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 مقدمه 

عالئمي را كه حركات غیر كالمي و . اين كتاب به خواننده كمك مي كند از زبان بدنش با خبر باشد 

فراگیري دانش . هم بفهمد  خودش بروز مي دهد ؛ بشناسد و حركات و عالئم ارتباطي ساير همنوعانش را

فرد ياد مي . و مهارت ارتباطي غیر كالمي از هر مواجهه اي با ديگران ، تجربه اي هیجان انگیز مي سازد 

انگیزي را صرفًا به تماشاي آئین هاي  گیرد از روي حركات ديگران افكارشان را بخواند و زمان هیجان

فرد مي تواند به كمك درك ، مشاهده و درون بیني ، بگويد كه ديگري ! مربوط به زبان بدن آنها بنشیند 

بخوانید و از ! ويد ، مي خواهد ديگران را تحت تاثیر قرار دهد ، يا صرفًا كسل است ـدارد دروغ مي گ

 . تاب حرف مي زند ، بیشتر بدانید زبان بدن ، كه بیشتر از صدها جلد ك

 زبان بدن چیست ؟ 

زبان بدن كانال ارتباطي غیر كالمي و منحصر به فردي است كه توسط آن اطالعاتي را منتقل مي كنیم ، يا 

مكنونات خودمان را به صورت اشارات ، حركات بدني و حاالت چهره ، آگاهانه يا ناخودآگاه ابراز مي 

باطي مي تواند جايگزيني عمدي براي حرف هاي ما باشد ، آنها را تقويت كند ، يا اين ابزار ارت. كنیم 

 . زبان بدن شامل حركات بدن و عالئم كالمي است . انعكاس يا پنهان كننده خلقیات ما باشد 

بسیاري از عالئم مادرزادي و برخي اكتسابي هستند و باقي از طريق ژن منتقل مي شوند يا به اشكال مختلف 

از . شخص ممكن است به شكل خاصي بايستد كه آن وضعیت ژنتیك يا مادرزادي باشد . ب مي شوند كس
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مثاًل شانه باال انداختن كه در بین آمريكايي ها اين همه . طرف ديگر بعضي حركات فرهنگي هستند 

 . متداول است ، ريشه در فرهنگ شان دارد 

 

 

 حركات اصلي 

مردم وقتي خوشحال يا سرگرم هستند مي . غالب حركات ارتباطي اصلي در تمام جهان يكسان است 

سر . خندند ، وقتي غمگین اند گريه مي كنند  و وقتي عصباني هستند برافروخته مي شوند و اخم مي كنند 

. ادا مي شود  با حركت دادن سر به راست و چپ« نه » است و « بله » تكان دادن معرف تصديق كردن يا 

شانه باال . وقتي كسي شك دارد يا حرف هاي طرف ديگر را نمي فهمد به سادگي شانه باال مي اندازند 

انداختن معمواًل با كف دست هاي رو به بیرون ، شانه هاي قوز كرده و پیشاني باال كشیده نمايش داده مي 

 . شود 

. فرهنگ ديگر مفهوم كاماًل متفاوتي دارد گاهي حركتي كه براي يك فرهنگ معني خاصي دارد ، در 

 . مثاًل باال گرفتن شست يك يا دو دست ، ايجاد عالمت وي با دو انگشت يا دست مشت كرده 

 مجموعه حركات 

اشتباه است اگر فرد تازه كار يك حركت واحد را بدون در نظر گرفتن ساير حركات و شرايط معني كند 

حركاتي كه با آن توام باشد ، مي تواند به معني فراموشي  ، ترديد ،  مثاًل سر خاراندن بسته به ساير. 

 . دروغگويي ، وجود شوره سر ، عرق كردن ، يا وجود شپش باشد 
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هر حركت مانند يك كلمه . زبان بدن هم كلمه دارد ، جمله دارد و نقطه گذاري خاص خودش را دارد 

تركیب مي شود آن ( كلمه ديگر ) با حركت ديگر  است كه مي تواند معاني فراوان داشته باشد و وقتي

وقت جمله اي مي سازد كه مي توان معني كامل آن را فهمید و با قطعیت احساسات و گرايشات فرد را 

براي ترجمان كامل زبان بدن ، فرد بايد يك مجموعه حركات و همگوني رسانه هاي كالمي و .  دريافت 

 . ه كند غیر كالمي ارتباطي را به دقت مشاهد

 

 مطالعه حركات در زمینه 

كسي كه در يك روز سرد . همه حركات را بايد در زمینه اي مطالعه كرد كه در آن ظاهر شده اند 

زمستاني دست و پايش را جمع كرده و سر يك تپه نشسته است ، بايد دست ها و پاها را ضربدري جمع 

الت را در مقابل فروشنده اي بگیرد كه مي كند تا گرم بماند  در حالي كه اگر شخص ديگري همین ح

 . خواهد محصولي را به اصرار به او قالب كند ، عالمت ناراحتي و بي عالقگي است 

به همین ترتیب كسي كه لباس نامتناسبي به تن دارد ، نمي تواند از بعضي حركات خاص ، كه بر زبان بدني 

بايد ناتواني ها و نقايص جسماني اي را هم كه بازدارنده بنابراين ، فرد . اش تاثیر مي گذارد استفاده كند 

 . ي حركات بدني است در نظر بگیرد 

 موقعیت و قدرت 

تحقیقات نشان مي دهد هر قدر مقام شخص در اجتماع باالتر باشد ، بهتر مي تواند به كمك كلمات و 

 . عبارات ارتباط برقرار كند 
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ي ، بستگي به حجم حركاتي دارد كه او براي ارسال پیامش به میزان پیام رساني شخص از طريق زبان كالم

فردي كه موقعیت و قدرت دارد ، مي تواند توسط كلمات ارتباط موثر برقرار كند ، حال . كار مي برد 

پیامش بیشتر از حركات استفاده مي كند آن كه شخص ديگري با مهارت كمتر در اين زمینه براي رساندن 

رفتن سن ، حركات فرد كندتر و با وضوح كمتر مشاهده مي شود ، لذا ترجمان دقیق با باال . تا كلمات 

 . حركت او مشكل تر مي شود 

اين حركت تا بزرگسالي . بچه ها بالفاصله بعد از دروغ گفتن ، با يك يا دو دست دهان شان را مي پوشانند 

ك نوجوان هم ممكن است هنگام دروغ ي. فرد هم ادامه مي يابد ، با اين تفاوت كه سرعتش كمتر مي شود 

گفتن دستها را به طرف دهان ببرد ، اما به جاي اينكه انگشت ها را روي دهان فشار دهد ، آنها را به آرامي 

در بزرگسالي همین حركت به اين صورت در مي آيد كه دست به دهان نزديك مي . دور دهانش مي مالد 

 . الش مي دهد شود ، زير بیني قرار مي گیرد و آهسته م

 

 حركات مربوط به دروغ گفتن

 تقلب در استفاده از زبان بدن 
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زيرا در آن صورت عالئم ريز زبان بدني با مفاهیم . به طور كلي تقلب در استفاده از زبان بدن مقدور نیست 

 . زبان كالمي مغايرت پیدا مي كنند 

اگر كسي كف دستها را رو به بیرون بگیرد و لبخند بزند ، . كف دست رو به بیرون عالمت صداقت است 

اما به شما دروغ بگويد ، همزمان يا مردمك چشم هايش تنگ خواهند شد ، يا ابرويش باال خواهد رفت يا 

 . ن مغايرت دارند اين حاالت و حركات با نماد كف دست رو به بیرو. گوشه هاي لبش فشرده خواهد شد 

گاهي ممكن است فرد بتواند موقتًا با تقلب در استفاده از زبان بدن تاثیر يا برداشت مثبتي ايجاد كند ؛ اما 

ممكن است كسي كه در يك مصاحبه شركت مي كند عالئمي نشان دهد . عمر اين تاثیر كوتاه خواهد بود 

 . از خود تاثیر گیرايي به جا بگذارد كه جزو حركات طبیعي او نباشند ، اما باعث شوند كه 

از چهره بیشتر از هر نقطه ديگر بدن براي پوشاندن دروغ استفاده مي شود اما در آن صورت میان حركات 

 . چهره و بدن هماهنگي وجود نخواهد داشت 

 دروغگويي با موفقیت 

خود عمل مي كند و  چون ذهن ناخودآگاه ما خود به. دروغ گفتن و گیر نیفتادن بسیار مشكل است 

، وكال ، دروغگوهاي مجرب مثل سیاستمداران . حركاتي كه به دنبال مي آيد دروغگو را رسوا مي كند 

با چنان تكنیك هاي ماهرانه حركات بدن شان را صیقل داده اند كه مي توانند با چهره بازيگران و غیره  

كات صحیحي را كه به نظر خودشان در هنگام آنها حر. حق بجانب دروغ بگويند و ديگران را اغفال كنند 

دروغگويي الزم است انجام مي دهند و انجام اين كار براي متقاعد كردن ديگران در واقع نیازمند تمرين 

 . بسیار است 
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مصاحبه كنندگان حرفه اي ، مسئولین فروش و افراد بسیار زيرك و حساس و باهوش مي توانند به وسیله 

مانند انقباض چهره ، تنگ شدن مردمك چشم ، فكر كردن بیش از حد ، عرق دقت در حركات ريز ، 

 . كردن پیشاني ، سرخ شدن گونه ها و غیره تشخیص دهند كه گوينده دارد دروغ مي گويد 

به همین دلیل است كه پلیس هنگام بازجويي از شخص مظنون ، او را زير نور زياد طوري روي صندلي مي 

 . ماًل ديده شود نشانند كه همه بدنش كا

 حاالت چهره و حركات دست 

شش حالت جهاني چهره . صورت ، بخشي از بدن است كه حاالتش بیش از همه در معرض ديد قرار دارد 

خشم و سوء  –ترس  –تعجب  –اندوه  –شادي : وجود دارد كه در جدول زير ذكر شده اند و عبارتند از 

نمودار صفحه بعد نظري . ظن كه هر يك از آنها هم با تركیب قابل دركي از عالئم غیر كالمي توام است 

 . اجمالي است به تغییر حاالت احساسي ما 

حاالت 

 چهره

 دهان گونه ها بیني پیشاني چشم ها و ابروها

 شادي-1

 

 

 

 

 اندوه-2

 

 

 

 

 تعجب -3

 

 

پلك پايیني كمي باال كشیده مي شود ، 

زيرش كمي چین مي خورد و چشم ها 

 .كمي تنگ مي شود 

 

 

دو انتهاي داخلي ابروها كمي باال كشیده 

 مي شود و چشم ها از اشك مي درخشند 

 

 

 

ابروها رو با باال قوس مي گیرند و چشم 

 .ها گرد مي شوند 

 

 

 

 

 

 

به پیشاني چین 

 مي افتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه ها كمي باال 

كشیده مي شوند 

 و گرد مي شوند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبها از هم باز مي شوند و 

شكاف دهان از عرض زياد 

گاه دندانها پیدا مي شود و 

 .مي شوند 

 

دو طرف دهان كمي پايین 

 مي آيد و لب ها مي لرزند 

 

 

 

فك ها پايین مي افتند و 

 دهان به آرامي باز مي شود 
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 ترس -4

 

 

 

 

 خشم-5

 

 

 

 سوء ظن -6

 پلكهاي بااليي طوري باال كشیده مي

پلك . شوند كه سفیدي چشم نمايان شود 

هاي پايیني هم در حالت منقبض به باال 

 .كشیده مي شوند 

 

