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 والمعاصر  التعبير اإلشاري في الفكر القديم
 

 رضا ربيع صقر عبد السالم 
 جامعة المنيا   -كلية اآلداب -المدرس المساعد بقسم اللغة العربية

 مقدمة    –ا  
 بسم  هللا  الرمحن  الرحيم 

م   علي املبعوث  رمحة للعاملني،  نبينا  والصالة  والسالاحلمد هلل  رب  العاملني،  
 صحبه  واتبعيه  إيل  يوم  الدين.. وبعد  وعلي آله  و ،   حممد 

ويهدف   (الفكر القدمي واملعاصرالتعبري  اإلشاري  يف  )فموضوع  هذا  البحث  هو   
إىل الوقوف علي كل من دالالت التعبري اإلشاري يف اللغة واالصطالح القدمي    به الباحث 
 واملعاصر . 

 لةوإطال  مسبوقني   هبذه  )املقدمة(،  ويتكون  هذا   البحث  من فصلني  متكاملني
 . وقائمة  مصادره  ومراجعهالسابقة  ومتبوعني  خبالصة البحث،    تعلي الدراسا

يف الفكر   يم  التعبري  اإلشاري  يف اللغة، واالصطالح وتناولت يف الفصل األول مفاه
ويف  اخلالصة    لدراسة  آفاق  التعبري اإلشاري،  خر  اً  الفصل  اآل،  خمصص القدمي واملعاصر

   .علي  أهم  نتائج  البحثسلطت  الضوء 
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 :الدراسات السابقة
القدمية   - التفسري   وكتب   املتخصصة   وغري   املتخصصة   واملعاجم   اللغة   مصادر  

 إن شاء هللا .    ،بعد  قليل  ، عها  من البحث... وسيأيت  ذكرها  يف  موض   : صرةواملعا
... وأمهها  ما ورد  يف مؤلفات  كل : ونقدية،  قدمية  ومعاصرةمصادر أدبية وبالغية    -

)ت اجلاحظ  عثمان  أيب   )ت    (1) هـ(255من   بن جين  عثمان  الفتح  -392وأيب 
وأيب   (3) (هـ395وأيب  هالل  احلسن بن  سهل  العسكري  )ت بعد     (2) هـ(393

رشيق  حلسن  بن وأيب علي ا (4) هـ( 456ي ) ت األندلس  حممد  علي بن أمحد  بن حزم 
لدين  حممد  بن  عمر  الرازي وفخر ا    (5) (هـ463  -456) ت  القريواين األندلسي

الدي    (6) هـ(606)ت املصري  وزكي   ابن  أيب  اإلصبع  وتقي      (7) هـ( 654) ت  ن  
ت   احلموي)  حجة   ابن   ود(9) لوبمطأمحد  ود.    (8) هـ(837الدين  بدوي  ،   .

 .   (11) م وغريه     (10) طبانة
مل  دراسته  لقضااي  ، أمام  الباحث  معاوقد أضاءت إشارات هؤالء األعالم  وحنوهم

   الفكر القدمي املعاصر. وأدواته  يف  التعبري اإلشاري  
اجلسد   - لغة   األكيد  يف  لـ)آالن   : language The Definitive Book of Bodyاملرجع  

العديد من Allan& Bar bara pease) (12 )بييز  اوابرابر  اإلجابة عن  الدراسة  حتاول هذه 
 األسئلة املتنوعة ذات الصلة مبوضوع البحث وأمهها: 

 لغة  اجلسد  فطرية  ؟ .. أم  وراثية  ؟  أم مكتسبة  ثقافيا   -
 كيف  تكشف  لغة  اجلسد  املشاعر  واألحاسيس؟   -
 إيل أي  مدي  نستطيع  رصد  تناقضات  لغة  اجلسد  ؟   -
 ملاذا  تعد  املرأة  حادة  املالحظة عن الرجل  ؟  -
 (  إمياءة  شيوعا  نراها  يوميا؟13ما أكثر  ) -
 كيف  تبين  األلفة احملاكاة؟  -

و يتناول هذا البحث قوة اليدين يف املصافحة، واالستخدام املتعمد لراحة اليدين يف 
الضحك ابحلب،  وعالقة  معدايً،  االبتسام  يكون  وملاذا  والضحك،  االبتسام  وسحر  اخلداع، 
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الذ  العنيوإشارات  وإشارات  واإلهبام،  اليد  وإمياءات  مع راع،  التواصل  على  حتافظ  وكيف   ،
ا تناول لعني؟  املتلقني من خالل  أن يذهب؟ كما  العقل  يريد  وكيف يشري اجلسم إىل حيث 

 .االختالفات الثقافية يف التعبري ابحلركات اجلسمية بني الشعوب
   : (اصلالتو   دراسة لغوية  لظاهرة استعمال  أعضاء  اجلسم يفاإلشارات  اجلسمية ) -

 .  (13) كرمي  زكي  حسام  الديند/
الد  هذه  ثالثة  تقع  يف  بتجلية راسة  أهتمت  خصص   أبواب  فقد  الظاهرة،  جوانب 

ثالثة فصول  والعربية يف  األوروبية  املصادر  ومفهومها من خالل  الظاهرة  لتقدمي  األول  الباب 
ال واوخصص  اجلسمية  اإلشارات  وظيفة  لبيان  الثاين  فصلني، باب  يف  عليها  اجملتمع  صطالح 

الثالث واألخري من الدراسة للحديث عن أعض اء اجلسم ودورها يف تعبريات  وخصص الباب 
   اللغة والتواصل بني املتكلمني يف فصلني. 

 ..     (14) د  داودحمم  / : ددراسة داللية ومعجم  اللغوية  والتعبريات  اإلنسان  جسد   -
ملعاين  املفّصل  اللغوي  التحليل  مع  اإلنسان،  جسم  أبعضاء  التعبري  يف  حبث  هذا 

النصوص   قدمياً تعبريات اجلسد، كما جتّلت يف  العربية،  واملعاجم  واللغوية  مع   األدبية  وحديثاً 
املعاصرة، وما هجره   بيان أصول كل تعبري لغتنا  منها وأوجه استعماله، وما هو مستعمل يف 

لكل  أن  حيث  اجلسدية،  واإلشارات  اجملتمع  ثقافة  تناول  كما  املعاصر.  اللغوي  االستعمال 
ا اجلسدية  اإلشارات  يف  ثقافية  خصوصية  و جمتمع  أفراده،  يستخدمها  برسم   ليت  مسرتشدا  

اإلشارة  إيل  هذه  مفصال  اللغوي    اإلنسان  املستخدمة   يف التعبري   ء  جسدختطيطي  ألعضا
،  ها ،  أكثر  من  عشرين  عضوا،  مستهلة  ابلرأس،  يف  دراسة  غري عضاء   شامالاأل

، واجلسم  واجلسد    ،:  اجلثةمن     املتفرقة  ويف  مقدمته   كلوالوجه ... ومذبلة التعبريات    
 واجللد  .. 

 .   (15) إبراهيم الفقي   :  د/ لغة  اجلسد  يف معرفة  اآلخرين -
،    بري  أبجسادهم ،  واحلب كل  من  أنظمة  الناس  يف التعتبحث هذه الدراسة عن  

اجلسد واإل ولغة   التواصلغواء،   وإشارات   البشر،  بني  والنفور   التهرب  ،  وحركات     ، ،
 .. واالنسحاب،  وحركات التعبري  عن  املشاعر  الصادقة
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احلركي - املفضليات)دراسة    يف  اخليال  عبد حمم د/   :(نقديةشعر  السيد  الرازق  د 

 (16) موسي
لوقوف  علي  وا   -بصفة عامة      -إيل  دراسة   اخليال  احلركي     هدف  الباحث 

وحتليل  هذه  ،  من  خالل  تعبريه   ، قصده  الشاعر   ،،  وأسلوب  مجايلما  فيه  من  أسرار
 املفضليات (   خري  من  شعراء  )أ ومقارنتها  أبساليب      ،وشرحها   ،األساليب   احلركية

كل ن خالل  الوقوف  علي   م   ،عرب  خيال  الشاعر  املبدع   ، ركة  املرسلةوبيان  دوافع  احل
ووصف  واملطر  واألطالل     ،يوان ،  ووصف  احل الصيد،  والقتال  يف لوحات   يال احلركياخلمن  

  ....الرجل  واملرأة  وشعر الفخر  . 
اإل - يفبالغة  عبد  داللية)دراسة    النبوياحلديث    ضوء   شارة   السميع (:د/السيد 

 (17) حسونه
وأهنا قد أدت   تناول هذا البحث يف مبحثيه األخريين، مدلول اإلشارة عند الرسول

بينه التواصل  واألخري   دورها يف  الرابع  املبحث  الثالث، خمصصاً  املبحث  وبني خماطبيه، يف 
 لبيان دور اإلشارات النبوية، يف التصوير الفين والتشخيص احلسي.

ت  يف احلديث  النبوي  الشريف شيئاً مل  أت  تبني  له  أن اإلشارات اجلسميةكما   
بينه   التواصل  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء،  ولكنها  فقط،  للتوضيح  أو  للشرح،  عليه  إضافياً   (

شاراته  حسب  ما إ   ( عليه السالمافة  إيل  توظيفه )،  إض طبيها (  وبني  خمالصالة والسالم 
تصويرااملقاميقتضيه    العام   السياق   طبيعة   مع   وينسجم   بصراي    ،،  ومتثيال   وتشخيصا  

املتلقي   علي  املشاعر   ،وأتثريا  عن  والتعبري  االحياء   علي   قادرة   واالنفعاالت    بعفوية   
 ..  له  أبعد  األثر علي  مستمعيه     اً واألفكار  والصور  وتشكيال نفسيا  وواقعي

ببعض  الثمرات  اليت  جناها  صاحبه  يف حماولة  الكشف  عن   ويستضيء  هذا البحث  
أغوار التعبري اإلشاري يف    إضافة إىل ثرب يواكبها يف عيون الشعر العريب،  ما  أو  بعض  مثيالهتا  

 .    االصطالح
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: د/ مـن دون القــول  ول ـ الرس  ديث النبوية يف إبالغيف األحا   اإلشارة غري الشفوية  -

 حممد  كشاش 
  علي  خذاً أسئلة  تصل  مبوضوع  هذا البحث،  آطرح الباحث  يف  مستهل  حبثه  عدة      -

ليات آقد  تعدي  اللسان  والبيان  إيل     بقوله:  إن كالم  الرسول  عاتقه  اإلجابة عنها،
، وطاطأة الرأسنها: إشارة  األصابع ، وحركة اليد،  ، محملها  توحل   ،قامت  مقامها  جسمية

 قاصدا  بذلك  أن تكون  دعوته    ،واللحن   ،والصمت   ،والسكوت  والكف ، والتصفيق،
جهة    لي  قرشي دون  سواه، من عريب دون أعجمي  من جهة  وال  ع عاملية  مل تقتصر  علي  

شفاق  علي الناس  الرتكيز  واإل  اإلجياز  وبه  تسديد  املقصد ،  وعليه  أخري  إضافة  إيل 
 وتعزيز  الفعل  وتثبيت  األمر  وتركيز  احلكم  . 

