
The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Eleventh Year, No. 22, Spring and Summer 2021 

 

 
The relationship between the sign and the modulus in non-verbal 

communication in the novel Ayyām maʻah 

 

Foroozan Shahraki, MA in Arabic Language and Literature, University of Zabol 

Abdolbaset Arab Yusofabady1, Assistant Professor of Arabic Language and 

Literature, University of Zabol 

Ali Asghar Habibi, Associate Professor of Arabic Language and Literature, 

University of Zabol 

 

Received: 30-11-2019  Accepted: 06-10-2020 

 

Introduction: Semiotics, also called semiology, is the study of signs and sign-using 

behavior. It was defined by one of its founders, the Swiss linguist Ferdinand de 

Saussure, as the study of “the life of signs within society.” Although the word was 

used in this sense in the 17th century by the English philosopher John Locke, the 

idea of semiotics as an interdisciplinary field of study emerged only in the late 19th 

and early 20th centuries with the independent works of Saussure and the American 

philosopher Charles Sanders Peirce. 

Saussure treated language as a sign-system, and his work in linguistics supplied the 

concepts and methods that semioticians applied to sign-systems other than language. 

One such basic semiotic concept is Saussure’s distinction between the two 

inseparable components of a sign, namely the signifier, which is linguistically a set 

of speech sounds or marks on a page, and the signified, which is the concept or idea 

behind the sign. Saussure also distinguished parole, or actual individual utterances, 

from langue, the underlying system of conventions that makes such utterances 

understandable. It is this underlying langue that most interests semioticians. The 

interest in the structure behind the use of particular signs linked semiotics with the 

methods of structuralism, which sought to analyze such relations. Saussure’s 

theories are, thus, also considered to be fundamental to structuralism (especially 

structural linguistics) and poststructuralism. 

The relationship between language and emotions can be viewed from two 

viewpoints. First, language, in a broad sense, can be viewed as being emotive. 

Taking this view, it is commonly assumed that people, at least on occasions, have 

emotions, and that being emotional gains its own agency, impacting the 

communicative situation in a variety of ways. This can also take place 

extralinguistically (e.g. by facial expressions, body postures, proximity, and the 

like), in terms of suprasegmentational and prosodic features, and in terms of 
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linguistic forms. In this view, language and emotion are two concurrent, parallel 

systems in use, and their relationship is due to the impacts of emotions on the 

performance of the language. Both of them share their functionality in the 

communicative process among people. 

If language is conceived of as merely representing the world of emotions and/or 

people's conceptualizations and understandings of the emotions, it offers an 

immediate access. Language, in this view, is transparent. However, if it is conceived 

of in one or another way as contributing to how emotions are understood, or even, to 

what emotions are, the relationship is not direct but mediated. 

As far as the narrative literature is concerned, the earliest philological studies of 

gesture show a strong interest in cultural history. They complemented contemporary 

writings in folklore, folk psychology and comparative linguistics that attempted to 

take the inventory of the gestures in various cultures, in particular those of the 

Greeks and Romans and of the European Middle Ages.  

Methodology: For any interaction with another person, we communicate with each 

other primarily through nonverbal channels. This occurs through multiple channels 

and is both strategic and non-strategic.  This includes body language, voice tone, 

clothing and adornments, the environment, timing, and touch. For nonverbal 

communication, a single element such as choosing where to sit during a negotiation 

or meeting or perhaps a hand gesture can be viewed as having a minimal importance 

on the overall impact of the situation. 

Results and Discussion: Personality is the manifestation of thoughts, feelings, and 

behaviors that make a person unique. It is believed that personality arises from 

within the individual and remains fairly consistent throughout life. While there are 

many different definitions of personality, most scholars focus on the pattern of 

behaviors and characteristics that can help to predict and explain a person's 

behavior. 

Traits and patterns of thought and emotion play important roles along with 

fundamental characteristics of personality. The major characteristics are as follows: 

 

a) Consistency: There is generally a recognizable order and regularity to behaviors. 

Essentially, people act in the same ways or similar ways in a variety of situations. 

  

b) Psychological and physiological features: Personality is a psychological 

construct, but research suggests that it is also influenced by biological processes and 

needs.  

 

c) Behaviors and actions: Personality not only influences how we move and respond 

to our environment, but it also causes us to act in certain ways.  
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d) Multiple expressions: Personality is displayed in more than just behavior. It can 

also be seen in our thoughts, feelings, close relationships, and other social 

interactions. 

 

In the mentioned novel, there are several examples of cultural and social issues 

related to women that show an instrumental view of women. The social rights of 

women in this novel are not equal to those of men, and they are victims of what the 

patriarchal society figured out for them. Much of the behavior of the female 

characters in this novel arises from and is influenced by the cultural atmosphere of 

the society a few decades ago, whose cultural and social characteristics are revealed 

through what the society expect from women's behaviors, relationships and beliefs. 

The different women in this novel are the product of the world, i.e., thinking, 

culture, and upbringing of patriarchal societies. They have experienced emotions 

that are often formed under certain coercive conditions, and, in this novel, they 

move from tradition to modernity.  They must both play the role of the beloved as a 

delicate creature and satisfy the opposite sex in the community and protecting their 

chastity and innocence in an atmosphere full of inequality as well as hidden verbal 

and physical violence. In this situation where the woman is still recognized as a 

veiled being, she is deprives of the possibility of direct communication with others. 

So, it makes the non-verbal communication of women more highlighted in the 

novel. 

Conclusion: The following table shows the presence of non-verbal connotations in 

the novel Ayyām maʻah: 

 

total head hand position face  

757 40 71 138 508 frequency Ayyām 

maʻah 100% 5% 10% 18% 67% percentage 

 

The relationship of the story characters to the feminine characters' non-verbal face-

related signs has a high frequency.  This indicates the importance of body language 

is in the relationships of the characters in the story. The high frequency of facial 

expressions in the novel is due to the fact that, in the non-verbal communication of 

the novel characters especially when the parties are women, facial expressions that 

include lip and mouth movements and eye gestures are more usable and visible. 

They are one of the main channels of messaging through which a huge amount of 

information is transmitted to the addressee in a relatively short time in the form of 

looks, laughter, crying and kissing. Regarding the importance of eye gestures in the 

non-verbal communication of the characters of the novel, it should be noted that the 

eye is the instance of the face and participates in revealing the hidden secrets of the 

person with other parts of the face. This is evident throughout the story and in the 

interpersonal relationships of the female characters, especially "Reem". Also, the 

non-verbal communication modules in the book contain more positive concepts to 
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express satisfaction with the past, present happiness and hope for the future. This 

mood of the female characters in the story and their mostly confirmatory and 

peaceful personality are appropriate. 

 

Keywords: Semiotics, Sign, Nonverbal communication, Ayyām maʻah, Colette Al-

Khoury. 

 

 



 عربي معاصر  ادب  نقد  علمي فصلنامة  دو

 ( 1400) علمي 20 / پياپي دوم  و  بيست / یازدهم سال  /هشيپژو مقاله

 

 

 ام معه یرمان أ يالمكريغ ارتباطاتدر  دال و مدلول مناسبات  يبررس
 

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيارشد زبان و ادب يدانش آموخته کارشناسي، فروزان شهرک

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيار زبان و ادبياستاد، 1ي آبادوسف ي عبدالباسط عرب 

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيار زبان و ادبيدانش ي،بياصغر حب يعل

 
 1399/ 15/07تاریخ پذیرش:  09/1398/ 09تاریخ دریافت: 

 ده يك چ
توان  يلذا م  ،دي آيد مي پد  يالمک ريارتباطات غ  يهليوسها به از ارتباط انسان  ياه بخش گسترده کجا  از آن

ا بهي به  ارتباط  نوع  نگر  كي عنوان  ن  و  ي نشانه  دال وست  بررس  يهامدلول   مناسبات  را  در    يآن  نمود. 

شناورِ    يهانار دالکدر    يني( با همنشيزک )دال مر  يالمکرياز ارتباطات غ  يعيوس   يهگستر  يمتون داستان

  بر ه يتکشود با  يمتناسب با بافت ارتباط است. در پژوهش حاضر تالش م  ييهامعناساز، متضمن مدلول

ارتباطات غدال و مدلول    ينيهمنش،  يليتحل  -يفيروش توص از  م(  1960)   «معه   امي أ»رمان    يالم کريدر 

الخوريکول بررس  م(1931)   يت  نتا  يبخشرد.  يقرارگ  يمورد  مج  ي از  مدهد  ينشان  روابط    ي فردانيدر 

با    ي المک ريغ  يهادال   -زنانه  يهاتيژة شخصي وبه –داستان    يهاتيشخص از    چهره   يهاداللت مرتبط 

ژه در  ي قت است که زنان به وي ن حقي ا  ي هدهندزان از بسامد نشانين م ي ابرخوردار است.      ييبسامد باال

ض وجود دارد.  ي تعر  يها نوعزند و در گفتار اغلب آنيپرهيم  يقطع  ياز گفتارهامردساالر،    يهاجامعه

ايدل از  ي ل  ارتباط  روش  مرديموقعن  اجتماع  در  متزلزلشان  همچناستگرفته  نشأتساالر  ت  ن ي. 

