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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400خريف ، 60الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

77-100 صص؛ م 2021  

 وظاثر نجیب محف «ق  دَقاق الم  زُ»کالمی در رمان های غیرکارکرد کنش
 نوع مقاله: پژوهشی

 2 ، سمی ه پرماس* 1بخت لیلیامید جهان

 . استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیالن1

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(گروه زبان و ادبیات عربی . دانشجوی دکترای 2

 03/10/1399 :پذيرشتاريخ  30/01/1399 :دريافتتاريخ 

 

  چکیده
ا و هوبور اندیشو در صودد انتاوام ملموو  های حووز  ارببااوات ریرکالمویتیفبا آگاهی از ظر ادیبان

ن گونو  اند. در ایوپرداخت  آثار خویشدر پردازی و ب  فضاسازی گفتمانی و شخصیت برآمده احساسات

ای صووبی و آواهها، ژستبدن،  هایچهره، حرکت هایتاز اریق حال هاانتاام مفاهیم و پیاماربباای، 

و  ایت رشودر نوشتار حاضر با نگاهی میوان. پذیردمیصورتافراد  پوشیدنارز لبا حتی مصنوعات و 

هوا از مملو  کوارکرد موی و کارکردهوای عمود  آنهای ریرکال، بازباب کنشبحلیلی -شیو  بوصیفیب 

د  ، نویسن(2006 -1911)محفوظ  اثر نجیب «دقّقاق المِزُ»نشینی، بکمیلی و بکذیبی در رمان بأکیدی، ما

کالمی در ریر هایکنشاز  سازکاریگردد ک  نویسنده با چ  مورد بررسی قرار گرفت  و ببیین می مصری

دهود کو  است. نتیج  پژوهش نشوان مویو انتاام مفاهیم موفق بودهها شخصیتپیشبرد فرآیند اربباای 

هوای صویتالاای هرچو  بهتور ماصوود شخ منظورب  کالمیهای اربباط ریرقابلیتاز  در این اثر محفوظ

-ب  کردنخما، نگریستن و داستان خندیدن. در این گیردمیهای آنها بهرهمانندی کنشداستانی و حایات

آینود گیوری فردر شکل عنوان مصادیق پیرازبانب و سکوت لحن  ،دستهره، حرکات چ رفتارهای عنوان

 سوت.ی و بأکیودی ااز نوع مانشینرالباً  شاند و کارکرد مسلطنرگذار دارناشی بأثی اربباط و انتاام پیام،

، اهیمی همچوون رضوایتدر این مستار مشخص گردید ک  نویسنده از سکوت معنادار برای الاوای مفو

 کند.ت، کتمان راز و ریره استفاده میسرگشتگی، بفکر، احسا  لذ

 

 .معناهای ریرکالمی، انتاام ، کنش«دقّزُقاق المِ»رمان محفوظ،  نجیب ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1
م را عباربی کوالها زبان و ب دانشمندان برای بررسی نوع بعامل میان انسانبا قبل از قرن بیستم، 

دنود. کرمداد میمنزل  پلی میان گوینده و شنونده قلشمار آورده و ب  مزء مهم فرآیند اربباای ب 

بااوات عنووان محااوان اربدر پایان قرن بیستم گروه مدیدی از دانشمندان علوم امتمواعی بو 
ا هیجان زیور ها را بشناسان ک  پرندگان و رابط  آنآنان همچون پرنده» کردند.ریرکالمی ظهور 

رد کنند را مووای ارسام میهایی ک  بدون بیان کلم ها و پیامد، روش برخوردِ انسانگیرننظر می

مهوم  هوایاز منبو  ریرکالموی( و دریافتنود کو  ارببااوات 13: 1382پوی،، ) «مطالع  قرار دادند
در  انیدرصد انتاام معو 95با  93زنند ک  بخمین می پژوهشگرانبرخی  .استنسانی بعامالت ا

رببواط اهای پذیرد ک  شامل بمامی منب مریان اربباط از اریق رفتارهای ریرکالمی صورت می

گیرد و میبرها و حرکات بدن ک  نحو  ادای کلمات را نیز دربنها ژستمز کلمات است و ن  ب
هور  چهای بأثیرگذار محیطی مثل مواهرآالت، لبا ، ظواهر و حواالت از منب شامل آن دست  

 (.284: 1379ر.ک: وود، شود )افراد نیز می

-، نویسنده و نموایش(2006-1911)محفوظ  های رئالیستی نجیباز ممل  رمان دقّقاق المِزُ

ان آن بو  بیودر نویسونده کو   اسوت 1998نوی، مصری و برند  مایز  نوبل ادبیات سوام نام 
-خصویتشنوع اربباط میوان  بهترچ  ببیین هرپردازد و برای ن خود میزماهای مامع  واقعیت

 ای ریرکالمویو رفتارهو هاکنش پردازشها اکتفا نکرده؛ بلک  ب  ب  بیان گفت  های داستان صرفاً
 یوتکیفمصوادیق و دادن مسوأل  اساسوی در ایون پوژوهش، نشوان .اهتموام ویوژه داردنیز افراد 

افتن های داستانی اسوت. بورای یوهای ریرکالمی در فراگرد اربباای شخصیتبأثیرگذاری کنش

 تارهوایرفاربباط ریرکالمی مومود در داسوتان از قبیول  هایؤلف مپاسخ این سؤام، هر یک از 

واع گیرنود، آنگواه بوا بومو  بو  انوبدن و آواهای صوبی مورد بررسی قرار موی حرکاتچهره، 
 شود.و کارکرد مسلطشان نیز بیان می هان، پیاممتفاوت آ

 پژوهش هایپرسش
 های ذیل است: گویی ب  سؤامپژوهش حاضر ب  دنبام پاسخ

دمت کاری در خوهای ریرکالموی را بوا چو  سوازکنش «زُقاق المدقّ»محفوظ در رمان نجیب -

 گیرد؟کار میها ب فضاسازی گفتمان شخصیت
 ؟کدامندریرکالمی در رمان مزبور اربباط  هایهای کنشدلومم -
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 تحقیق پیشینۀ
 وان ب  ماال بها میآن است ک  از ممل انجام شده هاییپژوهش «زقاق المدق»ان در رابط  با رم

 ( اشاره1391اثر عبداللهی و ایزانلو )« شناختی رمان زقاق المدق از نجیب محفوظبحلیل مامع »

 هوایشرایط سیاسی، امتماعی و اقتصوادی حواکم بور شخصویت بأثیر ب  بررسیدر آن  کرد ک 

ق المدق اثور بحلیل روانشناسان  رمان زقا»( در ماال  1395اند. معروف و خزلی )داستان پرداخت 

نود. ازدهدستهای شخصیت شناسی و نظری بر اسا  ناد روانرمان  ب  بررسی« نجیب محفوظ

 لو ماا کو  صوورت گرفتو در حووز  زبوان فارسوی هایی پژوهش ریرکالمی نیز اربباط پیرامون

 (1392موانی )امیوراردهاز فرهنگی و « رکالمی در رمان سووشونبررسی و بحلیل رفتارهای ری»

هوای نشکو و پرداخت رمان  اه عوامل ریرکالمی ب  بحلیلاز دیدگ آن است. نویسندگان ذکرقابل

رببواط اهوای بحلیول نشوان »در ماال   (1390)رضی و حامتی . اندکرده بندیابا ی را کالمریر

ات انود کو  داسوتان مزبوور موزء ادبیوب  ایون نتیجو  رسویده« ریرکالمی در داستان دو دوست

صواویر و شناسوی بفانتاستیک واقعی است و در آن، از میان ارببااات ریرکالمی، بیشتر زیبوایی

لسوتان گرببااوات ریرکالموی در ا»رفتارهای حرکتی در مریان انتاام پیام ناوش دارنود. ماالو  

ببااووات بررسووی کووارکرد رفتارهووا و ار» ماالوو ( و 1395نوشووت  محمووودی و عبوودی )« سووعدی

زمینو   ها در این( از دیگر نمون 1392ممشیدی ) از کالهچیان و «ریرکالمی در شازده احتجاب

فظی فی ریر اللاالبصام »( در کتاب 2003محمد األمین موسی ) نیز در حوز  ادبیات عربی .است

یون نتیجو  کالمی در موتن قورآن کوریم بو  اهای اربباط ریرپ، از بررسی کانام« الارآن الکریم

سوت و است ک  قرآن دارای حاایق علمی بردیدناپذیری دربار  ارببااوات ریور کالموی ارسیده

گوران یدزاده و حوامیهای گوناگون زندگی بو  کوار بسوت. ها را در زمین بوان این واقعیتمی

بو  « مبخووتالشناسی ارببااات ریرکالمی در رمان الطَّلیانی اثر شوکرینشان »( در ماال  1398)

-ورتصوبوم  ب  مسوتجوهای با اند. ریرکالمی پرداخت  هایکنشبررسی رمان مزبور از منظر 

و  صوورت نگرفتو  با محوریت ارببااات ریرکالموی در زقواق المِودقّباکنون پژوهشی  ،گرفت 

یق و کوشد با با شناسوایی مصوادک  می استحاضر نخستین اثر پژوهشی در این زمین   مستار

ویسونده نظر نردهای موعناصر اربباط ریرکالمی در این رمان ب  ببیین کارکرد آنها در انتاام پیام

 زند.دست
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 ارتباط غیرکالمی نظريۀ
 باشود متضمن انتاام معنوافراگردی است حاوی بمام شرایطی ک   ،اربباط از دیدگاه روانشناسی

در درون بافوت و موقعیوت  چنین امری امتماعی است ک  معمووالً( و هم45: 1392راد، محسنیان)

 ، بوم فرایندهای اربباای مامعبرای بررسی  (، لذا356: 1382، اکمجیان) گیردمیامتماعی صورت

. الزم اسوت های امتمواعیفتار در موقعیتریرکالمیِ حاکم بر رهای های کالمی و کانامب  پیام

ی ریور از های بیروناربباط از اریق کلی  محرک»بوان گفت ک  میاربباط ریرکالمی در بعریف 

رفتارهوای بودن،  هوایتشوامل حرکو است کو  (152: 1378، برکو) «کلمات نوشتاری و گفتاری

 فاصل  نوع استفاده از فضا، مشخصات صدا وپوشیدن، ارز لبا ظاهری، های ویژگیای، چهره

 35کو  بنهوا  عایوده دارد، از پیشتازان مطالعات ریرکالموی ( 1952) 1بیردویسل باشد.می و زمان

مانوده درصد بواقی 65شود و در یک وضعیت خاص با کالم ب  دیگری منتال می درصد از معنا

معتاود اسوت کو  در  این عرص  پیشگامان دیگرآلبرت مهرابیان از  آن در زمر  ریرکالمی است.

