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 ال يتم بواسطة الكممة المقروءة أو المنطوقة رسائلإرسال واستقبال المعمومات و الإن 

  و إنما ىناك وسائل أخرى تؤدي معان صادقة أكثر من المنطوقة وىذا ما يطمق عميو،فقط
 بذاتو يشمل العديد من ا قائما شاسعااالتصال غير المفظي، حيث يعد ىذا األخير عممباسم 

 فاإلنسان يستطيع أن يغمز ، ومختمف اإليماءات، و الييئات الجسمية، والرموز،اإلشارات
...... بعينيو ويزم بشفتيو ويبتسم 
شارات المرور واإلشارات  التي نستعمميا، واألشياء،  كذلك المالبس التي نرتدييا وا 

عالمية كانت أو محمية والكثير منا يقع في   و معان، تحمل دالالت و رسائل،العسكرية كميا
خطأ التغافل عن ىذه الوسائل غير المفظية التي نتداوليا بشكل مستمر في حياتنا اليومية 
وتخضع لمتطور باستمرار وبشكل غير متناه نظرا لالىتمام المسبق من قبل القدماء حيث 

فطنوا ليا قبل المحدثين ودرسوىا وفق تعبيرات أخرى تدل عمى نفس معنى اإلشارات 
 إذا الدراسات حول لغة الجسد كانت امتدادا من القديم إلى ،الجسمية ولم يصرحوا بيا

.      الحديث
 االتصاالت غير المفظية في صراحتيا ه الدراسة، لتبين دور تأتي أىمية ىذناو من ه

فقد سعيت جيدي إلى إقامة جسر . و مصداقيتيا بالمقارنة مع وسائل االتصال المفظية
التواصل بين التعبيرات المفظية والتعبيرات غير المفظية موظفة  لذلك المفاتيح اإلجرائية  

 يجد تتبع لياالستقراء التراث العربي القديم، والمتتبع لمؤلفات القدماء في المغة والبالغة والم
 .كما ىائال من اإلشارات لمثل ىذا الموضوع ولكنيا لم تجمع في مصنف واحد

دراستي أحصر  وتشعب ىذا الموضوع آثرت أن ،ونظرا ألىمية التواصل غير المغوي
في مدونة ليا من الخصوصية ما ليا وىي األحاديث النبوية الشريفة وضبطيا بكتاب  

فالمتتبع ليذه المدونة يرى مدى اىتماميا بكل ما من شأنو أن يحصل بو  " ،صحيح البخاري"
البيان ويتم بو التبميغ سواء كان لفظا أو إشارة جسمية أو غيرىما، فيي تحمل كما ىائال من 

. ذات مقصد معينالرساالت غير المفظية التي تحمل دالالت معينة 
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أتناوليا  ارتأيت أن ،ألحاديث النبوية الشريفةل الدراسات العربية الحديثة قمة ونظرا ل
 :كمدونة، وأطبق عمى نماذج منيا جانبا من نظرية التواصل، فاخترت ليا العنوان اآلتي

"  فاعلية التواصل غير اللغوي في الحديث النبوي الشريف " 
                   نماذج من صحيح البخاري 

ولعل اإلحساس بأىمية ىذا الموضوع نشأ تدريجيا ونما عمى شكل رغبة عامة وجدت 
من الدواعي والعوامل ما أكدىا، ولعل أوفرىا حظا في اجتالب موضوع ىذا البحث يتضح 

: في ما يمي 
 إضافة إلى مدى اعتبار دراسة السموك ، أىميةوموضوع التواصل موضوع ذ 

أو ل غير المغوي دراسة شيقة ال يمكننا إغفاليا ودوره في تحقيق التواص
التفاعل االجتماعي من ناحية، ودوره في التعبير الجمالي والفني من ناحية 

 . أخرى
  حاجة اإلنسان لمثل ىذه السموكات في حياتو اليومية سواء كانت تمقائية عفوية

 .أو بإرادتو لدعم أفكاره إليصال معنى صحيح 
  ىل عمم اإلشارات عمم قائم بذاتو أم عمم : شغمنياإلجابة عن سؤال طالما

 جزء من ممتداخل مع العموم األخرى كالمسانيات وعمم النفس االجتماعي ؟ أ
 بذاتو ؟  ىو عمم السيمياءم أ،عمم السيمياء

ىذه األسباب قاطبة كانت الدافع لخوض غمار البحث في مسالك التواصل    
غير المغوي، وقد تعززت ىذه الرؤية من خالل مراجعتي بعض األساتذة من ذوي 

.  الكفاءة في ىذا المجال المعرفي
و البحث بيذا التقييد مسوق لإلجابة عن جممة من التساؤالت، طالما كانت تجول 

: ما يميبخاطري، أوجزىا في 
  ىل يقتصر التواصل بصفة عامة عمى جانب واحد أم ىناك جانب آخر

 مالزم ليذا الجانب ؟ ما ىو مفيوم التواصل غير المغوي ؟
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  ما ىي أنواع التواصل غير المغوي التي يصدرىا اإلنسان في الحياة
 اليومية ؟

  كيف تقوم مجموع الحركات والييئات والمتممات بنقل رسائل يفيميا
 المتمقي ؟

  ىل ىذه اإلشارات والحركات تحمل داللة معينة أم عدة دالالت وفق
 موقف واحد؟

 كيف تؤدي الحواس وظيفتيا في تحقيق التواصل ؟ 
 إلى أي مدى تكمن أىمية ىذه الدراسة ؟ 
  لفظي ؟الما ىي العالقة التي تربط التبميغ المفظي بغير 
 ما مدى فاعمية التواصل غير المغوي في الحديث النبوي الشريف ؟ 

:  لمتكفل باإلجابة عن ىذه األسئمة جميعا اتخذ ىيكل البحث الصورة التنظيمية اآلتية
 مقدمة. 
 ماىية التواصل غير المغوي: الفصل األول. 
 التواصل غير المغوي في الحديث النبوي الشريف: الفصل الثاني. 
 خاتمة .

 أولو مفيوم التواصل المغوي :أما الفصل األول فموزع عمى ثالثة مباحث
ما يسمى بمغة أو واالصطالحي، وثانيو التعريف الشامل لمتواصل غير المغوي 

.   وتعمق الثالث بالوقوف عند أنواع التواصالت غير المغوية في حياة اإلنسان،الجسد
التواصل غير المغوي في الحديث النبوي " أما بالنسبة لمفصل الثاني عنونتو 

 دور المسان في تحقيق  التواصل :فقد ضم ثالثة مباحث عمى التوالي األول "الشريف
والمبحث الثالث ، إضافة إلى المبحث الثاني الذي تناول ظاىرة اإلشارات الجسمية

منو كان ىذا الفصل  و. الذي كان بعنوان ىيئة الحواس ودورىا في تحقيق التواصل
عبارة عن تطبيقات لما ورد في الفصل األول باعتماد جممة من النماذج لتوضيح 
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 واستخراج التبميغ غير ، وذلك بتطبيقيا عمى الحديث النبوي الشريف،المعنى أكثر
.  المفظي منيا وشرحو وتحديد الداللة المراد دراستيا

. ىذا، وقد أنيي البحث بخاتمة سعت إلى الظفر بمحصولو
وتجدر اإلشارة إلى أن موضوع البحث يتكئ في المنزلة األولى عمى المنيج الوصفي 

 .طبيعة الموضوع ومتطمباتووفق الذي يتماشى 
، فمم نجازه، مثل ضيق الوقتإبعض العراقيل والصعوبات أثناء و قد صادف عممنا 

 .الكافية جمع المادة العممية نتمكن من
 بين القديم والحديث أىمياالمصادر والمراجع المعتمدة في ىذه الدراسة تنوعت كما 

لمجاحظ، إضافة إلى  " البيان و التبين "كتاب، و"صحيح البخاري"مدونة البحث 
. لميدي أسعد عرار " البيان بال لسان" المرجع الذي الزمني حتى نياية البحث، 

 وقد أسيمت ىذه المراجع بطريقة مباشرة في إضاءة طريق بحثنا، وكانت بمثابة شموع 
. أنارت درب الدراسة، ومفاتيح ساعدت في فك مستغمقاتيا

ليو أنيب التوفيق، وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت أسأل اهلل جّل ثناؤه السداد وو  .   وا 
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إف الخكض في مسالؾ التكاصؿ غير المغكم يستدعي بداءة إلطاؼ النظر في اىتماـ 
ف لـ  القدماء حكؿ ظاىرة التكاصؿ عف طريؽ أعضاء الجسـ، كأدرككا ضركرة الحاجة إلييا كا 

 كقد تفطف اإلنساف ليذه الظاىرة منذ القديـ كخاصة عند اليكناف .يفردكىا بالتصنيؼ
كقد كانت ىذه الظاىرة شديدة الصمة بعممي الفراسة كفف الخطابة العتمادىا عمى . كالركماف

 فعمـ الفراسة يستبطف طبائع اإلنساف، كيستشؼ مالمح شخصيتو العامة مف ،الجسـ البشرم
 قخالؿ جسمو، كما أف فف الخطابة يفرض عمى الخطيب مظيرا جسميا معينا ينـ عف تمكف

قناعو نجد أيضا في الثقافة العربية القديمة بعض الظكاىر  ك. لمكصكؿ إلى نفس المخاطب كا 
. المرتبطة بأعضاء أك أجزاء مخصكصة مف الجسـ فيفسركنيا كفؽ ثقافة شائعة بينيـ

عمى نجد  كمف العمماء األفذاذ الذيف قاربكا قضية اإلشارات الجسمية مقاربة عممية 
ك « الخصائص»في « ابن جني»ك « البيان والتبين» في مؤلفو الشيير  « الجاحظ» رأسيـ 

 . كغيرىـ ممف تناكلكا ىذه الظاىرة«البن وهب «»البرهان»إضافة إلى ىذا ما جاء في 
 .مفهوم التواصل: المبحث األول

 كليحصؿ ىذا التكيؼ ال بد ،  اإلنساف بطبيعتو كائف حي يتكيؼ مع العالـ الخارجي
المغة  كىذه اآللية يككف عمادىا، لو مف آلية تساعده عمى التفاعؿ كاالندماج مع مف يحيط بو

إذا حاؿ  اإلنساف خمؽ مستعدا بيكلكجيا لمكالـ، إال ال أحد يختمؼ مع اآلخر مف أف» كليذا 
ال كاف عدد المغات  بينو كبيف ذلؾ عاىة مف العاىات الطبيعية كلكنو لـ يخمؽ متكمما، كا 

ذا كاف البحث في أصؿ المغة يميؿ اليـك إلى االعتقاد بأف ،يقارب عدد المتكمميف أك يعادليـ كا 
 (1) «الجيؿ األكؿ مف اإلنساف شرع في التكاصؿ عف طريؽ حركات كصرخات كنداءات 

                                                           
 بكزريعة الجزائر، ،، دار ىكمو(الشفيي كالكتابي : اقترابات لسانية لمتكاصميف )عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ ـ (1)
. 20، ص 2003، (1ط)
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نو أصبح مؤكدا أنو مف غير الممكف أف نعرؼ إمحاكاة صكتية كتمؾ الكممات البدائية، ؼ ك
 (1)«كيؼ تكصؿ ىذا الجيؿ إلى التكمـ 

لى الحياة إإف الفضؿ في نشأة المغة اإلنسانية يرجع إلى المجتمع نفسو ك »في حيف 
بعضيـ مع بعض كحاجتيـ إلى التعاكف كالتفاىـ كتبادؿ  االجتماعية فمكال اجتماع األفراد

 (2)«األفكار كالتعبير عما يحكؿ بالخكاطر مف معاف كمدركات ما كجدت لغة كال تعبير إرادم
كذلؾ مف خالؿ  كلمغكص في أغكار ىذا األخير البد لنا مف التطرؽ إلى مفيكمو بصفة عامة

 .تكضيح مفيكمو المغكم كاالصطالحي
  التواصل لغة: 

 :لمتكاصؿ بصفة عامة عدة تعريفات تدكر حكؿ حمقة كاحدة نذكر منيا
: الحديث كفي .أف التكاصؿ ضد التصاـر: (كصؿ)جاء في لساف العرب في مادة  »
 (3)«.تكرر في الحديث ذكر صمة الرحـ. أف يطكؿ عمره فميصؿ رحمو مف أراد

 كىي :قال ابن األثير» أيضا ابف أثير يعطي تعريفا لمتكاصؿ بنفس المعنى حيث 
كالعطؼ عمييـ كالرفؽ بيـ كالرعاية  مف ذكم النسب األقربيف إلى كناية عف اإلحساف
 (4)«.أساءكا كقطع الرحـ ضد ذلؾ كمو إف بعدكا أك ألحكاليـ  ككذلؾ

: (كصؿ)مادة »  في أيضا نعطي تعريؼ آخر في نفس السياؽ حيث جاء التكاصؿ
اتصؿ  ك .مابيف عجزه كفخذه: كؿ شيء اتصؿ بشيء فما بينيما كصمة كمكصؿ البعير

 (5)«. إذا اتصمت: يا لفالف قاؿ: الرجؿ أم انتسب فقاؿ

                                                           

. 20، ص (الشفيي كالكتابي : اقترابات لسانية لمتكاصميف )ينظر، عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ ػ(1)
  ( د ط)ػ عمي عبد الكاحد كافي، نشأة المغة عند اإلنساف كالطفؿ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، (2)

 .69ـ، ص 2003
  .8451، ص 1 ج 1 كىرويش، القاهرج، ط،لسان العرب، دار المعارف، اته مىظىرػ (3)

1ط )ابف األثير الجزرم، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ أبك الفداء عبد ا القاضي، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، ػ  ػ(4)
 )

 .376، ص ـ1987ق ػ 1407
1ط )تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ، الزبيدم- (5)

 .270، ص 1994، (
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كالتكاصؿ في معجـ العيف يدكر في حمقة كاحدة كىي اتصاؿ الشيء بالشيء 
  .كاالنتساب إليو

نقكؿ  »أٌما في محيط المحيط يرد معنى التكاصؿ مقاربا لممعاني السابقة حيث 
اتصاؿ تاـ  (كيتصؿ في الشعر خاصة  )ق كاتصؿ ب. تكاصؿ الرجالف تكاصال ضد تصارما

ليو بمغ كانتيى كفالف. ال ينقطع  (1)«.دعا دعكل الجاىمية كىك أف يقكؿ يا لفالف كا 
مف خالؿ ىذه التعريفات المغكية لمتكاصؿ نرل أنيا تدكر في حمقة كاحدة حاممة  

 ذات عالقة تربطيما معا كبمكغ الشيء اكىك اتصاؿ الشيء بالشيء اتصاال تاـ نفسو المعنى
 .كانتياءه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .697، ص (ط ج)ػ بطرس البستاني، محيط المحيط قامكس مطكؿ لمغة العربية، مكتبة لبناف، ساحة الرياض ػ لبناف، (1)
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  التواصل اصطالحا: 
بعد تكضيح المعنى المغكم لمتكاصؿ البد لنا مف الكلكج لبعض التعاريؼ 

نعثر عمى تعريؼ كاحد  نو لمف الصعب أفإلمتكاصؿ عدة مفاىيـ ؼ ك »االصطالحية 
راء الباحثيف، فمعجـ المسانيات  الذم أشرؼ عميو  آـ كؿ أك أغمبضلمتكاصؿ م

 :يقترح عمينا تعريفيف( J – Duboisدبكا .ج)
ػ التكاصؿ تبادؿ كالمي بيف المتكمـ الذم ينتج ممفكظا أك قكال مكجيا نحك متكمـ آخر 1

جابة كاضحة أك ضمنية كذلؾ تبعا لنمكذج الممفكظ الذم أصدره  يرغب في السماع أكا 
. المتكمـ

أخرل، كنقؿ ىذا النبأ يككف بكاسطة مرسمة استقبمت  التكاصؿ حدث نبأ ينقؿ مف نقطة إلىػ 2
 (1)«. عددا مف األشكاؿ المفكككة

: مفيـكاؿ لنا قرب تحيثإلى ىذيف التعريفيف نذكر بعض التعريفات  إضافة
 يعتبر التكاصؿ نظاما لو كمداخالت كمخرجات :أو الميكانيكي اآللي التواصل»

. ة العائدة مف المستقبؿ إلى المرسؿعإلى التغذية الراج كبينيما عمميات كتفاعالت باإلضافة
يعد التكاصؿ حينئذ دعامة مف أىـ الدعائـ التي يقـك عمييا النشاط االجتماعي بيف أفراد 

 (2)«. مجمكعة بشرية معينة فيك مف األسس الالزمة لكجكده
إذا التكاصؿ الميكانيكي أك اآللي يعد مف أىـ كسائؿ االتصاؿ حيث يحدث تفاعؿ 

بيف المرسؿ كالمستقبؿ مما يكلد عالقة بينيما كىذه العالقة ىي أساس اندماج أفراد المجتمع 
. كبالتالي ىذا النكع مف التكاصؿ يعد دعامة أساسية كالزمة يقـك عمييا النشاط االجتماعي

                                                           
 .20، ص (ة لمتكاصميف الشفيي كالكتابي ماقترابات لساف )ينظر، عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ ػ (1)
  (دط)ينظر، أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، حقؿ تعميمية المغات، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرػ (2)
 .75،  ص (ت. د)
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لمتكاصؿ بيف أبناء المجتمع » في حيف نرل أف التكاصؿ ال يتـ بطريقة كاحدة بؿ
الشفاىة كالكتابة كلكؿ كاحدة مف ىاتيف : الكاحد طريقتاف في بث الرسالة الكالمية ىما

 (1)«. الطريقتيف صكر متعددة في البث كالتمقي
التكاصؿ » نجد فيو أف (( MolesDenoëlكفي معجـ التكاصؿ الذم أشرؼ عميو 

يشارؾ في التجارب  (س)ىك عممية جعؿ فرد أك مجمكعة متمكضعة في عصر مف نقطة 
مف مكاف آخر مستعمال  (ص)التي ينشطيا محيط فرد آخر متمكقع في عيد آخر كفي نقطة 

كبعض المعاجـ األخرىأغفمت التعرض إلى تعريؼ . عناصر المعرفة  المشتركة بينيما
 (2) " «أن التواصل عممية مرور الفكر" التكاصؿ مكتفية بالقكؿ 

مف ىذا القكؿ المختصر نرل أف الفرد يتمقى منبيات تصؿ إلى عقؿ اإلنساف فيفكر 
 االعقؿ في ىذه المنبيات التي اختارىا فيقـك بتجميعيا كترتيبيا في شكؿ يحمؿ معنى معيف

كيقـك بفؾ رمكزىا كجعميا في شكؿ كممات أك عبارات معينة يتكاصؿ بيا أم أف فكر 
 ا جانب "مارتني أندري" كفي نفس الصدد يذكر. اإلنساف ىك أساس التكاصؿ بصفة عامة

 .فنحف ال نحيؿ ( تواصل )عندما نقكؿ »:آخر مف جكانب التكاصؿ حيث قاؿ
االتصاؿ باآلخريف يمكف أف تتخذ شكؿ  كالحاجة إلى" بالضركرة إلى عبارات إثباتيو 

 (3)«.إلحاحا ىي نفسيا التي تنتقؿ بكاسطة األكامر أمر كغالبا ما تككف حاجة االتصاؿ أكثر
 ىنا أف التكاصؿ باآلخريف ليس بالضركرة يحيؿ لنفس الغاية "هأندري مارتني" يكضح 

فغالبا ما تككف حاجة االتصاؿ أكثر حيف تتخذ في شكؿ أمر ففي أغمب السياقات نحتاج 
. نقميا بكاسطة األكامر

                                                           
ق 1425(1ط )ػ سمير شريؼ استيتية، المسانيات المجاؿ كالكظيفة كالمنيج، جدارا لمكتاب العالمي، بيركت ػ لبناف، (1)
. 79، ص ـ2005ػ
 .79، ص (اقترابات لسانية التكاصميف الشفيي كالكتابي  )ػ ينظر، عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ (2)
 2009   (1ط )، كظيفة األلسف ك ديناميتيا، ترجمة نادر سراج، مركز دراسات الكحدة، بيركت ػ لبناف، قأندريو مارتينيػ (3)

 .93ص 
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 في عالمنا المعاصر اليـك نقطة االستقطاب التي (*)المساف» ليس غريبا أف يككف  ك
ايا ضتتمحكر حكليا جؿ المشاكؿ التي نحياىا كليس غريبا أف يككف مف أبرز كأىـ الؽ

 (1)«المتصمة بالتكاصؿ 
ما جاء في القرآف داال عمى ما ىك صمة بالعالمات »  كمف منظكر آخر نرل أف 

المسانية فيك كثير كمتنكع، كيحتاج إلى دراسة لسانية عممية مستقمة في ضكء  ما كصمت 
إليو النظريات المسانية المعاصرة مف جية كتقنيات التكاصؿ كأدكاتو ك المعمكماتية مف جية 

ثانية، غير أنو مما كرد في القرآف داال عمى المغة معبرا عنو بمفظ المساف قكلو  
ٍمنىا ًمف رَّرسيكؿو ًإالَّر ًبًمسىاًف قىٍكًموً  ﴿: تعالى آا أىٍرسى مى  فىييًضؿُّ ٱلمَّروي مىف يىشىآاءي ۖ   ًلييبىيِّفى لىييـٍ ۦكى

يىٍيًدل مىف يىشىآاءي  ـي ۚ  كى ًكي  كالمغة التي ناب عنيا المساف ىنا ىي لغة (2) «  ﴾ كىىيكى ٱٍلعىًزيزي ٱٍلحى
 (3)«.خاصة

كمف أجؿ الكقكؼ » ماىية الحكار كمككنو األساسي  (**)كشكؿ التفاعؿ التكاصمي 
المقاربة التكاصمية كالمقاربة : عمى خصائص التفاعؿ التكاصمي يتكجب االستعانة بمقاربتيف

 (4)«.(***)خاصية اإلجماع كالتنازع  إلى التداكلية باإلضافة

                                                           
ػ إف مفيـك المساف ال يخرج عف معنى المغة المصاحبة لمساف باعتبار كؿ قـك كلسانيـ أم لكؿ قـك لغتيـ التي يتكاصمكف (*)

. بيا كبالتالي المساف كظيفتو األساسية ىي كظيفة تكاصمية
شكالية التمقي مركز دراسات الكحدة العربية،  بيركت   محافظ إسماعيؿػ(1)  عمكم، عبد الرحماف عزم، المساف العربي كا 

. 65، ص 2001 ػ 2007، (1ط )لبناف، 
(2)

 .4اآلية، : ـ إبراهيم 
 .79، صالمرجع نفسوحافظ إسماعيؿ عمكم، ػ (3)
ػ المقصكد بالتفاعؿ التكاصمي ىنا ىك السمكؾ الحكارم المؤسس بيف المستقبؿ كالمتمقي في نقؿ الخبر إذا األمر يتعمؽ (**)

. بأمر ميـ كىك التفاعؿ في نقؿ الخبر بيف األطراؼ ك تبادؿ الحكار كىذا التفاعؿ يككف كفؽ ضكابط ك سنف
ػ التشارؾ في الرأم ىي إحدل الغايات التي يريد بمكغيا الحكار بيف الطرفيف ىنا يحصؿ اإلجماع ىذا ما ذكره (***)
أف السمكؾ التكاصمي يخضع لدعاكل قبمية كمية بغية خمؽ الظركؼ المكاتية لمكصكؿ إلى  "  عمى اعتبار "هابيرماس"

  .17، المرجع نفسو، ص . "اإلجماع عبر صيركرة تبادؿ الحجج
ػ  محمد نظيؼ، الحكار كخصائص التفاعؿ التكاصمي ػ دراسة تطبيقية ػ في المسانيات التداكلية، الدار البيضاء، إفريقيا (4)

. 23، ص 2010، (ط. د)الشرؽ، 
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تكصمت المسانيات إلى صياغة » أما بالنسبة لمنماذج المعتمدة في التكاصؿ فقد 
 مف أىـ النماذج  "فرديناند دو سوسير" نمكذج نماذج تجسد عناصر ىذا التكاصؿ كيعتبر

 دو سوسير" سكف فنمكذج كبإلى نمكذج ركماف جاؾ إضافة صيغت في ىذا اإلطار"التي
 (1).«تأسس عمى التميز بيف المغة كالكالـ "

الذم يعد مف أىـ  " كارل بوهمر" ىناؾ نمكذج  " سيردوسو" إلى نمكذج  إضافة
ىك تراجع النتكء " بوهمر" كالمالحظ في نمكذج » النماذج التي صيغت في ىذا المجاؿ، 

" كفسره " مصطمح القدرة  "" تشومسكي"  البارز الذم يحمؿ ما أطمؽ عميو 
 فيما احتفظ بالقمـ الثالث ( Langue)بالمقدرتيف المستقبمة كالمرسمة أك المغة "سوسير
المخاطب أم  ليذا النمكذج المثمث ضمير المتكمـ أم المرسؿ كضمير" ىذه القمـ  كتناسب

" شخص ما نتحدث عنيا" أك " شخص ما " المرسؿ إليو كضمير الغائب بأصح تعبير أم 
 (تعبيرية)ثالث كظائؼ انفعالية"كتتكلد عف ىذه المعادلة الثالثية ليذا النمكذج التقميدم 

 (2)« (*)افيامية، كمرجعية 

                                                           
. 39، 38، 36، ص (تد)،(1ط)عبد القادر الغزالي ، المسانيات كنظرية التكاصؿ، دار الحكار، سكرية ػ الالذقية، ػ (1)
افيامية  ككظيفة : كبعد تفسيره تكلد عف المعادلة الثالثية كما ذكر ثالث كظائؼ" كارل بوهمر" ػ فسر سكسير نمكذج (*)

تيدؼ إلى أف "ك يقصد بيذه الكظائؼ ككف الكظيفة التعبيرية كتسمى أيضا الكظيفة االنفعالية . تعبيرية، كأخرل مرجعية
. تعبر بصفة مباشرة عف مكقؼ المتكمـ تجاه ما يتحدث عنو؛ كىي تنزع إلى تقديـ انطباع عف انفعاؿ معيف صادؽ أك كاذب

أما الكظيفة اإلفيامية تبرز عمى سطح الخطاب عندما تتجو الرسالة إلى المرسؿ إليو، كالمميز ليذه الرسالة مف الناحية 
كما ال تقبؿ قيمتيا اإلخبارية " األمر كالنداء " التكاصمية ىك ككنيا ذات طابع لفظي يتمظير في تركيبتبف بارزتيف 

أما بالنسبة لمكظيفة المرجعية تشير إلى الكظيفة المييمنة عندما . اإلخضاع ألحكاـ تقييمية؛ ألنيا ترد في أسمكب إنشائي
 . 45 ػ 39 ػ 35المرجع نفسو، ص . "تتجو الرسالة إلى السياؽ، كتركز عميو

 ـ 2003 ق 1429، (3ط )برامكة، ػأحمد محمكد قدكر، مبادئ المسانيات،  حاضنة المغة العربية دار الفكر، دمشؽ ػ (2)
 .25ص 
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األخرل كنظاـ  اإلشارة أنماط المغة ك» إلى  عندما أشار"لدوسوسير" كذلؾ بالنسبة 
المآدب كاألزياء كالسمكؾ  كاإلشارات العسكرية كأبجدية الصـ ك البكـ  كتصكر كجكد عمـ 

 (1)«اإلشارة المغكية كغير المغكية   يدرس أنظمة( Sémiologie)جديد دعاه 
فالتكاصؿ يشكؿ تحديا كبيرا » ليذا يعتبر عصرنا الحالي عصر تكاصؿ بامتياز،  ك

لجميع ىياكؿ مجتمعاتنا العربية أنو قبؿ كؿ شيء تحد لمنظاـ العربي بكميتو كىك تحد لمنظاـ 
( 2)«.السياسي

 عاما يخدـ كؿ المجاالت إالأننا ال نستطيع أف ننكر توفي حيف التكاصؿ بصؼ
كلذلؾ ال يبدك غريبا أف نتحدث عف أزمة التكاصؿ  »التكاصؿ المكجكد بيف النص كالمتمقي 

مف خالؿ رصد آليات التكاصؿ داخؿ النص، ماداـ يبدك بديييا أف كؿ نص ال يقاؿ إال 
ف كظيفتيا التكاصمية ل عأف تتخؿ ك أف النصكص في زماف ما ال يمكف. بيدؼ التكاصؿ

 (3)«زماف كمكاف معيف  حتى لك لـ تتحقؽ ىذه الكظيفة مع جميكر في
.  كمما ال شؾ فيو أف كؿ نص يقاؿ أك يكتب إال بيدؼ كىذااليدؼ يحقؽ التكاصؿ

كالجميكر كالذم  (النص  )ىذا التفاعؿ بيف المؤلؼ » كلتحقيؽ ىذا التكاصؿ البد مف
ىك في أصمو اعتراؼ بالكظيفة التكاصمية التي يجب أف يقـك بيا النص، إذاأف المتمقي عندما 

يمتقي بالنص أكؿ مرة ينتظر منو أف يستجيب لتكقعاتو حكؿ ىذا النص كعند ذلؾ تأخذ 
( 4) «.االنسجاـ أك الصداـ: العالقة بيف الطرفيف أحد المنحنييف

 
                                                           

، الدار العربية (مقاربة تحميمية لنظرية ركماف جاكبسكف  )، التكاصؿ المساني كالشعرية (بف حسيف بكمزبر  )ػ طاىر(1)
، ، بيركت ػ لبناف،   .19، ص ـ2007ق ػ 1428، (1ط )لمعمـك

 ص 2011، (ط.د)، دار البركة، عماف ػ األردف، (أدب الرحالت)ػ صالح أبك أصبع، محمد عبيد ا، ثقافة التكاصؿ (2)
12. 

  ص 2001، (ط.د)ػ آمنة بٌمعمى، الحركية التكاصمية في الخطاب الصكتي، مف منشكرات اتحاد الكتاب العربي، دمشؽ، (3)
87 . 

