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درباره مولف
استفان کاین بیشتر عمر کاری خود را صرف تحقیقات آکادمیک

کرده و درزمینة آسایش روانی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی

کار کرده است .آثار تحقیقی و مطالعات مربوط ه او برای گذاشتن
سنگبنای بسیاری از عناوین معروف استفاده شده است که امروزه

جزو متغیرها محسوب میشوند و درکی عمیقتر در تفکر و اندیشه

ایجاد کردهاند.

او همسو با آثار آکادمیک جدی خود ،چند کتاب مهم نیز منتشر

کرده است و گزارشهای خبری فایلبندیشده و ایدههای مهمی
درباره موضوعات بیشمار در پرونده کاریاش دارد .بهعنوان یک

خبرنگار ،او ابتدا کار خود را با یادداشتبرداریهای دقیق از رفتار
انسان و رفتارهایی شروع کرد که میتوانند درباره درونیات اشخاص

مطالبی را به ما بگویند.

کاین با این پیشزمینه در تحقیقات روانشناسی و عالقه وافری

که به روابط و تعامالت انسانها با یکدیگر داشت ،توانست به ضرورت
سبک زندگی عاشقانه معاصر بپردازد و نوع نگاه و شیوه اندیشیدن

تازه و استواری را در علم زبان بدن مطرح کند.

تحقیقات و دادههای بیشتر برای این کتاب بهدست فیلیپ ویلسون

فراهم شد که او نیز خبرنگاری باسابقه در تحقیق و بررسی آکادمیک
بود و در تهیه مقاالت این اثر کمک بسیاری کرد.

خواندن این کتاب
این کتاب بهطور ویژه برای کمک به تازهواردها و کسانی که

دانش اولیه درباره کارکرد زبان بدن و نحوه استفاده از آن ندارند،

گردآوری شده؛ کسانی که الزم است در این حوزه مطالعه بیشتری
داشته باشند.

مباحث و بحثهای موجود در این کتاب ،همه اصول علمی زبان

بدن را پوشش میدهند .از نشانههای مفید و متداول مردان و زنان
در هنگام عالقه یا بیعالقگیهایشان به اتفاقات عاشقانه گرفته تا

همه روشها و راهنماها با توجه به ایجاد اعتمادبهنفس در خود و

استفاده از زبان بدن برای بهبود وضعیت حاضرتان.

هر فصل موضوعات بحثبرانگیز و مدارکی را درباره حقایق

دربرمیگیرد و با سریع بخوانید که خالصهای از مطالب همان

فصل است ،پایان مییابد؛ چون برای غوطهورشدن در جزئیات
زمان کافی نداریم.

هدف ما در اینجا آموزش است و کمک به روح جهانی بشر و

س ما را منحرف میکنند .زبان بدن بیشتر از زبان
شرایطی که حوا 
خود ما حرف برای گفتن دارد.
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به زبان بدن عاشقانه خوش آمدید
مبحث زبان بدن و استفاده و کاربرد آن در ارتباطهای روزانه،

بیشتر در میان مردان و روابط مردانه به چشم میخورد؛ بهویژه
وقتی موضوع مربوط به روابط رمانتیک و عاشقانه باشد .برای
یافتن راهنمای رفتاری که به مردان کمک کند تا بتوانند زنان

دلخواه خود را در شرایط مختلف انتخاب کنند یا برای تشخیص و

واکنش نشاندادن به حقههای مختلف زبان بدن ،الزم نیست که
به دستها نگاهی بیندازیم ،اما یافتن منبع دقیق اطالعاتی برای

زنانی که به یک مرد عالقهمند هستند ،کار سخت و دشواری است.

برای نوشتن کتابی متمرکز بر موضوع زبان بدن عاشقانه،

متوجه این تفاوت گسترده در خواندن موضوعات شدم و به این
واسطه چیزی را نوشتم که برای همه افرادی که آن را میخوانند،
مفید باشد و به یک گستره جمعیتی خاص مربوط نباشد.

اگرچه این کتاب بر بسیاری از مطالعات ،بحث و گفتوگوها،

تئوریها و موضوعات مربوط به نشانههای زبان بدن زنان متمرکز

خواهد شد ،بهطور برابر به این نشانهها در مردان نیز میپردازد و

به شما اجازه خواهد داد بهعنوان خواننده با چشماندازی متعادل و
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گسترده به موضوعات کلی عاشقانه و فضای معاشقه در زبانبدن
بپردازید.

اگر به زنان ،مردان یا هر دو جنس عالقه دارید ،این کتاب به

شما کمک خواهد کرد؛ یعنی وقتی روی موضوعات این کتاب کار
کنید ،در موارد عاشقانه شدیدی که عموماً از طریق حرفزدن

پیش میآید ،آمادگی الزم را دارید و کام ً
ال مجهز هستید و در
شرایط واقعی زندگی و واکنشهای یکبهیک بین دو نفر ،شرایط

الزم را برای برقراری ارتباط درست خواهید داشت .در این صورت،
نهتنها درباره نوع واکنش به جنس مخالف درک قویتری پیدا
میکنید ،در مواجهه با کسی که بهطور طبیعی ترسوست و تحت

شرایط اجتماعیای که در موضع قدرت قرار دارید ،میدانید چه
واکنشی نشان دهید و چه محیطی را برای ایجاد ارتباط بسازید.

بهعالوه درک عمیقتری از خود و تصویری که زبان بدن شما از

احساساتتان میسازد و بهطور ناخودآگاه نشان میدهد ،خواهید
داشت.

حاال پیش از اینکه مستقیم سراغ موضوعات کتاب بروم و نحوه

شناخت زبان بدن خود و دیگران را به شما آموزش دهم ،مهم

است که ابتدا به این موضوع اشاره کنم که پس از یادگیری زبان

بدن ،باید چه انتظاراتی از خود داشته باشید.

داشتن درک کامل و جامع از زبان بدن بهعنوان یک موضوع،

میتواند ابزاری عالی برای زندگی روزانه باشد ،اما این درک

شالودهای بنیادی است و هویت شما را بهعنوان کسی که

هستید ،تغییر نمیدهد .هنوز شما همان خواننده کتاب هستید
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که میتوانید نشانههایی را ازسوی دیگران تفسیر کرده و بشناسید

و برای گرفتن نتیجه دلخواه خود ،آنها را انتخاب کنید .پیش از
تمرین مطالب این کتاب ،آن را یک تئوری بدانید و با کمک آن

دانستههای خود را بیازمایید.

بهعالوه ،از همین آغاز باید بدانیم زبان بدن فرمی جهانی برای

ارتباطات است (چون همه ما دارای بدن هستیم) و ترجمه و

تعیین اهمیتی که در اینجا آورده شده ،مثل حرکات خاص یک

مرد یا زن نشانههایی از احساسات خاص را نشان میدهد که
ضرورتاً جهانی نیستند.
بخش بزرگی از ارتباطهای ناخودآگاه بدن در فرهنگ و

محیطی ریشه دارد که در زندگی روزانه با آن مواجه میشویم؛

برای مثال ،ممکن است تفاوتهایی اصلی در حرکت بدنی دو نفر
از قارههای مختلف دیده شود.

به این معنا که برخی از این حرکتها میتوانند برای مردم
کشورهای دیگر معانی کام ً
ال متفاوتی داشته باشند که به محل

زندگی آنها و چیزهایی که از زندگی یاد گرفتهاند ،بستگی دارد و
از اینرو همیشه باید به این موارد در تفسیر زبان بدن دقت کنیم.

هدف اصلی این کتاب ایجاد یک رشته تعادلی میان مردان

و زنان است؛ بنابراین ابتدا باید موضوعات اصلی و علمی را

درباره زبان بدن و تفاوتهای حقیقی بدانیم .چه از این تفاوتها
خوشمان بیاید یا نه ،آنها میتوانند مقیاسی مستند برای شناخت

رفتار دو جنس مخالف پدید آورند .با علم به این موضوع ،این

کتاب مردان و زنان را در دو فصل مختلف از هم مجزا میکند
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تا راحتتر تعیین کنید میخواهید چه چیزهایی بدانید و چه

چیزهایی یافتهاید.