 93شوود و مویهای کالمی ب  مخااوب منتاولبا پیام درصد از معنا 7اربباای فاط یک فراگرد 

 55هوای آوایوی و درصود آن بوا کونش 38 شود ک میگون  ریرکالمی فرستاده ب  درصد از پیام

اسوا  بایود بومو  داشوت کو  همینبر .(272: 1374فرهنگی، ) است ایهای چهرهکنشدرصد با 

پیوز، ) «ددارات واقعی افراد پورده برمویسبیش از ارببااات کالمی از احسا» ارببااات ریرکالمی

1378 :10.) 

عنووان روابوط بووان بو را مویو کالموی ریرکالموی  ابط  میان اربباطشایان ذکر است ک  ر

مایگزینی، رفتار ریرکالمی مانشین . در رابط  کردد بوصیف مایگزین، مکمل، متعارض و مؤکِّ

پیام کالمی را بکمیل  دبوانزبان بدن می گاه. «بل » :مای گفتن دادن سر بشود مثل بکانکالم می

منفوی موا را  پیام کالمویِ «ن » :گوییماور افای هنگامی ک  میدادن سر ب مثام بکانعنوانب  کند،

برای مثام  فرد در بعارض با پیام کالمی اوست،کند. در مواردی رفتار ریرکالمی یک بکمیل می

 .«اسوتنیامودهلی پویشمشک»لحنی سرد و صدایی خصمان  بگوید:  ارف ماابل ممکن است با

 ام کالمی را مورد بأکیود قورار دهود،هایی از یک پیرفتار ریرکالمی ممکن است بخش همچنین

زنیم با برگردد و ب  ما نگاه کند؛ در هموان حوام شت ب  شان  شخصی میک  با انگهنگامی مثالً

                                                                                                                                            
1 Birdwhistell 
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؛ 91: 2003ر.ک: موسوی، )« کنم ب  من نگواه کنیود ما صحبت میهنگامی ک  با ش» :دهیمدستور می

های مختلف ارببواط ریرکالموی از در رمان زقاق المدق شاهد کاربست کانام (.125: 1378، برکوو

 های بدن، پیرازبان و ریره هستیم.چهره، حرکتقبیل رفتارهای گوناگون 

 چهره رفتارهای. 1
 اولویننووان عبو از بوان اربباای باالیی برخوردار اسوت و  اور ذابیچهره در فراگرد اربباط ب 

خوی گوذارد. برمویفوردی بوأثیر های میواندهند  وضعیت عاافی انسان بر نگرشمایگاه نشان

اواتِ بورای ایجواد ارببا برین منبع ااالعواتسخنوری مهمچهره، پ، از سخن و »معتادند ک  

 نجیوب. ما ب  دیگران داردابراز بمایل ( و ناش مؤثری در 291: 1374)فرهنگی،  «مناسب است

ه چهور هوا و رفتارهوایحالوتاز  هواشخصویت هایپیام لاایبرای ا «المدق زقاق»در  محفوظ

ی هوااز بموا  عوالوه بور ایون عناصور ستن استفاده کرده وکردن و گریهمچون خندیدن، اخم

 .گیردمیبهره  رنگ صورت نیزبغییر و  میچش

 خنديدن. 1-2

و همگی برداشت مثبتی از آن در شرایط ابیعی بیانگر ح، رضایت و صفای باان است خنده 

کار ب م شادی و رضایتمندی مفهوبرای انتاام در موارد زیادی  زقاق المدق این پدیده دردارند. 

و در بضواد  خاصنی امع الاایاز این رفتار برای  با بوم  ب  موقعیت نویسندهلیکن  ،استرفت 

رمزگشایی از خنوده کموی »باره باید اذعان کرد ک  در این .کنداستفاده می با معنای اصلی خنده

و عوااوف و احساسوات متناقضوی را الاوا  بواند ساختگی هم باشددشوار است، زیرا خنده می

نَأخفم َ مَقم َوَاحللم َ َفابتسم َ » عنووان مثوام درب (. 273: 2003؛ ر. ک: موسی، 91: 1387پی،، )« نماید
زد و اندوهی ک  دلش حلو، لبخند برمم : ) ؛(116: بامحفوظ، بی)َهَ  ل َقلبَ َالقابضةَ َالکآبةَ َهَ صاحبَ 

 اندوهی ازایای خود خارج شده و لبخند از معنای ح (کرد.بود، را از دوستش پنهان میرا گرفت 

-دسوت. او ک  برای بو استاز دوستانش  کردن آنپنهانحلو درصدد کند ک  عبا حکایت می

بپیونودد و از نظور با ب  اربش انگلی،  مان خریدهرنج سفر را ب اش حمیده، آوردن دم محبوب 

از عموق مدق و ساکنانش را  کوچ  نیست؛ زیرا خرسند، در باان ب  این سفر شود مالی بوانگر

عنووان کنشوی این حزن نهانی از رفتار ریرکالمی لبخند ب  پوشاندنبرای  ، لذادوست دارد مان

 ببیوینکنود. در کنترم هدایت و  در مورد خود را با نوع برداشت دیگرانموید نمادین بهره می
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در خالم کنش متاابول، هور فوردی درصودد » داشت ک  در نظرحلو باید عبا کالمی ریررفتار 

گوافمن، )« است ک  شواهد حداقلی را مبنی بر داشتن یک شخصیت قوی ب  دیگران نشوان دهود

زنود، رفتوار هوا لبخنود مویوقتی عبا  در حام بعامل با دوسوتانش بو  آنمبنا بر این (.2: 1396

رد و در ایون موقعیوت از چنوان گیوریرکالمیِ او کمتر مورد بفسیر و بازبینی آگاهان  قورار موی

او را  ،دهو ناآرامی درونیِ عبوا  سورپوش نهوا بواند بر آشفتگیبرخوردار است ک  می یقابلیت

 واقف گردند. اشدر مجل، ب  مکنونات درونی ک  حاضرانآنسفر نشان دهد؛ بی راضی ب 

 شگورو عشواخوورد و دم در گره می در ادام  از زمانی ک  زندگی عبا  با زندگی حمیده

نها در مهت ب ،از این رفتارنویسنده و  کندعبا  بغییر می سپارد، کارکرد اصلی خنده در نزدیم

الکبیور و لبوبعود از بازگشوت از  او ک چنان گیرد.بهره می اندوه پنهان در ومود ویدادن نشان

 حامیندر اشود. می و سرگشتگی آشفتگی ذهنی دچارشدن از فرار حمیده با یک افندی، باخبر

، لبخنودی بوودهنوامزدی بوا حمیوده خریود برای برگوزاری مشونبندی ک  گردنکردن با لم،

مَطلقم َ فانَجیبمهَالعقم َيَلبمةَ  َ َهَ یم َ َسم َ حتسَ َو» :بنوددبمسخرآمیز بور لبوانش ناوش موی فممهََنَ م 
 کورد. بنود را لمو،(؛ )برمم : در میبش معبو  گوردن257: بوامحفوظ، بی) «ساخرةَ َجافةَ َضحکةَ 

 روح و بمسخرآمیز بر لبانش نشست.(ای بیخنده
رضو  در مام  خنوده عنویسنده، آن را فریادی از سر خشم است ک   ،خند  عبا  در اینجا

م مانشوین بموابووان آن را موی ،بوا کالموی هموراه نیسوت موا کو  ایون رفتواراز آن کند ومی

 نارضوایتی ازنفورت و کو  بو  نشوان   بلای کورد عبا  ها و احساسات سرخورد افروختگیبر

 شود.میفرسا در زمان عاشای پدیدار رضایت نمادینش ب  انجام کارهای ااقت

نویسونده، است کو   های خنده در ریر معنای اصلین خند  شیطانی و خوفناک از دیگر نمو

نوانوایی کنوار در  ای. زیطو  کو  در خرابو کشودمیبصویر خوبی ب در شخصیت زیط  ب آن را 

آیند، از مشاهد  رنج و نزد او می گریشگردهای بکدی فراگیریکند و دیگران برای زندگی می

 گذارد:مینمایشاز خود ب  تی بربرکند و شخصیمانی میادش احسا  ،از روی خباثت آناندرد 

ممَاهلزیمم َ َالنحیمم َ َممماَسمم اَیکابمم هَسمم اَا سمم َ َرَ تصمم َ َو»  لمم ََی یممهَالقاسممیتارَفارتسممم َ َسممر َ َنَ م 
-)برمم : دردی را ک  این بدن رنجور زیور دسوت ؛(67: همان) «شمیطانی ةَ َبتسامةَ اشفتیهَالباستتاَ