، دار الكتب (الرؤية الشعرية عند نزار قباني ػ دراسة في اإليقاع كالمغة الشعرية  )ػ عبد الغني حسني، حداثة التكاصؿ (4)
. 21، ص 1971، (1ط)العممية، بيركت ػ لبناف، 
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التواصل غير المغوي : المبحث الثاني
تتحقؽ عممية التكاصؿ كفؽ جانبيف متالزميف فال تقتصر عمى الجانب المسمكع 

نما ىناؾ جانب آخر مالـز إلى ىذا الجانب كىك يعتمد عمى  كالتعبيرات الصكتية فقط كا 
 كىك ما يسمى بالتكاصؿ غير المغكم أك التكاصؿ غير الكالمي أك ،التعبيرات غير الصكتية

ما يسمى بمغة الجسد أك التكاصؿ غير الممفكظ أك التبميغ غير المفظي كىي مصطمحات 
 .نفسياتحمؿ الداللة 

سننية غير أنساؽ المغة  يعتمد عمى أنظمة» ىذا نرل أف التكاصؿ غير المغكم   كمف
:                                           تصنؼ حسب معايير ثالثة  (Buisines)  "بويسنس"   كىي في رأم

 .معيار اإلشارية النسقية، حيث تككف العالمات ثابتة كدائمة كعالمات المركر (1
معيار اإلشارية غير النسقية، عندما تككف العالمات غير ثابتة كغير دائمة عمى  (2

 . عكس المعيار األكؿ نحك الممصقات اإلشيارية، كالدعائية 
معيار اإلشارية، عندما تككف العالقة جكىرية بيف معنى المؤشر كشكمو  كالممصقات  (3

 (*)االعتباطية  العالقة كضمف ىذا المعيار األخير يكجد معيار اإلشارية ذات
 (1)«. كالصميب األخضر الذم يشير إلى الصيدلية

كىناؾ آراء أخرل حكؿ تعريؼ التكاصؿ غير المغكم كىذا تعريؼ شامؿ يرل أف التكاصؿ 
ىك تكاصؿ يعتمد عمى المغة اإلشارية أك لغة اإلشارات سكاء كانت إشارات جسدية   اإلشارم

 

                                                           

ػ  نقصد بالعالقة االعتباطية بيف الداؿ كالمدلكؿ عدـ كجكد عالقة بيف الكممات ك األشياء مثاؿ ذلؾ إشارات المركر (*)
التي ليس ليا داللة إال بعالقاتيا داخؿ نسقيا أما العالقة بيف الداؿ ك األحمر يساكم المدلكؿ تكقؼ عمى حدة فيي 

.  اعتباطية فال يكجد صمة بيف المكف األحمر ك التكقؼ
، منشكرات قسـ (الصكرة في سيميكلجيا التكاصؿ) النص األدبي ك جاب ا أحمد، محاضرات الممتقى الرابع السيمياءـ  ػ (1)

 29 ػ 28األدب العربي العربي، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية ك االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ػ الجزائر، 
. 195ػ  194، ص 2006نكفمبر 
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 (1)(.....الالفتات الممصقات الصكر  ػعالمات المركرػ األلكاف)إشارات كرمكز اصطناعية  أك
 : يستعمؿ التكاصؿ غير المفظي لتبميغ ثالثة أبعاد مف المعاني في العالقات بيف الناس ك   

 كتتمثؿ عندما نستعمؿ االتصاؿ بالعيف كالتعبيرات الكجيية االيجابية :االستجابة»  (1
 .إلبداء االىتماـ باآلخريف 

 . تشمؿ مختمؼ اإلشارات الكدية التي تعبر عف شعكر ايجابي تجاه اآلخر:المحبة (2
 (2)«. لتأكيد السيطرة كالتأثير، السيما في المفاكضات :القوة (3
: منيا نرل أف ك
 .االتصاالت غير المفظية تمنحنا قدرة خاصة عمى فيـ حقيقة ما يشعر بو اآلخر»  -
قد تفكؽ المؤشرات غير المفظية في مضمكنيا ما تكحي بو الكممات المجردة حيث  -

 .يصعب تزييفيا
كيتمثؿ في اتخاذ الجسـ لكضع معيف، كاإلتياف بحركات خاصة أكاستخداـ تعبيرات  -

 (3)«. الكجو
لى مفيـك اقترحو   ىك مفيـك التكاصؿ اإلشارم  "سيبرر وولسن" كما يصح األمرا 

ك ىك مفيـك مرتبط مباشرة بالمقصد اإلخبارم كالمقصد التكاصمي كمف  »االستداللي
جممة ما نغنمو مف ىذا المفيـك عدـ اقتصاره عمى التكاصؿ المساني، إذ نجده شامال 

. لمتكاصؿ عمكما
يكجد تكاصؿ إشارم استداللي عندما يبمغ  »: كيمكننا تعريفو عمى النحك اآلتي

بكاسطة عمؿ معيف مقصده المتمثؿ في إبالغو معمكمة . شخص ما شخصا آخر
معينة حيث اليقتصر عمى استخداـ القكؿ لتبميغ معمكمة بؿ يكجد كمما بمغنا شيئاما 

                                                           
 (1ط )     محمد اسماعيمي عمكم، التكاصؿ اإلنساني دراسة لسانية، دار كنكز المعرفة العممية، األردف ػ عمافينظر، ػ (1)

. 59 ػ 58 ـ، ص 2013ػ  ق 1434
 .59، ص نفسوالمرجع ػ (2)
ػ ينظر، عالء محمد القاضي، بكر محمد حمداف، ميارات االتصاؿ، دار اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع، عماف  األردف  (3)
  .152، ص 2009، (1ط )
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إذا كانت زينب تتجكؿ في بمد ال تعرؼ لغتو  ىكذا ك. ككاف مقصد التكاصؿ كاضحا
 كلكف إذا .ذات يـك صيفي جميؿ حيث السماء زرقاء ال تغشاىا إال بعض السحب

السكاف المحمييف الطيبيف أف يحذرىا مف الخطر الذم تمثمو ىذه السحب  أراد أحد
أف يشدىا مف كميا كأف يرييا السحب بإلحاح دكف أف  المنذرة بزكابع عنيفة فبإمكانو

كيككف حينئذ قد قاـ بفعؿ تكاصؿ إشارم استداللي كلو حظكظ كافرة مف أف . يكمميا
 (1)«.تفيـ زينب الفعؿ

فيذه اإلشارة كفيمة بأف تؤدم المعنى المراد تحقيقو فعندما قاـ أحد السكاف المحمييف 
بتنبيو زينب عف الخطر الذم تمثمو السحب مف دكف أف يكمميا قاـ مباشرة بشدىا 

مف كميا ليرييا السحب بإلحاح كالمغزل مف ىذا ىك فيـ زينب الحركة التي قاـ بيا 
  . "رر وولسنبيس" ففيمت مباشرة المغزل مف ىذه الحركة ىذا ما قصده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

(  1ط )آف ركبكؿ ػ  جاؾ مكشالر، التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ، دار الطميعة ، بيركت ػ لبناف، ينظر، -
 .81 ػ 80 ص ،2003
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  تحديد معنى اإلشارات غير المفظية : 
 كؿ إشارة يصدرىا  اإلنساف تحيؿ لمعديد مف الدالالت كذلؾ بحسب المكقؼ الذم تشير إليو

 اإلشارة غير المفظية قد تحمؿ أكثر مف معنى  كليا أكثر مف استخداـ كما أشار »أف  إذا
قد تككف جزءا مف رسالة لفظية ذات معاف  (االبتسامة)عمى سبيؿ المثاؿ    " ناب" إلى ذلؾ 

 أيزنبرغ وسميث" كما أشار كؿ مف " . أنا احبؾ " مختمفة فقد تككف جزءا مف حالة انفعالية 
درجة التحيز كأنماط : جكد عامميف ميميف في طريقة تفسير اإلشارات غير المفظية كإلى" 

 (1)«.التمييز
ف اإلشارة تحمؿ داللة حسب المكقؼ الذم تككف فيو أك الحالة التي تككف عمييا فميس إأم 

.  نفسو المعنىإلىبالضركرة أف تحيؿ دائما 
حالة عمى دليؿ العقؿ  تي مىٍطًكيَّر ته كقكلو تعالى ﴿ » كا  كى  نىوي ۚ   ۦ ًبيىًميًنوً ۢ  كىٱلسَّرمى  مىى  عىمَّرا ۥ سيٍبحى  تىعى   كى

ما   (3)"قمب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان" كقكلو عميو السالـ )2( « ﴾ييٍشًركيكفى  كا 
قرائف أحكاؿ مف  إشارات كرمكز كحركات كسكابؽ كلكاحؽ ال تدخؿ تحت الحصر كالتخميف 

 (4)«يختص بدركيا المشاىد ليا فينقميا المشاىدكف مف الصحابة إلى التابعيف بألفاظ صريحة 
ينبغي أال يفيـ أف الداللة اإليحائية مقتصرة عمى ما  »كلذلؾ البد مف معرفة أمر ميـ حيث 

األسمكبية  أيضا ما يترتب عمى األنماط: يحكؿ حكؿ المعنى لمكممات مف إيحاءات بؿ تشمؿ
 (5)«كالتغييرات القكاعدية مف ظالؿ أسمكبية مرتبطة بيا 

                                                           
  دار المسيرة، عماف  األردفترجمة مركاف طاىر الزعبي، ػ ينظر، جكف ىيز، ميارات التكاصؿ بيف األفراد في العمؿ، (1)
. 140 ػ 137 ػ 136 ق، ص 1432 ـ ػ 2011( 1ط )
(2
 

 .76اآلية : ػ الزمر(
(3
 

 .35، كتاب اإليماف كالكفر، باب القمب كصالحو كفساده كمعنى السمع البصر ك النطؽ، ص صحيح البخارمـ  (
  (ط. د)ػ ينظر، محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، (4)

. 81، ص 2002
ط  )ػ ينظر، محمد محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت ػ لبناف (5)
 .81، ص 2004 ،(1
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أف معنى المظاىر الثقافية تتغير مف بمد إلى آخر كيكرد  »أيضا نرل  كمف جية أخرل     
إشارة ثقة  فحسب الثقافة يمكف أف يككف ذلؾ إما. حالة النظر إلى اآلخر في عينيو " لوكان "
في الكاقع يتضمف الرمز عمى محتكل أكسع مف معناه الفكرم كالظاىر حيث . إشارة تحد أك

تماـ إ تضفي المغة المرمكزة كماالت تككف أحيانا غير قابمة لمحصر كضركرية لمكصكؿ كا 
 (1)« . القيمة الداللية

مف ىذا الطرح المفصؿ لتحديد معنى اإلشارة غير المفظية مكننا مف معرفة اإلشارات  ك   
. بكجو عاـ كاإلشارة بكجو خاص

 مف ركافد اإلبانة كتجمية المقاصد في السياؽ حيث تعد بديال مف ارافد"» تعد اإلشارة  عميوك
المغة بؿ ىي متممات مساندة كقد تككف اإلشارة باليد كالرأس كالعيف كالحاجب كالمنكب 

 (2)." أبمغ من مبمغ الصوت مبمغ اإلشارة" كالثكب كغير ذلؾ، كلذلؾ قيؿ 
أبا نكاس  أف األمثمة الطريفة الدالة عمى فضؿ اإلشارة السياقية في اإلبانة عف األلفاظ كمف    

:  أف يصنع شعرا ال قافية لو، فصنع مف فكره ارتجاال طمب إليو
 ( إشارة قبمة ): لقد قمت لممميحة قكلي            مف بعيد لمف يحبؾ ك

 ( الال إشارة ): فأشارت بمعصـ ثـ قالت          مف بعيد مف خالؼ قكلي
 (3)«  (إشارة امش): ت لمبغؿ عند ذلؾؿفتنفست ساعة ثـ أني              ؽ

أك " المساف " أف المجاؿ ىنا يسمح لنا ببياف داللة  ليس سيال كال ممكنا» كمف ىذا نرل أنو 
المغة أك الكالـ، كما يتصؿ بيذه المصطمحات مف تراكيب ال تخمك مف إشارات غير لسانية 

                                                           
 ،2008( 1ط)ينظر، ماجدة تكماس حانة، المغة كاالتصاؿ في الخطاب متعدد المعاني، دار كيكف، دمشؽ ػ سكرية، ػ (1)

 .56ص 
(2)

 ػ 78ص  (2003ط )ميدم أسعد عرار، ظاىرة المبس في العربية جدؿ التكاصؿ كالتفاضؿ، دار كائؿ، عماف ػ األردف، ـ  
79. 

 .105 ص ،(د ت)، (2ط )كامؿ الشتاكم، اعترافات أبك نكاس، دار المعارؼ، القاىرة، ػ (3)
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ٍمزنا ۖ  قىاؿى رىبِّ ٱٍجعىؿ لِّىٓا ءىايىةن ﴿ : كقكلو تعالى ـى ٱلنَّراسى ثىمى ثىةى أىيَّراـو ًإالَّر رى  ۗ   قىاؿى ءىايىتيؾى أىالَّر تيكىمِّ
رً  ٍبكى  سىبٍِّح ًب ٍلعىًشىِّ كىٱإٍلً  (1) « ﴾كىٱٍذكير رَّربَّرؾى كىًثيرنا كى

مىى  قىٍكًموً  ﴿: أك كقكلو تعالى           رىجى عى ـٍ أىف سىبِّحيكاۦفىخى ى ٓا ًإلىٍيًي  بيٍكرىةن ۟   ًمفى ٱٍلًمٍحرىاًب فىأىٍكحى
ًشيًّا  كالكحي نفسو يعني اإلبانة عما في النفس بغير المشافية عمى أم معنى (2) «  ﴾كىعى
شارة كمكاتبة: كقعت  (3) «.مف إيماءة كرسالة كا 

إذا اإليحاء نفسو يعني اإلبانة عف الشيء كيعد رمز مف الرمكز المتعارؼ عمييا سكاء كانت 
. رمكز طبيعية أك غير طبيعية

في الطرؽ التي يتـ بيا  " بيرس" بحث » باإلشارة اىتماما بالغا حيث " بيرس" كما اىتـ 
التكاصؿ بيف األفراد كما نبو إلى عالقة الرمكز بالمؤكالت فاىتـ لذلؾ بدراسة المفردات 

 (4)«. (اإلشارات  )كتجدر اإلشارة ىنا إلىأف العمماء قديما اىتمكا بيا . التأشيرية اإلشارية
 ( البيان () الحيوان) في كتابو "الجاحظ" يمكننا تكضيح ىذه المعمكمات مف خالؿ عرض  ك

: كلكسائؿ البياف أك التكاصؿ كحدتيا في خمس كسائؿ قائال
جميع أصناؼ الدالالت عمى المعاني مف لفظ كغير لفظ خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد  ك" »

( 5)« "المفظ ثـ اإلشارة ثـ العقد ثـ الخط ثـ الحاؿ التي تسمى النصبة : أكليا

عند الجاحظ  (بياف)مف خالؿ قكؿ الجاحظ عف أصناؼ الدالالت نرل أف المفيـك العاـ لكممة 
ىي الدالالت الظاىرة عمى المعنى الخفي ، كيمكف تصنيفيا إلى خمسة أقساـ المفظ ك اإلشارة 

                                                           
 .41اآلية، : ػ آؿ عمراف (1)
 .11اآلية، : ػ مريـ( 2)

. 46 – 45عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ اقترابات لسانية لمتكاصميف الشفيي كالكتابي، ص - ( 3( 

.52جاب ا أحمد، محاضرات الممتقى الرابع السيمياء كالنص األدبي، ص  - ( 4( 
 ك. 38، 37، ص 1997 ،(3ط)ػ الجاحظ، الحيكاف، شرح كتحقيؽ بجي الشامي، دار مكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبناف، (5)

ينظر كريـ زكي حساـ الديف، اإلشارات الجسمية، دراسة لغكية لظاىرة استعماؿ أعضاء الجسـ في التكاصؿ، دار غريب 
. 9، ص 2001، (د ط)القاىرة، 
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كالعقد كالخط ثـ الحاؿ التي تسمى نصبة، كيقصد بيذه الدالالت ىي مختمؼ أنكاع اإلشارات 
 .التي تؤدم المعنى

كمما كانت الداللة أكضح ك أفصح ككانت اإلشارة أبيف كأنكر كاف  ك» :  قاؿ (البيان) ففي 
كالداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي ىك البياف الذم سمعت ا عز كجؿ يمدحو . أنفع ك أنجع

 (1)«يدعكا إليو كيحث عميو  ك
أك الحكاس كطبيعة أك شكؿ ىذه الكسائؿ فقد  كنتيجة لتقييد الجاحظ لكسائؿ التكاصؿ باألدكات

يجعؿ مراتب  ( الحيوان )جعؿ الحاؿ النصبة في المنزلة الخامسة، بؿ إننا نجده في كتاب
 (2)«أقساـ ىي المفظ كاإلشارة كالعقد كالخط  البياف أربعة
 الجاحظ لكؿ قسـ مف ىذه األقساـ تفسيرا كاضحا كقد فسر الجاحظ النصبة في حيث أعطى

إنيا الحاؿ الناطقة بغير المفظ كالمشيرة بغير اليد كذلؾ ظاىر في كؿ  »: بقكلو (*)البياف
في المكات الجامد كالداللة في الحيكاف الناطؽ،   فالداللة التي).... (ناطؽ صامت ك

سيميائية   كىي إشارة(3)«.فالصامت ناطؽ مف جية الداللة ك العجماء معربة مف جية البرىاف

                                                           
ق ػ 2014، (7ط )ػ الجاحظ، البياف ك التبيف، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ( 1)

. 81ـ ص 1998
. 9ػ كريـ زكي حساـ الديف، اإلشارات الجسمية دراسة لغكية لظاىرة استعماؿ أعضاء الجسـ في التكاصؿ، ص (2)
كالداللة إما . عمـ البياف عمـ يعرؼ منو كيؼ يدؿ عمى معنى خارجي يتكسط الكضع كالعقؿ» : ػ يقكؿ الجرجاني(*)

، كىي داللة المفظ أك ىيئة عمى ما كضع لو كتسمى مطابقة، كداللة البيت عمى السقؼ ك الحائط معا محضةكضعت 
، اإلشارات كالتنبييات في عمـ البالغة، تحقيؽ عبد القادر حسيف «. كداللة ىيئة الفعؿ كىيئة المركب عمى ما كضعت لو

البياف ىك عمـ يعرؼ » : كيقكؿ الخطيب القزكيني. 149ـ، ص 1997ق ػ 1418، (ط ج)مكتبة اآلداب، بيركت ػ لبناف، 
: ك الثاني. إما عمى ما كضع لو، أك عمى غيره: داللة المفظ. بو إيراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة في كضكح الداللة عميو

إما داخؿ في األكؿ دخكؿ السقؼ في مفيـك البيت، أك الحيكاف في مفيـك اإلنساف أك خارج عنو خركج الحائط عف مفيـك 
، اإليضاح في عمـك البالغة المعاني كالبياف كالبديع، دار الكتب العممية، بيركت ػ «السقؼ أك الضاحؾ عف مفيـك اإلنساف

.   215، ص (د ت)، (د ط)لبناف، 
. 81ػ الجاحظ، البياف ك التبيف، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، ص (3)
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فاألجساـ الخرس الصامتة ناطقة مف جية الداللة  :" بقكلو (الحيوان) ذلؾ في  يفسر ك
 (1)«. "كمعربة مف جية صحة الشيادة

نرل ىنا مدل اىتماـ الجاحظ بظاىرة اإلشارات الجسمية كمف خالؿ قكلو نفيـ أف الداللة      
 في تحقيؽ الداللة فيك ىنا ا كبيراإنما اإلشارة أيضا تمعب دكر ال تقتصر عمى المفظ فقط ك

يكضح مدل التالـز الكثيؽ بيف اإلشارة كالمفظ كما أكثر أف تنكب عف المفظ لذا ال يمكننا 
 .االستغناء عنيا فمكال اإلشارة لما تفاىـ الناس

فطف إلييا قبؿ المحدثيف مف ىؤالء مف القدماء ك مف أكؿؼ» إذا كانت اإلشارة ذات أىمية كبيرة 
الذم استعمؿ مصطمح حكاية الحاؿ لمتعبير عف اإلشارة  ( 392ت  ) المغكم  "ابن جني" 

( 2)«الجسمية 

أكال تعمـ أف اإلنساف إذا عاف أمر فأراد أف يخاطب .....» ": الخصائص"  في كتابو      قائال
فمك كاف ... يا فالف، أيف أنت أرني كجيؾ، أقبؿ عمي أحدثؾ:  ليقبؿ عميو كيقكؿ لو...صاحبو

مغنيا عف مقابمة العيف مجزئا عنو لما تكمؼ القائؿ، كال تكمؼ صاحبو اإلقباؿ عميو كاإلصغاء 
 : كعمى ذلؾ قاؿإليو

 (3)«ك العيف تبدم الذم في نفسي صاحبيامف العداكة أك كد إذا كاف 

 ىنا يؤكد عمى أف تكاصؿ العيف بالعيف لو دكر كبير في تحقيؽ  "ابن جني" بمعنى أف 
تفاعؿ األحاسيس مع بعضيا البعض فالعيف تبدم الذم في نفس صاحبيا كما قاؿ مف خالؿ 
العيف نستطيع أف نعرؼ حالة الذم يكممنا أىك في حالة كد أك عكس ذلؾ كمو كمنيا نستطيع 

أف نتفاعؿ معو كنحس بو تماما مثؿ المثاؿ الذم ذكره كلكال ىذا التكاصؿ لما استطعنا أف نبني 
. عالقات أساسيا المحبة كالتعاكف كغيرىا

                                                           
ص ـ، 1967ق ػ 1384، 2ط، الجاحظ، الحيكاف، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبنافػ (1)

245. 

 .245، ص كريـ زكي حساـ الديف، اإلشارات الجسمية الظاىرة كالمصطمحػ (2)
. 246 ـ 245 ص،(د خ) ،(د ط)ـاته جىي، الخصائص، ذحقيق محمذ علي الىجار، دار الكرة المصريح المكرثح العلميح، (3)

 .246 ـ 245ص
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قكلو أف نظرة العيف تبيف الذم في نفسية اإلنساف ألف شخصية   مف خالؿ "ابن جني" يكضح 
اإلنساف عادة ما تحتكم عمى صفات إيجابية أك سمبية أك االثنيف معا، فمف خالؿ نظرات 
العيكف ال يستطيع اإلنساف أف يتصنع ما بداخمة ألف اإلنساف المطمئف يظير مف عينيو 

بالراحة كاالستقرار أك ما كاف ضد ىذه المشاعر كؿ ىذا ال  ككذلؾ الحزيف كأيضا الشعكر
نستطيع إخفاءه ألف العيكف تفضح ذلؾ كمو إذا العيكف ىي الجزء الكحيد في الجسد الذم 

. يكشؼ شخصية اإلنساف كىي مف أىـ لغات الجسد
كحسف اإلشارة باليد كبالرأس مف تماـ »  في نياية تفسيره لإلشارة   "الجاحظ"  كذلؾ يقكؿ 

التقتؿ كالتثني ك غير ذلؾ مف  حسف البياف بالمساف، مع الذم يككف مع اإلشارة مف الدؿ ك
 (1)« . األمكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .79الجاحظ، البياف ك التبيف، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، ص ػ (1)
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 النماذج غير المسانية: 
لتكضيح التكاصؿ غير المغكم الذم ىك عبارة عف إرساؿ رسائؿ غير لغكية 

تحمؿ جممة مف الدالالت فتمر إلى العقؿ الذم يترجميا كيفؾ رمكزىا كيتكاصؿ 
 : بيا كىذه بعض النماذج التي تكضح ذلؾ

  :نموذج شانون وويفر -
النظرية الرياضية  " "شانون وويفر" كرد ىذا النمكذج ذك الطبيعة الخطية في كتاب » 

كالمالحظ عمى ىذا النمكذج أنو يكضح العممية التكاصمية التي تعتمد عمى قناة " لمتكاصؿ 
إصبع ضمف أبحاث التكاصؿ اإلعالمي كليس  كبذلؾ يدخمو أبك. إعالمية ما في نقؿ الرسائؿ

 (1)«. أبحاث التكاصؿ اإلنساني عمى إطالقو
 : نموذج دي سوسير -

األخرل  اإلشارة أنماط إلى الصمة بيف المغة ك أنو أشار المالحظ مف نمكذج دم سكسير »
ىؤالء ( 2)«. الصـ البكـ أبجدية كنظاـ المآدب كاألزياء كالسمكؾ كاإلشارات العسكرية ك

مشكمتيـ أكبر بكثير مف مشكمة المكفكفيف فيؤالء ال يمنعيـ فقد البصر مف اكتساب المغة »
في طفكلتيـ بمساعدة األىؿ كمف أكلئؾ الذيف يكلدكف كىـ فاقدكف لحاسة السمع أك يفقدكنيا 

في طفكلتيـ المبكرة تكاجدىـ صعكبة كبيرة لمغاية في أنيـ ال يسمعكف األصكات لكف 
. مشكمتيـ تيكف اليـك لتكفر األجيزة االلكتركنية الحديثة التي تستطيع أف تكبر حجـ الصكت

ألنكاع الخدمة ما  ىناؾ كسائؿ عديدة قد جربت لمتخفيؼ مف مصابيـ كلعؿ مف أقرب األمثمة
 (3)«. يجرم في معاىد التربية الخاصة بدكلة الككيت

 

                                                           
 .121 – 120محمد اسماعيمي عمكم، التكاصؿ اإلنساني دراسة لسانية، ص - (1)
 .25ـ ص2008ق ػ 1429، (3ط)ػ أحمد محمكد قدكر، مبادئ المسانيات، حاضنة المغة العربية، دمشؽ ػ البرامكة، (2)
. د)نايؼ خرما، أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة، عالـ المعرفة  سمسمة كتب ثقافية لمفنكف كاآلداب، الككيت   ػ (3)
 .19 ػ 18، ص 1990 ػ 1923، (ط
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 : نموذج بيرلو -
يرسؿ رسالة  ( المرسل )ىذا النمكذج شبيو بنمكذج شانكف ككيفر، كمفاده أف المصدر » 

.   الذم يفؾ تشفير الرسالة (المستقبل) عبر قناة إلى
               ترميز                                             فؾ

  
                                                         الترميز

 
 
 
 
 
 

 
            
            
            

         
                                                                                   (1)           

مف خالؿ نمكذج بيرلك نرل أنو يمخص لنا العممية التكاصمية بصفة عامة عف طريؽ  
الرسائؿ غير المغكية حيث يرسؿ المرسؿ رسالة غير لغكية يتمقاىا المستقبؿ فتمر إلى العقؿ 

   .  فيترجميا كيفؾ رمكزىا كيتكاصؿ بيا

                                                           
(1
 

 .123محمد اسماعيمي عمكم، التكاصؿ اإلنساني دراسة لسانية، ص ـ (

 الشـ
 

المرسؿ 

 

 المستقبؿ القناة الرسالة

ميارات 
 تكاصمية
 عادات

 معرفة

نظاـ 
 اجتماعي

 ثقافة

محتكل 
أدكات 
معالجة 

 بتركي/بنية

 رمكز

 السمع

 البصر

 الممس

سالمـ  

 التذكؽ

ميارات 
 تكاصمية

 عادات
 

 معرفة

نظاـ 
 اجتماعي

 ثقافة
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 :نموذج سكرام -
يرل سكراـ أف التكاصؿ اإلنساني عبارة عف تفاعؿ دائرم الشكؿ بحيث يتبادؿ كؿ 

 (1). مف المرسؿ كالمستقبؿ األدكار فيما بينيما أثناء تبادؿ الرسائؿ
                              

 
 
 
 

            المستقبؿ    المستقبؿ
 
  

                                                           
(1
 

 .124 ػ 123محمد اسماعيمي عمكم، التكاصؿ اإلنساني دراسة لسانية، ص ـ (

 المرسل

 رسالة

 

 ترميز 

 تفسير

 ترميز

 تفسير

 المرسل

 رسالة
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 بين لغة الجسد و لغة اإلشارة:  
لغة اإلشارة كما ىك معمـك ال تقتصر عمى حركة اليديف فقط بؿ يساىـ أيضا في إنتاجيا 

نقصد بيا حركات  حركة العيكف كمختمؼ حركات الجسـ حيث تعتبر الحركات غير اليدكية ك
الجسـ أكثر أىمية في تحقيؽ المعنى المراد فيي ضركرية لتحقيؽ التكاصؿ كمف ىذه 

بعض التعريفات في ىذا الشأف، » الحكصمة نخص بالذكر لغة الجسد كلتكضيحيا أكثر نجد 
 :نذكر منيا

اإليماءات  ك لغة الجسـ ىي لغة صامتة غير لفظية تستخدـ اإلشارات: تعريف إدوارد هول -
 (1)« . الصادرة عف جسـ اإلنساف

يقصد إدكارد ىكؿ ىنا أف الناس بمختمؼ أعمارىـ يشترككف في لغة الجسد التي تقـك 
بإرساؿ رساالت غير لغكية صامتة ليذا يقاؿ عنيا المغة الصامتة التي تستخدـ مختمؼ 

 . اإلشارات كاإليماءات الصادرة عف الجسـ 
لغة الجسـ ىي اتصاؿ غير لفظي كلغة غير مكتكبة مثؿ تعبيرات : تعريف فريدلوتهانس»  -

 (2)«. كاإلشارات كالحركات الصادرة عف الجسـ  الكجو كاإليماءات
كىذا التعريؼ يحمؿ نفس المعنى الذم قدمو ادكارد ىكؿ عف لغة الجسد ألف الجسد 

 .يصدر مجمكعة مف اإلشارات كالحركات سكاء كانت يدكية أك غير يدكية 
لغة الجسـ ىي اتصاؿ غير لفظي يعتمد عمى التكاصؿ بيف المرسؿ : بيز تعريف أالن»  -

 (3)«كالمستقبؿ باستخداـ التمميحات كاإلشارات كالحركات الصادرة عف الجسـ
جؿ ىذه التعريفات متقاربة في معناىا حتى نستطيع القكؿ بأنيا تشير إلى تعريؼ 

.  شامؿ يتضمف مجمكع آراء ىؤالء كغيرىـ

                                                           
 ص 2009 (1ط)ػ ينظر، مدحت أبك النصر، ميارات االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف، المجمكعة العربية، القاىرة ػ مصر، (1)

79 .
 .ػ ينظر، المرجع نفسو، ص ف(2)
 .79، ص ، مدحت أبك النصر، ميارات االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريفـ ينظر، (3)
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الذكاء الجسدم الحركي كنقصد بو القدرة عمى استخداـ » كفي ىذا الصدد نذكر فكرة 
...... أك النحت األداء الميارات الحركية الدقيقة أك الميارات الجسدية الكبيرة في الرياضة أك

يميؿ أصحاب ىذه المكىبة إلى التحدث بأيدييـ كىي عالمة عمى قدرتيـ عمى استخداـ  ك
 (1)« . أجسادىـ في حؿ المشكالت

