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7 درباره مؤلف

استفانکاینبیشترعمرکاریخودراصرفتحقیقاتآکادمیک
کردهودرزمینةآسایشروانیوموضوعاتفرهنگیواجتماعی
کارکردهاست.آثارتحقیقیومطالعاتمربوطهاوبرایگذاشتن
سنگبنایبسیاریازعناوینمعروفاستفادهشدهاستکهامروزه
جزومتغیرهامحسوبمیشوندودرکیعمیقتردرتفکرواندیشه

ایجادکردهاند.

اوهمسوباآثارآکادمیکجدیخود،چندکتابمهمنیزمنتشر
کردهاستوگزارشهایخبریفایلبندیشدهوایدههایمهمی
دربارهموضوعاتبیشماردرپروندهکاریاشدارد.بهعنوانیک
خبرنگار،اوابتداکارخودرابایادداشتبرداریهایدقیقازرفتار
انسانورفتارهاییشروعکردکهمیتواننددربارهدرونیاتاشخاص

مطالبیرابهمابگویند.

کاینبااینپیشزمینهدرتحقیقاتروانشناسیوعالقهوافری
کهبهروابطوتعامالتانسانهابایکدیگرداشت،توانستبهضرورت
سبکزندگیعاشقانهمعاصربپردازدونوعنگاهوشیوهاندیشیدن

تازهواستواریرادرعلمزبانبدنمطرحکند.

تحقیقاتودادههایبیشتربرایاینکتاببهدستفیلیپویلسون
فراهمشدکهاونیزخبرنگاریباسابقهدرتحقیقوبررسیآکادمیک

بودودرتهیهمقاالتایناثرکمکبسیاریکرد.

درباره مولف





اینکتاببهطورویژهبرایکمکبهتازهواردهاوکسانیکه
دانشاولیهدربارهکارکردزبانبدنونحوهاستفادهازآنندارند،
گردآوریشده؛کسانیکهالزماستدراینحوزهمطالعهبیشتری

داشتهباشند.

مباحثوبحثهایموجوددراینکتاب،همهاصولعلمیزبان
بدنراپوششمیدهند.ازنشانههایمفیدومتداولمردانوزنان
درهنگامعالقهیابیعالقگیهایشانبهاتفاقاتعاشقانهگرفتهتا
همهروشهاوراهنماهاباتوجهبهایجاداعتمادبهنفسدرخودو

استفادهاززبانبدنبرایبهبودوضعیتحاضرتان.

حقایق درباره را مدارکی و بحثبرانگیز موضوعات فصل هر
دربرمیگیردوباسریعبخوانیدکهخالصهایازمطالبهمان
فصلاست،پایانمییابد؛چونبرایغوطهورشدندرجزئیات

زمانکافینداریم.

هدفمادراینجاآموزشاستوکمکبهروحجهانیبشرو
شرایطیکهحواسمارامنحرفمیکنند.زبانبدنبیشتراززبان

خودماحرفبرایگفتندارد.

خواندن این کتاب
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مبحثزبانبدنواستفادهوکاربردآندرارتباطهایروزانه،
بیشتردرمیانمردانوروابطمردانهبهچشممیخورد؛بهویژه
برای باشد. عاشقانه و رمانتیک روابط به مربوط وقتیموضوع
یافتنراهنمایرفتاریکهبهمردانکمککندتابتوانندزنان
دلخواهخودرادرشرایطمختلفانتخابکنندیابرایتشخیصو
واکنشنشاندادنبهحقههایمختلفزبانبدن،الزمنیستکه
بهدستهانگاهیبیندازیم،امایافتنمنبعدقیقاطالعاتیبرای
زنانیکهبهیکمردعالقهمندهستند،کارسختودشواریاست.

عاشقانه، بدن زبان موضوع بر متمرکز کتابی نوشتن برای
متوجهاینتفاوتگستردهدرخواندنموضوعاتشدموبهاین
واسطهچیزیرانوشتمکهبرایهمهافرادیکهآنرامیخوانند،

مفیدباشدوبهیکگسترهجمعیتیخاصمربوطنباشد.

اگرچهاینکتاببربسیاریازمطالعات،بحثوگفتوگوها،
تئوریهاوموضوعاتمربوطبهنشانههایزبانبدنزنانمتمرکز
خواهدشد،بهطوربرابربهایننشانههادرمرداننیزمیپردازدو
بهشمااجازهخواهددادبهعنوانخوانندهباچشماندازیمتعادلو

به زبان بدن عاشقانه خوش آمدید
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گستردهبهموضوعاتکلیعاشقانهوفضایمعاشقهدرزبانبدن
بپردازید.

اگربهزنان،مردانیاهردوجنسعالقهدارید،اینکتاببه
شماکمکخواهدکرد؛یعنیوقتیرویموضوعاتاینکتابکار
کنید،درمواردعاشقانهشدیدیکهعموماًازطریقحرفزدن
پیشمیآید،آمادگیالزمراداریدوکاماًلمجهزهستیدودر
شرایطواقعیزندگیوواکنشهاییکبهیکبیندونفر،شرایط
الزمرابرایبرقراریارتباطدرستخواهیدداشت.دراینصورت،
نهتنهادربارهنوعواکنشبهجنسمخالفدرکقویتریپیدا
میکنید،درمواجههباکسیکهبهطورطبیعیترسوستوتحت
شرایطاجتماعیایکهدرموضعقدرتقراردارید،میدانیدچه
واکنشینشاندهیدوچهمحیطیرابرایایجادارتباطبسازید.

بهعالوهدرکعمیقتریازخودوتصویریکهزبانبدنشمااز
احساساتتانمیسازدوبهطورناخودآگاهنشانمیدهد،خواهید

داشت.

حاالپیشازاینکهمستقیمسراغموضوعاتکتاببرومونحوه
شناختزبانبدنخودودیگرانرابهشماآموزشدهم،مهم
استکهابتدابهاینموضوعاشارهکنمکهپسازیادگیریزبان

بدن،بایدچهانتظاراتیازخودداشتهباشید.

داشتندرککاملوجامعاززبانبدنبهعنوانیکموضوع،
درک این اما باشد، روزانه زندگی برای عالی ابزاری میتواند
که کسی بهعنوان را شما هویت و است بنیادی شالودهای
هستید،تغییرنمیدهد.هنوزشماهمانخوانندهکتابهستید
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کهمیتوانیدنشانههاییراازسویدیگرانتفسیرکردهوبشناسید
وبرایگرفتننتیجهدلخواهخود،آنهاراانتخابکنید.پیشاز
تمرینمطالباینکتاب،آنرایکتئوریبدانیدوباکمکآن

دانستههایخودرابیازمایید.

بهعالوه،ازهمینآغازبایدبدانیمزبانبدنفرمیجهانیبرای
ارتباطاتاست)چونهمهمادارایبدنهستیم(وترجمهو
تعییناهمیتیکهدراینجاآوردهشده،مثلحرکاتخاصیک
مردیازننشانههاییازاحساساتخاصرانشانمیدهدکه

ضرورتاًجهانینیستند.

و فرهنگ در بدن ناخودآگاه ارتباطهای از بزرگی بخش
محیطیریشهداردکهدرزندگیروزانهباآنمواجهمیشویم؛
برایمثال،ممکناستتفاوتهاییاصلیدرحرکتبدنیدونفر

ازقارههایمختلفدیدهشود.

بهاینمعناکهبرخیازاینحرکتهامیتوانندبرایمردم
کشورهایدیگرمعانیکاماًلمتفاوتیداشتهباشندکهبهمحل
زندگیآنهاوچیزهاییکهاززندگییادگرفتهاند،بستگیداردو
ازاینروهمیشهبایدبهاینموارددرتفسیرزبانبدندقتکنیم.

