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Abstract 

This study seeks to explore the body language of the candidates for the twelfth term 
of the Iranian presidency in different situations during the debate. The studied 
method is qualitative content analysis. According to the research results, the main 
central concepts of body language; In the tone of voice (creating calm and 
maintaining composure - understanding the content and validation - criticizing the 
current situation and discrediting the speeches of others - mastering the stage and 
managing it - balance in speaking - strong and loud voice emphasizing the words of 
the audience - creating Not superior to competitors); In the type of view (mastery of 
the situation and calmness - surprise and doubt in the representation of reality - 
addressing members of society - lack of excitement and lack of anxiety - in the view 
of some candidates, ineffective criticism); The state of the hands (acknowledging the 
claims - if not using the hands - has been reassuring people about their psychological 
readiness to criticize and rely more on spoken language) and their common 
denominator in using body language is more towards mastering the situation and 
maintaining calm and It has been coolness and addressing the people. 
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 یجمهور استیر یداهایزبان بدن کاند یشناختفهم جامعه
  دوره نیمورد مطالعه: مناظره دوازدهم ران؛یا

اکبر ذوالفقاري 
 ام یوو دانشووگاه پ  ،یدانشکده علوم انسووان  ،یاسیگروه علوم س  ،یاسیعلوم س  اریاستاد

 رانینور، تهران، ا

طاها عشایري 

دانشووگاه محقوو   ،یدانشکده علوم اجتموواع  ،یشناسو جامعه  خیتارگروه    اریاستاد

 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب

رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا یشناسارشد جامعه  یکارشناسنسباعظم رجبی

 چکیده
  مختلف   هایحالت   در  رانای  جمهوری  استری  دوره   ندوازدهمي  زدنام  یداهاکاندی   بدن  زبان  تا  کوشدمی  پژوهش  نای

  پژوهش،   جنتای  مطابق   است.   یفکي  محتوای   لتحلي   نوع   از  بررسی   مورد   روش  دهد.   قرار  کنکاش   مورد   مناظره  نحي
  -سنجی   اعتبار  و  مطالب  متفهي  -خونسردی  فظح  و  آرامش  جاد)ای  صدا  لحن  در  ؛بدن  زبان  مرکزی  ممفاهي  نتریعمده 

  صحبت   در  داشتن   تعادل   -  آن  تیرمدی  و  صحنه  بر  تسلط  -گراندی  هایصحبت  سازیاعتباربی  و  موجود  عوض  نقد
  نوع   در   (؛بانرقي  به  نبست  برتر  وضع  جادای  -رقبا  دادن  قرار  مخاطب   کلمات  بر   دتأکي   بلند  و   محکم  صدای  -کردن

  جان هي  عدم  -جامعه آحاد دادن قرار   مخاطب - ت واقعي بازنمایی در  دتردی و  تعجب  -رامشآ و  اوضاع بر )تسلط  نگاه
 در   -  ادعاها  ق)تصدی  هادست  حالت  نقدها(؛  سازیاثربی  داهاکاندی  از  بعضی  نگاه   حالت  در  -  اضطراب  نداشتن  و

  گفتاری(   زبان  بر  اتکا  شتربي  و  نقد  به  نسبت  روانی  آمادگی  درباره   مردم  به  دادن  نيقی  هادست  از  استفاده   دمع  صورت
  و   آرامش  حفظ  و  اوضاع  بر  تسلط  سمت  به  شتربي  بدن   زبان   از  استفاده   در  ها آن  شتراکا  کانون  و  است  بوده

    .است بوده  مردم آحاد دادن قرار  مخاطب و خونسردی

 .محتوا، حاالت چهره لیتحل  ،یانتخابات  یزبان بدن، گافمن، نامزدها  واژگان کلیدی:
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قدمه م
وسيله از طریق آن سخن میزبان  است که  واای  را سازمانقعيتگویيم،  و  ها  دهی کرده 

بخشيم. در واقع زبان، مطالعه روش زندگی و شيوه نگاه کردن به جهان است  بدان معنا می
مایزر،   و  جامعه.  (219:  1385)مایزر  جمله  از  گارفينگل  و  که  گافمن  هستند  شناسانی 

. (1379)آلفرد جی،  امالت اجتماعی انجام دادند  های ارزشمندی درباره زبان و تعپژوهش 
الگوهای صوتی مورد  ی جهانزبان، شکل از طریق سيستم  انسان است که  رفتار  از  شمول 

انسان ميان  جامعه،  یک  فرهنگ  برققبول  نمادین  ارتباطی  میها  از  رار  یکی  زبان  کند. 
گر ميراث فرهنگی هر جامعه است.  های عمده و تجلیبخش 

انبا  معانی  و  احساسات  تجربيات،  تصویرگر  و  اجتماعی  توليد  یک  شده  شته  زبان 
انسان  معاصر  و  میتاریخی  و  کند  هاست  حفظ  فرهنگ  درون  در  را  خود  ثبات  تواند 

لی سهيم بودن  . بدن تجلی بارز حسيات و ذوقيات است؛ یعنی تج(344:  1384)عضدانلو،  
توانند کاماًل غرق نوعی نمایش  های مشترک، به نحوی که افراد میدر عواطف و ارزش

پوشش   همچون  بدن  شوند.  شمول  دنيای  همه  لفاف  در  خود  نوبه  به  که  است  لفافی  یا 
است   پيچانده شده  باتامور،  بيرون  و  بدن(300:  1388)آوتویت  زبان  ا   1.  از  رتباط  بخشی 

پایه بر  که  است  بدنبخش  غيرکالمی  مختلف  می های  کنش شکل  همه  های  گيرد. 
کند.  ز میشده و برواجتماعی انسان از مجرای بدن او ساخته

شناختی است که به اطوار، حاالت چهره، وضع کلی و قيافه  زبان بدن؛ اصطالحی روان
ه است  آن  بيانگر  و  دارد  اشاره  اجتماعی  روابط  در  و  مانمردم  شفاهی  زبان  که  طور 

ای قادر  کند، بدن ما نيز همانند رسانهها، افکار و احساسات ما را بيان مینوشتاری اندیشه
پيام کند  است  منتقل  را  ما  ناگفته  اجتما( 38  :1387)جواهری،  های  تعامل  در  افراد  عی  . 

استفاده   پيراکالمی  و  غيرکالمی  ارتباطات  از  بگيرند  بهره  کلمات  از  آنکه  از  بيش  خود 
برقراری ارتباط دربردارنده ارتباط کالمی، غي می پيرا زبانی است  کنند و عمل  رکالمی و 

. این (102:  1390)صليبی،  دهد  که محتوای پيام را با گزینش و آرایش کلمات انتقال می
ارتباط غيرکالمی شامل حالت چهره، ایماواشاره، تماس چشمی، اطوار و حتی طنين صدا  

کالم، ارتباطی است که با  بخش حياتی فرایند ارتباط دانسته شده است. ارتباط بی  شود،می
بدن، ژست اعضای  تغيير حالتحرکت  و  میها  انجام  ک های صورت  و  آن گيرد  در  الم 

1. dy LanguageBo
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ندارد   دخالتی  در  (32:  1384)عضدانلو،  هيچ  و  است  اجتماعی  تعامل  نوعی  بدن  زبان   .
می معنا  شرایط  با  مواجهه  و  روزمره  انتزندگی  زبان  اصل،  در  یک حس  قالیابد.  دهنده 

می نمایش  به  را  خاصی  حالت  و  است  انسان (102  :1396)سوزی،  گذارد  اجتماعی  ها  . 
اندیشند و بسياری از طریق چگونگی وضعيت بدن در ارتباط با اینکه چگونه میهای  نشانه

به خود می به تعامل  هنگامی.  (Wood, 2015: 189)  فرستندنگرند، میچگونه  افراد  که 
می بیاجتماعی  تعداد  غيرپردازند،  عالئم  می شماری  ردوبدل  این  کالمی  کليه  شود. 

کنند و از نظر هيجانی،  های قوی را ارسال میرفتارهای غيرکالمی نظير برخورد نگاه، پيام
بر ميل  و  اعتماد  بی  حس عالقه،  و  تنفر  احساس  کنار  را در  ارتباط  انتقال  تداوم  عالقگی 

 .  (102: 1390ی، )صليب دهند می
شود که شامل  مثابه یک کنش استراتژیک فرد در تعامل اجتماعی تلقی میزبان بدن به

ژست حرکات موارد  بدن،  دادن،  دست  های  دست  نحوه  نشستن،  و  ایستادن  حالت  وپا، 
 و زاویه بدن بوده و معموالً لحن و  ارتباط چشمیو حاالت مختلف صورت،   عالئم چهره

شکل  و  صدا  طبقه حجم  بخش  همين  در  نيز  را  میبيان  می.  کنندبندی  بدن  تواند  زبان 
لبخن  و  چشم  حرکات  فيزیکی،  تماس  مانند  جذاب، مواردی  فرد  آن؛  اثر  بر  که  باشد  د 

 . (Yoon et al., 2016: 4) اعتماد یا مهربان به نظر رسدای، قابل حرفه
برقر  در  بسزایی  نقش  بدنی  جنبهزبان  حتی  و  دارند  ارتباط  حرکات  اری  این  از  هایی 

اساسیمی نقشی  مهارتتوانند  از  کنند  تر  ایفا  ارتباط  برقراری  در  کالمی  این  های  و 
پيام  -1:  کنندحرکات از سه طریق عمل می های  پيام  -2،  شوندهای کالمی میجایگزین 

در  .  کنندمی عمل میهای کال در جهت خالف و رد پيام  -3کنند و  کالمی را تقویت می
اندام مختلف  حرکات  بررسی  سر، صورت  این  چشم،  )های  ابروان،  اشارات  به  خود  که 

می تقسيم  لب  و  دهان  اندام(  شودبينی،  حرکت  همچنين  و  پا  دست،  مانند  و  دیگر  های 
نشانه   سوسور . ها در زبان فارسی دارای معنای متفاوتی استها، هرکدام از آنحرکت شانه

موضوع عين را  در  و  فيزیکی  می  ی  معنادار  کهپدیده .  پنداردحال  ترکيب    ای  و   1دال از 
می  2مدلول  هدنشانه.  گيردشکل  که  است  علمی  تحليل  شناسی  و  شناخت  را  خود  ف 
نمادها نشانه و  بهداند چه آنمی  3ها  نوشتاری درآمدهها که  یا  زبان گفتاری  اند و صورت 

1. Signifier

2. Signified

3. Symbol

https://motamem.org/?tag=%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2587
https://motamem.org/%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7-%25DA%2586%25D8%25B4%25D9%2585%25DB%258C/
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نشانههای غيرزبانی دهایی که صورتچه آن از  اعم  بيولوژیک،  ارند،  فيزیولوژیک،  های 
حتی همه    های گوناگون وبينیهای ارزشی، نمادهای نمادین، جهانهای معنایی، نظامنظام