 إقامة ككف بيف لغة الجسد ك »البد مف  لغة اإلشارة كلتحديد الفرؽ بيف لغة الجسد ك
األخيرة غدت مصطمحا ذا لحمة كثقى بمغة الصـ البكـ كالحؽ أنيا قائمة  أف ، إذالغة اإلشارة

عمى حركة الجسد لتشكيؿ األيدم الحاممة تسعة عشر قيمة داللية، كمكاف النطؽ الحامؿ 
اثنتي عشر قيمة داللية كالالفت لمنظر أنالمغات اإلشارية كثيرة متباينة تزيد عمى أربعة آالؼ 

 (2)« لغة في العالـ كمف شكاىد ىذا التبايف المغة اإلشارية األمريكية كالمغة اإلشارية البريطانية
أستاذة عمـ النفس التطبيقي، فإف ىناؾ سبع إشارات  " سوزان كرامر" كفقا لكالـ  «ك

إف العيف تمنحؾ : " "سوزان"تقكؿ . " خاصة بمغة الجسد يجب أف تككف عمى معرفة بيا 
كاحدا مف أكبر مفاتيح الشخصية التي تدلؾ بشكؿ حقيقي عمى ما يدكر في عقؿ مف أمامؾ 

كتكمؿ حديثيا " إف الحكاجب تمنحنا مفتاحا آخر لمعرفة فيما يفكر الشخص  " سوزانتقكؿ " 
إذا رفع المرء حاجبا كاحدا فاف ذلؾ يدؿ عمى أنؾ قمت لو شيئا، إما أنو ال يصدقو أك " قائمة 

كىذه اإلشارات تعطينا . أنو يراه مستحيال أما رفع كال الحاجبيف فاف ذلؾ يدؿ عمى المفاجأة 
فكرة عف لغة الجسد ككؿ ككيؼ يمكف استخداميا لنعرؼ فيما يفكر اآلخركف بالرغـ مف 

 (3)« . محاكلتيـ 
 ىنا أف مالمح الكجو كحركتيا المختمفة تعد بمثابة مفاتيح شخصية  "سوزان" تقصد 

اإلنساف فينا نستطيع أف نقكؿ أنيا أقرب لما يسمى بعمـ الفراسة فمف خالؿ العيكف نفيـ 

                                                           
   األردنـعمان ، محمذ مرىلي قىذيل، رمضان مسعذ تذوي، مهاراخ الرىاصل تيه المذرسح والثيد، دار الفكريىظر، - (1)
(

1ط 
 )

 .144، ص 1425 ـ 2004
 .38، ص 1428 ػ 2007، 1لبناف، ط – أسعد عرار، البياف بال لساف، دار الكتب العممية، بيركت ػ ينظر، ميدم (2)
ػ مستكر سالـ أبك تالت، أسرار لغة الجسـ ككيفية إدارة الجسـ البشرم، التجييزات الفنية الطباعة كالتنسيؽ  األزريطة (3)

 . 61، ص2010، (ط. د)اإلسكندرية، 
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نفسية اإلنساف فالعيكف تفضح داخؿ اإلنساف ككذلؾ الحكاجب تعتبر مفتاحا آخر لمعرفة 
المكقؼ الذم يككف عميو اإلنساف سكاء كاف في حالة تعجب أك استفياـ أك غيرىا مف 

. الدالالت 
كمف ىذا الطرح يتضح لنا أشكاؿ التكاصؿ بأنكاعو الثالث التكاصؿ الشفكم كالتكاصؿ 

:  اليدكم كالتكاصؿ الكمي كىـ كالتالي
اإللماحات المتشكمة مف حركة   فالمقصد المتعيف منو اإليماءات ك:التواصل الشفوي» 

شفتي المتكمـ كيتضمف ىذا األسمكب التكاصمي استعماؿ ما تبقى مف السمع كقراءة الشفاه 
 (1)« .كقراءة الكالـ كثانييا سرعة المتكمـ كثالثيا تشابو بعض األصكات الكالمية 

 كىك التكاصؿ القائـ في المقاـ األكؿ عمى لغة اإلشارة كالتيجئة :أما التواصل اليدوي» 
ىك تكاصؿ أخذ مف التكاصؿ الشفكم كاليدكم كالسمعي بنصب : أما التكاصؿ الكمي باألصابع

 (2) «.كاإليماءات الجسدية كالتعبيرات الكجيية فاصمة فاشتمؿ عمى الكالـ، كلغة اإلشارة
 التكاصؿ الشفكم كاليدكم كالكمي كميا تكاصالت تندرج ضمف التكاصؿ غير المغكم أك 

. لغة اإلشارة ككميا تيدؼ إليصاؿ الرسائؿ غير المغكية ضمف مقصد اإلفياـ
إف يدم الشخص يمكف أف تدال عمى إحساسو بالخكؼ كالقمؽ ىكذا » أما الطرح القائؿ 

أك نقرىا عمى الركبتيف أك  فمثال ارتعاش األصابع"  كتكمؿ حديثيا قائمة  "أندروود" تقكؿ 
عمى ذراعي المقعد أك ابتالؿ راحة اليد كبركدتيا أك عندما تظير عصبية اليديف عند إمساؾ 

الفيـ أيضا يمكف أف . الشخص بالقمـ أك السيجارة كؿ ىذه المظاىر تدؿ عمى قمؽ الشخص
يظير الخكؼ عندما يككف غير مرف يظير مدل القمؽ العميؽ، لذلؾ تجد المرء يتعرؽ عرقا 

 (3)«شديدا أك يتنفس بعمؽ كبشكؿ ثابت كما أنو ينظر نظرات عميقة 
 

                                                           
 . 39ػ ميدم أسعد عرار، البياف بال لساف، ص (1)
 .39، ص المرجع نفسو-(2)
 .69مستكر سالـ أبك تالت، أسرار لغة الجسـ ككيفية دارة الجسـ البشرم، ص ػ (3)
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: أنواع التواصل غير المغوي: المبحث الثالث
لكف عالمة التكقؼ  )تتككف العالمة السيميائية مف شقيف اثنيف ىما الداؿ كالمدلكؿ 

شارات المركر  كغيرىا مف العالمات غير المغكية التي تصاحب حياتنا  (أثناء السير مثال أكا 
نما ىك خالؽ ىذه  اليكمية بشكؿ دائـ كمستمر، فجسد اإلنساف ال متناه مف العالمات كا 

ىذا التالـز الدائـ بيف الجسد  " ال وعي" العالمات كمبدعيا حيث صار محكر مكبكتات أؿ 
كالمجتمع يؤكد لنا التفريغ الداللي الذم أحدثتو المغة كىك ناتج رئيسي لعممية التكاصؿ 

اإلنساني اليكمي فاإلنساف بطبيعتو خمؽ إلبداع مجمكعة مف اإلشارات غير  لفظية يحاكي 
بيا غيره مف أبناء جنسو فيحدث ما يسمى بالتفاعؿ بيف الجماعات البشرية كفؽ ميارات 
حسب المكقؼ الذم فيو أك النفسية التي يككف عمييا الفرد كحسب الظركؼ االجتماعية 

يشتمؿ ىذا النكع عمى كؿ أنكاع االتصاؿ التي تعتمد عمى المغة غير » المحيطة بو حيث 
 :المنطكقة كمف أنكاع االتصاؿ غير المغكم ما يأتي 

 لغة الصمت واإلنصات:La langue du silence et de l écoute : 
يخطط ىذا االتصاؿ بطريقة يستدؿ مف اإلنصات كالسمكؾ عمى أف الرسالة تـ 

لحضكر الحفؿ  األمكر استيعابيا فعمى سبيؿ المثاؿ قد ترسؿ المدرسة خطابا تدعك فيو أكلياء
الختامي العاـ الدراسي كيطمب منيـ االتصاؿ في حالة االعتذار فإذا لـ يتـ االتصاؿ 

 (1) «.ف ذلؾ يعني أف الدعكة قبمتإبالمدرسة ؼ
ىذا يدؿ عمى أف االتصاؿ ال يقتصر عمى اإلشارات كمختمؼ الحركات الالإرادية فقط 

نما تتحقؽ بأساليب . أخرل مثؿ نكع المباس كالمظير العاـ لإلنساف  كا 

                                                           
( 1ط)ينظر، رافدة حريرم، فاعمية االتصاالت التربكية في المؤسسات التعميمية، دار الفكر، عماف ػ األردف،  ـػ (1)

.   .    41 ص،1430ػ2010
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إيماءة كحركة مف أطرافؾ ما يريد أف يقكؿ كتعرؼ  فكؿ» :  "محمد نبي يونس"  يقكؿ 
كلغة الجسد مف الكسائؿ السامية التي تحقؽ . مف طريقة جمكسو كمالمح كجيو حالتو النفسية

 (1)«. الكثير مف التجاكب بيف الناس
يؤكد محمد نبي ىنا عمى أىمية لغة الجسد باعتبارىا أساسية لتحقيؽ الكثير مف 

 .التجاكب بيف الناس كحصكؿ التآلؼ ك االنسجاـ بينيـ 
كأعضاء الجسـ كيطمؽ عمييا  تصاؿ بمغة اإلشاراتاال» إذا المغة الصامتة ىي حدكث 

لغة االتصاؿ غير المفظي كتكظيؼ المغة الصامتة في التعبير القرآني في عنكاف قاـ عمى 
فكرة أساسية كىي أف تكاصؿ بني اإلنساف ال يتكقؼ عند حدكد المغة المنطكقة بؿ يتعدل 

ٍت ًإلىٍيًو  كأعضائو لقكلو تعالى ﴿" "ذلؾ ليشمؿ حركات الجسد ـي مىف ۟   قىاليكاۖ  فىأىشىارى  كىٍيؼى نيكىمِّ
ًبيًّا﴾فيكىافى   (3) «. أشارت أم أكمأت إليو أم إلى عيسى» 2  ٱٍلمىٍيًد صى

 ففي إشارة مريـ البنيا ىنا عبارة عف إماءة أم أكمأت إلى عيسى ففيمكا ىذه اإلشارة 
. كقالكا كيؼ نكمـ مف كاف في الميد صبيا ىنا يكمف مغزل التكاصؿ

ميارة االستماع باىتماـ تقنية يجب تعمميا كتطكيرىا » مف ىذا المثاؿ يتبيف لنا أف 
بؿ البد مف االىتماـ الجيد عند " فاالستماع الفعمي ال يتطمب اإلصغاء فقط لما يقكلو اآلخر

اإلنصات إضافة إلى حصكؿ الفيـ كسرعة المالحظة كالبديية كغيرىا مف األمكر التي 
. تتطمبيا ميارة االستماع 

:  ك اإلنصات يشتمؿ عمى مجمكعة مف المؤىالت منيا 

                                                           
ػ أسامة جميؿ عبد الغني ربايعة، لغة الجسد في القرآف الكريـ، أطركحة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير،كمية (1)

 (مخطكط). 19 ػ 18ـ، ص 2010الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية، نابمس ػ فمسطيف، 
(2)

 .29مريـ، اآلية، ـ  
د )  www. Alukah، ػ رمضاف دمير، خميس فزاع عمير، تكظيؼ المغة الصامتة في التعبير القرآني، شبكة األلككة(3)
. 13، ص 2015 نكفمبر22، (ط
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 اإلجابة بالكالـ المسيب تعني قكؿ نفس الشيء باستعماؿ كممات مختمفة أك (1
 (1) «. إعادة تركيب الجمؿ بطريقة أخرل

 . باإلشارة غير المفظية اإلجابة (2
التعبير عف المشاعر عند إيصاؿ المعمكمات كاآلراء : حساساإلب اإلجابة (3

 .كاألفكار الشخصية
 (2)«اإلجابة بطريقة تأكيمية كتفسيرية لما قيؿ مف آراء كأفكار  (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 .13المرجع السابؽ، ص رمضاف دمير، خميس فزاع عمير، ـ  
  .15يكنسيؼ، ص / كزارة الصحة  (المممكة المغربية)ػ الدليؿ المرجعي لمتربية الكالدية (2)
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 لغة الحركات و اإليماءاتLa langue des mouvements et des 
gestes  :

مف أىـ لغات التكاصؿ لغة الحركات كاإليماءات التي تؤدم مجمكعة مف الدالالت 
يحسف مف خالليا إرساؿ رسائؿ غير لغكية يدكية أك غير يدكية التي تقـك بيا مختمؼ 

أعضاء الجسـ تمر لفكر اإلنساف فيترجميا العقؿ كيركبيا في شكؿ كممات كفؽ قكاعد المغة 
الممكف إيصاؿ الرسالة » فيشكؿ بذلؾ عبارات لغكية ذات معنى يتكاصؿ بيا مع غيره فمف 

باستخداـ الحركات كاإليماءات فالتمميذ الذم يرفع يده داخؿ حجرة الدراسة يعني أنو يريد أف 
يتحدث أك يستجيب كالمعمـ عندما يكمئبرأسو مف أعمىإلىأسفؿ فيك يكافؽ عمى كالـ 

 (1)«.التمميذ
كؿ ىذه الحركات ك السمككات داخؿ حجرة الدراسة تمكف المعمـ كالتمميذ مف حدكث  

تفاعؿ بينيما كىذا التفاعؿ البد منو، حيث يقـك التمميذ ببعض اإلشارات يفيميا المعمـ ككذلؾ 
. نفس األمر بالنسبة لمتمميذ كىي سمككات مساعدة لتحقيؽ عممية التعمـ كالتعميـ 

اإليماءات فصامتة   أما... » : يقكؿ " فرديناند دي سوسير" أما العالـ السكيسرم 
لكنا مف نضع ليا تأكيالت معينة ليذا تختمؼ مفاىيميا مف مجتمع آلخر كمف زمف 

 (2)«...آلخر
يقصد سكسير ىنا باعتبار اإليماءات صامتة ليا جممة مف التأكيالت كىذه التأكيالت 
ليا دالالت مختمفة كذلؾ كفؽ الثقافة التي يقـك عمييا المجتمع فكؿ مجتمع لو ثقافة معينة 

. كحسب زمف معيف

                                                           
ـ ػ 2010، (1ط ) رافدة حريرم، فاعمية االتصاالت التربكية في المؤسسات التعميمية، دار الفكر عماف ػ األردف،ػ ينظر، (1)

 .42، ص ق1430

، بيركت ػ لبناف، (2) ق، ص 2010ق ػ 1431، (1ط)ػ ينظر، فيصؿ األحمر، معجـ السيميائيات، الدار العربية لمعمـك
311. 
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خبر عف )الربت عمى البطف بعد الطعاـ يعني التذذت باألكؿ » ففي مجاؿ الحركة 
اإلشارة عمى الصدغ تجاه شخص دليؿ عمى أني اعتبره معتكىا  ، ككضع إصبع(المتكمـ 

 (1)« (خبر عف المخاطب)
ىي محاكلة التأثير في تفكير الشخص »  إذا مختمؼ ىذه الحركات كاإليماءات

 (2)«اإلقناع المنطقية  كاتجاىاتو الكجدانية كسمككو بدكف استخداـ أساليب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 101، ص 1990، (1ط)ػ ينظر، عادؿ فاخكرم، تيارات في السيمياء، دار الطميعة، بيركت ػ لبناف، (1)
 22 (د ط)، www. Kotob arabia.comػ إسماعيؿ عبد الفتاح، عبد الكافي، معجـ مصطمحات عصر العكلمة، (2)

 .79، ص 2015نكفمبر 
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 لغة األشياءLe langue des choses : 
ما » كاإليماءات لتشمؿ لغة األشياء كىي  الحركات كاإلشاراتبتتعدل لغة االتصاؿ 

يستخدمو المصدر غير اإلشارات لمتعبير عف أفكار كمعاف كمشاعر يريد نقميا لممتمقي 
– عمى سبيؿ المثاؿ – فالمالبس كاألدكات الفرعكنية أك البابمية التي تستخدـ عمى المسرح 

تنقؿ المتمقي إلى ذلؾ الزمف تعطيو فكرة كاضحة عمى أزياء ىؤالء القـك كاألدكات التي كانكا 
يستخدمكنيا كارتداء المكف األسكد في معظـ المجتمعات الشرقية يقصد بو إشعار اآلخريف 

 (1)«بفقداف شخص قريب أكحبيب 
 مثاال عف لغة األشياء اعتبرىا عالمة غير لغكية مرىكنة  "روالن بارت"  حيث أعطى

ييدؼ ارتداء معطؼ مطرم إلى الكقاية » باستعماليا كىكذا تمتمؾ داللتيا اإلضافية يقكؿ 
 (2)«فالمعطؼ ال أىمية لو إال في كقت محدد. مف المطر

المثاؿ الذم أعطاه ركالف بارت يؤكد عمى أف األشياء ال تفيـ داللتيا إال مف خالؿ 
المكضع الذم تككف فيو كالكقت الذم تككف فيو فأعطى المعطؼ المطرم كمثاؿ لمكقاية مف 

 .المطر فال تكمف أىميتو إال في زمف معيف أم عند نزكؿ المطر ىنا يكسب داللتو
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .42ػ رافدة حريرم، فاعمية االتصاالت التربكية في المؤسسات التعميمية، ص (1)
 .73، ص 17، المجمد 2002، مجمة جامعة دمشؽ، "السيميكلكجيا بقراءة ركالف بارت " ػ كائؿ بركات، (2)



المغوي غير التواصل ماهية:                                               األول الفصل  

 

36 
 

  التواصل بالحواس : 
يتكاصؿ الفرد مع أبناء جنسو عف طريؽ الحكاس فمف غير الممكف أف يحدث التكاصؿ 

يتكاصؿ الفرد مع »بكاسطة المساف فقط حيث يتعداه إلى التكاصؿ عف طريؽ الحكاس حيث 
أبناء جنسو عبر مجرل المغة كما ذكرنا آنفا ككفرة استعماليا ككؿ فئة يفرضيا المكقؼ 
االجتماعي إذا ليس مف المعقكؿ التكاصؿ مع البعيد بكاسطة الصكت  كما أنو مف غير 

كما أف لمتعبير اإلنساني طرقا كثيرة يرجع . الجائز التعبير باإلشارة البصرية مع غير المرئي
: أىمياإلى قسميف رئيسييف

حيث تقـك (1)« التعبير عف االنفعاالت كيشمؿ جميع األمكر الفطرية : القسم األول
المخ  مجمكعة مف األعصاب الحسية تعرؼ باسـ خاليا التكصيؿ كتقـك بنقؿ الرسالة إلى»

 كبعد ذلؾ (2)«أك الحبؿ الشككي فيقـك المخ بتفسير ىذه اإلشارة الحسية كمعرفة معناىا 
كيختار  (السمع  البصر، الشـ ، الذكؽ ، الممس )يستقبميا المستقبؿ خالؿ حكاسو المختمفة»

 (3) «.يفسرىا كيعطي ليا معاني كدالالت كينظـ المعمكمات كيحاكؿ أف
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
رؤية في التكاصؿ كالتعبير بالعالمات غير المسانية، شركة أبناء شريؼ " المغة كالحكاس " ػ ينظر، محمد كشاش (1)

 . 39ـ، ص 2001 ق ػ 1422، (1ط)األنصارم بيركت ػ لبناف، 
 ،(د ط)ػ ينظر،  عبد الرحماف محمد العيسكم، تفاعؿ الجماعات البشرية، الدار الجامعية اإلبراىيمية ػ اإلسكندرية، (2)

 . 343 ص 2003
. 343، ص 2003، (د ط)ػ أحمد ماىر، السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (3)
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 مس واإلبالغ به لالتواصل بال : 
يعد الممس مف أىـ مصادر التكاصؿ كالتبميغ كيساعد أيضا ذكم االحتياجات الخاصة 

عمى التفاعؿ مع المجتمع، فنحف نحتاج الممس ألنو يحمؿ معاني أساسية مثؿ المحبة 
. كالعطؼ كالحناف

الممس مالمسة الحاسة لممحسكس كالقدرة عمى إدراكو » كمف أىـ كسائؿ االتصاؿ إذا 
حيث يتألؼ الجمد مف ثالث طبقات رئيسية كىي، البشرة كاألدمة كطبقة تحت األدمة، تتألؼ 

دراؾ  " الحية"ك  " القرينة" البشرة بدكرىا مف طبقتيف  حيث تتـ عممية اإلحساس بالمممكس كا 
المعمكماتية الخاصة بالعالـ الخارجي عند تداني العضك الحاس بالجسـ المحسكس فتتأثر 

 (1)« النيايات العصبية الحرة فتتبعيا حكافز عصبية تترجـ كظاىرة لمس بسيط 
كيمكف »كنمكذج ساعدىا عمى التغمب عمى صعاب التعمـ " همن كمر:" نذكر مثاؿ

التي تغمبت  « Hellen  Keller»  تصكر القيمة التكاصمية اليائمة لممس بتصكر حالة
األشياء عف  عمى صمميا كفقد بصرىا باستخداـ حاسة الممس كقد استطاعت أف تتعمـ أسماء

كما استطاعت أف تتعمـ الكالـ عف .  عمى راحة يدىا "األلفبائية اليدوية" طريؽ ضغط 
 (2)«.لتحس ذبذبات صكتيا" AnneSullivan" طريؽ كضع أصابعيا عمى حنجرة أستاذتيا

 نرل أف حاسة الممس حاسة رائعة فيي منتشرة في جميع  "همن كمر" مف خالؿ مثاؿ 
 مف السمع كالبصر إال أف ذلؾ ال يمنعيا مف التعايش  "همن كمر" أنحاء الجسـ رغـ حرماف 

 ككسيمة تعمـ عف طريؽ الممس كتعمـ الكالـ عف  "الأللفبائية اليدوية" مع المجتمع فاتخذت 
. طريؽ كضع أصابعيا عمى حنجرة أستاذتيا لتحس ذبذبات صكتيا 

                                                           
 .39 ػ 32ػ ينظر، محمد كشاش، المغة كالحكاس ػ رؤية في التكاصؿ كالتعبير بالعالمات غير المسانية، ص (1)
 ػ 132ـ، ص2002ق ػ 1422، (1ط)ػ أحمد مختار عمر، أنا كالمغة كالمجمع، مطبعة أبناء كىبو حساف، القاىرة، (2)

133. 
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كاف لممس الدكر التبميغي الذم ال يقؿ شأنا عف غيره كال يمكف اإلغضاض عنو » إذا 
مف بيئة المخمكقات عامة حيث تتخذ بعض األسماؾ حاسة الممس لغة تتكاصؿ بيا كعند 

 (1)«النحؿ تحدد حاسة الممس الجنس الذم ستككف عميو الذرية 
األطباء بمكف الكجو أك الجسـ أك العضك المعيف في تشخيص بعض  يستعيف»  كذلؾ 

 (مف الخجؿ ) (فمما سمعت ىذا الحديث اصفر لكني  )ففي ألؼ ليمة كليمة مثال . األمراض
 (2)«......مف الذبكؿ كالضعؼ (أخذه الكجد كاليياـ كاصفر لكنو  ): كفييا

 يتكاصؿ اإلنساف بالشـ كما يتكاصؿ بالمفظ كيعبر بالرائحة كتعبيره :لغة الشم» -
ف حاسة الشـ كانت أداة يستند أكالدارس المتتبع لحركة سمكؾ الناس تجد " بالكالـ 
 .إلييا اإلفصاح

الصكت المسمكع يتحدد عبر »  يمكننا مف خالؿ لغة السمع أف نعمـ أف:لغة السمع -
مفصميف األكؿ باالصطالح المتعارؼ عميو في المجتمع المغكم كالثاني طبيعي مف 

 (3)«خالؿ ما تثيره عف السامع مف مشاعر الكالـ 
األصكات مادة األلفاظ كخاماتيا كىي مف الناحية الفيزيائية أمكاج  »في حيف نرل أف 

تحكم تضاغط كتخمخؿ تختمؼ المكجة الصكتية عف األخرىمف حيث السعة كالتردد بحيث 
الصكت، عندما يتحدد الصكت المسمكع مف قبؿ السامع يترؾ في نفسية ىذا األخير مشاعر 

كانفعاالت مما يعد إشارة لغكية لسانية تؤدم غاية كداللة معينة لؾ عبر التتابع الصكتي 
لذلؾ جؿ التعبيرات السمعية تصؿ عف طريؽ حاسة السمع كالضحؾ كالبكاء كالصراخ 

».....(4) 
 

                                                           
 . 343ػ أحمد ماىر، السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات، ص (1)
. المرجع نفسو، ص فػ  (2)
. 123ػ أحمد ماىر، السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات، ص (3)
 .122 ػ 121محمد كشاش، المغة كالحكاس ػ رؤية في التكاصؿ كالتعبير بالعالمات غير المسانية، ص ػ (4)
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 مف لغة البصر نحدد: لغة البصر : 
 كالتي تصؿ عف طريؽ حاسة النظر كالحمرة كالصفرة :التعبيرات البصرية »
مثال يحمؿ أحدىـ زىرة كيقدميا إلى فتاة فتفيـ منيا رسالة إشارية معينة كقد ..... كالرعشة

تنـ عف الحب كالكد كربما أدت معنى الجفاء كقد تدؿ نبتتو أك زىرتو أك شجرة ما عمى 
الحس كالشعكر كتنقؿ إليو االنفعاؿ  مشاعر اإلنساف فينظر إلييا نظرة إلى نفسو، يبادليا

كتتعدد المكاقؼ الخطابية كاالنفعالية التي تقؼ الزىرة أك . كاألثر، يندمج معيا كتندمج معو
النبتة مكقؼ المساف كالنبات كبالتالي نستنتج أف الزىرة قامت بكضعيتيا المختمفة كىيئاتيا 

 (1)« كبذلؾ أضافتإلى قيمتيا المادية قيمة لسانية سيميائية. المتباينة بالعبارة بكاسطة اإلشارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
(1)

محمد محمد سيد خليل، عفت محمد الشرقاوي، ثقافة التواصل في عصر العولمة رؤية عربية، دار العلوم، القاهرة ـ 

 .227 ـ 226م، ص 2008ه ـ 1429( 1ط)
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:  من هيئات الوجه و دالالته : أوال
مف ىيئات الكجو كدالالتو نستطيع أف نتكاصؿ مف دكف تعبيرات صكتية حيث 

األكضاع الخاصة بعضالت الكجو  أكثر مف الحركات أك تعبير الكجو ناتج عف كاحدة أك»أف
كىذه التعبيرات مترابطة بشكؿ حميـ مع انفعاالتنا، التعبيرات الكجيية ىي أحد أشكاؿ 

الدقيقة جدا  التعبيرات ك. أك غير إرادية التكاصؿ غير المفظي كمف الممكف أف تككف إرادية
مف المحتمؿ أف تتـ بشكؿ ال إرادم مف دكف كعي كمعظـ الناس ال تتعمـ كيفية القياـ 

كالتعرؼ عمى االنفعاالت يستخدـ بعض مف نفس األجيزة الخاصة . بقراءتيـ عمى اإلطالؽ
 (1)«. بالدماغ المماثمة لمتعرؼ عمى الكجو

:  تتضمف  كالتعبيرات الكجيية
 « الحزف – الغضب                                                      
 المباغتة –الخكؼ 
 االزدراء –االشمئزاز 
 السعادة 
  خمك التعبير 
  االستثارة 
  الضحؾ 
 (2)«العبكس ػ االبتساـ  ػ االنتحاب 

 خالؼ ذلؾ  ك

                                                           
شارلس داركيف، التعبير عف االنفعاالت في اإلنساف كالحيكاف، ترجمة كتقديـ مجدم محمكد المميحي، المجمس األعمى ـ (1)

 .610 ػ 609، ص 2005، (1ط)لمثقافة، القاىرة، 
(2)

 .610 ـ  609، ص المرجع نفسو ـ
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إضافة إلى ىذه الدالالت كالتعبيرات الكجيية نذكر أىمية الكجو االتصالية كذلؾ مف 
كجيؾ كتاب يقرأ الناس مف خاللو معاف " ، حيث يقكؿ  "شكسبير" قكؿ » كىك: خالؿ قكؿ

 (1)« " قكية 
كىذه المغة  (سيماىـ عمى كجكىيـ)لتكضيح ما ذكره شكسبير نعطي القكؿ المعركؼ 

 ستنبطىي لغة معركفة لدل أفراد المجتمع فمف خالؿ الكجو نستطيع أف نميز الشخص كف
جممة مف المعمكمات عميو كنعطي صفة عامة عمى ىذا الشخص مف خالؿ ىذا الطرح 

.  نتمكف مف معرفة أف الكجو مرآة عاكسة لمشاعر اإلنساف كما تختمجو في نفسيتو
تعطينا مالمح الكجو معمكمات عف بمد الشخص كجنسو كسنو كعشيرتو » كذلؾ  ك

كمكاف سكنو كمينتو كدينو، كمكانتو االجتماعية عالكة عمى أف التمييز العنصرم يقـك عمى 
األبيض كما ىك الحاؿ في أمريكا كجنكب إفريقيا كغيرىا مف دكؿ  أك الكجو األسكد

 (2).«العالـ
كمدل أىمية الكجو كفضمو قاـ العمماء بإعطاء آراء متنكعة كأمثمة مف الكاقع تخدـ رأم 

حيث كقؼ عند مثاؿ عممي شائؽ يدؿ عمى فضؿ  " بوريس كيرولنيك"كؿ كاحد فنرل مثال  
. الكجو في تكاصؿ الحيكانات 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 .75ػ محمد إسماعيمي عمكم، التكاصؿ اإلنساني، ص (1)
، 2009( 1ط)ػ إبراىيـ أبك عرقكب، االتصاؿ اإلنساني كدكره في التفاعؿ االجتماعي، دار مجد الكم، عماف ػ األردف، (2)

 . 29ص 
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:  من دالالت حركة الرأس وهيئاته: ثانيا 
صكمعة البدف، كجامع الحكاس الخمس الظاىرة " الرأس  مف المقرر المستحكـ أف» 

كأف لمرأسحركات كىيئات حمالة " كمنو تنجمي اآليات، كتتراء العالمات، كتصدؽ األمارات 
لدالالت متباينة بتبايف الحاؿ النفسية كالسياؽ، كحركة تنبئ عف الرفض كأخرل عف القبكؿ 

يشار إلى " عمـ الحركية " كثالثة عف االستيزاء كرابعة عف اإلنكار كخامسة عف التحية كفي 
 (1)« ىيئات لمرأس مختمفة كىي ككاشؼ لحاالت نفسية كدالالت متباينة

كىيئات الرأس متعددة كمختمفة حسب ما تختمجو نفسية اإلنساف كيعبر عف دالالت 
:  مختمفة حسب كؿ ىيئة مف ىيئاتو كأىـ ىذه الدالالت المتباينة ما يمي