آن،    يهرد که خالصيگيقرار م  يمثبت  ميمفاه  يهري دا  در  شترين اثر بي در ا  يالمکريارتباطات غ  يهامدلول 

  ي هزنان  يهاتيشخص  اتيبا روح  يژگي ن وي ا  ؛استنده  ي د به آيدر حال و ام  يرضايت از گذشته، شاد

 دارد.  يخوانهم، هستند جوصلح  و دگرييشتر تأيه بکها آن يتيشخص پيداستان و ت

 

 . يور ت اخليولك معه،   مايأ، يرکالميارتباطات غ ، دال، مدلول،يشناسنشانه: هادواژهيكل
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 مقدمه

ن مباحث علوم ارتباطات  ي ترياز اساس ،يم مختلف به وي ارتباط با مخاطب و انتقال مفاه

زبان در    ي شناسو  ارتباط  تقسياست.  کالم  يکل  يبند ميك  نوع  دو  غ  ي به    ي رکالمي و 

 ي و جمع  يفرداني، ميفرددر روند تعامالت درون  ،ن دو نوع ارتباطيا  و  شوديم ميتقس

ن نوع ارتباط  يعنوان پرکاربردتربه  ،يرکالميد. ارتباط غينما يك نشانه عمل مي به مانند  

زنج  (9:  2009)شحرور،    ياجتماع مدلول    يهرياز  و  از  ي هر  است.  تشکيل شده  دال  ك 

  ي هاما و اشارهياز ا ،شيخو  يت خاص فرهنگيط و وضعي به تناسب مح ،جوامع مختلف

  ي که جهاننيبر اسر عالوه    ،دادنچون حرکتهم  ييهااشارهبرند.  يش بهره مي خاص خو

مختلف تداوم    يز در خطوط متعارف ارتباطات نژادهاين  ي زمان طوالنمدت  يبرا هستند،  

ميپ عالمت ينچ  و  کننديدا  تخ  ييهان  چندي که  مردم  برمل  را  اقليانگيفرهنگ  م  يزد، 

رهبر ن ه  يهاشهياند را  جايم  يرمندان  تا  صورخيي کند؛  هنرمنداني که  آن  يال  با  ها  که 

م برقرار  از  ي ارتباط  م  يمحدودهکنند،  فراتر  صبغهيخود  و  از    ابدي يم  ي جهان  يارود 

 متفاوت دارد. يدر چند جامعه معنا يرکالمي غ يه ك اشاري  توان گفتيرو ماين

توان مشابهت  ي، مام ادوار ثابت بودهتم  جهان و  يجاي جا از آنجا که ماهيت بشر در  

بهره اشتراک  و  را    ير يگافکار  اشارات  زبان  بشر،    يدهندهنشاناز  نيازهـاي   وحـدت 

روز و امروز او  ي د  يهايو تشابه مسائل و دشوار  يآدم  ي ها معضالت و معما  يهمسان

  ي راردادن دال و مدلول قي ب  يهرابط  ،يالمکر يدر نظام ارتباط غدانست.    يتيگ  سراسردر  

اين دو عنصر،  است و   ندارد    يو منطق   يقيحق   يهگونه رابط چي هميان  ، يفاخور ال)وجود 
غي ز  ؛(12:  1990 »دال  به  ک  يالم کر يرا  ميدر  يحس  کادرا   يار يه  وجود  يافت  و  شود 

مدلول  يماد به  م  يدارد،  شک ند  کيداللت  ذهن  در  تصور  قالب  در  گرفتهکه  است«  ل 

-يدال داللت نم  يقيل حقکم به شيطور مستق»مدلول بهرو،  از اينو    (33:  1371،  ي)احمد

 . (48: 2008ر، ل)تشاندند« ک

  ر ي تأثتحترد،  يگيدال و مدلول شکل م  ي نيکه از همنش  يتصورات ذهن   ،گرسوياز د

  ي هاروشارتباط،    ي برقرار  ي برا  را »در هر فرهنگيزشود؛  ي م  معنادار  فرهنگ هر جامعه

مثبت است و   يفرهنگ ناقل مفهوم  كينشانه در    كي  ؛ گاهف شدهيتعر  يفرد منحصربه
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-29:  2007)أسعد عرار،  د«  ي نمايم  يرا تداع  يمنف  يمفهوم  ،گريد  ي همان نشانه در فرهنگ
مناسب از    يريگدر بهره،  ك اثريل  يهنگام تحلبه  محقق  ، الزم است که روني؛ از هم(30

 ند.يز توجه نما يفرهنگ ن  به هانشانه

در جزءبهيتفس نشانه ها  ال جزء  مبحث  ز  يار ک   ،يالمکريغ  ي هادر  را  ي نادرست است؛ 

پ  ي»معنا دال کبا    ،اميموردنظر  قرارگرفتن  هم  زنجنار  و  محقق    هاآن  يارزهم  يهر ي ها 

ا  و  (18:  1997ز،  ي)ب  شود«يم امريتحقق  همنش  ،ن  قواعد  به  توجه    ي هادال   ينيمستلزم 

دال ک در    يزک مر مک  باشديم  يشناور  يهانار  بر  ارتباطات  برداشت  يعنا ه  از  شده 

نادرست از    يهابرداشت، موجب  زيله نأن مسيرگذار است. عدم توجه به ايتاث  يالمکريغ

ميپ زيام  »معنا يشود؛  ا  يرا  و  اشارات  عمق  و  درون  از  نشات    يماهايموردنظر  بدن 

 .(56: 2013، )العريبرد« يگيم
:  1380،  ي)سجود«  رديل بگکش  ن است کمم  ي امتن در هر رسانه » ،  يشناساز منظر نشانه

زم  .(128 برا  يا نهيداستان،  غ  ياست  ارتباطات  انواع    يها تي شخص  يرکالميتبادل 

ز بخشيمختلف؛  شخص  يرا  ذهن  شکل  يها تي از  هر  در  رو  يداستان  بر  ارتباط،    ياز 

غ برا  يرکالمي ارتباطات  و  است  تفس  يمتمرکز  و  اعتبارسنجيدرک  و  بهتر    يها اميپ   ير 

ايکالم از  م  ارتباطات   ني،  شخصياستفاده  تا    يها تي کند.  در    ياد يز  حد  داستان 

غ وتركو،  شوند  يم  يرمزگذار   يرکالمي ارتباطات    ي هاام يپ  ن،يبنابرا؛  (14:  2016)احلسني 

از   آن  يهااندام برآمده  ببدن  سرنخيها  حالت   يشتر  که  يم  انآن  يروح  ي هااز  باشد 

برا ي نوداستان آن  از  تأثي ا  يس  ويجاد  بر ير  م  ژه  استفاده  داستانيخواننده  بي نوکند.  ا  س 

شناور،    يمرکز   ي هادال   ينيهمنش زوابهو  به  آگاهانه  و  يصورت  اندازه  حدود،  ا، 

ارتباطات غ  يچگونگ از  پنهان    يبازنمايي زوايا   يگ پردازد و چگونيم  يرکالمياستفاده 

غيرکالمشخصيت ارتباطات  از  استفاده  با  م   ي ها  نشان  ارتباط    ،نيبنابرادهد.  يرا 

شخص  يزمان  يرکالميغ »عناصر  يپرداز تي در  که  بود  خواهد  حالت    ي مؤثر  همچون 

ا اشارهيچهره،  و  چشمماء  تماس  حتيها،  و  اطوار  جا  ي،  در  صدا  مورد    ي ُتن  خود 

 . (Segal, 2011: 1)رد« ياستفاده قرار گ
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داستان،   مهم  عنصر  گسترده  يپردازصحنهديگر  نقش  که  ب  يااست  و  ارائه  ان  يدر 

تواند با استفاده از  يداستان م  ي. فضا( 97:  1391،  يو رض  ي)حاجت دارد    يرکالميتباطات غار

تصو يمنف  ي رکالمي غ  يها دال  تلخ  اضطراب  يري،  و  خشن  ارتباط  در  آور،  قطع  جهت 

ك  ي ، پُرجاذبه و رمانتيميصم  ي ري مثبت، تصو  يرکالميغ  يها ا با کمك دال يباشد و داشته

 د. ينماارتباط ارائه   يه ادام  يبرا

آن زنان،ييجااز  مرديب  که  از  ارائه شتر  به  نشانه  يان  قالب  در    يها احساساتشان 

  ن موازات ي؛ به هم(426:  1387،  يکروسکكچموند و مي ر)به مخاطب تمايل دارند    يغيرکالم

داستان و    يدارند در فضاساز   ل يسان مرد »تماينوشتر از داستانيسان زن بينوداستان  نيز،

م   يفرددرون  ي گوهاگفت نشانه  ي ه زنان  يها تي شخص  يفردانيو  از    يها داستان، 

 (.  143: 2002)برهومة، ند« ياستفاده نما يالمکريغ

از يس معاصر سورينو داستانم(  1937)  ي«ت اخلور ي كول»  يشتهنو  «معهم  ايأ»رمان     ه، 

داستان توص  ييهاجمله  در  که  درونياست  روابط  م  يفرد ف    يهاتيشخص  يفردانيو 

تبلور  يه زنان غ  يآن،  ارتباطات  ميد  يرکالمي از  ا يده  زاويشود.  با  رمان  د  يد  يهين 

  ، داستاناز مقطع  8  ياست که ط «مير »و حساس به نام  يعاطف  يزن تگري، رواشخصاول 

ابد و ي  ييمردساالر رها  يه جامع  يهابحرانو    يدرون  يها کشمکشاز    تا  کنديتالش م

و  به   خاص  او  رسدباش  يآرمان  يزندگ مخاطبِ  برخوردار  .  و  يبا   يژگياز 

ممهرطلب،    يها تي شخص تالش  رمان  طول  درونيدر  اضطراب  و  اندوه  را  يکند  اش 

ناب مهرِ  و  سازد  سال  يپنهان  آن    دراز ان  يکه  بودهينصيباز  خاصش  را    ب  مخاطبِ  از 

نمايدر اخلور يکول»د.  ي افت  و يم  ،« مير »  يدرون  يهاجاني هان  يب  يبرا  ي«ت  دال  ان 

حاالت چهره و و با کمك    دينمايجاد مي ا  يمنطق  يارتباط   ،داستان  يرکالمي غ  يها مدلول 

  از اين طريق،  تا کند  يبه مخاطب القا مرا  مدلول موردنظر  ،  يو  ي تکحر  يانواع رفتارها 

 ر باشد.ي پذ امکان خواننده  يبرا  هات يارتباط شخص يه يمابن کدر
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 ت پژوهش يضرورت و اهم

غ  مهمنقش   اجتماع  در  يالمکر يارتباط  هداستان،    يهاتيشخص  يرفتار  س  کچ يبر 

ني پوش اندازهياو    ستيده  به  نقش  براکاست    يان  اجتماع  يه  رفتار    ها، آن  يشناخت 

رفتارها يوبه جنس  يمبتن  يژه  شخصيبر  باتيت  ارتباطات  يها،  مدلول  و  دال  نظام  د 

در  يالمکريغ که  کرا  بررسيا  يه الزم  نمود  نشانهين  شناخت  نقش  ،  و  در آنها  ها 