اش لبخندی شیطانی ناش پریدهرحم او بحمل خواهد کرد، ب  ذهن آورد و بر لبان رنگهای بی
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شود ک  وی از کودکی با آن دست بو  لبخند شیطانی زیط  از عاده و حااربی ناشی میبست.( 

کند و بو  او احسوا  عمل می مرهمی برای بسکین دردها و آالمشگریبان بوده و اینک چون 

 ، روانکواو ابریشویبوان از دیدگاه زیگموند فرویدمی کنش این شناسیآسیبدهد. در لذت می

ریر مستایم بسوترهای شمردن دشمن، ب  اور ما با فرومای  و دلاک»مدد مست ک  معتاد است 

در اینجا نیز زیط  با بوم   .(175: 1997بیز، ر.ک: ) «کنیملذت پیروزی بر وی را برای خود مهیا می

نبودن شرایط بجاوز آشکار بر ارباب رموع، با بو  اسوتهزا کشواندن سویمای آنهوا در ب  مساعد

د دهمی بسکینرا  خود ، سوز درونبوزان لبخندهای کین با کند و می دلش را خالی حایات دق

یکی از نیازهای »ک   بوان افزودمی ین بارهدهد. در ارنجور را از خود بروز میو شخصیتی روان

بو  دور »و حرکوت  «علی  مردم» احسا  بربری است ک  در دو گرایشِ ،رنجورهای روانانسان

علناً ب  دنبوام بربوری و قودرت  با پرخاش «علی  مردم»های شخصیت .شودمی نمایان «از مردم

کننود، برای رسیدن ب  بربری بوالش نموی «حرکت ب  دور از مردم»های هستند، ولی شخصیت

بووان گفوت کو  بر ایون مبنوا موی. (103: 1399، )معروف و دیگران «دانندبلک  خود را ذاباً بربر می

دهود و ب  رفتارهایش مهت موی مردمرنجور زیط  با گرایشِ حرکت ب  دور از شخصیت روان

عمول  ربکوابای در انتهای نانوایی و ب  دور از موردم، اسکونت در خراب  هایی همچونشناس 

هوا و سورانجام بربور رنوج انسوان بردن ازافراد و آموزش گدایی ب  آنان، لذت چهر  مسخشنیع 

 د.آیوی ب  شمار می رنجوریِدانستن خود از سایر افراد ساکن در کوچ  از ممل  مصادیق روان

ود عبوا  آلخنده یأ  ب  اشاره کرد بوانمی ین داستاندر ا حایای خندهریر از دیگر معانی

م» ماندن از رسیدن ب  معشووق:در ناکام  «!جم َمسمکاَر:َأانَمنکسمرَ َقما َبصم  َ َوَاحللم َ َکَ حَ فض 

 خنوده هسوتم.(گرفتو  گفوت: مون آدم بودبختی )برمم : حلو خندید و با صودایی ؛(38: همان)

وسوط هوایش بشدن خوالفرضوان مبنی بر فاشچی در قبام سخنان سیدقهوه رش بوزان  کُکین 

؛ )برممو : (210: همان) «سالکةَ َ َطغمةَ :َإّنََحبق َ َقا َ َوَکاَ حَ ضاَکرشةَ ََ َ املعل َ َفَ فتهاتَ »اهالی کوچ : 

 بدبخت هستند.(بوزان  گفت: اینان مماعتی چی با صدای بلند خندید و کین قهوه

 کردناخم. 1-2

زقواق داسوتان  در ایون رفتوارکنند. اخم می هنگام احسا  ناراحتی و عصبانیت بمعموالً افراد 

بور   بوموملوب بنفر، بازداشتن مخااب از کواری واندوه،  برای بیان مفاهیمی همچونالمدق 
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َيَكَ ال شمیَلفمرا َ اَحیمزَ َسماااَ َوامجماَ َکامم َ ََکما َ م َ وَ» بندد. در نمونو :ناش می هاشخصیت چهره
-عموکامل اخم کرده و خاموش بود، درد هجران را احسوا  موی ؛ )برمم :(117: هموان)« فؤاده

کامل ک  بنها بو  دوسوتی بوا رد مانشینی دارد؛ عمواخم از روی رم و اندوه است و کارککرد.( 

داند، پرواضح است ک  از رفتن و پیوستن او می و او را محرم اسرار خویش حلو دم بست عبا 

کو  دهود و اموازه نمویش بو  ارورور حامبا این ولیاندوهگین است،  انگلی، بسیارب  اربش 

اش از نهانش پرده شانیاین در حالی است ک  اخم نشست  بر روی پی اندوهش را ب  زبان آورد،

دربوار  درسوتی رفتارهوای  د.سوازوی باخبر موی درونحایای دارد و مخااب را از ح، برمی

وقتی بین حاالت چهره و گفتار مغایرت ومود » ای نسبت ب  گفتار، عایده بر آن است ک چهره

 (.64: 1384هوارمی، )« کنیم ن  ب  گفتارهای اورف ماابولدارد، بیشتر ب  حاالت چهره اعتماد می

پی برد و  ایچهره دها و رفتاربوان ب  بناقض بین وانموزد  عموکامل میاندوه بنابراین از چهر 

ذکور الزم بو  اش مبنی بر داشتن شخصیتی شکیبا صوح  نهواد.پای های بیکنشبودن ب  بعمّدی

، کسوی اسوت کو  از [واممآن ]»و  استفاده کرده« وامم»از لفظ  در گفت  فوقمحفوظ است ک  

 (.: ماد  وَمَم1993َمنظور، ابن) «استشدت اندوه، روی برش کرده و سر ب  زیر افکنده

إنکمار:َمما اَتریم َََيتسمال َ َوَالم کت رَ َوجمهَ َو مب َ » خانم درنی س اخم دکتر بوشی از دیدار با
دکتر اخم کرد و با اوقات بلخی از خود پرسوید: زَنوک چو   ؛ )برمم :(180: بامحفوظ، بی) «رأة؟امل

-بوسط صاحب ی منزمبهااز افزایش اماره ر نگرانیخااب ک   حاکی از بنفر استخواهد؟( می

 آنجوا . حمیده نیز ک  از کوچ  مدق و ساکنانش بیزار است و زندگی درشودپدیدار میاش خان 

و  ارادیصورت ریورب  «مدق»کوچ   نام شنیدنمحض، ب بیندیشرفتش میعدم رشد و پ عاملرا 

َ درالَ اَيرََويبالو مَ نهماَسم هَالکلممةَ َ َ نم َ َوَتقمز َ َيَقطبم َ َو» کشود:مویدرهم چهره ناخودآگاه
؛ )برمم : دخترک با بیزاری چهره درهم کشید و ناخودآگواه بوا (93: همان) «!املم  َ َ:َ قما َ ش ی َ 

رفتوار  شوود کو مویبرداشت ی فوق،هانمون  با دقت در لحنی بحایرآمیز گفت: کوچ  مدق؟ (.

در  دکتور بوشوی و حمیوده مرکزی چهور های کنشها و حالتوان یکی از عنریرکالمیِ اخم ب 

قورار  کمتر بحت کنتورم آگاهانو انتاام ااالعات نگرشی و هیجانی آنان بسیار کارآمد است و 

 نگورش و احسوا  بیانگر و یابدمجام بروز می یپیش از انعااد کالمحتی  دلیلهمینو ب  دارد

و ایون امور از آن مهوت اسوت کو  در حایاوت،  شوودموردنظرشان میموضوع ب  آنان نسبت 
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هوای کالموی بسویار های ریرکالمی در ماایس  با واکونش بو  پیوامرمزگشایی و واکنش ب  پیام»

 (.172: 1373فُرگا ، ) «باشدبر و خودکاربر میسریع

َكاَلم:َممقمالالَ َهَ سمر َ َيَ َ السمیَخیاطمبَ َجعم َ رََومنز جماَ َکرشمةَ ََ َ املعل  مَبَ ط موقَ » دراخم استاد کرش  
رضووان ن سویدنشوان  بازداشوت( بو 101: بوامحفوظ، بی) «ال حشی ةَ َشةَ سَ ال َََعاَ متصن َ َهل ا!َمثَقا َ أن ََو

در  یو؛ چورا کو  قرار دارد او و رفتاری ضاد با کنش کالمیدر ب و کردن استحسینی از نصیحت

ایون نیز  اشو اخمِ ظاهر شده بر پیشانی رنجور استآمیز سید بار و نصیحتباان از لحن شمابت

کوردن هواندر پن ؛ این در حالی است ک  وی با ابراز بعجب بصنعیکندمی بأییدرا  حسا  پنهانیا

 .پیراست  کند هم  رفتارهای ناشایسترا از  کوشد با خویشتنمی رنجش و عصبانیتش

 ،اسوت مخااوبساختگی و برای ملوب بومو   اوردر برخی موارد ب اخم در این داستان 

مأَوَوَ َ ب مطَ قَ َمثََ»ک  در بضاد با نیت درونی اوسوت:  حلومانند اخم حمیده ب  عبا  َطاسماخَ َ َ عَ س 
-یش افوزود، بویهاحمیده اخم کرد و بر سرعت گام ؛ )برمم :(46: همان) «بکلممةَ َ َ بَ تنَ َأ َ َدو َ 

دق و صوا صورّبصمیمش برای ازدواج بوا حمیوده مر حلو ک  دعبا آنک  لب از لب باز کند.( 

