
اساسی ترین ابزار  ).Pease, 2004: 323( ».دهیم می ختصاصا دیگران به عقایدمان و ها اندیشه



  ...هاي  ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر           رخسار زبان          1398، تابستان 9شماره   /
 

64

هنگامی که فرد از طریق ابزار زبان با فرد دیگري «. برقراري ارتباط میان انسان ها زبان است
اي میان آنان شکل می گیرد که آن را در هیچ جاي دیگر طبیعت ارتباط برقرار می کند رابطه

ندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاري و نوشتاري، مهم همین توانایی برگردا. نمی توان یافت
 اما توجه به این نکته ضروري است )24 :1393 بولتون،( ».ترین امتیاز بشر، یعنی زبان است

که ارتباطات تنها شامل گفتار و کالم نمی باشد، بلکه از رایج ترین شیوه هاي برقراري ارتباط 
را  ما ارتباطات از کل درصد شصت - اجتماعی اسشن انسان -  هال. تی که به ادعاي ادوارد

با در نظر گرفتن این مطلب  .)Pease, 2004: 323( .است تشکیل می دهد، ارتباطات غیرکالمی
ارتباط انسانی فرایندي است که یک شخص « : می توان تعریفی کامل تر از ارتباطات ارائه داد

ه از پیام هاي کالمی و غیرکالمی ، با استفاد)یا اشخاص(مفهومی را به ذهن شخص دیگري 
 ).81:1385کروسکی، مک و ریچموند( ».منتقل می کند

 هاي کنش و رفتارها مثال براي. است غیرکالمی ارتباطات شامل انسانها تعامل از مهمی بخش
 و دهند انتقال دیگران به را آنها احساسات و ها نگرش توانند می افراد يچهره هاي حالت آدمی،

 همچنین .باشند کالمی هاي پیام تأثیرگذارتر از ي زیاديتا اندازه توانند می حرکات این
ویژه زمانی که  کنند، به هاي اجتماعی بازي می رفتارهاي غیرکالمی نقش مهمی در موقعیت«

 :Mehrabian, 2009(» طور صریح بیان کند دهنده قادر نباشد و یا نخواهد احساساتش را به پیام

ر کالمی نه تنها می توانند مقصود گوینده را بدون نیاز به کالم و گفتار انتقال  پیام هاي غی).76
هاي غیرکالمی  پیام«دهند، بلکه قادر هستند بر پیام هاي کالمی نیز تأثیر بگذارند، در واقع 

. روند جهت جایگزینی، تقویت و همچنین گاه براي تکذیب یک پیام کالمی به کار می
هاي غیرکالمی  نشانه... هاي کالمی شوند تواند جانشین نشانه آسانی می هاي غیرکالمی به نشانه

  » تر نمایند یا بر آن تأکید کنند هاي کالمی را برجسته توانند، معانی پیام اغلب می

)Furnham, 2000: 3.(  
 منتشر اندکی کتابهاي انسانی، ارتباطات غیرکالمی هاي جنبه مورد در 1960 ي دهه اوایل تا«

 ارتباطی فرآیندهاي کامل بررسی براي که شدند متوجه... مؤلفان از تن چند بعدها اما. بود شده
 پیام هاي رفتاري کارکردهاي ».گرفت نظر در نیز را غیرکالمی و کالمی هاي کانال باید الزاماً

: توان به این موارد اشاره کرد کردها میلعمآن از جمله گوناگونی در ارتباطات انسانی دارند، 
که به  هاي غیرکالمی براي آن نشانه. اند ول، رفتارهاي غیرکالمی براي بیان احساسات ضروريا«
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عملکرد دیگر ارتباطات غیرکالمی . افراد نشان دهید براي شما ارزشمند هستند نیز مفید است
هاي غیرکالمی به  و نهایتاًً پیام. کند این است که قدرت و وضعیت اجتماعی شما را آشکار می

). Solomon and Theisis , 2013: 178(» کند که رفتارهایتان را تعدیل کنید کمک میشما 
نظریه ي ارتباطات با نظام ها و الگوهاي ارتباطی اي سر و کار دارد که  «قابل ذکر است که

طیفی از مهندسیِ ارتباطات تا زبان شناسیِ زبان را پوشش می دهند و با حوزه هاي بسیار 
برنتیک، علوم کامپیوتر، دورسنجی، نشانه شناسی و عصب شناسی، رابطه متنوعی، مانند سی

 ). 29 :1385مکاریک، (» .الگوهاي زبانی موضوعیت زیادي در نظریه ي ادبی دارند. دارند

ها و  میان شخصیت» ارتباط«نیز به سبب آنکه » نویسی داستان«ارتباط غیرکالمی در 
دهندة ساختار داستان است، نقش مهمی دارد و  لترین عوامل شک کنشگرهاي داستانی، از مهم

    با تکیه بر رفتارها و عکس العمل هاي شخصیت ها کمک فراوانی به شناخت بیشتر آن ها 
تواند به فهم بهتر  گیري این نوع از ارتباط در داستان می از این رو بررسی عوامل شکل. می کند

  . یاري رساندویژه رمان رئالیستی  زوایاي ساختار روایت و به

  »هایش چشم«بررسی کارکردهاي زبان بدن در رمان  -3
 نویسی داستان در رئالیسم عرصۀ پیشگامان از و ایران برجستۀ نویسندگان از علوي، بزرگ
 معضالت بیانِ به گرا واقع اي شیوه به که اوست اثر ترین مطرح »هایش چشم« رمان. است ایرانی

 عناصرِ انواع از خود داستان نمودن گراتر واقع هرچه رايب علوي. پردازد می سیاسی و اجتماعی
است و بدین وسیله توانسته است بر جزئیاتِ  برده بهره گسترده صورت به غیرکالمی ارتباطات

نیز،  اجتماعی و هاي سیاسی دغدغه .حوداث داستان و ویژگی شخصیت ها تأکید بیشتري بورزد
 داستان، نمود غیرکالمی برخی از عناصر واسطۀ است، به داستان رئالیستی هاي ویژگی که از

ظاهر فیزیکی، اشاره  مانند ارتباط غیرکالمی هاي در ادامه، برخی از ویژگی. است یافته بیشتري
در این داستان با توجه به کارکردهاي روایی و  حرکتی، همچنین پیرازبان و حرکت و رفتارهاي

پردازي در داستان مورد بررسی قرار خواهند  ها و نیز زمان و مکان و صحنه هاي شخصیت کنش
  .گرفت
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 ظاهر فیزیکی -4-1

