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ملّخص: 
ًة تراَث الفال�سفِة، وبع�ض  ي�سعى الباحُث هنا اإىل ك�سِف اهتماِم الّتاث العربّي، خا�سَّ
غري  الّدالالت  حقل  وهو  ِمنه،  ِخْلٌو  العربيَّ  التاث  اأّن  ُيَظنُّ  بحقٍل  ا،  اأي�سً واللغوّيني  النّقاد 
اللفظّية. والق�سُد ُهنا اإىل بياِن ما ر�َسخ يف الّدر�ض الّتاثّي الفكرّي لدى العرب: فل�سفًة ونقًدا 
املعنى  الّداللة على  ُر يف  توؤثِّ لفظّية  لظواهَر غرِي  تف�سيلّية  تكون  اأن  ت�سبه  روؤيٍة  ولغًة، من 
والّتثنِّي  حَنة،  وال�سِّ الوجه  ومالمح  الراأ�ض،  اأو  باليد  االإ�سارة  قبيل:  من  وذلك  مهّما،  تاأثرًيا 
ِته اأو ليِنه،  وت وخف�سه، وحدَّ والّتطويح، وحركات العيون، والّتماُيل اأو االعتدال، ورفع ال�سّ
ِته اأو �سعِفه. ومبا اأّن الباحَث قد در�َض الّتنغيَم يف تراِث العرِب الفل�سفّي يف بحٍث �سابٍق  وقوَّ

)2002( ، فقد اآثَر الّتكيَز هنا على ُلغة اجل�سد. 
موقع  عن  ُتبنُي  داّلة  بلمحة  بحثه  يدي  بني  الباحُث  يقّدم  اأن  ال�رضورة  اقت�ست  وقد 
التاث  بلغه  اأهّمّية ما  لك�سِف  الغربّي احلديث؛ وذلك  الل�سايّن  الفكر  اللفظّية يف  الّداللة غري 

العربّي من ن�سج يف هذه امل�ساألة. 
ومن املهّم التنبُّه هنا على تركيز الّدر�ض الّتاثّي العربّي على ان�سجام هذه الّدالالت 
وطاقاتها  املتكّلم،  لدى  النف�سّية  واالنفعاالت  وامل�سامني  االأفكار  مع  اللفظّية  غري 
واالأفكار  املعاين  ومتكني  املتلّقني،  لدى  نف�سّية  انفعاالٍت  حتقيق  يف  املوؤّثرة  الّتعبريّية 
واالأخالِق املق�سودة يف نفو�سهم، وتقريِر �سورٍة ما للمتكّلم يف اأذهانهم ف�ساًل عن جت�سيد 
عر يف متلقِّيه، واإقناع اخلطابة  �سدقّيِته عندهم، وهو ما يحّقق الغايَة املن�سودة: تاأثري ال�سِّ

ل�سامعيها. 



13

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

Body Language in The Arabic Heritage

Abstract: 

The researcher tries to uncover that Arabic heritage, especially 
philosophers and some linguists and critics, interestingly studied a field 
which was thought not to be dealt with in Arabic heritage, that is, the field 
of ultra- segmental semantics. The researcher states that the Arabic critical 
and philosophical vision was so close to deal in details with the phenomena 
of non- verbal communication affecting the significance of an important 
impact on the meaning, which is known as the Body Language, such as 
the movements of the hand and head, facial expressions, staggering and 
overstretching the words, movements of the eyes, and raising and reducing 
the tone of voice. 

It necessary to write about the definition and the importance of Ultra- 
Segmental Semantics in the modern Linguistics, so that it may provide a 
reasonable image of what the Arabic heritage achieved in this field. Arabic 
heritage both critical and philosophical focused on the coherence of these 
markers with the ideas, content, psychology of the speaker, expressive 
potentials in evolving emotions of the recipients, empowerment of meanings, 
ethics created in them, self- image of the speaker, and the embodiment of 
credibility of these elements. These factors influence the impact of poetry on 
the recipients, and the listener’s acceptance of the discourse. 
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مقّدمة: 
ة النّقاد والبالغيني منهم، جهوًدا متمّيزة  بذل املفّكرون اللغوّيون العرب عاّمة، وخا�سّ
اللفظ  ثنائّية  بق�سّية  ان�سغاُلهم  وكان  والكالم.  للغة  الّتداولّية  الوظيفة  اأهمّية  بيان  يف 
واملعنى، وميُل بع�سهم اإىل ترجيح كّفة اللفظ على املعنى، وميُل اآخرين اإىل املوازنة بينهما 
بجعل املعنى كامًنا بالقّوة يجلِّيه اللفُظ ويحّققه بالفعل، وُجنوُح غرِيهم اإىل ق�رِض الف�سِل 
على املعنى، حماوالٍت ُم�سنيًة ك�سفت عن خالفاٍت يف الفكر عميقٍة، لكّن ما ا�ستقّر من اأّن 
اإىل االهتماِم بالقوالب  االأنظاَر  ٌة عن معنًى فيها ال خارجها، وّجه  اللفظّية معبِّ ياغَة  ال�سّ
فوق  البنيَة  اأّن  امل�سّدي  راأى  وقد  املعاين)1(.  عن  وتك�سف  االأغرا�ض،  حتّقق  التي  اللغوّية 
وجعلها  بالّداللة،  املعنّي  العربّي  اللغوّي  الفكر  يف  بذاته  م�ستقاّل  اًل  متف�سُ متّثُل  املقطعّية 
اأ�سا�ًسا من اأ�س�ض التعبري عن املعنى وفهمه بقوله)2(: “املعنى الذي هو حا�سُل بنى التكيب 
ياأتي يف توزيع منازِل االألفاِظ اأّواًل، ويف العالمات التي حتملها تلك االألفاُظ عند توزيعها 
اللغة االإعرابّية هو قبل كّل �سيٍء ن�َسٌق مقطعّي، ثم هو مع  الّنحوّي يف  الّن�سَق  ثانًيا. فكاأّن 
َغم، واالمتداُد  ذلَك ن�سٌق واقٌع يف م�ستوى ما فوَق املقطعّي؛ ذاَك الذي تندرُج فيه الّنبُة والنَّ

االإيقاعّي للكالم”. 
ِة  الدالالت غري املقطعيَّ ًة بحقل  ُعِنيت عنايًة خا�سّ التي  يحَة  ال�رضَّ اأّن  الّدرا�سُة  وجُتلِّي 
�سواُهم كابن  اّت�سل بهم من  اإاّل من  اأكرث من غريهم،  والفال�سفة  النّقاد  دت يف بع�ض  جت�سَّ
جّني مثاًل. وقد يكوُن لهذا ما ي�سّوُغه على م�ستوى الّنظر؛ فبع�ض النّقاد والفال�سفُة اّت�سلوا 
بالتاث اليونايّن وترجموه واأعاُدوا �سياغة كثري منه، بل اإّنهم اأ�سافوا اإليه اإ�سافاٍت مهّمة 
نوفها  لي�ض هذا جمال البحث فيها؛ هذا ف�ساًل عن اأّن الفل�سفَة التي ارتكزت على االأقاويل ب�سُ
يف  واالإقناع  ال�ّسعرّية،  االأقاويل  يف  التاأثري  حتقيق:  على  اهتمامها  جّل  رّكزت  املعدودة 
االأقاويل اخلطبّية، وهي اأ�سكاٌل كالمّية �سفوّية، وكان هذاِن مناًطا اأ�سياًل يف الفكر الّنقدّي 

ِم االإعجاز.  العربّي مبا يوؤوالِن يف الغايِة اإىل حماولِة تفهُّ
ًة الّنحوّيني من اأعالم التاث العربّي، يف در�ِسهم على  لقد رّكز اأكرُث اللغوّيني، وخا�سّ
لوها بعد ا�ستقراء وقيا�ض، وق�رضوا الّداللة على املعنى  ا�ستقامة الكالم وفق القواعد التي اأ�سّ
والّت�سويت  والنُّطق من جهة،  القول  الّتمييز بني  الفال�سفُة على  ودرَج  نف�سه)3(.  الكالم  يف 
ع الكالم على حروف موؤّلفة وداللته على معنى ُيعَرف.  اأخرى، وذلك بح�سب تقطُّ من جهة 
اللفظّي  الّتكيب  العالقَة بني  اأبرَز  الذي  الّتمييز  اإىل هذا  ال�سّباقني  الفارابي كاَن من  ولعّل 
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وما ُي�ساحُبه من ت�سويتات انفعالّية، واأثر تلك امل�ساحبة يف بيان املعنى)4(. ومّيز اإخواُن 
والهواء)6(.  واالأغذية  البيئات  تنّوع  اإىل  متاُيَزها  يَن  رادِّ الّنا�ض  لغات  اأ�سواِت  فا)5(بنَي  ال�سّ
ولعّل ما تقّدم يوؤّكده الفارابي، بل اإّنه يوؤّكد متاُيز اأهل البيئات املختلفة يف قدراتهم الّنطقية 
ويف خمارج اأ�سواتهم، ولعّله يقّدم تف�سريا جّيدا لتقارب اأهل اللغات املتقاربة يف اأ�سواتها 
وتقارب  )اخِلْلَقة(  ت�رضيحية  ف�سيولوجّية  عوامل  اإىل  كّله  ذلك  ُمعيًدا  حروفها،  وخمارج 

البيئات)7(. 
فا مّيزوا بني االأ�سواِت واملنطق من حيُث اإّن االأ�سواَت اأعمُّ من املنطق  لكّن اإخوان ال�سّ
االإن�ساُن  ي�ستخدُمها  التي  فالّت�سويتاُت  االإن�سانيَّة؛  الّطبيعّية  اللغة  على  مق�سوٌر  هو  الذي 
باب  يف  اأدَخُل  هي  –عنَدهم-  حاجات  اأو  انفعاالت  من  نف�سه  يف  ما  بع�ض  على  للّداللة 
االأ�سواِت املفهومة مّما يدّل على معنى، واإن مل تكن قابلًة لتقطيِعها باحلروف. هكذا تكوُن 
مقطعّية  غرُي  اإّنها  اأي  الّداّلة؛  وتية  ال�سّ يغ  ال�سّ وبع�ض  الّتنغيِم  اإىل  اأقرَب  الّت�سويتاُت  تلك 
الفال�سفة من جهة، وبع�ض  الّتوافق يبدو عجيبا بني  اإّن هذا  الّدرا�سة)8(. بل  مب�سطلح هذه 
الّنحاة من جهة اأخرى، لكّن العجب يزول حني العلم باأّن كليهما ي�سدُر عن املنطق. والّتكيُز 
اآلّيات تو�سيل  اأّن الفال�سفَة �سّبوا اهتمامهم على  الّطرفني على ما تقّدم �سحيح، غري  عند 
املعنى، اأو اآلّياِت داللة الكالم عليه بكّل ما فيه: االألفاظ وداللتها على املعنى لدى املتكّلم، 

وبلوغها ال�ّسامع واإيجادها املعنى يف نف�سه. 

الداللة غري اللفظّية يف الفكر اللسانّي احلديث: 
وقد ت�ساعَد االهتماُم البحثّي بهذه اللغِة غري اللفظّية يف العقود االأربعة االأخرية، فان�سمَّ 
لدرا�سِتها باحُثوَن من حقوٍل متعّددة مثل: علم الّنف�ض، واالأنرثوبولوجيا، والل�سانّيات، واأوىل 
الّتوا�سل.  االإن�سان على  الب�رضّي املتعّلق بقدراِت  ال�ّسلوِك  ًة بجوانَب من  هوؤالء عنايًة خا�سَّ
وقد درَج الباحثوَن يف ما م�سى على الّنظِر يف الّتوا�سل االإن�سايّن باعتباره قائًما على اللغة 
اللفظيَّة )فوق املقطعيَّة(  اللغة غري  الّنظَر يف هذه  امُلجدي  ، ولعّل من  )املقطعيَّة(  اللفظّية 
تاأثرَي  اأهمّيِته  يف  ُيوازي  يكاُد  والّتفاُهم  الّتوا�سل  حتقيق  يف  مبا�رًضا  تاأثرًيا  توؤّثر  الأّنها  ؛ 
اللغة اللفظّية. وتتاأّتى اأهّميُتها من اأّن تاأثرَيها ينبُع من قدرِتها على اإبراِز امل�ساعِر وحتديِد 
ُه، ومن هنا  َل اللغوّي واإّما اأن ُتناق�سَ املواقف يف �سياِق الكالم؛ اأي اإّنها اإّما اأن تدَعَم الّتوا�سُ

ه والّتطوير)9(.  فهي جديرٌة بالتنبُّ
وما تقّدم يوؤّكد اأهّمية الّتوا�سل غري املقَطعّي، ولو اأّن املقيا�ض املّتبَع يف حتديد اأهّمّية 
ا ح�سُب، لبَزت اأهّمية هذا الّنمط من الّتوا�سل ب�سورة جلّية. ويف هذا  نوع الّتوا�سل كان كّميًّ
ال�ّسياق يوؤّطر )ُهوْل( ع�رضَة اأنواع م�ستقّلة من الن�ساط االإن�سايّن اأطلق عليها “الّنظم االأّولّية 
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ُنظم  �سبعة  َوِكيْز(  )ُرو�ْض  يناق�ض  حني  يف  ح�سُب)10(.  منها  واحًدا  اللغة  ومتّثل  للّر�سالة”، 
الّتوا�سل هي: املظهر ال�ّسخ�سّي واللبا�ض، واحلركات اجل�سدّية املق�سودة،  خمتلفة لتحقيق 
والكلماُت  امَلُقولة،  والكلماُت  املنطوقة،  واالأ�سواُت  الّن�ساط،  واآثار  الع�سوائّي،  والن�ساُط 

ُظم ال�ّسبعة لها عالقٌة باالألفاظ.  املكتوبة)11(. ولعّلنا نلحُظ هنا اأّن نظاَمنِي من هذه النُّ
ل: اللفظّي، وغري اللفظّي، فاإّنهما  وعلى الرُّغم من هذا الف�سِل الّدرا�سّي بني مَنَطي الّتوا�سُ
ينبغي اأن ُيقدَّما بو�سِفهما وحدًة واحدًة متكاملًة غرَي م�ستقّل اأحُدهما عن االآخر. وقد نظَر 
)ِبرْيْدِو�ِسل( يف الّتوا�سل اللفظّي ونظريه القائم على حركات اجل�سد، بو�سفهما بنيًة حتتيَّة 
ًة لُنظم الّتوا�سل، وبهما متعالَقني مًعا، ف�ساًل عن تعالِقهما مع ُنظم اأخرى م�سابهة  اأ�سا�سيَّ
من طرائق الّتوا�سل احل�ّسّية، ميكُن بلوُغ نظاٍم توا�سلّي متكامل)12(. ويوؤّكد )اآْرَجاْيْل( هذه 
الروؤية التكاملية بقوله)13(: “من النتائج املهّمة يف حقل الّتوا�سل االجتماعّي الّطرُق التي 
الّنظر  �رضورة  على  التنبُّه  بداأ  وقد  اللفظّي”)14(.  نظرَيه  اللفظّي  غري  الّتوا�سل  فيها  يدعُم 
اللفظّي بو�سفهما متعالقني متكاملني يف وحدة واحدة  اللفظّي ونظريه غري  الّتوا�سل  يف 
ياأخذ منحى جّدّيا منذ عقود، ويبدو اأّن هذا املنحى اآخٌذ يف الّت�ساُعد، ويف هذا االإطار تاأتي 
درا�سات )هاِري�ُسوْن()15(، ومتابعات )ُبوْهَلْر َوِريْت�ْسُموْنُد( ، الذين و�سُعوا االأطر العاّمة لتحليل 
الّتوا�سل اللفظّي وغري اللفظّي بني �سخ�سني)16(. هذا يف حني ي�سعى )ِري�ْض وِويْتَماْن( اإىل 
)اإْك�ْساَلْيْن(  وي�سعى  بع�ض)17(،  عن  بع�سهما  اللفظّي(  وغري  )اللفظّي  الّتوا�سل  منَطي  َعْزل 

ة، ولربِطه باأنواع الّتوا�سل اللفظّي املتعّددة)18(.  للّتكيز على �سلوك الَعني خا�سّ
ويعتقد )ِبرْيْدِو�ِسْل( اأّن نظام حركة اجل�سد ُم�سابٌه ومقتٌن باللغِة املنطوقة، وراأى اأّن 
“َحَرِكيَمات  ت�ستمل على  اللغوّي، فهي  الّنظام  الّنظر فيها مبا يوازي  حركات اجل�سد ميكُن 
Kinemes” و”ُموْرِفيَمات حركّية Kinemorphs” ميكن اأن ت�سّكل بنًى نحوّية من م�ستوى 
اأعلى؛ وهذه الوحدات احلركيَّة ُتناظُر يف اللغة: الفونيمات، واملورفيمات، والوحدات الّنحوّية 
االأخرى التي ن�ستعملها لتحليل اللغة املنطوقة. بل اإّن )بريدو�سل( ذهب اأبعَد من ذلك حني اأّكد 
اأّن لغوّيا خبرًيا يف احلركات اجل�سدّية ميكُنه حتديد حركات متكّلم ومالمح وجهه باال�ستماع 

اإىل حديثه ح�سُب)19(. 
طرح  منذ  الل�سايّن  الّدر�ض  لَب  �سُ دخلت  اللفظّية  غري  الّدالالت  اأّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
�سو�سيور ثنائّيته ال�ّسهرية )اللغة والكالم( ، وهي بهذا اأدخُل يف باب الكالم منها يف اللغة. 
وهو ما اأّكده الباحثون بتعريفهم لل�سيميولوجيا باأّنها ُوِلدت بدءا من تفريق )�ُسو�ْسُيور( بني 
اللغة والكالم، جاعلنَي مو�سوعها درا�سة العالمات يف كنف املجتمع)20(، وقد تابعتُه يف 
هذا )ُجوْلَيا ْكِري�ْسِتيَفا( التي جعلت حقل ال�سيميولوجيا حم�سوًرا يف دار�سة االأنظمة ال�ّسفوّية 
وغري ال�سفوّية من حيُث كنُهها وطبيعُتها، رغبًة يف ك�سِف قوانينها املاّدّية والّنف�سّية التي 
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حتُكمها، وُتتيُح لها اندغاَمها يف الّتكيب)21(. وقد نظر الدر�ض الل�سايّن احلديث يف الدالالت 
غري اللفظّية �سمن علم العالمات )ال�ّسيميولوجيا( التي تعرَّف باأّنها العلم العاّم الذي يدر�ض 
كّل اأن�ساق العالمات التي بف�سلها يتحّقق الّتوا�سل بني الّنا�ض، �سواء كانت هذه العالماُت 
ل�سانّية اأو غري ل�سانّية، وهو ما ا�ستقّر عليه تعريف ال�سيميولوجيا باأّنها العلُم الذي يبحث يف 

ا)22(.  يًّ ا، اأم موؤ�رضِّ اأنظمة العالمات اأّيا كان م�سدُرها: لغوّيا، اأم �َسَنِنيًّ
اللغوّي  بجانبيها  الل�سانّية  العالمات  يف  حم�سوًرا  )�سو�سيور(  عنَد  التكيز  كان 
والكالمّي، الأّن الل�ساَن يف روؤيِته ن�سٌق من العالمات املعّبة عن االأفكار، ولهذا فاإّنه متكُن 
ّم والُبكم، وميكن كذلك مقارنُته باأنظمة  ة بال�سُّ مقارنُته بالكتابة واحلروف االأبجدّية اخلا�سّ
الّطقو�ض الّرمزّية كال�ّسعائر والعادت والتقاليد، ف�ساًل عن االإ�سارات التي يتعارُفها اأ�سحاُب 
املهن اأو الفئات االجتماعّية، مع بقاء الل�سان وفق روؤيته اأهّم هذه االأن�ساق جميعها)23(. غري 
اأّن اللغوّيني من بعِده نظروا يف العالمات بوحي من اهتمام ال�سيميولوجيا بدرا�سة االأن�ساق 
الداللّية عاّمة؛ اأي جمموعة العالمات التي ت�سّكل �سبكة من عالقات االن�سجام واالختالف 

لتوؤّدي وظائفها الّداللّية)24(. 
اإىل  وعالماتها  ال�ّسيميولوجيا  بعِده،  من  ان(  ُتو�سَّ )ِبْرَناْرْد  و   ، )ِميْتْز(  تق�سيم  ولعّل 
الل�سانّية  الّنظرّية  اللفظّية يف  )الّدالالت( غري  العالمات  منزلة  يجّلي  ل�سانّية  ل�سانّية وغري 
اأي على  االألفاظ  الل�سانّية هنا مق�سورٌة على  ال�سيميولوجيا؛ فالعالماُت  ة  احلديثة، بخا�سّ
الكالم املنطوق وعالمات الكتابة اأو احلروف. اأّما العالمات غري الل�سانّية فهي التي ت�سمُل 
كلَّ ما �سوى احلروف واالألفاظ والعالمات االإعرابّية، وميكُن ق�سمُتها اإىل عالمات ُع�سوّية 
�سادرة عن ج�سد االإن�سان مثل: حركة اجل�سم، واأو�ساع اجل�سد، والعالمات ال�ّسمّية وال�ّسمعّية 

والّذوقّية، واأخرى غري ع�سوّية، وهي كاملالب�ض واملو�سيقى واالألوان وغريها)25(. 