فکر   و  استراتژیک  تاکتيکی،  ناخودآگاه،  یا  خودآگاه  موقعيتی  حالتی،  حرکتی،  اشکال 
می اعالم  نشده  یا  نشانه.  (299:  1383)فکوهی،  کند  شده  نشانهعلم  بررسی  با  ها  شناسی 

می اطرکمک  دنيای  افراد،  تا  بهکند  را  خود  نشانهاف  کمک واسطه  و  کنند  درک  ها 
سازد تا از  ای رمزگذاری و رمزگشایی بشوند و افراد را قادر میهای نشانهکند تا نظاممی

در یک تعامل جمعی  . ها بتوانند با جهان اطراف خود ارتباط برقرار بکنندانهرهگذر این نش
وا و  هدف  یک  درباره  گفتگوی  یا  مناظره  آن  پایه  با  که  متناسب  است،  اجتماعی  قعيت 

زبان بدن .  پذیردساختار شخصيت کنشگران، نوع سؤال، کنش و واکنش بدن تفاوت می
.  کندرونی آن فضای اجتماعی بازنمایی میگویای واقعيتی است که ساختار درونی و بي 

صوری   ژست  قرارگيری  نحوه  صورت،  ميميک  سر،  دادن  تکان  چهره،  حاالت 
کيفت صدا و نحوه ادای آن و سایر زبان بدنی که از کنشگر در یک  کنشگر، لحن صدا،  

می گذاشته  نمایش  به  اجتماعی  نشانميدان  نيازمند  شود،  که  است  پنهانی  واقعيت  دهنده 
های انتخاباتی در ایران  مناظره.  تباط دادن آن با متن اجتماعی است که در آن قرار داردار

ریاست جمه  نامزدهای  بين  ملی  میاز رسانه  بازنمایی  فراملی  و  ملی  شود،  وری در سطح 
شود که  های انتخاباتی شهروندان دارد، باعث میضمن اینکه نقش مهمی در تصميم کنش 

اج ابعاد روان پيش شناختی و  قابل  از آن  بعد  و  رقابت  نامزدها در عرصه  رفتار  بينی  تماعی 
. باشد

می فراهم  فرصتی  انتخاباتی  رمناظره  نامزدهای  تا  از  کند  آگاهی  با  جمهوری  یاست 
های  ها و دیدگاهگذارد از برنامهنقش رسانه و تأثيری که در آرای قطعی مردم برجای می

سوی تأثير  ای رفتار کنند که جو عمومی جامعه را بهنهگوخود سخن بگویند و البته نباید به
های  در مناظره .منفی روی مخاطب پيش ببرند و افکار عمومی را دچار ناامنی و یاس کنند

واقع ریاست جمهوری  نامزدهای  دارند  انتظار  مردم  دیدگاهانتخاباتی،  تحليل  به  های  بينانه 
. مخاطبان قرار دهند گيری نهایی را بر عهدهخود بپردازند و تصميم

توان گفت مخاطب مناظره انتخابات یک مخاطب پویا و فعال است و اگر استرس،  می
دوربين  از  ترس  بدون شک  ...  و    لرزش صدا،  باشد  داشته  وجود  نامزدها  از  هرکدام  در 

های  دیدن مناظره با  شهروندان  .  رساندزبان بدن او بدون کالم پيام اصلی را به مخاطب می
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میانتخا قابليتباتی  به  پی  سياستتوانند  و  اجتماعی  آنهای  راهبردی  و های  برده  ها 
می موردنظر،  نامزد  آیا  که  فهميد  و  تواند  خواهند  داخلی  سطح  در  را  عمومی  مدیریت 

آن  هستندظ  خود  کردار  و  رفتار  به  مسلط  و  گيرد  عهده  بر  دیدگاه خارجی  برابر  در  ها 
یا منتقدان خود چه واکن  ها  دهند و در کل، زبان بدن آنشی از خود نشان میمخالفان و 

این اصلی  هدف  اساس؛  این  بر  استظ  چگونه  مناظره  حين  در  اجتماعی  ميدان  برحسب 
جامعه فهم  ریاست  پژوهش،  دوره  دوازدهمين  نامزد  کاندیداهای  بدن  زبان  شناختی 
 . جمهوری ایران است

نظری  هایدیدگاه  و مبانی
 بدن  زبان -الف

دارد:   اخباری  و  معنایی  استيناسی،  کارکرد  سه  و  هاستنشانه  شکل  رین تمهم  زبان 
از   را  گوینده  کردن،  اجتماعی  جریان  در  زبان  که  دارد   اشاره  موضوع  این  به  زبان   استيناسی

 نشان  کردن،  متمایز  تعامل،  و  همبستگی  هایراه  دادن  نشان  همچنين   و  هویت  دادن  طریق
به   اشاره  با  عالوهبه  زبان  دهد.می  قرار  جماعت  بستر  در  کردن،   مشخص  و  هافاصله  دادن
شاخص   و  نشانه  عنوانبه  هااین   کنار  در  زبانی  یهانشانه  کند.می  پيدا  معنایی  کارکرد  اشيا

کارکرد   زبان  پس   دارد.  کاربرد  نيز  گوینده  زندگينامه  و  شخصيت  عاطفی،  هایوضعيت
هویت   بيانگر   آوایی   هاییمشخصه  و  زبانی   مخزن  فردی،  وگوی گفت  شيوه  دارد:  اخباری
چگونگی   بر  بلکه  نيست  اجتماعی  تعامل  شرط  فقط   فرد  برای  زبان  هستند.  گوینده  شخص
و   اجتماعی  روابط  خدمت  در  ابزار  ترین مهم  زبان  گذارد.می  أثيرت  نيز  او  ذهنی  تجربه
  .(190 :1395 )کسلر، هاستواقعيت ذهنی  کردن درونی

ها آن  ترکيب  که  شده  تشکيل   نوشتاری  و  گفتاری  مقررات  و  نماد  ایوعهمجم  از  زبان
انبار   زنمخ  زبان  ،هاروف  زعمبه  است.  افراد  ميان  ارتباط   برقرارکننده  و   معانی  توليدکننده

و  تغيير  مناظره،  ارتباط،  برقراری   نظر،  جلب  اوليه  ابزارهای  از  یکی  زبان  است.  فرهنگ
  .(344  :1384 لو،)عضدان است جدید  هاینسل به مشترک تجربيات  و اندیشه انتقال

از   فرد  یک  که  کندمی  اشاره  رفتاری  یا  غيرکالمی  ارتباط  هایشکل  انواع  به بدن  زبان
برقرار  ارتباط است قادر دیگران  با بکند صحبتی آنکه بدون خود،  فيزیکی رفتارهای  طریق
ها، دست  گرفتن   قرار  محل  بدنی،  حاالت  و  وضعيت  به  مربوط  تواندمی  رفتارها  این   نماید.
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اَداها،   اطوارها،  ها،حالت ها ژست  خوابيدن،   رفتن،  راه  ایستادن،   نشستن،  نحوه  پاها،
عضوی   هر  باشد.  هاچشم  حرکات  و  صورت  هيجانی  هایجلوه  بدنی،  اشارات  و  حرکات

همان   این   شود،  گرفته  بکار  دیگران  به   پيام  انتقال  برای  ابزاری  بعنوان  تواندمی  انسان  بدن  از
ترینمهم  از  یکی  صورت  حالت  تغيير  گویند.می  نيز  تن   زبان  یا  بدن  زبان  که  است  چيزی
چشمی   ارتباط  یک  با  عیاجتما  ارتباط  و  کنش   هر  معموالً  است.  غيرکالمی  ارتباط  عناصر

  .(30 :1384 )عضدانلو، شودمی آغاز
توسط   افراد   ميان  که  شود می  اطالق  غيرکالمی  هایپيام  به  بدن  زبان یا بدن  اشارات

از   بيش   تواندمی  انسان  چهره  .یابدمی  انتقال صورت  حاالت   و بدن اعضای   حرکات
ها، بيان  بيشتر  است.  بدن  قسمت  ترین بيانخوش  ین بنابرا  کند؛  ایجاد  مختلف  حالت  20000

ميان   ارتباط  درصد  93  است.  اصلی  حالت  چند  یا  دو  از  مخلوطی  یعنی  ایچهره  ترکيبات
شامل   فردی  ميان  ارتباط  درصد  7  تنها  کهحالی  در  دهد.می  تشکيل  نبد  اشارات  را  فردی
-  خوشایندی  -1  کنيم:  تقسيم  اصلی  دسته  سه  به  را  صورت  حاالت  توانيممی  است.  گفتار

های حالت  از  شادی  مثال   برانگيختگی.  یا  فعاليت  -3  و  رد  -  پذیرش  -2  ناخوشایندی،
یا   فعاليت   غم،  است.  ورتص   ناخوشایند  های حالت  از   انزجار   اما   صورت  خوب 

سطح   با  زدگیشگفت  یا  تعجب  کهحالی  در  کند،می  ایجاد  اندکی  برانگيختگی
را   ما  توجه  تواندمی  اندازه  چه   تا  هيجان   اینکه  است.  همراه  بسياری   فعاليت  یا  برانگيختگی

 بدن  اشارات   است.  سوم  بعد  کند،  معطوف  دیگری  بجای  را  ما  توجه   یا  کند،  جلب
آرامش،   خستگی،  خشم،  تواندمی  نمونه  برای  باشد.  فرد  درونی   وضعيت  یگویا  تواندمی

. (154 :1392 رکنی،)فالح دهد نشان را  هانشانه دیگر و گيجی

 گافمن  اروینگ  -ب
ز ني   مدلول  دال،  در   تغيير  با   که   است   مدلول  و  دال  دارای  ها نشانه  دیگر  همچون  بدن  زبان 

نشانة   یکدیگر  از  ابروها  شدن   باز  و  عصبانيت  نشانة  ابروها  شدن  جمع  مثاًل  کند؛می  تغيير
ارتباط   از  استفاده  و  فهم  توانایی  .( 31  :1392  )شعيری،  است  خوشحالی  و  رضایت

متقابل   کنش   به  مؤثری  نحو  به   کندمی  کمک   افراد  به  که  است  توانمندی  ابزار   غيرکالمی
را   رانگيزبچالش   هایموقعيت  کنند،  بيان   را   خود  واقع ی  مقص ود  بپردازند،  دیگران  با

خود   هایحرف  و شخصی زندگی  هایصحنه در  را  بهتری اجتماعی روابط  و کنند هدایت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2586
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AA
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ابراز   هاآن  آنچه  و  نندکمی  ایجاد  دیگران  در  افراد  که  تصوری  ميان  گافمن   دهند.  شکل
که   هستند  چهره  حال ت  و  کلم ات  نخس ت،  مؤلفه  در  زیرا  شود؛ می  قائل  تمایز  کنندمی

