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مصائر کونشرتو »غیرکالمي در رمان  ارتباطاتشناسيِ نشانه

 ربعي المدهوناز  «النكبةالهولوکوست و
 نوع مقاله: پژوهشي

 4زاد، مهین حاجي3، خلیل پرویني2*، عبداالحد غیبي1پوریمسعود باوان

 ه شهید مدنی آذربایجانادبیات عربی دانشگا. دانشجوی دکتری گروه زبان و 1

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی 2

 دانشگاه تربیت مدرساستاد گروه زبان و ادبیات عربی  .3

 . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان4

 03/10/1399: پذیرشتاریخ  13/02/1399 :دریافتتاریخ 

 چکیده 
و  ادبیاات داساتانیبه  است که شناسیروان وفلسفه  هایی چون:های مهم شاخهمؤلفهیکی از  زبان بدن

شناسی است که نقش مهمای در دارای کارکردهای معنایی و نشانه و راه یافته است حتی ادبیات منظوم

بر األصل، برندة جایزه معتناصر داستانی دارند. ربعی المدهون، نویسندة فلسطینیگیری و تقویت عشکل

ختلا  ، از حااتت مگفتاارم است که در رمان خویش، در کنار اساتفاده از  2016پوکر عربی در سال 

وش غیرکالمی بهره برده است. جساتار حارار کوشایده اسات باا اساتفاده از ر هایزبان بدن و نشانه

د بیین کارکرتعناصر ارتباط غیرکالمی و  شناسی، به بررسینشانهتحلیلی و با تکیه بر رویکرد  اتوصیفی

 المادهونآن است کاه  این رمان بپردازد. نتایج بیانگر پردازی درآنها در فهم کالم و کمک به شخصیت

ماورد  14مورد از آن دارای کاارکرد جانشاینی،  130نشانة غیرکالمی بهره برده که  145در مجموع از 

رماانی  . همچناین وی دربوده و بیشتر در قالب پیرازباان نماود یافتاه اساتمورد کنترلی  1تکمیلی و 

قارار داده  کناار هام ناراحتی، شادی، عالقه، تفکّر و تعجاب را در ارطراب، :مضامینی مانند ،حجمکم

عنوان نموناه باهپردازی بپردازد؛ سعی داشته با استفاده از عناصر غیرکالمی به شخصیت المدهوناست. 

ه است جولی را شخصیتی مهربان و دلسوز نسبت به مادرش توصی  کرد ،وی با استفاده از این عناصر

رژیام  که عالقة فراوانی به سرزمین عکا دارد. محمود دهمان شخصیتی مقاوم است کاه باه مباارزه باا

 پرداخته است. قدس اشغالگر 

نسا   تن اهلنلنومصائر  ونش ارمان بعی المدهون، رزبان بدن، شناسی، ارتباط غیرکالمی، نشانه: هاکلیدواژه
 .والنكبة
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 مقدمه
دارد کاه معرفی شد، بیان مای 2ویلهم ونتکه نخستین بار در قرن نوزدهم توسط  1«نظریه اشاره»

شود. چناین هایی است که با دست ایجاد میها، اشارات و نشانهترین شیوة ارتباط انسانابتدایی

رود؛ چناان کاه حتای اماروزه زبانی به طور ناخودآگاه و در مواردی همراه با کالم به کاار مای

ای را بار به طور لفظی کلماه خوانیم، افزون بر این کههنگامی که کسی را به سوی خود فرا می

کنیم و در شرایطی که زبان مخاطب آوریم، با حرکت دست نیز آن کلمه را همراهی میزبان می

 (.15: 1386نژاد، به نقل از پهلوان 3: 1985)یول، شویم خود را ندانیم، تنها به اشاره متوسل می

هایی مانناد فلسافه، تارین مساایلی اسات کاه از رشاته( یکای از مهملغاة اسدا ) 3زبان بدن

نیاز از ایان عربی شناسی و علوم ارتباطات به ادبیات راه یافته است؛ ادبیات شناسی، جامعهروان

هاا و تی رمانقضیه مستثنی نباوده و خوانناده، شااهد حضاور و کاارکرد زباان بادن در تباه

شناسی است که نقاش دن دارای کارکردهای معنایی و نشانههای شعری است، زیرا زبان بدیوان

گیری و تقویت عناصر داستانی دارند. نویساندگان نیاز باه صاورت آگاهاناه یاا مهمی در شکل

 اند. پردازی از زبان بدن بهره بردهغیرآگاهانه در راستای شخصیت

ه باار تحلیلاای و بااا تکیاا اااده اساات بااا اسااتفاده از روش توصایفیپاژوهش حاراار کوشاای

تاا ته المدهون پرداخ ربعی از النكباةو مصئر  ونش  تن اهلنلنونس  شناسی، به بررسی رمان نشانه

تواند کارکردهایی مانند محبت، ترس، اراطراب، درو  و ... نشان دهد که چگونه زبان بدن می

های یک رمان داشته باشاد. هادد دیگار ایان جساتار، را در کنار گفتگوهای کالمی شخصیت

بنادی قهدادن جایگاه ارتباطات غیرکالمی در این رماان، در کناار شناساایی، معرفای و طبنشان 

خویش  ها در رمانابزارها و شگردهایی که نویسنده برای روایت رفتارهای غیرکالمی شخصیت

 . به کار برده است

سؤاتت اصلی که پژوهش حارر در جهت پاسا  باه آن باه رشاتة تحریار درآماده اسات 

 از:عبارتند 

 اند؟دامکهای معنایی در این رمان بارزترین حوزه نا

 ربعی المدهون چه میزان است؟بسامد عناصر ارتباط غیرکالمی در رمان  .2

                                                                                                                                        
1 - Point Theory 
2 - Wilhelm Wundt 
3 - The body language 
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 ارند؟دپردازی رمان عناصر ارتباط غیرکالمی چه نقشی در شخصیت .3

 های بدن، بیشترین بازتاب را در این رمان دارند؟کدام یک از اعضا و حالت .4

 ست؟.را در این رمان دارا ا بسامدکدام کارکرد عناصر ارتباط غیرکالمی بیشترین  .5

 

 پیشینة پژوهش
های اشااره( باه تبیاین 1393اثار ساید محماود انوشاه ) «ارتباط غیرکالمی )زبان بادن(»کتاب 

الم کارمن بیان حال و ورعیت درونی و روانی یک فرد، میزان صداقت  پرداخته که غیرکالمی

گلر باا سااثار هااروی « گفت )زباان بادن(تن»کتاب دهد. فرد را آشکار ساخته و بازخورد می

خوانش مؤثر زبان بادن و رسایدن  ةها و راهبردهایی دربارشامل گام( 1396ترجمة پویا ودایع )

 به مزایای آن است.

