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ند، چه کیس به شما دروغ  یم خواهید بفهمید چرا مردم شما را جدی نیم گ�ی

یم گوید، یا چگونه تعامالت و ارتباطات تان را با دیگران بهبود ببخشید، ... 

این کتاب را بخوانید.

م، درکمال  ز در 21 سال گذشته، با کار در زمینۀ روان شنایس و درمان با هیپنوت�ی

صداقت یم توانم بگویم اثر رابرت فیپس دربارۀ زبان بدن، کتا�ب الزم برای همه 

کسا�ز است که بر مبنا�ی منظم، در موقعیت های شخیص یا کاری با دیگران 

اییط  در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، همه کسا�ز که یم خواهند در هر �ش

ین نحو عمل کنند، باید این کتاب را بخوانند. برای �گریم،   به به�ت
گ

از زند�

ز اطالعات بیش�ت این کتاب را با رموز و تکنیک های  روشنفکربودن و داش�ت

قدرتمندی که هزینه بسیار کیم برای شما دارد، توصیه یم کنم.

دک�ت جاناتان رویل



درک این موضوع که شما و دیگران با زبان بدن خود چه کاری انجام یم دهید، 

 ما چه 
گ

به غریزه دان�ش قدرتمند بریم گردد. در این کتاب، رابرت فیپس به هم�

یم. ح�ت با  در محل کار یا در زمان بازی کمک یم کند از زبان بدن خود سود ب�ب

ی مثل نگاه  کردن به پل باالی بی�ز یک فرد متوجه تفاوت ها�ی  ز ز چ�ی یاد گرف�ت

یم شویم که به  راح�ت خوانده یم شوند.

گیل کاکس



 یم داند 
ً
درک رابرت دربارۀ موضوع این کتاب عمیق و محکم است. او دقیقا

ی یم نویسد. به  عالوه یم تواند با علم به این موضوعات، ارتباط  ز دربارۀ چه چ�ی

برقرار کند؛ از این رو هر خواننده ای یم تواند مفاد این کتاب را تمرین کرده و 

 روزانه اش پدید آورد. بسته ای شفاف، مفید و کامل 
گ

تفاوت ها�ی �یــــع در زند�

از حقایق، روش ها و تمرینات تعامیل در این کتاب وجود دارد که در صور�ت  که 

 به این بسته نیاز خواهید داشت. 
ً
بخواهید استاد زبان بدن باشید، حتما

سوزان کوییلیام



ز یم برد. سبک آسان و مکالمه  مانند  این کتاب ابهام را در سوء تفاهم ها ازب�ی

آن باعث شده که خواندنش خوشایند باشد و تمرکز آن بر کاربردهای عمیل 

باعث شده است حاوی مثال های �ب شماری باشد که برای همه افرادی که 

با دیگران در تعامل بوده، مناسب هستند. �ب تردید بارها و بارها آن را خواهم 

ین شکل وارد گفت وگو شوم و موانع شخیص  خواند تا با دیگران به به�ت

 روزانه ام را از پیش رو بردارم. ممنونم رابرت! خییل وقت بود 
گ

موجود در زند�

ی را الزم داشتیم. ز ز چ�ی چن�ی

دک�ت کرایان سولومان
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درباره نویسنده

رابرت فیپس یکی از معروف ترین متخصصان زبان بدن در انگلیس است 

و بخش اعظمی  از تحلیل ها و تفسیرهای رهبران سیاسی را به عهده دارد. او 

به  عنوان سخنگو و مربی بین المللی در دنیای تجاری و رسانه مشغول به کار 

است. تقریبًا در همه روزنامه ها و مجالت بریتانیا مطلبی نوشته و در بسیاری 

از ژورنال های تخصصی تجاری انگلیس و فرامرزی مشارکت داشته است. او 

همچنین در برنامه تریشا و گوداردشو متخصص زبان بدن است و طی 7 

سال صدها برنامه داشته و برای بیگ برادرز تحلیل مهمان ها را انجام می دهد. 

رابرت در پروژه های زیادی با کنفرانس امنیتی کارگران، بیمارستان کودکان 

ال ای، تحمل جهانی، انجمن رفتار با حیوانات خانگی، انجمن دارویی و پزشکی 

و چند جای دیگر کار کرده است. به عالوه، مؤلف چندین کتاب از جمله 101 راه 

بزرگ برای بهبود زندگی در دو جلد و ایمن باشید؛ راهنمای امنیت شخصی 

زنان است.
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خ
ب





فصل اول
زبان مدرک

آیا راحت نشسته اید؟

آیا می دانید همین حاال حالت صورت تان چطور است؟ آیا می دانید چگونه 

یا ایستاده اید؟ یا می دانید چه کسی یا چه چیزی در اطراف تان  نشسته 

هست؟

شاید نه، مگراینکه االن که پرسیدم، مغزتان درگیر این سؤاالت شده است و 

کمی آنها را چک کند یا نگاهی به دور و برتان انداخته باشد.

بسیاری از افراد به این موضوع بی توجه هستند و بیشتر وقت ها نمی دانند 

بدن شان درحال انجام چه کاری است.

اگر یکی از این افراد هستید، پس نمی دانید زبان بدن تان چه چیزهایی را 

درباره وضعیت روحی، احساسات و نظرات تان به دیگران می گوید.
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این حرکات، سیگنال ها و ژست های بدن اشکالی از ارتباط غیرکالمی هستند 

که به  طور متداول به آنها زبان بدن می گوییم.

در تجارت و کار، آگاهی  داشتن و درک این موضوع می تواند به  شکلی 

چشمگیر شناخت دیگران را از شما تغییر دهد و در نهایت، به نتیجه موردنظر 

و دلخواه تان برسید.

این کتاب شما را به شرایط کاری روزانه می برد و به آنچه مشاهده می کنید 

و با چشم های تان می بینید، اشاره می کند تا بتوانید از آنها سود ببرید.

در آغاز، به این موضوع می پردازم که زبان بدن چیست و سپس، شما را به 

فضای سالم و احوالپرسی، جلسات، معرفی کردن، فروش و مذاکره، مدیریت، 

رهبری و همه حوزه های کلیدی دیگر می برم که برای انجام کارتان و بهترین 

تصمیم گیری و موفق شدن الزم است آنها را بدانید.

در این کتاب، همۀ شرایط و رفتارهای متداولی را پوشش خواهم داد که 

در زندگی کاری و شخصی تان با آنها روبه رو خواهید شد؛ در پایان، در تفسیر 

معانی زبان بدن در شرایط مختلف، استاد خواهید شد و بخشی از تکنیک ها و 

روش هایی را خواهید آموخت که بسته به سیگنال ها و نشان هایی که از افراد 

می بینید، می توانید با آنها سروکار داشته باشید.

زبان بدن و ناآگاهی

زبان بدن همیشه و همه جا وجود دارد و روی همۀ ما، در تعامالت مان با 

خانواده، دوستان، همکالسی ها، کارکنان مغازه ها و رستوران ها، و مأموران 

دولتی مثل پلیس و مأمور کنترل ترافیک، اثر می گذارد. همۀ این افراد برای 

یا  درباره خودشان، شغل  را  پیام هایی بی صدا می فرستند و چیزهایی   ما 



کن
 

ف
�

خ
 م

ران
یگ

ز د
را ا

ت 
دن

ن ب
زبا

19

احساس شان به ما می گویند.

مطمئنم دربارۀ همه کسانی که در بخشی از زندگی تان با آنها ارتباط داشتید، 

مشخصۀ خاصی را به  یاد دارید. معلمی که در مدرسه اذیتش می کردید، 

دوستی از دوران نوجوانی که همیشه دستانش را توی آستینش فرومی کشید، 

یا زنی که همیشه جذب صحبت های او می شدید.

چه این مشخصه ها را دوست داشته باشیم، چه نه، با همۀ این پیام های 

غیرکالمی ارتباط برقرار کرده ایم. گاهی آگاهانه و از سر کنجکاوی درباره این 

پیام ها فکر می کنیم، گاهی هم نه، اما چون همیشه از وجود این پیام ها آگاه 

نیستیم، نمی توان گفت روی زندگی ما تأثیر نمی گذارند.

