
 
 
 
 
 
 

  نوشتة مصطفي مستور» من گنجشك نيستم«عناصر ارتباطات غيركالمي در داستان 
  سميه حاجتي 

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن                                                 
  دكتر احمد رضي
  استاديار دانشگاه گيالن

  چكيده
گيري عناصر  هاي برقراري تعامل است كه روايت  آنها در شكل  ارتباطات غيركالمي يكي از شيوه

تر و باورپذير كردن داستان تالش  نويسان توانا براي ارائة منطقي سزايي دارد و داستان  داستاني نقش به
ي شخصيتها را در كنار هم روايت كنند. در رفتارهاي اي از روابط كالمي وغيركالم كنند تا مجموعه مي

گيرنده،  - 2، كه آغازگر تعامل است.فرستنده - 1غيركالمي پنج  ركن ارتباطي از هم قابل تفكيك است 
وسيلة ارتباطي،كه كانالهاي بسيار وسيعي  - 3كه رفتارش در ادامه يافتن ونحوة ارتباط تأثير گذار است.

محتواي  -4شود. ا، اشارات، پيرازبان، رفتارهاي چهره، محيط و.. را شامل ميهاي مختلف ايماه در حوزه
هاي متمايزي از آن  شود برداشت كه بسته به نيت فرستنده و موقعيتي كه در آن  رفتار انجام مي ،پيام

 ارادي،غيرهاي مربوط به بازخورد را كه به صورت ارادي  تأثير ارتباط، مقوله -5گيرد. صورت مي
  گيرد. در برمي تواند باشد مي ان وغيرهمزمان با رفتار فرستندههمزم
نوشتة مصطفي » من گنجشك نيستم« اي داستان در اين پژوهش تالش شده است با نگاهي ميان رشته    

مستور از اين منظر مورد تحليل قرار گيرد تا نشان داده شود كه چگونه روايت ارتباطات غيركالمي 
مكمل روايت روابط كالمي آنان بوده و نقش كدام يك از اين عناصر پنجگانه در  شخصيتهاي اين داستان

تر است واينكه  كدام يك از وسايل ارتباطات  جريان برقراري تعاملهاي شكل گرفته در داستان پررنگ
  پردازي تأثير بيشتري دارد. پردازي وصحنه غيركالمي در شخصيت

  بازخورد، روايت ،شخصيت، نشانه پيام، ،ها: رفتار غيركالمي كليد واژه
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  مقدمه 

هاي اخير مورد استقبال  هاي او در سال نويسان موفّق معاصر است كه داستان مصطفي مستور از داستان
استخوان «)، 1379» (روي ماه خداوند را ببوس«خوانندگان و منتقدان قرار گرفته است. مستور آثاري چون 

) و چند مجموعة داستاني را در كارنامة 1387» (من گنجشك نيستم«)، 1383» (هاي جذامي خوك و دست
  به چاپ رسيده است.  1389در بهار » تهران در بعدازظهر«خود دارد. آخرين اثر وي مجموعة داستان كوتاه 

ر مادي بلكه درد هاي افراد جامعه است ولي نه درد و رنج ناشي از فق آثار مستور بيشتر انعكاس دردها و رنج
از اوضاع » من گنجشك نيستم«هاي مستور به ويژه داستان  هاي داستان ناشي از فقر معنوي و روحي. شخصيت

جامعه و موقعيت خود ناخوشنودند و در زندگي آنان حضور بختك وار يك تقدير فاجعه آميز  مشاهده 
با ديدن افراد جامعه از » دانيال نازي«ود دارند شود به طوري كه هر كدام آنان به نوعي ميل به گريز از خ مي

كند و مدام در خيال همسر و فرزند از دست  از زندگي خودش فرار مي» ابراهيم«آدم بودن گريزان است. 
اش است ، كابلي هم مثل ابراهيم زندگي اكنون خود را فراموش كرده است و ... مضاميني چون مرگ  داده

مدن از روال زندگي، سياه انگاري زندگي و تلخ انديشي و ... در داستان موج انديشي، يأس شديد، به تنگ آ
  مي زند. 