ُلغُة اجلسد يف الّتاث العربّي)26(: 
فاالإن�ساُن  الّتعبريّية،  طاقِته  اإطاِر  يف  االإ�سالمّية  ِة  العربيَّ الثقافة  يف  اجل�سُد  ُر  ُيوؤطَّ
فاإّن  وهكذا،  فناَءه.  يعني  ا  ج�سديًّ وغياُبه  بج�سِده،  اإاّل  ُيعَرُف  ال  ج�سدّي،  ُح�سوٌر  العامِل  يف 
امِت، مثل مالمِح وجِهه  الوجوَد االإن�ساينَّ رهٌن بتعبرِي االإن�ساِن عن وجوِده اإّما بج�سِده ال�سّ
ِن �ِسحَنِته وُظهوِر اأماراِت احلزِن والفرِح والغ�سِب واحلّب والكراهية، اأو بحركاِت ج�سِده  وتلوُّ
االإن�ساُن بج�سِده عن  االأحواِل يعّبُ  بُنطِقه وكالِمه. ويف كّل هذه  واإّما  واإ�ساراِته،  واإمياءاِته 

وجوِده االجتماعّي؛ اأي اإّن كلَّ ج�َسٍد هو منطوُقه يف غاية الّنهاية)27(. 
االإميائّي  اإّنه كياٌن متحّرك ميتلُك خطاَبه اخلا�ضَّ  لي�ض كتلًة �سّماَء جامدًة،  واجل�سُد 
الذي ينمُّ على عالماٍت واإ�ساراٍت كثريٍة يحتاُج فهُمها اإىل تفكيٍك وحتليٍل ومقارنٍة وقراءٍة 
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ِة التي  ة التي ُيراُد لها اأن تبُلَغنا، وتلَك العفويَّ عميقٍة ُبغيَة اإنتاِج الّدالالِت املق�سودِة االإراديَّ
ت�سدُر من فاعِلها بدوِن ق�سٍد اأو وعٍي منُه ملا قد تدلُّ عليه. وهي عالماٌت واإمياءاٌت ومالمُح 
لها منطُقها اخلا�ضُّ وقوانيُنها واأ�رضاُرها. واجل�سُد هو املنبُع الذي ت�سدُر عنُه االأفعاُل منّظمًة 
اأو عفوّيًة، لكّنه يج�ّسُد ُهوّيَتنا الّذاتّية مناَط اإدراِكنا وحتديِد مواقِفنا من اأنف�سنا ومن الكوِن 
وموجوداِته، وهكذا ميكُن الّنظُر اإليِه بو�سِفه حركًة كّلّيًة للّذاِت يف الوجوِد متتلُك طاقًة هائلًة 

ٍن، منه وفيه)28(.  للّتعبرِي بكّل حركٍة اأو �سكنٍة، اأو ملمٍح وتلوُّ
ه، واإذا كانت اللغُة مهتّمًة  ميتلك املتكّلُم و�سائَل متعّددًة للتعبرِي عن مقا�سِده واأغرا�سِ
النا�ُض  ي�سطلُح  التي  اللغوّيِة  الّدالالِت  على  الّدالِّ  بائتالِفها  لالأ�سواِت  اللفظيِّ  بالتكيِب 
عليها، فاإّن االإن�ساَن ميتلُك و�سائَل اأخرى غرَي لفظّية، اأو غرَي لغوّية، توؤّدي وظيفة الّتوا�سل 
ب�سورة عاّمة، ولعّلها اأ�سبُق من و�سائِط التعبرِي اللفظّيِة اأو اللغوّيِة التكيبّيِة. وتنق�سم هذه 
الأّن  عالماٍت؛  االإن�ساِن  “ج�سِم  من  تّتخُذ  ع�سوّيٍة  داللّيٍة  اأنظمٍة  اإىل  اللفظّيِة  غرُي  الو�سائُل 
يتكّلم  اإّنه  االآخرين؛  مع  الّتوا�سِل  يف  كلَّه–  ج�سَمه  –بل  ج�سِمه  اأع�ساَء  ي�ستخدُم  االإن�ساَن 
بج�سِمه كما يتكّلُم بل�ساِنه. وحتمُل حركاُته واإ�ساراُته دالالٍت” ميكُن اأن تكوَن مفهومًة مثل 

كلماِت اللغِة)29(. 
خرى، وفًقا لالنتماِء اإىل منظومة  وقد ذهب بع�سهم اإىل متييِز ُلغِة ج�سٍد عن ُلغِة ج�سٍد اأُ
ثقافّية حمّددة، فقاَل اإّن “لغة اجل�سم االإ�سالمّية تختلُف يف املقّدماِت والّنتائج عن لغة اجل�سم 
الغربّية، مع اأّن الوجه هو الوجُه، والعنَي هي العنُي، والفَم هو الفُم، وال�ّسفاَه هي ال�ّسفاُه، واليَد 
هي اليُد، والقدَم هي القدُم من حيُث وجوُد عوامِل تكويٍن م�ستكٍة بينها لدى كّل بني الب�رض، 
ولكّن مزيًدا من الّتاأّمل يو�سُلنا اإىل حقيقة اأّنه ال ُتوَجد ب�سمٌة ُتطابُق ب�سمًة اأُخرى، وال ُتوَجد 
ب�سمٌة تطابُق ب�سمًة اأُخرى، وال ُتوجد نظرٌة تطابُق نظرًة اأخرى حّتى لدى االإن�ساِن الواحد، واأّن 
قاعدَة هذه الّنظرة اأو الب�سمة اأو احلركة اأو الكلمة هي نف�ُض تلَك، هي قاعدٌة ال مقاَم لها يف 

علِم الّتوا�سل احلديث”)30(. 
اأو  اأو عرفّيٌة  ٌة  اأّنها و�سعيَّ اللغوّيُة غرَي حمدَّدِة املعنى متاًما، مع  الّدالالُت  واإذا كانت 
�رضعّيٌة يف ق�سمِتها االأ�سوليَّة، وتوؤول اإىل اأّنها و�سعيَّة ا�سطالحيٌَّة يف غايِة الّنهاية، فكيَف 
ا�سُطِلَح عليِه، بل  مّما  لي�َست  اأكرِثها  واإ�ساراِته، وهي يف  باإ�سماءاِت اجل�سِد وحركاِته  االأمُر 
لعّلها تختلُف اختالًفا بيًِّنا بنَي بيئة واأُخرى، وع�رض واآخر، وثقافٍة واأُخرى؟ اإّن لغة اجل�سِد 
ا، وهي تتمّيز بقدر عاٍل من الُغمو�ِض واالزدواجّية، وفيها اإمكانّياٌت  لغٌة قد تكوُن مع�سولًة جدًّ
هائلٌة للّت�سليل، و”قد ت�سُل الّر�سالُة مغلوطًة اإىل الّطرف االآخر فيّتخذ قراراٍت خاطئًة بناًء 
على ما بلَغه من اإ�سارات، فلي�َض هناَك تعريفاٌت جامعٌة مانعٌة بهذا ال�ّساأن، ولكّن اجلّيد يف 
ِة ح�سَب ُمعَطياِت املوروِث  االأمِر، اأّنه ميكُن تعلُُّم اإر�ساِل وا�ستقباِل بع�ِض احلركاِت االإيجابيَّ
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الثقايّف وال�ّسلوكّي ال�ّسائد يف بيئٍة ما”)31(. وهذا �سحيٌح اإىل قدٍر كبري؛ ذلَك الأّن هذه اللغة 
املتنّوعة،  املتعّددة  الّثقافاِت  واالأ�سكاِل يف  واالألواِن  الّرموِز  اجلانِب دالالِت  ُت�سبُه من هذا 

- متنوِّعٌة قد تبُلغ درجَة الّتناُق�ِض اأحياًنا.  وهي –ال �سكَّ
تاأثرُيها،  ينق�سُم  لغرِيه  تبليَغها  االإن�ساُن  يوّد  التي  الّر�سالَة  اأّن  الباحثنَي  بع�ض  وراأى 
ائت ون�سبُته %7،  وتتوّزع فحواها يف ثالثة اأق�سام اأ�سا�سّية هي: ما يخرُج من املجرى ال�سّ
 ،%18 ون�سبُته  �سوتّية  وتداُخالٍت  وتلّوناٍت  ونب  تنغيم  من  املجرى  هذا  على  يطراأ  وما 
هم  امت للّر�سالة. ويرى بع�سُ وتبقى الّن�سبُة الُكبى البالغُة 55% ملا يخرُج من املجرى ال�سّ
املبا�رضِة  املحادثِة  يف  الكالِم  فن�سبُة  قريًبا؛  راأًيا  الّثالثِة  االأق�سام  هذه  توزيِع  �ساأِن  يف 
ت�ستغرُق 35% من الّر�سالة، اأّما الّن�سبُة الكبى فتتعنّيُ باالأداءاِت امل�ساحبِة للكالِم نف�سه، 

اأي باحلركاِت واالإمياءاِت واالإ�ساراِت، وتبلُغ ن�سبُتها من الر�سالِة %65)32(. 
لها  مميًِّزا  اجلانبية،  اللغة  اأو  اخلارجية،  االأداءات  يف  الباحثنَي  بع�ُض  عّدها  وقد 
النحوية،  والتكيبّية  وال�سرفية،  ال�سوتية،  القرائن  مـن  النابعـة  الداخلية  االأداءات  عن 
اأولهمـا:  ق�سمين،  تنق�سُم  اأّنها  وراأى   . )املقطعيَّة(  التكيب  اأو  للكلمة  والبيانية  واملعجمية، 
خر: االأداءات  يقاع، واالآ االأداءات الـ�سوتية، مثـل: الوقفـات، والتنغيم، والنبر، والتزمين، واالإ
غير ال�سوتية، مثل: الـ�سياق، واحلركة اجل�سمية امل�ساحبة للكالم)33(. وجعلها ثالثَة اأمناط: 
اإىل  حِك، وحركاٍت موروثًة تنتقُل  ة كال�سّ اإراديَّ االإن�ساِن وهي غرُي  ُتوَلُد مع  حركاٍت فطرّيًة 
يتعّلُمها  ُمكت�َسَبٌة  واأُخرى  الّرف�ض،  عن  للّتعبري  الّراأ�ض  حركة  مثل  الوراثة  بُحكِم  االإن�ساِن 

االإن�ساُن يف جمتمِعه وهي اأكرث احلركاِت التي ميار�ُسها الفرُد، وهي خا�سعٌة للتغري)34(. 

لغة اجلسد ولغة الكالم: 
اإذا كانت لغة الكالم “قد ارتقت باالإن�سان وجعلته �سيًدا للكائنات االأر�سية، فاإّن هذه 
اللغة مل حتّل حمّل لغة اجل�سد، ومل تنّحها بعيًدا، فما زالت االإ�سارات ُت�سَتعَمل ا�ستعمااًل وا�سًعا 
مب�ساحبة لغة الكالم، بل بديال عنه يف بع�ض االأحيان”)35(؛ ذلَك الأّن اللغة تتّكز يف ج�سم 
الّنطق  واأع�ساء  بل�سانه  فقط  يتكّلم  االإن�سان ال  اإّن  يعّب عنه.  كّله مبا  ينفعل  الذي  االإن�سان 
االأخرى، ولكّنه يتكّلم باأع�ساء ج�سمه اأي�سا؛ اإّنه يومئ براأ�سه ويغمز بعينيه ويرمز ب�سفتيه 
وي�سري باإ�سبعه ويهّز منكبيه؛ اإّن هذه االإ�سارات امل�ساحبة لالألفاظ املنطوقة تقوم بتاأكيد 
دالالت هذه االألفاظ من ناحية، اأو اإكمال ما يعتوُرها من نق�ض من ناحية ثانية؛ ومن هنا 
تتمّثل اأهمّية لغة االإ�سارات اجل�سمّية يف نقل االأفكار وامل�ساعر واالآراء والعواطف)36(؛ و”اإذا 
كانت اللغة املنطوقة قد تتوّقف على األ�سنتنا ل�سبب اأو اآخر، فاإّن لغة االإ�سارات اجل�سمّية لغة 
اأن ُنخفي بها  اللغة املنطوقة ميكن  التعبري... واإذا كانت  م�ستمّرة متوا�سلة، ال تتوّقف عن 
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م�ساعرنا ونكذب على االآخرين، فاإّن لغة االإ�سارات اجل�سمّية تك�سُف دائًما عّما ُنخفيه”)37(. 
وتقع دالالُت لغِة اجل�سِد يف التاِث العربيِّ يف اإطاِر الّداللِة غرِي اللفظّية؛ فوجوه الّداللِة 
لفظيَّة، وغرِي  الّداللِة قائمٌة يف �سنفنِي: داللٍة  ه ملو�سوع  الَكفويُّ يف تلخي�سِ على ما ذكَر 
ُة  اأو طبيعيَّة. فالّداللُة اللفظّيُة الو�سعيَّ ًة،  اأو عقليَّ ًة،  اأن تكوَن و�سعيَّ اإّما  لفظيَّة، وكلٌّ منهما 
ُة  ُة كداللِة اللفِظ على وجوِد الالفِظ، والّطبيعيَّ داللُة االألفاِظ املو�سوعِة على مدلوالِتها، والعقليَّ
ن  والّت�سمُّ املطابقة  فدالالُت  ُة  الو�سعيَّ اللفظّيِة  غرُي  الّداللُة  اأّما  الوجع.  على  )اأخ(  كداللِة 
ُة كداللِة احُلمرِة على  انِع، والّطبعيَّ ُة كداللة امل�سنوعاِت على ال�سّ وااللتزام والّن�سبة، والعقليَّ

فرِة على الَوَجل)38(.  اخَلَجل، وال�سُّ
وقد نظرت الثقافة العربية االإ�سالمّية للغة بو�سفها و�سيلًة اأ�سا�سّية للتعبري عّما يجول 
التوا�سلّية  الوظيفة  للغة هي  االأ�سا�سّية  النا�ض وعقولهم وم�ساعرهم، فالوظيفة  يف �سدور 
التي حتّقق التفاُهم بني الّنا�ض. وبهدي من هذه الّنظرة كاَنت ذروة الف�ساحة والبالغة ماثلًة 
ح املق�سوَد  يف حتقيق هذه الوظيفة. ولعّل اأّول من تكّلم على ذلك اجلاحُظ)39( الذي قال يو�سِّ
مري،  بالبيان: “والبياُن ا�سٌم جامٌع لكلِّ �سيٍء ك�َسَف لَك ِقناَع املعنى، وهَتَك احِلجاَب دوَن ال�سّ
البياُن، ومن  ذلَك  كاَن  ما  كائًنا  ويهُجَم على حم�سوِله  اإىل حقيقِته،  ال�ّسامُع  َي  ُيف�سِ حّتى 
اإمّنا هو  وال�ّسامُع،  القائُل  اإليها يجري  التي  والغايَة  االأمِر  َمداَر  الأّن  الّدليُل؛  اأيِّ جن�ٍض كاَن 
الفهُم واالإفهاُم؛ فباأيِّ �سيٍء بلغَت االإفهاَم واأو�سحَت عن املعنى، فذلَك هو البياُن يف ذلَك 