های نشانه  از  دوم  مورد  در  و  کنند  ایجاد  دیگران  در  تأثيراتی  هاآن  با  کنندمی  سعی  مردم
استفاده   شخص ی   ص داقت  آزم ایش   ب رای  اس ت  ممکن   غيرکالمی(   های)قرینه  دیگر

با   آنچه   و  بدنمان  و   چهره  با  آنچه   ميان   پيچيده  و  ظریف  روابط   به   روزمره  بدن  زبان   د.شو
دیگ ران   ب ا  روزه  ه ر  متقابل  کنش   جریان  در  ما  اکثر  دارد.  بستگی  دهيم،می  انتقال  کلمات

 اعمال  دیگری  بدن  حرکات  و  وضع  و  چهره  حاالت  بر  دقيق  نظارتی  ارتباط،  کنار  در
  کنيم.می

 دیگ ر   مع انی  کردن  پنه ان  و  معانی  برخی  انتقال  برای  گفتار،   کنار  در  بدن  زبان
در   اف راد  که  یابدمی  وقوع  نیزما  نامتمرکز،  متقابل  کنش   راستا   این   در  شود.می  اس تفاده 
با   مستقيماً  اینکه  ولو  آنان  دهند.  نشان  یکدیگر  حضور  از   متقابل  آگاهی  معين ی  مح يط

و   حرکات  ظاهر،  با  و  پردازندمی  غيرکالمی  رتباطا  به  دائماً  نکنند،  ص حبت  یکدیگر
متقابل   کنش  دهند.می  انتقال  دیگران  به   را   معينی   تأثيرات  چهره؛  و  بدنی   حرکات  حاالت، 
دهند می  انجام  یا  گویندمی  هریک  آنچه  به  مستقيماً  افراد  که   دهدمی  رخ  هنگامی  متمرکز

  .(111 :1393 )گيدنز، کنندمی توجه
خط   بدان  گاه  که  کند  بازی  را  نقشی  همان  خواهدمی  او  هابرخورد  این   از  یک  هر  در

نگرش   هاآن  با  او  که  غيرکالمی  و  کالمی   اعمال  از  ایانگاره  از  است  عبارت  و  گویندمی
خودش   از  ویژهبه  کنندگانشرکت  دیگر  از  را   خود  ارزشيابی  نتيجه  در  و  اوضاع  به  خود
که   یابددرمی  گيرد،   پی  را   خطی  خواهدمی  آیا  اینکه   گرفتن  نظر  در   بدون  او  کند.می  بيان
آگاهانه   او  که   انگاشت  خواهند   چنين   دیگر   کنندگانشرکت  است.  کرده  چنين   عمل   در

داشته   بستان  بده  هاآن  پاسخ  با  بناست  اگر  رواین   از  است.  گرفتهپيش   در  را   موضعی  چنين 
بتوان   یدشا  بگذارد.  بجای  دیگران  در  است  ممکن   تأثيری  چه  که  کند  دقت  باید  باشد،

را   آن  کارآمد  ایگونهبه  شخصی  که  کرد  تعریف  مثبتی  اجتماعی  ارزش  را  چهره  اصطالح
از   است   گرفته   پی   خاص  ایرابطه  طور   در  او  که  پذیرندمی  دیگران  که  خطی   طریق  از

های انتساب  اساس  بر  شده  تصویر  است.  خود  از  تصویری  چهره  دهد.می  نشان  خود
 مانند   باشند  داشته   توافق   تصویر  این   مورد  در   نيز  گراندی   هرچند  شده،  تأیيد  اجتماعی

نشان   مذهبش   یا  حرفه   از  خوبی  نمایش  خودش  دادن  نشان  خوب   با  شخص  که  زمانی
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آشکارا   خود  نمادین   متقابل  هایریشه  با  نمایشی  نظریه  . (303  :1392  )تامپسون،  دهدمی
)ریتزر،   ورزندمی  تأکيد  متقابل   کنش   و  کنش   ران،کنشگ  بر  نيز  نظریه  این   دارد.  سازگاری

شخصی   نمای  وی  نماید.می  اشاره  شخص  نمای  به  نمایشی  تحليل  در  گافمن   .(94  :1382
 کند. می تقسيم منش -2 و قيافه -1 به را
نشان   حضار  به  را  گرنمایش   اجتماعی  منزلت  که  شودمی  چيزهایی  آن  شامل  1قيافه   -1

دهد.می
یک   در  گرنمایش   یک  از   باید  را  نقشی  نوع  چه  که  شودمی  یادآور  حضار  به  ،2منش  -2

دو   است.  بورانهص  منش   و  عجوالنه  منش   گونه  دو  به  و  باشند   داشته  انتظار  معين   موقعيت
دهند.می نشان را  متفاوت کاماًل  نقش  اجرای نوع

)ریتزر،   باشند  شتهدا  همخوانی   یکدیگر  با  منش   و  قيافه  که  است  آن  انتظار  عموماً 
کنش  با  نمایش  صحنه  قياس   در   گافمن   ؛3صحنه پشت  و  صحنه   روی  مناطق  .(293  :1382
یک   متقابلی  کنش   هر  در  گوید:می  و  رودمی  جلو  اندتومی  که  آنجا  تا  اجتماعی  متقابل
صحنه   جلوی  مناطق  است.  قرینه  تئاتری  اجرای  صحنهپيش   با  که  دارد  وجود  صحنه  جلوی

دارای   یا  رسمی  هاینقش   افراد  آن  در  که  هستند  برخوردهایی  یا  عیاجتما  هایموقعيت
حفظ   به  دو  هر  ماعی؛اجت   زندگی  نيز  و  تئاتر  صحنه  بازیگران  کنند.می  بازی   را  اسلوب
اجرا،   دو  هر  در  وانگهی  عالقمندند.  آراییصحنه  وسایل  و  پوشيدن  مناسب  لباس  ظاهر،
را   نمایش   برای  الزم  اسباب  و  وسایل  نندتوامی  افراد  که  دارد  وجود  صحنه  پشت  نوع  یک
مناطق   سازند.می  آماده  تررسمی  هایمحيط  در  متقابل  کنش   برای  را  خود  و  کنندمی  مهيا

زمانی   در  برداریفيلم  به  مربوط  هایفعاليت  یا  تئاتر  یک  صحنه  پشت  شبيه  صحنه  شتپ
توانند می  ستند،ه  صحنه  پشت   در  کاماًل  کههنگامی  مردم  است.  خاموش  دوربين   که  است

کنترل   صحنه  روی  در  حضور  هنگام  به  که   را  رفتارهایی  و  احساسات   و  باشند  آسوده
  .( 132 :1393 )گيدنز، کنند ابراز آزادانه  کنند،می

م ابراهي  دي س  ی،رجهانگي   اسحاق  شامل  انتخابات  از  دوره  این   در  انتخاباتی  ینامزدها
هاشمی   مصطفی   دي س   و  وحانی ر  حسن   ، ميرسلمي   مصطفی   د ي س  ، بافقالي   محمدباقر  ی، سرئي 
 برای   است.   شده  پرداخته   آنان  انتخاباتی   رفتارهای   بررسی  به   تحقيق   این  در  که  بودند  طبا

1. Appearance

2. Manner

3. On-Stage and Back-Stage Performances
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  که   گرفته   قرار   استفاده   مورد  کيفی   محتوای  تحليل   دها؛نامز  این   انتخاباتی  رفتارهای   بررسی
  بدن  زبان هم ف  برای تحقيق این  تکنيک ترین اصلی انتخاباتی  نامزدهای چهره  حاالت تحليل 

  یکی   چهره  حاالت  .است  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  ن دوازدهمي  کاندیداهای
 معتمد،  و  یاقوتی)  است  پيرامون   محيط   به  انسان  دهی پاسخ  و  ارتباطی  هایراه  مهمترین  از
  بررسی   سياسی  نظر  از  را  بدن  زب ان  که  بيهقی  تاریخ  ه اییاف ته  ب راساس  . (46  : 7139

  مانن د   ییه امقول ه  در  سياس تم دار  یک  مهارت  نمودار   چهره،  حاالت  ،کرده
  تأیي د،   چ ون  مف اهيمی  بر  و  است   اعتنایی بی  و  ارت باط   ایج اد  به   تمایل  خویش تنداری،

  زب  ان   دارد   حکایت   بيهقی   تاریخ   دارد.   داللت   اهرسازیظ  و  تمسخر  ، تأس ف  تک ذیب،
  انتقال   شکل  نافذترین   به  پيامش   اینکه  رغمعلی  که  است  فرازبان   ان واع  از  یک ی  ب دن
  سياست   حوزه  در  رواین   از  .گذاردنمی  جاب  استنادپذیری  نش ان   و  رد  ه  يچگ ون ه  ،یابدمی

  : 1395  ی،پاحمدیانی  و  اصل  )نيکدار  گویندیم   ب دن  زبان  ب ا  را  ه اناگفتنی  از  بسياری
182 ).  

ب رخ ی   کن د.م ی  منتق ل  اف راد  هيج انی  حاالت   خصوص  در   فراوانی   اطالعات   چهره،
در   اطالع اتی  منبع  مهمترین   زبان،  از  عدب   چ هره  حاالت  گویندمی  پردازاننظریه  از

نویس ندگان   ک ه  اس ت  کاره ایی   حج م   و  زم ان  م دعا  ای ن   ش اهد  اس ت.  تع امالت 
خود   موردنظر  هایشخصيت  چهره  جزئيات  توصيف  به  نویساننمایشنامه  و  ه انداس تا

ی اگوی  شواهد  برخی  .(36  :1386  ساندرز،  و  دیکسون،  )ه ارجی،  اندداده  اختص اص
حاالت   شاهد  ادني   مختلف  هایفرهنگ  در  رازی  است؛  چهره  حاالت  بودن  فطری  هنظری

ها لب  کردنجمع  و  دنکشي   ازهخمي   ابرو،  دو  هر  ای  کی  دنکشي  باال  مانند  مشترک  ایچهره
از   ی اربسي   .است  اضطراب  و  خستگی  ، تعجب  و  ن گرانی  نشانه  بي رت ت  به  که   هستيم
نگران   ای  شاد  ما  مخاطب  که  هنگامی  .دهدمی  نشان  چهره  حاالت  را  روییخوش  یهانشانه
در   شاد؛   ، او  شادی   در   تموقعي  آن  با   بمتناس   ایچهره  حالت  نتخابا  ب ا  م ي توان م ی  باشد،

   .(35 :1390 زاده،)حسين  شویم روبرو او با خوش  ایچهره  با و مسهي  ،اشنگرانی
قرار   توجه  مورد   است  الزم   که   تاس  ه ایىم هارت  از   نيز  چهره  آرایش  و  پيراستن