بخش اصلی این کتاب با روابط منظم غیرهمجنس تک گام

(یعنی مربوط به دو نفر که یکی مرد است و یکی زن) سروکار
دارد .زیبایی شناخت مفهوم زبان بدن هم در مرد و هم در زن این

است که این علم برای همه شرایط قابلاستفاده باشد .بسیاری از
بخشهای این کتاب اطالعاتی را ارائه میدهد که به هر شیوهای

که از نظرتان مناسب است ،قابلاستفاده باشند.

یادگیری زبان بدن بسیار مفید و تأثیرگذار است و خواندن

و مطالعه دراینباره به شما توصیه میشود .تجربه کامل آثار و

ظرفیتهای این دانش به این امر نیاز دارد که در زندگی واقعی
آنها را امتحان کنید و حتی بهجای خوشبینی بیشازاندازهای که

متخصصان این حوزه به آن امید دارند ،بهتر است روش آزمون و

خطا را به کار گیرید.

با دسترسی به اطالعات این کتاب ،میتوانید مهارت بیشتری

را درباره روابط عاشقانه و نحوه جذب و دلبری از جنس مخالف
کسب کنید ،اما مهارت در همه اینها به تجربهشان در شرایط

واقعی بستگی دارد.

هیچوقت نمیتوانید رفتار بالقوه هیچکس را در شرایطی معین

پیشبینی کنید .من فقط میتوانم کمک کنم یاد بگیرید در هر
شرایطی ،چه واکنشی از خودتان بروز دهید.
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هضم این واقعیت کار سختی است؛ بهویژه با داشتن سابقه،

اطالعات ،راهنماییها و بحثهای کامل درباره زبان بدن که از
تحقیقات قانونی و بررسی کامل طول و عرض موضوع موردبررسی

بهدست آمده باشند ،اما واقعیت این است که انسان قابل پیشبینی
نیست و به عوامل خارجی زیادی حساس است که میتوانند

وضعیت روحی ،افکار ،رفتار و شخصیتش را تغییر دهند.

ممکن است فردی در یک روز بیعالقگی و رفتار بستهای را از
خود نشان دهد و در روز دیگری کام ً
ال گرم ،خوشخلق ،اجتماعی
و رمانتیک باشد؛ بهویژه رفتار افراد غریبه را در هر روز اص ً
ال
نمیتوان پیشبینی کرد و فقط میتوانیم پنجره کوچکی را از

تصویر کلی به شما نشان دهیم( .بهویژه در روزگار مدرنی که بارها

و کلوپها توجه هر فردی را به خود جلب میکنند).

تنها جمله ساده و آسانی که حتی در این مرحله میتوان گفت،

این است که :اگر زبان بدن کسی نشانههای منفی را نشان

دهد ،نکته را درک کنید و به آنها فرصت دهید .هیچکس
نمیخواهد دیگران را اذیت کند.

پس بی هیچ پیشزمینهای سفرتان را به دنیای درک و شناخت،

استفاده و تفسیر نشانههای زبان بدن شروع کنید.
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مقدمه
تعریف عشق کار سختی نیست؛ دوستداشتن و عالقه شدید

به یک نفر یا یک موضوع خاص برای ما انسانها تعریفی جز عشق
ندارد؛ اما این عشق به رابطه کالمی و غیرکالمی برای شکوفایی

هرچه بهتر نیاز دارد و شکوفایی یک رابطه زمانی شکل میگیرد

که ما بتوانیم رابطه کالمی و غیرکالمی خوبی داشته باشیم.

تفاوت زن و مرد در روابط و نحوه ابراز عالقه آنها به هم باعث

شده نحوه شناخت زن و مرد هم به چالشی بزرگ بدل شود.

چالشی که میتواند شیرین یا خطرناک باشد .همه مواردی را که
یک زن دوست دارد یک مرد ارائه نمیکند یا بهصورت مستقیم

و غیرمستقیم انجام نمیدهد .این تفاوتهاست که همه موارد
زندگی و عاشقی را لذتبخش و جذاب میکند.

بررسی زبان بدن یک فرد میتواند حقایق زیادی را دربارة یک

رابطه فاش کند .با کمک زبان بدن میتوانید بفهمید یک پسر
یا یک دختر تا چه حد دوستتان دارد و برای داشتن شما و

نزدیکبودن به شما چقدر عالقهمنداست .محققان زبان بدن بر

این باورند که درحالیکه زنان حدود  ۵۲درصد از زبان بدنشان
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برای ابزار عالقه و بروز حرفهای درونیشان استفاده میکنند،

مردان فقط  ۲۰درصد با این زبان ابراز احساسات میکنند.

بااینحال ،همین اندازه اندک هم میتواند برای ما کافی باشد تا
بفهمیم در اطرافمان چه میگذرد .گاهی تنها کمی دقتکردن

روی حالت کلی بدن یک فرد موردنظر اسرار زیادی را درباره او
آشکار میکند .عالئمی که در زبان بدن عاشقانه باید به آن توجه
کنید با عالئم تجاری و مذاکرات تجاری کام ً
ال متفاوت است.
در یک رابطه عاشقانه بین دو نفر نشانههای غیرکالمی بسیار

قابلاعتمادتر از فن بیان و کلمات هستند .نشانههای غیرکالمی

را میتوان در صوت و حاالت بدن یک فرد دید .نشانههایی که

هریک پیامهای مختلفی دارند .فقط کافی است ما آن پیامها را
آنالیز کنیم و به معانی هریک از آنها دست بیابیم.

در این کتاب ،شما را با هنر زبان بدن آشنا میکنیم؛ هنری که

میتواند شما را به یک متخصص رفتارشناس در روابط اجتماعی
تبدیل کند.

زبان بدن عاشقانه یک کتاب نیست ،یک راهنمای و یک مرجع

برای بهترکردن یک رابطه عاشقانه با همسر و نامزد خود است .این
کتاب باتوجهبه فرهنگ و اعتقادات ما ایرانیها ترجمه شده و هر

جا الزم بوده مطالبی بومیسازی شده است .امید است با خواندن
این کتاب هرچه بیشتر بتوانیم رابطه سالم و خوب را داشته باشیم.
مترجمین
علی بهرامپور ،پویا ودایع ،مریم حسینپور