احلركة   - القصسمية  اجلالتعبري عن  العباسيةيف  إبراهيم  د/    :(نصية  )دراسة  يدة   إميان  
 .   (18) عبد الرحيم

واجلمايل  تناولت التشكيلي   والبناء   اجلسمية،  احلركة   آفاق  يف الباحثة  ابحلركة     
، مبا  يدل  علي  مدي  صدور  معظم  الشعراء  العباسيني   عن  أصول  الشعر   العباسي  

 . إيل العصر اجلاهلي  ، فنية  تعود  يف معظمها
 .   (19)، أ.د/ عبد اجمليد اإلسداويالتعبري اإلشاري يف الشعر اجلاهلي -

آ الوقوف على  اجمليد اإلسداوي إىل  الدكتور عبد  به  التعبري ابإلشارات ويهدف  فاق 
اجلسمية، والتعبريات احلركية يف ديوان الشعر العريب، قبل اإلسالم، من خالل أربع صور شعرية  

 ذات، واملرأة، واملمدوح، واملهجو...متداخلة، ومتكاملة هي صورة ال
حتديد  مفهوم  اولة  يف حم  ، الباحث  (20) وغريها ساعدت هذه الدراسات والبحوث قد و 
 أدبية  وفنية متعددة . و فكرية  سياقات    شاري  يفالتعبري اإل
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 التعبري ابحلركات اجلسمية يف اللغة واإلصطالح الفصل األول:  
اجلسم   ابحلركات  التعبري  دالالت  عن  الكشف  الباحث  اللغة حياول  يف  ية 

 قدمياً وحديثاً.   ،ا املعجميةواالصطالح، ومرتادفاهت
 اللغوية: احلركة ودالالهتا  

ربطت مصادر اللغة ومعامجها املتخصصة، وغري املتخصصة، قدمياً وحديثاً، بني كل 
ذات  املفردات  من  وغريها  و)اإلمياض(...  و)الرمز(،  و)اإلمياء(،  و)اإلشارة(،  )احلركة(،  من 

)ت منظور  ابن  ويطالعنا  احلركية،  َحُرَك   (  21) هـ(711الداللة  السكون،  ضد  )احلركة(  أبن 
كَ  ُُ : وكذلك يتّحرك، وتقول: قد أْعيا فما به َحرَاٌك، وما  ( 22) هـ(370، قال األزهري )ت  حَيِْر

حَمْرََكُه  َحرَْكُت  يقول:  واألزهريُّ  النار  هبا  حُتَرَُّك  اليت  اخلشبة  واملِْحراُك:  َحركٌة،  أي  َحرَاُك  به 
ْحَرك : فتنهى العنق عند املفص

َ
ْحَرك: مقطع الابلسيف َحرْكاً. وامل

َ
 ق. نعل من الرأس. وامل

الغالم اخلفيف الذكي، وقيل احلريك الذي َيْضعف خصره إذا مشى،  وغالم حرك هو  
احلركة،  واحلرِك: كثري  املشي،  من  واحلركلة: ضرب  واألنثى حريكة،  األرض،  ينقلع عن  كأنه 

 .  (23) احلاذق، املاهر البارع
واحلركة: إشارة اخلطيب وإمياؤه. وهي: ذكاء الذهن، والعقل، وسرعة اإلدراك، والفهم، 

 ومهارُة، وحذاقُة، وبراعة، وخفة اليد. 
األهواء،   فيها  وتثري  النفس،  يف  تؤثر  وأشكال  اخلطابة،  من  إشارات  واحلركات: 

 . (24) والشهوات
دالالت  ذات  مفرداُت  والتلويح،  واإلمياض،  والوحي،  والرمز،  واإلمياء،  واإلشارة، 

عها، وتباينها، ودالالهتا، حركية، أبخذها شكالً من أشكال احلركة اجلسمية على اختالف أنوا
 ، منها )اإلشارة(:  (26) واحلديثة   (25) وهذا ما يتجلى لنا مبطالعة مصادر اللغة القدمية

أوح - إذا  إشارة:  يشري،  الرجل،  إليه أشار  وشوًّرُت  أشار،  بيده:  إليه  وشوَّر  بيديه،  ى 
شرية

ُ
ابألص  -ابمل إليها  ُيشار  ألنه  مسُنْت،  إبُله:  واستشارت  السبابة  كأهنا وهي  ابع؛ 

 طلبت اإلشارة. 
 واألْشَوُر: املتكرب.  -
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 يشري يف الصالة: يُومئ ابليد، وابلرأس؛ أي: أيمر، وينهى ابإلشارة.   وكان النيب -
 وشور إليه: أومأ، كأشَّر، ويكون ابلكف، والعني، واحلاجب.  -

)ت اجلاحظ  والعني (  27) هـ(255وقال  والرأس،  ابليد،  داللتها  تتم  اإلشارة   :
واحلاجب، واملنكب، إذا تباعد الشخصان، وابلثوب، والسيف، والسوط، وأقرب املفهوم منها 
)اإلشارة( رفع احلواجب، وكسر األجفان، ويلُّ الشفاة، وحتريك األعناق، وقبض جلدة الوجه، 

   (28) وأبعدها أن تلوى بثوب على سفح جبل، جتاه عني الناظر 
الناس )كلُّ   للنبيه من  العرب:  يفهم(وتقول  األديب   ( 29)لبيب ابإلشارة  العاقل  أي 

، مدرك لكل شيء، ال حيتاج إىل بينا وفصاحة، حىت يفهم املراد، وإمنا هو يفهم ا حولهملفطن  
 ابإلشارة والنظرة وابلتلميح قبل التصريح. 

)اإلمياء(: أن تُوحئ برأسك، أو بيدك، كما يُومئ املريض برأسه، ابلركوع والسجود، 
 مياء، وتقول العرب: أومأ فالن برأسه: قال: )ال(. وصلى فالن ابإل

: الرمز: اإلمياء، واإلمياء، َرَمَز، يرُمُز، رمزاً،    (30) هـ(321و)الرمز( قال ابن دريد )ت 
  ڳ ک  گ  گ  گ  گ       کک  ک    ڑ  ڑ چ ژ   كما ترد يف القرآن الكرمي، قال تعاىل: 

 أي: إشارة.  (31) چ     ڱڳ       ڳ   ڳ
ويقال: ترّمز القوم: حتركوا، يف جمالسهم؛ لقيام، أو خصومة. ورجل َرميٌز: كثري احلركة، 

 رّمازُة: كأهنا ال َتْستبني حركتها؛ لكثرة أهلها. ومل يرمئزَّ )فالن( من مكانه: مل يتحرك.وكتيبة  
ازة بيدها، مّهازة بعينها، لَّمازة بفمها، رّمازة حباجبيها، وضربه حىت مّ ويقال: جارية غ

الوّميذ  يتحرك حركة ضعيفة، وهي حركة  للموت:  يرمتز  تكاد   (32) خّر  ترُمُز: ال  ، وهذه انقة 
 .   (33) شي؛ من ثقلها ومسنهامت

تلوحياً  فالن  لوح  ولوح (34) ويقال:  كان  شيء  أبي  أي  مطلقاً،  بعيد،  من  أشار،   :
العاقل؛  إذا أخطأ  له" أي  له واجلاهل طوح  "العاقل لوح  قوهلم:  ومنه  فتبعه،  برغيف؛  لكلب 

حمسوس، فابعث له إشارة خفيفة، سرتشده إىل طريق الصواب، أما اجلاهل فالبد له من شيء  
 .   (35)ترميه به؛ لتنبيهه، إىل الطريق اخلاطئ، الذي يسري فيه
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كثرياً، واللمحه: أبصره   ح يقال: ملح إليه حملاً وأملح: اختلس النظر، واألحملي: من يلم
 .(36) : اإلشارة واللمحة: النظرة العجلة بنظر خفيف، واللَّمَّاح: الشديد اللمح، والتلميح

ة اخلاطفة، هي اليت جترح القلب، وتتغلغل فيه وهذا ما اللمحة هي الذحبة أي النظر 
يسمونه احلب من أول نظرة، لبعض اللمحات اليت يكون هلا من األثر ما ال حّد له، وال هناية، 

 .   (37) بل تكون بداية، ال يعلم هنايتها إال هللا سبحانه
)ت  األزهري  إليه  (38)   هـ(370قال  وأوحيت  وْحياً،  إليه،  وحيُت  أشرُت، :  أُوحي: 

وأومأت. وأصل الوحي، يف اللغة كلها: إعالم يف خفاء؛ ولذلك صار اإلعالم يسمى وحياً، 
يعرف  العرب: "من ال  وتقول  وكذلك اإلشارة، واإلمياء يسمى وحياً، والكناية تسمى وحياً. 

 . (  39) الوحي أمحق"
قوهل(  40) و)الومض( من  مأخوذ  وهو  )الوحي(؛  مثل  اخلفيفة،  اإلشارة  أومَض :  م: 

الربُق، َومَض، إمياضاً، ووميضاً: إذا ملع، ملعاانً خفيفاً، ومل يعرتض وتقول العرب: )أسرُع من ملع 
 .  (41) وميض الربق( 

أشار،   (42) و)اللمع( سيفه  أو  بثوبه،  الرجل  ملع  العرب:  وتقول  لإلنذار،  اإلشارة   :
طريانه، وخفق هبما. والتمع فالن لإلنذار. وملع الطائر جبناحيه، يلمع، وأملع هبما: حركها، يف  

 الشيء: اختلسه، وملع بيده: أشار. 
تُ  مل  )إذا  العربية  األمثال  ومن  املتوّقد،  الذكي   : فأعْ سمِ واألملعيُّ إذا   (43) ْلِمْع(  أي   ،

 عجزت عن اإلمساع؛ مل تعجز عن اإلشارة. 
أصيلة يف نفوس ومما سبق يتضح للباحث أن ظاهرة التعبري ابحلركات اجلسمية كانت  

اليت  األلفاظ  هذه  من  ذلك  على  أدل  وليس  كالمهم،  ومتأصله يف  األوىل،  العربية  اجلماعة 
اصطلحت عليها وسجلتها لنا مصادر اللغة واألدب لوصف وتصوير هذه اإلشارات اجلسمية 

 ( ..اإلشارة، واحلركة والرمز واإلمياء، والومض، والوحي، واللمع.)  :وحركاهتا، مثل
هذا  انحية،   ولعل  من  اإلنساين  التواصل  يف  الظاهرة  أصالة  يؤكد  اللفظي  التعدد 

 وشيوعها لدى اجلماعة العربية من انحية اثنية، قدمياً وحديثاً.
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 احلركة اجلسمية يف االصطالح:
واتساعها،  داللتها،  تعدد  على  اجلسمية،  ابحلركات  التعبري  تعريفات  تعددت  لقد 

 ومصطلحاهتا، وتشعبها، وتداخلها، وتنوع مستوايهتا يف اللغة، والعلوم، والفنون. ومفهومها،  
قد    Conventionalويبدوأن مفهوم اللغة بوصفها أداة اتصال ذات طبيعة اصطالحية  

الذي  اللغة،  التجاوز مبصطلح  النظرية والعملية، على  املشتغلني ابلدراسات  الكثري من  شجع 
يستوعب أنظمة، أو وسائل أخرى، يتوسل هبا اإلنسان، للتواصل يشري إىل النظام الصويت؛ ل

 هبا مع غريه. 
اإلشارات   لغة  والبكم  Signs- Languageفتطالعنا  الصم  ولغة   ،Deaf mute 

language  املكفوفني ولغة   ،Blind Language   الفن ولغة   ،Art Language املوسيقى ولغة   ،
Music Language  احليوان لغة  تطالعنا  كما   ،Animal- Language اإلنسان لغة  مقابل  يف   ،

Human Language
(44)  . 