املو�سع”)40(. 
واخُتِلَف يف ُلغِة اجل�سِد اإمياًء واإ�سارًة وحركًة: اأهَي من الكالِم، اأم لي�َست منُه؟ وجنُد ابن 
ه�ساٍم ُيدِخُلها يف البياِن الذي ُيطَلُق على الكالِم يف اللغِة، وعّد فيِه احلدَث الذي هو التكلُُّم، 
ُ عنُه باللفِظ املفيِد، وما حت�سُل به الفائدُة �سواٌء كاَن باللفِظ اأو اخلطِّ  وما يف الّنف�ِض مّما ُيعبَّ
اأو االإ�سارِة اأو ما نطَق بِه ل�ساُن احلاِل)41(. وكاَن ابن فار�ٍض قد اأخرَج لغة اجل�سِد من الكالِم 
ى متكّلًما”؛ غرَي  بقوله)42(: “الأّن االأبكَم قد يدلُّ باإ�ساراٍت وحركاٍت على اأكرِث ُمراِده ثّم ال ُي�سمَّ
اأّن هذه االإ�ساراِت واحلركاِت لي�ست مّما ُي�ساحُب الكالَم اأ�ساًل الأّن �ساحَبها غرُي قادٍر –يف 
ذلَك احلنِي- على �سواها لالإبانِة عّما يريُد. وهو ما اأّكده الع�سكريُّ معلًِّقا على عبارة العّتابّي: 
“ولو ُحِمَل هذا الكالُم على ظاهره للِزَم اأن  حاجَته فهو بليغ” بقوله)43(:  اأفهمَك  من  “كلُّ 
ه بُعجمِته اأو ُلْكَنِته اأو اإمياءِته  يكون االأبكُم بليًغا؛ ... الأّن كّل واحٍد ال يعدُم اأن يدّل على غر�سِ
هم يف الكالِم “ما ُيفَهُم من حال ال�ّسيِء جماًزا”)44(. ويظهُر االأمُر  اأو اإ�سارِته”. وقد عدَّ بع�سُ
وا فيه مثل)45(: “فقالت له العيناِن �سمًعا وطاعًة”، ومثل: “قاَل بيِده:  اأكرَث يف القوِل؛ فقد عدُّ

اأْهَوى بها”، و”قاَل براأ�ِسه: اأ�ساَر”، و”قاَل بثوِبه: رَفَعه”. 
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وجنُد �سيًئا من ذلَك يف تعليِق ابن ه�سام االأن�سارّي على بيتي عمر بن اأبي ربيعَة)46(:
���ِم ت�ََتكلَّ ول����ْم  َم�ْذُع�����وٍر،  اإ�ص����ارَة 

 
اأَ�َص���اَرْت ِبَط���ْرِف الَعْيِ ِخيف���َة اأْهِلها

 
���ِم ْرَف َقْد ق���اَل: َمْرَحًبا،  واأه���ًا و�ص�ه���ًا باحَل�بي���ِب امُلتيَّ فاأْيَقْن���ُت اأنَّ الطرّ

بقوله)47(: “فاإمّنا نفى الكالَم اللفظيَّ ال ُمطَلَق الكالِم، ولو اأراَد بقوِله )مل تَتكلَِّم( نفَي  
ْرِف  غرِي الكالِم اللفظيِّ النتق�َض بقوِله )فاأيقنُت اأّن الّطرَف قد قاَل مرحًبا( ”؛ الأّنه اأثبَت للطَّ

قواًل بعَد اأن نفى الكالَم”. 
ومن ذلَك ما جنُده لدى عبد القاهر اجلرجايّن يف ثنايا حديِثه عن احلاِل الّناطقِة الّداّلة 
باأحواِل الّنف�ِض واإمياءاِت اجل�سِد باأع�ساِئه املتنّوعِة على امُلراِد، ومنها اأ�ساريُر الوجِه التي 
�سبيٌه  هو  و�سًفا  احلاِل  يف  “فتجُد  القلوِب،  يف  مبا  الُعيوِن  وكالُم  مرِي،  ال�سّ يف  عّما  ُتخُب 
بالنُّطِق من االإن�ساِن، وذلَك اأّن احلاَل تدلُّ على االأمر، ويكوُن فيها اأماراٌت ُيعَرف بها ال�ّسيء 
اأّن الّنطَق كذلك، ويف العنِي و�سٌف �سبيٌه بالكالِم، وهو داللُتها بالعالماِت التي تظهُر  كما 
فيها ويف نظِرها وخوا�ضِّ اأو�ساٍف يحد�ُض بها على ما يف القلوِب من االإنكاِر والقبول”)48(. 
ويروي عبد القاهِر عن رجٍل اأتى اجُلمحيَّ ي�ست�سرُيه يف �ساأِن امراأٍة يريُد الّزواَج منها، 
ف�ساألُه عن بع�ِض اأحواِلها فلم يفهم �سوؤاَله فقال)49(: “اإيّن الأعرُف يف عني الّرجِل اإذا عرَف، 
واإذا  َتَخاَو�ُض،  فاإّنها  عرَف  اإذا  اأّما  ُينِكر.  ومل  يعرْف  مل  اإذا  واأعرُف  اأنكَر،  اإذا  فيها  واأعرُف 
ًحا  مو�سِّ القاهِر  عبُد  واأ�ساَف  جتَحُظ”.  فاإّنها  اأنكَر  واإذا  ت�سُجو،  فاإّنها  ُينِكر  ومل  يعرْف  مل 
اإىل  اأن حتتاَج فيه  اأظهُر من  العنِي  “واأمُر  العيوِن كاَن معروًفا يف ع�رِضه)50(:  لغِة  اأمَر  اأّن 
دليل”. والّناظُر يف عباراِت اجُلمحيِّ التي نقَلها عبُد القاهِر، وتعقيِب اجلرجاينِّ بعَدها، يجُد 
واإمياءاِتها كانت مقروءًة يف ذلَك احلنِي، و�سبَه م�ستقّرٍة لدى كثرٍي من  العيوِن  اأّن حركاِت 
�سوماِت  ًما بالرُّ ا ُمدعَّ ْل ت�سجياًل توثيقيًّ الذي بَلَغنا مل ي�سجِّ العربيُّ  الّتاُث  الّنا�ِض، واإذا كاَن 
وِح الّتف�سيلّية لغَة اجل�سِد واأو�ساَعها كما جنُد اليوَم يف بع�ِض املوؤّلفاِت عنها، فلي�َض  وال�رضُّ
ذلَك ُق�سوًرا؛ اإمّنا لعّلُه ان�سغاٌل عن هذا اجلانِب بجوانَب اأُخرى اأجدى يف حيِنها، وان�رضاًفا عن 
تدويِن ما هو عامٌّ �سائٌع بنَي الّنا�ِض بدوِن حاجٍة اإىل تعليِمه وحفِظه بالّت�سنيِف والّتاأليف. 

ُلغُة اجلسِد أّواًل: 
ٍل حديثة”، واأ�ساَب حنَي عّرفها بقوله  ظّن بع�ُض الباحثنَي اأّن لغَة اجل�سِد “ُلغُة توا�سُ
اإّنها “تعتمُد على تعابري اجل�سِد وُم�سطلحاِته”، م�سرًيا اإىل اأّن علَم ُلغِة اجل�سِد علٌم يدر�ُض ُطرَق 
اللفظّي  الّتخاُطِب غري  ُلغِة  العلِم كامٌن يف  اللفظّي. ومو�سوُع البحث يف هذا  ِل غري  الّتوا�سُ
ل مع االآخريَن عن طريِق  الال�ُسعورّي، يف حُماولٍة لالإحاطِة بردوِد فعِل اجل�سِم عند الّتوا�سُ
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ملا  ًة  مرئيَّ عالماٍت  للج�سِد  الال�ُسعورّية  احلركاِت  باعتباِر  واملالِمح،  واالإمياءاِت  احلركاِت 
ُنخفيِه من حمّفزاٍت وم�ساعر)51(. وما من �سكٍّ يف اأنَّ اأ�سَل اللغِة اأ�سٌل �سفاهّي، واأّن لغة اجل�سِد 

اّت�سلْت بهذا االأ�سل، ورافقتُه، وتطوَّرت معه عب الع�سور. 
الب�رض  بني  التفاُهم  وحتقيق  االإن�سايّن  للّتوا�سل  الّنف�ض  يف  ما  على  الّداللة  وم�ساألُة 
باالإ�سارة اأ�سبُق يف نظر الفال�سفة من العبارة اللغوّية القولّية؛ وقد �رّضح الفارابّي باأ�سبقّية 
االإ�سارة على القول واللفظ، ومنه ميكُن ا�ستنتاُج اأّن لغَة اجل�سِد والَتنغيَم مثاًل كانا اأ�سبَق من 
وتية اللغوّية، وهو اأمٌر يكاُد يكوُن منطقّيا بدون احلاجِة اإىل اإثباِت حّجّيته. قال  املقاطِع ال�سّ
اأبو ن�رض يف �سياق حديثه عن )حدوث حروف االأّمة واألفاظها()52(: “واإذا احتاَج اأن يعّرف 
الّداللة على ما كان  اأّوال يف  االإ�سارَة  ا�ستعمل  اأو مق�سوده ب�سمريه،  غرَيه ما يف �سمريه، 
يريد مّمن يلتم�ُض تفهيَمه اإذا كان من يلتم�ُض تفهيَمه بحيُث ُيب�رُض اإ�سارَته، ثّم ا�ستعمل بعَد 
ذلَك الّت�سويت، واأّول الّت�سويتاِت النِّداُء، فاإّنه بهذا ينتبُه من يلتم�ض تفهيَمه اأّنه هو املق�سوُد 

بالتفهيم ال �سواه”. 
وقد راأى ابن طفيٍل اأّن االإن�ساَن اإذا “احتاَج اأن يعّرَف غرَيه ما يف �سمرِيه اأو مق�سوَده 
ب�سمرِيه ا�ستعمَل االإ�سارَة اأّواًل يف الّداللِة على ما كاَن يريُد اإذا كان من يلتم�ُض تفهيَمه بحيُث 
اأّنه هو  بالّتفهيِم  ينّبه املق�سوَد  الّت�سويَت”)53( بحيُث  ا�ستعمَل بعَد ذلَك  ثّم  اإ�سارَته،  ُيب�رُض 
امُلراُد، على اأّن هذا وحَده ال يكفي، ولهذا قد ي�ستعنُي باأع�ساء اأُخرى من ج�سِده لُيبِلَغ ر�سالَته، 
وفيها اليُد وذلَك حيَنما يريُد الّداللَة “على ما يف �سمرِيه باالإ�سارِة اإىل املح�سو�ساِت، ثّم من 
بعِد ذلَك ي�ستعمُل ت�سويتاٍت خمتلفًة يدلُّ بواحٍد واحٍد منها على واحٍد واحٍد مّما يدلُّ عليه 

ًدا”)54(.  باالإ�سارة اإليه واإىل حم�سو�ساِته، فيجعل لكّل ُم�ساٍر اإليِه حمدوٍد ت�سويًتا ما حمدَّ
ثّم  االأ�سوات،  اأقدم من  االإ�سارات جاءت  اأّن  الّنف�ض مورجان من  يوؤّكده عامل  وهو ما 
معنًى  بالّتدريِج  تكت�سُب  اأخذت  “ثّم  واحلركات،  ولالإمياءات  لها  ُمعاونًة  االأ�سواُت  جاءت 
االأقّل  على  اأو  االإ�سارات،  على  والغَلبُة  وال�ّسيادُة  ال�سيطرُة  لها  اأ�سبح  بحيث  عليه  ُمتعاَرًفا 
الِت االأ�سواِت اللغوّية  اأّن كثرًيا من ت�سكُّ ا منها”)55(. بل لعّلنا منيُل اإىل  اأ�سبحت جزًءا هامًّ
عن  ف�ساًل  والل�ساِن،  وال�ّسفتنِي،  الفّكنِي،  ِة:  املرئيَّ النُّطِق  جهاز  اأع�ساء  حركاِت  من  الّنابعة 
ِة، اإمّنا هي امتداٌد لدالالٍت غري مقطعّيٍة تعا�سَد فيها  اأع�ساء جهاز النُّطِق االأُخرى غري املرئيَّ
“الواو” يف العربيَّة وما  اإىل �سوِت  وُت ولغُة اجل�سِد، وتطويٌر لها. وميكُن االإ�سارُة هنا  ال�سّ
ٍل لل�ّسفتنِي، وعالقِته الوثيقِة باأ�سواٍت تعّبُ عن االأمِل، اأو حتذُِّر مّما ُيوؤمُل، يف  يقت�سيِه من ت�سكُّ
ٍة يف علمي االأ�سواِت واملعجم ا�ستك�ساًفا  املحكّياِت. لكنَّ هذا البحَث يحتاُج اإىل درا�سٍة حفريَّ

ِلُلَقًى ُلغوّيٍة داّلٍة على ذلَك االّت�سال. 
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اإلشارُة واإلمياء واهليئة: 
ال  يف  نظر  حيَنما  اليوم  احلديثة  الل�سانّيات  يف  نعهُده  مّما  قريٍب  على  اجلاحُظ  دّل 
ِتها، غري اأّن الل�سانّيات الّتوليدّية تقول اليوَم  نهائّية املعايِن ُقبالَة ِنهائّيِة االألفاِظ وحمدوديَّ
بالنهائّية الّتكيبات التي ميكُن اإنتاُجها من هذه االألفاظ املحدودة)56(. ولعّل هذه الفكرَة 
تركيباٍت  اإمكانّية  تكّلم على  اجلّبار حيَنما  القا�سي عبد  التي ظهرت يف كالم  نف�ُسها  هي 
لغوّية النهائّية باللغة، لكّن االأظهر منها يف الّداللة هو حديُث بع�ض اأعالم الّنقد والبالغِة 
العرب عن اإمكانّية الّتعبرِي عن املعنى نف�ِسه بعباراٍت متعّددة، وهو ما يوؤّكد روؤية اجلاحظ 
ُحكِم  ِخالُف  املعايِن  ُحكم  اهلل– اأّن  –حفَظك  اعلم  “ثّم  قال)57(:  ياغة.  بال�سّ العبَة  اأّن  يف 
ٌة اإىل غري نهاية، واأ�سماُء املعايِن مق�سورٌة  االألفاظ؛ الأّن املعايَن مب�سوَطٌة اإىل غرِي غاية، وممتدَّ

َلٌة حمدودة”.  معدودة، وحُم�سَّ
وتابَع اجلاحُظ كالَمه ليحّدد اأ�سناَف الّدالالِت على املعايِن. وتتعّدد �سُبُل الّتعبري عن 
املعنى عنده وتّت�سُع لت�سمَل كلَّ ما من �ساأنه اأن يكوَن دااّل: باللغة، اأو بغرِيها، وقد ح�رضها 
يف خم�سة اأ�سناٍف قائاًل: “وجميُع اأ�سناِف الّدالالِت على املعايِن من لفٍظ وغرِي لفظ، خم�سُة 
ى  ، ُثّم احلاُل التي ُت�سمَّ اأ�سياء ال تنُق�ض وال تزيد: اأّولها اللفُظ، ثّم االإ�سارُة، ثّم الَعقُد، ثّم اخلطُّ
َبًة. والنِّ�سبُة هي احلاُل الّداّلُة التي تقوُم مقاَم تلك االأ�سناف، وال تق�رضِّ عن تلَك الّدالالت.  ِن�سْ
ليِة اأُخِتها؛  ورة �ساحبِتها، وِحْلَيٌة خُمالفٌة حِلِ ورٌة بائنٌة من �سُ ولكلِّ واحٍد من هذه اخلم�سِة �سُ
وعن  الّتف�سري،  يف  حقائقها  عن  ثّم  اجُلْمَلة،  يف  املعايِن  اأعياِن  عن  لك  تك�سُف  التي  وهي 
يكوُن  وعّما  اّر،  وال�سّ ال�ّسارِّ  يف  طبقاِتها  وعن  ها،  وعامِّ ها  خا�سِّ وعن  واأقدارها،  اأجنا�سها 

َرحا”)58(.  منها َلْغًوا َبْهَرجا، و�ساقًطا ُمطَّ
واأّما االإ�سارُة ففيها جانبان: اأّولهما اأّننا ُنعبِّ عن االأ�سياء باالإ�سارة اإليها بداًل من ُنطِق 
اأ�سمائها الّداّلة عليها اأحيانا، كاأن ُي�سرَي واحُد الّنا�ض اإىل �َسَجرة؛ واأحيانا ن�ستخدُم االإ�سارَة 
الّنا�ض  ي�سرَي واحُد  الّتعبري عنه حيَنما يكوُن غائًبا، كاأن  ُنريُد  الذي  ال�ّسيِء  ورِة  لت�سكيِل �سُ
على  تدلُّ  واإ�سارًة  َمن،  ال�سِّ على  تدلُّ  اأُخرى  واإ�ساراٍت  ول،  الطُّ َفِة  �سِ على  تدلُّ  اإ�ساراٍت  بيَدْيِه 
ُد  �ساِع الُعيون، واأُخرى تدلُّ على الَو�ساَمة والق�ساَمة، ليدلَّ املتلقِّي امل�ساهد على اأّنه يق�سُ اتِّ
على  للّداللِة  االإ�سارَة  ن�ستخدُم  واأحيانا  ُنعوت؛  من  تقّدم  مبا  يّت�سُف  الذي  �ساحَبه  ُفالًنا 
ده اجلاحُظ هنا، ُهو هيئُة احلال  ِفعٍل من االأفعال، اأو حاٍل من االأحوال... واالآَخُر الذي يق�سُ
امل�ساحبة للكالم نف�سه، وهي متاما ما حتّدث عنه الفال�سفُة مب�سطلحات: االأخِذ بالُوجوِه، 

والنِّفاِق، واحِلَيِل االإعدادّية قدمًيا )امُلقِنَعات( ، وما ُيعرُف بلغة اجل�سد حديًثا. 
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�ض جزء كبري من الكتاب الأنواِعه واأ�رضاِطه  وبعَد حديِثه عن البياِن باللفِظ الذي ُخ�سِّ
ل  وف�سَّ االإ�سارة،  على  اجلاحُظ  تكّلم  والبيان،  الف�ساحة  من  ودرجاِته  وُمعيقاِته  وطبقاِته 
حها  يف طرائقها ووظيفتها الّداللّية التي ُتوازي اللفَظ، وقد ُت�ساحُبه فتوؤّكد داللَته اأو تو�سّ
)واالإ�سارُة واللفُظ �رضيكاِن...( ، وقد ُتغِني عنه اأحيانا فت�سبح بديلًة عنه ال �سّيما يف احلاالِت 
نا  ُيهمُّ ، ولعّل ما  ال�ّسخ�سان(  )اإذا تباعد  اللغوّي  باللفظ  اأن يتوا�سلوا  للّنا�ض  التي ال تهيُِّئ 
ًة قوَله: “وِنعَم  ل اجلاحُظ القوَل فيه من ت�ساُحِب االإ�سارِة واللفِظ معا؛ وخا�سّ ُهنا هو ما ف�سّ
الَعوُن هي له، وِنعَم الّتجماُن هي عنه”؛ ذلك الأّن االإ�سارَة املح�سَة اخلاليَة من م�ساحبِة 
اللفِظ ُت�سبُح وحَدها م�ستقّلة بالّداللة، اأّما االإ�سارُة امل�ساحبُة للفِظ فهي التي حتمُل دالالٍت 
تك�سُف متاما عن املعنى املق�سود؛ اأي اإّنها تدّل داللًة فوَق تركيبّية خارجًة عن حدوِد اللفِظ 