فصل اول

مقدمهای درست بر زبان بدن
بهعنوان یک مفهوم

عبارت «زبان بدن» نه صحبتکردن درباره موضوعی آکادمیک را دربردارد
و نه معرفی صحیحی از معنای این واژه ارائه میدهد؛ بنابراین تعریف علمیتر و
مرتبطتر این واژه (که بهشکل جسته و گریخته در بحثهای مختلف این کتاب با
آن آشنا خواهید شد) به معنای ارتباط غیرکالمی است؛ اگرچه حتی این عنوان که
بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد ،کاملترین معنا را از همه جوانب ندارد.
ارتباط غیرکالمی به چند دلیل انتخاب شده است؛ بهویژه چون زبان
بدن تمایل دارد بهطور مستقیم با ارتباط غیرکالمی لمسی در رابطه باشد
(یعنی سرنخهای بصری و حرکاتی بر مبنای عالمتها) ،درحالیکه ارتباط
غیرکالمی طیف بسیار بزرگتری از جزئیات را دربرمیگیرد و همه آنها ازلحاظ
پدیدهشناسی ،بخش بزرگی از زندگی روزانه را شامل میشوند ،اما وقتی پای
مسائل عاشقانه به میان میآید ،این نشانهها بسیار آشکارتر هستند.
چرا این بخش از اطالعات با موضوعات این کتاب ارتباط دارد؟ چون این
فرض که همه نشانههای ناخودآگاه ما از انسانهای دیگر خالصانه و از طریق
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ژستها و حرکات بدن رخ میدهد و به گفتن حتی یک کلمه حرف نیازی
نیست ،کام ً
ال نادرست است .اگر فقط درباره زبان بدن گفتوگو کنیم ،ممکن
است برخی از مهمترین جنبههای تئوری را نادیده بگیریم که همه آنها برای
ایجاد معاشقه و اولین حس نقش بسیار مهمی دارند.
شاید آموزندهترین جمعبندی از هر چیزی که ارتباط غیرکالمی را میسازد،
در کتاب جو ناوارو به نام «آنچه همه میگویند» دیده شده است که میگوید:
«ارتباط غیرکالمی که اغلب زبان بدن یا رفتار غیرکالمی نامیده میشود ،روش
ترجمه اطالعات است که درست مثل حرفزدن یک شخص است و انتظار میرود
از حاالت صورت ،ژستها ،لمسکردن ،حرکتهای فیزیکی ،وضعیت بدن ،ظاهر
بدن (یعنی لباس ،جواهرات ،مدل مو ،خالکوبیها و غیره) و حتی تون یا بلندی
صدای فرد دریافت شود (بهجای اینکه حرف بزند)( ».ناوارو)2008 ،
با همه اینها ،کام ً
ال واضح است که برای مطالعه و تحقیق مناسب درباره
زبان بدن و سرنخهای آشکارش (حتی برای چیز خاصی مثل یادگیری نحوه
مصاحبت درست در یک مالقات معمولی) باید چشمانداز وسیعی از موضوعات
کلی وجود داشته باشد تا همه عوامل ،توانایی ایفای نقش را در فرآیند کلی
داشته باشند .به یاد داشته باشید حتی برخالف میل ما ،بدنمان در حال ایجاد
ارتباط ثابت با دیگران است.

همه اینها از کجا شروع شدند؟ و حاال چه معنایی برای ما دارند؟
برای تشخیص کامل و صحیح اهمیت و حضور این نوع ارتباط بدنی میان
انسانها ،باید به عصر انسانهای غارنشین نگاهی بیندازیم تا منشأ و میزان
اهمیت این نوع ارتباط را دریابیم و بررسی کنیم چگونه به اینجا رسیدهایم
(البته این نگاه به عقب برای نحوه تعیین مالقاتها کافی و مفید نیست) .ممکن
است برای شروع ،فهم زبان بدن کمی سخت به نظر برسد ،اما اشتباه نکنید،
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این کتاب تاریخ نیست؛ فقط میخواهم به تاریخچه نشانهها و حاالت ناخودآگاه
بدن که قابل مخفیشدن نیستند ،نگاهی بیندازیم.
همه ما انیمیشنهایی درباره غارنشینها دیدهایم .اینکه بدنهای پرموی
خود را با پوست درختان میپوشاندند ،گرز به دست میگرفتند ،بر ماموتها
سوار میشدند و بیابانهای وسیع را پشتسر میگذاشتند ،اما یک واقعیت را
نمیدانیم که اگر نیاکانمان نحوه تفسیر زبان بدن را بلد نمیدانستند (چه
آگاهانه و چه ناخودآگاه) ارتباط و گستره روابط انسانی در همان زمان به پایان
میرسید؛ البته این روزها ،هنر زبان بدن و قدرت نهفته در آن ،شاید یکی از
محفوظترین رازهایی باشد که در اطرافمان وجود دارد و محققان بسیاری برای
شفافسازی آن تالش میکنند .سیاستمداران ،هنرپیشهها ،معلمان ،دکترها،
گزارشگرها و بسیاری از متخصصان عصر مدرن توانایی بدنشان را در تغییر فضا
و شرایط موجود آموختهاند که میتواند با کمک کاراکترهایی خاص در خود
یا طرف مقابل انجام پذیرد( .برای مثال ،یک درمانگر دوست دارد بیمارش تا
آنجایی که ممکن است احساس راحتی کند یا یک نامزد انتخابات سعی میکند
مثل یک کوه یخ که بخش بزرگی از آن در زیر آب پنهان است ،از طریق زبان
بدن نهفتهاش ،قدرت و ظرفیت بیشتری از خود را به نمایش بگذارد).
بیایید داستان غارنشینها را کمی بهروزتر کنیم و جهشی به روزگار حال
داشته باشیم .این روزها ،از انسانها فاصله بیشتری گرفته و در تله نمایشگرهای
کامپیوتری ،تبلتها ،تلفنهای همراه و دستگاههای مشابه گیر افتادهایم و همیشه
چشممان به یکی از این نمایشگرهای تکنولوژیک زل زده و کمتر گفتوگوهای
رودررو داریم .بهراحتی میتوان گفت در عصر ما ،که عصر بیگانگی از یکدیگر
بوده ،زبان بدن بیش از قبل موردنیاز است .خود را در شرایطی احساس میکنیم
که توان خالصشدن از آن را نداریم و این بدن ماست که قدرت تکلم را بیش
از زبانمان به دست گرفته است.
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میتوان گفت این جنبه خوشبینانهتری از زندگی به این سبک است.
ارتباط غیرکالمی یک خیابان یکطرفه نیست و ما ایستگاههای برودکستینگ
(انتشار) پیامها نیستیم .حاالت ،زیر و بمی صدا ،زیرلبی حرفزدن و نگاه ما
همیشه درحال فرستادن نشانههای احساسات و افکارمان به دنیای اطراف
است ،اما اغلب فراموش میکنیم که دیگران هم میتوانند نشانههای افکار و
احساساتشان را برای ما بفرستند.
روابط سببی میان زبان بدن منفی یا خجالت و افزایش احساس بیارزشبودن
یا تردیدداشتن در روزگار اخیر شناخته شده است و نشان داده چگونه ازلحاظ
فیزیکی معرفی خود میتواند اثر مهمی بر ظاهر روانیمان بگذارد که طبیعتاً
کل فرآیند را وارد یک چرخه رو به پایین میکند.
اگر خجالتی و خسته بوده یا حالت دفاعی داشته باشید ،یا اینکه اجازه
دهید زبان بدن منفی شما را در کنترل خودش دربیاورد ،این اتفاق میتواند
حالت روحی شما را تغییر داده و احساسی بدتر از قبل به خود داشته باشید.
در فصل بعد که درباره اعتمادبهنفس است ،این موضوع را با جزئیات بیشت ر
پوشش میدهیم.
اما این شرایط قابل اصالح است .اگر عالئم منفی را در ارتباط غیرکالمی
خود تشخیص دهیم ،میتوانیم در راستای افزایش استانداردهای زندگی یا
اعتمادبهنفس و ارزشمندبودن در خود و دیگران گامی مثبت برداریم و این گام
همه درها و گزینهها را در زندگی بهروی ما باز میکند.
در این حالت ،عامل احاطهکننده زبان بدن یا ارتباط غیرکالمی است که
بهجای گفتوگو با هر چیزی در این دنیا و افراد درونش ،به گفتوگو با خود
میپردازیم؛ البته این کار بهسادگی نشاندادن ارتباط یک شخص با بدن شما
نیست که انگار مشغول گفتوگو درباره امور عادی باشند ،بلکه درباره درک
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و شناخت ما بهعنوان موجود فیزیکی ،عاطفی و زنده است و برای ادامه این
گفتوگو با خود راههای زیادی وجود دارند.
این تفکر مدرن و جدید از کجا آمده است؟ تئوری عصب زبانشناسی (نورو
لینگویستیک)
حال به بررسی تکنیکی میپردازیم .همانطور که متخصصان بیان کردهاند،
بنیاد روانی بسیاری از اصول ارتباط غیرکالمی گفتوگو درباره برخی کارهاست
تا شالوده محکمی را در اختیار ما قرار دهد که در آن به بحث درباره زبان بدن
مدرن و عاشقانه روز بپردازیم.
ارتباط بین زبان بدن و دستهبندی اصول خالصهنویسیشده نورولوژیک
از بسیاری از واقعیتهای مشخص قویتر است؛ برای مثال ،یک ارتباط بسیار
قوی بین برنامهریزی عصبی زبانی ( )NLPو برخی سرنخهای نامحسوس و
تفاسیر دیگر وجود دارد که در روابط عمومی بشری دیده میشوند؛ اساساً این
یعنی ما به رفتار فیزیکی و عملکردهای زیادی تمایل داریم که بدون اینکه
متوجه باشیم ،از افکار و احساساتمان سرچشمه میشوند.
باید گفت این بحث با زبان بدن عاشقانه ارتباط مستقیمی ندارد؛ بنابراین
مطالعه آن برای کسانی که میخواهند به فصل بعدی کتاب برسند ،ضرورتی
ندارد .اگرچه روشی ارزشمند را دراینباره ارائه میکند که چگونه مسائل عاشقانه،
عشقورزی و نوازش در افکارمان ریشه دارد ،نه در بدنمان .شاید این به این
معناست که بهواسطه این فصل میتوانید در شرایط عاشقانه مجهزتر باشید.
 NLPبهعنوان روش تأثیرگذاری بر رفتار مغز (یعنی بخش نورو از عنوان
این کلمه) از طریق استفاده از زبان (بخش لینگوییستیک از عنوان کلمه) و
انواع دیگر ارتباط تعریف میشود که شخص را قادر به کدگذاری مجدد روشی
میکند که مغز به محرک پاسخ داده (یعنی برنامهریزی) و رفتار بهتر و جدیدی
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را پیشنهاد میدهد.
برای مثال ،اگر بهطور جزئی به مواردی بپردازند که همهچیز چطور به نظر
میرسید ،چه چیزهایی را در تعطیالت دیدند ،اثر بصری آن اتفاق چقدر برای
آنها عجیب بود ،آنگاه در دستهبندی آینهکردن بصری میافتند .حال اگر بخواهید
اعتماد آنها را به دست بیاورید ،باید این الگو را آینه کرده و بر عناصر بصری حکایت
خود متمرکز شوید و مرز مشترکی را میان این دو رویداد ایجاد کنید.
طبیعتاً برای دستهبندیهای شنیداری و حسی هم روشهای مشابهی به
کار میروند و در آنها ،شخص درباره صداهای مربوطبه آن اتفاق و احساسات
ناشی از آن صدا حرف میزند .وقتی روش صحبتکردن او را بشناسید ،دیگر
مرحله سخت را گذراندهاید.
با همه چیزهایی که گفته شد و حتی با علم به این موضوع که ما با هم
متفاوت هستیم و پس از تعیین ریشه علم مدرن زبان بدن و ارتباط غیرکالمی،
متد سریع و آسانی برای گفتوگو درباره پیچوخمهایی که در زندگی ما هستند
وجود ندارد و شرایط کمی در زندگی واقعی رخ میدهد که پیچوتابهای
عصبی در معاشقه موفق نقش داشته باشند.
معاشقه بعد از مصاحبه شغلی ،جزو پراسترسترین شرایط است و هر رفتار،
واکنش و ژستی میتواند کل موقعیت را خراب کرده یا باعث پیشرفت آن شود؛
به این دلیل ،با توجه به طیف گسترده موضوع درباره مطالعه زبان بدن و تحلیل
ارتباط غیرکالمی ،این کتاب روی موانع و چشماندازهای عاشقانه متمرکز
خواهد شد .از اینجا به بعد ،متدها و تئوریهایی را درباره نحوه صحبتکردن
درباره مطالب گفتهنشده در یک قرار عاشقانه مطرح میکنیم.
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جذب جنس مخالف با زبان بدن قدرتمند
سریع بخوانیم
فصل اول
معرفی درست زبان بدن بهعنوان یک مفهوم