هدفاصلیاینکتابایجادیکرشتهتعادلیمیانمردان
را علمی و اصلی موضوعات باید ابتدا بنابراین است؛ زنان و
دربارهزبانبدنوتفاوتهایحقیقیبدانیم.چهازاینتفاوتها
خوشمانبیایدیانه،آنهامیتوانندمقیاسیمستندبرایشناخت
رفتاردوجنسمخالفپدیدآورند.باعلمبهاینموضوع،این
کتابمردانوزنانرادردوفصلمختلفازهممجزامیکند
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تاراحتترتعیینکنیدمیخواهیدچهچیزهاییبدانیدوچه
چیزهایییافتهاید.

بخشاصلیاینکتابباروابطمنظمغیرهمجنستکگام
)یعنیمربوطبهدونفرکهیکیمرداستویکیزن(سروکار
دارد.زیباییشناختمفهومزبانبدنهمدرمردوهمدرزناین
استکهاینعلمبرایهمهشرایطقابلاستفادهباشد.بسیاریاز
بخشهایاینکتاباطالعاتیراارائهمیدهدکهبههرشیوهای

کهازنظرتانمناسباست،قابلاستفادهباشند.

تأثیرگذاراستوخواندن یادگیریزبانبدنبسیارمفیدو
ومطالعهدراینبارهبهشماتوصیهمیشود.تجربهکاملآثارو
ظرفیتهایایندانشبهاینامرنیازداردکهدرزندگیواقعی
آنهاراامتحانکنیدوحتیبهجایخوشبینیبیشازاندازهایکه
متخصصاناینحوزهبهآنامیددارند،بهتراستروشآزمونو

خطارابهکارگیرید.

بادسترسیبهاطالعاتاینکتاب،میتوانیدمهارتبیشتری
رادربارهروابطعاشقانهونحوهجذبودلبریازجنسمخالف
کسبکنید،امامهارتدرهمهاینهابهتجربهشاندرشرایط

واقعیبستگیدارد.

هیچوقتنمیتوانیدرفتاربالقوههیچکسرادرشرایطیمعین
پیشبینیکنید.منفقطمیتوانمکمککنمیادبگیریددرهر

شرایطی،چهواکنشیازخودتانبروزدهید.
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هضماینواقعیتکارسختیاست؛بهویژهباداشتنسابقه،
اطالعات،راهنماییهاوبحثهایکاملدربارهزبانبدنکهاز
تحقیقاتقانونیوبررسیکاملطولوعرضموضوعموردبررسی
بهدستآمدهباشند،اماواقعیتایناستکهانسانقابلپیشبینی
میتوانند که است زیادیحساس عواملخارجی به و نیست

وضعیتروحی،افکار،رفتاروشخصیتشراتغییردهند.

ممکناستفردیدریکروزبیعالقگیورفتاربستهایرااز
خودنشاندهدودرروزدیگریکاماًلگرم،خوشخلق،اجتماعی
اصاًل روز هر در را غریبه افراد رفتار بهویژه باشد؛ رمانتیک و
نمیتوانپیشبینیکردوفقطمیتوانیمپنجرهکوچکیرااز
تصویرکلیبهشمانشاندهیم.)بهویژهدرروزگارمدرنیکهبارها

وکلوپهاتوجههرفردیرابهخودجلبمیکنند(.

تنهاجملهسادهوآسانیکهحتیدراینمرحلهمیتوانگفت،
ایناستکه: اگر زبان بدن کسی نشانه های منفی را نشان 
دهد، نکته را درک کنید و به آنها فرصت دهید. هیچ کس 

نمی خواهد دیگران را اذیت کند.

پسبیهیچپیشزمینهایسفرتانرابهدنیایدرکوشناخت،
استفادهوتفسیرنشانههایزبانبدنشروعکنید.
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تعریفعشقکارسختینیست؛دوستداشتنوعالقهشدید
بهیکنفریایکموضوعخاصبرایماانسانهاتعریفیجزعشق
ندارد؛امااینعشقبهرابطهکالمیوغیرکالمیبرایشکوفایی
هرچهبهترنیازداردوشکوفایییکرابطهزمانیشکلمیگیرد

کهمابتوانیمرابطهکالمیوغیرکالمیخوبیداشتهباشیم.

تفاوتزنومرددرروابطونحوهابرازعالقهآنهابههمباعث
شدهنحوهشناختزنومردهمبهچالشیبزرگبدلشود.
چالشیکهمیتواندشیرینیاخطرناکباشد.همهمواردیراکه
یکزندوستداردیکمردارائهنمیکندیابهصورتمستقیم
وغیرمستقیمانجامنمیدهد.اینتفاوتهاستکههمهموارد

زندگیوعاشقیرالذتبخشوجذابمیکند.

بررسیزبانبدنیکفردمیتواندحقایقزیادیرادربارةیک
رابطهفاشکند.باکمکزبانبدنمیتوانیدبفهمیدیکپسر
یایکدخترتاچهحددوستتانداردوبرایداشتنشماو
نزدیکبودنبهشماچقدرعالقهمنداست.محققانزبانبدنبر
اینباورندکهدرحالیکهزنانحدود52درصداززبانبدنشان

مقدمه
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برایابزارعالقهوبروزحرفهایدرونیشاناستفادهمیکنند،
میکنند. احساسات ابراز زبان این با درصد 2۰ فقط مردان
بااینحال،همیناندازهاندکهممیتواندبرایماکافیباشدتا
بفهمیمدراطرافمانچهمیگذرد.گاهیتنهاکمیدقتکردن
رویحالتکلیبدنیکفردموردنظراسرارزیادیرادربارهاو
آشکارمیکند.عالئمیکهدرزبانبدنعاشقانهبایدبهآنتوجه

کنیدباعالئمتجاریومذاکراتتجاریکاماًلمتفاوتاست.

دریکرابطهعاشقانهبیندونفرنشانههایغیرکالمیبسیار
قابلاعتمادترازفنبیانوکلماتهستند.نشانههایغیرکالمی
رامیتواندرصوتوحاالتبدنیکفرددید.نشانههاییکه
هریکپیامهایمختلفیدارند.فقطکافیاستماآنپیامهارا

آنالیزکنیموبهمعانیهریکازآنهادستبیابیم.

دراینکتاب،شماراباهنرزبانبدنآشنامیکنیم؛هنریکه
میتواندشمارابهیکمتخصصرفتارشناسدرروابطاجتماعی

تبدیلکند.

زبانبدنعاشقانهیککتابنیست،یکراهنمایویکمرجع
برایبهترکردنیکرابطهعاشقانهباهمسرونامزدخوداست.این
کتابباتوجهبهفرهنگواعتقاداتماایرانیهاترجمهشدهوهر
جاالزمبودهمطالبیبومیسازیشدهاست.امیداستباخواندن
اینکتابهرچهبیشتربتوانیمرابطهسالموخوبراداشتهباشیم.

مترجمین

علی بهرام پور، پویا ودایع، مریم حسین پور
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عبارت»زبانبدن«نهصحبتکردندربارهموضوعیآکادمیکرادربردارد
ونهمعرفیصحیحیازمعنایاینواژهارائهمیدهد؛بنابراینتعریفعلمیترو
مرتبطتراینواژه)کهبهشکلجستهوگریختهدربحثهایمختلفاینکتاببا
آنآشناخواهیدشد(بهمعنایارتباطغیرکالمیاست؛اگرچهحتیاینعنوانکه

بیشتربهآناشارهخواهیمکرد،کاملترینمعناراازهمهجوانبندارد.

زبان چون بهویژه است؛ شده انتخاب دلیل چند به غیرکالمی ارتباط
بدنتمایلداردبهطورمستقیمباارتباطغیرکالمیلمسیدررابطهباشد
)یعنیسرنخهایبصریوحرکاتیبرمبنایعالمتها(،درحالیکهارتباط
غیرکالمیطیفبسیاربزرگتریازجزئیاترادربرمیگیردوهمهآنهاازلحاظ
پدیدهشناسی،بخشبزرگیاززندگیروزانهراشاملمیشوند،اماوقتیپای

مسائلعاشقانهبهمیانمیآید،ایننشانههابسیارآشکارترهستند.

