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چكيده
ارتباط غیرکالمی از حوزه های جدید مطالعاتی است که به بررسی و تجزیه و تحلیل پیامهاایی
میپردازد که افراد با رفتارهای غیرزبانی مانند حاالت چهره ،تمااس چشامی ،حرکاات بادن،
وضعیت ظاهری و مصنوعات مورد استفاده ،رفتارهای آوایی را منتقل میکنند.
به دلیل اهمیت و ارزش رمان سووشاون در ادبیاات معاصار و مهاارت سایمین دانشاور در
بهکارگیری شیوههای روایی ،در این پژوهش ،رمان سووشون از دیدگاه عوامل ارتباط غیرکالمی
تحلیل و نقد ،و نشانههای غیرزبانی شناسایی ،طبقهبندی ،معرفای و رمزگشاایی مایشاود کاه
دانشور در روایتش از آنها استفاده کرده است.
بررسیها نشان میدهد که دانشور در این رمان به روایت عوامل هردو گوناه رفتاار کالمای و
غیرکالمی پرداخته است که این شیوه در باورپذیر کردن رویدادهای داستانی نقش مهمای دارد.
در این داستان از میان رفتارهای غیر زبانی ،رفتارهای چهره ساهم بیشاتری در انتقاال پیامهاای
ارتباطی بر عهده دارد.

مقدمه
ارتباط فرایند تولید ،فرستادن ،دریافت و درر پیام است .به باور برخی:
ارتباط ،ساختاری است که روابط انسانی بر اساس و به وسیلة آن به وجود میآید و
تمام مظاهر فكری و وسایل انتقال و حفظ آنها در مكان و زمان بر پایة آن توساعه
پیدا می کند .ارتباط حاالت چهره ،رفتارها ،حرکات ،طنین صدا ،کلمات ،نوشتههاا،
چاپ ،راه آهن ،تلگراف ،تلفن و تمام وسایلی را دربر میگیرد که اخیراً در راه غلبه
انسان بر مكان و زمان ساخته شده است (محسنیانراد :9330 ،ص.)23
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به طور کلی میتوا ن گفت ارتباط به دو صورت زبانی و غیرزبانی برقرار میشود.
در ارتباط زبانی ،گفتار و سخن گفتن ،عامل اصلی برقراری رابطه بین افراد است ،اما در
ارتباط غیرزبانی بیشتر رفتارهای افراد ،زمینه ساز رابطة میان آنهاست .ارتباط زبانی بیشتر
برای تبادل اطالعات مورد استفاده قرار میگیرد اما ارتباط غیرزبانی برای تبادل حااالت
میان فردی و در بعضی از مواقع هم به عنوان جایگزینی برای ارتباط کالمی به کار گرفته
می شود .البته ارتباط غیرکالمی کارکردهای دیگاری غیار از جانشاینی نیاز دارد .گااهی
پیامهای غیرکالمی نقش مكمل کالم را ایفا میکند ،گاه مخالف و مغایر باا پیاام کالمای
است ،بعضی از اوقات پیام غیرکالمی تكرار پیام کالمی اسات و زماانی نیاز باهمنظاور
تأکید ،برجسته کردن و تقویت کالم به کار برده میشود (ر.ر :ریچموناد و ماك کروساكی،
 :9333ص19تا .)14
هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل غیرکالمی ارتباط در رمان سووشون
است .سووشون شااهكار نویساندگی سایمین دانشاور ( )9312 -9322اسات .دانشاور در
روایت خود با بهرهگیری از گفتار و رفتار شخصیتها به شخصایتپاردازی مایپاردازد.
درواقع متن سووشون مانند هر داستانی باه روایات کانش شخصایتها و گفتگاوی آنهاا
تقسیم میشود .به نظر محمدی آنچه راوی روایت مایکناد بیاانی از کانش غیرکالمای
شخصیتهاست و آنچه به نقل از شخصیتها روایت میشاود ،کانش کالمای آناان اسات.
کنشها ی غیرکالمی عامل و موجد حرکت در داستان باه شامار مایآورد (ر.ر :محمادی،
 :9303ص.)923
رمان سووشون از پرخوانندهترین داستانهای فارسی است .این رمان «آغازگر فصالی
تازه در تاریخ داستاننویسی ایران به شمار میآید» (عابدینی :9341 ،ص)00؛ همچناین «در
سلور رمان اجتماعی ایران منزل مهمی محسوب مایشاود» (ساپانلو:9344 ،ص  .)903در
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 .4عوامل ارتباط غيركالمي در سووشون
نقش رفتارهای غیرزبانی در ارتباطات بسیار پررناگ اسات .هنگاام فرساتادن پیامهاای
غیرکالمی ما نمی توانیم متوجه همه رفتارمان باشیم و این اعتقاد هست که فرساتنده باه
رفتار غیرکالمی خود کمتر از سخن گفتن نظارت مستقیم دارد و باه هماین دلیال ایان
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این اثر با توجه به جنبههای نمادین اشیا ،جلاوههاای طبیعات ،رواباط ،گفتاار و رفتاار
شخصایتها بسایاری از مساائل و رویادادهای تااریخی ،اجتمااعی ،سیاسای ،مااذهبی و
باورهای عامیانه تفسیر میشود (قبادی و ناوری :9334 ،ص .)33پژوهشها و نقد و نظرهاای
بسیاری درباره سووشون نوشته شده است .کتاب جدال نقش با نقیاش در آثاار سایمین
دانشور (گلشیری ،)9304 ،پایاننامة رویكرد جامعهشناختی و فمنیستی در تحلیل رماان
سووشون (سرمشقی )9335 ،و مقالاههاای «تحلیال درونمایاههاای سووشاون از نظار
مكتبهای ادبی و گفتمانهای اجتماعی» (قبادی« ،)9333 ،عامل زمان در رمان سووشاون»
(اردالنی )9330،و «تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون» (قبادی و دیگاران)9333 ،
از پژوهشهایی است که به رمان سووشون پرداختاهاناد ،اماا دربااره عوامال غیرکالمای
ارتباط در این داستان تاکنون پژوهشی منتشر نشده است .به این دلیل و برای باازخوانی
و شناخت بهتر این رم ان ،این مقاله بر آن است تا با نگاهی میانرشتهای و با اساتفاده از
الگوهای رشتة علوم ارتباطاات و باا روش تحلیال محتاوا عناصار غیرزباانی همچاون
رفتارهای چهره ،اشارات و حرکات بدن ،وضعیت ظاهر و رفتارهاای آوایای را در ایان
رمان ردیابی کند و به تحلیل و تبیین کارکردها و پیاام آنهاا بپاردازد و همچناین نقاش
پررنگ روایت برونزبانی را در شكلگیری عناصر داستانی بویژه شخصیتپردازی ،لحن
و صحنهپردازی در آن نشان دهد.
از طریق بررسی نشانه های ارتباط غیرزبانی در سووشون ،عالوه بر اینكه میتوان به
میزان کنشمندی شخصیتهای این رمان پای بارد ،مایتاوان باا ویژگای فرهنگای ماردم
سرزمینی آشنا شد که رویدادهای داستان در آن اتفاق مایافتاد ،و فهمیاد کاه ماردم آن
ناحیه چگونه روابط خود را شكل می دهند و رفتارهای آنان بیانگر کدام مفاهیم ضامنی
است.