 .عناصر داستان است يالمکريارتباطات غ

 

 پژوهش  ي هاپرسش

 داستان کدامند؟  يکالمر ي ها در ارتباطات غن مدلول يترها و برجسته ن دال يپرکاربردتر -

 آن دارد؟ يها تيبا شخص  ين رمان چه ارتباطيا يها ها و مدلول بسامد دال   -

 

 پژوهش  يهنيشيپ

پژوهشکتا بررس  ي متعدد  يهانون  غ  يبه  آنپرداخته  ي المکري ارتباطات  از  جمله: اند؛ 

اجلسد:  تاب  کدر    «ز ييب» أفيك»لغة  تقرأ  اآلخر كف  إي ار  من خالل  به  م(،  1997)  اءاهتم«مين 

 ي و جمع  يفردانير آن در روابط ميو تفس  يالمکر ياربرد ارتباطات غک  يچگونگ  يبررس

شود  ينترل مکگاه مغز  توسط بخش ناخودآ  يالم کري ه ارتباط غک پردازد و معتقد است  يم

به  بازتابکطور  و  درون  دهندةامل  است.    ياحساسات  األمني»افراد  تاب کدر    « حممد 

در    يالمکريانواع ارتباطات غ   يبه بررس  م(،2003)  ن الكرمي«آ»االتصال غرياللفظي يف القر 

هد.  ديقرار م  يمورد بررس  آيات قرآن کريم نيزر آن را در فهم  يپردازد و تأثيمتن قرآن م

بک کند  يبه اين نکته اشاره مان  يدر پا  يو آيه    ي المکر يم از ارتباط غيرکات قرآن  يشتر 

 ند.يگويسخن م ،خالل آن دراند و بهره برده

حركاهتم»  کتاب   در  «كالرو » خالل  من  اآلخرين  أفكار  تقرأ    اذعان ،  (م2005)  «كيف 

غ  ي بررس  با   هک   ند کيم   ها آن  افکار  و  تارها رف  به  توان يم  ،گرانيد  يالمکريارتباطات 

عرار ».  برديپ اجلسد«»تاب  کدر    «اسعد  لغة  يف  دراسة  باللسان:  م(، 2007)  البيان 

گرهيم ه  ک  ينياديبن  يارهاکراه م  يگشاتواند  باشدتيشخص  يفرد اني تعامالت    را   ها 
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ا  يروشيپ م يپژوهشگران  قرار  عرصه  غين  ارتباطات  است  معتقد  و    ي المکر يدهد 

فن  »  کتاب  در   «شحرور»د.  يبگشا   يارتباطات انسان  يروشي را پ  يادهتواند آفاق گستريم
إيل دليلك  واإلقناع  واجملتمع   التواصل  العمل  يف    ارتباطات  يبررس  به  ،(م2009)  «النجاح 

  خود با عنوان  ينامه انيپا  در   ة«عي راب»  .پردازديم  هاآن  يدرون  اسرار  و  هاانسان  يرکالميغ

الكرمي » القرآن    ها تيشخص   يالمکريارتباطات غ  ي رفتارشناس  به   ،(م2010)  «لغة اجلسد يف 

استپرداخت  يقرآن  يها داستان  در   يشناسنوع»  يه مقال  در  «همکاران  و  يمرو ت ».  ه 

شماره  ي)مجله   «ميکر  قرآن  در  يرکالميغ   ارتباط  يهامؤلفه ارتباطات،  و  :  43  يدين 

  .پردازنديم  ينيد  يهاآموزه  در  يرکالميغ  ارتباطات  گاهيجا  يواکاو  به    ،(ش1392

)جملة جامعة القدس املفتوحة    «لغة اجلسد يف الرتاث العريب»   خود با عنوان  يهمقال  در  « اجلرب»
العدد   الدراسات،  و  غ  يهگسترد  يياراک  به،  م(2015:  36لألحباث    در   يالمکري زبان 

 . پردازديم ادبا و لسوفاني ف ناقدان، گروه سه گفتمان

در کتاب  دي«  ي»احلم ز چند پژوهش انجام شده:  ين  ي« اخلور   ت يکول»در ارتباط با آثار  

م(، ضمن اختصاص چند صفحه به 1986)«  برجوازيّة يف عامل الرجل  ياملرأة يف  کتاابهتا: أنث»

اخلوري«،  ي»کول آثار   نويات  زمره ين  در  را  جامعه   يسنده  مطرح  در   يناقدان  مردساالر 

الرؤاي والتشکيل يف إبداع  »  يه نام انيدر پا  « لي حمدم ها  يسه»  عرب برشمرد.  يات داستان يادب
  ه پرداخت  اين نويسنده  يمحتوا و ساختار آثار داستان  يبه بررسم(،  2009)  «کوليت اخلوري

ا به  نتيو  رسين  نوي جه  که  بيد  در  دادن شخصيسنده  قرار  محور  با  آثارش    يهاتيشتر 

 پردازد.  يمردساالر م  يه داستان، به نقد جامع يه زنان

ارتباطات    يشناسنشانه  يبررس  به  يپژوهش  چيه  تاکنون  ادشده،ي   يهن يشيپ  به  باتوجه

اثريادر    يالمکريغ   ن ينخست  نيا  که   کرد  ادعا  يدرستبه  توانيم  نيبنابرا  ؛نپرداخته  ن 

 .پردازديم « معه  ماي أ»در رمان  يالمکر يارتباطات غ يشناس نشانه به که است يپژوهش
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 « معه امی أ»در  يالمكر يغ  يها ل داللتيتحل

ايپ از  به داللتنيش  معه اي أ»رمان  در    يرکالميغ   يهاکه  اين  شود،پرداخته  «م  که  از  رو 

است    يضرور  اند،شده رمان از گروه بانوان انتخاب  يو فرع  ياصل  يها بيشتر شخصيت

 ارائه شود. زبان زنانه    يهمختصر دربار  يحات يتوضتا  

  ي در نظام زبان  يتيجنس  ييجبرگرا  ي، نوعشناس مشهور، انسان«1پري سا»   يهگفتبنابر  

که زبانِ حاکم    يطورر زبان اجتماع است؛ بهيتحت تأث  ي فکر   ي ها»نظامحاکم است و  

اند جامعه،  واقع  يهشيدر  مورد  در  را  ميما  بافت   (.Sapir, 1931: 578)  دهد«يت شکل 

آموزش  ي اجتماع جامعهي را  يفرهنگ  يها و  در  مج  سبب  زنان  ي،  که    ي هگونشود 

قرار    ي ترمؤدبانه استفاده  مورد  را  زبان  است  «2کافيل»دهند.  از  م  که  معتقد  ل  ي »زنان 

سع   يبرا   يشتريب  يباطن لذا  دارند؛  مؤدبانه  زبان  از  دشواژهيم  ياستفاده  از  و کنند  ها 

بپره تابو  برخ  .(Lakoff, 1975: 58)  زند«يعبارات  همانند  از    ي کي  ،شناسانزبان  ياو 

از    ياريرا »زنان در بسيداند؛ زياستفاده از دشواژه م  در  و مردان را   گفتار زنان  اتز يتما

اجازه بعضزبانبه    يموارد  حتي کلمات    يآوردن  را    يا  کلمات  آن  در  موجود  اصوات 

  .  (Jesperson, 1922: 11) ندارند«

  ي ها ن است که زنان غالباً در درخواستيا  ،ق ادب در زبان زنانيگر از مصاديد  يکي

هستند    ي»عبارات  «،3ميرمستقيدرخواست غ»کنند.  يم آن استفاده ميرمستق ي ل غخود از شک

  «کافيل»  (.419:  2001)التفتازاين،  رند«  يگيشکل سؤال مورد استفاده قرار م به  که معمواًل

  يرفتار اجتماع   ،سه با مردانيشتر جوامع، از زنان در مقاي جا که در بمعتقد است »از آن

  برخوردار است«  يترز از ساختار مناسبيها نآن   يد؛ رفتار زبانرويانتظار م  يترمناسب

(Lakoff, 1975: 53 .) 

از    يق متعد د ي، مصادرمان مورد بحث  يهدر گستر  است که  ين نکته ضروريذکر ا

به    ينگاه ابزار  يآشکارکننده  که  مربوط به زنان وجود دارد  يو اجتماع  يمسائل فرهنگ 

ست و يسطح مردان نن رمان هميزنان ا  يق اجتماع دهد که حقويو نشان م  استزنان  

  يادي بخش ز  است.  شان رقم زدهيمردساالر برا  ي هستند که جامعه  ي ر سرنوشتيآنان اس 

  ي برخاسته و متأث ر از فضا  ،ن رمانياشخاص و قهرمانان زن ا  يها ها و واکنشاز کنش
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به    يماعو اجت  يفرهنگ   ي هايژگيو  که  قبل است  يه چند ده  يه جامع  ي فرهنگ مربوط 

رفتارها خالل  از  دوران،  ارتباط تيشخص  ي آن  با  آن  ي هاها،  و  يکديها  اعتقادات  گر، 

 گردد. يکه جامعه از زن دارد، آشکار م  يتوقعات و انتظارات 

امختلف    زنان رمانيدر  دن  ،ن  محصوِل  تفک  ي که  تربا،  و  فرهنگ  و    ي ا جامعهت  ير 

  گرفته شکل    ياژهي تحت الزامات وکه اغلب    اندتجربه کردهرا    يهستند، عواطف  مردساالر

درو   به يا  زن  از سنت  گذار  در حال  رمان  باستا ته  يمدرن  يسون  او  بهي.  هم  عنوان  د 

ن  يط اجتماع در عيداشته باشد و هم در مح  ييت دلرباي قابل  ،في ف و لطي ظر  يموجود

ان  پنه  ي هاو خشونت  يمملو از نابرابر  يي ش، در فضايحفاظت از عف ت و عصمت خو

ن  ين دست و پا زدن در اياش را جلب کند. يت جنس مقابل خوي، رضايکيزي و ف يکالم

و  يوضع جامعهت  ذهن  ي ادر  در  هنوز  تحس  زنِ  ،هاتيکه  قابل  محجوبه  و  ن  يمستوره 