ابروها به سمت داخل و باال كشیده مي 

شوند و پلك هاي پايیني هم تنگ مي 

 .شوند 

 

پلك هاي پايیني به باال كشیده مي شوند 

 .و زيرشان چین مي افتد 

 

 

پیشاني چین مي 

خورد و شیاردار 

 .مي شود 

 

 

 

 

 

پره هاي بیني 

بعضي ها سرخ 

 .مي شود 

 

بیني چین مي 

 خورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه ها باال مي 

 روند 

لبها به عقب كشیده مي 

 شوند 

 

 

 

 

 . لبها به هم فشرده مي شوند 

 

 

 

هر دو لب باال يا لب باال ، 

باال مي رود و لب پايین 

 . برآمده مي شود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 حركات كف دست 

ما از دست ها براي تقويت كالم و گاه به جاي كالم . بعد از صورت ، دست ها بسیار گويا هستند 

 . استفاده مي كنیم 
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 حالت دست باز 

هنگام قسم . عالمت حقیقت ، آزادي ، وفاداري و تسلیم است ( كف دست رو به بیرون ) دست باز 

هنگام اداي سوگند در دادگاه ، كف دست را . خوردن كف دست راست را روي قلب مي گذارند 

 . باال نگه مي دارند ، يا هنگام شهادت در دادگاه كف دست را روي كتاب مقدس مي گذارند 

 در . صلي كف دست يكي نگه داشتن كف دست رو به باال و يكي رو به پايین است دو حالت ا

حالت نگه داشتن كف دست رو به باال ، هدف خواستن يا گدايي كردن چیزي است ، مثل حالتي 

وقتي كف دست رو به پايین است ، يعني صاحب دست مي . كه گداها دست شان را نگه مي دارند 

 .دارد ، يا فشاري را تحمیل مي كند خواهد اوضاع را آرام نگه

  وقتي كسي مي خواهد كامال باز وروراست باشد ، يكي يا هر دو دستش را طوري به طرف

اين حالت نشانه آن است كه شخص مي خواهد با . باشند مخاطبش مي گیرد كه كف دست ها پیدا 

 .طرف ديگر صادق باشد 
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 يند ، كف دست ها را پشت سرشان پنهان مي بچه ها وقتي پنهانكاري مي كنند يا دروغ مي گو

 .كنند 

  شوهري كه شب دير به خانه آمده ، هنگام اداي توضیح به همسرش يا كف دست ها را رو به

دست هاي پنهان شده در جیب به همسرش نشان . خارج مي گیرد يا دست ها را در جیب مي كند 

 .مي دهد كه چیزي را از او پنهان مي كند 

  زيرك ، با توجه به كف دست گشوده مشتري مي فهمد كه او واقعا عالقه اي به يك فروشنده

 .خريداري كااليش ندارد 

 عالمت قدرت در دست ها 

كف دست رو به باال ، كف دست رو به پايین ، انگشتان : سه حالت آمرانه در دست ها وجود دارد 

 .بسته با انگشت اشاره رو به بیرون 

 ممكن . ن نشانه اختیار و اتكا به رابطه میان يك كارگر و كارفرماست حالت كف دست رو به پايی

 . است اين رابطه در حال انفجار ، يا عادي باشد

  در حالت انگشتان بسته با انگشت اشاره رو به بیرون ، گويند مخاطب را امر به اطاعت مي كند 

  مخاطب كسي باشید كه با يكي ار تحريك كننده ترين و ناراحت كننده ترين حاالت اين است كه

 .انگشت اشاره رو به شما با تاكید براي تان ضرب العجل معین كند 
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 با انگشت اشاره کردن

با انگشت اشاره رو به مخاطب با او صحبت كند ، اگر استفاده از كف دست كسي كه عادت دارد 

برخورد آرام تري خواهد يافت و بر رو به پايین يا باال را ياد بگیرد و آن را بیشتر به كار ببرد ، 

 .شنونده تاثیر مثبت تري خواهد داشت 

 دست دادن 

عبارت است از قفل شدن . دست دادن ، كه سابقه بسیاري قديمي دارد و هنوز هم انجام مي شود 

 .كف دست هاي دو نفر به هم 

. خداحافظي دست مي دهنددر كشورهاي انگلیسي زبان ، هم موقع سالم و احوالپرسي و هم هنگام 

 .هنگام دست دادن ، عموما دست ها پنچ تا هفت بار قفل و باز مي شوند 

 .سلطه ، تسلیم يا برابري : هنگام دست دادن يكي از سه حالت زير تلويحًا القا مي شود 

  اگر هنگامي كه براي دست دادن دست دراز مي كنید كف دست تان رو به باال باشد ، عالمت

. مثاًل بیماري كه دست و پاي دردناك دارد و ضعیف است ، مطیع و تسلیم است . ت تسلیم اس

جراح ، هنرمند يا موسیقیداني كه با آن بیمار دست مي دهد و قصد حمايت از او را دارد هم ، 

 . مطیع و تسلیم است 
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  حالت سلطه وقتي است كه هنگام دست دادن ، كف ست شما نسبت به كف دست طرف مقابل رو

 . به پايین باشد 

 

 

 دست دادن در حالت سلطه  -2                        دست دادن در حالت تسلیم     -1

  دو نفر آدم سلطه طلب كه هر دو دل شان مي خواهد طرف مقابل را مطیع ببینند ، وقتي با هم

 .دست مي دهند ، دست هاشان در يك جهت قفل مي شود 

 

 دست دادن

  براي مرعوب كردن فرد سلطه طلب ، وقتي براي دست دادن نزديك مي شويد با قدم چپ جلو

بعد در حالي كه پاي راست تان را جلو مي آوريد ، آن را در محدوده شخصي او بگذاريد . برويد 

 . تجاوز به محدوده شخصي او به شما امكان فرماندهي مي دهد . ، سپس آنگاه با او دست بدهید 
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 پیش آوردن پاي راست                   ورود به محدوده شخصي                            

  اغلب افراد راست دست هنگام دست دادن با افرادي كه قصد سلطه جويي دارند ، در وضعیت

زيرا براي حركت به سمت محدوده دست دادن ، فضاي كافي براي . مناسب قرار نمي گیرند 

 . مانور و انعطاف پذيري ندارند و به اين ترتیب طرف مقابل در موضع برتر قرار مي گیرد 

 ق يافتن نسبت به طرف مقابل آن است كه دست او را از مچش بگیرد و آن راه ديگر براي تفو

زيرا در آن صورت دست شما ، كه در وضعیت رو به پايین قرار دارد ، روي . وقت تكان بدهید 

 . البته اين حركت بايد خردمندانه و با احتیاط انجام شود . دست او در موضع برتر قرار مي گیرد 

 

 رف مقابلاز مچ گرفتن دست ط

  گرچه دست دادن نشانه خوشامدگويي است ، اما به مامورين فروش تعلیم مي دهند كه اگر در

دست دادن با مشتري اي كه بدون قرار قبلي به ديدنش رفته اند پیشقدم شوند ، ممكن است نتیجه 

هي دست دادن با دستكش كه گا. منفي شود ، چرا كه ممكن است مشتري نخواهد آنها را بپذيرد 



16 
 

به آن دست دادن سیاستمداران هم مي گويند در اولین مالقات در طرف مقابل ايجاد سوء ظن و 

 . فقط با آشنايان مي توان به اين ترتیب دست داد . احتیاط مي كند 

 

 دستن دادن با دستكش

  دست هاي سرد . دست دادن با دستي مثل ماهي مرده حالتي غیر جذاب براي خوشامدگويي است

ب و بدون احساس كه لمس آنها مثل لمس يك ماهي مرده است به كساني مربوط مي و مرطو

شود كه شخصیتي ضعیف دارند و با چنین دست دادني ته مانده محبوبیت شان را هم از دست مي 

 .دهند 

 

 دست دادن با دستي مثل ماهي مرده

  شود دل تان بخواهد دست دادن با كسي كه مثل هنگنه مفاصل شما را فشار مي دهد ، باعث مي

 . دست تان را با شدت از دست او بیرون بكشید 
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 دست دادن به شكل منگنه مفاصل

  قصد اصلي آنها . شیوه دست دادن با دست شق و رق و جلو آمده ، مختص افراد سلطه جوست

اين است كه دست دهنده را در فاصله معیني از خود نگهدارند و به او اجازه ندهند وارد حريم 

معمواًل كساني شق و رق دست مي دهند كه در روستاها سكونت دارند و حريم . شخصي شان شود 

 .شخصي وسیع تري دارند كه از آن محافظت كنند 

 

 دست دادن شق و رق و جلو آمده

  در دست دادن با سرانگشتان ، شخص سهوًا سرانگشتان طرف مقابل را در دست مي گیرد و اين

اين شیوه دست دادن . ي رغم اشتیاق ظاهري اش اعتماد به نفس ندارد نشان مي دهد كه او عل

 . همچنین به منظور نگه داشتن طرف مقابل در يك فاصله مشخص هم به كار مي رود 
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 دست دادن با سرانگشتان

  وقتي كسي هنگام دست دادن كف دست طرف مقابل را به طرف خود مي كشد يا به اين دلیل

خودش احساس امنیت مي كند يا در فرهنگي رشد كرده كه افراد حريم است كه فقط در حريم 

 .شخصي اندكي دارند و لذا اين رفتارش طبیعي است 

 

 . كسي كه هنگام دست دادن كف دست طرف مقابل را به طرف خود مي كشد 

  در . دست دادن با هر دو دست نشان دهنده احساس اعتماد و ارادت نسبت به طرف مقابل است

دادن با هر دو دست ؛ اگر دست چپ مچ ، آرنج ، بازو يا حتي شانه طرف مقابل را بگیرد ، دست 

يعني دست چپ دست دهنده هر قدر باالتر برود ، . بیشتر از انگشتان احساسات را منتقل مي كند 

تنها در مواردي كه در اين زمینه . نشانه آن است كه احساسات عمیق تري را منتقل مي كند 

در غیر اين صورت . دو جانبه وجود داشته باشد ، مي توان با دو دست ، دست داد  احساسات

 . طرف مقابل نسبت به نیت شما مظنون خواهد شد 

 

 نگه داشتن مچ در دست
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  موقعي مي توانید مچ يا بازوي طرف مقابل را با دست چپ بگیريد ، كه او دوست يا خويشاوندتان

 . حريم صمیمیت او نفوذ كنید  باشد و شما به راحتي بتوانید به

  گرفتن بخش بااليي بازو و شانه طرف مقابل ، نشان دهنده ورود دست دهنده به قلمرو نزديكي و

 . صمیمیت طرف مقابل است و ممكن است منجر به تماس بدني شود 

 

 گرفتن شانه

 مالیدن دو كف دست به هم 

مثاًل میزبان . مالیدن دو كف دست به هم نشان مي دهد كه كننده آن انتظار چیز مثبتي را مي كشد 

يك مهماني ، يك تاس انداز ، يا يك شعبده باز وقتي كف دو دشتش را به هم مي مالد يعني 

 . وقوع چیزي مثبت را فرض مي كند 

  سرعت به هم مالیدن كف دو دست نشان مي دهد كه كننده كار تا چه حد انتظار دارد كه نفعي به

مثاًل وقتي كسي به بنگاه معامله اتومبیل مي رود و مشخصات اتومبیل مورد . طرف مقابل برسد 

نظرش را به فروشنده مي گويد ، اگر فروشنده كف دو دستش را به سرعت به هم بمالد يعني 

در اين جا اين عمل نشانه آن است كه فروشنده انتظار دارد خريدار از . ل مورد نظر را دارد اتومبی