برای یک لحظه به قدرت و وضعیت فکر کنید. به سفارتی خارجی در یکی از 

مناطق وارد می شوید )اگر هم تا حاال پای تان را به چنین جاهایی نگذاشته اید، 

شک ندارم که در فیلم های تلویزیونی دیده اید(. با چه چیزی بالفاصله مواجه 

می شوید؟ معمواًل اولین چیزی را که می بینید، پرچم ها هستند. اگر چند پرچم 

هم نباشد، دست کم یک پرچم بزرگ می بینید که درست باالی سردِر ورودی 

ساختمان نصب شده و سپس یک دوجین پرچم رنگ به رنگ را در اندازه های 

مختلف می بینید که در محل خاصی گذاشته شده اند. اغلب تابلویی از مناظر 

افرادی در  از منطقه ای بسیار دیدنی روی دیوار می بینید.  را مثاًل  کشوری 

یونیفرم های نظامی یا کارکنان امنیتی را هم در آنجا خواهید دید.

سپس، چیزهای دیگری به چشم تان می خورد، مثل در امنیتی و عناوین و 

نام های مربوطه شان پشت در اتاق کار آنها نصب شده و اگر دقیق تر نگاه کنید، 

می توانید نشان کوچکی را هم روی لباس شان ببینید.
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همه کسانی که گفتیم، در آن محل چه می کنند؟

ساده است. همه کسانی که دیده اید، برای شما پیام های غیرکالمی می فرستند. 

بدون اینکه الزم باشد چیزی را بگویند یا بنویسند، با شما حرف می زنند:

»شما وارد منطقه رسمی اداری شده اید. خود را به خطر انداخته اید، چون 

مادامی  که داخل این ساختمان هستید، می توانیم هرکاری را که دوست داریم، 

با شما بکنیم و خودتان این را می دانید. می توانیم برای ویزای شما تقاضای 

ضمانت نامه کنیم یا شما را به زندان بیندازیم. می توانیم با شما خیلی خوب 

رفتار کنیم و برای تان چای و بیسکوئیت بیاوریم. ما قدرت هر کاری را در این 

ساختمان داریم؛ چون بخشی از دولت هستیم.«

خب البته کمی اغراق کردم، اما می دانید واقعیت شبیه همین است. در سراسر 

زندگی با پیام های غیرکالمی روبه رو هستیم. این پیام ها را از افرادی دریافت 

می کنیم که آنها را مالقات  کرده ایم؛ به  ویژه کسانی که در نظرمان بسیار مهم 

هستند یا نقشی در زندگی ما دارند: والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و 

برادرها، فامیل، دوستان، معلمان، مربیان ورزشی، همسن و سال ها در دوران 

کودکی و نوجوانی، رهبران راهنما و غیره.

از معاشرت با افراد مختلف در زندگی، از شرایط و اتفاقات و در نتیجه، از 

تعامالتی که برای ما پیش آمده است، چیزهای زیادی یاد می گیریم؛ گاهی به 

سطحی از آگاهی رسیده و گاهی کاماًل از شرایط بی اطالع هستیم.

خب، حدس بزنید چه می شود؟

روابط غیرکالمی خودتان هم می تواند آگاهانه یا غیرآگاهانه باشد.

گاهی دقیقًا می دانید چه کارمی کنید و انتخابی آزاد دارید، گاهی هم هیچ 
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سرنخی ندارید و حتی از نشانه هایی که برای دیگران می فرستید، اطالع ندارید، 

اما صرفًا به این دلیل که از این نشانه ها آگاه نیستید، نمی توان گفت دیگران هم 

این نشانه ها را دریافت نمی کنند. 

درواقع، آنچه با زبان بدن تان انجام می دهید، در بیشتر مواقع کاماًل ناآگاهانه 

است. تکان های ریز صورت یا همان میکروفالش ها در کمتر از نیم  ثانیه رخ 

می دهند، اما برای کسی که آنها را دیده و تشخیص می دهد، همین زمان هم 

کافی است.

امیدوارم با خواندن هر فصل، سعی کنید به دنیای اطراف خود توجه کنید. 

شروع به گلچین  کردن پیام های غیرکالمی ای کنید که هر روز با آنها مواجه 

می شوید. متوجه خواهید شد ارتباط غیرکالمی فقط به حرکات فیزیکی بدن، 

ژست  ها و نشانه ها محدود نمی شود و بیشتر از اینهاست.

زبان بدن دریافت می شود.

متأسفانه عبارت زبان بدن برای همه روابط غیرکالمی یک عبارت گمراه  کننده 

است. مشکل این است که بیشتر افراد زبان بدن را فقط به حرکات فیزیکی 

بدن منحصرمی دانند. 

بلکه  دیدی؟«  را  غیرکالمی اش  »ارتباط  بگوید:  کسی  نشنیده اید  حاال  تا 

می گویند: »زبان بدنش را دیدی؟« از لحاظ مبنایی هر دوی این ها یک معنا 

دارند، اگرچه تعاریف شان محدودۀ خاص خود را دارد.

وقتی در روزنامه ای ملی داستان بزرگی را می بینید یا جایی مرجعی را برای 

زبان بدن یک فرد پیدا می کنید، آن را یادداشت کنید. اگر مستقیم هم نباشد، 

به  طور غیرمستقیم می گوید: »آنها از کنار مأموران دادگاه رد شدند تا مجبور 
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نباشند با هم چشم در چشم شوند.«

یا نوشته است: »پس از اکران فیلم جدیدش، با اعتماد به  نفس از میان جمعیت 

رد شد و برای آنها دست تکان داد و در همین حال لبخند به لب داشت.«

ارتباط غیرکالمی همانی است که اسمش نشان می دهد: یک پیام گفته 

 نشده که معانی خاصی را در پس پرده دارد. با تقسیم  بندی سیستماتیک این 

نوع پیام ها می توانید خواندن ذهن افراد و شرایط را به  شکلی بهتر بیاموزید و 

نتایج را بهبود بخشیده و از توانایی خودتان برای کدگذاری روی چیزهایی که 

واقعًا وجود دارند، سود ببرید.

بنابراین از اینجا به بعد، قصد دارم درباره زبان بدن حرف بزنم، اما با تعریفی 

گسترده تر و با پوشش  دادن همه عناصر مربوطه. برای این کار دو مؤلفه اصلی 

وجود دارد:

کینسیس1: اصطالحی مربوط  به انسان  شناسی است که اولین  بار راید 

برویستل در سال1952 برای تحقیقاتش درباره نحوه تعامل افراد از طریق 

نشانه ها، حرکات و ژست های بدن شان، به کار برد.

پروکسمیکس2: اصطالحی مربوط به انسان شناسی است که ادوارد تی.هال در 

سال1966 برای بررسی فاصله بین افراد در تعامالت شان با یکدیگر به  کار برد.

وقتی به پایان این کتاب برسید، متوجه خواهید شد چه میزان از درک، از 

توجه به زبان بدن ناشی می شود.

1. kinesics
2. proxemics
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سه کاربرد اصلی زبان بدن

زبان بدن در کل چیست و به چه چیزهایی در اطراف مان می  پردازد؟ کار 

اصلی اش چیست؟ خب! ما از حرکات، نشانه ها و ژست های بدن به سه روش 

اصلی استفاده می کنیم: به عنوان کد یا دستورالعمل، به  عنوان تأکید کننده یا 

به  عنوان نشانه.

1. زبان بدن به  عنوان کد یا دستورالعمل

مشاغل یا شرایط خاصی وجود دارند که زبان بدن در آنها به  عنوان جایگزین 

حرف و کالم استفاده می شود. در شرایطی که ارتباط کالمی تأثیرگذار نباشد، 

حرکات بدن را می توان به  منظور تقویت اطالعات برای دیگران به  کار برد؛ مثاًل 

پیش از پرواز هواپیما، مهماندار با حرکاتش نشان می دهد که خلبان قصد 

انجام چه کاری را دارد. در مسابقات مختلف، از تیک  تاک برای تغییر زمان 

استفاده می شود )که رمز خاص و مربوط  به آن مسابقه است(

بسیاری از ورزش های مختلف مجموعه حرکات مخصوص به خودشان را 

برای بدن دارند که مختص آن رشته است و در زمینه های دیگر معنایی ندارد. 

داوران بیشتر رشته های ورزشی از نشانه های دست و بازوی خود استفاده 

می کنند و گاهی هم پرچم هایی را تکان می دهند.

2. زبان بدن به  عنوان تأکید کننده

در شرایط دیگر، زبان بدن برای جلب  توجه به یک چیز به  کار می رود. 