 برخى  .(135  :1392  زاده،)حسين   گردد  ملحوظ   رویى خوش  از  بارز  نمودى  بعنوان   و  گيرد
رویى خ وش  هاىمهارت  از   اى نمونه  و  کننده  تقویت  لبخندها  دهدمى  نشان  هاپژوهش   از
از  استفاده  ب ا  تا  شد  موفق  آزمایش   یک  جریان  در   (1974)  ش والتر  .است  دیگران  ب رابر  در
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در   کن د.  ش رطى   را  هاشونده  مصاحبه   عاطفى  ج مالت   از   ب رخى   انتخابى،   خندهاى لب 
کالمى   و  غيرکالمى  هاىنندهک  تقویت  سایر  و  لبخندها  از  ترکيبى  ها،بررسى  از  برخى
 کردن  ت رکيب  با  ( 1958)  کرسنر  .(89  :1388  زاده،)حسين   اندگرفته  ق رار  اس تفاده  مورد

 بيشتر   »م ادر«  کلم ه  از  تا  داشت وا  را   هاآزم ودنى  گ فتن  »اُهوم«   و  سر  دادن  ت کان  و  خ نده
 (. (1392) علی، زاده،حسين   از لنق  به ،99 :1386 دیگران، و )ه ارجی کنند استفاده

 الگوی نظری پژوهش 

پژوهش  نظری  الگوی -1 شکل

 پژوهش  روش
 بدست  برای  ارتباطی  لهوسي   زلهمن به  زبان  مشخصات  بر  تمرکز  کيفی،  محتوای  تحليل  در

یا   چاپی  شفاهی،  صورتبه  است  ممکن   متن   هایداده دارد.  متن   محتوای  و  معنا  آوردن
بسته،   یا  باز  پيمایشی  هایپرسش   شفاهی،  هایپاسخ  حاصل  همچنين   و  الکترونيکی

ها کتاب  و  مقاالت  مانند  چاپی  هایرسانه  یا  مشاهدات  متمرکز،  هایگروه  ها،مصاحبه
و   یابی زمينه  نوع   از   توصيفی   پژوهش   این   است.   جمله   پژوهش،   این   در   تحليل   واحد   د.باشن 
کمی   محتوای   تحليل   روش  دو  بر  موالً مع  محتوا  تحليل  بود.  محتوا  تحليل  نوع  از  کيفی  نيز
ذهنی   تفسير  برای   تحقيقی  روش  توانمی  را   کيفی   محتوای  تحليل   شود. می  تقسيم  کيفی   و

یا   و  سازیتم  و  رمزبندی  و  مندنظام  بندیطبقه  فرآیندهای  ریقط  از  متن   هایداده  محتوای
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رفتار،   نوع  رسیبر  به  اول  مرحله  در  پژوهش   این   در  دانست.  شده  شناخته  الگوهای  طراحی
جمهوری   ریاست   انتخابات   دوره  دوازدهمين  نامزدهای  مناظره  دومين  بدن  زبان   حرکات، 

بر   مناظره  منتخب  کاندیدای  بدن  انزب  دوم  مرحله  در  و  شودمی  پرداخته  1396  سال  در
شامل: که اساسی  محور چهار اساس

 برنامه؛ مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  در *
موردنظر؛  فرد از دیگر کاندیداهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در *
 کاندیداها؛  دیگر هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در *
 منتخب.  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در *

، شده  ذکر  محورهای  بررسی   از   پس   سوم  مرحله   در  و   ردي گیم   قرار  تحليل   وردم
ها دست  حرکات  -  سروصورت  حرکات  نوع)  همچون  هاداده  محتوای  و  کليدی  کلمات

زنده   برنامه  مصاحبه  زمان  در  کاندیداها  بدن  زبان  محورهای  و  ميمفاه  (صدا  لحن   –
بين  ارتباط  چهارم  مرحله  در  و  ودش یم  پرداخته   دارد  یونيلي چندم  مخاطب  که  تلویزیونی

وجه   به   آن   کليت  درک  برای  کاندیدها  بدن  زبان  در  شده  کشف   محورهای   و   هامقوله
از   عمده  مفهوم  یک  به   تی نها  در   و   ردي گ یم  قرار  یبررس  مورد   اری رفت   تفاوت   و  شباهت 

بدست   رقبا   با  گفتمان  و  پاسخگویی  زمان  در  کاندیداها  فرد  هر  بدن  زبان  ري تأث   ميزان
دوره   دوازدهمين   نامزدهای  مناظره  دومين   محتوای  شامل  آن  آماری  جامعه  .دیآیم

در   سيما  یک  شبکه   از  30:16  تساع   ماه(اردیبهشت  15)  جمعه  جمهوری  ریاست  انتخابات
تحليل   برای  پژوهش   نمونه  بعنوان  و  است   گرفته   قرار  تحقيق  و  بررسی   مورد  1396  سال

است.  قرارگرفته مدنظر محتوا

 پژوهش  هاییافته
که   پرسشی  به  قرعه  قيد  به  که  نامزد  هر  اول  بخش   در  شد.  ارائه  بخش   سه  در  مناظره  این 

دقيقه  دو  نامزدها آن،  از بعد دهند. پاسخ دقيقه  4 تا  شود می داده فرصت بود،  شده مشخص 
از   یک  هر  دوم  بخش   در  کنند.  نقد  را   نامزد  آن  هایصحبت  تا  داشت  خواهند  فرصت
بخش  و   داد  خواهند  پاسخ  دقيقه  دو   مدت  به   قرعه   قيد   با  ترتيب   به   سؤال  یک  به   نامزدها
ادامه   در  است.  قهدقي   24  نامزد  هر  برای  مدت  کل  بود.  خواهد  بندیجمع  بخش   بعدی،

)مواجهه(؛   رفتارشناسی  جمله  از  مقوله  چندین   در  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  بدن  زبان
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پرداخته   نشستن   نحوه  و  نگاه  عنو  صورت؛  و  دست  حرکات  کردن؛  صحبت  و  صدا  لحن 
است.  شده

 انتخاباتی  نامزدهای غيرکالمی( )رفتار بدن زبان -
شامل:  که اندگرفته  قرار  بررسی مورد محور 4 در کاندیداها از یک هر بدن زبان نوع

 برنامه؛ مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  در *
نظر؛ مورد  فرد از دیگر کاندیداهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در *
 کاندیداها؛  دیگر هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در *
 منتخب.  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در *

 ذیل   شرح  به  داشتند  حضور  ملی  سيمای  مناظره  در  که  انتخاباتی  اینامزده  اسامی  ادامه،  در
 بودند: 

ساختار قرارگیری نامزدهای انتخاباتی در مناظره جمعی  -1جدول شماره   
صندلی  شمارهاسامی ردیف

یک شماره صندلیجهانگیری  اسحاق1
دو  شماره صندلیرئیسی  ابراهیم سید2

هس شماره صندلیقالیباف  محمدباقر3
چهار  شماره صندلیمیرسلیم  مصطفی سید4
پنج  شماره صندلیروحانی  حسن5
شش شماره صندلیطبا  هاشمی مصطفی سید6

راست   از   کاندیداها  نشستن   ترتيب  شده،  انجام  کشی قرعه  اساس   بر  که   است  ذکر  قابل
بود. چپ  به
 انتخاباتی  نامزدهای های کنش  بندیمقوله -

انتخابات   دوره  دوازدهمين   نامزدهای  دومين   مناظره  فيلم  ررسی ب  از  پس   قسمت  این  در
و   رفتار  نوع  جمهوری  ریاست  کاندیدای  شش   بدن  زبان  محوریت  با  جمهوری  ریاست

است.  ذیل موارد شامل یک ره بدن زبان

 جهانگیری   اسحاق 1 شماره کاندیدای .1
برنامه مجری سؤال به دادن جواب هنگام  به کنش نوع -
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( 1 شماره  کاندیدای) جهانگیری اسحاق بدن  زبان و رفتار وعن  -2 شماره جدول
اصلی   تم برنامه   مجری   سؤال   به   دادن   جواب   هنگام   در  بدن   زبان   نوع 

صدا   لحن 
شمرده   صورت به   کلمات   بیان   و   آرام   صدای   لحن   با   ایشان 

  هایش صحبت   کلیدی،   کلمات   از   استفاده   با   و   شمرده 
 نمودند. می   بیان   محکم   و   تأکیدی   صورت به 

و   تأکیدی   آرام،   لحنی   و   شمرده 
 محکم. 

 ی ساز اقناع   هدف: 

نگاه   نوع 

  خواندن   دلیل   به   هایش صحبت   از   برضی   در   ایشان   نگاه 
بود   پایین   حالت   به   سرشان   هایش نوشته دست   روی   از   مطالب 

  نگاه   دوربین   به   مستقیم   صحبت   حین   در   مدتی   از   برد   و 
 اند کرده می 

 دوربین   به   مستقیم   -پایین   حالت 
نگاه   توزیع   در   ترادل   حفظ   هدف: 

 ها دست   حالت 
در   دستانش   از   بوده،   باال   سمت   به   اشاره   انگشت   دادن   نشان 

د. کر می   استفاده   کلماتش   بر   تأکید   صورت به   صحبت   هنگام 
 تأکید   باهدف   و   باال   سمت 
گفتمان   مستندسازی   هدف: 

 منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در -

( 1 شماره  کاندیدای) جهانگیری اسحاق بدن  انزب و رفتار نوع -3 شماره جدول
اصلی   تم منتخب   کاندیدای   های صحبت   کردن   نقد   هنگام   در بدن   زبان   نوع 

صدا   لحن 
ابتدا   در   دیگران   های صحبت   نقد   م هنگا   در   جهانگیری   اسحاق 
  صحبت   با   جاها،   برضی   در   و   کرد می   بیان   را   مطالبش   آرام 

 برد. می   بکار   ا ر   کلماتش   بلند   مربوطه   کاندیدای   با   مستقیم 

 جدی   و   آرام 
صحنه   مدیریت   و   تسلط   هدف: 

نگاه   نوع 
  که   داشت   منتخب   کاندیدای   به   مستقیم   نگاه   مواقری،   در   ایشان 
کرده   نگاه   دوربین   به   مواقع   گاهی   و   بوده   دار مرنی   لبخند   با   همراه 

 کرد. می   صحبت   مردم   با   مستقیمًا  و 

 جدی   و   مطمئن   نگاه 
نقد   ی ساز   اثر ی ب   هدف: 

حالت 
ها دست 

در   کلیدی   کلمات   از   برضی   تأکید   زمان   در   ها دست   از   استفاده 
 شد. می   دیده   واضح   بسیار   هایش صحبت 

 تأکیدی   جهت 
ادله   به   بخشیدن   عینت   هدف: 

 نگام پرسيدن سؤاالت کاندیدهای دیگر از خودش در ه -
در   و  بلند  صدا  لحن   دادن،  جواب  هنگام  در  بود  صحبت  حالت   در  که  کاندیدایی  به  نگاه
است. بوده تندی با همراه  مواقع یبعض