 . اين معامله منفعت كند 
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  اگر شما دو دست تان را آهسته به هم بمالید ، پیامي كه طرف مقابل مي گیرد اين است كه شما

ل فروشنده و خريدار اتومبیل اگر اين مورد را به مثا. حیله گر هستید و ريگي به كفش تان داريد 

تعمیم بدهیم ، خريدار تصور خواهد كرد كه در اين معامله سودي عايدش نخواهد شد و همه سود 

 . از آن فروشنده خواهد بود 

 

 به هم مالیدن كف دست ها

 حركات دست 

 دو دست قالب شده در هم 

دو دست قالب شده در هم معمواًل نشان دهنده آشفتگي ، عداوت و پنهان نگه داشتن برخوردي 

دو دست قالب شده در هم در مقابل : دو دست قالب شده در هم سه حالت دارد . منفي است 

صورت ، دو دست قالب شده در هم روي میز يا روي زانو و دو دست قالب شده در هم در 

 . ه وضعیت باال نگه داشت
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 دو دست قالب شده در هم روي میز

 

 

 در وضعیت باال نگه داشته                         وضعیت پايین در مقابل تنه

همچنین میان ارتفاعي كه دو دست قالب شده در هم قرار دارد از يك طرف و شدت احساسات 

مثاًل كنار آمدن با كسي كه دو دست قالب . منفي فرد از طرف ديگر ، ارتباط مستقیم وجود دارد 

شده در هم اش در وضعیت باال نگه داشته قرار دارد ، مشكلتر از كسي است كه دو دست قالب 

براي تلطیف حالت خصمانه كسي كه دو دست قالب شده در . م اش روي میز قرار دارد شده در ه

هم دارد ، بايد به راهي بینديشید كه قفل دست هايش باز شود و كف دست ها و جلوي بدنش 

 . معلوم شود 

 ( انگشتان چسبیده به هم و كف دست ها جدا از هم ) دست هايي به شكل مناره كلیسا 

 . ه شكل مناره كلیسا را جدا از حاالت ديگر استفاده و مطالعه مي كنند حالت دست ها ب
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معمواًل افراد برتر و داراي اعتماد به نفسي مانند مديران ، حسابداران و وكال ؛ كه حداقل حركات 

اين حالت دو . بدني را دارند به نشانه داشتن برخوردي مطمئن ، چنین حالتي به دستهاشان مي دهند 

 . دستها به شكل مناره كلیسا  رو به باال و دست ها به شكل مناره كلیسا رو به پايین نوع است 

  وقتي شخص مورد نظر مشغول صحبت است و افكار و عقايد خود را مطرح مي كند ، معمواًل از

 . حالت دست ها به شكل مناره كلیسا رو به باال استفاده مي كند 

 

 باالدست ها به شكل مناره كلیسا رو به 

  وقتي شخص مورد نظر در حال گوش كردن به حرف هاي ديگري است ، از حالت دست ها به

 . شكل مناره كلیسا رو به پايین استفاده مي كند 

 

 دست ها به شكل مناره كلیسا رو به پايین

  معمواًل زن ها از حالت رو به پايین بیشتر از حالت رو به باال استفاده مي كنند . 

  هايش مي دهد و همچنین سر را عقب مي دهد وقتي كسي حالت مناره كلیسا رو به باال به دست

 . نشان مي دهد كه خودبین و متكبر است 
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  به طور كلي دستها به شكل مناره كلیسا حالتي مثبت است ، اما مي تواند در شرايط منفي سوء

 تعبیر شود 

 ي مانند كف دست هاي رو به پايین ، بدن خم ممكن است خريداري كه قصد خريد دارد با حركات

در اين شرايط اگر دست هاي به . شده به جلو ، سر باال گرفته و غیره وضعیت مثبتي را نشان دهد 

دست هاي تاشده ) شكل مناره كلیسا با حاالت منفي ديگري مانند چلیپا كردن دو دست روي سینه 

، و تعداد زيادي حاالت دست و صورت ديگر پا روي پا انداختن ( به صورت ضربدر روي سینه 

توام شود ، خريدار بدون تامل از خريد منصرف خواهد شد ، چون مطمئن مي شود كه نبايد از 

 . در اين شرايط نتیجه كار براي فروشنده منفي خواهد بود . آن فروشنده خريد كند 

 در دست گرفتن دست ، مچ و ساعد دست ديگر 

 ت ديگر را در پشت سر مي گیرد ، نشانه بارز برتري و اعتماد به نفس وقتي كسي با يك دست دس

است  افسران ارتش ، پلیسها در وقت گشت زدن ، مديران مدارس هنگام قدم زدن در راهروها و 

 . غیره از اين حالت استفاده مي كنند 

 

 حالت اعتماد به نفس و برتري
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كسي كه چنین حالتي به خود گرفته ، قسمت پیشین بدنش را به نشانه شجاعت و نترس بودن در 

اين حالت به فرد امكان مي دهد در شرايط بسیار متشنج حالت . معرض ديد ديگران قرار مي دهد 

 . آرام به خود بگیرد 

 يحًا به معناي وقتي كسي در پشت سر باالي مچ يك دست را محكم با دست ديگر مي گیرد ، تلو

گويي با گرفتن دست . آن است كه بسیار آشفته است و سعي مي كند آشفتگي اش را كنترل كند 

 . ديگر سعي دارد مانع ضربه زدن آن شود 

 

 

 

 حالت گرفتن دست از باالي مچ

  اگر كسي در پشت سر ، دست ديگر را از جايي بسیار باالتر از مچ بگیرد ، نشان مي دهد كه بسیار

عصباني است و نسبت به كسي كه دستش را از باالي مچ گرفته ، تالش بیشتري براي كنترل 

اين حالت معمواًل در میان فروشنده هايي كه از آنها خواسته مي شود به . عصبانیت نشان مي دهد 

 . دت نامعلومي صبر كنند ، ديده مي شود م
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 حالت گرفتن قسمت باالي دست

 حاالت شصت 

آنها نشان دهنده برتري ، انحصارطلبي و حتي . شصت ها نماينده شخصیت قوي و غرور هستند 

حاالت شصت ، حاالت ثانويه هستند كه مجموعه اي از حاالت ديگر را . سلطه جويي هستند 

اين حاالت مثبت هستند و اغلب مديران در مقابل كارمندان ، زيردست شان ، . پشتیباني مي كنند 

. مردان عاشق پیشه در حضور نامزدشان ، يا افراد بلند پايه و خوش لباس از آن استفاده مي كنند 

كساني كه لباس هاي نو و برازنده مي پوشند ، بیشتر از كساني كه لباس هاي كهنه و از مد افتاده 

وقتي كسي پیامي شفاهي مي دهد كه مغاير با . د ، از حاالت شصت استفاده مي كنند به تن دارن

 . حركات شصت نمايان تر مي شود . حاالت اوست 

خانم ها » : مثاًل وكیل مدافعي كه با لحني ماليم هیئت منصفه را مخاطي قرار مي دهد و مي گويد 

ا سرش را عقب مي گیرد و از حاالت شصت ام« ... و آقايان هیئت منصفه ، به اعتقاد اين حقیر 

براي نشان دادن سلطه استفاده مي كند و خود را با شكوه نشان مي دهد ، در حالتي كه هیئت 

 . منصفه را مخاطب قرار مي دهد ، فريبكاري مي كند 
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 مغايرت بین كالم و حالت شصت

 ار به شصت شان تكیه داده اند شصت ها معمواًل از جیب فرد بیرون مي مانند و چنین كساني كه انگ

 . معمواًل به نشانه قد بلندي بیش از حد ، روي پاشنه پاها تاب مي خورند 

 

 شصت هاي خارج از جیب

  شصت ها گاه براي مخفي نگه داشتن خصوصیت سلطه جويي فرد ، به حالت پنهاني و محرمانه از

 . جیب پشت بیرون مي زنند 

 

 

 با شصت بیرون آمدهتكیه دادن دست به جیب پشت ، 
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بسیاري از زناني كه حالت پرخاشگري و سلطه جويي دارند و مي خواهند حاالت و سكنات مردانه 

به خود بگیرند ، دست شان را به حالت تكیه دادن در جیب شلوارشان مي كنند و شصت را بیرون 

 . مي گذارند 

 

 زن سلطه جو

 سینه چلیپا مي كند ، دست هاي جمع شده  وقتي كسي با شصت هاي رو به باال دست ها را روي

نمايانگر حالت دفاعي و نگرش منفي اوست و شصت هاي رو به باال نشان دهنده حالت برتر اوست 

 .معمواًل فرد در چنین حالتي با شصت ها اشاره مي كند و روي پاشنه پاها تاب مي خورد . 

 

 دست ها به سینه ، شصت ها رو به باال

 خصي اشاره مي شود نشانه تمسخر يا بي احترامي است وقتي با شصت به ش . 

  گرچه گاهي از آن براي اشاره به . تكان دادن شصت حالتي است كه در بین زنان متداول نیست

 . ن نمي آيد ، استفاده مي كنند كساني كه خوش شا
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 اشاره كردن به شخصي ديگر با شصت

  مالیدن سرانگشتان شصت و انگشت اشاره به هم نمايانگر آن است كه شخص در انتظار دريافت

 . فروشنده ها و پول قرض كن ها معمواًل از اين اشاره استفاده مي كنند . پول است 

  نگه داشتن شصت رو به سمتي خاص ، در كشورهاي هند ، انگلستان و بعضي از ديگر كشورهاي

آن است كه شخص مي خواهد كسي در جاده او  را سوار كند و رايگاه به بازار مشترك نشانه 

  مقصد برساند

  شصتي كه محكم و كشیده رو به باال نگه داشته شود ، نشانه اهانت است . 

  شصت . در اندك كشورهايي مانند ايتالیا شمارش با انگشتان با انگشت شصت شروع مي شود

عجیب اين كه در استرالیل ، آمريكا و . است الي آخر  2و انگشت اشاره نمايانگر  1نمايانگر عدد 

شروع مي شود  و انگشت میاني به  1انگلستان شمارش با انگشتان با انگشت اشاره به نمايندگي 

 . است  5الي آخر و انگشت شصت نماينده عدد  2اي معن

 ايجاد حلقه توسط شصت و انگشت اشاره 

در قرن نوزدهم منشي ها و كاتب ها در آمريكا براي كوتاه كردن جمله حالتي را عمومي كردند 

همه چیز درست : كه عبارت بود از ايجاد يك حلقه به وسیله شصت و انگشت اشاره ، به معناي 

احتمااًل اين ( . آل كوركت )  all – correct: ه چیز درست است به انگلیسي مي شود هم. است 
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نظريه ديگري وجود دارد كه . امروزي درآمد ( اوكي )  okعبارت بعدها كوتاه شد و به صورت 

كه  knock – out) معتقد است كه اوكي كوتاه شده عكس كلمه ضربه فني در انگلیس است 

 ( . okهستند كه عكس شان مي شود  koحروف اختصاري آن 

 – old)ديگري وجود دارد كه معتقد است اوكي حروف اختصاري نام اولد كیندربوك نظريه 

Kinderbook)  محل تولد يكي از روساي جمهور آمريكا در قرن نوزدهم است كه آن را(ok) 

وسیله شصت و انگشت  ايجاد يك حلقه به) ساير معاني اوكي . آرم انتخاباتي خود قرار داده بود 

 : عبارتند از ( اشاره 

  اين حالت در ژاپن به معناي پول است . 