شخص ارائه  کننده می تواند از دست و بازویش مثل تیک آف هواپیما استفاده 

کند و رشد اشکال سال بعد را نشان دهد. بسیاری از ما از سمبل های خاصی 
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برای تأکید کردن در محل زندگی  مان استفاده می کنیم. تأکید کننده ها انواعی 

دارند؛ به  ویژه در دنیای تجاری با آگاهی از برندهای جورواجور. به همه چیزها 

و آیتم هایی که قرار است دسته  بندی شوند، از پوشاک گرفته تا گواهی ها و 

مدارک  و تقدیرنامه ها، از کیف های پول و اسناد گرفته تا گجت ها و ابزار و 

آالت، نگاه کنید. همه اینها سرنخ هایی درباره کسانی است که با آنها سروکار 

دارید، درحالی که به  شکل مطلق نیستند، می توانند تکه های کوچکی از اره مویی 

باشند که برای ساختن یک صحنه کامل از آن استفاده می شود.

3. زبان بدن به عنوان نشان  دهنده

زبان بدن مثل سطحی اضافی از تفسیر و تعبیر است که می تواند کلمات 

گفته  شده را تأیید یا رد کند. حتمًا کسانی را دیده اید که به زبان »بله« می گویند 

و درهمین  حال، سرشان را به نشانه نفی تکان می دهند. این شیوه برای 

معانی دیگر نیز به  کار می رود؛ مثاًل ممکن است »نه« بشنوید و درهمین  حال، 

سرشان را به نشانه »بله« گفتن تکان دهند؛ این نوع ناهماهنگی بین کلمات 

گفته  شده و زبان بدن را وقتی می بینیم که مردم برای انجام  دادن کاری که 

دوست ندارند، تحت  فشار هستند. چنین اتفاقاتی با باال انداختن شانه انجام 

می شود که معمواًل یکی از این دو چیز را نشان می دهد: بین بله یا نه گفتن، 

تصمیم قاطع گرفته نشده یا تقابلی با کلمه گفته  شده بله وجود دارد.

معرفی سیستم یودا

این کتاب بر زبان بدن و همه مناسبات تجاری روزمره متمرکز شده که با 

احوالپرسی شروع می شوند و در پایان حرف  های شان هم خداحافظ می گویند.

این کتاب، همه حکایت ها و نقش هایی را که در کار، جلسات، معرفی ها و 
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مذاکرات تجربه کرده  و در برخی موارد آنها را مدیریت یا دیگران را تشویق یا 

رهبری کرده ایم، پوشش می دهد. در پایان این کتاب، درک و دانش کافی از 

یودا خواهید داشت.

در این حالت، یودا مثل کاراکتر گوش سبز در »جنگ ستارگان« نیست، 

بلکه روشی ساده برای درک چیزهایی است که می بینید و به شما فرصت 

تغییردادن هر چیزی را که می خواهید، می دهد.

اجزای یودا

- y: شما کاماًل به موضوع جذب شده اید.

- o: پیش از انجام  دادن هر کاری به  خوبی آن را در نظر بگیرید.

- d: معنای هر چیزی را کدگذاری کنید.

- a: رفتارتان را برای نتایج بهتر تغییر دهید و سازگار کنید.

زبان بدن در محل کار

زبان بدن موضوعی جهانی است و بسته به شرایط و فرهنگ های مختلف، 

معانی و انواع خاصی دارد. این زبان در محل کار فرهنگ ویژه خود را دارد. 

بسیاری از مردم در زندگی تجاری شان رفتاری متفاوت از زندگی خصوصی 

خود دارند. 

می شوند،  داده  نشان  اجتماعی  شرایط  در  که  رفتارها  از  مجموعه  یک 

می توانند معانی کاماًل متفاوتی در یک مجموعه کاری داشته باشند؛ برای 

مثال، ممکن است روی صندلی تان نشسته و به پشت لم دهید و انگشتان 
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دو دست را پشت سر یا گردن تان قفل کنید.

اگر آخر شب در خانه این گونه بنشینید و تلویزیون تماشا کنید؛ یعنی درحال 

استراحت هستید و خستگی کار روزانه را از تن به  در می کنید؛ البته اگر در 

یک جلسه تجاری هستید که حس می کنید خوب پیش می رود و در مقابل 

کسی که با او حرف می زنید، به  همین شکل نشسته اید، این حرکت می تواند 

نشانه تکبر شما باشد.

   (you). Y

در اینجا باید بگویم برخی افراد در خواندن نشانه هایی که دیگران می فرستند، 

موفق نیستند و این اتفاق می تواند مشکالت زیادی را در روابط و زندگی اجتماعی 

و کاری شان پیش بیاورد. بعضی ها به  طور فطری و بدون خواندن حتی یک 

کتاب یا شرکت در جلسات آموزشی زبان بدن، می توانند همه نشانه های زبان 

بدن را بخوانند.

کسانی که در خواندن نشانه های زبان بدن خوب عمل می کنند، افرادی 

شما
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هستند که دقیقًا می دانند در هر شرایطی چه واکنشی نشان داده و چه رفتاری 

بکنند. بیشتر وقت ها چنین افرادی به  راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. 

مردم نیز با آنها گرم می گیرند؛ زیرا از مشارکت با آنها احساس راحتی می کنند. 

آنها اعتماد به  نفس منحصربه فردی دارند.

که  متوجه خواهید شد  نه،  باشید چه  ماهر  بدن  زبان  در خواندن  چه 

خودتان کلید نحوه واکنش مردم هستید. همچنین گزینه ای برای نحوه ارتباط 

برقرارکردن با دیگران هستید، اما به شرط اینکه بتوانید نشانه های بیشتری را 

مشاهده کنید...

   (observe) .O

مشاهده نقطه شروعی برای خواندن زبان بدن است. وقتی بتوانید زبان 

بدن را بخوانید، شانس درست رفتارکردن با این اطالعات بیشتر می شود؛ 

برای مثال، اگر بدانید کسی به شما دروغ می گوید و این درک را از مشاهده 

تغییرات زبان بدنش کسب کرده باشید، این شانس را دارید که بیرون از 

جلسه صدایش کرده و کمی از اطالعات تان را به  عنوان منبعی برای آینده 

برایش رو کنید.

اگر به چنین تغییراتی بی توجه باشید، باید بحث را با همین دروغ ها ادامه 

دهید و این اتفاق می تواند به چند شیوه برای شما هزینه  بر باشد: از لحاظ 

احساسی، مالی، و حتی روحی. بیایید امتحان کنید و فقط آن را به  شکل 

دهن کجی نبینید.

چه به این حرف اعتقاد داشته باشید یا نه، بخشی از زندگی روزانه ما پر از 

دروغ است. اگر در اینجا به خودتان بگویید: »من دروغ نمی گویم« به خودتان 

مشاهده
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دروغ می گویید. ما همه دروغ می گوییم. حاال برخی دروغ های مصلحتی 

می گویند که مشکلی ندارد، چون با این کار از احساسات یک نفر محافظت 

می کنند، اما همه دروغ ها با قصد و هدف مثبت گفته نمی شوند.

در تجارت، حقیقت چیزی نیست که همیشه گفته می شود و گاهی آن را 

عمدًا مخفی نگه می دارند؛ برای مثال، در مذاکرات همه  چیز را روی میز مذاکره 

نمی گذارید؛ اطالعات خاصی را برای بعدها مخفی می کنید.

هرچه مشاهده  کننده بهتری باشید، شرایط و محدودیت های پنهان  کردن 

برخی حقایق را بهتر درک می کنید.

   (decode) .D

کد گذاری ارتباطی بسیار نزدیک و تنگاتنگ با مشاهده دارد. داشتن مهارت 

کدگذاری برای چیزهایی که می بینید، ضرورتی انکارناپذیر است. با این کار 

می توانید همه  چیز را تحت  کنترل داشته باشید و فرصت انتخاب را در شرایط 

مختلف خواهید داشت.

کدگذاری در آغاز فرآیند و از زمان مالقات یک فرد شروع می شود؛ حال چه 

مالقات اول شما باشد یا پنجاه  ویکمین، فرقی نمی کند. زبان بدن یک فرد، 

مثل وضعیت روحی و نظراتش، بسته به حرف هایی که گفته می شود، از 

لحظه به لحظه ای دیگر فرق می کند.

