
چکیده:
در حوزة  تاریخ نگاری معاصر، تاریخ شفاهی یکی از شیوه های پژوهش 
در  تکمیلی  و  تحولی  نقش  علمی توانسته  جدید  رویکرد  با  که  است 
تاریخ نگاری را ایفا نماید. در تاریخ شفاهی با ابزار مصاحبه به کنکاش 
تحوالت و رویدادها از زبان راویانی که در وقایع به طور مستقیم یا 
تاریخ شفاهی  غیر مستقیم شرکت دارند، پرداخته می شود. در مصاحبه 
برقراري  در  به سزایي  نقش  غیرکالمي  ارتباطات  و  بدني  حرکات 
این  از  جنبه هایي  حتي  دارد.  مصاحبه کننده  و  مصاحبه گر  بین  ارتباط 
برقراري  در  مهارت هاي کالمي  از  اساسي تر  نقشي  مي توانند  حرکات 
از روان شناسي  مهمي  به عنوان بخش  بدن  پیام  رساني  ایفا کنند.  ارتباط 
صحیح  اجرای  در  به سزایی  نقش  انسانی  ارتباطات  و  اجتماعي 
مطالعات  پیشروان  و  پیشتازان  از  دارد  تاریخ شفاهی  مصاحبه های 
یك  در  معني  از  درصد   35 فقط  که  کرده اند  مشخص  غیرکالمي، 
وضعیت خاص با کالم  به دیگري منتقل مي شود و 65 درصد باقیماندة آن 
در زمرة غیرکالمي است. در ارتباطات بین فردي و حضور با معنای 
فرد مشارکت کننده در واقعه تاریخی و مصاحبه تاریخ شفاهی وی، توجه 
به عالئم غیر کالمی به اندازه ای تأثیر گذار است که می توان با بررسی 
و دقت نظر، در مواردی اعتبار بیانات را به سنجه گذاشت. در این مقاله 
تالش بر آن است تا با تبیین جایگاه تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری معاصر 
برنقش فرازبان و زبان بدن در ارتباطات کالمی و تأثیر آن بر تقویت 
ارتباطات  حوزه  در  خاصی  تبیین  کالمی،  پیام های  جایگزینی  و  پیام ها 

زبانی و تاریخ شفاهی ارائه شود.
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مقدمه
در تاریخ  شفاهی با ابزار مصاحبه به کنکاش تحوالت و رویدادها از زبان راویانی که در وقایع به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند، پرداخته می شود. به بیانی تاریخ در چارچوب تاریخ شفاهی، 
و  معرفت شناسی  ایدئولوژیک،  دیدگاه های  با  مورخان  رایج  تاریخ نگاری  در  نیست،  گذشته  صرفاً  
روش شناسی خویش به واقعیت ها می نگرند و از وقایع رخ داده، روایتی را برداشت و نوشتاری را 
ترسیم می نمایند، اغلب مورخان با کم رنگ و پررنگ کردن وقایع، به شرح و بسط نقلی وقایع و 
گاه فراتر از آن به تحلیل شخصی می پردازند. اکتفا ی صرف به نظرات گوناگون مورخان در حوزۀ 
تاریخ نگاری معاصر، نقص رایجی است که وجود دارد. تاریخ شفاهی می کوشد به رفع این نقص 
تحوالت  و  پدیده ها  پیدایش  بر  مؤثر  علل  و  عوامل  کالبد شکافی  و  مصاحبه  انجام  با  و  بپردازد 
اجتماعی به تبیین همه جانبه به دیدگاه های گوناگون دست یازد و از آسیب تک سبب بینی و دید 
تک بُعدی مورخ یا راوی در امان ماند و به تکمیل و تصحیح تاریخ نگاری مکتوب معاصر بپردازد. در 
ضرورت بحث تاریخ شفاهی و توسعۀ آن باید گفت بیش از چند دهه از عمر تاریخ شفاهی به شکلی 
که هم اکنون در مراکز دانشگاهی خارج از کشور اجرا می شود، نمی گذرد. در ایران تاریخ شفاهی 
تاکنون در مراکز دانشگاهی جایگاه الزم خود را نیافته است. شاید بتوان گفت علت عدم توجه کافی 
به تاریخ شفاهی، عالوه بر تازه بودن این روش، فقدان تجربه و مهارت و باور کافی به تاریخ شفاهی 
است زیرا فرآیند تحول و تغییر در علوم همواره تدریجی بوده و هست و قبول و پذیرش روش های 
جدید همواره با مقاومت هایی روبرو بوده و پذیرش آنها زمان بر است. درحوزه تاریخ شفاهی فقدان 
تجربه و مهارت الزم در این زمینه موجب می شود تا برخی بدان توجه الزم را نکنند نه آنکه آن را 

قبول نداشته باشند.

ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری و نقش 
فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی

فایزه توکلی
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به هر حال ضرورت پرداختن به تاریخ شفاهی فقط ثبت و ضبط روایت ها صرفاً  برای آیندگان 
عملکرد  از  برگرفته  که  است  مشکالتی  و  مسائل  تحوالت،  واکاوی  و  تحلیل  بلکه  نمی باشد 
انسان های مشارکت کننده می باشد. تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ معاصرکاماًل کاربردی و ضروری 
است، تدوین روایت سیاست مداران و فعاالن عرصه اجتماعی اقتصادی و تحلیل روایت و گفتمان 
آنان در بازخوانی عملکرد دولت ها و سیاست ها نقش بسیار مهمی دارد. تاریخ شفاهی، می تواند با 
ورود به حوزه های گوناگون و نهادهای اجتماعی به تبیین علل و عوامل تحوالت گوناگون و حیاتی 
جامعه بپردازد و مسائل و مشکالت مختلف را بازشناسی کند و پیش از آنکه چراغ راه آیندگان باشد، 
چراغ راه حال باشد و بتواند در تصحیح و اصالح فرآیندها و کنش ها سهیم باشد )توکلی، 1391(.