هاي قبل  نويسي مستور به شكل و سياقي خاص ادامة ادبيات سترون دهه رسد اين شيوة داستان به نظر مي   
اً عنصر مسلط هاي او به شدت هدايت، دولت آبادي، ساعدي، و ... نيست ولي تقريب باشد اگرچه تلخ انديشي

ها  هاي اوست ، تلخ است. زشتي هاي اوست حتي عشق كه مضموني تكراري در تمام داستان در اغلب داستان
ها و  هاي او تباهي انسان هايي كه در ادبيات سترون وجود دارد در آثار مستور نيست، اما داستان و پلشتي

ها، افرادي منفعل، مرگ  طوري كه شخصيت دهد. به تسليمشان در برابر جبر حاكم بر زندگي را نشان مي
  هايند.  ها و هراس هاي عظيم و سنگين روحي و معنوي، كابوس انديش و غرق در وحشت

هاي داستان توجه به رفتارها و ارتباطات غيركالمي حائز اهميت است به ويژه  براي كشف ابعاد شخصيت   
هايي است كه به علّت  دارد و داستان روايت شخصيتدر اين داستان كه فضا و ارتباط افراد شكل خاصي 

  اي با همديگر دارند.  هاي ويژه عدم تعادل رواني دور از جامعه هستند و تعامل
هايي كه بين فرستنده و گيرنده در ارتباطات  ها؛ پيام بررسي نحوة رفتارها و عناصر ارتباطي شخصيت   

ها  اي از داستان و شخصيت و بازخوردها، گوياي ابعاد تازهشود، مجراي ارتباطي  غيركالمي رد و بد ل مي
  ست. 
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هاي مختلف ارائه شده است. از جملة آنها نظرية رومن  عناصر ارتباط از ديدگاه نظريه پردازان به صورت   
كند كه داراي چند وجه است. فرستنده كه پيام را از طريق  ياكوبسن است. او مدلي براي ارتباط ارائه مي

دهد. (نك :  ي ارتباطي (رفتارها، اشارات، آواها و ...) با رمزگذاري در بافتي خاص به گيرنده انتقال ميمجرا
  ) 137:  1385مكاريك، 

اند وجود دارد  هايند و غيرمستقيم، كه خوانندگان داستان در داستان گيرنده به دو گونة مستقيم، كه شخصيت   
  كنند، از اين رو الگوهاي داستان مفاهيمي را دريافت ميكه با توجه به رفتارها، بافت و فضاي 

اي از  توان به نظام گسترده شود كه با تحليل و بررسي آنها مي ايي از ارتباط در روايت داستان خلق مي چندگانه
  . اند هايي كه بر اساس تجربه و پيش زمينة ذهني خوانندگان متفاوت ها دست يافت؛ پيام مفاهيم وپيام

نوشتة مصطفي مستور از منظر عناصر » من گنجشك نيستم«ين نوشتار سعي شده است داستان در ا    
ها بيشتر از كدام الگوي  ارتباطات غيركالمي مورد تحليل قرار گيرد. همچنين نشان داده شود كه شخصيت

برقراري تعامل استفاده هاي ارتباطي (چهره، رفتارها، فاصله و ... ) براي  ارتباطي بين فرستنده و گيرنده و كانال
ها تأثير دارد، مهمترين عنصر  كنند، بازخوردهاي رفتار آنان چگونه در روند داستان و روايت شخصيت مي

ارتباطي در ميان آنان كدام است و كدام يك از سه سطح ارتباطي درون فردي، ميان فردي و عمومي بيشتردر 
هاي تأكيدي و تكميلي و يا  رفتارها كدام يك از نقشخورد. و در روايت  روايت اين داستان به چشم مي

  متناقض در پيوند با كالم وجود دارد. 
  پيشينة تحقيق

هاي؛ بررسي و تحليل ارتباطات غيركالمي در  دربارة ارتباطات غيركالمي در ادب فارسي سه رساله با عنوان
امة فردوسي، تحليل معاني عالئم مجموعه داستانهاي كليله و دمنه و بررسي ارتباطات غيركالمي در شاهن

اندامي ـ كالمي و اندامي ـ غيركالمي سخنگويان زبان فارسي و ارتباطات غيركالمي در مثنوي معنوي صورت 
اند. در زمينة  گرفته و هر سه در دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي در مقطع كارشناسي ارشد دفاع شده

اي با عنوان ارتباطات غيركالمي  صورت نگرفته است بجز رساله ارتباطات غير كالمي در ادبيات معاصر كاري
  در آثار داستاني مصطفي مستور از نويسندگان اين مقاله كه در دانشگاه گيالن در دست  انجام است.  

  خالصة داستان 
بعد از شود او همسر و فرزندش را از دست داده است و  هاي فردي به نام ابراهيم آغاز مي داستان با مونولوگ
كند. خواهرش او را به يك آسايشگاه رواني  هاي شديدي شده و مدام به گذشته فكر مي آن دچار سرگيجه
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آورد. مكان داستان آپارتمان تيمارستان است كه در مجاورت آن يك پادگان نظامي وجود دارد كه مدام از  مي

آسايشگاه هستند، از ميان آنان كابلي  آن صداي شليك آزار دهندة گلوله شنيده مي شود. افراد ديگري هم در
كند. دانيال نازي تقريباً همزمان با ابراهيم آمده است. رفتارهاي  سال زندگي مي 5شخصيتي است كه مدت 