فرضیه مطرح شده است که رفتار غیرکالمی ما داللات بار احساساات حقیقای ماا دارد
(محسنیانراد :9330 ،ص.)054
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سیمین دانشور در شخصیت پردازی داستان خود از روایت رفتارهاای غیرکالمای در
کنار روایت کالمی بسیار بهره برده است .اساساً «شخصیت بدون رفتارهای خاص خود
هویت نمییابد» (خسروی :9333 ،ص )923و رمزگشایی از این رفتارهاا مایتواناد راهای
برای شناخت و ارزیابی هویت شخصیتهای داساتانی باشاد .دانشاور باا بهارهگیاری از
رفتارهای غیرکالمی توانسته است با «ایجاد تعلیق از طریق عكس العملهای کند یا سریع
رفتاری ،ایماها و اشارات شخصیتها» (رضی و حاجتی9312 ،الف :ص )41و همچنین باا باه
نمایش گذاشتن حرکات آنها ذهن خواننده را درگیر ،و او را به خوانادن اداماه داساتان
تشویق و ترغیب کند.
الزمه صحنه پردازی نیز رفتارها و کنشهای شخصایتهای داساتانی اسات .شخصایتها
« باید موقعیتی داشته باشند برای به نماایش گذاشاتن رفتارهاایی کاه داساتان را شاكل
میدهد» (کاارد :9330 ،ص .)13عناصار ارتبااط غیرکالمای در شاكلگیاری صاحنه و
صحنهپردازی نقش مهمی دارند .صحنه ،ظرفی زمانی و مكانی است کاه داساتان در آن
شكل میگیرد .از طریق مكانها و نشانههایی که یك صحنة داستانی را ایجااد مایکنناد،
میتوان مفاهیم بیشماری را به خوانندگان انتقال داد .باین صاحنه و صاحنهپاردازی باا
کنشهای غیرکالمی رابطهای دوسویه وجود دارد؛ همان طور که صحنه و محیط داستانی
حامل ارتباط غیرزبانی است ،شخصیتهای داستانی نیز با رفتار خود به واسطه محایط و
وابسته های مربوط به آن ،صحنههای تصویری خلق مایکنناد (رضای و حااجتی9312 ،ب:
ص.)10
ارتباط غیرزبانی در سووشون را میتوان در چند بخش حالتهاای چهاره ،رفتارهاای
چشم ،حرکت اندامها  ،وضعیت ظاهر ،استفاده از مصنوعات و رفتارهاای آوایای ماورد
بررسی قرار داد که در ادامه به هر یك پرداخته میشود.
 4-4حالتهاي چهره

چهره اولین جایگاه نشاندهنده وضعیت عاطفی افراد است که تأثیر زیادی بر نگرشاهای
میانفردی میگذارد .برخی میگویند که «پاس از ساخن و ساخنوری ،مهمتارین منباع
اطالعات برای ایجاد ارتباطات مناسب چهره است» (فرهنگی :9333 ،ص.)019
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وقتی دانشور در رمان سووشون از فردی حرف میزند ،معماوالً ویژگیهاای ظااهری و
چهرة او را پیش روی خواننده ترسیم میکند .رفتارهای مربوط به چهره -که مایتواناد
حامل پیامی هم باشد -در رمان سووشون زیااد اسات کاه باه ماواردی از آنهاا اشااره
میشود.

.)053

ب) اخم كردن
معم والً افراد با چین دادن پیشانی ،حالت ناراحتی و عصبانیت خود را بیان میکنناد .در
این نمونه «تو هم رفتن سگره» کارکرد جانشینی دارد و حاکی از عصبانیت است« :دیاد
که سرجنت زینگر اشارهای به کلنل کرد و  ...سگرهاش تو هم رفت » (همان« .)90 :برزخ
شدن» در نمونه زیر نیز حاکی از عصبانی شدن است و جانشین پیام کالمی شده است:
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الف) خنديدن
خنده از رایجترین رفتارهای ارتباطی چهره است که رمزگشایی از آن کمی دشوار است؛
زیرا خنده میتواند ساختگی هم باشد ( ر.ر :پیس :9330،ص )19و همچنین باا توجاه باه
موقعیت و زمان و مكان استفاده از آن میتواند پیامهای گوناگونی را نیز منتقل کند.
در سووشون خنده هم به معنای شادی و خوشحالی به کار رفته است و هم در معناای
تمسخر ،و گاهی نیز پیام غم و اندوه را با خود به همراه دارد؛ مثالً در عبارتهاایی نظیار
«هرمز از سرخوشی خندید» (دانشور :9354 ،ص ،)900و «خنده که میکرد انگار دسته گال
از دهنش میریزد» (همان ،)03 :خنده ناشی از شاادی و خوشاحالی اسات و جاایگزین
ارتباط کالمی شده است ،اما در این نمونهها ترکیبهای متناقض لبخند غمگین ،زهرخناد
و خنده عص بی حاکی از پیام غم و ناراحتی است:
«ملك رستم لبخند غمگینی زد و گفت» (همان« ،)55 :خسرو زهرخندی زد و گفات»
(همان« ،)903 :عزتالدوله زد به خندهای عصبی و گفت» (همان .)905 :در این نمونههاا
رفتار غیرکالمی خندیدن با فعل «گفتن» همراه شده است و کارکرد تأکیدی دارد.
خنده در عبارت زیر ،که یوسف پیغامی را برای زینگر میفرستد از نوع تمسخر است و
کارکرد آن هم از نوع تأکیدی است« :آقا خندید و فرمود  ...برو به زینگر بگو بگذار باه
جای اینكه تو و امثال تو روز به روز چاق و چلهتر شوید رعیت پولدار بشاود» (هماان:

«دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد» (همان.)00 :
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ج) گريستن
گریه عالوه بر اینكه به معنای غم و اندوه است ،ممكان اسات ناشای از شاادی زیااد،
هیجان یا ترس هم باشد .در رمان سووشون ،بویژه در بخشاهای پایاانی آن -کاه مارگ
یوسف رخ میدهد -گریستن و وابستههای معنایی آن همچاون شایون کشایدن (هماان:
 ،)025زار زدن (همان ،)025 :اشك ریخاتن (هماان ،)023 :هاق هاق کاردن (هماان )024 :و
غلتیدن اشك (همان )031 :زیاد به کار رفته است .این عزاداریها و نام رمان که سووشاون
است (مراسم عزاداری ایرانیان قدیم در سوگ سیاوش) و نیاز باه یااد حضارت زیناب
افتادن زری ،هرچند پیام غم و اندوه را با خود دارد در نهایت پیام اصالی ایان داساتان
دعوت به قیام علیه ظلم و ظالم است.
در این رمان گریه ملتمسانه ،گریه ناشی از ترس و گریة شادی دیده نمیشاود و در
نمونه های دیگر داستان نیز گریه بیشتر جایگزین پیام کالمای اسات و پیاام نااراحتی و
اندوه را با خود به همراه دارد ( برای نمونههای دیگار ر.ر :هماان،004 ،005 ،041 ،040 ،020 :
.)324 ،012 ،010
د) تما چشمي
ای ن باور عمومی در بسیاری از فرهنگها هست که چیزهای فراوانی را از چشمهای افراد
میتوان خواند .چشمها بدون برقراری ارتباط کالمای مایتواناد مفااهیم زیاادی را باه
دیگری منتقل کند و حتی گفتاهاناد« :در میاان رساانههاای غیرکالمای تمااس چشامی
میتواند کمترین دروغ را بگوید» (فرهنگی :9333 ،ص.)015
دانشور در سووشون ،با توصیف چشمها ،گاه اوضاع روحی صااحب آن را بار ماال
میکند« :چشمها نگاه نداشت؛ هرچند صاحب چشمها جاوان جاوان باود ،چشامها دو
گودی ناامید بودند» (دانشور :9354 ،ص.)091
تماس چشمی میتواند کارکردهایی همچون کسب اطالع ،بیان عواطف ،شكلگیری
ارتباط ،وادارکننده و تنظیمکنندة تعامل داشته باشد (ر.ر :سامووار و دیگران :9301 ،ص 044و
ریچموند و مك کروسكی :9333 ،ص090تا .)002

یكی از انواع نگاه در سووشون نگاه متقابل است؛ مانند نگاه ملك رستم و ساهراب
در جمله « دو برادر نگاهی به هام کردناد و سااکت ماندناد» (دانشاور :9354 ،ص )59کاه
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 4-1حركت اندامهاي بدن

9

حرکات اعضای بدن ،که به آن زبان بدن نیز می گویند ،شامل حرکاتی است که با سار،
دست و پا انجام میشود .به نظر بعضی «هر حرکتی شبیه به کلمهای در زبان است .غالباً
یك کلمه مجزا بی معناست ،تنها وقتی یك رشته کلمات در یك جملاه کناار هام قارار
میگیرند ،پیامی آشكار میشود» (بریسیج:9330 ،ص )0؛ بنابراین برای درر مفااهیم زباان
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نشانه ای از ناراحتی و به فكر فرو رفتن آنان است .نگاه یوسف و زری (هماان )90 :هام
نگاهی متقابل است که بیان کننده عواطف آنهاست و عشق و عالقه آنان را به هم نشاان
میدهد.
پرهیز از نگاه نیز رفتاری عمدی است که نشانه عدم عالقهمندی به تعامل با دیگری،
ناراحتی و یا حاکی از عصبانیت و اعترای است؛ مانند این جمله که زری از نگاه کردن
خودداری میکند؛ زیرا ناراحت است و به ادامه گفتگو مایل نیست:
« کبكها را جلو چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صافی میکرد .گفت نگاه کن! خودم
زدم! زری همانطور که سرش پایین بود گفت دیدم» (همان .)14 :خودداری از نگاه خانم
فتوحی هم (همان )920 :نشانه بیاعتنایی اوست.
باز کردن و بستن چشم در سووشون عالوه بر اینكه در معنای ظاهری خود کاربرد
دارد (ر.ر :همان :ص  921و  )050در معنای کنایی نیز به کار رفته است؛ مانند ایان جملاه
که خطاب به زری گفته شده است « :شوهر شما از آن اشخاص ناادری باود کاه از اول
یادشان رفته بود چشمهایش را ببندند .چشمها و گوشهایش باز بااز باود» (هماان.)034 :
بسته بودن چشم کنایه از غفلت و نادانی و باز بودن آن کنایه از بصیرت و آگاهی است.
نگاه خیره در رمان سووشون نمونههای زیادی دارد .چشم دوختن به گلهای قالی (همان:
 ،)59نگاه به باغ (همان 022 ،923 :و  )002و نگاه به شهر (هماان )002 :از ناوع نگااه خیاره
است که بیان کننده عواطف افراد است و فكر کردن و ناراحتی از آینده را به ذهن متبادر
میکند .چشم دوختن به باغچه (همان 920 :و  )923و چشم دوختن به در (همان )033:نیاز
حاکی از انتظار کشیدن است .نگاه خانم مسیحادم باه زری در ایان عباارت نیاز نشاانه
توجه به طرف مقابل و دقت در شناسایی اوست« :چشم خانم مسیحادم در چشام زری
خیره شد» (همان.)091 :