اهمیت و ضرورت تاریخ شفاهي در تاریخ نگاري
اکثر شواهد تاریخي از بقایاي کاغذ، پوست، سنگ و غیره که از عصرهاي پیش برجاي مانده اند 
سرچشمه مي گیرند. اما شواهد گفتاري در پاسخ به پرسش هاي پژوهشگر پدیدار مي شوند. روشي 

که خطرهاي آن آشکارند و به همان اندازه مزایاي آن واقعي به نظر مي رسند.
تاریخ شفاهي نقش مکملی در تاریخ نگاري دارد، در زیر به برخی دالیل اشاره می شود :

نوعی خاص و غیر معمول از شواهد تاریخی را مي شناساند، زیرا با اسناد و مکتوبات و مهر و 	 
الواح متفاوت است.

منابع مختلف تاریخی را معرفی می کند.	 
زوایاي جدیدي از تفسیرتاریخی و تحوالت را مطرح مي کند.	 

نتیجه پیشرفت هاي  ابداعات تاریخ نگاري است و در  از  نقش مکمل آن بدین گونه است که 
این به تحلیل مورخ  از  یافته است. پیش  فني، به ویژه میکروفن و ضبط صوتی تصویری اهمیت 
در تاریخ نگاری اکتفا می شد در حالی که با حضور این وسایل پژوهشگر در مصاحبه با منبع خبر 
راحت تر ارتباط مي یابد. منبع خبر غالبًا با فراموش کردن هدف مصاحبه مي تواند آزادانه صحبت کند. 
پژوهشگر مي تواند بر موضوعش و آنچه او مي گوید متمرکز شود و کار نسخه نویسي، مرتب سازي، 
گزینش و ویرایش را به بعد واگذار کند. اضافه بر این، تفاوت هاي جزئي بیان -که در یک سند 

کتبي وجود ندارد- نیز ضبط مي شود )استنفورد، 1386، ص256(. 
پژوهش  نوع  این  جدیدند.  بسیار  شیوه  این  در  تاریخي  پژوهش  اساسي  تکنیک هاي  البته 
تاریخي بود که مورخان را به لزوم رهیافتي انتقادي به شواهدشان آگاه ساخت. چنان که میکروفن 

و ضبط صوت به لوح و قلم و دفتر یادداشت اضافه شد.
هنگامي که تکنیک هاي جدید کامل شدند، منابع جدید گشوده شدند، آن ها به طور گسترده اي 
وقایعی که  ثبت  و  نداشتند در ضبط  برخی سواد هم  افراد ی که حتی  از  تاریخي  پژوهش  براي 
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مشاهده کرده بودند نیز استفاده می نمایند. حتي در بین  ملل باسواد، افراد زیادي به واسطۀ پیري 
یا فقدان آموزش نمي توانند خاطراتشان را بنویسند، اما چیزهاي مهمي دارند که از تجاربشان در 
حوزه  از  تازه اي  بخش هاي  بدین سان،  کنند.  نقل  خود  سالۀ  هشتاد  یا  هفتاد  عمر شصت،  طول 
تاریخ نگاري  شیوه  این  در  مي شود.  باز  مورخ  مطالعۀ  روي  به  تاریخ اجتماعي  در  به ویژه  تاریخي، 
زیرا  آورند.  را فراهم  تاریخي مهمي  نیستند که مي توانند شواهد  فقط سالخوردگان و مستمندان 
قرار  مورخ  دسترس  در  را  آرشیوهایشان  که  دارند  اکراه  خودکامگان  فقط  نه  و  همۀ حکومت ها، 
دهند )استنفورد، 1386، ص257(. در نتیجه اتفاقات مهمي از اطالع همگان پنهان مي ماند. جایي 
که چنین تالش هایي ناموفق بوده اند، خاطرات و پژوهش هاي شفاهي، و نه اسناد کتبي، آنها را 
شناسانده اند. )براي مثال، فرار خاندان سلطنتی پهلوي در سال 1357، آرشیو صدا و سیما، گزارش 
چگونگي پناهندگي خاندان پهلوي و فرار آنها از ایران، بهمن 1388( بنابراین، »تاریخ زمان حال را 

.)Vandecasteele, 1992, p.41.( ،»نمي توان بدون منابع شفاهي نگاشت
این منابع گفتاري، »پیچیدگي انگیزۀ انسان، ماهیت ناپایدار »حقیقت« تاریخي، شکاف هاي 
 Seladon, and pappworth,( درون شواهد، رابطه گه گاه ظریف کالم و رفتار را آشکار مي سازند

.)1989, p.156.