نف�سه، كاأمّنا هي الّدالالُت احلاّفُة باللفِظ مّما ال مُيكُن فهُم ما ُيَدلُّ عليه بغرِيها. 
قال اجلاحظ: “اأّما االإ�سارُة، فبالَيِد، وبالراأ�ض، وبالعني واحلاجب وامَلْنِكب، اإذا تباعَد 
ال�ّسخ�سان، وبالّثوب وبال�ّسيف. وقد يتهّدد رافُع ال�ّسيِف وال�ّسوط، فيكوُن ذلَك زاِجرا، ومانعا 
رادعا، ويكون وعيًدا وحتذيًرا. واالإ�سارُة واللفُظ �رَضيكان، وِنعَم الَعوُن هي له، وِنعَم الّتجماُن 
هي عنه. وما اأكرَث ما تنوُب عن اللفظ، وما ُتغِني عن اخلّط. وبعُد، فهل تعُدو االإ�سارُة اأن تكون 
ورٍة َمعروفة، وِحْلَية مو�سوفة، على اختالفها يف طبقاِتها ودالالِتها؟ ويف االإ�سارة  ذاَت �سُ
بالّطْرِف واحلاجِب وغري ذلَك من اجَلوارح، مـِْرَفٌق كبري وَمُعونٌة حا�رضة، يف اأمور ي�سُتها 
يتفاَهِم  مل  االإ�سارُة  ولوال  اجللي�ض.  وغري  اجللي�ض  من  وُيْخُفونها  بع�ض،  من  الّنا�ض  بع�ُض 
َة. ولوال اأّن تف�سري هذه الكلمة يدخُل يف  ِهلوا هذا الباَب الَبتَّ الّنا�ض َمعنى خا�ضِّ اخلا�ّض، وجَلَ

ُتها لكم، وقد قال ال�ّساعر يف دالالت االإ�سارة:  ْ ناعِة الَكالم لف�رضَّ باب �سِ
���ِم ت�ََتكلَّ ول����ْم  َم�ْذُع�����وٍر،  اإ�ص����ارَة 

 
اأَ�َص���اَرْت ِبَط���ْرِف الَعْيِ ِخيف���َة اأْهِلها

 
���ِم ْرَف َقْد ق���اَل: َمْرَحًبا،  واأه���ًا و�ص�ه���ًا باحَل�بي���ِب امُلتيَّ فاأْيَقْن���ُت اأنَّ الطرّ

... وقال االآخُر:  
���ِة، اأو ُبْغ����سٍ اإذا ك��ان���ا  الَع�����ُي ُتبِدي الرّذي يف َنْف�ِس �صاِحِبها ِم���َن امَلَح�بَّ
مرِي الَقل���ِب ِتْبيانا  والَع���ْيُ َتْنُط����ُق واالأْف���واُه �صامَت���ٌة حترّى ُتِري ِم���ن �صَ

وت«)59(.  هذا، ومبَلُغ االإ�سارِة اأبعُد من َمْبَلِغ ال�سّ
َم داللَتها، فاإنَّ هيئَة احلاِل  اأن يلَمحها ويتفهَّ الذي ميكُن  واإذا كانِت االإمياءُة للقريِب 
الّداللِة  يف  منهما  اأبعَد  مدًى  يبُلُغ  فاإّنُه  وُت  ال�سَّ اأّما  قلياًل،  اأبعَد  م�سافٍة  من  تدلُّ  اأن  ميكُن 
وُي�سَتعَمُل مل�سافٍة هي على قدِر �سوِت املتكلِِّم و�َسْمِع ال�ّسامِع. واأّما االإ�سارُة فاإّنها للم�سافاِت 
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– وِت  وال�سّ والهيئة  لالإمياءِة  ميكُن  ال  م�سافاٍت  داللُتها  جتاوَز  اأن  وميكُن  وبعيدًة،  قريبًة 
يف الع�سور القدمية- اأن تبُلَغها؛ ولي�َض اأدلَّ على هذا من اإ�سعاِل العرِب الّنرياَن يف بواديها 
لتدلَّ االأ�سياَف و�سالِّ الّطريِق من بعيد، ومن اإ�سعاِل الّنرياِن يف موا�سَع حمّددٍة من روؤو�ض 
ليبيِّ  ال�سّ الغزو  اأّياَم  ُمقبٍل  لعُدوٍّ  واال�ستعداِد  وؤ  الّتهيُّ للّداللِة على �رضورة  بالّتعاُقِب  اجلباِل 
انتخاِب  النُّجِح يف  لالإعالِن عن  االأ�سوِد  اأو  االأبي�ِض  الّدخاِن  اإخراِج  اأو  ال�ّسام وم�رض،  لبالد 

)البابا( اأو الف�سِل يف ذلك يف الع�سور الو�سطى يف اأوروبا. 
واأّن  ِمَراء،  بال  ماثلٌة  االإ�سارِة  ولغِة  الكالِم،  ولغِة  اجل�َسِد،  لغة  بنَي  العالقَة  اأنَّ  وا�سٌح 
الّتعبرِي خمتلفًة.  تُكن طرُق  واإْن  تبليُغها  ُيراُد  معاٍن  تدلُّ على  اأّنها  اللغاِت جتتمُع يف  هذه 
ِب  وجليٌّ اأّن الّتاَث العربيَّ كاَن متنّبًها على ثالثِتها، وعلى العالقِة اجلامعِة بيَنها، وعلى ترتُّ
ه يلجاأُ اإليها وفَق الّظروِف  حاجِة االإن�ساِن الّراغِب يف الّتعبرِي عن حاجِته والّداللِة على غر�سِ

املحيطِة، وباعتباِر امل�سافِة بيَنه وبنَي من يريُد تبليَغه ر�سالَته. 

لغة اجلسد واملشافهة: 
اإذا كانت بدايات جهود اللغوّيني والنّقاد العرب قد ان�سبَّت على ال�ّسكل الكالمّي للغة 
احلوارّي  والّتوا�سل  اخُلطب،  واإلقاء  االأ�سعار،  اإن�ساد  مثل:  و�َسماًعا،  قواًل  املتنّوعة:  بهيئاته 
يَّ للّن�سو�ض اللغوّية: ِكتابًة وقراءًة، رْدًحا من الّزمن، فالأّن تلك  بالكالم، واأهملت ال�ّسكل اخلطِّ
ّي. وقد ترّتَب على هذه املقّدمات نتائُج  ل اخلطِّ الع�سوَر انبنت على امل�ساَفهة اأكرث من الّتوا�سُ
برزت يف عنايِة الفكر الُلغوّي العربّي بتطوير القوالب الكالمّية واآلّياِتها يف البدايات، ثّم امتّد 
هذا لي�سمل تطوير القوالب اخلطّية واآلّياتها؛ فكان االعتناُء باالإن�ساد وتقنّيات اخلطابة اأّوال، 

ثّم برَز االهتماُم ب�سبِط الّن�سو�ض من الت�سحيف والتحريف تالًيا. 
ِة  ا ما تقّدمه هذه الّدرا�سُة من اإيالِء الّدالالت غري املقطعيَّ وقد يقُع يف هذا ال�ّسياق اأي�سً
للكالم،  امل�ساحبة  اجل�سد  لغة  �سّيما  ال  املعاين،  على  املتكّلمني  داللة  يف  ة  خا�سّ اأهمّية 
وتّي للكالم نف�سه؛ فهو دالُّ داللًة وا�سحًة على عنايٍة �سديدٍة باأن يحّقق الكالُم  والّتنغيم ال�سّ
هذه  متثيل  اآلّيات  اأّن  حني  يف  �سامعيه.  يف  وتاأثريا،  واإقناعا،  اإفهاما،  املر�سومة:  غاياِته 
الوقف  اإىل حّد كبري، فعالماُت  ُمهَماًل  بقي  للغة  اخلّطّي  ال�ّسكل  ِة يف  املقطعيَّ الّدالالت غري 

نة ُرِقيَّها يف ما ُدلَّ ِبه على العربّية املنطوقة.  والّتنغيم )التقيم( مل َتْرَق يف العربيَّة املدوَّ
اإّن جُممَل الكالِم على ُلَغِة اجل�سِد يف هذا االإطاِر مّت�سٌل متاًما باملوقِف اللغوّي ال�ّسفاهّي، 
و�سُنوف  فاالإ�سارُة  احلال؛  وُمقت�سى  امَلقام  على  بكالمِهم  املتقّدمون  ق�سَده  ما  وهو 
احلركاِت التي ذكَرها اجلاحُظ، والهيئاُت امل�ساحبُة للكالم، كلُّها تنبُع من املتكلِّم يف اأثناء 
اأدائِه الكالمّي. ولعّل غياَب ما يدلُّ على االإ�ساراِت واحلركاِت والهيئاِت عن املوقِف اللغوّي 
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الكتابّي، وتاأثرَي ذلَك يف ت�ساوؤُل ن�سبِة الفهِم والّتاأثري واالإقناِع لدى املتلقِّي )القارئ( عنها 
اللغوّي  ان�سبَّ على املوقِف  اأّن تركيَزهم  يدّل داللًة وا�سحًة على   ، )ال�ّسامع(  املتلقِّي  لدى 

ال�ّسفاهّي. 
وميكُن اأن ي�سمَّ املقاُم يف هذه احلالِة عنا�رَض كثريًة اأُخرى موؤثِّرة غري لفظّية، وفيها 
ولوِن  اجل�سميَّة،  وبنيِته  و�سورِته  ِثيابه،  رثاثِة  اأو  ِته  بزَّ وُح�ْسِن  هنداِمه  يف  املتكلِّم  هيئُة 
ب�رضِته ودرجِة �سفائها، واكتماِل َخْلِقه، اأو اختالِل بع�ض اأع�سائِه الّظاهرة، وفيها ُجمهوُر 
واإقباُلهم  واأجنا�ُسهم وعدُدهم،  واأعماُرهم  ثقافِتهم ووعِيهم،  وُرَتُبهم، ودرجاُت  احلا�رضين 
ُمبادًرا  وكوِنه  والبدنّية،  الّنف�سّية  وحالِته  كالِمه  توقيِت  عن  ف�ساًل  عنه،  اإدباُرهم  اأو  عليه 
بيًِّنا  اأثًرا  كّله يحقِّق  تقّدم  ما  اإّن  �سم...  خِلَ ُمدافًعا  اأو  للكالم، ومبتدًئا  اأو مندوًبا  ماأموًرا  اأو 
اإليه،  ه وي�سيُء  اأو يلبِّ�ُسُه وُيْغِم�سُ يف الكالم، وُيعنُي على فهِمه وحتقيق االأثر املطلوب منه، 

وُيبِعُده عن حتقيق الُبغيِة املق�سودة. 
الّتوا�سليَّة  الكالمّية  املواقِف  اأكرث  يف  تظهُر  َة  احلركيَّ ال�ّسفهّي  االأداء  �سماِت  ولعّل 
ُم�ساحبًة للنُّطِق، ولكّن هذا يحدُث ب�سورٍة متفاوتٍة من متكّلٍم الآخَر، وفق �سخ�سّيِته وباعتباِر 
عِر مِلا يقت�سي من  هم باإلقاء ال�سِّ ها بع�سُ دالالِت املنطوِق من الوجهة االنفعاليَّة، وقد خ�سَّ
االإح�سا�ِض  ُعمِق  و�سِف  يف  اأ�سا�سيًّا  دوًرا  بحركاِته  فيها  اجل�سُد  يوؤّدي  ُم�ساحَبٍة  حركاٍت 

عر)60(.  باملعنى واملوقِف يف اأثناء اإلقاء ال�سِّ
اجل�سم”  “حركات  احلركّية  ال�ّسفهّي  االأداء  �سماُت  بها  حت�رُض  التي  وُر  ال�سُّ وتتعّدد 
بو�سِفها م�ساحبًة للكالِم، فالكالُم و�سيلٌة للّتعبري، وهو لي�ض الو�سيلة الوحيدَة التي ميتلُكها 
االإن�ساُن ليعّب عّما يجوُل يف خاطره، اأو يريُده، ومن تلَك الو�سائل االأُخرى الّتعبرُي باالإ�سارِة 
الّراأ�ض واليدين والكتفنِي، وال�رّضِب بالقدِم على االأر�ِض، والّنقر باالأ�ساِبع، ورفِع  كتحريِك 
نزاُل  ما  التي  داللُته  له  كّلها  واالإمياءاُت  احلركاُت  هذه  اأحياًنا؛  بحزم  الهواء  يف  ال�سّبابِة 
اأحياًنا نكتفي بها بدوِن كالٍم لغوّي لفظّي. ومن تلك الو�سائِل الّتعبرُي مبالمح الوجِه كمطِّ 
اأو احلياء  ع  موِخ باالأنِف للِكِب، واإ�سباِل العيننِي للّتوا�سُ ال�ّسفتنِي تعبرًيا عن اال�سمئزاز وال�سُّ
التي يكوُن  الّظروِف  اإرادّية حتدُث وفَق  اأفعاٌل ال  ا، وثّمة  اإراديًّ واالحت�سام، وهذا كلُّه يكوُن 

فيها الفرُد، مثل �سحوِب الوجِه اأو احمراِر الوجنتنِي واحمراِر العيننِي)61(. 

تكميل الّداللة وحتقيُقها: 
كّلما حتّدثنا مع غرينا ُي�سانِد اجل�سُد كالَمنا بكثرٍي من احلركات املعّبة، وهي تتاوُح 
وِت، وكلُّها ُي�ساحُب  بني حركاِت الُعيوِن، واالأيدي، وتغرّي مالمِح الوجه، وتنّوعاٍت يف ال�سّ
دت داللُة الكالِم على  الكالَم؛ فاإذا كاَنت هذه احلركاُت والّتنويعاُت من�سجمًة مع الكالِم تاأيَّ
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ت مَعه، فاإّن االأمَر ي�سبُح قريًبا من الّتهريِج اأحياًنا،  املعنى، اأّما اإذا خالَفت الكالَم وتناق�سَ
وقد ي�ستُِّت ذهَن املتلّقي عن اإدراِك املعنى اأحيانا اأخرى. واأكرُث الّنا�ض ال يدرُكوَن طبيعَة هذه 
اللغِة غرِي اللفظّية التي ي�ستعملوَنها يف �سياِق كالِمهم مع االآخرين؛ فكاأّنها ُلغٌة ت�سدُر ِبال 

وعٍي منهم)62(. 
َلـت  ُف�سِ اإذا  ومعّقدٌة  �سعبٌة  عملّية  للكالِم  امل�ساحبِة  واحلركاِت  االإمياءاِت  فهَم  اإّن 
اأّن فهَمها ي�سبُح ي�سرًيا حنَي جنمُعها كل�سل�سلٍة  جمموعة العنا�رض عن �سياقاِتها، يف حني 
مّت�سلة متكاملة؛ فكّل “اإمياءٍة ت�سبُه الكلمة الواحدة يف اللغة، وكي نتمّكن من فهم الكلمة 
يف لغة ما علينا و�سُع الكلماِت يف جمموعاٍت )ُجمل( تعّب عن فكرٍة كاملة)63(. فاإذا حتّقق 
كانت  ثّم  نف�ِسه،  والكالم  للكالم  امل�ساحبِة  واحلركاِت  والهيئاِت  االإ�ساراِت  بني  ان�سجاٌم 
ق الفهُم والّتاأثرُي واالإقناع، واإاّل فقَد الكالُم  العنا�رُض املتقّدمُة مّما يّتفُق وهذا االن�سجام، حتقَّ
واملتكلِّم كالُهما اأّي قيمٍة ُتذَكر. وميكُن القول اإّن �سطًرا ال باأ�َض به من قولِتهم املاأثورة يف 

تعريِف البالغِة باأّنها “مطابقة الكالم ملقت�سى احلال” كامٌن يف ما تقدَّم. 
وثّمة اإ�ساراٌت وا�سحًة جلّية يف الّتاث العربّي اإىل َجماِل تواُفق لغة اجل�سِد واحلركاِت 
اأثٍر خارٍج عن ُحدوِد اللفِظ نف�سه  والهيئاِت مع الكالم املقول، وتاأثري هذه كّلها يف اإحداِث 
ا�ست�سحاِب  العرب امل�سهورين من  ُخَطباء  ال�سامعني، ولعّل اجلاحَظ ذكَر بع�َض عاداِت  يف 
ال�رّضَب  هذا  عرفوا  العرَب  باأّن  ت�رضيًحا  اإّن يف كالِمه  بل  ذلك؛  على  ُتعيُنهم  معهم  اأدواٍت 
من ُلغة اجل�سِد ومن اآثاِر احلركاِت امل�ساحبِة للكالِم، فعرفوا منها �رضوًبا ُتنا�سُب املواقَف 
واملعاين واالألفاظ واالأغرا�ض، وجعلوا كّل حركة اأو هيئة منها م�ساحبًة للقول املنا�سب يف 
ُع بالق�سيِب على اأوزان االأغاين، واملتكّلم قد ي�سرُي براأ�سه  املوقِف املنا�سب، فاملغّني “قد يوقِّ
وِب  وِب االألفاِظ و�رضُ وَب احلركاِت على �رضُ ويِده على اأق�ساِم كالمه وتقطيعه، ففّرقوا �رضُ
ْت يُدُه وُمِنع حركَة راأ�ِسه، لذهَب ُثُلثا كالمه. وقال عبد امللك بن مروان: لو  امَلعايِن، ولو ُقِب�سَ
األقيُت اخليُزرانَة من يدي لذهَب �َسْطُر كالِمي. واأراَد ُمعاويُة �َسْحباَن وائٍل على الكالم، وكاَن 
اأتوُه  ُتْعِجْبه حّتى  فلم  بيِده،  فَرَطَلها  ة،  ْخ�رَضَ مِبِ اأَتوُه  فلم ينطق حّتى  اقت�ساًبا،  اقت�سَبُه  قد 