بررسی تطبیقی زباان بادن در رماان » نامة کارشناسی ارشد( در پایان1396)فروزان شهرکی 

زبان بدن را باا تکیاه بار  ،«ادیأیام معه از کولیت الخوری و بامداد خمار از فتانه حاج سید جو

. نتایج اولیه حاکی از قرار داده استبررسی مورد تحلیلی و رویکردی تطبیقی  - روش توصیفی

این است که به دلیل حضور گسترده مفااهیمی چاون تارس، دلهاره و اراطراب در رفتارهاای 

دساات دو داسااتان، ایاان مفاااهیم بیشااتر در زبااان چهااره و  ةهای زنانااغیرکالماای شخصاایت

 ةأیاام معاه بهارباا های زنانه نمود یافته است. همچنین رمان بامداد خمار در مقایسه شخصیت

التج يب »نامة مشترک ( در پایان2019) وردة غفل و مسية شعيمي .بیشتری از زبان بدن برده است
مانناد: به بررسای مساایلی « والنكبة ل بعي امل هنن ال واري يف رواية مصئر  ونش ريتن اهلنلنونس 

محمدرراا  اناد.چندآوایی، شاعرگونگی  زباان، تنااف، فانتازیسام و ... در ایان رماان پرداخته

باه بررسای « شناسای حرکاات بادنیارتباطات غیرکالمی و نشانه»( در مقالة 1386نژاد )پهلوان

ارتباطات غیرکالمی و نقش حرکات بدنی در برقراری ارتباط در فرهنگ ایرانی و زبان فارسای 

سازایی در برقاراری هکه حرکات بدنی نقش ب رسیده است. نگارنده به این نتیجه خته استپردا

هاای کالمای تر از مهارتتوانند نقشی اساسیهایی از این حرکات میی جنبهتارتباط دارند و ح

جتليائ  »( در مقالاه 2017) یکبریات علاو  بن یطو یمحمد الغزال. در برقراری ارتباط ایفا کنند
الغياائو واوراانر يف ال وايااة املعئااا ة میئربااة عليليااة يف اااع ية الداا د التناائوع ل وايااة مصاائر  ل بعااي 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/665cbe81801b3b7f6a71b86221f588c0/search/0879e9c99efe0caed1fa9431f5dfbb15
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/665cbe81801b3b7f6a71b86221f588c0/search/0879e9c99efe0caed1fa9431f5dfbb15
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/665cbe81801b3b7f6a71b86221f588c0/search/0879e9c99efe0caed1fa9431f5dfbb15
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هاای شناسای عناوان رماان و جلاد کتااب در کناار موراوع رماان و حرکتبه نشانه« املا هنن

ای ها و مجالت، مشخص شد تاکنون مقالاهچهارگانة آن پرداخته است. امّا با جستجو در سایت

در مورد زبان بدن و ارتباطات غیرکالمی در رمان موردنظر نگاشته نشده است. این امار از یاک 

مایالدی شاده،  2016سو و نیز لزوم بررسی این رمان که برندة جایزة معتبر بوکر عربی در سال 

 ای، دلیل اصلی نگارش جستار حارر بوده است.از یک زاویة بینارشته

 

 بحث اصلي پژوهش
شاود کاه توساط فارد بارای های گفتاری، نوشتاری و حرکتی اطالق میارتباط به کلیة فعالیت

مکن است رود. این انتقال پیام مانتقال معنی به فردی دیگر یا به تودة وسیعی از افراد به کار می

 رسانی ساده باشد یا اینکه هدد از انتقال پیام، اثرگذاری یاا نفاوذ بار مخاطابفقط یک اطالع

 دارد تاا از ایان وسایلة بسایار کارسااز، دراشد که در این صورت، عامل ارتباطی را بر آن مایب

 .(13: 1375، )فرهنگایجهت اقناع یا برانگیختن فرد یا گروه یا تودة وسیع مخاطبان اساتفاده کناد 

« دنبا زباان»اند: ارتباط غیرکالمی که به آن ارتباط را به دو نوع کالمی و غیرکالمی تقسیم کرده

ای و اشارة اندامی تاا ماد و گیرد: از بیان چهرهای را در بر میحوزة گسترده»شود: هم گفته می

باازی، از جریاان تارثیرانگیز تاا جریاان نمادهای ورعیتی، از رقص و نمایش تا موسیقی و تل

های های سیاسی، از ادراک فراحسی تا رایاناهترافیک، از حیطة قلمروجویی حیوانات تا عهدنامه

)ریچموناد و « هاای نخساتینقیاسی و از بالغت مرتبط با خشونت تا بالغت مربوط باه پایکوبی

 (.19: 1388کروسکی، مک
و نیز اقتصادی، از نظر زمانی، هساتند کاه پیاام را در قاالبی  مؤثری ابزارهایکی از  هانشانه

 هانشانهشده است که کنند. همین عامل سبب یمبسیار کمتر از حجم آن به دنیای خارج عرره 

یختاه ها و متعاقباً معنا در ابعادی گسترده با زندگی بشری آمیامپابزاری مهم برای انتقال  عنوانبه

کاررفته در جامعاة شناسی دارای همة وسایل بهفردیناند دوسوسور معتقد است که نشانه»شوند. 

ایل غیرزباانی از قبیال انسانی است که هدد آن ایجاد ارتبااط اسات و عباارات زباانی و وسا

بادین  (.35: 1393باه نقال از بهناام و همکااران،  36: 1378)سوساور، « ها را در بر داردحرکات و اشاره

نژاد، )پهلوان« شناسی استهای نشانهارتباط غیرکالمی یکی از شاخه»توان اذعان داشت ترتیب می



 عبداالحد غيبی*  ربعي المدهوناز  مصائر كونشرتو اهلولوكوست والنكبةشناسيِ ارتباطات غیرکالمي در رمان نشانه

181 

ها و هاای بادن، ژساتهره، حرکتکه انواع رفتارهای حرکتی افراد از جمله حالت چ (14: 1386

  گیرد.های تنظیم مکالمه و ... را در بر میحرکت

هر چیزی است که بین فرساتنده »شود؛ پیام ها، پیام رد و بدل میدر خالل ارتباط بین انسان

شود و فرستنده و گیرنده در آن اشتراک دارند. پیاام ممکان اسات یاک و گیرنده رد و بدل می

  (.19: 1388)بهرامی کمیل، « ک تصویر یا یک اندیشه باشدمتن، یک عالمت، ی

 پیام )ارتباط( غیرکالمی دارای شش کارکرد است:

های کالمی همراه و هماهنگ هستند. یاک های غیرکالمی با پیامرخی پیامبتکمیل کردن: -1

 کناد وپیام غیرکالمی عالوه بر کامل کردن پیاام کالمای، آن را تقویات و روشان و شافاد می

هاای بعضای پیام تکاذیب کاردن: -2گاذارد. از پیام را در اختیار مخاطب می« صحیح»معنایی 

کنند یا مغاایر باا آن هساتند. وقتای غیرکالمی، پیام کالمی را نقض و تکذیب و حتی خنثی می

ا بااور های کالمی و غیرکالمی مغایر با هم هستند، مردم بیشتر تمایل دارند پیام غیرکالمی رپیام