موجب  کند و  يم را از او سلب ميش مستقياز موارد امکان کنش و گو  ياريدر بساست،  

 شود.ي م يدر ارتباطات و يمارتباط غيرکال   يتر شدن سويهپررنگ

ادامه هر  ،در  حضور  درصد  و  بسامد  اساس  ا ي بر  انواع  از  داللتيك    ي جدولها،  ن 

 گردد: يارائه م

 

 جمع كل سر   يهاداللت دست   يهاداللت يحركت   يهاداللت چهره   يهاداللت 

 معهام یأ 
 757 40 71 138 508 بسامد 

 ٪100 ٪5 %10 %18 ٪67 درصد 

 

قت است که  ين حقيا  يهدهند زان از بسامد نشانين ميا  شود،ي حظه مهمان طور که مال

  ، هازند و در گفتار اغلب آنيپرهيم   يقطع  يمردساالر از گفتارها   جوامع ژه در  يوزنان به

ها  کند و به آنيت م ين زنان حکاييت پاياط وجود دارد که از موقعي ض و احتي تعر  ينوع

بي ب  يهاجاز و جسارتمندانيان  نمي ذه  يه پروا  را  فوق  دهد. ياتشان  مطالب  به  توجه   ،با 

رو، از ايندارند، گفتارشان مؤد بانه باشد و    ين رمان معمواًل سعياست که زنان ا  يعيطب

  کنند.يم ان يم بيرمستقيغصورت  به ش را يا اعتراض خويقاضا ت 
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 چهره   يها داللت

فرد شخص  ،هر  به  م يبسته  دال تواند  يتش  و    يها از  شچهره  برا  يها لکبه    ي مختلف 

  ي رساناميپ  ين مجار يترز عمدها  ي کيرا »چهره  يارتباط با مخاطب بهره ببرد؛ ز  يبرقرار 

مبه عظ کرود  يشمار  حجم  طر  يمي ه  از  اطالعات  پياز  به  آن  ميگاميق  انتقال  ابد«  يير 

 وتاه وک   نسبتاً  يد در زماني با  ،ن حجم از اطالعاتياو    (19: 1387،  يچموند و مك کروسکي ر)

ه چهره به  ک  ي. هر حالت(292:  1380،  ي)فرهنگه انتقال داده شود  يل نگاه، خنده و گرکشبه

عنوان مثال »احساس ترس  داشته باشد؛ به  دربر  يمتعدد  ي ها اميتواند پيم  ،رديگيخود م

بهتر از    ،ها و دهاندر گونه  يرد. احساس شادک ها جستجو  توان در چشميو غم را م 

بلي . خشم نشوديها ظاهر مچشم ابروها،  در  نه فقط  شود«  ي ل چهره ظاهر مکه در  کز 

نشانه  ک در  ي برا  بايد  رسان اميپ.  (66:  1994ام،  يليك) قاعد  ،يالمکريغ   يها بهتر    ي هبه 

مر   ينيهمنش دال ک در    يز کدال  نما  ي هانار  توجه  تا  يشناور  طريق،  د  اين  مدلول  از 

جدول  براساس  د.  ي افت نمايدر  را   شود يه از بافت ارتباط حاصل مکموردنظر مخاطب  

  م ايأ»در رمان    ،ه شامل حاالت لب و دهان و اشارات چشم استکچهره    يهادال باال،  
 ( برخوردار است. %67)  يااز بسامد قابل مالحظه  «معه

 

 لب و دهان  يهاداللت

  ي هزنان  يهاتيشخص  يهواسط به  عموماً،  « معه  م ايأ»تنوع حاالت لب و دهان در رمان  

بردارد    يو مدلول   شوديانجام مداستان   قابل درکخاص در  ارتباط  بافت  از  است.   ک ه 

است  ياهم جهت  بدان  دهان  و  لب  اکت  توصيه  چهره  آوردگاه  را  بدن  عضوِ  ف  ين 

انتقال مدلول عالقه، غم،    ي مناسب برا   يتواند عضو يو م  (105:  2016)السعيد،  اند  ردهک

 ر، تنفر و تعجب باشد.  ي ، تحقيشاد

  ياز واحدها   صرفاً،  «معه   م ايأ»رسان در رمان  امي موردنظر پ  يهامدلول   راه شناخت 

صورت  شناور    يهانار دال کدر    يز کدال مر   ينيهمنش  يهه با قاعد کشود  يمحقق م  يزبان

ز  که  رديپذ يم برخ  ،ري در  گزاره  يبه  اشاره    يها از  دهان  و  لب  حاالت  به  مربوط 

 :4شوديم
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گزاره پ  يهادر  واقعي باال،  مک  يام  نشانهيه  از  دراميپ  يالمک ري غ  يها توان  افت  يرسان 

در  نمود، صرفاً قابل  ارتباط  بافت  ز  کاز  دال ياست؛  خنده    يز کمر  يهارا  از  همچون: 

شفتاه ها )دن لبي( و لرزعلى شفتي   أعض  ها )(؛ فشردن لبضاحكة  ُ  نفجرتابُرشدن )روده 
پ  ي( زمان ترتعشان شناور    يهانار دال که در  ک   ،دارد  يرسان همخواناميبا مدلول موردنظر 

بافت   در  گ کموجود  قرار  بررس يگامي پ  و  رديالم  با    يها دال   يه مجموع  ينيهمنش  ير 

دارد. نمودار  يخود پرده برم  يها ها بر مدلول داللت نشانه  ي از چگونگ  ،و شناور  ي زک مر

  ي رهيدا؛ در اين نمودار،  فوق است  يهاره در گزارهي ن زنجيارتباط ا  يانگر چگونگير بيز

ز  ي ره نيکوچك دو طرف دا  يهاليجدول و مستط  يهاگزاره  يانگر دال مرکزيب  يمرکز

 : شناور آن هستند يها دال 
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  ي ها از مدلول   يا، مجموعه معه  مايأ  رمان  لب و دهان در  يهاداللت   يآمار   يبا بررس

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هدست آمدهبمتنوع 
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باال  آمار  در  دقت  مشخ  ، با  موضوع  ماين  گستردهک  شود يص  بخش  از    ي اه 

شتر  يه بک-داستان    يها تيحاالت لب و دهان شخص  يواسطهبه  قابل دريافت  يها مدلول 

داستان    يها تي شخص  يهدواران ي و دال بر نگرش امام مثبت  يپ  يحاو  ، عموماً-زن هستند

مدلول به  ؛است مثال  و  %63)  «ي شاد»  ي ها عنوان  پربسامدتر  ،(10)%  «محبت»(  ن  يجزو 

 است.    يالمکر ين رفتار غيا يها مدلول 

تحل غيا  يها ل داللتيبا  رفتار  ميچن  ،يالمکرين  استنباط    يها تي ه شخصکشود  ين 

مردساالر،    يهالت موجود در جامعکبا تحمل فشارها و مش «مير »ژه يوبهداستان،  يه زنان

ند.  يلب نماها را جنگه داشته و نظر مثبت آن  يمخاطبشان را از خود راض  تا  قصد دارند

، ممکن است  گرانيداشتن ده گاه خشنود نگهک  ندارند  يبه اين موضوع توجه ها  اما آن

بيشتر و عجيب  برا   يتر مشکالت  به  يرا  بياورد؛  آنان    يتيشخص   يژگين ويا  مثالًوجود 

داستان  «مي»ر  مختلف  مقاطع  م  ،در  نزدبارها  شود  يسبب  و    ي براانش  کينامزد 
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و   تنبيهشداردادن  او فاصله گرفته ومشخص    ي مدت   ي برا،  ي و   کردنهي ا  جدا شوند    از 

در  ا ترس و خشم را  يگاه مدلول اندوه و    ين جهت، وي به هم  و  (214:  1960،  ياخلور )

 د. ينمايبه مخاطب القا م اشارات لب و دهان خود، 

 

 چشم  يها داللت

رد.  يذ پ ي ، مژه و ابرو صورت مكچشم، پل  ي هواسطهه بکرا در بردارد    يي هانشکچشم،  

خاص    ي مدلول  يرسان انجام شود، حاوامين اجزاء توسط پيا  يه واسطهه بک  يت کهر حر

از  کاست   ارتباط خالل  ه  در  يبافت  بود  کقابل  بدان  ياهم  و  خواهد  اشارات چشم  ت 

فرد، با   يهدي پوش  يو در برمالساختن رازها  است  چهرهند  يچشم برآه »ک  باشديمجهت  

اشارات    يه واسطهرسان بام ي پ.  (172:  2013)توهامي،  «  دنکي ت مکگر اجزاء چهره مشار يد

مدلول  تف  ييهاچشم،  و  عالقه  تعجب،  اندوه،  پرا  ر  ک همچون  ميگاميبه  انتقال  دهد  ير 

  .(117: 1392، يدي ان و جمشي)کالهچ

  ي از واحدها  رسان صرفاًاميپ   موردنظرِ  يهاراه شناخت مدلول   »أايم معه«،در رمان  

رد. ي پذ ي ، صورت مرديگيم قرار    يز کنار دال مرکدر    يني همنشحور  م ه در قالب  ک  يزبان

 : شودي چشم اشاره م يهاداللتمربوط به  يهااز گزاره  يبه برخ ،ريزجدول در 
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ا
 

 ره شدن يخ
ر  کتف
 قيعم

أغرق نظراته يف السائل  
 155 اديز يشغل يهدغدغ مي ر  دايز  الدايف

گشاد شدن 
 چشم 

 عيناه دهشة   إتسعتْ  تعجب 
س يرئ

 مي ر  اداره
درخواست  

 م ير يغيرمنتظره
29 

راست  وچپ 
 ردنکنگاه 

مث تدحرجت نظراته   ي او کنجک
ط  يشرا يبررس مي ر  دايز  الفاحصة مشاال  وميينا  

 يزندگ
52 

  يهرينگاه خ
 متقابل 

 311 اد يازدواج با ز دايز  مي ر  نظراتنا  ُْ تعانقت عالقه 

 217 اد يز يدن صداي شن دايز  مي ر  عيوين ابلفرح ُْ اغرورقت ي شاد شوق  كاش
چپ نگاه  چپ 
 ردنک