چرااینبخشازاطالعاتباموضوعاتاینکتابارتباطدارد؟چوناین
فرضکههمهنشانههایناخودآگاهماازانسانهایدیگرخالصانهوازطریق
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ژستهاوحرکاتبدنرخمیدهدوبهگفتنحتییککلمهحرفنیازی
نیست،کاماًلنادرستاست.اگرفقطدربارهزبانبدنگفتوگوکنیم،ممکن
استبرخیازمهمترینجنبههایتئوریرانادیدهبگیریمکههمهآنهابرای

ایجادمعاشقهواولینحسنقشبسیارمهمیدارند.

شایدآموزندهترینجمعبندیازهرچیزیکهارتباطغیرکالمیرامیسازد،
درکتابجوناواروبهنام»آنچههمهمیگویند«دیدهشدهاستکهمیگوید:
»ارتباطغیرکالمیکهاغلبزبانبدنیارفتارغیرکالمینامیدهمیشود،روش
ترجمهاطالعاتاستکهدرستمثلحرفزدنیکشخصاستوانتظارمیرود
ازحاالتصورت،ژستها،لمسکردن،حرکتهایفیزیکی،وضعیتبدن،ظاهر
بدن)یعنیلباس،جواهرات،مدلمو،خالکوبیهاوغیره(وحتیتونیابلندی

صدایفرددریافتشود)بهجایاینکهحرفبزند(.«)ناوارو،2۰۰8(

باهمهاینها،کاماًلواضحاستکهبرایمطالعهوتحقیقمناسبدرباره
زبانبدنوسرنخهایآشکارش)حتیبرایچیزخاصیمثلیادگیرینحوه
مصاحبتدرستدریکمالقاتمعمولی(بایدچشماندازوسیعیازموضوعات
کلیوجودداشتهباشدتاهمهعوامل،تواناییایفاینقشرادرفرآیندکلی
داشتهباشند.بهیادداشتهباشیدحتیبرخالفمیلما،بدنماندرحالایجاد

ارتباطثابتبادیگراناست.

همه اینها از کجا شروع شدند؟ و حاال چه معنایی برای ما دارند؟
برایتشخیصکاملوصحیحاهمیتوحضورایننوعارتباطبدنیمیان
انسانها،بایدبهعصرانسانهایغارنشیننگاهیبیندازیمتامنشأومیزان
اهمیتایننوعارتباطرادریابیموبررسیکنیمچگونهبهاینجارسیدهایم
)البتهایننگاهبهعقببراینحوهتعیینمالقاتهاکافیومفیدنیست(.ممکن
استبرایشروع،فهمزبانبدنکمیسختبهنظربرسد،امااشتباهنکنید،
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اینکتابتاریخنیست؛فقطمیخواهمبهتاریخچهنشانههاوحاالتناخودآگاه
بدنکهقابلمخفیشدننیستند،نگاهیبیندازیم.

همهماانیمیشنهاییدربارهغارنشینهادیدهایم.اینکهبدنهایپرموی
خودراباپوستدرختانمیپوشاندند،گرزبهدستمیگرفتند،برماموتها
سوارمیشدندوبیابانهایوسیعراپشتسرمیگذاشتند،امایکواقعیترا
نمیدانیمکهاگرنیاکانماننحوهتفسیرزبانبدنرابلدنمیدانستند)چه
آگاهانهوچهناخودآگاه(ارتباطوگسترهروابطانسانیدرهمانزمانبهپایان
میرسید؛البتهاینروزها،هنرزبانبدنوقدرتنهفتهدرآن،شایدیکیاز
محفوظترینرازهاییباشدکهدراطرافمانوجودداردومحققانبسیاریبرای
شفافسازیآنتالشمیکنند.سیاستمداران،هنرپیشهها،معلمان،دکترها،
گزارشگرهاوبسیاریازمتخصصانعصرمدرنتواناییبدنشانرادرتغییرفضا
وشرایطموجودآموختهاندکهمیتواندباکمککاراکترهاییخاصدرخود
یاطرفمقابلانجامپذیرد.)برایمثال،یکدرمانگردوستداردبیمارشتا
آنجاییکهممکناستاحساسراحتیکندیایکنامزدانتخاباتسعیمیکند
مثلیککوهیخکهبخشبزرگیازآندرزیرآبپنهاناست،ازطریقزبان

بدننهفتهاش،قدرتوظرفیتبیشتریازخودرابهنمایشبگذارد(.

بیاییدداستانغارنشینهاراکمیبهروزترکنیموجهشیبهروزگارحال
داشتهباشیم.اینروزها،ازانسانهافاصلهبیشتریگرفتهودرتلهنمایشگرهای
کامپیوتری،تبلتها،تلفنهایهمراهودستگاههایمشابهگیرافتادهایموهمیشه
چشممانبهیکیازایننمایشگرهایتکنولوژیکزلزدهوکمترگفتوگوهای
رودرروداریم.بهراحتیمیتوانگفتدرعصرما،کهعصربیگانگیازیکدیگر
بوده،زبانبدنبیشازقبلموردنیازاست.خودرادرشرایطیاحساسمیکنیم
کهتوانخالصشدنازآنرانداریمواینبدنماستکهقدرتتکلمرابیش

اززبانمانبهدستگرفتهاست.
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میتوانگفتاینجنبهخوشبینانهتریاززندگیبهاینسبکاست.
ارتباطغیرکالمییکخیابانیکطرفهنیستوماایستگاههایبرودکستینگ
)انتشار(پیامهانیستیم.حاالت،زیروبمیصدا،زیرلبیحرفزدنونگاهما
افکارمانبهدنیایاطراف همیشهدرحالفرستادننشانههایاحساساتو
است،امااغلبفراموشمیکنیمکهدیگرانهممیتوانندنشانههایافکارو

احساساتشانرابرایمابفرستند.

روابطسببیمیانزبانبدنمنفییاخجالتوافزایشاحساسبیارزشبودن
یاتردیدداشتندرروزگاراخیرشناختهشدهاستونشاندادهچگونهازلحاظ
فیزیکیمعرفیخودمیتوانداثرمهمیبرظاهرروانیمانبگذاردکهطبیعتاً

کلفرآیندراواردیکچرخهروبهپایینمیکند.

اگرخجالتیوخستهبودهیاحالتدفاعیداشتهباشید،یااینکهاجازه
دهیدزبانبدنمنفیشمارادرکنترلخودشدربیاورد،ایناتفاقمیتواند
حالتروحیشماراتغییردادهواحساسیبدترازقبلبهخودداشتهباشید.
درفصلبعدکهدربارهاعتمادبهنفساست،اینموضوعراباجزئیاتبیشتر

پوششمیدهیم.

امااینشرایطقابلاصالحاست.اگرعالئممنفیرادرارتباطغیرکالمی
خودتشخیصدهیم،میتوانیمدرراستایافزایشاستانداردهایزندگییا
اعتمادبهنفسوارزشمندبودندرخودودیگرانگامیمثبتبرداریمواینگام

همهدرهاوگزینههارادرزندگیبهرویمابازمیکند.

دراینحالت،عاملاحاطهکنندهزبانبدنیاارتباطغیرکالمیاستکه
بهجایگفتوگوباهرچیزیدرایندنیاوافراددرونش،بهگفتوگوباخود
میپردازیم؛البتهاینکاربهسادگینشاندادنارتباطیکشخصبابدنشما
نیستکهانگارمشغولگفتوگودربارهامورعادیباشند،بلکهدربارهدرک
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وشناختمابهعنوانموجودفیزیکی،عاطفیوزندهاستوبرایادامهاین
گفتوگوباخودراههایزیادیوجوددارند.