زبان بدن ریشه در تحقیقاتی وسیع درباره ارتباط غیرکالمی دارد که طیف
بسیار بزرگتری از دستهبندیها و جنبهها را دربرمیگیرد که زبان بدن اغلب از
آنها غافل است.
منظور از ارتباط غیرکالمی بررسی ترکیبی از حاالت صورت ،ژستها ،حرکات
س چیزهای مختلف ،ظواهر بدن (لباس ،جواهرات ،مدل مو)
فیزیکی و بدنی ،لم 
تون و بلندی صدای فرد هستیم؛ همه اینها حیاتی هستند و ممکن است در زبان
بدن فراموش شوند.
شناخت و درک زبان بدن باید مستلزم درک همه این وجوه باشد ،در غیر این
صورت ،بخش بزرگی از این فرآیند را از دست دادهایم که به چیزهایی اشاره دارد
که در فصول بعد به آنها خواهیم پرداخت و روشی برای دستهبندی عالئم بدن
در اختیارمان میگذارد که بدون آنها ممکن است چیز زیادی ندانیم.
زبان بدن هسته عملکرد ما بهعنوان یک انسان است و بدون توجه عمیق و
درک ارتباط غیرکالمی ناخودآگاه ،هیچوقت نمیتوانستیم روابطمان را بیش از
روابط عصر غارنشینها گسترش دهیم؛ زیرا در آن زمان روابط به ژستها و رفتار
محدودی خالصه میشدند.
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با افزایش تکنولوژی بیشتر روابط بهجای رودررو بودن بهشکل پشت مانیتور
بودن تغییر کرده و درک طبیعی ما را از زبان بدن رفتهرفته دچار فرسایش کرده
است ،ولی فرصتهایی را هم در اختیارمان قرار داده تا روی ژستها و وضعیت
بدنی دیگران در مقابل خودمان مطالعه کنیم.
در این راستا ،میتوان گفت زبان بدن مفهومی درونگرایانه و راهی برای انتشار
احساسات و عواطفمان به دیگران است .تحقیقات آکادمیک ارتباط میان عالئم
بدن ما و تفسیرمان از این عالئم را نشان میدهند و عالئم منفی و عصبی و
خجالتی یا زبان بدن ضعیف میتواند با اثرگذاری بر وضعیت روحیمان دیده و
به عالئم منفیتر در زبان بدن ما منجر شود و چرخه وخیمی را آغازکند؛ بنابراین
زبان بدن یعنی گفتوگو با خود نه با دیگران.
بهعالوه بخش بزرگی از تحقیقات و علم زبان بدن که در فصلهای بعد به آنها
خواهیم پرداخت ،ریشه در تحقیقات علمی و بهویژه نورو زبانی ( )NLPدارند.
 NLPارتباط اصلی بین نحوه فکرکردن و احساس ما را با نحوه القای
احساساتمان به دیگران از طریق صحبتکردن نشان میدهد (زبانی) .مؤلفه
اصلی دیگر  NLPکه بخش بزرگی از اعتمادکردن دیگران به شما یا عاشق شما
شدن را تشکیل میدهد ،از زبان بدن سرچشمه میگیرد؛ درنتیجه میتوانیم
هردوی این ایدهها را درکنار هم قرار دهیم و تفکرکلی اولیه این کتاب را بسازیم.
 NLPمیخواهد تقدیر انسان را در سه دستهبندی اساسی تعیین کند :کسانی
که درباره تجربیاتشان به شیوه بصری سخن میگویند ،کسانی که به شیوه
شنیداری حرف میزنند و کسانی که به شیوه حسی (احساسات و حرکتها)
ارتباط برقرار میکنند.
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برای مثال ،کسانی که به شیوه بصری حرف میزنند ،اغلب از ظاهر یک چیز یا
محرکه بینایی درباره یک رویداد صحبت میکنند و بنابراین میتوانید بهسرعت
آنها را بهعنوان یک شخص بصری دستهبندی کنید.
بخش اعتمادسازی :پس از تعیین نوع و دستهبندی فرد ،میتوانیم از تکنیک
آینهکردن برای نشاندادن شباهتهای میان خود استفاده و آرامش و فضایی
مورداعتماد ایجادکنیم.
اگر آینه یک شخص بصری شوید ،به جنبههای بصری حکایت خود بیشتر
خواهید پرداخت و روی ظاهر یک اتفاق بحث خواهید کرد .این کار ارتباط
سریعی بین شما و شخص مقابل ایجاد میکند؛ البته این اصل برای کسانی که به
روش شنیداری و حسی هم حرف میزنند ،مؤثر خواهد بود و استفاده میشود.
این تکنیک مثل تئوری قدیمی «فروشنده ماشین» است که باید چیزهایی را که
موردعالقه و نظر فرد مقابل است ،بشناسید و درباره همان جنبهها صحبت کنید.
این نکته شالوده محکم شروع بحث و تعامل است که در زبان بدن برای روابط
عاشقانه هم اهمیت زیادی دارد.