زند و تنها كسي كه نسبت به حاالت او  كشد و بلند حرف مي كند، فرياد مي دانيال توجه ديگران را جلب مي
انديشد. او با  ابراهيم دائماً به مرگ مي ؛اند از افراد دچار فشارهاي روانيتوجه است نوري است. هر يك  بي

كند. وقتي دانيال و  هاي بيرون دربارة زمان مرگ آنان فكر مي ديدن تاجي پيشخدمت آنجا و شنيدن صداي بچه
تواند  ان نميكند ولي عمالً هيچ كاري براي بهبودي حال آن خواهند كه نزدشان بيايد قبول مي كابلي از او مي

تفاوت دارد. خارج شدن از آسايشگاه بدون اجازة رئيس آنجا  انجام دهد. او در مالقات با آنان رفتارهاي بي
كند ولي افراد نسبت به گوشزدهاي  ممنوع است و مدام كوهي، رئيس آسايشگاه، آنان را از اين كار منع     مي

  اند.  توجه او بي
زندگي خسته شده و چنان از شرايط به تنگ آمده است كه خود را از  دانيال شخصيتي عجيب است كه از

كند ولي باز هر يك به افكار پريشان  كند. خودكشي او ديگران را ناراحت مي طبقة پنجم به پايين پرت مي
اي در  خواهد كه وقتي به مرخصي رفت نزد زني به نام پوري در كافه گردند.كابلي از ابراهيم مي خود بر مي

ب شهر برود و ديگر به  آسايشگاه برنگردد. ابراهيم نيز به كافه مي رود و با پيرمردي در آنجا آشنا   جنو
و او گنجشك  اند ها گذاشته گويد مرگ مانند مترسكي است كه براي ترس گنجشك شود كه به او مي مي

جشك نيستم تا اين گونه كند كه بگويد من گن نيست كه از مترسك مرگ بترسد و بدين ترتيب او را وادار مي
  انديشة مرگ را فراموش كند. 

هاي داستان  شخصيت  برد. بر اساس رفتار توان به ساختار داستان پي از خالصة داستان تا حدودي مي   
اند و پيرنگ داستان بسيار ضعيف است. اگرچه  افتند كمتر بر پاية رابطة علّت و معلولي حوادثي كه اتفاق مي

آمدن از زندگي در كليت داستان وجود دارد اما حوادث بر پاية تصادف رخ  چة به تنگواقعيت يك پار
ت دهند، زمان روايت خطي است، قهرمان مي اند وكمتر بر همديگر تأثير  هاي اصلي منفعل  ها و يا شخصيـ
آگاه و  اند كه به صورت خود ها دروني و بيشتر فكري و احساسي ي شخصيتها گذارند،كشمكش مي
توان گفت داستان  از  گذارند و با توجه به اين موارد مي كالمي تأثير مي آگاه در رفتارها و تعامالت غير اخودن

  ).32: 1388ويژگي ضد پيرنگ برخوردار است. (نك :مك كي،
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  ـ عناصر ارتباطات غيركالمي 1
دارد، به طوري كه براي ها  نقش اساسي در ارتباط انسان ommunication  )Non verbalارتباط غيركالمي (

هاي غيركالمي آنان تحليل شود.  ها و يا منظور واقعي كالم افراد بايد واكنش دريافت مفهوم و منظور تعامل
) در فرايند ارتباط غيركالمي پنج ركن از هم قابل تمايز است، اگرچه در بافت 10:  1378(نك : آرژيل، 

ـ پيام يا محتوا و  3ـ گيرندة پيام  2ـ فرستندة پيام  1دارد: ارتباطي ـ تعاملي پيوند خاصي بين آنها وجود 
دهد كه در چرخة تعامالت فقط  ـ بازخورد يا فيدبك. اين تقسيم بندي نشان مي 5ـ كانال ارتباطي  4مفهوم 

دهد تأثير فراواني در  عنصر فرستنده برجسته نيست بلكه گيرنده و نوع پيام و پاسخي كه به پيام فرستنده مي
  ) 37:  1375ند تعامل دارد. (نك : ساروخاني، رو
بين اين پنج عنصر ارتباطي پيوند تنگاتنگي وجود دارد، به طوري كه مثالً پرداختن به عنصر فرستنده بدون     

توجه به ديگر اركان ارتباطي امكان ندارد، ولي در عين حال هر كدام نقش منحصر به فرد خود را دارند. كه 
  گيرند.  ه و گيرنده، پيام و وسيلة ارتباطي با هم مورد بررسي قرار ميدر ادامه فرستند

  ـ فرستنده و گيرنده 1ـ  1
  ) است.  john kotterگيرد الگوي جان كاتر ( ترين شكل عناصر ارتباطي كه در تعامل شكل مي ساده