 Visualويف ضوء هذه الثنائيات، تطالعنا ثنائية أخرى، تتمثل يف مصطلح اللغة املرئية  

– Language  املسموعة اللغة  مقابل  يف   ،Auditory Language    اإلشارة لغة  أو   ،Gesture 
Language  الكالم لغة  مقابل  يف   ،Spoken language ،إشارات صورة  يف  األوىل  تظهر   ،

واحلاجب،  )الرأس،  مثل  اجلسم،  أعضاء  على  تعتمد  جسمية  وحركات  ورموز،  وإمياءات، 
تعتمد  وعبارات مسموعة،  كلمات  األخرى يف شكل  تظهر  واليدين،....(  والفم،  والعينني، 

 .   (45) رة، واحللق، واألنف، واللسان، واألسنان( على أعضاء النطق، مثل )الرئتني، واحلنج
بريدوسل   دراسة  الكينات   Ray.l. Bird whistellوتـُعِّرف  بعلم  اجلسمية،  احلركة 

Kinesics وأن احلركات اجلسمية اليت تصدر عن األفراد، ختصع للنظام االجتماعي، أو العريف ،
كل حركة جسمية داللتها، مثل للجماعة؛ ومن مث فإهنا ختتلف من جمتمع آلخر، كما تكتسب  

 . (46) الكلمات، من خالل السياق، الذي تستعمل فيه
تصفها  الدراسات  بعض  فهناك  اجلسمية،  للحركة  احلديثة  الدراسات  ويتعدد وصف 

،  Bodily communication، والتواصل اجلسمي  Bodily expressionمبصطلح التعبري اجلسمي  
 .Silent language، واللغة الصامتة  Body languageولغة اجلسم  
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أن  إىل  بذهابه  الدين،  الدكتور/ كرمي زكي حسام  عند  نلحظه  ما  التنوع  هذا  ومثل 
تصور حالة معينة يكون عليها   traitأو مسة    Signاإلشارة أو احلركة اجلسمية قد تكون عالمة  

فعل أو  "تعبري،  أبهنا:  تعريفها  ميكن  التصور  هذا  على  وبناء  جسمي، املتكلم،  وضع  أو   ،
احبه، ويدل على معىن، يقصده اصطلحت عليه اجلماعة اللغوية، يصاحب الكالم، أو ال يص

املستمع لكاملت ويدركه  تقوم   (47) م،  لفظية،  أو  لغوية،  أخرى غري  ميتلك وسائل  اإلنسان  "ألن 
نظاماً  تعد  اليت  اللغة  مثل  االنفعاالت،  أو  املشاعر،  عن  التعبري  أو  التواصل،  من   بوظيفة 

العالمات غري  من  أنظمة  الوسائل يف وجود  وتتمثل هذه  األفكار،  تعرب عن  اليت  العالمات، 
أو  اللفظية  غري  العالمات  تصدر  ويف حني  عليها  اللغوية  اجلماعة  اللفظية ختضع إلصطالح 
احلركات اجلسمية عن أعضاء اجلسد، يصدر الكالم عن أعضاء النطق، تتجلى أو تظهر يف 

عبرياً، أو فعال، أو وضعاً جسمياً، أو هيئة(، واحلركات التعبريية مثل تعبريات  أكثر من شكل )ت
الوجه، وحركات الرأس، واليدين، واألصابع، كما أهنا قد تظهر أو تصدر عن عضو جسمي 
مشرتكني، يف  تصدر عن عضوين  أو  اجلفن،  والطرف حركة  العني،  الغمز حركة  مثل  واحد، 

للتعجب،   أبخرى،  كف  ضرب  األصابع، حاالت  على  ابإلنسان  بعض  أو  االستنكار،  أو 
للندم، أو احلركة بعضو جسمي ابإلشرتاك مع شيء آخر، مثل اإلمساك ابلعصا، أو السيف، 

 أو العلم، أو أي شيء آخر حيمل داللة اصطالحية، لدى أفراد اجلماعة اللغوية. 
داللياً   فعالً  اجلسمية  احلركة  تكون  املتكلم  semanticوقد  به  مثل   يعرب  يريده،  عما 

الدّق على املنضدة، اليت جيلس أمامها املتحدث، أو إلقاء ما ميسك به من أشياء، أو متزيقه، 
 .   (48) أو كسرة؛ تعبرياً عن الغضب، أو الرفض، أو االستنكار

هيز" "فرنسيس  به  يطالعنا  ما  "أي   francis Hayes  وهذا  أبهنا:  لإلشارة  تعريفه  يف 
مع  أو  الذات،  مع  التواصل  هبدف  إرادايً،  ال  أو  إرادايً،  حتدث  الكالم  غري  جسمية  حركة 
اآلخرين" ويشمل هذا التعريف عنده حركات جسمية مثل إلقاء القفاز، تعبرياً عن التحدى، 

 .   (49) أو األخذ بثوب اآلخر غضباً 
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تتمثل احلركة اجلسمية يف وضٍع   داللة اصطالحية، ، يشري إىل  Postureجسمي  وقد 
مثل اجللوس مع اعتماد اخلد أو اجلبهة على راحة اليد، إشارة لالستغراق يف التفكري، أو حالة 

 احلزن، أو املشي خبطى بطيئة، متثاقلة مع ارختاء الذراعني، داللة على احلزن، أو اإلحباط. 
للحرك  املصاحبات  من  فهي  اجلسمية،  اهليئة  عن  درسها أما  وقد  اجلسمية،  ات 

، اهليئة اليت يكون عليها اجلسم، مثل تغريُّ Para kinesisحتت مسمى    Bird whistellبريدوسل  
لون الوجه، كاالمحرار، والشحوب، واالصفرار، وتصبب العرق، وارتعاش األطراف، وغري ذلك 

 .   (50) من املظاهر املصاحبة النفعال املتكلم، أثناء الكالم، وكٌل له داللته
ابحلركات  التعبري  مصطلح  يف  التنوع  هذا  اإلسداوي  اجمليد  عبد  الدكتور  ويلحظ 
الاللفظي،  وابلتخاطب  الصامتة،  اجلسد  بلغة  مرة  إايه،  روين(  )فليب  تعريف  يف  اجلسمية، 
ويقصد به تعابري الوجه، ومالحمه، يف أثناء احلديث، وحركات اجلسم التعبريية، كحركة اليدين، 

عينني، مرة اثنية، واثلثة مبا وراء اللغة، قاصداً به لغة اجلسد من تعابري الوجه، إىل والقدمني، وال
اإلشارات، ورابعة بلغة اجلسد اإلرادية، ويعىن هبا احلركات، والتعبريات، اليت يقوم هبا الشخص 
مبحض إراداته، بشكل مقصود، كاالبتسامة، وحركة اليدين، وغري ذلك من أنواع التواصل غري 

 .   (51) ويتالص
ونلحظ مثل هذا التنوع يف املصطلح لدى الدكتور حممد كشاش، يف حبثه عن آليات 
التعبري غري اللفظية الشفهية، يف األحاديث النبوية، فيطالعنا أبكثر من مصطلح، مثل: اإلشارة 
غري  واإلشارة  اجلسدية،  التعبري  وآلية  اجلسدية،  واإلشارة  اجلسمية،  واإلشارات  اللفظية،  غري 
املباشرة،  غري  اإلشارة  أو  ابإلشارة،  واإلبالغ  اإلرشادية،  واللغة  ابإلشارة،  والتعبري  الشفوية، 

 .   (52) جيملها حتت مصطلح لغة اجلسد 
اجلسد  لغة  أن  إىل  بذهاهبما  بييز(،  وابرابرا  )آالن  من  كل  به  يطالعنا  ما  وهذا 

كة، أساساً قيماً ألحد االنعكاس الظاهري حلالة الشخص، وميكن أن تكون كل إمياءة، أو حر 
 .   (53)املشاعر، اليت قد يكون الشخص يشعر هبا، يف هذه اللحظة 

ويتفق معظم الباحثني، على أن الكلمات تستخدم أساساً لنقل املعلومات وتوصيلها، 
بعض  ويف  األشخاص،  بني  ابلعالقات  اخلاصة،  املواقف  إلمتام  اجلسد،  لغة  تستخدم  بينما 
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اللفظية الرسائل  عن  بديالً  تستخدم  يف    (54)احلاالت  صعوبة  األكثر  هي  اللغة  فهذه  لذا   .
 .   (55) نت هي األكثر أمهية، يف العالقات الشخصية املتبادلة فيما بينناكتابتها، لكنها رمبا كا

( لغة اجلسد على أهنا شكل من أشكال التواصل Joe Navarroكما يـُعِّرف جوانفرو )
مثل   -غري امللفوظ، الذي غالباً ما يشار إليه ابلسلوك غري امللفوظ، وهو وسيلة لنقل املعلومات 

أن هذه املعلومات يتم نقلها من خالل تعبريات الوجه، واإلمياءات،   عدا -الكالم امللفوظ متاماً 
واللمس )علم اللمسيات(، واحلركات اجلسدية )علم حركات اجلسم(، ووضعية اجلسد، واملظهر  
ومستوى صوت  ونغمة،  نربة،  إخل(، وحىت من خالل  الوشم،  اجملوهرات،  )املالبس،  اخلارجي 

 وظ(. الشخص )وليس من خالل احملتوى امللف
( ابملائة من التواصل 65إىل    60كما أن السلوكيات غري امللفوظة متثل تقريباً من )

 .   (56) بني األشخاص
وأييت تعريف أمحد هبيج للغة اجلسد قريباً من جوانفارو، حيث يعرفها على أهنا اجلزء 

( بني  ما  وإن  اآلخر،  الشخص  إىل  تنتقل  رسالة،  أي  من  من (  80إىل    50األهم  ابملائة 
املعلومات ميكن أن تنقل هبذه الطريقة، وأن الرسالة غري الشفوية املنقولة، هي غنية، ومعقدة، 
اليدين،  وحركات  املتكلم،  الشخص  من  والقرب  الوجه،  تعابري  على  وحتتوى  طبيعتها،  يف 

 .   (57) والقدمني، ومالبس الشخص املتكلم، ونظراته، وتوتره، وانفعاالته، وما إىل ذلك 
ما الدكتور/ حممد يونس محيدة فيصف لغة اجلسد أبهنا وسيلة من وسائل االتصال أ

قبل   من  صحيح،  بشكل  لفهمها،  نسعى  رسالة  لنقل  أكثر؛  أو  شخصني،  بني  الفعال، 
الرسالة لتلك  املستقبل  ينطق   (58) الشخص  أن  وبدون  كلمات،  وال  ألفاظ،  بال  تتم  واليت   .

إش من  عداه  ما  فيها  ونستخدم  بصورة اللسان،  للمتلقى،  رسالة  لتوصيل  وحركات؛  ارات، 
 .(59) معربة 

أن لغة اجلسد متثيل للنشاط اجلسمي، الذي يظهر يف تعبريات   -مما سبق–ويتضح  
الوجه، واحلركات، واإلشارات، اليت تصدر عن أعضاء اجلسم، وهي إشارات وحركات معربة. 

ليت هي دائماً حركة منبئة بشيء، إهنا تنبئ  واليت يصفها الدكتور/ إبراهيم الفقي ابحلركة املعربة، ا
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. مما جيعل منها أنظمكة   (60) حبدوث تغري يف أفكار املتكلم، قبل أن يدرك هو نفسه هذا التغري
 .   (61) متنوعة، يستخدمها الناس، يف التغبري أبجسادهم

النفس "التفاهم بني   كما تعرف )موسوعة علم  النفسي( لغة اجلسد، أبهنا  والتحليل 
عن  بديالً  تصبح  حبيث  أعضائه،  بعض  أو  اجلسم،  وحركات  إبشارات،  اجملتمع(  )أو  الناس 
الكالم املعرب عن أفكار ومشاعر، أو تساعد مع الكالم على إيضاح املعىن املقصود، وزايدة 

 .  (62) ة ووظيفتها"بيانه، وهبذا أتخذ هذه اإلشارات واحلركات دور اللغ
ويتجلى يف العديد من الدراسات االجتماعية تعريف لغة اجلسد، أبهنا أحد أشكال 
)العيون،  اجلسد  لغة  على  الرتكيز  خالل  من  اآلخرين،  وبني  الفرد  بني  االجتماعي  التفاعل 

 ..(   (63) واإلمياءات، واإلشارات، وضع اجلسم، احليز املكاين
حم الدكتور  ذهب  نفسه  الوقت  للغة ويف  وشامل  عام  تعريف  إىل  غامن  حسن  مد 

اجلسد، حيث يقول: "هو مصطلح عام، يشمل مجيع أنواع االتصال غري اللفظي، بني الفرد 
واآلخرين، مثل: اللمس، اجتاه اجلسم، وضع اجلسم، واحليز املكاين وحركات اليدين، وإمياءات 

 .  (64) الرأس، نظرات العني....اخل(
ابحلركات  فالتعبري  امل  ولذا  بنقل  يعىن  اجلسد(  )لغة  وغري اجلسمية  الشعورَّية،  شاعر 

. والذي يعرب عن اجلوانب األكثر حقيقية   (65)  اإلشارات، واألوضاع اجلسديَّةشعورية، عرب ال
 من ذواتنا، ومن مشاعران، ومن انفعاالتنا، وحاجاتنا، واجتاهاتنا.

