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به مادربزرگم، آدلینا، که دستان چروکیده اش کودکی 

را با عشق به یک مرد تبدیل کرد.

-جو ناوارو

به همسرم، ادیس که با عشق خود به من خوشبختی 

بخشید و به من معنای انسان بودن را یاد داد.

-ماروین کارلینز
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دکتر ماروین کارلینس

مرد صبورانه پشت میز نشسته بود و با دقت به سواالت بازپرس اف بی آی 

پاسخ می داد. او در ماجرای قتل، مظنون اصلی نبود. عذر و بهانه هایش 

باورکردنی بود و به نظر راستگو می رسید. با رضایت مظنون چند سوال 

درباره ی سالح قتل از او پرسیده شد:

»اگر می خواستید مرتکب این قتل شوید آیا از تفنگ استفاده می کردید؟«

»چاقو چطور؟«

»یخ شکن چطور؟«

»چکش چطور؟«

در ارتکاب این قتل از یخ شکن استفاده شده بود، اما هیچ کس از این 

پیش گفتار
میدانمبهچهچیزیفکرمیکنید

پیش گفتار: می دانم به چه چیزی فکر می کنید



بدنچهمیگوید10

مطلب اطالعی نداشت. بنابراین تنها کسی که از سالح واقعی قتل اطالع 

ذکر  اف بی آی سالح های  مامور  که  همانطور  بود.  قاتل  داشت شخص 

شده در فهرست را می خواند، با دقت مظنون را تحت نظر داشت. زمانی 

که نام یخ شکن آورده شد، پلک های مظنون روی هم قرار گرفت و تا 

آوردن نام سالح بعدی به همان حالت باقی ماند. بازپرس فورا به اهمیت 

حرکات پلک متهم پی برد و از آن لحظه مظنون »فرعی« به مهم ترین 

فرد در بازجویی ها تبدیل شد. مدتی بعد وی به جنایت اعتراف کرد. 

مذکور،  قاتل  کشف  بر  عالوه  که  است  برجسته  ناوارو، شخصیتی  جو 

تعداد زیادی از جنایتکاران از جمله »جاسوسان بزرگ«را به دام انداخته 

و سابقه همکاری بیست و پنج ساله با اف بی آی را در کارنامه دارد. او 

چطور توانست از عهده این کار برآید؟ اگر از خودش بپرسید به آرامی 

به شما خواهد گفت:«این کار را مدیون توانایی خواندن افراد هستم.«

جو، تمام زندگی حرفه ای خود را به مطالعه، اصالح اطالعات و کاربردی 

مقاصد  و  افکار  از  رمزگشایی  برای  غیرکالمی  ارتباطات  دانش  نمودن 

افراد و درک راستگویی و دروغگویی آنان سپری کرده است . این خبر 

خوبی برای مجرمان، تروریست ها و جاسوسانی که تحت بازجویی های 

باعث  و  را نشان داده  از حدی  دقیق، معموال عالئم  غیرکالمی بیش 

شفافیت و ردیابی افکار و مقاصدشان  می شوند، نیست. 
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»جاسوس  یک  به  را  جو  که  غیرکالمی  رفتار  همین  دیگر،  طرف  از 

یاب«، »دروغ سنج انسانی« و مدرس اف بی آی تبدیل کرد برای شما 

خوانندگان خبر خوبی است. جو به عنوان یک مولف و مدرس مشهور به 

شما می آموزد که چگونه مانند یک متخصص مشاهده کنید و رفتارهای 

موفق تری  تعامل  بتوانید  تا  نمایید  رمزگشایی  و  ردیابی  را  غیرکالمی 

با آن ها داشته باشید. چه این دانش را برای کار بخواهید و چه برای 

سرگرمی، در هر صورت زندگی شما را پربارتر خواهد کرد. 