ای از پیام است کاه می که تکرارکنندة پیام کالمی است، گونهپیام غیرکال تکرار کردن: -3د. کنن

های تعامل کنترل کردن: -4تواند به طور مستقل عمل کند. اگر کالم هم وجود نداشته باشد، می

هاای اند. این کنترل و تدبیر وقتای باا پیامیافتهکالمی به سبب کنترل و جهتی که دارند، سازمان

های غیرکالمای باه جاای تی پیامجانشینی: وق -5رسد. غیرکالمی همراه شود، بهتر به نتیجه می

های غیرکالمای مترکیدی: پیا -6دهد. شوند، پدیدة جانشینی رخ میهای کالمی فرستاده میپیام

شاوند. ایان شاش به منظور ترکید، تقویت، تکیه یا برجسته کردن پیام کالمی باه کاار بارده می

پاذیر زمان روی دادن آنهاا نیاز کاامالً امکانافتند؛ همکارکرد همیشه به طور جداگانه اتفاق نمی

 (.95-91: همان) است

 در این بخش سعی شده است در هر بخش، دال و مدلول، بافت کالم و کاارکرد هار مثاال

وراوع م تبیین شده و در پایان هر بخش نیز یک جدول طراحی شود تا بهتر و بیشتر به تعمیا 

 کمک کند.

 

 های چشمحالت
شاوند و محساوب میترین کلیدهای شاناخت شخصایت هار شاخص ها یکی از بزرگچشم

مانعک  و تمام احساساات فارد را  ساختهمخاطب را به واقعیت درونی  فرد گوینده راهنمایی 
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تواند کارکردهاایی همچاون کساب تماس چشمی میسازند. و رازهای او را را آشکار می کرده

و  ساامووار)کنندة تعامل داشته باشاد گیری ارتباط، وادارکننده و تنظیماطالع، بیان عواط ، شکل

 (. 266: 1379، همکاران
کار رفتاه در رماان المادهون های باهیکی از نشانه)دال(  بزرگ شدن و درشت شدن چشم

 های رمان که ولید به توصای است؛ در یکی از صحنه)مدلول(  تعجب فراواناست که نشانگر 

از بازرگ  هاا گذشاته، پرداختاه اسات،نامة ایوانا و شرح حوادثی که در این مسیر بر آنوصیت

در ایان شدن چشم دکتر ندی سخن گفته و وحشت و تعجبی که بر وی حاصال شاده اسات. 

 ی، تعجبانیز جولی است، پیام این ارتباط گیرنده، ولید همسردهنده دکتر ندی و پیامبخش، پیام

عينائ  وات   »شاده اسات:  ولیددر  تعجباست که از طری  چشم صورت گرفته و سبب ایجاد 
های دکتر ندی بازرگ ترجمه: چشم( 221: 2016)المادهون، « ينفئجأت   ات ده ة  ش ى وامتلأ  ال وتنرة  

 ةنشانه باا مضامون مشاابه در صافحشد و سرشار از وحشتی شد که مرا غافلگیر ساخت. این 

 نیز تکرار شده است. 116

ای از غم و شادی است؛ ایوانا ای طراحی شده که آمیختهفضای کلّی رمان المدهون به گونه

 نسابت باهخاانواده  یمیلاباا بیعاش  پزشکی انگلیسی شاده و  ،صل استاتکه زنی فلسطینی

مشغول بازگویی آخرین خااطرات  یواناازمانی که  .وی شده استفرار با ازدواج آنها، مجبور به 

خویش از شهر عکا برای دخترش جولی است. جولی نیز که دختری احساسی اسات در مقابال 

 همادردیتا هم اندوه خویش را بپوشاند هام باا ماادر )دال(  هایش را بستهچشمها این صحنه

اشاک )وسایلة ارتبااط(، پیاام جولی است که از خالل  ،دهندهدر این بخش، پیامکند. )مدلول( 

ها در ایان . بساتن چشامخویش را که همدردی با مادر است، به مخاطب منتقل سااخته اسات

 هئ ابتدائمة  ي  ى اافتاأ علأ »: بخش بازخوردی است که جولی در مقابل ناراحتی مادر انجام داده است
هلائ يف عكائ  التیط    انرة   آخ أ  تريء   هئ اليت ظّل   شفد   األوىل، االبتدئمة   للم ة   حيلم   غئف   طفل  
ترجمه: بر روی ( 36: همان)« األخاري   هئ على امل ه   ي  عيناأ  جنل   هئ  أغلی   وال ي   ن بي   ئ م  ه ب   قبلأ 

بیناد، هماان لبخنادی کاه آلودی بود که برای باار اول خاواب میهایش خندة طفل خوابلب

قبل از فرار از خانة والدینش در عکاا از سازد آخرین تصویری را که پیوسته برای او روشن می

 ةآن گرفته بود   جولی در مقابل صحنة آخر چشمانش را بست. این مضمون و نشانه در صافح

توانناد در محاور می حتای ها دارای کارکرد مساتقلی  هساتندچشم ه است.نیز تکرار شد 141
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ترتیاب پلاک بار هام نهاادن عمل کنند، به ایان  ؛دهان است که زبان گفتاری جانشینی با  ابزار

باه که باا لاب بساتن ... را  تواند به نوعی همان معنای سکوت، عدم توان استدتل، تسلیم ومی

 ،های ماادردر ایان نموناه نویسانده در مقابال اشاک شاود را ایجااد کناد.میمخاطب منتقال 

کننده دگرگون به این ترتیب عدم توانایی خود را در ایجاد کُنشنهد و هایسش را بر هم میپلک

 دهد. نشان می ،برای حالت اندوه مادر

، یکای از اولاین )مادلول( یا باه اصاطالح فضاولی کاردن در اماری جستجوی یک مطلب

باه  ولید، زمانی که رالمصایهای رمان است. در یکی از صحنه )دال( چرخاندن چشمهای نشانه

اناد از داخال خاناه در عکاا رفته جولیبه دیدن خانة قدیمی پدربزرگ  جولیهمراه همسرش 

است. در این مثاال، ولیاد نگیخته را برا ولیدرسد که این امر ح  فضولی نجوایی به گوش می

ی(، ولید سعی داشته با استفاده از چشم )وسیلة ارتبااط وگیرنده است دهنده و مخاطب، پیامپیام

 :هاددکسب خبری از داخل خانه و موروع نجوا، را انتقاال  تالش در مسیرپیام خویش، یعنی 

ااا لأ تداالأ »   يف البااائو   وباااري    یاااب  ث عاااتأ  تطّفلااا   عيناائ  علاااى اهلمااا    متخااائل    مهااا    البيااا    ن داخااال  م 
انم از طری  چشم اخل خانه نجوایی در هم نفوذ کردترجمه: از د (57: همان)« يل  على تطف   ش م   

  ام پشیمان شدم.از فضولی که روی در بود، فضوتنه چرخید سوراخ بزرگی
 کارکرد صفحه مدلول

 جانشینی 41 -36 اندوه

 جانشینی 57 جستجوی خبر

 جانشینی 221 -116 تعجب

 جانشینی 208 مراقبت امور و کارهای دیگران

 

 های چهرهحالت
شااود؛ ب میآنهااا محسااوهااای غیرکالماای و تفساایر یامپتاارین عضااو در شناسااایی چهااره مهم

ترین دلیل اهمیّت چهره در ارتباطات انسانی این است که معموتً ایان بخاش از بادن در اصلی

دارتارین عضاو در تماام بادن چهرة هار شاخص معنی» هنگام تعامل، بیشتر قابل رؤیت است.