 های دیگر کاندیداها در هنگام گوش دادن به صحبت -
حالت   و  بود  حبت ص  حال  در   که  کاندیدایی  به   مستقيم  نگاه  و  صندلی  کامل  چرخيدن

است. مواقع بيشتر در زدن  لبخند به شبيه چهره
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در   ایشان  شده؛  پرداخته  جهانگيری  اسحاق  آقای  زبان  تحليل  به  که  3  شماره  جدول  در
و   شمرده  شمرده  کلمات  و   آرام  صدای   لحن   با   برنامه،  مجری  سؤال   به   دادن   جواب   هنگام

صحبت   برنامه  مجری  با  بيان  محکم  و  تأکيدی  صورتبه  کليدی  کلمات  از   استفاده
 روی  از  مطالب  خواندن  دليل   به  هایش صحبت  از  بعضی  در  ایشان  نگاه  و  کردندمی

 و  اندکردهمی  نگاه  دوربين   به  دیگر  مواقع  در  بود.  پایين   التح  به  سرشان  هایش نوشتهدست
 نقد  هنگام  در  و  است   بوده  باال   سمت  به  اشاره  انگشت   دادن   نشان  برای  هایشان دست  از

را   کلمات   جاها،   بعضی   در   و  آرام  ابتدا   در   تقریباً   منتخب   کاندیدای  هایصحبت  کردن
دار معنی  لبخند  با  همراه  که  داشت  تخب من   کاندیدای  به  مستقيم   نگاه  و  بردمی  بکار   بلند
بود  کاندیدای  به   شاننگاه  ایشان،  از   دیگر  کاندیدهای  سؤاالت  پرسيدن  هنگام  در  و  بوده
و   بود   چرخيده  صندلی   کامل  کاندیداها  دیگر  های صحبت  به  نداد  گوش  هنگام  در  که

 داشت.   بود صحبت  حال  در که کاندیدایی به لبخند با همراه  مستقيم نگاه
  هدف   با  مجری،  پرسش   به  جواب  هنگام  در   جهانگيری  آقای   بدن  زبان  کل   در

  نقد   نگامه  در  و  بوده   تبليغاتی  گفتمان  مستندسازی  نگاه  توزیع  در   تعادل  حفظ  ی، سازاقناع
  به   بخشيدن  عينت  و  نقد  یساز اثریب  صحنه،  مدیریت  و  تسلط  هدف  نامزدها؛  سایر  کردن

 . است بوده ادله

رئیسی ابراهیم  دسی  2 شماره  کاندیدای -2
 برنامه مجری سؤال به  دادن جواب  هنگام -

( 2 شماره کاندیدای) رئیسی ابراهیم سید بدن  زبان و رفتار نوع -4 شماره جدول
اصلی   تم برنامه   مجری   سؤال   به   دادن   جواب   هنگام   در بدن   زبان   نوع 

صدا   لحن 
برای   و   بود   آرام   برنامه   مجری   با   ایشان   صدای   لحن 

  صورت به   هایش صحبت   کلیدی   ت کلما   از   استفاده 
 کرد می   بیان   را   ها آن   محکم   و   تأکیدی 

 جدی   و   محکم   -آرام 
آرامش   ایجاد   و   خونسردی   هدف: 

نگاه   نوع 
برنامه   مجری   به   مستقیم   رت صو به   ایشان   نگاه   نوع 

 اند پرسیده می   سؤال   ایشان   از   که   بوده 
 برنامه   مجری   به   رو   مستقیم 

موجود   فضای   به   دادن   اهمیت   هدف: 

ها دست   حالت 
  از   کمتر   خیلی   جهانگیری   آقای   به   نسبت   ایشان 

برای   مواقع   برضی   در   و   کرد می   استفاده   هایش دست 
 است   نموده   استفاده   هایش صحبت   از   برضی   تأیید 

 دست(   از   استفاده   )عدم   ثابت 
بردباری   و   آرامش   دادن   نشان   هدف: 
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منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در -

 سید بدن زبان و رفتار نوع  /منتخب  کاندیدای هایصحبت  کردن نقد هنگام در - 5 شماره جدول
 ( 2 شماره کاندیدای) رئیسی ابراهیم

اصلی   تم منتخب   کاندیدای   های صحبت   کردن   نقد   هنگام   در بدن   زبان   نوع 

صدا   لحن 
صورت به   دیگران   های صحبت   کردن   نقد   هنگام   در   ایشان 
  سخنان   و   کرد می   بیان   را   مطالبش   بلند   مواقع   گاهی   و   آرام 

 کرد می   نقد   مستقیم   را   منتخب   کاندیدای 

بلند   سمت   به   آرام   لحنی 
 نقد   سازی موجه   هدف: 

نگاه   نوع 
و   دوربین   به   قیم مست   کردن   نقد   هنگام   در   ایشان   نگاه 

 است   بوده   روبرو 
 مستقیم 

اجتماعی   فضای   به   بخشی   ترادل   هدف: 

حالت 
ها دست 

چنان آن   دست   از   و   بود   ثابت   ایشان   دست   مرمواًل
 کرد. نمی   استفاده 

 ثابت 
بدنی   آرامش   و   ترادل   هدف: 

 فرد  از دیگر کاندیدهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در -
لحن  دادن  جواب  هنگام  در  است  بوده  روبرو  هب  نگاه  و  هانوشتهدست  و  مطالب  بررسی

است.  بوده محکم کليدی کلمات  هنگام در و آرام صدا

کاندیداها  ردیگ هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در -
 است.  بوده صحبت حالت در که فردی با بوده روبرو به نگاه

ت. اس  رئيسی  ابراهيم   سيد  آقای   رفتارشناسی  نوع  به  مربوط  که  5  شماره   جدول  در
از   استفاده  هنگام  در  و  بود  آرام  برنامه،  مجری  سؤال  به  دادن  جواب  هنگام  در  ایشان

صورت به  ایشان   نگاه  نوع  کردند.می  بيان  محکم  و  تأکيدی  صورتبه  کليدی  کلمات
استفاده   هایش دست  از  کمتر  اند.پرسيدهمی  سؤال  ایشان  از  که  بوده  برنامه  مجری  به  مستقيم

هنگام   در  است.  شده  استفاده  هایشصحبت  از  بعضی  تأیيد  برای  قعموا  بعضی  در  و  کردمی
بلند   را  لبش مطا  مواقع  گاهی  و  آرام  صورتبه  منتخب،  کاندیدای  هایصحبت  کردن  نقد
زمانی   و  کردمی  نقد  دوربين   به  مستقيم  نگاه  با  را  منتخب  کاندیدای   سخنان  و  کردمی  بيان
و  هانوشتهدست  و  مطالب  بررسی  از  پس   پرسيدمی  سؤال  ایشان  از  دیگر  کاندیدهای  که

 بود.  آرام تقریباً صدا لحن  و پرداختمی دادن جواب  به روبرو به نگاه
  حفظ   بدنبال  مجری  سؤاالت   به  دادن  پاسخ   هنگام  ئيسیر  ابراهيم   سيد  مجموعا
نيز   نقد  هنگام  و  (مناظره  شرایط)  موجود   فضای  به  دادن  اهميت  آرامش،  ایجاد  خونسردی،
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  آرامش و تعادل  روانی  تلقين  اجتماعی،  فضای  به  بخشیتعادل خود،   نقد سازیجهمو بدنبال
 . بود درونی

قالیباف محمدباقر 3 شماره  کاندیدای -3
 برنامه مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  رد -

(3 شماره کاندیدای) قالیباف محمدباقر بدن زبان و رفتار نوع -6 شماره جدول
اصلی   تم برنامه   مجری   سؤال   به   دادن   ب جوا   هنگام   در  بدن   زبان   نوع 

صدا   لحن 

  لحن   با   برنامه   مجری   به   جوابگویی   هنگام   در   ایشان 
جاهای   و   کرد می   ن بیا   را   مطالبش   محکم   ولی   آرام   صدای 

  سؤال   ایشان   از   خاصی   کاندیدای   مورد   در   مجری   که 
  و   بلند   خاص   کاندیدای   با   صحبت   هنگام   پرسیدند می 

 کردند. ی م   بیان   را   مطالبش   تهاجمی   حالت 

  صورت به   بیان   محکم؛   -آرام 
 تهاجمی 

و   رقیب   بر   تسلط   افزایش   هدف: 
 رقیب   علیه   رقابتی   فضا   ایجاد 

 نگاه   نوع 
نگاه   را   روبرو   و   جدی   صورت به   ایشان   نگاه   نوع 

 کردند می 
 مستقیم   -جدی 

وضع   به   نسبت   بودن   انتقادی   هدف: 

ها دست   حالت 
و   بوده   دادن   تکان   صورت به   ایشان   های دست   حاالت 
  جمالت   در   که   کلیدی   کلمات   تأکید   صورت به   گاهی 

 است   بوده   برد می   بکار 

  کلمات   بیان   هنگام   تأکید   و   تکانی 
 مهم 

کناره   و   خودی   گفتمان   اثبات   هدف: 
 رقیب   گفتمان   زدن 

 منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در -

( 3 رهشما کاندیدای) قالیباف  محمدباقر بدن  زبان و رفتار نوع -7 شماره جدول
اصلی تممنتخب کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام دربدن زبان نوع

صدا  لحن
 اینامزده هایصحبت  نقد هنگام در ایشان صدای لحن

 است  بوده بلند  صورتبه دیگر
 جدی  و بلند

رویکرد  بر  سازی ادله هدف:

نگاه  نوع
بیان هنگام در خاصی،  کاندیدای به نگاهش ایشان

 است  بوده جدی  و اخم با همراه مطالبش
 جدی  و  اخم

منتقدانه  نگرش هدف:

ها دست  حالت

  بیشتر تأکید برای  ها،دست تکان هنگام در ایشان
 دست زدن  با مواقع برضی در و تاس  بوده کلماتش

 از ملت و  مردم  برای  مطالب  بیان  هنگام در سینه به  چپ
 کرد. می استفاده  حالت این

به  تأکید جهت دست حرکات
 سینه  سمت

  یریپذتی مسئول تلقین هدف:
 موجود  وضع به  نقد و
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 خودش  از دیگر کاندیدهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در -
بردارییادداشت  و  مطالب  بررسی   حال   در   و  است  بوده  جدی  و  اخم  با  همراه  ایشان  نگاه

است.  بوده پرسيدند،می ایشان از  که دیگر کاندیدای  سؤاالت از کردن

 کاندیداها  دیگر هایصحبت هب دادن گوش  هنگام  در -
بوده،   صحبت  حال  در  که  خاص  کاندیدای  به  جدی  و  اخم   با  همراه  نگاه  قاليباف  آقای