می گذارد  میان  در  شما  با  کتاب  این  در  جو  که  مطالبی  از  بسیاری 

شناخته  رسمیت  به  علمی  جامعه ی  توسط  پیش  سال  پانزده  حتی 

نشده بود. تنها از طریق پیشرفت های اخیر در تکنولوژی اسکن مغز و 

تصویر برداری اعصاب است که دانشمندان توانسته اند اعتبار گفته های 

روانشناسی،  در  پژوهش ها  آخرین  طریق  از  جو  کنند.  اثبات  را  جو 

نوروبیولوژی، پزشکی، جامعه شناسی، جرم شناسی، مطالعات ارتباطات 

غیرکالمی  رفتار  تجربه ی  قرن  چهارم  یک  اضافه  شناسی-به  مردم  و 

در شغل خود به عنوان مأمور ویژه ی اف بی آی صالحیت بی نظیری در 

کمک به شما در درک ارتباطات غیرکالمی خواهد داشت. تخصص وی 

در سراسر دنیا شناخته شده بوده و جستجوگران زیادی دارد. عالوه بر 

برنامه هایی چون نمایش امروز در شبکه  مصاحبه های منظمی که در 

پیش گفتار: می دانم به چه چیزی فکر می کنید
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ان بی سی، تیتر خبر از سی ان ان، اخبار از شبکه فاکس کابل و برنامه 

در  برگزاری سمینارها  به  دارد،  بی سی  از شبکه ای  آمریکا  بخیر  صبح 

برای  نیز  و  سی آی ای  و  اف بی آی  برای  بدن  زبان  با  ارتباطات  زمینه 

ادامه می دهد. وی مشاور مالی و نیز  سایر اعضای کمیته های امنیتی 

مشاور صنایع بیمه و شرکت های حقوقی در ایاالت متحده و نیز خارج 

از کشور است. جو همچنین به تدریس در دانشگاه سنت لئو و چند 

مدرسه ی پزشکی در سراسر ایاالت متحده مشغول است و دیدگاه های 

پزشکانی  از جمله  کرده،  مشتاقی جذب  مخاطبان  مکان ها  این  در  او 

که عالقمندند با سرعت و دقت بیشتری بیماران خود را ارزیابی کنند. 

ترکیب مهارت های دانشگاهی و شغلی جو-به همراه تحلیل استادانه ی 

را  –او  پرخطر  موقعیت های  و  واقعی  زندگی  در  غیرزبانی  ارتباطات 

به آن  این کتاب  قرار داده است که در  پیشگام مهارت های غیرزبانی 

پی خواهید برد. 

بعد از همکاری با جو و شرکت در سمینارهایش و به کار بستن ایده های 

او در زندگی شخصی خودم ، اعتقاد راسخی دارم که مطالب این کتاب 

پیشرفت عظیمی را در فهم ما از تمام رفتارهای غیرکالمی ایجاد خواهد 

کرد. این مطلب را به عنوان روانشناسی آموزش دیده که در پروژه ی 

نوشتن این کتاب درگیر بوده ام می گویم زیرا من از کارهای پیشتاز جو 
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اهداف  به  برای دستیابی  غیرکالمی  ارتباطات  علمی  دانش  تجهیز  در 

حرفه ای و موفقیت شخصی هیجان زده بودم. 

باره  این  در  وی  دقیق  و  منطقی  رویکرد  تاثیر   تحت  همچنین  من 

قرار گرفته ام. برای مثال در حالی که مشاهده ی رفتارهای غیرکالمی 

در »خوانش دقیق« بسیاری از رفتارها به ما کمک می کند، جو به ما 

یادآوری می کند که استفاده از زبان بدن برای پی بردن به فریبکاری، 

کاری بسیار پیچیده و دشوار است. این دیدگاهی بسیار برجسته است 

-که به ندرت قابل تشخیص توسط افراد عامی یا اعمال کنندگان قانون 

می باشد- و یادآوری کننده ای تلخ  برای این که قبل از اعالم راستگو یا 

دروغگو بودن یک فرد بر اساس رفتارهای غیرکالمی وی بسیار دقیق 

عمل کنیم. 

