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Abstract:
Non-Verbal Singular Movements and its Significations – An
Analytical Semantic Study
This research intends to study non-verbal language. It brings the
reader and receptor a number of signs of physical movements, a
variety of meanings, feelings and emotions that are produced
and denoted by human gesture. It adopts the study of
relationship between language and cognition, society, and
history of the writer, and brings the reader to understand the
literary text enabling him to taste its factual flavour and reality
based taste too.
This study reveals how gestures play their vital role in shaping
meanings have completely been roofed through bounded and
unbounded words, sentences, and texts, thereby, the reader is
always anticipated to take care while reading anything,
particularly literary text to understand its inmost meanings.
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انل علم اللغة احلديث  -اليوم  -غاية األمهية لدوره املتميَّز يف دراسة املنجزات العربية اللغوية
احلديثة يف الرتاث اترة ،والبحث عن التغريات والتطورات اليت طرأت وال تزال تطرأ على تلك الدراسات
أكثر ما يوجد من فروعه عالجا واستخداما وممارسة هو "علم الداللة"
العربية اللغوية اترة أخرى ،وما َ
 ، Semanticsإنه اصطالح جديد يف األلسنيات العربية ،وقد بلغت اهتمامات علم الداللة ابملعىن درجة
دون غاية فأطلق عليه مسمى آخر وهو علم املعىن ،يدرس علم الداللة املعىن وتطوره وتغريه وجتدده
وداللته حىت عاد يبحث عن الطرق والوسائل اليت يصل هبا اإلنسان إىل املعىن املطروح يف الطريق أو
معىن املعىن املخزون يف الذهن من خالل حتليل احلقول الداللية؛ الرتادف والتضاد والتشارك.
فاملعىن له أمناط عديدة ،أحدها :املعىن املعجمي ،وقد قيل :إن املعاجم والقواميس مقابر
األلفاظ ،وهذا ليس مبوضوع احلديث  ،والثاين :املعىن البالغي؛ احلقيقة واجملاز ،االستعارة والكناية ،وهذا
ليس مما يوحي به علم الداللة ،والثالث :معىن املعىن وهو ما ينويه املتكلم ويريده املتحدث ،وهذا املعىن
مسميني لشيء واحد .ال يدل اللفظ وحده على هذا املعىن بل إنه
يسمى ابلداللة ،فاملعىن والداللة صارا ّ
حيتاج يف إعطاء امللفوظ من املعىن واملفهوم  -أاي كان ذلك  -إىل العناصر اليت تستعيد له من الداللة
ت
عرب تفعيل القرينة اللغوية وغري اللغوية يف اجلملة والفقرة والنص كله ،حنو قوله تعاىل﴿ :اليوم أ ْك َم ْل ُ
ِ
ِ
ِ
ت لَ ُك ُم ْاإل ْس َال َم ِديْنا﴾  1فمن معىن اآلية أن هللا تعاىل قد أوحى
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِ ْيت َوَرضْي ُ
لَ ُك ْم ديْنَ ُك ْم و ْأْتَ ْم ُ
إىل رسوله مبا كان لعله ينتظر له وهو اإلخبار عن اإلكمال واإلْتام والرضا ،ولكن املشكلة اليت واجهها
بعض الدارسني هو حتديد مدلول كلميت" :اإلكمال واإلْتام" ،ماذا يعىن بذلك اإلكمال واإلْتام يف
اآلية؟ هنا من فسر اإلكمال واإلْتام أبن هذه اآلية آخر ما نزل من القرآن الكرمي على النيب املصطفى
صلى هللا عليه وسلم ،ومنهم من ذهب إىل أن املقصود من اإلكمال واإلْتام يف اآلية هو إكمال الشرائع
وإْتامها حيث مل ينزل حالل وال حرام بعد ذلك.
هذان املعنيان متعارضان للواقع واحلقيقة ،مثة آايت أخرى لعلها نزلت بعد تلك اآلية ،فاملعىن
األول صار مردودا ،أما املعىن الثاين فهو غري صحيح أيضا لتجاوب األحكام املتعلقة ِ
ابلرَاب والدَّيْ ِن
ّ
وال َكالَلَ ِة ،هذه األحكام مجيعها قد نزلت بعد ذلك .ما دام األمر كذلك فيقال إن املعىن املصيب هو أنه
تعاىل قد أراد هبذه اآلية طُمأنينة املؤمنني واملسلمني ،وتيسري األصول والقوانني والشرائع اليت حيتاجون
إليها ورفعة رأية اإلسالم وإظهار عظمته وإبالغه بني املذاهب الباطلة ورفعة شأنه بني األداين الوثنية
2
ك ،فله املعنيان :املعىن األول :املصافحة أي :صافح أخاك
وغلبته عليها  ،أو كما نقولُ :م َّد يَ َدك أل ِخْي َ
واملعىن الثاين :النصر واملساعدة أي :انصر أخاك وساعده .فالوصول إىل املقصود يف قول القائل يتحقق
من خالل دراسة سياقات اجلملة؛ السابقة والالحقة ،اللفظية واملعنوية ،احمليطة ابلكالم.
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فاملعىن يتحدد من خالل إعمال املناسبات اللفظية واملعنوية عرب االرتباطات املقالية واملقامية،
ني املدلول بكامله ،تلك
السوابق واللواحق ،إذا اكتملت هذه العناصر واجتمعت يف الكالم َتعِّ ُ
تعرف يف علم الداللة احلديث ب السياقات؛ املقالية واملقامية.
االرتباطات اللغوية وغري اللغوية َ
يركز هذا البحث على استنتاج بعض تلك املعاين والدالالت من خالل تشرحيية سياقات
امللفوظات والنصوص يف رواايت الكاتب املبدع على بن أمحد ابكثري  ،3إذ أخذ مكاان الئقا بني أبناء
يعرف قائدا ورائدا
جيله ،وظهرت أعماله بني الناس ،فما لبثت أن اكتسبت قبوال فائقا منهم حىت صار َ
لألدب اإلسالمي .خاض ابكثري املعارك التارخيية الساحقة ،وأنتج أداب رفيعا ،وأضاف إضافة مفيدة إىل
املكتبات اإلسالمية والعلمية عرب إسهاماته األدبية.
السياق يف اللغة:

ِ
"س ْوق" ومنه
"السيَاق" مشتقة من ثالثة حروف؛ س و ق ،أي :مشتقة من مادة َ
كلمة ّ
ساق هناك وال
َس ٌ
وه ْولَه ،فقالوا" ،ال َ
اق ،كان العرب خياطب بكلمة "ساق" عندما أرادوا شدة األمر َ
كشف ،وأصله أن اإلنسان إذا وقع يف شدة ،يقال :مشَّر ساعده وكشف عن ساقه لالهتمام بذلك
َ
األمر العظيم".
ومن اجملاز :ساق املريض يسوق سوقا وسياقا إذا شرع يف نزع الروح .وكذلك يقال" :ساق إىل
وصداقها سياقا إذا أرسله" .4
املرأة مهرها َ
السياق يف االصطالح:

مل يضع علماء العربية تعريفا اصطالحيا للسياق ،ألهنم مل يدرسوه نظرية حديثة العهد ،بل
درسوه بصفته قرينة ما ِّتوصل القارئ إىل املعىن سواء أ كانت لفظية أو معنوية.
ورأى الدكتور ْتام حسان أبنه يعين توايل األحداث اليت صاحبت األداء اللغوي وكانت ذات
عالقة ابالتصال وتوجيه الداللة وفهم املعىن ومن هذه الناحية يسمى السياق ب سياق املوقف أو سياق
احلال أو السياق غري اللغوي .5
حممد بشر اسم "املسرح اللغوي" على سياق احلال عند
وقد أطلق األستاذ الدكتور كمال َّ
حديثه عن مقام الكالم وظروفه أو جمرايت احلال .6
صيَّ ِة على التحديد
الع َ
فمصطلح السياق يُ َع ُّد يف الدراسات الداللية احلديثة من املصطلحات ُ
الدقيق وإن كان ميثل نظرية داللية من أكرب نظرايت علم الداللة منهجا وأضبطها ْتاسكا وقد أشار إليه
الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه داللة األلفاظ قائال" :أما تلك الدالالت األخرى اليت تستمد من
الظروف واملالبسات أو ما يسمى أحياان بسياق الكالم فمتشعبة معقدة"  .7وهو يعين ابلدالالت
املعاين املستنبطة من النصوص بناء على السياق ،فكأمنا الوصول إىل غاايت األلفاظ دون مراعاة السياق
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من احملاالت .فال يوجد للسياق تعريف لدى املتقدمني يف كتب املصطلحات الرتاثية ،ألن األوائل رغم
دراساهتم املستفيضة لظاهرة السياق هبذا اللفظ وأخواته من احلال والقرينة والظرف وغريها ما عكفوا على
ف مؤخرا يف حقل الدراسات اللغوية احلديثة ،وكذلك مل يتجهوا إليه بصفته مصطلحا
تنظريه كما ُع ِر َ
ع ،إهنم اقتنعوا مبلفوظ السياق لكونه صاحلا ملراصدة دالالت األلفاظ
قائما على أسس ومعايري ،وله أفْ ُر ٌ
للشك يف معرفة علمائنا األوائل بعناصر السياق وأتثريها يف إعطاء املعىن
ومعانيها ،وهذا مما ال يدع جماال ِّ
وداللته وإن مل يضعوا تطبيقاهتم يف إطار نظرية متكاملة املعامل.
عالقة دالالت احلركات اجلسدية ابلسياق اللغوي:
ِ
املعربة عنها ابللفظ
احلر ُ
كات اجلسديةُ ال تعىن احلركات املرئيَّةَ ،بل يُ ْق َ
ص ُد هبا احلركات اجلسدية ََّ
أو الكتابة ،ويف كلتا احلالتني تتحقق السياقات اللغوية وغريها ،حتتاج احلركات املرئية يف الداللة على
املعاين املوضوعة هلا إىل نظرة اثقبة وانتباه عميق يف كوهنا مفهومة عند الناظر إليها ،أما احلركات اجلسدية
املنطوقة أو املكتوبة فإهنا تطلب جهدا متميزا ونشاطا ملحوظا من املتلقي؛ القارئ ليدرك املعىن الصحيح
دون خلل وفساد.
فاحلركة اجلسدية النضوائها على الشفرات املكتوبة ترتبط ابلسياق اللغوي ،ألن الكالم من
منظور ذاته يعود إىل املعجم؛ العينات اللغوية ،يقوم السياق اللغوي بدوره البالغ يف إخراج املعىن/احملدد
ني مدلول اجلملة مبساعدة الظروف
من امللفوظات املنطوقة أو املكتوبة على أساس اإلعراب ،إنه يُ َعِّ ُ
أسه مبتسما حينما استأذنه عمر ،فالسياق اللغوي ههنا ينظر إىل
اللغوية ،نقول مثال :أطرق األستاذُ ر َ
اجلملة من حيث اإلعراب ،وحيدد املعاين اللغوية املعجمية مث الرتكيبة من االمسية والفعلية والفاعلية
واملفعولية وغريها ،ويتفقد أحوال الكالم ليخترب صالحية الكالم لإلشارة إىل املعىن املراد.
فاجلملة" :إطراق الرأس" حتتمل أكثر من معىن إال أن املقصود منه هو "اإلذن" بكل فرح
واطمئنان ،وهذا املعىن الناجم من السياق اجلسدي ينم عن اتصال األجزاء بعضها مع بعض يف اجلملة
حنو إطراق الرأس /االبتسامة /االستئذان وغريها.