رو نو نظرش را ملوب نمایود. از ایو کند است، در پی فرصتی است با بتواند با حمیده صحبت

رود بوا موضووع موی شومارد و بو  دنبوالشمحض دیدن وی در کوچ  فرصت را رنیمت میب 

برداشوتن  کوردن وچون اخوم ریرکالمی هایکنشحمیده با  ر میان بگذارد؛ اماازدواج را با او د

ی اسوت این در حال ،دهد نشان خود را از گفتگو با عبا  خواهد عدم رضایتمی های بلندگام

َالصما َ َل حیم َ ات َالفَ َهَ أنَََ َ نَ تمَ َل َ َو» :داندمی کوچ  برای ازدواج را بنها پسر شایست  ک  وی عبا 
کو  مناسوب  بود ک  او بنها پسر کوچو  اسوتفراموش نکرده (؛ )برمم :48: همان) «الزقما َهلاَي

 یون رفتواراببیوین در  است. ای بها دادن ب  خودبرنوعی نمایش او  این رفتارِدر واقع، اوست.( 

ا بوا رفعالیوت خوود  شوود، معمووالًک  فرد در ماابل دیگران ظاهر موی هنگامی»بوان گفت: می

یوا موبهم  صورت ناپیدا است در ریر اینآمیزد با حاایق بأییدآمیزی را ک  ممکن می هاییکنش

حمیده نیز (. 42: 1396گافمن، ) «نمایشی برمست  کند و مورد بأکید قرار دهد شکلب  ،باقی بمانند

 یختوردبرمست  کند کو  وی  بالش است با این حایات را درگون  رفتارهای ریرکالمی با این

 د.هایش مام  عمل بپوشانواست نیافتنی است و عبا  برای رسیدن ب  او باید ب  خدست
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 تماس چشمی. 1-3
و کلیود  عنووان آیینو  مواناز آنهوا بو » و هسوتند فرازبوانیمنبعی بسیار رنی از رمووز  هاچشم

یوره رک  مفاهیمی همچون عشق، نفرت، اندوه، شادی، امر، نهی و  شودشخصیت انسان یاد می

هوای  در میوان رسوان»در نظور داشوت کو   بایود (.15: 1999الحطّاب، )« دهندرا از خود بروز می

 دلیول،همینب  .(295: 1374فرهنگی، )« بواند کمترین دروغ را بگویدریرکالمی، بما  چشمی می

 چشومان ویژه بو ، ب  حالت چهره و ب احساسات دیگران هنگام قضاوت دربار بسیاری از ما ب 

وقعیت فرد چیزهای زیادی دربار  احسا  یا م هابرخورد یا عدم برخورد نگاه». کنیمبمرکز می

رای (. در زقواق المودق از بموا  چشومی و نووع نگواه بو41: 1376، سومانسو)« گویودب  ما می

 ،عنووان نمونو بو اسوت. چون خشوم، حسورت و منوون اسوتفاده شوده هاییدادن نگرشنشان

؛ )برممو : (9بوا: یبومحفوظ، ) «األدبَقلیم َ ساخطا :ََ َ متتزرالََوشَ َبنظرةَ َهَ جَ  َ فحَ » ناّام در ریستننگ

 خانو قهووهاسوت.  ویالاواگر خشوم  ادب.(چپ ب  او نگریست و با خشم زمزم  کرد: بیچپ

دم ناالی را است، با گذر زمان مر، هر شب نوای ناّام را شنیدهسالیان متمادیدر اوم ک  کرش  

ن ب  چنارد و هماین موضوع را بپذی خواهداما ناام نمی ،اندپسندند و ب  رادیو متمایل گشت نمی

 احترامیبی با همراهپردازد؛ این درحالی است ک  با برخورد بندِ رود و ب  ناالی میخان  میقهوه

 پسوربچ  آندادن ناراحتی و خشم خود از رفتار برای نشان لذا شود،موام  می چیشاگرد قهوه

بو   ادبکردن لفظ بویادام  با زمزم  در کند واستفاده می «چپ نگریستنچپ»از رفتار چشمی 

 .بخشدمی منب  بأکیدی خود رفتار ریرکالمی

َ ثیمما َ هن ََووجمم سَ َتممتفح  َ َيسممَو»نگوواه نافووذ و دقیووق حمیووده در  ؛ (44: مووانه) «ةَ انفمم َن َأب مما 

هوره و کو  بو  واکواوی چکاویود.( هایشان را بوا نگواهی نافوذ مویها و لبا او چهره )برمم :

ه، دارد. دوسوتان حمیودپردازد، از عاده و حسوربی عمیوق پورده برمویدوستانش میهای لبا 

ج کار در خار بودند ک  ب  بالید از زنان و دختران یهودی ب  «دراس »محل  دخترکانی از ساکنان 

 رسویدند. حمیوده حسورتاز خان  بن داده و با کسب درآمد ب  ظاهر و سر و وضع خوود موی

ث های پرشوان را در دم داشوت و هموین امور باعوو میب رنگارنگ های  و لبا زندگی مرفّ

 ها بنگرد.بار ب  آنحسرت شد ک  همیش  با نگاهیمی
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 «نم   َ َجَ  رَ بن مَا َ اخلفیفتمَینماهَ  َ َ َ ع ممَ ل َ»در گر گدایان صورتیط ، انگیز زَچشمان وحشتنگاه 

از خباثوت و درخشوید.( انگیوزش مویبرقی از منون در چشمان وحشوت ؛ )برمم :(62: همان)

  بو  کو هنگوامیها است. او دیدن زمر و بدبختی انسان شتاقگیرد ک  منشأت می ی پلیدسرشت

 راز کو  در ورایآیود گرفتوار مویپردازد، ب  سنگدلی شگفتی آفرینی روی مشتری میکار عیب

 ن ، نشواهوای دردنواک مشوتریانشنیدنِ نالو  درخشش چشمانش بعد از و مهاربش پنهان است

 .گیردمی لذبی است ک  ومودش را فرااحسا  

را الق  عخشم یا ابراز ختلفی همچون م ره نیز با بوم  ب  زمان و مکان، کارکردهاینگاه خی

شوانگر شودت بوانود ناین گون  ارببواای موی»اند ک  نگاه خیره گفت  منشأدربار   .عهده داردب 

هوای گواهب  کسوانی کو  عالقو  بیشوتری داریوم، نهیجانات ما دربار  دیگران باشد و ظاهراً ما 

رش در حسوین بو  پسونگاه ننو اسا ، بر این (.62: 8413هارمی، )« کنیمبر و بیشتری میاوالنی

حاکی از خشوم ان بورا می؛ )برمم : با خشم در او نگریست.( (119: همان) « ...َقَ نَ حبَ َهَ فح جتَ »

بور کار در رنج و عذاب است، بعود از شونیدن خسین ک  از داشتن شوهری خالفحنن ست. ناد

  بناباوری  هت وها را بنها بگذارد، در اوج بُیش  آنخواهد برای هممی کوچ حسین و این ک  او

ا بوهایی از شوخی در چهور  فرزنود اسوت گویی در پی یافتن رگ  شود،خیره می مان پسرچش

مفیمهَمَ َقَ ل ممَ فحَ »ده عمیااًََ بواور نکنود. در نمونو  آنچ  را ک  شنی  برممو :)؛ (247: موانه) « وساَ ش 

  او بوعالق  و عشای اسوت کو  گی عموکامل ب  عبا  از روی خیرهحیران در او خیره ماند.( 

اش یدلتنگوو م نگورد بوا رومی ب  او، اینگون  با فراغ بام از بل الکبیر دارد، لذا بعد از بازگشت

 را بزداید.نسبت ب  وی 

 رنگ صورت و گونه. 1-4
ایون دارد. ناش زیادی  دادن حالت روحی افرادمصادیای است ک  در نشان از بغییر رنگ چهره

. در شوودمی گویای حایاتپذیرد و میارادی صورتریر اورب  هاویژه در بخش گون ب  پدیده

ب   اشآید، چهرهمیمیانحرفی ب  چیکرش  قهوه این داستان هرگاه ک  از گناه و کارهای خالف

رنوگ سویاه، نشوان  قودرت، » کو  بوان با نظر ب  ایون دیودگاهرا می امر و این گرایدسیاهی می

شومار وی بو  منفوی شخصویت هایاز ویژگی بازبابی( 319: 1379وود: )« د استخشونت و بمرّ

از کننود و او را اشاره می شباصراحت ب  خالف رضوانهمسر کرش  و سید قتیو ک ، چنانآورد
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استمرار در گناهانش را ب   یو دارند، خشونت و بمرد نهفت  در ومود کرش  ک میبازآنها  نجاما

َللسم ادَربم ََوا»: کنودمیخودنمایی چهرهرنگ شدن ، در قالب سیاهکندمیبرریب  «وجه مه َالضمارب 

َکرشة َورالَق َوَ » ؛؛ )برمم : چهر  مرد ب  سیاهی زد.((84: بامحفوظ، بی) َاملعل    الصن و َوق َأ م  َف 

َلسان ه َواربَ  کرش  ک  خشوم، زبوانش را بنود آورده و (؛ )برمم : استاد106: همان) «وجه هَ َ ََالغضب 

گفوت کو  سویاهی بووان می خصوص در این بود، ب  پشت صندوق رفت(.اش سیاه شدهچهره

ک  وی را ب  اربکاب کارهای خالف سوق  ستسرشت پلید اواز  بعبیریو  کنش چهر  کرش ،

شده بر چهر  کرشو  خوط بطالنوی اسوت بور نصوایح و رنگ سیاهِ آشکار دیگر، بیانب  دهد.می