اإل لدى  االنفعاالت  عن  "التعبري  كتابه  يف  دارون  حلظ  واحليوان  كما   Theنسان 

expression of emotions in man and Animals 1872"   االنفعالية تعبرياتنا  من  الكثري  أن 
احملكم   اإلطباق  حركات  فمثالً:  السلوكية،  نزعتنا  أو  ميولنا،  من  منطقياً،  استنتاجها  ميكن 
عن  تكشف  فهي  مث  ومن  للقتال،  واضحة  إعدادات  هي  األيدي،  قبضات  أو  لألسنان، 

فمه، ويتنفس   الغضب. وألن أسنان الفىت الشرس تكون مطبقة، فإنه مييل ألن يتكلم جبانب 
 .   (66) بشكل مسموع، من أنفه، مما جيعله يقرتب يف صورته من الثور الغاضب

وهلذا فإن سلوك هذا اجلسد ونشاطه يقوم على املعىن، الذي يرتبط بكل ما يعرب عنه 
"موريس  دراسة  خالل  من  يتضح  ما  وهذا  وإشارات(،  وحركات  )مواقف  من  اجلسد، 
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كتابه   ponty -uMaurice merlea"    (67) مريلوبونيت يف  وكالماً،  تعبرياً  بوصفه  للجسد 
د س ج، وكيف تكون لل La phenomenologie de la perception"فينومينولوجيا اإلدراك احلسي"

فعالً القدرة على التعبري؟ والذي ينتهى يف دراسته إىل أن اجلسد يف )فينومينولوجيا اإلدراك( هو 
 م أو اخلطاب. بتدفق الكال   حالذي جيمع الظروف اليت تسم 

حيث إن الكالم حيقق اللغة يف خصوصيتها، ولكنه ال يتم إال عندما نتابع األفعال 
على  القدرة  اجلسد  لتعبريية  تكون  هلا، وكيف  تتوجياً  ويعكس  اجلسد،  اليت جيسدها  التعبريية، 
التعبريية هذه، والصمت، إىل ألفاظ،  متثل التعبري اللفظي، أي كيف يرتجم اجلسد األشكال 

 .   (68) ولغة يف الواقع 
فهي عملية توحيد للمعىن والداللة، املعىن الذي يعطيه اجلسد، والداللة اليت تعطيها 

ألفكار، املوجودة اللغة، عندما تكون اللغة عاجزة، يف الكثري من األحيان، عن التعبري عن كل ا
من الفعل اجلسدي،   يتا، ولكن املعىن اللغوى احلقيقي أي حنسه  اً هناك أفكار   بداخلنا، أي أن 

 .   (69) فهو املعرب احلقيقي
اجلسد  وحدة  عن  ختتلف  وحدة،  ميلك  اخلاص  اجلسد  أن  )مريلوبونيت(  أكد  لقد 
بوصفها موضوعاً، ألنه ميلك بداخله، وحىت داخل وظيفته اجلنسية، قصدية، وقدرة، على أداء  

ظائف الرؤية واحلركة، املعىن، وكما يكون اجلسد فكرة مركزية يف عملية اإلدراك، من خالل و 
ومن خالل حضوره مع اآلخرين يف العامل، فإن لديه كذلك القدرة على التعبري، بل إن اجلسد 
هو قدرة التعبري الطبيعية، ألنه حيقق املعىن يف اإلمياءة اجلسدية، واإلشارة اللغوية، املوجهة إىل 

الغريب الذي يستخدم أجزاءه  اآلخرين، إن اجلسد ومن خالل اخلربة التعبريية، هو هذا الشيء  
 . (70) اخلاصة رموزاً عامة، واليت من خالهلا يتعامل مع هذا العامل

ومن هنا حيقق التعبري ابحلركات اجلسمية عملية التواصل، بني الناس، يف حتقيق املعىن 
اإلمياء  وهذ   ةمن  اللغوية،  واإلشارة  مااجلسدية،  "مانويال  من  كل  إليه  ذهب  ما  سيدونيا ا 

Manuela macedoina  فون وكاترينا  حبثهما   Katharina von kriegsteinكرايغستاين،  يف 
اإلمياء األجنبية    ةاستخدام  اللغة  تعلم   Gestures enhance foreign languageلتعزيز 

learning (71)    مرت نظامان  واإلمياءة  اللغة  أن  لد امن  يتأثران  بطان  ومها  كبرية،   بعضهمارجة 
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بشكل  ببعض أو ،  للكلمة  احلسي،  احلركي  التوضيح  تعزيز  لإلمياءات  ميكن  حيث  متبادل، 
الكلمات  القدرة على جتسيد  مقاومة لالضمحالل، كما أن لإلمياءات  إايها  العبارة، جاعالً 
العقل  تدمج  وسيلة  اإلمياء،  استخدام  إىل  البحث  يهدف  كما  الصفر،  من  برتكيبها  اجملردة، 

يمية، كما استخدمت نظرية االستجابة اجلسدية الكاملة "احلركة واجلسد، لتسهيل العملية التعل
 .   (72) أداًة" تعليمية
األداء رّ ويُع مسات  من  مسة  أنه  "على  اجلسمية  ابحلركات  التعبري  احلديثي  طالل  ف 

الشفهي احلركية؛ أي احلركات اجلسدية اليت تصدر عن جسم امللقى/ الشاعر، يف أثناء عملية  
واليت تصدر يف غالبية املوافقة الكالمية، مصاحبة عملية النطق، بدرجة متفاوتة، إلقاء الشعر،  

 .   (73) حسب شخصية الناطق، ودالالت املنطوق، من الناحية االنفعالية
ألن  به،  ينفعل  أو  يقوله،  ما  وبني  تحدث 

ُ
امل بني  العالقة  عن  نبحث  هنا  ومن 

لراوية، أو املغىن، أو الشاعر اجلوال،  لألسلوب الشفهي أيضاً عالقة بشخصية انقله، فموهبة ا
ومتثيالً(   وتعبرياٍت،  والصوتية )حركاٍت،  اجلسدية  قدراته  استخدام  طريقته يف  من  تبدو  سوف 

 . (74) بقدر استخدام قدرات اللغة
اجلديرة  اللغة  هي  اجلسمية،  احلركات  بلغة  التعبري  أو  اجلسد،  لغة  كانت  ولذا 

لفنانني واملؤديني من )املمثلني، والراقصني، واملامييني  ابإلهتمام، على حنو خاص، من جانب ا
 ، وغريهم.Mimists  (75) )املمثلني ابإلشارات(

وقد فطن اخلطباء والشعراء ألمهية األداء احلركي، والتعبري ابحلركات اجلسمية يف أثناء 
أو شعراً،   اإللقاء، لكل منهم، وأخذوا يلحون على ضرورة توظيفها، يف املواقف الكالمية، نثراً،

"فحركات جسم اخلطيب وهو يلقى خطبته هلا أثر كبري يف جناحه، وحتقيق أهدافه، إذا كانت 
املستعمني،  إىل  النظر  هي:  احلركات  وهذه  جيدة،  بطريقة  واستخدمت  الصحيح  مكاهنا  يف 
من  يطلب  وما  للجسم،  الكلية  واحلركة  اليد،  وحركات  الرأس،  وإمياءات  الوجه،  وتعبريات 

ن توظيف مسات األداء الشفهي احلركية )حركات اجلسم(، يطلب من الشاعر أيضاً؛ اخلطيب م
ألن مسات األداء الشفهي احلركية جتسد معاين الشعر جبالء، يف أثناء اإللقاء؛ ولذا تعد مسات 
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األداء الشفهي احلركية، واهليئة البصرية للملقى/ شاعراً أو خطيباً من أهم عوامل حتقيق أهداف 
 .   (76) وجتسيد معاىن الرسالةاملرسل،  

وهذا ما ذهبت إليه الدكتورة/ إميان إبراهيم عبد الرحيم بوصفه التعبري ابحلركة، حمددة 
اإلنسان  تالزم  اليت  واحملسوسة،  امللموسة  اخلارجية،  املتنوعة  البشرية  اجلسدية  ابحلركات  إايها 

بوصفها السياق،  قلب  يف  معينة،  دالالت  لتحمل  ويوظفها؛  تواصلية    الشاعر،  خطاب  لغة 
عالية، تُفضى إىل كثري من الرموز، والدالالت املختلفة، وبكوهنا أداة فنية، تقوم على اجملاز، 
النص  على  ُمعتمدة  املتلقى،  يف  التأثريية  األدوات  من  وغريها  والكناية،  واالستعارة  والتشبيه، 

ية ابحلركات اجلسمية اخلارجية، الشعري، دالالته، وجتلياته، وأبنيته التشكيلية، واجلمالية، مكتف
متمثلة يف الرأس، وأجزائها الظاهرة، واألطراف، والعنق، والرقبة، والكتفني، إضافة إىل احلركات 

 . (77) العامة، اليت جتمع جوانب متآلقة، من هذه وتلك، داخل النص الشعري، موضع الدرس
سمية، من خالل العالقة ويطالعنا علماء اجلشتالت. ابهتمامهم ابلتعبري ابحلركات اجل

ويرتبط  عامة،  الفن  لغة  هو  التعبري  "أن  ارهنيم  يرى"  "إذ  التعبري  وبني  اإلدراك  بني  الرابطة 
مصطلح التعبري يف العادة ابالنفعاالت، ما تبدو من خالل حركات الوجه، واجلسد، واألزايء.. 

األحاسيس، وتنشيطها،   يعمل على تفعيل  للشاعر جيذب انتباه املتلقى، كما   إن األداء احلركي
 .  (78) وتوليد سلسلة آاثر نفسية، تفضى إىل إدراك، دالالت النص الشعري وفهمها" 

التعريفات جتتمع  مجيعها، أو   -ويوضح الدكتور/ عبد اجمليد اإلسداوي أن ُجلَّ هذه 
و)احلركات   -معظمها  )اإلمياءات(  من  كلِّ  عن  املنبثق  اإلشاري،  التعبري  دالالت  حول 

اجلسمية( لذلك فهو مييل إىل كونه )النظام غري الصويت من العالمات اإلشارية( اليت حددها 
الندى"   العضوية    Rosi Landi"روس  الداللية  اليت   Organic semantic systemsابألنظمة 

اجلسمية،   واألوضاع  واحلركات،  اجلسمية،  اإلشارات  وتتمثل يف  اإلنسان،  على جسم  تعتمد 
 .   (79) والتجاور، أي استعمال املتخاطبني للمسافة اليت يسمح هبا لتجاور جسميهما"

م جمموعة  على  تعتمد  للتخاطب  وسيلة  فكل  املصطلح ولذا  العامة،  العالمات  ن 
فالتعبري  صويتة،  غري  أم  صوتية،  العالمات  أكانت  سواء  كالماً،  تسمى  أبن  جديرة  عليها، 
ابحلركات اجلسمية من )إشارات، وإمياءات، وحركات، أوضاع جسمية،...( املصاحبة للكالم،  
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)ا املنطوقة  اللغة  رسائل  تساوي  داللة  وله  رسالة،  حيمل  صويت(،  )غري  لصوتية( كالم 
 .   (80) ودالالهتا

، موازية للغة الصوتية، أو بتعبري تعبري ابحلركات اجلسمية لغة صامتةويرى الباحث أن ال
 . غري املنطوق  أدق، شكل من أشكال اخلطاب اجلسدي 

كما أن االحتفاء ابجلسد، أو استخدامه رمزاً شاع يف جماالت اإلبداع املختلفة، وكل 
خر؛ ألن اجلسد أيخذ معناه من خالل نظرة اإلنسان الثقافية  احتفاء محل معىن خيتلف عن اآل

 .(81) له
ابحلركات  التعبري  أو  اجلسد،  أعضاء  أو  اجلسد،  للفظة  الشعر  استخدام  يكن  ومل 

 اجلسمية، غريباً يف الشعر العريب، منذ اجلاهلية، إىل وقتنا هذا.
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 مية آفاق التعبري ابحلركات اجلس الفصل الثاين: 
وهنا حياول البحث أن يوجه النظر إىل آفاق التعبري اإلشاري وروافده، وكيف توسل 

من أشكال   مهمة اإلنسان منذ القدم ابحلركات اجلسمية وإشاراهتا، واعتمد عليها بصفتها أداة  
الديين  والتعبري  الشعر،...(  وإنشاد  والغناء،  واخلطابة،  والرقص،  )التمثيل،  مثل:  الفين  التعبري 

ي النبوية، الذي  السنة  الكرمي،  )القرآن  يف  وردت  فقد  الدينية،  والطقوس  الشعائر  يف  تمثل 
 والصالة، والدعاء،...(. 