الرأس الخفيض الذم قد يككف لو محمكالت داللية ال قبؿ لنا بتعيينيا إال  أكليما»  -
 . بالسياؽ كالحركات المصاحبة كالخجؿ أك الخكؼ أك الخضكع أك الضعؼ أك الجبف

ثانييا الرأس المرفكع الذم قد يممح إلى الكبر كالتعالي أك العداء أك اإلباء أك  ك -
 (2)«.االزدراء أك التأمؿ في السماء أك أمر أك غير ذلؾ

إلى الفتنة أك الغكاية أك  ثالثيما الرأس المنحني المثني إلى جانب ، فقد يكمئ ك -
 (3)« المالطفة أك الحناف 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 48ػ ميدم أسعد عرار، البياف بال لساف، ص (1)
 .المرجع نفسو، ص ف ػ (2)
 .48، ص ميدم أسعد عرار، البياف بال لسافػ (3)
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 : من دالالت حركة العين وهيئتها : ثالثا   -
فنظرات العيكف يمكف أف تحمؿ » العيكف ليا عدة نظرات ككؿ نظرة ليا داللة معينة 

العديد مف الرسائؿ إلى اآلخريف، خصكصا إظيار رغبة الفرد في االتصاؿ مع الطرؼ 
عمى سبيؿ المثاؿ نظرة مف أحد المكظفيف إلى أحدالمديريف المنشغميف في حديث مع . اآلخر

 (1)«شخص آخر قد تعني لممدير أف ىذا المكظؼ
كما أف نظرة مف شاب إلى فتاة تكحي لمفتاة بأف ىذا . لديو بعض الكالـ ليقكلو» 

الشخص يرغب في الحديث إلييا، كما أف نظرة مف الزبكف إلى النادؿ في المطعـ تكحي 
 (2)«لمنادؿ أف ىذا الزبكف لديو طمب ما 

:  االبتسام بالعينين 
مف الميـ أف ترسـ عمى كجيؾ ابتسامة، كلكف عدـ المبالغة في االبتساـ عمى » 

يكحي بأنؾ شخص كدكد ك صريح كمتفتح، كما يعطي  فاالبتساـ .الدرجة نفسيا مف األىمية
انطباعا بأنؾ عادؿ في تفاكضؾ، إماإذا التزمت التجيـ كالصمت فسيعتقد العميؿ أنؾ 
عصبي الطباع أك غير متقبؿ لما تسمعو منو، ككال االنطباعيف لف يساعداؾ في إتماـ 

 (3) «.صفقة البيع
إذا نظرات العيكف تختمؼ باختالؼ المكقؼ الذم يككف فيو الشخص فالعينيف تفضح 

  .الشخص كالعيف تحمؿ عدة دالالت
 
 
 

                                                           
 .150ػ جكف ىيز، ميارات التكاصؿ بيف األفراد في العمؿ، ترجمة مركاف طاىر الزعبي، ص (1)
.  ف، صػ ميدم أسعد عرار، البياف بال لساف(2)
         (د ط)ػ بيتر كميتكف، لغة الجسد مدلكؿ حركات الجسد ككيفية التفاعؿ معيا، دار الفاركؽ، بيركت ػ لبناف، (3)
 .16،ص (د ت)
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يحاءاتها  :رابعا : من دالالت المشية وا 
يحاءات بمثابة رسائؿ تنقميا نعمميا مف خالؿ ىيئة ىذه المشية   لممشية عدة دالالت كا 

ذا ما استبطف المرء ىيئة المشي استبطاف »  فمممشية ىيئات دالة عمى معاف مخصكصة، كا 
المتدبر الفاحص فاف بمكنتو أف يقسـ تمكـ الييئات باعتبارات تتبايف بتبايف األحكاؿ 

:  كالدالالت زمف تمؾ االعتبارات 
اعتبار السرعة، فثـ مثيمو المسرع العجؿ، كثمة مشية المبطئ، كثـ مشية طبيعية ال  -

 .إلى تمؾ كال إلى تمؾ 
كاعتبار الفكرة كالخمقة، فمف الناس مف فطر عمى التميؿ أك البالدة في المشي كالحؽ  -

إف الناس يتفاكتكف في المشية كاعتبار الجنس، فثمة مشية األنثى ك ثـ مشية الذكر كالتنقؿ 
في الييئة بيف الجنسيف باعث عمى كصؼ الرجؿ بالخالعة كالتخنث كعمى كصؼ المرأة 

 (1)«.بالذككرة ك االسترجاؿ
كمف النصائح المذككرة في طريقة »  كمنيا نذكر بعض النصائح في طريقة السير 

كما يظير  )السير عند المشي احتفظ بجسمؾ في كضع استرخاء مع مراعاة استقامة الظير 
ال أف " ككأنؾ تقكؿ في قرارة نفسؾ إنني أعرؼ ىذا المكاف جيدا  (في الصكرة إلى اليسار 

 (2) « .فيمف فيو إنني أممؾ ىذا المكاف بالكامؿ كأتحكـ: تقكؿ
 
 
 
 
 

 
                                                           

. 16، ص ػ بيتر كميتكف، لغة الجسد مدلكؿ حركات الجسد ككيفية التفاعؿ معيا(1)
 .49، ص المرجع نفسوػ (2)
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:  من هيئات اليد ودالالتها : خامسا
اجترحت العربية ألفاظا مخصكصة لييئات اليد ك » نرل مف ىيئات اليد كدالالتيا أنو 

دالالتيا، فقد عقد الثعالبي فصال خاصا بتفصيؿ حركات اليد كأشكاؿ كضعيا كترتيبيا 
( 1)«كاألصابع كالكؼ كالذراع  كالظاىر أف الحديث عف اليد يشتمؿ عمى جكارح أخرل

لغة األصابع ىي لغة يستخدميا البشر فيما بينيـ تعتمدعمى استخداـ » كما أف 
كمف اإلشارات كالحركات . األصابع في تكصيؿ رسالة معينة كيتـ استقباليا بكاسطة العيف

. الشائعة التي تصدر عف أصابع اليد 
 إبداء الرغبة في الكالـ  إصبع مرفكع تشير إلى -
 . إصبع عمى الفـ تشير إلى عدـ الكالـ لكجكد شخص أك طفؿ نائـ -
 (2)«. إلى ساعة الحائط أك اليد تشير إلىأف كقت النياية قد حاف اإلشارة -
:  اليدكية فنجد كؿ حركة ليا داللة معينةلنرجع النظر في الحركات  ك
. تحريؾ اليد أك اليديف لمكداع أك التحية مف بعيد»  -
 " يحيا الشعب " أك " ا أكبر " رفع اليد بقكة مع قبض أصابع الكؼ كمف يقكؿ  -
 "عض الكؼ أكاألصابع لتصكير معنى الندـ أك الغيظ أك الخكؼ أك المباغتة -
رفع اليد اليمنى كالكؼ عمكديا، كبسط الكؼ اليسرل عمييا أفقيا كىي صكرة مايسمى  -

 (3)«. أك االستراحة" الكقت المقطكع" 

                                                           
. 50ػ مدحت أبك النصر، ميارات االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف، ص (1)
 . 132ػ المرجع نفسو، ص (2)
 . 57ميدم أسعد عرار، البياف بال لساف، ص ػ(3)
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إّف القارئ لحديث الرسكؿ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ يرد عمى أحاديث نبكية شريفة 
فييا حركات جسدية مممحة حينا، كمصرحة حينا آخر بدالالت، بؿ قد تقـك تمكـ الحركات 

 لـ يدع صمى اهلل عميو كسمـ أداة  حيث». كاإليماءات مقاـ كممة، أك كممات، أك جمؿ
لمتبميغ كال كسيمة لمبياف إال كفعميا تبميغا منو لمرسالة، كتأدية لؤلمانة، كالمتتبع لمسنة 

النبكية الشريفة يرل مدل اىتماميا بكؿ ما مف شأنو أف يحصؿ بو البياف، كيتـ بو التبميغ 
كمما يدؿ عمى أىمية اإلشارة في السنة  .سكاء كاف لفظا أك إشارة جسمية أك غيرىما

أف يمنع مانع مف استخداـ : النبكية المطيرة كاعتبارىا أداة بياف ال تقؿ أىمية عف المفظ
. المفظ لكفاية اإلشارة، لعذر كالمرض كنحكىا كما جاء في بعض األحاديث النبكية الشريفة

»(1 )

دور المسان في عممية التواصل : المبحث األول
لمساف البشرم  دكر رئيس في كيفية التكاصؿ كالتفاىـ بيف أفراد المجتمع كىذا التفاىـ 
كالتكاصؿ بمف يحيط بو يستدعي المغة كأداة يعبر بيا  أفراد المجتمع عف أفكارىـ كآرائيـ 

أندري مارتني " كىذا ما ركز عميو معظـ المسانييف مف أبرزىـ » كما يختمجيـ مف خكاطر 
A martinet " أك كسيمة تجمب االنتباه إلى ما يميز  إلى المساف بككنو أداةأشار الذم

التواصل " كالكظيفة األساسية ليذه الكسيمة ىي . المغة عف غيرىا مف األنظمة
communication " جاكبسون "إلى ذلؾ  أشارjakobson   " إذا اعتبرىا الكسيمة

( 2)«. المثمى لبلتصاؿ

                                                           
ػ طراد عمي، اإلشارات الجسمية المحكية في القرآف الكريـ كأثرىا في تكليد المعنى، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة (1)

 بسكرة،  الماجستير في اآلداب كالمغة العربية، قسـ اآلداب كالمغة العربية، كمية اآلداب كالمغات، جامعة محمد خيضر
 (مخطكط) . 23 ػ 22 ـ، ص 2014 ػ 2013

ػ ينظر، سامية بف يامنة، االتصاؿ المساني كآلياتو التداكلية في كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم، دار الكتب (2)
 . 23، ص (د ت)، (1ط )العممية بيركت ػ لبناف، 
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ك مف خبلؿ تحميمنا لطرح التكاصؿ أك الكظيفة التكاصمية بصفة عامة كمتبادلة بيف 
أحاديث جد م– صمى اهلل عميو كسمـ – القارئ لحديث الرسكؿ ؼأطراؼ عممية التكاصؿ، 

: نبكية شريفة فييا كؿ أشكاؿ التكاصؿ
أجود الناس – صمى اهلل عميو وسمم – كان رسول اهلل : " عن ابن عباس قال» 

 (1)«القرآن وكان أجود ما يكون في رمضان حين يمقاه في كل ليمة من رمضان فيدارسو
صمى – مف خبلؿ ىذا الحديث يتبيف لنا أف ىناؾ تكاصؿ متبادؿ بيف رسكؿ اهلل 

كجبريؿ حيف يمقاه في كؿ ليمة مف رمضاف فيدرسو القرآف أم ىناؾ – اهلل عميو كسمـ 
لقاه كيدرسو  بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كجبريؿ عميو السبلـ كذلؾ حيف مفاعؿت

.  القرآف
ألف نزكلو إلى السماء الدنيا جممة كاحدة كاف في رمضاف فكاف جبريؿ ينعاده في 
كؿ سنة كيدرسو بما نزؿ عميو في رمضاف ىكذا كاف التكاصؿ متبادؿ بيف الطرفيف بيف 

كجبريؿ حيث يمقاه في كؿ ليمة مف رمضاف كيدارسو – صمى اهلل عميو كسمـ – الرسكؿ 
 .القرآف ىذا يعد مثاال عف التكاصؿ المساني 

إذا نرل أف التكاصؿ عاـ يحمؿ جانبيف اثنيف ال يمكف الفصؿ بينيما جانب لفظي 
. كآخر غير لفظي 

:  كاصؿ اإلشارم مثاؿ مف الحديث النبكم الشريؼ عف الت أيضاكنذكر
ال " عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  (رضي اهلل عنو  )فعن أبي ىريرة  » 

تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينيما مقتمة عظيمة دعواىما واحدة، وال تقوم 
الساعة يقبض العمم بينيما مقتمة عظيمة دعواىما واحدة، وال تقوم الساعة حتى يقبض 

العمم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وينقص العمل ويمقى الشح ويظير الجيل والفتن 
ىكذا بيده فحرفيا كأنو يريد القتل، : يا رسول اهلل وما اليرج ؟ فقال: قيل" ويكثر اليرج 

يكثر فيكم المال فيفيض حتى ييم رب المال من يقبل صدقتو وحتى  القتل وحتى: " قال
                                                           

(1)
، (د خ)، (د غ)صذ١خ اٌثخاسٞ، اٌّىرثح اٌعصش٠ح، ص١ذا ـ ت١شٚخ، اٌثخاسٞ، ـ 

(
1ض 

)
. 16،ص 
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وال  ال أرب لي بو، وحتى يتطاول الناس في البنيان: يعرضو فيقول الذي يعرضو عميو
تقوم الساعة حتى تطمع الشمس من مغربيا فإذا طمعت ورآىا الناس آمنوا أجمعون 

وذلك حين ال ينفع نفسا إيمانيا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانيا خيرا 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجالن ثوبيما بينيما فال يتبايعانو وال يطويانو ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بمبن لقحتو فال يطعمو ولتقومن الساعة وىو يميط حوضو 

 (1)« فال يسقي فيو ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكمتو إلى فيو فال يطعميا 
مف قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو  (رضي اهلل عنو  )   مف خبلؿ حديث أبي ىربرة

كسمـ عندما كاف يحدث الصحابة عف عبلمات الساعة حيث كاف يخبرىـ بيا كىـ يسألكنو 
صمى اهلل عميو كسمـ – عنيا، نرل أف ىناؾ حكار متبادؿ بيف الطرفيف حيث أف الرسكؿ 

ا  كبلميايخبرىـ عف الساعة كيسألكنو ثـ يجيبيـ كىذا الحكار المتبادؿ يعد تكاصبل لغكم– 
نما يحمؿ إفادة  .يجمعيـ كىذا الكبلـ ليس ىكذا كا 

كالقبض يفسره  " يرفع العمم" يفسر المراد بقكلو قبؿ ىذا  ( يقبض العمم )فقكلو » 
ىك بفتح الحاء  ( اليرج)حديث عبد اهلل بف عمرك اآلتي بعد أنو يقع بمكت العمماء كقكلو 

. ىك مف الـز ذلؾ ( يظير الجيل )سككف الراء بعدىا جيـ كقكلو  ك
فقال ىكذا   )قكلو  " تظير الفتن" في ركاية األصيمي كغيره ك  " الفتن" قكلو 

الفاء فيو تفسيرية كأف الراكم  ( قولو فحرفيا ). ىك مف إطبلؽ القكؿ عمى الفعؿ (بيده
قكلو كأنو يريد القتؿ كاف ذلؾ فيـ مف تحريؼ اليد كحركتيا . بيف أف اإليماء كاف محرفا

اليرج ىك الفتنة، فأراد القتؿ مف لفظو عمى طريؽ التجكز :  "الكرماني" كالضارب، كقاؿ 
 (2)«كاليرج القتؿ بمساف الحبشة 

 
 

                                                           
 .44 ص، 1ض ، تاب ِٓ أجاب اٌفر١ا تاشاسج ا١ٌذ ٚاٌشأط، اإل٠ّاْصذ١خ اٌثخاسٞ، وراب ـ(1)
(2)

َ           1986ٖ ـ 1407، (1غ  )، اٌما٘شج، س٠اْ ٌٍرشازاإلِاَ اٌذافظ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، داس ايـ
(

ض 
1) ،

 .182 ص
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 : الظاىرة والمصطمحاإلشارات الجسمية: المبحث الثاني
تعتمد عممية التكاصؿ عمى جانبيف سمككييف لفظي كغير لفظي يتمثؿ األكؿ في 

الكممات المسمكعة كما يصاحبيا مف التعبير الصكتي كيتمثؿ الثاني في اإلشارات المرئية 
كذلؾ ألف المغة تتركز في جسـ اإلنساف الذم ينفعؿ كمو  كما يصاحبيا مف ىيئة الجسـ

بما يعبر عنو، إف كبل منا ال يتكمـ فقط بمسانو كأعضاء النطؽ األخرل، كلكنو يتكمـ 
افرتو عدة دراسات عمى أف لو ظبأعضاء جسمو أيضا، ألف جسـ اإلنساف كفؽ طبيعتو ت

. دكر فعاؿ في تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي 
إف ظاىرة اإلشارات الجسمية تناكلتيا مجمكعة مف العمـك كالدراسات كأشارت لدكرىا 

كلشرح ىذه الظاىرة كالكلكج في أىـ تفاصيميا البد لنا أف . الفعاؿ في تحقيؽ التكاصؿ
 :،كنعطي مثاال عف ذلؾنشير أكال لبلتصاؿ غير المفظي بصفة عامة

أما أنا فأفيض : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: عن جبير بن مطعم قالػ »
 (1)«.وأشار بيديو كمتييما" عمى رأسي ثالثا 

 Randelharvisonىاربيسون راندال" ينطبؽ كما يرل » كاالتصاؿ غير المفظي 
 .كاألزياء كغيرىا عمى ظاىرة ذات مدل كاسع، إذا يشمؿ تعبيرات الكجو كاإليماءات "  

 : كىي كيقسمو بعض العمماء إلى ثبلثة أقساـ
كتعتمد عمى اإلشارات المختمفة التي ( ( la langues de signes:لغة اإلشارة (1

 (2)« .يتكاضع عمييا اإلنساف مف أجؿ اإلببلغ، كتككف بسيطة أك معقدة
 

 :مثاؿ ذلؾ

                                                           
( 1ط )محمد ناصر الديف األلباني، مختصر صحيح اإلماـ البخارم، مكتبة المعارؼ لمنشر ك التكزيع، الرياض، ـ(1)

 .102، ص 26ـ، ص 2002ق ػ 1422
 .25  24، ص ينظر، سامية بف يامنة، االتصاؿ المساني كآلياتو التداكلية في كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرمـ (2)
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أتيت عائشة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم : عن أسماء بنت أبي بكر قالت»ػ 
ذا ىي قائمة تصمي  فقمت ما  حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصمون، وا 

 )سبحان اهلل، فقمت آية؟ فأشارت : لمناس؟ فأشارت بيدىا نحو السماء، وقالت
لى جنبي قربة فييا ماء، ) نحو أن نعم، فقمت حتى تجالني الغشي  (برأسيا  وا 

 (1)«....جعمت أصب فوق رأسي الماء (ففتحتيا، ف
 le languague de movemont et de):لغة الحركة واالنفعال (2

lémotion) 
 كتتضمف جميع الحركات التي يستعمميا اإلنساف لينتقؿ إلى غيره ما يريد مف معاف

 (2)«. أك مشاعر
 : كنعطي مثاؿ عف لغة الحركة ك االنفعاؿ

فجاء يعمى  ): ....عن يعمى بن أمية أن رجال أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم»
فإذا )فرفع طرف الثوب، فنظرت إليو  (وعمى رسول اهلل ثوب قد أضل بو، فأدخل رأسو 

 (3)«.....(النبي محمر وجيو

 باعتبار الكجو ىك المرآة العاكسة لما في داخؿ اإلنساف كذلؾ كفقا لمتغيرات التي 
تطرأ عميو بحسب الحالة التي يككف عمييا ك داللة االحمرار تحمؿ العديد مف المعاني ك 

 . االحمرار داللة الحياء كىك مف اإلشارات الجسدية التي تبعث رسائؿ يحسف فيميا
 :إضافة لياتيف المغتيف نذكر أيضا

كيقصد بو ما يتخذه اإلنساف ( ( le languague des choses: لغةاألشياء»  (3
 (4)« غيرىا إلشراؾ المتمقي في اإلفادة المقصكدة  مف أدكات أك

                                                           
(1)

. 82 ص ،(1ج ) مختصر صحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب مف لـ يتكضأ إال مف الغشي المثقؿ،ـ 
  .25 ـ 24عا١ِح تٓ ٠إِح االذصاي اٌٍغأٟ ٚآ١ٌاذٗ اٌرذا١ٌٚح فٟ وراب اٌصٕاعر١ٓ ألتٟ ٘الي اٌعغىشٞ، ص ـ (2)

 .515 ص ، (1ج )  مختصر صحيح البخارم، كتاب العمرة، باب يفعؿ في العمرة ما يفعؿ في الحج،ـ(3)
(4)

  .25 ـ 24، ص اٌّشجع ٔفغٗـ 
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 أف جسـ اإلنساف يؤدم دكرا ىاما في تحقيؽ التفاعؿ نمتمسمف خبلؿ ىذا التحميؿ 
ألف كبل منا ال يتكمـ بمسانو – االجتماعي المتمثؿ في التكاصؿ بيف أفراد المجتمع 

كأعضاء النطؽ األخرل، كلكنو يتكمـ بأعضاء جسمو أيضا فكاف الحديث النبكم 
الشريؼ بعد لغة القرآف ممخص لمجمؿ ىذه اإلشارات الجسمية مبينا بذلؾ دكرىا في 

. تحقيؽ التكاصؿ 
: مثاؿ ىذا التكاصؿ ك

أخبرني أنس بن مالك أن المسممين بينما ىم في الفجر " قول الزىري » 
صمى اهلل عميو وسمم  }يوم االثنين وأبو بكر رضي اهلل عنو يصمي بيم ففاجأىم 

قد كشف ستر حجرة عائشة رضي اهلل عنيا فنظر إلييم وىم صفوف، فتبسم  {
 (1) «.أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر فأشار بيده أن (...)يضحك 

تبسـ يضحؾ فأشار بيده : في ىذا الحديث نمتمس إشارتيف كذلؾ في قكلو
. أف أتمكا ثـ دخؿ الحجرة كأرخى الستر

كىي  {صمى اهلل عميو كسمـ}أما بالنسبة لضحؾ عمى حـز الرسكؿ » 
اإليماءات  ابتسامة محكمة داللة عمى مقامو الرفيع كتمتعو بالسيطرة كىي أكثر

تدؿ عمى التفتح كالتقبؿ   كىذا ىك السبب في عدـ ككف االبتسامة سمة مف 
يركف عمى أنيـ " كقد اكتشؼ الباحثكف أف الرجاؿ الذيف  " كمينت استود" سمات 

ىـ  يتمتعكف بالسيطرة كالذيف تزداد لدييـ معدالت اليرمكف التيستكستيركف
 (2) « . بذلؾالمقصكديف

 
 

                                                           
 صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعًّ فٟ اٌصالج، تاب ِٓ سجع اٌمٙمشٞ فٟ صالذٗ  أٚ ذمذَ تأِش ٠ٕضي تٗ،ـ (1)

(
1ض 

)،
 ص  

210.  
(2)

 2010، (1غ )ـ ت١رش و١ٌٛد، اإلشاساخ ـ و١ف١ح لشاءج أفىاس ا٢خش٠ٓ ِٓ ذصشفاذُٙ، ِىرثح جش٠ش، لطش ـ اٌى٠ٛد، 

 . 115ص 
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أف استخداـ كسائؿ التكاصؿ غير المفظي ككسائؿ معززة  »كمف جية أخرل نرل 
كلكف الشيء الحديث ىك االىتماـ بإيجاد طرؽ كأساليب تكاصؿ . كبديمة ليست حديثة

 (1)«أك لغكية عمى التكاصؿ  ألكلئؾ الذيف ال يممككف قدرة إمبلئية
الذيف ال يممككف ىذه القدرة اإلمبلئية أك المغكية ىـ الصـ البكـ أك ممف كانت لو 

. إعاقة مف اإلعاقات سكاء السمعية أك البصرية أك غيرىا
اإلشارات  "يخاطبنا " مكجية لشخص ما ... اإلشارة  » أف " تشارلز بيرس" يقكؿ 

تتمكقع فييا باعتبارنا قراء " في إطار شيفرات معينة كالصنؼ النصي شيفرة سيميائية 
رمزم / رمز » :  تشارلز كاف مدمنا عمى الصنافة كقدـ عدة تصنيفات كىي.مثالييف
كمثاؿ ...الرعد، أثار القدـ، الصدل  (اإلشارات الطبيعية)أيقكني كثالثا المؤشر / كأيقكنة 

إلى  فالضكء األحمر يشير إلى منع المركر كالضكء األخضر، نسؽ أضكاء السير: ذلؾ
 (2).«السماح بو كالضكء األصفر يدؿ عمى المرحمة االنتقالية 

لكف ما ييمنا ىك ما جاء في الحديث النبكم الشريؼ مف إشارات جسدية نذكر عمى 
 :سبيؿ المثاؿ

خرجنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في : عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال ػ»
بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده عمى رأسو من شدة الحر، وما فينا 

 (3)«. صائم إال ما كان من النبي صمى اهلل عميو وسمم وابن رواحة

فيذه الحركة كضع اليد عمى الرأس ىي حركة تدؿ التضميؿ أك الكقاية مف الحر 
الشديد فمف خبلؿ ىذه الحركة فيمنا المقصد المتعيف منيا كذلؾ حماية مف الحرارة كمف 

 .ىذه الحركة نستطيع أف نعرؼ المغزل المراد تبميغو

                                                           
(1)

  2010، (1غ ) األسدْ، ،ـ عثذ اٌعض٠ض اٌغشغاٚٞ ٚج١ًّ اٌصّادٞ، اإلعالاخ اٌجغ١ّح ٚاٌصذ١ح، داس اٌفىش، عّاْ

 . 287، ص 1430
2)

دا١ٔاي ذشأذٌش، أعظ اٌغ١ّ١ائ١ح، ِشوض دساعاخ  ٠ٕٚظش،   .314 ذ١اساخ فٟ اٌغ١ّ١اء، ص ،عادي فاخٛس٠ٕٞظش، ـ 

 42، 41 ذ١اساخ فٟ اٌغ١ّ١اء، ص ،فاخٛسٞ عاديٚ. 81 ـ 80، ص 2008، (1غ )اٌٛدذج اٌعشت١ح، ت١شٚخ ـ ٌثٕاْ، 

43 . 
(3)

، باب إذا صاـ أياما مف رمضاف ثـ سافر،ـ   .527 ص ،(1ج ) مختصر صحيح البخارم، كتاب الصـك
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 منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال نذكرجية أخرل نذكر طائفة مف اإلشارات كمف 
شارات الصيد كالحركات اليدكية كالجسمية التي يستخدميا  : »الحصر اإلشارات البحرية كا 

 (1) «.الصـ البكـ

كىذه الطائفة مف اإلشارات ىي إشارات متكاضع عمييا نستطيع أف نقكؿ بأنيا 
إشارات عالمية يحسف فيميا مف قبؿ الكؿ أما بالنسبة لممحمية فيي إشارات تختمؼ حسب 

 .كؿ بيئة كذلؾ باختبلؼ الثقافات
 ككف حسف الكبلـ بالمعاني ال األلفاظ يرل " عبد القاىر الجرجانيل" أما بالنسبة 

أسرار البالغة " فيشير إلى الدالالت غير المفظية ككانت ىذه العبارة مستقاة مف مؤلفو 
ركائح األحبة ك  (...)اإلشارة ك التمكيح كالرمز ك اإليماء ...» حيث ذكر" فيعمم البيان

كيعبر عف المرح كالنشاط إذا . ك التنبيو األكطاف فقد أفاد كثيرا مف الفكائد بمطؼ الكحي
 (2)«كانا في أنفسيا بأفاعيؿ ليا خاصة في العنؽ ك الرأس 

 نستطيع أف نقكؿ أف عبد القاىر الجرجاني لخص كؿ ما يحقؽ التكاصؿ 
بالتعبيرات غير المغكية أك ما يسمى بالمغة الصامتة فذكر اإلشارات ك الرمكز ك 

 .  اإليماءات كغيرىا مف الحكاس كجكارح اإلنساف التي تعد لغة ناطقة بحتة
ظؿ الناس »  مف خبلؿ جسر التكاصبلت اإلشارية كالرمكز كمختمؼ التمكيحات

 كبرغـ كجكد بعض لماتيحدث بغير استخداـ لمؾ أف االتصاؿ ال يمكف أف يعتقدكف
أف الناس غالبا ما  إال" السككت مف ذىب " أف   القكؿ الذم يشير إلى نجدالمأثكرة األقكاؿ

مؤشر ضعؼ في كثير مف المكاقؼ " الصمت " كيعتبركف " الكبلـ " يقدركف قيمة 
 (3) «. االجتماعية

                                                           
1)

 .75َ، ص 2002، (د غ)ـ عٍٟ عثذ اٌٛادذ ٚافٟ، ٔشأج اٌٍغح عٕذ اإلٔغاْ ٚاٌطفً، داس ٔٙعح، ِصش ـ اٌما٘شج، 
2)

ق  1409، (1ط )عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة في عمـ البياف، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، ـ 
 .17ـ، ص 1988

(3)
. 65، ص 2002 ـ 2001، (د غ)االذصاي، جاِعح اإلعىٕذس٠ح، ِصش ـ اٌما٘شج،  غٍعد، ِذخً ئٌٝ عٍُِٕاي ـ 
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االتصاؿ عمكما يحدث سكاء بالكبلـ أك غير الكبلـ فقد يككف باإلشارات كغيرىا 
كما ذكرنا سابقا كقد يحدث بالكبلـ كاإلشارات معا أم تككف مبلزمة لو كذلؾ لتعزيز 

المعنى لكف ال يمكننا إغفاؿ الصمت فالصمت أيضا يحمؿ العديد مف الدالالت بحسب 
 .المكقؼ الذم عميو
 :ك مثاؿ ذلؾ

عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم » 
 أو !يا رسول اهلل: فقال رجل)...( : جمس ذات يوم عمى المنبر، وجمسنا حولو فقال

ما شأنك تكمم رسول : يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقيل لو
 (1) «... "اهلل صمى اهلل عميو وسمم وال يكممك؟ فرأينا أنو ينزل عميو

نمتمس مف خبلؿ الحديث أف سككت الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىنا دليؿ عمى 
نزكؿ الكحي فحيف سأؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يجبو فيمكا مف ذلؾ نزكؿ 

 .الكحي عميو
باعتبار أف الصمت مؤشر لتحقيؽ الداللة فالصمت ىنا يحمؿ عدة دالالت كذلؾ 

سككتيا مف  فعند زكاج الفتات مثبل  عميو مثمما ذكرنا مف قبؿ،كفؽ المكقؼ الذم يككف
 عبلمات الرضا كىذا مغاير تماما ألف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يرل أف ق أفالمتعارؼ

مكقؼ الفتاة عند سككتيا في حالة الزكاج ىك مكقؼ محبب حيث تصبح الفتاة ىنا امرأة 
. صالحة لممجتمع