فصل دوم

جذب جنس مخالف با
زبان بدن قدرتمند

این روزها ،این یک حقیقت محض است که نوازش و معاشقه فرآیندی

است که بدون نشاندادن عالئم خاص یا سرنخهای غیرکالمی به دیگران اتفاق
نمیافتد؛ همانطورکه در مقدمه گفته شد ،ارتباط غیرکالمی بدون آگاهی
عمومی ما از این واقعه رخ نخواهد داد و وقتی بفهمیم چگونه میتوانیم افراد

دیگر را جذب کنیم یا توجه آنها را به خود معطوف کنیم ،خواهیم دانست
بیشتر روابط رمانتیک از همین ارتباط نشأت میگیرد ،حسگرهای احساسی
بدنشان را پیدا کردهایم (یعنی چگونه آنها را در یک موقعیت اجتماعی نگه

داریم ،چگونه با آنها صحبت کنیم ،توجهشان را جلب کنیم و .)...

البته این دستهبندی برای استفاده ما بیشازحد آکادمیک است .ما فقط

میخواهیم از برخی از جنبههای آموزش  NLPبرای یافتن دیدگاههای دیگر

استفاده کنیم؛ برای مثال ،یکی از بزرگترین وجوه مطالعه  NLPشامل

آینهکردن رفتار در ابتداییترین بررسیهای زبان بدن است.

با آینهکردن رفتار شخص دیگر ،اعتمادنکردن او به خود را تا حد اعجابانگیزی
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دشوار کنید .وقتی واکنش نورولوژیک و ناخودآگاه آنها زمینه مشترکی را بین شما
و تشخیصتان بهعنوان شخص متحد میبیند ،یکی را از این بافت جدا میکند.

آینهکردن با توجه به  NLPبرای آرامشدادن به بیماران به کار میرود و

به درمانگران ،پزشکان و متخصصان اجازه میدهد با دسترسی بیشتر بتوانند

بیمارشان را آرام کنند .حاال ممکن است کنجکاو شده باشید که برای بهبود
قرارها و روابط عاشقانه خود چه کاری باید انجام بدهید .جواب این است:

تئوری آینهشدن  NLPشامل همان متغیرهایی است که جو ناوارو آنها را

تعیین کرده است :الگوهای صحبتکردن ،زبان بدن ،واژههای بهکاررفته (یا

تن صدا در کلمات خاص ،عبارتها و وضعیت روحی) و بلندی و پایینی صدا.

(ناوارو)2008 ،

پس از این بررسی بسیار خشک و آکادمیک درباره تئوری «نورو

لینگوییستیک» ،از آن چه استفادهای میتوان کرد تا موجب پیشرفت ما شود؟

سه دستهبندی اصلی وجود دارد که آینهشدن  NLPشامل آن میشود.

ممکن است با خودمان فکر کنیم که موجودات بسیار پیشرفته ،باهوش،

جزئینگر و منحصربهفردی هستیم .بهراحتی ممکن است در این تله

ازخودراضیبودن بیفتیم و بهخاطر انسانبودن فخر بفروشیم و فلسفه این

فخرفروشی ،پایهای جز گوشت و استخوان بشری ندارد .واقعیت این است که
وقتی به حقایق توجه کنیم ،متوجه میشویم انسان هم نوعی حیوان است
و فرق آن با حیوانات دیگر در این است که لباس میپوشد :بههمیندلیل،

متخصصان  NLPدریافتهاند همه ما با الگوهای زبانیمان دستهبندی میشویم

که باالتر از هر چیز دیگری است.

بله ،روش حرفزدن و چیزهایی که دربار ه آنها حرف میزنید شما را

بهعنوان یک شخص معرفی میکنند.
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این سه الگو عبارتاند از :الگوی بصری (دیداری) ،شنیداری و
لمسکردن (احساسات و حرکتها) و ضرورتاً چیزهایی هستند که بیشتر
درباره آنها حرف میزنید :چه دیده ،چه شنید ه یا چه حس کردهاید.

کلید کنترل و بیشترین توجه به شخص دیگر ،توجهکردن به طبقهبندیهای

کالمی است که هر شخص در خود پیدا میکند و نشاندادن نحوه صحبتکردن

و سپس آینهکردن این روش صحبتکردن برای ایجاد احساس آرامش و در

نتیجه نشاندادن خودتان بهعنوان شخصی درستکار و مورد اعتماد به آنهاست.
شخصی که در چنین تحلیلهای جزئی استاد باشد ،تکتک شرایط را بهتر
مدیریت میکند (مثل شرایط عاشقانه یا شرایطی سنگین ناشی از حقهها).

کاربرد عملی این امر تمرینکردن یک تست ساده است که وقتی برای

بار دوم مشغول صحبتکردن با فردی باشید باید انجام شود .بهترین متد

پذیرفتهشده برای استفاده از این تاکتیک ،مطرحکردن موضوعی است که برای
شخص مقابل جالب باشد یا چیزی که برای او یادآور یک رویداد انفعالی است،
مثل مرخصی یا واقعهای که اخیرا ً رخ داده (که این هم میتواند بهزعم شما

جالب باشد و این اطمینان را هم به وجود آورد که برای شخص مقابل نیز
دوستداشتنی هستید) .سپس به روشی توجه کنید که در آن ،شخص مقابل

به شما پاسخ داده و بحث رو به جلو میرود .اگر سعی میکنید با یک مرد یا

زن معاشقه داشته یا حتی با تحتتأثیر قراردادن او میخواهید حس اعتماد

به وجود آورید و درهمینحال بهشکل آگاهانه تالش میکنید زبان بدنتان
ال کام ً
را متوقف کنید و عالمت خاصی را بروز ندهید (مث ً
ال صاف و بیحرکت
بایستید) ،ممکن است بدون توجه یا با توجه به همه دالیل اشتباه ،خود را در
حالتی ببینید که بهسرعت در حال محوشدن در افق هستید .کسی که زبان

بدنش عالمت خاصی را نشان نمیدهد ،غیرطبیعی و شبیه بیگانگان به نظر
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میرسد که گویی از فضایی ناشناخته آمده است.
بنابراین روشی که خودمان را نشان میدهیم با روشی که دیگران را با

کمک آن میشناسیم ،نقشی مهمتر از قدرت تشخیص ما ایفا میکند و اگر
حتی سطوح روابط ناموفق عاشقانهتان را کمی بخراشید و عمیقتر شوید ،نقش

ناکارآمدی زبان بدن را در آن پیدا میکنید.

افراد زیادی بر این باورند که حتی با داشتن گفتوگویی قوی ،بادرایت

و ویژه برای پیشرفتن بهسمت عشقورزی (بهویژه اگر میخواهید مطمئن

شوید که زن یا مرد موردعالقهتان بهاندازه خودتان به شما عالقهمند است)
مهمترین نکته این است که چطور حرف بزنیم ،نه اینکه چه چیزهایی بگوییم.

این موضوع به تون و بلندی صدایی مربوط نیست که ناوارو به آنها اشاره داشت،
بلکه به بقیه بخشهای بدن هم مربوط میشود .برای جذب یک نفر به خود
فقط دهان نیست که نقش مهمی دارد و همة بخشهای بدن در این راستا

نقشی حیاتی ایفا میکنند.