ان اإلستياء يتطاير من  ك خشم 
 عينيها 

مادر 
م با  ينادرست ر رفتار مي ر  بزرگ 

 اديز
114 
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گزاره ه  کچشم    يها داللت پ  يهادر  توسط  اشده،    استفادهرسان  اميباال  نيبه  ته  کن 

دارد   الع نيالع  ،ن عيناال»  ي ز کمر  ي هادال ه  کاشاره  النظرات،  همنش  «،وني،    نارکدر    ينيبا 

همچون    يها دال  ا»شناور  اإلأغرق،  الفاحصة،  الفرح يست لدهشة،  تعانقت   اء،    به   «،و 

عنوان  . بهاست  ييقابل شناسا  يالمکر ياز بافت ارتباط غ  ه صرفاًک اشاره دارد    يي هامدلول 

شنود  يش را ميصدا  ياست، وقت  «دايز »روت  يب  نيقيموسدار  يد  يهفتيه شک  «مير »  ،مثال 

ش را به  ا يدرون  يشادمان(،  217:  1960،  يور اخل)  «عيوين ابلفرح   ُْ اغرورقت»زبانِ چشم او  

م يگاميپ منتقل  اينکير  و  غگونه  ند  ميجانش  يالمکري ارتباط  واژگان    ر ي گاميپ؛  شودين 

استفاده    د« اي »ز  اميا  ،ينياز محور همنشبا  را مک ن  برداشت    رمي«،»  يد از شاتا  ابد  ييان 

  يها و شناور در مثال  يزک مر ي هادال  يارتباط  ي هري زنج ، ريداشته باشد. نمودار ز يمناسب 

 دهد:يباال را نشان م

 
 

بررس در  يها داللت   ي آمار  يبا  معه ايأ»  رمان  چشم  مدلول   يا مجموعه  ،« م    يها از 

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  آمدهدست همتنوع ب

-مدلول
 يها

 چشم 
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 %100 %1 %1 %5 %9 %10 %11 %12 %18 33% درصد
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باال  آمار    مايأ»  يها تي شخص  چشم  اشارات ه  کشود  ي افت مين در يچن  ،  با دقت در 
مدلوليب  «،معه سمت  به  شدهک مرمت  يمنف  يهاشتر  بهز  با   «اندوه»  مدلول   هکيطور؛ 

بسامد يباالتر است   يدهندهنشان  (%33)  ن  ش ک  آن  به  يه زنان  يهات يصخه  ژه  يورمان 

رخدادها  «،مير » براک  يياز  بسيار  افتديم  اتفاق  شاني ه  هستند،  سبب  يا  و  نگران  امر  ن 

مدلول يم بررسگر  يد  يهاشود  و  تعجب  روکز  ين«  ي»تفکر،  ظاهر  در    يمنف   يردکيه 

بهندارند ه،  منفي سمت  شو  يها تي شخص  يجان  داده  سوق  ايندنداستان  از  ها  آنرو،  ؛ 

ر خود را با اندوه همسو سازند و ک نند تفکي م  يخاص سع  يدن به موضوعي شياند  يبرا

 شوند. يممسائل متعجب   ين جهت از بعضيبه هم

همراه    «مير »  يطور کلبهه  کآن است    يايگو  ،چشم  اشاراتها در  ب مدلول ين ترت يا

هرطلب هستند.  م   يتي، شخصيداستان، از لحاظ رفتار   يه زنان  يها تياز شخص   يبرخبا  

 دچار عناد با  رو،و از اين  (86:  1960،  ياخلور )  نکرده  افتيناب درمهرِ  يدر نوجوان  «مير »

را    يکمبود عاطف  نيا  ندکي و تالش م   (198  :همان)شتن است  يش دائم خوخود و سرزن 

مهر و محبت    يتمنا و بارها به  بارها    يو دليل ن يبه هم ؛گران مرتفع سازديد يه واسطبه

ويا  .(213:  )همان  ندينشيمنامزدش    يسو از   چشمان    يژگين  در  نهفته  اندوه   « مير »در 
  يها . مدلول ت( مشهود اس% 18ان )ي اطراف  يها متيبه نامالاو حد  از  شير بکو تف (%33)

اريد  يمنف قطع  و  ترس  خشم،  همچون  بهکتباط  گر  صرفاً  چشم    يه واسطه  اشارات 

 .گذارديصحه م  مدعان يبر ا ،رديپذ يصورت م

چشم، عدم    يها لب و دهان و مدلول   يها سة جدول مدول يدر مقاقابل تأمل    ي هنکت

  ي که شاديطور ؛ بهاست  ندوهو محبت در مقابل مدلول ا  يمدول شاد   ي آمار  يهماهنگ

قرار    سوم  يه اول و دوم و اندوه در مرتب  يهبدر مرت   ،و محبت در اشارات لب و دهان

و محبت، به    يو شاد اول    يهول اندوه در مرتب لمد  ،در اشارات چشم  که يدر حال؛  دارد

و ارتباط آن با    ين تفاوت آمار يه ايچهارم و ششم قرار دارد. در توج  يه در مرتبترتيب  

ر  ينسبت اشارات ساه بهکد گفت  يبا «مير »ژه  يوداستان به  يهزنان  يهاتيات شخصيروح

 شناسانرا روانيبرخوردار است؛ ز  يشتريب  ييآزمايراستاشارات چشم از  چهره،    ياعضا

  ي متک  صورت افراد  در  چشم  حرکات  و چشم  به  شتريب  ،صورت  زحاالتي ر  ريتفس  هنگام
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ابتدا  يواقع  يرفتارها   رازکشف  و  هستند   :  1378ل،  ي آرژ)کنند  يم  آغاز  چشم  از   افراد را 

ا  .(138 م ياز  رهگذر  مضطرب  ياندوهگ  يت يشخصذاتاً    «مير »  که  افتيدرتوان  ين  و  ن 

دوار  ي شاد و ام  يت ي، خود را شخصيرکالمياست؛ اما در تالش است با انواع ارتباطات غ

تحک در  تا  دهد  ايجلوه  مخاطب خاص،  با  ارتباط  استمرار  و  نقطهيم  ون  به   ي ضعف 

 د. يايچشم ن

 

 يتكحر  يرفتارها  يهاداللت

ن يا  ينيه همنشکو شناور است    يزک مر  يهااز دال   يا شامل مجموعه  يتکحر  يرفتارها 

نظر  مد. از  ي نمايرسان اشاره مامي به مدلول موردنظر پ  ،گريدک ينار  کدر    يزبان  يواحدها 

»يشناسروان دو  يحرکت   يرفتارها،  رفتن،  راه  حاالت  غيبه  و  نشستن  اطالق  يدن،  ره 

ارتباطات روزک شود  يم در  اطالعات مرهه  دربار  ي ،  و  يت، روحيصاخالق، شخ  ي هرا  ات 

از    يبخشدر رمان موردنظر،    (.274:  1380،  ي)فرهنگ  «دنکياشخاص منتقل م   يوضع روان

  يزک عنوان دال مربه  ،داستان  يها تي شخص  ي تکحر  ي مندرج در رفتارها  يزبان   يواحدها 

  ياجزا   كيکبا تف  ريدر جدول زف است.  يعنوان دال شناور، قابل تعربه  گريد  يو بخش

و دال شناور در    يز کدرست نسبت به ارتباط دال مر ه شناخت  ک  ارتباط، مشخص شده

 ند: کيت مي رسان هداامي ر را به مدلول موردنظر پيگامي ، پيتکحر  يرفتارها 
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-كينزد

 شدن
 عالقه 

  ذراعاه  ُْ طبقت، وأ اقرتب مين 
 خصري  يعل

 مي ر  دايز 
ارتباط با   يبرقرار

 مير
403 

 مي ر  مي ر  األخضر  على الديوان   ارمتيت   استراحت   شدن ولو
  ردنکفراموش

ها و  دغدغه

 التکمش

85 

 العمل سکع گرد عقب
الذراعان،   ُْ دان مين وامتدت

توشكان أن تعانقا كتفي،  
 قليال  اىل الوراء   رجعت  

 مي ر  آلفرد
آلفرد  يورود ناگهان

 يم خصوصيبه حر

 مير

257 

آمد  و رفت

 ي اپيپ
 خشم 

ظل يروح  نتظر فوران حقده. ا
 مي ر  دايز  وجييء

بازگشت آلفرد به  

 روت يب 
359 

 عجله  دن يدو
، أغرس  ىل اهلاتفركضت  إ 

أصابعي يف الدوائر الصغرية  
 وأزرع هلفت يف األرقام 

 دايز  مي ر 
ردن  کشوق صحبت 

 اديبا ز
301 

لرزش 

 دني
 ترس 

عد  وفجأة اخرتق صوت الر 
 مي ر  مي ر  ارجتفت  زعيق اهلاتف. 