اطمیناان،  توانیم به وسیلة حاتت چهره، نااراحتی، عادمما می»، زیرا (295: 1375)فرهنگی،  «است

 (. 51: 1374)احدیان، « اعتماد، دلواپسی و ... را به گیرندگان پیام منتقل نماییم
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، یرالمصاااست؛ در رمان ( )مدلول تعجب ،)دال( پریدگیرنگهای مربوط به از دتلت یکی

در مقابال درخواسات وی زماانی کاه اسات؛ راوی از تعجب و یکه خوردن ولید سخن گفتاه 

شان در لنادن را فروختاه و خواهد که خانهعجیب و غیرمنتظرة جولی قرار گرفته که از وی می

 شاده زیارا پیام این نشانه، تعجبی است که بر ولید غالاببرای ادامة زندگی به عکا سفر کنند. 

ارکرد الب کااز این پیام در ق المدهونوی از رفتار و واکنش جولی به شدت یکه خورده است. 

 فئجأ ولي    ابقرتاح  »جانشینی استفاده کرده است: 
  عكئ؟يف لإلقئمة   وشنتیلأ  نئ يف لن نأ بيتأ  يف أن شبيعأ  كأ ولي و حبييب، مئ رأي  

 ه ولید را شوکه کردبا پیشنهادی ک»ترجمه:  (48: 2016)المدهون،  «حمئي ة   ده ة   ولي أ  وجهأ  لّنش   

ا مان در لندن را بفروشیم و برای اقامت به عکااین که منزل محبوبم ولید! نظرت چیست دربارة

 بیاییم؟

 «.فانه صورت ولید را تغییر رنگ دادطرتعجبی بی

)مادلول(  العمالمخفی ساختن رفتار و عک ای برای ، نشانه)دال( برگرداندن چهره گاهی 

سارزمین عکاا کاه ای که بین ولید و جولی صورت گرفته، ولید از برگشت به است؛ در مناقشه

 جولی پیشنهاد داده، سر بااز زده اسات. روی برگردانادن وی و ساعی در مخفای نگاه داشاتن

العملش با توجه به ارتباط کالمی که بین آنها صاورت گرفتاه اسات، کاارکردی تکمیلای عک 

نا مئ ع فيهائ غ يبائ   أعاي أ  لكاي   إىل الابدد   أان لن أعاندأ  جيجي   عندة   ، هذه ليد   قئل سنلأ »دارد: 
 ى خيفي األخ  اسهة  إىل ف أ والت هذه الف اق   وظة   عن ضغ    بعي ا   املنضنعأ  شنئق    إىل لن نأ  شصل  

واهم مان هرگاز برنخا جولی گفت: این بازگشت نیست جیجیترجمه: به  (65: همان)« هاشفعئالت ا

ة فشار لحظ هرگاه به لندن رسیدیم به دور ازمین تا غریبانه در آن زندگی کنم گشت به این سرز

هاایش را العملبه سوی دیگری نگاه کرد تا عک  کنیم.دربارة این موروع صحبت میجدایی، 

  مخفی کند.

زمانی که ولید و جولی قصد آمدن به عکا بارای قارار دادن خاکساتر ماادرش در سارزمین 

ت. در گفتگاویی کاه باین ولیاد و فاطماه اش را دارد، فردی به نام فاطمه راهنمای آنهاساصلی

عکاوی دانسته اسات.  –صورت گرفته، ولید به معرفی جولی برای او پرداخته و او را انگلیسی 

فاطمه نیز از او پرسیده که کدام نص  او اصلی است که این امر سبب خندة ولید شاده اسات. 

است )مدلول(  ندانستن امرنشانة  پرداخته که)دال(  به بازی با ابروهایشدر پایان گفتگو، فاطمه 
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دهناده اسات کاه پیاام در این بخش، فاطمه، پیام نیز در ورای آن قرار دارد. شوخی و خندهکه 

گیرنده منتقل ساخته که واکنش ولید، خناده، را باه دنباال خویش را از طری  ابرو، به ولید، پیام

قائل إن  ه لعكائه وزوجت ازايرت ا سببأ  لفئطمةأ  ا ح ولي   »این پیام کارکرد تکمیلی دارد:  داشته است.
 عكئو    هئ اآلخ أ ، وشصفأ إجنليز    جنلأ  شصفأ 
 ه؟ سألت  والد اللي ع أ  اللي فنقأ        فيهئ عكئو    شص   وأ   

 األاليأ  لن صأ ه ايف  ائ أان حئل   ال ئغبني؟ على ولّ   ات ف جيت على م رسة   أوي أ  ضحك ولي   
زدید خودش و دلیل با ولیدترجمه: ( 17: همان)« هئي  حئجبأ  ، ورقص   . عّلی   دبلنمئسي  

، انگلیسی و نص  دیگرش جولیشرح داد گفت که نص   فاطمهرا برای عکا همسرش از 

 عکاوی است.

 از او پرسید فاطمه کدام نص  او عکاوی است کدام بات و کدام زیر است؟

 حال من او را نص  اصلی هرانگیزان هستم؟ به ولید خندید مطمئنم من بر مکتب فتنه

 بینممی

  ورد.ص درآاین یک سیاست است. فاطمه این را ارافه کرد در حالی که ابروهایش را به رق

 ،پردازیتاهگف و در این ابازار ز جملة دیگر ابزارهای انتقال معنا در زبان بدن هستندبروها اا

توانناد باا حرگاات ابروها مید. نکن خل تواند مفاهیم گوناگونی را میدار ابروها حرکات جهت

 افخااشاره به چیازی حتی خشم، تعجب، غم، معنایی چون ، ... بات و پایین، چپ و راست و

ی خاود؛ کاه چندگاناة ابروهاا هاایگردشاساتفاده از باا « فاطمه»این شاهد ایجاد کنند. در  را

معناایی را منتقال بیکناد؛ ناوعی یاد می« رقص در آوردن  ایرو»نویسنده از آن تحت عنوان: به 

 او در مورد پرسش ذهنیش ختم شود. کند که در نهایت به معنای عدم درک و فهمیدن

 کارکرد صفحه مدلول کارکرد صفحه مدلول

 جانشیني 48 تعجب جانشیني 17 ندانستن امر

 جانشیني 61 استرس جانشیني 28 توجه کردن

 جانشیني 210 -125 ناراحتي تکمیلي 65 مخفي ساختن رفتار

 جانشیني 244 سکوت
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 های سرحالت
سار، عقاب  یجایاین حرکات، شامل جابه د.کنیرا ایفا م یدر ارتباطات، حرکت سر نقش مهم