اختراع ضبط صوت و در شکل پیشرفته  از  امروزي که پس  تاریخ شفاهي در رویکرد  اهمیت 
آن ضبط هاي دیجیتالي که قابلیت طوالني ضبط صدا و بهره وري از آن در سیستم هاي رایانه و 
ارسال آن را دارند، نقش بسیار مهمي در رد و بدل کردن داده هاي تاریخي یافته است. استناد به 
گفته ها و خاطرات افرادي که در رویدادها نقش اصلي را داشتند مي تواند به عنوان »منبعي اصلي 
و مکمل در تاریخ نگاري محسوب شود«. ویژگي برجستۀ تاریخ شفاهي در مقایسه با تاریخ نگاري 
ارائه تصویري  مبتني بر اسناد و گزارش هاي رسمي، ضبط و ترسیم ویژگي هاي روان شناختي و 
کم و بیش زنده براساس تجربیات مستقیم و غیر مستقیم افراد است. در این شیوه ثبت حوادث 
به واسطۀ درج آهنگ و زیر و بم صدا و ظرایف کالمي به گونه اي است که عواطف و احساسات 
تاریخ شفاهي  در  مي شوند.  تلفیق  تاریخي  گزارش هاي  به  آنان  تجربیات  و  نمایاند،  باز  اشخاص 
رفتارها و واکنش هاي افراد نیز گویاتر مي شود زیرا تاریخ زنده است. »تاریخ شفاهي از این جاست 
که اهمیت خود را باز مي نماید. صرف نظر از میزان بهره گیري از این مدارك در شناخت و تفسیر 
گذشته، از این منظر که رویکرد شفاهي مدارك متکثري را پیش روي مورخ قرار مي دهد و او را 
پیدا مي کند. داده هاي  ارزشي دو چندان  انسان ها، یاري مي دهد،  ابعاد مختلف کنش  در شناخت 
تاریخ زماني به ماهیت علمي تاریخ کمک مي کنند که مورخ را در پاسخ گویي به پرسش هایي که 
پاسخ آنها را نمي داند یاري کنند؛ از این منظر، داده هاي حاصل از مصاحبه ها و فیلمبرداري ها و 
شرح و بسط هاي پیرامون وقایع و آثار و ابنیه، به لحاظ زنده بودن، برخورداري از پویایي بیشتر و 
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توانایي انتقال گفتمان حاکم بر زمان رخداد واقعه یا زمان ساخت آثار؛ بهره بیشتري نصیب محقق 
با طرف  با هموار کردن زمینه هاي گفتگو و تعامل بیشتر مورخ )مصاحبه کننده(  تاریخ مي کنند و 
مقابل )مصاحبه  شونده( امکان پاسخ گویي مناسب تر به سئواالت مطرح شده او را فراهم مي آوردند 

)رضوي، 1386، ص 16(.

مصاحبه در تاریخ شفاهي
در  دارد.  ارتباطي  شیوه اي  ظاهر  در  ابزار،  عنوان  به  مصاحبه  است.  تاریخ شفاهي  ابزار  مصاحبه 
مصاحبه هاي تاریخ شفاهی که ارتباط شفاهي و چهره به چهره1 مي باشد، تمامي ظرفیت هاي کالمي 
و غیر کالمي برقرار مي شود. اصل ارتباط در مصاحبه فعال و پویا در بدست آوردن یافته هاي پژوهش 
بسیار اهمیت دارد )محسنیان راد، 1380، ص70(. مصاحبه نوعي ارتباط شفاهي و نوعي خاص از 
کنش متقابل اجتماعي است و هدف از آن دستیابي به واقعیت است )محسنیان راد، 1380، ص214(
نظرش  مورد  اطالعات  یافتن  به  دنبال  که  ماهیتش  بر خالف  و  است  فراگرد2  یک  مصاحبه 
براي  فقط  ارتباط گیري  براي  هم  مصاحبه شونده  تالش هاي  دارد.  توجه  کمتر  ارتباط  به  است، 
کسب اطالعات است، نه اصل ارتباط. در  حالي که جمع آوري اطالعات و مواد خام پژوهش یکي 
ارتباط است )محسنیان راد،  برقراري  اولیه مصاحبه است و مهم ترین کارکرد آن  از دستاوردهاي 

1380، ص62-37(.

تعریف مصاحبه 
جمع آوري داده ها از طریق پرسش نظامدار و گوش سپاري دقیق به پاسخ هاي داده شده را مصاحبه 

مي نامند )Stimson, Fitch & Rhodes, 1998(. مصاحبه ضرورت دارد زیرا:
دستیابي به اطالعات را فراهم مي کنند: مصاحبه ها دستیابي غیر مستقیم به گستره اي از تجارب، 	 

موقعیت ها، و دانش هایي را فراهم مي آورند که پژوهشگران قادر به مطالعه آنها به شیوه دیگر 
نیستند. افراد مطلع به توصیف رفتارها مي پردازند و وقایع را مطرح مي کنند که پیش از آن 

توسط دیگران مطرح نشده است.
و 	  وقایع  به  را  افراد  که  مي پردازند  تعاریفي  و  معاني  کشف  و  درك  به  مصاحبه ها  معنایابي: 

فعالیت ها منتسب مي کنند.
تسهیل مداخالت: مصاحبه ها مي توانند در هر مکان یا زمان و با افراد یا گروه هاي متفاوتي 	 

تشکیل شود.

1- face-to-face
2- process
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مفهوم و ماهیت مصاحبه در تاریخ شفاهي
در  تعیین کننده ای  نقش  مصاحبه،  اهداف  و  ماهیت  مفهوم،  شناخت  تاریخ شفاهی،  مصاحبه  در 

تاریخ نگاری دارد.
از جنبه مفهومی مصاحبه و ماهیت آن، نوعی ارتباط شفاهی، کنش متقابل اجتماعی و یک 

فراگرد است )کاموس، 1386، ص32-30(.
موضوع  یک  از  روایتی  تبیین  به  که  است  نظامدار  گفت  و  گویی  تاریخ شفاهی،  در  مصاحبه 
تاریخی می پردازد. چنین مصاحبه ای منبع شفاهی برای تاریخ نگاری است. متن تولید شده در این 
شیوه، روایتی تاریخی ازتاریخ نگاری شفاهی است و اعتبار آن به عوامل زیر می تواند بستگی داشته 

باشد:
بر  راویان  توافق  کیفی(،  و  کمی  )ضوابط  مصاحبه  متعارف  شرایط  مصاحبه کننده،  ذهنیت 
موضوعات، بافت موقعیت فرهنگي، تناسب قدرت میان طرفین مصاحبه، استنباط طرفین مصاحبه، 
در کیفیت مصاحبه و ارائه آن بی تردید می تواند اثر داشته باشد. در زیر به برخی از تعاریف مفهومی 

اشاره می شود:
در حقیقت می توان گفت که: »مصاحبه یک ارتباط طراحی شده، هدف دار، رو در رو و نیازمند 