 أوالً: يف الشعر اجلاهلي: 
الب يف  ا حياول  اجلسمية،  ابحلركات  التعبري  مالمح  أهم  على  الوقوف  الشعر حث 

الاجلاهلي استخدم  احلركات اجلسمية  ، وكيف  اجلاهليون  تعبريية، واسعة شعراء  مطية ألغراض 
املدى، يف شىت أغراضهم الشعرية، من )مدح، وهجاء، وفخر، وصف، وغزل،.....( للحديث 
عن أنفسهم، والتعبري عن أفكارهم، وانفعاالهتم، بعدما أدرك الشاعر اجلاهلي اجلانب احليوي، 

مبشتمالهتا، اجلسمية  احلركات  واملتباينة،    لوظيفة  املتشبعة،  ودالالهتا  وأمناطها،  وأشكاهلا، 
 ومستوايهتا املتعددة. 

اجلاهليون ابحلركات واإلشارات اجلسمية، يف العديد من تشكيل   اءلقد توسل الشعر 
هبا  وترتاءي  عن خواطرهم،  تعرب  فنية،  أداًة  اجلسمية،  احلركات  توظيف  مع  الشعرية،  صورهم 

هم اإلنسانية واألدبية، فرادي، ومجاعات، مواكبني روح عصرهم،  م، معايشة لشىت مواقفهأفكار 
 .(82) عن طريق التعبري هبذه احلركات اجلسمية، ودالالهتا احلركية، املشاهدة، واملرئية، والبصرية

الشعرية، ليصف بعضاً   يطالعنا إبحدى صوره  (83) وها هو عبيد بن األبرص األسدي
نفس عن  ذاتياً،  وصفاً  ذاته،  معامل  اجلسمية، من  ابحلركات  التعبري  خالل  من  األخالقية،  يته 

موظفاً إايها يف تشكيل صورته األخالقية، عن عفافه، يف غض الطرف عما ليس ميلكه، من 
جهة، ومن جهة أخرى ينأى بذاته أو بنفسه، عن جمالس السوء، واجملون، وأحاديث اللهو،  

 :(84) ة العلماء واألتقياء، قائالً واللغو، من أصحاب اجلهل، والّشكس، طاحماً إىل جمالس
 يل بباغي الطَّْرِف َطمَّاح  ا بدامم  ما الطرُف منـي إىل ما لْسُت أملُكهُ  -
 احديَث لغٍو فما جّدي بَصبّـ ح  هُ ال ُأجالُس َصبَّاحـا ُأحادثُـــو  -
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 داح ِصْرفاً تُداُر أبكـواس وأقـ   ْوا فـأدارهْتا أكفُُّهـــمُ إذا اتكَ  -
 راح التُّقي واحلِْلم ابلـ وأتقِى ذا    اجلهوَل والّشْكَس مِشُتهُ خشى  إين أل -

ويتضح من خالل هذه الصورة الشعرية، وأجزائها، ما تذخر به من حركات جسمية، 
وع الشاعر،  أخالق  عن  تعبريية،  وإشارات  متنوعة،  الطرف، وإمياءات  )ابغي  قوله  من  فته، 

بك تدار  أكفهم،  أدارهتا  اتكوا،  دالالت وأق  اتاسأجالس،  ذات  وهي  أتقى(  أخشى،  داح، 
الشعرية،   الصورة،  من  جزءاً  اللفظية  الدالالت  كانت  عندما  ألنه  ومرئية،  مشاهدة،  حركية 

من متممات الصورة الشعرية، لتأثريها   -أيضاً –كانت احلركات اجلسمية، واإلشارات التعبريية  
 ، وأفكاره. يف املتلقي، عندما انفعل هبا الشاعر، وانبجست تعرب عن خواطره

القيين  الطمحان  أبو  زمنية،   (85)ويطالعنا  مرحلة  يف  ذاته،  عن  تعرب  بصورة  )ت؟( 
احلركات  مصدر  حيث  اجلسد،  على  الزمن  فاعلية  فيها  يظهر  أن  حاول  عمره،  من  متأخرة 
التعبريية، مكابداً أهوال هرمه، ومهالكه، فهي شكوى الشيخوخة، أو شكوى الذات، حيث 

أشب الشعرية  صورته،  خالل  من  حركاته  فأضحت  الذات،  حتقيق  عن  أو العجز  حركات،  اه 
 :(86) حركات مقيدة، بفعل الشيخوخة، أو الزمن، اليت تقيد الشاعر عن احلركة،قائال

 كأين خاتُل يدنُو لَصْيـدِ   ـى حنتين حانياُت الدْهر حت -
 ولْسُت مقيداً أين بقْيِد!!    قريُب اخلطو حيَسُب َمْن رآين  -

اجلسدية،   معطياته  عرب  صورته،  يشكل  أن  استطاع  الشاعر  حيث ولعل  هرمه،  يف 
من  متهالكاً  الشقاء(  التعب،  )الضعف،  من  جسده  على  تظهر  اليت  الشيخوخة،  عالمات 
حتمل  اليت  التقييد(  اخلطوات،  قرب،  الصيد،  الدنو،  اخلتل،  )االحنناء،  صورته  أجزاء  خالل 

 دالالت تعبريية، هليئة جسمية، عاجزة عن احلركة.
الشعراء، يف العصر اجلاهلي، يطالعنا األعشى )ت وعندما كانت املرأة حمور اهتمام  

ابحتفائه جبسد املرأة، بكل تفاصيلها اجلمالية، اليت تبني مظاهر األنوثة، يف إحدى   (87) هـ(7
حملبوبته   صورة  تشكيل  يف  اجلسمية،  ابحلركات  التعبري  على  اعتمد  حني  الشعرية،  لوحاته 

 :(88)قائالً 
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 ل؟!طيُق وداعاً أيهـا الرجـــ وهل تُ  ُمرحتــلُ دِّْع هريرة إن الركب  و  -
َويـَنْ  غراُء فرعاُء مصقوٌل عوارُضهــا - ََ  ي كما ميشى الوحي الوحلُ ـ متشى الُه
 لُ ــ ابة ال ريٌث وال َعِجـ ــ مرُّ السح  كأن مشيتها من بيت جارهتـــا  -
 لُ ـ ـ رق زَجِ ـ اَن بريٍح ِعش ـ كما استَـعَ    ْلي َوْسَواساً إذا انَصَرَفتْ تسَمُع للحَ  -
 اِر ََتْتتِــلُ ـــ ا بسرِّ اجلَ ـ وال تـََراه ْن يكَرُه اجلرياُن طََلَعتَـَها لَيسْت كمـ  -
 اراهِتا الَكَســلُ ـــ إذا تـَُقوُم إىل ج َيَصرُعها لـو ال ُتشدُُّدَهــا يكاُد   -
 لُ ــ واهتَـزَّ منها َذنُوُب املََتِ والَكفـَـ  ْرانً ساعًة فَتــَــرتْ إذا تُعاجلُ قِ  -

حياول الشاعر استنطاق مشاعره، وأحاسيسه، حلظة انفعاله هبا، معرباً عما جييش وهنا 
خط  عندما  حمبوبته،  صورة  تشكيل  يف  احلركية،  ابلصورة  متوسالً  حمبوبته،  جتاه  صدره،  يف 
تفاصيل جسدها، واقفا على مشيتها وصفاهتا ذات الدالالت احلركية، ومنها )متشي اهلُويين، 

ى كمّر السحابة ال ريث وال عجل، الكسل عند قيامها، مهتزة يف مشي الوحي الوحل، متش
مشيتيها( ابإلضافة إىل مصاحبات احلركة، من هيئة جسمية )غراء، فرعاء، مصقول عوارضها، 
مجالياً،  رمزاً  جسدها  من  جعلت  واليت  الوسوس(  حليها  وصوت  وفتورها،  طلعتها،  حسن 

له، وجزئياته الدقيقة؛ لريسم معامل صورهتا مشخصاً بشكل دقيق يف جمهره الشعري بكل تفاصي
 احلركية. 

عشرات  توظيف  يف  جنحوا  اجلاهليني  "إن  اإلسداوي:  اجمليد  عبد  الدكتور  ويقول 
متخذين   فرادي، ومجاعات،  واألدبية،  اإلنسانية،  مواقفهم  معايشة لشىت  اجلسمية،  اإلشارات 

 .(89) هبا مكنون انفعالهتم"من هذه اإلشارات أدوات فنية، تنجسن منها خواطرهم، وينطق  
الشعرية،  الصور  من  العديد  طياته  بني  حيمل  اجلاهلي  الشعر  أن  يتضح  هنا  ومن 
واليت  التعبريية،  واحلركات  اجلسمية،  اإلشارات  عرب  مالحمها  تشكلت  واليت  واجلزئية،  الكلية، 

، ومدى جاءت مواكبة لروح عصرهم، وموروثهم الثقايف، والفكري، واالجتماعي، قبل اإلسالم
البحث إىل بعض منها،  الشعرية، والذي أشار  العديد من نصوصهم  الشعراء هبا، يف  ارتباط 

 موضحاً معامل تشكالهتا، وصورها، على سبيل املثال ال احلصر.
 اثنياً: يف القرآن الكرمي: 
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يتناول البحث يف هذه اجلزئية بعضاً من الصور احلركية ابألعضاء اجلسمية، يف القرآن 
املثال    الكرمي، سبيل  احلصر –على  القرآين،   -ال  التعبري  أشكال  من  شكالً  كانت  وكيف 

منها:   اإلنسانية  األحوال  من  العديد  عن  التعبري  يف  الكرمي،  للقرآن  البالغي  واإلعجاز 
)التعجب، واإلنكار، والتهكم، والسخرية، واخلوف، والفرح، واحلزن، والرضا، والغضب،...(، 

عرب عن شيء خالف ما يف ابطن )صاحبها( كما هو الشأن يف :"أو إظهار حركة عضوية ت
حال املنافقني، أو تصوير حدث معني بصورة حركية، تظهر يف األعضاء اجلسمية، أو تصوير  
صفة معنوية، يف حركة عضوية، كل هذا حيكيه القرآن، وينقله لنا، ويصوره يف املشاهد احلركية،  

يعم  وقد  اجلسمية.  األعضاء  متارسها  عن اليت  للتعبري  فقط؛  احلركة  نقل  إىل  القرآين  النظم  د 
موقف ما من املواقف وقد تقرتن احلركة الفعلية ابلعبارة اللفظية، حسبما يقتضيه احلال، ويتطلبه  

 . (90) املقام" 
على  تقوم  اليت  احلركية،  واملشاهد  الصور  من  العديد  الكرمي  القرآن  يف  ورد  ولقد 

سمية، بعضو جسمي مفرد، أو ابشرتاك أكثر من عضو معاً، احلركات التعبريية، واإلشارات اجل
أو هبيئة جسمية، وقد يكون التعبري القرآين حبركات جسمية فقط، وقد يكون مبصاحبة املنطوق 

 اللغوي، من أجل التأثري يف املتلقى. 
ومن األمثلة قصة السيدة سارة زوجة نيب هللا إبراهيم "عليه السالم" عند بشارهتا بغالم 

م، حيث كان وقع اخلرب على السيدة سارة عليها السالم عظيماً، وقد جتلى أثر ذلك فعالً، علي
تعاىل:   قوله  يف  سارة   (91) چ  يئيئ يئ ىبيبمب يئيئيئيئچوقوالً،  السيدة  صورة  فجاءت 

واالستنكار، هلذا  واالستغراب،  والدهشة،  التعجب،  انتاهبا من  تعرب عما  السالم وهي  عليها 
ودالالهتا  وجهها(  )صكًّت  يف  اجلسمية  ابحلركات  التعبري  خالل  من  وذلك  العظيم،  األمر 

الضر  من  االصطكا،  صوت  به  يوحى  والذي  بشدة،  بكفيها،  خديها،  لطم  يف  ب احلركية 
 الشديد، للتعجب، واالستنكار...