هاي غیرکالمی که ما از دیگران  کالمیِ مربوط به ظاهر فیزیکی مانند سایر پیامهاي غیر پیام
  :؛ این اهمیت به دالیل زیر استدکنیم، مهم هستن دریافت می

  .شوند فت میهاي ظاهر فیزیکی، اول از همه دریا  نخست اینکه، پیام-
ها، در ابتدا تأثیري قوي بر تمایل یا عدم تمایل ما براي برقراري ارتباط با   دوم؛ این نوع پیام-

  .گذارند دیگران می
  .هاي ظاهر، تأثیري قوي بر چگونگی گسترش یا عدم گسترش روابط دارند  سوم؛ این پیام-
  .روند رة دیگران به کار میهاي اولیه دربا  چهارم؛ آنها، اغلب به منظور ایجاد قضاوت-
هاي اولیه دربارة دیگران ممکن است جزئی از خصوصیات فرد باشد یا نباشد   پنجم؛ قضاوت-
  ).105 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

ارتباط غیرکالمی توسط ظاهر فیزیکی، از سوي عواملی همچون قد، مو، ظاهر و لباس، 
گیرد که در ادامه هر  صورت می... فاده از عینک و، استعمال دخانیات، استمصنوعات و زیورآالت

هاي این داستان و  و بر اساس شخصیت» چشمهایش«کدام از این عوامل را در داستان 
  .کنند، بررسی خواهیم کرد هایی که آنها با یکدیگر برقرار می ارتباط

  قد -4-1-1
 بر سایرین برتري دارند شود؛ اشخاصی که قد بلندي دارند اغلب، قد با قدرت و سلطه تداعی می

افراد قدبلند ممکن است در ... شوند رسد در طول مکالمات بر سایر افراد چیره می و به نظر می
مجاب کردن دیگران و تحت تأثیر قرار دادن رفتارشان تسلط و برتري کلی داشته باشند 

 ).129 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

تواند  خصی است که بر فرنگیس تسلط کامل دارد و میخداداد، جوان مبارز و نترس ایرانی، ش
نتیجه تنها شخصیتی است که در این  داند مجاب کند، در او را به انجام آنچه خود صالح می
این جوان بلند و باریک با وضع آشفته، تنها کسی بود که «: کتاب با قد بلند تعریف شده است

 در مقابلِ خداداد، فرهاد). 109 :1394ي، علو(» کرد زده به من نگاه نمی هاي عشق با چشم
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کند، فردي  او بر خالف آنچه تظاهر می). 165: همان(گیرد؛ جوانی با قد کوتاه  میرزا قرار می
 .دکن جرأت که بعد از آزادي از بند، آشنایی استاد و فرنگیس را انکار می است کم

  )ریش و سبیل(موي صورت  -4-1-2
قیافه، بانفوذ، شجاع، کوشا، متکی   احتماالًً فردي بالغ، خوشمردي که صورتش موي زیاد دارد

در داستان ). 133 :1385، کروسکی مک و ریچموند(به خود و آزاداندیش ارزیابی خواهد شد 
گذاشت که  سبیل می«: خوانیم در توصیف خواستگار ایتالیایی فرنگیس می، »چشمهایش«

 این جوان کم سن و سال قصد داشت با در واقع). 84 :1394علوي، (» تر جلوه کند  مسن
شخصیت دیگر کتاب که داراي . دگذاشتن سبیل خود را فردي بالغ و متکی به خود نشان ده

قد با سبیل مشکی  در سینما او را متوجه آن مرد جوان کوتاه«: سبیل است فرهادمیرزاست
اش از گذاشتن   انگیزه توجه به این که او فردي سیاسی و مبارز استبا ).165 :همان(» ...کردم

  .دتواند معرفی خود به عنوان فردي بانفوذ، کوشا، آزاداندیش و شجاع باش سبیل می

   ظاهر و لباس-4-1-3
پارچه، رنگ، بافت . دهد نحوة لباس پوشیدن ما، اطالعات بسیار زیادي دربارة ما به دیگران می«

مان با  ینکه چه کسی هستیم، رابطههایی را دربارة تفکر ما، ا مان پیام و سبک آراستن اندام
» کند منتقل می] به دیگران[هاي ما  ها، سالیق، اهداف و آرمان هایمان، نگرش دیگران، ارزش

 ).134 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

نقش مهمی براي بیان موقعیت اجتماعی، سطح اقتصادي » چشمهایش«لباس در این داستان 
و همچنین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مملکت دارد؛ و فرهنگی و ویژگی اخالقی افراد 

فرنگیس که از شرایط مالی بسیار خوبی برخوردار است و به پشتوانۀ پدر و همسر سابق خود 
پوشد، انتخاب او همواره  هاي غیررسمی نمی موقعیت اجتماعی مناسبی دارد، هرگز لباس

د بود التوي گشادي که آن روزها مپ «:پوششی است که نمایانگر سطح باالي موقعیت وي باشد
 )37 :1394علوي، (» ...یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی. پالتو سیاه بود. بر تن داشت

) 251: همان(و پوشیدن لباس اتوکشیده و مرتب ) 33 :همان(لباس بودن  آراستگی و خوش
فقیت و اعتبارش و  حرفه، میزان موهمچنین با فرهنگی او و -استاد نیز با موقعیت اجتماعی

 کراوات خوش. پوشید او هنوز کت تابستانی و شلوار خاکستري می«:  وي هماهنگ استتفکرات
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 است فردي نیز  سرهنگ).165 :همان(» رنگ عنابی و خال سیاهی داشت. رنگی بسته بود
 همواره او اساس همین بر باال، اجتماعی و اقتصادي سطح داراي و طلب جاه جدي، قدرتمند،

 که معموالً لباس فرم به تن )215 :همان (است شده معرفی آراسته و پوش شیک يفرد
 قابل تر، کفایت با افراد شود می موجب خود فرم، لباس باید توجه داشت که پوشیدن.دارد

  ).134 :1385 کروسکی، مک و ریچموند (برسند نظر به تر باهوش و اعتمادتر،
 شـده  نقاشـی  افـراد  غیرکالمـی  هـاي   ویژگـی  دیگر و لباس داستان، هاي  شخصیت پوشش از غیر

 نویـسنده  روزگـار  سیاسـی  و اجتمـاعی  شـرایط  از مخاطب بهتر هرچه درك به نیز استاد توسط
 کـشف  جـشن  «تـابلوي  توصـیف  حجـاب را در    کـشف  از زنـان  شرم و نارضایتی  . کند  می کمک