باید به این نکته توجه کنیم که بدن ما تقریباً در وضعیتی ثابت قرار دارد و

وقتی بدانید هدف شما چیست (که جزئیات بیشتر آن در سه فصل بعد آورده
میشود) 24/7  ،درصد وضعیت بروز احساسات و عواطف به اطراف و عالئم
جذبکننده واضحتر از چیزی هستند که شخص نشان میدهد.

شاید با مرد یا زن رؤیاهایتان زندگی زناشویی شاد و بادوامی داشته و

خانوادهای دوستداشتنی و آیندهای رمانتیک و شفاف را با همسرتان داشته
باشید و اص ً
ال افکار بد و خستهکننده سراغ شما نیاید .همچنین شاید هم مرد
یا زن جوانی باشید که تازه وارد دنیای رمانتیک و عاشقانه شده و برای اولینبار

است که به رابطه با جنس مخالف پا میگذارید .فرقی نمیکند بدن همگی ما

در سطح ناخودآگاه و بسیار فعال در حال ایجاد ارتباط با افراد دیگر است ،چه
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آنها را بخواهیم ،چه نه .یعنی اگر بار اول به یک نفر جذب شدید یا در قطاری

کنار کسی نشستید و او از شما خوشش آمد ،مطمئن باشید بدنتان به او اجازه

داده است که به شما توجه کند.

اگر این امر کام ً
ال طبیعی است ،چرا این کتاب باید به ما بگوید که چه کنیم

و چه نکنیم؟

با تعیین این تمایل طبیعی که در همه ما وجود دارد ،نکتة جالب دربارة

زبان بدن و سرنخهای غیرکالمی این است :یادگیری متدها و روشهای مختلف

که این موضوع میتواند اسلحهای باشد برای سود بردن از دیگران.

از همین آغاز باید بدانیم دانش و تمرین زبان بدن اسلحه هوشمندی نیست

که برای کنترل اعضای جنس مخالف استفاده و بهتنهایی موجب تأثیرگذاری
شود (جدا از نشانههای احساسی و اخالقی ،درسها و نشانههای ارتباط

غیرکالمی صددرصد دقیق و زمانبندیشده نیست).

خوانندگان این کتاب و افراد بسیار دیگری که دربارة زبان بدن مطالعه

میکنند ،باید این درسها را ابزاری کمکی برای کاهش استرس و ناامیدی در
مسائل عاشقانه و عشقورزی بدانند و در قرارهای عاشقانهشان بهشکلی آگاهانه

از شرایط نامطلوب و ناراحتکننده احتراز کنند.

پس اگر ارتباط غیرکالمی اینقدر محکم و قوی است ،چرا به این کتاب نیاز

داریم تا به ما بگوید کجای کارمان غلط است و چه باید بکنیم؟

ابتدا باید از خود بپرسید چرا در وهله اول این کتاب را خریدید .به نظر

من ،دلیلش این است که تلنگر مثبتی به شما خواهد زد که بیتردید به چنین

کمکی نیاز دارید( .چون من هم در شرایط ناامن مشابهی قرار داشتم و برای حل

این مشکل ،تحقیقات زیادی روی زبان بدن انجام دادم و این کتاب را نوشتم).
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شما به چنین کمکی نیاز دارید چون خود را در حال تقال برای برقراری

رابطهای رمانتیک و عاشقانه میبینید و میخواهید به خود شجاعت و

اعتمادبهنفس بدهید تا با کسی که به او عالقه دارید ،عشقورزی را تجربه کنید.
سؤال این است :چرا اینهمه تقال میکنید؟
در اینجا به اصول اساسی زبان بدن نگاهی سریع بیندازیم .در مدرسه NLP

و تئوریها ،انواع بسیار زیادی از این نشانهها و اضطرابها وجود دارند که آنها
را به فوبیا تعبیر میکنیم.

فوبیای اصلی ریشه حقیقی ندارد و برگرفته از اتفاقات منطقی و حقیقی

نیست که خطری جدی آن را به وجود آورده باشد ،بلکه بیشتر وقتها ناآشنایی

با شرایط باعث بروز چنین فوبیایی میشود (اگرچه همیشه اینطور نیست؛
برای مثال ،ترس از سقوط یا ارتفاع در لحظهای که در لبه پرتگاهی ایستادهاید،
ناشی از یک خطر بسیار واقعی و جدی است).

به یکی از متداولترین فوبیاها نگاهی میاندازیم و از آن بهعنوان یک متافور

برای صحنه قرار دیدار و عشقورزی استفاده کنیم :عنکبوتها .در میان همة
نژادهای بشر ،عنکبوت یکی از متداولترین عوامل ترس و فوبیاست .برای چند

لحظه به گستره این ترس جهانی فکر کنید که در مناطق مختلف جغرافیایی

در سراسر دنیا دیده میشود .در مناطقی که وجود عنکبوت واقعیتر است ،مثل
مناطق گرم و مرطوب و جنگلهای گرمسیری ،همانقدر ترس از عنکبوت

وجود دارد که کنج دیوار خانهتان آن را ببینید.

پس مهم نیست کجا هستید چون همهجا چنین ترسی وجود دارد .دقیقاً

وجود عنکبوت در دنیای واقعی مثل وجود زبان بدن در حوزه عشق است و
مهم نیست چقدر اعتمادبهنفس داشته و در رقابتتان با افراد دیگر موفق بوده

فصل دوم :جذب جنس مخالف با زبان بدن قدرتمند

41

باشید ،چون همیشه این ترس وجود دارد که دست رد به سینه شما زده شود
و این ترس زبان بدن مثبت را تحتالشعاع خود قرار میدهد.

دلیل طرحشده برای این فوبیا که مدتها ذهن و فکرمان را به خود درگیر

کرده بود ،تفاوت موجود است دوباره عنکبوت را به یاد بیاورید :همه ما انسانها
روی پاهایمان بهشکل عمودی میایستیم ،دو چشم داریم ،یک فک داریم

که با آن حرف میزنیم .عقب فک دندانهای آسیا و جلو دندانهای پیشین
داریم و ...درحالیکه عنکبوتها افقی هستند ،هشتپا دارند ،هشت چشم و

در خانههای تورمانندی که خود آن را میتنند ،زندگی میکنند .همه اینها
تفاوتهایی هستند که از دور پذیرفته شدهاند ،اما نمیتوانیم خود را با آنها

وفق دهیم.

آیا میتوانید عنکبوت را با انسان مقایسه کنید؟ البته که نه و حتی این کار

برخی از ما را میترساند.

حاال نگاهی به دوروبر خود بیندازید .دفعه بعد که خود را در یکبار شلوغ

یا باشگاه یافتید ،آیا میتوانید حالت عصبی ،اضطراب یا ناامنی خودتان را با
حالتی مقایسه کنید که شما را غرق آرامش ،توانمندی و رابطه عاشقانه موفق
میکند؟ البته که نه و حتی میتواند مرد یا زن موردنظرتان را از شما دور کند

و اینگونه است که چرخه زبان بدن شروع میشود.

ترس و اضطراب از جنس مخالف بدون درنظرگرفتن سن و تجربیاتتان،

بههیچوجه غیرعادی و عجیب نیست .درواقع اینکه به خودتان اجازه دهید تا
در چنین شرایط حساسی قرار گیرید که میتواند پربار یا پر از ریسک باشد،
شجاعت میخواهد.

اینجاست که شباهتها به پایان میرسند و تفاوتها خود را نشان میدهند.
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وقتی شانههایتان را جمع میکنید و دستانتان را درهم میپیچید ،عنکبوت

نمیفهمد از او ترسیدهاید .یک عنکبوت توانایی این را ندارد که به احساسات

و عواطف شما دست رد بزند و باعث شود به حس عاشقانهتان شک کنید ،اما
مرد یا زن میتوانند.