به تصمیم گیری است« )قاسمی، 1378، ص144(.
در کتاب اصول و مهارت های مصاحبه، چنین آمده است: »مصاحبه نوعی ارتباط شفاهی است 
برنامه ریزی قبلی در آن شرکت  با  از طرفین  که در آن دو طرف حضور دارند و دست  کم یکی 
می کند. هر دو طرف به طور متناوب صحبت می کنند و به دیگری گوش فرا می دهند« )قاسمی، 

1378، ص145(.
البته مصاحبه را می توان بر اساس حلقه های ارتباطی )فردی، گروهی(، نوع ارتباط )بی واسطه و 
باواسطه(، نوع محتوا )سطحی، عمیق(، هدف ارتباط )هدایت شده، آزاد(، نقش مصاحبه کننده، معنی 

و وسیله نهایی ارسال پیام دسته بندی کرد )محسنیان راد، 1377، ص 35، 36، 85، 100(. 
بی واسطه  به یک(،  )یک  فردی  تاریخ شفاهی، مصاحبه ای  در  این دسته بندی مصاحبه  طبق 
)رو در رو(، عمیق )پرداختن به یک موضوع خاص با ریشه یابی و جزئیات و تفاسیر(،  موضوعی، 
هدایت شده و به درخواست مصاحبه کننده با مطالعه پیشین برای کشف واقعیت، ثبت وقایع در تاریخ 
و انتشار از وسایل ارتباط جمعی دانست. اما آنچه ماهیت مصاحبه را در تاریخ شفاهی شکل می دهد، 

اهداف مصاحبه است.

نقش زبان بدن و فرازبان درمصاحبه تاریخ شفاهی
ارتباط  برقراري  در  بسزایي  نقش  تاریخ شفاهی  در مصاحبه  ارتباطات غیرکالمي  و  بدني  حرکات 
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اساسي تر  نقشي  مي توانند  این حرکات  از  جنبه هایي  دارد. حتي  و مصاحبه کننده  بین مصاحبه گر 
از مهارت هاي کالمي در برقراري ارتباط ایفا کنند. به طور کلي، این حرکات از سه طریق عمل 

مي کنند:
جایگزین پیام هاي کالمي مي شوند.- 1
پیام هاي کالمي را تقویت مي کنند.- 2
در جهت خالف و رد پیام هاي کالمي عمل مي کنند )پهلوان نژاد، 1386(.- 3

در این بخش، به اختصار به بررسی پیام های حرکات مختلف اندام هاي سر، صورت )که به 
اشارات ابروان، چشم، بیني، دهان و لب تقسیم مي شود(، دست، پا و همچنین حرکت اندام هاي 
دیگر مانند حرکت شانه ها و معني هر کدام از آنها در ارتباطات زبانی پرداخته می شود. برای موارد 

تفصیلی به کتاب های موجود در این زمینه تحت عنوان زبان بدن مراجعه شود.
یکي از پیشتازان و پیشروان مطالعات غیرکالمي، »بیردویسل«1 مشخص کرده است که فقط 
35 درصد از معني در یک وضعیت خاص با کالم به دیگري منتقل مي شود و 65 درصد باقیماندۀ 
آن در زمرۀ غیرکالمي است. پیشگام دیگري که در عرصۀ تحقیقات غیرکالمي نامي بلندآوازه دارد 
»آلبرت مهرابیان« محقق ایراني ـ امریکایي است. او نیز پیام هاي فرستاده شده در یک ارتباط بین 
فردي را تجزیه و تحلیل کرده و دریافته  است که فقط 7 درصد از معني با پیام هاي کالمي )در 
قالب کلمات و جمالت( به مخاطب منتقل شده است. 93 درصد از پیام به گونۀ غیرکالمي منتقل 
شده است و قابل تقسیم به این موارد است؛ 38 درصد آن با »نشانه هاي آوایي«2 و 55 درصد با 
»نشانه هاي چهره اي«3. »نشانه هاي غیرکالمي« در ارتباطات بین فردي و مصاحبه تاریخ شفاهی 
بسیار مهم است و نقش آن در بسیاري موارد در انتقال معني از فردي به فرد دیگر بسیار حیاتي 

مي باشد )فرهنگي، 1374، ص272-273(.
پیام رساني بدن به عنوان بخش مهمي از روان شناسي اجتماعي و آموزش حرفه اي، کاربردي 
فراوان به ویژه در اجرای صحیح مصاحبه تاریخ شفاهی و سایر حوزه ها ی آموزش، امور اجتماعي و 

جامعه شناسي دارد.

اهمیت زبان بدن در تاریخ شفاهی
مصاحبه تعاملی دو سویه مي باشد که در آن طرفین گفتگو به صورت فعال شرکت دارند. در این 
تعامل اضافه بر مهارت های کالمی، مهارت های غیر کالمی دخالت غیر مستقیم دارد تا آنجا که 
زبان بدن مصاحبه گر و مصاحبه شونده می تواند در اعتبار و عینیت مصاحبه تاریخ شفاهی اثر گذار 

باشد. مطالعه در خصوص حرکات غیرکالمي و فرازبانی در این حوزه بسیار مهم است.  1. Birdwhistel 
2. Vocal cue
3. Facial cue
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در این جا به لحاظ نظری برخی حرکات بدنی و زبان بدن و ارتباط آن با مصاحبه گر و مصاحبه 
شونده تبیین می شود.