تواناد باشد کاه مییسر م یقرارگیر ةبه جلو، چپ به راست و تکان دادن سر و همچنین، زاوی

ه معناای ، بامثال، سر تکاان دادن عمومااًعنوان  ها را ارسال کند. بهای از سیگنالطی  گسترده

اناه، چ ةواساط شود و یا سری که رو به پایین باشاد، باهموافقت با آن چیزی است که گفته می

 تواند یک وراعیت تادافعی باشاد کاه دررو، می دهد و از اینگردن را تحت پوشش قرار می

 (.19: 1398)جمالی و افضل طوسی،  شده رخ داده استدرک یک خطر  ةنتیج

 گاهدر فروشا کواکو و لیا از دوستان ایوانا هستند که به بازگویی نحوة آشنایی  اتفاقی خویش

 یاالاست،  در ص  خرید فروشگاه کو پشت سر لیااند؛ زمانی که کواپرداخته برای خانوادة ایوانا

ا باات ربیهوش شده و کواکو او را گرفته که روی زمین نیفتد. لیا پ  از به هوش آمادن سارش 

 وطلاب آگااهی نشاانة  )دال( گرفته تا فرشتة نجات خویش را بشناساد. ایان باات آوردن سار

 هتأمل  هئ ترأسأ  رفع   »است که با کارکرد جانشینی در کالم بیان شده است: )مدلول(  شناخت
اا وثااريا    أاااك  أ  ترجمااه: ( 25: 2016ن، )الماادهو« ل! ماائ حاا  أ  ال أعاا ف    ن الدااین   أشیااذتأين م 

 سرش را بات آورد تا به او بنگرد

 ااین نشاانه با دانم چه اتفاقی برایم افتاد!.خیلی از تو متشکرم مرا از افتادن نجات دادی نمی

 تکرار شده است. 239و  62مضمون و کارکرد مشابه در صفحات 

خواهد که در زمان قرار دادن خاکستر مادرش در کلیساای عکاا زمانی که ولید از جولی می

کناد او القاا می و بدون هیچ کالم، این امر را به)دال(  تکان دادن سربا او همراه باشد، جولی با 

 رکرد نیازکه نیازی به حضور او نیست و دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد؛ ایان کاا

دی که قادرت تکلام اوست تا به ح)مدلول(  حزن و اندوهشود و بیانگر نشینی محسوب میجا

شناسی، دال بر بیان ح  اندوه جاولی و شناسی و مردمتواند از جنبة روانندارد. این امر نیز می

جماه: تر (14: هماان) «هئ شفيائ  رأسأا جانل   هاز    قا  عتائجيين؟»نیاز وی به تنهایی و خلوت باشاد: 

کاه  ؟ جولی سرش را به عالمت نفی تکاان داد و در حاالیممکن است به من نیاز داشته باشی

 کرد، خارج شد.برای بار دوم از او خداحافظی می
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 کارکرد صفحه مدلول کارکرد صفحه مدلول

 جانشینی 19 دعا کردن جانشینی 14 رد درخواست

 جانشینی 33 -28 فهم کالم جانشینی 239 -62 -25 طلب آگاهی

 جانشینی 37 تشکر جانشینی 258 -32 و تحسر همدردی

 جانشینی 44 احترام جانشینی 42 درد

 جانشینی 203 ترس جانشینی 259 -179 -74 تریید

 جانشینی 207 طلب محبت جانشینی 210 - 207 ناراحتی

 

 هاحاالت دست
های مهم بدن هستند که نقشی غیرقابل انکار در انتقاال معناا دارناد زیارا ها یکی از اندامدست

رازو، در از نظار دانشامندانی چاون ونیاز، هاارپر و ماتاا»غالباً همراهی خاصی با کالم دارناد. 

 های بشر دومین منبع و وسیلة مهم ارتباط با دیگران، پ  از حرکاتارتباطات غیرکالمی، دست

یار حرکات بادنی بسا از افراد در برخوردهای اجتماعی خود،(. 301: 1375)فرهنگای، « ره استچه

معماوتً باه معنای  هاژست، هرچند حرکات دست از همه گویاتر است. کنندیمزیادی استفاده 

طالعاات ای بادن باه منظاور انتقاال هابخش ریسا ای سر ،هادستحرکت ارادی بدن به وسیلة 

 (.347: 1378)آرژیل، است 

خود  هرملو  لدعرب در مناط   یهاخانواده یکه بعض دهیشن ،باسم ،شیجنین از همسر خو

ده کاه ش)مدلول(  یارطراب و ترس و ناراحتامر سبب  نیا .رسانندیبه قتل م آبرورا از ترس 

ما  وضاع  يا   الي»: نشان داده شاده اسات ینیا کارکرد جانشبو  )دال( لرزش دستدر قالب 
ساتگیرة لرزانم را بر روی د راست ترجمه: دست (93: 2016)المدهون، « راع ة علاى میابا البائو

  در گذاشتم.

ا ایان امکاان در تواند به تنهایی تمام یک مفهاوم را نشاان دهاد امّاگاهی زبان گفتاری نمی

آیی لرزش دست و حرکات شود. در این شاهد همهای گفتاری ممکن میمحور همنشینی نشانه

 ،پرداز به شکل خودآگاهکند و گفتهسازی میرادی مفهوماغیر آن، گفتاری است که البته به شکل

 ست. یاب بنا به متن و بافت آن، معنا را از آن دریافت کرده اا گفتهگفتار را خل  نکرده، امّ
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 یکاه در ماورد زنادگ یتایدر روا یو ؛باوده اسات ی،شوهر جاول ،دیول دخترعموی نیجن

ه باه از رفتار مادرش صحبت کارده کا ،داستان ییدر بخش ابتدا محمود دهمان، نوشته،ش، پدر

رد کاارک ینشاانه دارا نیاا .اسات)دال(  لبش گرفته یانگشتش را جلو ،)مدلول( سکوت ةنشان

 ندياة  هئ اليما  عميا    ماي سابئبةأ أ وضاع   » :ها را کنترل کرده استرفتار بچهکه است چرا  یکنترل
: مانه)« د هدا طاني دا   دهد، وهسيئة   م رسي   فصل   م بية   ، ومئ تفعلأ ني  متأ ن املزمهئ ي  على افتاأ 

هاای ترجمه: مادرم انگشات سابابة دسات راساتش را باه صاورت عماودی جلاوی لب (115

دهاد و باه صاورت د  ترم درسای انجاام میگونه که یک مربی  باش قرار داد، همانفشردههمبه

های گفتاار زباان بادن مفهاومی برخی از گونه سسسس .طوتنی نجوا کرد: هیسسسسسسسس

شامول هساتند کاه مرزهاا و فرامتنی دارند؛ به زبان بهتر این گفتارها باه حادی شاایع و جهان

کنند. در ایان شااهد جا یک معنا و مفهوم را القا میکنند و همهناگون را طی میوهای گفرهنگ