مِبْخ�رَضٍة من بيِته”)64(. 
حدَّ  دقيق  وهو  اأي�سا،  بالكالم  وت، وعالقَتها  بال�سّ االإ�سارة  اجلاحُظ عالقَة  بنّي  كما 
الغايِة يف عبارِته عن اأثر االإ�سارِة يف الّداللِة وتوجيه املعنى، فهي ال توؤّدي هنا دوًرا داللّيا 
وِده  ن املتكّلم من حتديد مق�سُ م�ستقاّل، وال منزلَة لها وحَدها؛ اإمّنا تتمّتُع بداللٍة تكميلّية متكِّ
اال�ستدالِل على ذلَك املق�سود، وهو ما يدّل عليه قوله:  اأي�سا من  بالكالم، ومتّكن املتلقِّي 
االإ�سارِة بالَيِد والّراأ�ض من مَتاِم ُح�ْسِن البياِن بالل�سان”. لكّنه ُي�سيُف اإىل االإ�سارة  “وُح�سُن 
باليِد والراأ�ض هيئاٍت واأحوااًل واأفعااًل اأُخرى يّتخُذها املتكّلم اأو ي�سُلكها ليقتدَر على ا�ستحواذ 
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اإىل  املعنى  اإنهاء  من  ِقه  حتقُّ عن  ف�ساًل  يقول،  مبا  اهتماِمهم  واجتالِب  املتلّقني،  اإ�سغاء 
الّتقطيع،  به  يقوُم  الذي  اللفظ، واجلوهُر  اآلُة  وُت هو  “وال�سّ قال:  اأح�سن �سورة؛  قلوبهم يف 
وبه ُيوَجد الّتاأليف. ولن تكون حركاُت الل�ساِن لفًظا وال كالًما موزونا وال منثوًرا اإاّل بُظهور 
وت، وال تكون احُلروُف َكالًما اإاّل بالّتقطيِع والّتاأليف. وُح�سُن االإ�سارِة بالَيِد والّراأ�ض من  ال�سّ
ِل والّتثنِّي،  ـِْكِل، والّتَقتُّ مَتاِم ُح�ْسِن البياِن بالل�سان، مع الذي يكوُن مع االإ�سارِة من الدَّلِّ وال�سَّ

ْهوة، وغري ذلَك من االأمور”)65(.  وا�ستدعاء ال�سَّ
ال�ّسفهّي،  ل  الّتوا�سُ واإ�ساراِته وقنواِتها يف حقِل  اأنواع حركاِت اجل�سم  فاجلاحُظ يعدِّد 
وت ومدى  وي�سيُف اإ�سافتنِي مهّمتنِي يف هذا احلقل، تتمّثل االأوىل يف مقارنِته بنَي مدى ال�سّ
وت، وتتمّثل  االإ�سارة يف جمال الّتوا�سل ال�ّسفهّي، واإثباِته اأّن مدى االإ�سارِة اأبعُد من مدى ال�سّ
االإ�سافُة االأُخرى يف و�سِفه بالغَة االإ�سارِة ُم�ساوًيا “بني ُح�سِن االإ�سارِة باليِد والّراأ�ض و�سائِر 

حركاِت اجل�سِم وُح�سِن البياِن والل�سان”)66(. 
اأّن لكّل بياٍن �رضوَرَته، فجعَل  ويزيُد اجلاحُظ كالَمه املتقّدَم ف�سَل بياٍن، كا�سًفا عن 
وَت ملا هو اأنف�ُض منذ ذلك، وجعل الُكُتَب واملرا�سالِت للبعيِد مّمن  اللفَظ الأقرِب احلاجاِت وال�سَّ
نوِف لغِة اجل�سِد واحلركِة، وف�سَلها على  يحتاُج االإن�ساُن خماطبَته، واأ�ساَف مبيًِّنا بع�َض �سُ
فاِه،  العقِد)67(: “فاأّما االإ�سارُة فاأقرُب املفهوِم منها: رفُع احلواجِب، وك�رْضُ االأْجفاِن، وَلُّ ال�سِّ
وحتريُك االأعناِق، وقب�ُض جلَدِة الوجِه؛ واأبعُدها: اأن تلوَي بثوٍب على مقَطِع حبٍل جُتاَه عنِي 
اجلاحِظ  عنَد  واالإمياءاُت  فاالإ�ساراُت  الغاَية”.  ُبعِد  يف  االإ�سارِة  حظُّ  للَعْقِد  ولي�َض  الّناظِر... 
اللفُظ واالإ�سارُة يف  اللفَظ، فاإذا تعا�سَد  الّداللِة على املراِد ُم�ساحبًة  درجاٌت، تتفا�سُل يف 
واِب وح�سن االخت�ساِر ودّقة املدخِل، كاَن اإظهاُر املعنى اأدقَّ واأن�سَع، حّتى  الو�سوِح وال�سّ

يبُلَغ املتكّلُم ما تغّياُه)68(. 
اإّن ما تقّدم من عبارة اجلاحِظ عن اأ�سناِف الّدالالت دقيٌق اإىل حّد بعيد، فطرُق الّتعبري 
االأحياء  يف  احلال  وهيئة  واخَلّط،  واحل�ساب،  واالإ�سارة،  اللفظ،  قّدمها:  التي  املعايِن  عن 
واجَلمادات، هي املتداَوُل املعروف، غري اأّن اأ�سناف الّدالالِت تتجاوُزها لت�سمل: املو�سيقى، 
والّر�سم، والّنحت، ولعّل الّتف�سيل الذي جنُده يف ما بعُد لدى اأبي حامد الغزاّل يف احلديث عن 
اأ�سناِف الُوجوداِت هو تف�سيٌل للّداللة باللفِظ اللغوّي)69(. واإذا كاَن اللفُظ واخلطُّ يجَتمعان 
وتّية  ال�سّ اللغِة  اأُخرى تختلُف يف نظاِمها عن  ُلغٌة  فاإّن احل�ساَب هو  الُلغة،  يف كوِنهما من 
والكتابّية، لكّنه قدمًيا كاَن عنَد العرِب بالَعْقِد على االأ�سابع، وهو يف هذه احلالة ي�سُبه اأن 
ُ عنها باللفِظ  َر لي�سبَح منظومًة ُيعبَّ مِّ والُبْكِم االآن، لكّنه االآَن تطوَّ يكون لغًة اإ�سارّية كُلغة ال�سُّ
واملجموعات  والهند�سّية  البيانّية  والّت�سكيالت  بالّر�سومات  اأو  ا،  خطًّ بالكتابة  اأو  وًتا  �سَ

وامل�سفوفات والعالئق املعرَّفة عليها)70(. 
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املعاين  واإ�سارًة ومالِمَح يف حتديِد  اإمياًء  اجل�سِد  لغة  اأثِر  قدمًيا على  العرُب  تنبَّه  وقد 
وهو  يجال�سوَنهم،  عّمن  واإخفاِئها  �سِتها  يف  رغبًة  املتكلِّم  ُيبِطُنها  التي  ِة  اخلا�سّ العميقة 
ما جنُده وا�سًحا لدى اجلاحِظ بقوله)71(: “ويف االإ�سارِة بالّطرِف واحلاجِب، وغرِي ذلَك من 
اجلوارِح، مرفٌق كبرٌي ومعونٌة حا�رضة يف اأموٍر ي�سُتها بع�ض الّنا�ِض من بع�ض، وُيخفوَنها 
من اجللي�ِض وغري اجللي�ض، ولوال االإ�سارُة مل يتفاهِم الّنا�ُض معنى خا�ضِّ اخلا�ّض، وجلهلوا 

َة”.  هذا الباَب البتَّ
ويتابُع يف مو�سٍع اآخر من جملِة تاآليِفه بياَن طبقاِت الكالِم وطبقاِت دالالِته، جاعاًل 
باللفِظ.  فيه  يكتفى  ال  الذي  الكالَم  ت�سحُب  اخلا�ضِّ حنَي  طبقٍة خا�ّض  اجل�سِد يف  لغِة  من 
عنَك  فهموا  ملا  االإ�سارُة  ولوال  اليِد،  اإ�سارُة  منها  اأُموٍر  من  الل�ساِن  لبياِن  بدَّ  “وال  قال)72(: 
خا�ضَّ اخلا�ّض، اإذ كان خا�ضُّ اخلا�ضِّ قد يدُخُل يف باِب العامِّ اإاّل اأّنه اأّدى طبقاِته، ولي�َض 
يكتفي خا�ضُّ اخلا�ضِّ باللفِظ عّما اأّداُه”. مع العلم باأّن ثّمة موؤ�رّضات كثرية تدّل على قَدِم لغة 

اجل�سِد و�سطوِتها “قيا�ًسا بالكلماِت املنطوقة”)73(. 

داللة لغة اجلسد على احملسوسات: 
ربَط الّتاُث العربيُّ بنَي لغة اجل�سِد اإمياًء واإ�سارًة وحركًة وبنَي الّداللِة على املح�سو�ساِت؛ 
ذلَك الأّن الّداللَة بلغِة اجل�سِد –�سوى يف لغة االإ�سارِة اليوَم- على االأمور املعنوّيِة اأ�سعُب، كما 
اأّنه لي�َض ُمتعاَرًفا متداواًل ليبُلَغ درجَة الّداللِة القطعّيِة على املعنى املق�سود. ولعّل الّتاَث 
ماّدّية،  كانت  االإن�ساِن  احتياجاِت  بدَء  اأّن  فيه  يرى  ا  �سمنيًّ منطلًقا  اإىل  انطلَق  قد  العربيَّ 
ِله كان مّت�ساًل بتلَك االحتياجات. ولعّلنا ن�سيُف اأنَّ لغة اجل�سِد حماولُة لتج�سيِد  وبدَء توا�سُ
وما من  ِلها،  وت�سكُّ حَنِة  ال�سِّ ن  وتلوُّ احلاِل  واحلركاِت وهيئة  واالإمياءاِت  باالإ�ساراِت  املعاين 
�سكٍّ يف اأّن القدرَة على جت�سيِد املح�سو�ساِت اأي�رُض –عب هذه الو�سائل- من جت�سيِد املعنوّياِت 

واملجّردات. 
ه اإىل ق�رِض االإ�سارِة يف الّداللِة على املح�سو�ساِت اإذ راأى اأّن  ويوؤّكد ال�ّسيوطّي هذا الّتوجُّ
الّنقو�َض واالإ�ساراِت ميكُن اأن تعّب عن املح�سو�ساِت، “اأّما املعاين املجّردُة فال”، وذلَك بعك�ِض 

االألفاِظ الأّنه قادرٌة على “الّتعبري عن املح�سو�ض واملجّرِد مًعا”)74(. 
َن بع�ض القدماء اإىل اأهمّية ما ُينتُجه ما ي�ساحُب الكالَم من هيئاٍت، وتاأثرِيها  كما تفطَّ
يف حتقيق �سدقّية املتكّلم وا�ستعداِد ال�ّسامعنَي لت�سديِقه، اأو تخييِل ما ُيريُد هو من اأغرا�ض 
ًة وهيئاٍت  يف اأذهاِنهم. وتذُكر بع�ض امل�سادر االأدبّية اأّن احلّجاَج كاَن يوّظُف اأ�ساليَب ُلغويَّ
ًة وتنغيماٍت م�ساحبًة لكالِمِه يف خطِبه؛ ِلَكي يحّقَق يف نفو�ض ال�ّسامعنَي نقي�َض ما  ج�سديَّ
يعرفوَن عنه بالتجربة واخلبة املبا�رضة. قال مالُك بن دينار: “لرمّبا راأيُت احلّجاج يتكّلم 
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على منبه، ويذُكر ُح�ْسَن �سنيِعه اإىل اأهل العراق، و�ُسوء �سنيِعهم اإليه، حّتى اإّنه ليخيُِّل اإىل 
ه”)75(؛ وقال اأي�سا: “ما راأيُت اأبنَي اأحًدا من  ال�ّسامع اأّنه �سادٌق مظلوم، ببياِنه وُح�ْسِن تخلُّ�سِ
احلّجاج! اإْن كاَن لرَيَْقى املنَب فيذُكر اإح�ساَنه اإىل اأهل العراق، و�سفَحه عنهم، واإ�ساءَتهم اإليه، 

حّتى اأقول يف نف�سي: اإيّن الأح�َسُبُه �سادًقا، واإيّن الأظنُّهم ظاملنَي له”)76(. 
ولعّل الّنظر يف �سنيِع احلّجاِج حيَنما ُولِّ العراَق يك�سُف عن بع�ِض ما تقّدم، فقد اأبقى 
جي�َسه خارَجها، ومل يدُخل اإىل الُكوفة معه غرُي اثني ع�رَض ُجندّيا يف هيئة عادّية. ثّم ق�سد 
مَت حّتى ظّن الّنا�ُض بِه  امل�سجَد اجلامع و�سعَد املنب متلثِّما، وجل�َض فاأطال اجُللو�َض وال�سَّ
ا وعدم ُقدَرٍة على ُمواجهِتهم، واأخُذوا يح�سبوَنه باحَل�سى، فلّما ا�ستوثَق من اأّنهم جميًعا  ِعيًّ

منتبهون وقَف ونزَع ِلثاَمه وو�سَع ِعمامَتُه وهو يقول ب�سوٍت خ�سٍن عاٍل: 
تعرُف���وين الِعمام���َة  اأ�ص���ِع  َمَت���ى  الثرّناي���ا ُع  وط���ارّ َج���َا  اب���ُن  اأن���ا 

بَن  اهلِل  عبَد  قتَل  يوَم  �سنَعه  ما  امل�سُهوِد  وِحجاِجه  امل�سُهورة  اجَلدلّية  مواقفِه  ومن 
َبري مبّكة يف البيت احلرام، و�سّج اأهُل مّكة بالُبكاء عليه، فقلَب يوَمها ُبكاَءُهم عليه بُح�ْسِن  الزُّ

ه.  تخلُّ�سِ

امُلْقِنعاُت واحليُل اإلعداديَّة: 
اجل�سِد  من  الُعلويِّ  النِّ�سِف  على  املب�رِضيَن  من  املتخاطبنَي  تركيَز  الّطبيعيِّ  من  لعلَّ 
جمموعٍة  على  ي�ستمُل  اجل�سِد  اأعلى  الأّن  ذلَك  منُه؛  فليِّ  ال�سُّ الّن�سِف  على  تركيِزهم  من  اأكرَث 
من االأع�ساء التي ت�ساِرُك يف لغِة اجل�سِد اأكرَث من �سائر اأع�ساء اجل�سم االإن�سايّن. يف الوجِه 
 ِ ُة الّظاهرُة اللوِن التي يتغرّيُ لوُنها بتغريُّ حَنُة، والب�رَضَ العيوُن، وال�ّسفتاِن، والفّكاِن، وفيِه ال�سِّ
كلَّها  هذه  اأّن  خاٍف  وغرُي  والُعُنُق.  كلُّه  والّراأ�ُض  والكتفاِن  واالأ�سابع  اليداِن  وفيه  اأحواِلها، 

ُل بها مالمُح دالٌَّة يف لغة اجل�سد.  توؤّدي حركاٍت وتّتخُذ هيئاٍت وتت�سكَّ
بنَي  خا�ّض  اهتماٍم  على  عقوٍد  منذ  ا�ستحوذت  الوجوَه  اأّن  الباحثنَي  بع�ض  راأى  وقد 
ور، واأّن من اأهّم االأ�سباِب لذلك اأّنه  الباحثنَي يف العلوم ال�ّسلوكّية، والع�سبّية، ومعاجلة ال�سُّ
“ميكن ا�ستخداُم الوجوِه يف الّتعّرف على االنفعاالِت بوا�سطِة الّتعبرياِت الوجهّية املختلفة، 
وفهم واإدراك الكالم، وذلَك حّتى عند االأفراِد الذين ال يعاُنوَن اأّي م�سكالٍت �سمعّية. كما تقّدم 

الوجوُه بع�ض املعلوماِت التي ميكن ا�ستخداُمها يف ك�سِف الكذِب”)77(. 
لغة  الكالم على املعنى، وداللِة  �سينا دقيًقا جّدا يف متييزه بني داللة  ابن  وقد كان 
اجل�سِد التي جعَلها يف اإطاِر ما ي�ساحُب الكالَم من دالالٍت اأخرى غري قولّية؛ وذلك يف �سياق 
حديِثه عن امُلْقِنعات، فقال يف تعريِفه للحاِل املح�سو�سِة)78(: اإّنها تقُع ِمْن مثِل َمْن “ُيخُب 
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بب�سارٍة و�ِسحنُة وجِهه �ِسحنُة م�رضوٍر َبِهج، اأو ُيخُب باإظالِل اآفٍة و�ِسحنُة وجِهه �ِسحنُة مذُعوٍر 
فيَمن  ال�ّسامُع  امل�ساِهُد  ها  ُيح�سُّ التي  اجل�سِد  لغة  على  يتكّلم  �ِسيَنا  ابَن  اأّن  وظاهٌر  خائف”. 
العيَننِي  ِة  وو�سعيَّ الب�رضِة  ولوِن  الوجِه  هيئة  ت�سكيالِت  من  عدٍد  على  ت�ستمُل  وهي  يكلُِّمه، 
ى يف اجُلمُهوِر لُتحدَث فيِه ت�سديًقا واقتناًعا مبا  ي اأثَرها املتوخَّ ِت، بحيُث توؤدِّ وحركاِت الّتلفُّ
ُيخُب عنُه املتكلِّم، ويبدو لنا هذا اجلانُب مظهًرا من مظاهِر الّتاأثرِي الّنف�سيِّ يف املتلقِّي بحيُث 
ِة يف  ِة الع�سبيَّ ا لت�سديِق الكالِم، وكاأمّنا هي ملَمٌح من مالمح البجمِة اللغويَّ ُيَعدُّ اإعداًدا نف�سيًّ

زمان الّنا�ض هذا. 
ومل يكن الفارابي اأقّل دّقة من ابن �سينا، بل اإّنه �سبَقه اإىل و�سِف ذلَك بالتف�سيل حيَنما 
املعنى  بياِن  يف  االأ�سا�سّي  دورها  عن  ف�ساًل  الكالم،  يف  واأثَرها  احلال  هيئة  وظيفة  بنّي 
االإقناع  لو�سائل  تعداِده  اإطاِر  ال�ّسامع، وذلك يف  املطلوب يف  االأثر  واإحداِث  والّداللة عليه، 
واالإفهام. اإّن الّدالالِت امل�ساحبَة للكالِم اأ�سدُّ تاأثرًيا يف اإقناِع املتلّقني من الكالم نف�سه، بل 
اإّن الكالَم ال يتاأّتى له حتقيُق الغايِة املق�سودِة منُه من دوِن ما ي�ساحُبه من اإ�ساراٍت ج�سدّية 
املتلّقنَي  وتهّيُئ  اأّواًل،  املتكّلم  ْدقّية  �سِ التي حتّقُق  فهذه هي  وال�ّسكل،  ال�ّسحنِة  وهيئاٍت يف 
دقّية فيه، وال�رّضُط الوحيُد املطلوب فيها اأن تكوَن من�سجمًة مع الكالم نف�سه،  ِل تلك ال�سِّ لتخيُّ
موافقًة لقالبه التنغيمّي من جهة، وللفكرِة التي ُيراُد الّداللة عليها من جهة اأُخرى، واإاّل فاإّن 