 بعضي از حرکات غیرکالمي جهاني1 و بعضي دیگر غیرجهاني یا منطقه اي2 هستند. جهاني ها 
همه جا شناخته شده اند و همۀ انسان ها با آنها آشنا هستند؛ براي مثال، در ایران، امریکا و چه در 
یک قبیلۀ بدوي، لبخند زدن در شرایط طبیعي معاني خوبي را به همراه دارد و تقریبًا همه برداشت 
خوب و مثبتي از آن دارند )البته به جز معاني کنایي و انواع معاني متضادي که امروزه ادبي تعبیر 

مي شوند(. این جهاني ها همان نشانه هایي هستند که از کودکي به همراه ما بوده اند.
ارتباط  ابتدایي ترین شیوۀ  بیان مي دارد که  معرفي شد  ویلهلم ونت  توسط  اشاره3 که  نظریۀ 
انسان ها، نشانه و اشاره اي است که با دست ها ایجاد مي شود. چنین زباني به طور طبیعي و هم زمان 
است؛ به طوري که حتي امروزه هنگامي که کسي را به طرف خود فرا مي خوانیم، عالوه بر اینکه 
به طور لفظي کلمه اي را بر زبان مي آوریم، با حرکت دست نیز آن کلمه را همراهي مي کنیم و در 
شرایطي که زبان مخاطب خود را ندانیم، به اشاره متوسل مي شویم. وي اضافه مي کند که هر 
اشارۀ دست با حرکت زبان و لب ها و فک ها منطبق است و این ها به تدریج به اشارۀ زباني، اشارۀ 
لبي و اشارۀ فکي تبدیل شده اند و انسان این مسیر تحول را طي کرده است تا از زبان اشاره به 

زبان گفتاري رسیده است. 
برخي روان شناسان مانند ادوارد هال ادعا مي کنند زبان بدن بسیار مهم تر از زبان گفتاري است. 
چندین دلیل در حمایت از این عقیده عرضه شده است؛ دلیل اول: میزان استفاده از زبان گفتاري 
در مقایسه با زبان بدن بسیار ناچیز است. نتایج یک تحقیق نشان مي دهد که در یک ارتباط، فقط 
هفت درصد از آنچه شخص احساس مي کند، در کلمات بیان مي شوند و نود و سه درصد هیجانات 
با استفاده از مسیرهاي گوناگون ارتباط غیرکالمي بیان مي گردند. دلیل دوم، زبان بدن نسبت به 
زبان گفتاري از پویایي بیشتري برخوردار است. روان شناسان ادعا مي کنند که در رابطۀ دو نفر، بیش 
از پنجاه و پنج درصد معاني به شکل غیرکالمي رد و بدل و فهمانده مي شوند. یک روان شناس 
میزان استفاده از زبان بدن بین دو نفر را مورد ارزیابي قرار داده و چنین نتیجه گرفته است که 
اشخاص معمولي کم تر از بیست دقیقه در روز صحبت مي کنند و جمالت عادي، کم تر از پنج ثانیه 
عمر دارند. همچنین اکثر بچه هاي کوچک از کلمات براي بیان واقعیت ها استفاده مي کنند. »من 
خسته هستم« و از زبان بدن بیشتر براي تبادل هیجانات و عواطف استفاده مي کنند؛ مانند گریه 
یا اخم کردن در هنگام ناراحتي و چپ چپ نگاه کردن در هنگام عصبانیت، دلیل سوم، در نشان 
دادن اهمیت ارتباط غیرکالمي در رابطۀ افراد این حقیقت انکارناپذیر است که زبان بدن، حقایق 

1 . universal 
2 . particular
3 . Tbc gesture theory
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را غیرقابل کتمان مي کند. به عبارت دیگر، زبان بدن غالبًا احساسات واقعي ما را از وراي آنچه در 
کالم بیان مي کنیم، آشکار مي سازد. همچنین زبان بدن نسبت به زبان برخي در توصیف فرآیند 

ارتباط فقط به این عوامل اعتقاد دارند:

 
 زبان فرایند ارتباط 

        
 

فرازبان

عالئم فرازبان 

آرژیل )1972( معتقد است ده مشخصۀ ذیل توصیف کنندۀ عالئم فرازبان مي باشند:
1 - )Bodily contact( تماس بدني 
2 - )Proximity( میزان فاصله 
3 - )Posture( حالت بدن 
4 -)Physical appcazance( ظاهر فیزیکي 
5 - )Facial & gestural movement( حالت صورت و بدن
6 - )Direction of gaze( )مسیر دید )نگاه 
7 - )Timing of speech( مدت و زمان بندي صحبت 
8 - )Emotional tone of speech( حالت عاطفي گفتار 
9 - )Speech errors( خطاهاي گفتار 

 )Accent( 10- لهجه

ارتباط غیر كالمی
با توجه به اهمیت پیام هاي غیرکالمي، در این قسمت به بررسي تعاریف گوناگون و دیدگاه هاي 

اندیشمندان و زبان شناسان مختلف دربارۀ آن پرداخته می شود.

 
گفتار

نوشتار

)Body language/Kinesics( حركات بدن

آهنگ و ویژگي هاي صدا

 )prixemics( رعایت فاصله

نوع لباس پوشیدن، آرایش و...
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ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که ارائه تعریفي جامع و مانع از ارتباطات غیرکالمي، 
کار چندان دشواري نیست؛ اما به محض ورود به عوامل جدا کننده و مشترك، دشواري کار، خود 
را نشان مي دهد. اگر کلمۀ »غیر« به معني »نه« و »جز« در نظر گرفته شود و کلمۀ »کالمي« 
ارتباط  آن صورت  در  مي کنند،  القاء  را  مفهومي  که  حروفي  از  مجموعه اي  که  کلمات  معني  به 
بین  تمایزي  اگر  است.  مناسب  آغازي  این خود  بدون کلمات و حروف.  ارتباط  یعني  غیرکالمي 
قائل  کلمه«  به  مبتني  »ارتباط  و  است  وابسته  آدمي  دهان  به  که  ارتباطي  یا  آوایي«  »ارتباط 
شویم، به این نتیجه مي رسیم که برخي از پیام هاي غیرکالمي، آوایي اند و بعضي دیگر خیر. به 
همین ترتیب بسیاري از پیام هاي کالمي، آوایي هستند و برخي از آن ها خیر. جدول زیر این نکته 

را نشان مي دهد: 

ارتباط غيرآوايي ارتباط آوايي شيوه هاي ارتباطي

كلمات نوشتاري كلمات گفتاري ارتباط كالمي

 حركات، وضع ظاهر، حركات چهره،
حالت بدن و...