هنا بصحية االستنكار،  املصحوبة  احلركة  العزيز: "جتسد  الدكتور كمال عبد  ويقول 
قدم  القدمي،  املشهد  إىل  ينقلك  الذي  احلي،  ابلتصوير  الكرمي،  القرآن  بالغة  القوىل،  وابخلرب 

احلاضر الوقت  يف  إليك  املشهد  ينقل  أو  احلالتني    -التاريخ،  كلتا  البالغي ويف  الغرض  فإن 
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والغرض الديين يتعانقان؛ كي يؤداي دورمها يف التأثري يف نفوس املتلقني للقرآن، يف كل زمان 
 . (92) ومكان"

تعاىل:   قوله  القيامة، يف  يوم  الظامل،  أخرى تصور حال      ڳ    ڳ ڳچ وها هي صورة 
  (93) چ     ڻ   ڻ    ڻ  ں   ں  ڱ        ڱ    ڱ  ڱ

يوم القيامة، أو مشاهده؛ لتوضيح ندم الظاملني، فعندما  وهنا تتجلى صورة من صور  
التعبري ابحلركات اجلسمية  املوقف أشد هواًل وحسرة، جاءت الصورة احلركية من خالل  كان 
الندم واحلسرة، وهنا جاءت  الظامل على يديه( كناية وداللة على  فعالً، وقوالً، حيث )يعضُّ 

كيد، واإليضاح، على هول املوقف، وعظمته،  ( وهي للتأڻڻڱڱںںاحلركة مبصاحبة القول ) 
فهو ال يعضُّ أانمله، وال يعضُّ يداً واحدة، بل يعضُّ يديه؛ لشدة ما يعانيه من أهوال، فعربت 

 الصورة احلركية على شدة انفعاله، وندمه. 
    ىئ   ىئېئېئىئچكما تطالعنا وصااي لقمان احلكيم البنه، وهو يعظه، يف قوله تعاىل:  

ی    يب      يئ   يئ           يئ    يئ   يئ   يئ    يئ   يئ ی        یی   ىب      يئ مب  
التعبري   (94) چ  يئ يئيئ مث    يئ يت     يئ مت    يئ    يئ  وصااي  تتجلى  لقمان،  وصااي  ومن 

ابحلركات اجلسمية، وكيفية استخدام اإلنسان حلركاته، وكيفية توجيهها، جتاه اآلخرين، فينهى  
ی       ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئابنه عن استخدام احلركات احملظورة، أو املرفوضة دينياً، واجتماعياً )

وهيئات مزرية، هبدف االستعالء، والتكرب على ( ألهنا حركات تدل على صفات  يئ ی     یی   
الناس،  من  أقرانه  على  ابلتميز  الزائف  وشعوره  وصورته،  املتكرب،  هيئة  لنا  شكل  مما  الناس 
حبركات  أيمره  الذي  الوقت  يف  املشي،  يف  والتبخرت  الناس،  على  واخليالء  بنفسه،  والعجب 

( مشيته  يف  معتدلة،  االعتداليئ ىبيبجسمية  على  تدل  واليت  من   (  األخالقية،  واالستقامة 
 خالل هذه الواقعية احلركية.

ويذخر القرآن الكرمي ابلصور اليت تدعو إىل االعتدال، والتواضع يف املشية، كما جند 
   ڳ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ          کڑڑچيف قوله تعاىل    يف قصة سيدان موسى

فاملشية هنا على   (95) چ  ہہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻ ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ    ڱڳ    ڳ    ڳ
 استحياء، سلوك حممود، خاصة مع املرأة؛ ألنه يدل على االعتدال، وحسن الرتبية األخالقية.
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أو كما يوضح الدكتور/ حممد إقبال عروي: "إن املشي على استحياء لغة جسدية ال 
مقوماهتا   ضمن  واحلياء  احلشمة  مفاهيم  تضع  ثقافة  إىل  ينتمى  من  إال  الرتبوية  يتقنها 

نته، كان أن يزوجه اب  على سيدان موسى  واالجتماعية، وعندما عرض سيدان شعيب
أن مشية احلياء لغة اجلسد الذي يبحث عن   ، ابإلجياب، ملا ملسه  جواب نيب هللا موسى

ثقافية   بيئة  إىل  ينتميان  وألهنما  واحدة،  اجلسدين  بني  الثقافة  ألن  األمر؛  على  فوافق  العفة، 
 .(96) ناغمة" وسلوكية مت

وكما أن اهلوادة والتأين يف املشية هلي من صفات املؤمنني، عباد الرمحن، كما يف قوله 
ألن املشية املتأنية تدل على سلوك   (97) چ  ۋ   ٴۇۈ    ۈ  ۆ   ۆ ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۓ چ تعاىل 

 أخالقي معتدل. 
ومن خالل تصوير يوم القيامة، وأهواله، تتجلى الصور احلركية؛ للتعبري عن العديد من 
قوله  ففي  املتلقني،  نفوس  وأتثريها يف  املعايشة،  واقعية  عليه  تطفي  واليت  واملشاهد،  املواقف، 

  ٻٱ       يئ     يئ    يئ    يئ       يئ    ی     ی    یی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئچتعاىل:  
املتلقى، حلال   (98) چ  ڀ   ڀپ       پپ  پ   ٻ   ٻ    ٻ أمام  احلركية،  الواقعة  تتجلى  وهنا 

طرفهم(   إليهم  يرتد  ال  رءوسهم،  ومقنعي  مهطعني  أبصارهم،  )شاخصة  القيامة  يوم  الظاملني، 
فكان التعبري حبركات جسمية متوالية، ومتعددة، كناية عن الدهشة واالستغراب، كما أهنا تدل 

الق يوم  وأهوال  الرعب،  من  نفوسهم  اضطراب  أن على  حىت  وحسرة،  وانكسارا،  ذالً،  يامة 
الصورة ڀپ) فقد شكلت  واخلوف،  الفزع  شدة  من  خاوية،  خالية  أضحت  قلومب  أن  أي  (؛ 

 احلركية، حلال الظامل، اضطراابً عاماً، على أعضاء جسمه، خارجياً، وداخلياً. 
يوم كما يرد يف القرآن الكرمي، يف أكثر من موضع، تصوير هيئات املؤمنني واملشركني،  

          ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ٴۇ    ۈۈ    ۆ    ۆ ۇۇچ القيامة، وحالة كل منهم، فريد يف قوله تعاىل  
للهيئات   -هنا –والصورة  (  99) چ  ۇئۆئۆئۈئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ     ائ   ائ ى  ى     ې   ې    ې    ې

فهي   وحاهلم،  املشركني  ونفوس  وحاهلم،  املؤمنني  نفوس  عن  للتعبري  الوجة،  خاصة  اجلسمية، 
صورة مزدوجة، أو مقابلة بني صورتني، بني من ابيضت وجوههم، وسعدت سرائرهم؛ ألهنم يف 

ا كانوا رمحة هللا خالدون، وبني من اسودت وجوههم، وكدرت أرواحهم، ألهنم يف العذاب، مب 
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اإلنسان،  ذهن  يف  يدور  عما  اجلسمية  واهليئات  اجلسمية  احلركات  تكشف  حيث  يكفرون، 
إرادايً،  وحتدث  عليها،  متفق  ومنطقية،  ذهنية  حركات  هناك  ألن  به،  ينفعل  وعما  ونفسه، 
وحركات تصويرية ومتثيلية، وحتدث ال إرادايً، ومن هذه احلركات األخرية ال يستطيع أن خيفى 

وأفكاره، فسرعان ما تفصحه حركاته، وهيئته اجلسمية، فيقول أبو حيان التوحيدي مشاعره،  
هـ(: "من حاول أمرا جليالً إال كان القلق يبدو من حركاته، إىل أن ميضيه، وقل من 414)ت 

الرباءة،  احلزن، وسكون  السرور، وكمد  وإشراق  اخلجل،  الفرق، ومحرة  خيفى يف وجهه صفرة 
ويف كل هذا أثر للحالة النفسية، اليت تعرتي كل من املؤمنني فوضاءة   (100) واضطراب الريبة"

ينتظرهن من  ملا  املشركني  اخللود يف رمحة هللا. وسواد وجوه  به من  بشروا  ملا  ونورها؛  الوجوه، 
 (.   ى           ې   ې   ې  ې عذاب مهني )

العديد   وخالصة القول، إن القرآن الكرمي يذخر ابلتعبري ابحلركات اجلسمية؛ لتصوير
من األحوال للمؤمنني، واملشركني، وأهوال يوم القيامة، وللرجل، وللمرأة، وللصيب، على سبيل  
إىل  والدعوة  النبوية،  السُّنَّة  يف  أثره  له  كان  مما  اإلسالم،  إليها  يدعو  الذي  احلسنة،  الرتبية 

  حممداإلسالم، واليت حياول البحث الكشف عن بعض روافدها، ومالحمها، يف دعوة النيب 
 لإلسالم، يف إقامة العديد من الشعائر الدينية.

 السُّنَّة النبَّويَّة: اثلثاً: يف  
النبوية،  السنة  ثنااي خطاب  التعبري ابحلركات اجلسمية، يف  لبعض مظاهر  املتأمل  إن 
يتجلى له مدى حضور أشكال تواصلية متعددة، ومتباينة، واليت تشكل سلوكاً نبوايً منظماً، يف 

النيب والتفاعل، بني  التواصل،  ملا حتمله من دالالت   حتقيق  )أفراداً، ومجاعات(؛  أمته  وبني 
عميقة، وجوهرية، واليت حتتاج إىل تسليط الضوء عليها، يف ضوء هذا البحث، الذي يدور يف 

 بيئة إسالمية.
حسونة سيد  الدكتور/  عند   (101) ويقول  اجلسمية(  واحلركات  )اإلشارات  داللة  عن 

ا    ولالرس وإمنَّ فقط،  األفكار  ونقل  للتفاهم،  الشريف جمرد وسيلة  احلديث  مل أتِت يف  "أهنا 
كانت وسيلة لنقل العواطف، واالنفعاالت، وتشكيل الصور الفنية الرائعة أيضاً، كما أن التعبري 

 ابحلركات اجلسمية يف السنة النبوية، جزًء ال يتجزأ من نسيج النَّصِّ يف البيان النَّبوي".
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النيب   أحاديث  املتتبع يف  دار ويلحظ  أشكال ،  من  العديد  ومتدبراً،  وسامعاً،  ساً، 
وت  متثيالً  األصابع،  حركة  ومنها  اجلسمية،  ابحلركات  املؤمنالتعبري  ألخيه  املؤمن  حلال  ، صويراً 

 ( 102) : "إنَّ املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه قوالً، وفعالً، من قوله
 فجاءت احلركة هنا مبصاحبة القول، لإليضاح يف سهولة ويسر.

 قالت: أقسم رسول هللا  كما روت السيدة عائشة رضى هللا عنها "عن الرسول 
أن ال يدخل على نسائه شهراً، فمكث تسعة وعشرين يوماً، حىت إذا كان مساء ثالثني، دخل 

ل: "الشهر كذا "يرسل أصابعه فيه علّي، فقلت: إنك أقسمت أْن ال تدخل علينا شهراً! فقا
. وهنا ( 103)ثالث مرات، و"الشهر كذا" وأرسل أصابعه كلها، وأمسك إصبعاً واحداً، يف الثالثة 

املعدودات،  أمساء  عن  التعبري  يف  العددية،  وداللتها  األصابع،  ملرونة  احلركية،  الصورة  جاءت 
 والعقود، واألعداد مثل أايم الشهر.