أنكاع مف التمقيف نذكر مف  ثبلثة» كنفس الدالالت التي أشرنا إلييا سابقا نجد 
 إلى اتجاه معيف أك اإلشارة بينيا التمقيف اإليمائي كىك تمقيف يتـ مف خبلؿ النظر أك

 «.بأسمكب معيف أك رفع اليد كغيرىا فكضع الشخص يده عمى فمو مؤشر عمى السككت
(2) 

                                                           
 .431 ص ،(1ج )  باب الصدقة عمى اليتامى،،ػ مختصر صحيح البخارم، كتاب الزكاة1
2

. 88َ، ص 2011 ،(1غ )ـ أتٛ عاصف، اٌّشجع اٌثغ١ػ فٟ أعا١ٌة ذعذ٠ً اٌغٍٛن، داس اٌفىش، ت١شٚخ ـ ٌثٕاْ، 
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 :كمثاؿ التمقيف اإليمائي مف الحديث النبكم الشريؼ نذكر
كنا مع رسول اهلل صمى اهلل : عن عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنو قالػ »

وأشار بإصبعو : وفي رواية (ثم رمى بيده ىاىنا  )...عميو وسمم في سفر وىو صائم
 (1)«" إذا رأيتم الميل قد أقبل من ىاىنا، فقد أفطر الصائم:" ثم قال (قبل المشرق 

ىذا يعد مثاال عف التمقيف اإليمائي الذم يحمؿ العديد مف المؤشرات التي يحسف  
 . فيميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
، باب متى يحؿ فطر الصائـ،ـ (1)  .572 ص ،(1ج ) مختصر صحيح البخارم، كتاب الصـك
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 وظيفة التواصل غير المفظي:La fonction de communication 
est la langue: 

:  أىـ كظائؼ التكاصؿ غير المفظي نذكر مف ك» 
 (1)«.مبلزمة التعبير المغكم كالتأكيد عميو كدعمو .1
يمكف لبلتصاؿ غير المفظي أف يككف مكمبل أك معدال »  .2

لمرسائؿ المفظية مثؿ أف نطمب شيئا مف شخص لسانيا، كنعزز 
 (2)«ابتسامة  أك إيماءة أك ذلؾ بإشارة

قياـ ىذه اإلشارات مف إضعاؼ التعبير المغكم، كيجعمو أكثر »  .3
 .كضكحا

يعمؿ التكاصؿ غير المفظي عمى تقكية التعبير المغكم كيجعمو  .4
 (3).«كحاأكثر كض

مف خبلؿ الكظائؼ التي يؤدييا التكاصؿ غير المغكم نرل مدل أىميتو في مبلزمة 
التكاصؿ المغكم باعتبارىما تكاصميف متبلزميف ال يمكف االستغناء عمى أحد منيما ألف 
تفاعؿ الجماعات ك األفراد يقتصر عمييما معا أحيانا أك أحدىما أحيانا أخرل بحسب 

 .  المكقؼ كالمقصد المتعيف إخباره
 :مثاؿ ذلؾ

 فقمت لو أين موضعو؟ قال أريكة اآلن، فدخمت"... (: ابن الرومان )قال يزيد  »
 (4) «..."ىينا : معو الحجر، فأشار إلى مكان فقال

                                                           
1

د٠رش ٚ أٌٙٛف ٚ آخشْٚ، اٌثالغح ٚاٌرٛاصً وراب ذع١ٍّٟ ٚذّش٠ٕاخ، ذمذ٠ُ ِذّذ أتٛ دطة خاٌذ، داس اٌّش٠خ ـ 

. 35 ـ 34َ، ص 2013ٖ ـ 1434، (د غ)اٌغعٛد٠ح ـ اٌش٠اض، 
2

 . 25ـ عا١ِح تٓ ٠إِح، االذصاي اٌٍغأٟ ٚآ١ٌاذٗ اٌرذا١ٌٚح فٟ وراب اٌصٕاعر١ٓ ألتٟ ٘الي اٌعغىشٞ، ص 
3

  .35د٠رش ٚ أٌٙٛف، ٚآخشْٚ، اٌثالغح ٚاٌرٛاصً وراب ذع١ٍّٟ ٚذّش٠ٕاخ، ذمذ٠ُ ِذّذ أتٛ دطة خاٌذ، ص ـ 

4
. 468 ، ص(1ج )مختصر صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ مكة كبنيانيا، ـ 
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إذا كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره نرل ىنا مبلزمة اإلشارة الكبلـ كذلؾ كفؽ إفادة 
كاليدؼ مف ىذا ىك تقكية المعنى إذا كانت اإلشارة ىنا لتعزيز المعنى كلمتكضيح 

 .أكثر

يعكض التكاصؿ غير المفظي االتصاؿ المفظي، كيحؿ »  .5
 (1)« .محمو
 : نكضح باقي الكظائؼالتي سبؽ ذكرىا إضافة إلى الكظائؼ 

 .يعمؿ التكاصؿ غير المفظي مناقضا لمتعبير المغكم»  .6
 (2)«.يكضح التكاصؿ غير المفظي حالة المتمقي الذاتية كالنفسية .7

أخرل مف ىذا القبيؿ، كيمكف أف  أشياء ك أك حؾ الذقف كفرؾ اليديف »كذلؾ 
 (3)«يتضح ذلؾ مف خبلؿ التكتر أك التفكير الشديد أك الفرحة أك الغياب 

 .  أم أف ىذه اإلشارات البلإرادية تبيف الحالة النفسية التي يككف عمييا الفرد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35 ص ،(1ج ) ،مختصر صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ مكة كبنيانيا ػ(1)
. 38 ، ص  ديتر ك أليكؼ، كآخركف، الببلغة كالتكاصؿ كتاب تعميمي كتمرينات، تقديـ محمد أبك حطب خالدػ 2
. 38، ص المرجع نفسوػ (3)
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  اإلشارات الجسميةإستراتيجية:Signaux physiques  
 كتدعميا مثؿ التعبير  المغةأنماط سمككية غير لغكية تصاحب أك أنظمة ىناؾ» 
  كنجد في ضكء ىذا المفيـك ثنائية أخرل تتمثؿ Expression physiqueالجسمي

في مصطمح المغة المرئية في مقابؿ المغة المسمكعة كلغة اإلشارة تظير األكلى في صكرة 
كحركات جسمية تعتمد عمى أعضاء الجسـ مثؿ الرأس كالحاجب كالعيف كالفـ  إشارات

 (1)« كاليد كاإلصبع كتظير الثانية في شكؿ كممات كعبارات مسمكعة 

 :كمف ىذه التعبيرات الجسمية نذكر مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
" قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  (...): عن عبد الرحمان بن أبزى قال»

فضرب النبي صمى اهلل عميو وسمم بكفيو " إنما كان يكفيك الوجو و الكفان، ىكذا 
 (2)«" األرض، ونفخ فييما ثم مسح بيما وجيو وكفيو 

كؿ ىذه اإلشارات ك الحركات التي قاـ بيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تبيف لنا 
 .أنو يقـك بعممية الكضكء فالناظر ليذه الحركات يفيـ ذلؾ مباشرة

اإلشارة  يستشيد ابف جني عمى أىمية» حيث  " ابن جني" كما نشير أيضا إلى 
قكؿ كصكت كجييا بيمينيا أبعمي ىذا بالرحى : كمف ذلؾ ما جاء في قكؿ إحداىف

 (3)«المتقاعس 
أنيا عندما صكت كجييا كقالت  " ابن جني" نفيـ مف خبلؿ القكؿ الذم ذكره 

أبعمي بالرحى المتقاعس، فعند قياميا بيذه الحركة بينت لنا مدل حصرتيا كدىشتيا إذا 
 . ىذه الحركة قامت بتكضيح المعنى كتقكيتو أكثر

                                                           
(1)

 ص وش٠ُ صوٟ دغاَ اٌذ٠ٓ، اإلشاساخ اٌجغ١ّح دساعح ٌغ٠ٛح ٌظا٘شج اعرعّاي أععاء اٌجغُ فٟ اٌرٛاصً،٠ٕظش، ـ

.  29  ـ 24

. 125 ، ص(1ج )باب المتيمـ ىؿ ينفخ فييما، ػ مختصر صحيح البخارم، كتاب التيمـ، (2)
(3)

. 122، ص 8ـ اإلِاَ اٌذافظ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، ض 

 . 
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 يربط البياف بالمفظ بالبياف  "أبي ىالل العسكري"  " الصناعتين" أما صاحب 
 الببلغة كضكح الداللة كانتياز الفرصة ك حسف : الينديقال »: باإلشارة حيث يقكؿ

 (1)« اإلشارة 
يقصد اليندم ىنا أف اإلشارة مبلزمة لمساف كذلؾ في تحقيؽ اإلفادة كبالتالي 

فاإلشارة مرتبطة بالمساف بؿ كأصدؽ منو حيث تكضح مدل انفعاؿ الشخص مف خبلؿ 
.  كتقكم المعنى المراد تبميغواإلشارات التي يصدرىا

الدالالت اإلشارية ىي لكف » ليا دالالت معينة ألف  (*)فيذه اإلشارات الجسدية 
كالداللة اإلشارية قائمة عمى أساس التمييز بيف المعنى الذم  (التداكؿ  )آخر مف ألكاف 

 (2)«أك الرمزية أك التجريبية التأكيمية تدؿ عميو الكممات كالمعنى الذم تدؿ عميو اإلشارات
كبالتالي فالدالالت اإلشارية تقكم المعنى فبل تكفي الكممات كحدىا لتحديد المعنى 

إشارات تأكيمية أك رمزية لتحقيؽ المعنى المراد ألف اإلشارات بدكرىا مبلزمة  فتحتاج إلى
. ال يمكف االستغناء عنيالؤللفاظ 
: مثاؿ ذلؾ

التشيد وكفي بين كفو،  {صمى اهلل عميو وسمم}عممني رسول اهلل : " قال ابن مسعود» 
فقام إلى  {صمى اهلل عميو وسمم}دخمت المسجد فإذا برسول اهلل : وقال كعب بن مالك 

 (3) «.طمحة بن عبيد اهلل ييرول حتى صافحني وىنأني

                                                           
1)

العسكرم، الصناعتيف الكتابة كالشعر، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء ـ أبو هالل 
. 16، ص 1956 ػ 1371، (1ط )الكتب العربية 

كجميع جكارح البدف : " ...ػ يمخص أبي ىبلؿ العسكرم مختمؼ اإلشارات الجسمية كمنيا حكاس اإلنساف حيث يقكؿ(*)
كحكاسو تسكف إلى ما يكافقو، كتنفر عما يضاده كيخالفو كالعيف تألؼ الحسف، كتقذل بالقبيح، كاألنؼ يرتاح لمطيب 

كينفر لممنتف، كالفـ يمتذ بالحمك، كيمج المر كالسمع يتشكؼ لمصكاب الرائع، كينزل عف الجيير اليائؿ، كاليد تنعـ بالميف، 
.  57المرجع نفسو، ص ..." كتتأذل بالخشف

 . 118ػ سمير شريؼ استيتية، المسانيات المجاؿ كالكظيفة كالمنيج، ص (2
(3)

 . 770، ص 7صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌّغاصٞ، تاب دذ٠س وعة تٓ ِاٌه، ض ـ 
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اإلشارة ىنا في اإلفضاء بصفحة اليد  »مف حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ نرل أف
كىك طرؼ مف  {ييرول حتى صافحني وىنأني}إلى صفحة اليد كفي ىذا المقطع في قكلو 

 (1)«قصة كعب بف مالؾ الطكيؿ في غزكة تبكؾ في قصة تكبتو 
كمما الشؾ فيو أف تمؾ الحركة قد تدؿ عمى التبلـز كالصحبة كالتآلؼ كقد كردت 

 {صمى اهلل عميو كسمـ}غير مرة في الحديث النبكم الشريؼ كمف ذلؾ أنيـ كانكا مع النبي 
كىك آخذ بيد عمر ابف الخطاب أم ألفاظ األلفة كالصحبة الزمتيا إشارة اجتماعية كىي 

. المصافحة لتتـ المعنى أكثر 
 :كنعطي مثاال آخر في نفس السياؽ

آخذ بيد عمر  ىو و {صمى اهلل عميو وسمم}كنا مع النبي : " ابن ىشام قال عف  ؼ»    
 (2)«. بن الخطاب

مف قكؿ ابف ىشاـ نرل أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىك آخذ بيد عمر ابف 
الخطاب كىذا دليؿ عمى مدل حب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لعمر كىي صفة مف 
صفات الكد كالتقارب فيي داللة ظاىرة متمثمة في المحبة كاأللفة كالمصاحبة كىذه مف 

. كالصحابة عامة رضي اهلل عنيـ  {صمى اهلل عميو كسمـ}صفات كسمات الرسكؿ 
:  آخراكذلؾ نذكر حديث

ىا أن الحارث بن ىشام رضي اهلل عنو سال رسول قعن عائشة رضي اهلل عن»
يا رسول اهلل كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اهلل : فقال{صمى اهلل عميو وسمم}اهلل 
 (3) «......يأتيني مثل صمصمة الجرس  أحيانا"  {صمى اهلل عميو وسمم}

اإلشارة الظاىرة ىي لفظة صمصمة الجرس كىي  نرل مف خبلؿ ىذا الحديث أف
عف  {صمى اهلل عميو كسمـ}لفظة ليا داللة عميقة حيث أف الكحي كاف ينزؿ عف الرسكؿ 

                                                           
1)

َ، 1986ٖ ـ 1407، (1غ  )، اٌما٘شج، س٠اْ ٌٍرشازـاإلِاَ اٌذافظ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، داس اي
(

1ض
 )

 

 .122ص 
2)

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب فعائً أصذاب إٌثٟ، تاب ِٕالة عّش تٓ اٌخطاب، 
(

7ض 
)

. 770، ص 
3)

، {صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ  }صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب تذء اٌٛدٟ، تاب و١ف واْ تذء اٌٛدٟ ئٌٝ سعٛي هللا ـ
(

1ض 
)

، ص 

15 .



التواصل غير المغوي في الحديث النبوي الشريف:         الثاني الفصل  

 

62 
 

نزكؿ الكحي عميو مثؿ  {صمى اهلل عميو كسمـ}طريؽ جبريؿ عميو السبلـ كما شبو الرسكؿ 
. صمصمة جرس كالمقصكد ىنا صكتو كاف بمثابة المنبو لحدكث التكاصؿ بينيما 

مرتيف أك لـ يأتو في  فقد ثبت عف عائشة رضي اهلل عنيا أنو لـ يره كذلؾ إال »
حاممة    تمؾ الحالة كأتاه بو فكاف بمثؿ صمصمة الجرس فقد بيف بيا صفة الكحي ال صفة

يعارض صمصمة الجرس ألف سماع الدكم بالنسبة إلى  فنكف الكحي فدكم النحؿ ال ك أما
 (1)« بصمصمة الجرس بالنسبة إلى مقامو {صمى اهلل عميو كسمـ}السامعيف كشبيو 

: كذلؾ ما جاء عف الحديث النبكم الشريؼ نذكر أيضا صفة احمرار الكجو في
سأليرجل عن القطة  {صمى اهلل عميو وسمم}إن النبي :  زيد بن خالد الجيني»

فقال وكاءىا قال فضالة اإلبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر 
 (2).....«وجيو

 كما تدؿ أيضا عمى الخجؿ قغضب انفعالو ك  مدلىنا صفة االحمرار بيف لنات
 ىك عبارة عف استجابة لصفة الظاىرة كالمغزل مف ىذه ا كما كضحناىا مف قبؿكاالحمرار

 فمف خبلؿ احمراره نستنتج ىنا أنو كصؿ غير إرادية عند عدـ القبكؿ لدرجة الغضب
. لدرجة الغضب الشديد

 :إضافة لمتكاصؿ الممسي ك الشمي ك الذكقي نذكر
كيتمثؿ في الفنكف  ( ( contact avec les yeux:التكاصؿ البصرم» 

 contactالبصرية مثؿ نظاـ الخط كالكتابة كالرسـ كالنحت كالتكاصؿ السمعي 
audio»(3) 

:  كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 

                                                           
(1

 .182، 35، ص (1ج )اإلمام الحافظ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ـ
2)

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب ِٓ أجاب اٌفر١ا تاشاسج ا١ٌذ ٚاٌشأط، 
(

1ض 
)

. 35، ص 
3

صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب ِٓ أجاب اٌفر١ا تاشاسج ا١ٌذ ٚاٌشأط، ـ 
(

1ض 
)

. 29، ، ص
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يقبض العمم " قال  {صمى اهلل عميو وسمم}عن أبي ىريرة عن النبي  »
 (1)« قيل يا رسول اهلل وما اليرج ؟ فقال ىكذا بيده فحرفيا كأنو يريد القتل... 

كىك عف إطبلؽ  (فقال ىكذا بيده فحرفيا كأنو يريد القتل )في قكلو » 
القكؿ عمى الفعؿ كىنا بيف الراكم أناإليماء كاف محرفا كاف ذلؾ فيـ مف تحريؼ 

 (2)«اليد كحركتيا كالضارب 
: مثاؿ آخر
 قمت آية، فأشارت... أتيت عائشة وىي تصمي : أسماء قالت عن»
 (3) «...أي نعم فقمت حتى تجالني الغشي  برأسيا

إشارتيا بحركة الرأس ىنا تدؿ عمى المكفقة فالناظر ليا يفيـ المغزل مباشرة 
 .دكف تمفظيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1

صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب اٌغعة فٟ اٌّٛعظح ٚاٌرع١ٍُ ـ ئرا سأٜ ِا ٠ىشٖ، ـ 
(

1ض 
)

 .36، ص، 
2

اٌذافظ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، اإلماــ 
(

1ض 
)

. 182، ص 
3

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب ِٓ أجاب اٌفر١ا تاشاسج ا١ٌذ ٚاٌشأط، 
(

1ض 
)

 .35، ص 
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  اإلشارات الجسديةثقافة  :
بالرغـ مف أف أكؿ اتصاؿ لئلنساف بالعالـ الطبيعي كاف غير لفظي كبالرغـ مما » 

ف االىتماـ إؼ %  58لمعكامؿ غير المفظية مف دكر في التكاصؿ كتدخميا فيو بنسبة تفكؽ 
. بيذه األخيرة بكصفيا مكضكعا لمدراسة حديث النشأة

تكحي باإلشارات كالحركات فقط  " غير المفظي" أف عبارة  "مارتن" كما الحظ 
إلى الحركات  كىي عبارة تغطي باإلضافة " التواصل الصامت" لذلؾ استعمؿ بدليا عبارة 

 كسمكؾ إليو كاإلشارات، المجاالت التي تكجد فييا، كأسنة معرفة العشيرة التي تنتمي
 (1) «.اإلنساف المقصكد كغير المقصكد

: في إطار ىذا الطرح نرد مثاال مف الحديث النبكم الشريؼ
بينما رجل مستمق عمى فراشو إذا رفع رأسو " عن النبي صمى اهلل عميو وسمم » 

أشيد أن لك ربا و خالقا الميم اغفر لي، فنظر : فنظر إلى النجوم و إلى السماء فقال
 "اهلل إليو فغفر لو 

 : مما جاء في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـأيضا
صل قائما فإن لم تستطع " قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعمران بن الحصين 

 (2)«" فقاعدا فإن لم تستطع فعمى جنب، تومئ إيماء 
كؿ ىذه الحركات كاإلشارات كالييئات سكاء مقصكدة أك غير مقصكدة فيي بطبيعة 

األمر تؤدم دالالت تفيـ بحسب الحالة أك السياؽ الذم تككف عميو كىي تدخؿ ضمف 
. التعبيرات ك التبميغات غير المغكية
نما كؿ ما يحقؽ  كمف جية أخرل نرل أف  البياف ال يقتصر عمى المغة فقط كا 

 عمى أربعة أكجوالبياف » أف  " البرىان" التكاصؿ يعد بيانا كاستكماال لما سبؽ كرد في 

                                                           
1

 .70، ص (د خ)، (د غ)ِذّذ أٔذٌغٟ، ١ٔرشٗ ٚع١اعح اٌفٍغفح، داس ذٛتماي، ت١شٚخ ـ ٌثٕاْ، ـ 
2

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب ِٓ أجاب اٌفر١ا تاشاسج ا١ٌذ ٚاٌشأط، ـ 
(

1ض 
)

 .35، ص 
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ف لـ تبف بمغاتيا؛ كمنو البياف الذم يحصؿ في القمب عند  فمنو بياف األشياء بذكاتيا، كا 
. إعماؿ الفكر ك القمب، كمنو البياف بالمساف الذم يبمغ كمف بعد كغاب

فاألشياء تتبيف لمناظر المتكسـ، كالعاقؿ المتبيف بذكاتيا كبعجيب تركيب اهلل فييا 
 (1) « .كآثار صنعتو في ظاىرىا

كسيمة ىامة مف كسائؿ البياف  فالطرح الذم يشيد بو الجاحظ نرل أنو يعتبر اإلشارة
: أك التكاصؿ قائبل

أف تككف ذات صكرة معركفة كحمية مكصكفة، عمى اختبلفيا  فيؿ تعدك اإلشارة" » 
فأما اإلشارة فبميد كبالرأس كبالعيف : " يقكؿ في مكضع آخر ك. في طبقاتيا كداللتيا
 (2)«." كالحاجب كالمنكب

:   مف الحديث النبكم الشريؼ نذكركمثاؿ ذلؾ
 {صمى اهلل عميو وسمم}خرج الرسول : " عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال »

من المدينة إلى مكة فصام حتى بمغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعو إلى يده ليراه 
 (3)«...الناس

كذا في األصكؿ التي كقفت عمييا  ( إلى يده فرفعو )كاإلشارة ىنا تتمثؿ في قكلو 
بأف المعنى  " الكرماني" كىك مشكؿ ألف الرفع إنما يككف باليد كأجاب » مف البخارم 

أقصى طكؿ يده أم  أقصى طكؿ يده أم انتيى الرفع إلى يحتمؿ أف يككف رفعو إلى
 (4)« .أقصى غايتيا انتيى الرفع إلى

ىذه الحركة كاف الغاية منيا ىك لفت انتباه الناس كالغرض مف ىذا ىك إثبات  ك
الكجكد كالكينكنة كذلؾ عف طريؽ رفع اليد ليراه الناس كذلؾ كما قمنا سابقا غايتو لفت 

                                                           
.56، ص (د ت)، (د ط)ابف كىب، البرىاف في كجكه البياف تقديـ جفنى محمد شكؼ، مكتبة الشباب، القاىرة، ـ (1)

 

ط )ينظر، يكسؼ تغزاكم، الكظائؼ التداكلية ك استراتيجيات التكاصؿ المغكم في نظرية النحك الكظيفي، إربد ػ األردف ـ 2
  .31، ص 2014، (1
3

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصَٛ، تاب ِٓ أفطش فٟ اٌغفش ١ٌشاٖ إٌاط، 
(

3ض 
)

 .334، ص 
4

ـ اإلِاَ اٌذافظ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، 
(

4ض 
)

 .186، ص 
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التي التفت » كىذه تعد مف نماذج لغة الجسد،كأيضا نذكر أنيا مف أىـ المسائؿ . االنتباه
إلى حركات جسدية مخصكصة كحركة اليد  باإلضافة " في فقو المغة "  "الثعالبي" إلييا
الرجؿ مبينا داللة الحركة أك دالالتيا كتعد مف بيف داللة اليد المشيرة المعينة حيث  أك

ما تستعمؿ اليد في إشارة التعييف كالبلفت لمنظر مف كجية سمككية فتككف ىذه  كثيرا
 (1)«اإلشارة كجيا مف كجكه غير المفظي 

": غير المفظي"مثاؿ ذلؾ ىذا الحديث الذم أكرد ىذا التكاصؿ  ك
طرقو وفاطمة  {صمى اهلل عميو وسمم}إن رسول اهلل : " عن عمي بن أبي طالب قال»

ثم سمعنو وىو مول يضرب فخذه .... بنت النبي عميو السالم ليمة فقال أال تصميان ؟ 
..».(2) 

في  {صمى اهلل عميو كسمـ}في ىذا الحديث نركز عمى الحركة التي قاـ بيا الرسكؿ 
فيو جكاز ضرب الفخذ عند التأسؼ كضرب الفخذ داللة عمى الحسرة  (يضرب فخذه)قكلو 

كالتأسؼ عمى الشيء  
مف مثؿ ىذه اإلشارة التي تصدر مف المرأة استنكارا كدىشة في  كما نجد أيضا» 

." فصكت كجييا كقالت عجكز عقيـ" مثؿ قكلو تعالى 
شارات عفكية مف غير إرادتو كذلؾ حسب المكقؼ الذم يككف إأم أف الفرد يحدث 

عميو قد تككف في حالة تعجب أك فرح أك حزف أك غيرىا مف المكاقؼ اإلشارية التي تؤدم 
. معنى

دكر الحركات الجسمية المصاحبة لمخطاب الكبلمي تتمثؿ في ككنيا  في حيف نرل
دراؾ مقاصد المتكمـ كىدفو التكاصمي فاإلشارات الجسمية  تساىـ بحظ كافر في فيـ كا 

 .تكشؼ في غالب األحياف عما نخفيو في باطننا مف أحاسيس
 

                                                           
1

 . 221، ص أسعد عرار، البياف ببل لسافميدم ـ 
2

، {صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ  }ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌرٙجذ، تاب ذذش٠ط إٌثٟ 
(

3ض 
)

. 198، ص 
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ىيئة الحواس وأىميتيا في التواصل غير المغوي  : المبحث الثالث
اٌثع١ذ تٛاعطح اٌصٛخ، وّا أٔٗ ِٓ غ١ش اٌجائض  ١ٌظ ِٓ اٌّعمٛي اٌرٛاصً ِع

 ٌٍرعث١ش اإلٔغأٟ غشلا وص١شج ٠شجع أّ٘ٙا ئٌٝ .اٌرعث١ش تاإلشاسج اٌثصش٠ح ِع غ١ش اٌّشئٟ

لغ١ّٓ سئ١غ١١ٓ اٌمغُ األٚي اٌرعث١ش اٌطث١عٟ عٓ االٔفعاالخ ٠ٚشًّ ج١ّع األِٛس اٌفطش٠ح 

فاٌّغرمثً عٕذِا ٠غرمثً اٌشعاٌح ِٓ ... اصفشاسٖ  واٌعذه ٚاٌثىاء ٚادّشاس اٌٛجٗ ٚ

٠خراس ٠ٕٚظُ اٌّعٍِٛاخ  (اٌغّع اٌثصش، اٌشُ، اٌزٚق، اٌٍّظ )خالي دٛاعٗ اٌّخرٍفح 

. دالالخ ٠ٚذاٚي أْ ٠فغش٘ا ٠ٚعطٟ ٌٙا ِعأٟ ٚ

 ئدسان األعشاض اٌظا٘ش٠ح، ٚاإلداغح تاٌّعشفح اٌذغ١ح ذرُ عثش أععاء أِا  »

«جغّٗ أجٍّٙا هللا عثذأٗ، فٟ ِعشض دذ٠صٗ عٓ خٍك اإلٔغاْ ٚجعٍٗ فٟ أدغٓ ذم٠ُٛ
(1)

 

 :كمف األمثمة الكاردة عف الحكاس نذكر

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا قدم من : عن أنس رضي اهلل عنو قال»

 (2)«. سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقتو و إن كانت دابة حركيا

 :مثاؿ ذلؾ نذكر
... عن يعمى بن أمية أن رجال أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو بالجعرانة »

لو  (فإذا النبي صمى اهلل عميو وسمم محمر الوجو  )فرفع طرف الثوب فنظرت إليو 
 (3)«غطيط  و أحسبو قال كغطيط البكر

الممس كالذكؽ كالشـ » : نرل أف الحكاس اإلنسانية ىي عمى حد ترتيب الفبلسفةك 
 (4)« .كالسمع كالبصر كعمة الترتيب ترجع إلى كثافة الحاسة كاشتماليا عمى قكل كثيرة

                                                           
ـ (1)

    ِذّذ وشاػ، اٌٍغح ٚاالذصاي فٟ اٌخطاب ِرعذد اٌّعأٟ، ذشجّح ِاسٞ شٙشعراْ، داس و١ْٛ، دِشك ـ عٛس٠ح 

 . 303، ص 2008 (1غ )
(2)

. 519 ص (1ج ) مختصر صحيح البخارم، كتاب العمرة، باب مف أسرع ناقتو إذا بمغ المدينة،ـ
. 515ص ، (1ج )ػ مختصر صحيح البخارم، كتاب العمرة، باب يفعؿ في العمرة ما يفعؿ في الحج، (3)
(4)

 . 39ـ ِٙذٞ أععذ عشاس، اٌث١اْ تال ٌغاْ، 
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 :نعطي مثاال آخر مف الحديث عف الحكاس كالدكر لتكاصمي ليا
 :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال»

 و الذي نفس محمد بيده لخموف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح " ...
 (1)«..."المسك

 .فالمسؾ ىنا داللة عمى الرائحة الطيبة التي نستخمصيا مف خبلؿ حاسة الشـ
الحكاس الخارجية المعركفة تقابميا الحكاس الداخمية أك الخفية : لمحكاس قسميف

 كحاسة الحاجة إلى طعاـ كحاسة بالرضاالشعكر  كىذه األخيرة تقسـ أقساما عدة،
 (2)..«.االطمئناف

اإلحساسات  »: ىذا بالنسبة لمحكاس الداخمية أما بالنسبة لمصنؼ الثاني كىي 
الخارجية فالحكاس الخمس ىي التي تقـك باستقباليا إما بكاسطة التبلمس مباشرة كما في 

ما عف طريؽ غير مباشر أم مف بعيد كما في حكاس الشـ  حاستي الممس كالذكؽ كا 
 (3)«.كالسمع كالبصر

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

، باب ىؿ يقكؿـ   .550ص ، (1ج )إني صائـ إذا شتـ، : مختصر صحيح البخارم، كتاب الصـك
2

 .99، ص رؤية في التكاصؿ كالتعبير بالعبلمات غير المسانية" المغة كالحكاس " محمد كشاش ـ 
3

  ِا٠ىً ٘ا٠ٕض، اٌمٜٛ اٌعم١ٍح اٌذٛاط اٌخّظ، ذشجّح عثذ اٌشدّاْ اٌط١ة، األ١ٍ٘ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع، عّاْ ـ األسدْـ 

. 13، ص 2009، (1غ )
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  أعضاء الحواس وآليتيا :
  (Toucher) : حاسة الممس .1