 طنين صدا، فرياد، كيفيت صدا )بلندي
و كوتاهي، ضريب و...( ارتباط غيركالمي

بنابراین، ارتباط غیرکالمي عبارت است از: پیام هاي  آوایي و غیرآوایي که با وسایلي غیر از 
وسایل زباني و زبان شناسي ارسال و تشریح شده اند )فرهنگي، 1374، ص22-21(.

شولمن بحث ارتباط کالمي را در کتاب خود با ذکر حرکات چارلي چاپلین در فیلم هاي صامت 
او یادآور مي شود و مي نویسد که چارلي چاپلین توانست بدون کالم با شاگردانش ارتباط برقرار کند. 
دست هایش، چهره اش، راه رفتن خنده دارش و لباس هایش همه، پیام هاي او را منتقل مي کردند. 
او مي افزاید: »ما در زندگي روزمره مرتبًا پیام هاي غیرکالمي مي فرستیم، چشمک مي زنیم، اَدا در 
مي آوریم، دست هایمان را حرکت مي دهیم و اشاره مي کنیم. این پیام هاي غیرکالمي در کنش هاي 
متقابل انساني مي توانند بسیار مهم تر از اعتباري باشد که براي 1. نشانه ها، 2. روشن کننده ها، 3. 

تنظیم کننده ها، قائلند. 

1. نشانه ها: 
در فرهنگ هاي مختلف ملل دنیا، عالیمي وجود دارد که مي توانند معادل کلمه یا کلمات موجود 
در آن فرهنگ قرار گیرند؛ براي مثال، غواصان پس از پوشیدن تجهیزات غواصي با دو انگشت 
شست و نشانه عالمت حلقه را نشان مي دهند و از این طریق معني »بسیار خوب« را مي رسانند. در 
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اینجا مي خواهند بگویند »همه چیز آماده است«. خیلي از نشانه ها متعلق به فرهنگ خاص است و 
در فرهنگ هاي دیگر جایي براي تعبیر دقیق ندارند. بعضي از سازمان ها نیز معمواًل از مجموعه اي 
نشانه هاي رسمي و مخصوص به خود استفاده مي کنند، براي مثال، مدیران استودیوي تلویزیون 
هنگام ارتباط با مجریان براي نشان دادن اشکال فني، انگشت نشانه دست راست خود را بر روي 
نوك انگشت نشانه دست چپ مي گذارند و با این حرکت چیزي شبیه به حرف انگلیسي "T" را 

نشان مي دهند.
نشانه ها ممکن است به تنهایي و یا در کنار هم به کار روند که در حالت دوم، جمالت کوتاه را 
تشکیل خواهند داد؛ براي مثال، وقتي به محل کار شخصي وارد مي شوید و در آن منشي مسئول، 
از شما عذرخواهي  از نشانه ها  استفاده  با  تلفن است، به سبب گرفتاري  با  مشغول صحبت کردن 

مي کند و تعارف مي کند که بنشینید. 

2. روشن كننده ها: 
همسو با سخن گفتن عمل مي کنند و مي توانند در موارد متعددي مانند تأکید برکلمات و عبارات، 
نشان دادن نوع روابط افراد، کشیدن تصویر مفاهیم در فضا، دنبال کردن حوادث و اعمال وزن در 
کلمات ادا شده به کار روند. روشن کننده ها در غالب اوقات به وسیلۀ دست و بازو ظاهر مي شوند؛ ولي 

هر نوع حرکت بدني را که در تبادل کالمي نقشي داشته باشد، مي توان روشن کننده نامید.
مي کرد؛  بررسي  و  مشاهده  را  انسان ها  برخورد  فیلم هاي  آهستۀ  حرکت  کوندون«  »ویلیام 
سنگ بناهاي  از  یکي  او  تحقیقاتي  کارهاي  مي داد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  آن ها  سپس 
عادي،  انسان هاي  همۀ  که  است  معتقد  دانشمند  این  مي دهند.  تشکیل  را  غیرکالمي  تحقیق 
هنگام صحبت کردن، بین صدا و حرکات بدن خود نوعي هماهنگي ایجاد مي کنند. در واقع چنین 

کنش هاي هماهنگ شده بین صدا و عضالت براي برقراري ارتباط موفق نقش اساسي دارند.
روشن کننده هایي که هر کس از آن ها استفاده مي کند، گاهي اوقات از بازتاب روشن کننده هاي 

طرف مقابل ناشي مي شود. 
روشن کننده ها همچنین باید با یکدیگر هم زماني داشته باشند. در زیر به برخی از آنها اشاره 

می شود: 
الف( اشارات سر: »حرکت های سر« ممکن است شامل این معاني باشد:

نشانۀ 	  و گاهي  آرامش  به  دیگران  براي دعوت  پایین: گاهي  و  باال  به طرف  تکان دادن سر 
توافق است.

تکان دادن سر به سمت چپ و راست: عالمت مخالفت و بي عالقگي است.	 
حرکت سر به یکي از جهت هاي مختلف به عالمت انجام دادن کاري در آن جهت.	 
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حرکت مداوم و آرام سر به باال و پایین به معني درك کردِن موضوع.	 
حرکت به طرف چپ و راست با گفتن یکبار »نچ« به معني مخالفت یا ندانستن جواب مورد 	 

نظر.
حرکت به طرف چپ و راست با گفتن »نچ «هاي پي درپي براي ابراز تأسف و تأثر.	 
تکان دادن سر به طرفین: عدم انتظاِر عمل انجام شده.	 
کج کردن سر به طرف شانه ها: نشانۀ غم و اندوه، پشیماني و شرمساري.	 
خاراندن سر با ابروهاي باال آمده: نشانۀ تفکر و یا محاسبه.	 