ایجاد صوت هی ، مفهاوم  وقرارگیری انگشت آیی زاویة نگاه، شکل وت که با همکعالمت س

 یاب القا کرده است.ایجابی سکوت کردن را به گفته

ماراه ولید، همسر جولی، که در مراسم سپردن خاکستر وی به یکی از کلیسای عکاا باا او ه

ه بابان بادن زاست، قصد دارد در این مسیر او را یاری دهد؛ المدهون این عمل را با استفاده از 

و  دهاددسات راساتش را روی شاانة جاولی قارار میشان داده است آن گاه که ولیاد خوبی ن

سازد. ایان می با وی، ح  مساعدت و همراهی را به وی منتقل بیان همدردیگونه رمن بدین

 دفاعأ و ليما ، ه اهائ بذراع اي  وتفأ   وليا    أحائ أ »امر جزو کارکردهاای تکمیلای کاالم در زباان اسات: 
: هماان) «تئجيين؟ق  ع ،هئرأي   تغيري  ل أخرية   ، يف حمئولة  ئ ابإلجنليزية  ، وسأهلأ إىل اخلئرج   ابألخ ى البئوأ 

ش در ترجمه: ولید شانة جولی را با دست راستش گرفته بود و در حالی که با دست دیگار (14

ؤال داد، در تالشی دیگر برای تغییر دادن رأی او، به زبان انگلیسی سرا به سمت بیرون هول می

 ؟اشته باشید زکرد: ممکن است به من نیا

آیی با انتقال معنا با فشاار مشود و در ههای صرد خارج میزبان بدن گاهی از حوزة نشانه

های جاولی کند. در این شاهد فشار دادن شاانهمعنا را تولید می ... دادن، تکان دادن، خاراندن و

ای از زباان بادن اسات کاه معناای القاای ساکون، آراماش و خاواهش در توسط ولیاد گوناه

 یاب انتقال داده است. داری را به مخاطب گفتهخویشتن
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 کارکرد صفحه مدلول کارکرد صفحه مدلول

 جانشینی 15 دینداری جانشینی 33 -14 همدردی

 جانشینی 15 راهنمایی جانشینی 15 انتظار

 جانشینی 43 شادی جانشینی 127 -126 -126 -45 -44 -30 محبت

 جانشینی 76 توجه تکمیلی 132 -75 عصبانیت

 جانشینی 100 پنهان ساختن امری جانشینی 93 ترس

دعوت به 

 سکوت

 جانشینی 171 دعوت به نشستن کنترلی 115

 

 حاالت بدن
ساوختة ماادرش را آورده تاا در عکاای  جسد  ی از خاکستر یمن ،جولی حسب وصیت مادرش

و اشناسد و کسی نیست تا در این امار باا قدیم تشییع کند، امّا چون کسی را در این منطقه نمی

و خاروش در  و احساسااتش باه جاوش)دال( وی چیاره شاده  ای بر انداملرزهمشارکت کند، 

سات کاه در زمارة کارکردهاای وی ا)مادلول(  غم و اندوه بیش از حادآید. این امر بیانگر می

شناسی، کسای کاه عزیازی را از شناسی و مردماز دیدگاه علوم روان .گیردجانشینی صورت می

لیت، شاد و باا عارس تسادست داده، نیازمند یار و یاوری است که در این مصیبت همراه او با

ن امر کاه بیان ای خود را در غم فرد شریک بداند تا اندکی از اندوه او کاسته شود، امّا نویسنده با

 جانل    ا   ارتع» کسی در این کار با او همراه نبوده، اوج اندوه جولی را به تصویر کشیده اسات:
 (13: 2016 )المااادهون،« هاائ أحااا   هئ في ااائرو  ، الياثلثاااة   ئ جناائزة  تیااايم لنالااا     هئ الياان أ م ااائع    وتلعثماا   

درش ترجمه: جولی لرزید و احساساتش برانگیخته شد، امروز سومین باری باود کاه جناازة ماا

شد در حالی که کسی با او در این کار مشارکت نداشت و توقع نداشت که کسای باه تشییع می

اده شاده همین رمان استف 14این نشانه با مضمون و کارکرد مشابه در صفحة او تسلیت بگوید. 

 است.

 کارکرد صفحه مدلول کارکرد صفحه مدلول

 جانشینی 14 -14 -13 ناراحتی جانشینی 26 -15 -13 کسب خبر

 جانشینی 56 تعجب جانشینی 38 -26 شادی

 جانشینی 257 ترس
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 پیرازبان
های نمادهاا و نشاانه»شاوند. اصوات نیز گاه باه خاودی خاود، پیاام غیرکالمای محساوب می

شوند. این صداها باا تجربیاات شنیداری از طری  اندام ح  گوش و نظام شنوایی دریافت می

: 1380)کریمای، « کنندای را تولید میشوند و معنای ویژههای ذهن درآمیخته میشخصی و پیشینه

ه ، سارفه های غیرزبانی همچون کیفیت صدا، ندا، صدای خنده، صدای ه پدیده رازبانیپ (.63

کناد گیرد. این رفتار غیرزبانی نقاش بسایار مهمای در زنادگی باازی میبر می و سکوت را در
(korte,1997: 26-28) . 

طماه فاشخصی به نام آدرس  لیجم ،اندقصد آمدن به عکا را داشته یو جول دیکه ول یزمان

ه با ی،ز وا ریاغ یچارا کاه کسا رنادیتماس بگ یآنها داده و از آنها خواسته که حتماً با و را به

)دال(  یاهخناد .دکنا ییراهنما یآنها را به خوب تواندینم ،شهر یهاکامل با محله ییخاطر آشنا

کاه  است لیجم یطبعآنها از شوخ)مدلول(  یشاداز  اینشانه ،ها نقش بسته استکه بر لب آن

ياز  عز   أ    يدائع بیا ر   مائ يف حا ن  »: در کالم مورد استفاده واقع شده اسات ینیبا کارکرد جانش
 !كأ ئ احفظن يف جّنال  تليفنن   ، هذا رقم  معلنمئ    الد    غريأ  ولي أ 

 قئل مجيل  
کا   چیها !زیاعز دیولترجمه:  (16: 2016)المدهون،  «ولاندا ووليا    ، جانل  اآلخا ونأ  الثدثة   ضحكأ 

ر تلفان داست، آن را  یشماره تلفن و نیتواند به شما کمک کند، اینم ست المعلوماتاز  ریغ

 همراه خود نگه دار!

 گفت جمیل

 66ر صفحة این نشانه با مضمون و کارکرد مشابه د .دندیخند دی، لودا و ولی، جولگرینفر د سه

 تکرار شده است.