برخالف بسیاری از کتاب های دیگری که در این زمینه نگاشته شده اند، 

اطالعات ارائه شده در این کتاب بر اساس واقعیت های علمی و یافته های 

آزمایش شده ی میدانی بوده و صرفا دیدگاه های شخصی و حدسیات 

در  اغلب  که  مواردی  کتاب  این  در  این،  بر  عالوه  نمی شود.  شامل  را 

کتاب های دیگر مورد غفلت قرار گرفته  به طور شاخص بیان می شود: 

تاثیر مهم سیستم لیمبیک مغز در درک و استفاده ی موثر از سرنخ های 

غیرکالمی. 

پیش گفتار: می دانم به چه چیزی فکر می کنید
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درک زبان خاموش بدن می تواند برای شما به کمال برسد. چه درک 

رفتار غیرکالمی را برای پیشرفت شغلی خود بخواهید یا تنها برای بهتر 

کنار آمدن با دوستان و خانواده، این کتاب برای شما طراحی شده است. 

است  کتاب  این  فصول  دقیق  بررسی  مستلزم  تبحر،  آوردن  دست  به 

به اضافه ی تعهد به تخصیص زمان و انرژی کافی برای یادگیری و به 

کارگرفتن تکنیک های جو در کارهای روزمره ی شما. 

درک رفتارهای غیرکالمی افراد - یادگیری، رمزگشایی و به کارگیری 

افراد- مسئولیتی است  بینی کارهای  برای پیش  رفتارهای غیرکالمی 

که ارزش توجه شما را دارد، کاری که پاداش های فراوانی به زحماتتان 

بروید  بعدی  به صفحه  بگیرید،  را  تصمیم تان  با جدیت  پس  می دهد. 

و برای یادگیری و تماشای تمام رفتارهای غیرکالمی که جو به شما 

نگاه زبان  با یک  آموزش خواهد داد آماده شوید. طولی نمی کشد که 

بدن ها را کشف خواهید کرد.
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هر وقت که درباره ی »زبان بدن« تدریس می کنم، این جمله بدون هیچ 

تغییری پرسیده می شود.«جو چه چیزی در ابتدا شما را به مطالعه ی 

رفتارهای غیرکالمی عالقمند کرد؟«پاسخ این است که من برای این 

کار نه برنامه ریزی کرده بودم و نه نتیجه ی شیفتگی طوالنی مدت من 

به این موضوع بوده است. چیزی پیش پا افتاده تر از این حرف هاست. 

برای  نیاز  شد،  ایجاد  ضرورت  نتیجه ی  در  که  است  عالقمندی  این 

سازگاری موفق با روشی کامال جدید از زندگی. وقتی که هشت ساله 

بودم به خاطر تبعید از کوبا به آمریکا آمدیم. ما فقط چند ماه بعد از 

می کردیم  فکر  و حقیقتا  کردیم  ترک  را  کوبا  خلیج خوک ها  حمله ی 

فصل 1
یادگیریکاملاسرارارتباطاتغیرکالمی
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زمان کوتاهی به عنوان پناهنده در آمریکا بمانیم. 

من که در ابتدا نمی توانستم به زبان انگلیسی صحبت کنم، همان کاری 

را انجام دادم که هزاران مهاجر دیگر که به این کشور آمده بودند انجام 

می دادند. به سرعت متوجه شدم برای سازگار شدن با همکالسی هایم 

در مدسه باید از »سایر«  زبان های دوروبرم یعنی رفتارهای غیرکالمی، 

آگاه و نسبت به آن حساس باشم. دریافتم که این زبانی است که می توانم 

فورا ترجمه کرده و آن را بفهمم. در ذهن جوان من بدن انسان همانند 

تابلوی اعالناتی بود که افکار اشخاص را از طریق ژست ها، حاالت چهره 

و حرکات بدنی که می توانستم بخوانم به من منتقل می کرد. مشخصا 

را  هایم  مهارت  برخی  -و حتی  آموختم  را  انگلیسی  زمان،  با گذشت 

هرگز  را  غیرکالمی  رفتارهای  اما  دادم-  دست  از  اسپانیولی  زبان  در 

فراموش نکردم. در سنین پایین کشف کرده بودم که همیشه می توانم 

به رفتارهای غیرکالمی اعتماد کنم. 