تلك االإ�سارات والهيئات توؤّدي دوًرا ُمعاك�ًسا، وُتفقُد املتكّلَم درجًة من �سدقيَّته. 
اأو  اأع�سائه ومنظُرها،  �سكُل  اأو  �سكُله،  اأو  االإن�سان  �ِسحنُة وجِه  “ومنها  الفارابّي:  قال 
اأو  وجَه خائٍف  وجُهُه  فرُيَى  َقُرب  قد  وف  خَمُ اأمر  بُوروِد  ُيخَب  اأن  مثل  يتكّلم،  عندما  ِفْعُله 
هارب، اأو ي�سرُي ب�سيٍء ويفعُل ما ُي�سرُي به عليه غرُيه، فذلَك ُيوقُع الّت�سديق له. واإن َعِمل غرَي 
ما اأ�ساَر به كاَن اأقّل اإقناًعا، اأو مل يكن له اإقناٌع اأ�سال. وقد ُي�ستعمُل هذا اجلن�ُض مع اأقاويل 
حنة واالأ�سكال واملنظَر والِفعَل ُتخيِّل فيه حااًل يجعُله مقبول  ال�سِّ الف�سيلة والّنقي�سة؛ فاإّن 

َرح الَقول”)79(.  القول، وتخّيُل يف خ�سِمه حااًل ي�سرُي ِبها ُمطَّ
وكان الفارابي قد تكّلم كالًما تف�سيلّيا على ما يحّقق للمتكّلم قدرًة متمّيزًة على اإفهاِم 
النف�سانّية،  االنفعاالت  عليه  اأطلق  مبا  ا�ستدراِجهم  طريق  عن  وذلَك  واإقناِعهم،  ال�ّسامعني 
الكالم  بتحقيق  ة  ب�سورة خا�سّ الفال�سفة  عنايِة  على مدى  يدّل  هذا  الفارابي  ولعّل حديث 
للغر�ِض منه، فرّكزوا جهوَدهم على بياِن اأ�ساليب االإقناِع والتاأثري واالإفهام، بل متكنِي االآراِء 
منزلٍة  حتقيِق  عن  ف�ساًل  االآراء،  بتلك  ِتهم  حميَّ وا�ستثارة  ال�ّسامعني،  نفو�ِض  يف  واالأقاويل 
رفيعٍة للمتكّلم ولراأيه لديهم، حّتى ليبُلغ الّراأي والقوُل عندهم ُرتبَة اليقني. وقد ينبغي لنا 
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د منه اخِلداع؛ اإمّنا الغايُة االأخالقّية منه  التنبُّه على اأّن حديثه عن ا�ستدراج ال�ّسامعني ال ُيق�سَ
ُده غايُة الفل�سفة  هي حتقيق اإقناِعهم باالأخالق اخلرّية التي تنُبو بهم عن القبائح، مبا جت�سِّ

من حتقيق ال�ّسعادة لالإن�سان)80(. 
غرَي اأنَّ ابَن �سينا كاَن اأكرث دّقة يف بياِن امُلقِنعات حنَي تكّلم تف�سياًل على هيئة احلال 
امل�ساحبة للقول واأثرها يف حتقيق املراِد من اإي�سال املعنى، والتاأثري يف ال�سامع، ف�ساًل 
عن اإقناِعه بالغر�ض املق�سود. وقد بنّي هذا يف �سياق كالمه على احلال املح�سو�سة قائاًل: 
“واأّما احلاُل املح�سو�سُة- غري القول- فمثُل من يخُب بب�سارة و�ِسحنُة وجهه �ِسحَنُة م�رضور 
بِهج، اأو ُيخُب باإظالل اآفٍة و�ِسحنُة وجهه �ِسحنُة مذُعور خائف، اأو ينطُق عن تقرير بالعذاِب 
حنة والهيئة، ومن  والّثواب؛ فمن ذلَك ما تكوُن احلاُل ال�ّساهدُة تتبُع االنفعاَل الّنف�سّي مثل ال�سِّ

ذلَك ما تكوُن احلاُل ال�ساهدُة طارئًة من خارج مثل العقوبِة اأو املبَّة”)81(. 
اإّن هيئة احلال التي و�سفها ابن �سينا اآنًفا، اأو احلال املح�سو�سة كما ن�ّض عليها، هي 
نف�ُسها احِلَيل االإعدادّية التي و�سَفها يف مقاٍم اآخر من بياِنه للُمْقِنعات، وقد كان دقيقا جّدا 
حنَي ك�سَف عن وظائِف احِلَيِل االإعدادّية التي توؤّديها ُم�ساحبًة للكالِم نف�سه. ولعّل القارَئ 
اأي�سًا  الفال�سفِة  و�سائُر  ُهو  اأوالها  التي  الِعنايِة  مقداَر  يكت�سف  �سينا  ابن  ن�سو�ض  لبع�ض 
ثانًيا،  الكالم  من  ه  اأغرا�سِ حتقيق  يف  املتكّلم  ولَنجاِح  جانب،  من  للغة  الّتداولّية  للوظيفة 
ثّم للعنايِة باللغِة تركيًبا وتنغيًما وهيئَة حاٍل م�ساحبًة للكالِم ليكوَن الفعُل اللغويُّ منِتًجا 
َدْفًعا  اأهمّية ُكبى للقيمِة احِلجاجّية للغة  اإيالءهم  ال هذًرا ال قيمَة له؛ ولعّلنا كذلك نتبنّي 
ا على امل�ستبهني. قال: “واأّما احِليُل لالإعداِد للمذكور فتتوّجه  بهاِت وك�سًبا للموؤيِّدين وَردًّ لل�سُّ
ُة، واإّما  َنحو َمن ُيراُد اإقناُعه، وَمن ُيراُد اإقناُعه اإّما امُلفاو�ُض نف�ُسه الذي تتوّجه اإليه املفاو�سَ
النّظارة. فهُهنا: قائٌل،  ال�ّسامعوَن من  واإّما  امُلتحاورين،  اإّما ناظٌر يحُكم بنَي  غرُيه. وغرُيه 
وقوٌل، و�سامعون. فاحليلُة االإعداديُة: اإّما اأن تكوَن بحيُث جتعُل القائَل مقبوَل القول، اأو بحيُث 
جتعُل القوَل اأجَنَع، اأو بحيُث جتعُل ال�ّسامعنَي اأقبَل. فاأّما القائُل، فاأْن يتكلََّف اال�ست�سهاَد بحاِل 
يتهّياأ  اأو  نف�سه،  الّداللة على ف�سيلة  اأْن يتكّلف  بنف�ِسه، وذلَك  واقًعا  يُكْن  اإذا مل  تكلُّفا  نف�ِسه 

بهيئٍة و�ِسحنٍة جتعُل ِمْثَلُه مقبوَل القول”)82(. 
وينبغي الّنظر اإىل هذه احليل االإعدادية يف االإطار الكّلّي الذي ر�سَمُه ابُن �سينا، و�سائر 
للّتعبري  ترّكُب  األفاًظا  بو�سفها  وحَدها-  اللغَة  اأّن  على  الّتنبيِه  اإطاُر  وهو  اأي�سا،  الفال�سفة 
عن اأغرا�ض الّناطقني بها- غرُي كافيٍة، وينبغي اأن يت�رّضف بها املتكّلم مبا يجعلها حتّقق 
الوظيفة التي يتغّياها با�ستخدامه لها. فاإذا كاَن املتكلِّم باللغِة يظنُّ اأّنه ُيحقِّق الغايَة التي 
، فهو  )العمود(  �سينا هنا  ابن  �سّماه  الذي  )القول( وهو  نف�سه  اللغوّي  بالكالم  اإليها  ي�سعى 
واهم ال حمالة، الأّن القوَل ال يت�سّمن يف ذاِته غري املعنى امُلراد، فهو دالٌّ على معنى، وال 
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اإاّل  اإليه،  االإ�سغاء  يل  ومُيِ وُيقنُع  ُر  يوؤثِّ مبا  عليه  الّداللُة  اأو  املعنى،  ذلك  اإي�ساُل  له  يتحّقق 
قد  واالأفكار  االآراء واملعاين  فاإّن  واإاّل  قوله،  لتقبُّل  ال�سامعني  ُتهيِّئ  التي  االإعدادّية  باحِليل 
اأ لبع�سها اأن يكون اأكرَث  ا لدى ال�سامعني، وال يتهيَّ ها بع�سً ُل بع�سُ تت�ساوى اأحيانا، وال يف�سُ
ح ذلك يف �سياق حديثه عن  �سدقيَّة من �سائِرها اإاّل مبا ُي�ساحُبه من ِحَيل اإعدادّية. قال يو�سّ
اخلطابة اإّن لها عموًد، ولها اأعواًنا. اأّما عموُدها، فالقوُل الذي ُيَظنُّ اأّنه ُينِتُج بذاِته املطلوَب. 
و”اأّما االأعواُن فاأحواٌل اأي�سا، واأقواٌل خارجٌة عن ذلَك العمود. وذلك الأّنه مّلا مل يُكن الغر�ُض 
يف اخلطابِة اإ�سابَة احلّق، وال اإلزاَم العْدل بل االإقناَع وحَده، كان كّل ُمْقِنٍع ُمنا�سًبا للغر�ض. 
ولي�ض كلُّ ما يقِنُع هو قوٌل قيا�سّي اأو متثيلّي، اأو �سيء مّما يجري جمرى ذلك، فاإّنك قد تقنُع 
دِق من غري اأن ت�ُسوَمُه اإقامَة البهان، وَتْقَنُع مبا ُيخِب به َمن  مبا يحُكُم به املعروُف بال�سِّ
ت�سَهُد �ِسحَنُته وهيئُته مبا ُيخِبُ به، كالذي هيئُته هيئُة مرُعوٍب مذُعور اإذا حّدَثك باأّن وراءه 

ِفتنًة اأو اآفًة”)83(. 
ل القوَل يف هذا يف مو�سٍع اآخر من حديثِه عن اخلطابة، ويرّد االأمَر يف ما  وهو يف�سّ
يحّقق الغايَة من االأقاويِل اخلطبّية اإىل ثالثة اأركاٍن اأ�سا�سّية هي: القول اللفظّي الذي ي�ستمل 
اإقناُع امُلخاَطب بها )العمود( ، والقول اللفظّي الذي ُيعنُي على حتقيِق  على املعاين املراد 
االإقناِع ولي�َض مّما ي�ستمُل على االأفكار واملعايِن التي ُيراُد االإقناُع بها، واإمّنا ُهو ُمعنٌي ال 
غري كال�ّسواهد واالأمثال )النُّ�رْضة( ، واحِلَيُل التي ُتِعدُّ املخاَطَب لتقبُّل االأفكار واملعاين امُلراد 
الّتعبرُي عنها واالقتناِع بها )احِليلة( . قال: “فيعوُد االأمر اإىل اأّن االأقاويل اخلطبّية التي ُيراُد 
ُيراُد به  الذي  القوُل  ُة. والعموُد: هو  العموُد، واحليلُة، والنُّ�رْضَ اأ�سناف:  الّت�سديُق ثالثُة  بها 
الت�سديق املطلوُب بنف�ِسه. واحليلُة: هي قوٌل ُيفاُد به انفعاٌل ل�سيٍء اأو اإيهاٌم ِبُخُلق. والنُّ�رضُة: 
َتزاينُي  ها  وبع�سُ ُمِعّداٌت،  ها  “بع�سُ احِليَل  اأّن  ح  ثّم و�سّ ت�سديق”)84(؛  لُه  ما  به  ين�رُضُ  قوٌل 

وَتزاويق”)85(. 
االإعدادّية  اآخر، جمع فيه بني احليل  الق�سّية نف�سها يف مو�سع  �سينا  ابُن  كما ناق�َض 
والّتنغيم، وال �سّيما يف اأثناء تف�سيله يف التح�سينات والتوابع والتتيبات التي ُيلَجاأ اإليها 
يف اختيار االألفاظ والتعبريات وترتيبها لتحّقق الغر�ض الذي ُت�ساُق من اأجله، وهو االإقناع 
عر، فقال اإّن بع�َض هذه التوابع والتتيبات والتح�سينات “متعّلق  يف اخلطابة والتاأثري يف ال�سِّ
ها متعّلق بهيئات املتكّلمني، وهي اأموٌر خارجٌة  ها متعّلق بالتتيب، وبع�سَ باللفظ، وبع�سَ
عن اللفظ واملعنى. فمنها ما يتعّلق بهيئة اللفظ ونغمِته، ومنها ما يتعّلق بهيئة القائل فيخيِّل 
، اأو يخّيل اأخالًقا وا�ستعداداٍت نحو اأفعال اأو نحو انفعال، وهذا هو ال�ّسيء الذي ُي�سّمى  معايِنَ
عر من جهِة ما فيه من الّتخييل، فقد  االأخَذ بالُوجوِه، وي�سّمى نفاًقا. وهذا كما اأّنه ي�سلُح لل�سِّ

ي�سلُح اأي�سا للخطابِة، فاإّن الّتخييل قد ُيعنُي على االإقناع والت�سديق”)86(. 
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لغة اجلسد بني النَّظر والّتطبيق: 
ميّثُل ابُن جّني املتاأّثر بالفل�سفِة ظاهرًة فريدًة يف هذا املجاِل، فهو من اللغوّينَي الذيَن 
اأّنه كاَن م�سُهوًرا بتوظيِف  امُلراد، ف�ساًل عن  نّظروا للغة اجل�سِد واأهّمّيِتها يف جالء املعنى 
نَفي الّداللة غري املقطعيَّة: لغة  لغة اجل�سِد يف حلقاِته العلمّية وُدرو�ِسه. ولعّله جمع بني �سِ
تنغيم  عن  ف�سال  الوجِه  �ِسحنة  وهيئِة  احلركات  اأثَر  بياِنه  يف  وذلك  والّتنغيم،  اجل�سِد)87(، 
ل  الكالم يف املعنى، وتوجيه التكيب نف�سه توجيها متنّوعا ليكون داالًّ يف كّل مّرة من ت�سكُّ
يبلغ حّد  لعّله  بالكالم على معنى خمتلف،  وت  ال�سّ تنغيم  واحلركات وهيئة  الوجه  �ِسْحنة 
اللغوّي على وجٍه واحد، مع تغريُّ داللِته يف كّل مّرة،  التكيِب  اإّن ثباَت  اأحيانا.  التناُق�ض 
يدّل على اأّن الّتنغيم وهيئة احلال امل�ساحبة للقول موؤّثراِن اأ�سا�سّيان يف حتديد املعنى اأو 

الغر�ض املق�سوِد من الكالم. 
وقد يكوُن هذا املثاُل الذي ذكرُه ابن جّني اأو�سَح االأمثلِة يف ُكتب القدماء على الّدالالت 
غري اللفظّية، وهو يقابُل هنا الّنماذَج الّنحوّية التي متّثل للّتكيب وللّدالالت التكيبّية، ومن 
الّداللة يف  َلٍة باأمثلٍة مكتوبٍة نا�سعة  اللفظّية غرُي م�سجَّ الّدالالت غري  اأّن هذه  اجلدير ذكُره 
ُكتب القدماء وُبحوِثهم؛ ذلَك الأّن الّداللَة عليها يف الِكتابِة اأمٌر ع�سرٌي حّتى االآن يف العربّية 

التي مل ُتْخَدم كما ُخِدمت االإجنليزّية مثاًل يف هذا االإطار. 
الّن�ساأة، يف  ُلغة اجل�سِد حديثُة  الّدالة على  الّر�سومات واالأ�سكال  اأّن  لٍع  لكّل مطَّ وظاهٌر 
والّتنغيِم  الوقِف  قريٍب من عالماِت  اإىل عهٍد  تقريًبا  ِخْلًوا  املكتوبة كانت  العربيَّة  اأّن  حني 
�سبحانه وتعاىل، وحّتى هذه مل  اهلل  اإاّل ما كاَن منها يف كتاب  الّتقيم،  امل�سّماة عالمات 
ومتّكن  اإن�ساًنا!  فوجْدناُه  �ساألناُه  تقول:  “وكذلك  جنِّي:  ابُن  قال  موقوفًة.  ظلَّت  اإمّنا  ْر  ُتطوَّ
وَت باإن�ساٍن وتفّخمُه، فت�ستغني بذلك عن و�سِفه بقولك: اإن�ساًنا �َسْمحا اأو َجواًدا اأو نحو  ال�سّ
يق قلَت: �ساألناُه وكاَن اإن�ساًنا! َتْزوي وجَهَك وتقّطُبه،  َته وو�سْفَته بال�سِّ ذلك. وكذلك اإذا َذمَمْ

اًل اأو نحو ذلك”)88(.  ًزا اأو ُمَبخَّ فُيغِني ذلَك عن قولك: اإن�ساًنا لئيًما اأو حَلِ
اأّما توظيُفه لغَة اجل�سِد يف كالِمه، فقد روي عنُه اأّنه كان يزّم �سفتيِه، ومييُل بوجِهه، 
ِر من بع�ِض تالمذِته يف  خريِة والّتندُّ اأ�سبَح مو�سًعا لل�سُّ وي�سرُي بيديِه كثرًيا بحركاٍت حّتى 
ِبُبوِزه  ال�ّسيَخ وهو يتحّدث ويقوُل  “�سّبهُت موالَي  اأحُدهم يخاطُبه ممازًحا:  جمال�ِسه، فقال 
كذا وكذا بِقرٍد راأيُته اليوَم... يفعُل مثل ما يفعُله موالَي ال�ّسيخ”، وحنَي غ�سَب اأبو الفتِح من 
ريَب  “وال  قائاًل:  الّنّجاُر  املحّقق  عّلق  وقد  بُطرفٍة.  معتذًرا  املماِزُح  تراجَع  بالقرِد  ت�سبيِهه 
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اأو  الوجِه  املتكّلِم من طالقِة  اأحواُل  الّنافعِة، وكذلَك  الو�سائل  الفِم من  اأو  باليِد  االإ�سارَة  اأّن 
ه، وعلى ذلَك قالوا: ربَّ اإ�سارٍة اأبلُغ من ِعبارة”)89(. بل كاَن ابن جّني ُمعَجًبا ببياِن  انقبا�سِ
ُغ فعَلُه اخلا�ضَّ داالًّ  ف�سِل لغة اجل�سِد يف االأ�سعاِر واملاأثوِر من كلماِت البلغاء، ولعّله كان ي�سوِّ

على جدواُه وفائدِته كذلك، ففي معر�ض تعليِقه على بيِت نعيِم بِن احلارِث ال�ّسعدّي: 
اأَبْعِل���َي ه���ذا بالرََّح���ى امُلَتقاِع����س؟  بَيِميِنه���ا: وجَهه���ا  ���ْت  كَّ و�صَ تق���وُل 

قاَل)90(: “فلو قال عنها: اأبعلَي هذا بالّرَحى املتقاع�ِض، من غري اأن يذكَر �سكَّ الوجِه، 
ت وجَهها بيميِنها،  كَّ بًة ُمنكرًة. لكّنه مّلا حكى احلاَل فقال: و�سَ الأعَلمنا بذلك اأّنها كانت متعجِّ
ورِة لها؛ هذا مع اأّنك �سامٌع حلكايِة احلاِل غرُي م�ساِهٍد  ُعِلم بذلَك ُقّوُة اإنكاِرها، وتعاُظُم ال�سّ
لي�َض  قيَل:  ، وقد  اأبنَيُ املراأة  تلَك  نف�ِض  احلاِل يف  ِلِعَظُم  اأعرَف  بها  لكنَت  �ساهدَتها  ولو  لها، 

امُلخَبُ كامُلعاِيِن”. 
ًة فرًقا جوهرّيا بني تناُول كلٍّ من الفال�سفِة واللغوّيني للّدالالت  ومن اجلدير بالّذكر اأّن ثمَّ
�سياق كالمهم  اللفظّية يف  الّدالالت غري  تناولوا هذه  فالفال�سفُة  نف�سه؛  للكالم  امل�ساحبة 
وامُلغاِلِطيَّة  واجلدلّية  البهانّية  االأقاويل  عن  حديثهم  يف  تظهُر  التي  اخلطاب  اأنواع  على 
عرّية؛ اال�سطالحّية منها اأو اال�ستداللّية. اأّما اللغوّيون، فمالحظاُتهم ال تعُدو  واخُلطبيَّة وال�سِّ
غايِة  بنَي  لٍة  �سِ ا�ستك�ساُف  وميكُن  اال�ستدالّل.  اأو  اال�سطالحّي  غرِي  العادّي  اخلطاِب  نوَع 
نف�سه،  للكالم  امل�ساحبة  اللفظية  غري  والّدالالت  الفال�سفة  عند  اخلطاب(  )اأنواع  االأقاويل 
عر، وا�ستمالِة جمهور ال�ّسامعني  وهي عندُهم قائمٌة على االإقناِع يف اخلطابة والّتاأثري يف ال�سِّ
واحلكم يف اجلدل واملناظرة؛ وميكُن ا�ستك�ساُف �سلٍة ُمناظرٍة بنَي غايِة اخلطاب العادّي عنَد 
اللغوّيني وتلك الّدالالت، والغايُة عندهم اأداُء املعنى وُح�سُن البياِن عنه مبا يحّقق الوظيفة 

الّتداولّية للغة؛ اأي الفهم واالإفهام! 