الشعائر الدينية تتميز مبظهرها السلوكي، إال أهنا تعتمد على اإلشارات، وإذا كانت  
واحلركات اجلسمية، إىل جانب ترديد كلمات معينة جهراً، أو مهساً، بصورة فردية، أو مجاعية 

، قال: قال: لنا إذا صلينا مع رسول هللا  فعن جابر بن مَسُرَة  (104) يف الصالة أو الدعاء
 . (105) هللا، السالم عليكم ورمحة هللا" وأشار بيديه إىل اجلانبني  "السالم عليكم ورمحة

من  تؤديه  ما  واختالف  اخلرب،  اإلنشاء، كما محلت دالالت  ملعاين  األيدي  وتتسع 
األدعية   كانت  وملا  األيدي،  رفع  التعبري  يستدعى  الدعاء  ففي  متباينة،  يلزمه حركات  معان، 

 . (106)ومسافتهكثرية، حبسب دواعيها، اختلف مقدار الرفع 
يديه، يف دعاء االستسقاء، إىل حدٍّ ال يقاويه معىن آخر، فعن أنس   ويرفع الرسول

النيب   بن مالك "يرفع يديه يف شيء من دعائه، إال االستسقاء، فإنه يرفع   قال: "كان 
 . (107) حىت يرى بياض إبطيه"
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 خالصة البحث 
الدراسات  التعبري اإلشاري ابحلركات اجلسمية، ومفهومها، يف   لقد تعددت دالالت 

أصالة عدد يؤكد  تاللغوية، واألدبية، والنقدية، والبالغية، والفلسفية، والفكرية...، ولعل هذا ال
الظاهرة يف التواصل اإلنساين من انحية، وشيوعها لدى اجلماعة العربية من انحية اثنية، قدمياً 

 وحديثاً.
وقد تنوعت آفاق التعبري اإلشاري يف هذا البحث، ملا هلا من دور يف عملية التواصل 

ية أخرى، من الفعال أو التفاعل االجتماعي من انحية، ودور يف التعبري اجلمايل والفين من انح
خالل استخدام القدرات اجلسدية والصوتية )حركات، تعبريات، ومتثيالً( جبانب قدرات اللغة، 

 ملا جاء يف الشعر اجلاهلي، والقرآن الكرمي، والسنة النبوية.
صورهم  تشكيل  من  العديد  يف  اجلسمية،  ابحلركات  اجلاهليون  الشعراء  توسل  فقد 

ية، أداة فنية، تعرب عن خواطرهم، وترتاءى هبا أفكارهم،  الشعرية، مع توظيف اإلشارات اجلسم
 معايشة لشىت مواقفهم اإلنسانية، واألدبية، مواكبة لروح عصرهم.

على  تقوم  اليت  احلركية  واملشاهد  الصور  من  العديد  الكرمي  القرآن  يف  جتلت  وقد 
القر  التعبري  أشكال  من  فكانت شكالً  اجلسمية،  واإلشارات  التعبريية  آين، واإلعجاز احلركات 

، البالغي للقرآن الكرمي، يف التعبري عن العديد من األحوال اإلنسانية من: )التعجب، واإلنكار
 والتهكم، والسخرية، واخلوف، والفرح، واحلزن، والرضا، والغضب،...( 

النبوية   أبشكال تواصلية متعددة تشكل   -أيضاً –وقد ورد التعبري اإلشاري يف السنة 
 وبني أمته )أفراداً ومجاعات(.  منظماً، يف حتقيق التواصل والتفاعل بني النيبسلوكياً نبوايً 

من  وآفاقها،  اجلسمية  ابحلركات  التعبري  روافد  بتعدد  يقر  أن  البحث،  يستطيع  وهنا 
 الشعر يف العصر اجلاهلي، والقرآن الكرمي، والسنة النبوية. 
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 مصادره ومراجعه و   هوامش البحث
 

  م   1985   ،5ط   ،   القاهرة  اخلاجني،  مكتبة.    هارون    السالم   عبد/     وشرح    حتقيق   والتبيني البيان  ((1
 .  91-88و1/76-79  ،

-1/39  م،1965  ،2ط  ،    القاهرة  ،   احلليب    م   ،    هارون   السالم  عبد /   وشرح    حتقيق   ،   واحليوان   -
41. 

-م 1986ط    القاهرة   ،    للكتاب   العامة    املصرية    العامة  اهليئة  النجار،  علي    حتقيق"     اخلصائص  ((2
1/246-248. 

   العريب   الفكر    دار    ،    إبراهيم    الفضل  أبو    وحممد   البجاوي    علي  / حتقيق   الصناعتني،   كتاب   ((3
 .359-358 ص  ،  م1971 القاهرة، 

   املعارف   دار   مكي   الطاهر   د/   هوامشه   وحرر   نصه     ضبط   واألالف،   األلفة    يف   احلمامة  طوق  ((4
  ط   عن   مصوره  دمشق،   والنشر،/     والنشر    للثقافة   املدي  دار  ،   عباس    إحسان  د/   وحتقيق

  ،  الثقافة  وزارة  القاهرة،  ،  جريدة  ملحق   م،  1993   بريوت /     والنشر   للدراسات  العربية   املؤسسة
 . 55-53ص م،2002  ،  سبتمرب  من  17،  القاهرة

   القاهر   ،   اخلاجني  مكتبة    شعالن   النبوي  / د   عليه    وعلق   ،   حققه    ونقده   الشعر    صناعة  يف  العمدة  ((5
 . 516-496/ج م2000

   واملكتب   بريوت،  ،   اجليل  دار  ،   السقا   حجازي   أمحد  / د   حتقيق  اإلعجاز،  دراية  يف   اإلجياز   هناية  ((6
    158 -156 ص  1992  ،   القاهرة  ،   القايف 

-  69  ص   م  2009   القاهرة  ،   سينا   ابن    م   ،   عاشور   مصطفي/     وتعليق    حتقيق  -   والفراسة  -
87 .. 

  ،   ت   د،    ،   2ط  ،    القاهرة   ،    مصر    هنضة   دار   ،    شرف   حفين   د /    وحتقيق     تقدمي   ،    القرآن   بديع ((7
 . 83-82 ص

  م 1987   بريوت    ،    اهلالل   ومكتبة   دار   ،   شعيتو    عصام/     شرح   ،    األرب    وغاية   األدب   خزانة ((8
، 2/258-259. 

  ص    م    1996  ،   2ط  ،    بريوت   ،    انشرون    لبنان    ،    وتطورها   البالغية    املصطلحات    معجم  ((9
 . ومصادره  ،673-672 ،578-577و ،122-124-216-217-498-499

-264ص 1997 ،   4ط ،  بريوت ،  حزم   ابن  ودار   جبدة   املنارة   دار  ،     العربية   البالغة    معجم ((10
 .   ومصادره ،749-633،748م،265،320-320-326
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   صادر،    دار    والظرفاء،   الظرف   أو    املوشي(هـ325  ت )   الوشاء    إسحق    بن  حممد   الطيب  أبو   ((11
 .8054-76ص ،   د،ت  ،   بريوت 

  وأمحد    أمني    أمحد/     وضبيطه    صححه    ،    واملؤانسة   اإلمتاع (  هـ414  ت )   التوحيدي    حيان   وأبو   -
/     حتقيق    ،   والذخائر   والبصائر   ، .2/173  ج  ،  ت  ،  د  ،  بريوت  ،   احلاة  مكتبة    دار   ،    الزين 
   مصطفي   بن    وأمحد  ،   6/115  ،  م 1988    بريوت    ،   صادر    ودار    اجليل   دار   ،    القاضي    وداد 
   ،    العلمية   الكتب   دار   السيادة   ومصباح    السعادة   مفتاح(/     هـ968  ت )     زاده    كربي   طاش

 .   وغريهم. 3/343 و  ،1/373  ج   م1985  ،   بريوت 
 .  م2009 ، 4ط   الرايض ـ جرير  مكتبة ((12
   ونشرت   القاهرة،    املصرية  األجنلو   مكتبة    عن (  م1990/هـ1410)   عام    األويل    طبعته    صدرت ((13

(     م 2001/هـ1422)   سنة    ،    القاهرة    ،   غريب   دار    عن (     واملنقحة    املزيدة)   الثانية    إصداراته 
،    

    م  2007  ،    القاهرة  ،   والتوزيع    والنشر   للطباعة  غريب  دار ((14
 . م 2010 القاهرة، واإلعالن،    للدعاية  احلياة ((15
  ص   م2000   سبتمرب   هـ1421   رجب  ،(  44)   ،العدد   املنصورة   جامعة.     الرتبية  كلية   جملة  ((16

211-244. 
   األخرة   مجادي  ،( 15)   ج    ،    القاهرة  -   العربية    احلضارة    مركز   ، (     وإبداع  فكر )    جملة   ((17

 (.   125-79) ص   م  2002  أغسطس /هـ1423
   كلية    ،    السعدين   جودة   أمحد    / د. أ    إشراف    ،    منشورة   غري    والنقد،    األدب   يف    دكتوراة    رسالة   ((18

 .   م2003/هـ1424  ،  املنيا جامعة   العلوم  العلوم دار
العدد    ((19 املنيا،  جامعة  العلوم،  دار  كلية  العربية،  الدراسات  جملة  اجلاهلي،  الشعر  يف  اإلشاري  التعبري 

 2107-2027( صـ4م،اجمللد )2012( يونيه 26)
 م. 1976علم اللغة، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ فاطمة حمجوب: دراسات يف ( (20

 م 2002و د. أمين أبو الروس: فن قراءة الوجوه وكشف خبااي النفوس، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 
 م. 2010، 3و يوسف املصري: أسرار لغة اجلسد، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 م. 2011النافذة، القاهرة، و حممد يونس محيدة: لغة اجلسد وعلم الفراسة، مكتبة 
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العدد   القاهرة،  األوقاف،  وزارة  اإلسالم(،  )منرب  جملة  القرآن،  يف  اجلسمية  احلركة  حمجوب:  فاطمة  د.  و 
رجب   يوليو  1394السابع  ص1974هـ،  رمضان  253-250م  التاسع،  والعدد   ،

 .165-163م، ص 1974هـ/سبتمرب 1394
 م. 1978لشعر(، دار جملة اإلذاعة والتليفزيون، القاهرة، أكتوبر و الداللة احلركية لأللفاظ يف الشعر، جملة )ا

العدد   الكويت،  اإلعالم،  وزارة  )العريب(،  جملة  اجللد،  طريق  عن  اللغوي  االتصال  عمر:  خمتار  أمحد  د.  و 
 م. 1988هـ/ أغسطس 1409(، احملرم 257)

 . 1/844، ج2ة، جملدلسان العرب: حتقيق/ عبدهللا الكبري وآخرين، دار املعارف، ابلقاهر  ((21
)ت  ((22 األزهرير  أمحد  بن  حممد  اللغة:  مراجعة  370هتذيب  العزابوي،  عبدالكرمي  األستاذ/  حتقيق  هـ(، 

 )حرك(  4/97األستاذ/ حممد على النجار، الدار املصرية للتأليف والرتمجة القاهرة، د.ت، ج
إسرب  ((23 سعيد  حممد  ومصطلحاهتا:  العربية  اللغة  علوم  يف  الشامل  العودة،  جمعم  دار  جنيدي،  وبالل   ،

بريوت،  111/112صـ  1981بريوت،   لبنان،  م.  وهبة،  جمدي  األب:  مصطلحات  معجم   ،
، وقاموس املصطلحات اللغوية واألدبية: د. إميل يعقوب وزمياله، دار العلم  520-519صـ  1974

 . 53صـ  1987للماليني، بريوت 
 لسان العرب، مادة )حرك(.  ((24
العربية، رانيهارت دوزي )ت    (25)  املعاجم  العربية وعلق عليه د/ حممد سليم  1302تكملة  إىل  نقله  هـ( 

 193-3/143، مادة حرك ومصادره، 1981النعيمي، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 
  م، 1984جُممل اللغة:  أمحد بن فارس، دراسة وحتقيق/ زهري عبد احملسن سلطان، م. الرسالة، بريوت  ((26

هـ(، حققه وقدم له/ د. رمزي  321/ ومجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ت)515صـ
 . ولسان العرب مادة )شور(. 1/735م، 1987منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 

السالم    ((27 بن حبر اجلاحظ(، حتقيق وشرح عبد  )أبو عثمان عمرو  م.  البيان والتبيني: اجلاحظ  هارون، 
 . 79-76/ 1ج  1985، 5اخلاجني، القاهرة، ط

ط  ((28 القاهرة  اخلاجني،  م.  هارون،  السالم  عبد  وشرح/  حتقيق  اجلاحظ،  ج 1965،  2احليوان:  /  1م 
39-41. 