 وپرسد که متعل  به ایواناا اردکیاان اسات زمانی که ولید از فاطمه در مورد منزلی سؤال می

ود کند با لبخند، دستپاچگی خااین که بعد از این خانواده چه بر سر منزل آمده، فاطمه سعی می

 فاطماه وول( )مدل دستپاچگیبیانگر )دال( را پنهان ساخته و خود را از تنگنا برهاند. این خنده 

 حئليائ ، لبيا   يف ا م  يیي عّمن   فئطمةأ  ولي    سألأ »در زمرة کارکردهای جانشینی زبان بدن قرار دارد: 
ه اکناون چاه ترجمه: ولید از فاطمه پرساید کا (18: همان)« تغطي ح جائ  خفيفائ   ضحكة   فأطلی   

 کسی در خانه ساکن است؟ فاطمه نیز برای پوشاندن دستپاچگی اندک خویش، لبخندی زد.
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 انیاهودیت که در خادم یسیانگل یبا ازدواج او با پزشک وانایپدر و مادر ا کهنیبا توجه به ا

  ینگلو به ا ختهیگر نیپزشک از فلسط نیگرفته که با ا میتصم یمخالفت کردند و، بوده است

کاردن  پنهااننشاانگر  ،اساتفرار انتخاب کارده  نیدر هنگام ا یکه و)دال(  یسکوت .پناه ببرد

ماورد  ،در کاالم ینینشانه با کاارکرد جانشا نیا .به دنبال آن است یاست که و)مدلول(  یامر

 (30: هماان) «ئن جانن  و  حيثأ  يف الزقئق   واختف    ائمتة   إيفئان أس ع   »: استفاده قرار گرفته است

 ترجمه: ایوانا در سکوت، سرعت گرفت و در خیابان، جایی که جون بود، مخفی شد.

 کارکرد صفحه مدلول کارکرد صفحه مدلول

 ناراحتی

14- 139- 17- 20- 

32- 32- 58- 259- 

34- 54- 47- 76- 99- 

112- 145- 172- 117 

 شادی جانشینی

16- 33- 66- 

57- 205- 

213- 205- 

143 

 جانشینی

 خشم جانشینی -115 -66 -26 -24 شوخی
89- 95- 98- 

132- 172- 
 جانشینی

 حسرت

29- 127-82- 84- 

133- 121 
 جانشینی

 جانشینی -100 -159 تمسخر

 تکمیلی 198 -44

 پنهان ساختن امری
 تکمیلی 139 -44 -74 -28 -27

 جانشینی 13 دوری از بال
 جانشینی 30

 جانشینی 18 پوشاندن دستپاچگی جانشینی 220-58-16 خوشرویی

 جانشینی 19 خروج از مخمصه جانشینی 18 طلب ادامه کالم

 تعجب
 جانشینی 186 -64 -42

 جانشینی 56 جلب توجه
 تکمیلی 195

 جانشینی 95 آشنایی جانشینی 65 تبادل احساسات

 جانشینی 146 طلب کمک جانشینی 118 یادآوری خاطرات
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 های لمس کردن )بساوایي(حالت
 یکای از اناواع ارتبااط ،شاودتعبیار می« علام اللما »که از آن به  های تماسی و لمسینشانه

هاای لمسای و تماسای در ارتباطاات علم اللم  یا علم التمااس مطالعاة پیام»غیرکالمی است 

ای، مانناد تماس بدنی با توجه به عوامال مختلا  زمیناه»(. 19: 1392)بیدارمغز، « غیرکالمی است

ت( و محیط کننده )دوست یا غریبه(، ماهیت تماس جسمی )کوتاه، طوتنی، آهسته یا سخلم 

تواناد نشاانة عاطفاه، تسالط، توجاه، جاذباة جنسای، تماس )محل کار، خیابان، خانه و ...( می

دهند که هر هایی، شواهد موجود نشان میمراقبت و پرخاشگری باشد. با وجود چنین پیچیدگی

، مکاارانه)آذربایجاانی و « انجاماد، اغلب به واکنش مثبات میتر قلمداد شودوقت لم  پذیرفتنی

1382 :46.) 
تمساه  ی حا هانشاانه نیتریمیاز قد یکی ،یبه هنگام خداحافظ )دال( در آغوش گرفتن

نی روی ؛ این امر در رمان المدهون زماانفر است دو نیب )مدلول( است که دال بر وجود محبت

لی کاه خاداحافظی کارده در حاالاودا  داشته با جمیل وقصد بازگشت به لندن را  ولید داده که

 هل ابدد  »: ساتشده ا در کالم ذکر ینینشانه با کارکرد جانش نیا .است دهیآغوش کشها را به آن
 خ ة.اآل ال شيئ و ال ف   ال ف   مئ يف منهئ اي عزيز أ 

ود دارد که نه در ترجمه: چیزی در این سرزمین وج (66: 2016)المدهون،  «ولندا عئشیئ   ه  وودعأ 

 هست و نه در آخرت.دنیا 

 کشید.ها را به آغوش میبا او و لودا خداحافظی کرد در حالی که آن

خنده

گریه کردن

سکوت

فریاد زدن

پچ پچ کردن

آه کشیدن
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فتاه کاه ربعد از رسیدن ولید و جولی به عکا و هتل عکوتیل، روز بعد ولید به دیدن فاطمه 

ه و گویی از همسایگان قدیمی و دوست دوران کودکی ولید اسات؛ ولیاد باا لبخنادی مهربانانا

 آورد. فاطمه نیاز باه گرمای باه او خوشاامدگویی کارده و او را درا به یاد میصادقانه فاطمه ر

 و در گوشش زمزمه کرده اسات. ایان نشاانه بیاانگر مهرباانی و صاداقت)دال( آغوش کشیده 

هئ دائمت  ه هاي وابتتنتظا    فئطماةأ  وجا أ »فاطمه است و جازو کارکردهاای تکمیلای اسات: )مدلول( 
هئ دائمت  ابت في ووئش   يك مةأ لفئط مجيلأ  عليهئ. وئن واف   اعبئ  عليه التع ف   مل يكن   البنئية   اسفلأ 
اااابتأ  بنلياااا أ  فئطمااااة   هئ. رّحباااا   علااااى واااااف   تصاااائدق   الااااندود   هئ ي  ه بااااذراعأ ئش   احتراااايف ن ت غاااابأ مأاااا ق  ن   أ
ااابن  …ه يف أذش ااا ه ومهدااا   خئاااا ت    ابلكااائد تّرااامئن شصااافأ ني   اللتأاااني  الیصاااريتأ    أ بلااا    ن بنااا   ساااه م 
وسات و پاایین اترجمه: فاطمه را دید کاه منتظار ( 17و  16: هماان)« هول    يف عكئ العم أ  بتحدبكأ 

ماه ساختمان در حال لبخند زدن است، شناختن او برایش سخت نبود، توصی  جمیل برای فاط

شاامد کرد و لبخند او مهربانانه و صادقانه بود. فاطمه با گرمی و مهربانی به ولیاد خوکفایت می

توانست نصا  کمار او ت و او را در آغوش کشید، با دو دست کوتاه وی که گویی تنها میگف

وطنت که تمام عمارش را در عکاا ای از دختر همرا در بر گیرد و در گوشش زمزمه کرد: بوسه

 250 و 221، 213، 211، 191اتاین نشانه با مضمون و کارکرد مشابه در صافحگذرانده است. 