از  ييو جدا يدور

 اديز
217 

 

گزاره دال   يهادر  سا  ،يتکحر  يرفتارها   يالمکري غ  يها باال،  با  تقابل  ر  ي برحسب 

بهي غ  ي نظام، در مفهوم  كي   يه دهندليکتش  يواحدها  از خود  گر آن  ياند و دار رفتهکر 

بهي مفهوم عام ندارد؛  با خود  را  يروح  ت،  يارمتاقرتب مين،  »  يتکحر   يهاه رفتارکيطورانه 
ق با  ياز تلفتواند  يم  ،يرزباني غ  ي ادر نظام نشانه  «ضت، ارجتفت، رجعت اىل الوراء ك ر   وجييء،

عل»همچون    يت اعبار  ذراعاه  ابجلفون،  ،  ي خصر   ياطبقت  احلارةاغمر  فوران  القبلة  ،  حقده ، 
عالقه،  مانند »  ييهامدول ر  آواميپ  «أبنفاسه  حسستعد، امتدت الذراعان، صوت الرعد، أابت

ع   ردن، خشم،ک استراحت ترس،  ا  باشد.  «استراحت  و  العملس کعجله،  ها، نمونهن  يدر 

نشانه مدلول  ک  يالم کري غ  يها نظام  و  دال  از  شده،ه  به  آن  تشکيل  پيدکيچنان  وند  يگر 

ضرب آهنگ  در طول داستان، ل کشنيستند و بديگر نيدک ي از  ك ي کابل تفه قکاند  خورده

بافت ارتباط  ک  يبرحسب اطالعات تواند  يمز  ين  ريگاميپشود.  ي انداز منيطن  يدواح ه در 
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متفاوت    ي هامدول به    ،شدهده  ي نار هم چکاز جمالت در    ي ال مجموعه کبه ش  يالمکريغ

 فوق است:   يهاره در گزارهين زنجيارتباط ا يانگر چگونگير بي. نمودار زببرد يپ

 

 
 

بررس مدلول  يا مجموعه  ، «معه   م اي أ»  رمان  در  يتکحر   يرفتارها   يآمار  يبا    ي هااز 

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هدست آمدهبمتنوع 
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 138 2 3 5 5 5 9 11 13 17 24 12 31 بسامد 

%22 درصد   8% 17% 12% 9% 7% 6% 3% 3% 3% 2% 1% 100% 

 

ق  ي درست و دق  يه بررسکاست    يته ضرور کن نير اک ذ  ،ل جدول فوقيش از تحليپ

پيم  ي ارتباط  ي هفاصل پامي ان  و  اساس  ازر  يگاميرسان  است.   ي رفتارشناس  ي ملزومات 

دروان با  ارتباط  فراخور  به  فرد  معتقدند هر  تعر  يبرا   يميگران، حريشناسان  ف  ي خود 

،  متر(2-1)  ي، اجتماع متر(5-2)  يب شامل چهار نوع عموميم به ترت ين حريا  و  ندکيم

صم  متر( يسانت  120-50)  ي شخص عموميحر»است.    متر( يسانت   30-15)  يميو   «،ي م 

فاصله ي»دورتر م کاست    يان  برقرار  مخاطبش  با  شخص  اکيه  اتخاذ  از  هدف  ن  يند. 
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م  ي زمان  ،ميحر است«    ك يمخاطب    ه کند  کيجلوه  بزرگ    ؛ (158:  1381س،  ي )لوگروه 

محل،    يهفروشندبه،  يل افراد غري از قب  ياشخاصشتر شامل ارتباط با  يب  «،يم اجتماعيحر»

و  يتعم منزل  شخصيحر »  (.191:  2009)شحرور،  است    رهيغرگاه  در  يب  «،يم  شتر 

انه مورد  خاص و تجمعات دوست   ياجتماع  يها تي، موقعي ار کو    يرسممهين  يهايمهمان

  ، داشته باشد  را   ر يگامي شتر با پيب  يکيقصد نزد  ،رسانامياگر پ (.  )همانرد  يگياستفاده قرار م

از آن   يه شخص طورکاست    يا »منطقه  ؛ اين حريم،ندکي استفاده م  «يميم صميحر»از  

همچون همسر، پدر، مادر    يسانکخود اوست و تنها    كمل يما  ييه گوکند  کيت ميحما

فرزندان   لحاظ عاطفه  کو  نزد  ي از  او  ا  ي هاجاز  ،هستند  كيبه  به  را  يورود  ن محدوده 

 (.195: 2008ز، ييز و بيي)بدارند« 

 « مير »ژه  يوبهداستان،    ي ه زنان  يهاتيه شخصک   يارتباط  يها طبق جدول باال، فاصله
به با مخاطب  ارتباط  م ک در  پربسامدترکآن است    ي دهندهنشان    ،رنديگيار  مدلول  يه  ن 

ا(  22)%  يهمبستگ  انگريب،  يتکحر  يفتارها ر عالقيو  و  مهر    ها ت يشخصن  يا  يهجاد 

  ،عنوان مثال ه بهک دهد  ينشان م  ين بسامد يچن.  نسبت به مخاطب است«  مير »خصوصاً  

  يم عموميکند از حريمقطع( تالش م  8که در طول مقاطع داستان )  ياز آن جهت  «مير »

دا کردن مخاطب خاص )آلفرد نامزد  ي از پرد و پس  يبا افراد متعدد فاصله بگ  يو اجتماع

بيقياد، موسين و زيشيپ   يميم صميت حريو در نها  ي م خصوصيروت( او را به حرين 

از محور قدرت به محور  در طول ارتباط،    و  استمهرطلب    يتيشخص  د، يخود وارد نما

و   يکودکگرچه در طول دوران    ين افرادي. چنابدييم  يا نندهکرهيش خيگرا  يهمبستگ

ن يدر  يناب  مهرِ  ي وجوانن وا  ، اندردهکافت  امواج  ن  يبستگاما  زنده  يو  خود  در  را  از 

  يالت درونياغلب تما «،مي ر »او را بپسندند.   گرانيدشود ي ه باعث مکييداشته؛ تا جانگه

سر را  راک وب  کخود  آن  ضد  و  م  رده  پرورش  خود  ه  ک  (89:  1960،  ي)اخلور   دده يدر 
ت  به مخاطبک ه  يکحاصل آن،  به او  يخاص و احساس وابستگ   يردن  )همان:   ستنسبت 

111)  . 

مختلف با مخاطب   يها ميحرنسبت به  «مير » يها انتخاب ي ر حاصل بررسينمودار ز

 است: «معه  ماي أ»  داستان ياصلمقطع  8در طول  
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م  يند از حرکيتالش م  ،داستان  4  يال  1در مقطع    « مير »  که  دهدينمودار باال نشان م

اجتماع   يمعمو فاصله  يو  و  گرفته  به حداقل    يارتباط  يفاصله  مخاطبانش  با  را  خود 

و پ  يبرساند.  خاصک دا  ي با  مخاطب  م  «،دايز »خود    ردن  روابطش  کيتالش  به  ند  را 

  1در مقطع    «مير »  ،نيسوق دهد. بنابرا  يميم صميت حري و در نها  يم شخصيسمت حر

و  ند  کي دا ميپ  ياننده کرهيش خ ي گرا  ياز محور قدرت به محور همبستگ   داستان،  4  يال

رفتار يخصوص  از  يئجز صه  يخصن  يا است    يات  مهرطلب  مک افراد  تالش  نند  کيه 

مخاطبانشان    يارتباط  يهفاصل با  را  بدک خود  تا  دهند  تعارض يوسنياهش  از  ات  له 

ناشکشان  يدرون دوران  کاز    يه  در  محبت  اي  ييرها  ،است  يکودکمبود  اما  ن  يابند؛ 

ه  ک  ي طورشود؛ بهينسبت به مخاطبش م  ي د ويشد  يوابستگ  ير يگلکتعارض سبب ش

 ، آن  ي هج يه نتکد  يآيد مي پد  يدرون  ي آشوب  ، در وجودشمخاطبش  ي خطا  ي هبا مشاهد

  يا يگو  يارتباط  ين فاصلهي و ا  داستان است  6  يال  5در مقطع    يارتباط  يه ش فاصليافزا

ن يدر ا  ي. وندکيدا ميش پيبه محور قدرت گرا  ،ياز محور همبستگ  «مير »ه  کآن است  

به عاطف  يه واسطمقطع  جدا  يشکست  خاص،  ييو  مخاطب  م  از  بُعد  کيتالش  از  ند 

  ي اصل  ي رو که بارزهاز اينابد؛ اما  ي  يي)مهر، محبت، عشق و عالقه( رها  ي ق شخصيعال

شخصيا درين  اطرافي ت،  از  ناب  مهرِ  مدت  ي انيافت  اکه  از  را  او  بيها  مهر  ب  ي نصين 

نباشد  ياند، مساخته انتها رساند.    خود  ي هست رابطيقادر  به  با مخاطبانش  در   «مير »را 

اش  يدر روابط عاطف  يآن نقش اصل  او،  ه مخاطب خاصکشود  ي طول داستان متوجه م
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به نميا  يخوبرا  اينندکيفا  از  پ  رو؛  شيد  يمخاطب  يدر  با  و  و سکگر    متفاوت  ياقيل 

او    ينامزد قبل  ،«آلفرد »  يجا تواند  ينمس  کچ  ي ه هکشود  ي ت متوجه م يگردد و در نهايم

پُر  يرا  در زندگ  يم شخصيوارد حر  «آلفرد »با    ،داستان  7ن در مقطع  يبنابرا  ؛ندکاش 

اوست، او را وارد    يمان مرد آرمانه  «آلفرد»شود  ي ه متوجه مک  يشود و پس از مدت يم

 د. ينمايان داستان حفظ ميم را تا پاين حري ند و اکيخود م يميم صميحر

جدول  يهمچن مدلول ن  است  يا  يايگو  ،يتکحر   يرفتارها  يها بسامد  ه  کن 

رفتارها   ي منف  يها مدلول  بيبس  «معه  مايأ»  ي هاتيشخص  يتکحر   يدر  از  يار  شتر 

ا   يها مدلول  و  است  آن  است    موضوع  نيمثبت  جهت    ي هزنان   ي هاتيه شخصکبدان 

به زندگه  کهستند    ييهاتيشخص  عموماً  ،«مير »ژه  يورمان  دچار  شان  يشخص  يدر 

شده  ي هعارض اضطراب  و  استرس  بهاندترس،  مث؛  به  «مير »ل  ا عنوان  داستان  طول    در 

  ن ي، دائما نگران است و ايواقع  خطر احساس  ه بدون  ک  شود يم  يمعرف  ي تيعنوان شخص

ب  يعالئم  وجود  يهواسطبه  يگرانن فقدان    و  (220  :1960،  )اخلوري  يخوابيهمچون 

در  يو.  دهديمرخ    (91همان:  )رامش  آ و  داستان  طول  د  يههمواج  در  دچار   ،گرانيبا 

از    ييو خطا  ش بلرزديهاگران، دستيه در حضور دکشود و ترس آن را دارد  ي هراس م

و   ي م عمومياز قرار گرفتن در حرتا حد ممکن  ند  کيم  ي ن جهت سعيهم؛ بهاو سرزند

 .( 37همان: )ند کد امتناع يدخصوص در جمع افراد ج هب ياجتماع

 

 دست   اتكحر يهاداللت

پر  ي کيدست   اعضا ياربردترکاز  ارتباط  ين  در  روزمرهبدن  مبه  ات  از  ه  کرود  يشمار 