  گيرندة پيام  پيام  فرستندة پيام 
، ارادي يا غيرارادي، كالمي و غيركالمي، حضور مستقيم يا غير هاي متفاوت ارتباطي اما اين الگو در بافت   

مستقيم گيرنده، وجود بازخورد يا نبودن آن ، مثبت يا منفي بودن بازخورد و ... اشكال متفاوتي را ايجاد  
  كند.  مي
مجرايي گيرد فرستنده آغازگر است. فرستنده پيامي را با عالمتي يا  در تعامالتي كه در داستان شكل مي    

كند. منبع اصلي پيام فرستنده چه در ارتباطات كالمي و چه غيركالمي مغز يا ذهن فرستنده است.  ارسال مي
ـ مستقيم كه  1تواند به دو صورت وجود داشته باشد :  ) يا دريافت كنندة پيام در داستان ميReciverگيرنده (

  ـ غيرمستقيم كه مخاطب يا خواننده داستان است.  2هاي داستاني است.  شخصيت يا شخصيت
در فرايند ارتباط غيركالمي سه سطح ارتباطي مطرح مي شود: الف ـ درون فردي ب ـ ميان فردي ج ـ     

تواند در تشخيص گيرندة پيام مؤثر باشد. ارتباط در سطح درون فردي  عمومي. توجه به سطح ارتباطي مي
هايي چون  فكر كردن ، تصميم گيري و خودنگري  باط با خود يا مونولوگ در داستان است و فعاليتهمان ارت

شود. نمود سطح ارتباطي درون فردي در داستان مونولوگ است كه گيرندة آن از نوع غيرمستقيم  را شامل مي
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ام مستقيم و از متن داستان باشد، و در دو سطح ارتباط ميان فردي و عمومي گيرندة پي يا خوانندة داستان مي

  باشد.  ها مي يعني شخصيت
در بررسي داستان از ميان تعامالت ميان افراد چند الگوي ارتباطي با مركزيت قرار گرفتن فرستنده و     

شود. اگرچه وجود بازخورد در آنها اجتناب ناپذير است ولي تالش شده است به تحليل  گيرنده پيام ايجاد مي
رنده پيام پرداخته شود.زماني كه فرستنده و گيرنده هر دو رفتار غيركالمي داشته باشند چهار فرستنده و گي

  آيد :  مدل ارتباطي به وجود مي
  ) فرستنده + گيرنده (غيرمستقيم) ـ بازخورد 1

ه هايي دارد كه شخصيت اصلي، ابراهيم به صورت درد دل در دو گونة رفتار و كالم با خوانند داستان مونولوگ
تلفن زنگ «گذارد و از همان ابتداي داستان تا پايان آن وجود دارد. در آغاز داستان آمده است:  در ميان مي

) فرستندة پيام ابراهيم است كه ارتباطي 7:  1388(مستور، » خورم زند اما از روي تخت تكان نمي مي
كند. در صحنة ديگري از داستان راوي  حوصلگي و يا افسردگي را القا مي غيركالمي با مخاطب دارد و پيام بي

دارد و سريع سر  كند، بعد بالفاصله آن را خاموش كرده و گوشي تلفن را بر مي ابتدا تلويزيون را روشن مي
  كند.  ) اين رفتار تشويش و نگراني او را به مخاطب ابالغ مي11گذارد (همان:  جايش مي

  ) فرستنده + گيرنده(مستقيم)ـ بازخورد 2
گر  كند و آنان بدون عكس العمل فقط نظاره ي از داستان نوري نقشي را براي افراد ديگر بازي ميدر قسمت

گيرد و بعد همراه با رفتار  زند و ژست مي دهد و گره مي نمايش نوري هستند. او انگشتانش را به هم فشار مي
ر دارند ولي عكس العملي ) ديگر افراد آسايشگاه در آنجا حضو54ـ  52كند ( همان :  شروع به صحبت مي

كند.  ) اقتدار و اعتماد به نفس را منتقل مي9دهند. در بيمارستان ژستي كه پزشك دارد (همان : نشان نمي
  گيرنده، ابراهيم در صحنة تعامل حاضر است ولي بازخوردي ندارد. 