  در بعضي از كشورهاي اطراف درياي مديترانه اين عالمت نشانه همجنس بازي است . 

  است « هیچ » يا « صفر » در فرانسه اين عالمت به معناي . 

  يا « آفرين » در بعضي از شهرهاي هندوستان ، خصوصًا شهرهاي جنوبي ، اين عالمت به معناي «

 . است « درجه يك 

 

 ايجاد يك حلقه به وسیله شصت و انگشت اشاره
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  (V)عالمت وي 

به نشانه « وي » در زمان جنگ جهاني دوم ، وينستون چرچیل نخست وزير انگلستان ، از عالمت 

در شیوه استفاده او از اين حالت ، انگشت اشاره و انگشت میاني .  (Victory)ه كرد پیروزي استفاد

در حالي كه كف دست رو به . به شكل حرف وي در زبان انگلیسي رو به باال نگه داشته مي شوند 

 . شخص مخاطب است 

 

 عالمت وي

  اگر انگشتان به همین شكل باشند ، اما كف دست به طرف خود شخص باشد ، معناي تلويحي آن

 . اهانت آمیز خواهد بود 

  است  2اين عالمت براي بسیاري از كشورهاي اروپايي و آسیايي به معناي عدد. 

  اگر اين عالمت را نشان يك متصدي بار بدهید ، احتمااًل دو لیدان نوشابه برايتان خواهد آورد 

 حركات دست و صورت 
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عالماتي كه مردم به وسیله آنها يكديگر را فريب مي دهند ، عالماتي است كه توسط سه شايع ترين 

د ، نمي شوند و نمي گويند ؛  میمون معروف به میمون هاي دانا ، به نشانه اين كه شر را نمي بینن

 .نمايش داده شده است 

 

 حاالت دست به صورت

به مرور كه بچه ها . بچه ها از اين عالمات آشكارا و به وفور براي فريفتن ديگران استفاده مي كنند 

اين عالمات به . بزرگتر مي شوند با زيركي بیشتر و وضوح كمتر از اين عالمات استفاده مي كنند 

 . معناي ترديد ، عدم اطمینان ، دروغ يا مبالغه هستند 

بلكه بهتر است به همراه يك . ه صورت في نفسه تفسیر نشوند مهم است كه عالمتت دست ب

در اين صورت بهتر خواهید توانست میزان فريب يا . مجموعه از حاالت مختلف تفسیر شوند 

 . دروغ را در شخص مقابل تشخیص دهید 

 پوشاندن دهان 

 . ت اين حالت ، يكي از نادر حاالت بزرگساالن است كه مانند حاالت بچه ها واضح اس
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  اين حالت شامل آن است كه دست دهان را مي پوشاند و انگشت شصت يكي از گونه ها را مي

گاهي با تمام انگشتان يك مشت . فشارد  انگار فرد مي خواهد چیزي را كه صدا دارد خفه كند 

 . بسته ، دهان را مي پوشانند 

  

 

 پوشاندن دهان

  بعضي ها حالت شان را با يك سرفه ساختگي مي پوشانند . 

  كسي كه هنگام حرف زدن از اين حالت استفاده مي كند ، آشكارا دارد دروغ مي گويد . 

 ت به از طرف ديگر ، چنین حالتي هنگام صحبت كردن شخص ديگر ، نشان دهنده ترديد نسب

 .درستي حرف هاي آن شخص است 

 لمس كردن بیني 

 . لمس كردن بیني ، نسخه مبدل و پیچیده محفوظ نگه داشتن دهان است 

  اين حالت مي تواند لمس سريع و جزئي قسمت پايین بیني باشد ، يا به صورت چند مالش جزئي

 . در قسمت زير بیني انجام شود 
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 لمس كردن بیني

  ممكن است علت به وجود آمدن اين حالت اين باشد كه شخص در واكنش نسبت به يك فكر

منفي ، ناخواسته دستش را به طرف دهان باال مي برد ، اما در آخرين لحظه ، نظرش تغییر مي كند 

 . و انگشت ها را به زير بیني مي برد 

  فريبكاري گوينده و هم براي اين حالت هم مثل حالت پوشاندن دهان هم براي مخفي نگه داشتن

 . ابراز سوء ظن شنونده نسبت به صحت گفتار گوينده به كار مي رود 

 مالش چشم 

  اگر دروغ خیلي بزرگ باشد ، معمواًل . آدم ها وقتي دروغ مي گويند سخت چشم شان را مي مالند

 . جاي ديگري مثل زمین را نگاه مي كنند 

 

 مالش چشم
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 ي ظاهرشان بسیار هوشیار هستند ، زير پلك پايیني چشم شان را كوتاه و زناني كه نسبت به آراستگ

 . ماليم مالش مي دهند 

  همچنین زنها از تماس چشمي با شنونده اجتناب مي كنند و ترجیحًا به سقف نگاه مي كنند . 

  وقتي بازيگران سینما مي خواهند در فیلمي عدم صمیمیت را به تصوير بكشند ، از يك مجموعه از

حاالت ، منجمله مالش چشم ، لبخند تصنعي ، دندان هاي به هم فشرده و نگاه بیگانه و خیره استفاده 

 . مي كنند 

 مالش گوش 

  وقتي كسي نمي خواهد حرف هاي گوينده را بشوند محتاطانه دستش را دور يا روي گوشش مي

 . گذارد 

  بچه ها براي قطع كالمي كه نمي خواهند بشوند ، هر دو دست را روي هر دو گوش مي گذارند و

 . با اين كار خام دستي خودشان را نشان مي دهند 

 

 مالش گوش

 يا كل گوش را به نشانه پوشاندن سوراخ گوش ، روي گوش  وقتي كسي الله گوشش را مي كشد

 . تا مي كند ، نمايانگر آن است كه به قدر كافي شنیده است ، يا قصد دارد حرف بزند 
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 خاراندن گردن 

اين حالت نشانه عدم اطمینان . اين حالت شامل خاراندن گردن يا ناحیه زير گوش با انگشت اشاره است 

 . « موافق نیستم »  هنگامي به كار مي رود كه شخص شفاهًا هم مي گويد يا ترديد است و معمواًل

 

 خاراندن گردن

  مثاًل مي گويد . رفتار مشكوك شخص وقتي مسجل مي شود كه گفتارش مغاير با حاالتش باشد : «

در حالي كه گردنش را مي خاراند ، كه نشان دهنده ترديد . « من احساس تو را درك مي كنم 

 . اوست 

 كشیدن يقه 

  احتمااًل با اين . وقتي كسي دروغ مي گويد و نگران است كه مچش با شود يقه اش را مي كشد

 . كار مي خواهد خارش و سوزشي را كه در اثر دروغ گفتن در گردنش ايجاد شده ، تسكین دهد 
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 كشیدن يقه

  ، كسي هم كه عصباني و آشفته است ، امیدوار است با كشیدن بقه و دور كردن آن از گردنش

 . هواي خنك دور گردنش به گردش در آيد و او را آرام كند 

 انگشت ها در دهان 

  وقتي كسي تحت فشار است ، همه انگشتانش را يكجا به دهان مي گذارد . 

  گاهي هم شخص براي رهايي از تنش ناخودآگاه چیزهايي مثل قلم ، مداد ، سیگار و غیره را به

 . دهان مي گذارد 

  اين حالت نمايش بیروني يك نیاز دروني ، براي ايجاد اطمینان است . 

 

 

 انگشت ها در دهان

 حاالت چانه و گونه 

 ي عالقگیاست و اين كه او مايل است وقتي كسي دستش را زير چانه اش مي زند ، نشانه مالل و ب

 . با خوابیدن مالل را از خودش دفع كند 
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 مالل

  ضرب گرفتن متوالي با پا ، يا ضرب گرفتن متوالي با انگشت روي میز نشانه مالل نیست ، نشانه

 . سرعت ضربات پا يا انگشتان ، با میزان بیقراري فرد رابطه مستقیم دارد . بیقراري است 

  انگشتان بسته روي چانه و انگشت اشاره رو به باال ، نشانه ارزيابي توام با عالقه مندي است . 

 

 

 

 ارزيابي توام با عالقه مندي

  در اين حالت اگر كسي افكار منفي و نقادانه داشته باشد ، انگشت شصتش را زير چانه مي زند و

 . انگشت اشاره اش عمود بر گونه قرار مي گیرد 
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 داشتن افكار منفي

  وقتي . وقتي كسي مشغول تصمیم گیري است ، دست به چانه مي برد و به آن ضربه مي زند

فروشنده به خريدار مراجعه مي كند ؛ اگر خريدار به چانه اش ضربه بزند و دست به سینه با پاهاي 

نه » یم نهايي روي هم انداخته روي صندلي عقب بنشیند ، فروشنده مي تواند مطمئن باشد كه تصم

 . است « 

 

 تصمیم گیري

 حاالت تصمیم گیري 

  ، ممكن است كسي كه عینك به چشم مي زند ، هنگام تصمیم گیري به جاي ضربه زدن به چانه

 . عینكش را بردارد و دسته آن را به دهان بگیرد 

  ممكن است كسي كه پیپ مي كشد ، پیپش را به دندان بگیرد . 



39 
 

  آدم ها ممكن است هنگام تصمیم گیري مداد ، قلم ، يا حتي سرانگشت شان را به دندان بگیرند .

كسي كه براي تصمیم گیري جسمي را به دهان مي گیرد ، يعني مطمئن نیست و براي گرفتن يك 

 . تصمیم فوري نیاز به اطمینان بیشتر دارد 

  ممكن است كسي كه مشغول تصمیم گیري است با دست به چانه اش ضربه بزند ، اما همچنان كه

عالقه اش را نسبت به صحبت هاي گوينده از دست مي دهد ، كم كم سرش روي چانه تكیه مي 

 . كند 

 

 كسالت –ارزيابي             تصمیم گیري –ارزيابي 

 حاالت سرخاراندن و به سر زدن 

  گاهي كسي كه دروغ مي گويد ، به جاي كشیدن يقه اش ، پس گردنش را مالش مي دهد ، كه

كسي كه چنین حركتي مي كند معمواًل از نگاه . اصطالحًا به آن حالت درد در گردن مس گويند 

 . كردن مستقیم در چشم مخاطبش اجتناب مي كند و به زمین چشم مي دوزد 

 ول به پس گردن خودش مي زند و بعد آن را مالش مي دهد كسي كه عصباني و آشفته است ، ا .

 . اين هر دو عادت خاراندن پس گردن ، انتقادي و منفي است 
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  وقتي كسي انجام كاري را كه به عهده اش بود فراموش مي كند ، هنگام به ياد آوردن آن ، چند

وقتي به پیشاني اش . ي زند بار به پیشاني يا پس گردنش مي زند ، انگار به طور نمادين خودش را م

وقتي به پس گردن خودش مي زند . مي زند ، خود را به خاطر فراموشكاري سرزنش مي كند 

 . عالمت مي دهد كه دردي در گردن دارد كه فراموشكاري اش را به يادش آورده است 

  

 !حالت درد در كردن                آه نه 

  كساني كه پیشاني شان را زياد مي مالند ، عمومًا آدم هاي آسانگیري هستند . 