  :کنیم مشاهده می »حجاب
آید، شود که دارد از اتاق بیرون میمیطرف راست هیکل نحیف زنی چهل و پنج ساله دیده «

 بر سیاهی لچک. است انگیز غم اما دلنشین، و موقر زن قیافۀ. کند می گریه این زن تن بر لباس
 دیده سیاه حصیر از زنانه فرنگی کاله یک لچک روي و است زده گره گلو زیر و کرده سر
 )51 :1394 علوي،( »...و وا رودزن گویی از موم ساخته شده و چیزي نمانده آب شود ...شود می

هاي اجتماعی مختلف  هایی نیز به لباس افراد با مشاغل یا موقعیت عالوه بر این موارد، اشاره
 :همان(، لباس مناسب نیمچه پزشک )156 :همان(کاران  مردي با لباس کاسب: شده است

  ).231 :همان(، درویش با پیراهن سفید و عباي ابریشمین )205

  نوعات و زیورآالتمص -4-1-4
هایی را دربارة موقعیت اجتماعی و اقتصادي دیگران  پیام... ها، جواهرآالت، زمین، ملک و هدیه

... دهندة میزان قدرت، ثروت، شخصیت، موقعیت اجتماعی، اقتصادي و کنند و نشان منتقل می
مصنوعات شخصی و غیرشخصی به کار رفته در این داستان  ).17 :1390رضی، (است 

 .دکن هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی می کمک فراوانی به فرستادن عالمت» چشمهایش«
اسباب و اثاثیۀ منزل او نیز ) 37 - 34 :1394علوي، (عالوه بر اتومبیل آلبالویی شیک فرنگیس 

نفس و جسور  کنندة توان مالی، موقعیت اجتماعی، شخصیت با نفوذ، داراي اعتمادبه منعکس
 :توان به موارد زیر اشاره کرد  جملۀ آن لوازم میاز. این زن است
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دیوارهاي خوشرنگ، قالی «؛ )67 :همان(» اي از بلور تراش، چلچراغ، گلدان بزرگ نخل اسهک«
   )71 :همان(» رومیزي ماهوت«؛ )68 :همان(» خوش نگار

و تودار آالیش اتاق استاد معرف شخصیت فرهنگی، درونگرا، متفکر   در مقابل، لوازم ساده و بی
روي میز . دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اثاثیۀ آن بود. اي بود اطاق ساده«: تاوس

 ).190:همان(» شد کوچکی یک گلدان پر از گل دیده می

  دخانیات -4-1-4-1
سیگارکشیدن «. شود دخانیات از دیگر عناصر غیرکالمی است که جزو مصنوعات محسوب می

هاي جایگزین است که  یکی از عادت... هاي درونی است گیريها و در نمایش بیرونی آشفتگی
کنند تا تنش خود را که برگرفته از  افراد جامعۀ پر از فشار و استرس امروزه از آن استفاده می

موقعیت و زمان  ).126 :1389پیز، (» برخوردهاي اجتماعی و شغلی است، آرامش دهند
   . ده دیگران انتقال دههایی را ب تواند پیام استفاده از آن نیز می

اي با خود استاد صحبت کنند و مالحظه فرمودند  اعلیحضرت همایونی برگشتند که چند کلمه«
» ...خاطر مبارکشان آزرده شد. خواهد سیگاري آتش بزند که نقاش در سرسرا ایستاده و می

داند و  ش میاستاد یک مبارز تمام عیار است و شاه را دشمن خود، مردم و مملکت). 16 :همان(
هاي فردي و  او که با دیدن این شخص زخم. حتی حاضر نیست تصویري از او بکشد

هاي درونی خود اقدام به کشیدن سیگار  اش سر باز کرده، براي غلبه بر آشفتگی اجتماعی
اي جز  کند که البته پیام آشکار این حرکت مقابل باالترین مقام مملکت در فرهنگ ما نشانه می

 .تاعتنایی نیس یسرکشی و ب

او هنگام نگرانی، ناراحتی، فشار و ترس . سیگارکشیدن فرنگیس ارتباطی مستقیم با استاد دارد
زمانی ). 133 :همان(شود  زمانی که با بازگویی خاطرات اندوهگین می: آورد به سیگار روي می

ورد سرهنگ که قرار است به درخواست استاد، تقاضاي بخشش فرهادمیرزا را کند و نگران برخ
شنود و با وجود اضطراب فراوان  و زمانی که خبر دستگیري استاد را می) 224 :همان(است 

  ).238 :همان(تفاوت نشان دهد  ناچار است خود را خونسرد و بی
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  عینک-4-1-4-2

افرادي که «. از دیگر مصنوعات شخصی که توان القاي مفاهیم فراوانی را دارد عینک است
 ،کروسکی مک و ریچموند(» تر، و درستکارترند کوش تر، سخت ه نظر باهوشزنند ب عینک می

استاد، که عینک عنصر : در این داستان تنها دو شخصیت داراي عینک هستند). 150 :1385
، جدي، متفکر،  هاي شخصیتی او نظیر دقیق مناسبی است براي برجسته نمودن برخی از ویژگی

فرد دیگر پدر فرنگیس است؛ او فردي ). 31 :1394علوي، (درستکار، کاردان و با نفوذ بودن 
تر است و  عاقل) مادر و فرنگیس(است صبور، مهربان، با مالحظه که از دیگر اعضاي خانواده 

 )86 :همان(تصمیم گیرندة اصلی مسایل خانوادة اوست 

   اشاره و حرکت-4-2

. ي کالمی تأثیرگذار و قابل توجه باشندها توانند به اندازة پیام هاي غیرکالمی می ها و اشاره پیام
هاي غیرکالمی ما با یکدیگر  زمانی که پیام«: اي است که اهمیت حرکات و اشارات به اندازه

گوییم  ها را باور کند و یا حداقل آنچه را که می همخوانی داشته باشند، مخاطب میل دارد آن
د، مخاطب بدون آنکه از دلیلِ آن آگاه ها مغایرِ هم باشن کند، اما اگر پیام خوبی درك می به

  ).Calero, 2005: 89(» گوییم شک خواهد کرد باشد، به آنچه می
ها، معموالً بر این مسأله که یک حرکت به صورت  در بررسی حرکات اندام«باید توجه داشت 