اینتفکرمدرنوجدیدازکجاآمدهاست؟تئوریعصبزبانشناسی)نورو
لینگویستیک(

حالبهبررسیتکنیکیمیپردازیم.همانطورکهمتخصصانبیانکردهاند،
بنیادروانیبسیاریازاصولارتباطغیرکالمیگفتوگودربارهبرخیکارهاست
تاشالودهمحکمیرادراختیارماقراردهدکهدرآنبهبحثدربارهزبانبدن

مدرنوعاشقانهروزبپردازیم.

ارتباطبینزبانبدنودستهبندیاصولخالصهنویسیشدهنورولوژیک
ازبسیاریازواقعیتهایمشخصقویتراست؛برایمثال،یکارتباطبسیار
قویبینبرنامهریزیعصبیزبانی)NLP(وبرخیسرنخهاینامحسوسو
تفاسیردیگروجودداردکهدرروابطعمومیبشریدیدهمیشوند؛اساساًاین
یعنیمابهرفتارفیزیکیوعملکردهایزیادیتمایلداریمکهبدوناینکه

متوجهباشیم،ازافکارواحساساتمانسرچشمهمیشوند.

بایدگفتاینبحثبازبانبدنعاشقانهارتباطمستقیمیندارد؛بنابراین
مطالعهآنبرایکسانیکهمیخواهندبهفصلبعدیکتاببرسند،ضرورتی
ندارد.اگرچهروشیارزشمندرادراینبارهارائهمیکندکهچگونهمسائلعاشقانه،
عشقورزیونوازشدرافکارمانریشهدارد،نهدربدنمان.شایداینبهاین

معناستکهبهواسطهاینفصلمیتوانیددرشرایطعاشقانهمجهزترباشید.

NLPبهعنوانروشتأثیرگذاریبررفتارمغز)یعنیبخشنوروازعنوان

اینکلمه(ازطریقاستفادهاززبان)بخشلینگوییستیکازعنوانکلمه(و
انواعدیگرارتباطتعریفمیشودکهشخصراقادربهکدگذاریمجددروشی
میکندکهمغزبهمحرکپاسخداده)یعنیبرنامهریزی(ورفتاربهتروجدیدی
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راپیشنهادمیدهد.

برایمثال،اگربهطورجزئیبهمواردیبپردازندکههمهچیزچطوربهنظر
میرسید،چهچیزهاییرادرتعطیالتدیدند،اثربصریآناتفاقچقدربرای
آنهاعجیببود،آنگاهدردستهبندیآینهکردنبصریمیافتند.حالاگربخواهید
اعتمادآنهارابهدستبیاورید،بایداینالگوراآینهکردهوبرعناصربصریحکایت

خودمتمرکزشویدومرزمشترکیرامیانایندورویدادایجادکنید.

طبیعتاًبرایدستهبندیهایشنیداریوحسیهمروشهایمشابهیبه
کارمیروندودرآنها،شخصدربارهصداهایمربوطبهآناتفاقواحساسات
ناشیازآنصداحرفمیزند.وقتیروشصحبتکردناورابشناسید،دیگر

مرحلهسختراگذراندهاید.

باهمهچیزهاییکهگفتهشدوحتیباعلمبهاینموضوعکهماباهم
متفاوتهستیموپسازتعیینریشهعلممدرنزبانبدنوارتباطغیرکالمی،
متدسریعوآسانیبرایگفتوگودربارهپیچوخمهاییکهدرزندگیماهستند
وجودنداردوشرایطکمیدرزندگیواقعیرخمیدهدکهپیچوتابهای

عصبیدرمعاشقهموفقنقشداشتهباشند.

معاشقهبعدازمصاحبهشغلی،جزوپراسترسترینشرایطاستوهررفتار،
واکنشوژستیمیتواندکلموقعیتراخرابکردهیاباعثپیشرفتآنشود؛
بهایندلیل،باتوجهبهطیفگستردهموضوعدربارهمطالعهزبانبدنوتحلیل
متمرکز عاشقانه وچشماندازهای موانع روی اینکتاب غیرکالمی، ارتباط
خواهدشد.ازاینجابهبعد،متدهاوتئوریهاییرادربارهنحوهصحبتکردن

دربارهمطالبگفتهنشدهدریکقرارعاشقانهمطرحمیکنیم.
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فصل اول

گام بعدی                         جذب جنس مخالف با زبان بدن قدرتمند

سریع بخوانیم

معرفی درست زبان بدن به عنوان یک مفهوم

زبان بدن ریشه در تحقیقاتی وسیع درباره ارتباط غیرکالمی دارد که طیف 

بسیار بزرگ تری از دسته بندی ها و جنبه ها را دربرمی گیرد که زبان بدن اغلب از 

آنها غافل است.

منظور از ارتباط غیرکالمی بررسی ترکیبی از حاالت صورت، ژست ها، حرکات 

فیزیکی و بدنی، لمس  چیزهای مختلف، ظواهر بدن )لباس، جواهرات، مدل مو( 

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 داده ایم که به چیزهایی اشاره دارد 

که در فصول بعد به آنها خواهیم پرداخت و روشی برای دسته بندی عالئم بدن 

در اختیارمان می گذارد که بدون آنها ممکن است چیز زیادی ندانیم.

زبان بدن هسته عملکرد ما به عنوان یک انسان است و بدون توجه عمیق و 

درک ارتباط غیرکالمی ناخودآگاه، هیچ وقت نمی توانستیم روابط مان را بیش از 

روابط عصر غارنشین ها گسترش دهیم؛ زیرا در آن زمان روابط به ژست ها و رفتار 

محدودی خالصه می شدند.
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با افزایش تکنولوژی بیشتر روابط به جای رودررو بودن به شکل پشت مانیتور 

بودن تغییر کرده و درک طبیعی ما را از زبان بدن رفته رفته دچار فرسایش کرده 

است، ولی فرصت هایی را هم در اختیارمان قرار داده تا روی ژست ها و وضعیت 

بدنی دیگران در مقابل خودمان مطالعه کنیم.

در این راستا، می توان گفت زبان بدن مفهومی درون گرایانه و راهی برای انتشار 

احساسات و عواطف مان به دیگران است. تحقیقات آکادمیک ارتباط میان عالئم 

بدن ما و تفسیرمان از این عالئم را نشان می دهند و عالئم منفی و عصبی و 

خجالتی یا زبان بدن ضعیف می تواند با اثرگذاری بر وضعیت روحی مان دیده و 

به عالئم منفی تر در زبان بدن ما منجر شود و چرخه وخیمی را آغاز کند؛ بنابراین 

زبان بدن یعنی گفت وگو با خود نه با دیگران.

به عالوه بخش بزرگی از تحقیقات و علم زبان بدن که در فصل های بعد به آنها 

خواهیم پرداخت، ریشه در تحقیقات علمی و به ویژه نورو زبانی )NLP( دارند.

القای  نحوه  با  را  احساس  ما  و  فکرکردن  نحوه  بین  اصلی  ارتباط   NLP

احساسات مان به دیگران از طریق صحبت کردن نشان می دهد )زبانی(. مؤلفه 

اصلی دیگر NLP که بخش بزرگی از اعتمادکردن دیگران به شما یا عاشق شما 

شدن را تشکیل می دهد، از زبان بدن سرچشمه می گیرد؛ درنتیجه می توانیم 

هردوی این ایده ها را در کنار هم قرار دهیم و تفکر کلی اولیه این کتاب را بسازیم.

 NLP می خواهد تقدیر انسان را در سه دسته بندی اساسی تعیین کند: کسانی 

که درباره تجربیات شان به شیوه بصری سخن می گویند، کسانی که به شیوه 

شنیداری حرف می زنند و کسانی که به شیوه حسی )احساسات و حرکت ها( 

ارتباط برقرار می کنند. 
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برای مثال، کسانی که به شیوه بصری حرف می زنند، اغلب از ظاهر یک چیز یا 

محرکه بینایی درباره یک رویداد صحبت می کنند و بنابراین می توانید به سرعت 

آنها را به عنوان یک شخص بصری دسته بندی کنید.