آنها درباره حرف هایی که می زنید، نظری دارند. اگر نظرشان درباره حرف های تان 

خوب باشد، زبان بدن شان باز، مثبت و تشویق  کننده خواهد بود، اما اگر ناگهان 

و به  خاطر یک ترفند و کلک، دیدگاه شان با حرف های شما در تضاد باشد، زبان 

بدن شان در یک لحظه تغییر می کند.

کدگزاری
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من در کالس هایم تجربیات زیادی در این زمینه دارم. در یکی از آزمایش هایم، 

با شرکت کنندگان درباره موضوعاتی که بحث  برانگیز نبودند، صحبت کرده 

و ضربان قلب و فشارخون آنها را ثبت کردیم. پس از مدتی، وارد منطقه 

بحث   برانگیزی شدیم که با هم بر آن توافق نداشتیم و مجددًا ضربان قلب و 

فشارخون شان را خواندیم.

خیلی عجیب است، بسیار عجیب. ضربان قلب و فشارخون وقتی در نقطه 

آرامش و راحتی بودند و موضوعات بحث  برانگیز وجود نداشت تغییری 

نداشت، اما با شروع بحث  و مجادله، فشارخون و ضربان قلب هم به مقدار 

زیادی باال رفت.

نکته جالب این است که وقتی شرکت  کنندگان آرام و راحت بودند، زبان 

بدن  شان سیال و جاری و آینه طرف مقابل آنها بود، اما به محض اینکه 

مجادالت شروع شدند، زبان بدن آنها تغییر کرد. وقتی از آنها خواستیم که 

سعی کنند آینه طرف مقابل شوند، با مشکالت زیادی مواجه شدند و زبان 

بدن شان دچار پرش و نقص شد. به این موضوع درباره خود و دیگران هم 

دقت کنید.

یک مثال سریع از این حالت، مورد دست و مچ است: وقتی دست در 

حالت آرامش و رها باشد، روی لوالی مچ به  راحتی می غلتد. این حرکت 

راحت در لحظه ای قطع می شود که کسی شروع به جدی حرف  زدن درباره 

موضوعی بکند. در اینجا، دست ها، مچ و بازو طوری حرکت می کنند که انگار 

کسی آنها را به  طرف جلو کشیده باشد.

اگر چنین حالتی را دیدید، یعنی در موقعیت کدگذاری قرار دارید و می توانید 

آن را حس کنید. در چنین شرایطی، سفت  شدن ناگهانی ژست های شخص به 
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شما می فهماند که پیش از این تغییر، چه چیزی گفته یا چه کاری کرده اید که 

برای او خیلی مهم بوده است. با این دید نسبت  به افکار دیگران، گزینه هایی 

برای به عقب  برگشتن دارید تا به  شیوه متفاوتی موضوع را پوشش داده یا 

کاماًل آن را تغییر دهید و درباره چیز دیگری حرف بزنید که برای آنها کم اهمیت 

بوده یا بحث برانگیز نباشد.

 (adapt) .A

تا اینجا فهمیده اید بزرگ ترین هدیه ای که از شناخت کسی از طریق زبان 

بدنش به  دست آورده اید، این است که گزینه  هایی را برای انتخاب به شما 

می دهد.

این کار بینشی برای شما ایجاد می کند تا بدانید افراد در هر لحظه چه 

احساسی دارند. وقتی یاد گرفتید احساسات افراد را بشناسید، می توانید 

سطح عمیق تری از اعتماد و اعتبار را نزد آنها داشته باشید. در تجارت، این 

یعنی افراد از کارکردن با شما بیشتر لذت خواهند برد.

•  سازگاری فقط وقتی به  وجود می آید که اول مشاهده و کدبندی کنید.

•  سازگاری می تواند نتایج سریع و بسیار عجیبی به  وجود آورد.

•  سازگاری گزینه آزاد شماست.

به  اشتباه  اما سازگاری دقیقًا چیست؟ سازگاری یعنی تغییر واکنش های 

واکنش های آگاهانه  که برای تغییر شخص دیگری از موقعیت خودش به موقعیت 

متفاوت خاصی طراحی شده است؛ به موقعیتی که برای شما بهتر باشد.

سازگاری
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یودا در یک کالم

یودا سیستم ساده ای است که خواندن و تفسیر عملکرد سرنخ های زبان 

بدن طرف مقابل و خودتان را پوشش می دهد.

شما

•  باید کاماًل آگاه باشید که نشانه هایی که می فرستید، اثری روی دیگران 

دارند.

•  شما باید این را درک کنید که وضعیت روحی تان روی نشانه هایی که 

می فرستید و می گیرید، اثر می گذارد.

مشاهده

•  بسته به میزان آگاهی تان از شرایط، سطحی از زبان بدن را درک خواهید 

کرد.

•  به جزئیات کوچک تری که برای گسترش دانش تان آنها را از دست داده 

بودید، عمیق تر نگاه کنید.

کدگذاری

•  کدگذاری درباره نحوه رفتار در شرایط مختلف یا در مقابل افراد مختلف، 

گزینه هایی در اختیارتان می گذارد.

سازگاری

•  وقتی در خواندن زبان بدن مهارت کافی را به  دست آوردید، می توانید 
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با نشانه ها و سیگنال هایی که خودتان می فرستید و با پاسخ خود به زبان 

بدن دیگران سازگار شوید.

•  خودتان را با افزایش محدوده گزینه ها در شرایط مختلف تقویت کنید.

مهارت در خواندن زبان بدن می تواند روابط کالمی  را تغییر دهد:

•  با همه کسانی که در اطراف شما هستند، معاشرت بیشتر خواهید داشت.

•  شبیه یکی از کسانی می شوید که در اطراف تان هستند.

•  یکی از افراد مورداعتماد می شوید.

•  کسی می شوید که اشخاص دیگر شما را به  عنوان همکار تجاری شان 

توصیه می کنند.

چرا؟

خیلی ساده است. اگر بتوانید در خودتان سازگاری ایجاد کنید، این حالت به  

شکل انعطاف پذیری نشان داده خواهد شد؛ یعنی شما شخصیتی دارید که با 

محدوده گسترده تری از افراد در حال تعامل بوده و به  شکل بهتری این کار را 

انجام می دهد. این امر مهارتی کلیدی برای هر قدم از زندگی است، چون ما 

در دنیایی زندگی و کار می کنیم که به  سرعت در حال تغییر است. ما در تمام 

لحظات این کار را انجام می دهیم. در بیشتر موارد، بدون اینکه متوجه باشیم، 

در فرآیندی از مشاهده و کدگذاری مجموعه ای از نشانه ها قرار می گیریم.
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در اینجا مثال واقعًا ساده ای آورده می شود؛ دو نفر روبه روی هم ایستاده اند و 

درباره فوتبال با هم حرف می زنند. یکی از آنها دیگری را درباره نتایج بازی شنبه 

گذشته مطلع می کند. وقتی شروع به سربه سرگذاشتن می کنند، زبان بدن شان 

تغییر می کند؛ درخشش چشم ها، بیرون آمدن دندان ها، سفت شدن شانه ها 

و گره شدن مشت ها. این تغییر حالت واکنشی فیزیکی به این حرف است: 

»سربه سرم نگذار. دارم می ترکم!«

اگر به این موضوع توجه کرده باشید که قطعًا کرده اید، چون مجموعه 

خاصی از سیگنال ها هشدار می دهند، شانس این را دارید که دکمه عقبگرد 

را فشار داده و همه چیز را درست کنید، اما اگر بخواهید که خشم او را بیشتر 

کنید، می توانید به سربه سرگذاشتن ادامه دهید. گاهی در یک بگومگو بهتر 

است عقبگرد داشته باشید.

این کار بخشی از سازگاری است. همان طورکه در این مثال می بینید، موشک 

هواکردن نیست، همان کاری است که به  طور خودبه خود انجام می دهیم.

همه بخش های این کتاب درباره آگاه  کردن شما از فرصت ها برای سازگاری، 

از طریق مهارت های مشاهده و کدگذاری است.



به  طور خالصه، این کتاب به شما درک اهمیت زبان بدن را در محل 

 کمک یم کند.
گ

کارتان یم دهد، اما در حقیقت، به همه حوزه  های زند�

به شما کمک یم کند زبان بد�ف را ببینید که فراتر از واکنش ها و تعامالت تان با 

ی را درباره نحوه ارتباط با دیگران در  دیگران است و این بینش گزینه  های بیش�ت

اختیارتان قرار خواهد داد.