کو   الزم بو  ذکور اسوتباره در این وی از گناه و فحشا. مستناارافیان مبنی بر دوری پندهای

 گوردد،مویفراسوی آن زندگی متوقف نمایانگر مرز مطلای است ک  در و برین رنگبیره ،سیاه»

 آن هوی  چیوز وموود ورایلذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است و ناط  پایوانی اسوت کو  در 

از رنوگ  کرشو  مهالت و بباهیدادن محفوظ برای نشاندلیل، همینب  (.97: 1373لوشر، ) «ندارد

 داسوتانخواننودگان ایون مبنی بر ماندن در منجالب گناه را ب   ویگیرد با بصمیم میسیاه بهره

 .م سازدبدّمی میدب  نو اوآمدن راهاز ب را  آناناحتمالی نشان دهد و امید 

اسوت و در ایون رموان، مفهووم عشوق و  چهورههای بغییر رنوگ نمون دیگر  از قرمز شدن

چنان ب  کار سلمانی مشغوم است و در همحلو ک  عبا  نمون ،عنوان بکند. میدلدادگی را افاده

کرش  ک  با پیوستن ب  اربش انگلی،، زندگی کوچ  مدق سکونت دارد، بعد از گفتگو با حسین

، از سخنان سرشار از رضامندی دوسوت دیورینش حسوربی استمرفهی برای خود فراهم کرده

کنود کو  امیودی بو  مانده بصور موینشیند و خود را انسانی بدبخت و عابعمیق بر دلش می

اش حمیوده از زبوان شنیدن نام معشووق  محضوی ب این در حالی است ک   ،پیشرفتش نیست

َقلمبَ ف مفخَ »: گرایودحسین، رنگ رخسارش ب  سرخی موی َومتََّلم َ ََاحللم َ ق  ارََلعینیمهَ َبع نمف  ص م ره 

و سویمایش در برابور (؛ )برمم : قلب حلو ب  شدت بپیدن گرفت 38با: محفوظ، بی) «فتم َرد َوجه مهَ 

امید در  بارق عشق و گویی نام حمیده، بجسّم اش سرخ شد( دیدگان وی ظاهر گردید و چهره

ای بورای پیوروزی ب  او ارادهبخشد و می اراوتب  زندگی وی پویایی و  ذهن عبا  است ک 

بو  ام عشوق را اب رنگ قرمز، منبو  شوورانگیز و فعومحفوظ با انتخنجیب. دهدزندگی می در

 حاصل از دلدادگی را برای خوانندگان ا ، ببلور امیدِش گذاشت  و با برسیم چهر  سرخ عبنمای
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و در ماایس  بوا  استشروعی بازه نماد زندگی مدید و این رنگ، »چراک   دهد،مینشان اثرش

ابتکوار و اشوتیاق بو  عمول، گرموی،  نمایوانگر ای برخوردار است،دهها از انرژی عمسایر رنگ

این مسوأل  در موورد  (.60: 1378سان، )« شودهیجان و روحی  پیشروی است ک  مومب برقی می

، 24بوا: محفووظ، بوی) «سنیةَق َت َرد َحت َقناعَاألمحروکا َوجه َالس  َ »: خانم نیز مصداق داردسنی 

حمیده و آنگاه ک  نن رنگ ب  سرخی گرایید.( خانم در زیر نااب قرمز(؛ )برمم : چهر  سنی 126

کند، گرمی و هیجان برخاست  از عشق بو  صوورت او را ب  ازدواج و بشکیل خانواه برریب می

 .گرددخانم نمایان میشدن رنگ چهر  سنی سرخ

 

 ی دست(ها)اشاره حرکات بدن. 2
گفوتن زیورا سوخن انسانی است،اام پیام در ارببااات های اصلی برای انتاز وسیل  حرکات بدن

ن ک  در مطالع  زبان بد ندمعتاد برخی. (246: 1392راد، )محسنیان بنهایی قادر ب  انجام آن نیستب 

پیوست  دست، پا، سر و انحنا بود ک  مجموعاً امکوان همباید در مستجوی یک دست  حرکات ب 

حرکوات از میان المدق در داستان زقاق(. 7: 1382بریسیج، کنند )میبعبیر و بفسیر با معنا را فراهم

. لرزش استشدهم کالزبان و  ی مناسب برایمایگزین و سیاری داردب بسامد دست بدن، حرکت

؛ )برمموو : (219بووا: محفوووظ، بووی) «واضممطرا َ َرتعشمما َانفعمما َ  اساَتکانمم َی مموَ»دسووت در نمونوو  

دهود کو  حمیوده و بشویشی خبور موی از دلهرهلرزید.( هایش از بشویش و اضطراب میدست

هوا دسوت»کو   شووداین مفهوم از آن مهت استنباط می .شودمیهنگام فرار از خان  دچارش ب 

 هوای. بنابراین لورزش دسوت(58:  1384، هارمی)« یجانی را هم منتال سازندبوانند حاالت همی

دهود. موی خبر شو اضطراب نگرانیسراسر  کند و از درونبازگو میاو را  روحیحالت  ،حمیده

از  اسوت و یودهوای بهدکونشبرین از معروف درگیری هنگامب کرده های گرهدادن مشتنشان»

رمان هرگواه اسوتاد کرشو  بوا این (. در 56: مانهر.ک: ) «کندحکایت میاوج عصبانیت صاحبش 

از « دهکورمشوت گوره»ریرکالمویِ  ابوزار استفاده ازپردازد، با همسر خود ب  بحث و مجادل  می

بأکیودی  بند خویش کوارکرددهد و از سوی دیگر ب  کالم شدت خشم خود را بروز می ارفی

 (؛84 بووا:محفوووظ، بووی) «ایَجمن نممة!َكلسممانَ َيسممکَ وسمم َیقمم  :َأ مَ َإلیهمماَبیمم هَم نمم  راَ َفأوم ممأَ »بخشوود: می

ح َهلماَفلم ََ» )برمم : مرد با اشار  دست ب  او هشدار داد و گفت: ملوی زبانت را بگیر، دیوانو  (؛
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اش را بهدیدکنان کرده؛ )برمم : مرد مُشت گره(107و  225: همان) «صاح َ اَوَالرج  َبقبضتهَم ن  راَ 

 قصد بهدیود اسوت کو ب  ها نموناین در دادن مشت دست نشانبنابراین  نشان داد و فریاد زد.(

 خشم و اعتراض است. ،و پیام مسلط آن گیردمیکارکرش  برای برساندن همسرش آن را ب 

م»مونو  در نکف دست را بو  هوم زدن   «ریکمة لم َاألَعَ بی یمهَوسم َی ب مَرضم ا َ َالسمی َ َقَ فََوص 

م زد.( هایش را ب  هوبود، دسترضوان ک  چهارزانو روی مبل نشست سید ؛ )برمم :(109: همان)

کارکرد  است وبخشیدن ب  دعوایی است ک  میان استاد کرش  و همسرش درگرفت پایان منظورب 

 ،هسوتند در حام کشومکش هموارههای او خاار خالف کرش  و همسرش ک  ب مانشینی دارد.

و  کننوداحتراموی مویمعتمد کوچ  بو  یکودیگر بوی رضوان حسینی، مردبار در حضور سیداین

رو از ایون شوود.آمیز میزننده و بوهیننیز  ارشانگفتگیرد و لحن میشان دردعوایی سخت میان

جادلو  زن و مدادن بو   برای خابمنیز و یکدیگر ب حفظ احترام  پیام الاایمنظور رضوان ب سید

در  .گیوردمویکند و از آن برای بیان ماصود کموکمی اکتفا «زدنکف»کالمی شوهر ب  رفتار ریر

رش برود کاب  دنبام دوست خالف آید ک ادام  و بعد از رفتنِ همسر کرش ، کرش  درصدد بر می

نع ما «گذاشتن دست بر شان  او» رضوان با رفتار ریرکالمیِبار نیز سیداین در حالی است ک  این

ممعلم ََوَایَ َ قع ما َ  ول:َأق ل َکتفهََوَهَ ی َ َعَ ضَ ولکنَالسی َرض ا َوَ »شود: می از اقدامش  «حَ  َ اس 
ظر نب  گیر(اش نهاد و آرام گفت: بنشین معلم  آرام ب(؛ )برمم : سید رضوان دست بر شان همان)

 ی هشودار و برحوذر داشوتن از عمولنووع ،رسد ک  رفتار ریرکالمی سید در ایون موقعیوتمی

 موانع از ،دآیوموی دنبوام آنهمراه دارد و لحن مالیم و آرامی ک  ب ناشایست را در بطن خود ب 

 گردد.میکرش  سرپیچی و عدم اااعت 

 ( در نمون 44: 1376، سوسومان) «برین شکل بما  مسمی امتماعیمعموم»عنوان دادن ب دست

بو  آرایشوگر پیور  ؛ )برممو :(158: بامحفوظ، بی) «وسم َیقم  َ َهَ لهَی َ َوم َََالعج  َ َ َ احلال ََنَ مَ َاق بَ َو»

پرسوی ، پوذیرایی و احووامگویینشانگر خوشامدنزدیک شد. دست ب  سویش دراز کرد و گفت.( 

 لم ََفقمب َ َفَ  ص م تَ َرأةَ ب  مَهَ  َ یمَ ََم ممعهماََوَسمارَ َفقم َ »ردی بأکیدی دارد. اما در نمون  است و کارک
ناپوذیر بوا مرتبوی وصوف؛ )برمم : افندی همراهش شد و دست دراز کرد و (196: همان) «هماراحتَ 