بخش اعتمادسازی: پس از تعیین نوع و دسته بندی فرد، می توانیم از تکنیک 

آینه کردن برای نشان دادن شباهت های میان خود استفاده و آرامش و فضایی 

مورداعتماد ایجاد کنیم.

اگر آینه یک شخص بصری شوید، به جنبه های بصری حکایت خود بیشتر 

خواهید پرداخت و روی ظاهر یک اتفاق بحث خواهید کرد. این کار ارتباط 

سریعی بین شما و شخص مقابل ایجاد می کند؛ البته این اصل برای کسانی که به 

روش شنیداری و حسی هم حرف می زنند، مؤثر خواهد بود و استفاده می شود. 

این تکنیک مثل تئوری قدیمی »فروشنده ماشین« است که باید چیزهایی را که 

موردعالقه و نظر فرد مقابل است، بشناسید و درباره همان جنبه ها صحبت کنید.

این نکته شالوده محکم شروع بحث و تعامل است که در زبان بدن برای روابط 

عاشقانه هم اهمیت زیادی دارد.
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اینروزها،اینیکحقیقتمحضاستکهنوازشومعاشقهفرآیندی
استکهبدوننشاندادنعالئمخاصیاسرنخهایغیرکالمیبهدیگراناتفاق
نمیافتد؛همانطورکهدرمقدمهگفتهشد،ارتباطغیرکالمیبدونآگاهی
عمومیماازاینواقعهرخنخواهددادووقتیبفهمیمچگونهمیتوانیمافراد
دیگرراجذبکنیمیاتوجهآنهارابهخودمعطوفکنیم،خواهیمدانست
بیشترروابطرمانتیکازهمینارتباطنشأتمیگیرد،حسگرهایاحساسی
بدنشانراپیداکردهایم)یعنیچگونهآنهارادریکموقعیتاجتماعینگه

داریم،چگونهباآنهاصحبتکنیم،توجهشانراجلبکنیمو...(.

البتهایندستهبندیبرایاستفادهمابیشازحدآکادمیکاست.مافقط
میخواهیمازبرخیازجنبههایآموزشNLPبراییافتندیدگاههایدیگر
شامل NLP مطالعه وجوه بزرگترین از یکی مثال، برای کنیم؛ استفاده

آینهکردنرفتاردرابتداییترینبررسیهایزبانبدناست.

باآینهکردنرفتارشخصدیگر،اعتمادنکردناوبهخودراتاحداعجابانگیزی
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دشوارکنید.وقتیواکنشنورولوژیکوناخودآگاهآنهازمینهمشترکیرابینشما
وتشخیصتانبهعنوانشخصمتحدمیبیند،یکیراازاینبافتجدامیکند.

آینهکردنباتوجهبهNLPبرایآرامشدادنبهبیمارانبهکارمیرودو
بهدرمانگران،پزشکانومتخصصاناجازهمیدهدبادسترسیبیشتربتوانند
بیمارشانراآرامکنند.حاالممکناستکنجکاوشدهباشیدکهبرایبهبود
ایناست: انجامبدهید.جواب باید قرارهاوروابطعاشقانهخودچهکاری
را آنها ناوارو آینهشدنNLPشاملهمانمتغیرهاییاستکهجو تئوری
تعیینکردهاست:الگوهایصحبتکردن،زبانبدن،واژههایبهکاررفته)یا
تنصدادرکلماتخاص،عبارتهاووضعیتروحی(وبلندیوپایینیصدا.

)ناوارو،2۰۰8(

»نورو تئوری درباره آکادمیک و خشک بسیار بررسی این از پس
لینگوییستیک«،ازآنچهاستفادهایمیتوانکردتاموجبپیشرفتماشود؟

سهدستهبندیاصلیوجودداردکهآینهشدنNLPشاملآنمیشود.

ممکناستباخودمانفکرکنیمکهموجوداتبسیارپیشرفته،باهوش،
تله این در است ممکن بهراحتی هستیم. منحصربهفردی و جزئینگر
این فلسفه و بفروشیم فخر انسانبودن بهخاطر و بیفتیم ازخودراضیبودن
فخرفروشی،پایهایجزگوشتواستخوانبشریندارد.واقعیتایناستکه
وقتیبهحقایقتوجهکنیم،متوجهمیشویمانسانهمنوعیحیواناست
وفرقآنباحیواناتدیگردرایناستکهلباسمیپوشد:بههمیندلیل،
متخصصانNLPدریافتهاندهمهماباالگوهایزبانیماندستهبندیمیشویم

کهباالترازهرچیزدیگریاست.

را شما میزنید حرف آنها درباره که چیزهایی و حرفزدن روش بله،
بهعنوانیکشخصمعرفیمیکنند.
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و  شنیداری )دیداری(، بصری الگوی  از: عبارتاند الگو سه این
لمس کردن )احساساتوحرکتها(وضرورتاًچیزهاییهستندکهبیشتر

دربارهآنهاحرفمیزنید:چهدیده،چهشنیدهیاچهحسکردهاید.

کلیدکنترلوبیشترینتوجهبهشخصدیگر،توجهکردنبهطبقهبندیهای
کالمیاستکههرشخصدرخودپیدامیکندونشاندادننحوهصحبتکردن
وسپسآینهکردناینروشصحبتکردنبرایایجاداحساسآرامشودر
نتیجهنشاندادنخودتانبهعنوانشخصیدرستکارومورداعتمادبهآنهاست.
شخصیکهدرچنینتحلیلهایجزئیاستادباشد،تکتکشرایطرابهتر

مدیریتمیکند)مثلشرایطعاشقانهیاشرایطیسنگینناشیازحقهها(.

کاربردعملیاینامرتمرینکردنیکتستسادهاستکهوقتیبرای
انجامشود.بهترینمتد باید بافردیباشید باردوممشغولصحبتکردن
پذیرفتهشدهبرایاستفادهازاینتاکتیک،مطرحکردنموضوعیاستکهبرای
شخصمقابلجالبباشدیاچیزیکهبرایاویادآوریکرویدادانفعالیاست،
مثلمرخصییاواقعهایکهاخیراًرخداده)کهاینهممیتواندبهزعمشما
جالبباشدوایناطمینانراهمبهوجودآوردکهبرایشخصمقابلنیز
دوستداشتنیهستید(.سپسبهروشیتوجهکنیدکهدرآن،شخصمقابل
بهشماپاسخدادهوبحثروبهجلومیرود.اگرسعیمیکنیدبایکمردیا
زنمعاشقهداشتهیاحتیباتحتتأثیرقراردادناومیخواهیدحساعتماد
بهوجودآوریدودرهمینحالبهشکلآگاهانهتالشمیکنیدزبانبدنتان
رامتوقفکنیدوعالمتخاصیرابروزندهید)مثاًلکاماًلصافوبیحرکت
بایستید(،ممکناستبدونتوجهیاباتوجهبههمهدالیلاشتباه،خودرادر
حالتیببینیدکهبهسرعتدرحالمحوشدندرافقهستید.کسیکهزبان
بدنشعالمتخاصیرانشاننمیدهد،غیرطبیعیوشبیهبیگانگانبهنظر
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میرسدکهگوییازفضاییناشناختهآمدهاست.

بنابراینروشیکهخودمانرانشانمیدهیمباروشیکهدیگرانرابا
کمکآنمیشناسیم،نقشیمهمترازقدرتتشخیصماایفامیکندواگر
حتیسطوحروابطناموفقعاشقانهتانراکمیبخراشیدوعمیقترشوید،نقش

ناکارآمدیزبانبدنرادرآنپیدامیکنید.