خامتة: 
ُيعّد مو�سوُع الّدالالت غري اللفظّية من املو�سوعاِت احلديثة يف علوم اللغة، وهو من 
املو�سوعات املهّمة يف الّدر�ض الل�سايّن احلديث؛ وذلك بالّنظر اإىل اأهمّية الّدالالت غري اللفظّية 
امل�ساحبة للفظ يف حتديد معناه، ويف حتقيق الفهم واالإفهام، واإحداث االأثر املطلوب يف 

ال�ّسامعني. 
اأعالم العرب امل�سلمني من الفال�سفة واللغوّيني  وقد ك�سفت الّدرا�سُة عن عنايِة بع�ض 
بهذا املو�سوع، واهتماِمهم بدر�ِسه وبياِن َجوانبه الّتف�سيلّية اأحيانا باأمثلة تو�سيحّية. ولعّل 
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اأهّم جانب من جوانب الّدالالت غري اللفظّية تناوَلُه الّدر�ُض الفل�سفّي واللغوّي لغُة اجل�سد، التي 
وردت العبارُة عنها ب�سور متعّددة يف التاث الفل�سفّي، مثل: االأخذ بالُوجوه، والّنفاق، واحليل 
االإعدادّية، وكّلها مّما يّت�سل ب�ِسحنة املتكّلم وحركاِته ومالحِمه يف اأثناء اإف�ساِئه بالكالم؛ 
وتّي للكالم. وميكُن القول اإّن الّتاث الفل�سفّي العربّي،  ف�ساًل عن الّتنغيِم الذي هو القالُب ال�سّ
وكذلك املو�سيقّي، ما يزاُل زاخًرا بجوانب من هذا املو�سوع حقيقٍة بالّتناُول والّدر�ض اجلاّد. 
واأبرزت الّدرا�سُة تنبُّه بع�ض اأعالم العرب امل�سلمني على اأثر هذه الّدالالت غري اللفظّية 
ك�سَفت  كما  االأمر.  غاية  يف  منه  امُلبَتغى  االأثر  حتقيق  ويف  اأّوال،  الكالم  معنى  حتديد  يف 
الهيئاِت  ومبنا�سبِة  للمتكّلم،  الّنف�سّية  باحلاالت  الّدالالت  هذه  بعالقة  العميق  وعيِهم  عن 
اجل�سدّية ل�سوؤون االإن�سان املتنّوعة: فرًدا كاَن اأو جماعًة. وهم بذلك �سبقوا كثريا من البحوث 
والدرا�سات احلديثة التي عنيت بدر�ِض هذا احلقِل من الل�سانّيات، وكاَن ميكُن لدرا�ساتهم هذه 
الّتطويُر مبزيٍد من العناية، مبا يحقِّق للعربّية ذخرية وا�سعة من املعرفة والتاأ�سيِل يف ما 
يّت�سل باالأ�ساليب يف االإقناِع واملناظرة واجلدل والّدعوة وفنون الّت�سويق وعر�ِض االأخبار. 

�سني على توجيه اأنظارهم اإىل هذا احلقل:  ولعّل هذه الّدرا�سَة حتثُّ الباحثني املتخ�سّ
اأولئَك االأعالُم يف هذا اجلانب؛ ذلَك الأّنه مّما  له  اأ�سّ البناء على ما  اإىل  لغة اجل�سد، وال�ّسعي 
العلمّي، ف�ساًل عن �سبِط  للعلم والبحث  للعربّية خدمًة جليلة، وُي�سدي �سنيًعا طّيبا  يحّقق 
وتعليُمها  تو�سيُفها  ميكُن  حمّددة  بكيفّيات  والتاأثري  واملناظرة  واالإقناع  احِلوار  اأ�ساليب 
�سات ذات العالقة؛ كاالإعالم، والّت�سويق،  للّنا�سئة يف املدار�ض، ولطلبة اجلامعات يف الّتخ�سّ

واملهن الّتعليمّية واالإر�سادّية. 
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وميكن اإيجاُز الكيفّيات التي ي�سانُد بها الّتوا�سل غري اللفظّي نظرَيه اللفظّي يف: . 14
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ويوؤّدي التوا�سل غري اللفظّي مثل هذه املهّمة هنا. انظر: 



39

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

 Cf. P. Ekman, Communication through Nonverbal Behavior: A Source
 of Information about an Interpersonal Relationship, in Affect, Cognition and
 Personality, ed. S. S. Tomkins and C. E. Izard, (New York: Springer, 1965) .

15 . R. Harrison, Verbal- Nonverbal Interaction Analysis: The Substructure of
an Interview, (Paper presented to The Association for Education in Jour-
 nalism, Bekerely, California, August 1969) ; Knapp, Ibid, p. 11.

16 .R. E. Buehler and J. F. Richmond, Interpersonal Communication Behav-
 ior Analysis: A Research Method, Journal of Communication 13 (1963) :
 pp. 146.

17 . M. Reece and R. Whitman, Expressive Movements, Warmth, and Verbal
 Reinforcement, Journal of Abnormal and Social Psychology 64 (1962) :
 p. 234.

18 . R. V. Exline, et al. , Visual Interaction in Relation to Machiavellianism and
 an Unethical Act, American Psychologist 16 (1961) : p. 396.

19 . Knapp, Ibid, p. 12.

قنيني، . 20 القادر  ترجمة عبد  العام،  الل�سان  علم  فرديناند: حما�رضات يف  �سو�سيور،  دي 
مراجعة اأحمد حبيبي، مطابع اأفريقيا ال�رضق، الدار البي�ساء، د. ت. 

عروي، حممد اإقبال: ال�سيميائيات وحتليلها لظاهرة التادف يف اللغة والتف�سري، جملة . 21
عامل الفكر، الكويت، جملد 24، عدد 3، 1996، �ض191. 

مبارك، حنون: درو�ض يف ال�سيميائيات، دار توبقال للن�رض، الّدار البي�ساء، ط1، 1987، . 22
�ض52. 

دولودال، جريار: ال�سيميائيات اأو نظرية العالمات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، مطبعة . 23
النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 2000، �ض76. 

وهي . 24 طبيعّية،  داللّية  اأن�ساًقا   .1 ق�سمني:  االأن�ساق  هذه  ال�سيميولوجيا  علماء  ق�سم 
داللّية  واأن�ساًقا   .2 عالمات.  بو�سفها  االإن�ساُن  ويوّظفها  الطبيعة،  يف  املوجودُة 
اجتماعّية، وهي قائمٌة على اال�سطالح والّتوا�سع؛ اأي اإّنها من اإنتاج االإن�سان، ومتتاُز 
هذه االأن�ساق بو�سِفها موؤ�ّس�سّية. وتنق�سُم هذه االأن�ساُق االجتماعّية ق�سمني هما: اأ. اأن�ساق 
على  اإمّنا  االألفاظ،  على  قائمة  وهذه غري  لفظّية،  داللّية غري  اأن�ساق  ب.  لفظّية.  داللّية 
ما ي�ساحُب االألفاَظ اأحياًنا من حركات وت�سويتات واإمياءات. انظر: ال�رضغيني، حممد: 

حما�رضات يف ال�سيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البي�ساء، 1987، �ض36. 
الدار . 25 ال�رضق،  اإفريقيا  نظيف،  حممد  ترجمة  ال�سيميولوجيا؟  هي  ما  برنارد:  تو�سان، 

البي�ساء، 1994، �ض46. 



40

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي

اأ�سعد . 26 ال بّد من االإ�سادة هنا باجلهوِد التي بذَلها، وما زاَل يفعُل، الّزميل العزيز مهدي 
عرار اأ�ستاذ الل�سانّيات والعلوم اللغوّية بجامعة بري زيت برام اهلل الفل�سطينيَّة، يف هذا 
املجال، فله عّدة بحوٍث ر�سينٍة جديرٍة بالّتقدير والّثناء، وفيها فوائُد عميمة، وله كتابه 
واأتى  لغة اجل�سِد درا�سة م�ستفي�سًة جاّدة،  الذي در�ض فيه  ل�سان«  »البيان بال  االأملعّي 
فيه بفوائد جليلة. عرار، مهدي اأ�سعد: البيان بال ل�سان، درا�سة يف لغة اجل�سد، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 2007. 
27 . ،1999 اأفريقيا ال�رّضق، بريوت،  ورة واملقّد�ض يف االإ�سالم،  الّزاهي، فريد: اجل�سد وال�سّ

�ض28. 
ال�سفاهية . 28 املرويات  يف  االإ�ساري  الّتوا�سل  ونظام  اجل�سد  خطاب  جّنات:  زراد،  انظر: 

ال�سعبية، مقاربة تداولية، جملة االأثر، اجلزائر، �ض286. انظر: 
univ- ouargla. dz/ Pagesweb/ PressUniversitaire/ doc/ .../ TSP0220. pdf 

داود، حممد حممد: ج�سد االإن�سان والتعبريات اللغوية: درا�سة داللية ومعجم، القاهرة، دار . 29
غريب، ط1، 2007، �ض7. وانظر: ح�سام الدين، كرمي زكي: االإ�سارات اجل�سمية: درا�سة 
القاهرة، مكتبة االأجنلو م�رضية،  التوا�سل،  اأع�ساء اجل�سم يف  ا�ستعمال  لغوية لظاهرة 

ط1، 1991، �ض26. 
البغوثي، ب�سري �رضيف: اإدارة اجل�سد الب�رضي، التوا�سل االإن�سايّن اجلديد، زهران للّطباعة . 30

والن�رض، عّمان، 2003، �ض 10-9. 
املرجع نف�سه، �ض 13-12. . 31
انظر يف هذا: عرار، مهدي اأ�سعد: لغة اجل�سم واأثُرها يف االإبانة، مرجع �سابق، �ض108؛ . 32

�رّض  جمّلة  منوذًجا،  بثينة  جميل  العذرّيني،  �سعر  يف  اجل�سم  خطاب  اإبراهيم:  جوخان، 
قّدمها  روؤيٌة  وهي  �ض183.   ،2013 مّتوز  الثامنة،  ال�سنة  عدد30،  جمّلد8،  راأى،  من 
اأ�سا�سّية يف التاأ�سي�ض لدرا�سة الّداللة غري اللفظّية يف  )ِبرْيدِو�ِسل( ، وهو ميّثل مرجعّية 
الفكر الل�سايّن احلديث، روؤية مذهلًة ملا يحتلُّه التوا�سُل غري اللفظّي يف حياتنا؛ فهو يرى 
دقائق  ع�رِض  تتاوُح بني  مّدة  يومّيا  توا�سِله  االألفاَظ يف  ي�ستعمل  العادّي  االإن�سان  اأّن 
الثانية.  ون�سف  ثانيتني  ت�ستغرُق  الواحدة  اجلملة  اأّن  باعتبار  دقيقة،  ع�رضة  واإحدى 
َل العادّي بني �سخ�سنِي ُتوؤّدي فيه الّدالالت اللفظّية اأقّل من  ويرى بريدِو�ِسل اأّن الّتوا�سُ
35% من املعنى االجتماعّي حلالة الّتوا�سل، يف حني توؤّدي الّدالالت غري اللفظّية اأكرث 

من 65% من ذلك املعنى. انظر: 



41

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

Knapp, Mark L. , Nonverbal Communication In Human Interaction, (U. S. A.: 
Holt, Rinehart and Winston Inc. , 1972) , p. 12. 

جمّلة . 33 املعنى،  يف  واأثرها  للكالم  امل�ساحبة  االأداءات  ر�سوان:  حمدان  عا�سي،  اأبو 
اجلامعة االإ�سالمّية، �سل�سلة الدرا�سات االإن�سانّية، غّزة، فل�سطني، جمّلد17، عدد2، يونيو 

2009، �ض57. 
املرجع نف�سه، �ض82. . 34
ج�سد االإن�سان والتعبريات اللغوية، �ض8. . 35
ومتتلُك . 36 وامل�رضفني،  املرّبني  واإعداِد  والّتعليم  الّتبية  اإطار  يف  اجل�سد  لغة  تدخل 

»هذا،  حمداوي:  جميل  يقول  احلديثة.  التبوّية  الّدرا�سات  يف  متعاظمة  تاأثريّية  طاقًة 
املعريف  التوا�سل  م�ستوى  على  واإيجابية  �سلبية  تاأثريات  اللفظية  غري  ولل�سلوكات 
والوجداين. وملعرفة هذه ال�سلوكات، ال بد للمدر�ض من االطالع على اأحدث النظريات يف 
علم التوا�سل والل�سانيات وال�سيميوطيقا وعلم النف�ض وعلم االجتماع، وكذلك �رضورة 
املالحظة  يف  احلديثة  االآليات  جتريب  مع  التكوين  واإعادة  التكوين  يف  اال�ستمرار 
وم�ساهدة ال�سلوكات غري اللفظية كا�ستخدامه للڤيديو واحلا�سوب... ويالحظ اأن املدر�ض 
يوظف يف ق�سمه اأنواعا من احلركات، وكل حركة لها داللتها ولها تاأثريها يف عملية 
التوا�سل، ويف التاأثري على املتلقي معرفيا ووجدانيا وحركيا. ومن بني هذه احلركات 
يف  املتمثلة  العالئقية  واحلركات  االإ�سارية  واحلركات  التعبريية  احلركات  ن�ستح�رض: 
اأو  التاأديب  يف  العيون  خطاب  وا�ستخدام  باليدين  التلويح  وحركات  التقومي  حركات 
اإىل  كالنظر  الوظيفية  وغري  الزائدة  اجلانبية  احلركات  وكذلك  الت�سخي�ض...  اأو  التعبري 
ثيابه«. انظر: حمداوي، جميل: الّتوا�سل اللفظي وغري اللفظي يف املجال البيداغوجي، 

مقالة من�سورة على موقع: 
www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm . 

االإ�سارات اجل�سمّية، �ض 31-30. . 37
الكفوّي، اأبو البقاء اأّيوب بن مو�سى: الكّلّيات، حتقيق عدنان دروي�ض وحمّمد امل�رضي، . 38

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 2011، �ض367. 
ناق�ض الباحث مهدي اأ�سعد عرار بع�ض اأقوال اجلاحِظ يف لغة اجل�سم، مّتخًذا منه منوذًجا . 39

جمّلة  االإبانة،  يف  واأثرها  اجل�سم  لغة  بحثه:  يف  البالغّي،  التاث  يف  الظاهرة  لدرا�سة 
درا�سات )العلوم االإن�سانية واالجتماعية( ، جمّلد33، عدد1، 2006، �ض 111-109. 



42

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي

اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبنّي، حتقيق عبد ال�سالم هارون، بريوت، . 40
دار اجليل، )د. ت( ، 1 �ض76. 

ابن ه�سام االأن�ساري، جمال الّدين: �رضح �سذور الّذهب يف معرفة كالم العرب، حتقيق . 41
حممد حميي الّدين عبد احلميد، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1960، �ض 29-27. 

احبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها، حتقيق . 42 ابن فار�ض، اأبو احل�سني اأحمد: ال�سّ
م�سطفى ال�ّسوميي، موؤ�س�سة اأ. بدران، بريوت، 1963، �ض41. 

ناعتني، حتقيق علي البّجاوي وحمّمد . 43 اأبو هالل الع�سكرّي، احل�سن بن �سهل: كتاب ال�سّ
اأبو الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب )عي�سى البابي احللبي( ، القاهرة، 1952، �ض11. 