جوابگویی   هنگام  در  صدایشان  لحن   و  پرداختندمی  قبلی  هایداشتیاد  بررسی  به  و  داشتند
 است. بوده تندی با همراه بلند تقریباً

 است. شده بررسی قاليباف   محمدباقر  آقای م سو  کاندیدای   رفتار  نوع  7 شماره جدول  در 
 مطالبش  محکم   ولی   آرام   صدای   لحن   با  برنامه   مجری   سؤال   به   دادن   جواب   هنگام   در   ایشان 

 پرسيدند،می   سؤال   ایشان  از   خاصی   کاندیدای   مورد   در   مجری   که   جاهایی  و   کردمی   يان ب  را 
 بيان  را  بش مطال  محکم   و  تهاجمی   حالت  و  بلند   خاص،   کاندیدای  با  صحبت   هنگام

 تکان  صورت به   هایش دست   از  کردند می   نگاه   را   روبرو   و  بوده   جدی   نگاهش   کردند. می 
 در   است.  بوده   برد می   بکار   جمالت   در  که  یکليد   کلمات   تأکيد   صورت به   گاهی  و  دادن 

 است.  بوده  بلند   صورتبه   صدا  لحن   منتخب،   کاندیدای  هایصحبت   کردن  نقد   هنگام
 از  و   است   بوده   جدی   و   اخم  با   همراه   مطالبش   بيان   هنگام   ر د  خاصی   کاندیدای   به   نگاهش 

 دست   زدن   با   مواقع   بعضی   در   و   است   کرده   استفاده   کلماتش   بيشتر   تأکيد   برای   هایش دست 
 در  و   کرد می   استفاده   حالت   این   از   ملت   و   مردم   برای   مطالب   بيان   هنگام   در   سينه   به   چپ 

 بررسی  به   و   است  بوده   جدی   و   اخم   با   همراه   نگاه  پرسيد می   سؤال   او   از   کاندیدا   که   زمانی 
 های صحبت  به  دادن گوش هنگام  در  پرداخت. می  هاآن  از   کردن بردارییادداشت  و مطالب 
 بوده  صحبت   حال   در   که   خاص   کاندیدای   به   جدی   و   اخم   با   همراه   نگاهی   داها، کاندی   دیگر 

 لحن  و  د پرداختن می   کردند   برداری یادداشت   که   هایش نوشته دست   بررسی   به   و   داشتند 
 است.  بوده   تندی   و  جدیت  با   همراه   بلند   جوابگویی  هنگام  در   صدایشان 

به   پاسخ   هنگام  در  ایشان  دفه  که  دهدمی  نشان  قاليباف  محمدباقر  آقای  بدن  زبان  نوع
به   نسبت  بودن  انتقادی   رقيب،  عليه  رقابتی   فضای   ایجاد   و  رقيب   بر  تسلط   افزایش  مجری؛

دیگر،   نامزدهای  نقد  هنگام  در  و  رقيب   گفتمان  زدن  کنار  و  خودی  گفتمان  اثبات  و  وضع
وضع   به  نقد  و   یریپذتيمسئول   تلقين   و  منتقدانه  نگرش  رویکرد،  بر  سازیادله  هدف

است.  بوده وجودم
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میرسلیم  مصطفی  سید  4 شماره  کاندیدای -4
 برنامه مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  در -

(4 شماره کاندیدای) سلیممیر   صطفیم سید بدن  زبان و رفتار نوع -8 شماره جدول
اصلی  تمبرنامه  مجری سؤال به  دادن جواب هنگام در بدن  زبان نوع

صدا  لحن
 و  کردمی صحبت مجری  با  بود ندبل کمی که صدای لحن با

 صورتبه هایشصحبت کلیدی کلمات از استفاده با
 کرد. می بیان محکم و تأکیدی

محکم   و تأکیدی  بلند، کمی
  و  مطالب متفهی  هدف:

 ی اعتباربخش

 نگاه  نوع
سؤال او از که  بوده برنامه  مجری به  مستقیم ایشان نگاه
کردند می  نگاه ار دوربین روبرو مواقع برضی در .اندپرسیده

دوربین  سمت به  و مستقیم
  و اوضاع بر  تسلط هدف:

 آرامش 

کرد می استفاده مطالبش  تأکید برای هایشدست از ایشان ها دست حالت
یدی تأک

ادعا  تصدیق  هدف:

منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام در -

( 4 شماره دیدای)کان سلیم  میر  مصطفی سید بدن  زبان و رفتار نوع -9 شماره جدول
اصلی  تممنتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام درعالئم

صدا  لحن
هیجان با همراه  بلند صدای  با کردن نقد هنگام در

 ادعای بردن سؤال زیر و پاسخگویی مهنگا در
 کرد می استفاده کاندیدها

 جدی  نقد و هیجانی
 ساز یاعتباریب  و موجود وضع  نقد هدف:

 شرار 

ه نگا نوع
 نگاه موردنظر کاندیدای به  مستقیماً ایشان

 کردند می
 مستقیم 

واقریت  بازنمایی در تردید و  ترجب هدف:

 حالت
دست 

 از بیشتر تلف(،)مخ هایشدست از استفاده نحوه
بیشتر بدن عضو این از  و بوده دیگر کاندیداهای

 است.  نموده استفاده
متغیر  و  جانبههمه

 خودش  از دیگر اندیدهایک سؤاالت پرسيدن هنگام  در -
است.   بوده   ایشان   از   سؤاالت   پرسيدن   حال   در   که   بوده   فردی   به   نگاهش   سليم مير   مصطفی   سيد 

 کاندیداها  دیگر هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در -
های صحبت  تأیيد  حالت  به   سر  دادن  تکان  و  بوده  صحبت  حال  در  فرد  به  مستقيم  نگاهش 

گروهی   نفی  و  تکذیب  برای  دیگر  جای  در  است.  بوده  سر  دادن  تکان  و  خاص  کاندیدای
دادند.می تکان   را سرش  کاندیدها از دیگر
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شده پرداخته  سليممير  مصطفی  سيد  بدن  زبان  حرکات  و  رفتار   نوع  9  شماره  جدول  در
با   بود  بلند  کمی  که  صدای  لحن   با  برنامه  مجری  سؤال  به  دادن  جواب  هنگام  در  ایشان  و

سؤال   او  از  که  بوده  برنامه  مجری  به  مستقيم  ایشان  نگاه   و  کردمی  صحبت  مجری
تأکيد   برای  هایش دست  از  و  کردندمی  نگاه  را  دوربين   مواقع  بعضی   در  و  اندپرسيده

صدای   با  منتخب   کاندیدای  هایصحبت  کردن  نقد  هنگام  در  و  کردمی  تفادهاس  مطالبش 
و  کردمی  استفاده  دهاکاندی  بردن  سؤال  زیر  و  پاسخگویی  هنگام  در  هيجان  با  همراه  بلند

کاندیداهای   از  بيشتر  هایش دست  از  و  کردندمی  نگاه  موردنظر  کاندیدای  به  مستقيماً
پرسيده   سؤال  ایشان  از   وقتی  است.  نموده  استفاده  ربيشت   بدن  عضو  این  از  و   کرده  استفاده

در   و   است  بوده  ایشان  از  سؤاالت  پرسيدن  حال  در  که  بوده  فردی  به   نگاهش  شد؛می
حال   در  فرد  به  مستقيم  نگاهش  کاندیداها،  دیگر  هایصحبت  به  دادن   گوش  مهنگا

در  است.  بوده   خاص  کاندیدای  هایصحبت  تأیيد  حالت  به   سر  دادن  تکان  و  بوده  صحبت
 دادند.می تکان  را سرش کاندیداها  از دیگر گروهی  نفی و تکذیب برای دیگر جای

به   پاسخ   هنگام  در  ایشان  هدف  که  دهدمی  نشان  ميرسليم   مصطفی   سيد  بدن  زبان  نوع
هنگام  در  و  ادعا  تصدیق  آرامش،   و  اوضاع  بر  تسلط  ی،اعتباربخش  و  مطالب  تفهيم  مجری؛

 در  تردید  و  تعجب  شعارها،  سازیاعتباریب  و  موجود  وضع  دنق   هدف  دیگر،  نامزدهای  نقد
است.   بوده جانبههمه  و متغير و واقعيت  بازنمایی

حانیرو حسن 5 شماره  کاندیدای -5
 برنامه مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  در -

( 5 شماره کاندیدای) روحانی حسن بدن زبان و رفتار نوع -10 شماره جدول
اصلی   تم برنامه   مجری   سؤال   به   دادن   جواب   هنگام   در عالئم 

صدا   لحن 
  مجری   با   شمرده   شمرده   و   آرام   صدای   لحن   با   ایشان 

  کلیدی   کلمات   از   استفاده   هنگام   در   کرد می   صحبت 
است   بوده   محکم   و   تأکیدی   صورت به   هایش صحبت 

محکم   و   تأکیدی   شمرده،   و   آرام 
 آرامش   حفظ   هدف: 

است  ه بود   دوربین   به   مستقیم   ایشان   نگاه نگاه   نوع 
مستقیم 

جامره   آحاد   هدف: 

  حالت 
 ها دست 

 است.   نموده   استفاده   هایش دست   از   کم   خیلی   ایشان 

  از   استفاده   عدم   و   گفتاری   زبان   به   اتکا 
 دست 

آمادگی   درباره   مردم   به   دادن   یقین   هدف: 
 نقد به   نسبت   روانی 
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 منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در -

( 5 شماره کاندیدای) روحانی حسن بدن بانز و رفتار نوع -11 شماره جدول
اصلی   تم  منتخب   کاندیدای   های صحبت   کردن   نقد   هنگام   در  عالئم 

 صدا   لحن 
بلند   دیگر   کاندیدای   مطالب   نقد   هنگام   در   روحانی   آقای 

 است   بوده   محکم   کلیدی   کلمات   از   برضی   تأکید   با   و 

 تأکیدی   محکم   -بلند 
به   نسبت   برتر   موضع   ایجاد   هدف: 

 رقیب 

 کردند می   نگاه   روبرو   و   دوربین   به   مستقیم   ایشان  گاه ن   نوع 
مستقیم 

جامره   آحاد   دادن   قرار   مخاطب   هدف: 

خودش  از دیگر کاندیدهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در -
 است.   بوده تند و بلند کاندیدها از بعضی به جوابگویی   در روحانی حسن  صدای لحن 
مناظره   به  نسبت  و  رفتمی  بکار  یکليد  کلمات  از  بعضی  برای  تأیيد  جهت  هادست  تکان
 بود. شده کمتر  دستش  لرزش اول

 کاندیداها  دیگر هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در -
به  لب  زیر  خنده  با  همراه  مواقع  گاهی  است،  بوده  دوربين   لنز  روبرو  به  مستقيم  نگاه؛  نوع 