ب( اشارات اندام هاي صورت: در این قسمت به حرکات و معاني مختلف اندام هاي ابرو، 
چشم، بیني، دهان و لب پرداخته مي شود.

ب.1. اشارات ابروان:
ابرو در هم کشیدن به معني عصبانیت )همراه با دست برکمر زدن(.	 
باال انداختن یکي از ابروان به همراه تغییر حالت چشم ها به معني تحقیر و بي احترامي.	 
باال انداختن دو ابرو و گشاد کردن چشم ها به معني تعجب.	 
نکته: در مورد ابروها باید گفت که بیشتر، حاالت ابرو با توجه به حالت چشم ها معاني مختلفي 	 

به خود مي گیرند.

ب.2. اشارات چشم ها:
از حاالت رخساري، چشم ها مهم ترین نقش را بازي مي کنند. چشم ها داراي زبان مخصوص 
به خود هستند. آن ها تبسم مي کنند، اخم مي کنند و خستگي یا نگراني را نشان مي دهند. نگاه ها از 
فرهنگي  به فرهنگي و از قومي به قومي متفاوت هستند؛ اما تماس چشمي نقش مهمي در تنظیم 

ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ شفاهی دارد.
بینایي مهم تر  زیرا دستگاه  برخوردار است؛  از اهمیت خاصي  تبادلي  بینایي در هر  اطالعات 
از دستگاه شنوایي است. اگر انسان ها در شرایطي قرار گیرند که در داشتن دستگاه هاي بینایي و 
شنوایي به ناچار یکي را انتخاب کنند، حدود 95 درصد از مردم دستگاه بینایي را بر مي گزینند. دلیل 
دیگري که نشانۀ اهمیت بیشتر دستگاه بینایي نسبت به شنوایي است، مسافتي است که در آن، دو 

دستگاه مذکور مي توانند به فعالیت بپردازند.

ب.3. بیني:
لمس بیني: وقتي دست فردي در هنگام گفتگو با بیني اش تماس پیدا مي کند، نشانۀ آن است 	 
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که فرد موضوعي را کتمان مي کند. ظاهر وي ممکن است آرام به نظر برسد؛ اما باطن فرد 
پریشان و آشفته است. روان شناسان معتقدند که دست زدن به بیني یک حرکت غیرارادي براي 

پوشاندن دهان و کتمان دروغ است.
مابین 	  چروك  و  چین  مي شوند،  منقبض  بیني  اطراف  عضالت  وقتي  بیني:  چروك  و  چین 

چشم ها پدید مي آید که افشا کنندۀ تنفر است و مفهوم دقیق آن یعني یک طرد مالیم تا تنفر 
شدید.

پیچیدن بیني: پیچ خوردگي بیني به یک سو نشانۀ نفرت و بیزاري و طرد است.	 
فراخ کردن بیني: خشم، غضب و عصبانیت.	 
حرکت بیني به سمت باال: وقتي بیني با کج کردن سر به عقب، به سمت باال مي رود به طور 	 

ضمني نشانۀ آن است که فرد مي گوید: »من برتر هستم، من بهتر از شما هستم«.
گشاد شدن پره هاي بیني: نشانۀ عصبانیت و خشم زیاد.	 

ب.4. اشارات دهان و لب ها:
گاز گرفتن لب پایین به معني تعجب یا تأثر یا تحسر.	 
دهان بسته به حرکتي به طرف پایین و ابروان به طرف باال به معني بي اعتنایي یا تمسخر.	 
باز ماندن دهان به معني تعجب.	 
دهان کجي همراه با گفتن »یه یه یه« و حرکت فک پایین به راست و چپ به معني تمسخر.	 
پر کردن دهان از هوا و باد کردن لپ ها و فوت کردن هوا به بیرون: نشانۀ خستگي یا فارغ شدن 	 

از کاري خسته کننده.
گزیدن لب پایین: تأسف از خطایي که صورت گرفته است.	 
خمیازه کشیدن: خواب آلودگي تنها دلیل خمیازه نیست؛ بلکه خمیازۀ اجتماعي نیز وجود دارد. 	 

خمیازه گاهي براي نشان دادن کسل شدن و خسته شدن از سخنان طرف مقابل است.
ج( اشارات دست: حرکت تمام یا ساعد یا کف یا دو دست یا انگشتان یا انگشت سبابۀ یک 
دست به طرف بدن: به معني »بیا« و دور از بدن: به معني »برو« )هر چه فاصلۀ مخاطب دورتر و 

هیجان بیشتر باشد، قسمت بیشتري از دست به حرکت در مي آید(:
حرکت دست به طرفین مثل باد زدن کباب: »به به چه کاري کردي!«.	 
زدن دست به پشت دست دیگر: تعجب و تأثر.	 
دست ها به روي زانو: وقتي کف دست ها به طرف باال باشد، شخص گشاده رو و پذیراست. وقتي 	 

کف دست ها پایین باشد، ممکن است پاي فریبکاري در میان باشد.
خاراندن پرۀ بیني با سبابه به معني فکر کردن به هنگام حساب یا یادآوري و همچنین براي 	 
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نهفتن احساس دروني که از سر دواندن کسي عارض شود.
زدن مشت گره کرده بر بدن خود: هیجان.	 
چهار انگشت بستۀ افقي باالي هر چشم براي نظاره با دقت.	 
بشکن با انگشت میانه یا انگشت چهارم و شست و برحسب عادت اشخاص مختلف: شادي.	 
قالب کردن انگشتان کوچک به معني قهر.	 
دست دادن: آغاز یا پایان مکالمه.	 
باال بردن دست: دعوت به برخاستن فرد یا افرادي که نشسته اند.	 
پایین آوردن دست: پذیرفتن سخن گوینده، دعوت به آرامش.	 
گذاشتن دست روي گوش ها: نشانۀ عدم تمایل به شنیدن سخنان طرف مقابل.	 
دست روي سینه گذاشتن: احترام به طرف مقابل.	 
قالب کردن دو دست در جلوي بدن: احترام به طرف مقابل.	 
قالب کردن دو دست در پشت بدن: احساس برتري به طرف مقابل.	 
دست دادن بسیار محکم: نشانۀ شور و اشتیاق و سلطه گري است. بي تردید مي توان فهمید چه 	 

کسي اینجا فرمان مي دهد.
دست ها را به کمر زدن نشانۀ طلبکار بودن.	 
دست به سینه ایستادن نشانۀ عصباني و طلب کار بودن.	 
دست به سینه نشستن به معني رعایت سکوت. 	 