افرادزیادیبراینباورندکهحتیباداشتنگفتوگوییقوی،بادرایت
وویژهبرایپیشرفتنبهسمتعشقورزی)بهویژهاگرمیخواهیدمطمئن
شویدکهزنیامردموردعالقهتانبهاندازهخودتانبهشماعالقهمنداست(
مهمتریننکتهایناستکهچطورحرفبزنیم،نهاینکهچهچیزهاییبگوییم.
اینموضوعبهتونوبلندیصداییمربوطنیستکهناواروبهآنهااشارهداشت،
بلکهبهبقیهبخشهایبدنهممربوطمیشود.برایجذبیکنفربهخود
فقطدهاننیستکهنقشمهمیداردوهمةبخشهایبدندراینراستا

نقشیحیاتیایفامیکنند.

بایدبهایننکتهتوجهکنیمکهبدنماتقریباًدروضعیتیثابتقرارداردو
وقتیبدانیدهدفشماچیست)کهجزئیاتبیشترآندرسهفصلبعدآورده
میشود(،2۴/7درصدوضعیتبروزاحساساتوعواطفبهاطرافوعالئم

جذبکنندهواضحترازچیزیهستندکهشخصنشانمیدهد.

شایدبامردیازنرؤیاهایتانزندگیزناشوییشادوبادوامیداشتهو
خانوادهایدوستداشتنیوآیندهایرمانتیکوشفافراباهمسرتانداشته
باشیدواصاًلافکاربدوخستهکنندهسراغشمانیاید.همچنینشایدهممرد
یازنجوانیباشیدکهتازهوارددنیایرمانتیکوعاشقانهشدهوبرایاولینبار
استکهبهرابطهباجنسمخالفپامیگذارید.فرقینمیکندبدنهمگیما
درسطحناخودآگاهوبسیارفعالدرحالایجادارتباطباافراددیگراست،چه
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آنهارابخواهیم،چهنه.یعنیاگرباراولبهیکنفرجذبشدیدیادرقطاری
کنارکسینشستیدواوازشماخوششآمد،مطمئنباشیدبدنتانبهاواجازه

دادهاستکهبهشماتوجهکند.

اگراینامرکاماًلطبیعیاست،چرااینکتاببایدبهمابگویدکهچهکنیم
وچهنکنیم؟

باتعییناینتمایلطبیعیکهدرهمهماوجوددارد،نکتةجالبدربارة
زبانبدنوسرنخهایغیرکالمیایناست:یادگیریمتدهاوروشهایمختلف

کهاینموضوعمیتوانداسلحهایباشدبرایسودبردنازدیگران.

ازهمینآغازبایدبدانیمدانشوتمرینزبانبدناسلحههوشمندینیست
کهبرایکنترلاعضایجنسمخالفاستفادهوبهتنهاییموجبتأثیرگذاری
ارتباط نشانههای و درسها اخالقی، و احساسی نشانههای از )جدا شود

غیرکالمیصددرصددقیقوزمانبندیشدهنیست(.

خوانندگاناینکتابوافرادبسیاردیگریکهدربارةزبانبدنمطالعه
میکنند،بایدایندرسهاراابزاریکمکیبرایکاهشاسترسوناامیدیدر
مسائلعاشقانهوعشقورزیبدانندودرقرارهایعاشقانهشانبهشکلیآگاهانه

ازشرایطنامطلوبوناراحتکنندهاحترازکنند.

پساگرارتباطغیرکالمیاینقدرمحکموقویاست،چرابهاینکتابنیاز
داریمتابهمابگویدکجایکارمانغلطاستوچهبایدبکنیم؟

ابتدابایدازخودبپرسیدچرادروهلهاولاینکتابراخریدید.بهنظر
من،دلیلشایناستکهتلنگرمثبتیبهشماخواهدزدکهبیتردیدبهچنین
کمکینیازدارید.)چونمنهمدرشرایطناامنمشابهیقرارداشتموبرایحل
اینمشکل،تحقیقاتزیادیرویزبانبدنانجامدادمواینکتابرانوشتم(.
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شمابهچنینکمکینیازداریدچونخودرادرحالتقالبرایبرقراری
و شجاعت خود به میخواهید و میبینید عاشقانه و رمانتیک رابطهای
اعتمادبهنفسبدهیدتاباکسیکهبهاوعالقهدارید،عشقورزیراتجربهکنید.

سؤالایناست:چرااینهمهتقالمیکنید؟

NLPدراینجابهاصولاساسیزبانبدننگاهیسریعبیندازیم.درمدرسه
وتئوریها،انواعبسیارزیادیازایننشانههاواضطرابهاوجوددارندکهآنها

رابهفوبیاتعبیرمیکنیم.

فوبیایاصلیریشهحقیقینداردوبرگرفتهازاتفاقاتمنطقیوحقیقی
نیستکهخطریجدیآنرابهوجودآوردهباشد،بلکهبیشتروقتهاناآشنایی
باشرایطباعثبروزچنینفوبیاییمیشود)اگرچههمیشهاینطورنیست؛
برایمثال،ترسازسقوطیاارتفاعدرلحظهایکهدرلبهپرتگاهیایستادهاید،

ناشیازیکخطربسیارواقعیوجدیاست(.

بهیکیازمتداولترینفوبیاهانگاهیمیاندازیموازآنبهعنوانیکمتافور
برایصحنهقراردیداروعشقورزیاستفادهکنیم:عنکبوتها.درمیانهمة
نژادهایبشر،عنکبوتیکیازمتداولترینعواملترسوفوبیاست.برایچند
لحظهبهگسترهاینترسجهانیفکرکنیدکهدرمناطقمختلفجغرافیایی
درسراسردنیادیدهمیشود.درمناطقیکهوجودعنکبوتواقعیتراست،مثل
مناطقگرمومرطوبوجنگلهایگرمسیری،همانقدرترسازعنکبوت

وجودداردکهکنجدیوارخانهتانآنراببینید.

پسمهمنیستکجاهستیدچونهمهجاچنینترسیوجوددارد.دقیقاً
وجودعنکبوتدردنیایواقعیمثلوجودزبانبدندرحوزهعشقاستو
مهمنیستچقدراعتمادبهنفسداشتهودررقابتتانباافراددیگرموفقبوده
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باشید،چونهمیشهاینترسوجودداردکهدستردبهسینهشمازدهشود
واینترسزبانبدنمثبتراتحتالشعاعخودقرارمیدهد.

دلیلطرحشدهبرایاینفوبیاکهمدتهاذهنوفکرمانرابهخوددرگیر
کردهبود،تفاوتموجوداستدوبارهعنکبوترابهیادبیاورید:همهماانسانها
رویپاهایمانبهشکلعمودیمیایستیم،دوچشمداریم،یکفکداریم
کهباآنحرفمیزنیم.عقبفکدندانهایآسیاوجلودندانهایپیشین
داریمو...درحالیکهعنکبوتهاافقیهستند،هشتپادارند،هشتچشمو
درخانههایتورمانندیکهخودآنرامیتنند،زندگیمیکنند.همهاینها
تفاوتهاییهستندکهازدورپذیرفتهشدهاند،امانمیتوانیمخودراباآنها

وفقدهیم.

آیامیتوانیدعنکبوتراباانسانمقایسهکنید؟البتهکهنهوحتیاینکار
برخیازمارامیترساند.

حاالنگاهیبهدوروبرخودبیندازید.دفعهبعدکهخودرادریکبارشلوغ
یاباشگاهیافتید،آیامیتوانیدحالتعصبی،اضطرابیاناامنیخودتانرابا
حالتیمقایسهکنیدکهشماراغرقآرامش،توانمندیورابطهعاشقانهموفق
میکند؟البتهکهنهوحتیمیتواندمردیازنموردنظرتانراازشمادورکند

واینگونهاستکهچرخهزبانبدنشروعمیشود.