 است. داشته مربوطه کاندیدای به معناداری لبخند گاهی و هاصحبت
به   دادن  جواب  هنگام  در  ایشان  و  است  روحانی  حسن   به  مربوط  11  مارهش  جدول

کلمات  کرد.یم صحبت مجری با شمرده شمرده  و آرام صدای لحن  با  برنامه مجری سؤال
دوربين  به   مستقيم  نگاهش   و  است  بوده  محکم  و  تأکيدی  صورتبه  هایش صحبت  کليدی

کردن   نقد  هنگام   در  و  تاس   نموده  استفاده  هایش دست  از  کم   خيلی  و   است  بوده
بوده   کليدی   کلمات   از   بعضی   تأکيد  با   و  بلند  صدایش   منتخب،   کاندیدای  های صحبت

 در   شدمی  پرسيده  سؤال  او  از  که  زمانی  کردند.می  نگاه  روبرو  و  دوربين   به  مستقيم  و  است
حالت   به  هایشدست  و  است   بوده   تند  و  بلند  صدایش   کاندیداها  از  بعضی  به  جوابگویی

 بود.   شده  کمتر  دستش  لرزش  اول  مناظره  به  نسبت  که  بود  کليدی   کلمات   از   بعضی   تأیيد
لنز   روبرو  به  مستقيم  نگاه  نوع  کاندیداها  دیگر  هایصحبت  به  دادن  گوش  هنگام  در

است.  بوده دوربين 
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  خونسردی   حفظ  هدف؛  مجری،   سؤال   به  پاسخ  هنگام  در  روحانی  حسن  بدن  زبان   کل   در
  به   آرامش  دادن  نشان  و  (مناظره   شرایط)  موجود   فضای  به  دندا  اهميت   آرامش،   ایجاد  و

  تلقين  و  پذیرینقد  به  نسبت  آمادگی  مورد   در   مردم  به  دادن  یقين  اصلی،   هدف  نقد  هنگام
  آحاد   قراردادن  مخاطب  و  رقيب  به  نسبت  برتر  وضع  ایجاد  درونی،   آرامش   و  تعادل  روانی
 . است  بوده جامعه

 طبا   اشمیه مصطفی  سید  6 شماره  کاندیدای -6
 برنامه مجری سؤال  به دادن جواب هنگام  در -

( 6 شماره  کاندیدای)  طبا  هاشمی مصطفی سید بدن زبان و رفتار نوع -12 شماره جدول
اصلی  تمبرنامه  مجری سؤال به  دادن جواب هنگام درعالئم

 صدا  لحن
آرام صدای با  برنامه مجری به جواب هنگام در

 کرد می صحبت مالیم و
 الیم م -آرام

آن  تداوم و آرامش داشتن هدف:

 نگاه  نوع
تفاوتیبی نگاه و داشتند روبرو به مستقیم نگاه

 اند. داشته برنامه مجری به

 تفاوت بی -مستقیم
 در اضطراب نداشتن و  هیجان  عدم هدف:

 پاسخ   هنگام

 منتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام  در -

( 6 شماره  کاندیدای)  طبا  هاشمی مصطفی سید بدن زبان و رفتار نوع -13 شماره جدول
اصلی  تممنتخب  کاندیدای هایصحبت کردن نقد هنگام درعالئم

 صدا  لحن
و آرام صورتبه دیگر کاندیدای مطالب نقد هنگام در

 کردند می  صحبت مالیم
 مالیم  -آرام

ی طرفیب  و  نقد در ترادل هدف:

است  ودهب  روبرو و دوربین به نگاهشان ایشاننگاه  نوع
 مستقیم 

نسبت جامره  آحاد  دادن یقین هدف:
 نقد به

حالت
 ها دست

است.  نموده استفاده هایشدست از کم بسیار ایشان
 دست  از استفاده  عدم و  گفتاری

و دانش از استفاده در آمادگی هدف:
 ذهنی  اطالعات

 خودش  از دیگر کاندیدهای سؤاالت پرسيدن هنگام  در -
است.  داشته تفاوتیبی و  خنثی ایچهره  بوده سؤال پرسيدن حال  در که فردی به  نگاهشان
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 کاندیداها  دیگر هایصحبت به دادن گوش  هنگام  در -
زبان   نمایش   لحاظ  به  موقع  این   در  را  خاصی  حرکات  و  بوده  مستقيم و  روبرو  به  ایشان  نگاه
 دادند.نمی نشان ایچهره  احساسات و بدن
به   دادن   جواب   هنگام  در   طبا   هاشمی   مصطفی   سيد  ششم  کاندیدای  13  شماره   جدول 

داشتند   روبرو  به   مستقيم   نگاه   کرد، می  صحبت   مالیم   و  آرام  صدای  با   برنامه  مجری   سؤال
در   داد.می  انتقال   هم  بيننده  به  را  حس   این   که  اندداشته  برنامه  مجری  به  تفاوتی بی  نگاه  و

 ایشان   کردند.می  بتصح  مالیم  و  آرام  صورت به  دیگر  کاندیدای  مطالب  نقد  هنگام
ایشان   و  است  نموده  استفاده  هایش دست  از  کم  بسيار  و  بوده  روبرو  دوربين   به  شاننگاه

گوش  هنگام  در و اندداشته خنثی   ایچهره بود  سؤال  سيدنپر حال  در که فردی  به نگاهش 
 است. بوده روبرو به ایشان نگاه کاندیداها  دیگر هایصحبت به دادن
  آرامش   حفظ  هدف  مجری،   سؤال  به  پاسخ  هنگام  در  طبا   اشمیه  یمصطف  دي س  کل  در 

 مورد   رد  مردم  آحاد  به  دادن  یقين   اصلی،  هدف  نقد  هنگام  به  آن  در  تداوم  و  هيجان  عدم  و
  و   دانش   از  استفاده  در  تسلط   و  آمادگی  اجتماعی،  فضای  به  بخشیتعادل  پذیری،نقد

 . است بوده ذهنی اطالعات

 گیرینتیجه  و  بحث
مکالمه   برقراری  در   بدنی  حرکات  نقش  و   غيرکالمی  ارتباطات  معنای  به   ها انانس  بدن  زبان

روز   در  ایران  ریجمهو  ریاست   انتخابات  دوره  دوازدهمين   است.  دیگران  با  صحبت  و
1396  فروردین   22  روز  از  داوطلبان  نویسیِنام   شد.  برگزار  1396  اردیبهشت  29  جمعه
از   هاآن  شده،  صالحيت  تأیيد  نامزدهای  نام  ماعال   از  پس   داشت.  ادامه  روز   5  تا  و  شد  آغاز

حسن  داشتند.  زمان  انتخاباتی  تبليغات   برای  روز(  20  مدت  به  )جمعاً  اردیبهشت  27  تا  8
رئيسی   ابراهيم   سيد  با   که  شد  انتخابات   در   شرکت   به  مجاز   پياپی   بار   دومين   برای  وحانی، ر

ذکر   قابل   کرد.  رقابت  يمميرسل  مصطفی   سيد  و  طباهاشمی  مصطفی  سيد  اصولگرا،  نامزد
تأیيد  باوجود  جهانگيری  اسحاق   و  قاليباف  محمدباقر  هاینام  به  نامزدها   از  تن   دو  که  است

  دادند. انصراف نامزدی از گيریرأی از پيش  نگهبان یشورا  سوی از  صالحيت
جمهوری   ریاست انتخابات دوره  دوازدهيمن  نامزدهای تبليغاتی  و انتخاباتی   هایمناظره 
نامزدهای   تبليغاتی  های فيلم  و  ها مصاحبه  گردید.  پخش  تلویزیون  از  تبليغات   روز  20  طی

مهمی   بسيار   نقش  هاآن  طرفدار  ياسی س   هایچهره  ميان  تلویزیونی  هایمناظره  و  انتخابات
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رای   چگونگی  بر  نهایت  در  و  داشت  نامزدها  از  یک  هر  از  بينندگان  برداشت  چگونگی  در
هر   حاالت  و  رفتار  بررسی  در  اسالمی  جمهوری  سيمای  نقش  د،بو   تأثيرگذار  هاآن  دادن
  د.دار مردم دهیرای در بسياری  تأثير تلویزیونی زنده برنامه در نامزدها از یک
منتقدان   سؤاالت  مقابل  در  نامزدها  که  فهميد  راحتیبه  توانمی  هامناظره  زنده  پخش   در 

تعادل   زدن   برهم  و  انيتعصب   باعث  سؤاالتی  چه  و  دهند می  نشان  واکنشی  چگونه
نامزدها   رفتارهای  تکتک  توانمی  راحتی به  زنده  پخش   در   شود.می  نامزدها   پاسخگویی

دقيق   و   درست  جواب  و  کردن   صحبت   توانایی  چقدر   که  ميدفه  و  کرد  بررسی   و  تحليل   را
   دارند. را  سؤاالت به دادن
کشند می  تصویر  به  را  دخو  احساسات  تنهانه  غيرکالمی  عالئم  یا  بدن  زبان  با  نامزدها 
کنار   صحنه  در  اجتماعی  هایواکنش   احساسات  با  چگونه  که  دهدمی  نشان  اغلب  بلکه
دوازدهمين  کاندیداهای   بدن   زبان  بررسی  پژوهش   این   اصلی  هدف  اساس  این   بر  آید.می

و   متن   قالب  در  که  است  بوده   کيفی  محتوای  تحليل  روش  و  ایران  جمهوری  ریاست  دوره
 ریاست   نامزدهای  بدن  زبان  که  دهدمی  نشان  پژوهش   نتایج   است.  شده  تحليل  مقوله

است:  بوده  ذیل خدمات سرانة هزینة   به مناظره در جمهوری

 جدول شماره 14- سنخ شناسی زبان کاندیدهای  انتخابات 
 زیر مقولهها  مقوله 

 آرام  و مالیم  کند  تند  لحن صدا 
خشونت
همراه با
 تهدید 

 بلند  با هیجان  خشونت 

 اطراف روبرو  نوع نگاه 
دیگر 

 کاندیداها 

رقیب  و
یک فرد 

 خاص 

پایین و
 زمین

لنز و
 دوربین 

مجری
 برنامه 

نوع 
 دستها 

 لرزان 

تکان دادن 
به حالت

تأکید
 سخنان 

دستبهسینه 
به حالت
 تهدید 

- - - 

حالت 
 سروصورت

تأیید
صحبتهای

 دیگران

تکذیب
صحبتهای

 دیگران
لبخندزنان 

پوزخند  
 زدن

 اخم 
گریه 
 کردن

- 

نوع رفتار 
 کلی

آرام  و 
مالیم 

- پرخاشگر  تدافری  تهاجمی  بیتفاوت  جدی 
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 )نوع  به  مربوط  نوع  5 شامل  که   ت اس  شده   پرداخت  ها مقوله  انواع  به 14 شماره   جدول  در  
 رفتار نوع و سروصورت  ها، دست  دادن  تکان  نحوه  و  حاالت نگاه، نوع نامزدها، صدا لحن  و 