 حصار دست ها 

براي هر انساني طبیعي . حصاري براي محافظت شخص از شرايط خصمانه عمل مي كنند دست ها مانند 

اين دفاع مي تواند . است كه به وسیله حركت دست ها از خودش در مقابل شرايط متخاصم دفاع كند 

 . به شكل ابراز وجود ، تعارف ، يا تكمیل كردن حرف هايش باشد 

 حالت دست هاي تا شده

دست ها به صورت چلیپا . ي شود ، بیشتر تمايل دارد كه دست هايش را چلیپا كند آدم هر چه پیرتر م

حصاري را تشكل مي دهند كه مانند سپري در مقابل يك تهديد قريب الوقوع يا شرايطي خصمانه 

 . عمل مي كنند و نشان مي دهند كه شخص عصبي ، منفي يا تدافعي است 
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 نسبت به حرف هاي گوينده نشان مي دهد  فرد با چلیپا كردن دست ها ، توجه كمتري . 

  فرد ممكن است صرفًا به خاطر داشتن حالت عصبي ، منفي يا تدافعي با چلیپا كردن دست ها

 . احساس راحتي كند 

 شكل استاندارد  دست به صورت چلیپا 

در اين حالت هر دو دست به شكل ضربدر روي سینه تا مي شوند و در مقابل يك وضعیت ناخوشايند 

حالت بین المللي : سه شكل رايج حالت دست به صورت چلیپا عبارتند از . حالت دفاعي ايجاد مي كنند 

 . ، دست چلیپا شده تقويت شده و گرفتن بازوها در حالت دست هاي چلیپا شده 

 دارد و بین المللي دست هاي چلیپا شده در همه جا نمايانگر حالت تدافعي يا منفي است حالت استان

 . 

  

 دست هاي چلیپا شده استاندارد              دست هاي چلیپا شده تقويت شده

  وقتي حالت دست ها چلیپا شده با مشت گره كرده در زير آن تقويت شود نشان دهنده حالت

 . خصمانه و تدافعي است ، آماده حمله بدني 
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  وقتي حالت دست هاي چلیپا شده با گرفتن بازوها تكمیل شود ، نشان دهنده خويشتنداري با حالت

نتظار مطب پزشكان انتظار مي كشند ، ديده اين حالت بیشتر در بیماراني كه در اتاق ا. منفي است 

 . مي شود 

 

 

 گرفتن بازوها

اين حالت بین المللي در بین غريبه ها در جلسات عمومي در آسانسورها ، صف ها ، كافه ترياها و غیره 

 . ، ديده مي شود و نشان دهنده ترديد و احساس نا امني آنهاست 

اغلب كساني كه با چیزي كه مي شوند مخالف هستند حالت دست هاي چلیپا شده را به خود مي گیرند 

 . مقام و موقعیت هم مي تواند روي حالت دست هاي تا شده تاثیر بگذارد . 

يك راه موثر و ساده براي . تا وقتي حالت تا شده دست ها باقي است برخورد منفي هم باقي است 

آن است كه قلم يا كتابي را به طرق شخص دراز كنید تا ناچار شود براي گرفتن آن شكستن اين حالت 

 . تاي دستش را باز كند و از آن حالت خارج شود 
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  در وضعیت دست هاي چلیپا شده به حالت برتري ، شصت هر دو دست عمود رو به باال قرار مي

در اين حالت دست هاي . ارد گیرد و نشان دهنده آن كه شخص خونسرد است و اعتماد به نفس د

 . تا شده به او احساس محافظت شده مي دهند 

 

 

 

 حالت برتر

 حصار دست هاي نیمه تا شده 

  در اين حالت يك . يك شكل زير كانه دست هاي چلیپا شده ، دست هاي نیمه تا شده هستند

. دست از جلوي بدن مي گذرد و دست ديگر را مي گیرد يا لمس مي كند تا حصار ايجاد كند 

 . اين حالت غالبًا در جلسات و از جانب كسي ديده مي شود كه براي گروه غريبه است 

 نیمه تا شده به منظور ايجاد حصار ، آن است كه با يك دست ، دست  شكل ديگري از دست هاي

اين حالت بیشتر مورد استفاده كساني است كه در مقابل جمعیت مي ايستند ، در . ديگر را بگیرند 

 . انتظار گرفتن جايزه يا پاداش ، يا در انتظار ايراد سخنراني هستند 
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 گرفتن دست ها                     حصار دست هاي نیمه تا شده             

 عصبیت پنهان 

  ، اين حالت پیچیده به كار كساني مي آيد كه دائمًا در مال عام قرار دارند ، يعني سیاستمداران

 . متصديان رسانه ها ، فروشندگان و غیره 

 

 عصبیت پنهان

  در اين حالت هم يك دست از جلوي بدن مي گذرد ، اما به جاي گرفتن دست ديگر اشیائي مانند

 . كتاب ، كیف ، ساعت مچي ، كروات ، دستبند و غیره را مي گیرد 

در اين حالت شما شخص را مي بینید كه براي پوشاندن حالت عصبي اش دارد ساعت مچي يا 

كساني كه عبي ... حتويات كیفش را وارسي مي كند و سر دستش را تنظیم مي كند ، يا مدكمه 

 . هستند يا از خودشان مطمئن يستند ، معموال لیوالن نوشابه شان را با هر دو دست مي گیرند 
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اين حالت از جمله در كسي كه سعي مي كند سر صحبت را با يك جنس مخالفت جذاب باز كند ، 

ه قرار است در مقابل عده كثیري از حضار ، سخنراني حساسي ارائه دهد ديده مي شود كيا كسي 

 . 

 حالت ضربدري پاها 

با اين حال دست هاي چلیپا شده . يا تدافعي است حالت ضربدري پاها هم نشانه برخوردي منفي 

 .بیشتر از پاهاي ضربدري حاكي از حالت تدافعي است 

پاهاي ضربدري به صورت استاندارد و پاهاي : عبارتند از دو وضعیت اصلي پاهاي ضربدري 

 .ضربدري به سبك آمريكايي 

  در وضعیت پاهاي ضربدري به صورت استاندارد ، يك پا به سادگي روي پاي ديگر قرار مي گیرد

 .و نشانه حالت عصبي ، تدافعي يا محتاطانه است 

 

 پاهاي ضربدري به صورت استاندارد

شرايط هم بايد در نظر .  يك حالت تكمیلي است و نبايد به تنهايي تفسیر شود ولي اين حالت معموال

مانند زماني كه اشخاص مشغول گوش كردن به يك سخنراني هستند ، يا در هواي سرد . گرفته شود 

 .به مدت طوالني روي يك صندلي ناراحت نشسته اند 
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  ، نشان دهنده آن است كه شخص خود اگر اين وضعیت توام با حالت دست هاي چلیپا شده باشد

زن ها با قرار گرفتن در اين حالت عدم رضايت خود را نسبت به . را از گفتگو كنار كشیده است 

 .همسر يا نامزدشان ابراز مي كنند 

 

 زني كه نارضايتي خود را نشان مي دهد

  اين حالت . التین تشكیل دهد  4سبك آمريكايي حالت پاي قفل شده به صورتي است كه عدد

 . نمايانگر حالت جدلي يا رقابتي است 

 

 وضعیت آمريكايي

  كسي در يك بحث يا مذاكره برخوردي غیر قابل مصالحه و آشتي ناپذير دارد ، حالت وقتي

دو دست مثل گیره مي گیرد و تصوير شخصي  آمريكايي به خود مي گیرد و پاي تا شده را با هر

 .خشن و بي احساس و سر سخت را از خود ترسیم مي كند 
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 دست ها به شكل گیره پا را گرفته اند

  معموال وقتي كسي فوق العاده احساس سرما مي كند ، دست ها را جوري چلیپا مي كند كه انگار

روي هم قرار مي دهد و بر خالف  خودش را بغل كرده است و پاها را كه معموال صاف است

 .حالت آسوده پاهاي كسي كه در وضعیت تدافعي قرار دارد ، سفت و سخت به هم مي فشارد 

 

 حالت ايستاده تدافعي

  ، در  گروهي كه همه براي هم غريبه هستند ، معموال همه شان دست به سینه با پاهاي ضربدري

 .دكمه كتها بسته و كمي شق ورق مي ايستند 

در گروهي كه همه همديگر را مي شناسند ، عموما با دست هاي باز ، كف دست رو به بیرون ، كت 

 .هاي دكمه نشده و تكیه روي يك پا مي ايستند 
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 وضعیت بدني باز و بسته

 قوزك پاي قفل شده 

مردان وقتي به حالت قوزك پاي قفل . قوزك پاي قفل شده هم نمايانگر حالت منفي و تدافعي است 

شده مي نشینند ، معموال دست ها را مشت شده روي زانوها مي گذارند ، يا دسته صندلي را مي گیرند 

اين حالت در ايشان نشان دهنده وضعیت تدافعي يا منفي است ، يا نشان مي دهد احساساتي را در . 

 .خود كنترل مي كنند 

 

 وضعیت زنانه قوزك پاي قفل شده
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 شده وضعیت مردانه قوزك پاي قفل

زنان زانوها را به هم مي چسبانند ، پاها را به يك سمت متمايل مي كنند ، دست ها را در دو طرف مي 

 .گذارند ، يا دست ها ا روي زانوها روي هم قرار مي دهند 

 قفل پاها 

  زني در حالت وقتي . اين حالت اختصاصا در زناني برجسته است كه خجالتي و كمرو هستند

دور پاي ديگر قفل مي كند ، نشان مي دهد كه مايل است در الك خودش باشد تدافعي يك پا را 

. 

 

 قفل پا در وضعیت ايستاده

 

 قفل پا در وضعیت نشسته

 عالئم چشمي 
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چشم ها دقیق ترين  عالئمي را كه در ارتباط انساني وجود دارد . مي گويندچشم ها آينه روح هستند 

 .به عنوان نقاط مركزي بدن ، مستقال عمل مي كنند مخابره مي كنند ، در حالي كه چشم ها 

وقتي كسي هیجان زده است ، چشم هايش چهار برابر مواقع عادي گشاد مي شوند ، حال آن وقتي 

 .شخص خشمگین يا مشكوك است ، چشم ها منقبض و ريز مي شوند 

كند جذاب به نظر چشم هاي كسي كه به توجه دائم نیاز دارد ، گشاده است ، ضمن آن كه سعي مي 

 .برسد 

 

 عالئم چشمي

 چشم دوختن 

در . شخص متقلب و نادرست ، معموال  نمي تواند مدت طوالني در چشم شخص مخاطبش نگاه كند 

 .اين شرايط معموال يك سوم طول مدت معمولي در چشم مخاطبش نگاه مي كند 

گشاده است و مي تواند در دو سوم شما را جذاب ، عالقه مند ، يا دلربا مي يابد ، چشمانش كسي كه 

 .مدت  چشمان شما را متوجه نگاه خودش نگهدارد 

كسي كه نسبت به شما حالت خصمانه دارد و مايل است كه با شما چالشي غیر كالمي داشته باشد ، 

 .چشمانش را ريز مي كند و مي تواند مدتي طوالني نگاه شما را به سوي خودش نگهدارد 
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اقالنه تر آن است كه با كساني كه عینك تیره به چشم دارند معامله نكنید ، چون هنگام مذاكرات ، ع

بهتر است خود شما هم عینك تیره به چشم نزنید ، چون طرف مقابل .نمي توانید واكنش شان بشويد 

 .فكر مي كند ي جهت به او خیره شده ايد 

عادت ژاپني ها كه به جاي صورت  بهتر است پیش از هر گونه نتیجه گیري رسوم فرهنگي را ، مانند

همچنین مهم است به ناحیه اي از صورت يا بدن .به گردن طرف مقابل خیره مي شوند ، در نظر بگیريد 

 .كه مستقیما به آن خیره شده ايد توجه كنید ، زيرا مي تواند بر سرنوشت معامله تاثیر بگذارد 