ند، منفرد مورد تفسیر قرار نگیرد؛ بلکه یک دسته از رفتارهاي به هم پیوسته مدنظر قرار گیر
 ). 7 :1382برسیج، (» شود تأکید می

در داستان که سهم فراوانی در ادامه به تحلیل و بررسی برخی از رفتارهاي حرکتی 
 :خواهیم پرداختدارند، » هایش چشم«

  رفتارهاي حرکتی -4-2-1
غیرکالمی بر این باورند که مطالعۀ رفتار جنبشی جداي از ] ارتباط[امروزه بسیاري از محققان «

همچنین الزم است بدانیم فرهنگ، ... مورد است معنی و احتماالً بی عیت و محیط تقریباً بیموق
هاي جغرافیایی و قومی، موقعیت اجتماعی و حتی پیشینۀ آموزشی ما، در  تربیت، خاستگاه

 ). 158 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» کنند ها و حرکات هم ما را یاري می معنی اشاره
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ایران نیز در بررسی رفتارهاي ...  بر موقعیت و محیط، شرایط فرهنگی، اجتماعی وبنابراین عالوه
الزم به ذکر است که در این داستان گاه . ، نقش خواهند داشت»چشمهایش«حرکتی داستان 

  :دده اي خاص می نویسنده خود، توضیحی مختصر در مورد پیامِ یک حرکت یا اشاره
اي  بلند شدم، خداحافظی کردم، ثانیه«: گوید چنین میولین مالقات با استاد افرنگیس در 

خیز شد و  فقط از روي صندلی نیم. خواهد با من دست بدهد اما او نشان نداد که می. ایستادم
هاي احترام به مهمان در فرهنگ ایرانی، برخاستن  یکی از نشانه: ؛ پیام)79: همان(» من رفتم

احترامی  خیز شدن بیانگر بی ر مقابل نایستادن و نیممیزبان هنگام ورود و خروج ایشان است و د
اي محترمانه از طرف استاد  فرنگیس با مکث خود در انتظار بدرقه. و ارج ننهادن به مهمان است

امتناع ) دهندة ارتباط و احوالپرسی است که نشان(ماند، اما استاد نه تنها از دست دادن با او  می
دهد که ارزشی براي شخص او قائل  اي زن، آشکارا نشان میکند، بلکه با بلند نشدن به پ می

 .نیست

هر چند . شد هایش گرد و فروزان می لرزید، چشم زد تمام بدنش می وقتی حرف می] خداداد[«
یک . زد کرد و به عقب می نشدنیش را از پیشانیش رد می هاي رام انداخت و زلف لحظه چنگ می

شد،  کوشید به کلماتی که از دهانش خارج می گر میکرد و با دست دی دستش را در جیبش می
هاي گوناگون در  پنج انگشت دست راستش دائماً در هوا به شکل. صورت و هیکل بدهد

آمیز جهت القاي دیدگاه سیاسی  اي نمایشی و مبالغه خداداد شیوه: ؛ پیام)116 ،همان(» آمد می
خود را در این زمینه با لرزش بدن، برد و خشم، هیجان و اشتیاق  و اجتماعی خود به کار می

کردن به لحاظ  به گفتۀ نورتن، مبالغه«. گذارد ها و حرکات دست به نمایش می حالت چشم
 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» .گر است هاي ارتباط فیزیکی، مشهودترین حالت در حالت

180.(  

  کردن لمس -4-2-1-1
شود و احتماالًً آخرین حسی   ما ایجاد میالمسه اولین حس از حواس پنجگانه است که در«

کردن و تماسِ  لمس  «.)Burgoon, 2016: 146(» کند است که در زمان مرگ، ما را ترك می
روند و براي بقا و رشد طبیعیِ  بدنی، ابزاري غنی و محکم براي برقراري ارتباط به شمار می

  ).297-298 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» ها ضروري هستند حیوانات و انسان
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، کارکردي عاشقانه است که بین استاد و »چشمهایش«کارکردهاي بساوایی در داستان 
به دو نمونه از این . افتد و بیانگر دلبستگی عاطفی این دو به یکدیگر است فرنگیس اتفاق می

 :مکنی ارتباطات صمیمانه اشاره می

دهد با فشردن بازو آغاز  یس رخ مینخستین ارتباط صمیمانۀ بساوایی که بین استاد و فرنگ
بازویم را به بازویش «: دیاب ها ادامه می شود و این ابراز عشق و محبت با نوازش و فشار دست می

با دست «؛ )151 :1394علوي، (» فشار دادم و او دستش را روي دست من گذاشت و فشار داد
 شکل از لمس ممکن است در این«). 189 :همان(» زیر بازوي مرا گرفت و مرا به اطاقش برد

حمایت از شخصی که سست و متزلزل شده است به کار رود، اما غالباًً براي ابراز نزدیک بودنِ 
فرنگیس دچار ). 301 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» گیرد رابطه مورد استفاده قرار می

ن موضوع شده است، با استاد متوجه ای. تزلزل شده و از ادامۀ رابطۀ عاشقانه با استاد مردد است
  .دکن ورود فرنگیس به منزلش بازوي او را گرفته و به داخل هدایتش می

  رفتار دست-4-2-1-2
 مغز و بدن اعضاي بین ارتباط بیشترین و اند بوده انسان تکامل در ابزار ترین مهم ها دست«

 و هارپر ونیز، چون دانشمندانی نظر از (Pease, 2004: 32) .است مغز و دست ارتباط به متعلق
 دیگران، با ارتباط مهم وسیلۀ و منبع دومین بشر هاي دست نیز غیرکالمی ارتباطات در ماتارازو،

  ).301 :1374 فرهنگی، (است چهره حرکات از پس
 به صمیمانه و عاشقانه لمس صورت به بیشتر غیرکالمی، ابزاري عنوان به کتاب این در دست،

 دستش«: است و نیز تهاجم عاطفی احترام قدرت، خشم، نمایانگر هگا حال این با است رفته کار
 :1394 علوي، (»بود کرده قالب بود بسته سیاهش پیراهن روي که براقی قرمز کمربند به را

 تهاجمی حالت نمایانگر است اي اشاره ها، جیب باالي یا کمربند در فرورفته هاي شست«) 37
 آراسته، ظاهر از فرنگیس با برخورد اولین در ناظم آقاي برداشت). 111 :1389 پیز،(» ...عاطفی

 خود زیبایی تأثیر تحت را او دارد قصد زن که بود این او بیان لحن و زیبا چهرة رفتار، شیوة
 تسلط براي فرنگیس غیرکالمی هاي شیوه از یکی. کند گمراه را او تصنعی رفتاري با و دهد قرار