عالقة دالالت احلركات اجلسدية ابلسياق ي ر اللغوي:
فالسياق غري اللغوي يبني مراد اجلملة ويوضح مدلوهلا ويستخرج داللتها بناء على املالبسات
ض الر ِ
أس وإرخاءَ العينني إىل األرض ،هذا
غري اللفظية ابلذات ،ألن مجلة
َ
أسه" يعىن َخ ْف َ
"فأطرق ر َ
اإلرخاء واخلفض ابلسكوت مما يدل على الرضى أو السخط أو يدل على الغضب واالستكراه أو
االستنكار واإلنكار أو يدل على اإلعراض غضبا أو استخفافا أو استحقارا...
فاالجتماع بني نوعي السياق؛ اللغوي وغري اللغوي يستوضح املدلول الصحيح ،لو اختل أحد
عناصر اجلملة فاتت الداللة منه ،فكلمة "مبتسما" تستوضح لنا أن املراد ههنا هو الرضا فحسب.
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قد جيتمع السياق اللغوي وغري اللغوي يف عينة مكتوبة فيؤدي هذا االجتماع إىل االنسجامية
بني سبك االرتباطات اللفظية وحبك االرتباطات الداللية مما ينتج أخريا املعىن املراد .وقد ال يصحب
اللغوي إال أن األحوال والظروف واملناسبات؛ السابقة والالحقة جتتمع فتتآزر فتفرز
غري
الكالم
َ
ُ
ِّ
السياق َ
ص َل ،ومل جيد من التالميذ غري واحد ،فلم
ُستاذُ ال َف ْ
داللة سيق هلا الكالم مث حتدده حنو قولناَ :د َخ َل األ ْ
ضر إال مخس دقائق مث خرج من الفصل .هذا الكالم يدل على أن األستاذ مل خيرج من الفصل إال أنه
ُحيَ ِّ
مفهوم من سياق الكالم ومقامه وحاله ،واألحوال
كان غاضبا ،فلم يصرح ههنا كلمة "غاضبا" ولكنه
ٌ
اليت وقع فيها هذا احلادث تؤيد ذاك املعىن حنو األستاذ مث حضور الشخص الواحد (التلميذ) وغياب
اآلخرين مث حتضري األستاذ مخس دقائق فقط وخروجه من الفصل مباشرة ...هذه األحوال املتتالية
تستبني لنا مدلول الكالم؛ وهو الغضب والسخط من األستاذ ،فال يظهر املعىن املطلوب من الكالم
عشوائيا بل جيب أن نرعى أمناطا سياقية برمتها عند استخراج املعىن منه.
دالالت احلركات اجلسدية:

فاملقاييس اليت تبحث عن فك رموز لغة اجلسد تبحث كذلك عن مسات وخصائص شخصية
لتفك ما بداخلها من أفكار ومعان ودالالت عرب تلك املالمح اجلسدية أو احلركات اجلسدية ،فمعرفة
ِ
املرسل إليه معرفةَ النوااي اإلنسانية وضمائرها ،ألن هذه اللغة تنقل من
لغة اجلسد تيسر على املستقبل أو َ
املعاين اليت تعيش يف أعماق قلب اإلنسان ،إنه ال يتكلم ابإلحياءات املنحدرة من كنهها بطريقة مباشرة
وال يعرب عما يلفظ ما لديه أبسلوب مكتوب أو منطوق بل يُشعِر اآلخرين بلسان صامت حيث تنطق
أعضاؤه وجوارحه عند نطقه ،هذا النطق املعروف ب اإلشارات أو اإلحياءات أو احلركات اجلسدية قد
تؤدي إىل تلك األغراض اخلفية أبساليب غري منطوقة وملفوظة ،فكأنه يعرب املرسل/القائل/الكاتب عما
بداخله دون استخدام الكلمات واحلروف.
هذه الصور والتعبريات اليت تتم من طريقها إشارات وإمياءات وإحياءات وحركات ،تستطيع
إرسال رسالة يريدها اإلنسان وتفسري قصد ِ
املرسل الذي ينويه ،ولكي نتعرف على تفسري تلك الرموز
جيب ع لينا أن نعرف األدوات املستخدمة فيها حنو احلركة اجلسدية املطلقة وحركة الرأس والعني واحلاجب
واجلبني واألنف واألذن واألكتاف واألصابع وغريها.
ال ريب يف أن تلك احلركات اجلسدية هلا دور رائد يف إبراز املقصود من اجلملة أو النص ،وهلا
خصائص تبث دالالت كثرية غري أهنا ال تعىن التوافق والتماثل الكلي بني اللغات كلها يف أداء املعاين
والدالالت اليت تتصاعد من تلك احلركات اجلسمية أو العضوية بل إهنا ختتلف من لغة إىل لغة ،ومن فرد
لفرد آخر .هذه الورقة تسفر عن لسانة الرمزية العضوية اليت تنتجها أعضاء اجلسد ودورها البارع يف شرح
مغاليق الكالم.
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اجية قد وقَ َفت وانِيةَ احلر ِ
يقول على أمحد ابكثري مثال" :وفَتح ابب ال ُكو ِخ ،فإذا هو بر ٍ
كة على
َ ْ َ
ََ َ ْ
عاد ِهتا"  8ف كلمة "وانية احلركة" قد تعىن الضعف والفتور الالحق من أجل املرض أو اإلغماء أو
غ ِري َ
بصدفة ،لو الحظنا سياق النص وسباقه ورددان النظر يف أبعاض
تعىن الصدمة املصاب هبا اإلنسان ُ
القصة وأبعادها لوجدان أن راجية قد خرجت لتبحث عن أختها الرعناء املفقودة ،امسها :عالية ،لكنها
قد خسرت يف أملها ورجعت على أعقاب قدميها دون أي جدوى.
نفسها وقد أصيبت بصدمة عنيفة ألختها الفقيد ،حينما عادت إىل البيت
أتعبت راجية َ
كانت وانيةَ احلركة من إرهاق النفس وإزهاقها.
فالسياقات غري اللغوية تدل القارئ على أن اجلملة" :وانية احلركة" يف سياق النص الروائي ال
تعىن إال القلق واالضطراب والتعب واإلرهاق الذي يصيب اإلنسا َن عندما يقنت وييأس .أصيبت راجية
ابب الكوخ ونظر إىل
هبذا الوهن والضعف والفتور فأصبحت وانيةَ احلركة ،ولذلك عندما فتح عبدان َ
وجهها فوجدها تنشج بضغط صوهتا اخلفي وكانت الدموع تنهمر من عينيها الرقيقتني ،سأهلا عبدان
قائال :ماذا حدث اي راجية؟ فلم جتب بل انكفأت راجعة إىل داخل الكوخ ،فكأهنا مل تستطع أن حترك
احلادث قلبَها.
شفتيها مبا أذهل
ُ
هذه اإلشارات وأمثاهلا اليت تصدر عن احلركات اجلسدية قد ختتلف دالالهتا وإحياءاهتا من
مكان إىل مكان ومن زمان إىل زمان ومن شعب إىل شعب ومن فرد لفرد وفقا للسياقات اليت تستعمل
فيها .هذه املعاين النابعة من تلك احلركات ال تكون هلا ألفاظ بل إهنا تُ ْف َه ُم ابلقرائن واألحوال والظروف
واملالبسات غري اللفظية واللغوية ،لكن قد تالزم دالالهتا املطلوبة ابلقرائن اللفظية أيضا ،إن تلك القرائن
اللغوية وأحواهلا قد تساعد على معرفة املعىن املطلوب من تفكيك تلك احلركة اجلسدية.
حركة جسدية مطلقة:

-1
-2
-3
-4
-5

إذا كانت ابخلفقة فتدل على التعب واإلزهاق واإلرهاق.
إذا كانت ابلنشاط فتدل على الفرح واإلعجاب.
وإذا كانت ابلكسل فتدل على النفور.
وإذا كانت ابلفزع فتدل على الغضب أو اخلجل.
قال ذلك وأومأ إىل رجاله فخرجوا خلفه / 9 .أمر ابلتحرك.
وقهقه أسد الدين ضاحكا مث قال له وهو يتلفت حوله / 10 .شدة الفرح والنشاط.
وعادت إىل نومها وهي تؤمئ له أن اخرج ودعين أمن وحدي يف سالم / 11 .نفور.
وتوجه حنو الباب يف حركة عصبية دون أن يستأذن / 12 .غضب.
فأعرض عنه فؤاد والتفت إىل الراقصة قائالَ / 13 .ولَهٌ وحب.
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فلوح هلا الشيخ أن تدنو منه / 14 .دعوة ملساعدة.
قالت ذلك وأعادت اللحاف على جسمها / 15 .كسل ونفور.
رأس:

عندما يهز اإلنسان رأسه فرييد به معىن من املعاين التالية :قد يقصد به التأييد واإلذن إذا كان
اهتزاز الرأس من األعلى إىل األسفل.
اإلنكار واالستنكار إذا كان اهتزاز الرأس يف اليمني والشمال.
التعجب واالستعجاب إذا كان االهتزاز بدفعة إىل األعلى.
إظهار الطمأنينة واالطمئنان إذا أطرق الرأس هبدوء وانتباه.
فحركة الرأس تعطي معان كثرية ودالالت عميقة ،يتكون ُجلها ابألحوال النفسية والسياقات
الكالمية األخرى واملالبسات الصوتية أيضا مثل الشك والريبة أو االستحياء واالنفعال أو اإلعفاء
وطلب العفو أو االحرتام واملوافقة أو احلنو والتشوق.
فحرك الشيخ رأسه متعجبا من ذكاء عبدان وقال له / 16 .تعجب.
-8
فدهش عبدان لقوله ومل يفهم مراده فأطرق وامجا / 17 .وجوم وكراهة.
-9
 -10مث رفع رأسه يف حياء / 18 .حياء.
 -11فرفع رأسه يف حياء وقال / 19 .انفعال.
 -12فأومأ برأسه موافقا والتفت إىل أحد رجاله قائال 20 .موافقة.
 -13فأطرق مصعب قليال كأنه يفكر فيما مسع مث قال / 21 .تفكري وتروية.
 -14فقام إليها فؤاد وطوق عنقها بيده وجعل يقبل رأسها وهو يقول / 22 .حب وحنان.
 -15قام إليه فقبل رأسه قائال / 23 .احرتام.
 -16فأطرق جالل الدين هنيهة  ...مث رفع رأسه وقال / 24 .تفكري فيه حزن وأيس.
 -17غلبت قطزا الرقة فدان منها ابكيا وجعل يقبل رأسها ويديها قائال / 25 .حزن وراثء وعطف
مع شكر وتكرمي واحرتام.
 -18وأخذت اجلارية تتثىن وْتيل رأسها مينة ويسرة مث هنضت عن سريرها يف نشوة وهي ترتمن/ 26 .
انفعال فيه انتشاء وفرح.
 -19مث رفعت رأسها وقالت والدموع تتساقط على خديها / 27 .ندم وطلب العفو.
جبني:

اإليضاح ( 36عدد)1:

-20
-21

لسانة اإلشارات اجلسدية املفردة والدالالت املستفادة منها

212

قد يبدو على وجهه شيء من القطوب فيدل على الكراهة وعدم اإلعجاب ،وقد يبدو يف
جتاعيده شيئ من احلرية فيدل على اخلوف والفزع.
قالت راجية وقد سرى يف جبينها طائف من العبوس  / 28كراهة وعدم اإلعجاب.
وظل عطيف واقفا اليدري ما يقول وقد ازداد اضطرابه وتفصد جبينه عرقا  / 29حرية فيها
خوف وفزع.
وجه وخد:

عند ظهور الرونق يدالن على الفرح والسرور واالستبشار.
عند ظهور البشاشة يدالن على الرفق والرضا والطمأنينة.
وعند ظهور شيء من اجلهومة والكراهية يدالن على السخط والغضب أو اليأس واالمتعاض
والتأمل والتكسر واالنكسار الداخلي/النفسي.
وعند ظهور العبوس يدالن على اإلعراض.
وعند ظهور اخلفة يدالن على املرح والطرب.
وعند ظهور االضطراب يدالن على الفزع واحلزن.
وعند ظهور التفكري يدالن االنفعال املتصاعد بني الشدة واخلفة.
وعند ظهور التخاذل يدالن على اهلزمية.
وعند ظهور النهاكة يدالن على اجلهد والتعب.
وعند ظهور التجلد يدالن على رابطة اجلأش وارتفاع الكآبة.
 -22قالت عالية وهي تبتسم  / 30عتاب فيه رفق.
 -23فأجابت أختها وهي تصطنع االبتسام  / 31خجل.
 -24فأطرق مهام ملا مسع هذه الكلمة كأمنا يلوم على ما بدر منه  / 32لوم وعتاب.
 -25فظهر االغتمام يف وجه شجاع ومل يتكلم  / 33أيس يبدو منه شحوب.
 -26فامتقع وجه اخلتار  / 34فزع وحزن.
 -27وإمنا شيعه اببتسامة حتوى كثريا من السخرية وال ختلو مع ذلك من العطف والراثء  / 35سخرية
وعطف وراثء.
 -28فقال له جالل الدين وقد بدا على وجهه التأثر واحلزن العميق  / 36قلق واضطراب.
 -29فأجاب جالل الدين وهو يتكلف االبتسام وميسح بيده على خد الطفل  / 37جتلد وْتاسك
وإخفاء ما يعتلج الصدر.
 -30وكان الكهل أدرك ما يف سؤاله هذا من النبو فعال وجهه اخلجل  / 38ندم وحرية.
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فبدا السرور يف وجه سالمة حني ذكرت أهنا ستلقى مجيلة عما قريب فتأخذ عنها الغناء
ولكنها عادت فتذكرت أن ال حق هلا يف أن تبتهج بشئ يبعدها عن موالها ابن سهيل
وحبيبها عبد الرمحن فاجتهدت أن ختفي هذا السرور الطارئ وتصطنع ما كانت فيه منذ
الساعة من األسى  / 39انفعال فيه أشد فرح وإعجاب.

أذن:
-32

قد يدل على الضجر وقد يدل على التنبيه.
فأخذ أسد الدين أبذنه فقرصها وقال متغاضبا يف عطف وحنان  / 40ضجر وتنبيه وغضب.