به یاد داشته باشید این عالئم همیشه در ظاهر خودشان را نشان میدهند؛

بنابراین اگر از چنین فوبیایی رنج میبرید و میترسید که وارد رابطه عاشقانه و
عشقورزی شوید ،ابتدا این موضوع را بهصورت یکطرفه با خود حل کنید .این

ترس را بشناسید و با آن روبهرو شوید.

در این فصل قرار است زبان بدن قدرتمندی را شناسایی کنیم که متد

جذبکردن جنس مخالف باشد و بهتنهایی اعتماد زیادی را به وجود آورد.
راز شروع اضطراب و نگرانی از گذاشتن یک قرار عاشقانه در تعیین این زبان
بدن قوی است تا روی چیزهایی تأکید کند که بهطور طبیعی ب ه کمک آنها

بتوانیم از رابطه با فرد مقابل لذت ببریم :اعتمادبهنفس ،جذابیت ،قدرت ،حس

حقبهجانببودن.

البته کلمه قدرتمند در بیشتر موارد داللت بر وحشیگری و تقویتکردن
حس خصومت و مخالفت دارد که البته پیام این کتاب ابدا ً چنین چیزی نیست.
بهزعم خودم کلمه قدرتمند را مترادف با کارآمد بهکار میبرم و منظورم از

چنین عنوانی ،زبان بدن مؤثر و کارآمد است .یعنی داشتن کنترل بر بدن که

نه اعتمادبهنفس بیشازحد و فقدان آن .منظور قدرتی است که برای خود به

کار میبرید.

درواقع ،مثالی دقیق از زبان بدن قدرتمند و درعینحال درست مثل تن

صدایی است که پایین نگه داشته میشود .وقتی با شخص دیگری با صدای
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متمرکز و آرام حرف بزنیم ،مطمئن میشویم که او توجه کامل خود را به ما
داده است؛ چون با پایینبودن صدای ما مجبور است کمی به طرفمان لم

بدهد و توجه کامل خود را به ما بدهد و در این صورت ،یک ارتباط دوسویه
برقرار میشود.

اگرچه تکنیکها و حرکتهای خاصی که مردان و زنان برای جلبتوجه از

آنها استفاده میکنند ،بحث و بررسی میشود ،به ایده ایجاد ارتباط کنترلشده

نیز خواهیم پرداخت.

در اینجا به یک برنامه قرار مالقات معمولی نگاهی سریع بیندازیم :صحنه

ک بار شلوغ است و پس از اینکه در جلبتوجه مرد یا زن موردنظرتان
قرار در ی 
موفق شدهاید ،حاال هردو وارد یک گفتوگو میشوید .برای این داستان بیایید
فراموش کنیم هریک از شما دو نفر از دستان ،گردن ،چشم و دیگر اعضای
بدنتان چگونه استفاده میکنید و برای بررسی تأثیرگذاری هریک از شما بر
شخص مقابل فقط به صدایتان توجه کنیم.

برای این کار دو راه وجود دارد .میتوان به یک ژست انفعالی شبیه به

ماهیگیری پرداخت یا روش دیگر که مفیدتر هم هست ،این است که خط کش
یا درجهای برداریم و بررسی کنیم طرف مقابل تا چه میزان ازلحاظ جنسی به
شما عالقهمند شده است.

متد اول:
گفتوگو خوب پیش میرود ،شخص مقابل به چیزهایی که میگویید،

عالقهمند شده و توجه کامل خود را به شما معطوف کرده است .حاال
میخواهید کمی برای او جذابتر شوید و چیزی را مطرح کنید که یادآور
جذابیتتان باشد.
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برای همین ،کمی صدایتان را پایینتر میآورید (به خاطر بسپارید در

محیطهای شلوغ و جاهایی که شنیدن حرف طرف مقابل کمی سخت است،

بسته به اینکه چقدر نزدیک به او ایستاده یا نشستهاید ،به او توجه کنید) .حتی

کمی به پشت لم بدهید و فضایی میان خود و آن مرد یا زن به وجود آورید که
شنیدن حرفهایی را که میزنید کمی سختتر هم بکند .حاال میتوانید فرض

کنید که او در موقعیت حاضر خود بماند و از شما خواهش کند حرفتان را
تکرار کنید (ممکن است که چنین اتفاقی بیفتد که شاید نشانه بیعالقگی او

باشد) ،اما بهاحتمال بسیار زیاد او کمی بهطرف شما لم خواهد داد.

اگر به شکلی فعال با این کار فاصله بین خود و شما را کمتر کند ،حاال

شما یک قدم جلوتر گذاشته و فاصله تقریبی بینتان را کمتر کنید .کمی

خیالتان جمع باشد که او هم به شما عالقهمند شده است .با قدمهای کافی

که به جلو برمیدارید ،مانع جداکننده بین شما را برداشته است و او را در
موقعیتی اجتنابناپذیر قرار میدهید و این در عمل یک زبان بدن قدرتمند

است (موارد زیادی دیگری از این نوع وجود دارند که برای داستانهای مشابه

مفید هستند).

با یک حرکت آگاهانه ،به شکلی کارآمد ،شخص مقابل را وادار میکنید

که عالقهاش را به شما نشان دهد و حاال شما باید اشتیاق بیشترتان را نشان
دهید .طبیعتاً اگر شخص کمی جلوتر نیامد و فاصله را کمتر نکرد یا حتی یک
قدم به عقب برداشت ،نشانه جدی بیعالقگی است و حاال حاالها برای جذب

چنین فردی کار دارید.

متد دوم:
حاال وقت آن رسیده که از زبان بدن قدرتمند و با اعتمادبهنفس باال بهعنوان
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راهنمایی برای نشاندادن میزان عالقهتان به فردی دیگر استفاده کنید؛ یعنی
حتی اگر فاصله بین شما کم است ،باز هم کمی بهطرف او متمایل شوید.

اینبار دوباره صدایتان را پایینتر بیاورید و با لحن آرام زیر گوش او زمزمه

کنید (آنقدر به او نزدیک شده باشید که زمزمه شما را بهخوبی بشنود) .آنچه
میگویید چندان اهمیتی ندارد ،در آن لحظه حرفهایی که زده میشوند چندان

موردتوجه قرار نمیگیرند و فقط نزدیکی و نجوای شماست که مهم است.

ی او وارد میشوید
با متمایلشدن بهطرف شخص مقابل ،به حریم شخص 

و اگر درحالیکه در گوشش نجوا میکنید یا کاری مشابه انجام میدهید ،در
همین حال کمی خودتان را به منطقة حساس او نزدیک کنید (منطقة نزدیک

گردن) که نشاندهندة اشتیاق بیاندازة شماست.

پس از گذراندن این وضعیت ،کمی به عقب برگردید و واکنش طرف

مقابل را آنالیز کنید .آیا با این تغییر فاصلة ناگهانی احساس راحتی کرده

است؟ آیا بهه م ریخته ،دستانش را بسته و حالت گارد گرفته است؟ آیا وقتی

به هم نزدیک شدید ،خودش را جمع کرد؟ آیا موهایش را کمی عقب داد تا
حرفهایتان را بهتر بشنود؟ در پاسخ شما خندید؟ دستش را روی گردنش

گذاشت؟ نشانههای دیگر مخالفت یا گشادهرویی را از او دیدید؟

در برخی شرایط ،فقط همین زبان بدن قدرتمند است که موفقیت یا

شکست را رقم میزند و هیچ نشانه و حرف دیگری تعیینکننده نیست.