  ) فرستنده (ارادي) + گيرنده(مستقيم) + بازخورد (ارادي) 3
هاي داستان  كند و گيرنده كه از شخصيت رستنده پيام را به صورت ارادي ارسال ميدر اين الگوي ارتباطي ف

  دهد.  است بازخوردي ارادي و به صورت غيركالمي در مقابل پيام فرستنده نشان مي
كند ايستاده است و كارهاي او را تماشا     اي را براي دفن فرزندش مي ابراهيم وقتي كه گوركن حفره   
) در 9كند (همان :  ايستد و سيگاري روشن مي اي مي شود در گوشه زماني كه گوركن كارش تمام ميكند.  مي
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واقع گوركن به عنوان فرستنده اين پيام را كه كارش به اتمام رسيده و منتظر دستمزدش است به ابراهيم 
رمردي كه در كافه باالي گذارد. پي دهد. ابراهيم نيز بدون اينكه سخني بگويد چند اسكناس در دست او مي مي

) ( فرستنده، ارادي، غيركالمي ) در واقع از ابراهيم به صورت  78سر ابراهيم ايستاده و منتظر است (همان : 
گيرد و ابراهيم هم به عنوان گيرندة پيام او حاضر است و پاسخ رفتار او را  غيرزباني براي نشستن اجازه مي

ها، از همين الگوي ارتباطي پيروي  گرفته بين شخصيت تعامالت شكلهايي از داستان نيز  دهد. در بخش مي
  )  78، 17، 32، 47شود.(همان : كنند كه فقط به آنها ارجاع داده مي مي
  ) فرستنده (غيرارادي ) + گيرنده (مستقيم)+ بازخورد (غيرارادي) 4

ايشگاه، مشغول نظافت است نيز در اكثر مواقع ابراهيم در اتاقش تنهاست. او زماني كه تاجي، پيشخدمت آس
تعامل چنداني با او ندارد و رفتار اين دو نفر در اتاق به طور غيرارادي حامل پيام است. مثالً در جايي از 

) تاجي هم در مقابل، رفتار او كه توجهي 55خواند (همان :  داستان ابراهيم روي كاناپه دراز كشيده و كتاب مي
ول كار خود است. در اين مورد فرستنده به صورت غيرارادي با رفتار خود در تفاوت مشغ به اطراف ندارد بي

  واكنش گيرنده تأثير مي گذارد. 
شوند در اين داستان دو الگوي  عالوه بر الگوهاي ارتباطي ذكر شده كه با رفتارهاي غيركالمي ايجاد مي   

  شود.  توأم با كالم دارد نيز ساخته مي  ارتباطي ديگر كه عنصر فرستندة ارتباط واكنشي كالمي يا غيركالميِ
  ) فرستنده (كالمي) + گيرنده (مستقيم) + بازخورد (غيركالمي) 1

كند اما دانيال در پاسخ سؤاالت ابراهيم رفتار  اي كه او گفته صحبت مي ابراهيم با دانيال نازي دربارة شعر تازه
زند به  گذارد كنار بشقاب كره و زل مي ميچاقو را «غيركالمي دارد كه نشان از عدم خوشنودي اوست: 

) نيز همين الگوي ارتباطي وجود 30، 55، 45هاي داستان (همان :  ) در اين بخش15(همان : » هايش انگشت
  دارد. 

  
  ) فرستنده (كالمي ـ غيركالمي) + گيرنده (مستقيم) + بازخورد (غيركالمي) 2

كند. افراد  ايستد و بعد سخنراني مي ميكروفن ميخواهد سخنراني كند ابتدا پشت  زماني كه كوهي مي
) كوهي فرستنده است كه ابتدا رفتار غيركالمي و 23اند.(همان :  آسايشگاه در صف مقابل او ساكت ايستاده

بعد كالمي دارد. افراد آسايشگاه گيرنده مستقيم هستند و بازخورد سكوت آنان غيركالمي و ناشي از ترس 
  است.
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  راي ارتباطي در داستان ـ پيام و مج2ـ  1

كند؛  اي استفاده مي ) مفهوم و منظوري است كه فرستنده براي انتقال آن از مجراهاي گستردهMessageپيام (
شود و  ) از پيام جدا نميchannelها، رفتارهاي آوايي، فاصله و ...   كانال ( مانند رفتارهاي چهره، حركت اندام

ها از طريق نوع رفتار خود در پي انتقال آن هستند. با توجه  كه شخصيتبه رمز درآوردن پيام فرايندي است 
گيرد مثالً بافت خصمانه، دوستانه و صميمي و ... مجراي ارسال  به پيام و بافتي كه ارتباط در آن صورت مي

  پيام نيز متفاوت است. 
تكيه بر حس شنوايي است،  مجراهاي ارتباطي به ارتباط ديداري يا حس بينايي، ارتباط شنيداري كه با   

ارتباط چشايي يا حس چشايي، ارتباط بساوايي يا حس لمسي و ارتباط بويايي يا شامه تقسيم مي شود. در 
تري دارند  كنند و در داستان نمود گسترده اينجا به دو مورد كه فرستنده و گيرنده نقش بيشتري در آنها ايفا مي

  شود.  اشاره مي
  اري ـ ارتباط ديد1ـ  2ـ  1

شود.چون در  هاي مربوط به رفتار چشم، حركت اندام و ظاهر فيزيكي را شامل مي اين نوع ارتباط واكنش
ها در آنان نقش  هاي ارتباطيِ بين فرستنده وگيرنده به مواردي كه به طور كلي حركت اندام قسمت تحليل مدل