 چشم دوختن تجاري 

، يك مثلث روي پیشاني طرف مقابل تصور كنید و به همان وقتي مشغول مذاكرات تجاري هستید 

تا وقتي كه نگاه شما . با اين كار جوي جدي ايجاد مي كنید كه نامش تجارت است . نقطه خیره شوير 

 .از سطح چشم هاي طرف مقابل پايین تر نیايد ، مذاكره به اختیار شما خواهد بود 

 

 چشم دوختن تجاري

 چشم دوختن اجتماعي 

براي ايجاد جو اجتماعي فرد بايد نگاهش را از سطح چشمان طرف مقابل پايین تر بیاورد و روي مثلثي 

 .ما بین چشم ها و دهان طرف مقابل متمركز مي شود 
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 چشم دوختن اجتماعي

 چشم دوختن صمیمانه 

. متمركز است چشم دوختن صمیمانه روي چشم ها تا زير چانه و تا ساير قسمت هاي بدن طرف مقابل 

وقتي طرف مقابل به شما نزديك باشد ، مثلث تمركز نگاه شما از خط میان دو چشم شروع مي شود و 

 .به وسط سینه ختم مي شود 

 

 چشم دوختن صمیمانه

اگر طرف مقابل از شما فاصله داشته باشد مثلث تمركز نگاه شما از خط میان دو چشم تا قسمت پايین 

 .تنه ادامه مي يابد 

سي كه مي خواهد از موضع قدرت برخورد كند ، به جاي چشم دوختن صمیمانه ، به شیوه اجتماعي ك

 .چشم مي دوزد 
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 برانداز كردن از پهلو 

برانداز كردني كه توام با لبخند و ابروي كمي . اين نوع برانداز كردن يا نشانه عالقه است يا دشمني 

اگر . از آن به عنوان عالمت اظهار عشق استفاده مي كنند خصوصا . باالرفته باشد ، نشانه عالقه است 

شد و گوشه هاي دهان پايین آمده باشند ، نشانه خصومت ، سوء ظن يا برانداز كردن همراه اخم با

 .برخورد انتقادي است 

 حالت چشم بستن 

از اين حالت شامل بستن چشم ها به مدت چند لحظه است ، گويي كه فرد براي يك لحظه شما را 

 .ذهنش بیرون كند 

  وقتي كسي از شما خسته ، يا نسبت به شما بیعالقه شود ، يا به طريقي خود را نسبت به شما برتر

احساس كند ، به وسیله بستن پلك ها و بسته نگه داشتن آنها براي چند لحظه ، شما را از چشم دور 

 .مي كند 

 

 چشم بستن كامل
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  حساس مي كند ، سر را به عقب كج مي كند و حالت چشم وقتي كسي خود را نسبت به شما برتر

بستن به خود مي گیرد ، جوري كه شما احساس مي كنید دارد با نگاهي طوالني به بیني اش نگه 

 . مي كند

 

 حالت چشم بستن

  براي برقراري ارتباط موثر ، بايد به جاي حالت چشم بستن ، كه مهرباني را از رابطه حذف مي كند

 .راه ديگري بگرديد  ، به دنبال

 ساير حركات متداول 

در اين فصل به چند حالت متداول اشاره شده است كه بدون كمك كلمات مفاهیم زيادي را منتقل مي 

دانستن اين حاالت باعث مي شود كه فرد صرفا با مشاهده حاالت بدني شخص ديگر ، مقاصد . كنند 

 .او را درك كند 

 ن صندلي را میان دو پا قرار داد

  وقتي كسي زير حمالت كالمي يا جسماني قرار داشته باشد ، به طور طبیعي صندلي را میان دو پا

 .قرار مي دهد ، زيرا پشتي صندلي مانند سپري براي بدنش عمل مي كند 
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 صندلي را در میان دو پا قرار دادن

  هستند و سعي مي اغلب كساني كه صندلي را میان دو پا قرار مي دهند ، پرخاشگر و سلطه جو

كنند افراد يك گروه را به اختیار بگیرند و در اين وضعیت پشتي صندلي مانند حفاظي آنها را در 

 .مالي از جانب گروه محافظت مي كندمقابل هر نوع حمله احت

  براي آنكه چنین شخصي را به حالت آشتي درآوريد ، خوب است از سر احتیاط پشت سر او قرار

 .دار كنید تغییر وضعیت بدهد و به اين ترتیب آسیب پذير شود بگیريد و او را وا

اگر فرد روي صندلي گردان نشسته باشد ، باالي سرش بايستید و از باال به او نگاه كنید و به اين ترتیب 

 .او را بي اهمیت جلوه دهید 

 

 نخ خیالي كندن 

عقیده اش مي داند ، حالتي به وقتي كسي با نظرات ديگران مخالفت است و خود را ناچار به ابراز 

 .خود مي گیرد كه گويي نخهايي خیالي را از لباسش مي كند 

 .مكمل اين حالت آن است كه فرد چشم از ديگران مي گیرد و به زمین نگاه مي كند 

 

 نخ کندن

 حركات سر 
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  سو حركت دادن سر به دو . تداول است مدر سطح جهان حركتي " بله " سر تكان دادن به عالمت

 " .نه " هم حركتي است جهاني كه به معناي 

 

 حالت بیطرف سر

  وقتي كسي نسبت به چیزي كه مي شنود برخوردي بیطرف دارد ، سرش را باال مي گیرد و به

 .ندرت حركت مي دهد 

  وقتي فرد سر را به يك طرف كج مي كند ، نشان مي دهد كه نسبت به موضوعي كه مي شنود

 .معموال اين حالت از عالقه مندي را در مقابل يك مرد جذاب مي گیرند زنان . عالقه مند است 

  سري كه رو به پايین گرفته شده نشان دهنده مواجهه منفي و انتقادي با موضوع است. 

 

 

 حالت عالقه مندي به موضوع

 

 حالت عدم تائید موضوع

 دست ها پشت سر 
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عموما از حالت قرار دادن هر دو دست پشت سر ، كساني مانند وكال ، مديران و ساير حرفه اي ها 

اين حالت در میان كساني هم .براي نشان دادن اعتماد به نفس ، برتري يا تسلط ، استفاده مي كنند 

است ، رايج است ، كه اين طرز برخورد در خیلي " من همه چیز را مي دانم " كه طرز برخوردشان 

 .ها ايجاد حساسیت مي كند 

اين حالت را در مقابل همتايان شان به خود مي گیرند ، كه كارداني خودشان را معموال وكال 

 .همچنین كسي كه در زمینه خاصي ادعا دارد ، از اين حالت استفاده مي كند .اثبات كنند 

 
 دست ها پشت سر

يك روش خوب براي كنار آمدن با اين حالت آن است كه به ترتیب زير فرد وادار به تغییر حالت 

"  اين را ديده اي ؟: " چیزي را در مقابل ، اما دور از دسترس  اش قرار دهید و به او بگويید : كنید

اين كار او را وا مي دارد دستش را از پشت سر بردارد و براي ديدن آن شیئي به جلو خم مي . 

 .شود

ندازه او زيرك راه ديگر آن است كه حالتي درست مثل خود او بگیريد ، يعني اين كه شما هم ه ا

 .بسیاري از وكال همین كار را مي كنند . هستید 
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 تقلید حالت

 حالت سلطه جو و آماده 

. رايج ترين حالت سلطه جويي آن است به نشانه آمادگي براي عمل دست ها را به كمر بزنند 

كسي كه اين حالت را به خود مي گیرند ، نشان مي دهد كه آماده است به اهداف و مقاصدش 

 .هم مي گويند " طرز ايستادن مرد عمل " به همین علت به اين حالت . برسد 

  مردان معموال اين حالت را در حضور زيبا رويان جنس مخالف به خود مي گیرند تا تسلط و تهاجم

 .خودشان را نشان دهند 

 مي  مردان همچنین از اين حالت براي حريف طلبیدن غیر كالمي در مقابل مردان ديگر استفاده

 .كنند 

 

 

 آماده عمل
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  مردي كتي با دكمه هاي بسته به تن دارد و اين حالت را به خود مي گیرد ، نمايانگر ناكامي وقتي

حال آن كه اگر همین حالت را مردي بگیرد كه كتي با دكمه هاي باز . توام با پرخاشگري اوست 

 .خود را به نمايش مي گذارد  به تن دارد و دو طرف كت را كنار زده با زبان غیر كالمي شجاعت

  مانكن هاي حرفه اي براي جذاب تر نشان دادن لباسي كه به تن دارند ، از اين حالت استفاده مي

 .كنند 

 

 ايستادن مانكن هاي حرفه اي زطر

 آمادگي در وضعیت نشسته 

عالقه چنانچه خريدار احتمالي در حالت آمادگي در وضعیت نشسته باشد ، طرف معامله مي تواند 

وقتي كسي در حال تصمیم گیري است و پس از خاراندن . مندي او را نسبت به محصول ارزيابي كند 

حال آن . چانه ، حالت آمادگي در وضعیت نشسته به خود مي گیرد ، قطعا پاسخش مثبت خواهد بود 

 .كه اگر بعد از گرفتن تصمیم پا روي پا بیندازد ، نتیجه تصمیمش منفي خواهد بود 
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 آماده عمل

همچنین شخصي عصباني كه قصد دارد شخص ديگري را بیرون بیندازد ، همین حالت را به خود مي 

 .گیرد 

كسي هم كه مايل است به يك گفتگو يا رويا رويي خاتمه دهد ، در حالت نشسته دست روي زانو مي 

 .ي كند گذارد ، يا دست ها را روي دو لبه صندلي مي گذارد و تنه را به جلو مايل م

 

 آماده ختم رويارويي             آماده ختم گفتگو 

 سلطه جويي جنسي 

سلطه جويي جنسي با دو انگشت شصت كه در كمر يا جیب هاي شلوار فرو رفته ژست كابوي ها ، 

در اين وضعیت بازوها به حالت آماده باش در مي آيند و دست ها به عنوان اشاره . نشان داده مي شود 

نترس  مردان اين حالت را در مقابل نردان ديگر به خود مي گیرند ، تا. گر كانوني عمل مي كنند 

مردان در حضور زنان اين حالت را به خود مي گیرند ، تا سلطه و نفوذ خود را . بودن را نشان دهند 
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يا جیبش فرو زني كه مايل است سلطه و نفوذ خود را نشان دهد ، شصتش را در كمربند . نشان دهند 

 .مي كند 

 

 طرز ايستادن كاوبوي

 

 زن سلطه جو

 سلطه جويي در میان مردان 

وقتي دو نفر مرد ندانسته يكديگر را ارزيابي مي كنند ، حالت دست به كمر و شصت در كمربند به 

هر دو با فاصله اي زاويه دار از يكديگر مي ايستند و نیمه پايیني بدن شان را آسوده . خود مي گیرند 

كمر برندارند و حتي اگر مكالمه شان عادي و دوستانه باشد ، تا زماني كه دست از . نگه مي دارند 

 .حالت دست باز به خود نگیرند ، جو كامال آرام ايجاد نخواهد شد 

 

 ارزيابي يكديگر
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اگر در چنین حالتي با پاهاي محكم ايستاده ، رو در رو يكديگر قرار بگیرند ، امكان درگیري وجود 

 .دارد 

 

 دردسر ايجاد كردن

 

 حاالت مختلف با عینك 

 اد میان لب ها يا در دهان ، اساسا حالت اطمینان آفريني و امنیت است قرار دادن دسته عینك يا مد

. 

  اين حالت به وقت تلف كردن و تاخیر در تصمیم گیري هم كمك مي كند. 