من از زبان بدن برای رمزگشایی از گفته های همکالسی ها و معلمینم 

خودم  به  نسبت  طریق  این  از  را  آنان  احساس  و  می کردم  استفاده 

دانش  که  بود  این  فهمیدم  که  چیزهایی  اولین  از  یکی  می فهمیدم. 

آموزان و معلمانی که  واقعا دوستم داشتند همان لحظه ای که من را 

در حال ورود به کالس می دیدند ابروهایشان را باال انداخته یا به شکل 
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به من  زیادی  از طرف دیگر کسانی که عالقه ی  کمان در می آوردند. 

نداشتند زمانی که حضور پیدا می کردم به من چپ چپ نگاه می کردند 

-رفتاری که اگر یک بار آن را ببینید هرگز آن را فراموش نمی کنید. 

من همانند بسیاری از مهاجران دیگر از این اطالعات غیرکالمی استفاده 

کردم تا بتوانم به سرعت دوستی ها را ارزیابی کرده و دوستانی پیدا کنم، 

با وجود موانع مشهود زبانی ارتباط برقرار کنم، خود را از دشمنان دور 

نگه دارم و روابط سالم را ارتقا دهم. چندین سال بعد از همین رفتارهای 

غیرکالمی برای حل جرائم به عنوان بازپرس ویژه در اف بی آی استفاده 

می کردم. )قاب 1 را ببینید(. 

به شما  دارم  قصد  آموزش های خودم  و  تحصیالت  پیشینه،  اساس  بر 

آموزش هایی بدهم تا بتوانید  دنیای ارتباطات غیرکالمی را از دریچه ی 

چشمان یک کارشناس اف بی آی ببینید: محیطی شفاف و پویا که در 

انسانی اطالعاتی را منعکس کرده و به عنوان  از تعامالت  آن هر یک 

فرصتی برای استفاده از زبان خاموش بدن برای غنی کردن دانش شما 

از افکار، احساسات و مقاصد آنان به شمار می رود. استفاده از این دانش 

به شما کمک می کند تا در میان سایرین شاخص باشید، همچنین از 

شما محافظت کرده و در مورد رفتارهای انسانی که قبال بر شما پوشیده 

بوده دیدگاه هایی ارائه می دهد. 
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 قاب 1 : در یک چشم به هم زدن

»بستن چشم« رفتاری غیرکالمی است و زمانی روی می دهد که احساس 

خطر می کنیم و یا آنچه را که می بینیم دوست نداریم. نیمه باز نگه داشتن 

یا  بستن  گفتم(و  دوستانم  درباره ی  قبل  موضوع  در  که  )همانطور  چشم 

برابر  در  مغز  از  محافظت  برای  که  هستند  رفتارهایی  چشم ها  پوشاندن 

»دیدن«چیزهای ناخوشایند و نیز تحقیر دیگران تکامل یافته است. 