  شود.  داشتند اشاره شد در اينجا به رفتارهاي چشم اشاره مي
  
   
  ـ رفتارهاي چشم 1ـ  1ـ  2 ـ1

آگاه و ناخودآگاه به رفتارهاي آن توجه دارند.  چشم از مؤثرترين نمادهاي ديداري است و مردم به طور خود
:  1379دهندة؛ تسلط، پرخاشگري، صميمت، عالقه، انزجار و ... است. (نك : فرگاس،  انواع فراوان نگاه نشان 

 هاي چشمي موجود در داستان اشاره شده است.  ترين تماس ز عمدهبه برخي ا 1) در جدول شمارة 190ـ189
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  »من گنجشك نيستم«: بخشي از رفتارهاي چشم در داستان 1جدول شمارة 
شمارة  رفتار

  صفحه
 پيام

  توجهي به فرديبي 24 مدام به اطراف نگاه كردن
  فكر كردن دربارة او 35 خيره شدن به شخص

زل زدن به چيزي مثالً
  سطح

  خالي  ميز و ....

48،45،30،
49 ،60 ،31  

نوعي رفتار مرضي كه در 
هاي داستان  ميان شخصيت
  زياد وجود دارد

زل زدن به شخصي زماني
  كند كه صحبت مي

توجه كامل و يا اعتراض  50
  گونه

پرهيز از نگاه كردن به چيز  62 هابستن چشم
  ناخوشايند

  كردن تعجب 77،39 نگاه ممتد به فردي
زل زدن متقابل  به چهرة

  فردي
  اندوه و ناراحتي 47

  تعجب كردن 39 نگاه يك طرفه به فردي
زل زدن يك طرفه به

  شخصي 
  زير نظر داشتن او 80

 تمركز و دقت به چيزي 16 هاتنگ شدن چشم
  
  ها  ـ فاصله در روند ارتباط شخصيت1ـ  1ـ  2ـ  1

مختلف فاصلة بين افراد گوياي نوع رابطة بين آنان است. فاصلة بين افراد هاي  در برقراري ارتباط در مكان
گيرد. با توجه به روابط  هاي خاص صورت مي انواع گوناگوني دارد و در هر كدام از آنها پيام رساني

من گنجشك «هاي داستان  توان سه نوع فاصلة كلي در ميان شخصيت هاي داستان مي غيركالمي بين شخصيت
  در نظر گرفت. » نيستم
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)  280ـ  278:  1373) فاصله رسمي بين افراد است (نك : فرهنگي، public distanceـ فاصله عمومي (  1

) از اين نوع فاصله است، 74:  1388مثالً فاصله بين ابراهيم و مسافران ديگر در اتوبوس (نك : مستور، 
ها بين افراد است در ميان آنان وجود ندارد.  ديگر فاصله اگرچه در كنار هم باشند اما ارتباط و تبادل پيام كه در

اي كه بين كوهي هنگام سخنراني با  هاي آن ميان فرهنگ ها از هم متمايز است. فاصله اين نوع فاصله و پيام
  ) از اين نوع است. 23افراد آسايشگاه وجود دارد( همان : 

  
  
دهد اشخاص با هم رابطة دوستانه  فاصله بين افراد نشان مي ) اينIntimate distanceـ فاصلة دوستانه ( 2

) يا فاصلة 14كه بين كابلي و ابراهيم و دانيال هنگام خوردن صبحانه وجود دارد.(همان :  اي دارند. مثالً فاصله
نشان ) از اين نوع است و 57،78بين ابراهيم با پيرمرد در كافه و فاصلة بين ابراهيم و تاجي در اتاق (همان : 

كنند. در ايجاد اين فاصله، برخالف  دهد كه رابطة بين افراد رسمي نيست و افراد با هم احساس راحتي مي مي
توانند آن را ايجاد كنند يا برهم بزنند ولي در فاصلة عمومي  فاصلة عمومي افراد خود دخالت دارند و مي

  كند.  محيط و فضاي حاكم فاصلة بين افراد را تعيين مي
  
  
شود و افراد به  ) اين نوع فاصله به مرور زمان بين افراد ايجاد ميpersonal distanceـ فاصلة شخصي ( 3

ها مبادله  هايي كه در اين فاصله بين شخصيت دهند و معموالً موضوعات و پيام خواست خود آن را شكل مي
شان بشود.  ه وارد حريم شخصيدهند ك شود محرمانه و صميمانه است و افراد به هركسي اجازه نمي مي

اي به اوست و همچنين  ) براي گفتن مطلب محرمانه23نزديك شدن كابلي تا بيخ گوش ابراهيم(همان : 
) تغيير فاصله از نوع دوستانه به صميمانه است، در 78نزديك شدن پيرمرد به سمت ابراهيم در كافه (همان : 