التفسير المعطى لممس اإلنساف باآلخر يتعمؽ بعدة عكامؿ منيا نكع الممس كالسياؽ الذم » 
حدث فيو الممس، كمنيـ األشخاص المشترككف كجنسيـ كمكقع الممس كمكاف التفاعؿ 

 (1)«.كالممس يمكف أف يفسر كرمز ايجابي أك بالعكس

 :كمثاؿ ذلؾ نذكر
فمضمض و استنشق  ...  عن حمران مولى عثمان أنو رأى عثمان بن عفان دعا بإناء»

 (2)«...ثم غسل وجيو، ويديو إلى المرفقين ثم مسح برأسو ثم غسل رجميو إلى الكوعين
فالمسح ىنا داللة عمى الممس كذلؾ في عممية الكضكء عندما غسؿ كجيو كيديو 

 . كمسح برأسو ىذه العممية تفضي إلى ما يسمى بالممس
كداللة الممس كردت غير مرة في الحديث الشريؼ كقد ظير ذلؾ بجبلء في بعض 

: األحاديث كمف ذلؾ
عبد اهلل بن يوسف عن ممك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة  (حدثنا) »          

عن أنس بن ممك رضي اهلل عنو أنو سمعو يقول كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يدخل عمى أم حرام بنت ممحان فتطعمو وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل 
عمييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم استيقظ وىو يضحك فقالت وما يضحكك يا 

البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان  قال أنت من األولين فركبت... اهلل رسول
 (3)« فصرعت عن دابتيا حين خرجت من البحر فيمكت

مف ىذا الحديث نمتمس أف ىناؾ تكاصبل متبادال غير مباشر عف طريؽ الممس 
جعمت تفمي برأسو »  كذلؾ بيف أـ حراـ بنت ممحاف كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حينما

                                                           
(1)

ـ عذٔاْ ٠ٛعف اٌعرَٛ، لاعُ ِذّذ وٛفذٟ ٚ آخشْٚ، اٌرٛاصً االجرّاعٟ ِٓ ِٕظٛس ٔفغٟ ٚاجرّاعٟ ٚشمافٟ، عاٌُ 

  .133َ، ص 2011ٖ ـ 1432، (1غ )اٌىرة اٌذذ٠س، ئستذ ـ األسدْ، 

2
 .74ص ، (1ج )مختصر صحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب الكضكء ثبلثا ثبلثا، ـ 

(3)
 .131 ـ 126، ص 4 ، تاب اٌذعاء تاٌجٙاد ٚاٌشٙادج ٌٍشجاي ٚإٌغاء، ض اٌجٙادصذ١خ اٌثخاسٞ، ورابـ ـ
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فعندما كانت تفمي برأس " فناـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ استيقظ كىك يضحؾ 
رسكؿ اهلل ىنا تكمف داللة الممس لرأس رسكؿ اهلل ككاف يحمؿ عدة دالالت كالراحة 
كاالطمئناف كالحب مما جعؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يناـ، كىناؾ نكع آخر مف 

 (1)« . اإلشارات العفكية، كىي تظير كردة فعؿ ال إرادية
العديد مف األحاديث التي تحمؿ دالالت  صحيح البخارم ك كرد أيضا في مختصر

: الممس نذكر منيا
ومن الجنابة )لمنبي ماء لمغسل  (صببت: وفي رواية)وضعت : ميمونة قالت عف »

عمى شمالو فغسل ( بيمينو)، فغسل يديو مرتين أو ثالثا، ثم أفرغ (وسترتو )(1/68
: وفي رواية)ثم مسح يده باألرض  (فرجو وما أصابو من األذى : وفي رواية )مذاكيره 

مرتين أو  ( )76و1/71)أو الحائط  باألرض: وفي أخرى (1/80ثم دلك بيا الحائط 
وغسل رأسو ثالثا  )ثم مضمض واستنشق وغسل وجيو ويديو ( ثم غسميا)، (ثالثا
ثم أفاض عمى  (1/68)توضأ وضوءه لمصالة، غير رجميو : وفي رواية )(1/71

 (2)( «.....جسده، ثم تحول من مكانو فغسل قدميو 
مف خبلؿ ىذا الحديث نرل عندما قالت ميمكنة أف النبي عندما غسؿ يديو مرتيف ثـ 
مسح يده باألرض ففي المسح ىنا داللة عمى الممس الذم يعد كسيمة لنقؿ األفكار فعند 
القياـ بالكضكء، غسؿ اليديف كمسحو لؤلرض باليد كغسؿ كجيو كيديو مف خبلؿ ىذه 

 .  اإلشارات عف طريؽ الممس نستنتج أنيا عممية الكضكء
نكرد مثاال آخر مف الحديث النبكم الشريؼ لنبيف أف الممس مصدر مف مصادر 

: المعمكمات غير المفظية
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا األعمش عن أبي الضحى »

مسمم ىو ابن مبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطمق رسول اهلل 
                                                           

1)
 . 157، 156ـ جْٛ ١٘ض، ِٙاساخ اٌرٛاصً ت١ٓ األفشاد فٟ اٌعًّ، ذشجّح ِشٚاْ غا٘ش اٌضعثٟ، ص 

(2)
ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌغغً، تاب اٌغغً ِشج ٚادذ، ـ

 .  102ص ، (1ج )
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صمى اهلل عميو وسمم لحاجتو ثم أقبل فمقيتو بماء وعميو حبة شامية فمضمض 
واستنشق وغسل وجيو فذىب يخرج يديو من كميو فكانا ضيقين فأخرجيما من تحت 

 (1) «فغسميا ومسح برأسو وعمى خفيو
كما ذكرنا سابقا غسؿ الكجو كمسح برأسو كعمى خفيو ىذه إشارات يستعمميا أثناء 

عممية الكضكء عندما نراىا دكف أف يصرح نفيـ أنيا تدؿ عمى الكضكء فالمسح ىنا عمى 
. الكجو كالرأس كالخفيف ىنا داللة عمى حدكث الممس

 تستخدـ اليداف في التعبير عف كثير مف الكسائؿ غير المفظية :حركات اليدينػ » 
إلى مكتب األستاذ أكالى قاعة المحاضرات إلى أم مكاف  كاإلشارة فالحركات اإليضاحية

آخر يعتمد عمى استخداـ اليديف كتدؿ حركات اليديف عف الحالة النفسية لمفرد كتعتبر 
حركات اليديف كالممس مف أشكاؿ لغة الجسـ التي تتعرض كثيرا لسكء الفيـ فتقديـ الطعاـ 
إلى ضيفؾ بيدؾ اليسرل يككف مقبكال في أحد المجتمعات بينما يعتبر إساءة لمضيؼ في 

 (2)« .مجتمعات أخرل
: في ىذا الحديث  نجد أيضا
حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا عمي ابن مسير عن ىشام عن أبيو » قاؿ 

عن عائشة رضي اهلل عنيا قالت تزوجني النبي صمى اهلل عميو وسمم وأنا بنت ست 
 (...)سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحرث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري 

لى ال نيج حتى سكن بعض نفسي ثم إفأخذت بيدي حتى أوقفتني عمى باب الدار و
أخذت شيئا من ماء فمسحت بو وجيي ورأسي ثم أدخمتني الدار فإذا نسوة من األنصار 

فأصمحن من شأني ن إليو في البيت فقمن عمى الخير والبركة وعمى خير طائر فأسممتني

                                                           
(1)

صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌٛظٛء، تاب فعً اٌٛظٛء ٚاٌغش اٌّذّجٍْٛ ِٓ آشاس اٌٛظٛء، ـ 
(

1ض 
)

 .67، ص 
2)

 (1غ )، داس وٕٛص اٌّعشفح اٌع١ٍّح، األسدْ ـ عّاْ، (االذصاي ِع ا٢خش٠ٓ  )دغ١ٓ جٍٛب، ِٙاساخ االذصاي ـ 

 . 32 ـ 31َ، ص 2010ٖ ـ 1431
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وأنا يومئذ بنت  إليو فمم يرعني إال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضحى فأسممنني
 (1) «تسع سنين

صمى اهلل :  عف حركة اليديف كقد بدا ىذا المعنى في قكلواكنذكر مثاال آخر كاضح
: عميو كسمـ 
بإصبعو السبابة  كيف بيا وقد زعمت أنيا قد أرضعتكما معا، وأشار»
 (2) «...والوسطى

أنا وكافل اليتيم في الجنة ىكذا، وأشار بالسبابة » : ككذلؾ في قكلو
 (3) «......والوسطى

ىذه اإلشارة باليد كىي لغة مف لغات الجسـ التي تؤدم رسالة تفيـ مف خبلؿ 
. المستقبؿ

( 4)«فأشار بيده كأنو يقكؿ النصؼ، فأخذ نصؼ ما لو عميو» : كفي ركاية أخرل

اقتنص كعب مراد النبي صمى اهلل عميو كسمـ المتعيف مف حركة يده » كنذكر أيضا أنو 
: قد فعمت يا رسكؿ اهلل، فقاؿ الرسكؿ: الشريفة فأجابو متعمدا عمى المجرل الصائت قائبل

 ك كالذم يظير مف ىذا الحدث التكاصمي المتردد بيف الكبلميات ". قـ فاقضو " 
 (5)«أف اليد كانت إمرة معينة لمكمية  الصمتيات

كما كقعت إشارة التعييف باليد عامة فقد كقعت باإلصبع خاصة »  كمف جية 
 (6)«ككثيرا ما تأتي ىذه الحركة في أداءاتنا التكاصمية اليكمية 

:    كقد غدت ىذه الحركة لكثرتيا كشيكعيا كعالميتيا مثبل عربيا أصيبل،فقيؿ
األصابع  اإلشارة باليد أك" بذه أقرانو كالحؽ أف  فبلف يشار إليو بالبناف لتميزه كنبكغو ك»

                                                           
1)

صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب إٌىاح، تاب ِا ٠عطٝ اٌثش١ش، ـ
(

4ض 
)

 .555، ص 
2

صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب إٌىاح، تاب شٙادج اٌّشظعح، ـ 
(

9ض 
)

 .939، ص 
3

ـ صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌطالق، تاب اٌٍعاْ، 
(

9ض 
)

. 975، ص 
4

، "ً٘ ٠ش١ش اإلِاَ تاٌصٍخ" صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصٍخ، تاب ـ 
(

.  471، ص 5ض 
(5)

. 233ـ ِٙذٞ أععذ عشاس، اٌث١اْ تال ٌغاْ، ص 
(6)

. 45، ص 1995، (1غ )ـ ٠ٕظش، ٔراٌٛ تاوٛ، ٌغح اٌذشواخ، داس اٌج١ً، ت١شٚخ ـ ٌثٕاْ، 
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 ىي إشارة ليا أىمية خاصة، ألنيا تقدـ حبل كاحدا لمشكمة (pointing)لتعيف شيء ما 
 كقد 1«مرجعيتيا إلى أننا نستطيع أف ندؿ عمى ما تعنيو الكممة اإلشارة المرجعية أم

: ىذه الحركة في الحديث الشريؼ الذم قاؿ فيو»  جاءت
بإصبعو قبل  رأيتم الميل أقبل من ىنا، فقد أفطر الصائم، وأشار إذا " 
 (2)"«المشرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

. ٠45ٕظش، ٔراٌٛ تاوٛ، ٌغح اٌذشواخ، ص ـ  
(2)

. 335، 4، ض"٠فطش تّا ذ١غش" ـ  صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصَٛ، تاب 
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  (Icône de mouvement et le corps) :من دالالت حركة العين وىيئتيا .2
" لغة اإلشارة " تحمؿ العيف عدة دالالت كىذه الدالالت تدخؿ ضمف ما يسمى 

أف العيف ناطقة بإشاراتيا كمتكممة بعبلماتيا  حيث ثبت بما ال يرقى الشؾ إليو
. كحركاتيا

 : نذكر مثاؿ عف ىذا الطرح
: عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

اإلمام العادل وشاب : سبعة يظميم اهلل يوم القيامة في ظمو، يوم ال ظل إال ظمو»
نشأ في عبادة ربو، ورجل قمبو معمق في المساجد، ورجالن تحابا في اهلل اجتمعا 

ذات منصب وجمال  (امراة ) (دعتو : وفي رواية  )عميو وتفرقا عميو ورجل طمبتو 
 (1) «أخاف اهلل ففاضت عيناه إني: فقال (إلى نفسيا  )

كرجؿ ذكر خاليا ففاضت  )نستنبط مف الحديث أف اإلشارة متمثمة ىنا في قكلو 
فاضت عيناه داللة عمى البكاء خشية اهلل سبحانو كتعالى فيي تدؿ ىنا عمى  (عيناه 
.  البكاء 

 :كنستعيف بمثاؿ آخر مف الحديث النبكم الشريؼ 
سرنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ليمة، فقال بعض القوم : أبي قتادة قال وعن »

أوقظكم،  أنا: قال بالل " أن تناموا عن الصالة  أخاف: " قال! يا رسول اهلل  لو عرستبنا
وأسند بالل ظيره إلى راحمتو، فغمبتو عيناه فنام، فاستيقظ النبي صمى اهلل  فاضطجعوا

ما ألقيت عمي : قال" يا بالل أين ما قمت ؟ : " عميو وسمم وقد طمع حاجب الشمس فقال
 (2)." «..نومة مثميا قط 
 

                                                           
(1)

)مختصر صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة كفضؿ المساجد، ـ
1ض 

)
ص ، 

219. 
(2)

)مختصر صحيح البخارم، كتاب مكاقيت الصبلة، باب اآلذاف بعد ذىاب الكقت، ـ
1ض 

)
 .198ص ، 
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:   نذكرك العيف تحمؿ العديد مف الدالالت
كمثاؿ العيف الشاخصة كالبصر الحديد : العين الشاخصة والبصر الحديد -

 : نذكر
أنو لم : كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول : عن عائشة قالت » 

يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فمما نزل بو ورأسو 
عمى فخذي، غشي عميو ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم 

 (1)«....الميم الرفيق األعمى: قال
 فالعيناف ترسؿ كتستقبؿ العديد مف الرسائؿ االتصالية غير المفظية في آف كاحد 

الخجؿ، الحبلؿ، الحراـ، االحتراـ، الكره الراحة : المعاني التي تحمميا ىذه الرسائؿ كمف
.  كالحذر كالقمؽ كغيرىا مف الرسائؿ الرفض ك اإلىماؿ

: مثاؿ ذلؾ ما كرد مف األحاديث النبكية الشريفة نذكر بعضا منيا
شيدنا لرسول اهلل صمى اهلل عميو : عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال »

ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جالس عمى القبر، قال فرأيت عينيو : وسمم قال 
: " أنا قال :طمحة  ىل منكم رجل لم يقارف الميمة ؟ فقال أبو: " فقال : تدمعان، قال 

 (2)« " فانزل، قال فنزل في قبرىا 
فإذا بو جالس عمى القبر عيناه تدمعاف ىنا داللة  ىنا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

.  عمى البكاء مف شدة الحزف عمى فقداف أىمو
:  كنذكر أيضا 

:  وقال ابن عمر رضي اهلل عنيما عن النبي صمى اهلل عميو وسمم »
 "  «وتدمع العين ويحزن القمب" 
 

                                                           
(1)

، "آخش ِا ذىٍُ تٗ إٌثٟ " ٠ٕظش، صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌّغاصٞ، تاب ـ 
(

7ض 
)

. 776، ص 
(2)

   "٠عزب ا١ٌّد تثعط تىاء أٍ٘ٗ " ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌجٕائض، تاب لٛي إٌثٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ـ 
(

ض 

1
)

، 376 .
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:   أيضا
دخمنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال »

فأخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم – عمى أبي سيف القين وكان ظئرا إلبراىيم 
براىيم يجود بنفسو، فجعمت عينا رسول  إبراىيم فقبمو وشمو، ثم دخمنا عميو بعد ذلك وا 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم تذرفان، فقال لو عبد الرحمان بن عوف رضي اهلل عنو، وأنت 

ثم اتبعيا  " رحمة إنيايا ابن عوف : " يا رسول اهلل ؟ فقال
وال نقول إال ما "  العين تدمع، والقمب يحزنإن" بأخرى، فقال صمى اهلل عميو وسمم 

نا بفراقك يا إبراىيم لمحزونون  (1)«يرضى ربنا وا 
كىي نفس داللة المثاؿ الذم ذكرناه آنفا كىي دالة عمى البكاء فالدمكع عبلمات 

 .البكاء مف شدة الحزف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، "ئٔا ته ٌّذضْٚٔٛ "  ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌجٕائض، تاب لٛي إٌثٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ـ(1)

(
1ض 

)
، ص 

386. 
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 Sentez la sémantique du language du ) ":دالالت الشم" لغة الشم  .3
langage de l’odrat ) 

لئلنساف فضكؿ يدفعو إلى معرفة األشياء كمعرفة اآلخر بغية الكصكؿ إلى غاياتو 
 . كلتحقيؽ أىدافو يتكسد مجارم تتصؿ عبرىا باآلخر مف إنساف كحيكاف كغيرىا

كلكف ىؿ يتكاصؿ بالشـ عبر عضكه األنؼ ؟؟ ىؿ يعقؿ إطبلؽ المغة عمييا ؟؟  »
! متى ؟! إلييا ؟ اإلنساف ما آلية التكاصؿ عبر حاسة الشـ ؟؟ كىؿ يمجأ

كيؼ يعبر بالرائحة، كيتكاصؿ بالشـ ؟؟ كىؿ تقـك مقاـ العبلمة المسانية في حقؿ 
 (1)« المغة ؟؟ أيف تبرز حقكؿ الداللة بيا ؟؟ 

كإليضاح المعنى أكثر باعتبار أف الرائحة تؤدم رسالة غير لغكية نذكر 
بعض األمثمة مف الحديث النبكم الشريؼ  

( 4/167دفعت إلى : وفي رواية  )رأيت : جحيفة قال أبي » كرد عف 
 4/1255وفي طريق البطحاء . وىو باألبطح )رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

خرج : وفي رواية )ورأيت بالال أخذ  (كان بالياجرة )في قبة حمراء من أدم 
فجعمت أتتبع الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منو  )فنادى بالصالة 

شيئا تمسح بو ومن لم يصب منو شيئا تمسح بو، ومن لم يصب منو شيئا أخذ 
عنزة  (أخرج ال: وفي رواية)أخذ  (دخل، ف)من كل يد صاحبو ثم رأيت بالال 

وخرج النبي  (بين يدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأقام الصالة  )فركزىا 
 (كأني أنظر إلى وبيص ساقيو )صمى اهلل عميو وسمم في حمة حمراء مشمرا 

ركعتين، ورأيت  (الظير ركعتين والعصر  )فركز العنزة ثم صمى إلى العنزة بالناس 
 (2)«(الحمار والمرأة: وفي رواية )الناس والدواب 

                                                           
1

)، رؤية في التكاصؿ كالتعبير بالعبلمات غير المسانية" المغة كالحكاس " محمد كشاش ـ 
1ض 

)
  .99ص ، 

(2)
ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصالج، تاب اٌصالج فٟ اٌصٛب األدّش، 

(
1ض 

)
. 141ص، 
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وقام الناس فجعموا يأخذون يديو فيمسحون  )يمرون بين يدي العنزة » 
فإذا ىي أبرد من الثمج  فأخذت بيده فوضعتيا عمى وجيي: بيما وجوىيم قال

 (1)«" وأطيب رائحة من المسك 
 تكمف الداللة ىنا في رائحة المسؾ كالرائحة ىنا تحمؿ رسالة ال يكتـ سرىا 

ف الرائحة إلطبيعتيا التمقائية في االنتشار كالجرياف، فإذا كاف المساف كتكما أحيانا ؼ
.  نمكمة دكما

لنبيف الدالالت الشمية أكثر نذكر ىذيف الحديثيف نمتمس فييما داللة مف 
 :دالالت التكاصؿ غير المغكم نذكر

توفي ابن الم عطية رضي : ومن طريق محمد بن سيرين قال )عن أم عطية »
كنا ننيى أن نحد : اهلل عنيما، فمما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بو قالت

إال  عمى ميت فوق ثالث (ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد: وفي رواية)
وال نمس طيبا إال : وفي رواية)عمى زوج، أربعة أشير وعشرا، وال نكتحل، وال نتطيب 

وال نمبس ثوبا مصبوغا، إال ثوب عصب وقد رخص لنا عند  (أدنى طيرىا إذا طيرت
وكنا ننيى عن إتباع . الطير إذا اغتسمت إحدانا من محيضيا في نبذة من كست أظفار

. الجنائز
 (2)( « قطعة : (نبذة)القافور  الكست مثل الكافور و القسط و: قال أبو عبد اهلل)

 أنو عند الحد عمى الميت ال  "ابن سيرين" المبلحظ أف الداللة الشمية في قكؿ 
الزكج أربعة أشير ك عشرة كذلؾ بأف ال تكتحؿ كال  يحؿ المرأة أف تحد ثبلثة أياـ إال عمى

تتطيب، فالتطيب ىنا داللة عمى الرائحة فالرائحة قد تنشر الخبر فيي تقـك مقاـ اإلشارة 
فالرائحة ىنا رسالة  تحمؿ داللة ال يكتـ سرىا؛ لطبيعتيا التمقائية ليذا ال يحؿ عمى المرأة 

                                                           
(1)

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصالج، تاب اٌصالج فٟ اٌصٛب األدّش، 
(

1ض 
)

. 142 ـ 141ص ، 
(2)

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌذ١ظ، تاب اٌط١ة ٌٍّشأج عٕذ غغٍٙا ِٓ اٌّذ١ظ، 
(

1ض 
)

 . 114ص ، 



التواصل غير المغوي في الحديث النبوي الشريف:         الثاني الفصل  

 

79 
 

القافكر باعتبارىما نكع مف أنكاع المسؾ كىما  التطيب كالتكحؿ، كأيضا لفظة الكافكر ك
 .أيضا يحمبلف نفس الداللة

: نذكر حديثا آخر في نفس السياؽ
عن  {صمى اهلل عميو وسمم}سألت النبي  (من األنصار)عن عائشة أن امرأة » 

خذي فرصة من مسك فتطيري بيا : " غسميا من المحيض؟ فأمرىا كيف تغتسل قال
توضئي " استحيا فعرض بوجيو، أو قال  {صمى اهلل عميو وسمم}ثم إن النبي  " (ثالث)

فعرفت الذي : قالت عائشة" )سبحان اهلل تطيري: " كيف أتطير بيا؟ قال: قالت. ("بيا
إلي، فقمت تتبعي أثر  فاجتذبتيا (فأخذتيا) {صمى اهلل عميو وسمم}يريد رسول اهلل 

 (1)«.الدم
كذلؾ ىذا الحديث فيو داللة رائحة المسؾ كىي صنؼ مف أصناؼ الركائح 

. المشمكمة كىي رسالة تحمؿ دالالت متباينة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
(1)

ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌذ١ط، تاب دٌه اٌّشأج ٔفغٙا ئرا ذطٙشخ ِٓ اٌّذ١ط، ٚو١ف ذغرغً ٚ ذأخز ـ

فشصح ِّغىح فررثع تٙا أشش اٌذَ، 
(

1ض 
)

 .114ص، 
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 L’audition de l’audience de la ) ":دالالت السمع" لغة السمع  .4
sémantique des langages ) 

درج الناس عمى االستماع إلى األحاديث في بعض المكاقؼ االجتماعية ثـ   
فيـ معناىا كذلؾ بعد كصكليا إلى آذانيـ، كتفسيرىا كفؽ المعاني المتعارؼ عمييا 
كىذا كفؽ مجمكعة مف الشركط التي البد مف تكفرىا لحدكث ىذه العممية التكاصمية 

أكد عمماء االجتماع كغيرىـ عمى ضركرة اإلصغاء تكخيا حسف الفيـ كجكدة » فقد 
إلى جانب كصكؿ الصكت إلى اآلذاف، يحتاج فيـ معانيو إلى االنتباه مع . اإلجابة

ذا فقد الشرطاف األخيراف تحكؿ الصكت إلى أصداء ال معاف ليا . التعقؿ كالتدبر كا 
 .مثميا في ذلؾ مثؿ الراعي الذم ينعؽ بالغنـ فيي إال دعاءه كنداءه

 ( Signal audio non verbale):اإلشارة الصوتية غير الكالمية -
األكؿ باالصطبلح المتعارؼ »  يتحدد معنى الصكت عبر صنفيف اثنيف 

 )1(«عميو في المجتمع المغكم، كالثاني طبعي مف خبلؿ ما يثيره في السامع مف مشاعر 
كالذم يعنينا في دراستنا النكع الثاني، ألف . في نفسو مف انفعاالت كآثار يترؾ ك »
قد استنفد القكؿ فيو، كدارت رحى أكثر الدراسات تستنبش مطاكيو فمتحت  (الكبلـ)األكؿ 

 (2)«. مف معينو المزيد كلـ تترؾ فيو زيادة لمستزيد
: كمف األحاديث التي استعمؿ فييا النبي ىذه األصكات نذكر بعضا منيا

من : فقال (من بني أسد)دخل عمييا وعندىا امرأة  (ص)عن عائشة أن النبي » 
 عميكم بما! مو : " ، تذكر من صالتيا، قال (ال تنام من الميل)فالنة : ىذه ؟ قالت 

                                                           
ٔٛسج لطٛػ، ت١ٕح اٌخطاب اٌشعشٞ فٟ اٌعٙذ اٌذفصٟ خالي اٌمشْ اٌغاتع ٘جشٞ، ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ دسجح ـ (1)

اٌّاجغر١ش فٟ األدب اٌعشتٟ، لغُ اٌٍغح اٌعشت١ح ٚآداتٙا، و١ٍح ا٢داب ٚاٌعٍَٛ االٔغا١ٔح، جاِعح اٌذاض ٌخعش، تاذٕح، ص 

 (ِخطٛغ  ) . 121
 

2
 (ِخطٛغ  ). 121اٌّشجع ٔفغٗ، ص ـ 
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حتى تمموا  (فان اهلل ال يمل: وفي رواية )من األعمال، فو اهلل ال يمل اهلل )تطيقون 
 (1) «وكان أحب الدين إليو ما داوم عميو صاحبو

ىي عبارة عف  (لفظة مو)ىذه المفظة التي استعمميا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
الجكىرم، ىي كممة مبنية عمى » صكت لو داللة نكضح ىذه الداللة مف خبلؿ قكؿ 

السككف كىي اسـ سمى بو الفعؿ كالمعنى أكفؼ، يقاؿ ميمتو إذا زجرتو، فاف كصمت 
 فطرحكا بعض كاإلنكار" ما ىذا "  أصؿ ىذه الكممة  "الداودي" كقاؿ . )مو(نكنت فقمت 
 فصيركا الكممتيف كممة، كىذا الزجر يحتمؿ أف يككف لعائشة كالمراد (مو)المفظة فقالكا 

نيييا عف مدح المرأة بما ذكرت، كيحتمؿ أف يككف المراد النيي عف ذلؾ الفعؿ، كقد أخذ 
 (2)«يكره صبلة جميع الميؿ كما سيأتي في مكانو : بذلؾ جماعة مف األئمة، فقالكا

: كىذا حديث آخر 
صمى )بنت الحارث زوج النبي )بت عند خالتي ميمونة : عن ابن عباس قال» 

عندىا في ليمتيا فصمى ( صمى اهلل عميو وسمم)وكان النبي ) ليمة ( (اهلل عميو وسمم
ثم  )...( (العشاء، ثم جاء إلى منزلو، فصمى أربع ركعات (صمى اهلل عميو وسمم)النبي 

: وفي أخرى. فصمى خمس ركعات ثم صمى ركعتين: وفي طريق)صمى ما شاء اهلل، 
فصمى إحدى : فصمى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين،ثم ركعتين ثم أوتر، وفي رواية

ثم اضطجع فنام حتى ( فتتامت صالتو ثالث عشرة ركعة : وفي أخرى)، (عشرة ركعة 
، ثم أتاه (وكان إذا نام نفخ  )، (حتى سمعت عطيطة أو خطيطة: وفي طريق )نفخ، 

فقام  (فصمى ركعتين خفيفتين، ثم خرج)فآذنو بالصالة  (بالل : وفي رواية)المنادي 
 )فقام معو إلى الصالة، فصمى  (فصمى ركعتين خفيفتين، ثم خرج )معو إلى الصالة، 

 (3)« ....( ، ولم يتوضأ (لمناس الصبح 

                                                           
(1)

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اإل٠ّاْ، تاب أدة اٌذ٠ٓ ئٌٝ هللا أدِٚٗ، 
(

1ض 
)

 . 36ص ، 
(2)

وراب اإل٠ّاْ، تاب أدة اٌذ٠ٓ ئٌٝ هللا أدِٚٗ، فرخ اٌثاسٞ ششح صذ١خ اٌثخاسٞ، اإلِاَ اٌذافظ، ـ 
(

1ض 
)

 . 126ص ، 
(3)

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌٛظٛء، تاب اٌرخف١ف فٟ اٌٛظٛء، 
(

1ض 
)

. 69ص ، 
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عطيطة أك  في ىذا الحديث بمفظة نفخ ك (صمى اهلل عميو كسمـ)جاء الرسكؿ 
خطيطة فالنفخ ىنا صكت يدؿ عمى النـك العميؽ فعند سماع النفخ داللة عمى النـك 

 .العميؽ كذلؾ عند سماعو عطيطة أك خطيطة فيي أيضا تحمؿ نفس الداللة
 الضحك :

سمكؾ لغكم . كصكت الضحؾ يحكي معاني السركر كيمفظ السعادة كالحبكر
 (1)«معركؼ في الحياة االجتماعية 

إلى  (1/74امرأة أبي طمحة )جاءت أم سميم : عن أم سممة قالت» 
إن اهلل ال يستحي من !يا رسول اهلل : فقالت (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل 

صمى اهلل عميو )احتممت ؟ قال النبي  الحق فيل عمى المرأة من غسل إذا
: وفي رواية)تعني وجييا – فغطت أم سممة " إذا رأت الماء ( نعم:  )(وسمم

نعم : " وتحتمم المرأة ؟ قال! يا رسول اهلل: ، وقالت(4/106فضحكت أم سممة 
 (2)« ؟يشبييا ولدىا (فيما: وفي رواية )تربت يمينك، فبم 

فالضحؾ ىنا يحمؿ داللة السركر كالسعادة بينما ىناؾ دالالت أخرل 
فيتجاكز الدالالت المتقدمة، إلى نكع مف التضاد كالتناقض؛ فيؤدم » لمضحؾ 