کو  ، ضومن آنق  استکارکرد مانشینی دارد و پیام مسلط آن ابراز عشق و عالدستش را گرفت.( 

َ َ ع مجَ َو» درط کاندیودا بوسو . باالبردن دست ب  سوی سورباشدبیانگر اعتماد ب  نف، افندی نیز می
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)برمم : کاندید با باالبردن دستانش ب  سووی ؛ (158: همان)« إل َرأسمهَهَ ی یَ َبرفعَ َفا َ اتاهلَیردَ َحَ املرشََ

های اشارات بدنی در این رمان است ک  پیام مسلط از دیگر نمون  گفت.(سر، ب  شعارها پاسخ می

 است و کارکرد مانشینی دارد.ب  ارفداران آن بکریم و احترام 

 

 پیرازبان. 3
یوا  داهای صووبید، صونشوون صدا ک  همراه کلمات ایجاد میهای صوبی نظیر بُب  کلی  ملوه

  ب  دیگران ای هستند کمنظوره، ابزارهای چندصداها(. 133: 1378برکو و دیگوران، پیرازبان گویند )

رسوش و پحایات،  د،عنوان شوخی، بهدیب  ن ما را بفسیر کنند وگویند چطور رفتار و سخنامی

ایون  هوایزدن و ویژگوی،نفونفو، هوا،پیرازبان شامل اصوابی چون زمزم . نمایندریره بلای 

ها  آهنگ، زیر و بم، نحو  بلفظ کلمات، لحن و درم  پیچیدگی مملضرب اصوات است، مثل:

ن صودا و محفوظ در رمان خوود از رفتارهوای آوایوی چوون لحون، بُونجیب(. 330: 1379وود، )

 .دمویمیبهرهو انتاام احساسات فردی دادن نوع ارببااات میانسکوت برای نشان

 

 لحن. 3-1

بشخیص پایگاه امتماعی افراد کمک امتماعی ناش داشت  و ب   های آوایی در ابااتکاریریزه

سهم بسزایی در  ،شناسی پیام کالمیبنهایی و مدا از عناصر معنالحن صدا ب  میاناین. دردنکمی

احسوا  اسوات مثبوت، (. احس314: 1374فرهنگوی، )فرستند  پیوام دارد  اافیشناسایی حاالت ع

ویژه ها از زبان آوایی و ب دادن آنهستند ک  محفوظ برای نشان مواردی ناخوشایند، رم و بر 

-. در این داستان لحن سید در هر مایی ک  مخااب او عصبانی و آشوفت گیردمی کمکاز لحن 

َونظمرَ »ب  آراموش و خونسوردی فرابخوانود:  شود با ارف ماابل راحام است، آرام و مالیم می
)برمم : سید ب  چهور  کرشو   (؛103با: بی ظ،محفو) «دةَ ؤَ ت َب ََوقا َ َ لس ادَ َبَ املتسر َ َإل َال جهَ َ َ سی َ ال

هلماََقما َ ...ََوَفظیعمةَ َبنماا َ َقاللمةَ َسم ر َ َو» آراموی گفوت.(؛زد، نگاه کورد و بو ک  ب  سیاهی می
ممفرَ :َأَ أل اَ املممَهَ   ول مم َأ َکَ رو  ممَيخ  زن بووا فریادهووایی  )برمموو : ؛(98: همووان) «حسمماایَسمم  

. لحون در ایون اش ب  او گفت: آرام باشید خواهرم (بار ررّید. سید با آرامش همیشگیخشونت
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در مخااوب و در کنار اربباط کالمی، مومب باویت بأثیرگذاری آن  ها با کارکرد بکمیلینمون 

 شود.می

َاةَ الفتمَفصماح َ » :هوایو در نمونو  ستانهای مختلف داکرش  در قسمتلحن حمیده و حسین
-ا بندی و با حوالتی سوتیزهب؛ )برمم : دختر (29، 154: همان) «سمتط َ مَ َهاَبشمر َ تَ حالَق َأن ر َ َوَةَ حب ََ

حسین بوا لحون  :؛ )برمم (118 :همان)« ...َهَ ألم َ َقا َ َاملعه دةَ َهَ تَ حساَبفظاظَو» مویان  فریاد زد.(؛

ن و مهربوا رمگنانو لحون  بوتم با خشوونت و هتواکی اسوت.ادبان  ب  مادرش گفت.( خشن و بی

نی بووتم بوا انودوه با لح ؛ )برمم :(289: همان) «مصمطنعةَ َحمز َ َبلهجةَ َفقال َ »های: حمیده در نمون 

 ؛ )برممو :(293: انهمو) «الرقیقمةَ َهَ هلجت مَأ َتقم  َلمهَلَّم َ َيَأبسماَ َلَجتم َ َولکمنَ » وسواختگی گفوت.( 

حمیده با  واست  فریبکاران لحنی ساختگی و  ای ندید مز اینک  با همان لحن مالیم بگوید.(چاره

 نود.ز خوود در ذهون عبوا  را مودیریت کشوده اایجاد های احتمالیبرداشت خواهدمیاین لحن 

-دعا میا برخی»، در ذهن دیگران و چگونگی مدیریت آنها شدههای ایجاداهمیت برداشت بار در

فتن گوربوازیاز بو  اسوت و« سووداگر اخالقیوات»ایات یک عنوان مجری در حانسان ب  ک  دنکن

 حمیده رون(، از ای3: 1396گافمن، )« های مطلوب از خود ابایی ندارداخالقیات برای ایجاد برداشت

درصدد  تور اسچنان در ومودش شعل ک  هم شدن از عشایبا خبردیدنِ دوبار  عبا  و بعد از 

تن قورار گرفانتاام سود موید و او را وسیل  ،بازی گرفت با از او علی  مردی ک  قلبش را ب  آیدبرمی

م، بوا ب  این مه بییا، لذا برای دستدارداز پیامدهای منفی آن دور نگ نیز خود را  ،اهاز این ردهد و 

 نماید.میدار ررور عبا  را مریح  کند وعی ملب برحم میصنلحنی ب

رممو : بوا ؛ )ب(97بوا: بویمحفووظ، ) «هاَالغلمی  َبصمَ للسمی َ َقالم َ » حسین درخشن نن ای صد

ست دهد ک  زنی اپروای او خبر میخشن و بی از روحی  صدای کلفت و خشن ب  سید گفت.(

اه کو  از گود. وی آننوآیشومار نموینیرومندبر از او بو  ،از زنان کوچ  یکو هی   باکبیبسیار 

 بورد بوا مهورعصوبانیت صودایش را بواال موی کند، از شدترضوان گالی  میشوهرش نزد سید

دایش در (؛ )برمم : صوهمان) «هماَواخش شمنَ کالمَ ََرَ آخَ َاَي هَ الَصَ و َ »نهد: بأییدی بر گفتارش 

 پایان کالم، خشن و بلند بود.(

بلنودی یوا های اساسی برای یک فراگرد اربباط کالمی مؤثر، شرطیکی از پیش»ما ک  از آن

-فرحات بو ک  ابراهیم(، هنگامی316: 1374فرهنگی، ) «باشدمناسب می (volume) شدت صدای
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 شورایط، موقعیوت همگام سازد، در آن آید با مردم را با خودعنوان نامزد انتخابابی ب  کوچ  می

را در عموق  شکالمو و از این اریق شود آراست د و رسا صدایی بلن ب کند ک  میفندی ایجابا

؛ (158بوا: محفوظ، بی) «؟انلبماَ َنَ :َم مکالر  َ ََبص  َ َیصیحَ َکا َ » و کارگر سازد:مؤثر  مخاابان،مان 

رقیوب انتخابوابی و م نواو درواقوع زد: نماینده کیست؟( با صدایی چون رعد فریاد می )برمم :

 است.نهفت  گفتارشحماسی لحن نظر در مورد نمایند 

 سکوت. 3-2

دربار  سکوت معتاود اسوت  1افراتمیشلالمدق است. های آوایی در زقاقمنب دیگر از  سکوت

برنود. او مویبسیار کارآمدی است ک  افراد در زندگی روزانو  از آن بهوره ابزار اربباایِ» ،ک  آن

هوای شود و ناوشاور مستایم مایگزین گفتار میکند ک  ب مینوعی سکوت هدفمند را معرفی

 های مختلوفمعنای این رفتار ریرکالمی در موقعیت(. 88: 1394رضایی، )« کندایفا میاربباای را 

إلم ََ منَطریمقَال راسمةَ َامتةَ صمَ َ  م لَ َو»حمیوده در منود داللت. سکوت استیر تغم ،داستاناین 
کج « ازهر»ب  سمت « دراس »؛ )برمم : دخترک با سکوت، راهش را از (89: بامحفوظ، بی) «األ سرَ 

منظوور بو  «ازهور»سومت خیابوان دادن مسیر بو بغییرمبنی بر ب  او در پی پیشنهاد عبا   کرد.(

 دارد.و از رضایت قلبی او برای گفتگو پرده برموی است حمیده موافات حاکی از ،کردنصحبت

و باعوث  سکوت، ناش مهمی در انتاام معنوای همودلی دارد»ک   عایده داردافرات باره در این

َرَ ولَتم َ » :هوایدر نمونو  حمیودهسکوت  (.206: 1389صادقی، ) «شودافراد ب  هم میشدن نزدیک
؛ )برمم : حمیده ک  مانده بود چو  بگویود، بو  (115: بامحفوظ، بی) « لصم َ َ  َ ما اَتق  َفتع ََ