 تکرار شده است. همین رمان
 کارکرد صفحه مدلول

 جانشینی -192 -190 -82 -66 -56 -66 -49 -42 -25 -23 -22 محبت

 تکمیلی 221 -191 -250 -213 -211 -17

 

 نتیجه
ناراحتی،  :حجم مضامینی مانندرسد که در رمانی کمای خاف به نظر میالمدهون نویسنده

شادی، عالقه، تفکّر و تعجب را در کنار هم قرار داده است؛ وی از ناراحتی ایوانای ارمنی از 

ترک عکا و رفتن به لندن، در کنار شادی وی از ازدواج با افسری انگلیسی سخن گفته است؛ 

غم و  ناراحتی و شادی  توأمی که تا پایان زندگی او ادامه یافته است. جولی دختر وی نیز در

شادی مادر همراه و یاور وی است و پ  از مرگ او، به دنبال وصیت مادر، راه سرزمین عکا 

های در پیش گرفته است. این سفر وی توأم با عالقه به سرزمین تازه و تعجب از دیدن زیبایی
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آن است. این سفر، دلبستگی خاصی برای برگشت به عکا در دل وی برانگیخته است. ارطراب 

 های معنایی این رمان است. قرار دادن خاکستر مادر در کلیسایی در عکا نیز از دیگر حوزهاو از 

 130ه نشانة غیرکالمی بهره برده ک 145دهد المدهون در مجموع از نتایج پژوهش نشان می

 باشد. نترلی میمورد ک 1مورد تکمیلی و  14، )پربسامدترین( مورد از آن دارای کارکرد جانشینی

باا  المادهونپردازی بپاردازد؛ ی داشته با استفاده از عناصر غیرکالمی باه شخصایتوی سع

ه جولی را شخصیتی مهربان و دلسوز نسابت باه ماادرش توصای  کارد ،استفاده از این عناصر

سات کاه است که عالقة فراوانی به سرزمین عکا دارد. محمود دهمان شخصیتی مقاوم و مبارز ا

های رماان اسات کاه پرداخته است. فاطمه یکی دیگار از شخصایت به مبارزه با رژیم اشغالگر

 از عنصار نویسنده با استفاده از ابزار خنده، وی را شخصیتی مهرباان و خاونگرم و باا اساتفاده

روز معرفی کرده است. همچنین نویسنده با اساتفاده از عناصاری مانناد فریااد پوشش، فردی به

هاسات، بارای ها و ظلام اسراییلیوارگای فلساطینیزدن، فضای رمان را که بیاانگر غربات و آ

 خواننده روشن سازد.

سامد، مورد ب 65همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که حاتت مختل  پیرازبان با 

 اند.بیشترین کارکرد را در این رمان داشته
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 املدهون يربعل بةوالنك اهلولوكوست كونشرتو  التواصل غري اللفظي يف رواية مصائرسيميائية 
  نوع املقالة: أصيلة

 4زادهي، مهنی حاج3، خليل پرويين2*حد غييب، عبداأل1يپور مسعود ابوان

 نذربيجئطئلب ال وتنراه يف قدم اللغة الع بية وآدابئ جبئمعة ال هي  م ين أب. 1
 أستئذ م ئر  يف قدم اللغة الع بية وآدابئ ال هي  م ين أبذربيجئن. 2
 ت بي  م رسأستئذ يف قدم اللغة الع بية وآدابئ جبئمعة  .3
 أبذربيجئن. أستئذة م ئروة يف قدم اللغة الع بية وآدابئ ال هي  م ين 4
 

 امللّخص
وحىت ال ع   صصيیألدو الىل اإلغة اسد  هي أح  املكنان  املهمة لف وع مثل الفلدفة وعلم النف  اليت وج   ط يیهئ 

هن وئتب مل هنن و اعي رب .یصصيةيف ت كيل وتعزيز العنئا  ال مهمئ   وهلئ وظئرف داللية وسيميئرية تلعب دورا  
ة ، استخ   أاكئال  خمتلفنطنق  امليف روايته، ابإلضئفة إىل استخ ا  ، 2016ع بية عئ  األال الفئرز جبئرزة بنو  الفلدطيين

يفتهئ يف فهم وا ح وظ للفظيحئول  هذه املیئلة دراسة عنئا  االتصئل غري ا غري اللفظية. عدمئ من لغة اسد  وال
استخ    هنن امل نتئرج أنه   الالديميئري. أظ نهجيف هذه ال واية ابستخ ا  املال خصيئ  ئع ة يف تنايف الكلمة واملد

، ومت التعبري هلئ وظيفة عكمية 1ومنهئ هلئ وظيفة إومئلية  14، واستب اليةمنهئ هلئ وظيفة  130،ةلفظيالغري  عدمة145
واوب والفك   ف حن والل اوز . ومئ أشه جيمع بني مناضيع مثاللغنية العدمئ  الصنتية غريعنهئ يف الغئلب على اكل 
  خصيئ ؛ن يصف الأللفظية استخ ا  العنئا  غري ابنن  هحئول املعلى سبيل املثئل واملفئجأة يف روايته الیصرية. 

حممند و كئ. عض ري أبر   وبألمهئ، اليت ل يهئ اهتمئ ةوعئطفي ةطيب يةابستخ ا  هذه العنئا ، يصف جنل أبنئ اخص
 النظئ  احملتل. ض  ئن هن اخصية ائم ة ومت  دة حئرومهد

 
 .ةنلنونس  والنكبنش  تن اهلومصئر    الديميئرية، التناال غرياللفظي، لغة اسد ، ربعي امل هنن، :رئيسةالكلمات ال
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Abstract 
Body language (body language) is one of the important components of 

branches such as philosophy and psychology that has found its way into 

fiction and even poetic literature and has semantic and semiotic functions 

that play an important role in shaping and strengthening fictional elements. 

Palestinian-born author Rabi al-Madhoon is the winner of the prestigious 

2016 Arabic Poker Award, which uses a variety of body language and non-

verbal cues in his novel, in addition to the use of speech. The present article 

has tried to study the elements of non-verbal communication and explain 

their function in understanding the word and help characterization in this 

novel by using the semiotic method. The results show that Al-Madhoon has 

used a total of 145 non-verbal cues, of which 130 have a substitution 

function, 14 complementary and 1 control, and are mostly expressed in the 

form of parazban. He also combines themes such as anxiety, sadness, 

happiness, interest, thinking and surprise in a small novel. Al-Mahdoon has 

tried to characterize using non-verbal elements; As an example, he uses 

these elements to describe Julie as a kind and compassionate person to her 

mother who has a strong interest in the land of Acre. Mahmoud Dehman is a 

resilient figure who has fought against the occupying regime in Jerusalem. 
 

Keywords: Semiotics, Nonverbal Communication, Body Language, Raba'i 

al-Madhoun, Masaeer Konaherto AlHolokost Valnakba. 
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