 سایر کنار در خود، فاخر پالتوي کمربند در دست دادن رارق او، با برخورد اولین در ناظم بر
  .بود حرکات و رفتارها
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  هاي چهره حالت - 4-2-2
هاي ارتباطی که از طریق حرکات یا وضعیت اعضاي بدن ارسال  زبان بدن عبارت است از پیام«

 :Henslin, 2007(» باشند هاي حرکتی شامل رفتار و حاالت چهره نیز می این پیام. شود می

ترین منبع  دانشمندان علوم رفتاري، عموماًً، بر این موضوع توافق دارند که چهره، مهم«. )547
هاي خاصی را افشا سازد بلکه  تواند هیجان چهره، نه تنها می... هاست اطالعات در زمینۀ هیجان

 صورت ).128 :1393بولتون، (» تواند آنچه را که براي دیگران واقعاًً مهم است انتقال دهد می
، )اخم(تواند مخالفت  انسان با صورتش می«کند؛  رسانی ایفا می انسان نقشی اساسی در پیام

 :1384وود، (» خود را نشان بدهد) نگاه گرم و صمیمانه(و تحسین ) باال بردن ابروها(شک 
در . کنند هاي غیرکالمی را منتقل می اعضاي چهره گاه به صورت مجزا و گاه با هم پیام). 304

شده توسط هر یک از اعضاي صورت را به طور جداگانه مورد بررسی قرار  هاي ارسال دامه پیاما
  .دخواهیم دا

   لب و دهان -1- 4-2-2
ترین عضو  نه تنها دهان پر جنب و جوش. اند عنوان آوردگاه چهره توصیف کرده دهان را به«

 .)205 - 204  :1385، سکیکرو مک و ریچموند(»رود یاترین عضو نیز به شمار میبدن، بلکه گو

تواند سوز درونیش را پنهان کند اما از تمام خطوط صورتش، از  کرد می خیال می] استاد[«
اي که  داد، از لرزه زد، از سکوتی ناگهان که به او دست می هایش برق می سرخی که در چشم

اشارة ). 168 :همان(» شد گرفت، پریشانی و تشنج او احساس می لبان خشک او را فرا می
استاد سعی دارد نگرانی و . آگاهانۀ نویسنده به عملکرد زبان بدن در این بند کامالًً مشهود است

هاي استاد ناشی از فشار عصبی فراوانی  شدن و لرزش لب خشک اما اضطراب خود را پنهان کند
  .دکن است که تحمل می

 ها چشم -2- 4-2-2

زمانی که ما به چهرة . ز ارتباطات غیرکالمیارتباط بصري نوع مستقیم و قدرتمندي است ا«
کنیم، در درجۀ اول به چشمان او توجه کرده و سعی داریم  منظور او را  یک فرد نگاه می

هاي ایشان نخستین گام به سوي  بنابراین، نگاه کردن به اشخاص و دیدن چشم. دریابیم
رفتارهاي متعدد «. )Bhardwaj, 2008: 326(» برقراري دوستی و ایجاد احساسات مثبت است
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. )Burgoon, 2016: 73(»هاي میان فردي، انتقال دهند چشم قادرند معانی مختلفی را در زمینه
. کند نقشی اساسی در داستان ایفا می» چشم«آید،  بر میعنوان این رمان گونه که از  همان

 کرده است گردد، نویسنده سعی می» هایش چشم«عالوه بر آن که داستان حول محور تابلوي 
که شامل نگاه کردن، پرهیز از احساسات ناگفتنی را با پرداختن موشکافانه به رفتارهاي چشمی 

علوي توانسته است . بیان کندباشد،  نگاه، نگاه متقابل، نگاه یک سویه و توصیف هاي چشم می
تقل هایشان من هاي مختلف به وسیلۀ کارکرد چشم ها را در موقعیت مفاهیم مورد نظر شخصیت

هاي فرنگیس و یا پردة  توان به ذکر دقیق جزییات در توصیف چشم  از آن موارد می،کند
   .هایش اشاره کرد چشم

ترینِ این کارکردها تنها بخش کوچکی است از گستردگی عالئم  تحلیل چند نمونه از مهم
 :که باالترین بسامد را در این رمان داردچشمی 

 استاد چنان است که سعی داشت از نگاه مستقیم به هاي فرنگیس در نظر قدرت نفوذ چشم
پرهیز از نگاه معموالًً کنشی «. چشمان او اجتناب کند، تا بیش از پیش دچار عشق زن نگردد

گرداند معموالًً کامالًً  هایش را از نگاه کردن به دیگري برمی شخصی که چشم. عمدي است
 مک و ریچموند(» .شود نگاه نکردن ترغیب میکند و تا حدودي به  آگاهانه اقدام به این کار می

این . هاي تو مرا به این روز انداخت چشم: گفت به من می] استاد[«): 221 :1385، کروسکی
دیدي که چشم به  نمی. هاي تو را نداشتم تاب و تحمل نگاه. نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده

 ). 179 :1394علوي، (» دوختم؟ زمین می

که بسیاري  درحالی. اند هاي عاطفی بوده  منبع ارزشمند اطالعاتی دربارة حالتها همیشه چشم«
هایی هستند که  ها یکی از قسمت توان تحت کنترل خود درآورد، اما چشم از اجزاي چهره را می
در ). 218 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» توان بر آنها اعمال داشت کمترین کنترل را می
» چشمهایش«در داستان ) ها هیجان(ز رفتار چشم که براي بیان عواطف ادامه به چند مورد ا

 :دگرد اند نیز اشاره می به کار رفته

  ).207 :1394علوي، (» .کرد هاي پر از کینه و حسد به من نگاه می جمعیت با نگاه«
  ).211: همان(» به او نگاه کردم... هاي ملتمس با چشم«
  ).235 :همان(» نگاه تحقیرآمیزي به او انداختم«
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  ).239 :همان(» سوزد کنم که دلتان به حال من می من از نگاه وحشتزدة شما احساس می«

 ن خندید-3- 4-2-2

هاي گوناگون  هاي مربوط به چهره است که در موقعیت خنده عالمتی نیرومند و یکی از نشانه«
تواند حاوي معانی  میخنده عالوه بر پیام شادي و دوستی . باید با دقّت مورد بررسی قرار گیرد