الكليات، �ض637. . 44
امل�سدر نف�سه، �ض598. . 45
�رضح ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �رضح وتقدمي عبد علي مهّنا، دار الكتب العلمية، بريوت، . 46

1986، �ض326. 
النظرّية . 47 بني  احلركة  لغة  علم  حممد:  عريب  عيد،  وانظر:  �ض27،  الّذهب،  �سذور  �رضح 

والّتطبيق، دار الثقافة، عّمان، 2010، �ض75. 
اجلرجايّن، عبد القاهر بن حمّمد: اأ�رضار البالغة، حتقيق هـ. ريت، مطبعة وزارة املعارف، . 48

اإ�ستانبول، 1979، �ض 49-48. 
امل�سدر نف�سه، �ض50. . 49
امل�سدر نف�سه، �ض50. . 50
والتوزيع، . 51 للن�رض  االآخرين من نظرة عني؟ كنوز  لغة اجل�سد، كيف تفهم  يا�رض:  حماية، 

القاهرة، 2012، �ض5. 
كتاب احلروف، 88-87. . 52
ابن طفيل، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل: حّي بن يقظان، حتليل ودرا�سة جميل �سليبا وكامل . 53

عّياد، مطبعة جامعة دم�سق، 1962، �ض135. 
امل�سدر نف�سه، �ض136. . 54
انظر: اأبو زيد، اأحمد: ح�سارة اللغة، جمّلة عامل الفكر، جملد1، عدد1، 1971، �ض20. . 55



43

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

اأهل . 56 اآراء  طرخان:  بن  حممد  ن�رض  اأبو  الفارابي،  ا:  اأي�سً الفكرة  هذه  مناق�سة  يف  انظر 
)د.  احلديث،  القامو�ض  دار  اإبراهيم جّزيني، بريوت،  له و�رضحه  قّدم  الفا�سلة،  املدينة 

ت(، �ض 134-132. 
اأّن النهائّية املعاين هي ما عّب عنُه اجلاحُظ حيَنما . 57 واَب باعتقاد  ال�سّ ولعّلنا ال نعُدو 

البدويُّ واحل�رضّي، والعربّي والعَجمّي، ثّم  الّطريِق، يعِرُفها  جعل املعايِن مطروحًة يف 
الّن�سخ »�رضٌب  ِوير« ويف بع�ض  التَّ�سْ الّن�ْسِج وِجن�ٌض من  ٌب من  عُر �رضَ ال�سِّ تابع: »واإمّنا 
ْبِغ«. فالِعبُة بالعبارِة اللغوّية عن امَلعنى، وهي التي جتعُل املعنى ظاهًرا بعَد  من ال�سَّ
ا بعَد َوْهِمه يف الِفكر. وال نظّنه يتحّدث عن ُق�سور االألفاِظ اأو اللغة يف  �سً خفائه، م�سخَّ

الّتعبري عن املعايِن. 
البيان والتبنّي، 1 �ض76. . 58
امل�سدر نف�سه، 1 �ض 79-77. . 59
جمّلة . 60 احلديث،  العربي  وال�سعر  الكرمي  القراآن  جتويد  علم  �سامل:  بن  حممد  ال�سفراين، 

عالمات، جمّلد 19، عدد 73، اأبريل 2011. 
نور، . 61 ودار  العراب  دار  العربي،  التاث  يف  وفل�سفُته  اجل�سد  لغة  �سامل:  طالل  احلديثي، 

دم�سق، 2012، �ض 122. 
62 . Wainwright, Gordon R. , Body Language, (U. K.: Teach Yourself

 Books, 2007) , pp. 3- 4.

كارلو، هرني: كيف تقراأ اأفكار االآخريَن من خالل حركاتهم، ترجمة دار الفا�سل، دم�سق، . 63
2001، ط3، �ض34. 

البيان والتبنّي، 3 �ض 120-119. . 64
امل�سدر نف�سه، 1 �ض79. . 65
لغة اجل�سد وفل�سفُته يف التاث العربّي، �ض120. . 66
اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب احليوان، حتقيق عبد ال�سالم هارون، بريوت، . 67

دار اجليل، 1996، 1 �ض 48-47. 
انظر البيان والّتبنّي، 1 �ض75. . 68
الغزال، اأبو حامد حممد بن حممد: في�سل التفرقة بني االإ�سالم والّزندقة، حتقيق �سليمان . 69

دنيا، القاهرة، 1961، �ض 53-49. 



44

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي

يعرف �سارل كول  Charles Cooley التوا�سل قائال: “التوا�سل هو امليكانيزم الذي . 70
و�سائل  مع  الذهن  رموز  كل  يت�سمن  اإنه  وتتطور.  االإن�سانية  العالقات  توجد  بوا�سطته 
تبليغها عب املجال وتعزيزها يف الزمان. ويت�سمن اأي�سا تعابري الوجه وهيئات اجل�سم 
والتلغراف  والقطارات  واملطبوعات  والكتابات  والكلمات  ال�سوت  ونبة  واحلركات 
والتلفون وكل ما ي�سمله اآخر ما مت يف االكت�سافات يف املكان والزمان”. ولعّل القارئ ال 
يجُد يف هذا التعريف احلديِث �سيًئا يتجاوُز ما قّدمه الّتاث العربّي، اللهّم اإاّل يف اإ�سافِة 
املختعاِت والو�سائل واالآالت احلديثة “الو�سائط”، وهي داخلٌة ب�سورة اأو باأُخر حتَت 
املجال  يف  اللفظي  وغري  اللفظي  الّتوا�سل  جميل:  حمداوي،  انظر:  اجلماداِت.  �سنوِف 

البيداغوجي، مقالة من�سورة على موقع: 
www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm

البيان والتبنّي، 1 �ض78. . 71
كتاب احليوان، 1 �ض50. . 72
لغة اجل�سد وفل�سفُته يف التاث العربي، �ض167. . 73
اأبو . 74 وحممد  املوىل  جاد  حممد  حتقيق  اللغة،  علوم  يف  املزهر  الّدين:  جالل  ال�ّسيوطي، 

الف�سل اإبراهيم وعلي حممد البّجاوي، مكتبة البابي احللبي، القاهرة، 1 �ض36. 
البيان والتبنّي، 2 �ض193. . 75
امل�سدر نف�سه، 2 �ض 269-268. . 76
جمرية، اأحمد حممد: هل جتذب الوجوه االنتباه؟ جملة العلوم االجتماعية، جمل�ض الن�رض . 77

العلمي، جامعة الكويت، جمّلد 39، عدد4، 2011. 
ابن �سينا، اأبو علي احل�سن بن عبد اهلل: كتاب ال�سفاء، اخلطابة، القاهرة، املطبعة االأمريية، . 78

1954، 4 �ض10. 
الفارابي، اأبو ن�رض حممد بن طرخان: كتاب يف املنطق، اخلطابة، حتقيق حممد �سليم . 79

�سامل، الهيئة امل�رضية العامة للكتاب، 1976، �ض38. 
يل قلوبُهم اإىل . 80 قال الفارابي: »ومنها ا�ستدراُج ال�ّسامعني باالنفعاالِت النف�سانّية التي مُتِ

القائل  اإىل  ا�ستمالُة احلاِكم و�سائر احل�سور  القائل وتكذيب خ�سِمه، فمن ذلك  ت�سديق 
ومتييلهم على اخل�سوم. ومن ذلك اأن ميّكن يف نف�ض اخل�سم انفعااًل ُي�سِعُف به ُمنا�سبَته 



45

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

ٍب ُيْذِهله. ومن ذلك اأن يوّطئ القائُل ببع�ِض االنفعاالِت نْف�َض  وُمعار�سَته اإّياه، مثل غ�سَ
املق�سوِد اإقناُعه لقبول ما يلتم�ُض اإقناَعه فيه؛ اإّما بتطييِب نف�سه، اأو ُيك�سُبه بقوِله غ�سًبا 
اأجَنُح يف ذلك الوقت. وهذا اجلن�ض  اأّنه  اأو غري ذلَك مّما يرى القائُل  اأو ق�سوًة،  اأو رحمًة 
احلمّية  الّنفو�ض وحدوث  واالأقاويل يف  االآراء  قّوة عظيمة يف متكنِي  له  امُلقنعاِت  من 
والع�سبّية وجاللِة القائل والّراأي، حّتى ُتذعَن اإليهم الّنفو�ض وتتمّكن االآراء التي ياأتون 

بها حّتى ت�سري يف مرتبة اليقني عندهم«. كتاب يف املنطق، اخلطابة، �ض34. 
كتاب ال�سفاء، اخلطابة، 4 �ض10. . 81
امل�سدر نف�سه، 4 �ض10. . 82
امل�سدر نف�سه، 4 �ض-8 9. . 83
امل�سدر نف�سه، 4 �ض12. . 84
امل�سدر نف�سه، 4 �ض19. . 85
امل�سدر نف�سه، 4 �ض197. . 86
ناق�ض مهدي اأ�سعد عرار بع�ض ما يف خ�سائ�ض ابن جّني من اأفكار واأقوال تّت�سُل بلغة . 87

اجل�سد، باّتخاذ ابن جّني منوذًجا لدرا�سة لغة اجل�سم يف التاث اللغوي. انظر: لغة اجل�سم 
واأثرها يف االإبانة، مرجع �سابق، �ض 114-111. 

اخل�سائ�ض، 2 �ض371. . 88
امل�سدر نف�سه، 1 �ض247. . 89
امل�سدر نف�سه، 1 �ض246. . 90



46

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي

املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربّية: 
اأبو زيد، اأحمد: ح�سارة اللغة، جمّلة عامل الفكر، الكويت، جملد1، عدد1، 1971. . 1
جمّلة . 2 املعنى،  يف  واأثرها  للكالم  امل�ساحبة  االأداءات  ر�سوان:  حمدان  عا�سي،  اأبو 

اجلامعة االإ�سالمّية، �سل�سلة الدرا�سات االإن�سانّية، غّزة، فل�سطني، جمّلد17، عدد2، يونيو 
 .2009

ابن اأبي ربيعة، عمر: �رضح ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �رضح وتقدمي عبد علي مهّنا، دار . 3
الكتب العلمية، بريوت، 1986. 

فاء وخاّلن الوفاء، بريوت، الدار االإ�سالمية، 1992. . 4 فا: ر�سائل اإخوان ال�سّ اإخوان ال�سّ
البغوثي، ب�سري �رضيف: اإدارة اجل�سد الب�رضي، التوا�سل االإن�سايّن اجلديد، زهران للّطباعة . 5

والن�رض، عّمان، 2003. 
الدار . 6 ال�رضق،  اإفريقيا  نظيف،  حممد  ترجمة  ال�سيميولوجيا؟  هي  ما  برنارد:  تو�سان، 

البي�ساء، 1994. 
اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبنّي، حتقيق عبد ال�سالم هارون، بريوت، . 7

دار اجليل، )د. ت( . 
اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب احليوان، حتقيق عبد ال�سالم هارون، بريوت، . 8

دار اجليل، 1996. 
اجلرجايّن، عبد القاهر بن حمّمد: اأ�رضار البالغة، حتقيق هـ. ريت، مطبعة وزارة املعارف، . 9

اإ�ستانبول، 1979. 
ابن جّني، اأبو الفتح عثمان: اخل�سائ�ض، حتقيق حمّمد علي الّنجار، بريوت، دار الكتاب . 10

العربي، )د. ت( . 
جوخان، اإبراهيم: خطاب اجل�سم يف �سعر العذرّيني، جميل بثينة منوذًجا، جمّلة �رّض من . 11

راأى، جمّلد8، عدد30، ال�سنة الثامنة، مّتوز 2013. 
حمداوي، جميل: الّتوا�سل اللفظي وغري اللفظي يف املجال البيداغوجي، مقالة من�سورة . 12

على موقع: 
www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm 



47

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

نور، . 13 ودار  العراب  دار  العربّي،  التاث  يف  وفل�سفُته  اجل�سد  لغة  �سامل:  طالل  احلديثي، 
دم�سق، 2012. 

اأع�ساء . 14 ا�ستعمال  لظاهرة  لغوية  درا�سة  اجل�سمية:  االإ�سارات  زكي:  كرمي  الدين،  ح�سام 
اجل�سم يف التوا�سل، القاهرة، مكتبة االأجنلو م�رضية، ط1، 1991. 

حماية، يا�رض: لغة اجل�سد، كيف تفهم االآخرين من نظرة عني؟ ، كنوز للن�رض والتوزيع، . 15
القاهرة، 2012. 

داود، حممد حممد: ج�سد االإن�سان والتعبريات اللغوية: درا�سة داللية ومعجم، القاهرة، . 16
دار غريب، ط1، 2007. 

دولودال، جريار: ال�سيميائيات اأو نظرية العالمات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، مطبعة . 17
النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 2000. 

قنيني، . 18 القادر  ترجمة عبد  العام،  الل�سان  علم  فرديناند: حما�رضات يف  �سو�سيور،  دي 
مراجعة اأحمد حبيبي، ط1، مطابع اأفريقيا ال�رضق، الدار البي�ساء، د. ت. 

ورة واملقّد�ض يف االإ�سالم، اأفريقيا ال�رّضق، بريوت، 1999. . 19 الّزاهي، فريد: اجل�سد وال�سّ
زراد، جّنات: خطاب اجل�سد ونظام الّتوا�سل االإ�ساري يف املرويات ال�سفاهية ال�سعبية، . 20

مقاربة تداولية، جملة االأثر، اجلزائر. انظر: 
univ- ouargla. dz/ Pagesweb/ PressUniversitaire/ doc/ .../ TSP0220. pdf 

ال�رضغيني، حممد: حما�رضات يف ال�سيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البي�ساء، 1987. . 21
ابن �سينا، اأبو علي احل�سن بن عبد اهلل: كتاب ال�سفاء، اخلطابة، القاهرة، املطبعة االأمريية، . 22

 .1954
اأبو . 23 وحممد  املوىل  جاد  حممد  حتقيق  اللغة،  علوم  يف  املزهر  الّدين:  جالل  ال�ّسيوطي، 

الف�سل اإبراهيم وعلي حممد البّجاوي، مكتبة البابي احللبي، القاهرة، د. ت. 
ّي، اأبو احل�سن حممد بن احل�سني: املجازات النبوّية، حتقيق مروان العطّية . 24 ال�رضيف الرَّ�سِ

وحممد ر�سوان الّداية، دم�سق، 1987. 
جمّلة . 25 احلديث،  العربي  وال�سعر  الكرمي  القراآن  جتويد  علم  �سامل:  بن  حممد  ال�سفراين، 

عالمات، جمّلد 19، عدد 73، اأبريل 2011. 
ابن طفيل، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل: حّي بن يقظان، حتليل ودرا�سة جميل �سليبا وكامل . 26

عّياد، مطبعة جامعة دم�سق، 1962. 



48

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي

عروي، حممد اإقبال: ال�سيميائيات وحتليلها لظاهرة التادف يف اللغة والتف�سري، جملة . 27
عامل الفكر، الكويت، مج24، ع3، 1996. 

ناعتني، حتقيق علي البّجاوي وحمّمد اأبو . 28 الع�سكرّي، اأبو هالل احل�سن بن �سهل: كتاب ال�سّ
الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب )عي�سى البابي احللبي( ، القاهرة، 1952. 

عيد، عريب حممد: علم لغة احلركة بني النظرّية والّتطبيق، دار الثقافة، عّمان، 2010. . 29
الغزال، اأبو حامد حممد بن حممد: في�سل التفرقة بني االإ�سالم والّزندقة، حتقيق �سليمان . 30

دنيا، القاهرة، 1961. 
الفارابي، اأبو ن�رض حممد بن طرخان: اآراء اأهل املدينة الفا�سلة، قّدم له و�رضحه اإبراهيم . 31

جّزيني، بريوت، دار القامو�ض احلديث، )د. ت( . 
اأبو ن�رض حمّمد بن طرخان: كتاب احلروف، حتقيق حم�سن مهدي وتقدميه، . 32 الفارابي، 

بريوت، دار امل�رضق، 1969. 
الفارابي، اأبو ن�رض حممد بن طرخان: كتاب يف املنطق، اخلطابة، حتقيق حممد �سليم . 33

�سامل، الهيئة امل�رضية العامة للكتاب، 1976. 
احبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها، حتقيق . 34 ابن فار�ض، اأبو احل�سني اأحمد: ال�سّ

م�سطفى ال�ّسوميي، موؤ�س�سة اأ. بدران، بريوت، 1963. 
كارلو، هرني: كيف تقراأ اأفكار االآخريَن من خالل حركاتهم، ترجمة دار الفا�سل، دم�سق، . 35

2001، ط3. 
الكفوّي، اأبو البقاء اأّيوب بن مو�سى: الكّلّيات، حتقيق عدنان دروي�ض وحمّمد امل�رضي، . 36

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 2011. 
مبارك، حنون: درو�ض يف ال�سيميائيات، دار توبقال للن�رض، الّدار البي�ساء، ط1، 1987. . 37
جمرية، اأحمد حممد: هل جتذب الوجوه االنتباه؟ جملة العلوم االجتماعية، جمل�ض الن�رض . 38

العلمي، جامعة الكويت، جمّلد 39، عدد4، 2011. 
امل�سّدي، عبد ال�سالم: الّداللة وتاريخّية اللغة، جمّلة العربي، الكويت، ع450، 1996. . 39
العربي، تون�ض، . 40 الل�سانّية وال�سعرّية يف التاث  الّنظرّية  القادر، وزمياله:  املهريي، عبد 

الدار التون�سية، 1988. 
ابن ه�سام االأن�ساري، جمال الّدين: �رضح �سذور الّذهب يف معرفة كالم العرب، حتقيق . 41

حممد حميي الّدين عبد احلميد، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1960. 



49

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

ثانياً - املراجع اإلجنليزّية: 
1. Cf. P. Ekman, Communication through Nonverbal Behavior: A Source 

of Information about an Interpersonal Relationship, in Affect, Cognition 
and Personality, ed. S. S. Tomkins and C. E. Izard, (New York: Springer, 
1965) . 

2. E. T. Hall, The Silent Language, (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1959) . 

3. J. Ruesch and W. Kees, Nonverbal Communication: Notes on the Visual 
Perception of Human Relations, (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1956) . 

4. Knapp, Mark L. , Nonverbal Communication In Human Interaction, (U. S. 
A.: Holt, Rinehart and Winston Inc. , 1972) . 

5. M. Argayle, Social Interaction, (New York: Atherton Press, 1969) . 

6. M. Reece and R. Whitman, Expressive Movements, Warmth, and Verbal 
Reinforcement, Journal of Abnormal and Social Psychology 64 (1962) . 

7. R. E. Buehler and J. F. Richmond, Interpersonal Communication Behavior 
Analysis: A Research Method, Journal of Communication 13 (1963) . 

8. R. Harrison, Verbal- Nonverbal Interaction Analysis: The Substructure 
of an Interview, (Paper presented to The Association for Education in 
Journalism, Bekerely, California, August 1969) . 

9. R. L. Birdwhistell, Some Body Motion Elements Accompanying Spoken 
American English, in Communication: Concepts and Perspectives, ed. L. 
Thayer (Washington, D. C.: Spartan Books, 1971) . 

10. R. V. Exline, et al. , Visual Interaction in Relation to Machiavellianism 
and an Unethical Act, American Psychologist 16 (1961) . 

11. Wainwright, Gordon R., Body Language, (U. K.: Teach Yourself 
Books, 2007) . 



50

د. خالد عبد الرؤوف اجلبرُلغة اجلسد في الّتراث العربّي