یاد خواهید گرفت چگونه زبان بدن تان را تغی�ی داده یا آن را سازگار کنید تا در 

ی داشته باشید. یاد خواهید گرفت چگونه با  مواقع الزم اعتمادبه نفس بیش�ت

ین است. درباره  ی برای شما به�ت ف زبان بدن تان بازی کنید تا متوجه شوید چه چ�ی

کالیم یاد خواهید گرفت. خألهای ذه�ف تان و اثرات ناخوداگاه ارتباط غ�ی

ف یاد خواهید گرفت چگونه به دو پرسش از متداول ترین سؤاالت که در  همچن�ی

ا�ف از من پرسیده یم شود، جواب دهید. زمان آموزش افراد یا سخ�ف

ی� جذب شما شده است؟ ف از کجا یم فهمید شخیص از لحاظ ف�ی

و 

از کجا یم فهمید شخیص به شما دروغ یم گوید؟

ایط تجاری متمرکز است، اما هرکس  بله، موضوع این کتاب بر زبان بدن در �ش

یم خواهد بفهمد آیا دیگران جذب او یم شوند یا نه. این بخ�ش از طبیعت انسان 

ی است که در مذاکره  ف ی است. شاید هم چ�ی و بخ�ش از بقای آینده نژاد ب�ش

خالصه
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بعدی یم توانید از آن استفاده کنید.

وق�ت شخیص جذب شخص دیگری یم شود، مجموعه ای کیل از سیگنال های 

وع  ک را به هم نشان یم دهند. بسیاری از روابط با تعامالت تجاری �ش مش�ت

یم شوند و یم توانند مفید یا م�ف باشند. شما باید بفهمید آینده این روابط چه 

یم شود.

ف هم زده یم شود. همه دوست دارند بفهمند چه  ف حرف ها برای دروغ  گف�ت هم�ی

زما�ف به آنها دروغ گفته یم شود. در کل، صداقت ی� از اصول مبنای بلوک های 

ف برود، رابطه دچار تزلزل  ساختما�ف هر رابطه است. وق�ت بشکند و اعتماد از ب�ی

خواهد شد. مهم نیست این رابطه دوس�ت بوده یا تجارت، باید سطح خایص از 

ف افراد وجود داشته باشد. اعتماد ب�ی

شناخت زبان بدن به شما کمک خواهد کرد اعتماد و اعتبار را به  وجود آورید. و 

ی را در اختیارتان قرار یم دهد؛ این گزینه ها شما را تقویت   گزینه های بیش�ت
ً
قطعا

 به کمک تان یم آید.
گ

یم کنند و در هر حوزه از زند�





فصل دوم
علم زبان بدن

ارتباط مغزی بدن

علمی که پشت پرده زبان بدن نهفته شده، بر احساسات، نظرات و عواطفی 

متمرکز است که محرک های درونی و خارجی تلقی می شوند. 

افکار درونی رفتار خارجی را تغذیه می کنند. به موضوع ناراحت  کننده ای 

برای مدتی طوالنی فکر کنید. می بینید زبان بدن تان هم با انعکاس افکارتان 

تغییر می کند، حتی به  شکل خفیف.



زبان بدنت را از دیگران مخ�ف کن

38

ف حاال تصور کنید. در صورت امکان  فرض کنید در محل خایص هستید. هم�ی

تمرین

جلوی یک آینه بایستید و برای یک لحظه وانمود کنید که در کن�ت ی� از 

وزی تیم ورز�ش موردعالقه  خود را  گروه های موردعالقه  تان هستید یا دارید پ�ی

 روی صورت داشته باشید و دست های تان را طوری 
گ

ید. لبخند بزر� جشن یم گ�ی

باال بیاورید که انگار اصاًل حواس تان نیست و تا آنجا�ی که یم توانید و به خاطرتان 

ف حالت صورت و بدن تان را نگه داشته و آن را  یم رسد، شادی کنید. سپس هم�ی

فریز کنید. از حالت جسیم و ذه�ف خود یادداش�ت بردارید؛ حالت صورت و زبان 

بدن تان و احسا� که بدن شما داشته است.

 یا خراب 
گ

ف مثل ازدست  دادن حیوان خان� حاال فکرتان را بر موضویع غمگ�ی

ی که ناراحت  تان یم کند متمرکز کنید. ف  شدن رابطه ای یا هرچ�ی

حاال به بخش سخت تمرین یم رسیم. سیع کنید مثل بخش اول تمرین، حالت 

ممکن است. وق�ت  ف شکل فریز کنید. یم بینید غ�ی صورت و زبان بدن تان را به هم�ی

این تمرین را با گروه های آموز�ش ام انجام یم دادم، به  ندرت ک� یم توانست زبان 

ات کوچ� هم اتفاق یم افتاد،  بدنش را به همان شکل حفظ کند. ح�ت اگر تغی�ی

ثابت یم کرد شما تابع افکار درو�ف خود، کلما�ت که هنگام صحبت  کردن با خودتان 

به  کار یم برید، تصویر ذه�ف  و همه طرح های بدن  هستید.



کن
 

ف
�

خ
 م

ران
یگ

ز د
را ا

ت 
دن

ن ب
زبا

39

کلید شناخت زبان بدن در آگایه از این امر است که همه ما افکار درو�ف مان 

و�ف ابراز یم کنیم که از طریق حرکات، سیگنال ها، ژست ها و حاالت  را به  شکل ب�ی

صورت هستند.

همان طورکه قباًل به شکل خالصه گفتم، بیش�ت بخش های زبان بدن ناخودآگاه 

هستند. ما فقط به محرک ها واکنش نشان یم دهیم، حال چه این محرک ها درو�ف 

 . و�ف باشند یا ب�ی

وق�ت متوجه یم شود که در بیش�ت موارد مردم بدون فکرکردن واکنش نشان 

یم دهند، این فرصت را پیدا یم کنید عملکردها را مشاهده و آنها را کدگذاری کرده 

و با آنها سازگار شوید.

مغز چگونه اطالعات را پردازش می کند؟

مغز تکه ای شگفت  انگیز از تکنولوژی محاسبه است که درون چیزی قرار دارد 

که چندان بزرگ تر از یک نارگیل نیست.

مغز 400 میلیارد بایت اطالعات را در هر ثانیه پردازش یم کند، اما ما فقط 
از 2000 تای آن آگاه یم شویم.

ا دی.یس. ز  دک�ت جوزف دیسپ�ز

اگرچه همه این اطالعات موردنیاز نیستند، به  همین  دلیل، بیشتر آنها پاک 

شده و فقط بخشی از آنها باقی می مانند که بایت های مهم تری هستند. 

همین حاال که درحال خواندن این مطالب هستید، متوجه می شوید:



زبان بدنت را از دیگران مخ�ف کن

40

•  دما چقدر است؟

•  صداهای اطراف تان کدام هستند؟

•  لباسی که پوست تان را لمس می کند، چه جنسی دارد؟

•  صدایی که از خواندن این کلمات در سرتان می پیچد، چگونه است؟

•  احساسی که پای تان در کفش و جوراب دارد، چیست؟

•  بافت یا وزن کتاب یا دستگاهی که در دست تان گرفته اید، چیست؟

•  بوهای اطراف تان و حتی بوی خودتان چطور است؟

بیشتر افراد به این سؤاالت با »نه« پاسخ می دهند، اما یک نکته جالب 

وجود دارد. با خواندن هریک از سؤاالت فهرست باال، مغزتان از چیزهایی آگاه 

می شود و در بیشتر موارد آنها را چک می کند.

درست است؟

اگر موافقید، عالی است. حاال چیزهایی خیلی بیشتر از آنچه فکرش را 

می کردید، می دانید. دانستن این چیزها درک جدیدی را از نحوه پردازش 

اطالعات مغزتان به شما می دهد. 

اگر این سؤاالت را خواندید و پاسخ تان منفی بود، مغزتان آنها را چک نکرده 

است، حتی برای چند ثانیه. شاید هم یکی از کسانی باشید که در بیشتر 

موارد نمی دانند بدن شان درحال انجام چه کاری است. نگران نباشید. در این 

حالت، این کتاب برای تان حتی مفیدتر هم می شود. شما را از همه چیزهای 

اطراف تان آگاه کرده و به شما نشان می دهد در این شرایط چه کاری انجام 

دهید.
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حس کردن 

در اینجا باید بگویم من یکی از مربیان هیپنوتیزم و NLP )برنامه نویسی 

 NLP عصبی زبانی( هستم و بخشی از کارهای باال را با توجه به هیپنوتیزم و

انجام می دهم.