بدن باید به موقعیت ،اوضاع ،فرهنگ و  ...توجه کرد .برای بررسای و تحلیال پیامهاای
حرکت اندامها ی بدن در سووشون آنها را در سه دستة حرکات دست ،رفتارهاای پاا و
حرکات سر مورد بررسی قرار میدهیم.
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الف)حركات دست و پيام آنها
همه انسانها به گوهای از دستهای خود برای انتقال مفاهیم استفاده میکنند و گااهی نیاز
حرکات و اشارات دستها جایگزین کالم میشود « .دستها در تكامل انسان مهمترین ابزار
بوده اند و نسبت به سایر اعضای بدن ارتباط بیشتری با مغز دارند» (پیس :9330 ،ص.)20
دانشور در غمانگیزترین صحنههایی که روایت میکند با بیان رفتارهای غیرکالمای زری
احساسات هر خوانندهای را برمیانگیزد .زمانی که جنازه یوسف را وارد بااغ مایکنناد:
« زری دست گذاشت روی دست یوسف که سرد سرد بود و انگشتها کشایده و از هام
جدا شده خشك شده بود» (دانشور :9354 ،ص ،)025دستانی که گرمی و عشاق را منتقال
میکرد ،حاال برای زری پیام آور مصیبت است و گویی ایان احسااس ساردی دساتهای
یوسف به خواننده نیز منتقل میشود.
در این داستان انگشت روی سبیلها گذاشتن و هیس گفتن (هماان )23 :نشانهای برای
اعالم سكوت است و چون به همراه گفتار آمده ،کارکرد آن از نوع تأکید و تكرار است.
بوسیدن دست کسی نشانه بزرگ شمردن طرف مقابل و احتارام باه اوسات و کاارکرد
جانشینی دارد .دست خانم انگلیسی را بوسیدن (همان )92 :و بوسیدن دست زنان توسط
افسران خارجی (همان )90 :نمونه هایی از این نوع است .بوسیدن دست ارباب توسط کلو
(همان )910 :برای نشان دادن نظام فرا دستی و فرودستی نیز کارکردی جانشینی دارد .البته
این عمل رفتار دست نیست اما دست در عمل بوسیدن جایگاه مهمی دارد .با دست باه
صورت زدن (همان )54 :نیز پیام مسلطش ناراحتی است و کارکرد تأکیادی دارد .دسات
روی زانوی کسی گذاشتن گاه به معنی دلگرمای دادن اسات اماا در عباارت «ساهراب
دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت :یاك دقیقاه صابر کان» (هماان ،)934 :نشاانه
جلوگیری از انجام کار طرف مقابل است و کارکرد تأکیدی دارد .سایلی زدن باا دسات
(همان 902 :و  )932به نشانه تنبیه کردن ،دست کسی را گرفتن (همان )095 :به معنای ابراز
محبت و دوستی ،دست دادن (همان )954 :به نشانه سالم و احوالپرسای و باا دسات باه
پیشانی زدن (همان )11 :در مفهوم غم و اندوه از مفاهیم دیگر حرکات دست در این رمان
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است .لرزش دست هم به معنای غم و اندوه زیاد (همان )994 :و هم به معناای تارس و
نگرانی (همان )990 :در این داستان دیده میشود.
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ب) رفتارهاي پا و مفاهيم آن
زبان پاها می تواند اطالعات زیادی دربااره شخصایت هار فارد و حااالت احساسای و
روانشناختی او و اینكه در زمان صحبت کردن به چه چیزی فكر میکناد آشاكار ساازد
(حسامزاده :9312 ،ص .)944پاها نشان دهنده آن چیزی است که ذهن متوجه آن اسات .در
فرایند تعا ملی هر گفتگو ،اعالم پیام پایان تعامل اغلب با چرخش پاها و سپس شاانههاا
ابالغ می شود .پاها در وضعیت تنش و بیقراری متمایل باه رفات و برگشات اسات یاا
لرزش و تكانهای مداوم دارند (ر.ر :بریسیج :9330 ،ص.)30
در جمله زیر لگد کردن با پاا نشاانهای از احسااس نااراحتی و عصابانیت اسات و
کارکرد جانشینی دارد « :پاها گلدانها را با لگد یكی یكای پارت کردناد» (دانشاور:9354 ،
ص )903اما در عبارت «حاکم هم قول داده ،فقط سید لگد میانادازد» (هماان ،)03 :لگاد
انداختن ترکیبی کنایی است که نشانه ای از دردسار و مزاحمات ایجااد کاردن اسات و
کارکرد جانشینی دارد.
در عبارت زیر «پاشنة پا را روی کتف گذاشتن» نشانة خشم و تندی ،و کارکرد آن از
نوع تأکیدی است:
« باز پاشنة پایش را گذاشت روی کتفم و گفت  ...وخی» (همان.)025 :
دانشور در جای دیگری از رمان از زبان خان کاکا که میخواهاد باه هماه بقبوالناد
بیشتر از برادرش سختی کشیده است میگوید« :من پس پایم ترکیده  ...اما آقاا خاودش
را الی زرورق نگه داشته» (همان« ،)02 :ترکیدن پس پا » در ایان عباارت نشاانة ساختی
کشیدن است که کارکردی جانشینی دارد.
در این نمونه از سووشون هم «پا شدن با تمام قد و بااال» نشاانهای از اباراز شاادی
است و کارکرد آن از نوع جانشینی است:
« با تمام قد و باالیش پا شد و در هوا بشكن زد» (همان .)905 :البته در میان رفتارهای
غیرکالمی شخصیتها در داستان کمتر رفتاری هست که به تنهایی مختص پاها باشد؛ زیرا
در حرکت پاها معموالً سایر اندامها نیز نقش دارد که رفتاری کلی را به وجود میآورد.

66

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،41شماره  ،14پاييز4911

66
66

ج) رفتار سر و مفاهيم آن
اشاره ها و حرکات سر و بدن به گفتگوی کالمی ما شفافیت مایبخشاد و آن را تنظایم
میکند و از این طریق می توان احساسات را انتقال داد .داروین از اولین کسانی بود کاه
متوجه شد انسانها و نیز حیوانات چنانچه در مورد خاصی عالقهمند یاا متنفیار باشاند از
حرکت دادن سر خود در جهات مختلف استفاده میکنند (ر.ر :پیز :9334 ،ص.)920
دانشااور در داسااتانش – جااایی کااه ملااك رسااتم در مقاباال عتاااب یوسااف باارای
آتش افروزی او علیه هموطنان از خجالت توان سخن گفتن ندارد – مایگویاد « :ملاك
رستم سارش را زیار اناداخت و سابیلهایش را جویاد» (دانشاور :9354 ،ص« ،)23پاایین
انداختن سر» در این عبارت جایگزین کالم شاده و حااکی از شرمسااری ملاك رساتم
است .در جایی نیز که زری توان گفتن حقیقات در ماورد اساب را باه پسارش نادارد
میگوید« :زری همان طور که سرش پایین بود ،گفت» (همان ،)14 :در این عبارت پاایین
بودن سر ،نشان ه خجالت و شرمساری است اما چون همراه با کالم آمده اسات کاارکرد
تأکیدی دارد.
برخی مواقع پایین آوردن سر و بلند نكردن آن نشان بی اعتنایی به اطراف تلقی می-
شود « :همه خلق خدا قالیچه برداشتند و از صبح رفتند باغ تخت تماشا  ...طیّاره آماد و
از باالی سر من رفت .امامن سرم را بلند نكردم نگاه کنم» (همان « .)02 :سر را در دست
گرفتن» (همان )901 :نیز در جای دیگری از داستان در کنار گفتار شخص تأکید بر کالم و
نشانه نهایت ناراحتی و کالفگی است .در این عبارت نیز اشاره با سر جایگزین ارتبااط
کالمی شده است:
«عزتالدوله با سر به او اشاره کرد و همه متوجه اشارهاش شدند» (همان.)901 :
برداشتن کاله از سر در عبارت زیر نشانه ای برای احترام به طرف مقابل است:
«سوار کالهش را از سر برمیدارد  ...به دختار تعظایم مایکناد» (هماان .)042 :ایان
ارتباط غیرکالمی نیز جایگزین ارتباط کالمی شده است.
در جدول شماره ( )9نمونههایی از حرکات اندامها ی بدن و کاارکرد و پیاام مسالط
آنها آمده است .الزم به ذکر است که بعضی از این رفتارها ترکیبی از حرکت چند عضو
بدن است.
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جدول شماره ()4
نمونههايي از حركت اندامهاي بدن و پيام و كاركرد آنها در سووشون