عني:

إذا كانت حادة ،فإما تدل على إبداء الدهشة أو الفزع أو الرفض أو التنبيه أو التحذير
والتخويف ،وإما تدل على النفسية الداخلية ما تُ ْشعُِر ابألمل أو الفرح والقبول.
وإذا حتركت يف سرعة فتدل على عدم الرغبة يف شيء ما أو تدل على املزاح والدعابة.
وإذا حتركت إىل األسفل هبدوء فتدل على الطاعة واالرتضاء بشيء ما ،أو االستحياء واخلجل
أو االحرتام والتقدير أو التأثر واحلزن.
وإذا ملعت جبملة مقلتيها وجفنيها ونظرتيها فتدل على الذكاء أو التدله والتشوق أو اإلدهاش
فيه نوع من احلرية والوله معا أو االستبشار.
وإذا ملعت بشدة ابرزة ،فتدل على الفزع أو التعجب أو التنبيه أو الطيش والقلق.
إذا ظهرت النهكة فيها فتدل على التساهل والتياسر.
وإذا برقت بتوجه فتدل على االنتباه أو احلنو واإلشفاق.
وإذا بدت فيها من الذهول فتدل على التحسر أو اللوم.
وإذا ظهر االرتياب فيها فتدل على التشاؤم أو االرتباك.
وإذا حتركت مستفهمة فتدل على االستغراب والتفتيش.
وإذا تساهلت حنو شيئ ما فتدل على التأفف.
 -33فيتنفس الصعداء إذ تقع عينه على تلك األخاديد اليت خطها ابحملراث على وجه األرض / 41
راحة وفرح.
 -34قالت عالية ألختها وقد نظرت إليها فرأت على ثغرها ظل ابتسامة عابثة  / 42ذكاء.
 -35جلست جاريتها السوداء مسيكة لتقوم على خدمة سيدهتا إذا احتاجت إىل شئ وهي تنظر
يف حنان ابلغ إىل سيدهتا الصغرية اليت حتبها حبا مجا  / 43حنو.

اإليضاح ( 36عدد)1:

-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43

لسانة اإلشارات اجلسدية املفردة والدالالت املستفادة منها

214

فومجت أم سليمان هنيهة ونظرت إىل من حوهلا  ...وكأمنا أشفقت أن يقول هلا  ...فصمتت
ومل جتب  / 44نظرة فيها ذهول وإشفاق وحتسر.
فنظر إليها مليا مث قال  / 45تفكري.
وأخذ مصعب يف أثناء ذلك ينظر إىل عبد امللك كأنه يريد أن يستشف ما يعتمل يف نفسه
 / 46نظرة استفهامية.
فنظرت إليه مقطبة اجلبني وقال وقد أسبلت عينيها  / 47تساهل مع شئ من لوم وعتاب.
فعقدت حاجبيها مقطبة وقالت  / 48أتفف وارتباك وتشاؤم.
فسكتت واكتفت بنظرة وجهتها إىل أخيها أودعت فيها كل معاين احلنو واالستعطاف / 49
مالطفة واسرتحام ومداراة.
ينظر إليهن بعني دامعة ويشيعن بقلب مكلوم  / 50انفعال فيه حزن.
ونظر إىل وجه الشيخ كمن حياول أن يعرف ما ذلك األمر اجللل الذي يريد الشيخ أن
يتحدث إليه فيه  / 51استفهام.
فم أو شفة:

إذا حترك الفم بال صوت فيدل على األكل أو املضغ أو الغضب والطيش أو االنفعال الذايت
الذي حيدث عندما يطرأ شيء ما.
وإذا حترك حنينا فيدل على احلنو والرفق واحلب واملرح.
وإذا حترك غليظا فيدل على الغضب والسخط وعدم الرضا.
وإذا حترك حبركات مدورة متوالية فقد تدل على االستحقار واالستخفاف واالستهزاء أو تدل
على التأسف والتأفف والتلهف.
وإذا حترك بتمطيط الشفتني فتدل على االستعجاب أو االستفسار.
 -44فسأله محدان وهو يبل بريقه ما شعر جفاف شفتيه  / 52خوف.
 -45فاختلجت شفتا عبدان اببتسامة فاترة وقال  / 53هزء فيه شيئ من امشئزاز.
 -46وطبع على فمها قبلة مث قال  / 54حب.
 -47فطفقت مسية تقبله وهي تقول  / 55عطف وحب فيه جزع شديد.
 -48فأخذت بسمة صغرية ننداح حول شفتيها مما شجع مصعب على االسرتسال يف احلديث / 56
هتلل وسرور.
عنق:

عند التحرك قد يدل على احلب أو الفرح واالرتياح أو التنشيط والتحريك أو االهتمام.
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وانطلق شجاع إىل مسية فعانقها وهو يقول  / 57حب.

كتف:
عندما يهز اإلنسان كتفه فيعىن عدم مباالته واكرتاثه للمتكلم ،أما االحنناء إىل جانب ما فقد
يدل على فقد الثقة واالكتئاب.
وإذا كان التحرك ابلبشاشة فيدل على الدعابة واملزاح.
وإذا كان التحرك ابالنكسار واالحندار فيدل على التذليل.
وإذا كان التحرك ابلشدة ،فيدل على الغضب.
 -50فدان منها وأخذ بكتفيها يهزمها هزا قواي وهو يقول  / 58غضب.
 -51وأنشأ يقول وهو يضرب على كتفيها بلطف  / 59حنو.
 -52مث نظر إىل رفيقه ضاحكا وجعل يضرب على منكبه ويقول له  / 60مزاح ودعابة.
صدر:

-53
-54
-55

إذا سئم فيدل على التذلل واالنكسار.
وإذا دهش فيدل على احلرية ،وقد يدل على الطيش والغضب أيضا.
وإذا هدأ فيدل على إزالة االرتياب واالرتباك.
فضمها محدان إىل صدره وهو يقول  / 61حب.
فضرب أسد الدين على صدره وهو يقول  / 62إزالة االرتياب واالرتباك ما فيه من دهشة.
قال أسد الدين وصدره يعلو ويهبط من أثر الغضب  / 63غضب وطيش.