این روشی است برای کنترل افکار عمومی افراد که با بهره  گیری از حواس 

خودشان پردازش شده باشد. با این شیوه می توانیم تجربیاتمان را در این 

دنیا کدگذاری کنیم. چیزی قدرتمندتر از حواس ما وجود ندارد: دیدن، شنیدن، 

حس کردن، بوییدن و چشیدن.

در NLP عبارتی به نام VAKOG وجود دارد که مخفف بصری، شنوایی، لمس 

و حرکت، بویایی و چشایی است.

VAKOG روشی است برای تقسیم  بندی افکار یک شخص به پنج حس 

پایه، برمبنای زبان کالمی که در زمان شنیدن از آنها استفاده می کنیم. ضرورتًا 

ایده این است که وقتی حرف های کسی را می شنوید، به شما نشان می دهد 

برای پردازش افکار پشت پرده از چه حسی استفاده کنید. می توانید بینایی، 

شنوایی، بویایی، المسه یا چشایی را به میل خود به  کار بگیرید.

اگر درباره تعطیالت تان فکر می کنید، خودتان را در جایی می بینید که کنار 

استخری نشسته اید و نوشیدنی موردعالقه  خود را می نوشید. ممکن است 

تصویری از این صحنه را در ذهن تان نگه دارید. در این حالت، از حافظه 

بصری تان استفاده می کنید.

چطور کار می کند؟

به همه مکالمات گوش داده و در دو سه جمله ای که خواهید شنید، از یکی 
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از آنها استفاده کنید.

بصری

- می بینید چه می گویم؟

- چشم انداز شما چیست؟

- این موضوع را از نقطه نظر من می بینید؟

من شخصی با یک تصویر بزرگ هستم. برای این شرکت چشم انداز خوبی دارم. 

شنوایی

- صدایش به نظرتان چطور است؟

- دوست دارید که چه چیزی بشنوید؟

- می شنوم چه می گویید.

ما از همان ورق های ترانه داریم آواز می خوانیم و یک تیم شده ایم.

احساس

- چه احساسی درباره اش دارید؟

- آیا می توانیم حس کنیم برای آینده چگونه از این مشکل به  شکل بهتری 

استفاده کنیم؟

ما به یک شوک و تعادل نیاز داریم که می تواند خیلی هم دردناک باشد.

از این فکر حس خوبی به من دست می دهد.
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دفعه بعد که با ک� صحبت یم کنید، گوش کنید و ببینید از چه ح� استفاده 

تمرین

ف  چن�ی وق�ت  برقرار یم کنید؟  ارتباط  از حواس تان  با کدام  یک  اغلب  یم شود. 

اطالعا�ت را به  دست آوردید، به  راح�ت همه اطالعات قبیل را تغذیه و برای موارد 

گذشته هم از همان حس استفاده کنید. برای مثال:

اییط یم بینیم که ظرف دو سال آینده با �عت  ارباب  رجوع: ما خودمان را در �ش

زیادی رشد خواهیم کرد.

شما: چه عایل! یم توانید تصویری که از خودتان دیده اید برای من ترسیم کنید؟

های خو�ب درباره پروژه جدید شنیده ام. ف مدیر: چ�ی

شما: خوب است. همه این اطالعات پشتیبان به نظر مثبت یم آیند.

نماینده اتحادیه: اتحادیه حس یم کند تغی�ی جدید در زمانبندی عمیل نیست.

ف ح� دارید. ی برایم بیاورید که چرا چن�ی شما: خب چه باید کرد؟ دالیل بیش�ت

این سیستم واقعًا ساده است. فقط به کلماتی که استفاده می شوند، گوش 

دهید، به همه چیزهای جالب، اما اینها را چطور با زبان بدن تان همسو 

می کنید؟ همان طورکه گفتم، اجزایی از زبان بدن وجود دارند که نشان دهنده 

خوبی برای سیستم ها هستند.
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بصری

- افراد بصری تمایل دارند از باالی ریه های شان نفس بکشند و برای همین 

نفس های کوتاه می کشند. فقط به قفسه سینه شان نگاه کرده و توجه کنید 

فاصله دم و بازدم شان چقدر است.

- آنها همچنین تمایل دارند سر و بدن شان را صاف و مستقیم بگیرند و 

کمی به  طرف دیگران به  جلو لم بدهند. در عکس ها و ویدئوها سرشان را 

به  خوبی می بینید.

- معمواًل رفتاری سازماندهی شده و ریز دارند.

- بیشتر مواقع الغر و باریک هستند.

- خیلی مهم است افراد بصری همه چیز را چطور می بینند.

شنیداری

- افراد شنیداری تمایل دارند برای نفس  کشیدن فشار کم یا متوسطی به 

قفسه سینه شان وارد کنند. 

- اغلب موقع فکرکردن به چیزی چشم های شان را به این سو و آن سو به 

 حرکت درمی آورند. بیشتر آنها را در حالی می بینید که هنگام فکرکردن با 

خود از لب شان استفاده می کنند یا با صدای بلند با خود حرف می زنند.

- آنها برای به  خاطرسپردن کالم آن را برای خودشان تکرار می کنند.

- اغلب عاشق موسیقی و بسیار خوش صحبت هستند. عاشق گپ زدن 

پشت تلفن هستند و این کار را به ایمیل  زدن ترجیح می دهند.

- برای آنها بسیار مهم است که دیگران درباره شان چه می گویند.
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احساسی

- افراد احساسی از دیافراگم نفس می کشند و به  همین  دلیل، شکم شان هم 

همراه سینه شان باال و پایین می رود. نفس های آنها طوالنی تر و سریع تر است 

و درنتیجه، آرام تر صحبت می کنند و حرکات عمومی بدن شان آرام است.

- آنها ترجیح می دهند برای به  یاد آوردن چیزی آن را در ذهن شان فعال 

کنند یا حتی به  شکل فیزیکی تکرارش کنند.

- برای  آنها بسیار مهم است که دیگران چه حسی درباره شان داشته باشند.

VAKOG استفاده از

افراد  درباره  یادگیری  برای  مفیدی  ابزار  می تواند  نمایشی  سیستم های 

مختلف باشد، اما گول این تفکر را نخورید که همه چیز را از ظاهر هرکسی 

می توانید حس کنید.

این طور نیست. ظاهر در هر لحظه می تواند عوض شود و گاهی دوباره به 

 شکل قبلی برگردد؛ از این رو برخی از افراد را نمی توان دسته  بندی کرد.

بیشتر افراد یک سیستم نمایشی مهم دارند که از فرد ثانی پیروی کرده و 

از یک فرد به فرد دیگر تغییر می کند. فقط با دقت گوش کرده و از دوتا از 

متداول ترین حس های به کاررفته پیروی کنید و انعطاف پذیر باشید. بدون اینکه 

تالش کنید یک سیستم مهم را کنار بگذارید، فقط آینه طرف مقابل تان شوید:

•  ارباب  رجوع: متوجه شده ایم شرکتمان درحال حرکت به  سمت ... بخش 

است.

•  شما: آیا آن را بازار بزرگی می بینید؟
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•  ارباب رجوع: فکر می کنیم احتمال بزرگ  بودن را دارد.

•  شما: می توانید کمی بیشتر توضیح دهید؟

•  ارباب رجوع: خب ما شنیده ایم ... دارد از آن بخش کنار می رود.

•  شما: چه خوب! بیشتر برایم توضیح دهید.

دو حس دیگر یعنی بویایی و چشایی چندان مفید نیستند، چون بیشتر 

افراد اطالعات را از طریق بینی یا زبان شان پردازش نمی کنند؛ اگرچه شنیده اید 

که افرادی از راه حواس شان حرف می زنند.

•  بویایی: هرچیزی به من گفتید، بودار بود.

•  چشایی: می توانم طعم پول را بچشم.

جرقه  یک  می خوانید،  که  هرچیزی  است.   NLP از  حوزه  یک   VAKOG

احساسی از عالقه مندی را در شما به  وجود می آورد که به  واسطه آن می گویید 

چه ایده خوبی است و شما را به یادگیری بیشتر ترغیب می کند. چطور به  نظر 

می رسد؟ مثل حوزه های دیگری که من همه شان را تحت پوشش قرار خواهم 

داد، لطفًا سعی نکنید پیش از صحبت  کردن کاری را انجام دهید. این کار را با 

دوستان، افراد خانواده و همکاران خوب تان شروع کرده و سپس با غریبه ها 

آن را کامل کنید.