پشت دست کسی را زدن
جویدن ناخن دست
دست روی دست گذاشتن

033
091
013

تأکیدی
جانشینی
جانشینی
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رفتار
دست کسی را گرفتن
با دست به صورت زدن
با دست به پیشانی زدن
دست به یقه شدن
دست دادن
لرزش دست
لرزش دست
خبردار ایستادن
دراز کشیدن
ناگهان برخاستن
لرزیدن پا
این پا و آن پا شدن
روی صندلی وا رفتن
خم شدن و سجده کردن
باد زدن با بادبزن
پای مادر را در آغوش گرفتن
از سر برداشتن کاله و پرت کردن آن
بغل کردن کسی
نشستن و زانو را بغل گرفتن
پا شدن و در هوا بشكن زدن
نشستن و دست زیر چانه گذاشتن
بازو به دست کسی دادن
به صف شدن
قرآن به سر گذاشتن
خود را روی پای کسی انداختن
بر صدر نشستن
دست کسی را بوسیدن

شماره صفحه
095
54
11
34
4.،954
994
990
900
999
33
931
090
930
955
942
933
022
023
054
905
953
010
954
921
924
942
910

پیام مسلط
آرامش و دلگرمی دادن
ناراحتی
عزاداری و ناراحتی
اعترای و عصبانیت
احوالپرسی
غم و ناراحتی
ترس و اضطراب
آمادگی
ضعف و بیماری
آمادگی
ضعف و بیماری
تشویش و اضطراب
ناراحتی و افسردگی
شكرگزاری کردن
گذراندن وقت
عالقه و محبت
ناراحتی
اظهار محبت
ناراحتی
شادی و خوشحالی
فكر کردن به چیزی
همراهی
نظم و ترتیب
دعا کردن
التماس کردن
قدرت داشتن
بزرگ شمردن و احترام
کردن
خودداری از کاری
تنش و نگرانی داشتن
بیكار ماندن

کارکرد مسلط
جانشینی
تأکیدی
جانشینی
تأکیدی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
تأکیدی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
جانشینی
تأکیدی
جانشینی
جانشینی

 4-9وضعيت ظاهري و مصنوعات
مطالعة چگونگی انتخاب و استفاده از اشیا یا پدیدههای عینی را در ارتباطات غیرکالمی
«ارتباطات به وسیله اشیا» 0میگویند .ایان رویكارد عالقاهمناد باه مطالعاة تماام اناواع
پدیدههای عینی است؛ از لباسی که می پوشیم تا غذایی که بار سافره بارای پاذیرایی از
مهمان می گذاریم .ما با دیگران از طریق انتخاب اتومبیل ،خاناه ،لاوازم منازل ،کتااب و
بسیاری چیزهای دیگر ارتباط برقرار مایکنایم (ر.ر :فرهنگای :9333 ،ص .)321چگاونگی
استفادة ما از لباس ،کفش ،زیورآالت ،خوردنیها ،دخانیات و هر وسیله دیگری حتی اگر
قصد ارتباط نداشته باشیم ،خودبهخود موجاب برقاراری ارتبااط مایشاود و منبعای از
اطالعات در مورد ما برای دیگران است.
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الف) لبا
موریس معتقد است لباسها عالوه بر کارکرد راحتی و محافظت از بدن و پوشش بدن از
عیوب ،نقش نمایش فرهنگی را نیز بر عهده دارد .به باور او پوشیدن لباس بدون انتقال
نشانه اجتماعی ،غیرممكن است (ریچموند و مك کروسكی :9333 ،ص.)930
لباسهای شخصیتها در رمان سووشون با جامعه و موقعیت زمانهای تناسب دارد کاه
ماجرای داستان در آنجا روایت می شود و هنجار شكنی در نوع پوشش افراد دیده نمی-
شود .در این داستان پوشش افراد بیشتر نشانه طبقه اقتصاادی آناان اسات .از توصایف
دانشور میتوان به شخصیت افراد و وضع اقتصادی آنان پی برد« :آن قدر شرنده هستند
که صد من ارزن رویشان بریزی یكیش باه زماین نمایرساد؛ مفلوکهاا» (دانشاور:9354 ،
ص« .)42ریختی است که من عارم میآید نناه فاردوس را باا آن ریخات ببیانم  ...یاك
پیراهن چرور و کهنه تنش» (همان.) 31 :
دانشور به لباس عشایر شیراز نیز اشاره میکند « :چند تا زن و مرد با لباسهای عاریتی
قشقایی رقص دستمال و چوبی هشلهفی کردند» (همان « ،)99:یك مرد سبیل از بناگوش
در رفتة ایلیانی با کاله نمدی و قبای چار دار و شال به کمر بسته و ملكی به پا با قااطر
آمد مدرسه» (همان.)931 :
چگونگی لباس پوشیدن ،نوع و رنگ لباس اطالعات بسیار زیادی در اختیار دیگران
قرار میدهد .لباس نمایانکننده دیدگاه ها و ارزشهای مورد قباول اشاخاص نیاز هسات
(ر.ر :سوسمان و دیپ :9304 ،ص20و .) 23
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لباس عالوه بر موقعیت و مرتبة اجتماعی و شغلی میتواناد نشااندهنده موقعیات و
حالتی باشد که صاحب آن در آن وضعیت قرار دارد؛ مثالً در ایران و برخی از فرهنگهاا
پوشیدن لباس سیاه نشان عزاداری و ماتم است .در سووشون نویسنده در جایی زری را
این گونه توصیف میکند:
« زری بود و یك بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیچازی سفید و سیاه
مدرسه میپوشید» (دانشور :9354 ،ص ، )952که سیاه پوشیدن زری نشانة عزاداری او و این
رفتار او جایگزین ارتباط کالمی است .در جای دیگری هم به سیاهپوش شدن زری باه
نشانه عزاداری اشاره شده است« :زری گفت :من سیاهپوشم» (همان.)955 :
پیراهن و روسری سیاه زری (همان )001 :پیراهن سیاه حااجی محمدرضاا و خسارو
(همانجا) ،نشیمنهای سیاه پوش (همانجا) ،پارچه و شال گردن سیاه (همان ،)039 :مردان
سیاهپوش (همان )019 :و جماعت سیاهپوش (همان )013:نمونههای دیگری از کاربرد رنگ
سیاه است که در بخشهای پایانی رمان به دلیل عزاداری بارای یوساف زیااد باه چشام
میخورد.
برخی از لباسها یونیفرم شغلی است؛ مانند لباس افسران و سربازان بیگانه که دانشور
به زیبایی آنها را توصیف میکند« :جنگ که شد زری شنید که مساتر زینگار یاك شابه
لباس افسری پوشیده ،یراق و ستاره زده» (همان« ،)0 :سه تا افسر اساكاتلندی کاه تنباان
چین دار و جوراب ساقه بلند زنانه پا کرده بودند به آنهاا پیوساتند» (همانجاا)« ،آن هماه
افسر خارجی با لباسهای یراقدار و مدالها و افسرهای اسكاتلندی با شلیطههای چایندار
و چند تا افسر هندی با عمامهها» (همان .)99 :نوع لباسها و پیام و کارکرد مسلط آنهاا در
رمان سووشون را در جدول شماره ( )0می بینیم .این جدول تنوع داللتها را در پوشاش
شخصیتهای داستان نشان می دهد ،لباس افراد نظامی ،لباس عشایر که نشانه قوم و قبیلاه
آنهاست ،لباس رسمی ،لباس کودکانه ،لباس مدرسه و لبااس عازا از اناواع پوشاش در
داستان سووشون است .بعضی از لباسها امروزه داللت و کاارکرد دیگاری دارناد؛ ماثالً
جوراب ساق بلند زنانه همان طور که از اسمش بر میآید ،باید مخصوص زناان باشاد،
اما در این رمان در توصیف لباس افسران اسكاتلندی بهکار رفته است ،یا عمامه اماروزه
از اجزای لباس روحانیون به شمار می رود ،اما در سووشون در توصیف پوشش افسران
هندی آمده است.