ذراع:

إذا بسط فيدل على الرتحيب والشوق.
وإذا جتلد فيدل على اإلدهاش واالهتمام واهلول والشدة.
وإذا اعتدل إىل األعلى فيدل على رفع األمر والتأييد والتقوية أو اإلشارة إىل املخاطب أو
اإليناس واالستنئناس أو التعرف والتعريف.
وإذا اعتدل إىل األسفل فيدل على الطاعة والسلم أو االنكسار واهلزمية أو االعرتاف بشيء ما.
وإذا اعتدل بال تنصيب إىل األعلى أو األسفل أو بينهما ،فإن كان بقوة وواثق فيدل على
التعب واإلجهاد وامللل واإلرهاق أو على العزم واإلقدام والتفكري.
 -56فخفت إليه ابسطة ذراعيها وهي هتتف  / 64ترحيب وشوق.
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فيطوق ظهرها بذراعيه كأنه بذلك يقول هلا  / 65جتلد وكتمان اخلوف وحب.
يد أو كف:

قد تدالن على التعظيم واإلجالل أو املواساة والعزاء أو الواثق والعهد أو الرتحيب واالستقبال
أو االستيداع والوداع أو االنبساط والدعاء أو الرأفة والطمأنينة أو احلرية والتعجب أو اإلذن واالستيذان
أو اهلزء والسخرية.
إذا قام الرجل مكتوف اليدين يدل على شيء من االبتعاد ونوع من النفور ،وعند تشييك
اليدين وتعقيدمها وراء الظهر يدل على أنه يف قلق وغضب واضطراب ،وعند النقر أبصابعه على ذراع
املقعد يدل على التعجل واالستعجال.
 -58طفق محدان ميسح أبطراف أصابعه العرق املتصبب من جبينه وهو يعمل يف حقله  / 66تعب
وإجهاد.
 -59مث مد يده إىل العجوز فقبل يدها وعندئذ مسحت العجوز دمعها وقالت له  / 67مواساة وعزاء
ورأفة.
 -60قال له مري وهو يقلب رسائل بني يديه  / 68انشغال.
 -61فاستعري شجاع وهو يلثم كف أبيه ويقول  / 69رقة وحب.
 -62فوقف عبد امللك ابسطا يديه كأنه يدعو مصعبا إىل عناقه  / 70ترحيب وحب.
 -63فضربت كفا بكف وقالت  / 71حرية.
 -64فدان منه مراد ووضع يده على ظهره يواسيه  / 72عطف ومواساة.
 -65مث رفع يديه إىل السماء وقال  / 73دعاء.
 -66فمد السلطان يده فصافحه قائال  / 74ثقة وعهد يف شئ من انبساط.
 -67وأقبل إليه يصافحه قائال  / 75استبشار.
 -68ومل ميلك ابن سهيل نفسه من الطرب أن قام إىل عبد الرمحن فضرب بيده على ظهره قائال / 76
دعوة للفرح والطرب والتمتع ابلسماع إىل ...
اخلامتة:
.1

جنمل أهم نتائج البحث فيما يلي:
أثبت البحث معىن "السياق" من خالل أبعاده اللغوية وغري اللغوية وأشار إىل أنه مادام
ش عن جذوره يف الرتاث العريب لتحقيق
مصطلحا قائما على قوانني عربية ،ينبغي أن يُْن بَ َ
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مفاهيمه الفاعلة وأثره اللطيف يف األوضاع اللغوية واألدبية املختلفة ودوره األصيل يف وضع
الكياانت الداللية عرب لسانة االحتكاكات االجتماعية.
هنل البحث مادته التطبيقية من رواايت األديب البارع اإلسالمي علي أمحد ابكثري لتكون
أمنوذجا يف جمال الدراسة النصية ،والتحليلية ،والوصفية ،والداللية.
ذكر البحث دالالت احلركات اجلسدية املفردة ،وكشف عن ابطنها دالالت عديدة يك ِ
ْسبها
ُ
السياق ليكون هداي للقارئ املعاصر يف فهم النص األديب أاي كان من الرواية واملسرحية والقصة
وهلم جرا.
وصل البحث إىل أن احلركات اجلسدية هلا دالالت ختتلف من سياق آلخر وفق اختالف
منطي السياق؛ اللغوي وغري اللغوي.
كشف البحث عن ضرورة وضع البحوث والقيام ابلدراسة وإجراء املشاريع العلمية البحتة يف
امليدان الداليل النصي واللساين ،والسيما يف ابب استخراج املعاين ومعاين املعاين للنص
املقدس؛ القرآن الكرمي يف أضواء النصانية والسياقية.