  حالت از چشم برداشتن و تمیز كردن عینك هم براي وقت تلف كردن به كار مي رود. 

 

 وقت تلف كردن
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  برداشتن آن ، اشتباهي است كه تاوان سنگیني دارد ، زيرا فرد نگاه كردن از باالي عینك به جاي

مخاطب الجرم نسبت به اين حركت با دست هاي چلیپا ، پاهاي ضربدري و نگرشي منفي واكنش 

 .نشان خواهد داد 

 

 نگاه كردن از باالي عینك

 طرز برخوردها 

 لمس كردن 

. ل او به انتقال پیام به ديگري است لمس كردن بیان كننده نگرش يا چهار چوب فكري فرد و تماي

وقتي كسي خود را به شما مي رساند و شما را لمس مي كند ، يعني مي خواهد شما بايستید و به او 

وقتي كسي دست شخص ديگري را مي گیريد ، اين حركت براي قطع مكالمه يا تاكید بر . گوش كنید

 .موضوعي است كه ضمن مكالمه مطرح شده است 

 .، براي تسكین دادن كسي كه دچار تشويش و اضطراب است هم ، به كار مي رود لمس كردن 

 مالل 
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  ممكن است كسي صاف به چشم هاي شما نگاه كند و شما تصور كنید كه او دارد به حرفهايتان

نگاه . گوش مي كند ، حال آن كه نگاه بدون پلك زدنش ، يعني كه دارد با چشم باز مي خوابد 

 .مالل است خالي او نشانه 

  ناخن جويدن ، خمیازه كشیدن ، نگاه مكرر به ساعت ، بروز عالئم گرسنگي و تشنگي ، همه

 .عالئمي هستند كه خبر از مالل مي دهند 

 سیگار كشیدن 

  شخص سیگاري معموال اضطرابش را پشت سیگار پنهان مي كند . 

 صاحبه فروش ، يا در لحظات كساني كه پیپ مي كشند ، معموال براي تخلیه تنش شان در هنگام م

اضطراب ، خود را سرگرم تمیز كردن و روشن كردن پیپ ، فشرده كردن توتون ، پر كردن پیپ 

آنها میل دارند از تصمیم گیري طفره بروند و اين كار را . و بسته يندي كردن آن نشان مي دهند 

 .با رفتاري محجوبانه و قابل قبول اجتماع انجام مي دهند 

 

 مثبتگرايش 

  افراد سیگاري معموال سريعتر از كساني كه پیپ مي كشند ، تصمیم مي گیرند. 

  كسي كه احساس مثبتي دارد ، اعتماد به نفس دارد و از خودش مطمئن است ، عموما دود

در حالي كه شخصي كه گرايش منفي دارد غالب اوقات . رو به باال بیرون مي دهد  سیگارش را

 .دود سیگار را رو به پايین مي دهد 
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 گرايش منفي

  كسي با رفتار اسرارآمیز ، دود سیگارش را از گوشه دهانش بیرون مي دهد. 

 باال يا پايین بیرون مي  هرچه گرايش مثبت يا منفي فرد بیشتر باشد ، دود را با فشار بیشتري رو به

 .دهد 

  بیرون دادن دود سیگار از بیني نشانه احساس برتري و اعتماد به نفس فرد است. 

  ضربات پشت سر هم زدن به سیگار در زير سیگاري ، نشانه تضادي دروني فرد است. 

  كسي كه دلش مي خواهد به گفتگو خاتمه دهد ، سیگاري روشن مي كند و باالفاصله آن را

 .موش مي كند خا

 حركات عاشقانه 

كساني كه در بر هم كنش هاي جنسي با جنس مخالف موفق هستند قدرت آن را دارند كه عالئم 

گیرنده هاي مردها در زمینه . ه ارسال كنند و عالئم دريافتي از طرف مقابل را هم درك كنند نعاشقا

بعضي از حركات عاشقانه سنجیده و . عالئم عاشقانه و ساير حركات بدني ضعیف تر از زنان است 

 .داوطلبانه است و برخي ديگر ناخودآگاه انجام مي شود 
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 رسیدن به يكديگر

  وقتي زن و مردي كه در فاصله قرار دارند به هم نزديك مي شوند تغییرات مشخصي در آنها به

د ، تو مي كشنمثال بدن شان را تاب مي خورد ، سینه را جلو مي دهند ، شكم را . وجود مي آيد 

 .مي شود ، بدن افراشته مي شود و فرد جوان تر به نظر مي رسد  برآمدگي و افتادگي شكم ناپديد

  اغلب زن و مردها پس از گذشتن از كنار . بهترين جا براي مطالعه اين تغییرات ساحل درياست

 .كسي كه توجه شان را جلب كرده ، دوباره به وضعیت عادي برمي گردند 

 

 يكديگرديدن 

 حركات عاشقانه مردانه 

  يقه و كراواتشان را . مردان دل شان مي خواهد هنگام رسیدن به يك زن ، آراسته به نظر برسد

كانند ، يا كت و پیراهن يا موهايشان را از نو ، يا خاك فرضي را از شانه ها مي تصاف مي كنند 

 .رتب مي كنند ــــــم
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 حالت خود مرتب كردن مردان

  از مردان حالت سلطه جويي جنسي شان با با فرو كردن انگشتان شصت در كمربند بعضي

 .شان مي دهند ــــــــن

  حالت عاشقانه ديگر ، چرخیدن به سمت فرد مورد نظر و با پا اشاره كردن به اوست. 

 مرد با چشم هاي گشاده نگاه دوستانه او را براي لحظاتي طوالني تر از حد الزم و معمول به سمت 

 .خود نگه مي دارد 

  اغلب مرد را مي بیند كه دست به كمر زده ، حالتي كه قامتش را جلوه گر مي كند و اشتیاقش را

 .براي درگیر شدن با طرف مقابل به نمايش مي گذارد 

  هنگام تكیه دادن به ديوار ، يا در وضعیت نشسته ، پاها را دراز مي كند تا جلب توجه كند. 

 يش گذاشتن حركات عاشقانه در میان باشد ، مردان بي تزويرتر از زنان و كم وقتي كه پاي به نما

 .تر از آنها زيرك هستند 

 حركات عاشقانه زنان 

دست به موها مي كشند ، لباس شان را . زنان هم مانند مردان دل شان مي خواهد آراسته به نظر برسند 

پا را در جهت مرد مورد نظرشان قرار مي صاف مي كنند ، يك يا هر دو دست را به كمر مي زنند ، 

 .دهند ، دوستانه چشم مي دوزند و تا حد ممكن از طرف مقابل چشم بر نمي دارند 
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 حالت به خود رسیدن زنانه

  همچنین ممكن است . حالت زني كه يك شصت را در كمربند فرو كرده زيركانه و زنانه است

 .آن از بیرون ديده شود يك شصت را طوري در جیب فرو كند كه برجستگي 

  هنگامي كه زن هیجان زده مي شود ، عدسي چشمانش گشاده و گونه هايش سرخ مي شود. 

 

 اشاره يا زانو

  زن ها میل دارند موها را به عقب و به پشت شانه ها برانند و از صورت شان دور كنند ، حتي زناني

 .كه موي كوتاه دارند 

  مي دارد تا سرانجام پیش از آن كه از او چشم نگه زن با پلك هاي نیمه افتاده آن قدر نگاه مرد را

 .بردارد ، توجهش را جلب كرده باشد 

 



69 
 

 كفش ها راز و نیاز به كمك

  در دست گرفتن و نوازش كردن چیزهايي مثل دسته عینك ، سیگار ، يا بند كیف نشان دهنده

 .مي گذارد افكاري است كه در سر زن 

  زن ها با قرار دادن يك پا پشت پاي ديگر و قرار دادن زانوها به سمت فرد مورد نظر ، تمايالت

 .عاشقانه خود را به نمايش مي گذارند 

 

 پا روي پا انداختن

 حركات ناحیه اي و حركات مربوط به مالكیت 

 حركات ناحیه اي 

و ملك دارند و به اين ترتیب تسلط خودشان  يا كسي تكیه مي دهند ، ادعا حق آبشیئي كساني كه 

وقتي كسي مايملكي را لمس مي كند ، آن مايملك به صورت جزئي از وجود او . را اعالم مي كنند 

عشاق دست شان را دور شانه معشوق حلقه .در مي آيد و نشان مي دهد كه آن شخص حقي بر آن دارد 

 .شند يا به در دفترشان تكیه مي دهند مي كنند ، مديران پا روي میز كارشان دراز مي ك

 

 نشان دادن غرور مالكیت
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فرد مي تواند با تجاوز به حدود ديگري او را مرغوب كند ، يعني اتومبیلش را قرض كند ، يا بي 

 .اجازه پشت میز او بنشیند 

 حالت مالكیت

نشستن در وضعیت .  افرادي كه در مقامات باال قرار دارند ، بیشتر حالت مالكیت به خود مي گیرند

هرچند كه به اين . يك پا روي دسته صندلي ، احساس مالكیت فرد را بر آن شیئي نشان مي دهد 

گرفتن اين حالت در حضور . حركت رفتاري آسان گیرانه و فارغ بال هم از خود نشان مي دهد 

 .او به مسئله باشد  كارمندي كه مشكل دارد و در حضور او نشسته است ، مي تواند نشانه اهمیت ندادن

 

 اهمیت ندادن

اگر صندلي دسته نداشته باشد ، حتمال دارد شخص پاهايش را روي میز تحريرش دراز و به اين وسیله 

 .مالكیت خود را اعالم كند 

 

 ادعاي مالكیت میز

به هنگامي كه رئیس وارد مي شود ، مردي كه نشسته ، مفهوم مالكیت را زيركانه تر ابراز مي كند ، 

 .اين معنا كه محتا طانه يك پا را روي كشوي پايیني میز يا مقابل پايه میز دراز مي كند 



71 
 

. براي بر همزدن چنین طرز نشستني ، چیزي را به طرف او دراز كنید كه در دسترس اش قرار نگیرد 

 .اين كار او را وادار مي كند پا را روي زمین بگذارد تا دستش به آن شیئي برسد 

 

 

 ر آينه وار تصاوي

كسي از حركات و حاالت يكسان با مخاطبش استفاده مي كند نشان دهنده ارتباط و توافق دو وقتي 

اين نسخه برداري در میان دوستان هم مقام و زوج هاي . جانبه آنها در مورد عالئق مشترك شان است 

 . تابي است از يك چالش غیر كالمي گاهي حركات يكسان باز. متاهل رايج است 

 

 موافق

 

 چالش غیر كالمي
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ممكن است كارمندي حركات رئیسش را نسخه برداري كند تا بر يك مقاله رو در رو تاثیر بگذارد و  

ولي تقلید حالت ، همیشه هم . آسئدگي قرار دهد اين وسیله رئیس را در چارچوب ذهني پذيرفتن و 

براي كارمند كارايي نخواهد داشت ، خصوصًا زماني كه كارمند ارشدش با حالت پاهاي قفل كرده 

 . رفتار مسلط و رقابتي داشته باشد 

معمواًل ،كال ، حسابداران ، رهبران و مديران اين حاالت را در مقابل كساني كه به نظرشان فرودست 

مديران سعي مي كنند در گروه اولین كسي باشند كه از در وارد مي شوند و . تند مي گیرند هس

 . معمواًل سر نیمكت يا كاناپه مي نشینند نه در وسط آن 

 

 تقلید براي پذيرفته شدن

 اشاره گرها 

گاهي پیش مي آيد كسي كه مشغول صحبت با او هستید ، حتي اگر ظراهرش مشتاق مصاحبت با شما 