پباال    يقدرت انتقال  استي در  برخوردار  دستکحر  ؛ام  ار  يبس  واقع ماز    يبرخدر    ات 

از  ح يصر نافذتر  و  مکتر  عمل  قسمتکيالم  انتقال    يهاند.  جهت  دست،  مختلف 

 عنوانبه.  (120:  1392،  يديان و جمشيالهچک)د  ريگيگوناگون مورد استفاده قرار م   ييهااميپ

 ،رهي غدن و  ي، گرفتن چانه با دست، دست بر هم مالگريپشت دست ده زدن دست ب  ،مثال 

مدلول تفهمچ  ييهابه  تحسر،  اندوه،  عمکون  درون ير  لذت  نژاد،  )پهلوان  دارداشاره    يق، 

برا( 25-26:  1386 در  کدر  ي.  روابطيو  درست  بهک  يافت  دست  کحر   يه واسطه  ات 
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م  همنش  يز کمر  يها ل ا دشناخت  رد،  يپذ يصورت  دال   ينيو  با  حا  يها آن  ئز  شناور 

  « م معه ايأ» رمان درت ات دسک مربوط به حر يها از گزاره  ير به برخيدر زت است. ياهم
 شود: ياشاره م

ال 
د

ول  
دل

م
ره  

گزا
 

ام يپ
ان

رس
 

 ريگام يپ

ت 
باف

 

اع 
رج

ا
 

فشردن 

 اءياش
 خشم 

بعصبية أخذ   مددت يدي
لفافة، فصدمت املنفضة  

 وأوقعتها 
 دايز  مي ر 

م در ير شدن ري تحق

 اديبرابر ز
259 

نوازش 

 ردنک
 ي همدرد

وراحت يدي تزحف برفق  
 على جبهته 

 269 اد يز يارکمسائل  دايز  مي ر 

دن يرزل

 ها دست
 ترس 

األصابع الطويلة الصفراء،  
د... حذرة خائفة...  وهي متت

 مرجتفة...
 مي ر  ارمند ک

خوردن  ستکش

ند  يفرا يارمند در طک

 ي باز

236 

ردن کز ارد

 دست 
 ردنکديکتا

وانفجرت اصابعه ان   مّد يديه،
 تشرح كلماته 

 مي ر  دايز 
اد با  يجر و بحث ز

 مير
211 

در آغوش 

 گرفتن 
 عالقه 

،  اطبقت ذراعاه علي خصري 
 ومجع حّبه يف قبلة حارة 

 مي ر  دايز 
ابراز عالقه نسبت به  

 مير
403 

 

مددت  »همچون    ييبا واحدها  ينيبرحسب همنش  د«ي»ال  يهواژ  ،5  يال  1ف  يدر رد
تزحفيدي خصريمتتد  ،  يدي  ،  علي  ذراعاه  واطبقت  يديه،  مّد  بهيترت به ،  «األصابع،    ب 

ن  يد. اي نمايمداللت    «ردن و عالقهک دي ک، ترس، تايم، همدردخش»همچون    يي هامدلول 

از    ،دي نمايممدلول موردنظر    ي هرا متوجمخاطب    ،ينيهمنش  يه ق قاعدياز طره  کها  دال 

  ك ي چيکه »ه  شودي سبب م  يختگ ين درآمي. ااستبرخوردار    يواحد   يختگيآمدرهم  كي

،  ي)احمد  باشندنداشته  ز مجموعه«مستقل ا  يي ، معنان مجموعهيدر ا  يا نشانه  ي از واحدها

  «کارمند  و  داي ، ز مير »رسان  اميپ  به مدلول مشخص  ،نار همکها در  آن  يتمامو    (21:  1371

شنموده  اشاره   به  منجر  ارتباط  يريگل کو  درون    يبافت  در  از منسجم  گردند؛  متن 

ابهر جزءيتفس  ،گرسويد دال ي جزء  پن  دابه  ي منف  يي امدهاي ها  از  مخاط  که  ردهمراه  را  ب 
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غ  يها مدلول  و  عالقه  ترس،  سوءتعبينماي مر  دو  رهيخشم،  به  و  م ر  يد    .شوديمنجر 

 است:   يرزباني غ يه رين زنجيا  يلک  يانگر شما يبر، ينمودار ز

 
 

بررس در    اتکحر  يها داللت  يآمار   يبا  از    ي امجموعه  ،« معه  م ايأ»داستان  دست 

 شود: يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هبدست آمد متنوع يها مدلول 

  يهامدلول
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 71 2 1 1 2 3 3 7 11 41 بسامد 

 100% 2% 1% 1% 2% 4% 4% 9% 17% 60% درصد

 

  يي هااز مدلول  يابخش گسترده  ، اين نکته قابل دريافت است کهبا دقت در آمار باال 

بهک دست  کحر   يهواسط ه  م  يهزنان   يها تي شخصات  صورت  حاويپذ يداستان    ي رد، 

هستنديپ مثبت  مثال هب  ؛ام  عالقه»   يهامدلول   ،عنوان  با  يدلدار»و    «ابراز  ترتيب  به   ،»

و  60)%  يها نسبت جمله(%17)(  از  در    يهامدلول  ،  دست  کحرپربسامد  و ات 

بسامد  مک  يهااز مدلول   «،اندوه  خاطر ويشم، آشفتگترس، خ» همچون    يمنف  يها مدلول 

اهستنددست    يهاتکحر ترت ي.  است    ،بسامد  بِين  آن  شخصياه  کگواه  در  ها  ت ين 

خفقان  ک  يا جامعه بحران  ه  اوج  و  حراست،  در  قالب  بهکدر  دست  ابراز  يدکيات  گر 
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  ير يگلکه شدهند و بياهش مک شار وارده را  ف  ،قين طري از ا  کهنند  ک يعالقه و محبت م

  ، « ايم معه أ»  رمان  عنوان شخصيت محوريبه  ،«رمي»  .شونديم منجر  مثبت    ي بافت ارتباط
ته حائز  کن نير اکند؛ اما ذ کيرا به خواننده القا م  ييفضا  چنينبا کمك حرکات دست،  

است  ياهم چک ت  مدلول يه  توسط    يها نش  دست  اين   يدهندهنشان  «مير »اشارات 

ل  ک شنيبدبرخوردار است؛  مهرطلب    يهاتيشخص  يژگيواز    يه وک  باشديموضوع م

تالش    ،(يها )دلدار آن  يت در غم و غصه کگران و مشار يدادن عالقه به داو با نشانه  ک

مستحياتا  ند  کيم و  پابرجا  ارتباط  باق کن  اما    يم  کماکان  بماند؛  وجود،  اين  ر  يدرگبا 

خشم )بسامد    يوبکا سرب  ،ن جهتيهمبه   و  خاطر و اندوه استيجان خشم و آشفتگيه

گران يخود را به د  يردن غم و اندوه، احساس وابستگکات دست( و پنهانکدر حر  کاند 

افت محبت  يدر  يبرا  «مير »ه  کاتفاق افتاده    ،ند. در طول داستانکيت ميش تقويش از پيب

توان گفت  يم  ،نيبنابرا  (.209:  1960  اخلوري،)زند  يگران، خود را به آب و آتش ميد  از

بر مهرطلب ساختن    يارکان رقابل  ي ر غيو جامعه تاث  يط دوران نوجوانيعامل مهم شرا  دو

  ته است.داشاين شخصيت داستان 

 

 سرات  كحر  يهاداللت

از  ناگفته است؛ لذا گاه    يهادادن رفتارها و گفتهنشان ي برا ين خوبيگزي، جاحرکات سر

، يمي رک)  دي نمايممخاطب ارسال  و مفهوم موردنظر را به  گرفته    يشيز پي واژگان ن  يهريدا

ا آن را  ي سازد  يل مين متمايرسان سر را به طرفامي پ  يوقت  ،يارتباط  يدر مجرا   .(90:  1380

  ي مدلول خاص  ،رديگيگر به خود ميمختلف د  يها دهد و حالتيان مک ن ت ييبه باال و پا

ق شناخت  يراز ط   صرفاً  ،رسان امي مدلول موردنظر پ  کدرو    دهديرا به مخاطب انتقال م

مر دال  همنش  يزک درست  دال   ين يو  با  واحدها کاست    يشناور  يهاآن  در    ي زبان  يه 

پ  ،متنوع مي گامي به  ارسال  ز  .گرددير  برخيدر  به  گزاره  ير  حر  يهااز  به  ات  ک مربوط 

 شود: ياشاره م «م معهايأ» رمان دردست 
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ن  ييباال و پا

 ردن سرک

د  ييتا

 ردنک
 عصام مي ر  ، موافقة هززت  رأسي

عصر   يمهمان

 خانم سناء  جمعة
43 

ردن ک كينزد

 سر به شانه 
 اندوه 

قربت رأسي املتعب حبركة  
ال دفن وجهي يف    الفطرية،

 كتف ألفريد 
 آلفرد مي ر 

 يست عشقکش

 مير
381 

ت سر به  کحر

 ن ييپا

-احوال

 ي پرس
 مي ر  دايز  بفتور جميبا  حتيت هّز رأسه

م در منزل  يدار ريد

 خانم سناء
244 

ت سر به  کحر

 چپ و راست 
 مي ر  دايز  را  كم ستنهّز رأسه  مخالفت 

اد يد زي و ترد كش

 م ينسبت به پاسخ ر
58 

 

هّز    ؛قربت رأسي ؛  هززت  رأسي»  يمرکز  يهادال   ينيبرحسب همنش  ،4يال1ف  يدر رد
رأسه  و   رأسه  حتيت جمي،  موافقة »همچون    يشناور   يهادال نار  کدر    « هّز  مستنبا   تف  ك را ،  ك، 
)خشم،   چون  ييهابب به مدلول يها به ترت دام از آنک ه هر  کتوان حدس زد  يم  «،د يألفر 

ت يهمدرد ترس،  مکدي کأ،  اشاره  عالقه(  ابراز  دينمايردن،  از  م گرسويند؛  توان  ي، 

دال يا  قرارگرفتن در  ن  قاعدبنااند  توانستهه  کنارهم  کها  مدلول    ي نيهمنش  يهبر  به 