.2
.3

.4
.5

اهلوامش:
 -1سورة املائدة ،اآلية.3 :
 -2أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل ،حتقيق وتعليق ودراسة ،الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ على حممد معوض ،شارك يف
حتقيقه ،فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي ،الناشر ،مكتبة العبيكان الرايض ،الطبعة األوىل،
1418ه 1998/م ،مج  ،2ص .196
 -3هو علي بن أمحد بن حممد ابكثري الكندي ولد يف  15من ذي احلجة سنة 1328ه املوافق  21من
ديسمرب 1910م يف مدينة سورواباي أبندونيسيا ،أخذه أبوه إىل حضرموت حينما بلغ العاشرة من عمره
لينشأ هناك نشأة عربية إسالمية ،تلقى ابكثري تعليمه يف مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العربية
والشريعة وظهرت مواهبه مبكرا فنظم الشعر وهو يف الثالثة عشرة من عمره ،سافر ابكثري إىل عدة بالد يف
نضارة الشباب وأوساط حياته حنو فرنسا وبريطانيا ورومانيا وسوراي ولبنان والكويت وتركيا ...غادر
حضرموت حوايل عام 1931م وتوجه إىل عدن ومنها إىل الصومال واحلبشة واستقر زمنا يف احلجاز حيثما
نظم مطول ته "نظام الربدة" وكتب أول عمل مسرحي شعري له وهو "مهام أو يف بالد األحقاف" ،وصل
ابكثري إىل مصر عام 1352ه املوافق 1934ه والتحق جبامعة فؤاد األول املعروف جبامعة القاهرة حاليا
حيث حصل على ليسانس اآلداب يف قسم اللغة اإلنقليزية عام 1939م مث التحق يف اجلامعة مبعهد الرتبية
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للمعلمني وحصل منه على الدبلوم عام 1940م .سافر كذلك إىل فرنسا عام 1954م يف بعثة دراسية
حرة ،وكان جييد من اللغات العربية واإلنقليزية والفرنسية واملالوية .تويف ابكثري يف مصر يف غرة رمضان
املبارك عام 1389ه املوافق  10نوفمرب 1969م .وقد تنوع إنتاجه األديب بني الرواايت واملسرحيات
الشعرية والنثرية ومن أشهر أعماله الروائية :الثائر األمحر ،سالمة القس ،سرية شجاع ،الفارس اجلميل ،ليلة
النهر ،وا إسالماه .ينظر :فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية لعلي أمحد ابكثري ،الناشر ،مكتبة
مصر.
 -4السيد مرتضى حسيين الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حققه :إبراهيم الرتزي ،وراجعته جلنة فنية
من وزارة اإلعالم ،حتقيق مصطفى حجازي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،مج  ،25ص
.475-472
 -5انظر حبث "أصول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية يف التوصل إىل املعىن" حممد
سامل صاحل ،ص ،1 :نقال عن "قرينة السياق" ْتام حسان ،حبث قدم يف (الكتاب التذكاري لالحتفال
ابلعيد املئوي لكلية دار العلوم) مطبعة عبري للكتاب سنة  .1993 -1413ص .375
 -6كمال بشر ،دراسات يف علم اللغة ،الناشر :دار املعارف مبصر ،الطبعة التاسعة  ،1986ص .57
 -7إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ ،الناشر :مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة الرابعة ،1980 :ص .51
 -8الثائر األمحر.28 ،

 -9سرية شجاع.15 ،
 -10نفس املصدر.111 ،
 -11الفارس اجلميل.56 ،
 -12ليلة النهر.7 ،
 -13املصدر نفسه.144 ،
 -14وا إسالماه.23 ،
 -15سالمة القس.11 ،
 -16الثائر األمحر.99 ،
 -17املصدر نفسه.108 ،
 -18سرية شجاع.15 ،
 -19املصدر نفسه.59 ،
 -20الفارس اجلميل.78 ،
 -21املصدر نفسه.88 ،
 -22ليلة النهر.34 ،
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 -23املصدر نفسه.91 ،
 -24وا إسالماه.7 ،
 -25املصدر نفسه.85 ،
 -26سالمة القس.13 ،
 -27املصدر نفسه.97 ،

 -28الثائر األمحر.13 ،
 -29املصدر نفسه.260 ،
 -30الثائر األمحر.13 ،
 -31املصدر نفسه.13 ،
 -32سرية شجاع.15 ،
 -33املصدر نفسه.44 ،
 -34الفارس اجلميل.26 ،
 -35ليلة النهر.7 ،
 -36وا إسالماه.4 ،
 -37املصدر نفسه.13 ،

 -38سالمة القس.19 ،
 -39املصدر نفسه.131 ،
 -40سرية شجاع.90 ،
 -41الثائر األمحر.1 ،
 -42املصدر نفسه.10 ،
 -43سري شجاع.10 ،
 -44املصدر نفسه.14 ،
 -45الفارس اجلميل.16 ،
 -46املصدر نفسه.82 ،
 -47ليلة النهر.54 ،
 -48املصدر نفسه.76 ،
 -49وا إسالماه.13 ،
 -50املصدر نفسه.18 ،
 -51سالمة القس.10 ،
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 -52الثائر األمحر.56 ،
 -53املصدر نفسه.252 ،
 -54سرية شجاع.125 ،
 -55املصدر نفسه.302 ،
 -56الفارس اجلميل.17 ،
 -57سرية شجاع.169 ،
 -58الثائر األمحر.31 ،

 -59املصدر نفسه.143 ،
 -60وا إسالماه.119 ،
 -61الثائر األمحر.261 ،
 -62سرية شجاع.80 ،
 -63املصدر نفسه.145 ،
 -64الثائر األمحر.261 ،
 -65وا إسالماه.23 ،
 -66الثائر األمحر.1 ،

 -67املصدر نفسه.29 ،
-68سرية شجاع.117 ،
 -69املصدر نفسه.134 ،
 -70الفارس اجلميل.80 ،
 -71ليلة النهر.49 ،
 -72املصدر نفسه.126 ،
 -73وا إسالماه.7 ،
 -74املصدر نفسه.174 ،
 -75سالمة القس.50 ،
 -76املصدر نفسه.90 ،
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