با آنكه . باشد ، زيركانه نشان مي دهد كه ترجیح مي دهد به جاي بودن با شما ، جاي ديگري مي بود 

ين حال سر او به طرف شماست و لبخند مي زند و با حركات سر حرف هاي شما را تايید مي كند ، با ا

پاها و بدنش از شما جدا هستند چه به طرف شخصي ديگر ، يا راه خروجي كه آرزو دارد وقتي مي 
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بینید بدن كسي از شما فاصله مي گیرد ، بايد بفهمید كه او عالقه خود را نسبت به مصاحبت شما از 

 . دست داده است 

 

 وضعیت بدني اي كه نشان دهنده خواسته ذهن است

 طرز قرار گرفتن باز  

بسیاري از مردم بدنشان را در زاويه اي قرار مي دهند كه بتواند سرنخ هاي غیر كالمي به طرف مقابل 

دو نفر ممكن است چنان به بدن شان زاويه بدهند كه گويي شخص سوم فرضي اي میان شان .بدهند

ه در آن نقطه وارد مكالمه اين شكل گیري دعوتي غیر كالمي است از يك شخص ثالث ك. قرار دارد 

 .آنها شود

 

 شكل گیري مثلث باز
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اگر بیش از چهار نفر شوند يك . وقتي شخص چهارمي وارد گفتگو شود ، يك مربع شكل مي گیرد   

 . دايره ايجاد مي شود 

 شكل گیري بسته 

مي وقتي دو نفر سرگرم يك گفتگو ي خصوصي و دوستانه هستند ، مستقیمًا مقابل يكديگ قرار 

 . گیرند 

 

 شكل گیري بسته

  يك خواستگار بدنش را به سمت زني متمايل مي كند كه مستقیمًا در مقابلش قرار دارد و سپس

 . همچنان كه به گفتگوي خصوصي تر نزديك مي شود فاصله میان خودش و او را كم تر مي كند 

 شكل گیري بسته . است  در شكل گیري بسته معمواًل فاصله میان دو نفر كمتر از شكل گیري باز

همچنین مي تواند به عنوان يك چالش غیر كالمي میان دو نفري كه نسبت به هم حالت خصمانه 

 . دارند ، عمل كند 

  دو نفري كه به هم عالقه مند هستند ، آينه وار حركات يكديگر را تقلید مي كنند . 

 تكنیك هاي شامل شدن و مستثني كردن 
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 . ري بسته ، مانع مي شود از اين كه شخص ثالثي وارد گفتگوي گروه شود هم مثلث باز و هم شكل گی

 

 شخص ثالث ناخواسته

وقتي دو نفر مشغول گفتگو هستند و نفر سوم تمايل دارد وارد گفتگوي آنها شود ، آن دو نفر بايد 

 . بدن شان را جوري جهت بدهند كه به اتفاق نفر سوم يك مثلث تشكیل دهد 

وقتي دو نفر در شكبل گیري بسته نفر سوم را نخواهند به سادگي به جاي جهت دادن به بدن شان فقط 

 . سرشان را مي گردانند 

 

 اشاره كردن با بدن در وضعیت نشسته 

وقتي شخصي به شخص ديگر عالقه مند است ، يا شخص ديگر را مي پذيرد به سمت آن شخص پا  

سمت شخص اول پا روي پا هم عالقه مند يا پذيرا باشد او هم رو به  اگر آن شخص. روي پا مي اندازد 

 مي اندازد
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 اشاره كردن با بدن براي مستثتي كردن شخص سوم

وهمچنان كه آن دو نفر بیشتر درگیر يكديگر مي شوند حاالت و حركاتش بیشتر شبیه هم مي شود و 

 . يك شكل گیري نزديك نتیجه مي شود 

اگر شخص ديگري بخواهد وارد اين شكل گیري شود بايد خود را طوري میان آنها جا دهد كه يك 

 . مثلث ايجاد شود 

 مصاحبه با دو نفر 

در جريان يك مصاحبه شامل يك نفر مصاحبه كننده و دو نفر مصاحبه شونده اگر يكي از آنها 

داوم به هر دو آنها هر دو را درگیر پرحرف و ديگري محتاط باشد ، شما مي توانید با توجه كردن م

 . مصاحبه كنید 

 اشاره با پا 

 . پا اشاره گري است كه به مسیري كه شخص مايل است به آن سو برود ، اشاره مي كند 
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در گروهاي كه سه مرد و يك زن بسیار جذاب مشغول گفتگو هستند و مردها رشته كالم را در دست 

مرد پاي شان به سمت آن زن اشاره دارد ، كه نشانه عالقه مندي  دارند ، متوجه خواهید شد كه هر سه

 . آنها نسبت به اوست 

 

 اشاره پا به عنوان داللت ضمني

 . پاي زن هم به نوبه خود به سمت فرد مورد عالقه زن اشاره مي كند 

 

 شكل گیري زاويه باز

 شكل گیري بدن در حالت نشسته 

شكل گیري زاويه باز ، مانند وضعیت ايستاده ، به مجلس حالتْ سوده و غیر رسمي مي دهد ، طوري 

كه رئیس بتواند با كارمند زير دستي كه عملكردش رضايتبخش نبوده ، نشست مشاوره اي برگزار كند 

 . 
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ر كالمي رئیس مي تواند در اين وضعیت با نسخه برداري از حاالت و حركات كارمندش ، موافقت غی

 .خود را ابراز دارد 

وقتي توافق دو جانبه صورت بگیرد بدن هر دوي آنها طوري حركت خواهد كرد كه يك تشكیل دهد 

 . 

  وقتي كسي براي سواالتش پاسخ مستقیم بخواهد به وسیله تغییر جهت صندلي اش ، بدنش را

 . ئوسش مي گرداند و به شكل غیر كالمي توجه نشان مي دهد رمستقیمًا به طرف م

 

 شكل گیري زاويه قائمه

  رئیس با قرار دادن بدنش در يك زاويه قائمه نسبت به مرئوسش فشار را از روي محاصبه بر مي

شكل گیري زاويه قائمه ، طرف مقابل را ترغیب مي كند به سواالت شما ، حتي اگر ظريف . دارد 

وضعیت زاويه قائمه باعث كم شدن فشار مي . و شرم آور باشند ، پاسخ هاي مستقیم تري بدهد 

 . و به فرد مقابل فرصت مي دهد مستقاًل فكر و عمل كند شود 

 تاثیر نواحي فضايي و فرهنگ بر زبان بدن 

انسانها هم مانند ساير حیوانات نواحي فضايي خود را ايجاد مي كنند تا در كنش و واكنش با افراد 

 . ديگر ، يا دفاع از خود در مقابل افراد ديگر ، فضاي خاصي را مشخص و تعیین كنند 
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 : پنج ناحیه فضايي عبارتند از 

  ناحیه نزديك دوستانه 

  ناحیه شخصي 

  ناحیه جمعي 

  ناحیه اجتماعي 

 

 نواحي فضايي

هنگامي كه افراد با فرهنگ هاي متفاوت با يكديگر مالقات مي كنند ، حدود ناحیه اي شان تغییر مي 

 . كند ، زيرا نیازهاي فضايي و مفروضات آنها متفاوت است 

  اهالي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي كه هنگام خوشامدگويي در فاصله معیني با هم دست مي

دهند ، در مالقات با يك همكار آمريكاي جنوبي ، كه عادت دارد هنگام خوشامدگويي بغل و 

 . روبوسي كند ، گیج خواهند شد 
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 دست دادن در فاصله معین

  يك كره اي كه ياد  گرفته است فاصله اي را براي خودش حفظ كند در مواجهه با اين فرد

آمريكاي شمالي يا اروپايي كه از فاصله معین دست مي دهد و مستقیم در چشم او نگاه مي كند ، 

 . احساس بهتري خواهد داشت 

 

 بغل كردن

  « و اسالمي است  خوشامدگويي سنتي و متداول در كشورهاي غربي زبان« سالم  . 

  حركتي ( به هم گذاشتن كف دو دست در مقابل سینه و تعظیم كردن ) « ناماستا » در هند حركت

 . شناخته شده براي خوشامدگويي است 

  تعظیم رسمي در ژاپن به اين شكل است كه . تعظیم كردن شكل سنتي خوشامدگويي در ژاپن است

حال آنكه در . دستها روي زانوها قرار مي گیرند  درجه خم مي شود و 33بدن در حد يك زاويه 

 . درجه به جلو خم مي شود و دست ها در دو طرف بدن قرار مي گیرند  15تعظیم غیر رسمي بدن 

علي رغم تفاوت هاي فرهنگي موجود ، وقتي ما كسي را مالقات يا ترك مي كنیم از طريق 

لبخندي بزرگ ، درخشش . ستانه است حركات خاصي نشان مي دهیم كه نیت مان در قبال او دو

چشم ها و باال رفتن ابروها و در نتیجه چیني كه در پیشاني ظاهر مي شود ، توام با سالم و درود ، 
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دست تكان دادن و دست دادن ، عالئم شناخته شده اي هستند كه بخشي يكپارچه از خوشامدگويي 

 . مورد قبول همه مردم دنیا را تشكیل مي دهند 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیري 

زبان بدني پیچیده انساني ، حاصل تغییرات تدريجي اي است كه در نتیجه يك روند تكاملي ايجاد  

اگر . روندي كه از آبزي ها تا دوزيستان تا خزندگان و تا پستانداران ادامه داشته است . شده است 

ندان نزديك شامپانزه وخويشاوسیعًا در نظر بگیريد ، ما آدم ها از بوزينه هاي ماقبل تاريخ ، يعني 

لذا بوزينه . هاي امروزي ياد گرفتیم كه احساسات مان را از طريق حركالت غیر كالمي نشان دهیم 

ها و میمون ها هم مانند انسانها هنگام خشم دندان هاي پیشین را نشان مي دهند و مي غرند ، هنگام 

شتان و شصت هاشان استفاده مي كنند و ترس ابروها راباال مي كشند ، براي گرفتن چیزها از انگ

 . ا مي قاپند رذا ــــهنگام گرسنگي غ

طي روند تكامل ، ارتباطات غیر كالمي میان انسانها ، جاي خود را به حرف زدن داد و زبان بدني 

ثاًل موضوع محرمانه باشد هنگامي كه م) به عنوان كامل كننده و تقويت كننده ، يا جانشیني كالم 

بنابراين اگر از شما . یان احساسات و افكار فرد و همچنین خوشامدگويي ، به كار مي آيد ببراي ( 
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بلكه زبان غیر . « كلمات » ارتباط برقرار مي كنند ، نگويید تنها با  آدمها چطور با همبپرسند 

 . كالمي بدن و چهره را نیز ذكر كنید 

ه بسیار سر و كار داشته ام ، مايل شدم در فهرست مختصري حركاتي هرمن كه با حركات بدن و چ

را كه به احساسات مشخصي مربوط مي شوند نشان دهم كه به خواننده كمك مي كند با يك نگاه 

 . زبان بدني مخاطب خود را تفسیر و درك كند 

ركات دست ها ، بان بدن همان طور كه تاكنون بايد دريافته باشید ، بر هم كنش پیچیه اي از حز

مطالعه دقیق و سیستماتیك هر يك از اينها شما را قادر . پاها و بدن ، به همراه حاالت چهره است 

مي كند بفهمید افراد با زبان غیر كالمي چه مي گويند و در نتیجه بفهمید كه چه واكنشي بايد 

 . نشان دهید 
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