 زنده  پخش   در  که  گفت   توانمی   اساس  این   بر  است(.   گرفته   قرار  ده استفا   مورد   نامزدها   کلی
 واکنشی  چگونه   ان منتقد   سؤاالت  مقابل   در   نامزدها   که   فهميد   راحتی به   توان می   ها مناظره 

 نامزدها   پاسخگویی   تعادل   زدن  برهم   و  عصبانيت   باعث  سؤاالتی  چه  و  دهند می   نشان 
 کرد   بررسی  و  تحليل را  نامزدها  رفتارهای  تکتک   توانمی  راحتی به   زنده  پخش   در شود. می 

 دارند. را  سؤاالت  به  دادن  دقيق   و  درست جواب   و  کردن  صحبت  توانایی   چقدر   که   فهميد  و 
 شناختی  به  جمهوری   ریاست   انتخابات  کاندیداهای  تک تک   بدن  حاالت   رسی بر  از   پس 

 را  وسيعی   مفهوم   نامزدها   چهره  از   توان می   بدن   زبان  در  ایم رسيده   ها آن   بدن   زبان   از   نسبی
 دارد.  مقابل  طرف   درک   و  عملکرد   در  عظيمی   بسيار   نقش   چهره،  چراکه   کرد  دریافت 
 بلکه  کشند می   تصویر   به   را  خود   احساسات   تنها نه   غيرکالمی   عالئم   یا  بدن   زبان   با   نامزدها 
 انتخاب قدرت  هامناظره  زنده  پخش  آید. می  کنار  احساسات   با  چگونه   او  دهد می  نشان  اغلب 

 افزایش   محسوسی   قابل  طور به   اصلح   فرد   انتخاب   و   شناخت   در  را  مردم   گيری م تصمي   و 
 انتخاباتی  نامزدهای   شود می   باعث   نيز   ملی   رسانه   ظرفيت   از   استفاده  حال   عين   در   و   دهدمی 
 زبان  به   توجه   با   کاندیداها   از   یک   هر   بپردازند.   خود   های دیدگاه   ارائه   به   و   شده   دیده   بهتر 

 دفع  را   آن   یا   و   جذب   خود   به   را   مخاطب   اند توانسته   است   بوده   د فر   خود   مختص   که   بدنی 
 که  گيردمی   صورت   حالی   در   زنده   پخش   هایمناظره   از   مخاطبان   پرشور  استقبال   نمایند. 

 واقف   ضبطی   و   توليدی   هایمناظره   و   زنده   پخش   های برنامه   و   ها مناظره   تفاوت   به   ها آن 
 هامناظره   و  شود   کتمان  حقایق   است  ممکن   شده   ضبط   های برنامه   در  که  دانند می   و  هستند 

 د.بمان   عقيم  نامزدها   برنامه   و  نشود   تبدیل   نامزدها  بين   نقد   و  چالشی   صحنه  به   باید   که  چنان آن 
ریاست   نامزدهای  شخصيت  زنده  پخش   مناظره  در  که  داندمی  تلویزیون  فعال  مخاطب 

ها ميليون  با  دررورو  و  ها دوربين   جلوی  هاآن  و  ندارد  ویرایشی  هيچگونه   جمهوری
ضبط   هایبرنامه  در  اما  پردازندمی  خود   هایبرنامه  و  طرح  عملکرد،  از   دفاع   به  مخاطب

وزیاد کم  با   اطالعات  انواع  کنند می  تهيه   نامزدها  از  هرکدام  که   مستندهایی  و  شده
نشاط   و  شور  اینکه  بر  عالوه  انتخاباتی  هایمناظره  پخش   است.  همراه  ویرایش   هایشدن
در   همچنين   شود.می  مخاطبان  ذهن   آگاهی  باعث  آفریندمی  جامعه  در  باتیانتخا

این  دیگر  عبارتیبه  و  ودش می  نمایان  نامزدها  هایظرفيت  و  هاتوانمندی  زنده  هایمناظره
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در   کشانند.می  رای  هایصندوق  پایبه  را  عمومی  افکار   که   هستند  انتخاباتی   هایمناظره
در   بدن  زبان  باب   در   انتخاباتی  نامزدهای   هایتفاوت  و  شباهت   بررسی  این   نتایج  نهایت
 است. داده نشان را زنده مناظره هنگام

جمهوری  ریاست انتخابات دوره دوازدهمین  یداهایکاند تمایز و شباهت وجه  -15 شماره جدول

بدن  عالئم
مجری سؤاالت به جواب هنگام در

 برنامه 
هایصحبت کردن نقد هنگام در

 ف مختل کاندیداهای
صدا  لحن

شمرده شمرده و  آرام
 -روحانی -رئیسی -جهانگیری

طبا  هاشمی
طبا  هاشمی -رئیسی - جهانگیری

-قالیباف محکم  -آرام
روحانی  -میرسلیم -قالیباف -جهانگیرییرسلیم مبلند 

-رئیسیکلمات  تأکید
نگاه  نوع

 روحانی  -قالیباف-جهانگیریدوربین  روبرو
هاشمی -وحانیر -رئیسی -جهانگیری

 طبا 
قالیباف -کاندیدا  به مستقیم نگاه

میرسلیم  -جهانگیریطبا  هاشمی -میرسلیم -رئیسیروبرو  و مستقیم

-ری جهانگی پایین 
ها دست حالت

طبا  هاشمیروحانی  -رئیسیدست  از کم استفاده
طبا  هاشمی-لرزان 

--دست از زیاد استفاده
تأکید حالت به دست تکان

خنان س
میرسلیم -قالیباف-جهانگیریمیرسلیم -قالیباف-جهانگیری

--تهدید  با همراه دست تکان
-جهانگیری اشاره انگشت از استفاده

که  گونه آن   واقعاً   افراد   ، شود ی م   باعث   بدن   زبان   نمایش   طریق   از   ارتباط   اساس   این   بر  
همين    در    ایرانيان   سياسی   شت پندا   گيرند.   قرار   ارزیابی   و   تحليل   مورد   جامعه   سطح   در   هستند 

زنده   پخش   در   که   معنی   این   به   گرفت.   شکل   منوال   همين   بر   رقبا،   و   نامزدها   از   انتخابات 
صورت   حرکات   دست،   حرکات   نوع   نشستن،   نحوه   نامزدها،   بدن   زبان   اتی؛ انتخاب   های برنامه 
در   بسزای   تأثير   بيننده  دیدگاه   از  سؤاالت   به  دادن  جواب   زمان   در   کردن   اخم  زدن،  لبخند  مانند 
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درباره   انتخاباتی   نامزدهای   کنش   داشت.   شده   منتخب   نامزد   کردار   و   رفتار   از   او   برداشت 
در  خارجی،   و   داخلی   سطح   در   اجتماعی(،   و   فرهنگی   ی، اقتصاد   )سياسی،   اجتماعی   واقعيت 
ی چگونگ   بازدم،   و   دم   نحوه   جسمانی(،   ظاهر   و   سر   دست،   حرکات   )چهره،   بدن   زبان   حاالت 

صداقت،  شجاعت،   اعتماد،   استرس،   نگرانی،  غم،   )شادی،  چهره   حاالت   و  چشم   تار ساخ   تنظيم 
دهد ی م   انتقال   جامعه  سطح  به   را   خود  مفاهيم   و   معنا   کنش،  همين  . دهد ی م   نشان   را   خود  کذب( 

این   . گذارند ی م   ش ی نما   به   را   خود   انتخاباتی   آرای   وضعيت،   همين   بر   مبتنی   شهروندان   و 
-سياسی   آگاهی   که   هستند   ی ا لحظه   و   هيجانی   ی ها کنش وا   بدن(   )زبان   بدنی   احساسات 
از  را   خود   پنداشت  وضعيت،  این   طریق   از   جامعه   ، کند ی م  تزریق  جامعه   ساختار  در  را   اجتماعی 

اتخاذ   را   نهایی   تصميم   ت ی نها   در   و   دهند ی م   انجام   داها ی کاند   ادعاهای   نادرستی   یا   درستی   ميزان 
را   نامزدها   نهایی   پيام   توانست   ی راحت به   بدن   ان زب   این   ی، بررس   مورد   انتخابات   در   . کنند ی م 

ه ب   سياسی   کالن   سطح   در   را   جغرافيایی   ساختار   حسب   بر   شهروندان   بين   ارتباط   و   داده   نمایش 
شود ی م   محسوب   ایران   نامزدهای   صدای   بدون    نسخه   بدن،   زبان  و  حرکات  این  دهد.   پيوند   هم 
داد.   نشان   را   خود   عينی   آثار   انتخاباتی   طرفداران   ذهن   در   که 

 : شودمی پيشنهاد بنابراین  
جسته   بهره  روانشناسی  علوم  از  هامناظره  در  مشارکت  برای  جمهوری   ریاست  نامزدهای  *
. کنند  شرکت  هامناظره این  در بدن زبان  هایتکنيک به  شدن مجهز با و
آموزشی   مناسب  هایکارگاه  منظور  بدین   جمهوری،  ریاست  انتخابات  برگزاری  متوليان  *

حرکات   نقش   بدن،  هایژست  نقش   پيرامون  روانشناسی  الزم  هایآموزش  و  کرده  برگزار
لحن،  نقش  ،چهره عالئم   و دادن  دست نحوه نقش  نشستن، و ایستادن  حالت  آثار وپا،دست
 کنند.  ارائه را کنندگان مشارکت آرای جذب  در بيان  شکل و صدا حجم

کاندیداها   بدن  زبان  و  کالمی  قدرت  الحاص   و  بهبود  برای  آموزشی  هایدوره  برگزاری  *
 گيرد. قرار کار  دستور در هامناظره شروع از قبل مناظره، هنگام در
بدن   زبان  تحليل   در  را  اجتماعی  روانشناسی   بویژه  سانهروانشنا  هایدیدگاه  امر،  متوليان  *

نحوه   نشستن،  و  ایستادن  حالت   وپا،دست  حرکات  بدن،  هایژست  نقش   و  کاندیداها
به   و  تبيين   خوبی  به  کنندگان  مشارکت  آرای  جذب  در   چهره  عالئم  و  دادن  دست

 کنند. گوشزد جمهوری ریاست انتخابات نامزدهای

https://motamem.org/?tag=%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2587
https://motamem.org/?tag=%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2587
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های رسانه کمک با الزم  های برنامه و وکارها ساز  بينیپيش  با انتخابات ریبرگزا متوليان *
نقش  يراالنتشار،کث  های روزنامه  و  مجازی   اجتماعی   های شبکه  سيما،  و  صدا  نظير  گروهی

.نمایند تشریح  و تبيين  نيز مردم برای را جمهوری  ریاست انتخابات در بدن زبان
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