وقتی می گویم با غریبه ها آن را کامل کنید، منظورم این نیست که سراغ 

آدم های توی خیابان بروید. منظورم کسانی هستند که آنها را یک  بار، در 

ایستگاه اتوبوس یا اتاق انتظار می بینید. از شانس مواجه  شدن با افراد در هر 

لحظه استفاده کنید.
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مهم است این را به  ذهن بسپاریم که ما حواس خیلی بیشتری از این پنج 

حس داریم. برخی از این حواس زیرشاخه های پنج حواس اصلی هستند و 

برخی دیگر می توانند حواسی کاماًل جدا از بقیه باشند. ما حس تعادل، فشار، 

گرما، سرما، درد، گرسنگی، حرکت، تعیین محل، تعیین جهت و تعیین فاصله 

تقریبی هم داریم. در یکی از تحقیقاتی که در نیوساینتیست )دانشمندان 

جدید( انجام دادم، 21 حس جدید را شناسایی کردم. همه این حواس در 

زبان بدن نقش دارند، چون فقط از طریق پنج حس تجربیات مان را کدگذاری 

نمی کنیم و با حواسی مشابه می توانیم روی دیگران اثر بگذاریم.

مغز برمبنای تجربیات گذشته یا برنامه نویسی های قبلی ارتباط برقرار می کند 

و این فعالیت می تواند روی مهارت مشاهده تان هم تأثیر بگذارد. 

مهارت های مشاهده

اگر تا اینجای راه با من بودید، حتمًا متوجه شده اید روشی که در زندگی 

خود پیش گرفته اید و تمام قرارها و تجربیات تان را تحت تأثیر قرار داده تعیین 

می کند دنیا و افراد دور و برتان را چگونه می بینید.

افرادی که در محیط های ایمن و شاد بزرگ می شوند، بیشتر به دیگران 

از  بیشتر  داشته اند،  کودکی سختی  که  افرادی  درحالی که  اعتماد می کنند، 

دیگران می ترسند و کمتر اعتماد می کنند. این روند آنها را آگاه تر می کند و 

چیزهایی را که ممکن است به آنها صدمه بزند، بیشتر می شناسند.

و  حوصله  از  است؛  زیادی  چیزهای  از  متأثر  شما  مشاهده  مهارت های 

وضعیت روحی تان گرفته تا افکار، نظرات و تجربیات زندگی تان.
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اگر به شخصی اعتماد کنید، با حساسیت به رفتارش نگاه نمی کنید؛ از سوی 

دیگر، اگر واقعًا به کسی اعتماد نکنید، همه رفتارش را با بدبینی می بینید تا 

ثابت کنید نظرتان درست است.

گاهی شرایطی را به  وجود خواهید آورد که شخصی که با او مالقات می کنید، 

ممکن است آن شرایط را دوست داشته یا نداشته باشد و اگر اطالعات دیگر 

با این شرایط جور درنیاید، فقط از نظر شما پیروی کند.

اگر دوست تان درباره دوست دیگرش با شما حرف بزند که هیچ  وقت او را 

ندیده اید و داستان ها و تعاریف زیادی از او نشنیده اید، از روی مدارک تأیید 

کننده می توانید درباره اش قضاوت کنید.

ما به  طور فعال به  دنبال مدارک تأیید کننده هستیم تا نظری را تأیید یا رد 

کنیم، اما مغزتان به این مدارک نیاز ندارد و فقط می تواند مشاهده گر باشد و 

با توجه به مشاهده اش افراد و شرایط را قضاوت می کند، نه از روی ایده های 

متفرقه. اگر تحت تأثیر دیگران قرار می گیرید، پس ذهن بازی ندارید.

بخش سمت چپ و سمت راست مغز

دو طرف مختلف مغز اطالعات را به شیوه ای متفاوت پردازش می کنند. مغز 

به دو نیمکره تقسیم شده است یکی در سمت چپ قرار داشته و نقش کنترل 

 کننده سمت راست بدن را دارد و نیمکره راست که سمت چپ بدن را کنترل 

می کند. بخش ارتباط  دهنده بین این دو نیمکره کورپوس کالوسوم نامیده 

می شود و به دو طرف اجازه می دهد که سریع تر از سریع ترین پهنای باندها 

ارتباط برقرار کنند. هر طرف انواع متفاوتی از اطالعات را پردازش می کند. هر 

دو دو نیمکره به  طور مستقل از هم و در یک زمان درحال فعالیت هستند.
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در سال 1981، دکتر راجر اسپری، برنده جایزه نوبل، بیماری داشت که از 

تشنج کنترل  ناپذیری رنج می برد. او بخش کوچکی از کورپوس کالوسوم بیمار 

را برداشت و سپس در زمان آزمایش از او یکی از طرفین مغز و بدن را از آن 

دیگری جدا کرد.

در یک آزمایش، شئی را به بیمار داد و از او خواست که آن شئ را نگاه یا 

حس کند و درهمین حال، یک طرف از مغزش از آن دیگری جدا شده بود؛ 

یعنی اطالعات به  شکل ناقصی به مغزش می رسید. با این آزمایش، معلوم شد 

دو نیمکره مغز چگونه با عملکردهای متفاوت از هم کار می کنند.

نتایج نشان داد سمت چپ مغز می تواند تعیین کند جسم چیست؛ مثاًل 

یک قلم است، اما تعیین نمی کند چه کار می توان با قلم انجام داد. ازسوی دیگر، 

سمت راست مغز دقیقًا می داند با این شئ چه کار باید کرد، اما نمی داند که 

این شئ چیست.

این اولین باری بود که معلوم شد دو نیمکره مغز اطالعات را به شیوه های 

متفاوت پردازش می کنند. مطالعات زیادی روی سمت چپ و راست مغز و 

عملکردشان صورت گرفته است و بیشتر آنها به یک نتیجه رسیده اند. در اینجا 

فهرست خالصه ای از مسئولیت های هر نیمکره را برای شما شرح می دهیم.

نیمکره راست

عواطف- احساسات

تصویری- نمادین

خطی- سفارش داده شدهتصویر بزرگ- چکیده

زبان- کلمات

منطقی- تحلیلی

نیمکره چپ
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خب همه اینها چه نقشی در زبان بدن دارند؟ همان طورکه بعدها خواهید 

دید، وقتی سرنخ های دردسترس چشم را پوشش می دهیم، متوجه می شویم 

اطالعات مختلفی را در نیمکره های جداگانه مغز تفسیر می کنیم و این کار 

سطح بیشتری از راهکارها را در ارتباط با کسی که با او سروکار داریم، در 

اختیارمان قرار خواهد داد. اگر استاد زبان بدن باشید، به راحتی می توانید 

بفهمید طرف مقابل تان در حال فکرکردن به چه چیزی است.

در بسیاری از حوزه های تجاری، روی نیمکره چپ مغز تأکید زیادی می شود 

که منطق، تجزیه و تحلیل، دستورات و عملکردهای استداللی را به عهده دارد و 

سمت راست مغز مسئول خالقیت، اجرای کار و خالصه  بندی است. واقعًا چیز 

عجیبی نیست. این موضوع در پی تجربه مدرسه ای بسیاری از افراد است که 

ریاضی، انگلیسی، تاریخ، فیزیک، زیست شناسی و شیمی را نسبت به ورزش، 

موسیقی، درام و هنر در اولویت قرار می دهند. فقط زمانی که مشغول درس 

 خواندن هستیم، از نیمکره راست مغزمان استفاده می کنیم.

حتی اگر شخص خالقی باشید، مثل بسیاری از بچه های پیش  دبستانی، در 

حدود هفت  سالگی خالقیت تان فعال شده و سمت چپ مغزتان هم کم  کم 

وارد دنیای مهم آموزشی شما خواهد شد. پس از این، فعالیتش به میزان زیادی 

کم می شود.