نمامو اشاره  نشانه  ،نديردنظر  آوردبه  يفرهنگ   و  يقرارداد  يهارا جزء  نظام  يا.  شمار  ن 

 ي نخواهد بود به درستقادر  انجامد؛ همچنين  ير مي به سوءتعب  ،ر نشودي تفس  يدرستاگر به

را  يگاميپ موردنظر  به  ر  غخود  مدلول  و  مخالفت  خشم،  سازد.ره  ي همچون   رهنمون 

 است:   يرزباني غ يه رين زنجيا  يلک  يانگر شما يب ،رينمودار ز
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بررس در  اتکحر  يهاداللت  يآمار  يبا  از    يامجموعه   ،« معه  مايأ»  رمان  سر 

 شود:يها اشاره مر به آني ه در جدول زک هدست آمد هب يمتنوع يها مدلول 

 

  يهامدلول
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 40 1 1 2 2 5 8 21 مد بسا

 100% 2% 2% 5% 5% 12% 22% 52% درصد

 

مقا  با  و  فوق  اساس جدول    م ايأ»  داستان  در  اشارات سر   ي هامدلول  آمار   يهسيبر 
دريچن  ،«معه مين  گستردهه  ك  شود يافت  حاومدلول ن  يااز    يا بخش  مثبت  يپ  يها  ام 

ور  کدر رمان مذ   ييز آمار باال ا  ،(52%)  « با نسبت ردنک د  يي أت مدلول » ه  کيطور؛ بههستند

است.  برخ کنار  «مير »وردار  شخص   يبرخ  در  و  يه زنان  يها تياز    ي ژگيداستان، 

قادر    ،رشي پذ حساس و انعطاف  يه يروحعلت  اما به   ستمهرطلب را دارا   يها تي شخص

  ي هاد حرفشوي جه مجبور ميو در نت  ستيمردساالر ن  يجامعه   يها با خشونت  هبه مقابل

سر  گران  يد  يهخواستدر برابر    ،در طول داستانهمواره    يو.  دي د نماييتأ  رامخاطبانش  

بهآوريمم فرود  يتعظ و  دليهمد  از دأجر ل  ين  انتقاد  بين  گرايت  آن  ياحترام يا  را  به  ها 

همان: )  ياحساسات   ،(58همان:  )  حساس  ،(34:  1960اخلوري،  )  زودرنج  اريبس  يفرد   او  د.ندار

  مخاطبِ   دادندست  از  ترس  و  يگوابست  ل يدلبه  و  است  (271همان:  )  وابسته  و  (217

 هک  آنچه  از  درون،  در  اما ؛دهديم  نشان يازخودگذشتگ  ياد يتا حد ز  ،( 93همان: )مطلوب  

ن  يا  .ندارد  تيرضا  احساس ، د ينمايم  افتيدر  آن يازا  در  هک  آنچه  و  دهديم  انجام

امد  يه پک  شوديم   در وجودش  ي ادياضطراب بن  يوعدر رفتار، موجب ايجاد ن  يدوگانگ

(  5العمل )%سک ع(،  12(، اندوه )%22%)تأسف همچون  يمنف  ي هامدلول ي ريگلکش آن،

 است.  (2مخالفت )% و
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 يريگجهينت

چهره از    داللتمرتبط با    يالم کري غ  ي هادال  ،د گفتيدر پاسخ به پرسش اول پژوهش با

باال  مياو    برخوردار است  «م معهاي أ»در رمان    ييبسامد  بسامدزان  ين    ي هدهند، نشاناز 

حقيا بهين  زنان  که  است  جامعهيوقت  در  گفتارها   يها ژه  از    ي قطع  يمردساالر 

و  يپرهيم آنانيتعر  ي نوعزند  اغلب  گفتار  در  آن  ض  دارد.  تقاضا  وجود  اعتراض  ي ها  ا 

ت  يگرفته از موقعشهين روش ارتباط ريل ايدل  ؛ ندينمايان ميم بيرمستقيز غي ش را نيخو

رد بدان جهت است  کارکزان  ي ن ميا  گرسو،ياز د  .در اجتماع مرد ساالر است  متزلزلشان

غ ارتباطات  در  بهرمان  يهاتيشخص  يرکالميکه  زمانيو،  طرفکيژه  زن يه  گفتگو  ن 

شتر قابل  يات لب و دهان و اشارات چشم است، بکه شامل حرکباشند، حاالت چهره  

ه حجم  کاست    يرساناميپ   ين مجاريرت عمدهجمله    و از  باشديت مياستفاده و قابل رؤ

ه و يل نگاه، خنده، گرکو به شق  يطرآن  از    نسبتاً کوتاه  ي ، در زماناز اطالعات  يميعظ

پبوسه   انتقال ميگاميبه  ارتباطات غاشارات چشم  ت  ياهم  يهدربارابد.  يير    ي المکر يدر 

داشترمان    يها تي شخص اشاره  نکته  اين  به  برآک  بايد  چشم  استيه  چهره  در    ند  و 

ه در  ک  يند. امرکيت مکگر اجزاء چهره مشاريفرد، با د  ي هدي پوش  يبرمالساختن رازها

 مشهود است.   «مير »ژه يوداستان به زن يهاتيشخص يفردانير روابط مد و طول داستان

زبان   يها مدلول   اين نکته قابل برداشت است که  ،به پرسش دوم پژوهشدر پاسخ  

در   »بدن  داي ب  ،«معه  مايأداستان  در  مثبتيمفاه  يهريشتر  خوشحال  ي م  ابراز    ،يهمچون 

پ »مهرطلب«  يت   ي غلبه  که  رديگيقرار م اد ارتباط  جيا  و  ي محبت، آرامش خاطر، دلدار

عنوان مثال  است. بهصه  يخصن  يا  يعلت اصلرمان،    يزنانه  يهاتيف شخصي در توص

ند  کيتالش مه  کاست  مهرطلب    يت يشخص  در طول مقاطع داستان  «،مير قهرمان داستان، »

پي با افراد متعدد فاصله بگ  يو اجتماع  ي م عمومياز حر ردن مخاطب  ک دا  ي رد و پس از 

و   يم خصوصياو را به حر  روت،ين بيقي، موسداي ز ن و  يشي نامزد پ  آلفرد  ييعن  خود  خاص

در طول ارتباط، از محور قدرت    «مير »  و اينچنين  دکنيموارد    يميم صميت حريدر نها

هم محور  خ ي گرا  يبستگبه  مثبت(←ي )همبستگ  ابدي يم  ياننده کرهيش  اگرچه  .  مدلول 

  يو نوجوان  ي کودکدر طول دوران  داستان    ي هزنان  ي هاتي گر از شخصيد  يو برخ  «مير »
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از ناب  خود  نبوده  يمهرِ  وابستگاند،  برخوردار  امواج  ن  ياما  زنده يو  خود  در  را  از 

مثبت(←ي )وفادار  اندداشتهنگه جا  ؛مدلول  مک ييتا  باعث  را  يدتا  شود  يه  او  گران 

تماها  آنبپسندند.   درونياغلب  سر  يالت  را  خود  ک وب  کخود  در  را  آن  ضد  و  رده 

نسبت   يخاص و احساس وابستگ يردن به مخاطبکه يکه حاصل آن، ت کدهند يپرورش م

حساس    يهيها به علت روحآنن  يهمچنمدلول مثبت(.  ←يست )تعهد در وابستگبه او

انعطاف خشونت  خود،  ريپذ و  با  مقابله  به  ن  ي ه جامع  يها قادر  در   کهستند  يمردساالر 

مينت مجبور  تأ  ي هاحرفتا  شوند  يجه  را  نماييمخاطبانشان  )تأيد  مدلول  ←  يدگر ييند 

 مثبت(. 

 رمان  زبان بدن در  يهامثبت در داللت  يها ول لمد  يبسامد باالر نشانگر  يجدول ز

 است: «م معهاي أ»

 
  يهاداللت 

 چهره 

  يهالت دال

 ي تكحر

  يهاداللت 

 دست 

  يهاداللت 

 سر 
 ل كجمع 

+ − + − + − + − + − 

 معهم ايأ
362 275 82 56 69 20 27 18 540 369 

%40 %30 %9 %6 %8 %2 %3 %2 %60 %40 
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م معه  دراسة العالقة بني الدا  واملدلو  يف العوا ل غريالخالمي لرواية أايا
 

 1يفروزان شهرک 
 *2ي آابدعبدالباسط عرب يوسف 

  3ب ياصغر حب  يعل
 

 امللماح 
فحسب، بل توجد يف أنظمة غريلسانية أخرت ت عرف ابلتواصل  الختتص الوظيفة التواصلية ابلرسالة اللسانية املنطوقة

غريالكالمي. ويف النص السردي فإّن قسما  غريقليل من التواصل غريالكالمي يتحّقق من خالل العالقة بني جمموعة  
تسع العالمات غريالكالمية.  من  نسق  هو  منطوق  فكل خطاب  واملدلوالت،  الداالت  وفقا    يمن  الدراسة  هذه 

التحليلي للكشف عن وجوه العالقة بني الدال واملدلول يف التواصل غريالكالمي يف رواية أاّيم   -الوصفي  للمنهج
( عل1960معه  النتائج  تدّل  اخلوري.  لكوليت  التواصالت    يم(  يف  اإلشارات  أبرز  من  الوجه  تعبريات  أن 

م طرق التواصل غريالكالمي وهي من  هغريالكالمية للش وص النسوية للرواية وذلك ألّن تعبريات الوجه تعترب من أ
مما   الكثري  عن  للرواية  النسوية  الش وص  عيون  وتفصح  البشر  بني  االجتماعي  للتواصل  الضرورية  الوسائل  أحد 

إيل تنتمي  للش وص  للداالت غريالكالمية  اإلجيابية  املدلوالت  فإن  آخر  منظور  ومن  به.  تفكر  أو  تعابري   تشعر 
 .عن املاضي والسعادة احلالية واألمل يف املستقبل  صالش و  يإجيابية معرّبة عن رض

 
 . ، أاّيم معه، كوليت اخلوريالتواصل غريالکالميالسيمائية، الدال، املدلول،  : الخلمات الرئيسية
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