ه .( حركت اندام هاي دیگر:
باال انداختن شانه ها: اظهار بي اطالعي همراه یا بي اعتنایي به موضوع.	 
پشت کردن به طرف گفتگو: بي احترامي یا درخواست غیرمؤدبانۀ قطع ارتباط زباني.	 

البته باید به این مسئله توجه داشت که هر یک از این نشانه ها بسته به محیط ها و موقعیت هایي 
که مورد استفاده قرار مي گیرند حامل معاني متفاوتي هستند که در اینجا فقط به معاني بارز آنها 
که در اغلب موارد برداشت مي شود، اشاره شده است؛ براي مثال ممکن است یک فرد در حالت 

عصبانیت لبخند بزند فقط بدان علت که بنا به دالیلي نخواهد عصبانیت خود را بروز دهد.

زبان بدن و فرازبان در تاریخ شفاهی
از  استفاده  دالیل  از  یکي  برمي گیرند.  در  را  فرهنگ  هر  از  وسیعي  دامنۀ  غیرکالمي  ارتباطات 
زبان بدن در تاریخ شفاهی این است که مصاحبه شونده پیام ها را با زبان انتقال می دهد اما آنچه 
مصاحبه گر باید در هنگام مصاحبه به آن توجه داشته باشد زبان بدن مصاحبه شونده است. زیرا 
دو نوع ارتباط کالمي و غیرکالمي الزم و ملزوم یکدیگرند و در انتقال پیام مکمل یکدیگر عمل 
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مي کنند. ارتباط غیرزباني در آغاز مصاحبه و در حین آن در تعمیق مصاحبه و کیفیت آن به لحاظ 
اعتبار و عینیت می تواند نقش مهمی داشته باشد.

در تماس مصاحبه گر با مصاحبه شونده که برای اولین بار انجام مي گیرد دو حالت وجود دارد: 
در تماس نخست که اغلب تلفنی است، زبان بدن مصاحبه گر، نخست لبخند است زیرا لبخند از 
پشت تلفن به خوبی منتقل می شود و آغاز ارتباط و برخوردی خوش را ایجاد می نماید. در تماس 
حضوری، ارتباط اولیه با دست دادن آغاز می شود و با آن نیز مکالمه پایان می یابد. مدل دست دادن، 
است.  مصاحبه شونده  نزد  حضور  به  مصاحبه گر  اشتیاق  و  شور  نشانۀ  محکم،  بسیار  دست دادن 
قالب کردن دو دست در جلوي بدن نیز احترام به فرد مقابل تان مي باشد. سپس تماس چشمي 
نقش مهمي در تنظیم ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ شفاهی دارد. از حاالت رخساري، چشم ها 
مهم ترین نقش را بازي مي کنند. چشم ها داراي زبان مخصوص به خود هستند. آنها تبسم مي کنند، 
اخم مي کنند و خستگي یا نگراني را نشان مي دهند و این عالئم در مصاحبه و تشویق فرد به ادامه 

صحبت و یا همراهی احساسی با فرد مصاحبه شونده بسیار مهم است.
تعامل  و  نزدیکی  که  باشد  به گونه ای  باید  مصاحبه  در  فرازبان  یک  عنوان  به  فاصله  میزان 
بین آن دو برقرار باشد. پیشنهاد می شود هر دو چهره به چهره با فاصله کمی مقابل هم بنشینند و 
ضبط صوت را  در این مکان گذاشته شود. ظاهر فیزیکي از دیگر نکات مهم است. فیزیک فرد شامل 
کفش، لباس، پوشش و آرایش مو و صورت و تمیزی و آراستگی است. لباس مرتب و صورت آراسته 

گواهی بر جدی بودن و اهمیت داشتن کار مصاحبه است.
حالت صورت و خوشرو بودن از ویژگی های مهم مصاحبه گران می باشد، زیرا روی باز و گشاده 

در برقراری ارتباط بسیار اهمیت دارد.
مسیر دید و تماس چشمي نقش مهمي در تنظیم ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ شفاهی دارد. 
یا  چشم ها داراي زبان مخصوص به خود هستند. آن ها تبسم مي کنند، اخم مي کنند و خستگي 

نگراني را نشان مي دهند.
نگاه در مصاحبه به  گونه ای باید باشد که مصاحبه گر در حین صحبت های مصاحبه شونده توجه 
فراخور  به  انداختن  زیر  به  را  نگاه  مسیر  گاه  و  روبرو  از  مستقیم  نگاه  دهد.  نشان  خود  از  کامل 

صحبت ها ایجاد همخوانی می نماید.
در پایان نکته بسیار مهم رعایت زمان است. مدت و زمان بندي صحبت در مصاحبه بستگی 
به شرایط متفاوت است. زمان متعارف و تأثیر گذار را حدود یک و نیم ساعت ذکر کرده اند. اما در 
مصاحبه با نخبه ها به دلیل آنکه وقت و فرصت اندك است و هماهنگی با آنان به  سختی انجام 
می گیرد، باید از حد اکثر وقت استفاده کرد و تا زمانی که وقت ایجاب می کند به مصاحبه ادامه داد.
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