از 10 درصد بچه ها هنوز  تحقیقات نشان داده اند در هفت سالگی کمتر 

خالقیت بسیار زیادی دارند و فقط در دو درصد جمعیت کلی افت آن زیاد 

می شود. شاید دست کم به همین دلیل باشد که در دنیای تجارت تمایل داریم 

حرف های شنیده شده را فراموش کرده و بیشتر روی واقعیت ها متمرکز شویم؛ 

چون کارهای تجاری فعالیت هایی بسیار جمعی هستند، به  راحتی می توان 
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این را از یاد برد که با افراد دیگری هم سروکار دارید. افرادی که اگر بهتر آنها 

را بشناسید و حالت های احساسی و عاطفی شان را بدانید برای شما بهتر 

خواهد بود. به  کارگیری همزمان سمت منطقی مغز یعنی سمت چپ و سمت 

احساسی و فکری اش یعنی سمت راست یکی از مهارت های کلیدی است.

آگاهی و ناخودآگاه

قباًل گفته بودم ما برخی کارها را به  صورت هدفمند انجام می دهیم و کاماًل 

آگاهانه تحت کنترل ما هستند، درحالی که گاهی اوقات کارهایی را به  شکل 

کاماًل ناآگاهانه انجام می دهیم.

دانستن اینکه چه کارهایی آگاهانه و چه کارهایی ناآگاهانه انجام می شوند، 

به شما کمک می کند تصمیمات را کدگذاری کنید که کلید این بخش است. 

آگاه.  ذهن  دخالت  بدون  آن  اتفاق  افتادن  یعنی  کاری  ناآگاهانه  بودن 

ازسوی دیگر، آگاهانه  بودن کاری مثل معرفی یا جلسه می تواند از پیش برنامه  

ریزی شده باشد. در این شرایط می توانید دقیقًا تعیین کنید می خواهید کجا 

بنشینید یا بایستید، چه بپوشید و می خواهید برای تأثیرگذاری بیشتر چه 

چیزهایی در دوروبرتان باشد.

این روش ها را همه اوقات و به  ویژه در کارهای تجاری استفاده می کنیم 

تا تصویری از یک برند )مارک( بسازیم. ما به  شکل آگاهانه می توانیم خیلی 

راحت گول بخوریم و ناخودآگاه چنین اتفاقی برای مان نیفتد.

پس چه کارهایی را به  شکل ناخودآگاه انجام می دهیم؟

چشمک  زدن، قرمزشدن، عرق  کردن، دست  کشیدن به خود، خاراندن، باز 

و بسته  شدن مردمک چشم، تنش عضالنی، حرکات ریز و درشت صورت، باال 
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انداختن شانه ها، تکان  دادن ابرو، نفس  کشیدن و چیزهای بی شمار دیگری 

ناخودآگاه هستند. باال کشیدن بینی در خودرو را هم جا نیندازید.

به همه این موارد در بخش های بعدی این کتاب خواهیم پرداخت. )ممکن 

است بازهم باال کشیدن بینی تان را ازیاد ببرم(. با این مطالب از کاربرد رفتار 

ناخودآگاه درک بهتری پیدا می کنید.

به  طور اساسی بیشتر کارهایی که انجام می دهیم، الگوی یاد گرفته  شده از 

روی عادت است که طی سال ها طوالنی آموخته شده است. ما با عادت های مان 

احساس راحتی می کنیم. این عادات عملکردهایی ناخودآگاه هستند که نشان 

می دهند با بدن مان چه کار می کنیم. این عادات از همان اول صبح که از بیدار 

می شویم شروع شده و تا پایان روز ادامه دارند، مگر اینکه چیزی آنها را در شما 

تغییر دهد.

در اینجا الگوی عادت بیشتر افراد آورده شده است:

- خاموش  کردن آالرم ساعت

- رفتن به دستشویی

- درست  کردن چای/قهوه/صبحانه

- رفتن به حمام برای دوش  گرفتن

- خشک  کردن خود

- لباس  پوشیدن

- به  طرف محل کاررفتن

ممکن است اینها دقیقًا همان چیزی نباشند که از صبح شروع می کنید، 
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اما در یک خط  مشابه قرار دارند. این الگوی عادت ناخودآگاه است. در این 

اصول عملکردی، هرکسی مجموعه عادات خودش را دارد که به  واسطه آنها 

زندگی اش را آسان تر کرده است.

پس از خاموش  کردن آالرم ساعت، یا خمیازه می کشید یا بالفاصله بلند 

می شوید. شانس های تان در هر روز کاری هم همین  قدر شبیه به هم هستند 

و شاید در پایان هفته تغییر کنند.

روز صبح همان  وقتی چای/قهوه/صبحانه درست می کنید، شاید همه 

نوشیدنی را بنوشید، مگراینکه رویه صبحانه  خوردن  شما را عوض کرده یا یک 

روز صبح دیگر چیزی ننوشید. به  هرحال یکی از کسانی هستید که منتظر 

می ماند تا کتری بجوشد یا تا کتری به  جوش بیاید، کارهای دیگری را انجام 

می دهد. هر الگوی عادت ناخودآگاه در هرروز شروع  به تکرار می کند.

حمام  رفتن و دستشویی  رفتن هم از یک الگوی روزمره پیروی می کند. 

همیشه پس از حمام ، خودتان را خشک می کنید و مدت  زمان این کار هم هر 

روز به یک اندازه طول می کشد. 

هنگام لباس  پوشیدن، در 90 درصد مواقع، ابتدا دست یا پای راست یا چپ  

تان را وارد لباس می کنید و شاید تاکنون متوجه نشده باشید.

اگر دوست دارید اجزای الگوی عادتی ناخودآگاه خود را ببینید، فردا صبح با 

آگاهی کامل کارهای تان را شروع کرده و توجه کنید زبان بدن تان چه رفتارهایی 

را به  صورت نرمال برای شما تعریف می کند. فقط سعی کنید کارهایی را برعکس 

رفتار قبلی انجام دهید. شرط می بندم ظرف 30 دقیقه دوباره به الگوی رفتاری 

قبل برمی گردید و به  شکل ناخودآگاه همان عادات را انجام می دهید.
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نکته ای که در اینجا به آن می پردازم، این است که این رفتار و آداب و رسوم 

مخصوص صبح شما نیست. در همه حوزه های دیگر زندگی هم همین عادات 

را تکرار می کنید. فقط متوجه آنها نمی شوید. در واقع، بیشتر و شاید 95 درصد 

کارهایی که با بدن تان انجام می دهید، یکی هستند.

اما درباره احساسات؛ اگر احساس شادی کنید، الگویی از نشانه های شادی 

را دارید. اگر غمگین باشید، مجموعه ای از نشانه های غم را دارید. این اتفاق 

درباره همه عواطف دیگر، نظرات و احساساتی که از طریق بدن تان بیان 

می کنید، یکسان است. همه آنها یک مجموعه حرکت، نشانه و ژست دارند که 

در زندگی کاماًل یکسان هستند.

این اتفاق نه خوب است و نه بد. فقط یعنی یک مجموعه نشانه دارید که 

همه می توانند آنها را مشاهده و درباره احساسات تان در هر زمان از زندگی آنها 

را کدگذاری کنند. شما هم می توانید زبان بدن ناخودآگاه دیگران را بخوانید.

می دانید صبح روز دوشنبه بیشتر افراد چطور پیش می رود. نیازی نیست 

حرف هایی را که گفته می شوند، بشنوید. برخی از نشانه های زبان بدن بسیار 

واضح و جهانی هستند. برخی برای همه یکسانند و برمبنای عادات ناخودآگاه 

هستند. شما باید آگاهانه به همه این نشانه ها توجه کنید که با الگوهای 

رفتاری مردم شروع می شوند و به شما می گویند آنها چه احساسی دارند. 
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این فصل به شما نشان یم دهد زبان بدن تان برمبنای اطالعات 

پشتیبا�ف است که مغز از محرک های داخیل و خار�ب دریافت یم کند.

اییط   این اطالعات پشتیبان برمبنای حواس شماست و اینکه مغز در هر �ش

ها�ی را دریافت کند. این هم از مهارت های مشاهدا�ت فرد نا�ش یم شود. ف چه چ�ی

را  اطالعات خایص  پرداختیم که یم توانند  نیمکره مغز  دو  نقش  به  سپس 

ی روی  ف کنند و اینکه افکار آگاهانه و الگوی رفتاری ناخودآگاه چه تأث�ی تعی�ی

ی� بدن  ف ی های شما یم گذارند که با حرکات، نشانه ها و ژست های ف�ی تصمیم گ�ی

هم متوقف نیم شوند و مهم تر اینکه همه را یم توانید پیدا کنید.

خالصه