کارکرد مسلط همه انواع پوشش ها در این رمان نیز از نوع جانشینی است .در واقاع
لباس به تنهایی و بدون ارتباط زبانی نیز می تواناد صااحبش را معرفای کناد و او را باه
دیگری بشناساند.
جدول شمارة ()1
لباسها و پيام و كاركرد آنها در سووشون
شماره صفحه

پيام مسلط

كاركرد مسلط

نوع لبا
افسري

1

نشانه شغل نظامي

جانشيني

تنبان چيندار

1

نشانه شغل نظامي

جانشيني

جوراب ساقه بلند زنانه

1

نشانه شغل نظامی

جانشینی

لباس پفپفی

3

لباس کودکانه

جانشینی

کت و شلوار

3

لباس رسمی

جانشینی

لباس قشقایی

99

نشانه قومی

جانشینی

لباس یراقدار

99

نشانه شغل نظامی

جانشینی

شلیطة چیندار

99

نشانه شغل نظامی

جانشینی

عمامه

99

نشانه شغل نظامی

جانشینی

شنل قرمز

31

نشانه تموّل و دارایی

جانشینی

پیراهن چرور و کهنه

31

نشانه فقر و نداری

جانشینی

کاله نمدی

931

نشانه قومی

جانشینی

قبای چاردار

931

نشانه قومی

جانشینی

شال کمر

931

نشانه قومی

جانشینی

بلوز سیاه

952

نشانه عزاداری

جانشینی

روپوش پیچازی

952

لباس فرم مدرسه

جانشینی

پیراهن سیاه

001

نشانه عزاداری

جانشینی

روسری سیاه

001

نشانه عزاداری

جانشینی

شال گردن سیاه

039

نشانه عزاداری

جانشینی

لبا
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ب) مصنوعات و زيورآالت
جواهر ،عینك ،کیف ،عصا و غیره مصنوعات شخصی است که هر کدام میتواند پیاامی
را به مخاطب القا کند .مهمترین پیامی که از زیورآالت برداشت میشود؛ ثروت و دارایی
افراد است .در رمان سووشون گوشواری که زری از یوسف هدیه گرفته بود (همان )3:و
در شب عروسی دختر فرماندار در نتیجة سادهلوحی آن را از دسات داد ،نشاانه تماوّل
زری است؛ اما هرچه داستان پیش میرود این حس به خواننده منتقل مایشاود کاه آن
گوشواره بیشتر از لحاظ معنوی برای او اهمیت داشته است؛ در واقع زری بهدلیل افكار
بلندی که در سر داشت کمتر به زیورآالت توجه نشان میداد.
عینك از مصنوعات دیگر مورد استفادة انسانها ست که در این رمان عینك پسر خان
کاکا ،عینك هرمز در جمله «بیعینك هیچ جا را نخواهد دید» (همان )30:و عیناك سایاه
عزتالدوله (هماان )33 :نمونه کاربرد آن است که جنبة تزیینی ندارد و باه دلیال ضاعف
چشم از آن استفاده میشود.