شر البمية : " معنى الكآبة، كيحكي اليـ كالحزف كاالنقباض، يمثمو المثؿ المشيكر
  (مف المتقارب  ): كفي معناه كلفظو نطؽ الشاعر " . ما يضحؾ 

 (3)«           كشر الشدائد ما يضحؾ 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌٛظٛء، تاب اٌرخف١ف فٟ اٌٛظٛء، ـ
(

1ض 
)

 . 145ص ، 
(2)

ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌعٍُ، تاب اٌذ١اء فٟ اٌعٍُ، ـ 
(

1ض 
)

. 64ص ، 
(3)

 . 146ـ ِذّذ وشاػ، اٌٍغح ٚاٌذٛاط سؤ٠ح فٟ اٌرٛاصً ٚاٌرعث١ش تاٌعالِاخ غ١ش اٌٍغا١ٔح، ص 
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   البكاء
مثمو ما . صكت يصدر عف اإلنساف عند الفاجعة، كحيف الكقكع في النائبة » 

كىك ينذر بالببلء  . حصؿ عند مقتؿ حمزة بف عبد المطمب، كبكاء عبد اهلل بف ركاحة لو
 (1) «. ؾ الصكت االنفعاليؿعف طريؽ ذ

: كمف أمثمة دالالت البكاء في الحديث النبكم نذكر 
ما : دخمت عمى أنس بن مالك بدمشق وىو يبكي، فقمت لو: عن الزىري قال» 

ال أعرف شيئا مما أدركت إال ىذه الصالة، وىذه الصالة قد ضيعت، : يبكيك ؟ فقال
 (2)«.ضيعتم ما ضيعتم فييا: وفي طريق أخرى عنو)

: كىذا حديث آخر 
: قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف أبك يحدث أف رسكؿ اهلل : عف أنس بف مالؾ قاؿ

فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عميو السالم ففرح صدري، صم غسمو »
يمانا، فأفرغو في صدري ثم أطبقو، ممتمئبماء زمزم، ثم جاء بطست من ذىب   حكمة وا 

فإذا رجل  ىل معك أحد؟ قال نعم فمما فتح عمونا السماء الدنيا: قال (...)ثم أخذ بيدي 
ذا قاعد عمى يمينو أسودة، وعمى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينو ضحك نظر قبل   وا 

مرحبا بالنبي الصالح واالبن الصالح قمت لجبريل من ىذا ؟ قال ىذا : يساره بكى فقال
 (3)« .....آدم، وىذه األسودة عن يمينو وشمالو نسم بنيو 

فالبكاء ىنا يحمؿ داللة األلـ كالكجع كىك ينذر بالفاجعة كمقاصد البكاء تتعدد 
كيتخطى البكاء معاني الضنى كالبؤس » .......دالالتيا ما بيف األلـ كالكجع كالبؤس

كالشقاء، إلى ما يخالؼ المعركؼ المكصكؼ، فينقؿ الداللة عمى الفرح كالسركر بدؿ الترح 
 (4)« عبلمة اليناء فالدمع كىك ما ينتج عف البكاء يصبح سيميائيا. كالكدر

                                                           
(1
 

ـ (
محمد
  .146وشاػ، اٌٍغح ٚاٌذٛاط سؤ٠ح فٟ اٌرٛاصً ٚاٌرعث١ش تاٌعالِاخ غ١ش اٌٍغا١ٔح، ص  

2
ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب ِٛال١د اٌصالج، تاب ذع١١ع اٌصالج عٓ ٚلرٙا، ـ 

(
1ض 

)
. 184ص ، 

3
ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌصالج، تاب و١ف فشظد اٌصالج فٟ اإلعشاء، 

(
1ض 

)
. 136ص ، 

(4)
 . 148ـ ِذّذ وشاػ، اٌٍغح ٚاٌذٛاط سؤ٠ح فٟ اٌرٛاصً ٚاٌرعث١ش تاٌعالِاخ غ١ش اٌٍغا١ٔح، ص 
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: كنجد مثؿ ىذه الداللة في الحديث التالي 
مر النبي صمى اهلل عميو وسمم بحائط من حيطان : عن ابن عباس قال» 

 ): المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورىما، فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كان  ( 7/86وانو لكبير )بمى : يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال ( 6/99  إنيما

ثم دعا " ، وكان اآلخر يمشي بالنميمة (البول: وفي رواية )احدىما ال يستتر من بولو 
فشقيا : وفي روايتين )فكسرىا كسرتين،  (بعسيب رطب : وفي رواية ) (رطبة  )بجريدة 
لما فعمت ىذا ؟ ! يا رسول اهلل : فوضع عمى كل قبر منيما كسرة، فقيل لو (نصفين 

 (1) « لعمو أن يخفف عنيما مالم ييبسا" قال صمى اهلل عميو وسمم 
مف خبلؿ ىذا الحديث نستقي الداللة المسمكعة مف خبلؿ قكؿ ابف عباس عف 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما مر بحائط مف حيطاف المدينة سمع صكتا، ىنا تكمف 

اإلشارة الصكتية ذات داللة معينة تفيـ كذلؾ مف قبؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فعند 
سماعو ىذا الصكت عقؿ أنو صكت يحمؿ داللة األلـ مف قبؿ إنسانيف يعذباف في 

. قبكرىما 
المبلحظ مف خبلؿ ىذا الحديث كما سبقو أف الصكت المسمكع يفيـ مف خبلؿ  ك

الداللة التي يحمميا ك حسب المكقؼ الذم عميو أك بصريح العبارة حسب السياؽ كالمقاـ 
 . الذم يحيط بو
 Voix d’appel et de la ): أصوات النداء والطمب والدعاء -

demande et de supplication )     
ىي في بنيتيا  ك. اإلنساف بأصكات يؤدم بيا أغراضو كيقضي حاجاتو يتمفظ» 

" منيا . ليست ألفاظا مؤلفة مف حركؼ المباني، فضبل عف ككنيا أصكات انفعالية
 (2)« .كىي تعني أسكت" صيصو 

                                                           
1

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب اٌٛظٛء، تاب ِٓ اٌىثائش أْ ال ٠غررش ِٓ تٌٛٗ، 
(

1ض 
)

. 89ص ، 
. 149ـ ِذّذ وشاػ، اٌٍغح ٚاٌذٛاط سؤ٠ح فٟ اٌرٛاصً ٚاٌرعث١ش تاٌعالِاخ غ١ش اٌٍغا١ٔح، ص (2)
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إذا ناب المصمي شيء في صبلتو " جاء في ىذا الحديث نفيـ أنو  مف خبلؿ ما
 (1)«"فأراد تنبيو مف بحذائو صفقت المرأة بيدييا كسبح الرجؿ 

:    نأتي بمثاؿ عف ىذا الطرح مف الحديث النبكم الشريؼ نذكر
عن سيل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذىب إلى بني 

بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن بني عمرو بن : وفي رواية )عمرو بن عوف
اذىبوا : " اقتتموا حتى تراموا بالحجارة، فقال: وفي أخرى )عوف بقباء كان بينيم شيء، 

 (...) (في أناس من أصحابو)فخرج ليصمح بينيم  (فصمى الظير)" بنا نصمح بينيم 
، والناس في (يمشي في الصفوف يشقيا شقا  )فجاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وفي  )فصفق الناس  (خمف أبي بكر) (األول)الصالة فتخمص حتى وقف في الصف 

 (ىل تدرون ما التصفيح ؟ ىو التصفيق: رواية أخرى أخذ الناس بالتصفيح، قال سيل
ال يمسك  )حتى يفرغ، فمما أكثر الناس التصفيق  )وكان أبو بكر ال يمتفت في صالتو 

فأشار إليو ( وراءه( )في الصف)التفت، فرأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  (عميو 
 (2) «(وأومأ بيده ىكذا )رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أمكث مكانك، 

مف ىذا الحديث الشريؼ نرل أنو يحمؿ إشارات لغكية غير التصفيؽ لكف ما ييمنا 
ىنا ىك التصفيؽ أك كما قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التصفيح فكاف أبك بكر ال 

يمتفت في صبلتو فمما أكثر الناس التصفيؽ التفت فرأل رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ 
فعند سماعو صكت التصفيؽ كاف ىذا الصكت بمثابة المنبو الذم جعمو يمتفت ىنا تكمف 

. إشارة التصفيؽ
  (( Silence référant: إشارة الصمت» -

 الصمت قطع النطؽ ككقؼ التمفظ بالصكت، فكما يعبر باإلشارة الصكتية 
 .يعبر بنقيضو السككت؛ ألف األمكر تعرؼ بأضدادىا أحيانا (الكبلـ)

                                                           
1

. 151، ص ِشجع اٌغاتكِذّذ وشاػ، ايـ 
2

ـ ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب ا٢راْ، تاب ِٓ دخً ١ٌإَ إٌاط فجاء اإلِاَ األٚي فرأخش األٚي أٚ ٌُ ٠رأخش جاصخ 

صالذٗ، 
(

1ض 
)

 .221ص ، 
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مف جميؿ المكاقؼ االجتماعية التي تجيب فييا المرأة عف السؤاؿ بالصمت 
. االستشارة عند الزكاج

ال تنكح الثيب حتى تستأمر، وال : " حدث النبي صمى اهلل عميو وسمم قال » 
ذنيا الصموت  البكر حتى تستأذن  (1) «"وا 

 أف الجسـ اإلنساني يقـك بدكر ميـ في التكاصؿ بيف كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج
شاراتو  المتخاطبيف، كأف إدراؾ كفيـ كؿ منا لآلخر يتأثر إلى حد كبير بييئة الجسـ كا 

كحركاتو فاحمرار الكجو أك اصفراره ندرؾ مف خبلليما خجؿ صاحبو أك خكفو كاالبتساـ 
كالعبكس كالعديد مف اإلشارات الجسمية التي تؤدم رساالت مختمفة حسب الحالة التي 

 . عمييا كالمعنى الذم تؤديو
العبلقة التي فطف إلييا اإلنساف األكؿ الكاضع لمغة ىي عبلقة كثيقة بيف أعضاء   

جسمو ك مشاعره كانفعاالتو ك أفكاره كنرل ذلؾ كاضحا في الرابطة القكية بيف حاالت 
 . الذىف كحاالت القمب

عف استخداـ اإلشارات الجسمية مثؿ استعماؿ كممات المغة شيء مكتسب يخضع 
بؿ إف ىيئة الجسـ كحركاتو كمشيتو ترتبط بالبيئة التي . لثقافة المجتمع الذم نشأ بو الفرد

 . نما فييا اإلنساف
كما نبلحظ اختبلؼ أنماط السمكؾ التكاصؿ بيف المجتمعات اإلنسانية نتيجة الختبلؼ 
األعراؼ كالتقاليد االجتماعية، فيناؾ مجتمعات ال يجكز فييا إلقاء التحية عمى كؿ مف 

تصادفو في لطريؽ العاـ، كىناؾ مجتمعات أخرل ال يجكز فييا إلقاء التحية عمى كؿ مف 
 .تصادفو في الطريؽ العاـ

                                                           
(1)

ِخرصش صذ١خ اٌثخاسٞ، وراب ا٢راْ، تاب ِٓ دخً ١ٌإَ إٌاط فجاء اإلِاَ األٚي فرأخش األٚي أٚ ٌُ ٠رأخش جاصخ ـ 

، صالذٗ
(

1ض 
)

. 152ص ، 
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 ك خبلصة القكؿ، ال يككف االتصاؿ فعاال إال بالتنبو إلى معطيات الحكاس الخمس 
ك ىي تعمؿ مجتمعة ليتـ ... كحسف التعاطي معيا، كحذؽ أساليبيا، كفقو أبجديتيا

.  االتصاؿ عمى أحسف كجو، ك اإلببلغ عمى أكمؿ صكرة
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 نماذج  دراسة  وكؿ ما يحيط بو، وبعداإلشاري،بعد ىذه الجولة في عالـ التواصؿ 

 الرسوؿ عميو الصالة في بعض أحاديث أنواع التواصؿ غير المفظي تضمفت
 : ما يأتي حوصمة أوجزىا في، توصمت إلىوالسالـ

  إف اجتماع األفراد بعضيـ مع بعض وحاجتيـ لمتعاوف والتفاىـ وتبادؿ
األفكار و المشاعر استوجب بالضرورة وجود وسيمة لتحقيؽ ىذا 
التعاوف والتفاىـ أال وىي المغة فيي ضرورية في حياة اإلنساف 

باختالؼ مسالكيا واليدؼ منيا ىو الدالالت التي تؤدييا لمحفاظ عمى 
 .تفاعؿ وتواصؿ الناس بعضيـ مع بعض

  ركز معظـ المسانييف عمى المساف باعتباره أداة أو وسيمة تجمب االنتباه
إلى ما يميز المغة عف غيرىا مف األنظمة والوظيفة األساسية ليذه 

 . الوسيمة المثمى " جاكبسون" الوسيمة ىي التواصؿ إذا اعتبرىا 
  التواصؿ باعتباره تبادؿ كالمي بيف المتكمـ الذي ينتج ممفوظا أو قوال

موجيا نحو متكمـ آخر يرغب في السماع أو إجابة واضحة فيو يتكوف 
مف جانبيف سموكييف متالزميف لفظي وغير لفظي، يتمثؿ األوؿ في 
الكممات المسموعة وما يصاحبيا مف ىيئة الجسـ وذلؾ ألف المغة 

 .تتركز في جسـ اإلنساف الذي ينفعؿ كمو بما يعبر عنو
  لغة اإلشارات ىي لغة فطف إلييا اإلنساف البدائي حيث كانت وسيمتو

األساسية التي يعتمد عمييا بالدرجة األولى في تواصمو مع اآلخريف 
 .ليتسنى لو العيش

  التواصؿ غير المغوي أو ما يسمى بمغة اإلشارة أو التواصؿ غير
الكالمي أو لغة الجسد كميا اصطالحات ليا نفس المعنى وىو تواصؿ 



 الخاتمة                                                             
 

90 
 

يعتمد عمى لغة اإلشارة أو لغة اإلشارات سواء كانت إشارات جسدية 
عالمات المرور ػ الالفتات ػ  )أو إشارات ورموز اصطناعية 

 .وغيرىا (....الممصقات والصور
 غير المفظية تمنحنا قدرة خاصة عمى فيـ حقيقة ما يشعر االتصاالت 

بو اآلخر وذلؾ لمصداقية التعبيرات غير المفظية عف التعبيرات 
 .المفظية

  االتصاؿ المفظي واالتصاؿ غير المفظي متشابكاف والجمع بينيما
 :يتضح في ىذه الجزئيات 

ػ استخداـ االتصاؿ المفظي وغير المفظي مما يساعدنا في التعبير عف 
فأنت تعبر " أنا أحبؾ " ماذا قمت لصديقؾ . مشاعرنا و أفكارنا بقوة

.  عف مشاعرؾ بمغة مفعمة بالعواطؼ وقوة المعنى
. ػ قد يكمؿ االتصاؿ غير المفظي االتصاؿ المفظي

ػ في بعض األحياف يحؿ االتصاؿ غير المفظي محؿ االتصاؿ المفظي 
فالصـ البكـ مف الناس غالبا ما يعتمدوف عمى لغة . أو يستبدؿ بو

. إشارة الصـ والبكـ في االتصاؿ بالمجتمع
ػ قد يرافؽ االتصاؿ المفظي غير المفظي فنحف نكتب ونتكمـ ونؤشر 

. بأيدينا أو رؤوسنا في نفس الوقت
ػ إف استخداـ االتصاؿ المفظي وغير المفظي مما يساعدنا في إعادة 

. الرسالة االتصالية وتكرارىا
ػ في بعض األحياف، يكوف االتصاؿ المفظي عمى النقيض مف 

االتصاؿ غير المفظي فقد ترى أحدىـ محمر الوجنتيف مف الخجؿ 
ففي " أنا لست بخجالف : " فيرد عميؾ قائال" لـ الخجؿ؟: " فتقوؿ لو
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كال الحالتيف ىناؾ تناقض بيف االتصاؿ المنطوؽ واالتصاؿ غير 
. المنطوؽ

  تعد اإلشارة رافد مف روافد اإلبانة وتجمية المقاصد في السياؽ
حيث تعد بديال مف المغة بؿ ىي متممات مساندة وقد تكوف 

 .اإلشارة بالرأس و العيف والحاجب وغير ذلؾ
  و " ابن جني" أما في التراث البالغي فقد حاوؿ كؿ مف "

تقديـ تعريؼ عاـ لمبياف يشمؿ كؿ ما يمكف أف يحقؽ " الجاحظ
الفيـ واإلفياـ وأعطى تعريفا لمبياف والمتأمؿ ليذا التعريؼ يرى 
أف مفيـو البياف عند الجاحظ مفيـو واسع يشمؿ كؿ الدالئؿ 

كما حدد أصناؼ الدالالت التي بيا يتـ . المفظية وغير المفظية
التواصؿ والبياف وذكر مف بينيا اإلشارة وذكر األطراؼ التي 

 .......تتـ بيا اإلشارة مف يد، و رأس وعيف وحاجب
  فقد تؤدي اإلشارة أحيانا وفي مقامات معينة ماال تؤديو األلفاظ 

مف أغراض وتعبر عما ال تستطيع األلفاظ التعبير عنو، كما 
يرى الجاحظ في اإلشارات والحركات واإليماءات دعامة 

أساسية لمتواصؿ المفظي وأنيا تمعب دورا أساسيا في اإلبالغ 
واإلقناع وعمى ىذا األساس اعتبر عدـ التمفصؿ بيف المفظي 

 .وغير المفظي عيبا
  الحركات اإلشارية تنقسـ إلى حركات يدوية وحركات غير

يدوية ونقصد بيذه األخيرة مختمؼ الحركات الصادرة عف جسـ 
 .اإلنساف مف العينيف والحاجبيف والرأس وغيرىا مف ىذا القبيؿ
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  تختمؼ التواصالت اليومية باختالؼ المواقؼ التي يكوف عمييا
التواصؿ آنذاؾ إذا تتعدد أنواع التواصؿ بتعدد المواقؼ نذكر 

أف التواصؿ يتـ بمغة الصمت و اإلنصات فاالتصاؿ ال يقتصر 
نما يتحقؽ  عمى اإلشارات ومختمؼ الحركات الالإرادية فقط وا 
بأساليب أخرى مثؿ نوع المباس والمظير العاـ لإلنساف وقد 
يكوف التواصؿ بالحركات و اإليماءات أو لغة األشياء أو 

 .التواصؿ بالحواس
  يتجاوز اإلنساف مجرى القوؿ في المعرفة والعمـ واالتصاؿ، إلى

آليات أخرى وىبيا؛ ليتمكف مف العيش في بيئتو، ويتواصؿ مع 
أفراد ىيئتو، تتمثؿ في الحواس مف نظر و سمع 

فبواسطة الحواس وأعضائيا المتباينة يستطيع المرء .....ولمس
 .إدراؾ األشياء التي تدور حولو، التواصؿ مع إخوانو

  ،إف كؿ أداة مف أدوات الحواس، وكؿ عضو مف أعضائيا
يمثؿ دور المغة لإلنساف، يتواصؿ عبرىا بمف عداه، ويخرج 

فالمرء . المدخرات والمعارؼ مف مكانيا وما استودعت فييا
 ....يتواصؿ بالكالـ وما ناب منابو مف إشارة ولساف ومقاـ

  نرى مدى اىتماـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بكؿ ما مف
شأنو أف يحصؿ بو البياف والتبميغ سواء إشارة أو لفظا أو غير 

 . ذلؾ
 

 

 



 

 

 قائمة 

 المصادر و المراجع  



                        قائمة المصادر والمراجع                         
 

94 
 

 

. برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم 
 المصادر والمراجع

 :أوالـ المصادر
لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ابن المغيرة الجعفي  )البخاري  .1

وىو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور » ، الجامع الصحيح (البخاري
 )، دار طوق النجاة، صيدا  بيروت،«رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو 

 .المجمد الثاني( د ت)، (د ط
شرح صحيح » ، فتح الباري (أحمد بن عمي بن الحجر العسقالني  )اإلمام الحافظ  .2

( 1ط )، تحقيق محب الدين الخطيب، دار الريان لمتراث، القاىرة، «البخاري 
 .م1979ه ـ 1407

، البيان و التبين، تحقيق وشرح عبد السالم (أبو عثمان عمرو بن بحر  )الجاحظ  .3
 .م1998ه ـ 2014، (7ط )محمد ىارون، مكتبة الخانجي بالقاىرة، 

، الحيوان، شرح وتحقيق بجي الشامي دار (أبو عثمان عمرو بن بحر  )الجاحظ  .4
 .1997، (3ط )مكتبة اليالل، بيروت ـ لبنان، 

، أسرار البالغة في عمم البيان، دار الكتب (أبو عثمان عمرو بن بحر  )الجرجاني  .5
 .م1988ه ـ 1409، (1ط )العممية، بيروت ـ لبنان، 

، اإلشارات والتنبييات في عمم البالغة تحقيق (أبو عثمان عمرو بن بحر)الجرجاني  .6
 .م1997ه ـ 1418، (ط ج)عبد القادر حسين، مكتبة اآلداب  بيروت ـ لبنان، 

، الخصائص، تحقيق محمد عمي النجار، دار الكتب (أبو الفتح عثمان  )ابن جني  .7
 .(د ت)، (د ط)المصرية المكتبة العممية، 
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ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمان  )الخطيب القزويني  .8
، اإليضاح في عموم البالغة المعاني والبيان والبديع، دار الكتب العممية (القزويني

 .(د ت)، (د ط)بيروت ـ لبنان  
، الكشاف عن حقائق غوامض (جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر  )الزمخشري  .9

( 1ط )التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل، مكتبة العبيكان الرياض، 
 .م1998ه ـ 1418

، الصناعتين الكتابة والشعر، (أبي ىالل الحسين بن عبد اهلل  )العسكري  .10
ط )تحقيق عمي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ابراىيم، دار إحياء الكتب العربية، 

 .م1956ه ـ 1371( 1

، البرىان في وجوه (أبي الحسين إسحاق بن إبراىيم بن سميمان  )ابن وىب  .11
 .(د ت)، (د ط)البيان تقديم جفنى محمد شوف، مكتبة الشباب، القاىرة، 

 :ثانياـ المراجع بالمغة العربية
ابن األثير الجزري، الكامل في التاريخ، تحقيق أبو الفداء عبد اهلل القاضي، دار  .1

1ط )الكتب العممية، بيروت ـ لبنان، 
 )

 .م1987ه ـ 1407

،االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي، دار مجد (أبو عرقوب  )إبراىيم  .2
 .2009، ( 1ط )الوي، عمان ـ األردن   

ديوان « حقل تعميمية المغات » ، دراسات في المسانيات التطبيقية (حساني  )أحمد  .3
 . (د ت)، (د ط)المطبوعات الجامعية الجزائر، 

، السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات، الدار الجامعية اإلسكندرية (ماىر  )أحمد  .4
 .2003 (د ط  )
، مبادئ المسانيات، حاضنة المغة العربية، دار الفكر دمشق ـ (محمود قدور  )أحمد  .5

 (.3ط)برامكة، 
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ط )، أنا والمغة والمجمع، مطبعة أبناء وىبو حسان، القاىرة (مختار عمر  )أحمد  .6
 .م2002ه ـ 1422، (1

، الحركية التواصمية في الخطاب الصوتي، من منشورات اتحاد (بمعّمى  )آمنة  .7
 .2001، (د ط)الكتاب العربي، دمشق 

، محاضرات الممتقى الرابع السيمياء والنص األدبي منشورات (أحمد  )جاب اهلل  .8
قسم األدب العربي كمية اآلداب والعموم اإلنسانية و االجتماعية جامعة محمد 

 .2006 نوفمبر 29   28خيضر بسكرة، الجزائر، 
، المسان العربي و إشكالية (عزي  )،  عبد الرحمان (إسماعيل عموي  )حافظ  .9

 .2001 ـ 2007( 1ط )التمقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان 
، دار كنوز «االتصال مع اآلخرين » ، ميارات االتصال (جموب  )حسين  .10

 .م2010ه ـ 1431، (1ط )المعرفة العممية، األردن، عمان، 
 .يونسيف/ وزارة الصحة  (المممكة المغربية)الدليل المرجعي لمتربية الوالدية  .11

، فاعمية االتصاالت التربوية في المؤسسات التعميمية دار (حريري  )رافدة  .12
 .ه1430م ـ 2010، (1ط )الفكر عمان ـ األردن، 

، االتصال المساني وآلياتو التداولية في كتاب الصناعتين (بن يامنة  )سامية  .13
 .2014، (1ط )ألبي ىالل العسكري، دار الكتب العممية، بيروت ـ لبنان، 

، المسانيات المجال والوظيفة والمنيج، جدارا لمكتاب (شريف استيتية  )سمير  .14
 .ه1425، (1ط )العالمي بيروت ـ لبنان، 

، (أدب الرحالت  )، ثقافة التواصل (عبيد اهلل  )، محمد (أبو أصبع  )صالح  .15
 .م2011، (د ط)دار البركة، عمان ـ األردن، 
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مقاربة  )، التواصل المساني والشعرية (بن حسين بومزبر  )طاىر .16
 (1ط )، الدار العربية لمعموم، ، بيروت ـ لبنان، (تحميمية لنظرية رومان جاكبسون 

 .م2007ه ـ 1428

، تيارات في السيمياء، دار الطميعة، بيروت ـ لبنان (فاخوري  )عادل  .17
 .2008( 1ط )

اقترابات لسانية » ، المغة والتواصل (مرتاض  )عبد الجميل  .18
 .2003، (1ط )، دار ىومو بوزريعة ـ الجزائر، «الشفيي والكتابي: لمتواصمين

، تفاعل الجماعات البشرية، الدار (محمد العيسوي  )عبد الرحمان  .19
 .2003، (د ط)الجامعية اإلبراىيمية اإلسكندرية، 

، اإلعاقات الجسمية (الصمادي  )، جميل (السرطاوي  )عبد العزيز  .20
 .ه1430م ـ 2010، (1ط )والصحية دار الفكر، عمان ـ األردن، 

الرؤية الشعرية عند نزار » ، حداثة التواصل (حسني  )عبد الغني  .21
ط )، دار الكتب العممية، بيروت ـ لبنان، «قباني دراسة في اإليقاع و المغة الشعرية

1 )1971. 

، المسانيات و نظرية التواصل، دار الحوار (الغزالي  )عبد القادر .22
 (.د ت)، (1ط )  سورية ـ الالذقية

، المرجع البسيط في أساليب (أبو عاصف  )عدنان أحمد الفسفوس  .23
 .م2011( 1ط )تعديل السموك دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 

، ميارات االتصال، (محمد حمدان  )، بكر (محمد القاضي  )عالء  .24
 .2009، (1ط )دار اإلعصار العممي، عمان ـ األردن، 

، نشأة المغة عند اإلنسان والطفل، دار (عبد الواحد وافي  )عمي  .25
 .م2002 ـ 2001، (د ط)نيضة، مصر ـ القاىرة، 
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، اإلشارات الجسمية دراسة لغوية لظاىرة استعمال (زكي حسام الدين  )كريم  .26
 .2001 (د ط)أعضاء الجسم في التواصل، دار غريب، القاىرة، 

، المغة واالتصال في الخطاب متعدد المعاني ترجمة (توماس حانة )ماجدة  .27
 .2008، (1ط )ماري شيرستان، دار كيون دمشق ـ سورية، 

، التواصل اإلنساني دراسة لسانية، دار كنوز (اسماعيمي عموي  )حمد م .28
 .2012 ـ 2013، (1ط )المعرفة العممية، األردن ـ عمان، 

د )، نيتشو و سياسة الفمسفة، دار توبقال، بيروت ـ لبنان (أندلسي  )حمد م .29
 (.د ت)، (ط

، ثقافة التواصل في (محمد الشرقاوي  )، عفت (محمد سيد خميل  )محمد  .30
 . م2008ه ـ 1429، (1ط )عصر العولمة رؤية عربية، دار العموم، القاىرة، 

، مقدمة في عممي الداللة و التخاطب، دار (محمد يونس عمي  )محمد  .31
 .2004، (1ط )الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ـ لبنان، 

، ميارات التواصل بين (مسعد بدوي  )، رمضان (متولي قنديل  )محمد  .32
 .ه1430م ـ 2010، (1ط )المدرسة والبيت، دار الفكر، عمان ـ األردن، 

، المغة و االتصال في الخطاب متعدد المعاني، ترجمة (كشاش  )محمد  .33
 .2008، (1ط )ماري شيرستان، دار كيون، دمشق ـ سورية، 

، رؤية في التواصل بالعالمات غير "المغة و الحواس " ، (كشاش  )محمد  .34
ه ـ 1422( 1ط )المسانية شركة أبناء شريف األنصاري، بيروت ـ لبنان، 

 .م2001

، الحوار وخصائص التفاعل التواصمي ـ دراسة تطبيقية ـ في (نظيف  )محمد  .35
 .2010، (د ط)المسانيات التداولية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 



                        قائمة المصادر والمراجع                         
 

99 
 

، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة (أحمد نحمة )محمود  .36
 .م2002، (د ط)الجامعية، اإلسكندرية، 

، أسرار لغة الجسم و كيفية إدارة الجسم البشري (سالم أبو تالت  )مستور  .37
 .م2010 (د ط)التجييزات الفنية الطباعة والتنسيق األزريطة ـ اإلسكندرية، 

، ميارات االتصال الفعال مع اآلخرين المجموعة (أبو النصر  )مدحت  .38
 .2009، (1ط )العربية القاىرة ـ مصر، 

، مدخل إلى عمم االتصال، جامعة اإلسكندرية، مصرـ القاىرة (طمعت  )منال  .39
 .م2002 ـ 2016، (د ط)

، البيان بال لسان، دار الكتب العممية، بيروت ـ لبنان، (أسعد عرار  )ميدي  .40
 .ه1428م ـ 2007( 1ط )

ميدي أسعد عرار، ظاىرة المبس في العربية جدل التواصل والتفاضل دار  .41
 .79 ـ 78، ص (2003ط )وائل عمان ـ األردن، 

، أضواء عمى الدراسات المغوية المعاصرة، عالم المعرفة (خرما  )نايف  .42
 .1990 ـ 1923، (د ط)سمسمة كتب ثقافية لمفنون و اآلداب، الكويت، 

، الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل المغوي في (تغزاوي  )يوسف  .43
 .2014، (1ط )نظرية النحو الوظيفي، إربد  األردن، 

 :ثالثاـ المراجع المترجمة
وظيفة األلسن و ديناميتيا، ترجمة نادر سراج، مركز ، (مارتني  )أندري  .1

 .2009،  (1ط )دراسات الوحدة، بيروت ـ لبنان 

، التداولية اليوم عمم جديد في التواصل (جاك موشالر  )ـ  (روبول  )آن  .2
 .2003، (1ط )دار الطميعة، بيروت ـ لبنان، 
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، لغة الجسد مدلول حركات الجسد وكيفية التفاعل معيا (كميتون  )بيتر  .3
، (د ط)دار الفاروق، بيروت ـ لبنان ترجمة محمد عبد لمرمان سبحانو، 

 .(د ت)

كيفية قراءة أفكار اآلخرين من تصرفاتيم » ، اإلشارات (كوليت  )بيتر  .4
 .2010، (1ط )مكتبة جرير، قطر ـ الكويت 

، ميارات التواصل بين األفراد في العمل، ترجمة مروان (ىيز  )جون  .5
 .ه1432م ـ 2011، (1ط )طاىر الزعبي، دار المسيرة، عمان، 

، أسس السيميائية، ترجمة طالل وىبو، توزيع مركز (تشاندلر  )دانيال  .6
 . 2008، (1ط )دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

ديتر و أليوف، البالغة والتواصل كتاب تعميمي وتمرينات، تقديم محمد  .7
ه ـ 1434، (د ط)أبو حطب خالد، دار المريخ السعودية ـ الرياض، 

 .م2013

( 1ط )، لغة الحركات، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، (باكو  )نتالو .8
1995. 