اگرچه زبان بدن و ارتباط غیرکالمی بهویژه در مسائل عاشقانه حوزههای

تحقیقاتی در حال گسترشی هستند (جالب است بگوییم ارتباط تکنولوژی را

در گسترش این جنبه طبیعی از روابط عاشقانه مثل وبسایتهای دوستیابی

و نرمافزارها را هم باید در نظر بگیریم) ،افکار زبان بدن در مراحل اولیه
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تأثیرگذاری مثل عشقورزی با یک فرد غریبه چیز جدیدی نیست.
آلن پیز ( )Allan Peaseدر کتاب خود «زبان بدن :چگونه افکار دیگران را

از روی ژستهایشان بخوانیم» که در سال  1981نوشته است ،این فانتزیها
را توانمند میداند که یک مکالمه جنسی را با جنس مخالف بدون داشتن

هیچ گفتوگوی بازی ممکن میسازند .موفقیت افراد در مواجهه جنسی با
جنس مخالف ،رابطه مستقیمی با توانایی او در فرستادن نشانههای نوازشگری

و عشقورزی و دریافت مقابل این نشانهها دارد.

با یک جمله ،مطالبم را خالص ه میکنم؛ برای پاسخدادن به نشانههای

فرستادهشده ،میتوانیم نشانههای نوازشگری قدرتمندی را به جنس مخالفمان

ابراز داریم.
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شناسایی زبان بدن زنان
سریع بخوانیم
فصل دوم
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زبان بدن و سرنخهای غیرکالمی نقش شگفتانگیزی در فرآیند معاشقه ایفا
میکنند .هیچ راهی برای سرکوبکردن نشانههای زبان بدن که به موفقیت
واقعی رسیده باشند ،وجود ندارد.
اگر سعی کنید یک لوح نانبشته را بهطرف مقابل نشان دهید و برای این
کار نشانههای زبان بدن و افکار و احساسات خاص خود را محدود کنید ،این
احتمال وجود دارد که نادیده گرفته شوید یا حتی خطرناک و غیرقابلاعتماد به
نظر برسید .علت این امر توانایی طبیعی ما در جستوجوی نشانههایی هرقدر
کوچک از حس تعامل با افراد همنوعمان است.
با بهخاطرسپردن این موضوعات ،باید این را در نظر داشته باشیم که بدن
انسان در وضعیتی پیوسته و ثابت با بدنهای اطرافش معاشقه دارد (البته
اگر جاذبهای برایش وجود داشته باشد) و مهم نیست متأهل باشید و زندگی
زناشویی خوبی داشته یا مجرد باشید ،بدنتان مثل بدن پرانرژی بیستسالگی
خود میتواند معاشقه کند.
باید گفت استفاده از اطالعات پیرامونی زبان بدن و فایده آن در قرارهای
مالقات اسلحه هوشمندی نیست تا برای سودبردن از شخصی دیگر یا کنترل
رفتار از آن استفاده کنید (جدا از ماهیت مخفی تمایل به کنترل افراد دیگر
بهویژه در روابط عاشقانه و جنسی ،محدودیتهای واقعی زبان بدن مانع از

48

زبان بدن عاشقانه

انجام چنین کارهایی میشوند و در صددرصد این موارد ،دادههای علمی دقیق
و تضمینشدهای وجود ندارد).
در مقابل ،خوانندگان باید بدانند نکات زبان بدن ،دانش و بحثهای مربوط
به آن همگی در کمککردن به کسانی به کار میروند که در زمان برقراری رابطه
عاشقانه و یافتن جذابیت در خودشان عصبی هستند و به موفقیت نمیرسند.
در این فصل به مقایسه بین عصبیبودن در زمان نزدیکشدن به فرد مقابل و
علم فوبیا میپردازیم.
با بررسی یکی از متداولترین فوبیاهای این سیاره یعنی عنکبوت ،بهراحتی
میتوانیم این دو حس را با هم مقایسه کنیم :ما از عنکبوتها میترسیم (نوعی
ترس غیرمنطقی) چون برای ما بیگانه هستند و نمیتوانیم چیزی شبیه به آن
را تصور کنیم و معیارهای جسمی آنها با ما تفاوت زیادی دارد .ما پاهای کمتر،
چشمان کمتر داریم و تار نمیتنیم.
این مسئله با اضطراب موجود در صحنه دیدار مرتبط است .ممکن است در
یک رستوران شلوغ ،مرد یا زنی را ببینیم و تصورکنیم صحبتکردن با او و ایجاد
ارتباط کار آسانی است ،اما کسی را که عصبی و نامطمئن به نظر میرسد ،یک
بیگانه بدانیم و از معاشرت با او بترسیم.
واقعیت این است که این فوبیا از نزدیکشدن به یک زن یا مرد بهمنظور
برقراری تعامل عاشقانه یا معاشقه با او که ممکن است برای برخی افراد دیگر
کامال آسان باشد ،بهدلیل حاالت عصبی در شماست یا داشتن زبان بدن خسته
ً
که چرخه کاهش اعتمادبهنفس و خستهتر نشاندادن را موجب میشود.
راه مبارزه با این فوبیا و عصبیبودن ،شناسایی یک زبان بدن قدرتمند است یا
تقلید از داشتن چنین زبانی تا نشانههای منفی شکسته شوند .زبان بدن ضعیف
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روی ذهن شما هم چنین اثری میگذارد؛ البته مهم است که معنای قدرتمند را
در عباراتمان اشتباه نگیریم .در این جمله ،قدرت به نشانه زور بازو و خشونت
نیست ،یا بهمعنای داشتن کنترل شخص مقابل نیست .کلمه قدرتمند در اینجا
مترادف مؤثر و کارآمدبودن است تا بتواند به واکنشهایی انفعالی در شخص
مقابل منجر شود.
یک مثال ایدهآل از زبان بدن درست و قدرتمند داشتن اعتمادبهنفس برای
پایینآوردن صدا در هنگام صحبتکردن یا معاشقه است.
دو روش مختلف برای استفاده از این تکنیک و کاملترین تواناییهایش وجود
دارد.
روش اول:
چه کنار یک شخص ایستاده یا روبهروی او نشسته باشید ،فاصله معینی میان
شما وجود دارد .این فاصله بهطور طبیعی شکل میگیرد و فاصله راحت و با
آرامش نام دارد.
برای نشاندادن زبان بدن قدرتمند و حس اعتمادبهنفس و حتی شاید ایجاد
عالقه به شما ،بهتر است کمی به عقب متمایل شوید و از مرد یا زن موردنظرتان
کمی دور شوید؛ یعنی فاصلة میان خود را کمی بیشتر کرده و تن صدایتان را
کمی پایینتر بیاورید.
اگر شخص مقابل ازلحاظ جنسی یا رمانتیک به شما عالقهای داشته باشد،
بهصورت خودبهخود بهسمت شما متمایل میشود و این فاصله را کمتر میکند
تا حرفهایتان را بهتر بشنود و در این حالت ،عالقهاش را به شما نشان داده و
ژست قدرتمند شما با موفقیت کامل میشود.
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روش دوم:
روش دوم تکنیک مفیدی است ،اما شدت جذب آن بیشتر است و بهتر نشان
میدهد که فرد مقابل چقدر به شما عالقهمند است (این متد برای کسانی که از
عالقه طرف مقابل اطمینان کمتری دارند ،بهتر است یا برای اطمینان ازنظرکسانی
که نشانههای گیجکننده دارند).
اینبار با متمایلشدن به جلو و نجواکردن درگوش فرد مقابل فاصله بین خود
را کمتر کنید (دوباره از پایینآوردن صدا بهعنوان نشانه اعتمادبهنفس و قدرت
استفاده کنید) .سپس کمی عقب بکشید و واکنش طبیعی شخص را به این
حرکت امتحان کنید.
آیا نشانههای دریافتکننده گرم و مثبتی از این ارتباط غیرکالمی نشان دادند
(خنده ،لبخند)... ،؟ آیا خونسرد بوده و حتی کمی خود را جمع کردند؟
این روشی کامل ،درست و قدرتمند است که در هر حالتی که باشید ،میتواند
موجب ایجاد ارتباط شود که در فصل بعد به جزئیات بیشتری درباره آن خواهیم
پرداخت.
این درجه از تحلیل و آگاهی برای خوانندگان تا اینجای کتاب مناسب است.
حال میتوانیم جلوتر رفته و به پیشرفتمان ادامه دهیم.