ص.)030 -039

در نمونه زیر از رمان سووشون ،صبحانه پشت میز خورده میشود و این نشانهای از
تعلق خانواده به طبقه مرفیه است؛ زیرا در آن زمان ،خوردن غذا پشات میاز باین ماردم
طبقه متوسط و پایین جامعه معماول نباوده اسات« :باه تااالر آماد ،سار میاز صابحانه
خواهرش» (دانشور :9354 ،ص ،)09در نمونه زیر هم نان در منزل پخته میشود که این هم
نشانهای از طبقه اقتصادی است« :عمّه گفت رفتهاند تماشای نان پخاتن ساكینه» (هماان:
 .)05طبقه اقتصادی عازت الدولاه نیاز از واکانش او در برابار غاذا برداشات مایشاود:
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ج) خوراک
«تغذیه» فعالیتی برای پاسخ دادن به نیاز زیستی است .غذا میخوریم تا گرسنه نمانیم و
انرژی کافی را برای فعالیتهای جسمانیمان تأمین کنیم اما «خاوردن» ،فعاالیتی فرهنگای
است؛ اینكه چه بخوریم ،چگونه بخوریم ،در چه موقعیتی چه چیزی بخوریم ،سفره یاا
میز غذا را در موقعیتها ی متفاوت چگونه بچینیم ،چه غذا یاا غاذاهایی شاأن و منزلات
اجتماعی تولید مای کناد ،هماه وجاوه یاك فعالیات فرهنگای معناسااز ،ارزشآفارین،
هویتساز و متمایزکننده خود از دیگری است .نشانههاای خاورار نقاش متمایزکننادة
موقعیت  ،م یلیّات ،قاوم ،جنسایّت ،طبقاه اجتمااعی ،سان و شاأن اجتمااعی را دارد و
تعیین کننده جایگاه قادرت و همگرایای یاا واگرایای اجتمااعی اسات (ساجودی:9333 ،
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«عزت الدوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چاای دم کنناد و
چای را هم که مزه مزه کرد ،خوشش نیامد و گفت :چاای کاوپنی باه چاای جوشایده
میماند» (همان .)33 :در جای دیگری از رمان هم از غذاهای گونااگون روی سافره ناام
برده میشود که تنوع آن میتواند نشانه ای از مرفیه بودن صاحب سفره باشاد« :از پلاو و
خورش و کباب یك نك قاشق خورد و کنار زد و آب غاوره خواسات و در آن خیاار
رنده کرد و نان تریت کرد و با پیاز خورد» (همان.)33 :
در سالهای  9302تا  9303بحران نان در ایران شدید شاد .در شایراز ایان وضاع از
دیگر شهرها بدتر بود .در داستان سووشون هم شواهد فراوانای از بحاران ناان در ایان
دوره بازتاب یافته و نویسنده با انتقاد از دستگاه حكومتی و استعمارگران ،اوضاع قحطی
نان در شیراز را به تصویر کشیده است .بحران نان در چناد موقعیات از جملاه داساتان
عقدکنان دختر حاکم ،این گونه توصیف شده است« :خانم زهرا و یوسف خان هم ناان
را از نزدیك دیدند ،یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت :چه نعمتی حرام شده و آن هم
در چه موقعی» (همان .)5 :در بخش دیگری از داستان هم که زری میخواهد طبقهای نان
را برای مریضخانه ببرد ،دو طبقکش کرایه میکند .آنها در برابر این کار پول نمیگیرند
و نان میخواهند (همان ، )30 :این هم یكی دیگر از دالیل توجه راوی به بحاران ناان در
آن زمان است (قبادی و دیگران :9333 ،ص.)943
 4-1رفتارهاي آوايي
رفتارهای آوایی یا پیرا زبان ) (Para Languageشامل تمامی نشانههای دهانی در مجرای
گفتاری به جز کلمات است .اهمیت رفتار آوایی به عنوان یك نوع ارتباط غیرکالمی باه
دلیل تأثیری است که روی ادرار محتوای کالمی پیامها دارد .نشانههای آوایی پیامهاای
زیادی را درباره جنسیت ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،محیط ،شخصیت و هیجاان در
اختیار دیگران میگذارد (ر.ر :ریچموند و مك کروسكی :9333 ،ص.)035
منشأ تولید بعضی از آواه ا در رمان سووشون طبیعت اسات؛ زیارا بیشاتر بخشاهای
داستان در محیط طبیعی و فضای باغ روایت میشود« :صدای زنگولة گردن خرها آماد.
یوسف گفت :برای شهر همسایه بهار نارنج آوردهاند .چاه باویی در هواسات» (دانشاور،
 .)03 :9354شنیده شدن صدای زنگوله نشاندهنده این است کاه خاناه در فضاایی بااز و
طبیعی قرار دارد.
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دانشور وقتی به توصیف جوی آب میپردازد از صدای عبور آب هام ساخن مای-
گوید« :آب می گذشت و گمشان میکرد و به حوی میریخت بایاینكاه آدم ببینادش
فقط صدای گذرش را میشنید» (همان .)50 :در این عبارت تصاویر «صادای گاذر آب»
آرامش و سكوت محیط را به خواننده القا میکند.
او در جای دیگری از داستان از صدای حیوانات سخن میگوید« :بعد سگها عوعاو
کردند .بعد صدای زنگ گردن گوسفندها آمد  ...بعد دعوای کالغها با هم بار سار آماد
نیامد خورشید» (همان .)049 :توصیف این صداها شلوغی و آزاردهناده باودن محایط را
بخوبی نشان می دهد و بیشتر شدن فشارهای عصبی شخصیت داستان را به تصویر می-
کشد.
منشأ تولید بعضی از آواها نیز شخصیتهای داستانی هستند که در موقعیتهای مختلف
ارتباطی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از آنها بهره میگیرند .آه کشایدن یوساف (هماان:
 )50و آه کشیدن پیرمرد (همان )034 :نش انه ناراحتی آنها و نق زدن خانم مدیر (همان)932 :
نشاندهنده نارضایتی و عصبانیت اوست.
دانشور در روایت خود به لحن شخصیتها نیز اشاره میکند .لحن و چگاونگی ادای
کلمات در فرایند ارتباط از جنبه های آوایای اسات کاه اطالعاات زیاادی را در اختیاار
گیرنده میگذارد .به نظر گلمن لحن در ارتباطات جزء مهارتهای رفتاری به شمار مای-
رود (ر.ر :گلمن :9333 ،ص.)222
در عبارت «یوسف با لحن مالمت باری گفت :وقتی گفتم بس کن ،یعنای باس کان
دیگر» (هماان ،)901 :لحن صدای یوسف خطاب به پسرش -که با زری به تندی صحبت
کرده است -قدرت و موقعیت او را در خانواده به نماایش مایگاذارد و مكمال رفتاار
کالمی او شده است یا جای دیگری خطاب به پاسبان خاناة فرمانادار ایانگوناه آماده
است« :یوسف خشمگینتر از پیش داد زد :با بچههای من مثل جانیها رفتاار مایکنناد»
(همان .)909 :لحن یوسف تقریباً در همه جای داستان ،وقتی کاه زری مخاطاب اوسات،
ا لقاکنندة حمایت است ،اما در مقابل دیگران با اقتدار و اعترای همراه است.
دانشور با استفاده از لحن کالم شخصیتها نشان میدهد که افراد به چه گروه یا طبقه
اجتماعی تعلق دارند؛ احوال درونی آنهاا چگوناه اسات و همچناین ناوع رابطاه میاان
شخصیتها را به تصویر میکشد .نمونههایی از به کارگیری لحان در سووشاون عباارت
است از :صدای نوازشگر (همان ،)030 :صدای آرام و عمیق (هماان ،)034 :لحان پرغارور
(همان )950 :و صدای غمگین (همان.)040 :