اش تأكيد دارد. نشستن افسانه در كنار  يم بر اهميت گفتهواقع پيرمرد با وارد شدن به حريم شخصي ابراه
  باشد.  ) از اين نوع مي29ابراهيم (همان : 

  
  
  

حالتالب
لا

حالت الب

سومحالت الب  
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  ـ ارتباط شنيداري 2ـ  2ـ 1 
  پيرازبان 

دهند. در اين  پيرازبان يا رفتارهاي آوايي اطالعات با ارزشي را دربارة گوينده، در اختيار گيرندة پيام قرار مي
كنند. دان  اي دريافت مي هاي گسترده ارتباط افراد با گوش سپردن به صداي افراد، كيفيت و دانگ صدا پيامنوع 

) كه از مجراهاي ارتباطات غيركالمي vocal Behavior) و ديگران به رفتارهاي آوايي (Dane Archerآرچر (
ها به اطالعات  ساس آن از صداي انساناند كه بر ا اند و نظرية رفتارهاي آوايي را تقويت كرده است پرداخته

توان دست يافت كه شامل احساس همدردي، جنسيت، وضع جسماني، اندوه، شادي و ...  اي مي فوق العاده
) پيرازبان شامل صداهاي محيط اطراف نيز  236ـ  235:  1388است. (نك : ريچموند و مك كروسكي، 

  باشد.  مي
آيد و با توجه به بافت ارتباطي مفاهيم گوناگوني را القا  ساب ميمكث و سكوت هم جزء پيرازبان به ح   
ترين رفتارهاي آوايي و پيامي كه با تكيه بر متن داستان از آنها دريافت  عمده 2كنند. درجدول شمارة  مي
  شود.  شود به همراه منابع عمدة ايجاد كنندة رفتارها ذكر مي مي

  »من گنجشك نيستم«: برخي از پيرازبان ها در داستان 2جدول شمارة                           

  پيرازبان
شمارة 
 صفحه 

  پيام 
  منبع ايجاد رفتارهاي آوايي 

لي
كاب

يال
راهدان
اب وي

يط
مة مح
ه

راد
اف

 

            × ناراحتي و غمگيني 17 سكوت ناگهاني

            × خستگي و گرما 16 نفس نفس زدن

    ×         آزار دهنده 21صداي خش خش تلفن

سكوت هنگام
  سخنراني كوهي 

  ترس   23

          ×  

          ×   عصبانيت 40 سكوت كوتاه 

          ×   ناراحتي 49 سكوت كوتاه 

سكوت هنگام نمايش
  نوري  

  تعجب   52،54

          ×  

            × به فكر فرورفتن 46،47 سكوت طوالني 
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          ×   " 30،50 سكوت طوالني 

          ×   ناراحتي 50 صداي خفه و آهسته

        ×     غم و اندوه 65  آخ 

      ×       عصبانيت 24،25 فرياد كشيدن 

          ×   " 39 فرياد كشيدن 

    ×      ×   آزار دهنده 48 صداي افتادن ظرف ها

  صداي گلوله 
68،47،

7  "   

        ×    

  ×           ترس 59  فرياد زدن 

  
  ) Feed  backـ بازخورد (3ـ  1

دهد. اين عنصر ارتباطي نشان  كند بروز مي واكنشي است كه گيرنده در برابر پيامي كه فرستنده ارسال مي
دهد كه دريافت كننده تا چه حد متوجه منظور پيام فرستنده شده است مثالً با تكان سر آن را تأييد     مي
ها و  شود يا اينكه با حالت لب امل تشويق ميشود و فرستنده به ادامة تع كند كه بازخورد مثبت ايجاد مي مي

دهد و بازخورد منفي را ارسال  ها متناقض بودن پيام و مفهوم فرستنده با نظر خود را نشان مي ها و دست چشم
شود و يا باعث جابه جايي نقش دريافت  گذار است، باعث قطع تعامل مي كند كه در جريان تعامل تأثير مي

، مدل ارتباطي بين  1) در نمودار شمارة 15:  1386يام ميگردد. ( نك : بركو و ديگران، كننده و ارسال كنندة پ
  فرستنده و گيرنده همراه بازخورد نشان داده شده است. 