حمیوده اما  ؛ )برمم :(91: همان) «للحم ةَ َفریسةَ َوظل  َ َبکلمةَ َولکنهاَلَتنب َ » سکوت پناه برد.(؛

سرگشتگی و بردید  مفاهیمی همچونبود.( چنان در بند حیرت ماندهای بر زبان نراند و همکلم 

از ارفی عبا  را بنهوا پسور حمیده ک   شودمیاستنباط از آن مهتاین مفهوم  و کندرا الاا می

ک  آرایشوگری چوون عبوا   یاین دارددیگر  اوست و از ارف بیند ک  الیق همسریِکوچ  می

شرایط بالبکلیفی کو  در چنین  لذامام  عمل بپوشاند،  شهایبلندپروازیآرزوها و بواند ب  نمی

نو  عبوا  را با ایون گونو  ارببواای، برد با فاط ب  سکوت پناه می ،یابدحرفی برای گفتن نمی

                                                                                                                                            
1 Michel Ephratt 



 1400 خريف ،60 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

94 

 

در مورد آینده در بمام مدبی ک  عبا   رواز اینباشد. ک  او را پ، زدهاینباشد و ن دلگرم کرده

نووعی بیوانگر بورد و سوکوبش سوکوت پنواه مویبو  دادن موای پاسوخکند، ب می گفتگوبا او 

گیوری را از وی سولب و بوان بصومیم خیم  زدهومودش  است ک  بر درماندگیسرگشتگی و 

 است.کرده

 بموامی اهول کوچو  دین و باایموان کوچو  کو  در قلوبعنوان مرد متورضوان حسینی ب سید

رای بو ششوود و دوسوتان و یواران وفوادارموی مهیّوامایگاهی بلند دارد، برای ادای فریض  حوج 

مجلو،  سخنرانی شیوا و ررّایی برای حاضرین در یند. سیدآخداحافظی در منزم وی گرد هم می

د و را در موورادیودگاه  ،انگیزد و برخویاو اعتراضات بسیاری را برمی نظردر این میان  کند.می ادا

، سوکوت داشوتآمادگی مدم ن ما ک  ویگیرند. اما از آنمی انتاادرحمت و انتاام خداوند ب  باد 

 سخ سؤاالتمأنین  ب  پااست با آرامش و ا عد از مکثی ک  حاکی از بعمّقکند و سپ، باختیار می

َالسی    َسنیهة َو  یناهَ » پردازد:می  : سوید، (؛ )برممو297: مانه) «یجَ الصافیتا َتسط عا َبن ر َ َوص م   

فکور بسکوت معنادار سید، نشوان   در اینجا درنگی کرد و از چشمان صافش نور شوق درخشید.(

الم کوعمیق برای بیان سخنانی مهم است. این سکوت، زمین  و شرایط ویژه را مهوت اثرگوذاری 

ب را برای شود ک  او آمادگی مطلودر مخااب، مومب می کند و با ایجاد شوق و انتظارفراهم می

ازی سوبیان دیگر، سکوت و مکث سید با هودف بأکیود و برمسوت آورد. ب دستشنیدن سخنان ب 

 خواهد آن را مطرح کند.مضمون پیامی است ک  می

م دَ َو ل ا  َأ صمغ َإلیمه َي» :درعلوان سکوت سلیم -یعلوان بوسلیم ؛ )برمم :(192: همان) «مج 

ن اسوت کو  از سوخنا یندادن ح، آرامشمنظور از دست ب حرکت، گوش ب  کالم سید سپرد.(

شونا  ، زبانیاکوبسن رومن اربباای الگویابق سکوت را  این نشیند.رضوان بر قلبش میسید

ی شود ک  عاشوق از شونیدن صودازمانی حاصل می»نامید و « سکوت استلذاذی»بوان می رو 

د، گوردکند با از ذوقی ک  نصیب او مویسبب سکوت اختیار میهمینبرد و ب میمعشوق لذّت 

ی، با این بیان، علوان بوا بوسول بو  سوکوت ارببواا (.57: 1394حیدری، ) «چیزی از دست ندهد

رهگذر، کند و از اینهای دلنشین او منتال میرضوان و صحبتو عالق  خود را ب  سید احسا 

 د.هرچ  بیشتر برای علوان ابراز نمایبا مکنونات قلبی خود را  کندمیبرریب او را 
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...ََیم َ ثقَم َ بص مَ  َ َکامم َ ََولکمنَ م َ » در ل و بلعیودن آب دهوانکاموسکوت سنگین عمو
بوود. سنگین پناه بورده کامل ب  سکوبیعمو ؛ )برمم :(251-250: بامحفوظ، بی) «هَ ریق مَالرج َ َفا دردَ 

ندار سکوبی نشواهنگام مویا شدن حام حمیده بوسط عبّا ، ب مرد آب دهانش را قورت داد.( 

سووخن اسووت بووا هرچوو  دیربوور عبووا  را از موضوووع پیووام انووداختن بعویووقبوورای بوو و 

ز بحوران نوع سکوت، برآمده ااین  اش باخبر سازد.شدن حمیده و فرار ناگهانیکشیدهانحرافب 

یوق در بوا ایجواد بعلکنود بوا اوالنی بالش می مکثاو با بوسل ب  لذا . استکامل درونی عمو

دن خبر خود در رسانیآمیز فائق آید و بر حالت بردیدروحی خویش  حدی بر آشفتگیگفتار، با 

 نیوزبوان گفت سکوت عموکامل، نوعی کارکرد خودسانسوری می سرپوش بگذارد.ناخوشایند 

ومّو  بو  ببوا نیوز شرایط ظواهری وی را دارد و هایش بازمیحرفپرد  او را از بیان بیدارد و 

 نپوشواندبوان سکوت عموکامل را نشوان  همچنین می دهد.اش ابیعی ملوه میدرونی آشوب

ط شوود و بر فکر خوود مسولدهد با این سکوت ب  او امکان می میان،در این یک راز بلای کرد.

ی را بوراعبوا   روحویزمینو   دیگور،از سووی وهایش را محتااان  و سنجیده بیان کند حرف

کو   انوددربوار  کوارآیی سوکوت در انتاوام پیوام گفتو  .شنیدن خبر فرار حمیده فوراهم نمایود

محوض   بو دلیل، عباهمین(. ب 372: 1365ناظرزاده، )« مرابب گویابرندها گاه از کالم ب سکوت»

، بمام ناخوشایند ینگرانی از دریافت خبرنگرد و مشاهد  سکوت عموکامل، با بعجب ب  او می

َوساور ه َالقلمقَ سر ا » :گیردمیومودش را فرا َاحلل   برمم : حلوو، )(؛ 250با: بی محفوظ،) «ماَق ط ب 

 ب  سرعت اخم کرد و نگران شد.(

 

 گیرینتیجه
 محفوظنجیب، این نتیج  حاصل شد ک  قّدَقاق المِبا واکاوی ماول  اربباط ریرکالمی در رمان زُ

دادن آن بوا کوالم بو  و پیونودکالموی ریورارببواط  بو  ابعواد متعوددنظور  با این اثرآفرینش در 

هوای کاربست کنشاست. وی در زدهدست هاو فضاسازی گفتمانی شخصیت پردازیشخصیت

های از رفتار هر فردی با بوم  ب  ماول  شخصیتو  اهتمام داردب  بیپ شخصیتی افراد  ریرکالمی

شوود میاینگون  دریافت ،حرکات مربوط ب  چهره با بررسی د.کنمی استفادهمتناسب  ریرکالمی

 ،ریورهکردن، گریسوتن و گوناگون چهره چون خندیدن، اخم رفتارهایک  نویسنده با استفاده از 
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ای ک  روم گون درصدد است با اندوهِ حاکم بر افراد ساکن در کوچ  مدق را بیان کند؛ ب عموماً 

این کانام اربباای ببدیل شده و نویسونده در مصادیق و اندوه ب  یک ویژگی بارز و مشترک در 

خوبی ب  منص  ظهور نشانده و از این رفتار کو  رفتار ریرکالمی خنده نیز این رسالت خود را ب 

اسوتفاده  و نومیدی اندوه در اکثر مواقع برای الاای ح، ،بیانگر ح، شادمانی و رضایت است

زننود و از عنوان ناابی بر چهره میحاضر در بطن داستان، لبخند را ب  هاییتصکند، لذا شخمی

دارند. اهداف دیگری چون بمسخر، یأ  و ناامیدی، کین  و خوف و بر  را در سین  ،ورای آن

یا با بغییر رنگ صوورت  را با رفتار ریرکالمی بما  چشمیسرشت اشخاص  خباثت ،محفوظ

شان خوبی از این ویژگی روحی صاحبانها ب رسد ک  با بوصیف چشمنظر میب دهد و مینشان

 ادن حاالت هیجانی چوون ابوراز عشوق ودسهم بسزایی در نشان ،حرکات دست دارد.میبرپرده

کوارکرد مانشوینی بورای  دارند. این نوع رفتار ریرکالمی رالباًعالق  و بشویش و دلهره بر عهده

بنهایی و بودون بیوان های ریرکالمی، ب ابزارها بیش از سایر دهد ک  دستیمکالم دارد و نشان

ب  آنهوا دو ماول  در حیط  پیرازبان است ک  محفوظ  ،کنند. لحن و سکوتکالمی افاد  معنا می

هوا با استفاده از لحن کالم شخصویت رد. ویبوم  دا های رفتاری در اربباااتعنوان مهارتب 