، التعبير عن االنفعاالت في اإلنسان ودوره في (داروين  )شارلس .9
 دار مجد  ترجمة وتقديم مجدى محمد المميجى،التفاعل االجتماعي،

 .2009، (1ط )الوي عمان ـ األردن، 

 :رابعاـ الرسائل والمجالت
، لغة الجسد في الكريم، أطروحة (جميل عبد الغني ربايعة  )أسامة  .1

استكماال لمتطمبات درجة الماجستير، كمية الدراسات العميا في جامعة 
 .(مخطوط  ).م2010ـ فمسطين،  النجاح الوطنية، نابمس
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، اإلشارات الجسمية المحكية في القرآن الكريم و أثرىا (عمي  )طراد  .2
في توليد المعنى، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في اآلداب و 

 ). م2014ه ـ 2013المغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .(مخطوط

، السيميولوجيا بقراءة روالن بارت، مجمة جامعة (بركات  )وائل  .3
 .18، المجمد 2002دمشق، العدد الثاني 

 :خامساـ المعاجم و القواميس
مكتبة « قاموس مطول لمغة العربية » ، محيط المحيط (بطرس )البستاني  .1

 . (د ت)، (ط ج)لبنان، ساحة الرياض ـ لبنان 
  ، كتاب العين، تحقيق عبد الحميد الينداوي(بن أحمد الفراىيدي  )الخميل  .2

 .1994، (1ط )دار الكتب العممية، بيروت ـ لبنان، 
، تاج العروس من جواىر القاموس (محمد مرتضى الحسيني  )الزبيدي  .3

ه ـ 1406تحقيق عبد الفتاح حمو، التراث العربي، مطبعة حكومة الكويت، 
 .م1986

، معجم السيميائيات، الدار العربية لمعموم، بيروت ـ لبنان، (األحمر  )فيصل  .4
 .ه2010ه ـ 1431( 1ط )
، لسان العرب، دار المعارف كورنيش (أبو الفضل جمال الدين  )ابن منظور  .5

 (.1ط )القاىرة، 
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 :سادسا ـ المواقع اإللكترونية
» ، معجم مصطمحات عصر العولمة (عبد الفتاح عبد الكافي  )إسماعيل  .1

عالمية  « مصطمحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وا 
www.kotob.arabia ،(د ط) ،م2003، 2015 نوفمبر 22. 

، توظيف المغة الصامتة في (فزاع عمير  )، خميس (دمير  )رمضان  .2
 .2015 نوفمبر 22، (د ط)، www.Alukahالتعبير القرآني، شبكة األلوكة
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– صمى اهلل عميو وسمـ – كاف رسوؿ اهلل : " عف ابف عباس قاؿػ 
أجود الناس وكاف أجود ما يكوف في رمضاف حيف يمقاه في كؿ ليمة 

 .القرآف مف رمضاف فيدارسو

عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ  (رضي اهلل عنو  )فعف أبي ىريرة ػ 
ال تقـو الساعة حتى يقتتؿ فئتاف فيكوف بينيما مقتمة عظيمة " قاؿ 

دعواىما واحدة، وال تقوـ الساعة يقبض العمـ بينيما مقتمة عظيمة 
دعواىما واحدة، وال تقوـ الساعة حتى يقبض العمـ وتكثر الزالزؿ 
ويتقارب الزماف وينقص العمؿ ويمقى الشح ويظير الجيؿ والفتف 

ىكذا بيده : يا رسوؿ اهلل وما اليرج ؟ فقاؿ: قيؿ" ويكثر اليرج 
يكثر فيكـ الماؿ فيفيض  القتؿ وحتى: " فحرفيا كأنو يريد القتؿ، قاؿ

حتى ييـ رب الماؿ مف يقبؿ صدقتو وحتى يعرضو فيقوؿ الذي 
وال  ال أرب لي بو، وحتى يتطاوؿ الناس في البنياف: يعرضو عميو

تقـو الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا فإذا طمعت ورآىا الناس 
آمنوا أجمعوف وذلؾ حيف ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ 
أو كسبت في إيمانيا خيرا ولتقومف الساعة وقد نشر الرجالف ثوبيما 
بينيما فال يتبايعانو وال يطويانو ولتقومف الساعة وقد انصرؼ الرجؿ 
بمبف لقحتو فال يطعمو ولتقومف الساعة وىو يميط حوضو فال يسقي 

 .فيو ولتقومف الساعة وقد رفع أحدكـ أكمتو إلى فيو فال يطعميا
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أتيت عائشة زوج النبي صمى اهلل : ػ عف أسماء بنت أبي بكر قالت
ذا ىي  عميو وسمـ حيف خسفت الشمس فإذا الناس قياـ يصموف، وا 
: قائمة تصمي، فقمت ما لمناس؟ فأشارت بيدىا نحو السماء، وقالت

نحو أف نعـ، فقمت حتى  (برأسيا  )سبحاف اهلل، فقمت آية؟ فأشارت 
لى جنبي قربة فييا ماء، ففتحتيا، ؼ )تجالني الغشي  جعمت  (وا 

 ....أصب فوؽ رأسي الماء

 ): ....ػ عف يعمى بف أمية أف رجال أتى النبي صمى اهلل عميو وسمـ
فرفع  (فجاء يعمى وعمى رسوؿ اهلل ثوب قد أضؿ بو، فأدخؿ رأسو 

 .....(فإذا النبي محمر وجيو )طرؼ الثوب  فنظرت إليو 

أخبرني أنس بف مالؾ أف المسمميف بينما ىـ في " قوؿ الزىري ػ 
 }الفجر يـو االثنيف وأبو بكر رضي اهلل عنو يصمي بيـ ففاجأىـ 

قد كشؼ ستر حجرة عائشة رضي اهلل عنيا  {صمى اهلل عميو وسمـ 
فأشار بيده أنأتموا ثـ  (...)فنظر إلييـ وىـ صفوؼ، فتبسـ يضحؾ 

. دخؿ الحجرة وأرخى الستر

خرجنا مع النبي صمى اهلل : عف أبي الدرداء رضي اهلل عنو قاؿـ 
عميو وسمـ في بعض أسفاره في يـو حار، حتى يضع الرجؿ يده 

عمى رأسو مف شدة الحر، وما فينا صائـ إال ما كاف مف النبي صمى 
 اهلل عميو وسمـ وابف رواحة 

أنا وكافؿ اليتيـ في الجنة ىكذا : ػ قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
...... وأشار بالسبابة والوسطى
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  ػ عف أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل 
فقاؿ "....:عميو وسمـ جمس ذات يـو عمى المنبر، وجمسنا حولو فقاؿ

 أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صمى اهلل !يا رسوؿ اهلل: رجؿ
ما شأنؾ تكمـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وال : عميو وسمـ فقيؿ لو

 ...يكممؾ؟ فرأينا أنو ينزؿ عميو
كنا مع رسوؿ : ػ عف عبد اهلل بف أبي أوفى رضي اهلل عنو قاؿ

ثـ رمى بيده ىاىنا  )...اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في سفر وىو صائـ
إذا رأيتـ الميؿ قد :" ثـ قاؿ( وأشار بإصبعو قبؿ المشرؽ : وفي رواية (

 ".أقبؿ مف ىاىنا، فقد أفطر الصائـ
فقمت لو أيف موضعو؟ قاؿ "... (: ابف الروماف )ػ قاؿ يزيد 
 ...ىينا : معو الحجر، فأشار إلى مكاف فقاؿ أريكة اآلف، فدخمت

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  (...): عف عبد الرحماف بف أبزى قاؿ
فضرب النبي صمى " إنما كاف يكفيؾ الوجو و الكفاف، ىكذا " وسمـ 

 اهلل عميو وسمـ بكفيو األرض، ونفخ فييما ثـ مسح بيما وجيو وكفيو
 {صمى اهلل عميو وسمـ}عممني رسوؿ اهلل : " قاؿ ابف مسعودػ 

دخمت المسجد فإذا : التشيد وكفي بيف كفو، وقاؿ كعب بف مالؾ 
فقاـ إلى طمحة بف عبيد اهلل  {صمى اهلل عميو وسمـ}برسوؿ اهلل 

 .ييروؿ حتى صافحني وىنأني
 و {صمى اهلل عميو وسمـ}كنا مع النبي : " ابف ىشاـ قاؿ عفػ ؼ

 .آخذ بيد عمر بف الخطاب ىو
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ىا أف الحارث بف ىشاـ رضي اهلل ؽعف عائشة رضي اهلل عفػ 
يا رسوؿ اهلل كيؼ : فقاؿ{صمى اهلل عميو وسمـ}عنو ساؿ رسوؿ اهلل 

 أحيانا"  {صمى اهلل عميو وسمـ}يأتيؾ الوحي ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 
...... يأتيني مثؿ صمصمة الجرس 

 {صمى اهلل عميو وسمـ}إف النبي : زيد بف خالد الجينيػ 
سأليرجؿ عف القطة فقاؿ وكاءىا قاؿ فضالة اإلبؿ؟ فغضب حتى 

..... احمرت وجنتاه، أو قاؿ احمر وجيو

" قاؿ  {صمى اهلل عميو وسمـ}عف أبي ىريرة عف النبي ػ 
قيؿ يا رسوؿ اهلل وما اليرج ؟ فقاؿ ىكذا بيده ... يقبض العمـ 

فحرفيا كأنو يريد القتؿ 

قمت آية ... أتيت عائشة وىي تصمي : أسماء قالت عفػ 
... أي نعـ فقمت حتى تجالني الغشي  برأسيا فأشارت

بينما رجؿ مستمؽ عمى " عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ػ 
أشيد أف : فراشو إذا رفع رأسو فنظر إلى النجـو و إلى السماء فقاؿ
 .لؾ ربا و خالقا الميـ اغفر لي، فنظر اهلل إليو فغفر لو

" قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لعمراف بف الحصيف ػ 
صؿ قائما فإف لـ تستطع فقاعدا فإف لـ تستطع فعمى جنب، تومئ 

صمى اهلل }خرج الرسوؿ : " عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ ػ إيماء
مف المدينة إلى مكة فصاـ حتى بمغ عسفاف، ثـ دعا  {عميو وسمـ

. بماء فرفعو إلى يده ليراه الناس 
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كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : ػ عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ
وسمـ إذا قدـ مف سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقتو و إف كانت 

 .دابة حركيا

ػ عف يعمى بف أمية أف رجال أتى النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
فإذا النبي صمى  )فرفع طرؼ الثوب فنظرت إليو ... وىو بالجعرانة 

 .لو غطيط ػ و أحسبو قاؿ كغطيط البكر (اهلل عميو وسمـ محمر الوجو 

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل : ػ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 :عميو وسمـ
و الذي نفس محمد بيده لخموؼ فـ الصائـ أطيب عند اهلل " ...

 ..."مف ريح المسؾ
ػ عف حمراف مولى عثماف أنو رأى عثماف بف عفاف دعا 

فمضمض و استنشؽ  ثـ غسؿ وجيو، ويديو إلى المرفقيف ... بإناء
 ...ثـ مسح برأسو ثـ غسؿ رجميو إلى الكوعيف

عبد اهلل بف يوسؼ عف ممؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل  حدثناػ 
بف أبي طمحة عف أنس بف ممؾ رضي اهلل عنو أنو سمعو يقوؿ كاف 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يدخؿ عمى أـ حراـ بنت ممحاف 
فتطعمو وكانت أـ حراـ تحت عبادة بف الصامت فدخؿ عمييا رسوؿ 
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ثـ استيقظ وىو يضحؾ فقالت وما يضحكؾ 

البحر في زماف معاوية بف  قاؿ أنت مف األوليف فركبت... اهلل يا رسوؿ
 .أبي سفياف فصرعت عف دابتيا حيف خرجت مف البحر فيمكت
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لمنبي ماء  (صببت: وفي رواية)وضعت : ميمونة قالت عفػ 
، فغسؿ يديو مرتيف أو ثالثا، ثـ (وسترتو )(1/68ومف الجنابة )لمغسؿ 
فرجو وما أصابو : وفي رواية )عمى شمالو فغسؿ مذاكيره  (بيمينو)أفرغ 

ثـ دلؾ بيا الحائط : وفي رواية)ثـ مسح يده باألرض  (مف األذى 
مرتيف أو  ( )76و1/71)أو الحائط  باألرض: وفي أخرى (1/80

وغسؿ  )ثـ مضمض واستنشؽ وغسؿ وجيو ويديو ( ثـ غسميا)، (ثالثا
توضأ وضوءه لمصالة، غير رجميو : وفي رواية )(1/71رأسو ثالثا 

( .....ثـ أفاض عمى جسده، ثـ تحوؿ مف مكانو فغسؿ قدميو  (1/68)

حدثنا موسى بف إسماعيؿ حدثنا عبد الواحد حدثنا األعمش عف ػ 
أبي الضحى مسمـ ىو ابف مبيح عف مسروؽ قاؿ حدثني المغيرة بف 

شعبة قاؿ انطمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لحاجتو ثـ أقبؿ فمقيتو 
بماء وعميو حبة شامية فمضمض واستنشؽ وغسؿ وجيو فذىب يخرج 
يديو مف كميو فكانا ضيقيف فأخرجيما مف تحت فغسميا ومسح برأسو 

 .وعمى خفيو

حدثني فروة بف أبي المغراء حدثنا عمي ابف مسير عف ىشاـ ـ 
عف أبيو عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت تزوجني النبي صمى اهلل عميو 

وسمـ وأنا بنت ست سنيف فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحرث بف 
فأخذت بيدي حتى أوقفتني عمى باب  (...)خزرج فوعكت فتمرؽ شعري 

لى ال نيج حتى سكف بعض نفسي ثـ أخذت شيئا مف ماء إالدار و
فمسحت بو وجيي ورأسي ثـ أدخمتني الدار فإذا نسوة مف األنصار في 

ف إليو البيت فقمف عمى الخير والبركة وعمى خير طائر فأسممتني
فأصمحف مف شأني فمـ يرعني إال رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ضحى 

 وأنا يومئذ بنت تسع سنيف إليو فأسممنني
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كيؼ بيا وقد زعمت أنيا : ػ قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
... بإصبعو السبابة والوسطى قد أرضعتكما معا، وأشار

رأيتـ الميؿ أقبؿ مف ىنا، فقد  إذا: ػ قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 ."بإصبعو قبؿ المشرؽ أفطر الصائـ، وأشار

سبعة يظميـ اهلل يوـ القيامة في ظمو، يـو : ػ عف أبي ىريرة
اإلماـ العادؿ وشاب نشأ في عبادة ربو، ورجؿ قمبو : ال ظؿ إال ظمو

معمؽ في المساجد، ورجالف تحابا في اهلل اجتمعا عميو وتفرقا عميو 
) ذات منصب وجماؿ  ( امرأة) (دعتو : وفي رواية  )ورجؿ طمبتو 
أخاؼ اهلل ففاضت عيناه  إني: فقاؿ (إلى نفسيا 

سرنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمـ : أبي قتادة قاؿ وعفػ 
أف  أخاؼ: " قاؿ! يا رسوؿ اهلل  ليمة، فقاؿ بعض القـو لو عرستبنا

وأسند بالؿ  أوقظكـ، فاضطجعوا أنا: قاؿ بالؿ " تناموا عف الصالة 
ظيره إلى راحمتو، فغمبتو عيناه فناـ، فاستيقظ النبي صمى اهلل عميو 

: قاؿ" يا بالؿ أيف ما قمت ؟ : " وسمـ وقد طمع حاجب الشمس فقاؿ
." ..ما ألقيت عمي نومة مثميا قط 

: كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: عف عائشة قالتػ 
أنو لـ يقبض نبي حتى يرى مقعده مف الجنة ثـ يخير، فمما نزؿ بو 
ورأسو عمى فخذي، غشي عميو ثـ أفاؽ، فأشخص بصره إلى سقؼ 

 ...الميـ الرفيؽ األعمى: البيت، ثـ قاؿ
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شيدنا لرسوؿ اهلل : عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ ػ 
ورسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ جالس : صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ 

ىؿ منكـ رجؿ : " فقاؿ : عمى القبر، قاؿ فرأيت عينيو تدمعاف، قاؿ 
فانزؿ، قاؿ فنزؿ في : " أنا قاؿ :طمحة  لـ يقارؼ الميمة ؟ فقاؿ أبو

" قبرىا 

وقاؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما عف النبي صمى اهلل عميو ـ  
:  وسمـ

"   وتدمع العيف ويحزف القمب" 
دخمنا مع رسوؿ اهلل : عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ ـ 

– صمى اهلل عميو وسمـ عمى أبي سيؼ القيف وكاف ظئرا إلبراىيـ 
فأخذ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إبراىيـ فقبمو وشمو، ثـ دخمنا 
براىيـ يجود بنفسو، فجعمت عينا رسوؿ اهلل صمى  عميو بعد ذلؾ وا 
اهلل عميو وسمـ تذرفاف، فقاؿ لو عبد الرحماف بف عوؼ رضي اهلل 

ثـ " رحمة إنيايا ابف عوؼ : " عنو، وأنت يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ
 العيف تدمع، والقمب إف" اتبعيا بأخرى، فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

نا بفراقؾ يا إبراىيـ لمحزونوف" يحزف  .وال نقوؿ إال ما يرضى ربنا وا 
صمى اهلل }سألت النبي  (مف األنصار)عف عائشة أف امرأة ػ 

: " عف غسميا مف المحيض؟ فأمرىا كيؼ تغتسؿ قاؿ {عميو وسمـ
صمى اهلل }ثـ إف النبي  " (ثالث)خذي فرصة مف مسؾ فتطيري بيا 

: قالت"(. توضئي بيا" استحيا فعرض بوجيو، أو قاؿ  {عميو وسمـ
فعرفت : قالت عائشة)" سبحاف اهلل تطيري: " كيؼ أتطير بيا؟ قاؿ
 فاجتذبتيا (فأخذتيا) {صمى اهلل عميو وسمـ}الذي يريد رسوؿ اهلل 

 .إلي، فقمت تتبعي أثر الدـ
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( 4/167دفعت إلى : وفي رواية  )رأيت : جحيفة قاؿ أبيـ  
وفي طريؽ . وىو باألبطح )رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

ورأيت  (كاف بالياجرة  ) في قبة حمراء مف أدـ 4/1255البطحاء 
فجعمت أتتبع الناس  )خرج فنادى بالصالة : وفي رواية )بالال أخذ 

يبتدروف ذاؾ الوضوء فمف أصاب منو شيئا تمسح بو ومف لـ يصب 
منو شيئا تمسح بو ومف لـ يصب منو شيئا أخذ مف كؿ يد صاحبو 

 )عنزة فركزىا  (أخرج اؿ: وفي رواية)أخذ  (دخؿ ؼ)ثـ رأيت بالال 
وخرج  (بيف يدي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأقاـ الصالة 

كأني أنظر إلى  )النبي صمى اهلل عميو وسمـ في حمة حمراءمشمرا 
الظير ) فركز العنزة ثـ صمى إلى العنزة بالناس  (وبيص ساقيو 

: وفي رواية) ركعتيف، ورأيت الناس والدواب  (ركعتيف والعصر 
وقاـ الناس فجعموا يأخذوف ) يمروف بيف يدي العنزة  (الحمار والمرأة

فأخذت بيده فوضعتيا عمى : يديو فيمسحوف بيما وجوىيـ قاؿ
" فإذا ىي أبرد مف الثمج وأطيب رائحة مف المسؾ  وجيي

القافور  الكست مثؿ الكافور و القسط و: قاؿ أبو عبد اهللػ 
 .قطعة : (نبذة)
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توفي ابف الـ : ومف طريؽ محمد بف سيريف قاؿ )عف أـ عطية ػ 
عطية رضي اهلل عنيما، فمما كاف اليـو الثالث دعت بصفرة فتمسحت 

ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل واليـو : وفي رواية)كنا ننيى أف نحد : بو قالت
إال عمى زوج، أربعة أشير وعشرا  عمى ميت فوؽ ثالث (اآلخر أف تحد

وال نمس طيبا إال أدنى طيرىا إذا : وفي رواية)وال نكتحؿ، وال نتطيب 
وال نمبس ثوبا مصبوغا، إال ثوب عصب وقد رخص لنا عند  (طيرت

وكنا . الطير إذا اغتسمت إحدانا مف محيضيا في نبذة مف كست أظفار
. ننيى عف إتباع الجنائز

( 1/74امرأة أبي طمحة )جاءت أـ سميـ : عف أـ سممة قالتـ 
إف اهلل ال !يا رسوؿ اهلل : فقالت (صمى اهلل عميو وسمـ)إلى رسوؿ اهلل 

احتممت ؟ قاؿ النبي  يستحي مف الحؽ فيؿ عمى المرأة مف غسؿ إذا
تعني – فغطت أـ سممة " إذا رأت الماء  (نعـ):  (صمى اهلل عميو وسمـ)

! يا رسوؿ اهلل: ، وقالت(4/106فضحكت أـ سممة : وفي رواية)وجييا 
يشبييا  (فيما: وفي رواية )نعـ تربت يمينؾ، فبـ : " وتحتمـ المرأة ؟ قاؿ

« ؟ولدىا

دخمت عمى أنس بف مالؾ بدمشؽ وىو يبكي، : عف الزىري قاؿػ 
ال أعرؼ شيئا مما أدركت إال ىذه الصالة، : ما يبكيؾ ؟ فقاؿ: فقمت لو

ضيعتـ ما ضيعتـ : وفي طريؽ أخرى عنو)وىذه الصالة قد ضيعت، 
. فييا
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بنت الحارث )بت عند خالتي ميمونة : عف ابف عباس قاؿػ 
صمى اهلل )وكاف النبي ) ليمة  ((صمى اهلل عميو وسمـ)زوج النبي 
( صمى اهلل عميو وسمـ)عندىا في ليمتيا فصمى النبي  (عميو وسمـ

ثـ صمى ما  )...( (العشاء، ثـ جاء إلى منزلو، فصمى أربع ركعات
وفي . فصمى خمس ركعات ثـ صمى ركعتيف: وفي طريؽ)شاء اهلل، 

فصمى ركعتيف، ثـ ركعتيف، ثـ ركعتيف،ثـ ركعتيف ثـ أوتر، : أخرى
فتتامت صالتو : وفي أخرى)، (فصمى إحدى عشرة ركعة : وفي رواية

حتى : وفي طريؽ) ثـ اضطجع فناـ حتى نفخ،  (ثالث عشرة ركعة 
، ثـ أتاه المنادي (وكاف إذا ناـ نفخ ) ، (سمعت عطيطة أو خطيطة

فصمى ركعتيف خفيفتيف، ثـ خرج )فآذنو بالصالة  (بالؿ : وفي رواية)
فقاـ ( فصمى ركعتيف خفيفتيف، ثـ خرج )فقاـ معو إلى الصالة،  (

 (....، ولـ يتوضأ (لمناس الصبح  )معو إلى الصالة، فصمى 

ال تنكح الثيب : " حدث النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ػ 
ذنيا الصموت حتى تستأمر، وال البكر حتى تستأذف  .وا 

أما : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: عف جبير بف مطعـ قاؿـ 
 .وأشار بيديو كمتييما" أنا فأفيض عمى رأسي ثالثا 
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كاف أبو يحدث أف رسوؿ اهلل : عف أنس بف مالؾ قاؿػ 
فرج عف سقؼ بيتي وأنا بمكة، فنزؿ : قاؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)

، ثـ جاء  جبريؿ عميو السالـ ففرح صدري، صـ غسمو بماء زمـز
يمانا، فأفرغو في صدري ثـ ممتمئبطست مف ذىب   حكمة وا 

ىؿ معؾ أحد؟ قاؿ نعـ فمما فتح : قاؿ (...)أطبقو، ثـ أخذ بيدي 
فإذا رجؿ قاعد عمى يمينو أسودة، وعمى يساره  عمونا السماء الدنيا

ذا :  فقاؿىنظر قبؿ يساره بؾ أسودة، إذا نظر قبؿ يمينو ضحؾ، وا 
مرحبا بالنبي الصالح واالبف الصالح قمت لجبريؿ مف ىذا ؟ قاؿ ىذا 

..... آدـ، وىذه األسودة عف يمينو وشمالو نسـ بنيو 
مر النبي صمى اهلل عميو وسمـ بحائط : عف ابف عباس قاؿػ 

مف حيطاف المدينة فسمع صوت إنسانيف يعذباف في قبورىما، فقاؿ 
يعذباف، وما  ( 6/99  إنيما ): النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

كاف احدىما ال  ( 7/86وانو لكبير )بمى : يعذباف في كبير، ثـ قاؿ
، وكاف اآلخر يمشي بالنميمة (البوؿ: وفي رواية )يستتر مف بولو 

فكسرىا  (بعسيب رطب : وفي رواية ) (رطبة  )ثـ دعا بجريدة " 
فوضع عمى كؿ قبر  (فشقيا نصفيف : وفي روايتيف )كسرتيف، 

لما فعمت ىذا ؟ قاؿ صمى ! يا رسوؿ اهلل : منيما كسرة، فقيؿ لو
 لعمو أف يخفؼ عنيما مالـ ييبسا" اهلل عميو وسمـ 
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عف سيؿ بف سعد الساعدي أف رسوؿ اهلل صمى اهلل ػ 
بمغ : وفي رواية )عميو وسمـ ذىب إلى بني عمرو بف عوؼ

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف بني عمرو بف عوؼ بقباء 
اقتتموا حتى تراموا بالحجارة، : وفي أخرى )كاف بينيـ شيء، 

فخرج ليصمح  (فصمى الظير)" اذىبوا بنا نصمح بينيـ : " فقاؿ
فجاء رسوؿ اهلل صمى اهلل  (...) (في أناس مف أصحابو)بينيـ 

، والناس في (يمشي في الصفوؼ يشقيا شقا  )عميو وسمـ 
 (خمؼ أبي بكر) (األوؿ)الصالة فتخمص حتى وقؼ في الصؼ 

وفي رواية أخرى أخذ الناس بالتصفيح، قاؿ  )فصفؽ الناس 
وكاف أبو بكر ال  (ىؿ تدروف ما التصفيح ؟ ىو التصفيؽ: سيؿ

ال  )حتى يفرغ، فمما أكثر الناس التصفيؽ  )يمتفت في صالتو 
في )التفت، فرأى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  (يمسؾ عميو 

فأشار إليو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف ( وراءه )(الصؼ
 (وأومأ بيده ىكذا )أمكث مكانؾ،

خرج الرسوؿ : " عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ ػ 
مف المدينة إلى مكة فصاـ حتى بمغ  {صمى اهلل عميو وسمـ}

. عسفاف، ثـ دعا بماء فرفعو إلى يده ليراه الناس 
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دخؿ عمييا وعندىا امرأة  (ص)عف عائشة أف النبي ػ  
ال تناـ مف )فالنة : مف ىذه ؟ قالت : فقاؿ (مف بني أسد)

تطيقوف  عميكـ بما! مو : " ، تذكر مف صالتيا، قاؿ (الميؿ
فاف اهلل ال : وفي رواية )مف األعماؿ، فو اهلل ال يمؿ اهلل )

 .أحب الديف إليو ما داـو عميو صاحبو حتى تمموا وكاف (يمؿ
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:  بالمغة العربيةممخص المذكرة
.  مهنياميعد التواصل الجيد أساس العالقات الناجحة، سواء أكان اتصاال شخصيا أ

 االتصال غير تناولناو. ولهذا االتصال نوعان، االتصال المفظي واالتصال غير المفظي
والذي يتمثل في تعابير الوجه و اإليماءات اتصال  (لغة الجسد  )المفظي، أو ما يسمى ب

، وبّينا نماذج منه في أحاديث نبوية شريفة العين، والوقوف والجموس، حتى نبرة الصوت
 .في صحيح البخاري

 حيث يعد هذا النوع من االتصال أداة قوية من شأنها أن تساعد عمى التواصل مع 
اآلخرين، والتعبير عن الكثير من المعاني و المشاعر و األفكار، ونقل المواقف الصعبة 

و التعبير عنها وتوصيمها لآلخرين بسهولة ويسر، وبناء عالقات أفضل في المنزل 
. والعمل
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 ممخص المذكرة بالمغة الفرنسية
Une bonne communication est la base des relations fructueuses, que 

ce soit un contact personnel ou professionnel. Pour cette 

communication sont deux, la communication verbale et non verbale. 

Et nous avons traité de la communication non verbale, ou le soi-

disant (langage corporel), qui sont les expressions faciales et des 

gestes, contact avec les yeux, se lever et asseoir, même ton de la 

voix, et les modèles Pena que dans les paroles du prophète 

"SahihBukhari."malhonnête dans  

Où se trouve ce type de connexion un outil puissant qui vous aidera 

à communiquer avec les autres, d'exprimer beaucoup de 

significations et des sentiments et des idées, et le transfert des 

situations difficiles et de les exprimer et relié à d'autres facilement, 

et construire de meilleures relations à la maison et au travail. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