للنشر والتوزيع، اخلرب، السعودية،    ((29 الدار الوطنية اجلديدة  العربية: مجانة طه،  موسوعة األمثال الشعبية 
 . 92. ومعجم األمثال العربية صــ144-133م. صـ1999

 مجهرة اللغة، مادة )رمز(.  ((30
 (. 41سورة آل عمران. اآلية )((31
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 هتذيب اللغة: مادة )رمز(. ((32
هـ(، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  538أساس البالغة: جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت((33

 م، مادة )رمز(. 2003
 ، ولسان العرب . 357-2/356، وأساس البالغة 1107والروس صـ ، 1/219مجهرة اللغة  ((34
 . 113موسوعة األمثال الشعبية العربية صـ ((35
 . 2/353، أساس البالغة 1101، الروس صـ5/98، هتذيب اللغة 1/68مجهرة اللغة، ((36
 294-6/293األمثال الشعبية يف قلب اجلزيرة العربية،  ((37
 (. وحيهتذيب اللغة، مادة )((38

 لسان العرب، مادة )الوحي(. ( 39)
ج  ((40 اللغة  ج3/912مجهزة  اللغة  هتذيب  صـ  12/93،  والروس  العرب،  ولسان  مادة  1335،   ،

 )ومض( 
،  52م، صـ1998قاموس األمثال العربية الرتاثية: د. عفيف عبد الرمحن، م. لبنان انشرون، بريوت،    ((41

 ومصادره. 
اللغة    ((42 الغة  423-2/422هتذيب  البالغة  ،  795، جممل  العرب    355-2/354أساس  ولسان 

 مادة )ملع(. 
 .122قاموس األمثال العربية الرتاثية، صـ ((43
 . 24اإلشارات اجلسمية صـ ((44
 . 24اإلشارات اجلسمية صـ ((45
46)) Ray.L. Brid whistell. P.17 

 . 121اإلشارات اجلسمية، صـ ((47
 .122  -121اإلشارات اجلسمية: صـ ((48
 . 212م، صـ1976علم اللغة: الدكتور/ فاطمة حمجوب، ط دار النهضة العربية، دراسات يف  ((49
50))Bird whistell p.76-77. 
التعبري اإلشاري يف الشعر اجلاهلي: الدكتور/ عبد اجمليد اإلسداوي، جملة الدراسات العربية )كلية دار    ((51

 .2107-2027م، صـ2012(، يونيه 4(، اجمللد )26العلوم، جامعة املنيا( العدد )
 43، 42، 39، 38، 37، 36،  31، 23، 19اإلشارة غري الشفوية يف األحاديث النبوية، صــــ ((52
 11املرجع االكيد يف لغة اجلسد صــــ ((53
 10نفسه صـ((54
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سيكولوجية فنون اآلداء: جيلني ويلسن، ترمجة د. شاكر عبد احلميد ومراجعة/ د. حممد عناين، اجمللس  ((55
 . 161، صـ2000للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مارسالوطين  

العربية السعودية، ط  ((56 ،  2جوانفارو و د. مارفني كارلينز: ما يقوله كل جسد، مكتبة جرير، اململكة 
 12، ص2010

 10، صـ2010أمحد هبيج: الفراسة )قراءة البشر عن بعد(، مكتبة اهلالل، القاهرة، ط ((57
وعلم  (  (58 اجلسد  النافذة،  لغة  مكتبة  محيدة،  يونس  حممد  د.  اآلخرين(:  شخصية  تقرأ  )كيف  الفراسة 

 . 15م، ص2012، 1القاهرة ط
 3نفسه، صـ ((59
 . 71، صـ2010لغة اجلسد )من معرفة اآلخرين(: د. إبراهيم الفقي، احلياة ط ((60
 . 7نفسه، صـ((61
القاهرة  ((62 وآخرون،  طه  فرج  د.  النفسي،  والتحليل  النفس  علم  املصرية  موسوعة  األجنلو  مكتبة   ،

 .1064صـ
املصرية،    ((63 األجنلو  مكتبة  القاهرة،  حلمي،  أمحد  منرية  د.  اإلجتماعي:  صـ2015التفاعل   ،140-

145. 
 . 77، صـ2015من قراءة لغة اجلسد: د. حممد حسن غامن، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ( (64
 . 290،صـ2009اهرة، دار غريب، جدلية اللغة والفكر: د. حممد حممد داود، الق ((65
 .162سيكولوجية فنون األداء، صـ ((66
فيلسوف فرنسي أتثر بفينومينولوجيا "هوسرل" وابلنظرية اجلشتالتية اليت وجهت اهتمامه حنو البحث يف   ((67

بنية   أهم كتبه  من  بوجه خاص،  املعرفة  ويف  عام،  بوجه  اإلنسانية  التجربة  يف  احملسوس واجلسد  دور 
 ". 1945، و"فينومينولوجيا اإلدراك 1942السلوك 

املعىن والداللة عند موريس مريلوبونيت(: حيياوي    ((68 اجلسد كتعبري أصيل عن عالقتنا ابلعامل )من خالل 
 . 142صـ  2014(، 84عبد القادر، جملة )كلمة( العدد ) 

 . 142اجلسد كتعبري أصيل عن عالقتنا ابلعامل، صـ ((69
 146قتنا ابلعامل، صـاجلسد كتعبري أصيل عن عال ((70
فادي  ( (71 اللغة األجنبية مانويال ماسيدونيا وكاترينا نوفون كرايفستاين، ترمجة/  لتعزيز  استخدام اإلمياءات 

(  172أمحد العيش، جملة )الثقافة العاملية(، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد )
 . 105-75، صـ2013السنة الثالثون، سبتمرب أكتوبر 
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 . 78استخدام اإلمياءة لتعزيز تعلم اللغة األجنبية صـ ((72
  1لغة اجلسد وفلسفته يف الرتاث العريب، قدامة ومعاصرة: طالل سامل احلديثي دار غيداء، األردن، ط((73

. كما ميكن مراجعة علم جتويد القرآن الكرمي والشعر العريب احلديث "حبث حممد سامل  97، صـ2015
 م. 2011ه/ أبريل  1432، مجادي األول 19، اجمللد 73الصفراين، دورية )عالمات( ج

مصباح    ((74 وإشراف/  ترمجة  وآخرون،  إيزار  وميشال  ابربونت،  أتليف:  واألْنرتبولوجيا:  األثنولوجيا  معجم 
 . 45م، صـ2006، 1الصمد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع "جمد" بريوت، لبنان، ط

املامي: فن يعتمد على اإلمياءات واإلشارات واملهارات اجلسدية واحلركات معجم مصطلحات الفنون:  ( (75
 . 19صـ  1981الدكتور عفيف هبنسي )ثالث اللغات( دار الرائد، بريوت ط

 . 107لغة اجلسد وفلسفته يف الرتاث العريب، صـ ((76
)درا  ((77 العباسية  القصيدة  يف  اجلسمية  احلركة  عن  رسالة  التعبري  الرحيم،  عبد  إبراهيم  إميان  نصية(:  سة 

العلوم، جامعة   دار  السعدين كلية  أ.د/ أمحد جودة  إشراف  دكتوراه يف اآلدب والنقد، غري منشورة، 
 . 2م صـ2003هـ/1424املنيا، 

تطبيقات القوانني اإلدراكية لنظرية اجلشتالت يف العرض الدرامي الراقص: أمحد حممد عبد األمري جملة  ( (78
 . 230انبو( للبحوث والدراسات، جامعة اببل، صـ)

https://articles.e-marifah.net/kwc/f?p=pay:2:0::::P2_ISN:243434 

 2041التعبري اإلشاري يف الشعر اجلاهلي، صـ ((79
 . 99لغة اجلسد وفلسفته يف الرتاث العريب صـ ((80
الكويت  (  (81 جامعة  السندي،  فوزية  األمل(  رهينة  ديوان  يف  )قراءة  اجلسد  -www.fawziaخطاب 

alsindi.com-+ 

 2078-2047التعبري اإلشاري يف الشعر اجلاهلي، صـ ((82
تَّم بن عامر بن َهّز بن مالك بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن    ((83 هو عبيد بن األبرص بن ّحنـْ

عراء الطبقة األوىل من اجلاهليني، لكن ابن سالم عدَّه يف الطبقة الرابعة. وكان سيداً  خزمية. ُعمدَّ بن ش
العصر   الشعراء من  املشورين، وقد نسجت حول موته األساطري: )معجم  قومه  من فرسان  فارساً  أو 

، ومصادره  1996اجلاهلي حىت هناية العصر األموى(: الدكتور/ عفيف عبد الرمحن، دار املناهل، ط
 . 155صـ

ديوان عبيد بن األبرص، حتقيق وشرح د/ حسني نصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب، القاهرة،  ( (84
 . 39-38، صـ1957
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هو حنظلة بن الشرقي، من بين القني بن قضاعه، شاعر خمضرم، حمسن شهور. كان فارساً صعلوكاً    ((85
اجلاهلية، واإلسالم وهو ترب للزبري بن    لصاً، كثري الغازات، واملخاطرة بنفسه، وكان فاسد الدين يف

ر، )معجم الشعراء من العصر   عبد املطلب، وقد مات جاراً ملالك بن سعد، أحد بين فزارة، بعد أن ُعمِّ
 ومصادره.  137اجلاهلي حىت هناية العصر األموي(، صـ

 . 219م، صـ1982قصائد جاهلية اندرة: حيىي اجلبوري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ( (86
هو ميمون بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن على    ((87

بن بكر بن وائل. شاّعر جاهلي، مشهور، مقدم. مسي أيضاً أعشى بكر، واألعشى الكبري. وكين أبيب  
صر  بصري. وكانت العرب تسميه صناجة العرب. أدرك اإلسالم، يف آخر عمره. )معجم الشعراء من الع

 ومصادره.   22اجلاهلي حىت هناية العصر األموي(، صـ
القاهرة، ط  ((88 اآلداب،  مكتبة  د/ حممد حممد حسني،  وتعليق  الكبري، شرح  األعشى  م،  1950ديوان 

 . 55صـ
 . 2077التعبري اإلشاري يف الشعر اجلاهلي صـ ((89
هللا   ((90 عبد  د.  اجلسمية:  واحلركة  ابإلشارة  التصوير  يف  القرآنية  مطبعة  البالغة  هنداوي،  سليمان  حممد   

 . 3م، صـ1995، 1األمانة، مصر، ط
 (. 29سورة الذارايت: اآلية ) ((91
الدراسات    ((92 )جملة  العزيز  عبد  كمال  الدكتور   : بالغية"  "دراسة  الكرمي  القرآن  يف  ابلوجه  التعبري 

 .69، ص2000اإلسالمية(، ابكستان، 
 .(. 27سورة الفرقان: اآلية ) ((93
 . 19، 18لقمان: اآليتان سورة  ((94
 (. 25سورة القصص: اآلية )( (95
96))  ( اجمللد  الفكر،  عامل  جملة  عروي،  إقبال  حممد  القرآين:  اخلطاب  يف  اجلسد  (،  37مستوايت حضور 

 . 22م،  صـ2009الكويت،  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  -يونيو -( أبريل4العدد )
 (. 63سورة الفرقان: اآلية ) ((97
 (. 43، 42سورة إبراهيم: اآليتان ) ((98
 (. 107-106سورة آل عمران: اآليتان ) ((99

  2، ج1953البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي، حتقيق/ أمحد أمني، جلنة التأليف والرتمجة ط  ((100
 . 123صـ
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م   ((101 وإبداع(،  )فكر  جملة  داللية"  "دراسة  الشريف  النبوي  احلديث  ضوء  يف  اإلشارة  ركز  سيميوطيقا 
 . 125-79م، صــ2000احلضارة العربية، القاهرة، أغسطس، 

صحيح البخاري مع فتح البارين حتقيق وترقيم/ حممد فؤاد عبد الباقي، املطبعة السلفية، القاهرة كتاب   ((102
 (. 481الصالة، ابب تشبيك األصابع يف املسج، وغريه، برقم )

باقي دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت/ كتاب  سنن ابن ماجة: حتقيق وترقيم/ حممد فؤاد عبد ال ((103
 (2059الطالق، ابب اإلبالء، برقم )

 . 141اإلشارات اجلسمية، صـ( (104
القاهرة، كتاب    ((105 البايب احلليب،  الباقي، مطبعة عيسى  فؤاد عبد  صحيح مسلم، حتقيق وترقيم/ حممد 

 (. 431الصالة، ابب األمر ابلسكون يف الصالة، برقم )
 .27اإلشارة غري الشفوية يف األحاديث النبوية، صـــ ((106
 (. 1031صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، ابب)رفع اإلمام يده يف االستسقاء(، برقم ) ((107