ترسواضطرابازجنسمخالفبدوندرنظرگرفتنسنوتجربیاتتان،
بههیچوجهغیرعادیوعجیبنیست.درواقعاینکهبهخودتاناجازهدهیدتا
درچنینشرایطحساسیقرارگیریدکهمیتواندپرباریاپرازریسکباشد،

شجاعتمیخواهد.

اینجاستکهشباهتهابهپایانمیرسندوتفاوتهاخودرانشانمیدهند.



زبان بدن عاشقانه42

وقتیشانههایتانراجمعمیکنیدودستانتانرادرهممیپیچید،عنکبوت
نمیفهمدازاوترسیدهاید.یکعنکبوتتواناییاینرانداردکهبهاحساسات
وعواطفشمادستردبزندوباعثشودبهحسعاشقانهتانشککنید،اما

مردیازنمیتوانند.

بهیادداشتهباشیداینعالئمهمیشهدرظاهرخودشانرانشانمیدهند؛
بنابرایناگرازچنینفوبیاییرنجمیبریدومیترسیدکهواردرابطهعاشقانهو
عشقورزیشوید،ابتدااینموضوعرابهصورتیکطرفهباخودحلکنید.این

ترسرابشناسیدوباآنروبهروشوید.

دراینفصلقراراستزبانبدنقدرتمندیراشناساییکنیمکهمتد
جذبکردنجنسمخالفباشدوبهتنهاییاعتمادزیادیرابهوجودآورد.
رازشروعاضطرابونگرانیازگذاشتنیکقرارعاشقانهدرتعییناینزبان
بدنقویاستتارویچیزهاییتأکیدکندکهبهطورطبیعیبهکمکآنها
بتوانیمازرابطهبافردمقابللذتببریم:اعتمادبهنفس،جذابیت،قدرت،حس

حقبهجانببودن.

البتهکلمهقدرتمنددربیشترمواردداللتبروحشیگریوتقویتکردن
حسخصومتومخالفتداردکهالبتهپیاماینکتابابداًچنینچیزینیست.

بهزعمخودمکلمهقدرتمندرامترادفباکارآمدبهکارمیبرمومنظورماز
چنینعنوانی،زبانبدنمؤثروکارآمداست.یعنیداشتنکنترلبربدنکه
نهاعتمادبهنفسبیشازحدوفقدانآن.منظورقدرتیاستکهبرایخودبه

کارمیبرید.

درواقع،مثالیدقیقاززبانبدنقدرتمندودرعینحالدرستمثلتن
صداییاستکهپاییننگهداشتهمیشود.وقتیباشخصدیگریباصدای
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متمرکزوآرامحرفبزنیم،مطمئنمیشویمکهاوتوجهکاملخودرابهما
دادهاست؛چونباپایینبودنصدایمامجبوراستکمیبهطرفمانلم
بدهدوتوجهکاملخودرابهمابدهدودراینصورت،یکارتباطدوسویه

برقرارمیشود.

اگرچهتکنیکهاوحرکتهایخاصیکهمردانوزنانبرایجلبتوجهاز
آنهااستفادهمیکنند،بحثوبررسیمیشود،بهایدهایجادارتباطکنترلشده

نیزخواهیمپرداخت.

دراینجابهیکبرنامهقرارمالقاتمعمولینگاهیسریعبیندازیم:صحنه
قراردریکبارشلوغاستوپسازاینکهدرجلبتوجهمردیازنموردنظرتان
موفقشدهاید،حاالهردوواردیکگفتوگومیشوید.برایاینداستانبیایید
فراموشکنیمهریکازشمادونفرازدستان،گردن،چشمودیگراعضای
بدنتانچگونهاستفادهمیکنیدوبرایبررسیتأثیرگذاریهریکازشمابر

شخصمقابلفقطبهصدایتانتوجهکنیم.

برایاینکاردوراهوجوددارد.میتوانبهیکژستانفعالیشبیهبه
ماهیگیریپرداختیاروشدیگرکهمفیدترهمهست،ایناستکهخطکش
یادرجهایبرداریموبررسیکنیمطرفمقابلتاچهمیزانازلحاظجنسیبه

شماعالقهمندشدهاست.

متد اول:
گفتوگوخوبپیشمیرود،شخصمقابلبهچیزهاییکهمیگویید،
حاال است. کرده معطوف شما به را خود کامل توجه و شده عالقهمند
میخواهیدکمیبرایاوجذابترشویدوچیزیرامطرحکنیدکهیادآور

جذابیتتانباشد.
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برایهمین،کمیصدایتانراپایینترمیآورید)بهخاطربسپاریددر
محیطهایشلوغوجاهاییکهشنیدنحرفطرفمقابلکمیسختاست،
بستهبهاینکهچقدرنزدیکبهاوایستادهیانشستهاید،بهاوتوجهکنید(.حتی
کمیبهپشتلمبدهیدوفضاییمیانخودوآنمردیازنبهوجودآوریدکه
شنیدنحرفهاییراکهمیزنیدکمیسختترهمبکند.حاالمیتوانیدفرض
کنیدکهاودرموقعیتحاضرخودبماندوازشماخواهشکندحرفتانرا
تکرارکنید)ممکناستکهچنیناتفاقیبیفتدکهشایدنشانهبیعالقگیاو

باشد(،امابهاحتمالبسیارزیاداوکمیبهطرفشمالمخواهدداد.

اگربهشکلیفعالبااینکارفاصلهبینخودوشماراکمترکند،حاال
شمایکقدمجلوترگذاشتهوفاصلهتقریبیبینتانراکمترکنید.کمی
خیالتانجمعباشدکهاوهمبهشماعالقهمندشدهاست.باقدمهایکافی
کهبهجلوبرمیدارید،مانعجداکنندهبینشمارابرداشتهاستواورادر
موقعیتیاجتنابناپذیرقرارمیدهیدوایندرعملیکزبانبدنقدرتمند
است)مواردزیادیدیگریازایننوعوجوددارندکهبرایداستانهایمشابه

مفیدهستند.(

بایکحرکتآگاهانه،بهشکلیکارآمد،شخصمقابلراوادارمیکنید
کهعالقهاشرابهشمانشاندهدوحاالشمابایداشتیاقبیشترتانرانشان
دهید.طبیعتاًاگرشخصکمیجلوترنیامدوفاصلهراکمترنکردیاحتییک
قدمبهعقببرداشت،نشانهجدیبیعالقگیاستوحاالحاالهابرایجذب

چنینفردیکاردارید.

متد دوم:
حاالوقتآنرسیدهکهاززبانبدنقدرتمندوبااعتمادبهنفسباالبهعنوان
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راهنماییبراینشاندادنمیزانعالقهتانبهفردیدیگراستفادهکنید؛یعنی
حتیاگرفاصلهبینشماکماست،بازهمکمیبهطرفاومتمایلشوید.

اینباردوبارهصدایتانراپایینتربیاوریدوبالحنآرامزیرگوشاوزمزمه
کنید)آنقدربهاونزدیکشدهباشیدکهزمزمهشمارابهخوبیبشنود(.آنچه
میگوییدچنداناهمیتیندارد،درآنلحظهحرفهاییکهزدهمیشوندچندان

موردتوجهقرارنمیگیرندوفقطنزدیکیونجوایشماستکهمهماست.

بامتمایلشدنبهطرفشخصمقابل،بهحریمشخصیاوواردمیشوید
واگردرحالیکهدرگوششنجوامیکنیدیاکاریمشابهانجاممیدهید،در
همینحالکمیخودتانرابهمنطقةحساساونزدیککنید)منطقةنزدیک

گردن(کهنشاندهندةاشتیاقبیاندازةشماست.