یكی دیگر از جنبه های آوایی در سووشون مكث است .مكث در واقع خاودیتارین
نوع ارتباط یا «ارتباط با خود» است که از جنبههای مهام و مبناایی در ارتبااط اسات و
فعالیتهایی مثل پرورش افكار ،تصمیم گیری ،گوش دادن و خودنگری را شامل میشاود
(برکو و همكاران :9334 ،ص.)4
در جایی از سووشون که زری در سوگ یوسف است میخاوانیم« :اماا خاان کاکاا
مطمئن باشید من دیوانه نشده ام  ...آخر  ...آخار یوساف خیلای ناگهاانی »...حارفش را
ناتمام گذاشت» (دانشور :9354 ،ص )032؛ این مكث از نوع مكثهای پرنشده و حاوی پیاام
احساس نگرانی همراه با تفكر و تأمل است و هرچه به پایان رمان نزدیكتار مایشاویم،
مكثها و بریدهبریده سخن گفتنها -که دانشور به جای آنها از عالمت نقطهچین اساتفاده
میکند -بیشتر میشاود( .ر.ر :هماان،002 ،040 ،050 ،053 ،050 ،059 ،052 ،021 ،023 ،020 :
 325 ،322 ،015 ،012 ،009و ) ...؛ گویا دیگر زبان قاادر باه بیاان مصایبت از دسات دادن
یوسف نیست.
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نتيجهگيري
بخش زیادی از مفاهیم و معانی در رمان سووشون از طریق روایت ارتباط غیرکالمی به
خواننده منتقل می شود .رفتارهای غیرکالمی در این داستان گاه جایگزین پیامهای کالمی
میشود و گاه تقویتکننده و تأکیدکننده پیامهای کالمی است.
بررسی رفتارهای غیرکالمی در رمان سووشون نشان میدهد که ساطح تحصایالت،
موقعیت ،طبقه اجتماعی و احوال درونی در ناوع رفتاار شخصایتها تاأثیر زیاادی دارد.
شخصیتهای اصلی این رمان ،که دانشور در شخصت پردازی آنان گااه از اساطورههاای
دینی و ملیی نیز بهره می برد ،آن چنان ملموس و عینی است که تمام رفتارهای آنها برای
مخاطب آش نا با فرهنگ دینی ،ایرانی و اساطیری باور شدنی و قابل انتظار است.
روایت حاالت مختلف چهره در ملموس کردن و واقعگرایی داستان سووشون نقش
مهمی ایفا میکند .از میان روشهای کنترل حاالت چهره ،شخصیتها کمتر از روش نقاب
زدن بهره میبرند؛ این مسئله نشان میدهد که آنها تمایل دارند احساسات واقعای خاود
را بهروشنی آشكار کنند .از بین رفتارهای چهاره ،گریاه بایش از خناده و اخام کاردن
روایت شده است که با عنوان و محتوای داستان هم تناسب دارد .خنده در موارد اندکی
و آن هم بیشتر برای ابراز مهر و محبت باه فرزناد و همسار کااربرد دارد .پیاام عمادة
رفتارهای چشم در سووشون توجه و دقت اسات و نشاان مایدهاد کاه میازان توجاه

بررسي و تحليل رفتارهاي غيرزباني در رمان سووشون

شخصیتهای اصلی داستان در برخورد با مسائل بیشاتر از ماردم عاماهای اسات کاه در
داستان توصیف میشوند.
ابراز احساسات با دست نیز سهم عمده ای از انتقال پیام را به خاود اختصااص داده
است .رفتارهای پا و سر و نیز حرکات و اشارات دیگر اعضاای بادن هرکادام کاارکرد
ویژهای در داستان دارند .وضعیت ظاهر ،پوشار و خورار نیز متناسب با طبقه اجتماعی
و اقتصادی شخصیتها به نمایش گذاشته شده است ،نموناه آن توصایف لبااس افساران
خارجی و عشایر است که با زمانه و موقعیت جغرافیایی داستان تناسب دارد.
دانشور از میان رفتارهای آوایی بیش از همه به لحن توجه نشان داده است تا احوال
درونی شخصیتها را به خواننده منتقل کند .بلندی و شادت صادای شخصایتها در ایان
رمان بیشتر حاکی از ناراحتی و عصبانیت شخصیتهاست و هر چاه باه انتهاای داساتان
نزدیكتر می شویم بر مكثها و سكوتها افزوده و جمالت باه صاورت بریادهبریاده بیاان
می شود که حاکی از بهت شخصیتها در رویارویی باا مصایبتی اسات کاه باه آن دچاار
شدهاند.
پینوشت

1. Body Language
2. objectics

اردالنی ،شمسالحاجیه؛ «عامل زمان در رمان سووشون» ،مجله زبان و ادبياات فارساي؛ س،2
ش)9330( 92؛ ص 1تا.35
برکو ،ری ام و همكاران؛ مديريت ارتباطات؛ ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی؛ تهران:
پژوهشهای فرهنگی.9334 ،
بریسیج ،جوزف؛ زبان تن؛ ترجمة باقر ثنایی و فرشاد بهاری؛ تهران :بعثت.9330 ،
پیز ،آلن؛ زبان بدن (راهنمای تعبیر حرکات بدن)؛ ترجمه سعید زنگنه؛ تهران :جانان.9334 ،
پیس ،آلن و باربارا پیس؛ كتاب جامع ارتباطات غيركالمي (زبان بدن)؛ ترجمه فریبرز باغباان؛
مشهد :پژوهش توس.9330 ،
حسامزاده ،منصور همایون؛ زبان بدن؛ تهران :پورنگ با همكاری نشر حسام.9312 ،
خسروی ،ابوتراب؛ حاشيهاي بر مباني داستان؛ تهران :نشر ثالث.9333 ،
دانشور ،سیمین؛ سووشون؛ تهران :خوارزمی.9354 ،
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رضی ،احمد و سمیه حاجتی؛ «رمزگشایی از رفتارهای غیرکالمی در داستان روی ماه خداوناد
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ترجمه فاطمه سادات موسوی و ژیال عبداهلل پور؛ زیر نظر غالمرضا آذری؛ تهران :دانژه.9333 ،
سامووار ،الری ان و دیگران؛ ارتباط بين فرهنگها؛ ترجمه غالمرضاا کیاانی و اکبار میرحسانی؛
تهران :باز.9301 ،
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