هاي این  اکثر خنده ).7 ،1392کالهچیان، (» مختلفی از جمله خشم، تنفّر و تمسخر نیز باشد
هاي داستان براي پوشاندن اندوه درونی خود، از رفتار  داستان ساختگی است و شخصیت

 مغایر دهد که فرد، عملی کامالًً زمانی رخ می«کنند، این عمل  زدن استفاده می غیرکالمی نقاب
  ).Solomon and Theisis, 2013: 164( »کند انجام دهد با آنچه در واقع احساس می

 و منعکس کننده هایش همواره آمیخته با درد است استاد که غم مردم و مملکت را دارد، خنده
زند؛  تمام حالت در لبخندیست که دور لبان او پرپر می«: دغدغه هاي درونی وي می باشد

 نیست، خندة ذاتی است، نشانۀ تلخی زهري است که زندگانی او و مردم دور و بر خندة عارضی
چه : خواست بگوید این لبخند از فرط تأثر است، مثل اینکه استاد می...کرد او را مسموم می

  ).32 :1394علوي، (»چشیم افسوس ما تلخی آن را می. دتواند باش شیرین است، چه شیرین می
 دلرباي فرنگیس نیز شاید در نگاه اول قابل تشخیص نباشد اما به مرور هاي غم نهفته در خنده

هاي این زن در طول داستان نقابی است براي پوشاندن  خنده شود، راز آن بر مخاطب آشکار می
هاي مصنوعی  با همان خنده«: ، احساساتی که از آشکار شدن آن هراس دارداحساسات واقعی او

فتم عقدکرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم و روي گشادة ساختگی به او گ
  ).249 :همان(» گشت

  گریستن - 4- 4-2-2
ها و  ها در همۀ مکان کند که تمامی انسان اشک از عواطف و انفعاالت متعددي تعبیر می«

اي از غم و اندوه  تواند نشانه گریستن می...«). 14: 1389لطفی، (» گیرند ها از آن بهره می زمان
 Solomon, and(» دیدگی باشد و یا ناشی از شادي بیش از اندازه، ناامیدي، خشم و آسیب

Theisis, 2013: 162.(  

هاي فرنگیس اغلب به  گریه. حاصل درد و غصه است» چشمهایش«ها در داستان  تمامی گریه
 او اشک گاه با یادآوري خاطرات. استاد مربوط است که نشانۀ تأثر، اندوه  و نیز درد عشق است
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» ...شاید هم تر شده بود. زد هایش برق می چشم. فرنگیس حرفش را قطع کرد«: ریزد می
نگاهش «: گوید هایی که درگذشته براي او ریخته می و گاه از اشک) 98 :1394علوي، (
گریۀ فرنگیس در برابر ). 241 ،همان(» هاي اشکبار من افتاد، یکه خورد به چشم) سرهنگ(

ریزد، از دردِ   اشکی که فرنگیس مقابل این رفتار خداداد می. عاشقانه ندارد،خداداد اما منشأ
این . هق هق گریه سر دادم. بغض گلویم را گرفت«: عاري ندانستن و ناآگاهی است، از دردِ بی

  ).127 :همان(» دیدم نخستین باري بود که خود را در برابر مردي زبون می

 پیرازبان - 4-3

اند که هیجانات انسان با توجهِ  محققان دریافته. نحوة بیانِ گوینده«از پیرازبان عبارت است 
صرف به لحن، زیر و بمی، نحوة اداي کلمات، آهنگ و میزان کالم و بدون در نظر گرفتنِ 

دهندة پیام، بلکه  عنوان انتقال نه تنها به» آوا«در واقع ... محتواي پیام نیز قابل تشخیص است
 :Bhardwaj, 2008(» .کند پیام نیز نقش مهمی را در ارتباطات ایفا میکنندة  عنوان کامل به

سکوت عبارت است از «. شود هاي دهانی از جمله سکوت می پیرازبان شامل تمامی نشانه ).313
تواند  سکوت نوعی از ارتباطات غیرکالمی است که می. عدمِ ارتباط کالمی و یا رفتارهاي آوایی

  ).Wood, 2010: 490(» نتقال دهدهاي تأثیرگذاري را ا پیام
رفتارهاي غیرکالمی نقش بسیار مهمی در ارتباطات داستان  عنوان یکی از پیرازبان به

و پس از رفتار چشم، درکنار رفتارهاي حرکتی بیشترین فراوانی را کند  ایفا می» چشمهایش«
خر، احترام، هاي مختلفی چون خشم، ناراحتی، اندوه، تمس هاي داستان پیام شخصیت. دارد

 و یا سکوت خود به یکدیگر انتقال ، حالت صدا، کیفیت صدابه وسیلۀ لحن بیان... ترس و
ها، دلیل نحوة بیان  دهند و در موارد زیادي، نویسنده با بیان احساسات و هیجانات شخصیت می

  :دشو به ذکر چند نمونه از چنین رفتارهایی پرداخته می. کند و یا سکوت آنها را بازگو می
نویسنده خفقان موجود در فضاي کشور، عدم اعتماد مردم به یکدیگر و تظاهر به آسودگی از 

کند؛ سکوتی که  بیان می) 5 :1394 علوي،(» آسا سکوت مرگ«ترس حکومت را با عبارت 
 .داعتمادي ندار ناشی از ترس و اضطراب است و پیامی جز دلهره و بی
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گیرد  اش بهره می ها و زیبایی ظاهري ظم نه تنها از ویژگیفرنگیس براي تحت تأثیر قرار دادنِ نا
: دتر کن تر و مالیم بلکه سعی دارد براي نفوذ بیشتر بر وي، لحن و آهنگ صداي خود را دلنشین

  .)35 :همان(» ...با لحنی شیرین و مهربان گفت«
 طنین آهنگ صداي برّنده و تیزش«: کند گونه وصف می فرنگیس طرز بیانِ خداداد را این

پروا و انقالبی است که  خداداد فردي بی) 117 :هما(» انداخت، مثل چکشی که به فلز بخورد می
سعی دارد فرنگیس را منقلب کند، بنابراین کیفیت صداي او براي نفوذ هرچه بیشتر بر مخاطب 

  .بهتر است بلند، محکم و قاطع باشد، بدون لرزش و نوسان

  ط محی-4-4
 و ها شخصیت هاي ویژگی آشکارکنندة رئالیستی، هاي داستان در محیط توصیف و پردازي صحنه
زمانی که افراد با یکدیگر «. )93 :1387 کنان، ریمون (است ایشان روحی  و ذهنی شرایط