 ،کو  آراموش و مالیموت در گفتوار سانبدین ها چگون  است،ک  احوام درونی آن دهدنشان می

 از روحیو  هوای و شودت صودای شخصویتلای است و بلندخُناشی از صفای باان و خوش

در این داستان برای بیان مفاهیمی چون  معنادار نیز . سکوتدهدخبر میها خشن و عصبانی آن

ت،   لوذاحساق برای بیان سخنانی مهم و بأثیر گذار، بفکر عمیرضایت، سرگشتگی و بردید، 

 است.کار رفت ب  بومهی ب  محیط اارافنشان  بیبعویق انداختن کالم و گاه ب ب کتمان راز، 

 

 کتابنامه

 الف( عربی
َلفکر.اَرَب و :َداريدامادال ینَم رَحتقیقَمجا لسان العرب(ر1993َمنظ ررَحمم َ)ابن

َرَتعریبَمس َشیخا رَب و :َدارَاآلفا َا  ی ة.لغة اجلسد(ر1997َبیزرَآلنَ)
َرَس ریة:َدارَاحل ار.1رَطالعيون يف الشعر العريب(ر1999َاحلط ابرَحمم مجی َ)
َة:َدارَالَّقافةَواإل ال .رَالشارق1رَطَاالتصال غری اللفظي يف القرآن الکرمی(ر2003َم س رَحمم َاألماَ)
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 ب( فارسی
 وانو ، برمم  مرموان فرموی، بهوران: مرسانی حرکات بدنشناسی پیامروان(، 1393) آرگایل، مایکل

 رشد.
، بهوران: 1، برمم  علوی بهراموی، چشناسی، درآمدی بر زبان و ارتباطزبان(، 1382اکمجیان، آندرین )

 رهنما.

زدی، ایومحمود اعرابوی و داود سوید ، برمم : فردی و عمومیمديريت ارتباطات(، 1378) برکو، ری.ام

 های فرهنگی.بهران: دفتر پژوهش

 بعثت. بهران:باقر ثنائی و فرشاد بهاری،  ، برمم زبان تن(، 1382) بریسیج، موزف

ان و مجلو  زبو، «شناسی حرکاات بادنیارتباطات غیرکالمی و نشانه»(، 1386) نژاد، محمدرضاپهلوان

 .30 -13، صص6شناسی، شماره زبان

 : مانان.زنگن ، بهرانسعیده لرپری ، برمم راهنمای تعبیر حرکات بدن زبان بدن:(، 1378) پیز، آلن

هوران: آذر محموودی، ب ، برممو زنایمچگونه با زبان بدن حرف می(، 1382) پی،، آلن و باربارا پی،

 فصل سبز.

مطالعات فصولنام ، «ساکوت ارتبااطی در غیلیاات شام »(، 1394اهلل رحیمی )حیدری، حسن و ید

 .72-51، صص29ارببااات، ش -فرهنگ

ئی، اهلل دعواحبیوب ، برممو تجربه ارتباطات در روابا  انااانی(، 1376) سوسمان، الیل و سام دیپ

 .دانشگاه فردوسی مشهد:

ژوهش ، فصلنام  پ«های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانینقش»(، 1389صادقی، لیال )

 .211-187، صص19زبان و ادبیات فارسی، ش

 ، بهران: خدمات فرهنگی رسا.ارتباطات اناانی(، 1374) اکبرفرهنگی، علی

 پور، بهران: مرکز.  مسعود کیان، برممروزمره نمود خود در زندگی(، 1396گافمن، اروینگ )

 زاده، بهران: درسا.، برمم  ویدا اَبیهاروانشناسی رنگ(، 1375لوشر، ماک، )

 ، بهران: سروش.شناسی ارتباطات اناانیارتباط(، 1392) راد، مهدیمحسنیان

لای کاوانۀ شخصیت احمد عاکف در رمان خان الخلیتحلیل روان» (،1399معروف، یحیی و دیگران )

ی، ، مجل  علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبوان و ادبیوات عربو«بر اساس نظريۀ شخصیت کارن هورنای

 .111-93، صص54ش 
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 گاهی.، بهران: مهاد دانشنماگر و عبثپیشتاز، تجربه تئاتر(، 1365کرمانی، فرهاد )ناظرزاد 

روزبخوت، مهرداد فی ، برمم شناسی تعامل اجتماعیفردی روانارتباطات میان(، 1379) وود، مولیا.بی

 بهران: مهتاب.

خوت و ، برممو  مهورداد فیروزبفاردیهای اجتماعی در ارتباطات میانمهارت(، 1384) هوارمی، اُوِن

 ران: رشد.خشایار بیگی، به

نغمو   برممو ، هااها: روانشناسی و درمان با رنگزندگی با رنگ(، 1378سان، هوارد؛ سان دوروبی )

 پور، بهران: حکایت.صفاریان
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 فوظحمغری اللفظية يف رواية "زقاق املدّق" لنجيب  تواصالتوظيفة ال
  نوع املقالة: أصيلة

1خبت ليلیأميد جهان  2 *، مسّيه پرماس
َمسا  َيَقس َالل غةَالعربیةَوآدا اَبامعةَجیال .َأستا 1َ

َبامعةَاإلما َاخلمیينَال ولی ةَيَقس َالل غةَالعربیةَوآدا اَ.َطالبةَال کت راه2
 

 امللّخص
ممممنَخمممال ََكلممم َوَر مممماهل أللخطمممابَوالت صمممیفَيََاَ نقممم َاألف مممارَواملشممما رَبشممم  َأخَّمممرَواقعیمممةَوخلقممم اَجمممَ بَد لاألَقممما 
ل جممهَنَخممال َتعمماب َاالرسممال َممماملفمماسی ََوَنقمم َ َيَسمم اَالنمم عَمممنَالت اصمم رَیممت َ  .إلم انیمما َالت اصمم َلمم َاللفظمميَهمم إدراخ

 ر َمسممتخ ماَنمماَاملقمما َيَسمم .َوحرخمما َا سمم َواإلتممالا َواألصمم ا َالصمم تیةَوحمميَالقطممعَاألثریممةَوطریقممةَلممب َالنمما 
ووظالفهمممماََ َاللفظیممممةلممممَت اصممممال الَتحلیلمممميرَانع مممما َ ال صممممفيَالنهجَ   تمممممادَ لمممم َاملممممتعمممم دَالتخصصمممما ََواملَاألسممممل ب

َ-1911)لنجیمممبَحمفممم  ََا َاملممم   ال ظمممالفَالت خی یمممةَوا سمممتب الیةَوالت میلیمممةَوالسممملبیةَيَروایمممةَ  قمممَهممماالرلیسمممیةرَلممماَفی
ال َآلیمةَفماسی َممنَخممل ملیمةَالت اصم َبماَالشخصمیا َونقم َاَتسی ون ضحَخیفَجنحَاملؤلفَيََاملصريَکاتبال(2006َ

شمم  َأفضمم َ ممنَللتعبمم َبَاللفظمميا تصمما َلمم َابلی مما تظهممرَنتممالجَالبحممفَأ َحمفمم  َیسممتخ  َق.َلمم َاللفظیممةَت اصممال ال
رخمما َالیمم َ َال جممهَوحيَسمم هَالقصممةرَفممح َالضممحكَوالنظممرَوالعبمم  َختعبمم ا.َلممراَالشخصممیا َالروالیممةَوصمم  َأفعمماهل 

 ممم  َتولالب ممماَمممماََ َالرسمممال رهلممماَدورَفعممما َيَتشممم ی َ ملیمممةَا تصممما َونقمممَس ال َالصممم تیةممممنَاملمممَؤوالنممماةَوالصمممم َخأمَّلمممةَ
ّ َالکشمفَ من خیزالاملهیمنةَسيَا ستب ا ََوَاوظیفته َکمماَ  َمفماسی َمَّمَبم َ منتعاداَللأ َاملؤلمفَیسمتخ  َالصمم َاهلمَ.

َ.الرضارَواحل ةرَوالتف  رَواملتعةرَوإخفالَاألسراررَوماَإىلَ لك
َ
َملعن .؛َاألفعا َل َاللفظیة؛َإیصا َا« قا َامل  َ »جنیبَحمف  ؛َروایةََ:کلمات الرئيسةال
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Abstract 
Writers ,aware of the capacities of the field of non-verbal 

communication,have sought to convey tangible ideas and emotions,and have 

focused on the discursive and personalization of their works. This type of 

communication involves conveying concepts and messages through facial 

expressions,body movements,gestures,acoustic sounds,and even artifacts and 

the way people dress.  In the present paper,through an interdisciplinary and 

descriptive-analytic overview,reflections on nonverbal actions and their 

major functions,including the affirmative, substitutive,complementary,and 

discursive function in the noble work of Zaqaq al-Madiq(1911-

2006),Egyptian writer examined And explains how the author has succeeded 

in promoting non-verbal actions in the process of communicating characters 

and conveying concepts. The result of the research shows that in this work, 

Mahfouz uses the capabilities of non-verbal communication in order to 

better convey the purpose of fictional characters and the truthfulness of their 

actions. In this story,laughing, looking and frowning as facial 

behaviors,bodybuilding movements,tone and silence as exemplary instances 

play an important role in shaping the process of communicating and 

transmitting messages. They are often of a succession type. In this article,it 

was found that the author uses meaningful silence to induce concepts such as 

satisfaction, perplexity, thinking, pleasure, mystery and so on. 

 

Keywords: Najib mahfouz, Zaqaq al-Madaq,Non-verbal actions,Meaning 

transfer. 
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