بازپرسی  برای  کننده ی چشم  مسدود  رفتارهای  از  من  محقق،  عنوان  به 

حریقی عمدی در یک آتش سوزی غمبار در هتلی در پورتوریکو که جان 

نود و هفت نفر را گرفت، استفاده کردم. یک نگهبان امنیتی فورا مظنون 

واقع شد زیرا او در منطقه ی مورد نظر ماموریت می داد. یکی از سرنخ هایی 

در  بود  سواالتی  پرسیدن  ببریم  پی  او  بیگناهی  به  کرد  کمک  ما  به  که 

مورد این که قبل و در  زمان آتش سوزی کجا بوده و این که آیا او آتش 

سوزی را ایجاد کرده یا خیر. بعد از پرسیدن هر سوال به دنبال نشانه ای از 

رفتارهای مسدود کننده ی چشمی بودم. به محض بسته شدن چشمانش 

از او پرسیدم هنگام آغاز آتش سوزی کجا بوده؟عجیب این است که از این 

سوال آزرده خاطر نشد، »شما آتش سوزی را ایجاد کردید؟«این باعث شد 

بفهمم که مساله ی واقعی مکان حضور او در زمان آتش سوزی بود و نه 

مداخله ی احتمالی او در ایجاد آن. مجددا سربازرس از او سواالتی پرسید و 
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در نهایت اعتراف کرد که در هنگام آتش سوزی پست خود را برای دیدن 

دوستش که او هم در هتل کار می کرد، ترک کرده بوده. متاسفانه او با ترک 

پستش به ایجاد کنندگان حریق اجازه ی ورود به آن ناحیه را داده و آنها 

هم آتش سوزی را به بار آورده اند. 

برای  بینش الزم  نگهبان،  این  رفتار مسدود کننده ی چشم  این مورد  در 

پیگیری خط پرسش ها را ایجاد کرد که در نهایت به آشکار شدن حقیقت 

و  دستگیر  بودند  حریق  ایجاد  مسئول  که  نفری  سه  نهایت  در  انجامید. 

جرمشان اثبات شد. نگهبان امنیتی هر چند سهل انگاری کرده و بی نهایت 

گناهکار بود، مجرم نبود. 

ارتباط غیرکالمی دقیقا چیست؟
ارتباطات غیرکالمی که اغلب از آن به نام زبان بدن یاد می شود ابزاری 

این  می شود-با  بیان  که  کلمه ای  است-همانند  اطالعات  انتقال  برای 

تفاوت که از طریق حاالت چهره، ژست ها، لمس، حرکات بدن، وضعیت 

بدن، تزئینات بدن)لباس ها، جواهرات، مدل مو، تاتوها و. . . (، و حتی 

تن، طنین و بلندی صدای یک فرد عمل می کند. رفتارهای غیرکالمی 

می توانند 60 تا 65  درصد از ارتباطات بین فردی، ارتباطات دوستانه 

و 100 درصد از گفتگوهای بین والدین را شامل شوند)برگون، 1994-
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ارتباطات غیرکالمی همچنین می تواند افکار، احساسات و نیات واقعی 

افراد را آشکار سازد. به همین دلیل گاهی به رفتارهای غیرکالمی گویه 

مطالبی  فرد  یک  ذهن  واقعی  وضعیت  مورد  در  )چون  می شود  گفته 

را می گوید(. از آنجا که بیشتر اوقات افراد از آنچه به طور غیرکالمی 

ابراز می کنند آگاه نیستند، زبان بدن اغلب از گفته های زبانی شخص 

را  اهدافش آن ها  به  برای رسیدن  صادقانه تر است، گفته هایی که فرد 

می سازد. )قاب 2 را ببینید. ( 

قاب 2 : صدای اعمال از گفتار بلندتر است

یک مثال به یادماندنی از زبان بدن که گاهی می تواند قابل اعتمادتر از زبان 

گفتاری باشد تجاوز به زنی جوان در مهمانخانه ی ایندین پارکر در آریزونا 

است. در جریان این قضیه مظنونی برای بازجویی آورده شد. گفته هایش 

او  متقاعد کننده و ماجرایی که تعریف می کرد منطقی به نظر می رسید. 

ادعا داشت که قربانی را ندیده و زمانی که در مزرعه بوده از کنار ردیفی 

از پنبه ها گذشته به سمت چپ پیچیده و بعد مستقیم به خانه اش رفته 

است. در حالی که همکارانم از گفته های او یادداشت برداری می کردند من 

بودم و دیدم که در هنگام صحبت در مورد  به متهم دوخته  را  چشمانم 

پیچیدن به سمت چپ  و رفتن به خانه ، با دستانش به سمت راست اشاره 