» گذارد هاي محیط اطرافشان بر تعامل آنها تأثیر می کنند، معموالًً ویژگی ارتباط برقرار می
)Knapp, 2014: 91.(تأثیر زیادي بر رفتارهاي ارتباطی دارد، از جملۀ آنها  عوامل محیطی 

 مکان، و که زمانالزم به ذکر است . دنور اشاره کر و توان به جذابیت، رنگ، مکان، زمان می
    شخصیت هاي رمان فقط وقتی فردیت  «دارد رمان هاي رئالیستی روند در نقشی اساسی

؛ )31 ،1389الج، (».خاص شده قرار گیرندیابند که در پس زمینه اي از زمان و مکانِ می
  که هر دو داراي بسامدي یکسان نیز » چشمهایش«بنابراین عوامل زمان و مکان در داستان 

  .می باشند، کمک فراوانی به واقعگرا شدن داستان نموده اند

  رنگ-4-4-1

 زیادي حالت توان تا حدود رود می هایی که در محیط به کار می مسلماً باً استفاده از رنگ«
به چند ) 344 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» روحی و حال و هواي محیط را کنترل کرد

  :دشو نمونه از کاربرد رنگ در این داستان اشاره می
کنند، زن لباسی سبز رنگ   مالقات میناظم فرنگیس را براي بار دوم در خانه اوزمانی که 

فرنگیس . دي، امنیت، صلح و راحتی خیال استسبز، نشان خونسر). 68 :همان(پوشیده است 
او که تاحدودي ناظم را شناخته دیگر در مقابل او . کند در قلمرو خود احساس امنیت می

  .بیند موضعی سرسختانه ندارد و نیازي به درگیري نمی
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هاي داستان دیده  رنگ سفید که نشانۀ خلوص و پاکدامنی است تنها در تن یکی از شخصیت
مادرم «:  که اهل دعا و نماز است و ساده اندیش،ادعا زنی بی. و مادر فرنگیس استشود و ا می

  ).181 :همان(» گر بود زیر چادر نماز سفید فقط صورتش جلوه... سر جانماز نشسته بود

  مکان- 4-4-2

 مشخص نام ذکر با را آن که جهان از اي قطعه یک در روایی متون و داستان افتادن اتفاق«
 خواننده در را واقعیت پندار این و دارد؛ پی در را مکان وحدت... و تهران بوشهر، لمث کند، می

 ما احساس که بخوریم بر واقعی و زنده هاي شخصیت به تا شود می باعث نیز و آورد می به وجود
» هاست شخصیت زندگی و رویدادها وقوع محل و داستان زمینۀ پس مکان،. انگیزانند می بر را
  ).61: 1391صادقی،(

) پاریس(و اروپا ) ایران(گیرند، تهران  یکدیگر قرار میبا دو مکان مهمِ این داستان که در تقابل 
نویسنده با توجه به موضوع داستان که بیان مسائل و مشکالت اجتماعی و سیاسی آن . است

یران، هرچه فضاي ا  .دوره بوده، توانسته است تفاوت این دو محل را تا حدودي به تصویر بکشد
آور و پر از بی اعتمادي است، اروپا و شهر پاریس، مکانی است  ویژه تهران دلگیر، دلهره به

). 89 :1394علوي، (» براي خارجیان همه کار آزاد استدر فرانسه«: مناسب براي تحققِ آرزوها
ه توان به تحصیل خود ادامه داد، بلک نه تنها در اروپا که در این رمان نماد آزادي است می

          : هاي سیاسی شد هاي اجتماعی سخن گفت و وارد فعالیت شود از دغدغه تر می راحت
زدند و من لذت  از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مذلت مردم حرف می«

  ). 92: همان(» شوم بردم که دارم با آنها اُخت می می
هاي غیر قابل تحمل،  رار دارند شامل خیابانترِ داستان که در تهران ق هاي جزئی مکان
هاي تنگ، مدرسۀ محقر، خانۀ پر شوکت فرنگیس، خانۀ دلباز استاد، سینما، زندان،  کوچه

نویسنده با پرداختن بسیار اندك به طبیعت و در مقابل توجه فراوان به . باشد می... پاسگاه و
 تصویري رئالیستی از این توانسته است هافضاي داخلی و بیرونی محل سکونت شخصیت

 آشکار را ها شخصیت درونی حاالت تنها نه مکان و محیط بر تکیه با علوي. ها ارائه دهد مکان
در توصیف خانۀ فرنگیس .است کرده ارائه نیز درك قابل و گرا واقع فضایی بلکه است ساخته

 اي روي آن کاسه. شتمیز گرد کوتاهی در وسط اطاق قرار دا. هال بسیار زیبا بود«: خوانیم می
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چلچراغ که از سقف خوشرنگ .فروخت از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه می
 )67: 1394علوي، (» کرد آویزان بود، تمام هال را روشن می

   زمان- 4-4-3
دهیم  راستی بر آنچه انجام می زمان بخشی از ارتباطات کالمی و غیرکالمی است تا حدي که به

 مک و ریچموند(ما تابع زمان هستیم . کند کنیم حکومت می  که براي آن صرف میو زمانی
شود،  زمان عنصري است که در همۀ رویدادهاي داستان محقق می«. )362 :1385، کروسکی

هایی بی زمان هستند، اما  هاي غیررئالیستی عموماًً روایت داستان... نه در یک رویداد خاص
پاینده، (» کنند هایشان را زمانمند می  با وسواس فراوان داستاننویسندگان رئالیست معموالًً

1389 :62.(  
 را زمان حاکم بر این داستانعلوي جهت اراثه ي پردازشِ داستانیِ زمان در رمان خود، بناي 

 از عنصر زمان براي بیان حال و هواي محیط ایران در وي.  اول می نهددورة حکومت پهلوي
اي که مخاطب پس از خواندنِ داستان، از شرایط نامناسب  کند، به گونه آن روزگار استفاده می

اقتصادي، اوضاع و احوال نامساعد سیاسی، خفقان حاکم بر جامعه، یکدل نبودنِ مردم، از بین 
شهر «: شود در آن برهه از زمان آگاه می... رفتن اعتماد و اطمینان نداشتنِ مردم به یکدیگر و

ها از  ترسیدند، خانواده آمد؛ همه از هم می کس نفسش در نمی د، هیچتهران خفقان گرفته بو
ها از سلمانی و  ها، و فراش شان، معلمین از فراش ها از معلمین ترسیدند، بچه کسانشان می