واکنشطرف و برگردید عقب به اینوضعیت،کمی گذراندن از پس
ناگهانیاحساسراحتیکرده اینتغییرفاصلة با آیا آنالیزکنید. مقابلرا
است؟آیابههمریخته،دستانشرابستهوحالتگاردگرفتهاست؟آیاوقتی
بههمنزدیکشدید،خودشراجمعکرد؟آیاموهایشراکمیعقبدادتا
حرفهایتانرابهتربشنود؟درپاسخشماخندید؟دستشرارویگردنش

گذاشت؟نشانههایدیگرمخالفتیاگشادهروییراازاودیدید؟

یا بدنقدرتمنداستکهموفقیت زبان برخیشرایط،فقطهمین در
شکسترارقممیزندوهیچنشانهوحرفدیگریتعیینکنندهنیست.

اگرچهزبانبدنوارتباطغیرکالمیبهویژهدرمسائلعاشقانهحوزههای
تحقیقاتیدرحالگسترشیهستند)جالباستبگوییمارتباطتکنولوژیرا
درگسترشاینجنبهطبیعیازروابطعاشقانهمثلوبسایتهایدوستیابی
اولیه مراحل در بدن زبان افکار بگیریم(، نظر در باید هم را نرمافزارها و
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تأثیرگذاریمثلعشقورزیبایکفردغریبهچیزجدیدینیست.

آلنپیز)Allan Pease(درکتابخود»زبانبدن:چگونهافکاردیگرانرا
ازرویژستهایشانبخوانیم«کهدرسال1981نوشتهاست،اینفانتزیها
راتوانمندمیداندکهیکمکالمهجنسیراباجنسمخالفبدونداشتن
هیچگفتوگویبازیممکنمیسازند.موفقیتافراددرمواجههجنسیبا
جنسمخالف،رابطهمستقیمیباتواناییاودرفرستادننشانههاینوازشگری

وعشقورزیودریافتمقابلایننشانههادارد.

بهنشانههای برایپاسخدادن بایکجمله،مطالبمراخالصهمیکنم؛
فرستادهشده،میتوانیمنشانههاینوازشگریقدرتمندیرابهجنسمخالفمان

ابرازداریم.
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فصل دوم

گام بعدی                    شناسایی زبان بدن زنان

سریع بخوانیم

جذب جنس مخالف با زبان بدن قدرتمند

زبان بدن و سرنخ های غیرکالمی نقش شگفت انگیزی در فرآیند معاشقه ایفا 

می کنند. هیچ راهی برای سرکوب کردن نشانه های زبان بدن که به موفقیت 

واقعی رسیده باشند، وجود ندارد.

اگر سعی کنید یک لوح نانبشته را به طرف مقابل نشان دهید و برای این 

کار نشانه های زبان بدن و افکار و احساسات خاص خود را محدود کنید، این 

احتمال وجود دارد که نادیده گرفته شوید یا حتی خطرناک و غیرقابل اعتماد به 

نظر برسید. علت این امر توانایی طبیعی ما در جست وجوی نشانه هایی هرقدر 

کوچک از حس تعامل با افراد هم نوع مان است.

با به خاطرسپردن این موضوعات، باید این را در نظر داشته باشیم که بدن 

انسان در وضعیتی پیوسته و ثابت با بدن های اطرافش معاشقه دارد )البته 

اگر جاذبه ای برایش وجود داشته باشد( و مهم نیست متأهل باشید و زندگی 

زناشویی خوبی داشته یا مجرد باشید، بدن تان مثل بدن پرانرژی بیست سالگی 

خود می تواند 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 

به ویژه در روابط عاشقانه و جنسی، محدودیت های واقعی زبان بدن مانع از 
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انجام چنین کارهایی می شوند و در صددرصد این موارد، داده های علمی دقیق 

و تضمین شده ای وجود ندارد(.

در مقابل، خوانندگان باید بدانند نکات زبان بدن، دانش و بحث های مربوط 

به آن همگی در کمک کردن به کسانی به کار می روند که در زمان برقراری رابطه 

عاشقانه و یافتن جذابیت در خودشان عصبی هستند و به موفقیت نمی رسند.

در این فصل به مقایسه بین عصبی بودن در زمان نزدیک شدن به فرد مقابل و 

علم فوبیا می پردازیم.

با بررسی یکی از متداول ترین فوبیاهای این سیاره یعنی عنکبوت، به راحتی 

می توانیم این دو حس را با هم مقایسه کنیم: ما از عنکبوت ها می ترسیم )نوعی 

ترس غیرمنطقی( چون برای ما بیگانه هستند و نمی توانیم چیزی شبیه به آن 

را تصور کنیم و معیارهای جسمی آنها با ما تفاوت زیادی دارد. ما پاهای کمتر، 

چشمان کمتر داریم و تار نمی تنیم.

این مسئله با اضطراب موجود در صحنه دیدار مرتبط است. ممکن است در 

یک  رستوران شلوغ، مرد یا زنی را ببینیم و تصور کنیم صحبت کردن با او و ایجاد 

ارتباط کار آسانی است، اما کسی را که عصبی و نامطمئن به نظر می رسد، یک 

بیگانه بدانیم و از معاشرت با او بترسیم.

واقعیت این است که این فوبیا از نزدیک شدن به یک زن یا مرد به منظور 

برقراری تعامل عاشقانه یا معاشقه با او که ممکن است برای برخی افراد دیگر 

کاماًل آسان باشد، به دلیل حاالت عصبی در شماست یا داشتن زبان بدن خسته 

که چرخه کاهش اعتمادبه نفس و خسته تر نشان دادن را موجب می شود.

راه مبارزه با این فوبیا و عصبی بودن، شناسایی یک زبان بدن قدرتمند است یا 

تقلید از داشتن چنین زبانی تا نشانه های منفی شکسته شوند. زبان بدن ضعیف 
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روی ذهن شما هم چنین اثری می گذارد؛ البته مهم است که معنای قدرتمند را 

در عبارات مان اشتباه نگیریم. در این جمله، قدرت به نشانه زور بازو و خشونت 

نیست، یا به معنای داشتن کنترل شخص مقابل نیست. کلمه قدرتمند در اینجا 

مترادف مؤثر و کارآمدبودن است تا بتواند به واکنش هایی انفعالی در شخص 

مقابل منجر شود.

یک مثال ایده آل از زبان بدن درست و قدرتمند داشتن اعتمادبه نفس برای 

پایین آوردن صدا در هنگام صحبت کردن یا معاشقه است.

دو روش مختلف برای استفاده از این تکنیک و کامل ترین توانایی هایش وجود 

دارد.

روش اول:

چه کنار یک شخص ایستاده یا روبه روی او نشسته باشید، فاصله معینی میان 

شما وجود دارد. این فاصله به طور طبیعی شکل می گیرد و فاصله راحت و با 

آرامش نام دارد.

برای نشان دادن زبان بدن قدرتمند و حس اعتمادبه نفس 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 صدای تان را 

کمی پایین تر بیاورید.

اگر شخص مقابل ازلحاظ جنسی یا رمانتیک به شما عالقه ای داشته باشد، 

به صورت خودبه خود به سمت شما متمایل می شود و این فاصله را کمتر می کند 

تا حرف های تان را بهتر بشنود و در این حالت، عالقه اش را به شما نشان داده و 

ژست قدرتمند شما با موفقیت کامل می شود.
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روش دوم:

روش دوم تکنیک مفیدی است، اما شدت جذب آن بیشتر است و بهتر نشان 

می دهد که فرد مقابل چقدر به شما عالقه مند است )این متد برای کسانی که از 

عالقه طرف مقابل اطمینان کمتری دارند، بهتر است یا برای اطمینان ازنظر کسانی 

که نشانه های گیج کننده دارند(.

این بار با متمایل شدن به جلو و نجواکردن در گوش فرد مقابل فاصله بین خود 

را کمتر کنید )دوباره از پایین آوردن صدا به عنوان نشانه اعتمادبه نفس و قدرت 

استفاده کنید(. سپس کمی عقب بکشید و واکنش طبیعی شخص را به این 

حرکت امتحان کنید.

آیا نشانه های دریافت کننده 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، می تواند 

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 می توانیم جلوتر رفته و به پیشرفت مان ادامه دهیم.