  
  
  
  
  
  

پرمزگذاري اپياماااا رانتقالرررر رمزگشاييگ
گگگگ

ررگيرنده

رانتقالرررراپيامااااپرمزگذاري رمزگشاييف 
فففف

اافرستنده نننننارتباط غيركالمي   

 نيمة بازخورد در فرايند ارتباط غيركالمي
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  : مدل ارتباطي بين فرستنده و گيرنده همراه با بازخورد 2نمودار شمارة                
اي دارد.  شود بازخود نقش تعيين كننده هاي داستان ايجاد مي در ميان تعامالت غيركالمي كه بين شخصيت   

در تمام تعامالتي كه افراد با هم دارند اكثراً چه بعد از ارتباط كالمي و چه غيركالمي بازخورد غيركالمي بروز 
هاي اين داستان از عامة مردم فاصله دارند،  يت) شخص 55،  45،  30،  23،  15:  1388كند (نك: مستور،  مي

و غالباً حس عالقه شديد نسبت به همسر از دست داده  اند افرادي هستند كه از احساسات عادي زندگي تهي
كند. آنان در تعامالت ميان فردي و عمومي  شان دارند و اين احساس در رفتارهاي آنان نقش زيادي را ايفا مي

كنند. در برابر خودكشي دانيال بازخورد كابلي برجسته  و صميمانه از خود آشكار مي كمتر بازخورد عاطفي
) او بهت زده و غمگين است. بازخورد او به  59كند ( همان :  است او به صورت پر از خون دانيال نگاه مي

ابراهيم و ... رفتار گيرد ديگران؛ نوري، اميرماهان،  صورت مستقيم بعد از مشاهدة رفتار دانيال صورت مي
كند  دهند.و با توجه به فضاي حاكم در داستان كه غم و افسردگي را تداعي مي خاصي از خود بروز نمي

تفاوت نسبت به اتفاقات و  باشد و معموالً بازخوردي بي ها نيز متأثر از فضاي داستان مي بازخودهاي شخصيت
  مأيوس كننده است. 

  
   نتيجه گيري

مفاهيم موجود در تعامل ميان » من گنجشك نيستم«ارتباطات غيركالمي در داستان با بررسي عناصر 
شود. رفتارهاي غيركالمي در كنار روايت گفتاري داستان نشان دهندة زندگي بغرنج  ها نمايان مي شخصيت

ادي بر شان تأثير بسيار زي ها با عشق و زندگي از دست رفته هاست. درگيري ذهني هر كدام از شخصيت انسان
اند. از ميان  رفتار آنان گذاشته كه قادر به فراموش كردن آن نيستند و مدام در فكر گذشته و ترس از مرگ

سطوح سه گانة ارتباطي، شخصيت اصلي بيشتر ارتباط درون فردي دارد و منزوي است. دانيال هم فردي 
ي يا عمومي دارد. رفتارهاي او بيشتر شامل است كه بيشتر با رفتارهاي آشفته و فريادهاي بلند ارتباط ميان فرد

هاي طوالني، فريادهاي بلند و ... و بعد از  آن صداهايي كه از محيط شنيده  شود مانند سكوت پيرازبان مي
  شود نسبت به منابع ديگر زيادتر است.  مي
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ها و رفتارشان  شخصيتهاي ارسال پيام قلمرو وسيعي دارد اما در اين داستان با توجه به اينكه  كانال    
شود و شامل آواها،  هاي ارتباطي كه فرستنده و گيرنده در آن نقش دارند كمتر مشاهده مي محدودند كانال

شود البته زمان در داستان مانند ذهن افراد دچار آشفتگي است. بيشتر رفتارها پيام  رفتارهاي چهره و فاصله مي
كند به صورت  يك جا كه ابراهيم به خاطراتش با افسانه اشاره مي غم و افسردگي دارند و رفتار خنده فقط در

كند. اين گونه عناصر ارتباط غيركالمي در  گذرا وجود دارد و اين كامالً فضاي يأس و افسردگي را نمايان مي
  . اند كنار روايت كالمي داستان كاركرد تكميلي و مكملي  دارند و كمتر داراي كاركرد متناقض

اند، به ويژه شخصيت دانيال و كابلي نسبت به  ها نيز اكثر بازخوردها منفي و خنثي ش بازخورد پيامدر بخ     
ها بازخوردهاي بيشتر و مستقيمي در برابر رفتارها وگفتارها دارند اگرچه پاسخ آنان به رفتار  ديگر شخصيت

سريع كالمي و غيركالمي دارند.  ديگران با توجه به بافت و فضاي ارتباطي اندوهناك است ولي بازخوردهاي
و تاجي ، پيرزني است كه كمتر فرستندة پيام به صورت غيركالمي است و هنگامي كه خود آغازگر تعامل 

شود رفتاري توأم با خشم را به  است ارتباط كالمي دارد اما زماني كه در برابر رفتار ديگران كالفه و عصبي مي
  دهد.  صورت غيركالمي بروز مي

هاي اصلي داستان براساس بيشترين حد رفتارهاي غيركالمي و القاي پيام  شخصيت 3ودار شمارة در نم
  افسردگي و پوچي زندگي به ترتيب از بيشتر به كمتر نشان داده شده است. 
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كالمي ـ 
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