  ).5 :1394علوي، (» شان باك داشتند ترسیدند، از سایه دالك؛ همه از خودشان می

  نور و نورپردازي- 4-4-4

کند، این ادراك ممکن است  گیري ادراك ما از یک محیط کمک می زي به شکلنور و نورپردا«
 :Knapp, 2014(»شود را تحت تأثیر قرار دهد هایی که از طرف ما ارسال می بتواند نوعِ پیام

.  نور در این داستان نقش مهمی در دركِ مخاطب از فضاي مد نظر نویسنده دارد)115
آلود خانه  زده و حزن خوبی فضاي غم شی خانۀ رعیتی از استاد، بهنورپردازيِ تیره و تاریک در نقا
در عین حال در نور تیرة شب . خانۀ نوبنیاد و آراسته ایست«: کند و حتی مملکت را تداعی می

بر قلۀ کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس . آید زده به نظر می شوم و وحشت
  ).57 :1394علوي، (» ...است
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گیرد، تا  صورت می) 178 :همان(نۀ فرنگیس و استاد نیز در پرتو نور مالیم مهتاب قرار عاشقا
  .حس آرامش، نزدیکی و خرسندي را القا کند

 گیري نتیجه -5

طور آگاهانه از انواع ارتباطات  دهد بزرگ علوي در کنار روابط کالمی، به این بررسی نشان می
هاي اصلی و فرعی  هریک از شخصیت.  استغیرکالمی نیز در پیشبرد داستان استفاده کرده

از جمله نوع و میزان خندیدن و گریستن، سهمی فراگیر در به کارگیري رفتارهاي غیرکالمی 
استعمال دخانیات، نحوه پوشش، قد، مو و استفاده از مصنوعاتی چون عینک و موارد دیگر 

هاي  کاربردِ پیام. جامدان هاي شخصیتی ایشان می دارند که به شناخت هرچه بیشتر از ویژگی
شود بلکه در  شخصیت ها ختم نمیحاالت و رفتارهاي ظاهري و ویژگی بهغیرکالمی تنها 

نویسنده . یابد نمود میباشد نیز که شامل نور، رنگ، مکان و زمان میاشیاء و محیط زندگی نیز 
االت چهره و دهان،  مانند حبا توضیحات گاه به گاهِ خود در مورد برخی از رفتارهاي غیرکالمی

سعی در باال بردن درك مخاطب از پیام ارسال شده توسط آن رفتارهاي حرکتی، لمس و دست 
 .حرکت دارد

بسامد باالي . تر است میزان کاربردِ برخی از عناصر زبان بدن مانند چشم، در این کتاب گسترده
دهی اساس  زه که در شکلها، به همان اندا کارکرد رفتار چشم بیانگر این مسأله است که چشم

هاي غیرکالمی نیز از اهمیت  داستان و عنوان کتاب نقشی عمده دارند، در انتقال حاالت و پیام
هاي چشمی ارزش این عنصر غیرکالمی  نویسنده با پرداختن فراوان به پیام. بسزایی برخوردارند

پیرازبان و سکوت از دیگر . کند شود، آشکارتر می را که در نام اثر و همچنین نام تابلو دیده می
عناصر ارتباط غیرکالمی است که در کنار چشم و رفتارهاي حرکتی از فراوانیِ بیشتري نسبت 

تواند در انتقال هرچه  استفاده از رفتارهاي حرکتی نه تنها می. ها برخوردار است به سایر ویژگی
جزییات و در نتیجه فهم بیشتر تر نویسنده از  ها مؤثر باشد، بلکه موجب توصیف دقیق بهتر پیام

هاي پیرازبان نظیر لحن، تن صدا، مکث   مؤلفهصحیحهمچنین کاربردِ . گردد مخاطب از متن می
ها،  شده توسط شخصیت هاي ارسال کردن و تکمیل پیام برجسته به و سکوت در این کتاب

شقانه، افکار  و توانسته است اطالعات فراوانی راجع به احساسات عاکمک فراوانی کرده است
  . هاي سیاسی و اجتماعی آنها در اختیار مخاطب قرار دهدانقالبی و نگرش
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هاي شخصی دارند،  هاي غیرکالمی نیز کارکردهایی فراتر از نشانه در این میان تعدادي از پیام
لی از این دست ارسال ائها تنها به دلیل برقراري ارتباط، بیان احساسات شخصی و مس این پیام

 مفاهیمهایی انتقال  هدف از ارسال چنین پیام. کنند وند بلکه اهدافی واالتر را دنبال میش نمی
 هاي مشخصهانواع کارگیري  علوي که خود از فعاالن سیاسی بوده با به. اجتماعی و سیاسی است

 زمان و مکان، تا حدودي توانسته است به بازگویی به خصوص عناصر محیطی مانندغیرکالمی 
که مضمون اساسی رمان است، یاسی و اجتماعی ایران در دورة حکومت پهلوي اول جریانات س
هاي سیاسی و در اثر خویش، دغدغهارتباطات غیرکالمی ه این ترتیب با تکیه بر بپردازد و ب

ها و حاالت اشخاص، ذکر دقیق جزییات رفتارهاي   همچنین کنش.اجتماعی خود را مطرح کند
اند راهکاري باشند  رسیم رویدادها در مکان و زمانی معین توانستهظاهري، آوایی و حرکتی و ت

چنانکه کاربرد ارتباطات غیرکالمی به ارائۀ تصویري . گراتر نمودن داستان در جهت هرچه واقع
اي از  هاي زندگی و اجتماع کمک فراوانی کرده است و به روایت داستان جلوه عینی از واقعیت

و جدول فراوانی عناصر غیرکالمی در این رمان به شرح زیر نمودار . حقیقت بخشیده است
  :است
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   رفتارهاي غیر کالمی در رمان چشمهایش-1جدول

  

  

  

  

  

 کالمی غیر رفتارهاي فراوانی

 قد 12
 مو 15
 لباس 27
مصنوعات و  31

 زیورآالت
 دخانیات 14
 عینک 3

 
  

 ظاهر فیزیکی

 رفتارهاي حرکتی 71
 دست 30
 لمس  14

  اشاره و حرکت
 

 لب و دهان 13
 چشم 80

 خندیدن 25
 گریستن 13

 چهره

 پیرا زبان زبان پیرا 72
 رنگ 15
 مکان 21
 زمان 16
 محیط  نور 12
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   چشمهایش رمان در کالمی غیر  نمودار فروانی رفتارهاي-1شکل 
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